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اديمحأتييغ٠ ٦

أ.هتعمءت>و0 عمثم ؤ، وهم ءؤ ! الأنبياء سورة أول في محيحانه وقال 
ربهم•عنآيات المعرصتن في الآيrن فكلتا 

محمدوسيح يملمحذ ما عق ةْؤ ؤ ت طه محورة أواحر في قال - ٣ 
ره.ه

إلاهندآ هل ظنؤإ ألخبن محأسميإ ؤ I الأنبياء محورة أول فى وقال 

ط<آمحبنهلمشايرْهؤ فيهاأيصا! وقال 
.الأنبياء فى قالوه ما على يمبر أن طه فى فامره 

طه:أواخر فى ٤-وقال 

أ'لأوك.هآشحف ؤ، ما ننه همم أثلم ين بماك بأنيثا محأ ، وؤ 
تالأنبياء أول في وقال 

نيلآ'لأولأ.هأ ؤ
الآ,تنفىسآة.فكلتا 
تذكر لما أنه قبلها لما السورة هذه ارمنامحبة المحلإ؛ل( )البحر ف جاء 

يهددنامحمد قريش: مثركو قال [ ١٣٥]طه: ئوشوه منني حفل ل هؤ 
فانزليعد ففيه صح ؤإن ، يمح وليس ، الأعمال على والجزاء بالمعاد 

^١،•ؤآمحبلأاسجكاسهُ ^ال• 

أوو أ ه

المفتتحني السورة بين )التناسب كتابنا وانظر  ٢٩٥/ ا" المحيْل البحر !١( 
.١١٦والخوايم( 



٧ ٠٠الأنبياء سورة 

ص
ظازنمصوك.ه

ه؛؛- -؛ ه

)اقتربيم النامن( حسابه راقترب التعيير أصل يكون أن يحتمل 
والاستحقاق.الاحمماص تفيد الش اللام بذكر للناس( الحساب 

)اقتربI فقال المهم وهو والتهويل للاهتمام والمجرور الجار قدم ثم 
وفيه، بهم مختصا لكون إليهم )الحالب( اصيى يم ، الحامحب( للنامن 
ه•يخثاس حاثي فقال! أكبر تهديد 

علىأدل )افتعل( فان ، القرب في المبالغة يفيد ه ؤآهمي_، إن ثم 
.)قرب( والأصل ، )يعل( من المبالغة 

معنىأو )إلى( بمعنى واللام ، )اقترب( ب متعلقة اللام إن وقيل! 
الماسإلى )اقترب أو حابهم( الماس ص )اقترب والمعنى ، )_، 

راهذهفقال! )الكشاف( صاحب الاحتمالين هذين ذكر وقد ابهم(. ح
الحسابلإضافة اكيدا أو ، )اقترب( ل صلة تكون أن س تخلو لا اللام 

ثمالحي، رحيل أزف الأصل؛ ، رحيلهم( للحى )أزف كقولك: إليهم، 
أبالك()لا قولهم: ومنه . . رحيلهم. للحى أزف ثم الرحيل، للحى أزف 
وإذا، الساعة اقتراب والمراد . . الإضافة. لمعنى مؤكدة اللام لأن 

والعقابوالثواب الحساب ص فيها كون ما اقترب فقد الساعة اقتربت 



أمح؛|محءمؤ ٨
را،.[(( ٩٧]الأن؛اء: ه آنيعمدأنص ؤأيشب ؤ ونحوه! ذلك. وغير 

لأنالحساب؛ متعلما )للناس( يكون أن النحاة س قم ومغ 
المحي3؛ل(ت)البحر في حاء عاليه. معموله يتقدم ولا ممدر )الحاب( 
الحسابلإصافة تأكيدا اللام جعله وأما . . باقترب. متعلق ررو)االناس( 

يقولأحدا نعلم فلا الظاهر الأمم على ويحولها اللام تقدم مع إليهم 
)حابهم(ب تعليقها يمكن ولا ، به يتعلق ما إلى فيحتاج وأينا ، ذلك 
.ءليهاا محموله يتقدم ولا موصول ممدر لأنه 

علىالرصي )ئرح في جاء ، ذلك إجازة إلى بعضهم وذهب 
شبههأو ظرفا كان إذا عليه معموله تقدم س منعا أرى لا راوألأ ت الكافية( 

تتعالى قال ، الفرار( ؤإلتك البراءة عدوك ص ارزقنى )اللهم قولك: نحو 
ؤءئناجتثهآصله]اكائت:: وقال ، ٢[ ]الزر: محلد؛4 يأتدؤ؛تما لا دؤ 

مثلهفي الفحل وتقدير ، كثير كلامهم في ومثله . ..ا ١ • ٢ 
)اللهم■ وقولهم ، [ ١٠٨]الكهف: ءؤلأسغور(ماجمي'ه ت قوله ونحوه 

حالالمحيوف متعلما الظرف وجعل ، ومخرجا( فرجا أمرا من لما اجعل 
تكلفلممدر اس 

معنييناحتمل )للناس( والمجرور الجار تقديم إن 
بالفعلمتعلما فيكون إليهم أو الماس من اقترب بمعنى أنه الأول! 

؟الأكثرون وعليه . )اقترب( 
الحساباقترب أي ، اب بالمحمتعلما يكون أن ت الأحر والمعنى 

.٣٢٠الكثّافآ/ )؛(
 )y(سم\ب٦إ\r٩0.٦٩٦.
.٤ • ٦ / ٣ اللكب عر الرضي رح ث )٣( 
٢٢سالخفريطنىمح1ينشلآ/ )٤( 



٩؛^٠ سورةالأسياء 

.النحاة من حماعة أحازم كما الناس. حاب أي ، للناس 
الجارأحر لو ما بخلاف ، واحتملهما المعنيين التقديم فأفاد 

.للناس( الحساب )اقترب فقال! والمجرور 

•فمال الحس—اب في الضمير ذكر مؤغ )للناس( تقديم إن ثم 
أو•الناس، حاب )اقترب ت فقال والمجرور الجار أحر ولو ، )حابهم( 

موصع.للضمير يكن لم للناس الحساب 

.التأكيد من صربا يفيد وهدا ، ضميرهم 0ع الناص ت التعبير في فدكر 
الحسابفكأن ، وتفخيم تهويل الحساب إلى الاقتراب إسناد وفي 

فكان، تمثيلية استعارة فهو ، إليهم للوصول والسعي السير يحث 
.الناس إلى للوصول الإغارة معجل مغير شخص الحساب 

التوجهعن المتيئ الاقتراب إسناد رروفي ! السعود( أبي )تفسير في حاء 
ُنوالإعراض التوجه يعتبر بأن العكس إمكان ْع الحساب إلى نحوهم 
ْتمرير من فته لما يخفى لا ما أمره وتهويل شأنه تفخيم من نحوه جهتهم 
محالة«لا وبميبهم يهللبهم يزال لا عليهم مقبل شيء بصورة 

•• • القرب في مبالغة ارالاقتراب I والتنوير( )التحرير في وحاء 

إخللألحال شبه ، تمثيلية استعارة الحساب إلى الاقتراب إسناد وفي 
•ناس ديار من ليقرب يعي شخص بحالة لهم الحساب 
المغيرهيئة وهي محسوسة بهيثة المحقولة الحساب هيئة تنبيه ففيه 

ديارهممن للقرب تكلما المتر في يلح القوم على الإغارة في والمعجل 
معرضينغارين قوم يكون كما إياهم الحساب تهللب عن غافلون وهم 

.٦٨٢"Y/ عود الر تمر )١( 



آلي؛؛أمحء ١٠٠ ٠
.، ١١العدومنهمءا اقتراب عن 

ؤلداِسه

،مطالما المشرمن وقل! ، مكة مثركو بالناس المقصود إن قيل! 
العمومبالناس المراد إن وقيل! ، البعث منكري في عام هو I وقيل 

■والإعراض بالغفالة اتصف س كل بالناس المقصود أن يبدو والدي 
،الكلية والعلاقة المرسل المجاز باب من هؤلاء على الناص لمغل وإطلاق 

منهم.قنا وأراد الكل ذكر فقد 
المرادأن عنهما اف رصي عباس ابن رروعن • )الكشاف( فى جاء 

القائمللدليل يحفه على الجنس اسم إطلاق من وهذا • المشركون بالناس 
•المسركبمناا صفامت من دتلو0 وهوما 

منياو0همملم ق هم وؤ 
ظاهرهماالوصفين هذين إن وقيل: والإعراض، بالغفالة وصفهم 

يكونإنما الشيء عن المعرضر فان المعرض، غير الغافل، فإن التنافي، 
له.إذاكازذاكزا

فإذاغافلون فإنهم ، مختلفينرحالين ياعتار وصفان إنهما وقيل: 
الإعراض،ْع بالغفلة رروصفهم )الكشاف(: في حاء . أعرصواذكرتهم 

•• • عاقتهم في يتفكرون لا ساهون حابهم عن غافلون أنهم معنى على 
عليهميتلى بما لذلك وفءلنوا الغفلة محنة عيا ونبهوا العصا لهم قرعت ؤإذا 

/A_^ ١٧واكوض التحرير )١( 
. ٢٩٥/ ٦ الحط المحر ،  ٣٢• / ٢ الكشاف انفلر )٢( 
.١٠٨٤ءتحالقديرّا/ )٠١( 
.٣٢٠الكشافأ/ )إ(





ءفصصأم  ١٢

هذه.الأنبياء وآية 

الغفلة.أشد وذلك 

علىسلألة نعرضر0ه ؤ ت فقال الاسمية بالصسغة بالاعراض وحاء 
والدوام.الثبات 

.الغامرة العفليمة الغفلة لهن،ه مناسب الدائم الثات بالإعراض والوصف 
منهاعديدة مبالغات الأية وفى 

القرب.في مبالغة وهو )قرب( ت يقل ولم آئرببه ؤ ت قال أنه 
المتصفونأو المشركون وهم الجزء على الكل فأؤللق )للناس( I وقال 

٠مبالغة وهو الوصفين بهذين 

•ناحية من هذا ، والتهويل للاهتمام والمجرور الجار وقدم 
يكونأن يحتمل فقد ، المعنى في التوسع أفاد أنه أحرى ناحية ومن 

،بالحساب متعلما يكون أن ويحتمل ، ر_ؤآهرلبه متعلما ؤ.هفاير،يم 
٠المحنى في توسع وهو معنيين قافاي 

ؤإنذازاتهويلا ه ■حكابهم ؤ ت فقال الناس إلى الحساب وأصاف 
٠الحساب( للناسمي )اقترب . يقل ولم ، صديدا 

الغفلةتمكن، على للدلالة )غافلون( يقل،! ولم ممسلوه ل ؤ وقال! 
اللجة.في، كالمهاقط فيها اقطون سوأنهم متهم 

ؤوالدوام الثبات على لاااJلألة بالأصم بضؤنه ؤ وقال; 
•أعرضوا يكروا فإذا غفلة في فهم والإعراض. الغفلة بين وجمع 

م



١٣؛٠٠ الأنبياء سورة 

عْومق؛و0.ه
إلايذكرهم القرآن من شيء يأسهم ما أنه إعراضهم مظاهر من ذكر 
•ذلك من شيء إلى ولهوغتر لعب في وهم استمعوْ 
ولمالحال. قي شأنهم على للدلالة ُ_)ما( فنفاه ه يليهم ^ما ت وقال 

المتقبلفي الضاؤع نفي على تدل اش )لا( د فينفيه يأتيهم( رلأ يقل 
علىدخلت إذا المافية رما( أن وذلك ، آنذاك حالتهم ذكر وإنما ، غالتا

الحال.أفاد الضاؤع 
تيقل ولم ، واستمراره الإتيان تجدد على للدلالة ه يليهم ؤ وفال! 

الماصي.حالات من حالة تفيد قد التي أتاهم( رما 
التوكيدتفيد التي الأستغراقية يرمن( ه ذيكر وقال؛ 

عنوليس ربهم من يأتيهم ذكر كل عن ويلهون يعرضون فهم والاستغراق، 
ذكر.دون ذكر 

ربهممن هو إنما الذكر فإن ، شيء أسوأ وهذا 4 ريهم ض ■' قال 
•إعراض أسوأ وهذا • أمرهم ومتولي ورازقهم ومربيهم حالقهم هو الذي 

-وآاأقل لكان أحرى جهة من الدم عن والإعراض الاهو كان لو فإنه 
ربهم؟!من الذم أتاهم وقد فكيف ، ونكرا 

فهمسابق• ذكر بعد إليهم ينزل جديد أي ه محدث ؤ ت قال نم 
واكذكير.الموعظة فنون من فيه ما على ينزل ذي كل عن يعرضون 

دونمن الملع مجرد رمحجعوه( يقل! ولم ه آستممه ؤءلأ ٠ قال لم 
ذلكوْع مغزاها وأدرما الوعنلة استمعوا ؤإنما ، فيه بما معرفة 

بلإليها ملتفتين ولا بها عايئين غير عابثين لاهين ينمون وهم استمعوها 
•احرين سلاهين استمعوها 

الموقفلوإيقاؤل المنبه تنبيه عن إعراضهم ررقرر ! رالكثاف( في حاء 



٠ ١٤

والسورةالأية يعد الأ'ية لهم ويحدث ، فوقتا وقتا الذكر لهم يجدد افه بأن 
فما، يتعظون لعالهم والموعظة التنبيه أسماعهم على ليكرر سورة البعد 

هيالي والبصائر المواعفل فنون من فيها وما والسور الأي اّتماع يزيدهم 
.واستسخازا وتلهتا لعتا إلا الجد وأحد الحق أحق 

.، ١١القرآن(( من المازلة الطائفة هو والذكر: 
وهمآننمؤأ إلا محدث ريهم نن ذحفر نن يأيهم ما ؤ : ههناوقال 
بممحثه

fالثعراءت ومحال'في 
الرحمن()من فقال: 

فيذكره مما سوءا أشد صفات الأنبياء آية سياق في ذكر أنه وذك 
.الرحمة عن يبعدهم مما الشعراء 

ممدَكوبجإf وقال: الذكر، عن محرضون أنهم الشعراء في ذكر فقد 
يقلولم الأنباء ستأتيهم أنه فذكر يّثنية.ب يدء ماكانيإ أذنهمأ متبيم 
العذاب.سيأتيهم 

ؤإنهممعرضون، ؤإنهم غفلة في إنهم الأنبياء سورة في قال حين في 
رسولهمعن قالوا ؤإنهم قلوبهم، لاهية يلعبون، وهم الذكر يستمعون 

هويل افتراه ل أحلام أضغاث ؤإنه سحر، به ماحاء ؤإن ، بشرا إلا ليس 
•الأولون أرمل كما آية أرادوا وإنهم شاعر، 

الرحمة.عن أبعد فكانوا 

.Y٣٢٠/ الكشاف )١( 



٥١  ٠٠الأتيياء سورة 

^^ئتهآصايضث.ه•: أيصاوقال 
•ال«شرلإ0.ه ؤأهنمكنا ؤ ت وقال 

ثطاؤةإطظسهامماءاشى>.هؤولإأدصمنامنردؤ وقال؛ 
ميداشدن.هوقال؛ 
مناآلهميل هوناهي؛٢ ؛يا مدمغهُ آلظل ؤ ئلي مدئ ل ؤ وقالت 

شمل.ه
الإهلاك.مقام في لأنه الرحمة يناسب لا هذا كل 

ه*محبماؤ ألابجنحأ قتك •ثغ لعلك ؤ I قال فقد اكراء في وأما 
ذلك.من بك أرحم اممه فإن 

أنهمفذكر ه سإزألأ. يدء تمح\ أقؤأ كوبجإه1ثإتي ءؤئمد وقال؛ 
العقوبة.يذكر ولم الأنباء تاتيهم 

^^مييأإئآمحنج،كدساI فقال الأرض في رحمته مظاهر من ذكر ثم 
ذثاثنَ|،دخمموه

•ورة الفي مرات ؤوؤنهءآمر١تيمهثماني إ قوله كرر ثم 
تسعالرحيم العزيز فذكر ه . أفيبممِ ألميز و ؤدمؤ!ا قال؛ نم 
اسمه)الرحمن(.ذكر ذلك فناسب مرات. 

الشعراء.آية في الرحمن وذكر ، الأنبياء آية في ذكر)الرب( فناسب 
رزأنالأيتين! هاتين بين الاختلاف سبب في التاويل( )ملأك في حاء 

العفوإلى الإمارة يراد حيث وروده يغلب )الرحمن( سبحانه اسمه 
.. واكانيس. والتلهلف بالعباد والرفق والإحسان 

ولما. . والخرهيب. الترغيب طرفي في وروده فيعم الرب اسمه وأما 



آدبء؛أمحءمؤ ١ ٦
سبحانهتلطفه ْع وترهيب وعيد طيه ما الأحبار من الأنبياء 1وة قبل تقدم 
•الرحمن اسمه ورود ذلك ليناب يكن لم بتيكيرهم بهم 

تخويفاأشد ه •حسثابهم للثاّى آنزب ؤ تعالى! قوله أن ترى ألا 
•■ للمحاطبن• 

قومهتوقف أن ؤإعلامه النتي. تأنيس على فمبنية الشعراء آية وأما 
الجبلكنتق تبهرهم آية لأراهم ثاء ولو تعالى بقدرته هو إنما الإيمان عن 

ثنهمم زل قثا إن ؤ • تعالى بقوله الإشارة هلْ ؤإلى إسرائيل. بني فوق 
تعنيفإلى الكلام رجمر ثم [ ٤ • ]الثعراء ■خبخيئنه تا أعنتفهم ئظلت ءاية ألثءاء 

وإعلامهه بنبينا والتلطف التأنثس على الأية بناء كان فلما اسمل؛ين. 
لهقدر من ليستجيب تعالى منه إبقاء هو إنما عنهم العياب تاحير بان 

محيا• تعالى فقال الرحمن اسمه وناسب هدا إلى فأشار منهم. الإيمان 
منكل ورود وصح فقد مصةه ثث إلامائأ ص أوي يف دم ثن همم 

ويناّباايجب ما على موضعه فى الاّمين 

آهمد_اؤ هنا تقدم ررلما أنه حماعة لأبن المعاني( )كشف في وحاء 
فناسبوتخويف وعيد وهو وغفلتهم إعراصهم وذكر للثاسفثاض٢ه 

الحساب.ذلك المولي القيامة ليوم ، ٧١٧١الرب ذكر 

ذلكيفعل لم لكن ءائده نزألثءاء همم زل شا إن ءؤ تقدم الشعراء وفي 
قولهتكرير ذلك ويقوي ، ذلك يشأ لم والكافرين للمؤمنين رحمته لعموم 
٠٠ؤ • السورة في تعالى 

٠ ٠ ٠

)\(ح\ح\وبن\اس-؛م.
. ٢٥٤كشف )٢( 



١٧؛^٠ الأنبياء سورة 

مئاتحتقإبمثن إلا هندآ هو ظاْثأ آلخبن آلهنوى ؤأثثقأ ظوبهم لأمه ءؤ 
محثقى.4

ره.وغمل« ذهل إذا عض،( من)لها ءاللاهية 
آلةهى القلوب لأن القلوب؛ إلى والعمالة الذهول وهو اللهو أسند 

ينفيهأو إليها ذلك ند يورينا والهدى، التدبر آلة وهي والطم، الفقه 
[.١٧٩]الأعراف: ثم٥^!-،لأنمهو0غاه ؤ تعالى! قال عنها. 

[.٤٦]الحج: سأن0ةآه ؤ ت ومحال 
[.٢٤]محمد: كنا،اكأرومسم،أقذالهاه ؤ ومحال! 

فوصف، صاحبها عقل عقلت وإذا ، صاحبها غفل غفلت فإذا 
بالأمم.)لاهية( فقال: الثابتة بالغفلة قلوبهم 

تغمرهمالك؛ا بالغفلة لوصفهم مناٌب هنا بالأمم والوصف 
وهمj(عفرؤمعمضوفه.ؤ قوله: فى الثابت والإعراض 

ظامإهآلخين ١لثمي ذو}\' وؤ 
أنذلك ، والإخفاء الإمرار في مبالغة فيه ؤأميإ ؤ قوله: 

ذلكفمعنى وفلان( فلأن )تناجى قلت: فإذا الر، فى تكون إنما النجوى 
فىالمبالغة ذلك أفاد الجوى( )أمنا قلت: فإذا ، حديثهماأحفيا ألهما 

الإخفاء.

الحديث.إليه تر الذي غير عن الإخفاء يفيد فالإمرار 
بالغتفقد الجوى( )أمز قلت: فإذا أيصا. الإخفاء يفيد والناجي 

الإخفاء.فى 

.٣٢•Y/ الكشاف 



>محتاصخ٢  ١٨

الالتناجي من اسم وهي النجوى ت قلت ررفال ! )الكشاف( في جاء 
محأخّإه؟ؤ • قوله معنى فما حفية إلا تكون 

أحديفطن لا بحيث جعلوها أو . . إحفائها. فى وبالغوا ت معناه قلمت! 
•١ متتاجولءا أنهم يحلم ولا لتناجيهم 

،متحددة إعرابية أوجها يحتمل ه i^oLiؤأمؤأآلثجؤىألزين^ؤ ت قوله إن 
الإمرارأمحتد فقد ، فى الواو من يدل ه أن منها 

ؤ\ق0قئ\ه.فقال: أمحروا الذين بين ثم العموم وجه على إليهم 
.للثاين، ٣٧٥٢^I قوله في العموم على الناس ذكر نفلير وهذا 

.يحد فيما الناس المقصود؛هؤلاء بين ثم •حسثابهمه 
لهليف.تناظر وهو 

محأميأؤ ت فقوله ، والتأحير التقديم على مبني التعبير أن ويحتمل 
بابمن فيكون ، موحر مبتدأ وؤ'اكنقوإه ، مقدم حبر جملة ألقجويىه 

الاهتمام.لغرض الخبر تقديم 
إضمارعلى أو الدم على منصوبا ه ظامؤإ أنين ؤ يكون أن ويحتمل 

والعنايةالاهتمام تفيد التقديرات اختلاف على الأوجه هذه وكل )أعني(. 
عليه.يدل ما بحب كل 

يجعلص لغة على أي البراغيث( )أكلوني لغة على هو إنما وقيل: 
وأقبلواالرجلان، أقبلا فيقولون: الفاعل على تدل حروئا الضمائر هذه 

النسوة.وأقبلن الرحال، 
دلائلمن ذلك في وما العرب سائر لغة على تخريجها والأولى 

معنوية.

 /Tوانظرالبحراسآ/٣٢٠الكشاف



٩١ الأنيياء سورة 

إشعاراؤأستيإه واوءؤ من طاموأ؟بم آمحا ءؤ ررأبدل ! )الكشاف( في جاء 
منلغة على حاء أو ، به أصروا فيما الفاحش بالظالم الموسومون بأنهم 

مبتدأهو أو ، الذم على المحل هومنصوب أو ، البراغيث، رأكلوني ٠ ئال 
عليه.قدم وأنثيإآتيويىه ؤ خبره 

المقمرموضع المنلهر فوضع ، النجوى أزوا وهؤلاء • والمعنى 
ءإالم،ابأنه فعلهم على نجيلا 

يكونأن — يرون فيما — يد لا فانه ، مثلهم ا بشن اممه يرمل أن أنكروا 
ذكرفقد ، البشرية المجتمعات من كثير شبهة وهده ملكا افه من الرسول 

أنرإن ؤ لرسلهم! قالوا أنهم البشرية المجتمعات من مجموعة عن ربنا 
.[ ١ • : ]إبراهيم إلادثثيثداريدوفأفقثدوداعناَكارنث>■ينثدثاباؤدi١ه 

ؤرسولهم: في قالوا إنهم نوح قوم في وقال 
ءاباياؤآ هندا سما ما غك؟ /مل آممة ث_اء وؤ عثبمتئم ةو0ئذ 

ث*[.اسبِو:ل

تاثدآإلأثت;ثثمحآتؤ رسولهم: في نوح قوم بحد قوم في وقال 
^١إء ُ ث؛ا أطفر غق يثغن. مثآ زثثش ئه س منا 

*ام-؛•'[.لثسمحكنح 
.بعدهم من وكيلك 

خوما ؤ ' فقال الإيمان من الناس منعت الشبهة هده أن ربنا وأخبر 
.[ ٩٤لالإ<را،: رسولأ؟ا أس.حننآ أنجث رما إلأ" ق،ثدك قنوأأإ،؛٢ أن أناس 

منأكثر في رسوله ربنا أمر ولدا ، قريش كفار شهة هي وكيلك 

.٢٩٧_٢٩٦/ ٦ انحط المم وانظر ،  ١٣٢ - ٠٣٢ Y/ الكشاف :١( 



١٠
٠٤إة يى هثدم بثر أذأ إها مذ ؤ ت ل فقا مثلهم بثر إنه لهم يقول أل موصع 

٦[.نمك: ، ١١٠]الكهف: 

،ملكا إلا يكون لا س اممه رسول أن اراعشلوا )الكشاف(! في حاء 
ومعجزتهساحر هو بالمعجزة وجاء البشر من الرسالة ادعى من كل وأن 

وأنتمالسحر أفتحضرون الإنكار؛ سبيل على قالوا فلذلك ، سحر 
سحرا؛أنه وتعايتون تشاهدون 

المعجزات((من يديه على ظهر ما عنوا رروالحر 

منبدلا تكون أن تحمل ه مثاا==ئئ يشر إلا هندآ هل ؤ وحملة 
.القول هذا أسروا أي ، النجوى 

النجوىوأسروا أي ، محذوف لقول يه مفعولا تكون أن وتحتمل 
هندآإلالنر٠هل ؤ ت قائلين 

النجوىمن بدلا الكب محل ق كله الكلام )رهدا ! )الكشاف( ق جاء 
مضّمزا(()قالوا( ي يتعلق أن ويجوز • الحديث هذا وأسروا أى 

أحرىر٤اأوجه وذكرت 
بثرإلا هندا هل طامإ تقن أل-ءميى ؤأميأ ؤ ؛ ههناقال لقد I تقول قد 

مالتإإن. ؤأث/قإييمهر أمهم هثننبموأ ؤ )طه(؛ صورة في وقال 
[.٦٣-٦٢ؤله؛ ] آلتيكم؛بميماه ين بمنيْاك> أن يريلاتي ئايحجرن ئذ 

٣٢١الكشاف)١( /٢.

.٢٩٧البحراسطأ/ )٢( 
. ٦٨٤/ ٣ عود الأبي ير نف،  ١٣٢ / ٢ الكشاف )٣( 
.٨ /  ١٧المعاني روح انظر )إ( 



٢١ ٠٠الأنبياء ررة س

هيإآشمئ.ئوإنمأتيؤ فقال: الإسرار إلى إصافة القول فذكر 
الفرق؟نما الأنياء فيآية ذلك يذكر ولم .ه . إمزن. 

معالقول ذكر لأنه ؛ وأهم آكد الجوى ذكر 0ع القول ذكر إن فنقول 
إلىإصافة القول ذكر ثم ، القول معناها الجوى فإن , القول معنى فيه ما 

يىكانآكد.اللمفل كرر فد فكاءنه ، ذلك 
موسىفي هو إنما فيها السياق فإن ، أشد )طه( في الموقف أن وذلك 

الأياترأوا بعدما والمشادة المناظرة من بينهما حمل وما وفرعون 
ماحران.وأخاه موصى وأن ، سحر أنها وزعموا وكذبوها 

هتنمعوأؤ كيده جمع فرعون إن ثم • مثله حر بصياتونه بأنهم وتحدوه 
ثنءثرج1كهر أن لثحرن ن هثذ إن قالؤإ ألثجؤكا ؤإسئؤإ بينهر أمر؛هم 

^م.محأجلإأئئ؛ظنفن

فكان، ومغالبه وامتحان ومواعدة تحد موقف )طه( فى فالموقف 
•دلف من ميء فيه ن لالذي اء الأنبفى مما أسد الموققح 

.الأنبياء آية دون )طه( آية في معناه ق ما إلى إصافة القول ذكر فناسب 

Iلقوله ب؛ أكز يعلم ؤ ث قيل هلا قك! ررفإن ! )الكشاف( فى حاء 
أ'نمحآتيمحيىه؟ءؤ 

بالسرالعلم يه العلم في فكان والجهر ر اليثمل عام القول I قلت 
الر.يعلم ت يقول أن من نجواهم على الاطلاع بيان في آكد فكان وزيادة، 
ثم، سرهم( )يعلم يقول؛ أن من آكد أكره بملم ؤ قوله! أن كما 



٠ ٢٢

.، ١ حافية؟اا عاليه تخفى فكيف لذاته العاليم مح اليأته ذلك بين 
يعام١^٠، أئنك قل ٠ الفرقان! محورة في سبحانه قال لقد ت تقول قد 

.٦[ ; قان ]المر وأيرأ؛بأه آلت-متوتي ق أكر 
اس.بإفراد فيئلآلآنؤ4 ؤ الأنبياء: فيآية فقال 
ذاك؟فلم بالجمع فيآصن؟لآئمح ؤ الفرقان: فيآية وقال 

ذكركما وزيادة الر يثمل فهو الر، من أعم القول إن والجواب: 
ويمؤلأؤ تعالى قال ، وجهرامحرا يكون القول فإن الكشاف، صاحب 

٨[.]المجادلة; يمامولمح ماأش 

.ماوايت، المن أعم ماء الؤإن 
الخصوص.والخصوص العموم العموم فناسب 

}»ناوأ\قويم.ؤ الأنبياء آية في قال ولم تقول! وقد 
^؛؟؟١٣ؤ؛الفرقان: فيآية وقال 

والنجوى، الأنبياء آية في فيها قالوه وما النجوى ذكر أنه والجواب 
•^يىبمللم^كزلمح f يقول: أن ذلك فناب قول، 

السر.فذكر آخر سياق في هي ؤإنما ذلك، مثل الفرقان آية في وليس 
ثتقآحكتنمهائهم( ؤهاوأ،ننط\زألأؤلمى ٠ الفرقان! آية بز قال فقد 

كتبتأي ، اكتتبهاالأولين أساطير إنه فقالوا ، عثؤبحطتأؤببجملأ.4 
.الممر ذكر فناسب ، ر الفى فعل مما وهذا ، عليه وأمليت له 

الفرقانآية أمحلوب حلاف الأنبياء آية أمحلوب أن )الكشاف( ز حاء 

.٣٢٦/  ١٢روحاJعانى ،  ٢٩٧/ ٦ ^البحراس ٧٣٢١/ ٢ الكشاف )١( 
. ٥٣- ٥٢القرآني( محاط)الممير انثلر )٢( 



٢٣ ٠٠الأنبياء مورة 

ربيإن يقول؛ أن أراد فكأنه ، النجوى أسروا أنهم ههنا قدم أنه قبل ارمن 
للمبالغة.ذلك موصع القول فوصع ، أمروه ما يعلم 

،والأرض الموات في المر يعلم الذي أنزله بأن ذاته وصف قصد وم 
لؤ علتLز^قتنيه ؤ فهوكقوله; 

آكعح'آهومههمهو ؤ I بقوله — الأنبياء آية أعني — الأية هذه حتم لقد 
التناجيفإن يعلم. وما يسمع ما ذكر أنه ذلك والعلم، المع صفتي بذكر 
حتمفناسب ، يحلم مما وهو الإصرار وذكر ، ممع مما والقول ، قول 
*الجلتلتن الوصفين بهذين الأية 

فلس، غيره دون الوصفين هذين في الكامل فهو للحصر، وعرفهما 
سبحانه.به يتصف ما نحو على بهما تتصف أحرى ذات لمة 

كلامأنه إلى ثم ، أحلام تخاليهل أنه إلى سحر هو قولهم عن ررأصربوا 
،لجلج البامحلل وهكذا شاعر، قول أنه إلى ثم ، عنده من مفترى 

واحدراقول على ثابت غير رحلخ متحير والمجلل 
قولمن انتقلوا متفقين قاتالين محن صدرت أنها الذلاهر الأقوال ااوهذ٠ 

.، ١ مقالة(( منهم كل محال مختلفين أو فول، إلى 
محذوف،مرمحل ارحواب ه ا أنيل محايا,؛ثايؤ»==قْآ ؤ وقوله• 

.٣٢١الكثافآ/ )ا(

.٣٢١الكثافأ/ )أ(

٢٩١^المم)٣( 



ءئسإئ٠  ٢٤
.، ١١الأولون(( أرسل كما دآية فاليأ;ئا قفا كما يكن لم إن أي 

وفىبه حاء وفيما الرسول طبيعة فى القول جمعت الأهوال وهدم 
صفاته.

مثلهم.بشر إنه قالوا أنهم ذكر الرسول طيعة ففي 
أحلام.أصغاث وإنه سحر إنه قالوا به جاء وفيما 

شاعر.ؤإنه افتراه إنه قالوا صفاته وفي 

آءامنشتنهم؛>،هميغمذكهأأثهمبجبمنوث.هءؤ 
القرىإن سبحانه! قال الأولون أرسل كما ياية يأتيهم أن طلبوا لما 

إنهمأي يؤمنون؟ أفهولأء ، ربنا فأهلكها ، يؤمنوا لم الايات أوتيت التي 
يؤمنون.لا 

فأمكالأولين. أهلك كما يهلكهم فيؤمنوا لم إن أنه ذلك وفحوى 
الأرضفي لهم ويمكن يؤس من منهم فنؤمن لتشقيهم الايات عنهم 

.الساعة هيام إر وستخلفهم 
أنبيائهمعلى اقترحوا الذين من أعش أنهم ُرفيه ■ )الكشاف( محي حاء 

وخالفوانكثوا جاءتهم فلما ، عندها يومنون أنهم وعاهدوا يات الا 
،.٢١وأيكث(، أنكث لكانوا يقترحون ما أعهليناهم فلو اممه. فأهuكهم 
منلثومن بإبقائهم تعالى افه حكم *ولكن المحبمل(ت )الحر في وجاء 

•أم مؤمنينا' منهم ويخرج آمن 

.٣٣٨٥; القدير فح )١( 
.٣٢١الكشاف؟/)؟(

.٢  ٩٧اب،•/البحر )٣( 



٥٢ ؛^٠ الأنبياء سورة 

عنوالخوارق الايات الله أمك ®ؤإيما ! والتنوير( )التحرير في وحاء 
ذرياتهموتكون مؤمنون متهم ليكون استقاءهم أراد لأنه مكة مشركي 

العالم.في الدين هذا حملة 
عذابيعقبها أن اطه منة لكانت البينة الايات عليهم أرملت ولو 

.را، بها® يزمنون لا للذين الاستئصال 
أهالها.إهلاك القرية بإهلاك والمراد 

أهلكناهاوالمراد قرية. صفة سك؛نهاه *ؤ المعاني(: )روح في حاء 
رأ،.الآياتاا من اقترحو٥ ما مجيء بحد إيمانهم لعدم أهلها بإهلاك 

أنذلك قبلهم( )من يقل! ولم مآءامتغئلهمه ؤ صبحانه! قال لقد 
•نلهم قمن القرمحن نلهم من أي الغايةل٣، ابتداء تفيد )_( 

يحيدة.أو قريبة تكون فقد المقيدة غير القبلية فتفيد ملهمه ؤ وأما 
•وماجاهممحنيخآظ.ه ؤ تعار؛ قوله إر ترى ألا 

فمنالأقرب من ابتداء قبله من جمع يثمل ذلك لأن )من( ب فجاء 
متهم.أحد يخلد ولم ماتوا فكلهم ، قبلهم 

الزمنفي ذلك يحمل لم لأنه قبلهم( )من يقل: ولم )قبلهم( ت فقال 
ومحنمريم، بن عيي هو منهم رسول أقرب أن ذلك منهم، القريب 

الزمنمن كم نعلم ولا ، بعيد زمن وهو عام، ستمائة من أكثر الرسالتين 
•رمن، يذكر فلم ذاك حصل عيي قبل هو ممن 

ذلكفأفاد ، القريةعلى الامتغراقية )من( بإدخال هميغه من ؤ ت وقال 

.اكميرواكويربا/يا)١( 
^٢/١٧المعاني روح )٢( 
اظرىاط)سانىانمو(آ/مأآوءاسها.)٣( 



٢ ٢٦

•نومن لم التي القرى جميع استغراق 
فيللقرية. الإهلاك فجعل ه أهلكثها ؤ ت ههنا قال لقد • تقول قد 

قال، لأهلهاالإهلاك فجعل ه سكنتهلم آحر؛ موطن في قال حنن 
وجعت!ثعئأ لما ^؛؛؛^؛٢ القرث ؤويل4ف الكهف: محورة في تعالى 

بب؟الفما يدا.ه ,لمهلكهم 
قال!أهالها إلى الظالم فأسند ه ظلؤإ لما ؤ قال! لما فنقول! 

س٤ثهادية ين ٥-؛^!، ءؤ سسحاه! قوته !ر ترى ألا ، ءؤسكثهمؤ 
ؤوهنكظايههفقال! إليها ه؛[لانباكللا ا"الًح: هممك'؛؛؛١؛ 

جىأشدومح،تنمين ؤ تعالى! قوله اكعبير هدا نحو فى ئف ^١١١١ومن 
فقال1[ ١٣]محمد: ه لم يابز قاد أتينك اتيآ مهنك من قوآ 

جنؤ قال! لما أنه ذلك ، )أهلكناها( يقل! ولم ^ ٣٤ثأدئاصز أنثك؛1هن ءؤ 
قال!مكة أحرحتته التي يالقرية ويعنى ه أثرتك آتجأ مهنإف من محؤأ أقد 

سينالهاأنه يقلن لئلا لها تعظيما )أهلكناها( يقل! ولم ه هلكئنهمِ أؤ 
ببعيدوليس ، لأهلها الإهلاك فجعل العاتية. بالقرى فعل كما الإهلاك 

هوبمن وياني بغيرهم فعل كما القرية هده أهل من العتاة يهلك أن افه على 

لمنؤ فقال! موصع من أكثر في القرى إلى الظلم نسب أنه ترى ألا ' ' 
 :^[.٤٥]١

[.٤٨]الحج: صقثاف؛حظاجه وقال؛ 
فإنهمكة اا[إلأ ]الأنبياء: ه طاقه 'كانت نية من ؤترصننا ؤ وقال! 

إليهايتب أن لها تعفليما أهلها إلى به نؤإنما ، إليهاالفللم ينب لم 
[.٧٥]اشاء: ؤ الظلموضثافقال! 



٠٢٧ سورةالأساء 

.المقام مراعاة لطيف من وهو 

هأة ء ٠

اضلإضانمحرلأئثا'

أنفذكر ، الأيةبهذه جنمظأه يثث إلا ؤهلسآ قولهم: عر رد 
كنتموإن ملائكة. وليسوا إليهم يوحى بشر كلهم محمد سيدنا قبل الرسل 

يعلموكم.حتى الكتاب أهل أي الذكر، أهل فاسألوا ذك تعلمون لا 
الكتابأهل وهم الذكر أهل ستعلموا أن اءأمرهم ! )الكشاف( في جاء 

ملائكةيكونوا ولم بسرا كانوا إليهم الموحى اش رمحل أن يعلموهم حتى 
را/اعتقدواء كما 

إلاهندا هل ؤ I قولهم من تميم ءاولما ت المحيهل( )البحر في وجاء 
قالالبئر جنس من اممه عند من إلا يكون لا الرسول وأن دثرذلخءفمه 

يكونواولم ، بشرا أي ه يحاب ^كث^إلأ اؤستا وح ؤ ت عليهم رادا تعار 
مشابهينكانوا ؤإن فإنهم الذكر أهل على أحالهم ثم . اعتقدوا كما ملائكة 
.البشر إرسال إنكار عر يقدرون لا اف نور إخماد في ساعين للكفار 

كتابلها يكن لم قريسا إن حيث من زعدو؛ك-ه لا كتتتِ إن ؤ •' وقوله 
رآ،.علما، من أثارة ولا سابق 

إلاملك يرن\ أتيسنا ت موصع من أكثر في قال لقد I تقول قد 
•رس، يذكر لم هذْ الأمحاء وفيآية ، )من( بدكر هالاه 

.٣٢٢الكشاف؟/ )١( 

٢I / ١ ٧ روح وانغلر ٢  ٩٨/ ٦ المحيط الجم )٢( 



اديث؛آمحظءهصهها ٠  ٢٨

إلايهايؤؤش أؤسلتاين وآ ؤ يوصف.' سورة فى تعالى هال فقد 

•رمزا بذكر أثلاثقلول.ه أققؤأ همك> ميهترؤلدارألاجروحثر ثن أمحن 
وقالفيالحل:

الفرق؟نما • أيئا )من( ^مثكؤروث.هبذكر 
تالمسب يوصح موصع كل في المساق إن I فنقول 

ابتداءعلى تدل التعسر هذا نحو فى رمن( أن النحاة من كثير ذكر فقد 
التوكيدتفيد أنها إلى آحر قم وذهب ، الغاية 

يفيدأنه التعبير هذا نحو فى بعضهم ذكر ما على الغاية ابتداء ومقتضى 
تفيدرمن( وأن ، قبله ما إلى الغاية ابتداء من ابتداء المتقدم الزمن استغراق 

عليهدخلت ما توكيد 

فما، الأنبياء آية فى عنه يختلف والحل يوسف آيتي في المياق إن ثم 
.العقائد سياق فى هو إنما والحل يوسف فى كان 

وا'لأرنيآلنمؤت ف ءايؤ تن و»ءقفي ؤ ت يوسف آية سياق فى قال فقد 
نئمإلا ياش آْ=فلثهم محبمى وتا . منمضوق عنيأ و±لم عي بميث 

ثئءة..
وهموالأرض السماوات في عليها يمرون الي الأيات كثرة فذكر 
فهذه، بئزا( رالرمل كون من بكثير وأكثر أعم وهدم • عنها معرضون 

.٣٤٢/ ١ التصريح ،  T٦o-r٦٦/ ١ اسي ، الرب)_( انظرزن )١( 
.٢٤١اكزيل درة ،  ٦٧٨/ ١ اكاويل ملأك انظر )٢( 





٠ ٣٠

•يعذبهم أو الأرض بهم اف يخسف 
العمومعلى الدالة )من( د فجاء يوصف. محورة في مر ما نظير وهو 
•مول والوالوكد 

يشريةبإثبات يتعلق ما وهو واحد أمر فى فهي الأنبياء آية وأما 
أهل٥؛^؛ إي فآ بمالا إلا ئأا-كث انبملثا ؤ تعالى؛ قال ، الرسل 

^؛١^١^ ٥٢ي(ث=ظؤ0 لا ■؛^١ جمكهم وما تدوي. لا َقتر )ن آلدحقر 
كاثأحئ.4•

•وأثمل أعم والّحل يوسف في فما 
تعالى!قوله وذلك الفرقان محورة فى حاء ما هده الأنبياء آية ونظير 

اكامَزوثوضفي
آلآنآإفي.بح

•كثابههما الموصعين في رمن، يذكر فلم 

بشريةينكرون الأمم كل ليت أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
أهلعلى أحالهم وليلك ، ذلك بمكرون لا امماب أهل فإن ، الرسل 
عمومفإن ، الرسل به جاءت بما الإيمان بخلاف ، للاستفسار الذكر 

ذلك.فى هو إنما التكذيب 

أيصا.الناحية هذه من أعم والنحل يومحف آيتي في فما 
الرسلبكون المكذبين من أكثر الرسل يه جاءت بما المكذبين فإن 

*سرا

أكثر.)من( ي جاء فما 
أيصا.الناحية هذه من )من( ذكر فناسب 



٣١؛^٠ الأنبياء سررة 

همبجمثن بنهم ماء١رت ؤ ٠ قوله وهو قبلها لما مناسة الأنبياء آية إن يم 
أندمحأ..

■لئن)_( س الأنين صا 
.أيصا الناحية هذه من ذلك فتاب 

•أحرى ناحية من الأيات في لننظر ثم 
ٌفإلأةايشمتآإفيأتنؤ يوصف: آية في غال فقد 

ؤمح.ستحأيىآمحالأية: في قال أنه ذلك القرى( 
فيالقرى علي يمرون وهم ؤينثه امحنثن ئ-نشوا'كم،َكارنحع-فجه 

هلأتنإهفألدرئَآلقاملمنعرءؤ • تعالى قال كما الأرض، في سترهم 
اكرى.ذكر فناسب [ ٤٠بروصثاه]امقان: 

تا«رن.ي َئئو إن اليآو قثوأنل ؤ النحل: آية في رةال 

تانرلءتيمإلّا؛ت0 لث؛إث آليًًُقر إكق، وأتنلآ ؤ ت ذللئ، بعد قال أته ذلك 

ظاهر.كاب فا 

أرسلثاينمإافإلأنحابؤ ت تعالى قوله ٠٠! التنزيل( )درة فى حاء 
[.١٠٩]يرث:مَكاإلتإ-متنأنؤ،آسةه 

إلاهالام؛ئإيقثوي،ك ^٧ Liyؤ ت الحل سورة في وقال 
•^وف.آونم،م؟هه 

إلإثممَى لا وبما أربLنا ؤما ؤ الأنبياء! مورة في وقال 
^٠يأحفإؤنآث.عامهمما؛٥^١ - لاثلنؤى.وما َقثن سآلندءقرإن 



>دثمحأمحغسإسإقأ ٠  ٣٢
همهث وننآ ؤو*آ ت قوله بين هل I فيقول أل يأن للسائل 

بحذفموصع حص معنى ولأي فرق؟ ه أنبملثائلش وج ؤ وقوله؛ 
بإثباتها؟)من(وموصع 

للزماناسم و)قالك( الغاية. لابتداء )من( إن ت يقال أن ت الجواب 
وماقال! فكأنه قبالك( من أرسلنا )وما قال؛ فإذا زمانك. تقدم الذي 

عليهيقع الذي الزمان فيخص ، زمانك تقدم الذي الزمان ابتداء من أرسلنا 
.وانتهاءْ ا؛تداء0 ؤنرفيه بذكر ويمتوعب تحديه. قبل 

الذيالزمان في فعلنا ما ؛ فمعناه بآ ئلتقت أؤبملثا وما ؤ I قال ؤإذا 
.. زمانك. تقدم 

)من(د يؤكد لم ^^ثبتُىهفإنما I قوله قاما 
ياكلونأنهم وهي ، الين للمرمحالكب الحال هو إنما بالخبر المعتمد لأن 

افوأخبر إليهم سلأنوا أن الكفار كللب الذين الملائكة من وليسوا القلعام 
عيناأزل لزلأ لثاءُا تيمحى لا ١^؛؛، ؤهال، ه ؤ * قوله فكب عنهم به تعالى 

١١.،

الدرة!صاحب ذكرها التي الأيات هذه في التأؤيل( )ملأك في وجاء 
إلانهمياف شغذظم ومايؤبجن ؤ • تعالى قوله تقدمها قد يوسف آية ررأن 

وقوةه ألثمك؟ى. من أيأ وتآ ك وثبمف ؤ وقوله؛ ، 4 ؤ مقجث 
)من(زيادة ذلك فناسب ، ويعتليه القسم على يدل الأي هذه فير السياق 

الاستغراق.المقتفية 

بمدمانلمؤأثن أق ها-حتروإق ؤ النحل! فكب قوله وكذلك 
ذكيؤكد [ ٤١]الحل: ه أكن الآحزْ هميجر حسنه ألديا ق لثوثئهم 

.٢٤٢-٢٤•درةاكزيلوغرةاكاويل )١( 



٣٣ ٠٠الأنبياء سورة 

الزمان.من تقدم ما لاستغراق )من( زيادة فناسبه • المعنى 
نيئبيحا؛؛* مللكث>إلأ \إ؛س1و\ وما ؤ ت الأنبياء سورة ش تعالى قوله أما 
^٥-)،قوله! في البشر من الرمل كون الكفار إنكار قلها فتقدم ؤ إي 

ِيثايؤءؤهكأJنا قولهم; في الايات واقتراحهم ه مئقتظم ض إلا 
منقضيتين على اكلأم هذا انعلوى فلما ه، آ'لأوؤذا. أنيل ًكْآ 

حاللهم سن وقد الشر، من الرسل كون bنكارهم الايات اقراحهم 
تقدمفلما تعالى! قوله في المقترحمن 

إنماالرسل من تقدم من بأن التعريف وهو الأحر الهلرف بحنان أنع هذا 
،ملائكة يكونوا ولم سبحانه بتخصيصه مختصين البئر من رحالا كانوا 
هنافقيل ؤ ه! محمد لمينا فقيل 

كما)من( هنا تدخل فلم ه ْآتامتغتلهم ؤ نظيرتها في قيل كما )قبلك( 
علىالمنهلوية الجملة والتحام التناسب لإحراز الأخر الظئر في تدخل لم 

.٢١١البشر« من الرسل كون وإنكار الاقتراح من مقصدهم طرفي 
ءإ؛-ه ه 

-بمندالايألتكائألطعاموماَيمأ"كمحبم،.4ماوؤ 
يأكلونبئرا جعلناهم وإنما الملحام، تأكل لا ادا أجنجعلهم لم أي 

البشر.كسائر ويموتون ويشربون 

iنثقًقم إلادنت ءسآ متنكرين: قولهم على رد وهو 
٧[.]الفرقان: ئلساآوولأحظل(أشاره موصع[خرث في وقولهم 
والمعنى:، لجدا صفة ه آقعام يايظلؤف لا ؤ )الكشاف(: في جاء 

طاعمين.غير جد ذوي قبله اللام عليهم الأسياء جعلنا وما 

'أه_ا؛ه.مائك )١( 



أ>محُأمحمحصإلأصإئ ٠  ٣٤
الأجساد.من صرب ذوي ت قال لكنه ، الجنس لإرادة الجد ووحد 
أهي[اا]القرنان: اره _أءكلاشِساأفيوو ؤ ت لقولهم رد وهذا 
علىردا تكون ما كثترا )ما( أن ذلك )لم( دون رما( ب الجملتين ونفى 

تلك فيقال وكذا( كذا فلأن قال رلقد تقول ، المنزلة هذه نزل ما أو كلام 
 L،( قال .)إثاّنئك :أنث ونمش آس هال نإذ ؤ ^١^ قال ذلك

[.١١٦]المائدة: ^فوفيإلهءj،صدونأشبب 
أى.١[  ١٧]اJائدة: ماهلتمح(للأجأمفيبجه ؤ ت جوابه فكان 
قلتتقول! ، الدعوى عن جواب رارما( اللغوية(! )الفروق في جاء 

٠أص قلتا، ما الجواب! ويكون ، كذا 

،للقم جوابا تقع فإنها ، )لم( من آكد )ما( أن أحرى ناحية ومن 
وقال!، [ ٢١٠]الأنعام: ما نتنا وأد ءؤ تعالى! قال ، )لم( بخلاف 

[.٧٤لهوضأشتاهاأوأه]اضة: مبؤ 
،٥م م 

^رف؛لؤأهشكنا يشاء ومن آلؤثندهأ.نحسنهلم ؤؤ 
والظفرالنصر من وعده ما رسوله ق سيصل سبحانه أنه إلى إشارة هاوه 
قبله.الرسل ْع فعل كما أعدائه ؤإهلأك 
يصدقفكذ.لك أنبيائه مع سيرته تعالى ررذكر ! المحيهل( )البحر في جاء 

العانيروح ،  ٢٩٩.  ٢٩٨/ ٦ الحط البحر وانثلر ،  ١٠٢٢/ ٢ الكشاف )١( 

.٢٢٩/المحو؛ انذلرْعابى )آ(
الفروقاللغوةأ"اما.)٣( 







٣٧ ٠٠سورةالأساء 

*التكبر على تدل وهي حبرية وركم، 
والعموم.الشمول لإرادة أهلها والمقصود القرية إلى الظلم ونسب 

ثدييعقب عن واردة ه فردسق من قصمنا ؤكم ؤ رر . )الكاف( في جاء 
يبينالذي وهوالكر ، الكسر أفظع القصم لأن عظٍم مختل على ومناديه 

الفصم.بخلاف ، الأجزاء تلاوم 
.وصفها ولذلك ، أهالهابالقرية وأراد 

محوئاوأنشاك قوما أهأكا انمي: لأن 4 ^١^ متا ؤ وقال: 
رادآخرين<، 

عنعبارة هو الذي القمم لففل اروقي اسني(: )روح في وجاء 
الإتيانبه يشعر كما ، بالكلية التئامها وإذهاب الأجزاء بتفريق الكر 
الما السخهل وشدة الغضب قوة على الدلالة من الشديدة بالقاف 
رآديخفى" 
ؤآر*موأ'لإأتكناالكريم: القرآن من موصعآخر قال؛ي لقد تقول: قد 

نذئإراعتيم آلثماء ووحي لآؤ نهر لإِ ما آ'لأرتح 1، مكقهم زن ئن ئيهمّ من 
هءاجتن زتا بمدهم ين ؤأنشاة ذمومم سمم ثن ؤزى آ'لأده-ر يجمدا 
أ[.لالأنمام:

الأنعام.في القرن وذكر ، الأنبياء في القرية فذكر 
الأنعام.في الإهلاك وذكر ، الأنبياء في القصم وذكر 
هاهيمل ؤ الأنبياء: في وقال 

 )١(/Y٣٢٢الكشاف.

ووح1لسانيلأ\/0م)\(





٣٩ر؟اه الأنيياء سورة 

بمدؤزه.من ؤأيثاظ ؤ الأنعام! آية وهال 
فقد، بعدهم قوم لمجيء الرمز يتأحر قد القرى إهلاك يعد أنه ذلك 

قوم.هلاكها بحد يأتي أن دون من حاوية خالية القرى تبقى 
تفيدالي )من( ئ فجاء ، فاصل بلا الأحر القرن فيليه القرن أما 

الابتداء.

هطال1ه ؤ'كانت لقوله! متاب الأنبياء آية فى )قصمنا( قوله! — ٤ 
الحقوبة.ندة يستدعي الظالم أن ذلك 

تكونقد الزنوب فإن ه ؤثذلز لقوله! مناب ه ٠اؤآئJكئا وقوله! 
ذلك.دون تكون وقد كبيرة 

ذكرالسديد خهل. العن والمتثئ الكمر ١^؛^ وهو القصم ذكر فنامحممب 
الظالم.

قوله!القصم مبلغ يبلغ لا قد الذي الإهلاك ذكر ونامب 
عموممن أحص وهو ، الفللم ذكر فناب خاص إهلاك القصم إن ثم 
الدب.

عامة.وهي الذنوب ذكر فناب عام الإهلاك ؤإن 
■موضعه تعبير كل فناب 

يذكرؤإنما القصم يذكر ولا الظلم يذكر قل- مثحانه لكنه تقول! ونل 
أث٤نiهايتتقة من ۶ الحج! محورة في تعالى قال كما الإهلاك 

ولو، المختل ومحمية العقوبة محمية عن يني ذكرنا كما القصم فنقول! 
الفرق.لأنضج والأنبياء الحج في الأيتين من كل سياق في نفلرنا 



أدمحُآمحء

ؤبممبمرؤبرمعظلؤِ 'موشبما هك حاؤيية فهي ؤ ت الحج آية في قال فإته 
نثد..

الإمحؤل. من، هم إدا نمثؤأ قنآ ؤ الأنيي1ء: ساق1ية في وقال 

•^^محيداعدن.4 
إةَثاؤي>ئتا بالظلم وأقروا بالويل نادوا وأنهم أترفوا أنهم فذكر 
•حامدين حصدا جعلهم سحانه وأنه 3نؤيوذوه 

ظاهر.فالفرق 

.موصعه تعبير كل فناسب 

صربهاأي الدابة( )ركض يقال! ، بالرحل الدابة صرب ت الركض 
•لمع درح^له 

القرية.من هاربين دوابهم ركضوا العذاب أحسوا لما ألهم الأية ومعنى 
•عدوهم لسرعة الدابة يركض من مثبيجن أرحلهم على جروا أنهم ويحتمل 

أوناحر دون من بالعياب إحساسهم محي هربوا أي ، فجائية ورإذا( 
قولهومنه بالرحل، الدابة صرب ت رروالركص ! )الكشاف( فى حاء انتظار. 

يركضونهادوابهم يركبوا أن فيجوز • [ ٤٢ض■' أرمحتية4 ؤ ت تعالى 
شبهواأن ويجوز العذاب مقدمة أدركتهم لما قريتهم من منهزمين هاربين 

•ص لدوابهمءا الراكضين بالراكثين أرجلهم على عدوهم سرعة في 

.Y٣٢٢/ الكشاف 



الأنبياءسورة 

العيابمقدمة أدركتهم لما أنهم اروالظاهر المحيط( )البحر في وحاء 
فيشبهوا أن ويجوز قيل: منهزمن. هاربض يركفونها دوابهم ركوا 
يركضونفهم لدوابهم، الراكضين بالراكض أرجلهم على عدوهم سرعة 

ؤآرمحةلاثه'اقال* بارجيهميا الأرض 
يأةإو ي ه

َرم َخءءالأ* ِ َََ ٠ >ء ٠  ٠٩>ب 

قولذلك أن أو محذوف، والقول ذلك لهم قيل أنه المحتمل من 
أبي)تفسير في جاء ذلك. لهم يقال أن بهم حري أي الحال، بلسان 

المقال،أوبلسان الحال بلسان لهم قيل #أي I عود( ال
منفجأة عيش وسعة ورفاه ترف من فيه هم وما اكنهم ممن والهروب 

بيم.نزل ما شدة على يدل تأخر دون 
وماذااكنكم وملأموالكم جرى وما بكم نزل عما ه يتثلؤن لكم ثؤ 

•بهم تهكم وهذا • نفعل وماذا علينا تشيرون ويم تأمرون 
القائل؟من I قلت ءفان ت في)الكشاف( جاء 

أوالمؤمنين من نم من أو الملائكة يحض يكون أن يحتمل I قلت 
يقل.لم ؤإن ذلك لهم يقال بأن حلقاء يجعلوا 
،الناءمةوالحال الرافه العيش من ه فه اممم مآ 1ك آنيعوأ نؤ 

الترفه.وهي العمة إبءلار والإتراف؛ 

نعيمكمإل ارجعوا أي وتوبيخ، بهم تهكم ه قثزن لمكم ثؤ 

•^•اوحراوحطآ/)ا(
.٦٩٠م/ عود الر تمر )٢( 



>محثأمحخ^^١ ١٠م  ٤٢

اكنكمومأموالكم ونزل عليكم جرى عما غدا تسألون لعلكم ومساكنكم 
٠ومساهدةاا علم عن السائل فتجيبوا 

للسؤالتقصدون ه قثلؤن لنلآكم ارؤ ؛ المعاني( )روح ؛ي وجاء 
عليكمجرى عما تسألون أو ، والنوازل المهمات في والتدبير والتثاور 

حشمكميسألكم أو ، ومشاهدة علم عن السائل ئّجتبوا بأموالكم ونزل 
كماونذر نأتي وكيف ترسمون ومادا تأمرون بم ٠ لكم قثقولوا وعبثدكم 

٠٠ءل س م 
هه ٠

حصuJاجمأننهلم حئ ئ؛ف ثنانالت ظنمة. َأِأِ؛الإيويلئا.\ائ 
الفللم.وهي الهلاك علة وذكروا الهلاك. وهو بالويل نادوا أي 

ظلهموأن الظالم عموم على للدلالة بشيء يخمموه ولم الفللم وأطلقوا 
بشيء.ينحصر لا عاقا كان 

والدوامالشات جهة على بالظلم اتصافهم على للدلالة بالأمم وجاء 
العياب.من بهم نزل ما فاستحقوا الحدوث، جهة على وليس 
بالويلويدعون القول هدا يرددون ظلوا أي دعو)نهميم ئفد انالت ئؤ 

الهامدة.كالنار حامدين المحصود، كالزؤع ربنا جعلهم حتى 
أصبحوا()حتى أو صاروا( )حتى يقل: ولم حئ ؤ وقال: 

•لهم عقوبة بهم ربنا فعل من ذلك إن أي 
دعوى.لأنها ويلما( )ا إلى رر)تلك(إشارة في)الكشاف؛: جاء 

.٣٢٢الكشاف'ا/)١( 

. ١٦/  ١١^المعاني روح )٢( 





آمح؛ُآمحهسزصصا م ٤ ٤

أولوهذا لنم؛بم(ه وما ؤأرؤض النماء حامثا ؤما ؤ ! ههناقال فقد 
•الخلق 

،[ ٩٧ت ]الأسياء ه ألحى أمعد ؤآهشب ؤ السورة! خواتيم قي ومحال  وددأتا َسوأه النجل َةني ئ؛مىالكقآأ أ ^ اماو 
تعالى؛قوله لحو من الكريم القرآن من عدة مواضع في ذلك قال وكما 

.[ ٨٥]الحجر: إلايالمأه ماحكنا١لتموتمحألأكسوماإئبثآ ؤؤ 
.[ ٢٧]ص؛ ^ائفور(ومانىماظلأه ؤ وقوله! 

هنإهى هو ^ذا ؤدمطم ألظل ز بثلى ثدف بل ؤ الأية! يعد وقال 
[.١٨]الأنبياء: 

إهلاكفي يفعل أنه وبين ياللحب ذمهم ررولما ! الدرر( )نظم في حاء 
ؤإزهاقلأهله ؛الانتقام الحق ياحقاق الجاد فعل العدل ؤإنجاء الظالم 

أي؛عفلمتناؤبماحلمناه ؤ قوله! عليه عهلف . . أصله. من ياحتثاثه اليامحلل 
..يد.ولا الجد تقتفي الش 

.را، 4« ٠ . لوأردآ. ؤ فقال! دليله أتبعه اللعب عنه نفى ولما 
وهذاالمرفؤع قف الهدا سوينا وما ررأي )الكشاف(! في وحاء 

ؤإنما، للهوواللعب . • • الخلائق أصناف من يينهما وما الموصؤع المهاد 
واعتنبارافتكار مهنارح لتكون ، الريانية والمحكم الدينية للفوائد سويناها 

؟ّ تعد. لا الش المناني من يها لهم يتعلق ما ْع لعبادنا ونظر واستدلال 
هوأفعالي عن وانتفائه واللعب اللهو اتخاذ ترك في السبب أن يين ثم 

.٣٩٨_٣٩٧نظمالJرر٢^/)١( 



٤٥وسورةالأسياء 

را،.فاعلا(( كنت إن اتخاذه قادرعلى ؤإلأفأنا عنه صارفة الحكمة أن 
 Iيرد)حلقت(ولم العفلمة، صمير إلى الخالق بإسناد )حلفنا( وقال

العفليم.القرآن فى التعيير هذا نحو في 
^UكمثافJنهؤ ههثات قال كل قدتقول! 

سثمارما وألأرآس آلقثزت ئنآ وما ؤ اادحان! محورة في وقال 
ملأبملئرث.4.

واختلاف.تشابه التعييرين وفي 
اللهووذكر ، الدخان فى وحمحها الأنبياء آية فى ماء الإفراد ذلك من 

فيذلك يدم ولم قوله: في الأنبياء محياق في 
المناسب.محثثه ذلك من ولكل الأخلاق. من ذلك وغير الدخان. 

فقد، الأنبياء آيتي فى واللهو اللعب سبحانه ه نفعن نفى فقد — ١ 
اللعب.عنه فنقى لآهسطايخمانمإواه ؤ : قال 

الالهو،عنه متقى ه " ثن؛iSو شو ق }/V ؤ ؤ ; قال ثم 
تنيليهم ما ءؤ فقال! واللهو اللعب للناس ورة الأول في أست أنه وذلك 

عوذ.لأذمحبهمه•
ثكؤ، هم بل ؤ فقال: اللعب لهم أثب فقد الدخان في وأما 

يلعنوكث.ه.
اللعب.سبحانه عنه فنفى 

4يد-بوك. ثك 4 هم بل ؤ فقال: الشك لهم الدخان في أست - ٢ 
•ؤؤدكثأً؛فمهملابممثه فقال: العالم عنهم فض العلم الشك ونقيض 

٠ذاك عنهم فنفى اليقين إلى يقصي علم عنده ليس الشاق أن دلل 

٠٣٢٢الكشافلإ/ )ا(



'امح؛آمحعم ٤ ٦

ؤ: JUiالأشياء مورة قي السماء أفرد ٣. 
تسحانه قال فقد ، السورة أول فى ورد لما مناب وذلك أيمئا 

•لآرنيلأوآلنيع'ألشد.ه ̂ ؤ
يبما؛ينأماوآلمبجس رما-غلمناآلنمتؤزت ؤ I فقال الدخان سورة فى وجمعها 

وهؤ قال• فقل• ، السورة أول ش ورد لما متاب وهو ه نيئمنح 
•٧[ ت إنَقن،رمتيأمح^>ه بيتهما وما وا'لآتتيا آلسمنوب 

•سورتها مفتتح آية كل فناست 
آهمببؤ ت قال فقد ، العموم عر بي الأنياء محورة في الكلام إن - ٤ 

•فيشثممنوث.ه 
العموم.على الناس فدكر 

منأعم والسماء ه ؤآلأرصن آلت_مان ي ألمل بملم لي، قاث، ؤ وقال؛ 
•السماوات 

١٠^ذكر  •^مسرءأهئنها.؛ ؤ فقال: العموم عر ؛ ٠٠٠٠
الامتغراقية.—)من( ي فجاء 

الرّلقاله.فدكر ؤ وقال: 
الخبريةركم، ب فجاء طبلمه.ه َةاست، مييز ين ءممنا ؤم ؤ وقال؛ 

التكثتر.عر الدالة 

الخصوصي.سيل عر ذللئ، ذكر فقل• الدخان ر أما 
•وهثرمملأوث.ه ؤ فقالت فرعون قوم ذكر فقد 

يتيالأيتقاألآوث،ؤ فقال: قريش كفار ذكر ثم 
•نثاصمحنص 



٧٤ ؛٩ الأنبياء سورة 

يثجوأؤ؛ثينأم ؤآئمثثر فقال؛ نلهم من والدين تبع قوم وذكر 
ثلمأهتم.ه.

.الأنبياء في العموم على القرى فدكر 
الدخان.فى مخصوصين قوما وذكر 

.)الماء( وهو العموم العموم فناسب 
.رالماوات( وهو الخصوص الخصوص وناب 

.منابة من أكثر في ذكرنا كما السماوات من أعم تأتي قد الماء فإن 
العموم.على الأنبياء محورة في الأنبياء ذكر —٥ 

فقدالدخان. محورة في هو مما وأكثر أعم هو ما أسمائهم من ذكر ثم 
تالأنبياء محمورة في قال 

إلأأذاظعثدون.ه.
ؤمامحسيتوغثشبلي.4.ت وقال 
استثناء.بلا الأنبياء جمح يعم وهدا 
ؤهنثونمؤدئ ءامثا ؤؤإمد فقال: وهرون موسى الأنياء من وذكر 

'اكرها0صياء.إه
هدءاوايمصفدهينمل.يم.ه أؤ ت فقال إبراهيم وذكر 

fفقال• ولوطا 

^^خثاقهُاولأا.ه
،)٨٧( وسليمان وداود ، ( )٦٧ونوحا ، ( )٢٧ويعقوب ؤإمححاق 

،)٧٨( الون وذا ، ( )٥٨الكفل وذا وإدؤيس ؤإمحماعيل ، )٣٨( وأيوب 
،•٩٠)ويحنى ، ، وزكريا)٩٨



آييوآتييخ٠  ٤٨
بشيءفرعون قوم ذكر ؤإنما رسول اسم الدخان في يدكر لم حين في 

•ملهم من والذين نح قوم إلى وأثار التفصيل، من 
العموم.تميد التي ماء الذكر العموم على الأنبياء في الكلام كان فلما 

وجه.كل من العموم العموم فناب 

هه ه 

منانممل.هودلإوألنيل مدمعم؛ياهوتإهى ■وآلظل نلي مدق ل ءؤ 
فاخبراتخاذهما عن أصرب واللعب اللهو ه نفعن سبحانه نفى لما 

البامحلل.على بالحق مدق أنه 
ونحووالحصا كالحجارة صاو_ا بجم الشديد الرمي( ت القذف وأصل 

قالكما البعيد الرمي المدق رروأصل ! المعاني( )روح في حاء ذلك. 
.الرمي® لصلابة تلزم موهو الراغب 

علىبه قذف وقد رخو حم والثاؤلل شديد صلب جرم الحق( فكان 
فحهلمه.البامحلل 

واضمحلاله.زهوقه سرعة على للدلالة الفجائية )إذا( د وجاء 

للدلالةيزهق( هو )فإذا يمل؛ ولم بالاسم ه ناهي هو ؤ؛يا ت وقال 
،وثابت حاصل الأمر فكأن ، زهوقه سرعة على وللدلألة الثبات على 
ومكثه.لثقائه فرصة له ييع ولم 

فقد، الباًلل على الحق من، به قذف لما أمثلة السورة في ربنا ذكر وقد 
الحقوبةاستحق ومن والمرفين الذلال٠ين أهلك أنه موحلن من أكثر فى ذكر 

.فدمغه البامحلل ^٠، الحق فقذف 

.)نذق( الراغب مفردات واتفلر  ٢٠/ ا ٧ المعاني روح 





افيهزثأتيئ٢  ٥٠

المسارعةكمال على الدلالة من الاسمية والجمالة المجانية وقي)إذا( 
.، رالأصلء من زاهق فكأنه يخفى لا ما والمللأن الذهاب في 

و^أفيمحمنا^ف4
منبحانه به يصفونه ما بسبب الكفر لأهل يالهلأك ووعيد تهديد هو 

بشأنه.تليق ولا تجوز لا أمور 

تعليلية.رمما( في ورمن( 
بهيصفونه باليي أي الموصولة، تحتمل تصفون( رما في ورما( 

يليق.لا بما سبحانه له بوصفهم أي الصدنية، وتحتمل ، سبحانه
أومصدرية إما ورما( I ه نصمؤل ®^٠٠[ I المعاني( رروح في جاء 
لهوصفكم أحل من والهلاك الويل لكم ومستقر أي موصوفة، أو موصولة 

بشيءأو ، تصفونهباليي أو شأنه، تعالى الجليل بشأنه يليق لا بما تعالى 
ونحوم،الولد من به تصفونه 

هءلإ- 

^٠همادنوء عن دسكمإي؛ لأ صدم ؤبمن و\يريلمو< 'التمرن ؤامن ؤؤلم 

أنهايعنى فذلك بينهما وما والأرض الماء حلق أنه الأية هدْ قبل ذكر 
تكنت٠المماهؤ قوله! وذلك ، منكه 

آلثثوتي زلإمن ۶ ت قوله وذلك فتهما من له أن الأية هدْ في وذكر 
•نامح4 

.٦٩٢راب-Y/ تفسر )١( 
٦٩٢روحفنيلأ\/ )٢( 





٠۶ه ٢

م؛ض دهم، 

ؤتنمحئاكلقق،ثه.ت،لشاس: 

>يقلإأبي،ةم4•رئ،ل،نىضك: 
رذالفىالآماف،:>ثقبملإه.

وقيده، نميت في الجر بحرف وقيده ، الأنبياء في التبح فأطلق 
.الأعراف فى به بالمفعول 

الاختلاف؟هدا مر نما 

معان.من له أريد وما لمياقه مناب تعبير كل أن والجواب 

عدةجهات من الأحرين الموصعين من أعم الأنبياء آية أن وذلك 
منها:

ؤوأراعندمهI الأنبياء قال أنه -١ 

ؤنملت: في وقال 
ؤخانأقتيذرؤ1ثتت>هالأعراف: في وقال 

و)الدين(مشترك، موصول اسم لأنه )الدين( من أعم و)من( 
المذكروالجمع، والمثنى الواحد على يهللز )من( ف مختص. 

الذكور.خاص؛جماعة فانه )الذين( بخلاف والمؤنث، 

قُن محبر ؤ • قوله من الأية قي تقدم لما مناسب أنه إلى إصافة هذا 
محنعموم والأرض السماوات في من عموم فناسب ، آلسمتوت

الموصعين.فى ذكر)من( وناب ، عنده

ؤلامجدإبقوله؛ منهم جماعة أو الماس خاطب قفل. نملّت في أما 



٥٣ءا4 الأنبياء سورة 

إياهمحقنتم إن •حلمهث ق ؤأسجدإ لامص وثتُ إكنى 
•ثثدوث4 

فجاءهؤلاء. من أعم ه  opi]j'آلثمتوت ؤ(من ؤ قوله؛ أن شك ولا 
للخصوصى.مناسة المختلس الوصول بالأمم 

متمثن^^١ قوله؛ الأية قل فإن الأعراف، في ورد ما وكذلك 

•الأعراف في المخانين من بكثير أعم الأبياء في ورد ما أن شك ولا 
للخموؤس.منامة الأعراف في المختص الوصول بالأمم فجاء 
الناسبات.لطيف من وهذا 

متم0هءؤ ! الأنبياء في وقال - ٢ 
ؤفصلت؛ في وقال 
وم4ممهؤ • الأعراف في وقال 

مقيد،غير لأنه ؛ بحونه( وزيله( بحون )يمن أعم بحون( وري
اسمه()ّبح نحوت من التسمح أنوبع من غيرهما ويشمل يشملهما فهو 

التسبيح.أنولع من ذلك وغير بحميم( و)سبح باسمه( و)مح 
يتعبون،ولا يكلون لا أي >;لأشزون4 الأنبياء: ش قال - ٣ 

انقطاعها.وعدم العبادة دوام على ذلك فدل 

الأحرين•الموصعين في ذلك مثل يقل ولم 
.وأدوم أعم الأنبياء آية في ما أن شك ولا 

الدواملطي ي أقل بنوة > الأمحاء: ني ال ن- ٤ 
ينقطعون.لا 





٥٥الأنيباء سورة 

•ينقطع ولا يفتر لا الذي بيحهم وتالمستمرة المطلقة الملائكة 

قولهتقدمها ؤإنما ج ، ذلك من شيء يتقدمها فلم الأنبياء آية وأما 
^لمنمثئُ؛دامحرإمح.ه•ؤ سحاه: 

•عام واياطل عام والحق 
تقدمها.ما الأنبياء آية في العموم فناسب 
•فه ورد الذي السياق تعسر كل وناسبا 

ثوث.هث ؤ
علهمأنكر ثم الأرض، من آلهة اتخاذ الأية هده في عليهم أنكر 

بنآخذؤأ أوِ ؤ فقال بعدها آية في العموم على اش دون من آلهة اتخاذ 

غيرها.من أو الأرض من العموم على الألهة اتخاذ فأنكر 
الأرضمن اتخذوها مواء اض دون من الألهة متخذي على إكار فهو 

القرآنعليهم أنزل الذين وهم قريش كفار لأن الأرض في الألهة وذكر 
حجارة.وهي الأصنام يعبدون كانوا 

الأرض(من آلهة اف دون من اتخذوا )أم ت يقل لم ولماذا I تقول وقد 
تعالى؛قوله نحو من أحرى آيات في قال كما دون )من فيقول: 

f ٨١م!م؛ ل.]

هكلقؤن وهب شبما عنأشى لا ءايت درية ثن ؤآمحذؤإ رؤ وقوله! 
أنِآمحذدأيندينجءءؤةإؤه؟ؤ I بعدها آية في قال وكما ٣[ تالمرق1ن: 



آفييزي|فيئ٠  ٥٦
اه.دون من أنها على ذلك دل ءالههمحآيريب4 ؤ قال: لما ت فنقول 

إهلاكمن السورة في ورد لما متاب منآمحفيسه ءللهن ؤ • قوله إن ثم 
ثلمهمؤتعالى: قوله نحو من وأهلها الأرض علي، الفلالة القرى 

ونوله:ه، . \ذثضخو؛ ؤأنشقنا ؤ وقوله: ه . هميو\إو1؛كة؛\ نن 
الماءؤإله الالهة فعلت فماذا طللمة.ه َكانت هميز ين لصمنا ؤذغ' 
الالهآ؟!هدم يعبدون الذين الذلالين من وماكنبها الأرض قرى يدمر 

الأرضمن آلهة إبرامم قوم اتخاذ من المورة في، ورد لما ومناب 
الضحكة؟!الالهت هده فعلت فماذا ، حداداوجعلها إبراهيم فحهلمها 

دآؤاءؤأثلايهيك■أزاتعالى• قوله من المورم هم، ورد لما ومناب 

حتىعليه هم ما ينهعم، الماء ؤإله الأرصمى في، الالهة هده تفعل فماذا 
إعليه؟ هم وما كلهم عليهم أنك، 

لهذهواحدا سيئا الأية فى ذكر أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
منجزءا ذكر جزئيا الأمر كان فلما ثرؤد،ه، هم ؤ ت فوله وهو الألهة 

الأرض.من الآلهةو٠والآلهة 
هامإق، ^١^٤ دؤيهء من آمحذؤإ أيِ ؤ : بعدها آية فى ءال حين فى 

أنوذلك العموم، >، الألهة اتخاذ ذكر بل الأرض( )من يقل: فلم 
•بشيء مقيد غير عام أمر الثانية الأية ®يئ ذكره ما 

الخموصى.الخصوصي وناسب العموم، العموم فناسب 

•مورهم من الموتى محعثون أي محثوك4 هم ؤ وقوله؛ 
للثاّراؤ\خوب المورة: أول فى لقوله اب منالإسار وذكئ 



٥٧ ٠٠الأنيياء سورة 

،وإليسامبممنج^ه ؤ • السورة في محبحانه لقوله ومناسب ، حابهمه 
منالسورة آخر في ذكر، ولما ثجيى.ه، إقث حقل ؤ ت وقوله 

.والجزاء والحساب الله إلى الرجؤع 

ذكركما باق يؤمنون أنهم مع بالحشر يؤمنون لا فإنهم بهم تهكم وهو 
وإداِفلإ0وغلأسحىؤإلتاعةؤ • قوله نحو من موصع من أكثر في عنهم الله 

أحرى.وآيات ، [ ٣٢]الجانة; لأيبجاتممانملأ،مااداطه 
قدوالهمزة، بل بمعنى! الكائنة الشلعة أم راهازه I الكشاف في حاء 

.. بعدها. لما والإنكار قبلها عما بالإصراب آذنت 

ذلكيدعون كانوا وما تنشر آلهة اتخاذ عليهم أنكر كيف قلت فإن 
مع- كانوا أنهم وذلك ، الدعوى هده عن شيء أبعد وهم وكتف لألهتهم؟ 
عفس الهم وين ؤ والأرض السماوات حالق بأنه وجل عز ف إقرارهم 

المدورانعلى الفائر وبأنه [، ٢٥؛ ه أثه لقؤلن ألنمؤت 
العظاميحني من ويقولون؛ الحث، منكرين - الأولى المثاة وعلى كلها 
•• • رمتم؟ ويي 

أنيلزمهم الإلهية لها بادعائهم ولكنهم ذكرت، كما الأمر قلت؛ 
،مقدور كل على القادر إلا الأمم هد يستحق لا لأنه الإنشار؛ لها يدعوا 

المهدوران.جملة من والإنشار 

إلىتنها نومعنى • • والتجمل• والتوبثح بهم الهكم من باب وفته 
•، ١١الأرض" في تمد التي الأصنام بأنها الإيذان الأرض: 

ثأيأ؛ي ءأث 

.٦٩٣واظر■فرراسمد٣/ Y٣٢٤/ الكشاف 



آدبء؛آمحء^ئ(صهإؤا ٠  ٥٨

هطو)إلأ( لقيتا. اش غير آلهة والأرض السماوات في كان لو أي 
ص،مر•وصمتة 

هيصموث عما أئنإو< ذ همثبمىآف ؤ ت الأية هذه في قال لقد ت تقول قد 
المشآ•فل-كر)رب 

4بجموث عثا وشك آخرت موطن في ال وق
١٠]الأنعام:  ٠.]

،٩١ت يقول آخر موقع وفي 
[.١٥٩الصا*ات،: 

4بهبمفؤئ عما آلعمق ين ؤؤك سبمض 4 ت يقول آخر موصع وفي 
[.١٨٠]الماغاات،إ 

المريرعنارن، وإ'لأرنج، ١^٣؛^، رب ئبمس 4 آحرت موصع في وقال 
[.٨٢]الزحرف: يم-فوك4 

ذلك،؟في الر فما 
فيه.ورد الزى للموصع منابا تعبير كل إن فنقول 

العرشرب ذكر الأنبياء: آية في قوله أما 
الملائكةوهم والنهار الليل بحون يألهم عندْ اللءين، ذكر من تقدم لما 

٠العرُس ذكر فنامسب 

أمراذكر إذا ذلك، يقول فانه 4 بفيك ثتءكىأثوع 4 ت قوله وأما 
أصافقالشرك معه ذكر فإذا ، الولي. باتخاذ المشركين قول يذكر كأن واحدا 

•ذكر ما إلى آخر تنزيها فيضيق ، قوله)تعالى( ذللث>ا إلى 
آخر.تنزيها ذكر عاليه زاد فإذا ، تنزيهاله يذكر الواحد فالشيء 



٥٩؛^٠ سورةالأسياء 

المهام.تناسب أحرى صمات ذكر إلى إصافة هذا 
Iذلك وإيضاح 

ولهءِآلمنات هاسمنهترلإؤى ؤ الصافات؛ موره في قال بحانه أنه 
نأمآشُ َة ؤ وولوظ ١^٢ نن ام ألا . .ص..

.آننث.اتيم عيمت ؤإثن ئظ نبوأيئة تم هثأهمأ . . . . ثةذؤ0 
.يصفؤن، غنا سضآثم 

الولد.اتخاذ وهو واحدا شيئا ذكر لما بملآتحراشمول،ه ؤ \ فقال 

لإ0و(وض،قؤ الأنعام: في وةال 
محإدلإ ؟ؤك أئ وأيؤ؛يى آلثنلأت يبتغ يصفوني. عثا وشك ثجتنم عأئ 

•^محوسروميخسم(ثلإبم.ه 
تأمرين ذكر لما شيعننموةدلأ٠ه ؤ ت فقال 

مله:ؤدجنلوأخشجيألأه•الشركوذلك 
أئ(يءنلإ. . وخمءوألإ0نوثتاقح. ؤ ت فوله وذلك الولد واتخاذ 

،،-؛،jSاهمدآقمنوفي_وماءثارك■معممزإلنغإذاما ؤ المؤمنون! فى وقال 
آلسّاعتتير يصفؤث. عم١ ت>حو؛أد لنيأ و يتفهم ■ءق يما يز مبس 

بويك<ه.ؤ ت فقال 

.ؤيعدها؛ وقال 

أمرين:ذكر أنه وذلك 
اهذدآسير(وله.ما ءؤ قوله؛ وهو الولد اتخاذ 



أديث؛آمحء٠ ٦ ٠
ؤوماءثاكشوتيلكده.قوله; وهو الشرك ونفي 
فهوه يمبمفؤى عما آلعمق يث نقى ستحنن ؤ الصافات! فى قوله وأما 
لبمادئاولميسجمثكمنا ؛ؤ I قوله وذلك الأية فيه وردت الذي للياق مناسب 

تئمآآ ماثمتر رد .؛a ثصثمحي؛.١ذنJلن٥١؛^ ؤأتيم 
يثتقك نبمد شئوى. منى قأشز حن. ثئ ^٢ نرو آلنده. 

*كثبتك.ه نسلم صفؤى. عثا آلعم؛ 
بالكافرينالعذاب ؤإنزال المؤمنين نصر في - ءلاهر هو كما - فالياق 

العزة.مقتضيات من وذلك 

سخدخىءؤ ت يقول أن ذلك فناب ويغلب ينصر الذي هو العزيز فإن 
امفويك>؟بم.عما آلعثأ مث 

وهاديهعليه التفضل لأنه ؛ إليه الرب بإضافة ربك( ربحان وقال! 
حئعمم دأؤل ؤ • قوله وذلك بالنصر وعده وقد يرمحالته أرمحاله الذي وهو 

ه•  •
سبمضمنكمثآلعمقؤ • يقول أن فناب 

عما\فنحوا رب وإُلأئأس آكعتزت رب ثبمى ؤ ت الزخرف في قوله وأما 
سياقه.فى ورد لما متاب فهو يمنوده 

ؤالزخرف: في قال فقد 
يثقإحئ ثفؤصؤأوثمبإ يذرهم عمايصفؤد آل—نش رب وآ*لأرنيا ألتمتوت رب 

^^١٤٤٤إله ألأنمحب وق إلته آلقثا، ق الذي وهن ِمبمووف. \ؤى ِونم 
وزكهآكاعؤ جذأ م وعنت لينهما وما ألّءرتي ملق كُ ى أل نثاؤق آنيثن. 

أولآكدزه.ؤI قوله وهو الولد اتخاذ فذكر 







٦٣ ٠٠ّورةالأذوياء 

ي؛اقإلأ1ثُئه.ؤ فقال: ذ
فقالالالهة باتخاذ قولهم صحة على ببرهان يأتوا أن منهم ومحللب 

•القل أم العقل جهة من لكن سواء ؤ لهم؛ 
ءاتةأو٤َنتيما ؤ • قوله وهى العقلية الحجة ذكر فقد سبحاته هو أما 

علىالمنزلة الكتب وهو القلي بالبرهان تحداهم ثم ، قنثوؤه أسث إلا 
^٥^١يرشلهم: فقال قبله من على أنزل ما أو عليه أنزل ما مواء الرمل 
منقبله من إلى أنزل ما وهو وءؤودمحسهمفيه إليه، أنزل ما وهو يآه 

الشرك.عن والمهى الله توحيد تدعوإلى كلها فالها الأنبياء 
عته.معرضون هم ولذلك الحق يعلمون لا أكثرهم أن فبين أصرب نم 
أوحىوماذا قبله من ذكر في ماذا الأية هذْ م الي في!لأية ذكر نم 

ي4الآكفقال: ّك رر 
قآمحنومحأ$ه•

اسففلاعاه ^؛< ١٠دؤنهء ين 'أمحذؤأ أوِ ؤ ®كرر ! )الكشاف( في حاء 
فهاتواثريكا له بأن تعالى اممه وصمتم أي ، لكفرهم واستعفلاما لشالهم 

فإنكمالوحي، جهة من bما العقل، جهة من إما ذلك؛ على برهانكم 
مدعوالأنداد عن وتنزيهه اممه وتوحيد إلا الأولين كتب من كتانا تجدون لا 

محنىقي الوارد الوحي أي)هذا( عليه. متوعد عنه منهي به والإشراك إليه، 
•الأنبياء جمع على ورد فقد علي ورد كما عنه الشركاء ونفي الله توحيد 

نلي،من للذين وذكر أمته، يعني معي، للذين عقلة أي ذكر، فهو 
.٢ ل  ١١لأم العليهم الأنبياء أمم يريد 

هأو 

٦٩٥/٣واظرسأىاباصLف٢/ه٢٣)١( 
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إلاإله لا أنه قبلك الرمل إلى )وأوحينا ت قولنا نحو من وهوآكد ، التوكيد 
أنا(.

جواناتكون )ما( لأن ؛ التوكين. يفيد أرمالنا( )ما في )ما( د والقي 
•)لم( من 'أكد وهي ، م للق

أرملنا)وما ت قال لو مما آكد وهو ، )من( ئ فجاء قبلك( )من وقال؛ 
قبله.كان من كل فامتغرقت الابتداء تميد )من( ذ ، قبلك( 

ذكرنا.فيما ذلك من شيء مر وقد 
المجرورعلى المؤكدة الامتغراقية )من( فأدحل رسول( )من ت وقال 
•قليل قبل ذكرنا كما التوكيد ْع الرسل جمح ذلك فاستغرق 

الاهتمامعلى يدل وذلك الحال لحكاية بالمضائ )نوحي( وقال; 
كما

الممفليم.صمير إلى بالإسناد و)نوحي( )أرمالنا( ت وقال 
بالبناءو)يوحى( )نوحي( هما )نوحي( في متواترتان قراءتان ووردت 

وصيغتين.معنيين فجمعت ، ر للمجهول 
الخليمعلى الدال الشأن صمير على )أن( بإدخال )أنه( وقال: 

ومنالشأن. صمير ؛*حذف أنا( إلا إله لا )أن يقل: ولم والاهتمام، 
الحيف.من آكد الذكر أن المعلوم 

نحووذلك هو( إلا إله لا )أن المومحلن هذا غير في قال كما يقل لم إنه 
بخرسؤرمنيه.،غانؤا قل آئرد4 فولورك\ أم ؤ هود: سورة فى تعالى قوله 

تستحيبؤألم فا صنيفثن كتار إن أنله يؤن من آمتعلعتر من ؤأدعؤإ مفرثّتيا 
•ه أسمرمسلموك>. إلاءويهل ألت آدثأزلأ ط( ابزل تمهآعلمو١أثا 

.٣٢/  ١٧اJعاتي وروح  ٦٣٠ / ٢ المحط البحر انظر 



محُ؛صءسإسإئ ه  ٦٦

)ه(كاق1لفىآةابيء.يهمهولمير:
أهبإذ آما ^١ ؤ آجر* موصع في الأبناء محورة في قال وكما 

سمكنشلاأنت غ لا أن ف، قنوإإ؛ي ل أن مع؛مبمثاقى 

وإنمامفترى ليس القرآن أن على الدلالة سياق قي هود آية أن وذلك 
سياقفي هو إنما الأنبياء آية في السياق أن حين في • اف عند من هو 

٠السرك ونهى التوحيد 

الشأن.صمير بذكر وعظم أكد التوحيد في السياق كان فلما 
فىهى ؤإنما ، التوحيد محياق هم، ليسستا الأحرى الأيبياء ايه أن كما 

أزلاؤ فقال! الأولى حلاف من فعل بما والإقرار والدعاء التسبيح سياق 
.)أنه( يقو 

•فيه ورد الذي محياقه فى مناب تعبير وكل 

مزكي.كيه ٣^١^'أنآه ؤ وقوله: 
كمااكقلأن لها حلق التي الغاية وهى اممه بعبادة أمر )فاعبدون( وقوله؛ 

.[ ٥٦^لإضإلأ ؤ ت سبحانه قال 
ؤ،كئاوه:

يقل!فلم ، واحد إليه الموحى أن ْع للجمع أمر )فاعبدون( قوله! إن 
أرمحلوكن له الأم أن ذلك فاعبدني( أن إلا إله لا أنه إليه نوحي )إلا 

)فاعبدون(:نوله: في المحيهل( )البحر في حاء الأفلهر• على إليهم 
.، ١١ولأمته،١ له الأم يكون أن ررويحتمل 

. ٣٢/  ١٧روح وانظر ٣ ٠ ٦ / ٦ المحيط المم )١( 
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محسبفما الأنبياء آية في قال كما قبلك( )من يقل؛ ولم )قبلك( فقال! 
ذلك؟

يئحبووح طو\ زك ؤ الإسراء: آية قبل قال أنه والجواب 
قال:ثم ، sLiإلا بمك ييزى لا وإدا نهآ ِمخ4 الأرض 

•يّاملإؤ؛ه مب ؤ
إنماؤ قوله: في ذكرئ ام والعقوبة 

عيي،لقوم تحمل لم فإنها طويل، برس الرسول قل حصلت 
مااليم س فغشيهم بجنوده موسى اتبع حين معه وس لفرعون حملت 

فيالأقوام من وغيرهم وثمود كعاد القديمة للأقوام وحصلت غشيهم، 
السحيقة.الأزمان 

الرسول،بعثة قبل الرسالة زمن من ابتداء يحمل لم الأمر هدا إن 
)_(ب نلك( )_ يقل:فلم اش، إلا يعلمه لا بما ذلك قبل حصل ؤإنما 

الرسعموم على يدل ما وهو )قبلك( قال: ؤإنما ، الغايةابتداء تفيد التي 
أوبعيدا.قريبا ذلك يكون فقد قبله 

•أعلم والله فيه ورد الذي سياقه تعبير كل فتاب 

أوو أ ه

ثءص.لأِصُت ؤ
يثممزكولا حلمم همما لإستأم بمي ما يعلم . يأئر<ءمبمم 

)ولدقال: من الكمار من أن ذلك ، الولد اتخاذ عن نفسه سبحانه نزه 
ألأ'ءا؛يممحءوهمؤ فقال: الصافات سورة في عنهم ذك ذكر كما اممه( 
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يآمرة،وئم ؤ ت تعار نوله في السعود( أبي )تمر في وجاء 
فيله تبعيتهم بيان إثر الأعمال في تعار له لتبعيتهم 'ربتان ، دع-ملورىه 

•فيه تعار له تبعيتهم عن عبارة بالقول تعار له مبفهم نفي فإن • الأقوال 
فالقصر. أصلا أمره بغير لا يعملون وبأمره يقولون بامرْ هم قيل كأنه 

أمرإر لا أمرْ غير إر بالسة معتر والمجرور الجار تقديم من المتفاد 
غيرهءرا،.

أيديهمبين ما يعلم أنه ذكر أمره من شيئا يتركون قد أنهم يقلن ولئلا 
وماعملوا ومجا ، ناحر وما وأموالهم أفعالهم مجن تقدم ما أي حلفهم، وما 

.، بعير يحملوا لم 
ولابقول بقونه يلا فهم ، اش ارتضاه لمن إلا يشفعون لا أنهم ذكر ثم 

.ذلك يرتضى اممه أن علموا لمن إلا يشفعون 

مكره.يأمتون لا سبحانه له ومراقبة منه خوف في أنهم ذكر ثم 
وصفهمذلك أن عر ليدل )يشفقون( ت يقل ولم )مشفقون( وقال؛ 

.الثابت الدائم 

الحدتجاوزوا إذا يعذبهم أن من يمغ لا فذلك عليهم الثناء هذا ومع 
الوهدا • ؤ فقال؛ 

صيله.ؤ فقال؛ ظالم كل يشمل بل وحدهم يخصهم 
ولإ|ؤ قوله؛ نحو من ١لفلالمين لعقويات ذكر الأية هذه قبل مر وقد 

صئ1منزمحمحطائ..

.r٦٩٧/ الود أيي تمر )١( 
.٣٠٧انظرالبحرابل.أ/)٢( 



٧١ ٠٠الأنبياء سورة 

■بملثهمحئ دعنبتهم يلك تاناك ,إداَثاشذة. د>يتآ  ٧١٥ؤ وقوله• 
■ه حييداحمدن 

قولهيتبعون أنهم والمعنى . . . بقونه( يلا ) ١١! )الكشاف( في جاء 
يتقدمونلا أي • • قوله. قولهم بق يفلا ، يقوله حتى نيئا يمولون ولا 

علىمبني كذلك أيئا فعملهم لقوله تابع قولهم أن وكما . . بقولهم. قوله 
.. به. يؤمروا لم ما عملا يعملون لا ، أمره 

وأهلهالله ارتضاه لمن إلا يشمحوا أن يجرون لا أنهم تحففلهم ومن 
اضحشية من كله هذا ْع إنهم ثم العفليم. الثواب ازدياد في للثماعة 

ورقبةحذر على كائتون ، صحيفة أمارة من متوقعون أي )مشفقون( 
.. اف. مكر يامنون لا 

•• • عليهم وأثنى عنده منزلتهم وقرب عليه كرامتهم وصف أن وبحد 
ذلككان إن منهم أشرك من جهنم بعذاب وأنذر ، الشديد بالوعيد فاجأ 
والتمثيل®الفرض بيل ّعلى 

الخشيةوأصل مرتعدون. ار)مشفقون( ت عود( الأبى ير )نففى وجاء 
ْعالخوف والإشفاق , العلماء بها حص ولذلك مع الخوف 

الاعتناء.

تعديتهوعند ، أفلهر فيه الخوف معنى يكون —)من( ي تعديته فعند 
"٠.الأب تكس ؛-رض، 
محنودق ه تثغدرئ ثثتني، ؤاؤت0 المعاني(: )روح في وجاء 

بهخص ولذلك ومهابة بتحفليم مشوب حوف الأول بان والإشفاق الخشية 

.Y٣٢٦/ الكشاف )١( 

.٦٩٧المودم/ ر تمر )٢( 
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.را، بمائهآلملمنؤأه،، ين ؤ تعالى! قوله في العلماء 

.، ل منه،ا والحذر المكرو0 توقع ررالإثفاق I والتنوير( )التحرير وفي 
أنهغير ، الكريم القران من مواصع عدة ش التمير هدا تحو حاء لقد 

والتبيينالتعقيب من نوعا موصع م في ذكر بل ، واحدا التعقيب يكن لم 
الأحرى.المواصع في ذكر عما يختلف 

قولهوهو البقرة محورة في حاء ما التحبير هدا نحو فيه ورد موصع وأول 
معليسهم ثايع ءُى أةاَ نجئ إقّثامئأهمم و؛محجأ ي ئد غ تعالى• 

•ءبجق.ه كن لم مإب؛ثايتول ثرياث؛ئ 
خاضعونكلهم وأنهم والأرض السماوات في ما له بأن عليهم فرد 

،قدير محيء كل على وأنه وأوحدهما والأرض السماوات أبيع وأنه ، له 
الغنيفهو ، الولد إلى يحتاج فلا ، فيكون كن له يقول فإنما دب قضى فإذا 

ولدا؟يتخذ فلماذا المقتدر المستغني 
ماذاولا الكلمة هذه  ipLiaiيذكر لم أنه غير ، وقدرته بغناه عليهم فرد 
القول.بهذا يقولون الذين عاقبة ستكون 

ؤثمن ق إيثح ألا ؤ فقال! يونس محعورة في التعبير هذا نحو ورد ثم 
مندؤببأششيقاءقئأؤ؛رنت-ئدمبتت■ آلارصنوما v_iآلقثتزتومن

ئالإآممدأشُئأ. . صزإقمإلأمحبموثؤ. 
ثشقنمن عندتطم ل0 آ'لأربجا 4، وما آنثكزت ض ما لإ ١^ هو تجكذئأ 

روحالعانىلأا/م.)١( 
اكميرواكو,رلأا/آه.)٢( 



٧٣ ٠٠الأساء سورة 

ثأفيئي نديمهثِآممب ئث إؤنا'يخثأ ئث ألئتتا ق تقع ثنمثوث. 
»ظامأةكروث.ه.

يتخذفلماذا الأرض في ومن مارات الفي من له أن الأية قبل فذم 
١^؟

ضولا الغني أنه ذكر بل غني( )إنه يقل؛ ولم الغني، أنه ذم ثم 
,)ما( فآكرر ، الأرض في وما السماوات في ما له فان غيره، 

دلؤ قال؛ ؤإنما ، )ما( يكرر لم الغني أنه يذم لم لما البقرة آية ففي 

فقال:)ما( ض ه ١^ هو ؤ يونس: آية في قال ولما 
انمي.ذر في والخومع لكويد 

وأنهمبهذا لهلان ّعندهم ليس بأنهم القول بهذا القائلن على رد نم 
يعلمون.لا ما افه على يقولون 

الكافرين،صمعاب وأنه اف، على الافتراء من هدا أن إلى وألح 
كفر.هو إنما بهذا القول أن إلى إثماره وهذه 

•الأول الذر بعد مرحلة وص • القرة في ذلك مثل يرد ولم 
فقال:فليحذروا ينذرهم وأنه الكهف سورة في بهذا القائلين ذكر ثم 

•ضمإنبموؤى.إلأمباؤه 
ذلكبعد ينذرهم أن ناب موصعين في القائلين ذم أن بعد فإنه 

ت>ئافيأئلأسئارا.ه.فقال: 
بصورةبهذا القائلين سيحذب أنه يونس في يدم فلم القول في فتدرج 

هنلخؤيى لا آلكjب أش عل يئشنرى أفين ؤبك- قال: ؤإنما مباشره، 



ادبمح؛محهءئققه؛ؤ؛ ٧٤

القول.بهذا خاصا ذلك وليس ، افه على الافتراء عموم فذكر 
،ماثرة بصورة القول هذا يقولون الذين أنذر فإنه الكهف آية في وأما 

Iفقال كبيرة وأنها المقالة هذه عظم ثم ، آبائهم وعن عنهم العلم نفى وأنه 

الكذب.إلا يقولوا لم هؤلاء بأن وصرح 
وهوآخر أمرا ذكر ؤإنما ، ذلك من مر بما فاكتفى غناه يذكر ولم 
.وكذبها المقالة هذه وعفلم المباشر الإنذار 
شنئاؤإدا.لخنحئم القتق إمحد وئارأ ؤ مريم• سورة في قال نم 

دعؤإس هدا. ومحنلإ؛بال ودنثيىآ'هس منه يتظز0 د،ءفاد ؤ خاد١ 
وأ'إدكنجاآنثمؤزت ف، دٍلأمن محليا. يّجئ أن إارءي< محما.ينج( محإدا. .إؤمح؛ت، 

آلمننؤجم ءانه دمهم همدا. يبمدئم أحصنم كد همدا. آوي( ءا,ؤا إلأ' 

أما، كبيرة الكلمة هذه وأن القول هذا كذب ذكر الموطن هذا قبل فانه 
يضلرنالسماوات تكاد ثقيل عظيم أنه وذكر القول هذا في فمل فقد ههنا 

.هداالجبال وتخر الأرض وتنشق منه 
صرحثم ، كذب أنه إلى ألمح ؤإنما ، سبق فيما هذا نحو يذكر ولم 

منتخمج كبرت الكلمة هذه أن السورة هذه قبل وذكر ، كذب بأنه 
أفواههم.

والأرضالسماوات في المقالة هذه عظم أنه تلاحفل فأنت ههنا أما 
له.عبيد إلا هم إي( والأرض السماوات في من كل وأن وقفعها، والجبال 
لنقليذكر ولم )الرحمن( اسمه ذكر أنه الأية هذه في الملاحفل ومن 
لمنتهديدا يذكر لم لأنه ذلك ولعل • السابقة الأيات في كما )افه( الجلالة 

.القول هذا قال 



٧٥الأتيياء سورة 

ترددمحورة أكثر وهي ، ا كثين الرحمن امحم فيها تردد مريم محورة إن ثم 
أحرى.حهة من ذلك فناب الجليل. الأصم هذا فيها 

يلداألرقن أمحال ؤبماؤأ ؤ فقال؛ ذلك نحو الأنبياء محورة في ذكر نم 
أٌرةءمخم إلمول— بسآقونم لأ . مكيمرنى عذتاد بل محبذه 

^لأبجآرمحوهممح^ت>.ثلمماه،أدلأأ 
جهثثقربه درنهء من ا؛بم.1^ نيم يقو وش ه مشمثوف. ثنيهء 

•شسه 
فذكرولدا الرحمن اتخذهم إنهم فيهم قالوا الذين هؤلاء صفة فذكر 

.ذكرناكما يعملون بامره وهم بالقول يسبقونه لا مكرمون عباد أنهم 
صفةوهو آحر شيئا ذكر بل ، السابقة الموامحلن في ذكره ما يعد ولم 

الأحرى.المواحلن في يذكره لم أمر وهو . هؤلاء الملائكة 
أنهذلك محبب ولعل مريم، 1ية في كما )الرحمن( امحمه ههنا ذكر وقد 

الرحمن.لاسمه المناسب وهو ، القول هذا قال لمن تهديدا يذكر لم 
غناهيذكر فهوإما )اف( اسمه ذكر إذا أنه الأيات هذه فى الملاحفل ومحن 

معا.أويذكرهما القول هذا قال لمن إنذارا يذكر أو 
وحثهم رزأ ٠أينثا ^، ٥١محبمؤ ُم ت قال القرة آية صياق ففي 

بديعوأنه ٠ ثبنوف لإ َةل وألائى الثمين ؤ، ما لإ بل ؤ ت وقال 
والأرض.السماوات 

واحدموصع في إلا )الرحمن( اسمه البقرة مورة في يرد لم إنه ثم 
إملأص١بمرن١يؤأه.ؤدإمحآؤهُثةلأ وهوقوله: 

.كثيزاكثيرا فيها تردد الذي )اش( امحم بخلاف 



٠ ٧٦

هوآنيؤ I فقال والإنذار التهديد إلى وأثار غنام ذكر يونس آية وفي 
ِزصتثثافيالآمحه.

فقال:الكفرة هؤلاء عاقثة ذكر ثم 
ميدسادظازأككموفه.

ئامأاكرثَ وثشذر ؤ فقال; القول بهذا قال من الكهف آية قى وأنذر 

•والأنياء مريم آيتي قي رالرحمن، اسمه مع غنى أو تهديدا يذكر ولم 
معساب أم3ا مومحلن كل في ذكر ؤإنما الأمر هذا من ورد ما يكرر فلم 

والقائلين.المقالة شان في والتدرج والسياق المقام 
ءي-؛!؛- -؛؛؛- 

ثثهةوج1ائض ؤ

أيمرتوقتين كانتا والأرض السماوات أن يعلموا أولم يتفكروا ألم أي 
السماوات؟عن الأرض ففعبملنا بالأحرى إحداهما لاصقة 

يهيخبر والمصدر ، مصدر )رنما( لأن )مرتوقتين( دون )رنما( وقال: 
وامرأةصوم ورحل عدل. ورجال عدل رحل يقال: كما وغيره المفرد عن 

صوم.ورحال صوم 
للمبالغة.عنهما به وأخبر 

.،؟ يعلموالألم أي: قلبية، والروية 
ذلك.يعلمون يكونوا لم لحلهم تقول! قد 

.٣٤/ روحاوعانيي\ ،  Y-YV.rYl/ ٢ انظرالكشاف )١( 



٧٧الأساء سورة 

تمولكما يعلم. يكن لم من لإعلام أو يعلم لمن يقال ذلك إن فنقول! 
وإنماذاك يحلم لا وهو حائزة؟( على حمل فلائا أن تعلم )ألم • لصاحبك 

اللغة.في كثير حار وهدا ، إخباره أردت 
سمحشفيآصنسمفيمحسؤ قالتحالى: 

ؤإلْلثزئسم(وضدوثمح؛ني ؤاألكون لإس يثثح ألق ألمُّرأن ؤ ت وقال 
[.٤١]النور! ه ؤزصلات/ 

وألش1تلإقثاعآثهينسؤسمنؤا ؤ وقال؛ 
[.٤٨]النحل؛ سجدا 

هالسألئت آثه ءاثنه أف رنمحة 1، ؤ})سأ ئج آلذى إئ ثر أك! ءؤ ت وقال 
[.٢٥٨]البقرة: 

بدلك.يخبره إنما وهو 

الكريم.القرآن في كثير يرن.ا ونحو 

هوفالماء ، ، ١  ١٠منه له بد لا الماء من ثب بحى شيء كل ررصيرنا أي 
ؤالحياة سبب 

والأرضالسماوات أن وهي الكون لوحود الأولى الحالة بدكر فبدأ 
.ففصلهمابالأحرى إحداهما لاصقة ملتحمتين كانتا 

سبايحه اء الامحعل ثم الحهاه، بق لوما الحسا٥ اصل يكر ئم 
اكاء.

.Y٣٢٧/ الكشاف 





٧٩؛^٠ سورةالأنيياء 

[.٢٧]اور.لأت: ت وقوله 

تذؤلؤامإ ؤ ت تعالى قوله نحو وذلك عام، فهو بالجبال التعبير أما 
[.٨٢ت ]الحجر ينآدال.طاءاتآك>ه 

[.٨١فيرفساه]الحل; ت وقوله 
ؤأد،ثثثبهمه•

وتضطربتميد لئلا أي 
)الرواسي(لنقل ْع يجعله الميد نفي أن القران في التعبير لهناف ومن 

كما- الرواسي معنى أن ذلك ، الجبال لففل مع يجعله فلم غيرها دون 
نميل..لئلا الأرض تثبت فهي ، الرواّح هوالثوابت — ذكرنا 

فيالواسع هوالهلريق وقيل: حبلين، بين الواسع الطريق الفج: 
}الواّحل الواصح الطريق هو وقيل؛ ، الجل 

سهولةفيه الذي الطريق والسبل؛ 
وذلكواليسر والسهولة السعة معنى لإفادة بل والالفجاج بين وجمع 

العمة.تمام من 

هوثقةالراغب: قال فج، جمع ءرفجاجا( المعاني(: را.وح في جاء 
وقالفح• فهو جلتن محن مخترق كل الزّجاجت وقال جلال• يكتفها 

..لا.أم جبلين بين طريما كان مواء الواسع مهللق هو بعضهم: 

.٢٣٢٧; الكشاف انفر )١( 
.)يجح( العرب سان لانظر )٢( 
. ٣٢٧/ ٢ الكثأف واننلر ، )الفج( المنير الممباح )٣( 
الراغب)بل(.مفردات انفلر )٤( 



أييوأمحهج ٨ ٠
خالقهاتعالى أنه على صمنا فيدل . منه بدل )محبلأ( سبحانه وقوله 

نيةوعلى كالذكرار البدل لأن ؛ التاكيد ْن فيه ما مع للسايلة ووسعها 
...ْهللما.السقوط حكم فى ليس منه والمبدل ، العامل تكرار 

هوقال! حيث الكرات في محاع وهو بيان عتلف )محثلأ( إن ]وقيل[! 
نافذا،غير الفج يكون فمد نافذة، الفجاج تلك أن وبيان للفجاج ير نف

علىالسبل وقدم ، ههنا بل العلى الفجاج قدم لقد تقول! قد 
١٣٠ماطا آ/دفينى لكث جعد همأس ؤ فقال! نوح محورة في الفجاج 

علىالفجاج تقديم ناسب الأنبياء آية في الرواسي ذكر لما فنقول! 
•ذكرنا كما الجبل قي الطريق هو الفج لأن ؛ بل ال

الميسرةالهلرق وهى بل القدم نوم محورة فى )بساطا( قال ولما 

>كهت:;ثثدبج
منهذه فان ، باض الإيمان إلى يهتدون أو سيرهم في يهتدون أي 
الإيمان.إر تهدي الش الأيات 

قالالسير، ش الهداية وسائل من الجبال فإن معللوب، الأمرين وكلأ 
دئآ=ظمرنثلأ وأيل بطم ثبي أن ردهك ألأبج، 4 ؤنألق تعالى: 
ّ[ ١ ٦ - ١ ٥ ]النحل: هتر؛أِندوثه رأفنم وعلنشئ . متدو0 

تعالى!قال سبحانه. وقدرته توحيال.ه على الدالة الأيات من وهي 

.٣٨/  ١٧المعاني روح )١( 
اظراكسرامآنى1لأ_بي.)٢( 
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كتآ:إًبافي وإئ رقنئ. آلث،1خَكث> وأو ثكق. - حضف لإُل سهلثو0إئ ^ ٥١ؤ 

جعلافزت َلمو وين وأيهمإ ديازقّيى نبمل مدأمحر!س ^١^ ؤ وقال؛ 
٣[.الرعد'• ل أ-ختؤو0ه كوي لأيك د)لش ف، آلمارإ0 آكل يعثى ييا 

رقبموك<ث ويعل ^/١ ؤ،عثد ئرل;ل 'ألاربمن جعل أئن ؤ وقال؛ 
هكمي لا أكرم بل آس ثع رله حاحرأ آلءض؛ةن هك ؤيممل 
اا■[.]المل:

مستأنفةه يتدؤن لملهم ؤ رروجملة ! والتنوير( )التحرير في حاء 
مشاهدهالدلائل هده فان ، افه وحدانية إلى المشركين اهتداء رجاء إنشاء 

الدلالة.واضحة لهم 
غيرواضحة سلا جعلنا أي السير، في الاهتداء بالاهتداء يرات• أن ويجوز 

أحرىا،منة هده فتكون سيرهم في اهتل.ائهم إرادة يالضيق محجوبة 

ففتقهما.رنما كانتا والأرض السماوات أن سابقة آية في ذكر 
شيءكل الماء من جعل أنه فدكر ، وأهلهابالأرض يتعلق بما بدأ ثم 

فيهاوجعل بأهلها تميد لئلا رواسي الأرض في جعل أنه ذكر م ث" 
يهتدون.لحلهم سبلا فجاجا 
فقالماء الذكر إلى الأية هذه في انتقل ثم 

اكءريرواكويريا/لإه.



٠ ٨٢
علىالوقؤع من محفوظا أي ه محنؤخئا سقم1 النماء جعيا ؤو 

إ0إلاإادنهcfj  2^^هئ لمح أن آلكذاء هميمسك ؤ ت تعالى قال كما ، الأرض 
[.٦٥ت ]الحج نيوفئصره ألناسي أس 

بثؤثأألثثآؤ ق ؤزإقر؛*iL بح\و4: قال كما الشياطن من ومحفوظا 
السعآسرذ إلاُتي رجمي. شم َلإ، ثن ؤحفئثنها ِبمقظ-؛لآرك. وريقها 

[.١٨. ١٦]\سم: 

^إياؤبماآئتاءآليتاتينةسبحانه: ذكر كما يحفنلها ما فيها وجعل 
٦_م^ا.]الصافات: آثوس،.طءلاشلإسىنمره 

الحففل.من يمع ما كل من سبحانه النه بأمر محفوظ سقف فهي 
ونجوموقمر شمس من دلائل من فيها الله أودع وما آياتها عن وهم 
٠فيها يتدبرون لا معرصون وأحوال 

يقعأن من بقدرته ؛الإمساك حففله اا)محفوظا( ت )الكشاف( في حاء 
منسكانه على اطن اننمع عن هب بالأو ويترلزل، الارصي على 

الملائكة.

والقمربالشمس والعبر الأدلة من فيها اممه وصع عما أي آياتها( رعن 
٠وعروبهاه وًللوعها ايرها ومالنيرات وٌائر 

تعالى:ررقوله ت الرازي للفخر الكبير( )التمير فى وجاء 
حركاتهافي والعبر الأدلة من فيها تعالى الله وصع عما ه معيبمؤف ءاها 

بعضهاواتصالأت ومغاربها ومهلالحها حركاتها وجهات حركاتها وكيفية 
علىالدال العجيب والترتيب القويم الحساب على وانفصالاتها ببعض 

.٧٠•تمرأنىاسمدّا/ الكشاف؟/;١( 
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الباهرة،؛والقدرة البالغة الحكمة 

.؟آه ي ؤ وآلممز وألم-اروألسسر( أيل هواض وؤ 
منسيئا ذكر ممهؤذاه عن وهم ؤ السائقة الأية في قال لما 

والقمر.الثمس وهما واييهما والنهار الليل فدكر ، الأُية هده في اياتها 
الليل.1ية والقمر ، النهار آية فالشمس 
١بقها لالقمر على مس الوقدم ، بقه لالنهار على الليل وقدم 

منالوجود في أسبق والشمس ، النهار من الوجود في أسبق فالليل 
القمر.

يفيدالتعبير هدا فان ، غيرهلا هو أي خآب ١^ وهن f قال: لقد 
القصر.

ماكل إلى للاشارة الجمع بضمير فجاء هي ق َؤ *ؤ وقال: 
العموم،يفيد )كل( في والتنوين ، )كل( فنون الماء في فلكه في يسبح 

.يهماالكلام لتخصص منهما( )وكل فقال! بمن بتن أو أصاف ولو 
آياتعموم إلى عائد بحون( اروصمير)يوالتنوير(! )التحرير في حاء 
١والهمرا؛ مر الوحصوصر الماء 

)تبح(أو )يسبحن( يقل: ولم ، العقلاء بضمير بحون( )يوقال: 
سورةفي سبحانه قوله نظير الأية وهده الأ'دميين. أفعال من باحة اللأن 

لهمكمحَهاممتبمأوانممفيمص: 
.'٤[ ]ص; ينبميكه 

. ١٤٠/ TY^Iالتمر )١( 
.٦٠/ ١٧واكويرالتحرير )٢( 
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٤[.]يومف! سحي؛بمه ؤ، ؤآلمعريأيمم ؤألنس ؤ وقوله• 
فقال:محها ينشأ ما ذكر ماء الذكر ررولما الدرر(: )نقلم في حاء 
:فقال آسهما أتبعهما ثم ه ؤإمار أقل "حاق ؤأقى غيرْ لا أي )وهوا 

ايةهو الذي )والقمر( ٠ وجوده وبها الهار اية هم، الض روالشمسآ 
•المحل• 

أيإليه، المضاف من عوض فيه التنوين ررركل( في)الكشاف(: وجاء 
بهماوالمراد والقمر، للشمس والضمير ه. دسءءوبمث\ هللي ق ؤ كلهم 
وإنما. . مهلالعها. لتكاثر متكاثرة جعلوها وليلة، يوم كل الهلوالح جنس 
رأ،.باحة(( الوهو بفعلهم للوصف العقلاء واو الضمير جعل 

العاقل.الجمع بواو بحون( )يرروجاء المحيهل(: )البحر في وجاء 
الضميرعاد ولذلك )والنجوم( وهو محذوف محتلوف ثم فقيل الجمع فأما 

.. مثنى. بحان( )يلكان محذوف محتلوف ثم يكن لم ولو ، مجموعا 
الفراء:فقال بحن( )يالتركيب يكن ولم يعقل من ضمير كونه وأما 

جمعمجموعا إليهما أمحني ما جاء الادميين أفعال من باحة الكانت لها 
رص.يعقلكقوله؛ من 

شنم آنثيدوف. إنثز مت شك تن يقر جثتا وما ءؤ 
ئوليابجمن.ه

وجعلحى، شيء كل الماء من جعل الذي سبحانه حكمته من وذلك 

.٤١٦نظمالدرر؟\/)١( 
.Y٣٢٧/ الكشاف )٢( 

.٣٩/ روحانمانى٧١.وانظر ٣١•سمابلأ/ )٣( 
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•والقمر والشمس والنهار الليل وحلق ، بهم تميد أن رواسي الأرض في 
•لدآحر بعدم ويأتي القيامة يوم إلى يعود ولا يمضي واللثل 

•نهارآحر بعدم ويأتي القيامة يوم إلى يعود ولا يمضي والنهار 
.ويحاب الله فيبعثه القيامة يوم إلى يعود ولا يموت والبشر 

•الخلل نله من لبشر يجعل فلم 
•)لم( من آكد )ما( لأن )لم( د ينفه ولم )ما( د الفعل ونفى 
الدنيا؟في خالدون أفهم قمث المنون ريب بك تربصوا ؤإذا 

للحصر،وذلك خالدون( )فهم ت يقل ولم ئهم ؤ ت وقال 
يجعللم أن اممه قضى الذين البشر من غيرهم دون الخالدون أفهم أي: 

الخلد.منهم لأحد 
ولم)الخلد( I فقال آلخليه يهد محن ذم جعلنا وما ؤؤ ههنا قال لقد 

واستعمل، كثيرا )الخلد( يستحمل الكريم القرآن فإن ، )الخلود( يقل! 
وحاءإلتب اؤس موا"ءثيى ؤ ت محبحانه قوله وذلك واحد موطن في )الخلود( 

.{.TITT]ق: 

نلنم ؤ ت سبحانه قوله نحو وذلك ذلك عدا فيما )الخالد( وامتعمل 
[.٥٢]يونس: ئ1رأذومأمابآمه 

.[ ٢٨]_: ؤ : وقوله 
هألمنقؤينن ؤقد آلي آلخلد جثة أر خير أذُإانك. قل ؤ ت وقوله 

[.١٥]القرنان: 

•)ق( ؛آية في ذكر ممن عددا أقل هم لمن )الخلد( فاستعمل 
أوبمؤمن خاصا ليس الخلود ويوم يجتيؤم ؤ ت )ق( في قال فقد 

منكان مواء للجميع الخلود يوم فهو اليوم ذلك يشملهم كلهم بل ، كافر 
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المار.الجةأمسض أهل 
الأية:سياق في سبحانه قال فقد المتقين على الكلام ولكن تقول: قد 

إلىإثارة في الخلود( )حنة أو الخلود( دار )تلك يقل! لم ت فنقول 
فيبالخلود بشرهم ؤإن وهو ه، أقلوي بجم ؤ؛!لك قالI ؤإنما الجنة، 
الخلودفيوم . وحدهم يخصهم لا الخلود بيوم المعبير أن غير لهم خيبه 

الكلفين.لكل عام هو ؤإنما صنف دون يصنف خاصا ليس 
وأماالجنة. وأهل المار أهل ذكر السياق في ورد أنه إلى إضافة هدا 
تقال فقد . آخرين دون يصنف مخصصة إلا يستعملها فلم )الخلد( 

وقال:، ر،•/^١^١^ 
•بالكافرين حاص وهذا 

بالمؤمنين.خاص وهدا ه آلئئو جثة غثرأمِ - أذاهن ش ؤ ت وقال 
أكثرهم لن )الخلد( من حروئا أكثر هي المي )الخلود( فاستعمل 

أحرف.ثلاثة و)خلل( أحرف، أربعة )خلود( ف . عددا

والكلفين.المقرئة بناء فى والكثرة القلة بين فناب 

محنمنمثوماجعلطيثر ؤ ٠ قوله وهي، هذه الأيياء آية في، الأم وكذلك 
بهاقصد إذا وحتى الماس، ص واحدا يعي، هنا فالبشر ، ه آلحئد 

لء؛لائفس وهدا البشر. مجمؤع إلى بالسثة قلة فهم الماص مر مجموعة 
العبّر.

فهوسبحانه ه لفالجعل فأسند ين لبمئر وماجعلنا ؤ I قال لقد 
وقدره.بدلك قضى الذي 

َم(دنيادبمآوبهؤ : بقوله ذك بين، ثم 
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.مقبول نوحيه وهو 

نإبمامحكثرن4ؤ الأنياء; فيآية قوله وأما 
إكار-؟مرك>هثم ؤ انمكبوت آية في وقوله 
أوالموت عند اف إلى الرحؤع قي هي _ أعلم واف — الأنبياء آية فلأن 

القيامة.في 

النار.أو الجنة لحول وهو ذلك يعد فيما فهي الخكثوت آية وأما 
الناريدخل من ذكر في فهو الخكثوت، آيات مساق ذلك على يدلك 

لمجيهلةجهم ألعداب تتمإؤثك ؤ I تعالى قال الجنة. يدخل ومن 
ذرمإتاِقممحت  opمؤهم ين ألعداب بمتنهم بجم إصبمتث. 

دآثذدمى ص ةعبدوjر. ؤسعة أنجى ءامنوأإ0 آلإن ينمادى . ثملو0 
^تي^ائآلآذو،

•التراحي تميد اش -)ئم( دفجاء 
الأنبياء.فيآية كدك السياق وليس 

ذكرمن السورة أول فى ورد لما مناسبة الأية هذه أن آنفا ذكرنا وقد 
القفاءقبل والحساب . ه لاثامر آقنب ؤ قوله! وهو للحساب 

النار.أو الجنة بدخول 
ؤكرامأيوب دآيه ينف '؛و ؤ ررقوله؛ للكرماني؛ )انيهان( في حاء 

لأنؤ العcكبوت؛ وفي ولؤنامجثؤزب وأ-لإرتيثه ألقز 
فيوذك المار، أو الجنة إلى الرحؤع هو والرجؤع ، للتراحي )ثم( 

القيامة.

ؤملؤكمءؤ بقوله! الكلامين بين حيل لما بالواو السورة هذه ومحصت 
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ط

التراخيمقام فقام ذكرهما. يتقدم لم لما ذكرا ؤإنما . محام^^٢ الشن 
منابه((الواو وناب 

هه

آقكسح٦هند١ هنئ] إلا قخن.وياك^■ إن> يتتكهموأ إلإثأ ؤءاك ^١ ٧ؤ 
^قثم،ئاظمحو4

بدليل، الشرمحل معنى فيها وليس للذلرفية تجردت زمان ظرف )إذا( 
َكا0ما متنت ءاثتنا عثإ.لم ننك نايا ؤ I فوله نفلير ، بالفاء جوابها اقتران عدم 

[.٢٥]!_: ^^ازأآلإإبمتا4 

وذلك، بك مهزوءا أي ، المفعول اسم بمعنى محير ورهزوا( 
لغة.للما 

أقوى)إذ( و النفي أن ذلك )ما( دون باذ )يتخذونك( الفعل نفى لقد 
)ما(.د القي من 

قال!ؤإنما بك( مهزأ.ءا اتخدوك كفروا الذين رآك )ؤإذا ت يقل ولم 
يعاملوهلم أي ، للقصر و)إلأ( )إذ( ب فجاء ه هنمحل إلا ن؛ق>-ذةك إؤ 

،الاستهزاء على له معاملتهم فقصروا ، الاستهزاء غير أخرى ؛معاملة 
لالمالغةفىذلكّوذلك 

.ذكرناكما للمالغة بالمصدر )هزوا( وقال 

الوصف.دون وبالمصدر ، )إذ( ئ والنفي ، بالقصر المالغة فكانت 

.الاستهزاء تكرر على للدلالة )يتخذونك( المضائ بالفحل وجاء 

اورئن«؛آّ)١( 
.٧٠١انظرميرأنىاسمد٣/ )٢( 
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يدًتكرآئكس> أهندا ؤ ت يقولون أو هائلين أي؛ ، القول وحيف 
>يةمحإه.
يعيبهاأي به، استهزاء ءيلإ دحقث \تج أتيا ؤ وقولهم: 

يبنيل يمها أن لأحد سغي لا التي لألهتهم وتعظيم ، سوء ويذكرها 
.— يرون فيما — يعظمها أن 

بالعمعلهم وأفاض حلمهم الذي الرحمن بذكر أنهم والغريب 
تنهلقولا تحمل ولا تنفع ولا تضر لا اتخذوها ألهة يحفلمون وأنهم كافرون 

تمر.ولا تمع ولا 

بمااممه ذكر به المقصود يكون أن يحتمل ه آلزخمثن ذئتفر ؤ وقوله! 
،القرأن الرحمن بذكر المقصود يكون أن يحتمل كما ، يذكر أن يجب 

ريهممحن يًُغر ثن بأيهم ما ؤ ت فقال السورة أول في ذكزا اممه سماه وقد 

عنهماؤإ [^٠ محدير أليتث يف دو نن همم محيا ؤ ت الشعراء في وقال 
مأتيبمؤه
منذكر هو الذي وبالقرآن بالرحمن كافرون فهم ، مقصود وكلاهما 

•الرحمن 

الحالدلت فإذا وبخلافه، بخير كون ®الذكر )الكشاف(: فى حاء 
،يذكرك( فلاما )ممعن للرجل: كقولك يقيد، ولم أطلق أحدهما على 
تعالى:قوله ومنه فذم، عدوا كان ؤإن ، ثناء فهو صديما الذاكر كان فإن 
.. وقوله؛ ب3ؤتتلم.ه، ش ؤ

يصدقونلا كافرون به فهم الوحدانية من به يذكر أن يجب وما الله ذكر وأما 
•. ٠ منك هزوا يتخذوا بأن أحق فهم ، أصلا به 
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القرآن،١من عليك أنزل بما I الرحمن( )بذكر I وقتل 
هطهثؤزى هم زأنز1 يذصم وهم ؤ ت قوله في الثاني والضمير 

•للأول توكيد 

للأوللفظي تأكيد الثاني راوالضمير عود( الأبي ير )تنفي حاء 
والموكدالمؤكد وبين بالموكد ومعموله العامل بين الفصل فوغ 

^.٦١بالعمول(، 
المباحةمن يه أتوا بما تعظيما الضمير راوكرر ! الدرر( رنظم في وجاء 

)هم(«ص.فقال:
قخذرناك-إلأؤؤإدارء١كآئتييٍقلوإإ>ت> ؛ ههناقال لقد ت تقول قد 

^ثؤزكت>ه.بقول; فختمالآية 
'أرىأهنداهنؤإ إلا دنؤذظك إن يأرك ؤإدا ءؤ الفرقان؛ محورة في وقال 

تممآستع.ه,
نوحيهفما ه، رّوب آممه بمِكت أرى أهندا ؤ ت بقوله الأية فختم 

ذلك؟

منأفاض وما سبحانه الرحمن ذكر فى الأنبياء فى السياق إن فنقول: 
بلسحني ؤلرا آلؤض أمحي و3ارأ "ؤ I سبحانه قال فقد ، والعم الخلق 

.ه..بمتادءموُى• 
أنأمحاَة/محا' أؤأربر ءؤ I قوله نحو من سبحانه فعله ما ذكر فى واستمر 

TYA /Yالكشاف )١( 

 )Y( ٧٠١المودم/ تمرأيي,
.٤٢٠/ الدررآا نقلم )٣( 



٠٩٣ سررةالآساء 

نميدأن ؤلأمى أنخف ق ؤحبمعتا . . . همنه1؛هما ؤئما ءت=كاط وامح؛يس ألسJ٠نوتي 
أيلحلف أرى يهو • • • محمؤحثا \ juuuالنماء و-؛هعلتا . . . بهم 

*مبمؤزه وإوآ وآ-لدبيؤسة لقر آ يبموكم * ■  "
قلامم>شن\هءايه سؤلإ،لم عجل من خذألإكن-ن ؤ قال• الأية وبعد 
بذكرالأية حتم فناب ، والعم الخلق من ربنا أقاص فيما فالياق 

الرحمن•
هالفقد ، الرسول على الآكلأم في الفرقان في السياق كان حين في 
صهمياال ءا,لهننا عن لنيقا يكاد إن ؤ ت الفرقان آية بعد سبحانه 
يعصؤلوم ؤ I سبحانه قال ففد الرسول على الكلام وتقدم إ.ه. عوه-ا 
أفيؤلؤثال • • مهلا.• أليؤل مع 'أمحدت يثموليدنه عق أظزم 

من■عد، 4؛لإاثى جعنا مهجولأ.^؛,٥٤، أثمنءان هثدا أمحذؤإ مغن إن ينتن 
أثهمءانعك ُرل ؤق َكمثأأ أرن ونجير؛ل.وهال هادبما ^-؛4^ قق يزيإ 

.ه..حملهمحيؤدأيتتيذش.يمأثتأيدءموادقو؛دكهميتلأ.• 
آثهجّى أرى أهثدا هزؤإ إلا إن مأؤل ؤإدا ؤ قال! ثم 

سبفا .ه .
الرسول.بذكر الأية حتم 

®أنهالأيتين من كل لخاتمة المناسبة بيان في اكاؤيل( )ملأك في جاء 
همآمحرض٠ ين ءاِبهة أمِ ح ت تعالى قوله الأنبياء سورة في تقدم لما 

أيِؤ وقوله: ئآءلأإلأآسثتدؤ4 أو ءؤ ت وقوله بميم؛وثأؤإي، 
تغنيلا معبودات اتخاذهم في مرتكبهم ذكر فكرر امحذؤأءلثة.ه، 

.أهند١أرى^^^،١^٤٤^٢^ ؤ قولهم: نامبه عنهم، 
يآمحكلأليؤل هنذا مال ؤهالؤإ ؤ * قوله تقدمها فقد الفرقان آية أما 

معفجرى البشر، من الرسول كون فأنكروا آ'محواييم ح■ نوبثي ألهلمسار 



أويزث|محغ^ؤإؤتهإئ ٠  ٩٤

واستبعاداتعجتا ه .إ )٢٩ أش بمنى آري أهنذا ؤ ت قولهم وناسه ذلك 
أربداملاك>ت بقوله عليهم ذلك رد وقد • البشر من الرمل يكون أن 

فوضحه آ'لأسوافي ؤ، آلنلاتتَاررنبمقهمض إدهلم إلا وءت ين 
والهأعلماا، فيها التنامب 

»بممحج«مح 

لممدنح.هأل ؤ
حلىؤ سبحانه! قال لها معتادا العجالة على مهلبوعا الإنسان كان لما 
منوالإنسان . البالغة سبيل على منها مخلوق كأنه ه عجل ين 'ألإمنن 

[.١١]الإسراء: ءاؤةافألإفنتجلأه مثحانه! قال كما الحجلة صفاته 
كأنهصبره وقلة استعجاله لفرمحل ررجعل I المعود( أبى ير )نففى حاء 
عنه((انفكاكه وعدم له لزومه بغاية إيدائا • ٠ ٠ منه مخلوق 

أنيرد فلم محمودة غير الصفة هذه لأن للمجهول )حلق( الفعل وبني 
القرآنفي حار كثير وهذا معلوم. والخالق سبحانه، إليه يسندها 

الكريم^•
،[ ٢٨]الساء ه صميما آلإذسنن و-ظق ؤ I بحانه سقوله ذلك ونحو 

أ-لدارمثه ^١ جزؤى. - ألئر ئثه إدا مزعا. غذ ألأنس هأ0 ؤ ت وقوله 
•[ ٢ ١ - ١ ٩ ت المعارج ] منهمعاه 

ذلككان لما ٤[ ]الشن: ه محم قصي ألإذتنفا ■تإتاآ ءؤكد ت قال حين في 

المحيطالمص ،  ٤٢'/ ١ ٢ الدرر نظم وانظر ٧ ٠ ١ / ّا الود "أس نمر )٢( 
.r)y ;٦

انظرمماط)اشراكرآنى(\فرسمرةالمن.)٣( 



٩٥مه سورةالأس1ء 

.عليه نعمته مظام من 

من|اانإاتٍ من لإشنن ١ حلمنا ولقد ؤ ٠ المؤمنون سورة في سبحانه قال 
•ؤ مال: أن إل طان.ه 
ذكرثم [ ٢٦]الحجر: ^^ننفيتيخماِسونه ؤ ت وقال 

^ستسبننيJاسإلإؤ فقال! أجمعين ملائكته له أمجد أنه 

.)خالقت( فقال! لائم تكريم وهدا 

•ْلأ ءانبه ؤ-هآم سؤ 
الاحرْوعداب ، الدنيا في بهم منحل التي الوعيد آيات هي وآياته 

يه.وعدهم الذي 

الرمول.صدق على تدل التي التوحيد أدلة هي وقيل! 
فيتستعجترن فلا ، الوعيد آيات ررأي I المحيعل( )البحر في حاء 
.. يه. تستعجالون الذي العذات رويتكم 

أي، الاحرة في والعذاب الدنيا في المعجل الهلاك قيل! هنا والآيات 
وض•في يأتيكم 

®الرسول وصدق التوحيد أدلة وقيل! 

تمنيتموقعت ؤإذا ، مصلحتكم في ليست فإلها ئ—ننيلودن_حه لأ مؤ 
.الأحر، في يكون ما أم الدنيا في كان ما مواء ، تقع لم ألها 

هو أ ه

٤٩/١٧واظرروحاسنى٣١٣-٣١٢/٦^راس)١( 



صلصأؤامحص٠ُ  ٩٦
ضإنءظس»ومحدتيى.ه̂ ؤ

رمولهم١وعدهم بما استهزاء ذلك يقولون 
مهم.اأمول تكرر على للدلالة )قالوا( يقل؛ ولم )يقولون، وقال؛ 
)ذلك(ت يقل ولم ، للقريب الإنارة بحرف الوعد( )هدا ت وقال 

بعدفيقولونه ذلك يدعون ولا يعدهم حين ذلك يقولون أنهم على للدلالة 
حين•

كانوالمين المأن على يدل ه حقنئن وقوله؛ 
يتكتترإن ؤ فقالوا؛ رمولهم يعدهم كما اممه أنزل بما يعدونهم 

فيجعلونالصادقين( من كنت، )إن ت يقولوا ولم ، بالجمع ه صثندفتآَتث 
.وحده للرّول الخهلابج 

ينَةتت إن بدآ بثا ؤمأ4ا الاحرين؛ الرمل في قال حين في 
فيوذللث، ، يعدهم كان الذي فهو للرسول الخaلابح فجعلوا 

هود)انفلر نوح وقوم ، ( ٢٢الأحقاف ،  ٧٠الأعراف )انفلر هود قوم عاد 
>ٍخآماثاهدtإنمحلرسولهم: قالوا إذ صالح وقوم ، ( ٣٢

[.٧٧]الأعراف: 

حتئنثنإن آلؤممد ندا مى محمؤيى ؤ ت سبحانه قوله ورد حين في 
وذللثجالرسول أصحاب، حهناب في كلها مواصع ستة في صتدفيىه 

، ٤٨وص ،  ٢٩وسبأ ،  ٧١والنمل ،  ٣٨والألهاء ،  ٤٨يونس في 
.واJالاك٥٢

رسولهم.به أرسل ما يبلغون كانوا لمين المأن على يد.ل مما 

. ٤٩/  ١٧روح ،  ٣١٣/ اسا■ البحر انظر 



٩٧ر؟ا4 الأنبياء سورة 

اف،إلى الدعوة عن يقعدون كانوا ما لمين المأن إلى إثارة وهد0 
•إليهم أزل ما وبلغ سبحانه 

عنولا آلكار وجوبهم عن ظك لا جان َقمحأ بمم و أؤ 
.ذتيوث؛ ثتهتئم٥٨بمكة يائيهم يتصثوى.بز ؤلأهم خثهورس 

هّمحة. هم ة ردها 
كلالنفس ولتيهب والتعفليم للتهويل محذوف )لو( جواب 

.هناك حالهم تكون كيف ببيان تفي لا الكلمات ولأن ، ل مذهب 
أنيصح ولا ، الوقت ذلك يعلمون لو أي ريعلم( مفعول ورحين( 

الوقت(ذلك في يعلمون )لو المحنى يكون أن يمح لا فإنه ، ظرفا يكون 
.وذاقوْ علموه قد يكونون الونت ذلك في فإنهم 

مستمر.العلم عدم لأن علم( )لو * يقل ولم يعلم( )لو • وقال 
كانؤإن الشرمحل في ^٤ ١٠٥٠١١صيغة ررؤإيثار I المعاني( )روح في جاء 
العلم®عدم استمرار لإفادة المضي على المحنى 

كماضميرهم يدكر ولم كفروا( )الدين وهو الموصول الأمم وذكر 
لظتنمإن ألوعن هدا مى ولقؤنيى ؤ قوله؛ وهو السابقة الأية في كان 

الدينأن على وليدل الكفر وهو العذاب استحقاق علة ليبين ه صثندذ؛لى 
الكفار.هم استعجلوا 

بماللتنبيه الضمير موصع الموصول ررووصع ! المعاني( )رؤح في جاء 

.٣١٣/ البحر ،  ٧٠/ s\ دض انظراكحرير )١( 
.٤٩/١٧المعاني روح )٢( 



م ٩٨

.را، امتعجاض،، علة على حيزالصالة في 
يعفلموهأكانوا الش آلهتهم من لا أي يصمحى4 ثلأهم ؤ وقوله؛ 

للعذاب.منغيرهمبليترضن ولا 
ؤقوله؛ في النار على الوجوم وقدم 

والوجوهعليهم والكلام المعذبون هم فإنهم ، أهم لأنها وذلك 
عنالكف يكون أن الهم ولكن النار كف الهم ليس فإنه ، وجوههم 
•هم وجوههم 

قال، أشال عليها والعذاب أكرم الوجه لأن ؛ الفلهور على الوجوم قدم 
.[ ٢٤]الزمر: ؤ تعالى* 

بهمفعول و)حين( ، محذوف )لو( جواب ١٠)الكشاف(! في جاء 
ؤ،^؛٥^١يقولهم! عنه يستحلون الذي الوقت يحلون لو أي ، يحلم( )ل 

فلاوقدام وراء من النار فيه بهم تحيعل ثديي صعب وقت وهو الإعده 
لمايضرهم ناصزا يجدون ولا ، أنفسهم من ومنعها لفحها على يقدرون 

بهجهلهم ولكن ، والاستعجال والاستهزاء الكفر من الصفة بتلك كانوا 
عندهم.هونه الذي هو 

علممعهم كان لو بمعنى؛ ، تعدية بلا متروكا )يعلم( يكون أن ويجوز 
أي، بمضمر منصوب و)حين( متعجلين. كانوا لما جاهلين يكونوا ولم 

•١^ الاطل'ا على كانوا أنهم يعلمون النار وجوههم عن يكفون لا حين 
ولاوجوههم عن المار يكفون لا إنهم الأية هذه في قال لفد تقول؛ قد 

والفلهور.الوجوم فدكر ، خلهورهم عن 
أمحثلهرمحت نين ؤايب ين آتداب بجم.تتثئإ ؤ ت العنكيوت في وقال 

٤٩/ ١٧المعاني روح )١( 
.٣٢٩الكشاف؟/ )٢( 





١٠  ٠٠

والأمامالخلف ذلك في دخل ه المنيغا لثجتهلة جهأم ولف ؤ ت قال 
فكانتوالأسفل الفوق يغطي أنه ذكر ثم ، — ذكرنا كما - والجوانب 

الأنماء.في ذكر مما وأعم أثمل وهي ثامالة، بالعذاب الإحاطة 
جهةعلى بالكفر ووصفهم بالعذاب لأستعجالهم مناب وهذا 
ؤفقال؛ مرتين بالعذاب استعجالهم ذكر فمد الشوت، 

ضلهبماyئلآقال: ثم 

وفؤلأىؤ قال: وإنما بالعياب، الاستعجال الأنبياء في يذكر ولم 
ؤإنمابالعذاب، وعد أنه يذكر ولم مئهذاآلؤبمدإن 

.،^،هلأ١٠ُؤغبدكمقال: 
شملهظ؛ ت فقال الشوت جهة على بالكفر وصمهم ذكر ئم 

الاسميةبالصيغة فجاء الثبوت جهة على بالكفر وصفهم فذكر أ0كتيإآر(ه 
فيبه اتصافهم ذكر حين فى ه. لثضثلهجهم ؤوإة قوله؛ في 

علىيدل والفعل كثثؤأه، }و0تألإءؤ فقال: الفعلية بالصيغة الأنبياء 
عدةمن أعم العنكبوت في العذاب فكان معلوم، هو كما الحدوث 
جهات.

الأنبياء.في والغلهور الوجوه ذكر فقد 
الوجوهمن أعم والإحاطة العنكبوت، في الإحاطة ذكر حين في 

في، الخلف من جزء والظهر الأمام، من جزء الوجه فان والفلهور، 
الجانبين.وتشمل كله، والخلف، ، كلهالأمام تشمل الإحاطة أن حين 

أنعلى ليدل )فوقهم( يقل: ولم فوقهم( )من فقال: النوق وذكر 
قوله:وكذلك، فاصل، دون من فوقهم من يغمليهم أي يغشاهم العذاب 

)تنتحتأرش(ر





٠ ١٠٢

٠مهلة دون من التعقيب على الدالة 

ومنه، مبهوت ت المحاجة فى للهالوب رريقال ! رالكشاف( نى جاء 
.، ١١[(( ١٢٥٨^: ] ؤ

.. شجوهم. أي بليأنيهمبغتسهه ؤ ٠٠ت المحط( )البحر في وحاء 
الماعةعلى وقيل ، النار على عائد )ناسهم( في الضمير أن والذلاهر 

•ا ١ العقوبةاا على وقتل: العذاب، إلى اليتصيرهم 
*• • تحيرهم أو تغلهم أي ار)ذ~هتةم( ؛ المعود( أبي ير في)نفوحاء 

ندكيروفيه . عين طرفه ليستريحوا يمهلون اي ه بمقلئن هم لا حؤ 
لإ،هالهمفىاس«"ا.

ُمحءَكامإ ما منيم بالدءّنج فحاق فلاك^"ا من مسل لقد ؤؤ 

منبه يستهزأ الإنسان ررإن •' والسخرية الاستهزاء بين الفرق في قيل 
•أجله من به يستهزأ فعل منه بق يأن غير 

منه((الخور من يسبق فعل عر يدل والمخر 
منأعم هو فيما يستعمله الاستهزاء أن القرآآني التعبير قى والملاحفل 

.الأشخاص 0ع إلا القزآن يستعملها لم السخرية فإن . حرية ال
.[ ٣٨]عود! سخمط مههء من و٠ءكلمامزعكؤلأ ؤ تعار قال 

.٣٢٩الممفآ/ )ا(

.٣١٤/ n_iالبحر)٢( 
,٧٠٣تمرأييالمودم/)٣( 
.٢٦٨الفروقالدم؛ة)٤( 



١٠٣ ٠٠الأنبياء سورة 

[.٧٩وقال: 

•[ ٣٨]عودت وقال: 

[.١١لأأيلنن؛مهلابرات: وقال؛ 
هءامؤأ أؤ!و( ين ومموف الدتا ألتو؛ 'اكمثوأ لقن مغن ؤ : ال وئ

١٢١٢.]

•وغيرهم الأشخاص من يكون فهوعام الاستهزاء أما 
[.٥٨]المائدة; سرقآمحوهاهمواؤأأه : تعالى قال 

[.٦٥]التوبة؛ ؤأبأشؤهاينَِءوربمّومحءكتذدُّّمزيويححه وقال: 
ؤئزكانعنمهألذنأسمإآلتؤأئأنًكدمأبثاثتأفؤامإبماوقال: 

•١[.بم-ثهتيوكتهلاروم؛ 
همثهم معدوأ ئلأ بإتا وئنمزأ ها وكر أممو ءايتت سمم إدا ؤ وقال: 

[.١٤٠]الماء: 

[.٥٦]الكهف: ؤوأمحذوأء١تية١كرإعه وقال: 
[.٤١]الفرعان: تجدئلكءإلاخإه وقال؛ 

ولقسآس؛رؤاءؤ فقال: والحرية الاستهزاء هدم الأنبياء لمة فى ذكر لقد 
ؤئءايىتقتءرإض4.مقال؛ ث، 

بهجاووا وبما بهم امتهزووا الكفار أن الأية معنى أن يبدو والذي 
فحاقوالسخرية الاستهزاء ين فجمع ، عملهم ومن منهم وسخروا 

منبه يذكرونهم كانوا ومما به يستهزئون كانوا ما الرسل من سخروا بالذين 
رسلهم.به جاءت وما والعذاب الأيات 

أصابما مثل يصيبهم أن تهزئين للمؤإنذار للرسول عدة وهو 





الأنبياءسورة 

همين'اأي قوله؛ للمفعول بني معض 

ه أوؤو 

رنهرذءكي ص ثم دل آوي ؤآلهارص اقل ثةؤ=ظم ش ض ؤ 
همضوى.ه

أمر'سحانهرسوله محه وعدهم لما واستبعادهم استهزاءهم ذكر أن بعد 
افبأس من ويحفظهم يحميهم الدي من لهم؛ مقرعا بالهم أن رسوله 
فهموالمهار، اللتل في الدوام وجه على يستحقونه الذي وعذابه 

حففلهمأنه باسمه)الرحمن( ألح وقد بهم. رحمته لولا لدلك مستحقون 
ذلك.حكمته اقتضت إذا بهم وهوسينزله برحمته ذلك من 

ذاكعند فإنهم وقعا وأشد أعظم به الداهية لأن النهار على الليل وقدم 
•مجوهم بل ذلك من ضء متتظرين ولا متونمن غر ولأنهم غافلون 

إلثج؛ساوهمهأم أن آلهمئ أهل آئأين ؤ تعالى؛ قوله ونحوذلك 
4بمتوف وئز شى ؟ستا يأتتهم آن آلص أنل أيى أو يوف. 

المهار.على الليل وهو البيات -مه[فقدم  ٩٧]الأعراف: 
مثتحدتنثاأوماراماد١ كزؤأ^١^ فزآر؛<ِتردن ؤ ت تعالى قوله ونحوه 

؛،t.']يونس؛ نهآلنمز0ه 
هألأتمير محنت أم َلكن حصيدا ثجعيثها قلاأومار١ أز، أسهآ ؤ ; وقوله 

[.٢٤]يوص: 

وأسد.أعفلم تخويف ذلك وفى 
الذيمن يسألهم أن تعالى أمره ررثم الحيهل(أ )البحر فى جاء 

.٤٢٣/ ١٢نظمالالرر)١( 



أمحُأمحءم  ١٠٦

وهومنه. يحفظكم أحد لا أي ، الله بأس س أوقاتكم في يحفظكم 
وتوبخا،تقرع استفهام 

نزولهتتحفون الذي بأمه س ررأي ت عود( الأبى ير )نففى وجاء 
للأأونهارا٠

وقعا.وأشد وقوعا فيه أكثر الدواهي أن لما الليل وتقديم 
رحمتهإلا ليس كالئهم بأن إيذان الرحمانية لعنوان التعرض وفي 

العاْة«لآ،.

سواهغيرها ولا يكلأية منعم لا كان ررولما الدرر(; رنفلم في وحاء 
نعمةلا الذي الرحمن( )من • فقال الرحمة بصفة بذلك ذكرهم سحانه 
إحانه((بقطع ولو مكره أمنتم حتى منه إلا غيرها ولا بحراسة 

وأصافإليهم. وأحسن عليهم أنعم الذي ربهم ذكر عن معرضون فهم 
•عليهم وتفضله ؤإحانه لهم بربوبيته ليذكرهم إليهم الضمير 

ذكرهعن الإعراض دوام على للدلالة بالأمم رمحرصون( ت وقال 
سبحانه.

إلىالمضاف الرب اسم ررؤإيراد •' العود( أبي )تفسير في حاء 
الدلالةس تعالى وتربيته وتدبيره ملكوته تحت كونهم عن المنى ضميرهم 

يخفى٠١لا ما والغي الضلالة س القاصية الغاية في كونهم على 

.٣١٤السمط!/ المم )١( 
.٧٠٤*آ/ عود الأبي تمر )٢( 
.٤٢٤/ ١٢اللررنقلم )٣( 
.٧٠٥/  ١٠عود الر ير -ف)٤( 



٠١٠٧ الأنياء سورة 

يىو(؟م تّرأيهم لآبمسيمحكت> يؤنثا ين يشهم ءالهه أرثم ء
محكمحك.ه

ه

*مراد كلاهما معنيين يحتمل التعسر هدا 

جهتنا؟من عليهم يقع مكروْ ينالهم أن من تمنعم آلهة ألهم بل الأول: 
وتحفظهم؟تمنعهم غيرنا آلهة ألهم : والأخر 

الوأنهم ، ها نفتنصر أن تستهلح لا الألهة هدم أن فذكر استأنف ثم 
ذلك؛من أعجز فهم ، ينصرونهم فكيف تأييد ولا بنصر منا يصحبون 

ولاقيمة لهم لبت فهم نعيتهم لا ونحن هم أنففي القدرة لهم فليس 
مكانة.

)بل(معنى من )أم( في بما ذلك عن أضرب ررثم )الكشاف(: في حاء 
وحففلنا.منعنا تتجاوز العذاب من أرقمءالهمحسعهممح ءر ت وفال 

بمصحوبومنعهاولأ ه نفنصر على بقادر ليس ما أن فبين استأنف ثم 
وينصره؟٠٠غيره يمع كيف والتأييد بالنصر الله من 

فيتجعلهم آلهة ألهم والمعنى لأبل'' المحيط(: )البحر في وحاء 
•• • • جهتنا من مكروه ينالهم أن من وعز منعة 

/١ سوانا،، من مانع لهم أم ]وهيل[ 
يتعالى: اروقوله المحانى(: )روح في وحاء 

همأنفينصروا أن تهليعون يلا أي ه يصحبؤيك^ متا هم ولا هم أنف

.Y٣٢٩/ الكشاف )١( 

البحر)؟(



آيبءآصعصهثهإ ٠  ١٠٨
عنهميدفع بمن أو بنصر يصحبون منا هم ولا بها ينزل ما عنها ويدقعوا 

مافيهم يتوهم فكتف بهم معش وغير العجز غاية في فهم • جهتنا من ذلك 
•يتوهم؟«لا، 

الذينهم ليسوا أي )هم( فقدم منا هم ؤلأ* ؤ I وقال 
وهموتنمرهم معهم ونكون تعينهم الذين هم غيرهم وإنما منا يصحبون 
هألثؤهبج( مع آثه وأف ؤ ت سبحانه قال كما وبرسولي بي المؤمنون 

.[ ٣٦]١^: ظئوأأفأسجأبيت4 لإ [ ١٩]الأنفال: 
سحانه:وقال 

.[ ٥١]ءافر: يمزمألآسهنده 
منيصحبون ؤإنما منا يصحبون لا أي )يصحبون( على )منا( وقدم 

كماعنهم ويدفعون بنصرونهم الذين فهم ، يحبرونهم الذين وهم غيرنا 
دسظيعؤفلا محثيرك. ثنلهم ءا-لهه ُاش دمحن ين محاقندمحإ ؤ ت تعالى قال 

•؛ما-ْما[ ]يس؛ محنبغياه ^٠!^حند 
حفمفين ء١لهثم ؤآنصثوأ حنفوه  ٧١٥ؤ إبراهيم: قوم في قال وكما 
.[ ٦٨]الأساء: شغرنثه 

اممه.من يمنعهم أحد لا عاجزون فهؤلاء 
إإ وأحمرهم أصلهم فما أعجز وآلهتهم عاجزون فهم 

اكئلولأسمحاهحت ؤ
غيرناأحد ولا آلهتهم وليت وآباءهم هم ومتعناهم حففلناهم نحن أي 

روحاوعانيماا/أؤ)١( 



٠١ ٩ الأنبياء سورة 

والطمأسة.التمتع من حالتهم على سيبفون أنهم ويظنوا بذلك يغتروا فلا 
منهمونمكن فشيئا شيئا وننقصها الكفر دار على نأتي أنا يرون أفلا 
ديارهم؟فيفتحون لمين الم

إنماوالكلأءة الحفظ من فيه هم ما بل I قال *ثم I )الكشاف( في حاء 
الماصينوآباءهم كلأناهم وما إهلاكنا. من يمنعهم مانع من لا ، منا هو 
وأمهالناهمالكفار من غيرهم متعنا كما ؤإمهالأ الدنيا بالحياة لهم تمتينا إلا 

الأن فحيوا والهلمأنينة الروح أيام بهم وامتدت الأمد عليهم محنال حتى 
وذلكواستمتاعهم أمنهم ثوب عنهم يننج ولا يغلون لا ذلك على يزالوا 
.. . ^٧ ءلْع 

أؤلرافهاونحيف الحرب ودار الكفر أرض ننمص ه أثا ,صقت ملأ أؤ 
وإن. . إسلام. دار وردها أهلها على وإظهارهم عليها لمين المليهل بت

عليهاغالبة وتأتيها المشركين أرض تغزو كانت وسراياهم عساكرهم 
.٢١^أطرافها؛١ من ناقعة 

صميرهإلى ذلك بإسناد وؤتق۵vهاه دأبىه ١uوءؤأابلمناثايم ءؤ وقال! 
عليهحرت يما وليس وقوته وحوله بإرادته كله ذلك أن على ليدل سبحانه 

أنالأصل وكان عليهم. لمين المجيوش ليهلنا بتهو ؤإنما ، الأحوال 
سبحانهإليه الإتيان أسد ولكنه فيغلبونهم( لمين المجيوش رئاتي • يقال 
وتأييده.بنصره ذلك لأن 

لكنه، لمين المجيوش يأتي ت الأصل اروكان ؛ المعاني( )روح في جاء 
المسالمين[لجيوش تعظيما زاي لهم تعظيما وجل عز إليه الإتيان أسند 

لوالمجاهدين® للجهاد تعفليم وفيه • ورصاه تعالى بقدرته أنه إلى ؤإثارة 

.٣٢٩الكثافأ/ )ا(

روحاوعانىما\/مه.)\(



آمح؛آمحه

هسص، \محرض ه أيا يمؤأ أؤلم ٠ ت الرعد في قال لقد تقول قد 
.[٤١]الرعد: 

الفعل.على )لم( بإدخال )أولم( • فقال 
٠المضي إلى الضارع زمن تقلب )لم( أن العلوم ومن 

الفعلعر )لا( بإدخال أَفلأثثنث4 ؤ الأمحاءت فيآية قال حض في 
الفارع.

تكونوقد غالتا الأسشال إلى تصرفه المضاؤع على الداخلة و)لأ( 
للحال.

الماضي.في الرعد في الروية عن المزال فكان 
ذاك.؟فلم ، والأسمال الحال في الروية عن فالزال الألماء في وأما 

^لمتريئ ثلهم ثن أمحن ؤبمد ؤ • الرعد آية بعد قال أنه والجواب 
•يثا. 

)لم(إدخال فناب ، بهم ربنا فحله ما فلأكر ، ماض عن إخبار وهدا 
المضي.تفيد الكب 

إنداروهدا آلوحم4 أندرًًئم ائآ مل ؤ الأنياء؛ فكب قال حين فكب 
المستقبل.في لهم يقع مما وتخويف 

منعداد_،رشثموثىِرنوبثاإياءتكناؤبينئثثهزدمحة ؤ وقالت 
•محك. 

وذلكإدخال)لا( فناسب المتقبل، في يغ مما لهم تحدير وهدا 
١أعلم واش ■ والاستقبال الحال في لهم يحمل بما لهم ندكير 

ثأي٠ ءلإ- 



الأنيياءسورة 

Xيندرطثن. آلوءإة،^1 _حاق_ز ولألمنا)ويهم ؤؤjإئثآأنديكم 
أنبدل فهو الصم. الإسلام إلى المدعوين يالإندار المخافن سبه 

ؤولأدس-معمحال؛ إليه( يلتفتون ولا الإنذار يمعون لا )وهؤلاء يقول؛ 
.إنذار معهم ينفع فلا الصم أشبه فهم ه آلمبمرآلدءاء 

ررفإن)الكشاف(؛ في جاء يسمع. مما الإنذار لأن مع النفي وذكر 
،المنذر دعاء يمعون لا كما المسر دعاء يسمعون لا الصم محلت؛ 
ؤِإداثاندروىه؟قيل؛ يكيف 

للعهدكائنة المنذرين هؤلاء إلى إثارة )المم( في اللام محلت؛ 
لأللجنس.

المضمرموضع الذلاهر فوضع ٠ ينذرون ما إذا يسمعون ولا والأصل؛ 
هذْعلى هم أي . أنذرواإذا أسماعهم ومدهم تمامهم على لاا.لألة 
الإنذار؛؛منآ١يات التمام على والجارة الجراءة من المنة 

كانالمسموعات من الوحي كان راولما ؛ المحيهل( )البحر في وحاء 
١مناسبا الصمم ذكر 

للمهدا؛فيه )أل( ذ ، المنذرون هم والصم 
الصميجع )ولا • يقل ولم ه ألدعاء آلصتر يح ^٠ ؤ ومحال؛ 

رفعلو حتى هؤلاء فإن الصوت. برفع عادة يكون الال.عاء لأن ازكلأم( 
.تمامهم سدة على للدلالة يسمعونه لا الصوت 

عنعبارة هو الذي الدعاء إيثار أن اركما ؛ العود( أبي )تفسير في جاء 
عاليةبأصوات يكون عادة الإنذار فإن لذللث، الكلام على والنداء الصوت 

.٣٢٩الكثاف'آ/)ا(

.٣١٥الحراب،■/)٢( 



مؤ ١١٢
عليه®دالة لهيئات مقارنة مكررة 

أنذروا(ما )إذا تيقل ولم المفارع، بالفعل ينذرون( ما )إذا •' وقال 
•دعاؤهم تكرر ولو أي 

قيبوغ ولو يسمعون لا أنهم على للدلالة المؤكدة الزائدة )ما( ب حاء 
وتكرر.بذلك الصوت ورغ إنذارهم 
منها:نصامهم، شدة على دلالة من أكثر التعبير ففي 

بالصمم.وصمهم أنه 
الموت.وهورير الدعاء ذكر وأنه 

)إن(.يأت؛ ولم الإنذار تحقق على الدالة )إذا( ؛ وحاء 
المؤكدة.الزائدة )ما( _ ؛وحاء 

الإنذار.تكرر على الدال المضايع بالفحل وحاء 
إداألئعاآ ^ آلمؤن لامخ إلك ؤ الممل• في قال لقد ت تقول قد 

■وئأمحرا.ه 
.٥٢الروم في قال ونحوم 

الأيياءآية حتم حين في ه، محل ومحأ إدا ؤ ت بقوله الأيتن فختم 
مايثرضث>ه.إدا ؤ بقوله 

الخاتمتين؟بين الأخلاق فلم 
قوله!وهو لأية ا لأول المناسبة فذiاهرة الأنبياء آية خاتمة أما فنقول 

•الإنذار ني فكلاهما لإتامميكمإبياه هؤ 
،آلمؤنه قسمع لا إلك ؤ أولهما! في قال فف. والروم الممل آيتا وأما 

.٣٧٠٦; عود الر تمر )١( 
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إداؤمحآمحنزهءؤ ت قوله في الإدبار ذم فناسب ، الحياة عن إدبار والموت 
.ؤقوله: 

ال1ععن مدبر والأخر ، الحياةعن مدبر أحدهما مدبر، فكلاهما 
الأموات.بمنزلة فهم 

»ءكناإما ُنوئلآ ليقؤيى رش عداب من محه مثثهر لغن وؤ 
ظلميرى.ه

ءد-ءآش ؤ ت قوله في به انذروا مما شيء أدنى أصابهم ولئن أي 
بالغللم.وأقروا بالويل لنالوا اندرصئم 

منها!، مبالغات عدة التعبير وفى 

أي، الفوذ دون والمس ، وله،مثثههمه ؤ ت قوله في بالمس التمثر 
•شيء أدنى أصابهم ولثن 

هبوبالنفح أصل فان ، والنزارة القلة لقط من فيه وما بالنفح والنمير 
اليسير.انمناء أو الشيء رائحة 

العيابرائحة من يسيرة واحدة نفحة أي )نفحة( ت قوله في المرة وبناء 
٠ويلنا( )يا ت وقالوا بالويل لنادوا 

الثبوت.حهة على به واتصافهم بالغللم وإقرارهم 
)ليقولن(في: والجواب ، )ولئن( قوله: في م بالفذلك وأكد 
والإقرار، كنا( )U قوله: في واكوكيدي)إن( الثقيلة، بالنون وتوكيد، 

الاسمية.بالصيغة الثبوت جهة على بالفللم 
الذيهو لأنه الخاطب كاف إلى مضائا الرب إلى العياب وأصاف 

ربه•من بالوحي أنذرهم 



ءفاصصإ٢  ١١٤

أدنىبه ينذرون الذي هذا من ولإنئئث4ر4 ررؤ في)الكشاف( جاء 
.وأعرصواتصاموا حين أنمهم ظلموا بأنهم وأقروا وذلوا لأذعنوا شيء 

الهالةمعنى في النفح لأن مبالغات، ثلاث والنفحة الخن وفي 
المرة((ولبناء ، رصخهلعطية؛ نفحه • • • والنزارة 

فيويكفي النفوذ دون وهو المس ررذكر المعاني(؛ )روح في وجاء 
ما.إيصال تحققه 

..الشيء.رائحة هبوب أصله فإن الزارة معنى من القح في وما 
يسيرأ.وأعطاه رصخه I بعتلية نفحه 

•الأمم عليه ينطلق ما لأقل وُيا المرة وبناء 
التحقيرارمن يفيده لما رابعتها التنكير كاكي الوجعل 

-؛؛؛-؛!؛- - ه

م£مثالادكاءك■ ( j\jّئيثا دثس ظ-لم هلا ِدورألإنمة آكسط ض وؤ 

المابقةالأية في الثبوت وجه على بالظلم النذرين إقرار كر ذّ 
مهماشيئا نفى تظلم لا عنده أنه ربنا ذكر ه ْتتغنا إدا ؤ ؛ بقولهم 

فقالبعينه الحيل هو بميزان توزن إنما الحبال أعمال وأن ، قل 

وهوبالمدر الموازين فوصف ه آلقينعة بو*ر أكسط ألموؤن بمح ؤؤ 
يقيلبالصدر الوصف أن العلوم ومن . بحينه الحيل هي أي ، القسهل 

.بالشيء الاتصاف في البالغة 

.٣١٦/ ٦ المحيْل البحر وانظر ،  ٣٣٠- ٣٢٩/ ٢ اممثاف )١( 
إه.روحاوعاني(اا/)مآ(
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أوأعمالهم توزن من لكثرة إما الجمع صيغة على بالموانين وجيء 
الموزوناتلتعدد 

،القيامة يوم عند أو ، القيامة يوم في أي قيل; القيامة( )ليوم وقوله؛ 
القيامةيوم لأحل أي للتعليل، يكون أن ويحتمل 
محتمل.ذلك وكل 

٠النفومحى جمع لنمل النفى نكر 
،به مفعولا فيكون الأشياء من ميئا معناه يكون أن يحتمل ورميئاآ 

علىلدلالته مهللئا مفعولا فيكون الغللمم من شيئا ت يكون أن يحتمل كما 
الصدر.

مراد.المحنيين وكلأ 

فيالتوسع من وهو الظلم. من شيئا ولا الأشياء من شيئا تظلم لا فهي 
،واحد بشيء المعنى لتخصص الغللم( من )شيئا قال! ولو المحنى. 

أطلق.ولكنه 

،العدل وهو ، مهل يالقالموازين رروصفت )الكشاف(! فى جاء 
ذواتأي ، المضاف حيف على أو ، فهل ها أنففى كانها ، مبالغة 

المهل.

منحلون لخمس )جثته ت قولك في مثلها القيامة( )ليوم ت قي واللام 
•• • الثهرآ 

.٤  ٢٨/ ١ ٢ الدرر نظم ، ١ ٤ ٩ / ٨ الجلد ، م\ذي الك؛ير اك؛ر ١^ )١( 
ابلالبحر ،  ٣٣• / ٢ الكشاف ، ٢ ١ ٦ / ١ )اللام( الق ض انظر )٢( 

 /I٣١٦.



آمح؛آلمحة^ؤإصهإئ ٠  ١١٦

رأ،.لأحلهما، أي القيامة، يوم لأهل وقيل: 
رشيئاآالنفوس من نفس( تفللم رر)ةلأ العود( أبي )نمير في وجاء 

علىالفلالم انتفاء لترتيب والفاء . . الفللم. من شيئا أو حقوقها من حما 
أى-الموازين" وصع 
لهاهأثنا مدو - تن بجثذ يخثاد يكاك ك وؤ 

به.أتينا خردل من حبة مقدار العمل أو الشكيء كان وإن أي 
،،رذرة،، وزن أي ذرة ومثقال مثله. في ميزانه الشيء ارومثقال 

حية.وزن أي حبة ومثقال 
وهومؤنث إلى أصيف لأنه بها( رأتينا ت قوله في المثقال مير ص وأث 

صدرشرقت ركما ت وقوله ،، أأصابعه( بعض )ذهبت ت كقولهم الحبة 
Iالشاعر قول في المدينة( محور )تواضعت ت وقوله ، الدم( من القناة 
الخشعال والجبالمدينة محور تواضعت الزبير حبر أتى لما 

كثرتهعلى قوله: في التأنيث إلى التذكير من والعدول 
,لهليف معنى فيه هدا نحو في اللغة في 

أنيحتمل - ذكرنا كما - والشيء ه ثبما دم0 هلاظلم ؤ قال! أنه ذلك 
يكونقد الشيء وهدا الأشياء. من شيئا أو الفللم أو الحمل معناه يكون 

المعنيينليشمل بالتأنيث الضمير قاعاي الحبة مقدار أو ل حري من حبة 
ذللث.ومقدار الخردل وحبة ر الممد 

■١٦/٦.٢واماسم١ب'٢٣•الكشاف٢/)١( 
.U«U"آ/ الود أيي ير نف)٢( 
)ثقل(.العروس تاج ، )تقل( المنير الممباح ، )ثقل( العرب لسان )"٣( 
.٢٠٢•"Y/ الكشاف انفلر )؛(



٠١١٧ الأنبياء سورة 

الدلالة.لطيف من وهدا 

كآهحم ؤ
العدوهو ، الحساب من أعمالهم صهل إلى إثارة وهو توعد ارفيه 

.. . والإحماء 

حالا٠١يكون أن ويجوز . . تمييز. )حاسبين( أن والظاهر 

ييهمالم،ؤهمتتنآآلناعؤنغشى.هعئثهمث 

ءؤ
LJ  ؤ\وحونطأؤ قول: ز الأية طْ مل بالوحي الإ;الار ذكر

ماوهو وهارون موسى آتى ما ذكر ناب القرآن هو والوحي ألويز؟ا< 
ذكرْفىالآية.

والذكرالفرقان من آتاهما ما وذكر وهارون موسى بقصة بدأ وقد 
يذكرولم الذكر، من رموله على ربتا أنزله مما الأية بعد ذكرْ لما مناسبة 

فناسب، ذكزاأو كتابا السورة في الأنبياء من الذكورين على أنزل أنه 
.ذكرهمافيه ورد الذي للسياق مناسبة موسى بذكر البدء 

ْعوأحيه موس بذكر ررابتدئ أنه: واكوير( )التحرير في وجاء 
يعرفهمأهله عند موجود كتاب في علورة مذلك أحبار لأن قومهما 

العرب((رى.

.٣١٧البحر)١( 
.٨٨/١٧واكوير التحرير )٢( 



اديمح|ائ٠  ١١٨

دلالة:من أكثر يحتمل الأية في التمير إن 
الدالةالأ'يات يكون أن ويحتمل ، التوراةيكون أن يحتمل فالفرقان 

المعجزات.من صدقه على 

وهىضياء. فاتها أيصا، التوراة به القصود يكون أن يحتمل والضياء 
الشرف.الذكر معاني من لأن لهم شرف هي وقيل: وموعفلة. للمتقين ذكر 

Iسبحانه قوله نحو وذلك بالعتلف والفرقان الكتاب بين يفرق قد وهو 
[.٥٣جصانظؤ؛متدونب< ءؤ 

ألكتبأزو مى ش ؤ سبحانه; قال ، للكتاب حالا النور يجعل وقد 
 I٩١لالأ؛عام.]

يذكرؤإنما ، أحر موضع في ذلك يذكر ولم ، ضياء أنها ههنا وذكر 
ارلماإثا ؤ قوله! ش كما نور فيها أو ، السابقة الأنعام 1ية في كما نور أنها 

ءثادوأ ِفين آتفوأ ١^ أشتوث ؛١ قم ص ذى ذ؛ا آلية 
إ؛[.]اواناوة:

،النور حالات من حالة والضياء ، الضياء من أعم النور ارأن ذلك 
٠. منه. أحص وهو 

محؤيىري4ماك_،f أنه: الأنبياء آية في ذكر وقد 
الايمحنفي ذم ممن أحص وهم ، \ ثنفموث. آلثاعؤ نزت محئم 

ك1يأأقن افهث قا ثم ر الائدة; آية في قال فقد الأخريين. 
ؤمنهم حزء وهم اليهود من أحص والمتقون ، لليهود أي 

لاثاتىوهدى لويإ موتئ ِيدء عء أكى آوككب ؤ الأنعام; آية في وقال 
والمتقونالأنبياء. آية في الذكورين التقين من أعم وهم • للناس فجعله 

•منهم حزء 



١١٩؛^٠ الأنبياء سورة 

اليهودوهم ، أعم هم للذين الضياء من أعم هو الذي النور فجمل 
المتقونوهم ، أحص هم للذين أحص هو الذي الضياء وجعل والناس. 

مشفقون.الساعت س وهم ربهم يخشون الذين 
الخصوص.والخصوص ، العموم العموم فناٌب 

التامهو أو النور س السامحلمر هو إنما الضياء أن أحرى ناحية ومن 
أوالمؤمنين عموم بين من اطعن مجماعة هم إنما المتقين ؤإن . منه 

•وأكمل أتم وحالهم الناس 
.الضياء وهو النور ومطؤع المتقين سطؤع بين فناسب 

٠النوره من كالضياء المؤمنين عموم بين من فالمتقون 
ضياءبه وآتينا التوراة وهو الفرقان آتيناهما ارأي )الكشاف( فى جاء 

,للمممين وذكزا 

الشراعس فيه بما آتيناهما أو وذكر. ضياء ه نففي أنه ت والمعنى 
إليهحتاجون ما ذكر أو ، الموعفلة I والذكر . . . وذكذاضياء والمواعظ 

.، ل الشرف،، أو ، ومصالحهم دينهم في 
مناف رزقه ما الفرقان فرقة; رروقالت I المحيهل( )البحر في وجاء 

فرعون.وأمر أمرْ بين فرق مما ذلك وغير حجته وظهور نمره 
.. والموعنلة. التذكره والذكر! ، التوراة ت والضياء 

يؤذن؛التغاير،،بالواو والعهلف 

•٩/٦.٢اظرفرارازي)١(
-٢ ٠ ٠ / ١ الكريم القرآن ني بيانية أّئالأت )٢( 
.٣٣٠/ ٢ الكشاف )٣( 

.٣١٧البحرابأ/ )؛(





١٢١ ٠٠الأتياء سورة 

الغيب.الخشية فقيد ، Jالغيب ربهم يخشون أنهم هنا ذكر وقد 
'•قوله نحو وذلك موطن من أكثر في الخشية وأطلق 

[.٢١]الرعد: 

تعالىقوله في التعبير هذا في والإحللاق الشيال في القول فملنا وقد 
را،بجثيىآوسإلإ.ه ص؛ سورة في 
فيه.القول نحيد فلا 

لأنصميرهم؛ إلى المضاف الرب بذكر ؤءئثنثلإهمه وقال؛ 
هماإنما والضياء الفرقان وأن ، والمعلم والهادي المربي هو الرب 

الرب.ذكر فناّب للهداية 

،التجدد على الدال المضاى بالفحل محثؤث آلن ؤ ت وقال 
Iسبحانه قوله نحو والنجيل الاستمرار على ل يل. قد ارع المخبم-الفعل فإن 

ءؤواثهيمصوتغظ^وقوله: ، [ ٢٥٨]المرة: بىألفبمتيءوست،ه رؤ 
مح"سشدثلأنتمعصهألإ[وقولهؤ ]١^: 

منجّيىئ. كز هق لبمك ألمحير دثاء'إيدك ش ل وتذ من ونمر يشآء منن 
آثمآمن أشت ومج ألحممنتث>آكت دمحج آلي، ؤ، آلهار وهمغ آلئتاي ف، أبل 

،.٢١[ ٢٧ ٢٦•ءمران ]ش عمبخثاسه وئزرىثنقنآء 

الدالالمفارع بالفعل بها فجاء لحفلة كل في تتجدد اممه خشية أن ذلك 
الاستمرار.على 

علىالدالة الاسمية بالصيغة الساعة من بالإثناق اتصافهم وذكر 
علىيخافون وهم ، الأعمال على الحساب ساعة أنها ذلك ، الثبات 

،يس سورة تفسير ( ٢ —ج البياني التمسسر طريق رعلى كتابنا انظر )١( 
ى.زص\لضوسرآاكحو_ج )معاني اظر )٢( 



>لمحيأمحةءههيا ٠  ١٢٢
س؛عملونموما ، العمل من فيه هم وما ، منه مضى ما عملوه! مما الدوام 

؛والثبات الدوام على الدالة الاسمية بالصيغة بها فجاء ، لمقبل اش 
والمستقبلية.والحالية الماضية كلها الإنسان بحياة متعلقة لأنها ذلك 

دائمابالتجدد مشعرة الأولى الصلة راوتكون ! المحيهل( )البحر فى حاء 
بالدنيا.يتعلق فيما حالتهم كأنها 

الوصفبثبوت المشعر بالأمم عنه ومخبر مبتدأ من الثانية والصلة 
ليتعلق؛الأحرةاا فيما حالتهم كأنها 

علىللدلالة الاسمية الجملة ررؤإيثار ؛ عود( الأبي )تفسير في وجاء 
.^٢، ودوامه® الإشفاق ثبات 

لأنهنف1وىه آلثاعة تنح ننم ءؤ ت قوله فى العامل على الساعة وقدم 
منهابمنيهم كلأ أعمالهم ش ويتحففلون يحذرون الذين وهم المتقين ذكر 
.فقدمهاالساعة في يحصل ذلك وإنما ٠ الأحرة في سوء 

موضع:من أكثر في السورة في تردد الساعة على الكلام إن ثم 
ؤآهز؛بت قوله وذك للناس الحساب باقتراب السورة ابتدأت فقد 

شخصة^دا آنص آؤد ؤإقشب ؤ I قوله وذلك بذلك وحتمت 
•[ ١ ٠ ٤ - ^١٩ ]الأس1ء: .ه .َثمروأ.أيصنزأرن 

وؤخماجأآكسْل,بجبؤ •' قوله وذلك الساءة على الكلام الأية وتقدم 
ستثا.ه.مس ظام هلا أكثمة 

تقديمها.ذلك فناسب 

.r٧٠٨/ عود الأبى تمر )٢( 



٠١٢٣ الأنبياء سورة 

الفواصللمراعاة الجار ءتقديم أن عود( الأبي ير )نففي جاء 
الإطلاقعلى بالخشية وصفهم يعد بالذكر منها إشفاقهم وتخصيص 

مابقد اتصافهم على وللتنصلأس ، المخوفات معفلم بكونها للايذان 
المتعجلون'ابه اتصفا 

م

الفرقانوهارون موسى إيتاء من قبلها ذكر لما مناسثة الأية هزم إن 
•للمتقين ويكرا صياء 

كثيركتابؤ هدا أي ، القرآن إلى ه م؛-ارك يكر ؤبمدا ؤ بقوله! وأثار 
والختر.النفع غرير الركة 

المايقة.الأية في الذم من ذ/ْ U مناسبة محا الذم إلى والإشارة 

الأخير؛الوصف، وصف . . . ار)ذم( ! عود( الأبى )نمير فى جاء 
.الكريمة(( السورة صدر في مر لما وموافقة المقام لمتاسبة للتوراة 

*الإنزال على بذللئ، الوصف، وقدم مبارك بأنه الذم ووصف، 
ممنقامبمارك وهنذاكس_اأُزلثمح ؤ I الأنعام سورة في قال لقد تقول! قد 

•أثمكاصثمح.ه 
نخو\يخعه.ؤ : الأنعام في فق١ل 
•ؤ ؛ ههناوقال 

.U«Aم/ عود الأيى ير نف)١( 
.٧٠٨تفسرأبياسمدم/ )٢( 



آدمح؛أمحء٠  ١٢٤

كتب^٧^١ فقال الأنعام في مارك بأنه وصمه على الإنزال وقدم 
وظ:ثاهه.

الأنبياء.آية في الإنزال على بالبركة الوصف وقدم 
ذاك؟فلم 

فيه.ورد الذي للموطن مناب تعبير كل إن فنقول 

يقرعق اس روءإذيازأثآأنزل ف حى رماهدروأأثن ؤ ت الأنعام آية ؛ ٠٢قال فقد 
ةخءمحمحوشيىلآاة.ه•

الإنزالفأكروا ه ظ ي م ع، آس أنزل تآ ؤ القائلين: قول ذكر فقد 
أصلا.

•ه إاثاترا لويإوهدى خءِبفء*وش آك.ى آلكتنب أرل س تل ؤ قال؛ ثم 
تفقال والاهتمام الإنكار مدار هو لأنه مباركا كونه على الإنزال فقدم 

ثك.ولا مبارك فهو أنزله قد اممه كان ولما ؤوط١كتبأنزشم١ركه. 
يقولأن بهلسأزلا'ص،هظب فقال: الأية في امماب ذم ولما 

لإبأرتن4قارقه.فيالآيةبحدها: 
في؛)الذم( ذم وناب سياقه، الأنعام آية في، الكتاب ذي فناب 

الأنعام.فيرآية مباركا دنه على الإنزال تقديم وناب سياقه. الأنبياء 
الوصفذم عليه قدم الأنبياء آية في، للانزال الإنكار يذر لم ولما 
بالبركة.

.للّمشرين وتوبيخ إنكار استفهام ؤأفانملممكيؤنه قال؛ يم 
عليه.الكلام لأن )منكرون( الخبر على )له( والمجرور الجار وقدم 

T١٧/٦اسؤانظرالبحر 



٠١٢٥ الأنياء سورة 

يكونأن أكر من إكار أن وقرر ذكر ءلما المحيط(; )البحر في حاء 
هذاأن أحبر إكاره على يقدرون لا بما وحاجهم شيئا البشر على أنزل اض 

والفائدة.المفع كثير مارك الرسول عر أنزل \س آلكاب 
اش(وذل:أنزل )ما : فقالواالإنزال عر وقع إنما الإكار كان وّ 

يكونهوصفه من آكد بالإنزال وصفه تقديم كان ه آلكثب أنزل مذ ل هؤ 
يكونهالصفة فصارت ، قهلعامبارك فهو تعار اممه أنزل ما ولأن مباركا، 

قبلها.ما تضمنها إذ مؤكدة صفة كأنها مباركا 

ينزلأن إنكار معرض فى يرد فلم هأه ؤتتذادكثتار4 ؤ قوله؛ فأما 
ألهمواق ojjijtjمؤدى ءاثنا ؤكد ؤ تعار: قوله عقب حاء بل شيئا الله 

مبارك.ذكر هو الرسول اتاه الذي أن ذكر وبمّياءطئإةشأث^«ه 
وصفهكان ولما فعل، هو الذي بالوصف عبر يتجدد الإنزال كان ولما 

اكبوتااعر الدال بالأمم عبر يفارق لا وصفا بالبركة 

مه إ م

١٧٩البحرالممط؛/







سقبهّإلأسوإ ٠  ١٢٨
.الضوء من عليه لط يأن يراد وما السياق يناب ما 

ْعالكلام كان الجانب هذا فيه ورد موضع أول وهو الأنعام سورة ففي 
وإذهاله ؤ • تعالى قال • أصناماآلهة يتخذ أن من الإنكار ْع متعجتا أييه 

•ه قضلنلم:انإؤ؟آريك أصناماءاِلهه أتقخذ لأنيهءارر إئرهيمِ 
،آخر موضع في يكرره ولم )آزر( أبيه اسم ذكر موضع أول وهو 

.الأول الموضع في يذكره فاكتفى 
تيمل ولم ه ءاِلهه أصثاتا I وحد0 لأبيه اب الختلمكان 

الأب.مع الحديث فكان )أتتخذون( 
ولم، هو يراه ما هذا أي ه من ضقل ق أرشإئا ؤ قال؛ ثم 

فيوقومك رإنك ت له يقل لم فهو علم. أو وحي بذلك حاءه أنه يذكر 
يراه.ما هذا إن قال ل مبين( غلال 

السماواتمالكون في بالظر ربه إلى اهتدى كيف القمة ذكرت نم 
حتراذاضقان:هذاربي، إذرأىكوتافقال: والأرض، 

ربييهدني لم لئن قال أفل إذا حتى ربي، هدا ت فقال القمر، رأى ثم 
•الضالين القوم ٌن لأكونن 
قومهسرك من تبرأ أفلت فلما أكبر، هذا ربي هذا فقال التمس رأى ثم 

والأرض.السماوات فهلر بمن ؤإيمانه شركهم من براءته معلنا قومه وخاطب 
معبوداتهميخاف لا وأنه بالله إيمانه لهم فذكر ذلك في قومه وحاجه 

.( ٨١. ٧٤رالايات بافه يتركونها ام 
يعبدلم أنه أباه ّأل إذ آخر، أمرا تبين فالقمة مريم محورة في وأما 

شيئا؟عنه يخي ولا يمر ولا يمع لا ما 
يأته.لم ما الحالم من حاءه قد أنه ذكر ثم 





نمأ ١٣٠
يأتكآسيمالم هد"بماءؤاثحى كابمتاإف سقا. عنك يني، وي ؤلأيمبمر ممع 

ار؛قليمحأ ^لثتطتن إن آلثنطى سو لا كأبمت، . ٣؟ ص«مطا أهدك دائعى 
)،١٥وَلثا. ِلشي2بي ( J^ciجنأ تى عدآب بمثك أن لناف، إؤآ يتأش عصيأ. 

شادسلمهي. و-يمفي محهمثك ثنته ؤ لجن ■لإبإيإ ءا-بمف، عذ أنت أياؤب 
دؤنثن ومادلعونح> ؤأعدعم ■حفيا ي، دارك إثم رق لك مأسثعفر عقك 

دونمن ثدمحن هلناالةز،إلإ^^١ سما. ب  jJ^J؛أكد آلا عثئ وأدعإرق أممه 

مختلف.فالأمر الأنبياء سورة فى ورد ما وأما 
ؤإن، الشدة فى اختلمتج قد فالمحاجة ، اختلف ند الموقف فان 

.احتلفت، قد العاقبة 

السورةهذه في وأما ومريم, الأنعام محورتي في للأب كان فالخهلاب 
آتيأآلأتانل هنئه ما ؤينهوء لأبيه هاد إذ ؤ ت وقومه لأبيه عاما الخهناب فكان 

آباءهموجدوا أنهم محوي السؤال هذا عن الإحابة في أهزا يذكروا ولم 
لهاعابدين•

فاخبرهممنزه وء١بآؤطتلمقَقترأمر )مد هال ؤ لهم; فقال 
الأنعام:في قال كما يقل ولم مبين. محلال في وآباؤهم هم كانوا أنهم 

يراْ.ما هذا أي وهمهيىمله،ه ص ؤ 
ريه.من العلم جاءه ما ؛ُل. ذللث، قرر هوالأن ؤإنما 

محورةفي الأن أما وقومه. أباه ذكر بل الأنعام في آباءهم يذكر لم إنه ثم 
لمدؤ لهم: قال عابدين لها آباءهم وجدوا أنهم ذكروا ما بعد فإنهم الأنبياء 

ذلكوقرر آباءهم وذكر ذكرهم فقد وءابمافيظمؤ(صثلستزه سترأنتر 
القسم)لقد(.بلام 









آييوآصغءؤاوسإ. ١٣٤

.ناوؤلاثطهو0ه.ألاؤ فقال: 
آيجب.هق لمه بقننأشأ انؤألم ؤ ؛ قالواأنهم الصافات في وذكر 

الأنياء.في ولمذكرذلك 
٠الأتساع فى مسارها همر احم مسارا الصافارتا محي القمبمة تسير يم 

وذكر، فتهابارك الش الأرض ولومحلآإلى تجاه أنه الأنبياء فى ذكر فإنه 
لوط.قصة من شيئا 

ذلك.يعد وما ولده يذبح الأمر القمة ذكرت فقد الصافات في وأما 
إذّيمم. ؤم 1دجاءتيؤ لإتمحثِ. بجني محاكآبن ه ؤؤ ت تعالى قال 

متظإؤ هما تيدمحث. آش دؤف ءاِلهه بم>ؤا سثدؤك. مادا ؤؤههء لأيه ثال، 

تأيأبأة؛يجأآتت. لايؤبتُ . ءالنيرممادألأيأيونم؟ 
بثثامأنم ^١ ١٥وماسلؤد،ؤإثء-ثل0وءإ نمهمتؤذاما آتجدؤف ل، ١٥ينبجف إقه 

ذاهبإكرق,١^، قآشيم.قإدؤأيهءكدا^كهمأ'لأطإيرا.ئالدوه 
•ه• تجهإامطي-ر.• 

لخصفإنه القصة هدم فيه وردت موصع آخر وهو الزخرف في وأما 
.بإيجاز الأمر وخاتمة دعوته 

إشؤ ت لهم هائلا البراءة أشد يعيدون مما براءته وقومه لأبيه أ'ء-لن فقد 
ءؤفقال: قطره من ذلك من واسثنى ، تآئُنناثثله 

منفيهم يزال ررفلأ ذريته في أي عقيه، في باقية الكلمة هده جعل وأنه 
•، ر وجل® عز توحيده إلى ويدعو تعالى اف يوحد 

روحاسنىْآآ/بي.



١٣٥إؤ٠ إبراهيم سيدنآ نم|ة - الأنبياء سورة 
•التوحد إلى بالله يشرك من يرجع لعله أي 

ثنو ص ؤكخ؛ لأيؤ ءأ،لإبرمحم الزخرف: في تعالى قال 
^4؛؛عمهء ي ؤحعثهايه؛افيه تإ،وني. ^قم ١كى إلا ثتدؤن. 
تججعؤن.

بماذكرناها التي السور في القصة أحداث من قسم تلخيص ويماكن 
إيأتي 

•ومريم الأنعام في أبيه إلى موجها الحديث كان 
.وقومه أبيه إلى موجها والزخرف والصافات والشعراء الأنبياء وفي 
خيرهو لما كان الكلام لأن ؛ لقومه موجها الكلام كان العنكبوت وفى 

موجهاالكلام فكان المvكذبة. الأمم عاقبة ذكر ولأنه ، العموم على لهم 
العموم.على لقومه 

إبواهيم:موقف 

المحاجة.يعدو لا الأنعام في إبراهيم موقف كان 
الله.دون من يعبدون ولما لهم اعتزاله كان مريم وفي 

التفاصيل.في الاختلاف مع الأصنام تحعليم والصافات الأنبياء وفي 
الاحتجاج.في التوسع الشعراء وفي 
منوالترهيب الله عبادة في والترغيب المنافع ذكر العدكثوت وفي 
معصيته.

كلمةوجعل ، فطره الذي إلا يعبدون مما البراءة إعلان الزخرف وفي 
عقبه.في باقية التوحيد 



أييزص٠  ١٣٦
منه:قومه موقفا 

الاحتجاجكان كيف يذكر ولم له قومه محاجة ذكر الأنعام سورة في 
الإنه لهم فقال آلهتهم حوفوْ ألهم إلى والإلماح ، حجتهم لكنت وما 

به.يشركون ما يخاف 

•بالرجم له أبثه تهديد ذكر مريم وفي 
أمامومحاكمته ، آلهتهم حطم عمن له قومه موال ذكر الأبياء وفي 

بتحريقه.والقفاء الناس 

.الحجة في أمامه وانق3؛لاعهم المحاجة الموقف يتعد لم الشعراء وش 
.تحريقه أو قتله طلوا ألهم وهي المحاجة عاقبة ذكر العنكبوت وش 
يذكرولم . الجحيم في ويلقوه بنيائا له سوا أن قرروا الصافات وفي 

.بتحريقه الحكم ذكر ؤإنما الأنبياء في البنيان 
.الحكم تنفيذ كيفية ذكر وهنا ، الحكم ذكر فهناك 
إبراهيم:عاقبة 

صالحة.ذؤية له وهب أنه ذكر أنه سوى الأنعام في إبراهيم عاقبة يذكر لم 
لهوهب افه دون من يعبدون وما قومه اعتزل لما أنه ذكر مريم وفي 
نبثا.محنهما كلأ وجعل ويعقوب إسحاق 

إلىولوطا ونجا0 ، وملاما برئا جعلها النار أن ذكر الأنبياء وفي 
ويعقوب.إسحاق له ووهب فيها بارك الي الأرض 
.والاحرة الدنيا في لنفسه الدعاء محوي الشعراء في يذكر ولم 
،ربه إلى مهاجر أنه وذكر ، النار من أنجاه الله أن ذكر العنكبوت وفي 

هوالأحرة وفى ، الدنيا فى أجره وآتاه ويعقوب إسحاق له وهب اممه وأن 
الصالحين.من 



١٣٧ ٠٠إبراهيم سدنا نماّة — الأساء رة 

يشرهوأنه الأمنالين. فجعلهم كيدا به أرادوا أنهم ذكر الصافات وفي 
.بإسحاق يشرم لم ، حليم بغلام 

اسة:كيفية 

ونجاْإبرامم، عر وملأتا ^١ كوني للنار قال إنه الأنبياء: في قال 
•فيها بارك التي الأرض إلى ولوطا 

ذلك.كان كيف يقل ولم المار من اممه أنجاه أنه العنكبوت في وذكر 
كيفيقل ولم ه آيادمحإبدءؤ قال! الصافات وفي 

ذلك.كان 

٠بيانية دراسة القصة لدراسة الأن ونعود 

.ه -و 

^^ا.إذظلفهومطءه ؤ 

الملاح،؛لوحوه الاهتداء ررالرسدت 

فاستوفىله. يكون أن الرند من ويليق يمح ما كل يعني إليه ؤإصافته 
إبنهمءابتا ؤكد ه ؤ  I١٠ عود( الأبي ير )نففي حاء به. اللائق الرشد 
الاهتداءوهو ، الكبار الرمل من وبامثاله به اللائق الرشد أي ه رخي9 

مبالوحي؛؛ الحاصلة الخاصة الهداية إر انمي الكامل 
)رشدا(؟أو الرشد( إبراهيم )آتينا يقل لم ولم ت تقول قد 

القرانيستعمل لم ولدا ، )رثيه( من أعم )الرشد( كلمة إن ت فنقول 

.٣٣٠الكثافمآ/ )ا(

.٧٠_٩ ٧٠٨/مودم الأبى تمر )٢( 



>ديمحآمحه^^إصؤكإؤا ٠  ١٣٨
نحوأو >اسله أو لدينه اراسع4الها ؤإنما ، للأثخاص يأل معرفة )الرشد( 

.ذكرنا كما )رشده( من أعم الرشد لأن ؛ ذلك 
.[ ٢٠٦أزقيمى ؤئآ ف آليين ف، لا ؤ تعار• قال 

[.١٤٦لاظيذوأٍلاه ؤ ت وقال 
ا-أ[.]الجن؛ محا.بحئاثآرسقاظأحءه ؤ وقال؛ 

،قليلا كان ؤإن الرشي. من نؤع أي نعتي فهي المنكرة )رشد( وأما 
هأمؤيقم ٠^١٠٢ ةدهم١ رئيا يمم ءامم ؤ0 ؤ • سبحانه قوله نحو وذلك 

ء:٦[LJ٠لا

المكلفين.من الله حلق من العقلاء عموم شأن وهدا 
,به خاصة مزية ذلك فى فليس 

،به يليق الذي رشده أي ه )؛ذيأ ء١ببجبم ءاببما ؤ I قوله بخلاف 
له.يكون أن يمكن الذي الرشد حمح فاستوفى 

ك'م'
صبن 

•المايقة الأية في المذكوؤين وهارون موس قل من أي 
وهذابميل أعلم'لمث اثث ؤ رركموله! ه عفن يدء ةو1 وؤ 

.، أ وأباإغهاا المدح أعثلم من 
سيدناعلى الكلام لأن )عالمين( على )به( والمجرور الجار وتقديم 

إبراهم•

إوأو أو 

.٣٢٠البحرالممءل٦/ 



١٣٩إبراهيم سدظ نممة — الأساء ^ورة 

ه■عكتؤف أمءِئا آبآ آكاثل هتذه ما وم،يمحء ل/همه ظ إذ ؤ
لأبيهقال حين إبراهيم أتيتا أي )آتينا( ب يتعلق أن إما )إذ( إن I قيل 

.رشده وقومه 

وقومه.لأبيه قال حين رشده آتيتاه أي )رشده( د متعلق هو وقيل! 
لأبيهقال حين عالمين به كنا أي )عالمين( ب متحلما يكون أن ويحتمل 

وقومه.

قالحين رثيه أوقات من اذكر أي ، يمحيوف متعلق هو أو I ومحيل 
وقومهلأبيه 

آحرتقدير أي أن ذلك ، أولى هو الأخير الوجه أن لي يبدو والذي 
الوقت.ذلك فى الرشد يكون أنما يحنى 

ذلكفي الرشد آتاه أنه يعني لأبيه( محال حين الرشد )آتيناه I فقولنا 
حموصا.الوقت 

•وقومه لأبيه قال حين هو إنما رشدْ أن يعنى )رشده( وتعليقه؛ 
وقومه.لأبيه قال حين كان إنما علمنا أن أي )عالمين( ب وتعليقه 

أنحين في الأمر. يدلك الرشد يتخصمى إنما يمدكور تعليق فكل 
رشده.مذلاهر من القول وهذا ، عاما كان الرشد إيتاء 

أنأراد ؤإنما ، وقت دون بوقت تخمما يحنى لا )اذكر( ب وتقديره 
وقومه.لأبيه ذكره ما رشده حالات من يذكر 

,هوفيه مما إنقاذه في عنده والأهم الأولى لأنه الأب بذكر وبدأ 
فيعنده الأهم لأنه أبيه بذكر أولا رروبدأ ت المحيهل( )البحر في حاء 

.٦٣٢٠; الحراس ، Y٣٣٠/ الكشاف انظر ( ١١



ادخئ؛اصءمؤ  ١٤•
ؤأندرؤ كقوله; )قومه( عليه عطف ثم ، الضلال من ؤإنفاذه الصيحة 
.، ١ ل <ا أ/لشرك^ عشميك 

ذؤ١قانلآنيأمحقئكنونهذؤ 
يعلمفهو ، يدلك عالم ص إذ العارف تجاهل من هو إنما لهم وسؤاله 

•ه عاكفون هم لماذا 
وتغابلهم تجاهل هتذؤ ما ؤ ! ٠^١١٠)الكشاف(! في حاء 

•، ل  ٠٠٧ؤإجلالهم بتحفلمهم علمه مع شأنها ويصغر ليحقرآلههم 
استعملهالعارف تجاهل من ®وهدا I والنوير( )الحرير فى وحاء 

ا؛جوابهم يمع أن بحد لخهلئتهم تمهيدا 
اسموءالمثال المخلوقات من غيرها تماثل التي الصور هي واكماثيل 

افه٠١حلق من بخلق مشثها المصنؤع للشيء 
الشيءعلى الإقبال رروالعكوف ه ملازمون ! ه( )عاكفون ومعنى 

الشيءعلى والاستمرار اللزوم وقيل؛ ، له العظيم سبيل على وملازمته 
.الأءراض(الْ،محن لغرض 

وصلة، كحفليمها أي العليل لأم )ب( في اللام أن ®والذلاهر 
عبادتها.على أي ، محذوفة )عاكفون( 
باللام((فعداه عابدين معنى )عاكفون( صمن وقيل؛ 

.١٠٢•اسط٦/ البحر ١( 
. ١٠١٠•Y/ الكشاف ٢( 

.٩٤/ ١٧اكحريرواكوض ٣( 
ّ)مثل( العرب ان ن٤( 
.٥٩/  ١٧المعاني روح ٥( 
.٦٠٢•البحرالحط٦/ ٦( 







١٤٣ ٠٠إبراهيم سيدنا نمّة — الأنبياء سورة 

العدم.من وأوحدهن فطرهن الذي هو أنه الأحر؛ الأمر 
سواه.يعبد أن يستحق ولا غيره رب ولا اف هو وذلك 

وصفهإثر يإيجادهن تعالى راوصفه ت عود( الأبي )نمير في جاء 
كذلكيكون لا ما أن على وتنبيها للحق تحميما لهن تعالى بربوييته تعالى 

جملتهامن الش المخلوقات من فيهن بما أنشاهن أي الربوبية. من بمعزل 
تعبدونه١٠وما وآباؤكم أنتم 

الجذعن وأتمر قولهم عن أصرب ُ'ثم الممهل(ت )البحر في وحاء 
العلويالعالم هدا ورب ربهم هو الحثالة تحق والملهم المالك وأن 

ومعبوداتكمااأنتم فته المندرج المالي والعالم 
افهغير يعبد من على القرآن بهما احتج الاستدلال من الأمران وهذان 

فقدغيره. يعبدون ذلك وْع ينكرونه ولا بذلك يقرون فإنهم ، الكفار من 
تتمن فل ؤ ت له قائلا المعاندين الكفار أل يأن رسوله سبحانه أمر 

.[AU-Al

ؤت و٠ال 
[._A٤٥Aشأهلأمحىه]اسن: 

*فتها ومن للأرض المالك وهو الرب فهو 

ضسبمَءؤ ت تعالى قال • ويعترفون شءكمايقرون كل هومالك بل 
مت'»'آَُ َيهمء , ََ ,٠ رِ َ<. ر > َرَ َ_ ء م ر َ<َي  ئنثؤنو'هبجثاثى؛ي هي صًففيصزئو 

[•a'\_aa]المؤمنون؛ 

.٧١٠م/ الرد ر تمر )١( 
.٣٥المء؛aل٦/ البحر )٢( 





١٤٥ ٠٠إبراهيم سيدنا قممة — الأنبياء سورة 

الاحتجاج؛في أمرين تن اللام عليه إبراهيم إن 
فطرهن.ومن والأرضى ماء البربوبية الاحتجاج وهو ، فوليا أمرا 

غيرأنها على ليدل يمدونها الش للأصنام تحطيمه وهو فعليا وأمرا 
وبالأولى، ها نفعن الضرر تدفع أن تهلح تلا فهي ، الدفع على قادرة 

تنفع.ولا تمر لا فهي حال أية وعلى الغير. عن تدفع أن تستطيع لا أنها 
•تمد أن تستحق لا فهي 
أنهأوهموا لما القوم أن اراعلمم للرازي: الكبير( )التفسير في حاء 

مجدأنه يعلمون بما اللام عليه أؤلهر أصنامهم في به حاطهم بما يمازح 
.ثانتاوبالفعل أولا بالقول التوحيد هو الذي الحق إظهار في 

^Siوألأرصى يلب'أمت ثيتؤ ل ؤ قوله؛ فهي القولية الطريقة أما 
العبادلمثافع خلقهما الذي الخالق أن عر تدل الدلالة وهذْ 

,.يبد.أن يحن الذي هو 
مئأك بعد حنء وباق ؤ • قوله فهي الفعلية الهلريقة وأما 

عدمأراهم أن إلى عدل العقلية ؛الدلالة ينتفعوا لم لما القوم فإن ه ميمين 
.، ١١عبادتهار، في الفائدة 

^لهنئ1'داإلأًكئاممحأمزن. بتدان محننثؤ محتكيدف ئآف ؤؤ 
ينمح*ويك.هلعنهم,إلة نم 

تدلالتاء فإن ، به ميأتى ما عظيم على ليدل باق المم في بالتاء حاء 
كحفليموذلك سيفعله عغليم أمر على م أقفإنه ، والتفخيم التعغليم على 

. ١٥٣آصرم/ الشر )١( 



أدثزي|تيئ٢  ١٤٦

فيحاء بالعاقبة. مبال غير عليها والعكوف الأصنام لهدم قومه 
معنىزيادة فيها التاء وإن ، منها المبدلة الواو من بدل ررالتاء I )الكشاف( 

ذلكلأن ؛ وتأتيه يده على الكيد تسهل من تعجب كأنه ، التعجب وهو 
وتحيره،،لصحوبته منه مقنوءلا أمرأ كان 

>لأضةصؤه
رى.الكيد،، الضررإلى ومحول في الاحتيال »هو الكيد: 
إلىتحتاج لا الأصنام أن عالمه مع ه ؤمحدكث0 فقال: 

وذلكتنفع، ولا تدفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تعقل لا فانها الكيد، 
كانتولو ، بها الضرر إيقاع من يراد ما تدرك ولا تعي لا أنها لقومه ليبين 
.عبادتهاعن يصرفهم ذلك فلعل ازكيد، هذا لمحعت تقدر أو تعلم 

ذلكوكان بأصنامهم، ليوير قومه على يحتال أن أراد المحنى إن أو 
سقيم(.)إني قال: إذ سقمه من ادعاه وفيما عيدهم يوم اختيار في 

قال:لماذا قيل: ررإن للرازي: الكبير( )التفسير في حاء 
الوذلك به يشحر لا صرر في الغير على الاحتيال هو والكيد ه ئنت؛، 

الأصنام.في يتأتى 
عليها.يجوز الضرر أن عندهم كان لما توسعا ذك قال وجوابه: 

بهمأنزل قد الفعل يذك لأنه أصنامكم؛ في لأكيدنكم الراد وقيل: 
الغم«ص.
سائقة:اية فى قال وقد أصناما فسماها ولاحكيدفاصنمك٢ِ وقال: 

سماهاأنه ذلك ، )تماثيل( فماها ه عؤيمؤى  Obآمر آفيأ هنذوآلتماثسل ا مل 

.٣٣١الكثافأ/ )ا(

.٣٢٢المماوحيْلآ/)٢( 
. ١٥٣)ماممسراهمد/



١ ٤٧إبراهيم سيدنا نممة — الأنبياء سورة 

همولماذا حقيقتها ما يعرف لا لكنه - ذكرنا كما - العارف لتجاهل تماثيل 
.للحبادْ ُالضرورة ليس والتمثال . عليها عاكفون 

راهوالصنم لأن ؛ أصناما سماها فقد لها عابدون أنهم ذكروا أن بعد أما 
.، ١ افبم<ا دون من إلها اتخذ ما 

لفظالقرآن في يرد لم ولذا أصناما. سماها لها عبادتهم ذكروا فلما 
آلهة.اتخاذها أو العيادة مقام في إلا الأصنام 

أهل؛قالتعالى: 
.[ ١٣٨،; ]١^١٠إلها^اياِلإهم 

[.١٤•: اف ]الأم إلنهامح أعتآق۶ ت بقوله موسى عليهم زد 
4أمحنام مند أن ني م إبرامم؛ ٌيل~ذا لسان على وقال 

.تم[اب::-.أل

.؛١!لأيه ا ا 4 اِلهه ء ثا اصنا آتتخلن رر ا ء اخي ابايبمعِ ل  ١٥و؛ذ ه '؛ وقال• 
,؛ \ ' ض i '■ ^^٤ ء ت وءال 

تريذذلئ: 
حطاتا; ومحيل ، وهوالقهلمر الجذ من محهلعا أي 

لكسلأنها )فجعلها( ت يقل ولم ، العقلاء بضمير يجعلهرا إ وقال؛ 
,العقلاء منزلة فنزلها ، تمد 

وهومن، فيسألونه إليه يرجحون لعلهم يكسره لم إلاحتفيإلهم 
٠إبرامم سيدنا دبره الذي الكيل• 

)صم(.العرب لمان 
.١٥٤التفسيراصرمازي٨/ ؛٢؛ 

.٣٢٢الحراوسا.آ/  ١١٣)
.١٣٢٢بذ٦/ ابر )ئ( 



مؤ ١٤٨
ؤل٠تهتيؤجمضه

إلىيرجعون أي إبراهيم، على يعود )إليه( في الضمر إن قيل: 
.لألهتهم ومحبه لدينهم إنكاره من تسامعوه لما فيسألونه إيراهم 

•دللت عن فسالونه الكسر الصنم على يعود الصمبمر إن ٠ وقل 
إلىيرجعون فالكبير حهلم لو حتى لأنه رأيي، في الأصوب وهو 

لألهتهم.ذكره من عنه سامعوه لما إبراهيم 
إلىسيرححون حال أية على فإلهم الكبير، لبناء موجب لا هذا وعلى 

وعلمهمبواله عليهم الحجة إقامة ليتم الكبير استبقى ؤإنما ، إبراهيم 
•الإجابة عن بعجزْ 

ا,للحمرأ الفعل)يرجعون( على والمجرور)إليه( الجار وقدم 
هه ؛إن- 

ؤ

هنذانمل من ءؤ فقالوا: والتوبخ والإنكار البحث سيل على استفهموا 
منناهدوا ما وناهدوا عيدهم من رجعوا أن بعد وذلك ه ُثاإهسا 

التكسيروالتحءليمرم/
ماأغةأيديهم بتن وهي )هؤلاء( ب إليها يشيروا ررولم )يالهتنا( : وقالوا

ءىاصيع«ل؛/

 )١( /Y٣٣١انظرالكشاف.
.٦٢/١٧روحاوعا;؛،);آ(
.٧ ١ ١ / ٣ عود الأنح، تمر ،  ٣٢٣/ ٦ المحط البحر انظر )٣( 
.٣٧١١; عود التمرأض، )٤( 



٤٩!إبراهيمسبينا قصة — الآئبياء سورة 

دىإنم ؤ وجملة ، موصولا اسما )من( تكون أن يحتمل ت وقيل 
إنهيالهتنا والحهلم الكر هدا فعل الذي ت رروالمعنى عنه حبرا 

.، ل ا؛ الظالمة حملة من معدود 
ؤهالو^سمعناشالآيةت يعد قوله ذلك على يدل ، أؤلهر والاستفهام 

•محلإبمالكإثظ. 
•أظهر سؤالهم عن جوابا هذا كون فإن 
الإنكارعلى أدل الاستفهام أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

الإخار•من والتوبيخ 
!يقولواولم واللام بان كلامهم فاكدوا نى إثم ؤ ! وقالوا

فعله.وساعة ؤللمه كبير على للدلالة الفلالمين( من )إنه 

^ثايراأعن عئ يؤء هاوداماْ ليث.إبربثم. بمال يدمحئم ئى سنئا الا قؤ 
سملمثيدوى.

وذلك)يذكرها( ! يقولواولم ، العقلاء بضمير )يذكرهم( ! قالوا
عاقلة.ذوات أنها يظنون لأنهم 
الائامإقؤ 
يشهدهالناس من مرأى على مرتفع مكان فى أي ألناّىه أعن يح عؤ 

اب^.
وبمامنه يسممعون بما عليه يسهدون لعلهم أي ٠ دثمدئك^>ه علهم لو 

.٧١١/ ٣ السعود أيي تضير ( ١ ) 
.٧١٢تفسيرشالسعود'٣/ ، ٣٣٦/ YJ_Iانظر)٢( 



^ئصه١وا٠  ١٥٠

عنلهم زاجرا ذلك ررفيكون به سننزب التي العقوبة يشهدون أو • فعله 
رآ،.ءعله« مثل على الإقدام 

ويشهدونبفعاله عليه فيشهدون الوجهين مجمؤع ررالمراد إن وقيل•' 
١عقابه٠( 

واف، وجه من أكثر ليجمع )يشهدون( مفعول وحذف ، الفلاهر وهو 
أعلم.

٠ه ه 

ءتس.ارفاهنداذتؤ بل محال كإبنهيعر. هندا؛ئاشنا صك ءك الوا مؤ 
سطقهمى.٩حقامإ إن مئوهم 

وإنمافائدة ذكره في وليس معلوم هو ما فحدق ، فسألوه به فأتوا أي 
.أهم هو ما ذكر 

عمنالموال لأن هدا( )أفعلت ت يقولوا ولم ن تلتهندا ءلمتا ر ! قالوا
أثيروقد كيف يقع، لم أم أوقع الفحل عن الموال وليس الفحل، فعل 
تأقسنثثداتح.إ بقوله: الفعل إلى 

عمنفتسأل حاصلا القرب كان إذا زيدا؟( صريت  cJl)؟تقول! 
فعلت؟آآنت فتقول! أوقعه 

لمأم أحصل الفعل عن الموال كان إذا زيدا؟( )أصرت I وتقول 
يحمل•

نحوفي الأمم تقدم إذا I ; صلت ءك ر  ١١! المحط( )البحر في حاء 

TrT /Yالكشاف انظر را( 
٨٥٥الكيرخ/ الضر )٢( 
٨٥٥الكرم/ الشتر ( ٣١





اييوامحف٢  ١٠٢

ظالم.عليه التهمة إلقاء فان إبراهيم 

عقولهمإلى أي ؤهمأهين4 المحط(؛ )الحر في جاء 
اليالأصنام أن من واللام الصلاة عليه إبراهيم قال ما لهم ظهر حين 

قبل.وتمر تسأل أن يبض للعبادة أهلوها 
)إنكم: فقالوابعض إلى بعضهم رجع أي )فرجعوا( كون أن ويحتمل 

أو. . تسألوها. ولم سألتموه حين إبراهيم موالكم في الظالمون( أنتم 
حينىوتممالأثلق«لا،.

عنالمضرة دفع على يقدر لا ما أن وتذكروا عقولهم راجعوا ارأي ت وقيل 
علىيقدر أن يستحيل الوجوه من بوجه كره بمن الإصرار عر ولا ه تف

معبودا،؛يكون أن يستحق فكيف له منفعة جلب أو غيره عن مضره لغ 
لمىه ؤ : فقالوابآلهتهم فعل من إر الظلم نسبوا لما إنهم ثم 

أنئثؤؤإ0تكلم فقالوا: أنمهم إر الظلم فنسبوا عادوا ه سى 
أكلأدود،ه.

أكدوهلمىالمحيخكه ءؤإيم فقالوا: واللام بإن قولهم أكدوا وكما 
.المنفصل والضمير يإن أنفسصهم إلى سمبوه عندما أيصا 

كرؤؤ,إققم : قالوابل ظلمون( أنتم )إكم ت يقولوالم إنهم ثم 
غيركم،وليس الظالمون أنتم إكم أي بآل، الظالمين فحرفوا آلهلنلممو0يم 

الحصر.على للدلالة فعرفو0 

أكللأؤنه:اثر أدلإ ؤ تحار: قوله في والموير( )التحرير فى جاء 
بهألصقتم لأكم إبراهيم لا ظالمون أنتم أي ، للحصر مفيدة ®الجملة 

.٣٢٥البحرابلأ/)١( 
.٧١٣المودم/ ر شتر )٢( 



١ ٥٣إبراهيم سبيتا قصة _ الأنبياء سورة 

،ذلك بها فعل عمن نالها أن الفلاه-ر أن ْع أصنامنا ظلم بأنه التهمة 
•، ل هوكيرهم® الفاعل أن ويفلهر 

هأو أو 

ينعلقورك^\هّولأء ما علمت لقد ومهر مء عك نيمسإ م ثؤ 
.باطلهم إلى فعادوا انقالبوا عقولهم إلى ورجعوا استقاموا أن بعد أي 

ينطقونلا هولاع أن علمت لقد فقالوا رأمحه على انقلب بمن ذلك شبه 
نالهم؟أن منا تطلب فكيف 

،أعلاه ه أسمالفجعلت قلبته ار)نكته(ث )الكشاف(! في حاء 
يالفكرةوحاوا هم أنفإلى رجحوا حين استقاموا أي انقلب. I وانتكس 
،.٢١الحالة« تلاك عن وانقلبوا انتكسوا ثم ، الصالحة 

بعدماالمجادلة إلى انقلبوا ®أي I عود( الأبى ير رتففى وجاء 
الشيءأسفل بصيرورة الباطل إلى عودهم شبه بالمراححة. استقاموا 

..أعلاه.

،.١٠بسؤالهم؟تأمرنا فكيف الثهلق شأنهم ليس أن علمت لقد واف 
علىللا.لألة أشمهأرممالهأه إق ض>لج\° ؤ قوله! في بالفاء جاء لقد 

٠لهم كالمفاحأة فهو ، لهم حصل ما سرعة 
بعدأي ه رءويخن ةكسوأعك ثم ؤ فقال! ئ)نم( ذلك ؛عل. جاء نم 

٠الأولى حالته إلى فعاد صا.مة من يفوق كالذي فهم ، مهلة 

 )١/١٠٣^^^٧١ )١ ّ
.Y٣٣٢/ الكشاف )٢( 

.٧١٣فرأبيالمود٣/ )٣( 



ادغث؛أمحه٠  ١٥٤

محلابموم.ٌيمعأءظمي يهمبمن \ثثدووث او ثؤ 
ط،آشأنح"سلوث>.اه

النا نق يثب  Cytنخث؛وت ؤ لهم: فقال حجتهم انقطاع يعد بكتهم 
.سًظلمظاتلأس

ولايبع لا أنها لكم نبتن بعدما الأصنام هده )أفتعبدون يقل: لم إنه 
الما آش لمحب ين محال: بل نمها( عن تدفع ولا تفر 

•ممحا؛بم3محأه 
فيعاما حكما ذكر بل ، غيرهادون بأصنامهم الإنكار يخصص هلم 

اممه.دون من إلها اتخذ مما الوصف بهذا اتمف، ما كل 

ولاالأشياء من شيئا يضزكم لا يعني ه سقا نسمحكم لا ؤ وقوله: 
شيء.كل عن مطلما النفي محكان النفع، من شيئا 

هتقلوى. أثلا دمحزآثه ين نتدوت ولما لؤ ي ؤ 
الاه.دون من يعبدون ومما منهم فتفجر التضجر، بها يراد كالمة )أف( 

ذلكيقحل الذي كأن فتفكرون، عقل لكم أليس ه تقاوي ؤاثاد 
عقل.له ليس 

ثوأو أو 

سمتي.هيم الوا"م؟وْ هؤ 
من)احرقوْ( ولا )أحرق( من )أحرقوه( : يقولواولم )حزقوه( قالوا: 
بالنارررأحرقه يقال: الحرق، في للمثالخة بالتصحيف قالوه ؤإنما )حرق(. 

.، للاإكثرْاا ثدي وحنقه 

.)حرق( العرب لمان )١( 









آلجمءامحع٠  ١٥٨

إلقائهبعد ذكر إنما الأنبياء سورة فى القول أن ذلك ، ءلاهر والجواب 
الترتيبتفيد التي الفاء ذكر يناسب فلا ، وسلاما بردا وجعلها النار في 

.وتم حصل قد الكيد فإن ، والتعقيب 
هآنثحيم ق ئالقوه ؤ I قولهم بحد ذلك قال فإنه الصافات في وأما 

ذكرفناب ، التنفيذ وقبل الجحيم في بإلقائه الأمر بعد الكيد إرادة فذكر 
.والتعقيب الترتيب تفيد التي الفاء 

فذكرi سئن(آمن َلإنا هء ؤثأى/أ الأنبياء: في قال لقد 
الخ^سأران*

أنهفذكر ه . الأمم؛ ءحأ َوا هء ةأنادُوإ ؤ ; الصافات وقال 
الأسفلين.جعلهم 

أنفهللبوا ه ءا,لهثكأ ؤإضموأ حنقوْ ؤ الأنبياء: في قالوا أنهم ذلك 
أنبها أرادوا التي الحرب خروا أنهم ذلك عاقبة فكان آلهتهم ينصروا 
•آلهتهم ينصروا 

الأخسرين.هم فاكانوا الحارة أو الصر الحرب ونتيجة 
أفظععلى للدلالة )الخاسرين( يقل: ولم )الأخسرين( وقال: 
والأخرة.الدنيا خروا فهم وأسده، الخسران 
فيالمثالغين أي ررؤ الحيهل(: )البحر في جاء 

لهموأؤلهر وبكتهم فجدلهم إبراهيم جادلوا راموْ ما إبطال وهو الخسران 
،.ر افه(( فخلصه والإلقاء بالأخذ عليه وتقووا عقولهم، وقر 

أخسرأي ه هجعآن^هم ارؤ المعود(: أبي ير )نففي وجاء 
أنهعلى قاطعا برهائا الحق نور إطفاء في سعيهم عاد حيث خاسر كل من 

TYAاسط!/المم 



٥٩!إبراهيمسيدنا قصية — الأنبياء سمورة 

١٢١^الباطل؛؛ على وهم الحق على اللام عليه 
لذكرمناب ذك فان الصافات: في قوله وأما 
ليهويمنه إبراهيم يلقوا أن أرادوا فانهم مرتفع عال بناء والبنيان البنيان، 

الأض.هم فكانوا المار في 
المرتفع.النيان ذكر الأسفلين ذكر فناب 

ييوء ؤمحأيإدؤإ تعالى؛ قوله قي اكزيوآ ردرة في جاء 
'ا'لممحؤىه

:ءؤالصافات: فى وقوله 

عنفيها أحبر تعالى اينه فان الأنبياء سورة فى ما يقال أن ررالجواب 
عنأحبر ثم ئ؛ننم؛ؤه وئاس ؤ قال: أنه اللام عليه إبراهيم 
والكيد^^مآ'لأئمحرن؛^ه ءؤ كيدا به وأرادوا المار في ألقوم لما الآكفار 
علتهإبراهيم وبين بينهم مكايدة فدكر • غفلة على ليورد مضرة في معي 

مكايدتهمعليهم وعادت تجارتهم فخرت ، وهيكيد ولم فكادهم اللام 
لأنهمالأحمرين فدكر مرادهم. إحراقه من يلغوا ولم أصنامهم كسر لأنه 

.إليهماأصيفت المي الكائدة من وعاملوه به عاملهم فيما حمروا 
بمافيها الكفار عن أحبر تعالى اد؛ه فان الحماقات سورة في الي وأما 

فبنواآ-كحبوه ق بقتنا لم آنؤأ قالا ؤ قال: أنه وهو الأسفلين من اقتضى 
فلما، أحجوها المى المار إلى هناك من به ليرموا فوقه ورفعوه عاليا بناء له 

أهلكوالأنهم الأسفلين، هم عادوا أسفل إلى منه وحهلوْ البناء ذك علوا 
•الأحرى في أمرهم ومقل الدنيا في 

صعودفي أمرهم عالي فانقلب عليهم وأعلام نبيه نجي تعالى والله 

.T٧١٥/ السعود أيى تقسير 



ااجم؛امحئؤؤ  ١٦٠
مافلأذاك صار أن النار إلى حط لما اللام عله إبراهيم أم وّافل الماء 
ء؛ؤ-محعكهمبقوله الأية هذه اختصت فلذلك عاليا، اللام عليه النثي وأمر 

بنالدين لبدر الثاني( من المشابه في العاني )كشف في وجاء 
وكروأهلكهم تعالى الله فنجاْ بإحراقه كيده أرادوا ررأنهم ت حماعة 

والأخرة.الدنيا فخسروا أصنامهم 
فيالماء فوق من أي ه ئالموه محنا أم ء؛ؤأن>أ ت قالوا الصافات وفي 
واممهالمار في لإلقائه العلو لقصدهم الأسفلين ذكر فناب ، الجحيم 

أءلم«ص.
قولهم!مقابلة الصافات آية في روعي ارقيل I الماؤيل( )ملأك في وحاء 

فقوبلواذلك بفعلهم أمهم علو إرادتهم منه يفهم لأنه ه بقكا أم آبموأ ءؤ 
زم/الأّفلين« فجعلوا بالضد 

تيقل ولم 4 آردسمى ه نثكظأ ؤ وقال: 
بقدرةكان إنما ذلك لأن الأسفلين( هم أو)فكانوا الأخسرين( هم )فكانوا 

ونصره.وجعله سبحانه اممه 

هآلغثيس هم I أخرى آية في ال قلكنه I تقول وقد 
)فكانوا(.ت فقال [ ١١٦: ]اكافات 

ؤوءم-نهمات سبحانه قال فقد ، ذلك يوضح المساق إن I فنقول 

١٠٠المزيل درة )١(   ٠.
.٢٥٦كثفاJعاني)٢( 
.٧٠املأكاكأويلمآ/)٣( 



١٦١ ٠٠إبراهيم سبينا قصية — الأنياء سورة 

•الغالبين هم كانوا مبحانه بنصره أي الخالين، هم فكانوا ضرهم أنه فذكر 
٠العظيم الكرب من وقومهما نجاهما أنه أيصا يكر أنه عر علاوة هدا 

•سبحانه ينصره محليوا نصرهم وهوالذي نجاهم الذي فهو 

أكثرأن العالمين إلى الواصلة وبركاته الشام. إلى العراق من ررنجيا 
واثارهمشرائعهم العالمين في فانتشرت فيه بعثوا الملام عليهم الأنبياء 

.. الدينية. 

والخصب((والثمر والشجر الماء بكثرة فيه اف بارك I وقيل 
النار١٠صر من نجاته بعد ثانية نجا٥ وررهذ٥ 

هذهإلى ولوؤلآ نجاته فيه ذكرت الذي الوحيد المومحلن هو وهدا 
.الصفة بهذه الموصوفة الأرصن 

هو ث ه

نحؤاوسوبلفهل ؤ
 . ..

،إياه يسأله أن غير من زيادة يعفوب له وهب أي ، الزيادةالنافلة: 
وهويعقوب وأما لدعائه، استجابة إسحاق ولده لإبراهيم رينا وهب فقد 
يسأله.أن غير من بشره فقد الولد ولد 

إسحاقسأل I وقيل الولد. ولد ارالافلةت ت )الكشاف( ش حاء 

.٣٣٠الممفأ/ )\(

•الحريرواكويرِاا/٨ )٢( 



ّلسلوام  ١٦٢
.را، محوال٠٠ غير وفضلامن زيادة أي ، نافلة يعقوب وأعطى ، فأعطيه 

رد،هبيىبمءؤ دعائه ثمرة إسحاق كان ارإذ ! المحيهل( )البحر في وحاء 
.، ل دعاء٠٠ غير من زيادة يعقوب وكان آلئنيتيه 
هوالمذكور الدعاء هدا لمرة فان ، نظر البحر صاحب قاله وقتما 
الصافات.محورة في حاء كما اللام عليهما إسحاق وليس إسماعيل 

.ه.. كفيص١تيأذهةيئادارئ. 
إسماعيل.هو وهذا 

•^^(بثاتثآكلجمك.ه ؤ ت ذلك بعد قال ثم 
طلبوإنما بمعين مختصا ليس إبراهيم ميدنا دعاء إن •' يقال أن إلا 

مهرةمن ؤإمححاق إسماعيل من كل فيكون ، أكثر أو واحدا صالحه ذريه 
المارك.الدظء هذا 

^ناًلءيرتيم̂ ؤ

•وي٠ُقوبل٣، ولوط إبراهمم وهم المدكوينن أي 

ؤرئارآلأثرت من ءلإهم يأوتج  ٤٨دهدمحذك ايثه بملثهم ؤؤ 

ولمني؛ةه يبملثهم ؤ ت فقال الأول مفعوله مع )ححل( الفعل كرر 

.Y٣٣٣/ الكشاف )١( 

.٣٢٩البحر1_\•/ )٢( 
٠٣٢٩البحراوح؛ط.آ/ )٣( 





آدي؛؛آصء٠  ١٦٤

شرعهما وهو — أمر0 فيكون اطه بسرع يهدون أي • الأحر والمعنى 
1زحتآإقكوةو؛إاك ءؤ تعالى قوله نحو للهداية وسيلة — للناس سبحانه 

منئو\؛ من ح، مدى لؤؤا ئءجعتنه آلإيمنن ؤث* اذكهب  ٢٠ديى ماكنث مأ مى 
[.٥٢]\ذثووى قبنطمت.ثممحه 

ؤوقوله؛ 
ألهلستإلمن ويغرجهم شبل يصوص أمتع تب آثي 

٠[ ١ ٦ — ١ ٥ تالماJدة؛ ءاذنهث،يم آلنور 

بالقران.وها،ي أي 
.[ ٢٣]الزمر: سىآشبج.ىهءشئأه ؤ وقوله: 
.للهداية وسيلة فيكون 

ؤثأثثآإيظ7ص
٠ه التبوه ا .رفدخصصناهم اى رُ 

العامعلى الخاص عهلف رامن ه ألزحكوة وإيت-آء آلمأرة إياير وؤ 
رى.فقاله(؛ على دلالة 

والمندوبات.الفروض يثمل عام الخيرات فعل فان 
بالذكروحمهما الزكاة. ؤإيتاء الصلاة إقام س ذكر ما ذلك في فيحل 
.هومعلوم كما الإسلام أركان س فإنهما ، اض عند منزلتهما وكبير لأهميتتهما 

كانواأي ، للاحمماص )عابدين( على )لنا( والمجرور الجار قدم 

.٣٠٥البحراوسلآ/)١( 
.٣٧١٦/ عود الأيى تر تف)٢( 



والمرسلينالأنبياء بائي قصمي 

غيرنادون خاصة لنا عابدين 
مم م 

وعكا.ما لوطا وب الاشتغال، على انممب)لوطا( 

مميزا)اذكر( د منمونا يكون أن يحتمل ت وقيل 
الحكمومنه ، القفاء بمعنى يأني وقد ، والفقه العلم معناْ والحكم 

المتخاصمينبين 

فملأأو ، فعاله يجب ما وهو حكمة رر)حآكما( ت )الكشاف( في حاء 
رألالموة(( هو وقيل: الخصوم، بين 

والحكمة.الفقه معناه ؤإنما والفصل، القضاء بمعنى ليس هنا وهو 

تعالى!قوله نحو وذلك الهبة أو الإيتاء الحكم في القرآن اصتعمل وقد 
ؤرلمابجآشدْوتاث؛ئ4وقوله؛ ، ؛؛٧٩]الأساء: ظءاتتاُاطأه 

[.٢١]الثعراء: وقوله! [، ٢٢]يوصف: ^^١وعلما^ 
ما)آتيناْ نحو أي الإيتاء بلففل إلا اض إلى سندا الحكم أت ولم 
حكنا(له )ومنا نحو يرد ولم ، مبحانه افه يؤتيه مما فالحكم ، وعلما( 

شرحنافى والهبة الإيتاء بين الفرق ذكرنا وقد حكما(. له اممه )وم، ولا 

.٧١٦"Y/ راب تمر انظر )١( 
.٧١٦تسرأنىالمدّآ/ ،  ١٠٢٩البحرالممط!/ اننز )٢( 
أسراراوانامآنى(اا)_ انظر )٣( 
.Y-VT/Yالكشاف )٤( 



آدي؛؛أمحء٠  ١٦٦

القولنعيد فلا السياق استدعا© مما أيوب لقصة تعرضنا فى )يس( لسورة 
له

ثة^فيحمتسلآاثثه̂ ۶
.)أنجيناه( يستعمل ولم )نجيتاه( لمقل ههنا استعمل 

يمولأنه القصة هدم في الالفظتين هاتين استعمال في الملاحظ ومن 
.[ ٥٧المل: ،  ٨٣]الأعراف: ؤ : أحيانا

هوأهآه7 بجثه إذ ؤ [ ١٧•]الشعراء: ه وأء7 مجسد ؤ ! أحياناويقول 
[.١٣٤]انمافات: 

)نش(أن القرآني( التعبير في الكلمة )بلاغة كتابا: في سا وقد 
)أنجى(وأن ، التنجية في والتمهل للتلمث، الكريم القرآن في يستحمل 
منالتخلص في )نجي( من أسيع )أنجى( فان ، فيها للأمر١٤ يستعمل 

.، والكربأ الشاJة 
ماأن القصة هذه في الفعلين هذين استعمال في الملاحظ ومن 
.)أنجينا( الفعل معه يستعمل التنجية في الإبيراع يستدعي 
.)نجينا( يستعمل ذلك دون كان وما 

وهماموضعين في القصة هذه في )أنجيناه( استعمل أنه ذلك ؤإيفاح 
نالوامجوئمآن محويهءللأ' جؤإب ومايًقارح ؤ الأعراف؛ فى تعالى قوله 

عندهَكارثث ينقش  JJaiUتهل_ثأ عاتهم وأظنبا . ألمجيز 
•ألمجربمتت.ٌ 

.Y'،\_Y«Aءلى>يقالضيرابنىلإ/ )١( 
وئب.اظربماصةفىاشراكرآنى٤٧)٢( 



١٦٧والمرسلينالأنيياء بائي قميص 

بفيهءإلأيىكو١لنيوأءادؤ. • رالمل( قي وقوله 
منآتتأنم إلا ثأهأه7 فامحه بمثهمحث. أناس رُلألإإص من لؤط 

•ه ألمنددن. مثلث مآء مءلمل عثهم ويكن؛ آلش؛ؤى. 
موصعينفى الأنبياء سورة فى ورد ما على علاوة )ذجيناْ( واستعمل 

تالشعراء في تعالى قوله هما 

مكثثك عصر ؤأتط، . ألأ>،ن دم؟ م . آيثهؤن ؤ، حممرل إلا 
آلندببم.ه•

وأهآمحُمحقه إذ . حبتهت لمي لؤطا ؤإن ؤ ت الصافات في وقوله 

الجاةفي الإسرلع إلى أدءى والنمل الأعراف في ما أن الواضح ومن 
.والصافات الشعراء في مما التلبث وعدم 

هميءآًظمبن محوي ¥ قومه• لسان على الأعراف في قال أنه ذلك 

صأئاسبخئققه.وقالفيالمل: 
•القرية من بإحراجهم فأمروا 
ؤهالؤإينته لم إن بالاخراج هددوه ؤإنما ذلك، نحو الشعراء في وليس 

.الشعراء في ما  Juoوالنمل الأعراف في ما فمرحلة 
ينته.لم إن بالإحراج هددوه الشعراء ففي 
لمأنه ذلك ومعنى ، باحراحه أمروا ففد والنمل الأعراف في وأما 

ينته.



ءفاصههأؤؤ ١  ٦٨
والنمل.الأعراف في الجاة في الإسرلع فامتدعى 

قومه.من له تهديد فيه وليس ، ذلك نحو فيه فليس الصافات فى وأما 
والنمل.الأعراف في النجاة في الإمرلع فناسب 
•الإّّرإع يستدع فلم ذلك من شيء الأنياء آية في وليس 
القصة!هذه في أحرى ملاحظة وهناك 
يذكرولم وحده نجاته الأنبياء سورة من الموصع هذا في ذكر أنه وهي 

رمالتهعلى وليس عليه الله وتقفل عليه الكلام أن وذلك ، معه أحد نجاه 
قومه.مع وموقفه 

فيكما وذللث، امرأته إلا وأهله نجاته يذكر أحرى مواصع وفي 
والدعوة.الرسالة مقام في وذلك والصافات والشعراء والنبمل الأعراف 
محمرغ.هوئنإث7 محثه إي ؤ : الصافات في قال ولكث، ; تقول وقد 

يلن.إلءؤ I تعالى قال فقد ، الدعوق مقام في ذلك وليس 
.لقومه دعوته يذكر ولم يتعبمي.هب وأهأئ7 محننه 

التبلغتقتضي والرسالة ، المرملين لمن لوطا إن قال إنه فقول; 
آيةسياق في وليس • الأحرين وتدمير وأهله نجاته ذكر فناسب والدعرة. 

نحوذلك.الأنبياء 
سورةفي ورد ما وذلك معهم نجاته يذكر ولم آله نجاة يذكر وقد 

أربمتاعيا-ءام«ثاإلأءادكدبئممفيلإآل-در.إنا ؤ ت >سحانه قال فقد ، القمر 
•شذئ؛.ه نذعندأَكئإكمحا سه دسموأ. ^-Ph؛ فيل 

أنذكر لم ، البطشه أنذرهم الذي هو فإنه ، السياق من مفهومة ونجاته 
َكذلكؤ قوله! إن نم هو. نجاته على فدل لوط قوم أصاب إنما العذاب 

يشكر•لم من شكردون من نجاة على يدل 



٦٩!والمرسلينالأنبياء بائي قميص 

يذكرلم فإنه ، القمر محورة في الرسل عن ورد فيما السياق هو وهذا 
•معهم منآمن ولا الرمل نجاة 

ونحو. رسوله ولا المؤمنين نجاة يذكر ولم ؤاهادكهم عادا ذكر فقد 
فرعون.فيTj ورد ما وكذلك ثمود، في ورد ذلك 

واحد.نسق على تجري كلها فهي 

فقد، نجاتهذكر ص نهمح قصة في كذلك ليس الأمر ولكن ت تقول قد 
^^محاجآء4نحمفمح.ه•فيه؛ قال 

ذاك؟فلم 
جهة.من أكثر من ذلك اقتضى السياق إن فنقول 

ؤقائإمحنؤنعإاِدا \ ظإر< مج ق هقبم-اتلهم ؤ نوح! قصة في قال فقد —١ 

فيذلك مثل يذكر ولم ، نوحاكذبوا أي ، عبده كذبوا أنهم فذكر 
الأحرى.القصص 

ولمه وندر. عدايا َكاث عن؛ عاد َة-بئ  عاد:قصة فى قال وإنما 
لرسوله.تكذيبهم يذكر 

٢ثمود قصة في وقال 
لرسولهم.

فيورد U نحو وص وزه.ه لوٍل:قوم في وقل 

التكذيبيذكر ولم 4 أكدر. مل ثق 

تمول.

ءؤزكتئآَ:؛\دفنمنألأرث.َكوبجأُثإمثاَلإها4فذكرفرعون: في وقال 
يالأزت.التكذسس؛ 



آديث؛أمحه^٥١^؛ م  ١٧٠

محرفؤ •" قال فقد نوحا زجروا أنهم نوح نمة في ذكر ثم - ٢ 
■ص. 

•الزجر محا المالغة يعني راردجر( وقوله؛ 
نجاته.ذكر فناسسا 

تفقال ينصره أن ريه من وطاو_ا مغلوب إنه فقال ربه دعا أته ذكر ثم — ٣ 
دعأتثدآأؤنغازبهآنمحز.هثؤ 

آلإجدان عذ نخمكت ؤ ت فقال ينصره وأن دعائه إجابة ذلك فناسب 

•الأحرمحا القصص في ذلك نحو يرد ولم 
موصعه.تعبير كل فناسما 

المقام.مراعاة لطيف من وهذا 
نجاةيذكر ولم القمر في وحدهم لومحل آل نجاة ذكر ولكنه تقول؛ فد 

•ورة الفي الذكوؤين الاحرين أهل 
ونجاته.ورة الفي نؤح نمة ذكر لقد فنقول؛ 

القرآنفي ورد ما جمع في ذكر لأهلهما يرد فلم وشمود عاد وأما 
•القمر سورة في يذكرهما فلم الكريم 

آلنجاة ذكر أنه غير لوؤد، آل ذكر كما القمر في فرعون آل ذكر وقد 
فرعون.آل وعقوبة لومحل 

امرأتهإلا وأهله نجاه أنه يذكر أحيائا أنه لومحل نمة فى الملاحفل ومن 
امرأته.فيذكر  ٥٧والمل  ٨٣الأعراف ّورنى في كما 

)انظرامرأته أنها يذكر ولم العجوز فيذكر عجوزا( )إلا يقول! وأحيائا 
.( ١٣٥الصافاتا ، ١٧١الشعراء 



١٧١والمرسلين الأنبياء باقي قمسص 

رنجيناْ(يقول وحيث ، امرأته يتثنى )أنجيناْ( يقول! حيث فانه 
العجوز.يستثنى 

)أنجينا(يقول النجاة في الإمراع استدعى حيث أنه ذكرنا وقد 
.)نجيتا( يقول! ذلك دون كان وما 

الخهلرفأصبح زوجها بيت في تكون إنما المرأة أن المعلوم ومن 
لقومهاعين فهي ، الداحل ومن الخارج من جاء إنما الخطر لأن ؛ أشد 
وهذه، زوجها بيت في عما قومها تخبر المخابرات من فكأنها ، عليه 

•أعظم عليه الخْلر كان بيته أهل الرجل بأمن لم إذا أنه إلى إشارة 
ذكرنا.ما إلى إضافة التجاة في الأسرع ذلك فاستدعى 

أنهاذكر ثم ، امرأتهأنها يذكر لم فهو عجورا( )إلا قوله: وأما 
الشابة.من حركة أقل العجوز أن شك ولا عجوز، 
أنكما عجوز. أنها إلى إضافة ، امرأتهأنها )عجوز( ت بقوله يدل فلم 

أقل.الخهلر فكان النجاة في الأسرع لأيتدعي المقام 
•أحرى جهة من موضحه تعبير كل فناسب 

المقام.مراعاة عجيب من وهذا 

٠الاسم بالضم والسوء ، المصدر هو الن بهتلخ^ السوء 
أومرصا يكون فقد بالفتح، الثوء حالات من حالة بالضم فالسوء 

بدنه.أو ماله فى مكروه من ان الأنيصيب مما ذلك غير 

[.١٢،: ]١٣سموه ض بماءم مج تش ي ؤ ت تعالى قال 

)سوء(.العرب لمان )١( 









١٧٥ ٠٠والمرسلين الأنيياء بائي قميص 

حممانوخا أيآيا صآيا« الدي العامل ني مشترئا ذلك )لوطا(»ذكون 

،•المذكورينل هؤلاء ئل من أي نل، ورمن 
منهم.نجيناْ أي ، القوم من ورنمرناه( 

.النداء بعد الامتجاة تعقيب على يدل بالفاء )نامتمنا( ت وهوله 

،مفعوله يذكر ولم )نائي( الفعل ذكر أنه الأية هده في الملاحظ ومن 
دعا.بماذا ولا نائي من يذكر فلم 

•ربه نائي أنه ه هأنتجمناأم ؤ • قول من علم ولكن 
ؤإهلأكونمره وأهاله وهونجاته الدعاء فحوى الامتجاية من وعلمنا 

*الكافرين قومه 

[١١٨]الشعراء:ه بزآهمتثث ءي وآئ< ه ؤ • آحر موصع في قال فقد 
بالنجاة.فدعا 

[.٢٦]الؤْنون: تيآىيىتادذدؤنه ت وقال 
•١[.]القمر؛ ه ؤ ت وقال 
بالصر.فدعا 

[.٢٦]نوح: ءأهمصأمندبار١ه وهالت 
ّبالهلاك قومه على فدعا 

عليهمبق من إلا أهله يحمل فيما الفلك في معه يحمل أن ربه وأمره 
\ئث>\جثثاء ئإدا وو-ص_نا أمما آمحغ'ألمئى ؤ إيف ئأؤيثا ؤ ت منهم القول 

.٣١٠•٦/ المحمل انفلرالبحر )١( 
.٣٣٣أ/ الكشاف )٢( 



١٧٦  wأليمحأأتيخ

ستبذعشؤمن وصىأي رمحن٢^>، لتم ين أشمرأطنجآ رثثار 
[٢٧فىأئتيئثوأ)ثمهميكه 

أهاله.نجاة على ذلك، فدل 
فكاتالأّتجاةصذص

.يالنجاة الدعاء إحاية وهو وأهإه7 ننثه ؤ ٠ فقال 
فكانتاُثايشاه َكدبوآآلوتجن؛ت« آلمي ين ؤبممينه ؤ ت وقال 

•النمبمر 

الآكفرة.بإهلاك الامتجابة  siJفكاؤ وفل: 
دعاؤهالنداء هذا من المراد أن في شبهة ررلأ ت الرازي، )تفسير في جاء 

الإجمالعلى تارة ذللئ، عنه تعالى اللة حكاية ويؤيده ، بالعياب، قومه على 
'•قوله وهو التفصيل على وتارة ، قرعا،نأيسملوم،ةآضبمره ؤ قوله! وهو 

•؛؛ ٢٦ت نوح ت (أهماصآمبمدبارإه ع ؤ
فجبمئهني قاستجبسنا ؤ I بقوله أجابه تعالى اممه أن أيصا عليه ؤيدل 

الإنجاءأن على يدل الجواب وهذا ه أودظير آكءكند_، متى ؤأتلم 
ودعاءهنداءه أن على هذا فدل ٠ الموال فى المطلوب هو كان فيه المذكور 

والردبالتكذيب الأذى صروب من جهتهم من يلحقه مما ينجيه بان كاف 
ينؤبممثم ؤ بعده قال فليلك، يهالكهم وأن عالهم ينصره وبأن ، عاليه 

.را، ^^^مأيحكئثإ'ثاشا4« 
كماربه نائي أنه يذكر ولم ومثاإذدثادكن(ه ؤ الأية! هذه في قال لقد 
أسلفنا.

^^إأشسوف.هءؤ : الصافات،في وقال 

١٦٢^سرارازي_المحاولم/ 



١٧٧ ٠٠والمرطين الأساء باض ^مى 

.العظمة صمير وهو يه المفعول يذكر رنادانا( ت فقال 

فىزاد سحانه ذاته فأظهر رنادانا( قال لما أنه نذكر أن المناسب ومن 
ؤآكصبوف هنعم مح نادشا ؤكد ؤ ت تعالى قال • بالإجابة علثه تفضله 

1،عثو ومحا . همقاه< ث>عتا التطم. '١١؛^، بى ^٠٤^ محبجبمثث 
بمادُاثذ إقم ؤ أمحيؤة محنى َكثإك إة ؤ آلتامس 4 مج عق ظم 'ايذ. 

سحانه.ذاته على فأش يلمأّيإو0ه ؤ ت فقال 
ؤ؛بمنناI فقال ، الأنبياء سورة في يذكره لم يما نوح على تفضل ثم 

دزق/همأثاقر(4
.ؤوقال: 

ؤوقال: 

ءؤإنمتيبمادناٌمخ(4وقال: 
آياتفى ورح العفلمة صمير أن أحرى ناحية ومن ، ناحيةمن هذا 

الأنبياء.سورة فى القصة هذه فى ورد مما أكثر الصافات 
دةوإ(ةثهؤ قوله: فى وذلك مرات، حمى الأنبياء فى ورد فإنه 

ئاعنقثث؛ه.ؤ ؛^^ ١٠٠ؤ ؤ  ؤ
ثالثاهؤ قوله: في وذلك مرات. ثماني الصافات آيات في وورد 

4ؤءتاد؛ا 4 محنى ؤ 4 َكثإك، ¥ورجآ 4 وجعلنا ءؤ 4 محبجسة ءؤ 
عتبماه,اؤ 

ولثدثاددا4.4 يقوله: الصافات في الأيات افتتاح ذلك فناسب 



آيثوآتيغ٠  ١٧٨

وء^كثااكولر غنم هثه نفت  'هالنيئ با بمة^^كان إذ و؛؛اليمن ؤداؤود ءؤ 
^1ثممحزباعداود

لخنكملؤين صنعثه ؤعققة سمبمن. ويكنا وفثت مينن (لحثاو 
ئكمعلمحمءتح0.ه

منهما.بدل و)إذ( واذكرهما. ررأي 
والمتحايىأرادهما لأنه الضمير وجمع بالاJل. الانتشار ت والتمس 

.. إليهما. 

.. . للفتوى أو للحكومة )ممهمناها( فى والضمير 
هذاغير •' . .سليمان.فقال ، الحرث لصاحب Jالغنم داود حكم 

ؤليحكمن عليه فعزم ٠ بالفريقين أرفق 
وأولادهابألبانها ينتفعون الحرث أهل إلى الغنم تدغ أن أرى فقال! 
يومكهيئته يعود حتى عليه يقومون الثاء أرباب إلى والحرث ، وأصوافها 

يترادان.ثم ، أفسد 
.ّ بدلك. الحكم وأمضى ، قضيت ما القضاء فقال; 

مليمانمع كان الأصوب أن على دليل ^هأننهاثننه قوله! وش 
عليهالنلأم«لا،؛

الماضيةللحال حكاية  ١١المحايع بصيغة ه محتكمان ^إد وقوله! 
.حكمهما® وقت حبرهما اذكر أي ، صورتها لامتحضار 

^.LUpحاصرين أى 

الكثافآا/س_أ*آمأ.)ا(

.٧١٧"Y/ عود النمور )٢( 
.٧١٧عود*ا/ الشرأبى )٠١( 



١٧٩والمرسلين الأنبياء باقي قممص 

•أحرى آية في وقال ، السالم المذكر بجمع ث-هلإته ؤ ههنا وقال 
التكمتر؛بجمع وئيدا؟ فقال: فوه ممثون قيئاا1 عوؤ لأيطئا رؤ 

للملة.الأنبياء وآية ، الكثرةعلى يدل يونس آية في ما لأن ذلك 
والتخاصمين.ومليمان داود ذكر الأنبياء فىآية فإنه 

•تعالى قال • الماعة قيام إلى الناس جمح تعم فإنها يونس آية وأما 
ل]لأدظناؤثؤضدات ٠

ولا؛ ١٥٢ولاؤ آ'لأيس ؤت درة تثمال، من ره عن ثزب فيووما تحتمثون إي 
٠

محJاثىاوطما

فيوالعلم،وذكر الحكم فذكر وعلما حكما آتاهما إنه ههنا قال 
هملمدءانمات تعالى قال الحكم، كر يذ ولم علما آتاهما أنه آخر موصع 

آلهمص^٥ مذ َمحم عق أدى ِش ا.ثئو ثقالا ءت وثالتن ؛؛١^ 

الحكم.يذكر ولم العلم فذكر 

التخاصمين،بين القضاء وهو الحكم ذكر الأنبياء في أنه ذلك 
والعلم.الحكم فذكر العلم إلى يحاج والقضاء 

•العلم س اممه آتاهما فيما وإنما القضاء في الياق فليس النمل في وأما 
علمنامطيينايهاآلئاس همقال ; الهليرI منهلق سليمان علم افه أن ذكر فقد 

من■علم عنده الذي وذكر الهدهد مع وتكلم ، النملة قول فهم و، 
الكتاب.

.الحكم معه يذكر ولم الحلم ذكر فناسب 







آلجمءآمحغءقوسؤؤيا ٠  ١٨٢

ذلك.على اممه فاشكروا أي الطالب، به يراد اسقهام 
قيامإلى الناس لعموم ^١^^١ لأن بدلك الناس عموم وحاطب 

ينقطع.لا الباس فإن ، الساعة 
منهميْللب لم للناس أنها آخر موصع في يذكر لم لما أنه ترى ألا 
سبحانه؟شكره 

jLs  مئدؤآلهلترؤألثالهأرف ثنال ؤآثدءاياداؤزدمنامحلا ه ; ت تعالى
ثملهمنبما إف صهحا ؤأعملؤإ أكني ق ؤقدر سنبغبا آمز أن ؤ^أ أنيديد 
َ «<

بمر/

لداودالخهلاب إن فيه; قيل فمد صيل>ا وآع1ثاوإ قوله: وأما 
ممووأءاثدابيدسكأقوله في كما وأهله 

الدرؤع.ت بالمابغات والمراد 
الياقكان ؤإن الناس لعموم المالح بالعمل الأمر يكون أن ويحتمل 

أعلم.وافه أظهر داود آل في 
ينابتعبير كل فإن الناس لعموم المالح بالحمل الأمر كان لو وحتى 

•مه ورد الذي سياقه 

بأسهممن لتحصتهم للناس اللبوس صنعة جعل لما الأنياء آية في فإنه 
٠النعمة على الكر من فهو ، سبحانه يكره الأمر دلكؤ ناصب 

فردكل من مطلوب وهو الصالح، العمل طلب، في فأنها سبأ آية وأما 

٦!/  ٢٢روح ،  ٥٥٦/ ٢ الكثاف )١( 
.٣٠٦القدير؛/نح )٢( 



١٨٣ ٠٠والمرسلمن الأنيياء باقي قصمن 

•يكن لم أم العم ساق قي لكن سواء استثناء بلا 
نميرساقه.ظسبلك 

*السكر طلب لهم اللبومى ذكر لما أنه المناسيه لطيف وهمن 
أمر، المتسع الواهي الكامل هو والساخ ، السائغان ذكر ولما 

منهو إنما الشكر وأن ، سابعا لبوس كل لمس أنه ذلك ؛ الصالح بالعمل 
فإن)شكزا(ءؤآئوا/َاتناتثه؛ه، الع٠لالصالحكماقالتعال: 

أحرىأوجه وفيه الشكر. اعملوا أي ل)اعملوا( يه مفعولا إعرابه بمح 
. ٢٢المفعول؛١٠^غير 

هوالذي الممل ذلك فناسب ، ذكرنا كما المتسع الوافي هو فالساغ 
الشكر.س أعم 

•أحرى جهة من موصعه تحبير كل فناسب 
أوو أ ه

ممحجكنا مآأ بظ، آف ألهو ة إميهء شا عاص>مة تثزأو ^ؤ 
وياليمي يؤن عملا لإ بمبمورنث> س آفثلتن همهذى عنلمس. 

الكريم؛القرأن س مواصع ثلاثة في سليمان قصة س الجانب هدا ورد 
موضعفي يدكر قد بل متهلا؛قة تكن لم أنها غير و)ص(. وسبأ الأنبياء في 
الأخر.الموصع في يذكره لا ما 

سبأ!فى قال ففد 

ألجنثبمن أكلت عمن لم ؤ1سوا ثؤ عدؤثاتيروئوا-ثها آلقح دثه-واِ وؤ 
.)سخ( العرب ان نانظر )١( 
 )١٢٠)٢



أو4وصءهقها ٢  ١٨٤

ألّبمي.تذاب ين 'زيه لؤ عن يمم بئ رهءؤمن يدنه^^٠ بت، يعمل من 
أئملؤأرإس؛بت، ؤقدؤر َةيوإب ؤجفان ؤيمثيل محأرلب من بتاء م! كر يععالؤيت 

ئدأفيمامح؛.ه
رص(؛في وقال 

ؤمإي.بنا؛ حمو ؤألسطس أصاب. -صن، ئحآ؛ ُأزْء ممتي، أتيح لد جغ مؤ 
بايُ.هأوأٌهلأتح ئداعظاؤيا،*_ فيآ^دثمهاد. ^، ٤٠وءا-ءؤدأ، 

هه- ثة 

فييفصل ففد ، متطايقة غير أنها يتضح الموصى هده قي الطر ومن 
مرصعقي يدمْ ولا مرصع في أمرا ويذكر ، جانب في ويجمل جانب 
يعيدلا فإنه القرش القصص ثان وهو الأمور. من ذلك وغير أحر، 
*ذلك ونحو أوإجمال زيادة أو تعبير فى تغيير دون من ها نفالقحة 

ذلك.من طرفا هود لسورة يرنا نففى بينا وقد 

الأمور:هذْ بين ومن 

وذكرهاص، في رخاء وذكرها ، الأنبياء في عاصفة الريح ذكر أنه - ١ 
محا.ش مطالتة 

،فيهابارك التي الأرض وهي الأيياء في الريح جريان غاية ذكر - ٢ 
•■عدؤئايرئإمخابره ؤ رواحها ومدة غدوها مدة محا فى وذكر 

ؤؤ-محئقال; وإنما ذك، من شيئا يذكر فلم )ص( في ذك وأطلق 
وقصد.أراد حيث أى يآرآه 



١٨٥ ٠٠والمرسلمن الأنبياء باتي نصص 

^٢ؤ قال: ؤإنما الأنبياء في الشياطين زيغ يذكر لم - ٣

ومعنى، عير العذاب من يذقه أمْ عن ئ س إه مأ في وقال 
مقيدين.غير مهللقون أنهم ذلك 

زيغكن ذلك وكأن ، الأصفاد في مقرنين منهم أن )ص( في وذم 
يزيغ.أن حاول أو منهم 

عملاويعملون له يغوصون من ياطين المن أن الأنيتاء قي ذكر " ٤ 
العمل,ما يذم ولم ذلك، دون 

محنيبلإمامثلامن دعنو0 ؤ ت فقال يعملونه مما حملة ذم مبا وفي 
راّشطه.ََةإواب ؤجمان محبمشل 
فقال؛وصفهم ذم ؤإنما ، عملا لهم رص( قي يدم ولم 

*ومإكر،ه 

•ما في الجن وذم ، وص الأبياء ني الشياطين ذم - ٥ 
Jحدماحر حتى بموته الجن ^١٠٢ وعدم سليمان موت سبأ في ذي — ٦ 
.عصاه الأرقة وهي الأرض دابة أكلت 

ّيىةع ؤحفنا فنا بعءا أشآ بحي عاكته لأثد،آزتم وؤ 
عسه

ؤI فوله في الجبال على بالعطف الرح لسليمان وسخرنا أي 
[.٣٦زص: اتيح م،ميالث ؤ • قوله في وكما ، معدامحدآلو-باله 

معوعداه فقال! باللام الرج ْع التسخير وعدى 



؛دئء؛أمحهؤؤ  ١٨٦
للفرقوذلك فقال: د)ح( الجبال 

تجرىالريح فإن • الجبال تخير غير الريح نخير فإن التخيرين. بين 
تسخيربخلاف يريد، حيث ؤإلى والرخاء العصف من يريد كما بامرْ 

مخيركتوليس اللام عليه داود مع التسبيح في صخرة فإنها الجبال 
ليمان.ّليدنا الرياح 

ررأيت آوه وهص ؤ قوله؛ ش السعود( أبي )شتر قي جاء 
بينما على للدلالة الأول دون ههنا اللام وإيراد الرج. له وسخرنا 

الريحمن اللام عليه له سخر ما تسخير فإن التفاوت. من التمخيرين 
بهوالمقهورية ونهيه بأصْ والامتثال له الكلي الانقياد بطريق كان وغيرها 

ملكوته.تحت 

بلالمثابة بهده يكن فلم الملام عليه لداود والطير الجبال تسخير وأما 
.٢١١وعلا(( عز افه عبادة في به والاقداء اللام عليه له التبعية بهلريق 

لهسخرها أنه رص( في وذكر ، عاصفةالرح له مخر إنه هنا وقال 
وذلك، رخاء أنها أخرى مرة وذكر ، عاصفةأنها مرة فذكر ، رخاء 

بالحمقالريح هذه ارووصفت المحيهل(: )البحر في حاء يريد. ما بحب 
اللين.والرخاء ، فىالستر الشدة والعصف ، ويالرخاء 

أحدسليمان فيه يريد الذي الوقت إلى بالمبة ذلك كان فقيل! 
٠٠ ٠ الوصفن 

•٨١سن" أرض ت وقيل • • الشام. أرض والأرض 
ني,إئآو؛داآنيبمعناةأهؤ إ هنا قال أنه الملاحفل ومن 

.٧٧/ واظرروحاJعاني٧١ ٧٢_•٧١٩شيرأبيالمودم/ )١( 
.٣٣٢/ المم )٢( 



١٨٧والمرUاLين الأنيياء باقي قميص 

لجطاوةدبمه ۶ السورة! هده من بعين والالحادية الأية فى وقال 

الأيةأن ذلك ، الأية هذه في ذلك يقل ولم . أنهافذكر 
إسحاقوذكر ولوطا إبراهم ذكر فقد الرسالات ذكر في هي إنما السابقة 

قملإثهم ؤأنحنآ إاسا بهدؤرتك أيمه نجعدنهم ثمقال1# ويعقوب 
.؟؛، وإ;تاءآؤءئوة آلصبماؤق وإبما٠ر آلأحير؛ت 

الخيرات.فعل إليهم أوحى وأنه الله بأمر يهدون أئمة حعلهم أنه فذكر 
^^ئائالإنام٦رىهيقول! أن فناسب لمين IxUهي إنما والهداية 

لهم.هي إنما والهداية الرسالات إرمال لأن وذلك 
بأمرتجري الريح هي وإنما ، ذلك مثل الأحرى الأية في وليس 

يريد.كما سليمان 

•موصعه تعبير كل فناسب 

فيوذكر ، عاصفة الريح أن الأنبياء في ذكر أنه التناسب لعليف ومن 
رخاء.أنها )ص( 

السياق.حيث من مكانه في وصع وصف وكل 
ؤعثننهءؤ قوله؛ وهو قبلها لما مناسبة عاصفة أنها الأنبياء فى ذكر فقد 
،الحرب هي والبأس ، ه باسكم تن لنحمنكم لخكم لؤّى صمه 

عاصفة.والحرب 

عليهنوحا يعني ه ب-ائشا 'َكلمإ هئك 'الم*مح ين محبملجد ؤ وقوله• 
طويلة.مدة وسدة عصف وقومه نوح بين كان وقد ، اللام 

وشدة.خصومة وهي والغنم الحرث أصحاب بين المخاصمة وذكر 
العصف.ذكر فناسب 
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الفعلبإفراد ه يدنه. بت بممد ش آلجذ محيى ؤ )مبأ(ت في وقال 
.)يعمل( 

عملاويحملون يغوصون أنهم الأنبياء في ذكر أنه — أعلم واف — ذلك 
والعمل.الغوص فذكر ، ذلك دون 

•العمل من أنواعا ذكر وقد ، الغوص يذكر ولم العمل سبأ في وذكر 
آيةفي الجمع فناسب ، وحده العمل من أكثر والعمل والغوص 

قالكما وعامل غواصن صنفان أنهم — أعلم واف — يبدو والذي ، الأنبياء 
ؤت سبحانه 

وغواصمنهم بناء كل أي راؤوبماءوءئإي4 ث القدير( في)فتح جاء 
لهفيستخرجون البحر في ويغوصون المباني، من يشاء ما له يبنون منهم 

منه،١الدرر 

أحرىجهة من الأنبياء في الجمع ناب فقد كذلك الأمر كان ؤإذا 
عاملون.ومنهم غواصون فمنهم أكثر لأنهم ذلك 

يغوصون.الذين يذكر ولم يعملون الذين ذكر فقد محبأ في وأما 
منالجن من أن ما في ذكر أنه أحرى ناجمة ومن ، ناجمةمن هذا 

منهميكون فقد الأنبياء في وأطلقه العمل، مكان فذكر ، يديهبين يعمل 
فهملهم. يحددها أخرى أمكة في يعمل من ومنهم ، يديهبين يعمل من 

أكثر.

•أحرى ناحية من سبأ في ؤإفرائه الأنبياء في الفعل جمع فناب 
سبأ؟في الجن وذكر ، الأنبياء في الشتاشن ذكر ولم • تقول وقد 

.٤ ٥ / ٤ المدير فتح )١( 
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آمحبتى.أنجم مؤت آيقر ٌثغا أؤ وم إي،دئ ؤ.وخوب~ك 
تنمعهتِ وفيهم وءاثيثث صز ماخءمن دكثث نم هآسج؛تا 

ذوعسلن.هعنداوزحكتئ 
فذكر)صن( سورة وفى السورة هذه نيخ سلمان يكر بعد أومب ذكر لقد 

سيدناوهو الصابر المبتلى بذكر وأتبعه ، سليمان سيدنا وهو الشاكر الغني 
•الابتلاء في الحالتين بين فجمع • أيوب 

.الصبر يقتضى بما والابتلاء ، الشكر يمتضى بما الابتلاء 

سيدنالسان على تعالى قال كما الشكر يقتضى ما الابتلاء من فإن 
.•إ؛ا]المل:تؤئثأفئأمأٍه سامنهئلرإ، ؤ ت ن مليما 

أمحتبثن ييء ويؤم ؤ • تعالى قال كما الصبر يقتضى ما ومنه 
[.١٥٥: ojaJWآلثديرّثه وأيرؤ0لألكربوبني وسننن 

ووضإدنادئرثثTههؤ 
•ربه نائي إذ أيوب واذكر أي 

تفقال )ص( سورة في القصة هذه في )اذكر( بالفعل صرح وقد 
بمؤرثيا■؟،.هٌثفاآلقثءلر< ري١آآؤ يادئ ءثدأ}y>cإل 1دمح وؤ 

فيالأنبياء قصصن من ورد فيما )اذكر( الفحل يذكر لم أنه والملاحفل 
إذومجا غ ت قوله وذلك الفعل تقدير على يذكرهم بل ، الأنبياء سورة 
ه،ا-لرث ي مح=ظثان إي محثثص ردامحُد ؤ وقوله: ه، يثن بن كادئ 

،ؤنلبمبملولدردس4 وقوله؛ نادئرثهُه، ؤ وقوله؛ 
ثادكلإي ؤنحثمج" ءؤ وقوله! ، مغنضئاه ذهب إذ ألتؤن ؤذا ءؤ وقوله 
ؤتثه.ؤوقوله؛ ، رلإه 

قولهمن ابتداء رص، سورة قي القصص في ورد فيما الفعل يذكر وهو 



١٩٢

همحب. ءتدآ وآذَتر ءؤ وقوله: ، ^ آ'لأن. يا داود همددأ وإدش ؤ تعالى: 
إنمنملؤ وقوله: ه، ثبمى. •بمد؟ محأدقر ؤ وقوله؛ 

ثآوح.ه•
ذىؤآلمنءاي( ءؤءى بقوله: تبدأ )ص( سورة أن التناسب لطيف ومن 
بالفعل)اذكر(.ذكرهم أن ذلك من فكان ألدره 

■ؤإةللمهه،يصنيي.اه هندايكر ؤ بقوله: الايات هذْ وحتم 
فيذلك إلى وما والتدم الذكر يذكر أن أيضا ذلك لطيف ومن 
قمةبعد قال فقد أثنائها. في أو القصص هذه من قصة كل على التعقيب 

•داود: سيدنا 

دؤعن آ-لإي حب أحيت • سليمان سيدنا ان لمسعلى ال وق

ودكتئمنا ^٢٤ شض' ؛؛،*ئم أء لهُ ومحبما ءؤ اللام: عليه أيوب في وقال 
لآؤفيا'لأك.4•

ذ>ءىغابجاينؤ هعخب ءؤإدآ ويعقوب: وإسحاق إبراهيم في وقال 

ؤهندادك؛وإفحٌآالكفل؛ وذا والمع إسماعيل ذكر أن بعد وقال 
ئثسمثام،.ه.

إقهوإلأيكرهب؛؛!؛(.إهؤ بقوله: المورة وحتم 
التناسب.لهليف من وهذا 

؛■ر

بدنفي شدة و وفقر حال سوء من كان ما كل بالفم: الصز 
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ا.الضرر صد القح والصز 
عابد،ولكل لأيوب هي والرحمة ، لأجاله مفعول رحمة( و) 

صرأصابه إذا فيصبر ويتدكر ليتعفل العابدين من )رحمة( لغيره والذكرى 
مضاعفا.ثوابا فيثاب ربه رحمة فتدركه 

يوجببما ه نفذكر حيث السؤال في ررألهلف ! )الكشاف( في حاء 
ؤثتهآر<. . يالمهللوب. يمرح ولم الرحمة بغاية ريه وذكر ، الرحمة 

البالإحسان ندكرهم وأنا العابدين لرحمتنا ه لأشين وز>==ظتئ عنشا 
صبركما ليصبروا العابدين من لغيره وتذكرة لأيوب منا رحمة أو ، ننساهم 

لوالأخرة® الدنيا في أثيب كما يثابوا حتى 
ؤلآدهت--اه•أحرى؛ مواصع في ويقول ٠^^-؛يذبمدآايم I ههنا وقال 

٠خاصة للمّومنين ؤحأهمةينيميناه يستعمل أنه القران في والملاحفل 
ؤل-إنؤ ت تعالى قال * وغيرْ للمؤمن عامة فيستعمالها مناه نحه ؤ وأما 

•أئىآلناعههاممه.ه منامىبمدصئآءمشتهليولي(هندادوما أدئننهجمة 
ينرروقال: للكرماني: القرآن( متشابه في )البرهان في حاء 
غيرمن ذلك تولى سحانه اف أن على دل جاء حيث )عندنا( لأن عنلثاه 
لوا>اسهلةاا 

محورتيفي القصة هذه في والاختلاف التشابه من ورد ما بينا وقد 
ؤولندثأذغ؛اثملأسزت سورة في تعالى لقوله شرحنا في و)ص( الأسياء 

.[ ٤ ٤ -  ٤٣]ص: ه حثن مناؤحمه ينمدؤف.إلا ولا٥^ لثم صمخ 

)ضرر(.العرب -ان لانظر )١( 
.٣٣٤المم وانظر  ٣٣•الكثاف؟/ )٢( 
.٢٤٣البرهان )٣( 



أدغمحأمح-&ّإصإؤا ٠  ١٩٤
فيهالقول نعيد فلا 

تفقال ه لمقاستجننأ ؤ هنا! تعالى قال أنه الملاحظ ومن 
بالفاء.)فكشفا( 

ثصنهأم ءآثثتنأ فنل ين ومحاإيكثادئ ؤ ت تعالى قوله ذلك ونحو 
•٦^١[ ت ]الأنبياء دظيسره ٢ آلخكنيب وزتاريحك■ 

عاليهيونس فى تعالى فوله نحو وذلك بالواو الأرتجا؛ة بعد يأزى وقد 
•شقعزمجى.ه آستثسناأموؤثقهثد،آلع-ي-ؤ ن  ٢٠١٧١

•ؤ ت الملأ٠٢ عليه زكريا فى وقوله 
فلمهللقالواو وأما ، والترتيب التعقيب تفيد الفاء أن المعلوم ومن 

الاختلاف؟فلم ، الجمع 
٠فيه ورد الذي موصعه ناسب تعبير كل إن ت فنقول 

ةزمبك.آلخىنيؤ I فقال عظيم كربه أن نوح ذكرفي فإنه 
النجاة.في الإمراع يستدعي العظيم والكرب ، آلعظي_،ر.ه 
بالفاءيأت آحرولم موصع في عقلتم يانه كريه وصف لكنه ت وقدتقول 

محئادثا ؤكن. ؤ I الصافات محورة ش تعالى قوله وذلك بالواو حاء بل 
مينسم »ظآ -والعظم. ^٢، ٧١ثيح وخنهث وبجسث أشمتوذ. يجب 

آتاف؛و<.ه.
الفرق؟نما 

وهماالجاة يستدعي منهما كل أمرين الأنبياء في ذكر لقد ت فنقول 
يتلين ثتادئ ومحاإذ ؤ ت تعالى قال ، إليه قومه اءة ؤإّالعفليم الكرب 

.بعدها وما ٢ ٠ ٥ / ٢ يس سورة ( ٢ —ج البياني الضير طريق )على انظر ( ١ ر 





ّ(لسئمحمحُم  ١٩٦

ؤبنر،آشإريى. ًكل ؤإدربس لسمحل وؤ 
ةنمالضؤىآهنيوك.ه

وهيأيوب بها ذكر ام الصفة في لاشتراكهم أيوب بعد هؤلاء ذم 
[.٤٤لءس:صاُرايم ^١^١ؤجدى ؤ ت سحانه قوله في وذلك الصبر 

٠ًكلينآثسمريىه ؤ ت بقوله الأية حتم أنه ذلك على يدل 
الصابرين،رمن هؤلاء من واحد كل ررأي المعاني(؛ )روح في حاء 

بعدهؤلاء ذكر من هذا ويعلم ، الوب وشدائد التكاليف مشاق على 
السلاما؛عليهم أيوب 

إسماعيلوآتينا أي أيوب، على ارعهلف والتنوير( )التحرير في وحاء 
واحدلالث، ر،ّفي الثلاثة هزلأء وجمع وعلما. حكما الكفل وذا والريس 

ننمحتفل ؤ تعالى! قوله إليه أشار كما الصبر حصيمة في لاشتراكهم 
وهوالصبر في الأشهر المثل ذكر لناسبة ذلك حرى • ه 
أيوب«ص.

ؤذلك! بعد قال ثم 

٠سبحانه رحمته في لليحول سببا الملاح جعل 
وأدحك1هفيؤ ت السورة هذه فى تعالى قوله فى التعبير نحوهذا بينا وقد 

اللام.عليه لوؤل سيدنا في وذلك 

ءأت•ه ءو- 

.٨٢/ روحالمم١نى٧١ )١( 
.١٢٨/١٧اكميرواكوير)٢(
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صاحبيامم آخر موصع في وورد ، النون ذي باسم هنا وورد 
.الحوت 

الحوت.صاحب أي النون وذو ، الحوت هو والنون 
ولامقمر إلى تفاق لا )ذا( أن و)صاحب( )ذو( بين النحاة ومزق 

فهوذلك حالف وما ، صفة غير ظاهر اسم إلى تضاف ؤإنما وصف إلى 
.u٢١درل

وصفوغير ووصف ، ومضر إرظاهر فتفاف )صاحب( وأما 
صاحبوهو ، بالحق القائمين صاحب وهو ، صاحبنا( )هو I فتقول 
.محمود الساحد الراكع 

)ذا(يستعمل أنه اللففلتين لهاتين القرآن استعمال فى والملاحفل 
للعاقل.إلا )صاحب( كلمة يستحمل ولم ، وغيره للعاقل 

[.١٢^قذوأمحباواو-ا0هتارحعن؛ سبحاته! قال 
[.١٤]البلد: وقال:

[.^١٣ؤيرادع؛وذىيهلإبرابإت ث وقال 
العاقل.لغير هنا وهى 
وقال

وقال

وقال

[.٢٦نمداآيثمهُه]الإصاء: ني 
[,١٦]البلد: ^ مربؤ ويتكنايا اا 

[,٢٨٠يوإنَكا>ىذوذززه]اكرة: 
للعاقل,هنا وهي 

الكفل(و)ذو القرنين( )ذو القرآن في بذي المصدرة الأعلام ومن 

, ٦٢'/ ١ الصريح ترح ، "٢^١ / ١ الأثموني نرح انظر )١( 



ءفصصاؤؤ "٢ 
،مجموئ أو مثناة أو مفردة للعاقل! إلا ترد فلم )صاحب( أما 

،[ ٣٦اء ]النبالجنب%ه ؤالكاحب ؤ وقوله! ، الحوت( ركماحب 
ذبمنحبمؤءئ—قول، إذ ؤ • وقوله ، [ ٢٢]التكوير: وما ؤ وقوله! 

خثربمجيآلسجنءأريابمهمخى ؤ وقوله! ، [ ٤٠]التوبة: لامحرذه 
.[ ٣٩]يوش: أمِأسآ'وجت"فهاوه 

وأصحابالحجر وأصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب ونحو 
•ذلك وغير موسى وأصحاب مدين 

ناحية.من هذا 

إلاسحانه له وصف الكلمتين هاتين من يرد لم أنه أحرى ناحية ومن 
رحمةورذو المجيد( العرش ورذو انتقام( ذو عزيز )واش نحو! )ذي( كلمة 

عقابو)ذو والإكرام( الجلال و)ذو الناس( على فضل و)ذو واسعة( 
أليم(.

أحياناتستعمل كأنها )ذا( أن اللفغلتين هاتين استعمال يبدوس والدي 
محلها)صاحب( استعمال يحن لا أو يصح فلا وألصق أحص هو لما 

أنيصح لا أو يحن فلا ه نمؤ ذى رنم ق إنلثث أز ؤ قوله! نحو وذلك 
.بغة( مصاحب يوم )في ' يقال 

ئمندرنج(يرادشذىرهؤ وقوله! 
همءاةعتبماعرذىعغهؤ وقوله! 
تعبهيثب ذى ظز إك آطلقوأ ؤ وقوله! 

.مكانها )صاحب( استعمال يصح لا فإنه 
)الدواءيقال! أن مرارة( ذو )الدواء قولك! نحو في يصح ولا 
.مرارة( صاحب 
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لماكون قد فإنها )ذو( وأما ، المصاحبة تميد قد )صاحب( لمقلة إن 
يكر(أبي صاحب )هو مثلا! فقولك خصوصياته. أو الشيء صفات من هو 

)هو• قولك في يمح ولا ، يكر( أبي ذو )هو بدله! يقال أن يمح لا 
.زيد( ذو )هو I يقال أن زيد( صاحب 

Iفيه يقال أن يصح فلا القرنين( )ذي نحو الأعلام أسماء في وكيلك 
.القرنين( )صاحب 

وهيالكلاع، وذو نواس، وذو رعين، وذو يزن، ذو ونحوم: 
التبابعةاليمن ملوك س لبعض ألقاب 

اللامعليه يوس يدنا لالأسمين هدين لاستعمال ية يالنوأما 
أنهذلك له. أمدح هو فيما النون ذا استعمل أنه — أعلم والله — يبدو قاليي 

مثلهالله. رسول يكون أن عن النهي مقام قي الحوت( )صاحب استحمل 
ادئقؤضو.؛أؤؤكؤلإذشَك،ثاحبتعالى: قال ، صبره قلة فى 

محأه.
لنمهيفللمه واعترافه بيعحه تمقام في فاستعمله الون( )ذي اّم وأما 

إذاأي ه ن—حم<آ^ابءيركح ؤو؛ثإلك■ قال: ثم لدعائه، ربه واستجابة 
فإنالنون، ذا نجي كما سبحانه ربهم أنجاهم ريهم بحوا قغم في وقعوا 

سسبحانه محللب ولقل دعائهم. لإحابة ومدعاة الغم من ينجي التبيح 
فقالربه بحمد بح يأن قومه يقول بما صدرْ صاق عندما اللام عليه نبيه 
ننوئن رُك، محني منج . يمؤئ، يما صدثق بميمي أك ملأ محبمد ؤ له: 

[.٩٨. ٩٧]١^: ه الشين 

ثلحللؤغ'الثصنريم' بحند محبمؤح يقؤلؤيآ ما عق ظيو ؤ أيصا: له وقال 

.٣٤٥/٢٠اظر)نلالضب()ذو(:١( 



سأمحءصدئ،لصإئ ٠  ٢٠٢

.[ ١٣٠نطه: دئث ١^^ ؤأطنإذ مج آقل c>؛jS( ومن ضج وثن 
^^^ن.لتفيبمكئفيخمؤ : الموز ذي في وقال 
.١[  ٤٤- ١٤٣]ى3\ت; تنوه 

منأبلغ )ذو( د الوصف المهيلي! ررقال للتوحلي! )الإتقان( في حاء 
للتاعيفبماف )ذو( فان أشرف. بها والإضافة ، بصاحب الوصف 

ولا، المبي صاحب هريرة أبو ت تقول ، المتبؤع إلى يضاف و)صاحب( 
هريرة.أبى صاحب المبى ت تقول 

الأولالأمم فتجد ، العرش وذو المال ذو تقول! فانك )ذو( وأما 
)وذاI الأنبياء سورة في قال تعالى أنه هذا على وبتي • ناع غير مموعا 
الحوت.وهو الموز إلى فأضافه الموز( 

والمعنىقال! ، آوت^ َة؛ثابي ذؤث محلإ ؤ )نون(أ سورة في وقال 
فإنه• الحالين إلى الإشارة حض في كمر تفاوت اللففلين بين ولكن واحد 
،أشرف بها الإضافة لأن )ذي( د أتى عليه الثناء معرض في ذكره حين 

،ور الأوائل في لوحودْ الحوت لنقل من أشرف لففله لأن ويالمون 
فيذكره حين وبضاحب يه فاني ، ؛ازلك؛ يشرفه ما الحوت لنقل في وليس 

.، ١١اتباعه(( عن الهي معرض 
ومدر■عفيهيم.أن مغنفئاثلى إذأهب داآلؤن وؤ 

لهاممه ياذن أن دون من له استجابتهم لعدم قومه على غاصبا ذهب أي 
لهيّوغ ذلك أن وظن ، آحر مكان في اممه دين إلى ليدعو فتركهم بدلك 

سعة.الأمر في وأن عليه يفيق لن اممه وأن 

للزركثيالقرآن عالوم في البرهان وانفلر  ٢٩٣.  ٢٩٢/ ٢ القرآن علوم في الإتقان )١( 
.٢٧٩أ/ 



٢٠٣والمرسلين الأنبياء باقي قممص 

ألنؤقتسط آس ؤ ت تعالى كقوله عليه نقيق لن عاليه( نقدر )لن ومعنى 
مقولإداماأتئلهممدرقدرزم وأق ؤ وقوله• [، ٢٦ن ]ارعي وثيره دثا»■ لدن 

[.١٦تإآ١تييم]اسم:
إليه.فاصيف ، الحوت اا)الون(! I )الكشاف( في حاء 
وظنفراغمهم كمرهم على وأقاموا يذكروا فلم ذكرهم ما لهلول بقوله برم 

,وأهله للكفر ويغصا لدينه وأنفة ض غضتا إلا يفعله لم حيث يسوغ ذلك أن 
فابتليعنهم المهاجرة في افه من الإذن وينتنلر بمابر أن عليه وكان 

٠■الحودتا ببهلن  ٠

را،.ءليه« يالتضييق فسرت )فقدرعليه( 
ئضث آثيسإي الأ إقث لا أن آثكت 4 ؤءكاك 

وهىالمساهمة من كان ما وهو المحدوف عن أفمحت، فصيحة الفاء 
له.الحوت والتمام البحر في وإلقائه الاقتزلع 
فيفألقي يفلح، ولم المساهمة في فيحفي مساهم الفلك ركب أي 

ربه.فنائي الحوت فالتقمه البحر 

منكان ما فكان أي فصيحة الفاء را)فنادى( ت العاني( في)روح جاء 
٠فنائي الحوت والتمام الساهمة 

الحوتبتلن في المتكاثفة الثديية الفللمة في أي الفللمات( )في 
والمرادظاهره على الجمع أو . .ظلمات. كأنها لشدتها الفللمة حعلت، 

١الليلا، وظلة البحر وظلمة الحوت بعلن ظلمة 

. Y٣٣٥/ الكشاف )١( 

.١  ٩٢/ ٣ كض ابن ، ٤ ١ • / ٣ القدير نح واننلر ،  ٨٤/  ١٧اJعاني روح )٢( 





٠٢ ٥ والمرسلين الأنبياء باقي نممص 

واسعمل، رمحوله مع والتليث المكث يفيد الذي )نجي( فامتعمل 
الرمللأن ذلك ، المؤمنين ْع الجاة في الإصرلع يفيد الذي )أنجى( 

أي، المؤمنين مع )ننجي( قال ولذلك المؤمنين. عامة من صبرا أعظم 
وهذاالرسل. كمبر صبر لهم ليس لأنهم سرعة فيه هم مما ربنا يخلصهم 

•لهم ورحمته بهم اف لقلق من 
ضأكو؛كثماياؤ ونحوذلكقولهتمال: 

[.١٠٣]يوص: نجآلمحن^ 
وذكر، ءاثامثلها على أولأيدل التنجية »ذم الدرر(: )نظم في جاء 
أولا.مثله على يدل ثاتا الإنجاء 

كمبرلهم ليس لألهم بالمؤمنين؛ العناية شدة إلى الإشارة ذلك ومر 
يلأءالناس )أمد بحديث! إليه أمار بما واللام الصلاة عليهم الأنبياء 
سبحانهفيلهم دسه( قدر على المرء )يبتلى فالأمثل( الأمثل ثم الأنبياء 

لطاقةقي السرعة مع ذلك فيكون ، العجين من الشعرة تل كما البلاء من 
٢١١،ء وهنا  ١.

ه

ألؤإؤبمىحنر همأنت كريا مدمؤ، لا ليا ربم يادكث إد وثٍمولأ" هؤ 
ءكامأإقئلم لإ يحك لإ وومنا لإ هآنج؛تا 

طامإثامحعابم<.ه
وفي، عمران آل في I القرآن من مواصع ثلاثة في زكريا نمة وردت 

١الأنبياء سورة من الموصع هذا وفى ، مريم سورة 
القرآني.القمحي عن ذكرنا ما شان متطابقة لست، أيصا وهي 

.٤  ٦٧/ ١ ٢ والور الأيات ظ..،، في الدرر نظم :١( 







ايمحءآمحئم  ٢٠٨

أنعورة الهذه في الواردة القصص من ورد فيما الملاحفل ومن 
واحدة.صورة على تذكر لم بح\ته لربهم الأنبياء من المناداة 
هاستجم-ثالقل بن دثادئ ومحاإذ ؤ ت اللام عليه رنوح( في قال فقد 
[٧٦الأنبياء: ]ه 

نائيأنه هأثجتنالإه ؤ قوله: من علم ولكن ربه نائي إنه يقل ولم 
ربه•

فقال:دئئه7أيىءآأثل.ه ؤ ت أيوب في وقال 
علمولكن ، صريحاشيئا يطلب ولم حاله، وعرض ، رثمحُه يادئ ل إؤ 

الضر.يكشف دعا أنه الحال عرض من 
مشكناك>ؤ الون: ذي فى وقال 

والتنزيه.التوحيد بصورة ذلك ذكر أنه إلا ، ربهنائي أنه واضح وهذا 
Iوقوله الشرك. ونفي سبحانه توحيده هو أنت( إلا إله )لا ت فقوله 

•نقص كل عن له تنزيه )سبحانك( 

أنهكانذلالئالفسه.وذكر 

سبحانه:قوله من علم ودكن معين شيء بمللب يصرح ولم 
•غم في كان نه أ ؤ

•ورد ما كل عن تختلف فهي زكريا دعوة وأما 
إددادتلأتمتيلأظتيٍثاه.ؤ قال: فقد 

•ربه نائي أنه فذكر 
فيورد ممن أحد عن يذكر ولم ، )رب( ت بقوله له مناداته وذكر 

•دلل السمورة 



٠٢ ٩  ٠٠والمرسلمن الأنبياء باقي قصمن 

فرداهلأتيلغا ؤ قوله! وهو الصريح طلبه وذكر 
•السورة في ورد ممن الأنياء من أحد عن ذلك مثل يذكر ولم 

متدرجة.فالمناداة 

نائيإذ 

ربهنائي إذ 

بحانه(ف أنت)بالخطاب إلا إله لا أن الظلمات في فادى 
ربربه نائي إذ 

نوح.عن ذكر فيما الحال بعرض ولا بالفحوى يكن فلم الدعاء وأما 
أيوب.في الحال بعرض وكان 
يوس٠عن ذكر فيما الشس ظلم بدكر وكان 
.زكرياقمة في المريح بالهللب وكان 
ماساخطاب كل يكون أن بحانه ممه الحطاب ذكر فى اللطيف ومن 

الداعي.لحال 
ؤأمحتؤ بقوله! الرحمة صفة ذكر مسيىآلخره أؤ، ؤ ت أيوب قال فلما 

المر.عنه ويكشف ليرحمه ؤبمم 
)بحانك(لربه! قال ربه بحق وتقصيره ه لفظله يونس ذكر ولما 

كلعن منزه بحانه والثه ، ه لفظالم مقمر فالعبد نقص. كل عن فزهه 
نقص.

وأنتبرقال! ترثه ذرية فهللب فنداه لاتديؤ، ءؤ زكريا؛ قال ولما 

•الداعي حال تذييل كل قاب 



أمحي؛محءءهصًها ٢  ٢١٠

وارثبلا وحيدا تتركتي لا يعني ه ٠—ندا ثديؤ، لا لن ؤ ت وثوله 
يرم•

فانك، حلقه يرث من حير أنت أي خترألؤزرجتكه ؤأنت ءؤ I وقوله 
آ.ل وارث« حير فانك أبالي فلا يرم من ترزقني لم ررإن 

•مت بعد سقى حي حثر راوأنت المراد أن I المياني( )روح في وحاء 
الأحياء((من سواه من فناء إلى وإثارة بالبقاء تعالى له مدح وفيه 

أزالبأن للولادة ررأصلحها أنه يعني روحثثهُه لم ؤأصبمثحثا ؤ وقوله! 
اوانع«ص.عنها

تكون.أن بالزوجة يحن ما لكل أصلحها أنه والفلاهر 
المطلوبلأنها للولادة الزوج إصلاح على توقفها مع يحي هبة وقدم ٠٠

ترتيتا،،تقتضي لا والواو ، الأعفلم 
السياق.يقتضيه لما تبعا الأهمية بحسب يكون إنما والتقديم 

.وحوياأو حثا المتقدم تقديم بالضرورة وليس 
ينميَْؤ •' تعالى قوله نحو وذلك بياني لمقتضى المتاحر يقدم فقد 

[.٤٣عمران! ]آل ه آ ثع محآرش وأس?همى لنك أنق 
أمحبق.الركؤع أن مع الركؤع على جود الفقدم 
؛م_هم[.]همس: ؤيزميرأو»محله.ولهوبيه ت وقال 
•الأخ من أمق والأب والأم 

.Y٣٣٦/ الكشاف )١( 

.٨٧/  ١٧روحاوعا;؛،)أ(
١٨٢\كوو\شم\ا )٣( 
.٨٧/١٧روحاJعاني)٤(





صساوامحص٠  ٢١٢

إلى)يسارعون يقل: ولم ه آلخير؛ت 4، وقال؛ 
إلى)يسارعون قال: ولو عملها. في يجدون وهم فيها لأنهم الخيرات( 
فيها.وليسوا إليها يتجهون أنهم المعنى لكان الخيرات( 

ؤ،قجأوويلا١٠٠ه،^؛ؤ قوله: ونحوذلك 
يجدونكفار لأنهم فقال: [ ٤١]الماس: ^^ ٥١

•إلثه يسرعون أي الكفر( إلى )يسارعون يقل: ولم الكفر، فى 
4،>=كازأ >رؤإئهلم عود(: الأبى ير )نقفى حاء 

بالأنبياءالمتعلقة تعالى إحسانه فنون من فصل لما تعليل آلخثرته 
واستقرارهمساتهم ْع الخيرات وجوم في سادرون لكنوا أي • الذكورين 

الشعرةكلمة)إلى( على كلمة)قي( إيثار في الر وهو الخير، أصل في 
إليهامتوجهين الخيرات أصل عن خارجين كونهم من المقصود بخلاف 

.٢١١تجةتيرلمظلموجثتها< ه ؤ تعالى: قوله في كما 
يجدونكانوا أنهم رروالمعنى التعبير: هدا في العاني( )روح في وجاء 
ل!)في( ئ )أٌّّرع( يتعدى ما وكثيرا • الحنة الأعمال أنونع في ويرغبون 

رآ،.لالتعاJلاا أو )إلى(، بمعنى فليست،)في( والرغة، الجد معنى من فيه 

قالكما وعقابه، معصيتته من وحويا وءلاءته، اف رضاء فى رغبا أي 
[.٥٦: ٠٥١٨١]ءؤ تعالى: 

راغينأي الحال، موضع في مصدرين يكونا أن يحتمل ورهبا ورغبا 
تعالى:كقوله راوهو ، ، لأحلهلمفعولا يكونا أن يحتمل كما وراهبين، 

.٧٢٤/  ١٠المرد مرابي )١( 
.٨٧/١٧روحانماني)٢(
.Tro\/الممط البحر انظر )٠١( 





الجمءآمحعؤكهك ٠  ٢١٤

وُمآ؛(ؤ • تعالى قوله وذلك التحريم مورة في المعنى هدا نحو ورد لقد 
زيانكثت وثدهت وؤحثا مت ئقخثاِب ؤثها آفيآ-ثصت عمن آندت 

التعبيرش.بين واختلاقا تشابها هناك أن الملاحظ ومن 
ذلك:من 

•الأنبياء آية في يدكرْ ولم التحريم، آية قي مريم اسم ذكر أنه 
الضميربتأنيث ه نقحككا من فيهنا ممنثثا ؤ ت الأنبياء آية في وقال 

فى)ءيهاآ•

فيالضمير بتدكير سكاِض ؤ التحريم: فيآية وقال 
)فيه(.

•التحريم آية قي يذكرْ ولم ، الأساء آية قي ابنها وذكر 
أسرار)من كتابنا في ذلك في البيانية الملاحظ من حانتا ذكرنا وقد 

فيه.القول نعيد فلا ل والاختلاف( )التشابه موضع في القرآني( البيان 
ءايةؤآثهثا ؤؤبميثها I هزه الأنبياء آية فى قال لقد تقول! قد 

•الابن على الأم صمير فقدم 
إلوءائثهما ءايه وحأ مَيم آن و؛دئثأ ؤ )المؤمنون(: سورة في وقال 

ذاك؟فلم أمه، على الابن فقدم 
سياقه.فى هوالمناسب تعبير كل إن فنقول؛ 

صهتافقال: مريم على الأنبياء آية في الكلام فإن 

. ١٨٤ِ ١٨١المانالقرآني منأّرار )١( 



٢١٥ءا4 الأنبياءوالمرسلين باقي قميص 

تقديمها.فتاب تهثناتيهكايننمحث^اه 
،أممهم إلى الرمل ال إرسسياق في وردت ففد )المؤمنون( آية وأما 

تفانثيم ئأثقا كرة يثوثا أق ء نا و َه تثثا أذنا لإ ؤ فقال: 
•ساكوملأ,ؤبج،.ه 

(.٤٥هرون)وأحيه موس إرسال ذكر ثم 
نلثت:^ثاتوشعؤ فقال: الكاب موسى إطء الأية قل ذكر ثم 

•لملهربدوف.ه 
اف.رل من رسول هو الذي ابنها تقديم فناسب 

^ئللإأِئصةلكأالرّلفقال:ؤ الآية بعد خاطب ثم 

فىفدخل رسول هو الذي مريم ابن تقديم أيصا هذا فناسب 
•المخاشن 

منفيها فنفخ فرحها أحصنت، الش أمه يذكر لم أنه إلى إصافة هن.ا 
أمه.صمير يقدم فلم روحه 

الفرق؟فما الرمل سياق فى أيصا وردت الأنبياء آية إن تقول: قد 
دعامن إحاية فى الأنبياء آيات سياق فان ، كل.لكاالأمر ليس فنقول: 

إلىالرسل إرسال سياق في وليي عليهم به تقفل وما والأبناء الرسل من 
الكلامفى فانه ، )المؤمنون( سورة آيات فى السياق بخلاف أقوامهم، 

•منهم أقوامهم وموقف أقوامهم إلى اف دعوة وتلح الرسل على 
•ياقين المن كل في النظر من واصح وهدا 

سورة)المؤمنون(j( ووردت آيتين، في وردت الأتياء في نوح قمة فإن 
والعشرين.التاسعة الأية إلى والعشرين الثالثة الأية من آيات، سع في 



آدخزص٠ُ  ٢١٦
إحدىفي منه قومه وموقف ربه دعوة وتاليغه ذلك بعد رسولا ذكر يم 

الثابوالأربعين.منالأيةازنيةوالثلاثتنإلىالأية عثراهة، 
وهارونموص ذلك بعد وذكر ، العموم على آخرين رملا ذكر ثم 

,وملثه فرعون إلى الهما ؤإرم

وردتالدي للمياق مناسبة تقديمه فناسب مريم. ابن ذلك بعد ذكر ثم 
الأية.فيه 

وهو)المؤمنون( آية به ختم ما متاسة نذكر أن هنا المناسب ومن 
لماه ءوسمب. رلمزدان وبماوتيثأإق ءايه وأثثُ ^،؛٢ رث«لناآن ؤ ت قوله 
ايإؤا صنلحا ؤآضلؤأ ألملين ين كلؤأ ألنيل ينآثا ؤ قوله! وهو بعدها جاء 

وهوبحدها لما مناسب ه ؤبعثت درإر ذات ؤ فقوله! ؛ ميم سملؤن 
قوله:

•حار وماء وزرؤع شمار ذات يعنى قرار( )ذات فقوله: 

.٢١الغلاهرالجارىلالماء والعين: 
ؤئتناأيلمأيناش؛به.بحدها: لقوله ظاهرة ومنامحبتها 

نيقثوأهاغندوب. تهنب ؤأنأ زجي؛ محه أثقلإ _az ن إؤ 
كانالتي الخلة وهي ، الإملأم ملة وهي واحدة ملة ملتكم هده إن أى 

فىإلا تختلف ولا أصولها فى متفقة وهى والمرسلون الأنبياء ءاليه.ا 
بج،مءؤثاوألدئيينآتعالى؛ قال كما الفرؤع 

.r^.TAاووحىوح\ ، ٣٦٦ا ص\ف^ \ص 



٢١٧ ٠١٠الأنيياء سورة تكملة 

هفه تثثؤأ ولا ألؤ؛أث لإبمؤأ أك ؤبمئ وترش .أبرهم يف؛ نبمينا ثنا إقش 
 :^[.١٣]١

صقمثدقمثابمؤ الرسل; حاتم ليثه وقال 
[.١٦١]الأنعام مح^شرى؛0ه 

منَكاث ؤما حنيما إنلمن ملأ أبع أن إثش أوحسآ نم ؤ • وقال 
١٢٣.]

الإملأم.ملة إلى إنارة ورهاوْ( ، الملة ارالأمة! ! )الكشاف( في حاء 
تنحرفونلا عاليها تكونوا أن يجب الش ملتكم هي الإسلام ملة إن أي 
لالناسوالخهلّاب . . محتلمة. غير ة واحل. ملمة إليها يشار ، ا عنه

ّرا،  ١٠جميعا

إلىإسارة )هن.ه( تكون أن راويحتمل المحيهل(; )البحر في وحاء 
هيتعالى اممه توحيد من المذكورون الأنبياء عليها كان الش الهلريقة 

مابل العقائد، أصول في فيها اختلاف لا واحدة ؤلريقة وملتكم ءلريقتكم 
•أى ه١١ محمد به حاء ما هو ذلك من الأنبياء يه جاء 

فلةاثنمى.4ح ؤ
أمروخالفوا وتفرقوا بينهم أمرهم تقعلعوا السابقة الملل ذوى إن أي 

بأنهمتوءل،هم ثم ّ شتى قرفا فأصبحوا متعددة آلهة وءبا-وا ربهم 
٠محاسبهم وهو ربهم إلى سيرحعون 

إلىصرف الكلام أن إلا )وتقطعتم( اروالأصل )الكشاف(: في جاء 

.Y٣٣٦/ الكشاف )١( 

. ٣٣٧اس.آ/البحر )٢( 



آدبمحم.ئ٠  ٢١٨
آخرينإلى أفسدوه ْا عليهم ينعى كأنه ، الالتفات محلريقة على الغيبة 

.. فعلهم. عندهم ويقبح 
الشيءالجماعة يتونع كما قهلعا بينهم فيما دينهم أمر جعلوا والمعنى! 

ثم، شتى وأحزانا فرقا وصيرورتهم فيه لاختلافهم تمثيلا • • • مونه ويتق
محامبهمفهو ، يرجعون إليه المختلفة الفرق هؤلاء بأن توعدهم 

محء.ئءأأحمتثلمئء
٥٣-٥٢.]

النصين.بين واختلاقا تشابها هناك أن وواضح 
ها-مثديهءؤوأثائتجظلم الأنبياء: فيآية قال ففد 

ءؤدأدأغظمةض.4فيآية)المؤمنون(: وقال 
.نزامحورة)المؤمنون(: فى وقال 

•الأنياء آية في ذلك يقل ولم 
الأنبياء.ؤةثط_عواهوالواوفىآية : وقال 

المؤ٠نون.في'آية بالفاء تقيأ4 ؤ وقال: 
•الأحرى عن مختلفة الأيتتن من كل خاتمة إن ثم 

.الفني( )الحشد باب في القرآني( )التعبير كتابنا! في ذلك بينا وقد 
لتكراره.موجب فلا 

_٧٣ل٣٣٦/٢الكشاف:١( 



٢١٩الأنبياء سورة تكملة 

إلؤإقا لتمهء ً=كمناد، ثأد مهمين ؤهو 'ألصنيحثت مى يع-مل فأن ؤ
طه.

ؤ

الصالحات.من بعصا أويعمل الصالحات بعض يعمل من أي 
الأعمالمن أكثر أو عملا يعمل أي الصالحات( بعمى يعمل ورمن 
الصالحة.

المالحالعمل من حزءا يعمل أي الصالحات( من بعصا يعمل ورمن 
ْعيشترك كأن صالح عمل قي جماعة هع يشترك أن أو كله توفه يلم ؤإن 

•ذلك ونحو دار فى حريق أوإطفاء الغرق من شخص لإنقاذ حماعة 

التبعيض.تفيد من( رذ 

.شكرها وعدم ومترها النعمة جحود هو والكفران 

.يوابه نحرمه ولا عمله تجحد لا أي حيه( لكفران رلأ فمعنى 
ذلكلأن سعيه( نكفر رلأ يقل؛ ولم لمهءه يكهمإف ثلأ ؤ وقال: 

اكواب.من شيئا يحرمه فلا رلأ( الجنس؛ نفى فإنه ، أبئر
ليدلعمل( لما كفران رفلا يقل: ولم لتثمهءه ئلاحكمثإف ؤ وقال: 

يفعلها.لم ؤإن أجر له الصالحات في السعي أن على 
حتىيواب سعيه فى له كان مؤمن وهو صالحا ليعمل سعى إذا فإنه 

أنكما ، أجرم له الحنان طلب في عي الفإن فحله. من يتمكن لم ؤإن 
ماييؤذهوكتب واس ؤ تعالى قال كما وزره عليه الميثان فى حي ال
![٨١: ٠٧.]

[.١٢١]اكوبة; ^^وىر١دياإبحظتبمحإه ؤ ت وقال 



ءفاؤصها٠  ٢٢٠

العمله صحيفة في ذلك مثبتون أي ه ^كيؤرك لم ؤونا ؤ • وقوله 
ذلك.من شيثا نترك 

ذلكلأن عماله( نكتب ّ)إنا يقل: طسوىهولم وقال؛ 
الثبوت.على الدال بالأمم حاء فقد وأقوى، أأكاو 

كفرانلا المالحان: بعض عمل في يعي فيمن سبحانه قال لقد 
محالالشكر. له أن ذكر فقد ذلك من أعلى هو فيما محعى من وأما ، عيهل

^^^كك>طافسه،رؤ تعار؛ 
شؤةهلالإماء:ها[.

فيه:قال فقد ينبغى كما السعى من حقها وسعى الاحرة أراد فمن 

افمن اروالشكر عليه الإنعام مع عمله على المجزي I والمشكور 
أالجميلءا واكاء المجازاة 

ؤهأولتكدكافوقوله: حيه( لكفران )لا قوله: بين ظاهر والفرق 
•سعيههمسءراه 

نوفيهوإنما عمله جزاء تجحد لا يعنى عيه( لكفران )لا قوله: فإن 
حمه

والثناءالجزاء فيعني ه مثبميإ س،مهر حكاف قوله: وأما 
الجميل*

الامتحانفي الداخل الهلااب أن - الأعلى المثل وف - ذلك وتوضيح 
موالعن أحاب فإذا شيئا. ذلك من يحرم لا إجابته مقدار على يعتلى 

.)شكر( العرب لمان 



٢٢١الأنبياء سورة تكملة 

ولاحقه أعطي ذلك من أكثر عن أجاب ؤإن ، ذلك عن حقه أعطي واحد 
ذلك.على ينكر 

والإحسانالإصابة من ذلك من أعلى هو ما على يكون إنما الشكر إذ 
ذك.ونحو العلم في والزيادة 
أنكما الثواب، حرمان في مثل #)الكفران( )الكشاف(: في حاء 

شكور.ممه: مل إذا إعطائه في مثل الشاكر 

سعيه.نكفر فلا يقول: أن من أبغ ليكون الجنس نفى وقد 
صحيفةفى ومثبتوه عي الذك كاتبو نحن ي أ ؤ
ل١ا.عمالهاا

هألمننلحفت يني ينمل فمن ®ؤ • عود( الأبي )نمير في وحاء 
الصالحاتمن بعصا أو الصالحات يعص يعمل فمن أي ، للجزاء تفصيل 

لثوابحرمان لا أي لذيهءه ًكئرا0 ئلأ ؤ ورمله باق ثومو<ن4 وؤ 
ذك.عمله 

كماللبيان وجحودها العمة متر هو الدي ؛الكفران ذلك عن عبر 
تعالىعليه الواجبة الأمور معرض في الإثابة ؤإبراز . . عنه. تعالى نزاهته 
التنزيه.في للمبالغة الجنس ونفي 

.به الاعتداد لإظهار عي بالالعمل عن وعبر 

نغادرلا أعمالهم صحائف في مثبتون أي )كاتبون( عيه لأي له( )ؤإنا 
.٢٢١سذكشيئا« 

.٣٣٧/٢الكثاف)١(

,UYo/rتمورالعود)٢( 





٢٢٣ ٠٠الأساء سورة تكملة 

ؤبمدءاثثابئزبمحرو0آكنه1د،ونيتاءؤ I وهارون موصى في قال فقد 

أعضوهارون، موس نمة من آخر موصع في هدا نحو يرد ولم 
.وذكت؛وضياء الفرقان ت قوله 

آلص-تإجيرى.هين ؤاثتأ.إيم ؤ لوط؛ في وقال 
•آحر موصع في فيه نحوهذا يرد ولم 

إنئمَكو>وإ يزآممهك ؤبممثه ؤ السلأم; عيه نوح في وقال 
^اأجماث.ه

•موصعآحر في نحوهذا يرد ولم 
ويتكلاءايتاحآتحاؤعلماإ.هؤ ت وسليمان داود في وقال 
,آخر موضع في فيهما هدا نحو يرد ولم 

منيمء ما ا عثننلد هاسجمنا ؤ ت الملام عله أيوب في وقال 

•موصعآخر في فيه نحوهذا يرد ولم 
وكدللك^مزالغنِ وممقننه ئآنتجيناأم ؤ I الملام عليه يونس في وقال 

•آخر موصع في فيه هذا نحو يرد ولم 
مالإرإبجةث.هت اللام عليه زكريا في وقال 
•آخر موصع في هذا نحو يرد ولم 
المسورة.حو فى اللهليفة المناسبات من وهى ذلك، غير إلى 

م



أمحصُمؤ  ٢٢٤

أنذلك ومقتضى ، ممتع الأخرة الحياة إلى الرحؤع عدم إن أي 
واجب•الرجوع 

إثناؤ>ءقل الأية! قبل محبحانه لقوله مناب الأية هذه إن 
;بجتوث.

فييكون إنما ذلك لأن ه ِلمهء حكمؤأن ثلأ ؤ ت لقوله ومناب 
الأحرة.

هوإنما عي الكتابة من الغرض لأن ءؤ ; ولقوله 
الحياة.إلى رجوعهم يعد الأحرة في يكون إنما وذلك ، للجزام 

القيامةوأحداث الساعت علامات من ذكره ما وهو يحدها لما ومناسبة 
للحساب.الناس ورحؤع 
يحول)أهلكناها( في والضمير ه شخسحئ؛ها ؤ قال! لقد 

ولم، أهلها صمير فدكر أء-هملأتيتمزىه ؤ ت يحدها قال ثم القرية. على 
علىوالمجزيون الراجحون هم أهلها لأن وذك ترجع( لا )أنها ت يقل 

أعمالهم.
علىتهللق وقد ، الأصل وهو والأبنية المساكن على تعللق القرية إن 
.تجوزايكنونها الدين أهالها 

٠للمعنن القران استعملها وقد 

ه•موثها عل حاوية يجأ ويؤ عق مثر َةفى أو ؤ ت تعالى قال 
[.٢٥٩]البقرة: 

[.٤٠تالنرنان: ^ماوأكريذآفيأظرتثلرأكله ؤ وقال! 
٠والأبنية اكن للمهنا وهى 



٢٢٥الأئبيأءسورة تكملة 

[.١١]الأنيياء; 'كانتظاؤهه ؤؤمصمن1منمنمة I وقال 
ؤإةلذما ثم ظاِل1ة نهت >او\ أمثن ميذ ؤن وقال؛ 

*ربهم عاقهم ثم ظلموا الذين فهم أهلها بالقرية والمقصود 
بحانهسقوله نحو وذلك أهلها على الضمير يعيد ثم يذكرالقرى وقد 

[.٥٩]!]كهف; ^^iئالإيلكه٠٢مطداه 
هظمأ لثا سكئؤلم ؤ فقال: أهالها على الضمير وأعاد القرى فذكر 

)أسائّظلمت(.يقل: ولم 
حكنا٠١٧^سبحانه: قوله نحو وذلك أهلها يذكر ثم القرى يذكر وقد 

[.٥٩]الهصص: كلمبمت١ه 
هنذهأهل إثا ^٥١^١ تعالى: قال كما القرية أهل يذكر وقد 

.[T\

]الأعراف;ه يوف وهم ثنتا بأسنا دأتنئم أن آلهمئ آهل أئآين ؤ وقال: 
٩٧.]

ضمير)أهلكناها( : أحياJاالقرية عن ربتا يقول قد تقول: قد 
أنمع التذكير جمع بضمير )أهلكناهم( : عنهاأحيائا ويقول التأنيث، 

يبدومتشابها.المومحلن 

\و>>ئبدسا بأسنا ىثمحها أهلكثها مثة تن  ٢٥^تعالى: قوله نحو وذلك 
٤[.]الأعراف: 

ؤوقوله• 
[.١٢•#]محمد: 







٢٢٨  Vسصإوا

بماالناس يؤاخذ لا وأنه الرحمة ذو الغفور بأنه ه نفربنا فوصف 
الإهلاك.في الكثرة عدم ذلك فتاب العذاب. لهم لعجل ؤإلأ كسبوا 

ثماJهلكة الأقوام من ربنا أخذهم من ذكر الحج آية مبق أنه حين في 
[.٤٤]الحج: لمهم<حكا0ممره ؤ قال• 

الكثرة.على الدال المؤنث بضمير فجاء التكثير فناسب 

فيه.ورد الذي موصعه تعبير كل فناسب 

لني.هس ؤ
حرتاإداتيص£>ه•ؤ 

المضاففحذف ١١، ومأحوجلياحوج سد أي مضاف، حذف على 
يأجوجلأن المضاف حذف لما )فتحت( ني التأنيث علامة وأدخلت 
•أى يأجوج" جهة فتحت إذا حش وقيل؛ • الجيلمحن بمنزلة مؤنثان ومأجوج 

عادَكوبت ؤ ت سبحائه قوله وذلك القرآن في وارد التعبير هذا ونحو 
بتأنيث[ ١٤١]الثعراء: العنسلسه ئؤد وؤَكدبت [ ١٢١٢]الثعراء: اذربما\نه 

التقدير.على الفعل 

)إذا(فإن ، محالة لا واقع ذلك لأن )إن( ب يأت ولم )إذا( د وحاء 
وقوعه.يكثر لما أو بوقوعه أقمغ لما بها يؤتى 

الوقؤعالمحتملة المعاني في الغالب في بها فيؤتى )إن( وأما 

.\xxا ٦ الحط البحر ،  ١٠٣٧/ ٢ الكشاف )١( 
. ١٨٥اساص_اساك1س)٢( 



٩٢٢٩ الأساء سورة تكملة 

وسائروالمستحيلة والنادرة والموهومة حصولها فى والشكوك 
آممثجمل إن ءل ؤ I نعار قوله نحو وذلك . الأحرىأ١، الأفترامحات 

أثلابمساء تيًظم أف عث إلنه من آمح-ممح بجئث إك ّمءدا أبل عبمظم 
ىِآك؛نمة^قهارسزمتاإك عثة=ظلم إن أيأسز هو سعمى. 

همكيك أملأ فيه يثكمى تل يأتهظم آممو عثر إلنه من 
اتم\_ألأ[.]القصص: 

ق٠ال أفيذآأثلزإلمش> ئرن  ١٥رقم ؤقمم موش ولعا•جاء ؤ وقوله• 
[.١٤٣]الأعراف:عسوئلهيه أس-نمثمةظامحر إلألجسلوءأثلز ريه 

.، الأرضل من وغلظ ارتفع ما ؛ و)الحاوب( 
•سمرعون رينسلوزآ■ 

الرادلأن الذكور يجماعة ءءكؤنتم-لوثه ؤ وقال'. 
أفرادهم.بذلك 

هأو ءي 

ثوينؤيكا رؤإ َكنأرن أبم؛تنر عرَ ^دآ أيحى أؤسد آمشب ؤؤ 

)فعل(من أبلغ افتعل فإن أم )قرب( من القرب في أبلغ ؤةإإJبه 
.واكتسما وكب ، واصهلبر كصير 

٠للفاحأة و)إذا( ، الشرمحل جواب فى واقعة الفاء 

بعدها.وما ٨ • / ٤ النحو معاني انظر )١( 
.)حدب( العرب لسان )٢( 
.٣٣٩/٦المحيط البحر )٣( 



آمحُآمحءّللإقهإقا ٢  ٢٣٠

سرط.جوانا يقع منهما كل وإذا والفاء 
[.٢٥\آؤو^■' تعالى: مال 

•[ ٣٦■ زاروم ثأدتيإذاِم1ءلوياه ؤوإنصبهمثذ وهال: 
للشرط.جواب الأتن في ورإذا( 

)الكشاف(:في جاء اكد. ذلك كان الفجائية باذا الفاء اقترت فإذا 
فإذا. . الفاء. مد سادة المجازاة في تقع وهي ، المفاجاةإذا هي ارو)إذا( 
فيتاكد®بالشرط الجزاء وصل على تعاونتا معها الفاء جاءت 

كانإذا القصة صمير ويمي المأن، صمر أو القصة صمير ورهى(: 
كانهللقصة )هي( اروصمير المحيهل(: )البحر في جاء مؤنثا. بعدها ما 

شاخصة®كفروا الذين أبصار والحادثة القصة فإذا قيل: 
لمفإنه والتعظيم. التفخيم موامحلن في له يؤتى إنما القصة وصمير 

لتفخيمالشأن بضمير جاء بل شاخصة( كفروا الذين أمار )فإذا يقل: 
عظيمة.وأحداثه عفليم أمر وهو مألوف عير الموقف فإن وتعظيمه، الأمر 

أندون الفلر إحداد رروالشخوص أجفانها تهلرف لا أي وؤقا>صةه 
,>ف«ص.

•ودوامها الحال ثبات على يدل ذلك لأن بالاسم ه شحمة ؤ وقال: 
هي)فإذا يقل: ولم )أبصار( المبتدأ على ؤشخصةه الخبر وقدم 

الأمر.وتعظيم للاهتمام شاخصة( كفروا الذين أبصار 
•ويلنا يا يقولون • أي محذوف، لقول مقول ينؤيئاه ؤ وقوله: 

.٣٣٧الكشاف؟/)١( 

.٣٣٩المم)٢( 
.٣٤٠/ المحراJحط٦ )٣( 





ءهصه٠  ٢٣٢
ذاك؟فلم 

فيالواقعة اللام هي )قد( على الداخالة اللام هذه إن والجواب! 
الأنيياءآية سياق في الموقف أن ذلك ، الخوكيد في زيادة المم جواب 

علاماتفي فهو ، حصوله في وليس الحق الوعد اقتراب في هو إنما 
الساعة.

قال. القيامة أحداث من وهو الساعة مجيء بعد فهو )ق( فى ما وأما 
ننجت.مثهاسآس وداني( آميدزؤإ بجم ألقوردللك ؤط ودخ ؤ تعالى؛ 

[.٢٢_٢٠]ق: ^ثبملآءقنحرقُمشده 
التأكيد.فناسب القيامة أحداث فى فهو 

حيثمنه غفلة في نكن لم أي بالعملة، أنفسهم وصف عن ررإصراب 
مكذبينوالذر الايات بترك خنالمين كنا بل والذر، بالايات عليه سهنا 

باككذيب((الخالد للعذاب بتعريضها نا لأنفأوءلالين ، بها 
توكيد.دون من حينا ؤ ; هنالقدقال 

ؤ،إذاطناسىهباكوكيد.ت س زآة قال حين في 
إيليقمحلكث.؛ّوبمآ ^٠ عداب ين محة مثثهر ؤلؤن ؤ ت تحالى قال 
[.٤٦]الأنساء: حنا 

منهمفي لأية ا هذه أن ذلك بالوكيد، ه هذت صحا إدا اؤ فقال: 
فينهم العذاب من شيء وقؤع يذكر لم حين في ، العذاب من شيء 
الأحرى.الأية دون موضعه في الوكيد فناب الأحرى، الأية 

روحالمعانىلأا/ما<)ا(
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إظهامأئويلن1 ؤ الأنبياء سورة من أخرى آية فى تعار قوله ذلك ونحو 
العياب.وقؤع بعد وذلك ان ذلك فأكد 

قؤمابعدها ؤإضالأ خللده َكانت قمييز من قصمنا ؤم ؤ ت تحال قال 

^^ئ<.ثاةكئإاوف
^^لمضداشين.ه

فأكدإماكناخيخاه ؤ الأعراف سورة في تعار قوله ذلك ونحو 
أهلمكئهانجاءهامثة تن وع ؤ تحار• قال • العياب وقؤع عند وذلك بإن 

ك؟لآانئاوأانامحا

وذلكؤ القلم؛ سورة في قوله ونحوه 
منهاحرموا أن بمد كالمريم فأصبحت وأبادها حننهم الله أهلك أن بمد 
اكنءالم

المقام.يقضيه ما بحب يكون إنما فالتأكيد 
المواطن.تباعد عر المقام محراعاة دقيق من وهذا 

ذلك؛من ، كثير الفن من حثي فيها الأية هذه إن 
قرب.من وأ؛اغ وهوآكد آ'إزبه ؤ قال! أنه — ١ 
الحق(الأمر )واقترب يقل؛ ولم 4 الحي آؤث• ذءوتأ ؤ وقال؛ - ٢ 

لمالحق( رالأمر قال؛ ولو لهم. وذكرته الرسل بهم وعدتهم مما هذا لأن 
به.وعدوا مما هذا أن عر يدل 

كلوأن ، الحق وحده أنه عر للدلالة الحق بأنه الوعد ووصف — ٣ 
باطل.يخالفه وعد 





٢٣٥ ٠٠الأسياء سورة تكملة 

•عليهم العذاب وقؤع يذكر لم 
لوقؤعالظلم فأكد ؤإناَكةاطليثثه ث أحرى مواض في قال حض في 
المؤكد.بالظلم فصرحوا عليهم العذاب 

٠البيانية الأمور من ذلك مر إر 

هدينؤيئا ؤ قالوا الذين كفروا الذين من تقدم لمن صالح الختلماب 

نشعظ دمحنح ين ثثدطنك> تما .إهتتظم ءؤ ربهم؛ لهم فقال 
مايعبدون الذين الرسول لقوم حط-اتا يكون أن ويملح ، ه حهئر 
اممه.دون من يعبدون 

كذلك.كان من كل عاقبة وهذه 

رماهإذا )حصيه( من ، به يرمى ما أي ، به يحصب ما I والحصب 
أياؤ • لوط- قوم في تعالى قال • والحجارة الحصا وهو بالحصباء 

[.٣٤ىالآتادو1يجبمه]اسم; 
[١٧]الملك: ه حاصبم-ا عثكم يبجل ل، اكعا,ء ؤ، من أبتم أم ؤ ت وقال 

وحجارة.حصا فيها العاصف الريح هو والحاصب 

عود(:الأبي في)نفير حاء جهنم، نار ل يه يرمى ما جهنم؛ وحصب 
بالحمياء١٠رماه إذا حصثه من ، النار به ويهيج به يرمى ما راالحصب 

.٣٤•/ ٦ اب المر وام ١٧٢٨/٣٥^ر تمر )١( 



ءولسلوا٢  ٢٣٦

ولابه، حصتها فقد المار في ألقته ما اروكل العرب(: )لسان في حاء 
الذيالحهلب الحصب ت ]وقيل[ به. يمجر حتى حصبا الحصب يكون 
يسفلا للجور مستعمل غر دام ما قاما وقود، في أو تنور في يلقى 

جهنم.نار في بهم يحصب الله دون من يمدون وما فهم • ، لحصنا" 
لهثانثن أؤ 

يهمفعول )ها( والضمير واردونها( )أنتم الممير وأصل داخلون. أي 
الفاعل.لأمم 

إياها)أنتم فصار للاختصاص الفاعل اسم على به المفعول قدم 
قولهنحو الفاعل امم عامله على المفعول لقدم باللام وجيء ، واردون( 

هبرق^إظرنهوقوله: ، تعالى: 
٥[،ت ]المؤمنون 

فروجهم.حافظون أي 
وهوتأخر الذي للعامل مقوية أي ، المقويةاللام نمى اللام وهدم 

الفاعل.امم محا 
الاختصاصلمعنى مقوية أنها المحو( )معاني كتابنا في رجحنا وقد 
غيرها.تردون لا تردونها أنتم أي • وتوكيد٠ 

حصل.قد الأمر فكأن ذلك لمات على لمدلألة الفاعل باسم وجاء 
وماإئأ=ءكم ؤ ت فمال )إن( ي الأية من الأول الجزء أكد لقد 

ؤكرصانيدست-ه.قوله: وهو منها الماني الجزء يؤكد ولم 

.رحصسب( الخرب لمان ( ١ ر 
.٨٣^رسمانىالحو-ابحروفالخر)الأم(م/ )٢( 
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يعبدونوما أنهم ذكر فإنه ، التوكيد إلى أدعى الأول الجزء أن وذلك 
•جهنم قي بهم يرمى افّ دون من 

داخلون.أي واردون، لها أنهم فته ذكر فإنه الأية من الثاني الجزء وأما 
دخولغير من المورد إل وصل ت ألصا ومعناها )دخل( معناها و)ورد( 

يدخله.ولم الماء إلى وصل فإنه ؤ تعالى؛ قال كما 
،جهنم حصب جعلهم أنه وذلك ، وأثق وأثار أصعب الأول فالجزء 

ليسافهما ، وأشق أشد لأنه الأول الجزء فاكد ، النار في يه يرمى حطبا أي 
التوكيد.إلى أدعى هو ما فاكد ، واحدة بمنزلة 

ارردةايطلجامدة.هم ؤ
عماربنا ذكرها وقد ، اممه دون من يعبد ما إلى رهولأء( ب الإشارة 

٠القرب على يدل يما الإشارة فكانتا قريب 

•قريش كفار من . قومه يعبده ما إلى إثارة هو كما 

أنهموعلى وهوانهم، مموديهم صعق على الاحتجاج في غاية وهذا 
•آلهة يكونوا أن عن ء ني أنأى 

ؤوْطلجاتملركه
•أبدا فيها باقون والممودين العابدين من كل أي 

•آخر مكان في وليس حصزا فيها باقون أي للقصر، رفيها، وقدم 
غيرها.يردون لا واردون( )لها فهم 
•آخر مكان في وليس حاليون( )فيها وهم 

٠ ٠ ٠



سمحءصإلأصأؤأ مأ  ٢٣٨

أوالغم من أحيانا ذلك يكون وقد ، الرئتن من القس إحراج ت الزفير 
الرجليملأ أن والزفير ررالزفر العرب( )لسمان في جاء به. علاقة له أن 

١١به يزفر هو يم غما صدره 

•، ١ ثديي١١ وتنفس أنين أي رر)زفير( •* العود( أبي )تفسير وفي 
المغمومنفس صوت وهو يهنا لهم ررؤ • المحيط( وفي)البحر 

.، لالقالب١١ من يخرج 
ذكرأخرى آية وفي الشهيق، يذكر ولم الزفير الأية هدْ في ذم لقد 

هرفيثوهمئهؤ قالتعالى؛ والشهيق، الزفير 
.[ ٦•١ ]هود: 

التفيالأية لتمر عرصتا حن، هود لسورة تمرنا فش، دلل بينا وقد 
.، ٤٧القول نعيد فلا ذمناها 

؛؛؛-!؛- -؛ ه

ِسثوىلا ؤ قملة عما أؤكك آيكسئ مقا يهم تس ؛؛؛ 0٧١ إؤ 
خ-إدمحن.هألمهر آئنهت ما ؤ، ؤهم حسيسها 

ررإماوهي ، التفصيل في العليا الصيغة وهي الأحسن مؤنث )الحنش،( 
,أْ، لإهلاعة(ا التوفيق، ؤإما بالثواب اليثرى وإما عادة ال

 ١ C العرب)زفر( لسان•
.٧٢٨اوعودم/ضرأمح،٢( 
.٣٤٠اJحيط٦/ الحر ٣( 
.rii.TiTعر>ِزاكمراليانىم/ ٤( 
.٧٢٩اممشافآ/خممواظرضرأمح،السعودم/ه( 





آهيمحُآرمحء٠  ٢٤•
ألهمرءو وثهك لآطُ ئثد دومي الكمثات ي ومن ؤ وقال: 
.٩[ ]غافر: ألعظيره 

أدمسه>آثننهت ما 1، ؤبمم ارؤ عود( الأبي ير )نففي حاء 
المهالكمن خلاصهم بيان إثر يالمطالب لفوزهم بيان .ه 

والاهتمامللقصر الظرف وتقديم التنعم. غاية في دائمون أي والمماحلب، 
به«لا،.

•الأنفس اشتهاء من نوعين هناك إن 
•المم في الخلود وهو ثابئا اشتهاء 

Iتعالى قوله فى كما ويتمنونه يطالبونه ما وهو متجددا واشتهاء 
نماؤفكهؤ ؤ ت وقوله [، ٢٢]الطور: يئنهؤنه نما ولجمر بفّكهه أمددنثهم ؤؤ 

فهاولكم ؤ وقوله! ، ]الواقعة: قتيوله بما ممحّ
،تطاJون ٠ا أي [ ٣١]نميت: ثدعؤزه ما فها ؤوم ألمنكم دث-تهح ما 

•والمتجددة يته الأساءمن أنفسهم يستهي ما فلهم 
فىاستقر مما هذا لأن الماصى بالفعل الثات الاسهاء عن فعبر 
القوس.

التجدد.على يدل الذي المصائ بالفعل المتجدد الاسهاء عن وعير 

ؤ
ًقمحؤمحثص

قينفخ ؤيؤم ؤ • تعالى لقوله الأخيرة اءالنفخة هو قيل الأكبر الفنع إن 

.٣٧٢٩; عود الأيى تمر 
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را،.[<< ٨٧زالمل: عتوشفيآمح4 
حملته.القيامة يوم هو ومحيل 

يوميكون هول كل في عام الأكر ®المنع المحيط(؛ )البحر في جاء 
الأكبر®المنع هو بجملته القيامة يوم فكان ، القيامة 

؛النار من نجاتهم بيان بعل بالكلية الأفزلع من لجانهم رابيان هو وقيل 
١بالضرورة® عداه ما يحزنهم لا الأفزلع أكبر يحزنهم لم إذا لأنهم 

•وتهنئتهم بالجنة وتبشيرهم عليهم آتأييكضه؛الملام 
حاصر.اليوم لأن بالقريب الإثارة ؤهنداينمكم 

وكونبهم اختصاصه لإفادة المخاطبين صمير إلى ريوم( راوإصافة 
١.٢ فيه® حاصلة فاJاJتهم 

تتبينوالمزمنين الكافرين محي ذكرها التي الأيات في الفلر ومن 
!منهاعديدة مقابلات 

•واردون لهم هم جهنم حصب إنهم الكافرين في محال أنه -١ 
•معدون عنها إنهم المؤمنين في ومحال 

واردون.لها هم جهنم حصب فأولئك 
مبعدون.عنها وهؤلاء 

ؤJهثانيدئكه.الكافرين: في فقال الفلرف فيه قدم منهما وكل 
ءؤعمامتمدود،ه.المزمنين; في وقال 

.٣٣٨الكثافأ/)ا(

.٣٤٢البحرابدت/)٢( 
.٧٣٠المودم/ أبي -فير )٣( 
اكحريرواكويربا/بها.)؛(
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قؤرألتئ/ئ ثم أف إق رأ،؛وأ بمدؤها أن أيتثؤأ ؤ • وقال 
•[ ١٨—١٧ثبمنلحمحخهده!الزمرت آكولئس

ذلك.وغير 

يحزنهملا التقديرI فيكون )يحزنهم( ب متعلما )يوم( يكون أن يحتمل 
.ماء النملوي يوم 

نملوييوم الفزع يحزنهم لا I التقدير فيكون بالمنع، متعلما أو 
أويحزنهم، لا ماء النهلوي يوم المنع محنى؛ على ، ماء ال

ماء.النهلوي يوم الملائكة تتلقاهم أي )تتلقاهم( >— 
اليوم.ذلك في حاصل ذلك وكل 
المنع،أو يحزنهم، لا نملوي( )يوم في ارالعامل ت )الكشاف( في جاء 

هم،٠تتلفا أو 
ءؤاصليِسثئه

الكاتب،يكون وأن الصحيفة، ت جل( )المعنى يكون أن يحتمل 
والكابل٢،.الكتاب عر يطلق فالجل 

تهلوىكما ماء النعلوى المعنى! يكون الصحيفة معنى فعلى 
٠بها يكتب الض الصحيفة 

.Y٣٣٨/ الكشاف )١( 

الدررنقلم وانثلر )سجل(، الممهل القاموس )مجل(، العرب، ان لس—انثلر )٢( 



مؤ٢ ٤ ٤
.الصحيفة الكاتب يطوى كما المعنى يكون الكاب معنى وعلى 

الكاتب.يهلويها إنما والصحيفة 

أعلم.واف ، والكاتب الكتاب المعنيين! ليشمل جل الذكر لعله 
فياللام لأوأ=كشبه َةلتيآدحفي ررؤ ! السعود( أيى ير )نففي حاء 

صفةأو المجل من حال هو يمحدوف متعالقة )للكتب( ت تعالى قوله 
عبارةالكتب فإن ، للكتب الكائن أو للكتب كائنا السجل كطي أي • • • له 

.، أ فيهاٌ كتب وما الصحاف عن 
ؤَقاتكولمىبج

خلقه.أول بدأنا كما نعيده أى 
توالمعنى )بدأنا( مفعول حلق( ررو)أول ت المحيهل( )البحر فى حاء 

الوجودإلى العدم من أبرزناه كما أي ، له بدأتنا مثل إعادة حلق أول نحيد 
.، ل الوجود® إلى العدم من نعيده 

حلقه.أول بدأناه كما نعيده المعنى يكون أن ويحتمل 
مر.كما به مفعولا )أول( يكون الأول الممدير فحلى 

،موصولا اسما و)ما( ، ظريا )أول( يكون الثاني الممدير وعلى 
ينتصبأن وهو آخر ررووجه •' )الكشاف( فى جاء محذوف. والحائد 
الذيمثل نحيد أي ، موصولة و)ما( ، )نعيده( يفسره مضمر يفعل الكاف 
منحال أو ، خلق ما أول أي ، لثدأنا ظرف خلق( و)أول ، نعيده بدأناه 
.، ل المحنى® في الثابت ، اللففل من الماقط الوصول صمير 

.٧٣•م/ عود الأبي تمر )١( 
.٣٤٣/n_iالبحر)٢( 
.٣٣٩آ/الكشاف )٣( 
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>نئتايه

أيحماّاأآ،

ه.ؤعداعكنا ؤ هنا! قال لقد ت تقول قد 

إلىإصافة )حق( كلمة فتذكر ه حما عكه رعدا ؤ أحيانا يقول وقد 
السب؟فما ، ه وعداعكه ؤ ت قوله 

وحقوقهمبالماس الأمر يتعلق عندما الحق يذكر إنه ت فنقول 
ؤه.إ0أههآنرءاتعالىI قال . الموكيد يقتضى المقام كان ؤإذا ، وأمورهم 

١^٤يأردىثهئِ وأنوثم يرك<ألثوسىأشنبمتر 
ثسص آلإنجز ألؤرثن ِز ظ ى ^١ َوفلوث بمون 

الموزض ذودآلش بابمم أئى ءأنثنثرإؤلائم آس ثث أنى,يمهدوء 
[.١١١أصزهس: 

سفيها أن كما ، وأموالهم أنمهم البائعين حقوق الأية فى ذكر لقد 
بمفيْءمك<اسهؤ كقوله يخفى لا ما الموكيد 

الحق.ذكر فناب 

ؤبمدارق بمؤي—١ من أس لايبمث جهدآبمنهم باس عؤأ ؤأئؤ I تحالى وقال 
يه؛تبفؤث لهم إث؛يرا . لأ أتاين لنكر ولتةس حقا ءآته 

[.Y'،\-irA]الحل: لإةٍماوذ1ذةه 
ذيكل فيعطى أحمحين الماس بامور يتعلق إنما ذلك لأن )حما( فقال! 

حقه.حق 

.١٩٢الضرالكسرلأرازىم/:١( 



٢ ٢٤٦

مبالفذلك فأكدوا أيمانهم حهد باض عليه أنموا ما هذا أن ذكر ثم 
وبقوله!

.رعداؤ فقال: هومؤكد بما عليهم فرد 
كانواأنهم كفروا الذين وليعلم فيه يختلفون الذي لمين أنه ذكر ثم 

فناسبالحقوق، في القمل يوم في الاحرة في يكون إنما وهذا كاذبين، 
الحق.ذكر 

■يقل ولم رفاعليزآ الفاعل وباسم ، )كنا( الماضي بالفعل حاء لقد 
رسضزذاك(.

ؤاونيح ءؤ سبحانه! كقوله ، الماضي منزلة المستقبل لتنزيل وذلك 
•^دموأتيمإئآصرملآ4 ؤ وقوله؛ ألصؤره، 
•حمل ند الأمر كأن لأنه للثبوت الفاعل باسم وحاء 
لتأكيدذللث، كل الفاعل واسم الماضي بالفعل وحاء ، يإن فأكد 
.حموله 

تعالىاش علم التي سقثلة الم ررالأفعال إ المعاني( )روح في حاء 
فييالماضي تقبل المعن عبر ولدا ، التحقق في كالماضبة وقوعها 
العزيز.الكتاب من كثيرة مواضع 
ذلك'،نفعل أن على قادرين أو 
السماءفذكر مى'آقكاءه يوم ؤ I الأية هذ0 في قال لشو تقول! قد 

بالإفراد.

.روحاس؛ييا/"ا-ا)ا(
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صؤماهورؤأأثث- ؤ فقال; ُالجمع السماوات طي آخر موصع في وذكر 
بمتبلأمهلؤيت وأكمنو؛ث آلمنسذ قم قمبمتد حميمأ وألأؤ هروهء 

•[ ٦٧ت ]الزمر 

الفرق؟فما 

حقاف يقدروا لم الذين المشركين على الرد في الزمر آية إن فنقول: 
ذلكوأكد القيامة، يوم قبضته جميعا الأرض بان ربنا عليهم فرد ، فيرم 

)حمينا(.ممال! المؤكدة بالحال 

يقدروهالم اش لقدرته بيايا بيميه مهلويات إنها وقال السماوات وذكر 
قدره.حق يقدروه قدرهاولم حق 

وبمقصايئ،ورنحهسبمتنم ؤؤ بقوله ه نفنره ثم 
ووسالأمكدلكفيالأفياء.

فيه.ورد الذي موصعه تعبير كل فناسب 

ص

عتتادىوإثنا >_١لأؤءرا أمكث آلدؤ ثمر يى 'أمحي فا ءكثةثثا كد ؤؤ 

المقصودوأن ، اللام عليه داود كتاب بالزبور المقصود أن الغل-اهر 
.التوراة هنا ؛الن.كر 

،رمله على رينا أنزله مما غيرها سمى كما ذكرا القرآن سماها وقد 
ءم عل ئوؤ دلإين -كء ك أوبمن ؤ ت لقومه نوح ئال فقد 

.[ ٦٣]١^: هنمأسرمن4 



آمحُآمحءءؤرؤصأؤا ٢  ٢٤٨

(.I٦٩ )الأعراف لقومه هود قال ذلك ونحو 

ندلإلونيساء ٢^٥١^، مّءا ء١ةثا ؤكد ؤ ت التورا٥ في وقال 
]الأناء;خ؛[.أدهته 

ءؤانامحنزGألآي"سار: قال الدكر. وهو الذكر وذو ذكر والقرآن 
٩[.ت زاليجر رإدادم-ثنففلونه 

سؤثؤيت>هوقال: 
[.٤٤،: ]١٣

[.٥٠]الأنبياء: ^ئأأملإنكء0ه ؤ وئال؛ 
١[.]ص: ذىألئؤ_ه صؤ وقال؛ 

جاءتمم^عثهمؤ : تعال قال • زبر وجمعه الكتاب معناه الزبور أن كما 
[.٢٥]il»؛^: المنميه وأقروإهتنب انثن 

[.١٩٦ؤوإثمفيثشآمه]اسما،: وقال: 
فيمكتوب مدون أي [ ٠٢]اكر: ظمحوتلو٠في^قضه ؤ وقال: 
الصحف.

منذكرناه ما الأية في والذكر بالزبور المقصود أن يظهر الذي أن إلا 
يالزبورالمقصود أن يرى المرين من قم كان ؤإن ، والتوراة داود زبور 

الكتب.من اممه أنزل ما عموم والذكر 
أعلم.واف الحفوظ هواللوح بالذكر القعود أن إر بعضهم وذهب 

التوراة،والذكر: الملام، عليه داود زبور ١٠)الكشاف(: في، حاء 
الكتب.من الأنبياء على أنزل ما ر لجنمؤامم وقيل: 
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.٢١١بميالاوح(( أماص، والذكر; 
وقالهداود. زبور أنه الظاهر ررالزبور• المحيهل(؛ )البحر محي وحاء 
فيه١١وقرأناه داود زبور قي موجود الأية هده ومعنى الثعبي. 

اضعباد يرثها الأرض أن من المعنى ذلك نحو التوراة في وقرأنا 
غنمرركل الستين! الإصحاح في أشعيا في فيها ورد فمما • الصالحون 

نهارادائما أبوابك وتنفح . . تخدمك. نبايون كباش إليك. تجتمع قيدار 
•الأرض® يرثون الأبد إلى رار كلهم وشعبك • تغلق لا وليلا 

.حديداالكعبة وقي مكة في أنه واصح النص وهذا 
•إّماعل أولاد من ويايون ومدار 

.اليقين( إلى الشك من محمد )نبوة كتابنا في ذلك من شيئا ذكرنا وقد 
هه -ه 

جهةعلى بالعبادة اتصفوا لقوم كفاية ذكرناه الذي هذا في إن أي 
لهم.كاف هذا فإن ، الثبوت 

فيما وليس العموم على القرآن في ورد ما هو المقصود إن ت وقيل 
شل.السورة هذه 

وذلك، التبليغ بمعنى يأتي وقد ، الكفاية بمعنى ياتي قد والبلاغ 
وماؤ وقوله! [، ٥٤زالور: إلأآلئحآيثvه أفيوذ ; تعالى كقوله 

.١٩٢^A/ ص اشر وانظر  Y٣٣٩/ الكشاف )١( 
.٣٤٤الحراب،■/ )٢( 
بلغ.العرب(: jU)انظر )٣( 



اوثمحأ)ئ٠  ٢٥٠
•[ ١٧]ص: 

والتبلخ.الكفاية ت المعنين الأية في البلاغ احتمل وربما 
العابدينأن على للدلالة الفلرفية )فى( ب وحاء )إن( ب ذلك أكد وقد 
•غرهم يكفي لا ما الأعشار في يكفيهم 

السورةهده في المذكور أي هدا( في را)إن ! المحيهل( رالبحر في حاء 
إلىبها يثير كفاية لبلاعا البالغة والمواعفل والوعيد والوعد الأحبار من 

.، أ حملةاا القرأن إلى الإشارة وقيل ، الخير 
همهملقوم أي عابدين(: >ر)لقوم عود(: الأبي ير )نففي وحاء 

.، أالعادة،ا دون العبادة 

صإلأجإلفنح'ه̂ ؤ
هوه رمالته من الغرض إن أي حمينا. للعالمين رحمة هو أي 
•أعرض من وأعرض آمن من ئآمن أجمعين، بالناس الرحمة 

علىالعالمين ذكر سيء كل وسعت مثحانه رحمته كانت ولما 
العموم.
بماحاء لكونه رحمة السلام عليه راوكونه المحيهل(: )البحر في حاء 

يعدهم.

رحمةهو أي . .عام.وقيل: به، آمن بمن خاص محيل: و)للحاوين( 
لأءرضٌ من عنه وأعرض أحد من به أحد بين، وهدى ه نففى 

.٣٤٤المم )١( 
.٣٧٣١; عود الأيى ير نف)٢( 
.٣٤٤المماسزا/ )٣( 





^؛٠١٠٠  ٢٥٢
اجتمعوقد زيد( يقوم ورإنما قائم( زيد )إنما كقولك؛ ، حكم على الشيء 

إنمابمنزلة: فاعله مع ه إلى هغ إئثا ؤ لأن الأية؛ هده في المثالان 
إنمازيدقائم.بمزلة: إصظمإكهثط4 وؤ زيد، يقوم 

مقصورهؤ الق رمول إلى الوحي أن على الدلالة اجتماعهما وفائدة 
.. بالوحدانية. الله استئثار على 

)ما(فتكون إلي، يوحى الذي أن ت المعنى يكون أن ويجوز 
موصولة((

إلالكم إله لا أنه إلا إلئ يوحى ما ارأي ت عود( الأبي )تمر في وجاء 
الأحكامفمن عداه ما وأما البعثة. من الأصلي المقصود لأنه واحد إله 

)إنماكقولك! الشيء على الحكم لقصر الأولى فإنما ، عليه المتفرمة 
الحكمعلى الشي،ء لقصر والثانية ، زيد إلا يقوم ما أي زيد( يقوم 

رى.القيامء صفة إلا له ليس أي قائم( زيد )إنما ت كقولك 
علىدالة )إنما( كانت ُولو ت بقوله الاحتمال هدا على حيان أبو ورد 
يصحلا وذلك ، التوحيد إلا شيء إليه يوح لم إنه • يقال أن لزم الحصر 
.. التوحيد. غير أشياء له أوحى قد إذ ، فيه الحصر 

.، ل موصولة١١ تكون أن )إنما( من )ما( في ويجوز 
أنماإلا إلئ أوحي ما التوحيد مسألة في إنه المقصود إن يقال! وقد 

واحد.إله إلهكم 
يوئإلإن ؤ ت تعالى قوله نفلير بالتوحيد يتعلق بما الوحي فتخصيص 

.٣٣٦الكشاف٢; )١( 

.٣٧٣٢; عود الأيى شتر )٢( 
.٣٤٤البحرالمسلاآ/)٣( 
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أوحيفيما وليس الأمر بهذا فيما أي •٧[ ]ص:  ٠٤إلاآذآأثأئذ
إوهكا1ه.

•سعة كن وفي مندوحة الأول القدير ففي كل وعلى 
إلمثؤ محئلك بثر آئأ إثا قل ءؤ الكهف؛ محورة فى نال لفد • تقول قد 

رتبةدئ/كِبمجادق ^٠ صتلحا هلت،سلعبملأ ردء كآء تيمأ كاذ م وجئ إل-هكأ أكآ 
[.١١٠لث(هتاصف: 

الأنساء.فيآية (ذلك ٠٣إتآأنأمحظمحهولم؛قؤؤ فقال: 
مختلف.الأيتين من كل تمام إن ثم 

رنبءهإ؛عثلملأفاء مَ؛ا0تيمأ ءؤ الكهف؛ آية في قال فقد 
أحداهرني  ٠٥١٦^؛

ؤدتلأَشىثوى4فيآية وقال 
الاختلاف؟محبب فما 

فنقول:

فيالمعنى هذا تقدم فلأنه الأنيياء آية في مثلهم بشر أنه ذكر عدم أما 
آلخنؤؤأميإتعالى: قال ذلك. المشركون ذكر وقل السورة أول 

رَبجأهبص/قذى آلساحسرؤأنت،ر إلايثرمنمتتتكم هندآ طامؤاهل 
مله.إلأاربملنا وما ؤ فقال: الأية هذه بعد المعنى هدا ربنا وقرر 

جسداوماجعنثهم . لا^٣^• بل إملمئوا يحالايئ 
امطامامأجيدتي.أه

ذكره.مر بما فاكتفى 

الأية،في فيكره المحنى هدا فيها يذكر لم فإنه الكهف سورة بخلاف 
موصحه.تعبير كل فناسب 
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وعدم، الصالح العمل أمرين فيه ذكر فقد ه، دْدا رم؟ ِمادة لثمك محاذُ 
الشرك.

ذكرمن الأية تةا.م لما صاسب نيو ه ضلكا ملأ ؤ ت قوله أما 
ؤحملؤأألصنلحنتَكانتلهآؤإةألخم،ءامتإ الأية؛ قبل قال فقد ، الصالح العمل 

جثمتأمحدنيربؤه
صل١^؛؛ أتلا. ؤ>ننلمؤالإ>؛ؤ : السورة حواJم في وقال 

علمفيمحائءيمسسئاؤه
العمل.ذكر فناب 

وثنؤ قوله! وهو السورة أول في تقدم لما مناسب هدا إن ثم 
مهمنكث\بمث ->منا لع لهم أف ُأكيحك يمملوُى آكبن أل<تيتار، 

أتدا0ى.

السورة.أول ناب كما الأية فيه وردت الذي السياق ذلك فناب 
ذلك.نحو الأنبياء فيآية وليس 

أواخرفى لقوله منامحب فهو ه قمدا رتمحء غمادة لثمك ؤادُ ؤ • قوله وأما 
جهمأءثJدا إة أئياء دوفآ ين بمالي شن-وإ أف كمؤوأ ٢^•؛؛؛، أيحسب ؤ السورة• 

دونهمن عباده واتخل. ربه بعبادة أثرك لن تحذير وهو ، ملأإو؛ه لاكفلإ 
.أولياء 

ئائإالإ-مكث• ؤو.ديد قوله■ وهو السورة أول فى ورد لما ومناسب 
مد(أمبمهزقج حقيه كهمق لأادهنِ ولا عر مذ هء قم .ما ^؛١ أس 

إنبمومحإلأى،4•
ؤإيمانهمالكهف أصحاب قصة في السورة أول في ورد لما ومناب 

ورثلثاؤؤ I فيهم تعالى قال فقد • قومهم أثرك بما وكفرهم وحده باش 



؛ديئ؛أرمحع٠ ٢٥٦
كدلها دوذهةإ ين دعؤأ إن و\ؤإ؛ص آكمنؤزت رن رنا لهمأ شما فاميأ زد هاويهمِ 

علتهحيآمينثم إلا ءاله_ه دونهء ين آمحدوأ ؤثنا ظ؛لأؤآ . ثثئا إذا 

.السورة أول في ورد وما لأية ا سياق في ورد ما ذلك فناسب 
سومثل الأنباء زآية ولس 

منابفهو نحل ءؤ ! الأنبياء آية فى سبحاك قوله وأما 
•ؤ قبلها الأية في لقوله 

معلوم.هو كما لإسلام يا ربه أرسله وقد 
إوكمء==كثباط^^^؛١ ءؤ ت السورة أول في سبحانه لقوله ومناب 

معلوم.هو كما لمين المكتاب وهو القرآن هو الكتاب وهذا 
أولفى ورد وما سياقه ه كر شهل ؤ I قوله فناب 

فيه.ورد الذي موصعه تعبير كل فناب ، السورة 

ياحلاصالأمر يتضمن رااسمهام ه تسيؤذى كر ئهل ءؤ ت وقوله 
.، ر تعالى،، اه إلى والانقياد التوحيد 

الوحيأن ^لكرثنيىه ؤ ت قوله اروفي ؛ )الكشاف( في وحاء 
تحلعواوأن فه التوحيد تخلصوا أن موجب السن هذا على الوارد 

.،٢١الأنداداا

.٣٣٤الممطأ/ البحر )١( 
.ا^٦rr \ذس )٢( 
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مابمبد أر فيأ أدرك1تح نإن مؤإؤ و ءادنته؛كم همل مقإ ؤ؛ن 
ؤعدويى.ه

•والإنذار التحذير مض الفعل ويتضمن أعلمتكم. أي ؤن\أش=ظأه 
بل، منكم أحدا أستثن لم حميعا أعلمتكم يعني مواء( )على ت وقوله 
صأعلمتكم 

•توليهم مغة كلهم وأنذرهم حذرهم فقد 
ضيعلم لا أنه بمي ه معدمحيى ما بميل أر أنب أديمحتا نلن ؤ وقوله• 

نفىفقد • محالة لا وافر ولكنه ، بعيد أم قرب أهو منه حذرهم ما ميع 
وقوعه.بموعد العلم ه نفعن 

غلبةمن يؤوهم ما وعدهم أنه على يدل ه معدؤيى- ما ؤ وقوله! 
•والأجرة الدنيا في عذاب من يلحقهم وما عليهم المسلمين 
علىللدلالة وعدتم( رما ت يقل ولم )توعدون( الضاؤع بالفعل وحاء 

ذلك.في والأترار والإنذار الوعيد تكرار 
كثرولكنه ، علم إذا )أذن( من منقول رارآذن( ! )الكشاف( في حاء 

ؤإداوأدءمم،محاتعالى• قوله ومنه ، الإنادار مجرى الجري في استعماله 
.. [. ٢٧٩]\لمقر0.' 

منعليكم عرض ما نول عن ؤإعراصكم تولكم بعد أني والمعنى: 
بغيرةمنهم فأحز ها-نة أعدائه وبين بينه كرجل . .الله.توحيد وجوب 

بازلك.جميعا وآذنهم وأشاعه البذ وشهر العهد إليهم فنبذ 
منهمأحد عن بملوم لم به، الإعلام في مستوين أي مواء( )على 

.٠ كلهم. وكاشف 
منيد ولا محالة، لا كائن عليكم الخلين غلبة من توعلءون( )ما 







سشغصإص|إكإئ ٠  ٢٦٠

اكري؛محبملممماض=غئإوثهءثؤبملم'ألجهرمحرتث\ ؤ • بحانه قال لقد 
ما)يعلم I يقل فلم ، إليهم الجهر يند ولم إليهم الكتمان فاسد 

،بهم خاصا ليس الجهر لأن وذلك تكتمون( ما ويعلم القول من تجهرون 
بذلك.فجهر مواء على وآذنهم ويلغهم بالقول الرسول جهر فقد 

فأؤللمه.بكفرهم يجهرون وهم 
يكتمونالذين فهم ، عليهم الكلام لأن إليهم أمنيم فقد الكتمان وأما 

ونحوه.الحقد من يضمرون وما يكتمون ما صدورهم ني 

كلاممن به تجاهرون ما عليه يخفى لا عالم ُُواش • )الكشاف( في حاء 
والأحقادالإحن من صدوركم في تكتمونه وما ، الإسلام في الهلعانين 

عليها،يجازيكم وهو ، للمسلمين 
إلىيفبميفهما وقد ، أحيانا والخفاء الجهر يهللق قد ولكن • تقول قد 

*المخ^اءلسن 

فأءللقوماعتق'.ه إلإبملأأفتن ؤ ت الأعلى سورة في تعالى قال فقد 
.والخفاء الجهر 

•٣[ ت ]الأمام ءؤ آححر؛ مرصع فى وقال 
الفرق؟فما إليهم والجهر ر الفأصاف 

.فيه ورد الذي لسياقه مناب تعبير كل إن •' فنقول 

تعالى:قال بالإنسان. مقيد غير عام فيها الكلام فإن الأعر آية أئ 
معدهتئ. ثدي ؤ؛٢^؛، ملئ حق ألأتل. له أنم ج مؤ 

ا-ْ[.صصئكمحئه]الأض: 

.٣٣٩الكشاف٢; 
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نصرنيأن وهو للجمح الحق جٌ بما وبينهم بيتي افصل ت وثانيها 

منتوآوتئ<
تعيننأي ، الرحمن باسمه وجاء المؤمنين صمير إلى الرب أصاف 

تصفون.ما على ويعيننا ليرحمنا الرحمن بربنا 
وزأالآمون)تل(الأم"*.

علىسبحانه ليدل الماضي بالفعل ومرة بالأمر مرة القراءتان وأنزلت 
أعلم.واف • فدعا بالدعاع رسوله أمر أنه 

بهاف يصفون مما ذلك ونحو والأ؛اطيل الشرك من تذكرونه ما يعني 
سبحانه.به يليق لا مما 

كوصفهوالاستهزاء الاستخفاف صفات من رسوله به يصفون وما 
.والسحر والكذب بالجنون 

ووصفهمبهم والاستهزاء الاستهجان صفات من المؤمنين به ويصفون 
لأتالأغةرو0ئأكيؤ تحال؛ قال كما بالضلال لهم 

ث:ت:;ثمحمس<,ب,ُ
٩[.ؤإنأثنإإلأفيمهمه]اس: وقالوا: 
نى؛يمج'عاثه،ر المومنين:رأوا إذا يقولون وكانوا 

[.٥٣]الأنعام: 

.١٩٥اصرح/ التفسير )١( 
.٣٦٥/ ٢ العشر القراءات ش الشر اننلر )٢( 



سمحءج  ٢٦٤
بهم.والاستخفاف الأستكار صفات من ذلك ونحو 

افهفخيب لهم العانة وأن والغلبة النصر لهم يكون أن يهلمعون وكانوا 
•أملهم 

حرتما حلاف على الحال يصفون ®كانوا )الكشاف(! في حاء 
اممهفكذب والغلبة، الشوكة لهم تكون أن يهلمعون وكانوا عليه، 

.، ١١وحذلهم« ، واJؤمنن ه رسوله ونمر ، آمالهم وحب ، ظنونهم 
آؤءسورقا ؤ تعالى؛ قوله ررأما للرازي؛ الكبثرآ )الضير في وجاء 

وجهان!ففيه ماسهوذ،ه آلسقانعق 
الأباطيلمن دعوتي به تعارضون وما والكفر الشرك من أي أحدهما؛ 

وقله إلي آحكد ؤ لي؛ داعثا قل قال؛ سبحانه كأنه والتكدسبح. 
•• • بود،.ؤ ؤ للكفار؛ متوعدا 
،يصفما على المستعان الرحمن وربنا المؤمنين؛ لأصحابلئ، قل أي 
•اباطيلهم دفع على العون من أي • الأباطيل من الكفار 

افهفكدب والغلبة الشوكة لهم تكون أن يهلمعون كانوا وثانيها؛ 
•رآ، ا' وحيلهم والمؤمنين ه رسوله ونصر آمالهم وحب ظنونهم 

حالة، حالتين ليذكر - أعلم وافه - وذللث، يصفون( ما )على وقرى؛ 
ماشمو0هعق وربناآلرءسآكتعا0 ؤ لهم؛ فيقول مواجهتهم 
ماعلى المستعان الرحمن )وربنا للمؤمنين؛ فيقول غيبتهم وحال 

.يصفون( 

•والغيبة المواجهة حالتي القراءتين في فجمع 

.٣٤٠الكثافآ/ )ا(

. ١٩٦الشيرامرخ/)؟(



٢٦٥ ٠٠الأنبياء سورة تكملة 

وصفتم(ما )على ت يقل ولم المضاؤع بالفعل صفؤزه ما عل ؤ وقال 
باستمرار.ويدكرونها الأوصاف يكررون لأنهم وذلك ؛ الماصي بالفعل 
حانيان!فيها الأية هذه إن 

يتعلق؛الأشخاص.جانب 
بالمعتموات.يتعلق وجانب 

علىدعاء فهو ه الي تذؤ رث ثل ؤ ت نوله فهو الأول الجانب أما 
بالرحمة.لا بالعدل عليهم يحكم بان الكافرين 

هبمن ما عق ^؛زآكثعاف ورع ؤ ت قوله فهو الأحر الجانب وأما 
العموم.على يصفونه وما معتقداتهم على استعانة فهو 

كمابأولها السورة خاتمة ارتبامحل إلى نثير أن يحس السورة حتام وفى 
محورةأعّي ، قبلها التي السورة بخاتمة السورة مفتتح ارتبامحل إلى أشرنا 
فنقول!السورة مفتتح في )ؤله( 

ظاهرةمناسبة بينهما أن ينفح وخاتمتها السورة أول فى النظر من إنه 
.وارتباطأيينا

آقز>بءؤ ت قوله وهو لالناwرا المحاب باقتراب السورة ابتدأت ففد 

ورودإلى بعدها وما الساعة وأحداث الحق الوعد باقتراب وختمت 
وإمربأوسدآلخىؤداؤ سبحانه؛ قوله من ابتداء ، الجنة دخول أو النار 

الأيات.من ذلك بعد وما ريأيم َكوأ؛صنرؤبآ شخصة همك 
.ؤقوله: وذلك السورة أول في الغفلة وذكر 
هنداه.تن عمش محقناق ينؤيثات ؤ ت أواخرها فى وقال 



آيهزص٠  ٢٦٦
٠متمحمل مهد سيمل دلل لكن 

والخواتيمالمفتح بين التنامب في العموم على السور وهوشأن 
الساعأبذكر أولها على السورة انهلبقآخر ارفقد ■' الدرر( في)نقلم جاء 

•ؤإعراصهم غفلتهم وذكر كايد(يخاب4مه ص قوله؛ على ردا 
إلىبوْ نلمن بالرحمة الرسالة وذكر البلاغ، هو الذي القرآن وذكر 

وغيرالأولين ايات من به استعجلوا ا موتفصيل ، وغيرهحر ال
ذلك«ص.

ه؛أة - ه

.٣ .٤  ٣٣والخواتم( استح في ور الين كتابنا)اكاب انظر )١( 
رالخواتٍم(.المفتح ني السور بض كتاينإ)اكاب من الأول م الفانظر )٢( 
. ٥١ ٥/١٢الدرر نظم )٣( 







٢٦٩ ٠٠الكتاب مراحع 

•صر حن يومحف تحقيق — الكافية على الرصي ثرح —
دار— امرائي انصالح فاصل د. — البياني التمسير ؤلريق لى ع— 

ل٢٠١٧م_١٤٣٨ىير_دص_اسةالأول_
بمصروأولاده الحلبي المابي مصعلفى مهلبعة - للشوكاني القدير -فتح 

زكيعماد عمرو أبي تحقيق - العسكري هلال لأيي اللغوية لفروق ا— 
مصر.— التوفيقية المكتبة — الباروي 

الهلباعةفن شركة ٥ محل — الفيروزابادي الدين لمجد المحيعل لقاموس ا— 
صر.م— 

مصهلفىمهلبعة — الزمخشري اف لجار التنزيل حقائق عن لكشاف ا— 
م_. ١٣٦٧نة بمصرّوأولاده الحلبي الابي 

—جماعة بن الدين لبدر المثاني من المتشابه في المعاني شف ك— 
*ا؛اه__'؟هام_مصر_١ محل الوفاء دار — خلف الجواد عبد . د تحقيق 

.المنصورة 

•بولاق طعة على مصور - منفلور لأبن العرب سان ل— 
.بيروت — العلمية المكتبة — للفيومي المنير لمصباح ا— 
-دمشق — كثير ابن دار — مرائي ل الصالح فاصل د. — النحو عاني م— 

م.٢٠١٧ه_١٤٣٨اسةالأور
تحقيق— الأنصاري هشام لابن الأعاريب كتب عن اللبيب غتي م— 

.الحميد عبد الدين محيى محمل 

المعرفةدار - الأصفهاني للراغب القرآن غريب فى لمفردات ا— 
م. ١٤١٨/ ١ —لبنان—محل بيروت والنشر— للهلماعق 







٢ ٢٧٢

٤١.^مجهثلمس. ١٣
ؤ ١٠،  ١٤

لإة..................عمبس.
ؤ ١٧،  ١٦

٤٣. ..........لإأمحقمنقآ4طانجي.
سُ؛دايعلأنمميمناؤ  ١٨

٤٨>لهؤ0ه 
خلأد1تكمو0صهاه٢ ٠ -  ١٩

.  ٠٥ . . ٠ ٠ ٠

٥٥. .......... ٢١

٢٢

٥٨ييفؤزه 

ؤ ٢٤
٦٣........سصمحممحنه.

٢٥

٦٤ظع4دونه 
مم;:لتثءص.>  ٢٩،  ٢٦

بم<.بمللممالأ
يأآةسمايإ4ثثيةء

ءنيههئ( دوٌ إاي.<>للثُتي تم يلو وش ه شبن. 
٦٩..............بجثكصيىامح<<.





٢٧٤  W آديث؛آمحءغ^^<صإإكإفا

٩■ •  ص
محآصذا;ا

,شوإث\
حكظإ، ليقولننح رش عداب من مثثهرسحة ومت، ؤ  ٤٦

١٣محكث< 
يكاكوا)أ< شبما دثم( هلاظلم آلتسئ,دؤرآكمؤ \ثزنإإوأَ وبخ ؤ  ٤٧

.ه يناحنسيق أينابهاوكئ *مدل مل، نكائ 
^بمياءطلإإؤمهت^<هؤ  ٤٨
٤٩

.........ؤئواصوإمس.
.........( ٧٢- ٠ ١ إيراهمم)الأوت سدنا قصة 

٠وكثايمحءعيم!،ه. مل ين، ه ؤئد إملهم ؤلمدءاببما ه ؤ  ٥١
١ئملآفيدهمقطكمد،ه  ٥٢
٠............قدآءاباءداهمحرئنه ؤ  ٥٣ ٠

.....^ابمالءىمؤ،ضانلبدت،ه ٥ ٤
.. . ٠ ٠ ٠ ر ٠ . . . ؤآلإأنآتاةآيى؛ه  ٥٥
بيهماليىسةتأءوؤ ٥٦

٤٢تنآلقهد.ته 
ئجُُآهُرمحًءشدفأصثءءبمدل،مئإٌد!ؤنوث1ف ؤ  ٥٨،  ٥٧

٤٥• •••••• ٠
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