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م!!هُر\/اتر؟ر

دط-*لن!1م!جم!-

)-واه-رررلااطولل.ضرصد.أنعنناكاالحايئ!بفهالحدْ

و--يراط،تمةوارسالة.اعلالدةالمح!فىةصاحبعلىوالسلانموالصلاة

.تسلإكنيرا

...إمدو

يتةطءولا،مهيةبلافي!.تدrموصولدبث-القرآنءن،طوريث

يبه40ئو!ر-م..فيفىوطلبةررسانجذابالهضعليهتقهلا.منيبه

وندامةالدءدكأ5tمزاْقهفإت+سلامةوطلبمسلاىوقي!جأمقا

1إبد.

وهروفؤالااْيةظذلةو-هل"تأمهوإدامة.برهتداليافهدطوةد

"الألبابلواأووليتذعدآيا-،برواليدمبا!كإليدأْؤلناه،كتابلإغه

ئالالاهرو.ابهيمروناالدفيعلىونى

(151قفاأقلوبءإ!أمالةهـأقيت!بروقةلاأ)

رارالاقيأح!+،ا-،فباطمجردءقفايةأب!دتدبرهإلىوالدعوة

ا-ى.تءلىوالفرف.ْهارءسأبملحافا-إلىعوةد!.وءطاثهبتصصمه

الدهّء-يرغ!ستولوكاقاقوآقايتهسوقأفلا).فيازالإ!

.!كسيرااختلافآفيهلوجدوا

لأنها.الأع!،رعيعلىاملا،ائمفاتاي!!أإ.تفماأممغالإجماز4وئضب

م!هجالطويةتباصا3امنليحماكغير.فهو.رمعالتهبحوهرثطققفمية

رصا،جةبأنههذاشببالىت!فيوأكلا+وحسبهدا؟كتابصاة

؟؟.دصيول!قىدبعص

صْتونجمافيهالقولإبسييكلمإالمجمارهْفدحدقلا!بيبقعْاولن
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محطياتدقيصدىئما،فيهزالإمجاومبكلل.مستوفدآيمنعولاطارتاَيردلا

...عي،واصتطالف!4أتسعامهماالثطر

للإحصاءتخضعأن5قفيهالإجمازجوانجاأنزابمفيعمولن

.الإم!نو!دودالاستطاعةطموصاتفوقف!ذاقصاءالاتبهايحيطأو

س!ياقلالناظواتالحيونطسلأنب!جةالتأصلطولعلىيدفي

بنضب:لاؤيا..يخلقلاجديداأ!اد.االدىافهصعنعوهذا

.بعدهءنيمدهوالبحرأقلامسثجرةمنؤضالاقنماأودو)

.(اللهّتمدتكاتمالمجرأسبعة

الى.متوجهافيهاالمحدىيظلحشهللإجماؤمظهوأعظموءدهوءذا

بحينهبالفىلا،أثالثقاوتنوح.المصو!صيملىالباثريةأثعدوات

سنامه+ولجغ.زمامهملدتدأنها؟شرىاالحقليطنمجالقصودكن

..افهدهكامأعلىالغيبمنئماهداَليكون

+!

مكدمةفىيأقاثغوىالإمجازفإن.فيهالإجمارجوا.تتحددومع

.يالاضمامأولاءا!!طون.الجوالبمذ.

واغاْ.اثعمسيرئمةوأاالنوي!منالجهرةلىأى-مليديددهذاوليى

..الإمجا!معرشقا!مرآن!فعهالدىألتردىمةأوآمنااطلاألى

أهرربكردوالمأمهمذهـو!ةلنويانحدالم.العربنحدىحبنفهر

اد!آ.متاويللسنأهلكالواوا"ا.وفيديبة!كود،ةأو.طآ

+.ظرموموضح.فوتهمصيرواالغة.كللمصيد

.تمونهمنوأعفاماعلاصدالمهاقبلنتهتحدام.تحدامص!وهو

!وكبحثر)فأتوا:الحلىقامعالالجمو،ل.الفيبموكأواهالحل!

..ئماعرفيهطمحولاضطيبذال!برآفلم(مفتزياتمئله
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مالهرآ-ورتالتى1)"ليةوحقائة،،ولْىا،لدرصةلغوىاجمازفإجماز.

وقدالكلمةنهترىاالغكلىللإلمجازوجهاطقيقةفىء!الحلىجملإجماز

منهافيفمأطوار.فىصالعةل!تلائج!لهاخاطربانيماوضمعما+برضعت

ةتم!دآترء،فاء!رىا.نهابةام!و.زللإلمجامعنىالمبهثعصرفىبهالعوْ

فيهكهفيحدعحرفىصفردصويقمع.مطاؤ.ويتنوحجوانبه

..للإجمازوجهاموهبةذى

!8

المادةتخرقالغةأنهاعلىفأجمحواالموةلغتهعنالعلماءتحدثوتد

..الإلفعلى.وتخرج

علىنلمهأنeوذ.ولأليفهفلمهفىاجماز.ان:يقولألباقلاق

برخكا+ا!دلاممنالممهودعغظرجمذاهبهواختلانهوجوههلصرف

منفيهين!رفمااختلافوعلى،تطابهمؤتيبمنالمألوتومباين

صيأوهذا.صبينكاكوالخبا،تافأوالمحنافكالمجعلةالكثير.جوار

.)؟"العرفويخاوزالحادةحدعنال!مبهقي!3ءيب

الاةطةترتبىة؟ذا.طما،ل!آ!ولأططافهان:عطيةابئويقول

دإالقرآنأرلءقالأولىتلىأنتطحلفالةأىب!ططتهء!القرَان.مق

ذلديطهوو+.بذم!بطلاالبئرمنحدأَأ؟نضرو!ةومحرأ،آ%ر.

جهديةيهايىتمرخقصيدةأو-طبةيصنعمنهيمالفصيعأنفىالهشرقعور

خاصمةبقرقيخذهافيأنمايرهلأحدتحطىم+كاملا!ولاينشهاالفيلائم

كتاب.والبدلكلنالراضحموة!يهاؤالبمذللالاثم.وثنقحفيمايخبدل

لممنهاأ!نلفطةعىلىالعربلعصادأديرتملفظةمنهلْ!ءتاث

.،2)جدبو

*.!كلة-

.أء02مىا!عاد-3أ!3ه،صاكقآثإءجاز()1

http://al-maktabeh.com



-6-
ة3Xاقيا؟هـاثبهذهب!سلجبى.لهاخدبراالقرآنرى"3أنءلا

.االغوىاجمازهصكلاهرءن

ئ!ابن!و..الاضتقاقفىوه،جمت".هالسياقروناد!طمةفى!وقعا!بماز

وخلاالا..ا!هـتاقمها4وصر..الإءدابفى!موكما..بفسالنهفىْ

...الانفىووءيما..ا!الةفى

..تجاذأفيإتبا!أ..توافةااكحنادلمجحتلاأالإح!فىواع!ا!

دبهراواطذف..أصا!اضكواروا..آظداوالثرادف..تجاث،ئاة!واك

....نةألاد

"مكانU..4الصاالصلفمغالهلماءاف!نوئفتطالماا؟واْنبوءةه

أع!بةنواطكاكشأ-بم-كالحهدو!اي!اايةطنواأندونج!ايمزواأفى

..فيهولطرا.لا

عنتبى"+ش!هـدةوقفات-ْعايمم!أفهرضهوان-ي"جكانوقد

+.قيلىوفيو!ات-،ترلمجةو!ظ+،!جسدانلقالاواةروحامتلاء

توافأو+درسلمجمه7اأم..محزةنتفا؟هقدنهاخديغْكانوان

ال!-ة.قكتبموافمه،1تتوزع!اثرةمتظتفاردقوظلت-نجثبيها

فض*و-بهم،-ا!ممنيقللأوفضلمينتقصلاءفيافإن-والتفعمير

ةوةو!!اتبعد!بأقلمنمواوةث،الطرثقوعبدواالقولرادواأنه!

..التطبيقومهالالمرثماددليلاتصلحكاشفة

اةانل:اقولفب،يصررقغبئاثا-بمهـابداأ-بعدمالمحالوسيلل

للأواخ!(الأواظاؤكآإ

WIيةكلة

ركلء؟-كلقفت!و-قةتستوا.كااطاهرةاهذ.استوقفتنىوةد

.!استةداقا)يهتمةصت!ررتَير!االئي
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ض!ةطوالوبهامحهاوعشتلهاوالفمامت،رررامش"ثىفلتوت

لغة،بتدريسأتوآومةالما3بم!كنتآأبايهاالحهدأولوكان،أعوام

ادداسةوكات،المتوسطةإلكليةنيةالقزَاالدراصاتبقصمالقرَاته،

مزيدعلىوتحهل،اعلواطرمغكثيرأونثيرللبحث11آتفتحعتهابعا-5

والمراجحة.اصأولا!بط

الضاقهبهطماتأراجعافهبيتصاوفىافهلجاو!بتىطالت!قد

الكبيدتض!رهمغالببعنهمفاتجوآضذ،لمجرهمنأكرفالة!رو،ءت

أسراد.فىوال!رماق،مفرداتهفىؤاراغب،برهالهفىا،كعثىوكان.

القدسهـةاتيادابىفىدلاهأوأمهرهداةعالمأالآعلاآا،"4منيرمتو

..الحظيم

ف!سةاكو!لقافةالعيمالمصا!تحديدفىالأعمالدورلل!4وكان

اعلو.وؤئمد،اطرصتحبمالتىاطاسةالهتيقة،مم!اله!برق

المع!ةديةا.قرآاللغةأسارعلىا)تحرفأنضرووة..الا-اهوآ!ي-ح

واضثقا؟!ا،اكاكات1بأصهولآإولو،إلافةواسحةمعرفةإلىلمجتاج

..وتقايدهابيانائقوطرا،4!باتهارالصةأيبوأسا

ءمافهعلى"ترففىاليهاوالاصت!ماللغةإلىارجوحأنوضاعتى

اءجاز.و.ظ!ر؟معاْو!+فهى،ودوايةودربة،وهدايةمصمةنآالة

فى4متفة،باللغةعالممن،أمرارهآو)ستلها،أصاليبهفهمطاأقدروليس

صةوثهالا،نج!رآناثعصلم!نوعا.ميأوهذا،محار!افىمتبحر،ءلومها

...4منادق

"م:وتةولءلمى-،أصابهفيعنهافهرضىاظطماببئمحروكاد

ثممر:فيقول8ئواننا!ما:فيسألونه.تضراهلابديوالكممليم

ممافهتشير!عباممابناالتزم!وئدح!ثعسيركتاببهمفيهفبمافاالجاهل!.

.،االعرأدترحمك*!بوهحغمام!iاصيثبةبهوبغادمرآن
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فىللنظريتمهـد!ىلمن.اكمميةقالملماهشددثصأدهوطيميهولأ،

افههكتاب

عالمايمنلم)ذاافهفىكتابيت!مأنلأصدمحللا:.يقولورمجاهكان

.الرببلغات

العربلجغةأعاغيرافهبفسركتاببرجلأوقلا:يقولمالدوكان

ل!لا+إلاجئه

ممالها،منتعرفماكلبلسانهاالعربافهخاطب:الث!اف!،ويقول

لسانهاسحةجهلأصدالكتابعبمجمليحلمولا..الكتابؤلوبلسان"

.،ولمر!امعاليهوجماحو-دههوكثرة

كانالىاللنويةالعطرةمستوىملىدكونأذ،ساتدي!نوان

عمت:؟ئمالحتىاللغوىاصاز.بهواأدبهاوالىالمبحتعوبعليها

ولايم!،وأ،الجنمنكاآهوولاالإنىمن!آلاهواعد!ممن

عليه.ي!

نقعرقأنبخايحسنفلا،مثمنكرنأق،ئناقديمنان:أقول!

الحملفهلناخلفوتد،مطدرهافىاليهاؤجعأفىمغأتلىولا،تحصيلها

.مهاداوطربقاونيراَرادا

و)رصحاللنةبسذاتمحمدعلىالثهـديدحرصىالمغطلغكانهذاومن

كاتاجوانبذام!محلىعاينىأمما،ادرامهةهذ.فىونمموصها!مولهاأالى

لىممدففدطت!يةا!مرآاللغةأسارمنالكثيرالىوهداقمثعكلةظفية

موضوعبةقدراسةتصنينهاثم،اأؤجمعمساصورهاواستقراءضواسا

عناصرها.وتجمعأطرافهاقهبم

بهحثبمدةاليتب!ا!أيتجوالبها!تحددالف!اسةهذ.ولإئسماح

-..واصدفوانجميماعمهااديةرقرآمو-دعةق
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ل!الكريمأقرآقفىأالغوىالإجماز"

بموضوعهيسثلكلاكتابع!لمفوانكلفرهيةعناويئوتهـزعها

االعالى:انحوكل

.تلترااارسأ:للأوالكتالب!ا

لعاص!+ااجماؤ:قالثا

.ولغا-االمرآنلهجات:الئالث

ناههوالهالهيئةءسادأ:اض!لىا

لية.القرآالمفرتاعجاذ:اعاس

وا،صاثها!ة-!طاؤإدة:دسالسا

.ابالإسصراوأ:بحالسا

االعأمل.وأطيلى.أتأملهاظاهرةكلعفدأتلبثأنجهدىطولتوقد

كلااطرصحريصماص،التدمموضعآ!سى،خطوةصعندوأ-وش!

ارأىمرالقمنالا!تراذمحصزأص..واليي!التثبتبغيةا،ياة

.ونحاطر.صطر.،مهيبط!تقفىالهوىوعثرإت

ممافعذا،الىأىوفيصلاليقفىهـ!ادرام!4هأ.أنأزم!ولسته

عا"لهيزمحهلا

!"االغةأعراتعليهاعانتوأ،المرأص!ةبهاأو!خواطر!وانما

فيهمطمحولا،لهاقلفيهلا+مطمعممافهذا،أوعينهالي!ووء3!أما

.(اللهإلا؟تأويعلموماأتمحها!صأ،لهالدىفههـ5وانيالجهد

ياكنو)في،الأكةوءدىالسلففضلفرمهوابمنفيهاحا،ماوكل
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--.لأ-

إفاتأوااظاهرةانبجوا!تتبع،والتنسيقالجعجهدغاذإلى!نبمدنمت

ش!حقهفى.إطاومحهائلهانذ

هilk،ابته!ينأخطاءفىقيبأنأملىفبلخةصو!نمي!كنو)ن

صأاشبيلقصدافهوعلىلؤىمااميئولكل6أ!هممدوراءمن

درديراليمبئعلىا،م!:الفهوآ
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8؟-ت

االغةىْالترادف

الأل!اظفي،تترادفلغوىحشدنهواالغةفىؤا+مظهرالترادفيكلد

....اراحدالمحنىوتترالىءلى

والأفحألىاالأستطملومتنوعةكثيرةاالحْةفىالثرادفوشواهد

.وأطرؤفوالصأت

التىبصوونهلكنه،اطيةاالغاتنيهاتئ!تركعامةلتويةظاهرة!وهو

مغخ!يصةبع!ن-كاد!الثمحرلالانساع4.-منالعرببفىعليها.؟ْ

ا-؟،وسبعبرنمائةفالماء6اذات!ب!اتتنردوميرة.!مهائصىا

الأعاءمنيحصىمالاهـللهاهية6إممألفوالسيفامم.،مائتاولثحبان

الد.!اء!.منادواسأعاء:ألوا!نى

اندإها-!ر-فأميالعرليةالمترادأتفىوالتتوحثرةالا3وه-ذه

.واع!؟نج!!إستشريننادمثعةنا!!أالهصورصيءلىاالغوبفى

15فيربهتةضلالعربيةفىالافتياؤمظاهرمنمدهأرصبئاسوكالط

كللأننا-يةالعرةاكلض"ابانةتبفىلاا!كسماؤأنويرى،)الغاتمهـق

طإالفارسيةإالغةوأوصعافه!سيضعنلعبرأنالىاصتجنالو-قولىحد

كثير-!فاتل!ةإلعر!ي!نذ!لرونحن8واحدباممإلاذلدأماكننا

قيفأ،ادة،أشاحاءإلأادطةلأئصياءاءقوصرمماوالفرسالأصدل!كذ

.لأا،المرثيةللغةماالسحةمناللظتؤلسافيوأذادًمنهذا

مفرداتلجحفأضطراالقدما+بهاهثمالغةامنوم!لتهالترادتولأمية

مدىعلىتدلطائلأثروةعنكع!ب!فوا،وابطولاتارسائلفيه!وضعوا

ألخمابها.ومداللفةاتساءقنر.أ

؟33يه.)1(ا!ا
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:ذوائد.مغوذ3روا

فىواطرية.الأصاليبوتلدبئالحباراتثنوحقالباناءبرا-4الوأء

وأصاليبالفصاحةطرقاقالتوصعملىواالمهرة.والاشقاهالاضتيار

.االياف

!ي

:متبايتةآرا+ادفالقئولاملاه

ص!الناوتةالمحاقوجودويؤكدآالتاا!را،فوجودينكربعفهه!

لحسكرىوا،لفاوصىوا،رسأبئاو،ولخة،لمبردا:منهؤلاءو،ظهالطأ

الم!اقتبفىعلىصاعدمالدىبى93ااطسأعابالاثىتقاقي!من!وصربم

.المترادداتإذ.اعلا!4

إ،لفاظاواحمدالمسنىعنالتبيربأنقناعته!ذفىالىدةحمموال!ى

معنىكليجريانافيكاطوأن،عنهالحكيماوافع!لعبثالكنيرة

يقتفىمنهماواحدكلفإن،واصدبل!4قالأعيانمغجمفىأوالمعاقمن

.11"أليهتحاجلاففملال!فيوالا،ا،خرضلاف

الدقيتةالةهـوق5قللابانة،يةاللغوالفروقا،هلالكتابهبوأووضع

إليههذبعا4ْعكلملية!ورةمدللاالمترادأت+!.

ا؟رصمنجهةالعباراتق3Jالمترادأتفيتماعنالأئيرافيوكشف

وساق،حما!صوتLا،ومها،أوتا!4لفمادمنهاأذ،مبي!موالبفاء

ومرادتوالغصن،الحمئدليلوصيادفهالسيف:أفظذال!عل!ث!اهداَ

،حةالفصفىتتمايزفإنهاالمحنىقؤأد!هو)نأنهاؤصولأ,،الح!مدج

والسلاسبما.

وين!را.تامامرادفةاوجوديؤكدآخرفريقمافيدهؤلاء؟نبوالى

ا،لفروقا(1)
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لكلكاند:بفولجمهؤلاءويحتج،ألفاظهح!الناوقةالمحاقوجود

عبارتهبغيرالاثىءعنبمبرأنأ-كنلمامرادفهاممنىفيرظصمهفلمطة

فيرالىببف!كانفيهلاشل!،فيهويبلافىنقولالا:ويقولون

هذاعنبيذعبوفلا،خطأإللل!الىيبممنىءقالحبارةنتل!الثد

ا!احدللمنىالم!مر)دفينإلافييأىوالثماعر،واحدالمحنىأنعلىدل

اططيئة:كقولومبالغةكيدالأواحدم!نفى

والبعد+النأىد!نهام!آلىوهند!

.")؟،.البمدهووالنأى

هو!ل6المحبن!ءما:أعرال!اسألأنها!غوىزيدأبأعنوحكرا

وما.دصأله.المةآزفهو:ال6المتكأصوما4فسأ.المتكأص

مساءلته.سغلأدهأحمقأتقال6المتاَزف

بألما!اداحدفالمهلمجتفظلىكانالعرانعلىاعلبرهذامنواستدوا

لمربق.دونعليههالدلالمترادد

الاثمثقاقيقعلأنكرالدى"!ا!ىالخرالرأىهداأ!ابومن

صة.عنفضلاضبهةلهاتثهذلامماالفادتةالمحافىتلمى

،لمعاقاقولوو!فاليهف!مبف!الخرتاجادىالسبكلوالتاج

عحيب.ومتالت!ت:بألها!مارتة

اللغةفىو)خالشادت)نيرىالدىالرحموتفىاتحوساصب.

بهم.يبألالقوآخلااالاصتضائيةإلفرورة

تكاكثبرةكضهفيهولابهوانشغالاقىمسماأشطمظ،يهافيوكان

-..اطيةأص!ءفىوآخوالأ!مدأسطهفىكتاب

115والصاحي354ص؟-المزءر)؟(

ادصيتىدلونعالىالماب:والب!القربحودوالفراقالنأىأفى:المبردوأجاب.
http://al-maktabeh.com
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أيع!ىماءليهفل!فيها!زيدااليدفحهبهشديدآتراو"ةير!زا،دى

لان!المس!فاليوش"بإ!سوما!فيصتابهوابحهومانحوءلسفه

.،أوفالىامطن

!-ودإ-لهوفيوارأىهتااليجمي!بْىاالغةءلاهمقوالمحدثون

إليفي!ادونالحا!ةذالمهاقألباظه،ئمصاكفيههـ!طتفونآالتاإلترادت

.أ؟"الناسمتوسطىالعادكالدىإلفهمذ!فىمهتديئالفا!ة،المحاق

*0

ئعكى.مابينمالحلافذأاالمرثق!آراءمن!وا!ح

،لشادفجماهإلمج!ونالعاءةمحان!ثاقالألفاظبتقارب!طثفونالدين

.ئها.افىف61!رينكرونالمحمام!4محانيهافىيدكرقينوالد

:الدو؟سيفهمجىلمسفىيةولخالويهافيالما!سىعلىأبوسحوحين

فقال.واحداإحما،الاأصفظفا:ؤ،ليتبسماعاكشنلسيفأ!فظداأ

وكأنصفاتهذه:؟ل؟وا)صمصام،والطرم،الم!:دأين:4ظددبئا

.2،)والصص"الابمتدكلرقلاالثيغ

نحيالكئيرةبالأجماءا!إحدالضىءإسى:يقبىلاأوصيافيوكان

السيفوهوواصدالإءمأنفىهذالقو،واررى،واطصاموالممندالسيف

ةةبرلهألازىألاوجاستحد:نكو+ألأفحالكذذ،صمناتبحد.وما

نيامعنالقهودوذنيا3،نجاسمضطجعماكانلة!لثم،فنم؟آ

وبهذا4كاالبابمحرىهـولاوءلى،الجرسدونهى8طعن!الجرص

أ3".ثملبئ!يخناءذهبوهوتول

.:دوطن4االتفىالترادفأنْوالص!ح

تواضعمماواجةخالتواضعفىا!جاتاختلافإلىن!اثأتيرجحافىلوح

؟؟اباحي،)3(8.!ى-9االمزول)2(؟لا8الرتإ!اتافي1()
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دوا-ب!صنى،ومدية،س!ك!":أمثمالالموحدة81فةفىمنهاصءلميه

ل،ا)-لاآطيهأر-ولاأنالحديتوفى،أزديةوا)ثانيةقرضيةالأود

ل،أتريهإرريةآو،لاتةتاثمءنهيف!م!ةبرفيالعا3ناولنى:هربرةلأبى

بومئذإلا!3!عقألموافه:ل6نمأعندبمسكينماأوتسمىفقالكحم

ة؟مدإلاأس!اصناما

ذلدواحدكانممنىءلىاأالماظ-لنى!طاكثرتافييقولوفيه

.!"ةوهناكهنامنلإنساناصتمشالةاتير!ونبأنأولى

علىئقوىولأاالماوقةالمعاقفيهئتألىلاا)ترادفمنالنوحوهذا

أحد.أل!ر.

!حمغكاملمجملأنينبغى:فقالتذاالىالأصدلفهاقفطنوةد

"+r،ة2)ينكوهفلالغت!فىL%واحدةلغةفىمنعهعلىالترادف

الحامةالمعاقفىالعقاربمجردعلىفيقومادادفمنالثاقالةوحأما

5ىؤ؟نماونحوهاوالعسلاسيفواالأصصدأحما+منؤىمانحوعلىالمعمةبهة

.ادترادأتامننحدوها4الإ!دفىاضهرتصفاتالأ!ملفى

اقىثلققلايت!مماوهواثرادأتفىالأعمالفمجمثلالنوحوهذا

.اعلاصبثعف!اها4فيهصكاتختفظاذألفاظه،رو

.الألةاظيذا!رادفءلىايهنامجونأنلمجبهذامنأصاسوعلى

:لغتاناداقعفىاالغةفإنإضما!أ

بنقارل!ءخ"ويمةةونالعامةافمئونافىالناسبهاي!تعاملبسيطةلغة

فيههوكموسع61!رادفتقرايغةوهذه،الدلالات

ومثلالبيانقالإح!آوتتو!الدقةعلى!رصوافيةفنيةؤلنة

4http://al-maktabeh.com+"صا-المزهر)2(لأ43اس!)؟(اط!،نعى
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وعات"افارنةا-صائص!االألناظوترىإال!رادتتصترتلااالغةهذ.

.+ةالممبز

اإخةْالىلمجت!مءالمفالئذيفىويفا!لالأصالبيخصحنبالحالم

.،والإبداحالةوقوءطاهوالمعاقدأئقكلخلالمامغا،ئيةلتةفيتعرت

.جاص-فصرمهشقحدوفى6الشكمحنىفيرمعنىا!يبقفيرى

باللغةيسقيقللعامةمعادثاويقربويبسطهاالأساليبينرحوجنن

.وقدإا-فبارفىةيرىا!هريبةبمعانيهاالألفاظمنومجتقالهسيطة

طلتيه.فىمشاقفمما!طونأندونقحدمعنىجلى

،،
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اكأاأ!-ررةابلغتبمالعربيخاطب-ومجؤةمه!-القرآنب،

الأساليب.شوعقبهوامهتعاتالزادفأقرت

ء،نلا-كأاالغةمنالجانبمداالقرآنيشخدآأنبدعياوكان

ا-ت!روامهفىولتت!لى،يةاالغووذخيرتهاا؟يخةلقيهاشهاعدارؤصق

.البيانوابذحآال!دقة

نظرةدفافا"أالىننالرحينالقرَ)نفىالترادفبووودالقولمحوزوقد

بةيرردةءةا"تظآلمجدناةل!ومتاماتهانستهافىاليياشرجفىأماانراد

د،ثاإرادةفريتولامماللعنىودقةادلالهؤاءمناكقصبماتفد،فطير

كنا.ها.يغنىصيادفمالهاو!ررتماجميع!ا4اللضأدرت

ان"وأرابالرادفكلنهألناظملىلحكواالحلاءبهشقيوروةد

!يذ،)!(-.*نيجاَ)أدثدةمنوذكروااالفظىكيدالنأبقع!دباهت

لابةوطصاومثداالمؤصررةاوللمنهوعدوا(يذراَءذراَ)و(حرجما

قيم!ولالأ%رءلىالمزادن!أحىدعطفمنهوذكروا(يئمدبرو،ا)

كأجواأط))وةول(هظول!ظلمالاتخات)لابقوومثدايهدالتأ

.)؟،(w!الىوحؤق

ائرا،فبو!ودالقولإلادارصينبرضذهباطديثالعصروق

لىض)ة-هـنج!ينالمفصربهشلمغالاةفلامه،:و؟لاظهألةفاآالتا

)2".نلرائهقنهبرولاثميئماألفاظهمغفظ

المح!3مالبيانجهةمنةص!فو!نحوهايخووماالآراهوهده

.204س3-إ-،فىدا4لأ2،،35ء3"5س2-البرهاث(؟)

اترادفرأسرا-02ليةالسإثباتاق)3(
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يمت!خ!مأنبيافهفىالإح!آدقةتقتضالدىاقرآنال!ةمعتسهوريمولا

ألفاظهدلا،فىادقيقةالملاحظعنيمشفمعجؤاَاصتخداماالمترادأت

ات+.ير.ابلاغةوالقاماتبفقمنه"و،ءأصواتهوجرصمحانيهوظ!ل

ني!،مماكرريطبمرادفهامنهاللفظةينسرواأنالحلاءمننقبلهوةد

العامةاكلالات-!ودعند!كعانيهايقفواأنأما،آالأفهاالىوتقريبها

مالافمروامهادةومحانمكروةألماظجمردشهاتجعلالىللث!قيوالمحاق

.الإصازمحرضقبهافهتحدىئكاآنقبله

فةفىهوقوعنف!،للثقيفىمنالعامةلغةفىالترادفوقوححا!!إن

البلغاءفيةيتفاضملالدىالبابلأنه4و!ورميبالبانيين!ناعلا!مة

البلاخهواص!آالبيانبدقة

!ملت!آ94ءالإطلاق!لىواردفغيرالقرآنلض"ئونوعهأما

هبدجيا-لمانفيهصفووضعصألفاظهوأح!تنهعبارا

التنوجأو،-يطالتأدعوىمننيهتلمهما،خطيرتولبهوالقول

نهفيقر،وقالقطاكصعلىللجرأةيفتعإ!لهأ،يخهالحطورةو!!ضع

بقولمالاوهذا،ادفهعيمحلاللفظفيحدنفىأفاظهيرضصونوإلممنى

وأسرارها.ؤاثهاوالقرآنيةالهبار:بصموا!الفضلكمزمنبه

ف!!ةوفه!اود.تفروظالله8أ!هاكدواوأاللاءنكرهأوتد

أ؟".متراد؟تهرزالضاعىكبدالتأ

المميزةوخصائصهاألفاظةمعاقعنللكعفأشطواذلدسبيلوفى

ب!اة،!تةالأماقلبيان،ا!غويةالفروق"كتابههلالأبوفوضهح

في!ا.الافظىيمررالمأءرةد-ضإكن!ورف*!اسهو!لرادأت

،للنردات"فىكثابهتآخفقدليدانهذافىأئقجهدوللراكب
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زرامه51وكان،هفييرقاليالمبمكلالحاصةصهانيهابرزوأنيةاقرَااألفاط

،ذررةءمسهخد*كتا؟لهدأفروقد6،وقىرا!اشهاللترادفبد!ا-ة

:د؟ليةأتووقافر.ذبإ13ماييانودف!لأشاالألفاظ!قيقالى

فى..ء*وذ3ذأدةلأترالألفاظءقبلفظخبرص"اساختصيحرف"

لا!رقامزبررهمماذأكونحومرةافؤادواءرةالقلب.!دذنحوتهـاتأ

امئكرابة!لهف!الحدفىاذاألهفيقدرواحفإباْتالباطلويبطلهافىقى

؟(0نةاك!وو!هأفرَانافسرفقد،فيهشلىبلافيهويبولا،فه

و.وءصه!!ةا.لفظلكليرىوقالةرآندنهااسابىاعلطوبتمصر

4ه:ارحمهويقولالبلافةدبحمراخلاليهوالإخلال

كالهلمالناسكثرأزبمفىقالمعابةمتقارصلصرادفةلفاظأأادصق5

ذللابخلافاطذاقعندفيهاوالأصينحوهاو6ابضلاوا،والطع،وللعرفة

إنومعاداا"!ىفىصاصبتهامكنبهاتففيخاع!ةمنها4لفظأصكللأن

مو!-،الألماظمننوحصو!خهوالبلاكةومود،بحفهاقاثمشكا

فدتبدلاما،منهفير.طءنهم!بدلإذاالذىبها؟ضكلالأخص

مه4-طونالدىارونقبذهغاوام،ادكامفسادمنى،مجونى41

البلاغه)3،مهقورو

مترادأت.ناسدةررافتناولبرهانهفىالجانببهذاا،كثمأواهتم

مميزةودلالاتد!ةفووقمغبينهامامبيناالفاحصة،كراصةال!قرَان

بينهاآالتاالرادفعدآإذلل!صؤ!داَ

في!مال!وةرر،وجاستور،لفظأمنهااولهنهومما

ذادفيهبعتبرلاCالجدس"و):ثة!مهيمونلا،اتسدا،ان

ءافي4متصودكنلأ8ا-"جوا"ولت!ول!،لهيتاعداوة5ولتة!لمذا

(i،4تدالمؤا
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ا4مدة،1،داللإثءلىدأتققلبت،يمفا!د)و،1)يفى،"القافوثبمات

ولهالمماء-5ليقبىقىالدىالآ،يرلاتراب،قحا+الث"و،طلهعلىبقاء

)د-لا8"وت"دا-رقيةثى"اصينا،الدئ!،ا؟جم!"وأما4طويلليث

هـور"ئدبذبمترر:فى؟لوااولهأ،عنىط"هيثبتولا4ئوىرلل!ضادب

إذا..ناتأهولمماالتقيل،-ثاروا،بم+سهمحبلسجلعى:او!لولوسطا

6المة!ودهوا)لثباتفإن(للقتالتاعد)تعالى؟ل:خقول9مذاف!ت

بعدهذامحليمحركةولاليلاروالاًى(القأمحديئمعهخد!ا1):وظل

:،و؟لضهزوالهلا،إذمجال!ى"يآله(وئمصعدقح!حدفى):ا!!6

يىيرآزمالمافيهباسأنهإرءإثمارة(،لىادلىتف!هـادمممةيلإذاأ

.!لق!سفيهلاكافةدهلآ،؟فس!واالنفحم!بمم!طب-!ةإ،ررجمرثلدس

يستضبالم!كجمالسةلأنجليسهميقالاتلاش6الوكقحيدلايقالتاIو

.)؟،مطَنمائتا.ثي!ن!،أةالهردالقبسةال!تفيفحم!ا

13بأماالقرآن!المترادأتعندالوقوفطياافهرحمه19!نجضوكان

لفماىسصالفرقفىقودا،كثىعنهنقلأسرأرماومىولإستحف!و

:ي!وا،حيث،+قآ5و"أعماحا"

لىوظمر،الإيتاء8ث"الإع!اء،،:يفرةونيوناللغ!ي!6لا،

ق.أقوى،تاءال!"أنوكاو8اقكتاببلافةعليهاني!قرقب!خهما

ثلاقأ:يقاوابخنهطا،لةاإ،.+!ا?ا"لأن.مف!و؟إئبا!تافي،.طاءا!!

فأ!،:تآتافى:يةاا،غاإوتيضفآفىنأآ5الإث.ناء"ف!قالثلا؟،فطوت

ه،.طا!علاىاطا5!،ءثء!لاإثباتفىاأض!فم!ا،فئْفيدالأ!لجهوالة

ولقيتلىءوةو،لكانافا-ال"ناْتلىلفي!ةطخ؟قطعتة:لتقولدلأ

؟ةيصخ!لا،ا،ظعفاقعاخه:يهحتا8و،!الم!-سثبتلماولاهادد

أفطللأذءذهبنضراء،وأنضسب،4قيضر:لمجوزفلا،!ذللثالاءطا؟ح

http://al-maktabeh.com."3س،%هالالبر(1)
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،لأةمال،صتةل!المامملى.ا!لنج؟المفعوللهاث!تالنهاعلمندرتمهاذا

اؤشةحرتوةرر..الإيهظ!منأقو!أاذن!الإثتا!..ولكلطاوحلاالى

آشماء.(هـقأكا!اق؟فى):.الىبلايصيا-.!!جدتفوالاقرآنمغمواضمبم

منصبمحماتإ:إدُآ)و!لى،قو!!منإل!ي!.أجهلى"!:.!?ط2الملأكل!ن

ئر(اح!اإكططتأ.،!):لاظ؟-.نهفماْ،أة!آنأدعتام(احطيمإثالت!رآنإئادا

فىيرتح!؟ا،!اهنمطالناؤلىدبر-دء!شالحوآ!اثد-ز،دأم!ضضكهالةلأدْ

وأمتهالآض!إضيم،د!4وا،ا؟شانفىا-ساريةوالأثادالؤءكاذلالى

أصطياك()4فيهـ!الادعريماآإقاا،إإ،كه؟الىفىئلالأكلا-عطقعةرر

ي!طواحتى):أ؟جء-فآأ!حم!5!ماإلىيئخةل!!رب13،!ةلكيتدك،نه

طيبعقايتا+ن!-.و"ئمومناقبرلها!اِ!أق!مو،خما(يدعنا؟ذية

ل!صكاةإكظاؤهفىبمأذ.يذون+:!المؤمقأنإلىاةإث-إ5ض!بهمهوو)نماقلب

صركل1(وزنا9االعليةهذ+إلىإنالر..يةالجزعطا،ير-كوذع-!لابقوة

.)؟"الكضابأععرا!من

!،!

خيرفيهخررر،الترادفقضه،!،ا،أة،نسغ*يهاقر%ةاالىلةزج،و!ث

فىؤادةت)نوالألة،ظأنإ!،صرلمجةآط،ءيرشد!افه!،و!فمادهدكله

ا!فطةوإن.حيماط.بالأسلقواْخمهكا5بْر،"تمازإخم،!ث!قركةفيلط

،ساهأمقاؤ:4ةستهبنابية.آمقافيإسانآتبموذمأأفةصلىلتألْىمنه

()2(.نانظرالوافووعنارا،1تقولاآمةوافيالذيباأ!)يمةالكلريةالآ!

أت+!راأة،آاك،-بالاذظاختيا!قادقةضرورةإلىإلقرآنيرشدلا

هـتافىبةفي،ال!ىأدفا؟إيأحمىفى!وضمهء-،!حإ+)فخا8؟تينهىزث!

.ا!رادفاتابينفي+ا!مااواعلص،ئصافارتةإا+اقا!-هـدو!دمما،آالمقا

401آيةةالبةر(3)."5س4-ظالبرها(1)
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لا.ا؟كلرفىدأدن!اكاافهمثح":ألأيةلهذ+سيرهتةفىأ؟فخرب!هـل

مفاعه(راهنا)لهةوةإن.فررة+كلْ!حلهاظلاثادفتينمشنتاكاإن!

إةتا!لإفي.أ!!وللىاواةموه!ااالةظمذاف!ناث!فىي!ارعىمن

لابدأنافىوتةالى-افهةنهاماًحماعتالنرعمدحمحكأرثحاةالواكأنهم

تطاب(واءت،)ؤ.".افاطبةفىوسلمطل!افهصلىارمهولتعظجم!من

إتيرهتدتةللاوء-"تفةلولاكاىواحيةولكأنهالاستع!،بخ

لمو)لتِةلالإ.13يىأو+أنافهأعيم.الانتظارسؤألال!نغلرناأفى!لهص

.الإ!ادة)1،ادقيإجونفلاعنه

آ+ةابتناصلالفظةلأ!ا(رافا)من!ىآنالةأنىفىالفضر

.طاب41قلإءالاسفمحنىءقبهنوحىلماطضرةابأ؟:الحطاب

ألىحبركأحهمهـءفاص!حةائ:يةولحيثا،؟جذهبءذاalو

بهتخاطبلا!اوهذا.عيه!لمممعنااجحلكامكأى(راعنما)تحولىن

.)3"والإعطام،لإصلاليخاطبونالأنبيا?أ

كايوابة!ه!طأن-ولاشاأ!بهابمنو.ذكرماطا-ذللاوبيان

ةواص!ة.ءت"وا:ةأ+اا-لاآاعلإ،اهـسولىاعاحكلاطرصأئ!ط!رصمون

ىأ،افهرسوليا(اءنار)را6فوتوخافواالحلممنضيئماطي!!أل!إذا

وةوراواعنا-قووالاا:بةولهافهفأ!بم.عندمحفظحتىأمهانا

!ماءبين!!ع"لىاد-واو!ا+االاقيلمو:فىفولهبهجمأمانصعلى(اثولا

.(يظبعضكم

ؤ،و+لابسماتهوماد:4إشتقاقه(راعنا)ا!ةظفإنذلدبثبوالى

ىورفةرر.ةررس-ةفى-لالالمةاآخلمجضا!هبلااكنأاَاالنرىالعرف

ةأزا+الاسويةرا-داىء،اولبرداأدنةعلىتجرىكات(!اعنا)أن!طة

Iص؟yاتر!-)2(ما.&ا.432امي:؟()
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النطقتحريضعندالسمعقيلتبساللغوىاشعمَاف"أنهذاويؤكد

راء.يا()و،ل!هة.الحقبمهفالرعنمنتهـنة)!اعنما(إلكلمة

أل!شمبهاتدونينكانواعليهمَالقرآنمانعاهوهذا.الرسمغمضافة

في،لفو(اعنما)رنفيةوراسلاآاع!4ممناطبتهئال!شغوالسبابلممنىئصدا

ةإثمباح!عيناار)يقولونوأ.طقوانة،لرهوالسلامعليه!ميهيريدون

ا-لاما4ملإتره"قاططإلى!رواَأغنامنارا!قولهمبدونيرال!كمرة

ونةلمجردوا15الدفيمن):يمةالكرالآيةفىعلبماالعرآن!لأماوهذا

لياراشاومسمع!رواعح.وعصيناصهـظوبقولونمواضعهعنالبم

وانظرناواحع،وأطحناععنأقالواأنهمولو،الدفيئوطضمابألسنتم

.)!((وأقوملهمضيرأل!ن

آبمةاأذب،أنضلا(أنمارنا)ا-!طمةامنقيلالملابسماتوهذه

+آامااا"فافىبانتتقار؟!مامترادفيفىوان(عنار))منالتحبر

أخةأذلمثلاثلايررحلا؟طوبهدالقراَنمناراضحابيأنوهذاْ

بكظم!!.ت،لفطةدصتح!هظرا:لها،آالحا؟صفاهالرادفتقرلاالقرآن

ترادةت4أماأ)ناظهمنليجصالدىالأص.اديزومهناهااولص

لا!اولفىاا!5،15،تتبادلولارولاتتكرنللانتمامستق!اتذوتوتقار

.السياقوأ

محنلمجثاالدارسينجهدبتوجهأنلمجبلىالقماالمدىهذاضو+وئ

لأصرادها.ماواستلهادقائقها

"وض!*يافىنتأمل"لطائفةنعركاأنالد!اسة"ذهفىشيانماو!ياكون

للفرتمحاولهقالاضتة،ققودلالاحها.اكب!رقوذتهاالسياقمن

.46)1(اللطءآبة
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ا؟طنطيهولمجملضا.بر.ثدالىربة،;دهواليهيدفعنا.أمسا!هاعلى

إ(ماوات.اروكاىا-واتدقاللفظىاتأكيدالمجرديأتلمبأنه

)ايها.-وليةاهة1ئفولطا.عليهماينطوىمكنونةصرارأ!ثمتجاء

النايةةإنونقاربف"دأن!ا؟مل..بهاخحدى4اعجازوثصهـاهد

..مطلبماوأعزمثالابهدأن!ه

!*،
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بالمرادف!يداتأ

.أ،منماس،1التأسدعنفي4تحدثهبرهالفىفع!لاا،كاثىهقد

خهلىؤلالقرآنأن5:وحمجغانقالعرَبوقوعهيقرل!الج!وأنوذكر

إفا-ةفىامط-ودو!و!فدم،والتكرار!ليدالتاْل!صانهموفىأالعوملعمان

دص-و،لمدهو%فىلولا)ذبرءكافيوايغةفىوصوتهن!رأ!منوالبر)عة

.!()،ئدةتأكيداَلآص!يت

كيداتالتأأن:لمج!جةوقومحهإن!!فىرأيهمالمفع!ينعنينقلثم

وأن،كالأأعلى!ائدامهتيفيدأنفىالثاقبدولا،زائدامحنىتفيدلا

لةماا!ماوخيراامضا-قيفا!واالفظإلمجاذالنالبمق4البلاةحقمغ

ق!ورلمجى!أممايهفالتأوأن4الإطدةمن!مروالإأدة،يملولاودل

.)2"كيدتأبنيرلمرادلأدةفيالنةس

كيداتأاضصدانالقرَفىالترأدفبوقوحاالهولالىا،بهمنىويذهب

حرجا(ضبقا)وسبلا()نجاصا:لىتتقو4ثكلهـاهد.منيذكرو،الضاى

."كا"بمرادفهالأول..فيرلتقرجاءاغافيهماالثافىاالفظأنيرىو

ضب!تطربالقرَانفىالرادتقفهـية"قاربهفىوصوقف

فيرره،طيهاهداثواقيسوواالعرآنفىوفوعهيقر!هوفبينما،الاضطراب

قدآذا:ةفىالمترادفةالألغاظأنيقروور.ين!3برهلأ،منآخرموضعفى

وتإ!،الأ-ر.تامةيها-ت!ملةطصيادكافلايقوآلمقاماتالمجصبوؤعت

شبمب6ةإن،أيمنماالترادفمإ!والقطعالاصت!مالاتا،ة!يالمفصر

أ--رروة،حالأ!و؟فيهـقوط-رراسخكثير،ا!فرادمحنىغيرمحنى

)"(5فىألاةوادجوازهعلىاتفقواواناالركيبفىا،!رموقعالمترادفين

2(0 I،،)2-لبرهاداto a i rAl r.

.78!ى،-لهالبرا(!ا)
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ءاآبحاهتما.،الىوا-خ-أعتقدفيما-الاضطراد.هذاومنثمأ

5-ول.بمراج!ظآالاهدوناراحدالموضوعقأقوالهموتقه!االحلىا+

ولم.ناقؤاعلوآفىللآراءيؤ!خافهرحمهكانف!د،فيهاوالفصلا؟!اء

ممتقداَ.يؤكدأووأيمايقرريكن

!يا!ي

أن!!يىفيبيهاحمراالأسالبفىمحاليهاواصتقرا+الألناظهذ.وتأمل

شأنضأنهادةالمحقروبصمته،طاسمحنا.منهالكلمقاماتهاقأفراد

المس!تقة:خصيتهمنمادصيموننمالعامةالملاحفىقتشابهالتوائم

.المتميزةوروحه

الأرشقوجعلنا):تهالىقودفىذكراببلا(05)نجاجما:؟الفطان

مآراد،نلفالانوه!ا)؟"(-بلانجاجماثاوجحلفا،بهمغيدأنرواصى

نوحكلبدلالتهم!ماع!ينفرثمطمة8دلاالطرقعلى8لاiاقاإصتركان

عليه.ويدلبهإمح!شلالطرقمغظص

.تةماتلمرواالهفابفى8المشقوتةالج!ليةالطرق:ذ،لف!اج

.الوديانفىالم!!ررةالمبماصوطةالطرق:والسب!،

وجد!اوودةاقي136ئا:تقاوج!تهاأقءفج"مادةأنذال!بيانو

ال!ربفىكاآفالفج.والاتحةاشوالسحةوالتغوواخ!قامهفحول-بور

.روحالوااطريقاوالةج.المتغورال!ث!قوالفبوة.الغاؤا!اسعالث!ق

.21(الصمهبمنأو!عوهو-بلين

ت،صيوءلىصوحالايأتوكإطجالناسفىوأدن)الهرآنئومنه

.(محيقفجكلمنيأتين

مدتؤ)نماص!4طرقأىءمنحر!فيبئجكل،:ثاطدوفى

00005،ف!،اال!حافى()3-31!الأنداء(--)!
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.المرتفحاتبهاتحيطالجبالئصئصقوتةأنها8هـفيابم

هتاعلالأبةفى،ال!اج5يفسرمهماافهرءسعرافيوكان

واصحة.طر؟أىنجاجافيهانجحلمففعمةالجبالكانت:فيقولالنحو

.)؟"صاسبئاعزعطا+ورواية.والضطكمقاتلتولهيفهموءهـأ

والامهمرسالالامتدادمعنىاالغةفىتهعاشفيد،سبلا"لفظوأما

الحيةشعرمنطالمالهوالسب.وأد-لأطالىا!ار.الىجلأسبلدكلال

.الدياربهوبةدتالماريقة،مهدا!إاااسبمالى1بئوا.ءتدوا

:أنيتبيى"ذاوفى

مق.لهواا-+4افأ!دقي)طردقفى!ةة:الهجاج

.دادم!لااوا!-طةفاهء-"بذيها،مىة:لسبلوأ

فهقا-ملها61!اطرقاأنلإفادةبمةالكرالآيةفىاالةطيئواحتماع

فهى:معماال!مفت!بنننجمعالروامى

.أرتمعاتابهانحيطبةممروا!محة

.ا&افاتبررأالىبردةممهلةوه!

الأوف!افهخاقفةررالمفة!كالالفممةغاممعما!طونالصفيفىوإجماع

فىو-"ل.اتزان!،وثضبطحركهاتحفظالرواسىالجبالمعهاوخلق

لا-فكقهطواطلاقماالإنانء!تيسيراَمبسكلطةواسمة!لرأالجبال

حهداَ.ببذلأومشقةبتكبد

الأيةهذ.فىجاء،تجاجما8لفظأنالتسماؤلويثبرالنالريلفتوكا

جملوافه):جمةالكوية71قعفهمتأخراجاءبينما"صبلا،علىمت!فدمما

.101س6-"نشرابم1()
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إلىيرجعوهـذا.()؟"نجاجمالمبء!ا؟وألؤ-أا.،لأ!الأ!حية!دعبم

ناحجين:مغدذال!كلمتا!اا%تلاف

.المت!آومتاسبةالا"ثفاظ،آماا:أولا

لة!ر-ت!إمأن%-ب6ا؟بلإبخا%طرقم!لفةرر.+-ا!ت1،ءدد1ةا؟

!!ارقاة،ماأن+لىإ".رش.يةالآفى،"اءمحهأروا،كممظاةش؟.ل،نجا-ا8

واصعة.ور!كلفيمل!!اسدههذهـألرسئافهثصقهاالتى

إ؟-وطةارف!الافىإ،ةور!1اطرقاصم!4لبيانالثانيةا؟يةجا،م!بي!

أذلأقاآ!لىرةلياطاوبىلةظدواةقماشةولالمبلرصظيمونأنفنا-ب

.الممظ+ةاص!ث!االطرق

ن!ة"وةقيا.4ونبهـوضعهفىا،خرقدآتلىتدا"!ظين!منأقأى

مقامهودلا!

واطالا.7ال!مة8دلإلفىال!وق:ئانيما

44+رةو5ءلىمتقهمماو!فاالا"ولىالآيةفىذكر،!اجا،فلفظ

:اولءوالقو-تمحلىا،لاليةليةيد"سبلانجاجا5أكصكرة

طللمو-صالمبت

"فياب5ة:ثاإ"عأرق-حاتظةت-يزا،!والرأن+بئيداطالودلاله

ءإا-،اإةا.فىت!-كزيادةهتاوءولاثواذاقيالىق5أاحاعلابةاإ+

.الإؤمحأن

يىدلفي.!!،سبلاقى،فىلإ-غا"-فياجا،لفظكرذاخايةادة71وؤ

ا.ش،اطرقاثأنو!ذا5ب!".صادثةلىتالب\..أو!ون!،كةتال!فة4أكل

عور-.اطا-4قى-رر،-سبويحىقفي"-يواو،فيلاالإذانإع!فيا

.اشالا?ر

.53؟91آيةئوح(1)!+

http://al-maktabeh.com



-93-

تميرإلىمسنداَالأولىقالفحل؟ها؟يرتينافىالمحنىلهذاوتأكيدأ

فهتدة،الجبليةاطرقابأنللاثءار(سبلانج!،جمافيهاوجعلنا)4الص!ه

إطياة.ع!د!أولهةع!تدراتهالإأصانطاقةمنخا!-4

سبلا!نهاواصلت!،)للإذ،نفيهاالفحلتركفقدالثانيةالأيةفىأما

لابطأنبحدالأغراشواصتلافالحاجةوفقوضحهليكيف(نجا-ا

شاءمااطرقامنلإلمدالاختيار،حودوقىكعكوائهاوأزالا،رض

يريد.الدىالنحروعلى

يم.ارارحمزمظيمالمذإنضمبمبراهفسبحان

حرجا(..!يظ).االفظاقوأما

ضيقما!ورره!هليثن!أنديرومن):ئعالىقولفىصماذكرافقد

:)1،(صجا

محناما.اختلافاتصدا!غةأ!علفىودلال!ما

:لونوةنالم!ؤ،الصفةبالعرالاشعمالفىيفيد(الضيق)فلفظ

منتدارادىو!اقفيها؟قوء،هـالدار،!يقوئوب،فميقم!ن

.افرخاوامتلاءالمسا!ةفبقايريدون+فيه

:يقال.و،:افذه-نأالمداتئالعهفةفيفي!(اطرج)لغظأما

ينفذإليه"لاا-لطسوهطرقهوسدتالأشب،ربهدقت-أأى!وجواد

فلافروعهاتتثصابك،وأغصان"تلفالشبرةو!،اطدجةومنه.أحد

عليهافحه،فتفارت::العصرجت:بقالو.ؤحثميةولاراميةااليميعمل

البصر.منافذ

مجهل):7ءالالم!فرزأء-جملىالآيةفىاطرجا،محاثرىشروقد
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بأ-ورواطقلقبكلمنويفبو،فلبهيقسوهتىالطمافهجمنعهأىءر!ا5مهده

،1)(يمانلإاخلأيدةلا

فةرراعريمةابة7افىاطرجءقالبهثءهـبدنهعهكانماوهذا

ق.أعر)بآفقا6اطرجما:صألثمالآيةقرأعنهافهرضىمحرأنروى

واكلةامهااليصة*ا،الأثىببهاقترواةث-ر!"ت8أطرجة:نق!لكنمالة

اعليو)2(.منثىءإليهلايصلال!فرقابامحركذلم!فقال8وحثعيةولا

اليهتص-للاال!فرقلب:يقولة5كذ!يص-عباسابئوكان

.)3"اطرجالىالراعية--للاكااطكة

ال!كريمة.ا؟يةفىمعمااالفطفىكرفىالسريقبفىهذاضو+وفى

فيه!دايةمو-خفلاضميقماال!فىصدرجحلافهأنعلىيدلأ،ول

بعدال!لالآتمافيهيتحتقوبذ!.اليه!هدأيةمدخلفلا!رجاوجعله

خارجه..قوالهدايةداخلهمنالهدايةفقدأن

ته،لى:قولهفىبهمااالعمبيرقالاختلافعرأيضآبفصروهذا

وذكرىبهلتنذرمنه!رجممدركدف!جمنإليدؤلا)كتاب

".M(للؤمي!

رإرو!ك!مدفسهخيقو،نجماسدركيغ!يقأندنحمودتد):وتوله

.ة.،(الساجدفيمنكن

المقاآلاختلاف(يضيق)بالثاليةوفى()حرجبىالأولىفىعبرفقد

نيهما.

فىاتجاخواالةذارةمهو!تهققيح!ثسياقفىجا+تالأولىأ؟ية

؟54عى4-النض)3(603صىا-ال!شحاف(؟)

3%افلأمحرا(t)931!2-الزآدمحاق)3(

+6!آةا!()5
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حرجمنقدرأدفىؤصعدرهيدعألاالسلامعليهافييحتصريحأصلوب

والإدذاربمنابه،!بهدءوةتبليغمنبمنمه

فىالضيق8دلامنجنيدهلما()-رجبالتعبيريحشلذآالسياقوءذا

صلى"صالنهىصياقم!رأقلفظهعلىألنصالتوصيلوطهـقالمنا،ذ

والنبليغ+النذار!تعوقاالثىجميحهااطواجزا!الا

أْؤل5قولامتعلقبهلتنذرق"اللاآ:فقالالأيةالفراءورسشوفد

حرجمم!ردًقيمغفلابهلتنذرابأْنرل:كآبوالتقديى،المج!

والتبلإغالإنذارعلىآاالافأنفائدتهوتأخيرتقديما؟يةقى(شه

الصد!فىاطرجبإزا؟اثهأصي.فلهذااطرجزوالبحدولايملالادتملا

.)أ"والقبليغارإلإنأأعي.ثم

-شعىجمافاصدح،:تحالىقولاسيماقفىجاهفقد،يضبق"لةظأما

المماافهءح!هلمونيخه41،المصتهزئفىإناكفيناك!هالم!ئركينمنوأمرش

وهذا(يتورنبماصعدركيصيئأنكلحمولتد!ةيعلوننسوفآخر

يفثأداتدبأءريفاقلأنه،طرجلاإلضبقمنهيصبرأنيقنضىسياق

ا-*آاعليهتلبهءلىوآاله!بواعثمنعمعمابسببالهضانضانىعنه

جهدء،إة4إشراع!وآناْة!لى3واةتراالمشركينا!صتهزاهجراءمن

با!:وهرزا"تهمدعكلأهـلىالإقبالومح!م!واطواواليمإطديثيفميق

.واختيارارادةكيرعلىالنضداخلتنثأبثريةوخصيصةفطرى

(يقو،نبماصمدركيضيقأندنحم)ولقدعنهانالقزَمجعمفويفى

فيأثسحنف،وتهدأظبه3يطهحتىادلاآعليهراعلاماذال!!طون

.،رتياحالدعؤعلىويقبل-ولره

أ:لفقالالالقباشهذاودواءالضيقهذاعلاج!الةرآنقدآوقد
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قوألييذ(يأتدصتىربدواجمدالماجدينمنكغربدععد)ذسبع

لؤوالنةصآفاقكمتعاتاا!ةالىحوا+اواالبوءافهمنوالقربالحبادة

جواله4ؤصبوالصدوص!ذيزالقلب!موآ

ولفالا

بمحوأ.ه.ص

؟")(أجمحونللائكل!"!فسجد):تحالىقولهقذكرا

لإفادةالنحوذا"علىالآيهفأجميئهحاان:وسيبويهالمحليلو؟ل

.(Y)!يدالصأبحدكيدالتأ

حدودعند+بفاتاالنحوبةالنالرو-ثة!نمحبحلاه6الدىوهذا

.الإعرابومواغالمصطلحات

دقائاتااعنفثوال!الأسماليمتدراسةالنحاةغرش.قيرحقولم

،و.؟اانطعطواوبهعنواالذىالشأن!يرثأنفمذانيهاصماوأسرا!

..ؤاءايماأابيانيهاالدراساتؤوالأدراسات!م!فىاليهفىعهدوا

لاهذاول!ق.اكأيموربفيداال!ظينكاأنيةالأنإصدق!قد

اْبو8-ويمرربحدتوكيد،ي!ماةيالدوليمالنأفىمترادفانأنهمايرف

.المنفردةوجهتهاعلاص!يدهتأمنهمالكل

:يقال.والفسرلالإحاطةعلىيدلإختافةا-؟مىو،فىهـ!فالدف!

واكايلا!أمىإلإحاطتهبذ!-دىالتاج!كليلوال!.4ثأططأىكاله-

ا!م.مغبهأحاطماالظةر

.والاجآحالفمكلئدل،أجمع،لةظأما

بينهاهألهرقو"ذا

.5!926-النش)3(%شس،03آيةالمحبر؟،)
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فىوالعهولالإجاطةعلىادلا،قىيد!اله!القوآ!فر:تتول

مغ.واحديتظفلمأىالاؤراد

ىأالأفعالئالاجنماعكلاالدلالهتربد(جمحونأ)!خروا:وتقول

م!م!.واصدخرفيألم

تدكيداَتأوالثألى.الماكلقالو-دةلمحنى!ليدَاتأالأرلبمون

البإنلاصكاميمة)اعوية71ئمحما3دماذومجون..اة"لافىاو!ررة

و،لثاق!الامتثالمحومعلا(ا)!كل!،لأولليدلوهيئتهادصودصة،ئ

المإح!تجابة.ءسعةرو(هونبمأ)

اة!!ارررا)+رراعدداأنلإ،دة()صبكيداقأ!نوبهدا

الحددأن(لإ،ثةأجمع)بالتأكيدويمونالفحلاشتئالفىواحمسدآ

.الععاءحرصفىواحداَ!فرصارالهدبد

فصجد؟ل:وققالالآيةفىاالغظثيا-تجاععملبردسئلوقد

الإضتمالهذازال()!مفلا،لبعفهمبكرنس!دنأحتهلالللائكل

-جدواأنموهوآخرا!تمالبتىذ!بعهثم+ضجدوابأمرمأنهمف!مر

(أجمعون)،لف!ا.آخرو!ئمنمواحدكلسجدأوواخدة،دد

)؟".واحدةدنعةص!دواالكلأنظهر

تعالى:تولافىيئأمل!!ظمنهمافي8دلافىاعلاصالمع!وءذا

إ)2"جمياؤض!همالاقمن،منرفيسثاءولو)

طةLفىالنماس!ط!م!+قالإيمانحصوليقتفىالمشيئةفىالث!أنف!ا!ْ*

ء!ردد(جميعما)خيتأخرولا،واحدنحا)ف(كل)معيتأبف!ؤا!لمة

تهالى:تو!فىيفماأالدتهَهةهوتتجلى.وا-د

2)65الت-2() . 0)v!99بوذ+
النرادفأسرار-3
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ة؟"(أجمعينلمجو!إنالوطل6إلا)

مةامآالمقان8+كلبلةظمحهيأقأندونأجمعينلفظبهرفقد

ق.فما-فيتحققتالةجاةلأنا،منو!ركةالفحلثةقوكولاططة

علىإلصيحةالهلاكفي"تحققالتىا"صالةلةسكلواصدةططةقدآ

فرددكلت!فققلمالن!اةلأن()!كلميقلولم.قومهمفالمجرفي

انا)؟لو،(يئبرالنالمن)نها،قدوناامرأتهإلا)قوكبدليلالآلمغ

.للاستثناءمنافياذل!ل!ن(ممه!لمخوم

إ)2(أجمعينيثهمئنهولاتكفبش)ابليسلسانعلقو،أيفمماومثه

ءكنتهقداخلولالاعيادفيالأذرادفىالإططةمعىلأن،ممه!بقللم

.(الخلعهينمغعباددالا):قو!بد)يل

إ)!"فردامةالقيايومكلهمآتيه):لىتعاقولهوفى

الفهلفىالإحاطةأنأدةل!أجمعبلةظمحهيأتولمكالفظذكر

يوآفهو(فردا)قو!بدليلطصةفيراليوآقذ!كلالجعيةوأنصياثةفير

تعالأ:4لقومصدا؟وجماطتتكتلبوآلا)فراد

ورا+ضولنالمماؤ3تجوعيةأولخاتنمابم؟فرادىفاجئتموولقد)

تتطحلتدئ!كاءفيكمأنمزصتمادفيئمشفحامح!مؤى!ماظهوبم

.(ؤكلونماكنغمحنكموضللطنسكم

وثةراهرىافي4وثنفدالأسبابفيهتتقطعالدىاليوآذال!هوليىأ

ذاءمحءونويمف05وبنيهوصهاحبتهوأبيهوأمهأخيهمنفيمالرء

+وا!تماعجمب"

.56آبةالمحبر)1(

.9+آ*برمي3()

"3ص"93آ؟الهبر)3(
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وفلا:

،%ة+..لمزة

فولافىمعاذكرلحاويفسرون.واحدبمحنىالعلاءمنيرامماكثير

المأكلدفبلحهءتأنهكل()؟"لمرةلو-لصيلو):ت!صالى

بإلمرادف.ا"فك

والةراءقوالاكسامفوربووأالسكيتبنواا،؟جبهذا،لوعن

وةنضم.الناسيغتابى41وهو.حدوابمشواللزةالح!زةوعةدم

المغتابا"!رة:اللىالأعراأبن.بينهماالتفريقالىآضرونوذهب

.اط!سةفىالعيابواللرةالمحفاءفى

.إفهبمزة2واإطفرةالهمزة:فقالالحاليةبوأوبر!ع!ى

طريقعنإلعيبوالإضارةالتعرينىالحهزةأنالىزيدأبووذهب

.ا!سانطويقعنراللز.اليد

ا،ىواللزةعيفهعليهمجسرجليسهيهمزالهمماا!زةالحس!نل3و

بحيب.أخا.رركر

وأقبيحأصىيوتو-رر.الإنانيحثأنالهمزأنالمبردبرىو

به.يغربر"

!ميصئسندء!كموآلااحتهاداتمجردقبدو؟الآواءوهذ.

منيقتربالدىالمبردرأى،لقبولأولاهاولعلمنهمالعظكلمعنى

ادفعمعنىاالغةأصا!يبفىكعيدالهزفادةاالغةأصلفىالهمزدلا،

ومنهكسرتهو!ؤتوهفعتهكزتهالثىءمزت:بقال.واطث

رؤبة:تول

اآ!الهمزةسرر-)؟(
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تهظرأسهعز-اومن

حديدةوالمماؤالىمزومنه.السيركلوحثهانخمهاالدابةءذويقاله

السير.هـلىيروضهاوالدابةبهيدفحالىائضضفمؤخرفىيرطرن

الثماخ:يقول

المهامزالعموسضننقومتةكا"درأهاوالطريدةالثقافُآأقا

أما+علإ4والتحريغىإلعيبالغمزمهفأفيداذنال!آفىال!ز

فىادمصشريدوهو.بها!اكثمةالمعاثبتتبحع!لىنيدل،االعز،

العموالصاقالحو!اتبتحصساخقصوات+والالت!اقال!سى

والمعايبه

.القرآنلغةفىدلالاتهمابمراححةبينهماالمارتةالمماقهذ+وكحضع

ووىمتاتلونهيالمزة،!ةلكليلو):تولهفىمعماذكرانقد

ار-ولاالىلقريمقر-ولاذهبئدوكان)وليدفىؤأتالآيةهذهأن

لالمجمعأنعلإ،وعرشاهـصا،اعنويتخلىالدعوةثتركأنعلىوحرضه

،ةويلصقالناصلفىيغتابهفمبفلارد.ا)!سول،عليموبملكهالمال

إل!مزةا!ترآنافوسفهوأهلالمرء-شبفرقسماصرانهويقىل،المعايب

،لعيبوينهمالهيبعللمجرشلأنه،اللزة

تحالى:ةودقيفماأالصنة!ذ.وصفوند

إ)؟،بنميم+!شاز!ءينحلافظحصولا)

اررهوةابةعارلمجرضهمأء-لىالناسب!يمشىكانأنهذكروافقد

ماز()ف!و،بداَأى+.أت،لاأحدحمتحم!دفيتبعأ3امويقول

المسيفى.محاداةالىاناسودءالإصلاممحارضةعلىقىريفبهةمن
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ممزاتءنفيأعوذرب)وتل:لىتهاتولهقأيضآو؟+

.)؟"(طينالثيا

..ا!يبامقارفةعلىواطثا!رعلىالتحريف!بفيدوهوصذال!

الدابةنخىفىبهيصفانا!ى،لمهمازثصهاأثالعميافيووصوم!4

فيادها.ؤويف!و

إلعيبآ!الاتهاالحو!اتتتبعا،دةقعنمحناهيهبرنجا+(االمز)أما

منهاأعطوافاقالصدم!تفىيلمزكمنومهم):تعالىقولهفى

.)2"(يس!وق!إذاءنهاايهطوأوإِقرضوا

أ-دلمنافقنىاتميمى!هيرفيالمقدادأناعلدرىسحيدبوأووىفقد

:كفقالافه!-وليااعدل!و،لالصد،تتوؤيمئالرسولعلىطمن

ممهعيابأزةأنهتب!الأبةهذهفنزلت.أعدللماذايعدلومنويلل!

.والافتيابالطصن

فىالمؤمنينمنإطوعينايدزوقالأيئ):تهالىقولهوق

ء!مالهّس!رنهمفيسفروقجمد!إلا!دوقلاثما!د!ت1

.3،!ُأليمعذابولهم

ممنالمنافةينءقلمحمكنةالصفةهدهلإبراز(يلزون)لفظقىيأ

قعباسافيبهروةرر.بهمالمحاببوالصاقالمومي!طاالطعندأبه!

إلىفدءا-طبوصملمعليهافهصلارممولأن.الآيةهذهؤولصبماب

ج!ة؟!قورنافاذ!قونفراح،كثيربمالالصحايةمننة!بئءالصررتة

منبمماعباءتدعةيلبوأوكان.وص!مةرياءالابصدكاتم؟ءواماالط+ن

!76النوبة(r)"هآفيالتوة(Y)9لأآللزمنرن)1(
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ليذكرالابهب؟مالوا3ومنهفخووافير.يملديمغولمبهفة!دقانمر

ميابرنلأن!مإثهذتولهماثهفو!هف،عهبطافهإتحومماذا،بركاالأخ

.وراو!!تانابالببوبت!.وخ!م!المؤمنفىءلىدطمنون

،ء

منبهرواوا!ادتإالمؤصدةاعلالال!:اءحأ!يدالتأو!علدامن!

ها.51Aن!و

يئمدبر..ولوا

)؟".(ينمدبرولواإذاالمحمالدعاءةسمعولا)لىتحاقولهق

بيهاقيلت-لمأكأاكل:إشكدةااطمالكلعريففىا،كشىو،ل

.2")شكيدأاذكرهفي!كون

يفتحقدضطصمعنىررطوى+،15ذكرقبلنحلم"وعبا!:4

أفاظمانيهأنفيطغوناثهفىكقابلمطهن،!يعنةالمرالتلوبلأ!اب

افهفضلقكاآمجونأنوصاشا.يدأ-ولتفيدلااطثعرفبيلمنيدةمر

-ع!.ؤ،!ةأو-هـت

لنهاءةوان-هـتاإلىررليقص!طنلمافهرحمهأنهبقفىعلىونحن

ول.يمالتأ."فتة-!رلىاك-وىالاصماللاحمجردأرادفا!)-عبا!ت

::ل!مالألفاظت.5ثلؤيمررالتأين!رونممنالعلاهءقثملوقد

تنلةينس!ب!توالإدإواتويئوا+عاملهامف!وآ3،مفهواشكدةااطالأفى

برا.ولل+وفلإصصت"3ربأنالإد،!و،ظلا.الاثى،يولىنأإقولية

.)3،موليامدبرولاص

أ-والأنهأ!ر*ءقييندلالات"ولتأهـلالأساليبرره5إدؤجعوجفى

.زائدة!،لالاتجديدةمحافىتضيضمؤصمة

والانعطافالإتجمالمهشتإورالمتفمادةالكلةمن،ولى5فكلمة

ه،Tصه2=البرهافى)3(2.8!2!بالبرهان(3)"430النمل؟()
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.والانمراتالإدباومعفيظأوتعي!

واتجهتعليهأقبلتاًى.وبمرىوععى!لذاعينىوليتفيقال

قبالنه.

.(آاطراالمسبدهطرولج!فول))قرآنوق

توليغفان)ا!رآ§وفى.عنه،الصرتؤصأىءنه!لى:ويقال

.(الميفىالبلاخرسولثاعلىن!نما

إلجسد.طعرافممائصلافيكونحعياالتولىيصرنوقد

.والائأوللا!ناهؤكانيكونمحنو!ءونوتد

.(تسمعونلتيوأفهتوراولا)تحالى4قومنهو

ساقصول،يدور.افى!آخربمحفالدبرفئ(أدبر)وأما

والمحاصمةةوالمداءوافالة،الاعرافى

اخندفوااذاالقوأبرندا،بقال.دبرهوولاهأعرشاذااًدبريقال!

،ا:،ا%وافهعباد!لواوابرواولاتدالاتقاطعوا":اطديثوفىوتعاددا

وفد،الفارنةودلاقه،اطاصمشاهءفهمالكلمتفأوتانأالفلان

ث-اكهـوةمن)سرائيلبنىموففلبياقالكريمةاأيةقذكرا

عل!مالصلاللتأبيدفأكيدأوالإدباروالتولىالصعمسفاتعليمبتمهتا

على)قبالمفىيرجىأمليبقفم،الهدايةفصلمالفالأسبا!واهطاع

!دعو.تبولهموادبئ

واخ+نبتضح،اخلاثاالصفاتهذ.اجتماحقالتدرجهذاوأءدة

-طعمالمتألنىاهاهةابصبمابالح!خعليتوىلاالأصمكاننإذااطال

اك!لىالصهمخاتمعاذاأما،بالإثصاوةالشاميسقطيحنهنإفد.السع

ذأىمعا!تمعفإذا،التوصعيلملىقدر!اكمقدالإضارةف!نفىالإعراش

بريها.الإتصالأسبمابانتفاهالىأد!ذ!وهروبكانادبار
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و-ورا،بمبرةوإَهنااطقعناتصاممواليهودأنعلىيدلآوكلت

نحام!مة.وءاعد4عتاوبردوأ،ورؤفىااضماعر)عنه

إماذخولا)اكؤ،تةهيد+ةلقالذكإداالممحودأبوأشاووقد

خأ5ة!ا8ء!1رربم!:أاقشبمايهالتكليل(ينبرمدووا)ذا)بهمولى(الدطه

ولاأدبارملى5ن.!!،الدا!عنمرض!هـ3الحقإلىالدطهءنصمعم!م!

..ة"بماقرصما-،بمقا.لاالدا!ئعكوناارراإسعلاالأصمأنرسه

.)ا"مفهبحيداخلفهكانإ+%ؤيف

لأ"ا-2-السحودأبو)1(

http://al-maktabeh.com



.المترادفاتعطف

تجدالآخرعلىاديخفىالمشأحدء!فا!جوالملاه!قكثيريرى

ءالقرآنمنإصواهدلميمثدنوك!الةأ

أمتا(ول!عوجافيهاترى!):تحالىقولهقيقولأحمدبغألمحليل

نصبفيثايمسنا)لا:نحالىتولاوق.واحدبمحنىوالأمتالحرج

وصنىر!لا()لغب(ضل)نصبان(يقوللغوبيم!منمافيهاولا

ومصدراَ.

واغاالواوعلى،صراَلإسالحطفءقالنوحهذاأنالنحاةويرى

بغيرها.مجون

نحالى:قولهق،كاالواو"ءن،أو،ألإبتفد:يقولماال!أبن

.(إعراضأأونشوزأ)

(نأراأوعذبىأ):يمةرالا3اأيةفىفقالالعولهذاثحلبالىوشقه

واحد.بمحنىوافذرالحذر

اومتفةراةوآياو):تالى!و،دومثلبثمحاصلنهأالفرا+يرىو

.الاستغةا!)؟"بةالتكلأنالي،بواؤومعناهو،ل(اليهتوبواثم!بم

دا!اع!بفةرررا+71"رزهإلى.طمئن!ءقلما،كثىأنويبدو

جموحأنيعتقدأناك!عهذامثلقالتاكراروميدءمما،:بْود

ثء،بتريماةإن،لحاأحدانةرادعنديوجدلامعنىيحصللمتراديق

دءرر!ثغروةللهفزيارةتفيداطووفكثرةكانتواذا،زائداَممض

.2")الألفاق

لأ4لأ!2%البرهال(Y)لأ24-2%البرهاثرابم()1
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ئهـةاناالهررآء:4!لىاإثي!5طفومنعا؟راءهذ+طبردأنكروقد

:ل3والمحنيذإضتلاتأمثةمنصاقو.مالوأؤمنه

إذاوا-رر:!هإلىير-مانكاناوإنالنىءعلىالشءيمطفاغا"

تطفل،لأوأرتررماإلثاقأريد)ذافأما،للاَحرخلافقأصد!كان

.،)؟،خاضايءلىأحدها

:فقالهلا؟!أبوذلم!قوتابعه

ماذكرنامنجارينْمجرىلفينمقنالقطفىجاءماجميعان"

الأتدكلأصدهامحطو،،واالعحلوالحمل،3واوا&!فة!واالبالعقل

.،،)لمجزلمذ!ولولاالمحنىقالمرؤقمنبينهعالمافيمماذا5جازن!نما

الأوليةالمسلاتفق،بطلانمادليلتحصلساقوهااالىالعصراهدوهت.

م!الشى+يحطفأفىيحقللاإذ،المغايرةي!قتفىالحطفأناالغةع!آق

بوعبداثهوأنريدجا،:نتولأنيستةيمفلا،الترادناطربقعنووتع!ه

.واصدأشصمابهماونحنى

لاو!يهاء!أفىقتقاوبالبابتافىبهااسئش!ررواالتىوالألفاظ

.المثال!بيلعلودنها،ؤادفياقسابق

نةوالاصئ!،والضعف،ارهن

،إهتوادق،بيون!ثررءولنل6فيمنيئوسأ):تعالىتولاق

بءافهو،ا-تكاواوما،ت"ةواوما،افهسببلقأصابه!

.()،،ينبرلصأا

.ت-4وآزاواالإوا،ةقوضههف،انفيةاالةوةفىفتور:؟،هن

،ءض5و،را+"اقناةأوآاالههطترررولىةيهاأى.وهنافةامرأة:قولمم

.تف،ألحملعنال!كسلىفانة%*فقاممرإوا

146آيةافىعرلآ(r)؟،الكليرلى)2(1-3الفروق6(،
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:نحالق!4قعبيدةأبول3و

اقة(سبيلقأصامهملماوهنوا)فا

.ةا"عدومقتالعنجبثواومافترواماأى

القدرةفىءزعديهيرةبالبدنيةاقوةقفنقص:الضحفوأما

أمالى:4فوقالمعنى!هذاجاءوقداط!صية

جعلنم،توةضعضبحدمنبملثمضمفمنخلقكمى4ا))فه

.(ثىت:4وضحفاةوةبهد!ن

منكميمنفإنضحفا،ني!مأنوعلمعنما!-ففا؟ن):وتولا

عانروذحميمكامهإن):تعالىفو،بهد(مائثينبغلبواصابرةمائة

.(مائيميغلبوابرونص!ا

لإآوالاصفاعلضوخاادياف!:لاصتكانةاماوأ

ترثررمابهلينحل4لصاصيسكغأنوهواعلضهـعالاستكانةوأممل

،وذلخضعب!منىواستكانواستكنصكنيقالالم!مكنةمنافتعلوهو

ضها5ت،أصاسوهـلى،الثلائةالأالمماظ-شالفرقيتيقهداو+!

4:بتوالخر

ةوالاسةع،8إلجحبماالهوةإتتلال!فوالت،التبض!مفق105"

)2،افهمفواالعضاظ"ر

فترواا5أىوتوافا،:فقالاة-واهذاكلالصحودبوأوفسرها

ضمةواوما،افه-بيلفىاقتالا%أفىأ!ماب!م!لماقهمافكلرتاوم

(r)الع!وخضياوءاأىا!متكالواوما،المجادعن

"2صق3-الفش(2)،وهن،2إساواثالنرد()1

.Y".-ا-الحودأيو31(
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ي!انئالاستة"،5لإأدةجاءأعاالآةلىانلانةالألناظواحماح

افه.صإبيقالمجاهدونطيهابمونأنلمجبالثىا!ة،

الثباتوقوة،ةوامتخس!فلاافعل-وقم6قهموةشفلايمةالعزقوة

مصلكهم.يىيرط!فلا

افهلرسوأمحاب.قل!-اهدينقاسيمانأقًضماباقالمطبمذها؟يةو

أثبء-رو،أحدتومالمناذدةين.قوقعبماوتمويضا،مملم."عإافهصملى

الا-يمانةعلي!موظهرتافمعفواارهن،ب!مفأ!هلىلهفد.س!أ:اأفى

)ا"-فيانأبىءنالأمانيأخذلنابئأابئليتبعفهموفالوالاستسلاآ

وتة"آانهسدليفىالمجاهدونبسلكهالدىالصحيحالمسلاوتربم

فىافهصدبيلفىجاهدواممن،بيينالر"المضيئةالصورةفىالعدوةلهم

م"سا،تاغاو،ا-!كا؟ووماضعفواوماوهفوافا!طهاالىسالاتتاويخ

.اأأاوأحواأوقاخهمكلفىطإ!الظوارطجميعاالصرة!ظاهر

.ياءالأةولمهحباهدفيالةوةمالاهوت!مللاالمحافىهذ.وبغير

!ي

لفطا:ألقبيلهذاومن

و"ا!م+..الظبم

في.فنلاكللؤءنوهوط!ثاطا.قيره+لوهق):ت!طلىقولهفى

هفما()3"ولاظلمما

ا-رر.و؟+شأن!،1نودر!بالمالممااة1نوبفساتضيرافعك،ء

5+فء-ير.تاهأنءلىلثررا2ةم1،،ظ،-بام!اةفىادةاطنأغير

ى11.قأةاليمأ!!ق5!انفيمماةصدج!ضانفيثحاالمحوفجهةوأنالظلم

آيئ3)2(طه583ودادبووأ96!ا%ال!شاف(1)
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هفما.يخافولاظلممالمجاففلاالصاطاتيححل

أرش:العربتقول.الضررويعق،اطديتجاوؤاع!تدا+:ألالم

قبد.مندموضمماتكنولمإطفرعايهااعتدىأرضمايريدونمالدمة

حمالا+صالقإل!فادعليهااعتدى:الأقانالهاروظم

..واطرمانالال!قاصمهفصوليدو!إفعأعتداء:الهفبمأما

ضدت،الئىءهفميق!ل،والاثقاصال!كصرا!ةفىالهضموأصل

ضاعيةهضيمواعيأة،منهوانتقع!بحضهمنط،حقهوهضمه،كحر+

منه.حطالبطنكأنه

.8توافمعاتدرهمنيعنعأىلن!4ي!ضمالمؤءق5:اطدش!وفى

طنهما.الدفيقالفر،نتيفىهذاومغ

.والواجباتالن!)ءف!دوديخاوؤإلفعلعدوافى:ألالبم

---.....والم!فاتَاطقوقينتقصإفععدوان:والهفبم

-)!ر-.ظلكفقدمحليكصقهئحاوؤفئ

!+هضمل!-؟-.-فقدعليهصقلامغاورقصومن

ضح!سحضى.+لد-.-!ه-:

:نقال!ذممنمحوعلىاونحاثرىفسرهماوتد

.قصنحربأنوا!آ،حقهذوقصاصبهْمنيأخذأنالطحلم"

يسؤفونالناسكلاكتالوا)ذااديئاللففينككصقةبوفيهفلاأخيه

+؟،،ةيخعرونو!!موأ؟وهأواذا،يسرجونو

الإداله-ررلآتماكلنصجميعماوالهف!الالمافتفاءعلىوالنص

فاحية.مغارإنيةحمةوالى

+الكضاف)1(
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الصاطاتيح!لادىلأشمنقلبقوالآمانالأمنمعنىآتماء!ونص

.أخرىناحيةمن

.واجبافتجاوزأوتكالف!يادةيخافلامغف!و

.ثوابصرمانأو-رأتتاص51فيافلاآمنوهو

كئيمةمحاقيمةاحداالأيةفىا!ةطروذع!منتممتا5مموءقو

.اصآطاتاهمللمنالأجرووأء،ادينيةفالتكلإيسر:مها

الندلفرىوأجرمةالفىبحملضخصاأحدنايملفسد

الدلمفيهفيتحقق،الأجودونهأوالطاقةفوقالممليأقثماستطاحما

أحدهاهأوا!فموا

،وسماالالقساافهيكلفلا"الطاقةوفقفهىالدفيتكاليفأما

يضامفبل،يرهخيرأذدةمفتاليعملمن"ومحتقوانافيهاوالأجر

يدنمهللؤءقصيما؟يةت!ونالمحنىوبهذا،أضحافمناثشاءماإلى

.أجر.كلآمنجهد.كلامطح!وءوالصاعلاتمحلال

الإيمافىهالس!كفىأعدةا!يةنأقكا

ك!3وهضالناسظلمءقالىاسبحدأمجونالصاطالتيصلالدىالمؤمن

يأدثهإن":الاثرتفاطدتثوفى.جميعاوالهغالدلميأمنوبذ!

-نات.نيىبئلمةإذا،ظام!آاق-ناتهمنفيأخذالقيامةبوآإلطالم

الي4ة!افىماو+ذاو،أءما؟-لماعلإ4يةحبأ!ع،ءسيئات!ممنعليهحط

بة:71لعسيرقالفقد:المحلىالدفيجلال

سهئماث!،،ةبزظا،يخاففلاهـو،نو!واع!اطاتامنيصلومن)

.)ا"(حشاتهمنبنقصهظولا

قهأةؤاالإيمافى!دكا-لاميةؤلهةيمةرال!3الأيةتكرنوبهذا

طه3الجلافي()1
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.الهت!"اعلمامنفي!لمي!خمولاءلمفلاالصا4السليعتادصقالصالح

الإلمجاؤأمرارمنمروهدا.ممانق5هذأءقلأكثرتنععوتد

.القراننةق

!يه!!ة

لملاالقر"آنفىدا!ادوالقكثرالمترادفةالألناظومن

والمسيه!...المقير

مياتهالمواضعبهفاوتختلفاصرةموضعقمحتمحان

الصدأتانما)ت6الصدآيةقالشيركاملىممطوأالمس!ك!ويأق

فقدذل!وخ.ةيهها8اكلااضف*فيوبهدمما(والم!مايهقثفقرا+

لغوىوجماحجدل!ولهماوأثير.ضتىمذاهبمحناهمافىالآواهذهبت

.وامتاحأئذكأيخللمطويلوفقهى

افيتولو،5واحدبمعنىوالمحم!3!ناثقيرأقيرىالجباقعلىفأبو

.الصاحبانالفقهاءمنواختار.الأموابى

جمعو)نماواحدلموسوفصفتان!ا:يقورنارأىهذاوأ!اب

افانيةالأصنافثالأكلوأفهأعيهلتأيالصدقاتآيةفىي!نهمااثه

وا!رركماؤصملاسهمان،يصرفأتمعابهماوصمفهمنوالفائدة

.الأممناف

اناس.قصتفانأنهماؤىوالفقهاءاالغوي!منالنالبةوالجهرة

سفين.ا+فهوآورفىقىرراختلفواإنفىوالمسكنةالفقرص!!مفتهماقيمات

الم!صكينيرونالسكيتوابنحبيماببنويوفىالعلاهفيمحروفأبو

الفقير.مغ،تةوأشدصالاأ-وأ

محبه.كثروأصنيفةبوأاالعقهاءمنالىأىءذاواختار

مجلجقيكنلأنهمسكينا!ىانحا:إمعكيناأن:هؤلاء4وحص
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+واطاجة.البؤسئهاد،ءلىيدل!+ذا

يدلوههـو!ف(بة!شذا)-كينابقو،المساكننو!فافهأن؟

وا)فاقة.الضسثىدةءلى

.ناأمظم!أتةولا،افقيرادونالأطههةبمةارات4اختمرافهوأن

عدمماوأ!!ر9،ةرريز%ثالم!أنعلىررلمما،الج!خارالهالىاطا-،

:اسالىبب!يتالس!كيتفياواصتعثمدمثه

سبدديتركفلمالحيالطوفق.بتهحلوتكاادىالهقيمرأما

حدبة:يمظل!أنهوأنبتإلفقرن!سهوصمففقد

هـنالمع!ين،ينالمسم!منعدماوأعش،ئةأثررافتيراكيربموتال

شيئا.يم!لا+نوالفقير،الحيثىفيلجغةد

.ءزةبئوعلىعبيدبئوأحمد!ىالأمس:ءؤلا+ومن

.الفقهاءمغوأمحابهالشماةمى!أىوهو

منها:أضيا*وحجغ

)ور!ةراءا-ورةاتانما)ا؟تالصد+!مارففىلمسافياعلىالفقراءتقديم

الآية(فدبهمأشلفةواعليهاوالحاملننإسايهناو

اث!أثوا،لالأو.قأص!لمحصالاالف،قنجحلحسال!مأرتبمحسبفقد

حاجةأثولءاةقرااأنءلىيدلمما،مياةبههـاا-دالىقلاخاق5لاطأصدح

لمسايهن.امنهالابأ-وأ

تعالى:قولهلأصطيمةبالططةلمقيرالةظاث!ارعليدلمماوأن

ة!ا11لةظجهل(أثرةبهايفهلأنتالن،إسرةيومئذووجوه)

..والدواكلالمئراواعأعبمأعنصة،ية

ا!ص4أ!ابنصمى(لمساك!نكاتالسنبة،أما)ثالافهوأن
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مايدلافهقكتاب!بدولم،ادنانيرمغجمةآصاوىوالسفينةكن!صا

:الفقراء!فةبيانقل3افهوأن،ثبئماويم!فقيرأ-طىأسمانااأنءلى

عسبمالأرضفىضر!يستطيعونلاافهسبيلفىأصمرواالدفي"ةةدا.)

.(إطماأالناسيسألونلابى،لمتعرفمالتهففامغأغنياها؟اهل

عغبهاأضبرالتىاطا،دون!الفقراءعنبهاأخبراقا8اطته3

فقالى:،!نةعبيدفيأءدواحتج3تلمسا

فقيرأوممىظهر.فقارمننقرةؤعتالدىالمفقور4االضفىالفقير

ولاال!كسبقالتقلبم!ا،مالةغنحهاذ،اخصفيدةاتهوصا!رما!مه

!ذعلىشماهداوسماقاطالههذ.منك!دآوالؤسالإةلالفىحال

ال!شاعر:قول

الأكللكالفقيرالموادآرعتالايرتالنسورلدرأىلما

شيئا.يملل!لامحدآالةقيرأنعلى؟O"د

الفقارالكسورالفقير:فقالالبيتهداالأمرابابئفسروقد

.الأمورفىيتقلبلاضعيفأصنلاإضرب

الآداءأ!حيراهوا،؟ىهذاكيدتأقبتعددحمضةبئع!وكان

:الىأصبقولعليهواستثهدالهربو!ذاءب4االهأ-اليباداؤ-ثه

توجر.طيمأجرفىال!هل

يلاعساكر.مسكينماتغيث

!بصر.حمصهضيا.عشر

لمج!ر+بمهسالنفسصدثتد

نأوأ!اد"ءممكر+قليلا،وقالضيا.عثركوأش!ءصميهنافسماه

قليلأ.غنمه

خالى:تولاقفقادامخالميمآ!اءتعايدالىاسأىهذاأعابومد
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منحلاأحسنالسكيناًت،لىكحجةاa(ءشبةذاممعكينماأو)

وقو،منهكدآو5جماإلاالمثىءيؤكدولاالمقرلمز)،لأنالهقير

علىبدلمماءتربةذاليسمسعاكينمايرمعلقدأنهعا،يدلقيد(!رإةذا)

الىاحتاجإلعقرالمسك!وممفلأنالحمكينمغحاجةأشدالنفيرأن

:اراسبيتفىوقالوا.قيد!يا!ة

سبدلايتركفلمالحيالوفقصلوبتكا!ادىالصييرأما

اطماهراأنؤذل!ءقللسيه!حالاأسوأا!فقيرأنعىثماهدعدلأ4اة

ءلمد؟لم!9نهكانأثبتفأإتهالدىصديقلولم،بظصلونتالدىكا"قال

يقصدامونولماإلىلمجتاجفقيراَحينئذفصارمنهأخنمىئم.عيالاتقوت

)؟""بتهحلىا!ى"لقالوالاحدبةجملافقيرأنه

شتهمماأن،:فقاوافقهيةيعاتفرا،راءْهذهعلىالفقهاءفوخوقد

والمساكينَالفقراءانتاراين؟4والم!اصفيوالففراءلة*نأوءت

والدبنإف!فوالساكينوالفقراءإلنصفلفلانهلمجكون،واحدصىنف

ثلاثاأبيغارصيةيقصمونيهقالمساغيرقراءاةاانقا!ا

نإئالفنبخمسينكينوللسابمأئةالفتراءأوص!شخصاأنوول

الم!سع-!قالومنحالالأ-ست،آالمائةأعطىالمسعك!منصالاأخسناالمقير

بريهااًا?إ!ر71هدهوصاجةلأثولمئةبالحاكمافقيرامنحالاأحسن

إظين،امحافىفي!قالص!يعقالطرعن-!رف!احولهاالححاجوكثرة

ن!ماأيتبروومنه+كومهماثحديدفىالفيصلوحىور.لىالعروالاستمال

وقد،مسكيت،فقيراَفيونواصدموصوفءلىيرتمعانةدوصفان

ثر.5فيرومممكينامسكينفيرفقيراَفيعلىنينترقان

بمهكاالاقى"ارومنه،اطاجةمطاقاإفةقالفترأن:ذ"ىوبهان

،،سكن!رت،أسالوا46،-1-النشفىمنهامزيدااجمصر41(
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اخنىيضاداطلاقهء-لىالفقوو.حاصتهائمتدتوافتقر.اطاحةثمدة

اطلا".على

اس!يةةاومغ،واطتوحارداعةبمعنىالس!ونفن:الهمكينأما

الد8،واطتدخالؤا-خمهفلحوتدوو3!ا،نةوالاصت!والمكنة

ادلإمعدلمه4قوومنهالتذللوأظهر!تواضعلاناذاالىصل"!صبهنيقال

!روكان.والتذللالتوا!ءوأظيرتخثحأى،و+ثمكنتأن"ادصلى

كينالمسازصيةفىواصثرقمعسكي!نماوأمتنىم!مكيفماأ-ثشهـاالهمبقول

ولموالبلرال!كبروعدم"والوداعةالتوافعأهلوسلمطيهافهصىلىيريد

الفقر.مسكنةيرد

وتذلل.وداهةوالمحصكنة،واحتياجأقةالمقرأنهذامنوبقبين

الرفع8فضدهاالمماكنةأما،الغىتد.الةتمرنوأ

صببالعقرفيكود،وحاحةفقرعنناضئةالم!مكنةقكونوقد

ا&!في.مكنة

المحتوعوصالمساحممةمنأنهصل81اذفقيرغيرالمحمك!!طونوتد

مشبة،ذامحكياؤأ،تمالىقودفىإالمترالمرآنوصفهولهذا،وا،ل

منعكنته.سببلفقرأنعلىفدلفقيراأى

محدمااثتصفتديمون،مسكيناالعتيريمونأنإل!رورةوليس

برطونالحمؤالذلعنمتحففاالهمةطليالمفىفيعرويمون4دالةاذثىد

الصحابةقراهةمغا!ةأصبهافهوصفمانحوعلىسمكينغيرفقيرأ

j(أاطاالناسيسألونلاالتحففمنأكياءالجاهلمحسبم):تولا.

للهانةور!نمرشمسك!يحاهـممونؤاءذافن!ياالنمخصيموندقد

.والإذلال

:أ!دقاتفىيهننالمسامغسنيفى!رو!عقهاءةرقا11و
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.الم!لفىورر8ةسبمَ-كلنته:مسص؟يخا

،الجاهفىفقرمحعاكنةصصمكتته:وسمساكين

لأنهالثاقومنعوهاعنمحناجفقيرلأنهللأولحقاالح!دقاتفيملدا

.ؤاءذوغنى

قدلحكىينالمس!3فأء!،افى!تاجالعربعندالفقير.عرفآابئي!!ل

وكان،اصدقةالهحلتالف!رج!"منم!عاكنته!ااذا5كانفإذاالفةرأذله

تحل،لا،لصدقةافقرامهوىأذدتدمس!ينا!نو)ذا،محماكيافقيراَ

المسم!رووظلم،المسعيهرفلانضرب:يظلأتاالغهئنصائعاكاناذا

فن،41"جهةمنالم!ع!عي!امبمطقهوانحاواليسارالثروةأهلمنوهو

".')حرامعليه؟لصدقةالفقرجهةمنمسك!نتهتكنلم

المالممدقةمصزلأمثريفةالمةهذ.عدل:المكرمبناثعإويقول

ىذمالمنعليهالصدتة؟-تلتالقدرةصدقةلهإحوأمسايهقى.ادلهعل!

الننىذوىعلىمالاالفقيرللسكينيفرشفي،لد،الجا.فسةذىالىالغنى

د!رةالقدرةذوىع!اكليلللعمكينتفرفىوالمرو+ة6المالز!ةوهو

تحالىافهجعلفيماالإيماناخوة!حنهمنليقساوىالجاهزكاةوفى

)3"وام!نمخ!ينمنللأكنيا،

:فقالهذا.نأساسءلىا!فطينمحنىعباسابنفسروقد

مسبررصفةالصفةأهل3والمراد،ثميئالالمجداثدىئيالمحةانقيرا،

arذقل!م!ءنذللارجل،ئةأربهخووكا!وا،السلاآعايهافه"يول

كلاطوافوناموالمساكين،أمصواإذ)بهأتامهـخملعند.المصلينمن

الناكايمأبرنالأبوأب

الصائلمع!آحقأموالموفى):تعالىقولهأيضايفصروبهذا

الساقي.لمصدر)3(،61-،-الت-1()
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االمقير.واددوآالمسكينا)صلالل:فيقول(والمحروآ

.يسألا،ىوالمسظ!بيتهفىالجالصالفقير:اطسنوعن

والمساكين،يخرجونلاالدفيالمتعفقونالعقراه:ا،هرى!يقول

.يسأ،نادفي

االغوىالمفهوآمحبشئىالخوهذاعلىالمفال!ت!-برأفىبخنىولا

منهما.دص

بيتهفيكمالسؤاللذلاكهرف!عنيتحففى41المحآجالم!ولآ

فقارمنفقرةقى!قدمفةو!،مالتهفقيركأدههو:الغنىويطهر

وادمى.ال!ك!سبعغفأتدتهظ!ر!

لذلويفدفىالناصعلىويقفا،بوابعلىيماوفادىوادتاج

اطاجة.وأخض!تهالفقرلا%قدمسيمهوالقمعولومهانةالسؤال

المحنى+هذالإ؟دةالقرآنلغةمنموافمهمائالمفالان؟ءوةرر

تعالى:4قوقاحتياجمطلقبا،الفقر

الهيد(اخنىأهوهف1وافهالىالفقرا،تبمأالناسأيهايا)!

(النترا،وأنغالغنىاثه)+

فقير(ضرمنإلىؤكألما)قرب)*

تعالى:تولىفىالهئكل!تابلقالمالئفقراو؟ه

(فإلمهدوفليأكلفةيراَكانومغ،فليستعةفغنيماكانومن)+

بهما(لىوأأثهنتيرآأوانمجنغنه؟)!

له(فض.قافهةخنهمفقراءمجونوا))ن!

تعالى:قولىفىوأقةعوزوشدةبؤ!ماوطء

..َْ(المقبرأصالباوأطعموامنهأكاواذ)!
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(أوأموا"دياربممنأ-رجواالذيئينالمهاجرمةقراء)+

الأرف!فىضر!ي!ت!طيحونلاافهسبيلفىأحهسوأالذيئ!ةداه)،

(أاطاالناسيصأ،نلااتففامنأغنيا+الجاهللمجعبم

(د3خيرةصراءلفتراتوهاتؤوتخ!لىهاانو)!

مطهرءاانةأوك-.كعلىمس!:4يدلماصياَهذامن:ىءفىوليى

تحالى:ةو،نراذله!االضضو!مظهراَ؟،فقد،المعكين،ماأ

ءلم!فىراءموكاناب!رافىيهطنكينلمساف!!ا)سفيضةوأما)

غصبما(سفينةكليأضذ

مسكنةأم!عتت!انحاوكبيرةثروةت!لصصيخةيم!تد!طونأكنياهفم

مغت!ب.ظالموسلطانطاغيهقوةمقابلافىوت!وعضهمف

تعا!،:قولهلىللإصع!انو!!ث!الوحمةا-تف+ا!آو؟ء

والمساك!(بىالتروذىاحسالافيوإرالد)

تحالى:قو،ئوالتسولالفاقةعلىدليلاو؟ه

ح!ن(.يمءااليوميدخانها!أنيخافتودومأنطلقوا)

المسكبن(آطعاملىتحاضونولا)

ت!ر!،وصالىووتوحأصرهلالمورابم"راتالحظمصرفقوصاء

ةمما3!ن(آطعا،فدنهيإقوالذفي)وعل:تعالىد!لهفىلسؤال

مسكينا(تيخاآفإطماإستعلمفن)

صين(مصاعانرةآاطحاذممفاو+،)

.(سياماnaصدلأوكينمساطعاماًوكظرة)

تهين.منتيسيراَاتمقيردوتاتالماكفارفىإلذكرضهوانما

أوضحأعي+!طونالسؤالوتعرضهالناسعلبتلرافهفهو:أولا

أبصر.طيه،الحثور
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لى.أوإبءقافقيرادخولعلنصالكفازاتفىعليهالنس:ئايخما

الذىانهديرافىأجزأتأفقيرامنطلا؟سرأوهوالمسكينئأجزأثفإذا

عدما.وأثمدطجةأكثرهو

،!

الحو!و...اطشية.

تعالى:تولهفى،هـتخافعلىمعطوأقيشىلنظوبا،

)؟،(تخ!ثىولادركاتخافلا)

الحلاءتحدتوقد،بينهطأخئلاظثحثأنعليدلبيهصاطفواله

اوبمفى:فتاللافالات"ذاعن

ىوالحوفمنأعلىاعلثعيةأنضلاولابيهمابفرقاالغوىءدلا

إبصةكانتاذاخشيةشجرة:قولهممنمأخوذةفإ!ا،اعلونهأ:-د

..إلكليةنجواتeوذ

و؟سفقصوؤال!،داءب"كاناذاخوأءلاقة:قوله!فيواعلوف

ويخث!ون)!ب!حانهقولهفىإ!تعا،فهالحعيةخصتمومن+.بفوات

+(!موءأ!منابويخافونربهم

.تو،!ألمحانىكانوان،افنىعمام!مغت!كون،لح!شية:بضماوأ

.يىيرا!ياَأالخوفوانكان،ا!ائفتهفمغيمونوالخوت

اسطمة.اهـر!تدل-لماليبهافىإاءواوالثصينال!اءأنذال!علىويدل

والظء.ا!كتاناءق!طملما:اخيشوا،الحبيرالسيدثيعغ:را3

ال!!ف.علىتدلتقاليبهاقوالةاهواراو

تعالى:ؤ؟ل،القوةضعفمنفيهلماالمحوفومنه

آية*طه)1(
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وسكلء،صالىكالتأ!ديمفكليخعماهلعطمتهافهمنالمحوففإن

:عاسأنل"تمصهوحا!مبإطسابدمالمامنكانيخافهلابماراطحصاب

العلماء!عبادهمنالدةيخثىإنما):ؤ!الأوم!ل

مالفسلاضمفمنءندكلاجمونأى(تخاف)لا:لموصىل6و

.نرعونمغمنهتخاف

وبم(يخط!كلن)و(!ب!م!يخافون)قولاإدالاختلافهمروبحلل

الىافبةإ2افهمناممخاثىافيل(ربهميخافون)وردفيلف!ن:فيقول!

ر؟(نحاف)ولملمته(بهريخائى):يقولأنفيصح،فه"يفأفهعالمة

الملاش!ذكولماتطلىافهأنوس:لطيفةوفيه،اثهالىإلنصبةلضحفه

فين(ةوةيمءق!بهمبخاةون):فقاليديهبينصمنتهمذكرأثوإءوم

الى!اجةلاضضاءوماكاسءقالمؤشينذكرولما،ضحفاءافهفدأنهم

ذكروول(!بهميحثون)فتالافهعظمةعليدلماذكرضحغييان

فوقيةوالمراد(ةوقممنوبهم)ل6اثقىةالىإلنسبةالملائ!ضعف

.)1،االطمة

فقدةبهماآالمتااتنلافالىراجعبينهماالتحبيرفىالاضظفطأنأى

اصمواتافىماإ-جدوفه):تحالىتولافىالملائ!يئصقفىالأولى؟هت

منربميخاةولتيستكبرونلاوم!الملاؤفيبةدامنالأ!ن!فىوما

.(Y)(يؤعيوفىعاهـلفعددفوفهم

انماإ:تعادقو،فىافاصامنالألبابأولىصققالثا!ةو؟ءت

في4وا،الميثاقينتضونلاوافهبهديوفونيأ41،لباب81أو،1كرقيذ

()3(اطساب!وءويخافونربه!ويخشرنيوصدأفىبهأثأعيما!دفى

2،آ!ة!در1(3)..آةاكاء(2)لأ9،لأ"عه4%البرهاد؟()
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3آراؤون!ؤ)الإءصكلاجاأبفى3!المحاثىتمف)!ارارادةفعضد

.يضعفونلاأقو،5الملاؤ-كأأنالومالىيتطرقلا-ف(ذوقممن

وب!م!(يخضرن):الفاسجانبقل3اف!ثىعطعةاظها!ارادةومثد

تنصيمى.الىمحتاجلاء-وسالإنسانضمفلأن

وقدق(وا-شوالناستخشوافلا):تعالىةهـ4قىيئأبتحققوهذا

المحالقعظمةبيافيفىالخإ!ةدؤكدمفهوآآيةمنأكثرفى-!كرر

ولاإخلقايخعئماهبأنألجديرالتعظيمالمسى-صقو!دهفهوالخدقوفه-ف

.مصواهرودنفي

.ا!وتأنالىفيهيذهباد!طمت!ب!الفرقفارأى"لالولأب

لى،ظئفمايمنلماضرراتيقنو+ق،وة!عهفىالمضكوكالضررْ!قع

له)؟"راجيمايمقلمألنفعتيةقومنال!ثع!محالا!طونلاار!اءوصذ!

ء!ةففىأترقبوااتوقحمعيمونانكا.ه!لالأبفىرأىألمحوت

.الاظلاتظفالنتاغمجهول

وا!مارالمتيقنالضررنطحبالتىإبلى!ظصمةاخشيةاتكونوطيه

المنتلر.بالقرريتحلقثهموو:افوفأنأى،المعهود

المنالو!َالضر!وفوحعظقنثأ8حا:والخشة

ازاكبانيهْأشارا!خوفء-فثهلالبوْأاليهأضاوالدىوهذا

شيةبال!ء!ر:فةال(ا+لها+اعبا،5.قافهيخاثىانما):دتحالىقوتفسيرفى

الىحمنخثمحأأق)و.ثله6بلالهرعدأم!افهبحما!ةلتيقغالعلماءجانبفى

.2"العالمُالمتيةقخوفظفأى(بالغيب

منفيمحااوو،5أوماخ8!يلة،لا+ماأنيشينذ!بربتدوالذى

84لفردات35121الفروق(1)
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وا!ثي؟فهأ!+ف)دةطرالمئعكوكفالمحطر،ف!يهاوالحالمةالضعفدلا؟

.إه!ماالمتهقنمنوآنار.

اكااالأياتفى.هتبرةدلالتيهماينرالفرققالدقية،الملاحظ!هذ.

لابهرهما.تعرضت

صمافاذريةخلفهممنكوالوالذينوليخش):قولهفق

9)؟"سديداقولاوليقولوااللةفليتقواعليمظفوا

ينتظرماجانبوئ.إعلثميةالموتبانبفىفحبرالعبمارتني!ظفا

محةقأمىالموتلأن-أعموافه-وذ!.إلضوفانطرمناليتاى

.ددهمحغجبمارويعجفىص،أمامهقوىكليضحف.عليموشأنه

محتملفأمرالعائل!وتب5الصنا!4يتحرشقدالدىافطرأما

اجىوءوالهمبواعثمغيثير.بمافىالنفع!افاوفيبثأنثىأنهجمهول

.والاتقاءاطيطة،تخاذالممارعةعلى!يهمثالضطو.

إمبادىأسأقموسىإلىأوحيناأولقد:تعالىقولهوفى

)3"(تحنثىولادركاتخافلايبساالحرفىيرقاًطرلهمفاةسب

لى:لى6بل!ايقاعهوب!م!فرعونطاقمنالمحمارثوقحجانبفنى

وفإلضالث+وومجرد،يةحلاة!أانحاةواإ؟ماندلمجارة(تخاتلاا

و-طره"فيفرءدنأهـربأدولإثر.،،وبؤدفرعوفىيدبمأتمن

ضعيفا.

ةوآررع!أتطرإالثعهوولأن(تخثىول!)ل!6الزقخطر؟نبوفى

قيولااكحب!رف!نمظورمتيهقوخمارعطيمأمرالماءحبالبينإسيرون

ولداوس!متمناكوفمطاهرليقظعكاشاسبماتعبيرأ(تخث!ولا)

آ!ة*طه(Y).9اللسا+آ4)!(
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فيلحاه.مصإ!اَلهيتركنلا،.ررهبفيهصالننسلضذهبافضمحأحذف

(ظفلوقعنهلتموأالذئبيأ!لىأقوأخافأ:لىتعافىولهوفى

التوقعسبيلعلىمنهانماكانذ!أنليفيدالضصيةدونإل!رفمبر

+والحزمالتيقنسبيلعلىلاوالثمك

قأظشينامؤمنينبواهأف!قالتلامماوأ):لىشاقولهوفى

)2(.صدفرا(نافييرهتهما

علىالصا4البررمناغاكانذ!أنليفيدا!وتادونإلخحيةءبر

ضعيفخطرمنخوفلمجرذيقعلاالنفىقتللأنوية!نملممنأساص

كلنةآلى،ا!رآنلغةفىاخوفوااخثصيةائطماتدوروهاكدا.مظون

بديم.واكمان،دتيقاح!آقلهصمنعتالدىموضهاقمنهما

*،

-:ْلفالاومنالما

وتذو+..تبتى

تعالى:هل.قالأولعلىمحطوأالناقجاء

)3((تذوولاتبتىلاسقرماأدراكوما)

ت.كثيريتبينهولموالمضينالبلغاههلىيخنىدقيقبي!اوالفرق

له.وتأ!ليدالأولجمعنىالثاقمترادأنانهما:قارافىالهلماء

ثهفيفىاليهنطملىالأىملاذناهوأ"خةأصاليبالىوالاحت!آ

بينهمااديقةالفروق

!لى،ءةالإمهت-ولبالعراتممالىقماثتهافتدور(تبق)مافيأ

7،8آلأيدفى)3(ء8!الكهف)2(آثمبو!ف11(
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وأنتصر:فلبإذ)الحدوالهربتقول،رارحمة!ارطيةالعطفسبيل

الأعشى:فولوطيه،وءفو)!حمةعلينااقهاأى:ةالبت

-ذميأاطالى+البقيسةلح،1

.قتلامتساقطعندماج!م!رحمةطيمالإبقاءطلب!اأى

:دىالمنةا!فيةول!منه،ش"وعفوترحمنهأىعليهبقيتأويقال

اك:-،لصردخةظول!قتركآقعسلىبمَيافا

!رهبة.خو،ولاكن،لاكرامةبهوحمةعليهببفوااًنهه!لميريد

:تقول،والإصا!االعطعمعنىأدغريةمادتهافتفيد(تد!)وأماكاة

مند.أءهـهلأتولىظ!وصلهبهأ!مبابهاةطعأى.لىفى!ه

5(1؟(اوصولظقتومنقذر):الكريمكالقرفىومنه

به.قلبكككلولادوكه،احا؟ؤكاؤكهأى

()2"ثاطدح!تاياكذبو.قفذ!فى):قو،رءظه

.()3(إممذلينوا)ذرفىو

ممةا.،.أذرألاأظفإِقزوجما"صقفىذرحآأصديثقو،رأ

منه.أولادىلأفىبهأسبابىوقطعؤكهعلىأقد!ألاأظت

يمة:اعراالآيةفىمنهمامحنىصيغيفىهذاضهـرءوفى

فوا!،،الىصبيللى5ةاهال!أفىلإإدة(تبق)الأولفي!ودْ

+شت،اوهؤثةقة!لا"ر-بلاأيهاايرا!،.قظغ"سقرأنكدفيئأ

13وأ(يد+ز!ق5!وثةولاتلأتهللجغيمشوليوم):تكلالى4قى

لالدقيبمررا.!ا-ترحامأوضراعةمعها!دىولالإسهمطافؤستجيبلا

.)4،،اليهابضرحمنءلىنبقىلاالناد"العلاآعل!يه

()1)161(Y)44الهتم(r)بن،8اأباثا،،(للز،ا
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والإحاطةالقطعمهبيلعلىال!ركننىلإأدة(نذر)الثاقو!طون

تعاودبل،بمأسبابهاتقطحولا،حدعند-شكملاسقرأن!دفيتأ

.حات،ب،وتوالىأسبا،وتتوا!لالحدابليت!ددأخرىبمدمرة3عذا

ناراَنصليمصوفإ-ةابآكفروااديئ)ن):تةالى4توذال!ويفسر

+(اصذابافيوقواغيرهماأجربدلنامجلودملضضكا

*،،

والمحوى...الصر

:فيقول،لعرالنجوىمنظوربناويفسر

اةوآاوالتجى.ساووتهأىنجوانكوتهيقالائنينينالسرالحجر"

أىالئالضدوناثنمانيتغاجىلا:اطديثوق."تسارواوساجوا

)1،+.بت!عاران

بينهحاشكالم!آالعاالمعنىسلىتعسيرامنطودافيوأصسب!آ

واحد.بثحنىمترادأنأخمماعلىوليىوالتوض!يعالتقريب

تمالى:تولق،اسرا8ملىممطرأ"النجرى"لةظ؟+وتد

()3"وفيوا!س!نسمحلاناأمحسبوقأمأ

ودلالتهاعلاصمقامهفهطلكلوان،نحتلفانأنهماعلىيدلمما

+وتحدد.aذتوفمحواالغة.االعا!قة

.والارتعاحالبعدوأصمله.الخومن:ألنحوى

.ثرهعنبحدأىفلانمغفلاننجا:قيلىومنه

افاس)3".افغبحيهبمكانطد+ته:وداجيته.لمرتفح1الم!فى:والنجاة

2بة."1!صافى،نجا،)2(1،ضف(1)

اداغبهفردات-!زجاجالنرآفىمحافى28.الترآدببفر)3(
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يتناصنالناساعتزواأى!يا(وخلصرا):اد!طريمانالقرَئومنه

بينم.فيما

لا-قتارهابذال!عيتالبطنسرةومنه.الحفاءفأصىلمه:السرأما

وتئثئنيماالوصهيروأسمار،مهاخنىماا،احةوأصة"ا!طن!!طن

الثحهر.آخرالفمرفيهير!تنىالدىاليوموالسراو

.اخوا،!االخواطرمنكهتجامايرةوالسر

الن!موىلأن.م!صولاصرنج!.ىفكلئموأالةجوىمغأ-فى،لسر

كثر.فأاثنين-شْويهـورالألفا!أتظمه"صديفماالا-ونلا

.يرةالمرفىالهكتتيالنفستدبثالسرأما

التوحمنبعيدَاظلةان،الألماظالىيرةاال!رمنالسراشقلواذا

.-!راتاثركانوانمماحلمحان،نبوىوالأولحكافى

تعالى:قول!الشجوىمنأضنىالسرأنءلىررلومما

.فيواموتكغحدتخه!إخظ+فىإلغواأى(النحوىوأسروا)

ين!م!تورو،مااخناءقالاجنهادالمنناجفىطدةن!ن

النفسحدشامن!*!ما!االحر

االسانحدشهمن%ؤ!ما:وافحرى

ذكر.نة،ئدةفلاالنبوىمنأخنىالصربمناذا:مهؤاليىدوقد

ب،،نانبوىايىمعأصشعوى41اصرايسمع"قلأنبحدهالضرى

3.*ولىأ

قدوأنهأماالإثباتسياققباءاطديتأند!يما!طونوهذا

مرمذخلاألالمجسبكلنآأ)-ررملمحتهايةح!3النرمعر!قجا+

لأتئالفامحوبملإفادةريانجروجمولونالن!صىكرذفمان(ونجوام

.+افجوىولحفىيقتفيلاالسرم!ح
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لهدالحكدببما(!تجونديهمورسلنا+لى):تحالىةهـل-اءوفد

والتمحبل.إلكتاالماحلت!قق!داَوثأالمعتقد

!ة!!

إ!ظين:ا!حبيرواختلف

وام...أكل

شمئ()ا"علإم!متواينمدلمأكلتاليوم)لىتعاقولهئ

(،،آت)النممةجافبقوتال()أكلضادينجانبفىفقال

والمعنىآالمقافىأختلافهماعنينبىت

الأعراشالىثتوجهفصفة:ال!لأما

والأعيانالجواهرإلىكعوجهفصفة:آاتماوأما

والأطراتالبنيةغاماستوفىإذاتأمرجل:فيقال

صلامةوالأطرافالبنيةسلامةالىجمعاذاكاصلوحلويقال

..وا!لالالأعراش

توفرتأىالمد!باتالكل،4إتمماالاثىءآئما:الفارسىيقول

أصائهكلاشوفىالم!لهوتم..أسبابهلهجمو

فهانةمح!اَأنمتاذا،الماةنحامالدوامهذ.:بقالأن!معئمومن

..ئةاليقالكالولا

ووفأهع!كماأ؟تأدتمامهاو(مرةوالهاطجوآكلوا)آنالةفىو!اء

فمماععا

اصلاماعليهقولهفىالأثيربخه)رقال

%!لائدة؟(أ
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!ر!رلالأنهإبزطآكامهو!فأنما"ا)تاماتافهبكلماتأعوذ،

لقص.كلمهثى?قق!طونأن

.!اقفة:"ررنيعوأل!طفا

.أط.بهررنبموأ-ع!لوا

يمة.احراا،يةفي3-،إتبكلااخةلاففىادس:هممات5وعلى

كانفىالدأنلإفادةقيتأيةلهولم(دينكملمكلتأ):؟ل،فإ؟

قد!لاليوآهـرزاقوأنه،ب!ناههوأركالهاستوقذررنفسهفىتاما

آبةق-نزللمالآيةهذ+بحدأنهالحلاءويقر!،يىوتحاآدابهفاستوفى

.آحراأو!لال

الفمه،كانتأنلإفادةأكلتيفلاولم(دممتىعليمأتممت)6Jو

.وفايا"،،أسبااستوفىاالدىادينب!لهاليوآطافىتمتوانماناقصة

فيالدأنعليدلا،يةمنطوقأن،القاصرالغأمحابيقولوقد

؟ولفيربديرقيتبولونكالواومحبهالنبىوأناليومهذاقبلناقصماكان

بقوك:افه!حمهالقفالعليهأ؟بوقد

قكاافهعند4نالناؤلاالئراغف!ق!،كاملابداَأالدفيكان"

بأنالي+ثأولثطولكانتعالىأنهإلا،اوقتذ!ئكافيةوفت

لؤأئم.يادة!زذخيرروثوكان،الغدفى!ءلليساليوآماهوكامل

الأولأنكاملاإلاكانفالاثرح،ارمانآخرإلى!تقرةال!مةالشريحة

ه)؟،الميامةبو!الىوالثاقكالصغصوذمانالىكالا

8!*

بلفطى:التحبيرويخنلف

وجول...خلق

--58)6(الش
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تحالى:نو،فىكااوا-ررةالأ!ةنحافى14)"لةفأ

واكور()؟"الظماتو-صلوالا"رف!ال!هوات-لقالذىدلهّاطد)

يهما.ةالبيانلحصلأدصدقهقتوظيفوءذا

والئة-دبر،الهرر،بهورالإلمجادء-لىايغةفىيدل،خلق"ل!هلفا

دفةمة+ولهيباثرلف-فهوولهذا،مسبوقمثال!رءلىوالإبداح

.واحدة

ولهذا،والاشقالواك-ول،والتصييرالتضيفىفيفيد،صل،أما

في4وتظ!جالمة+ول،فيتعددفيهبحدطلطلايباثرمشولهةملفهو

.4وادالأ

ابداعماومدآبه!داإيجاوالأرضالسمواتظقةىالشأنكانولما

ثعي-8ذ!أتملىليدل،خلق"إدفهل*ضهعبر!:الغيرعلى

حها.فياق!ئمةالإنعماء

علإ4.ئرتبةلغرهاتابمةثالىأنا:ورواالاللاتفىالشأنكانولما

،!ابداطأث،ءوأيسوانقالقيهـلل!ادفي"الإعادوأنبهددمبوقة

لمرحلألاحقةاظهورافىميحةأفهعلليدل،جحل"،لفعلعنهعبر

لطبهولحالاويتىروبتحددا،!ودفاوطورتجةساالخلقنى

آنةاءةامهـات.قءوا!!ماث،الفماينالتعبيرفىط!يطردو

ءأ!ال.نإ:ساَأقخاإقأ"لافكأبدول3واذ)تعالىتولهفنى

(Y(،مت!نةحمأمن

).،(طتءفىإ:سآخالقاقلللاذفيدلج!تالاذ):وتوله

)3(!لأ82آبئاطبر)2(اآ+آلأنحاا(1)

الزادفاصرار-"
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ول)جبرا!وهوآإجملقيتصلهالأص؟نجاعلدقلولمظلق:،ل

و)حاكاآتقديرفيهوابذاحدآ5

،؟()ص!ليفةالأرف!ث؟علاقلمهلافكأبدرقالإذ)!تعالىقو!وفى

وهوالأرضبخلافةيتحلقا،صيلأق،ظلق"يهلولم،جاعل"قال

ا،،ءالأبناءفيهويخلفأطوارهوتهواصلشجددأص

والشهساخهارواااليلخلقالدى)وهو:تعالىتولهفىجاهماومثله

21"(يسبصنفلافىصوالقمر

وأيذكرأنأوادلمنصلمفةوالنهارااليل-ملالدىوهو):وقوله

)3((شكورااراد

والإوراعإلإذثعاهلهملقه"خلق،الأولىفىتال

حألاايهه،وتواوالخارالميلتج!اقيلتعلقه"جعل،الثاليةفىوقال

.صالد51

جحلعامت!اثابهسياقفى،وج!لخلق5الفعلينالقوآنوأورد

تعالى:تولهفى!وزوةلموثنهااجارةاننوجمعنىعلىثوولهإمض

.نهاوتاقوا-ررةنقص.قخلقمالدىبمواتقواالناحطأيهايا)

.()،،زوط

")ْ(زوجهامفماوجملواصدةتمنم!ظقمى41هو):وقوله

الآييممضونفىاختلافإلؤجعالمحالفةوعذ،

اصي!اقابدلل،-واء"الأولىالأيةفى،زوجها،:لهبقرأرادفا

بهول)لمجادأمرا+صو-اقوالأهـهـفى،ونسا+ثيراَرجالايممفهماوبث8

03آتالبنرة(1)

آبئ؟الذ-اء()،

36ثآ،فىالز)3"33آبئلأنبياءا(2)

6آ!ارحمهوا"6آ!ةالأعراف()5
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رء8ت8لا:ءم!،جا+ولهذا،ا*شريةاأصبابعْيرعلىإنثما+و!دم

المقامصياقتالمق!ودةادلالهوفقيى!طون

وأفىفريثماتض،طبؤلتأكاْاتص!راعلماءفيرى:الثانيهَالأيةأما

.ا&ياقبدلليوزوجهقمى،وؤوبهااوا!ررة،لنةس،المراد

!اربهطاثهدعواثتكأفلمابهفرتخصمماحملاحملتتةثاهانلما"

؟تماثركا+لهجعلاصاطاآتاهمافلما،الشاكرينمنلفءوق!اطاتيتتاآ

،ياثركونمحاافهنتمالىنامحاآ

جف4مغزوجمالهوجحلتمىهووا-!دأبمنم!!لقمالثهفإن

منافعبد:ةم!مميابمئركاءفيملهنجحلاإنينأربعةورؤقهمامضلهمحربية

)؟"ا!كاوعبد،قصىعبدو،ث!سومبد

يحقمدأءدقصيامرأةخاقفىالأمرلأنءجعل*،لنملعبرو"ذا

مراحلهشط،روبنطو!حالالى!الءقويننةلالباثريةبهأسباء-لى

-واله+أو

،!كلة

نىواط...البث

تطلى:قوا4نىزن41علىمحطوفماالبثلفظو!اه

،)2،اللهّإلىوحزقبىأشكلإنما؟ل)

يختافا!ىالمترادفالهلما،منمنكثيرءدءاةينهماألفوقولدقة

.محضاهوبنصدلف!،

الا3ريم:فىالقرآفىومنه،والانقعارقالعفر:االغةفىالبثوأ!ل

،")م!بثا(هباءفاكما!بماا؟بال)وبصت

طيوالةراهـ!دبرأوx'11-ا-الكنماف.لجر1(1)

6http://al-maktabeh.com%اتعةالى)3(6"%!وصضط)2(
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(1)(البثوثاكالةركاالناصيمونيوآ)

له.أرتهوأفاطيهأطلصته:وفيثته،سرىفلانمابثثضأ:ويقال

طلا:يب!كاارمةذوي!ول

وملاعبى4أجار.تكمنىأشهمماكادحتىوأسقيه

-فيفلهعلىصماحبهقدرةلحدآبذ!بيالش!ديدالهم:ألبض

،الهاسفيبثهعن!آنهالحرآويضمف؟الصدرفيعهيقثفويت!لمجتمع

منه.اليمويخفف

الأوشقيلومنه،واعلطونةالغلظاالغةفافأمىلمه:اطرنأما

إذاوالرجل،-زونة!ركتماخعن!تإذاومدابة،!رنالصلمبةالغليطة

-!فى.!ماعهوغللتفياد.صمحب

وااليالىالأ،آعلإ-،ويستولىصاحبهعلىيسيطرادىالهم:،طزن

.ا-داذاء!!تأور"لغلالهبدال!وحمى،ونسيانهمعالجتهعنيمحذ!ش

ثة،يرعماف71-فىوعطت.البثمعنىفيراله!فى!منىوهو

.ؤادفعطفلا

ثهةوبأنءلىلاررلا؟افىآنو!بينالجعمماكرهماةمنوالصد

و--رر.له!ي!حولهأ!وفىصو--ول.اثهالىبنزح)مماالسلاآمايه

سمه:نواحأ

لا6وءاظاَ-لابةالأ،مخوازدادوانشدتسلطالدىالقديماطزن

.النسيانينقادولاارمنصحدفي

بهوء،قرصابتهملىالصددملأحتىوؤاررنماالذىالجديدوالبث

،آتعةالة،و(لأا
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افهإلىيبثهأنالاعلاءالميستطعولمحيةله!دفم،ت"علىالصبر

عليه.بهويست!م!

.قصفونماعلىالستعانوافه

+*،

لمثوىاو...لمأوىا

إفهثركواأبمااوعبالذيخاصفرواقتلوب)صنلتى:تعالىتولاوق

)1((اللايئمثوىوبئسالنارومأو)مسلطانمابهينفىلأما

بهضذهبلةورحتىخنىبينهماافرق!ا.ومثواممأوابمافا!جعل

)2"ا-دجمحنىوءترادةفيوعدهابينهماالمرقالكماوالىفيالمعاصرالبماحثق

المحاصمة.دلالتهمافىيةفاوتانواالفظان

المحنى؟تاجا+وتد،يةوالهاوالملجأالملاذعلىبدل31:فالمأوى

تحالى:نولهفىكاال!ريمالقرآنمنموضعمغأكثرئ

الصكهف(الىالفتيةأوىاذ)

(الص-رةالىأوبنااذأ!يت)

(لأءمنيهمممنىصبلالىساَوى)

ضدبد(بهنالىآوى)

!أتؤوبهالىوفصيلته)

ال!ءقسبمايلاطويهـهـلىاالإ،مةبمهفالفوا+فن:لمثوىأما

-صالىلفئة،آية.قأصثرلىلأصنىهذافيورإندالةبا+وقدوالا!شقرار

.رريز(لأهفىيمائا،صةتوما)و(فيهادلدثظبممثراالنار)

ثواى(أ--نرب)إ:،و(وثوابممت!لبميحم)

(شوا.كومما%)

بية.السإ!اتافى)2(.151آ+ممرادآل1()
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احديمةاا؟ةفىبين!ماوالجع،نحتلفانمه:يانإ:وىوانالمأوى

.مصبرملقاداكهحةارئةالمهإظثاد"قيسد

وأ،مانةالحاث:المأوىذثأن

والاستقرار101-4:المئوىوثمأن

+إ،ذ!ث."والي"يفر!نالذىء!أراولاالنار-ملفانالر!يفا

.04في،ر!قوبهيةتمونألذىمثوامو-هلما

بة!لى:الآيةتفيرهكقأءكااهذاالىالسحودأبوأشار!قد

ةإقثا!ت!مصلرإلىرءزنوح،ا،امأوصهالابصدمثراعصطها"

)افيىاشا&صفهوالمأوىوأما"المآ.ثعناكبثةالإ؟مة!نالمثرى

)؟(الإأسصاناليهىي!أأ

لذدوا...لذرا:لفظاو

إلى:قرةودئلالأوعرب!ح!ومهالثافى!اء

311(نذراأوذكراعذرأ!فالملقيات

ا!اقاجاء،واح!بمهشانذرافىالهرزر:مماتف!عيرفىالئحالى؟لوتد

)،،الأولهبهدلنأ

)أثرصالأدبالعالمو+والثعالىمنالقولهداوأشغرب

فيهاالحباواتوأسرا!بيةالعربأسالبب

صا،ئدو،لح!،،اخايرةامهكأمنالعطفإليهيرشدمافانهكيف

وأصالبالمفاطيذي!قواقابزالتنوحيفيد!!فوهر،إأو،العطفه

وتجاياالخالفة5لؤ!ا!ة

،.3--3الخساد)،(هوتآبئللر-رت)7(2!3"لأ%البودأ!و91(
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منهوقحيرلتق!المر+بهلمجتجماتحرىحولبدوو:المغةفالمذدق

فيهدغ!طأأو

التقعمير،مؤاخذةمغبميهبصذ!احتجأى،هـاضذ!يةاك

الحجةقإلى،اعذاواءذرأ،

ىأ"مشةصتينا-مرامقلجخمغالىافهذر51لقد5:اطديثوق

:للاصت!اجصرفهمادي!قلم

ووعي!د+ت!دبدفيهف!علام،اكذر8وأما

اتخوبفهاز،الايهونلاالبلاخهو:ا؟هـهرىثقول

وهلاكإدمخطرءقلمجذرمنوهو"العرإنيرافذ"تولجمو!نه

!ادمهاع!9مثلصماءقةنذرتعأفقلأعرضوافإن):القرآنوفىءتيقن

.(و!ود

سبيلعلىونحذيرفيهالوفوحقبل،علطوتبصير:والإعذارالهرزر

.الإثمفاقوإطنومصحو،ياكللىالإرث!ادواكصح

،ط!ل-طأعناةلإعوطلبارافح،لحطرتهصير:والإنذاروالنذو

+والإفلاظ،لشدةمصحو،بأقووعيدوت!ديد

ق.أى"أدذوق5أعدر":أمثالهمأ،العرب؟لل!نهماوالفرق

!ررأوةةورفي4وتهخعايه!دمأنأ!طهـتبلإوبصركبالمحطأأعلد

.اناله!4توأبافالفةجتإذاالعقابقع!اطجةلت!صه

يمةادحربةالآفى،ودلاانهه،ابهانافىنحتلفانمشهانوالنذرأ)5ذر

كيد.وتأؤادف4دلالامغايرةدلااله

ءضاهما:تةصيرقنحانرىاردقول

الىذبهرأفأ)تينبأوا+رهأرسا!نالملائكلمنبماوائضافهأقمم"
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!ررفيراَظ!،وامهةخفارمبتهبمبتوافهالى!صتذ!ونيئللذمذراَالأنبياء

.،فهالثعكريض!ن

زدة،اتاقىاج!اتاختانتوإنءجم!اطالدكرق!اصدفابرلاخ

اضفاقووتوإرثمادوتبص!رذ!يه،التائبذcعذرأ،بءونودلينيرق

وقسهوةيد!هدوعيد،فيهالغافي!،نذرا8كونفيإصترروب!سوصية!

.بإرهاو

افيئةاأرباياسمنفريقإلىبتو-،ج!يذكروير-صرعذدف!و

الدنب.فىيقعأنوأوشك

رت3الن!سمنقاد!الى،يتوب-فى،ويهدديتوعدارز!وهو

ادنب.أءهـءلىوا!طيئة

والاثم...اططئة

ا)خطيئة،"لةظكلءو،أبمهطوفا8هـا!نملةظجا+النذ!ومئل

)ا"إئحا(أوخطيئةيهسبومن):يمةالكريةالافى

:يئماأراد"كأ5زوالخماوالتدىبمعنىال!طومن:الخطيئةوأ!ل

.يخر+الىوتخطا.فتجاوزه

فيركلء-مرهوتلفأخطاْ.،!انتوا.العمواب!دمنوادلهاء

ئلمهيرتة(أتطأنمفيماجناحعليملي!):تعالىفودثو،قصد

فيه.اثمفاءالقصدبسبب)طرج

المش.الناقةوأثمت،ة!رإذاأنميقال،التقصيرفأصه:الاثمأما

.وأبماأتتصرتاذااثماتأتمه

الأمثى:بقكلل

+ا!5آ!ةاللسا.11(
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اطجيراالأثماتاذاكذبإردافتحتلىجمالية

واجر81فىالسير!كقالمقصرات،يةاخااعنطئاتاليأراد

معناهافىانفيممااةظانثموالافال!طث4

4صءن!سفحلالىبهمأمورفلمنتجاوؤ:4الخطث

عنهتثىتلوتحمدبهمأمو!فعلعنصير!:والإثم

والنزوحالقصدفىنجترقانتلانف!ما

ء!يم!

http://al-maktabeh.com



بهاتالمتشائالخرادف

اترادفباالتحبيراختلاف،اكلرَانلغةفىالتأ!لهظديلفتومما

تنرجفىواكفذالحبادةتدينمغضر،المتعجليالنهممالمثثأبهال!قق

جز،إاديم!تأاكحدىفىلمبالغة!نمثلاالتفسيرعلاءيراهو،الألةاظ

وا)ةممرار،لاطدةليأ:تنح!تلفةجماواتئا!ا!صطةاتصةايغدآفهو

بمثه.الإتيانعغلمجزبم

أحمهبه!دءف،واردوتعلإل!بتوجيهالمفسرفيروناوهذا

إمادةر4أليسا3فيفالأمر،الاْلفاظئادالة،لأ!سراربيانما!طنىلا

إظفيالأحدلأيمقصرزدولوكان،والةديئيمأ!فوالق!دوبممرار

غ!روهذا،ظ-،ر!4أواح!القرآنيلاء4اخلال!دادفهدونمحللمحلأن

فه.1كاآفىادقوحممكن

ثيءورهو16إْالترادفا!تلافمناالونءذاأنءندىوبولا

لا-ت!:إفةد!و،التأملصصرطويقبمه،برالتدمثلاالةدآنيعموقه

نرةداهـنالألةاظثخوجإلتىالةرآن)ةةقاذالإيصرارأمنوراءهما

13ءا-صطءن:تب!ب!دذث!كامامدفهقا""Oدثا"ةؤفى11و.هه"الترادف

ظ!ر."يراأذرأويرطها

ا-ةمماكا!رأءق؟ص!:فأسرارءاءلىوال!قوف،كثيرةذ!مثلأوأ

البديم.والإتقانأمجزاالإ!كاأءن

الشمامد:س!ليلعلىومنه

وخشع...!د

اءإ،اضاح!الناأقىفاذاررةءاه،.ضال!ىوقىأ:تحاكقولهفى
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)؟"(بهيجمنصزوجنبتتوأووبتاءتزث

أشلأفاذا!اشحةالا"رصقى!أنكأيلأدهومن):قولهوق

)2"(قالمودىهاحباأالذىإقوربتهترت1ءالماءليها

(هامدة)لممام!قفقطوالاختلاتو)حدترىكاالأيىففصق

لاختلاف-عيمأوافهأض!دف!-لاختلاتاءذاكانمماوا،(ثىتخا)و

يةآلاوالاعتبمارالدلالهقآيتفىبهولفعربحاالسياقومنا!ابةةيمماآالمتا

".تطفى.!فطدرتت!3ولة5وا

!مأهمافىفيقا!،ناةطان(ثهه؟خا)و(مدة15)أنذ"ءوبياأ

دلالته!يختلففيهماادحونو)يمقنال!طومه!إةادةفىإتكانو

.وظهره

،أرف!هاصدةقالصياةتوقفوص!تسكون)ها!فىة(فىفالسكرن

)كا:الفرآنفى!!ه،عا+!*اأى:الةوآومحد،وقىطمنبما!ايهمىأى

بم!ئها.!+اتعتثستمافألفأذاأى،افا!عدتويقال(كلودممدت

ومغا!ر،وحوخفهرtانحسهنعا3ون(ظشعة)فىالع!كوذوأما

القرآنفى!كلخه،تعا!ها-!صقأىالدابةخشحتلLية،وانقيادطا!ة

وقو،و-لنهتتهدأتأىهسا(إلات!سهءفلاالرحمغالأصمواتوخثصت)

واذلالخف!وعس!وذسكنتأى(ذلاؤهقهمأبارم:هةظ)

لى:تاقو،سياقفى(ءامدة)لفظحاءوتد

ثمؤاب!نآ.خلقنافإناالحثكلقريربنمأكنمإنالناسأيها،)

ودةدىلبملنجنر،"نحلهوعونحاقةمر،5!!خةنج!لق!من.!نطفةمن

تحرعأثكبلةواثمط!يننه!هـ%!مثم-!ثأجلالىأ:اءامآالأرسا

91إ4اتتة!+..)آبئ:اطظ)1(
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ضإئما،--يربايصبرل!لاالعمرأرذلالىيرد!نومنبميتوفىمغ

ءقصوأتجتو!تاهتزتالماهطيهاؤفاأفإذا"امدةا،دشوذى

4:سعلىصوألهاوقاص!!وألهق41هوافهبأنذ!،بهيج!وج

(العبورفىمنيبثافهوأنفيهاريبلاتيةآالساء"وأن،ئدير

تأءلىدلهلا"!قوآالتىالمحسوصةاثهآ،تعنيض!طتحمياقوهنا

.القبو!فىمنويبحثالموقير!ا!هوأن!قالبمث

.طماهدة--يةآيةددللالصباقهذاذقافى(هامدة)لفظقويأ

عودءوانماالأرش!عونأنعلىفيررل،يإت71مناطشدهذاوصط

،ددوتف!وفغمرأطءإفيهااطياةببعضالدىوأنحياةوان!ا+موات

قىالمواجاءعلى

وأنفيهارببلاآبةوالساعةواغالبمثأنعلىعسدليلفهو

القبورفىمنيبعثافه

تحالى:قولا-دماقفى؟ءفقد(خاثىءة)لمفظوأما

ولا!سذج!والا،والةه!اثهسوا،والهارااليلآ،تومن)

امىيم!رواةإن،تعبدون)إ.كنئمانخلق!قالدىفهواسجدوا،القر

آياتهوءق،يسأمونلاومان!ارواإلليللهيسب!ونربل!عهررفاللذفي

ادى)تبتور51!فىتالماءعليهاؤلناأفإذاظث!مةالأرشترىأنل!

قدبر(شى"علىصالهقالمودىأحياها

فىتت!لىوعبادةخ!ث،حصالهفىممهالكونيقدأالسياقدهذا

اتصبيحواواعلضوعالسجودأماداتالخظنةنا!اهره

سوءورنهالتةنا-مالسياقهذافىللأرش!رفة()ظشحةلفظويأى

و-ولدحعبمادةءونءو!افي!وناروصىإ!اهدامعصاكنة

حياةو!ودموتسكرنلاضضوع
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الابتهالنغماتاهترازهاوفىالهت!بيعملاهرصرعصتهافأوكنجلى

كاة!ي

لفلا:ومنه

وانبجع!...اتمبم

بعصاكاضربفقلنالتومهموصىاستسق)واذ:تعالىتولافى

!طوامشربهمألاسصعمقد،جمنماضرةاثنتامنهفحرتفااطجر

)؟((افهرزقمغواشربوا

اضربأنقومهاشسقا.اذموص!الىوأوحينا):وقولأاتعالى

مضربهم،أناسصهـلمقدعيناعثرةاظتأمنهنبجستفااطحربهطك

طيباتمفعوا،والسدىالمنءلميهمؤلةاوأالنماآعليه!و"لنا

(Y)(وزثامما

واحدةةالق!أنرفم()انبجىو()الفحريقالتحبيراختلففقد

المقاآودلالاالصياقلاختلافوهذا،فيهما

واندفاعبغزاوةالماءتن!رهلىيدلى،اتمجر،لنظأنذله!ول!ان

الن!متحهأى:دى101طرةومنه،الواسحالثقالمحروأممل

ذؤيببوأيقول،ا!دإلتحريدكئرةوالف!ر،اليهيتدةقْ

الأنوفكئيروالفجرثمءالثمتاصينالايفمطماعبم

وتدةته،الما+كثرةعلىيدلموضعمنأكثرفىالقرآنفىوجاء

،تمب!را!لالهاالأخهار!هجر5و"نهراخلالهماونجرنا،:قولامثلفي

،نجرتالبحاوواذا8

فيهأص!لهوالاندفاعاخزارةواالتدفق8فدلا

وفهـف!ففىالماءخروجعلىفبدل،انبحسهلفظأما

6http://al-maktabeh.comالأمراف)3(06%البقر-1()
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31"ضةيظقليلا-دج3وانبحبرالىءب!س:اغبالىي!ول

أة-ة،إ،وأ-.،اص؟د؟عن-شالاثيرأن:أنهمنالإ-تلافوهذا

نجم!"أنإءاأ++ةا!لاةا+افي!صةوربحوذأنإماالما+دخرو!اواحدة

متةا)صا.!اَعْزانق!رقد

بيت4اتوفيقاواوصاوولأ!ا-!ةل1اتأاهـوزفمنهالعلا+وت!طوقد

.العلاءفيمروأبويقول

قوحا!ءئ!شةخروجهوالاتمجاو،بقلاالماءخروجالانبجاس*

.،صار!يراثمقليلاابتدأالما،أنبينهباالجع

اليونكذا،ثاليااتجرثمأولاانبج!ىلطه":الخريقولفى

الىتمتدصاجغكا!أنأو،-!وجهآلدوايكشثمفليلابهاالماءيالهر

.ْ،فل")3"مجرجأىفيذ-حمانقلئمكاشه!وجكثيراأىفينفجرالمأء

فةررالألفاظوذقالمقامإختلافإلىراجعهذاأنؤؤف!يهوالفى

والغزاوةا"طا+افىالصعةآبمقا.يو!سياقفى"اتمجر"المظ؟ء

.وءمحأا-؟تقىواذا،لةو.4.هـمى.قرغفيه،لاحتسقاء،آالانعافى

فةلتا،اهفىة1فههيرالىسةوراَوا-طةبلاافهمنالأعيو؟ءCلقومه

وا؟زاءإ!اباسرمةقمت!،ةدبةصريهةالأحداثبعتتتانم"اضرب

وءا!ةنطهبدةكانتالءاداطاجةأنبينث!،،ن!رت5،فقلنا"

.(افهرزقمن)قرزأنهولود+،وا:سبوا!وا5طجلبهوالالتناح

يا،ةوزمحطاءو-ه،تفضلامقامآالمقاأنعلتدلالملابساتهذ.صو

وفزارةالهل!يمونع!رة(انة-ر)با:-!راينا-بماومذا،مدد

النعم.وصثرةالتفضلسعةعلىالدلاثهفىالمقاموفق

كان4فيوألام!فقإ+،اهـكايةسياقئنجاء،انبجس،لةظأما

+ي!6.ةاف2،1)63تاد-للةا؟)
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عغاثه.نبا+والأمر(قومهاستسقاهإذا)لمومىمومىقوم!نطلبا

واطاجة(الحجربعصاكاةسبأنمو!ىالىوأوحيةا)ادصىطربق

أناسصعلم)ؤورواكقائافرتعرفاء،محا-4كاأتفيهالماءالى

يةلنمطجلانتفاعفىاسضطلههـ-لىبدلمافيهير!ولم(!:س؟م

ليتعرفكافيا(البجاصه)طربقعغالماء0ضروجكانة،(واثسبوا)

اطاجة.ءنداليه!اايمود:سبهمموتحءلىسبولكا

.اليانقمقامهودلا،سياقهوفقئم+الفظجملى؟ب!ذاو

ء،!

أيضما:ومنه

طج..-تم

كشاوةأ!اربموعلىععموءلىتلوبمعلىافهخغ):-ئالىةدلاق

(.)1(عظديمءذابدلهم

)2"(الضان!ز!وأوفدبصاوموحهموأبمتلوعلىافه)طبع:و!ل

ومغعهليهالئىءقفلملىخميقال،والمنعالقفل:والختام!اءخم!

يدي!ع!أوثحإتاة!اهمأعلىنحماليومْ):نآالقرَقومنه،اليهالفاذ

.ادكاآمنويمنمهاعليهايقفلأى(رجلهموأ

:4"ةو،الملاذمةوا!سمة،المسيزةالعلامةمعنىفهفيد(طبع)أما

الغالبة.السجيةجمعنى!الطببمةالمابم

جمنهما:النرقيستيفىذا5فموءوفى

ومنع.قملثالضنج

.وروتشمارة:والطبع

801!اكط!(3)!%ةلبفرا(1)
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تعالى:لقولاتعليلاالأولالآ!ق(ختم)بظالتمبيرجاءوقطه

افهختم،يؤ.نونلاشذوملمأمنذ!ضآأأعايم!موا+دواالذينصْإن)

بياناب!م!(ةلموعلىخيغ)؟ل(فىتونثلاا؟لفلا(سمموعلىبهمفرعلى

ةأ!ةلموج!مالىتصللاالتادة-"لالذىاطاجزوالحمببالمانمةالملا

عةادمبع!بالإيمانإليهايصلانلاتدب!م!علقةلافهلآنيؤكلشنلا

تم.وشقاو

بهول،دا؟وعلاءةبياناليكونالئانبةا؟يةفى"طبع"لفظوجاه

علىافهطبعالذفيأولئك،ال!فريئاتوآايهدىلاافه)نه:توله

.،ق!جم

أنأى(ت!ب!معلىطبعالمذين)ال(يئالكافرالقوآ)ل6فلا

.دان+قعاي!اوماوظهاقمقسوةئتتمثلفيالكافرعلامة

وتخ!صهالمو!ولالايمفىابهاماتب!8صه(الطبع)جاءولهدا

عليه.وتدل

،،،

وأنظا:

الكفل...النصيب

و.ق،+ن"ن!؟تلهيمق!نةثمفامة!صفعهـن):تمالىقولاق

.()ا"مها،صفلبكنسينة،اثصإشفع

بيهما:يد!فونفسيرواله4االضعلاءب!طادولا

ش-فلاناصأل6.قالولا،النصإباحفلا:يقولمنطورأبئ

)3"والةمعإباكلواطظدحذلوا،لنصيبكامفل.لغيرقدهيأتتكون

اكةةاتئوام!ق5أترز،الة!يمابا)خةفىادعةل:ا،باجيتولو

كفل،،ا-،فىا()3"5آبئالىناء(1)
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ا،+يرأ!زلفيلوانما،عليهوجم!ا+3ظيرهءلىأد!ث)ذاالب!ير

.ال!ار)1(منأصدالاصتعهنماإ،الالمر!كلهإتءهللملأ"

.والضيماب)2(اطظ"وال!فل:بقولاافخراشصرهو

اخظف.ءلىيدلاله-وهذاءلىالكريمةالايةفىا"نظين!مجىء

لناشئةالاالوا-ولالموفعق؟ينهماليخالفالةرآنكانفامهنا،افى

.إيانواختلافءهىوئأسير-4

-فيرفىالمثمركةإلمعاقالؤسيروعلاءاالغويونيكتنىوقد

خصائصصشففىادقيقالمزجعوحدهبىالعرالبيانويبتى،المزادفات

أسا!ها.ولطائفالأأفاظ

افيالفدوعلىيدلالمرلمةالأساليبذ(النصي!ب)وأص!ل

المحلومْواطظ

أنصبغ،--بءديقت!!نهأىيتنات+ونهم:العربتقول

اقاديراوالأنصبة،منصوبمم!مقدرأى،فيهنصيبلىويقولون

.الأدا،اداجبةءةالمعلىادلىددة

وي!اء6والأترإرنالوالدانؤكممانصيب!ربل)نالقرآوفى

،(وضماءفرنصيما!ثرأو4مةةلممابونوالأنرالوالرانؤكممايخب

.(من!وصغيىنصميبه!لمونوموانا،

05ءفروفىمعرمحقأنصيبفا

الخمل.وشقة+العبوذيارةوالفطنالغرم(إقيهمعىال!فلأما)

تحهلتبهوت!فلت،والغارما!امنبثشفيلوال!ال!كافلوش!

مؤنته.كلنه

)2(الشالعحابن.لص!در(؟)

د!االشارعر6-5
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أدلمل5)،(ؤكر!و!فلها)،(يمعييعدلأ!هم)القرآنوفى

5(ب!فلمغعلى

4تعبءوئحهلفيهوكرملنصيبضمافى:فالاعفل

يمةادبهرالايةفى3ماالتعبيرئالاختلافس4يتبينهذاضموءوئ

أخ"-ق5لىليدلاطسنةالثفاعةبايبفى()النصيببمبرفةد

:منقوصكير4ويوقصاحبهبهيفهع!فروش

قر+بذنبءلىليهلا-؟!ئةااكفاءةجانب(فىفلال!3)بعبرلدما

الصب+وتحملالظفهقومثمار!غرمعليه

ضما،وءفرنصيي،،تحونلص،-بهاقي-باطسنةفالدةأعه

4دتخحهلفقيلافت!ونصفلاصاصبهاعلىقيصبالسيئةوالاثىفاعة

مهضيضمنو

،،!ي
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وأولا،الواحددد-صىءالأولتعددالقرآنفىارا!نهاأدوانو.ش

آياتفىءوا!صماوا!نلفتتعددتالثىالقرادأعاءمنهاطا)مفامما

يم.ا-كراالدكر

ذيا!زاد،احمار!صين-!مةالىبرهانهفىلممالىأبوبهاذهباوةرر

احما.آ-مينوفيفالى،القرانأسماه"ب،مفولةوسالهقاطرالى

الىترقىلاتابعةصمفاتأكثرهااًنيتبفىمهاذ!لروهوإلظ!ةجما

.)!،مالأولدلاأقدلالتىلمث!خمه4لأطما+ا!4د:

أسما+فثلاثةالأعلامثميرةواثدحمر4ل!عهمهاتمصماأمما

الايهرأ،ت!الد!؟فىؤادفهاو.ح"الفرم!ق.القر3قالكتاب"

الفارفة.ودلالتهاعلاص!لهحهشهاندصافىكيم

والو+!الكتابةجاْبفيهمل!وظا!قراناسما؟ه8ادصاب"فافظ

.لاصكاموا

ير.والتةولآحكاالاو،لرقمواططا:-لهأو

كافرفزيادمحندمنأقبك:الة!بمأبودتول.

مختلفبخ!طرجلاىتخط

ألفلاآالطريقفىتكشان

:الجحدىوبهول

،هماافهأتمنوهلعفكمأخوجنىافهكتابمى4فيايا

35س-اوالانظفى3لأ4س-اإدو3ثىالبرهاقانالر1()
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تحالى:ئولاقجاهوتد

،"إطق)2"ايهتاباؤل،"،)!"ة!يهلارساالممتابد"ذل

11ءتابفى،فرعكla"،،هـ63مح!تاي!تفيهالكتابمليدؤل،

."شء)،،من

والتوقيئتابةوال!3،والتقديرالإص!آمحنئكلورلجميه،في!،آوالقا

.والاوتيابالطعنفيهموضعولا،والتحريفالتبديلفيهمأقفلا

ا!ر-لي.واالقراءةمحنىفيهمل!وظاإسفيآ!،القرآن،لفظأما

الجع،بشالقرىمنمشتق:الجوهرىفقالأصلهفىاختلنهوةد.

جمشه.اطوف!فىالما.قريت:قوله!ومنه

بحش.الىبعغياالسورجمعلأنهناقراَم!م!:عبيدةأبووثال

اليه،ضمصتهإذابالعثى.ال!ثىءقرفتمنمثق:الأضمرىوقال

بحض.الىبمضهاوالحروفوا؟ياتالسو!قترانلاداقراَثومكل

اَماتهلانناقماوسياطجج؟منىاقىا!منم!ثتق:المراءوتال

.بحضا).،بعضهايصدقةرا!

ءلى-اصامموأنه.!ثصتقكيرأنهيرى-اثهرحمه-الثافىوكاق

قرأتيه!ذوكان،ء+وزفيروأنه،والانجيلالتوراةمثلافهكهاب

يقولالدىكانفسدظينبنا-،عيلاستاذهمذهبوعوالقوآنيهمزولا

كللكانترأتمنأخذو!ترأتءنخذيؤلممهموزفير31القراَن

قرالا.دقرو+

61(.فىا&:وواختارهابئصنيرواالعلاءبنبى!دوأفراءةأيعماوممأ

آثة3ة1)في(1)

لأآلأممرافىاطآ)3،

لأ.لأ-هاظالر()5

لأا6آلهةالبزة)2(

83آث،مالاة()ث

،()-52(% aL+ v
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بص!وتا!رنيلبضىاالعراهةمنمأخوذبشتقاءمدهأالبه:لههلوالدى

شالى:فودبديى،مرادفبرفيهاءع!منىوأن،مسموح

مهفاهولوكان"جمعه"لفظكلمطفهفةور،،وقرآ!مهعليناان"

.فا"لدةزبادةر.ذكفىكانلماابر

مايهؤللولاْكةرواالذينوتال":نمالىولاقجاء!و!لذلل!

لقولهمكافىلماوالفمالجعبممنىالقرآذلفظفلوكان"وا!دةش؟إناله

محنى."وا!دةهـ!إة

يفيدلماصاحباالاذكدهدرداوالترتيلالقراءةءهنىولافادته

تعالى:قولاومنه،ةوالةرا؟تيلالرعلى!يردلالسماع

بينل!جطناالترانئرأتواذا،،،بافهفاستع!-أناالهة!أتفاذا،

نانبعقرأناهفاذا،،،مستروأصجابابالآخرةلايؤ!:ونالذفيوببن

--
فافرءوا"،،مكثءلىالناسمللنةرأ.فرتاهناوقو،،،Cفهقر،

،تلوالترا-دأوأن،،،نئرامنمنهئتلوومأة،8القرإ-نمنماتيسر

.")1(هترتيلاالثر،-نورقل"

:تحادقولىقاليهوالاشاتدالسماعبطاب!ص!وبا-اءوقد

واالذينكفروقال"،"وأنصتوادفاسشحوانال!9ةدىءوإذا"

ه،عجبمانا)ترسضانا!لوال!ا5،"نلنمااذا4اثيمهولا

المسصرعةوالتلاوةالمقروءةالألةاظبهلرادأنعلددل!كلهوهذا

قةو+خ!،توالإنهاصماحاةيهايتأقالتىو!دهافهىالمظوتةواأ-وات

واترتيل.القرا+ةئها

02ملا!1،!.6ءالاسرا،1"يامةاك5:5+الامرا،86!ساالنه،1)

.41ماطلمزا؟29طاك164شبو
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ةو،ةمثلق،أء-5مهفرومرببأنهمو!موفاجاءكذلدو+ب

اتالأ-كل5،انمابى،دنهأمايهيمهدتاوالدى،ياعرلاة!اؤلنا+أْ"

ةلا-ورهواة!رانيَاته،وجموح.-أليهأما،ضا!ابيماعرظفاالمغطوقة

بمونمماوا)ت!صوالهظاتآوالا"حكالانالمحاقصهفالوهذأعليهق4دص

ايةظ.منىعلىالاأع!مىغيمءربىفيثابقالفلابريماالناسي!ئر!لة

.العربلغةقالمعروفالتراضععلىإفطوقا

،43ْالواتواط!ةافا!لان11001علىةيدل،افرتان1"أفظوأما

ةولهقفرقانابد!يوموسمى،ضيئقي!ا)فارقاطد4االةفىوأع!له

ءيدبن.بينفمصلاكانلأنه،أؤرقانادومجمدناعلىقىلناأوما5:تحالى

أيها!":تمالىة!لفىالبينةوالمدايةالواضحةاطحة؟سنىوجاء

."نا)1،ذدتادكممحعلافهت!قكلا)نالذيخأ!فوا

الةا-لاطدذلالامنأ+فا"ولافيه"لحوظافرقاناالقرانصىوقد.

افرقانعبد.علىؤلالأىثبمارك":تحالىقودفىالقاطعةواطبة

.،نذيرأ)2"لعاي!ليكرن

وأؤلالناسهدىقبلمغوالانجيلالتو!اةوأؤل":وقود

.ألتهام)3"ذوفيعزوافهشديدعذابلممكنرواالمذينافىالفرقافى

و5ماينفا!لاحدأبضءندير،هدىلهولارزثرنهلأةدقاننهو

-وو.يةالطر-يرالىيرشدويب!وهدى،باطلهووماصق

جانبعلىليدلص،5ةط+الثلاثةأسمائهمنابمصأنيتبينوبهذا

منه.ضاص

عايهيط!أولاابى!للايأقي"باد-!رلامكتوبامتبار.كامبمفالكتاب

الجن!:602!ات:03د:الأ!راف!()

4صصرافىلآ)3(ا=3الفرنا)3(
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"ز.قئلاكو.!ليماسلمإلرةم!موثةاراحالافىءفوظايلوالتبدالتحردف

.يانلفوا8)ةاطراوت

وأ!واتما،ظص؟طلىمقرو+ةءبيةموألفاظادإعتبارهامموالفرآن

تحرإف-لفالمادءن،مضبوطةنغماتوفىءرردةسسا!جمغسسهوعة

النطق.وجمسةالأصواتوتداخلالثمان

قبراهوو-!جا،بفصلويفرقبيالاوا-كاماإممتبار.4امبمن3وادد

وؤشد.!دى

جوانبهفىالدلا!قالأ-لحا+"ت.تت!ملاعلاصةادلالاته1وب!

وصياقه.مقامهفى!امدواكلويادثةالثلا

يس!ميهفيهلاريبمحيو!ررقموثقصقأدهkالدلالهيرادءق

ألةاظهبةعرووتأكيدار،والإنصاتتلاوتهإلىددكووحين(كتا!)

ادويدعوبموبرا!نهمعانيهالىا)مقولبوحهرجن(قرآنا)إصب،

أم!ئهفىجم!!هاالدلالاتمذهتأملضوإذا،فر؟نا"يسمه؟فىابثه5

فر؟ث،قرَانةكو،كتابيتجزألاشكاملجمفهومخرءتالثلانة

ات!امل.امفهومهفىا؟خرءنمحنىدنةم!للا

ينةقمحلمعنحما،نتاقاهأند!نماصوبالأتذ.أند!كنىفلا

نه.دتلاآح!13وأ-"رتا

ية!أوالىكرةالداروحةظهفىنتنصرةثافلاتذهنأأنءفىولا

.والألواحا!مم!ا؟فاقوذحلهأ!كتابةأدقيدهأند!ن

دول!:صةومة-رو،.ون!+،مقرو+ةألفاظاصذهنأأني!فىولا

له.6بفرولتفع!ءانيهشدبرأن

.الاعشارقجهاتهمنج!،لاتضلفلاكا،ذ"ىبمخهووان!ا
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!نما:أالنوحهذاومن

وحمد..AAأ

الكريم.نالةرآفىالسلاآعليهالنبم)س!ان

المبا)فةقطرعلىاطدصمفة)؟دةفىيصصكانوأءدوممداحمان

..اتصدثيروا

أحمدف!و،اتفضيلاقطرعلىاالعاعلحمدئلبالغةبفيدأحمد:

طمد.وفير+

ير!فيدالأىالتفمبفطريقعلىالفعولحمدفىالبالغةيفيد:وممد

.عودوغير.حمدفهروالتكثيرالهتكراد

لأت+فياكألعلىدليلا-لاآاعليهشض!،قالأحنواجتماح

.الناسمنكيرهدونافهمنالمح!دوهو،فهاناساأحمدفهو!هفتهق

أحمدعدف!ودرجته)رتفاحفىمبالغةصفتهفىالمبمالغةوز!كون

.حودطمدويخره

عليهيتةررآفىهدكالعةونفي!3الطببمىالسياققأحمدويأق

أحمدهكانهلأنعدأفياكون،لىويم!رر

مواضحهه،فىالإمدان؟ءا&دلأعلىالعثهلعَدآقالنسئلهداووفقا

الكربم.االمرآنمن

ظلمفىزاللاوهوبهال!صلاآعليهعيسىبث!ارةقاحماكجاهنأحمد

()؟،أحمد4اكابهورىءنيأقبرسول)وءبشرا:تعالىنولهفىايخ!

بأنوللإلححاو،فهافه!سلأحمدفموبدليالاءسوقةالباثمارةلتاكون

وفاية.معر!راَلهواطد،وطهدةكصبالاو-!جبةفطرةفيهالحمد

.6:الصف)1(

http://al-maktabeh.com



-8"-

اليه.ؤإلصالالمستحقالحدعلىالمةط!رسولالىةور

يدؤقوه"معوالشهادةاطعى!اقو!ولاام!جا.ةهولءدأما

تعالىتودمنواض!حءوكا4أطة

ارسل،فبهمنخاتةدرسولإلاءدوما،

النبيين،وخائ!افهوسولول!كنوجالممنأصدأ!عدكانام"

اطقءوهوءدعلىؤلبمانواو%الططاتومحلوامةواوالذين"

،1؟"بيغرحماهال!فارعلىأشدا.محهوالذيناثهرسولحمد"

طمملعلبهأفىد،وثتاءو!ءربمرسآ!مهـقامجميعافي!اوالمتماآ

ءهـفمه،يناتومقامهاةقبو

يمونو،ثاوA.ودلالهمقامهخم!تناسة،لهالافيموودوي!عون

اداقعوالةطرةدلالامع!كاؤئيبابيماثماالترتيب

سوا.يبلغهماأالحدفىدرجتانوه!،بضيرتهعدطرتفيأحمدفهو

بهثمه:اريتول

بهدىمنيأقبرسولومبضسا"؟لم!ءىعنحاكياافهذكرهلما،

ربهعد،أبمرركان-فحداَن93دلملألهءدايقلولم،،أحمداحه

به،عيعىةذكر.بمدكلم!لمدنمفلذ"ءو:سفههلنبأ

*!!

مذا:ومثل

صيم:وابن..وعيسى.ها&خ

خوىأعيةومجة.-،عيةمتفرقةنَاتماامغموافىطقوردتالثى

.62الفتح:3كد:؟.ابالأحي:1:88طمرالآ()%
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الملاكموموضمعهالمحاممةدلالت،مغاودص

ا-ووقواابرصوااطهارةامه،قيفيدالمدحفلقبالمحميعأما

ررهةيممعحكاننهوأإلإبهةمسحلأنهالمسيحعي!ىحمى:كوقولا

ابئءبامماعنص!ىوءذا،5افهلإذنفيبرأبرصوالأ4عوالأالحلهلءلى

عنهماافهدةى

الصفة،هذهبرازلاا)!كتابإتآمنافهمهءوئجاءوةد

"؟)(دهّسبدأيكوقأقالمسيحيستنكفلنا:لىتهاتولهشل

)2"(وربمدبىالدهّاعبدوائيلإسايابنىأ!حيحاوم!ل):وقوله

()3"ثم51فوبأد!مقولمثللةذابنالمسيحارىدتالنصاولح):دهقوو

يذكرهولمالأ،تهذ.فىوصدهإلمقبآصحيتهآناالةؤمدآ

وبشربتهصهـديتهيضافىلااصفةابهذهوصمفهبأنأدكنيتهالإثمعار4إس

البرقيمنال!فة"فيهمحطياتالىامتندوابألوهيتهدا3الذين!يأن

"ذاولماكان،افهافيالميح،فقا!ايديهعلىالمعجزاتواجراهفيه

إلم!اكرهذنالقزَثرآ،أصداواستدلالا،خاطئاومت!اتاباطلاقولا

:ذقالوا،ضوحالعبوديةمقامفىفيهالأ،هبة"وملنةادى

أنب!رزنكفولن،،فهءبداَيكلنأنالمسيعيسدعفلن،

،أ!ور!بافهاعبدواةدعلاإس)كأ!8ي!ول

فيهالمةالاةمواةفثالاؤدلماإقيبحهذاآصميتهأنوالملاصظ

أل!ءيته:وا،ماه

31.ثت-اهالأدلىعالابة u،أ،!:الى05ةوJA(ت!لوالايهتابا

فهارصلعييمفيىء"قياصىااا؟،!اطإلاافهءلىت!هـلواولاقىديفكم

1الد!اء(1) )v) Ivy03بةالتهآ؟)!3(،لْدة
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ثلاثةئقوراولاو!صهإفهفاَمنوامفهوزوحعييمالىالظهاكلت

ولد،لبحونأنسب!حالهو)حدادافهانمالمضيرأاشهوا

هوافه)ن،داالذينرلقدص8ْ:قولىسياقفىجاهتوالهالية

ميبم،فياافسيع

ق4أر،بان!م!وربأحبا!ما!ذوا8:قولهسياقفى-ا+تالثةواله

عييم"ابئوالمسيحافهدوفى

الممانردهاخالاةواالتأليهمواطنفىباالتبذكروهلماأنهمأى

فسادعلىتنبيهاواطصوحالابوددةآررقياثو!ده،الةب3رهفذعلي!م!

بتهبئرءلىديم،.التأع!يدخ!!

فيهايدأرموا!حفىجا.فةررهوصرر،ب-س،إلاءحم!!لر.ذوأما

تمالى:!فوفىكاوالتاث!خيصالإعلاآ

واأممباطويحقوبواص!اق!)حاعيلابراهيمالىوأوحبا!

1،)"وأيوبوعيسى

،)3(وعبحىموء!وقأوما":وةوله

،)3"اوللحينمنصوالياسوعيسى!وبووز3ر،":وقو!

،)4"،افه(لىأنضارىمنالالكفرمن!م!عيحىأصسذلما":وتود

،الى)4،تد.ووا&!وذتأىعيماءى،افهدل)ذه:دوتو

اكىوالتعهفيالت!ديدفيمايآءفيونب!ة!!مالهأماتمةبرمماوهذه

للاتالمشخصالحمالأصبميؤديه

بمو!ءالتنوبهأمقافىجاءفقد،مرب!فيهـاإلاعنيةذكرهوأما

،أ-رىناحيةمنباثريه"فىافبةاوبيان،9ناصصنولادتفىالميزة

.؟63:ةالبهر!36113:للسا+ا(؟)

.55؟35كرافىلآ41(8ة:آالأنحا)3(
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)1،.(مثلايمعيافيضربولما):تالىةولاشلق

بأفىبدوه!كذايمعيبنانهفىJا-برةالأن،مثلا"ل3ادت!فىتا

ة+ا،1فىاروالاقيإةلاأنأى.بثرىاتصالنبدوهكذاأمه!اوقكو

..ابعثرىاالتناسللعاداتالحارقالمحضادضعذا"علىبين!مااطاصهة

يمعرافي:،لولهذا6هىكذالثوليستالمثلمضرل!بحقولهوولب!

.وإء*آتثه!+ضآ.قاولإسو(لمجازعبرةآمقاآالمقالأنعيسىيقلوا

آية()الولهدا)1((%لةوأمهيمعيبناوجعلنا):تحالىئردثهوص

،الإعجازومظهرالآيةموضعهىالتىبي!االنسبةلوحدة،يت!آيقلولم

وولا!غامنهاولادتهفىالآيةوأكا،)ءصازكذ!آيةلهيربشخصهفهو

.والنماموسالإافعلاطادجالمه!رألحوهذامل!

اشاالمواةففىقفيأ(يمعيفياع!مىالمسيع)جميما!هانج!هوأما

ء،يهايدلاشاله؟Lءدصجامعمادقيقماتمربفمابهالهمريفمنهايراد

ا،ثت:ص،)واواي!تاتالاعراضحيثمنوادكةيةصموالهاالقب

.تألإضااوسىب!الة،لتتصبصوا

+ءله

:اءالأم!ذ!ومثل

النوقذا..اطرتصاحب..يونس

.ا-*ما4عاثديرنممىأعاء%فىْالغمن4متفرةصراضعئ؟هتفقد

ء؟وددآث!ي!!هاوالذاتتحيينعلىيدلالعليةم51،يونمى"أما

:الاإتق

عدىووالأ-باطيحةروبواقواس!امماعيلوبراءيماالىوصيناوأ)

()2،.ومارونويوذ!وأيوب

05آبئمنودلميما(2)3،5يةفوخر1(؟)
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.)؟،(العايئعلفضلناوكاولوطاويونسواليع)!امماعيل

)2"(المرصينلمنونسواذ)

نيا()3"اداطياةفىاعلزىبتة5عنه!كشفنامنوالمايونىقومالا)

سفةل!انالقصدإلىدونإ!اتفالتعر+هـلتدو!-يعما!ه!ه

.صوا.دونامبماإ!مبمبفالفريتطلبعأعلإ"ئدة!

تكنولابدوط!آأصبم):تمالىقولىقنجاءتإالتبتسعتهْأما

(L)(مكلوآوهونادىاذاطوت3مماصب

قفنادىعليهفقد!لنأنفظغمغاضبماذجمااذالنونوذا)وقولا

.()4"الظافيمنكنتاذسبحاادأتالاادلاأنالللات

!ءوت!صشذاتتحديدالىلا+صمفةبرازإالي!ررففيهماآوالمقا

الإمم.!ونإالقبالتبيراصقدسمما

ومنهاالعلامعليهلاو!تممينةاستحنارصادثةتقصدان؟لأبتان

حبيىظلوتدلااطوت*حاةحادثةوهى6االتب"وناكتصبا

عنه.افتاك!ئمفلنداثهافهامشجابصتىبطغهفىالظلات

اختافتبل،واصدبلفظ!طنلمفجاايقبأناكطر!لفتوالدى

لنظر.ا)طا؟وبرلةدااإ،عويدمماضتلااسيةتا+

واحد.جمنىمترادأن،ذا،و،سا!ب،!

وا-رر.بثعضمزاددمان"اطوت"و،ادود5و

مماحب"فقالالاختلافمنالنحوهذاةصلىبهماالتعبيرطهوقد

اطوت،ذا،يقلولم،النون"ذال6وهانونساحب"يقلولم،اطوت

.البلاخواص!آقالبيانقق!مدعلىددلمما

9"نىيوو93ال!،أتو6"الأنحاآو63آبةالنسا+!()
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51،تزالىديستشرنونودلالاتهدواعيهيأملونالهلماهوقفوتد

.مرأد.دأ

الأصرا!"تهامتمم!ثصافئ4ءشرةو-هـاطوعودةوققة؟-اهليوكان.

ث!نهما:الفرقةفالدتلس

إلىيضات،،ذولأن،لصاحبالإفعانةمنأثرفث!ىهـالإنهانة

النى-ا-بير.هربوأ:كهول،اتبرحاالىيضاف،صعا-ب،والتابم

"ذو"وأما.يرةهرأبصما!بافي:+قووولا،و-!عليها!هصمل

ءيرمتبو،الأولا!سبمفة-ور،الهرشوذوالمالذو،فيهاتقولف!رر

،بنوذو"يزنذو؟فيو،،لأذواءالديئأقيالعيتور!4،تابم

انورين،اوذو،امماكيناوذودتينpا:اوذو،ايفىاذوالإسلاموفى

ل؟اةهـق"تاوعلىصاحبلفظةفىذ!!ليى،!ثىءتخيمكهوءتا

فحقدلا"وآلاطوتوهواك!نالىفأضافه،النونذاf،:سبحاله

تفاوفكىبيرثا"ة؟وليذولىحق،وا-ولوالمعنى،اطكلتبهصاحب

فا!دةإ+،إهـت+يناثص!آا1دتتريل،اطالينادا!ضارةص!ن

أثمرفبذكل!الإت،ةةلأنوت4ابصما+يةلولمالنونذااثناءعيهاموضع

-روفثالإ+م!تادجوداطهـتهـقأثرتالة!ذ!لةظ-ا-بمن

51:كىإلىلهلقت6،إثرة،ماا،ترىا!ةظولىشاد!!وائلوأ،الهب،ء

التدبرالت5،اخرشا"رزافإليهأشرتما"ىلعالآيتينفىال!آ

+..،1(
وسه!رصواجبالقرانلإعباؤ

اختلافالىايةظاتتلافأر-خضد،يبةلفتةالس!لىوفى!م

أمسراربيانفأخمةةير،ءساَيئلتقدآبهاتىاالتو-،أنيخرآإلمقا

صيأياة،وس.4ءتاق5لبممزإةظاالىاضرفادإسناة"الاخنلافكلتا

.ةضرلوآخر،تللةظولا،كاتهثرتفاةظغتنايىيشةيملا

يا93-8-هافىا"ا(1)
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مقا،4-ادفاذالقضوااضرفااالة!مجفبوانما-يافتهب!مرد

.ق!ورأواةراطدونافيماوءهنا.عغعربوأسياتهمعقام!امت

بصا-")ةظو.شرتوأةصلأوسياقهءتامهفى،النونذا،فلفظ

!ذفىيمونأقدود،وأثمرفأفضلوباتهمهمظفى8اطوت

الد!اتر!قا&دفةالط!قأصحا)خةالىوالا-ض!آ،افتئاتأوتناتش

افباعل8أورلابىد11الامهتحمالفىىفيا،ذو"لةظأما،جمنهما

لا4في8-بةا1أنكلفيررلهـ!ذوعد!قكلل.الثابتةوالصفاتا*زمة

.آوادوااكلازآ!+تعلىءلمذوفيو،رقئةالاوالصغةتنةلى

لا:يقاللاتفىعيأوصيةعمائب!أىمنهصمدرمنانا،لىْولهذا

.له)ا"ذ!قيلمنهدامفإذا،لمضلاوذو8أىالىذو

الههـباذاقوآ5:-مالىتو!ثنسيرلىرأيمالمنسرونبنوعليه

نأإلىاثمارة،الهربذا"ل6انما:فقالوا،ادلجيلبئواوالم!عكينحقه

سكنة(ذا)يقلولم"ا!دحفى،و3و8لابت!ددثابتك!دمتأصقطذا

دائمةالمترةلأنمتربةذام!3ديضاويقال،وتخددأتتغيرالمعكنةلأن

مسكنقه.دامتماالهص!كين

النسبلإأدةالايردلانالقرآاَىمنمواضحهفىمطردوهذا

،،العريقذو،6وعلاجلافهممفاتكل41.1%4قمجيئهومنه،الملازمة

المتين.الةروةذى،الطولذى،والاكرامالجلالذ!،الفضلذ!،

المتيرةالنسبعلتدلالق،مماحب،فىالاضافةمحسوهذا

محيةنلازم،مماحب"فى،والتلاؤآطلبحدطلاالمتحددةوالمعاق

،وصاص!بهير!قال،ام!!عبةامنمأخوذوهو،وتتخلفتفارقومصاحبة

+والالقيادالمطارهةدفيد،معيةونحالطةمحبةملا!مةلازمهأى

6:85الفنر!() V
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الذاهبا!*بوا،!انظتارجلأ!+ت:عبيدةأبوي!ل

يتلبث.لا

بى:االأعربناأولدوأ

أصا-باوخالمر-ارىمعبصا-بلىدتث!هابافيإ

.أفة،دإإصا-بوا،ن)فمارىالموف!ر

:الة؟صاميؤو،ل

أ!با)؟(دترهاةيداذاأمررثبمةبنىولست

الال!ياور.ا-ت!!.ءلىإذاضايفاولاءريخاينتادلي!أوادأ!

بيغما.الفرقيئض!هذا!وءوق

.والئباتال!تلاؤآكلبدل،ذو،فلفظ

!الانقياور.المصاصبةعلىيدل،صاحب"و

ح!لية"أبىوصا-ب،المترطة-ا-ب:قولناالفرقاقهذاويظهر

ةي!طنة!لأنبتأقىلإلمتبوحتاجومطحبةمحية8دلافهمافا

.،حنيفةبأوذو"،،44الشرذو"

والجما!،الة!بذىوالجار":تعالىفو!فىالمحنىهذأعلى؟+اوقد

،"ذىت؟!القرصانبقعبرحيمث"36النساء،إلجنبوالصاحبا؟فب

تننالىال!بعلاأتهـقاقرىلمافىcصاحب"بالجنبجافوق

اشاوا؟--واوأ!،جةاعلاأتمنافيبفى،وماواكوامالثبأت

.وكمارقتتنير

خاصأ"ن!!افالأول"اطوت"،،النون"!أسصالةرقماأ

.اكاتملىزائدرصمففيهملعفلاالتمخيصالمجردةللعلية

لعنته-بأاكىوالاصالمفاطءوبمالىفية؟()
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فيفيد،الداتملىدلالتهخالصفةعلى8اطوت"الثاقيدلبيأ

فقا،1:ال!فةموضمعقجاءوفىرزا،انقضاضهوصرعةالمسىضمخامة

اعلاصرتين.ت-مةأىصوتاءؤامرأة،او!خمأىصوتدجل

وحات،عليهوالةنىالنى+كلحا،أىسكوتوالطاصاتةوا3و

واحتواهابهاأصاطالنريسة!ولادحثى

4فد v،التثمضيصظلصةاحمية8دلا"افون

اداتصودةالذهنقتستحضروصفيةدلا!"اطوتودلا"

صفلا!هاوتبرز

التعخيسد!،منفهماالمcانونا،الىمضافا"ذا،جا+وقد

آوالدواالثباتصبيلكلالتلازأتفيدالتى!التحريد

8لد،اطوت"المضافا،صاحب5وجا+ yاوتعلىمنهماص

الدافعلىاوائدالمفاوقا

فا-تجبنافيل+قفادىاذونوصا:تعالىقولهسياقفىولهاو3وجا+

مىأقربهدادىاذو%يرب6العليمالكوبمنوأهلأفنجيناه4

+ئا.واَضرءنبهماف!مفنالافاستجبنماالىاءينأرح!وأنتالضر

يىوافىووا-طاصلي6الحابديخهوذكرىمندنامنرحمةمعمومثلهمأهلأ

لنأنفمافىمنانجابداذنالم!وذا،اصابرفيا.قالاكفلصدذا

هنهافى!تسبصا؟دأتالاإلاألااطلاتافىفنادىعليهلقدر

ا!متفي،اتدنبوصرزالثف!اهـقونجايا.لهفاسخبظ،إيناللا

موففوهوالأدبياءالهط?!مموففثبينالسياقءذاأنوواضح

نيهفالتلازآآ،وادواالشاتمنأصاسعلىيقوآ،آوانحانفضل

"افكلنذا،بلةظب"التبيرجعلماوءولا"رق-لطلاوالمحيةيتفلفلا

إلمقاأوأوفقلسياقأنسب

ا+اد!أصراد-7
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طمفاص!ر":شالىنولهصصياقق،اطوت!ا-ب"العظو!اء

تدابه!اًنلولامكالرموهولادىاذاطوتكطءبشكنولاو؟د

،مدموآوهوإلصا،لنبذؤبهمننممة

ص،الهْافيغلويصور،عنهامنهى!فةءنيكدفسياقاوهذا

قي"5!كيرصالاوها،وال!م!لاماظيردعوةفىإ!انا!اءنتأروأالتىوالضب!

،اطوفمما!ب"يلةظالتعبيرثمكافىومنبزوالهاؤولثمأماناةاتعىحب

ت+5دتمثصر-ف،كاوالنذ!!مواقة"تمثلواست!ارهاعلىأقد!

الىالس!لاآعليهبيرنىأفضتالتىوالضجرثظاامنعنهاالمنهىاوللا

له.ممكلوبمته-ق4ءصأصباطوتابمان

ظ!

يم:)دحرناقرَاافىبهاادتعبيراضتدفالتىلترادة"اءالأ!ومغ

والثعباق.هوالجاق05الحية

.نحتاة"مقماماتقالسلامعليهموصىمصابهاكاقراوصهففةد

أءتواحديمشى+.4وللدم!بهواصدفيماثىءلمشبهأنبرا)تدوملحظ

+بابن.اخقلافلاؤادفاخهلافولؤهأأختلةت

الإط!قجهةفىالاخهلافمعيتوافقالاختلافءذاأنوبدكل

الآ!عبيه.ملهحقللرادة

اك-وى.فىأواطياةمنواضتقاة،،ىالأأمنءظملماامبم:،طية

ائ".اتوأو12ك!مها،-وللىمبتومنه،والئرىالتبمبمحنى

وقيءمه!.ئ"لأنماواة!سيتو،والتوتتقيمه4اطهتحوت:وا6و

:ارىالفزءةقياهأبويقول

هاجعف!!و)هـةفىحية-!ىسأنهلماطرطىل!معهطوى

تمالى:قولاقالمحافىهذ.لاكتسابإطية!وءسءسائ!يهتوقد
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طلب!،وأهكمىء)ب!اأتوكأء!اى!ال،ءومىيابيهيةدتلأءوما."

ماةإ:افألة،فا،موسىياألةااال،أخرىربفآفياولىغةمى

)1("ه-
.)صحى!4

روظهر.لا5ا-لإماعديهمو!محايتعرفالتىا،دلىلهاطااممهlف!

تبرءو،ليموناتسهذاعلىبطلحهأنافهأرادوةد،!صماهفى.ألمحجزة

مع!!-واْمما!،كأ!ه!ج!،ءلميهاوي!منىءصاب!وكأليستفهى،ت

.وسولبرهانو8رسا

الىالإجمازبةدرةتخولكلفإذامية،؟نةءصاجمينهقكانتوةد

!ى.!ومخ!قذفرك!بة

كةوبيننهااتورةاإلمقاب!نأوصى"حية"لةظبرناتدوإذا

!!اه!لنماتصورحينالإ!از!لىبرهانا!قوآ!قابةو!،!اْه

.آص!ىولتحركحيام!صاهدالهطفىالموت

مهناهعنا+بيرنةالثلاا،عا"أ!رررق،صية"لفظ!كونوبهذا

.السياقآمقافى

وأقا5:تحالىقودفىمظء4يلائج!ا+ةقد،جان"لفظأما

،)2"مدبراولى!انتهنرصأ!اهارفلماءصاك

-ولهثول:رتصا!يفهفى!هو،وخف11،سمندقلمااممفهو

واعليلاهإ)مجب!هوبةالمهشافةوالىاعلفةمطق

مقأى،الحملجنونم!بىأموذاقا!ه!":اطديثوفى

فيهوالاختيالبهالإجماب

61.1هذامافقاله،انسانءلىمجنميفىبقوآالسلاآعليهوعي

.31:القعممبى؟؟.:النل)2(0،3:طه)؟(
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وبظفىجمناكبيهيضربالدىافى:ونانما،مطب"تال6،مجنون

محيتهفىويتمطىعمافيهفى

ومايم!صبه-ونثصاطهج!قهتريد،وجنونهالشبابحن:الهربولعول

وصحخفةمن

والنططرو،المرحكلوي!لشمافةوالى،علة"يوسلفظالجان،ظة

ادقيقاتوداليمعلاةثمبيهفى،خ!ش"لكلحةمناسبادأقو!ذ.

يقراةساطرصخفيفالجعبمرفيهقأفىالىتحولت!دالحصاطبهة

إلألبابيأخذالرعمماقةامى!عواف!فى

ول.فألتى":تعالقولامنموضه،فىءثعبان")ةظبأقثم

"مب!)1،ه+:انهافإذا

بثمنوأسعلأاذمياجهآومرعةلجثةتفحرعلىيدللةظوهو

.،والنفامةالخامةمحنىهليدلأيضماوهو،و)نسابتخرالماءاذا

لن!مته،الثبانحمى4تو،الفغالوجهالأثبافى:!لومنه

الطوبلالضخماطياتمنالثحبان:يقول،ر-خ

اضة:وا،ا!أريصيدى41الحطيمات!خماهوالثحبان:كروبتول

ناهافاتحاالابداَأتلقاهلاانحبتصاصظارأسفهخما،زحشضرب

إلبيأنه.الثلائةالأعاءأذبالمحاقهذهعلبدلالتهئحبماقفلفظ

الأجناد.ةدسنةيهحمحوؤالتحدآمقاوهو،فيه-اءالدىأالمقافى

-ربىاوجا،رواسشهبويمالناصأيذفسحروااةواط!ال!حرة،سضد

.نه!انكنتبهافأتبآيةجئتكنت)فى:متحد!لموسىل3و،مطيم

بفابمهولتخمنبانالىفتحوقهعصا.صرص!أئفأءالصادتين

تي"ق!،،بهذابأفاك!فىعافياتضظطدوافقضاشسريحةحمرصش

المايقبربمناالهوةوبةولالمهجزةقوتتحةالأبة

.32،اءالنر3014؟الأعراف،؟)
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ث!!نأنإ!يناسبهلاوالثدةافعازممغالنصهذاملىفالموقف

افنراسوقوةافقضافىوصرعة،منالرفمخامةالثمبانهيئةعلىالهسا2

الجؤويثأكدالنابةفتاكونوارهبةأرعب-وليتحقق

دقيقاتمبيرآصاءقدثةالثلاالأحماهمنواحدصي!كرنوهكذا

خاصآمتانىخاصهـةحاله.يصو!

ادلاآعليهرأهاموص!النىايىةلمحنىتصويراَ-ا+،-ية"فلفظ

فتععىالميتةالمصافىعيةلأولاْقهب

اظفيغة!حركة)رصفدفةعنإش!ماقهليحبرصا+،جان"ولفظ

م!هي،"منكةأستظدةا4النثط

الحصامنلرخلقهى41وارعبااله!عجوإ!وو،ثحبانولة!أ"

وص!آحبالهمويبتلعالسحرةاجم3انقشغيضغاوقالىتحو)ضه-في

لاختلصا!بهموضعفىجاءاثلاثةاالأعا،هذ.منواحداَأنور

البديمالمحمالتضاصب.مذا

يه!!

لعلا:ثهاالهورجهةاختلاففىهذاومثل!

والا+نعام""الدواب

،لايمق!قالدينالبمالممافهعهدالدوابثران":+!الىقوله!،

،لاثفىمنون)؟(فه!اادبنكنروافهءندادوابثران-،

لهموالإنىا؟قءقلج!نجكفيراَذ!أداولقد":تعالىتو،وفى

بها،يسمعونلاذاناَ!لهم؟وبصروفىلاأفيولهمبهايةقي)ونلاظدب

فرواsهـوالذين،")2"الغافلونمأولئدأضلبمبلآكاا؟؟!ان!أوك

-21ممد؟971اتلأمرا(2)55؟2yالأنفا-(1)
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،"3)2"فىدثواوإاوألأةمااكلتأكاكاونويأهونيتت

ءوة.والأةءامصةالدواببين"صاكفارنالقرآومهفاختافو)ْكلا+

:م!ن!رزا5فاف!مامنعلاوااهثثووال!فردواعىاختلافلبيانأضى

وعنا!ج!لاأعرشضةف

و"واغةلىءممرشأوصةف

اظاصة.خلالش!!ارص.مرارفان،آالانما،،،ادواب،ولزظا

الفا!قه.ليهومعا

وا؟وح،اطرنب!ماقاعلبالفىظلهيوحماءالدواب"فلةظ

الغباءوثصدةوالجهل،والعثاد

،ابالاوفراخا-؟شاوطيبافهمةبمعاق"أ1،اما،لةقيوحمهبيما

اةةوواالج!لهمهاقعن)لصمبرالأنفالىآفىدابادلةق!اءوتد

اطقءقتتحاهـرونالدوابمقثرأودوابفمخؤلا.بهايت!فالى

ب!ثىءشمغونولانميئمايحق!نفلاالهدىعنويرمرضمون

ا!ضالغةالهليص!!وعدالأءرافيتىآفأءآالأفحا،لفظوءاء

اخ!واتصاءقاطياةلذاتعلىوبقبكنالحيشبطيبيتمتمونفيمايعيدوفى

علىتقبلكالأنطآمصيرة!يتدبرونولا،قبةفىيفكرونلااررزاتوا

فيمغينةظرهامحاوتشلوالث!حماالحمفتاكتقوثرهبشيهةطهامها

وندورولأو

،مص.ثوىوالنارآالأنحاكلنأ!كلونكايأويتت!ونبنكيفرواواك"
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موانم!اونتبادل،اواصد!اعلىالمترادفةاأ)فاظ+ئ!ددوةلى

الفارقهخصائصهام!في!ولالتحبيرئملص!أدونالبلظء،لَملأآفى

لفةنمأ!افىأماسو)5،علىتأقافاسلغةفىةثىالدتي!ةومعاني!ا

موضعهلنريمملعنلادممنعادىموضعهقمنهالةظصقفيأنالترآ

.صوا.لموضمعهإصل!ولا

يصلعمنهاواصداوجدتمااراحدلوضعكلاحميحاأردتهاوك

واح!آأداءودقة،ييانا+ؤق5عليهدىجاءاالنحوعلىا،خرقموضع

دودهلثصرالىلمعضالإص!آمغكلصا،هلى،أ!تاواؤساق،م!ف

.اللغا.أساليب

:الاك!ب))ةوحمذاصن

الاختلاقط،الإفترا+قالبهتا4الزور،ْالإفك،الحرصادفاتهوص

إلغةدقةئمقاماتهاوتو!عنهاالةدآنله"فىجميحهاجاهتوقد

الفارفة.ودلالاتهااكلاصةمعاليهاعنبمثمفبدص!واصكاآ

:!ا!ذبولاأ

الاعتتادأوأهـاتعاعليرغالفة:ا!كدبا

الجةفىقصراذااطربفىقرنه!نكذب:قولهممن!يالتةوأ!هه

.ررةالحصقأوا،اغقاطقيقةمطابقةعنلصإ:القولقوهوطيه

"ل!ذبون)ا"اأنافي!)نيشهدوافه5:تحالىيقول

اطقيتةيطابقفولوهو،8افهلى-ولفثمهدالخ!":!دالقولهم
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الجهةهد.منكذ!افهحما.ولهذاإضعرونهاالنىالهقيد-يخافهوأ!طت

بتوله:افهولهيموأ،الا!تقادصقيقةيخالنه،الانتولأمهيثمن

عقيدةكذبتو"مفىالكدبأدطهلىليدل،رصولهإْبىيشمدواثه،

.الاءتقادومطمابقةالضمير5قصشفقصركول4وأ-قيقةلاسذب

،؟"0ل!ذبونانه!يثصهدوافه5:تحالى4قوومثه

ولانطيعمهلملنخرجنأضر!تملق5:الهودالنافقينقولكلتقيبا

لننصرفم،قوتلغوانأبداَأ!ررأيم

يوفوالننمأافهعمفقدم!روالهالعزمافتهلمحاقولهغكذباكانوا!ا

ر!تا3ص!وأجدماليهودالمسلون،تلوتد!ءدفاإمهررفواولن؟حمد

بمهدوأءولامناصرةفى3ممدالمنافقفىمنلمجدواولمتتآصيموظهرفدرم

ادط+وفها،ال!كذبالىاةشةالإ،دةتأقإلضضحيف!كذب

اطقمواطنفىالمحنىءذالإأدةنالقماقتستحملماكثروأروشكلفا

تمالىةقولاشلقا!افهءوالصدقالبيق

لما"اء.(إطقأو!لذب)،،وأبنكذب!طهاياتناآرينا.أولقد"

وعصى8فكدبالكبدىا،يةفأرا.،

مواةفوص،صالاتوالىالىسلمنالكةارموتفي!انفىوبطرد

،الحنادبرةإد!،!حقروإن!وجحودصةر

)كذتجه،(لرحتوآكذبت)،(ثحودكذبت)،(طدكذت)

قومل!(به)كذب،(الأيكلاًعاب)كذب،(رطةوآ

:اطرصنيأثا

ضبرمنهمافكلالمهتقويرلقاربهاد!ولبيرادفلةطوالمحرص

.11)1(الهثر:
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المحاصةمهمادلالتهلكلأنكيواطقيفةفيافا

إطلوقىل،و)ءسا!تصدءنوتقصيرمفهررةافةغا:،دممذب

دو*أ!جرآفيه

والتخيفىالالنأسا!هاال!قيقةفخالفة:ا!رصأما

ثمر.تقديرأىالنخل!رص:قوله!و!نهوالخمينالتةديرواصله

ظنمغصد!تول)كل:.بأنهالافبعرفهوقدواطدكطاللنعلى

ملممنيقلهلممماحبهأنحيثمنظلفهأوا)صدقطابقساهوتخمين

ضر!مه(قاخارصاكفعلوالتخمينالطنعلفيهاعتمديلعاحولا

بطنونأى:4بقو(فيرصمونالابمان):تحالىقولاالطبرىويفحر

علم!يقينلاصر!اوبوقمون

منفيهإوالاعنقادفهرالحلمجمالقالامذموماا!رسي!ون!لا

مجردهـر!صقائفهثبنىالذىالمذموآوالتقصيرالةبيحال!كذبقبيل

الضحيضالطق

والسهو!غفهمسا!،اللنمطصباالانالفرآفىيأتلمولهذا

41سبيلهنيفمدكا،رشمنكثدأظعوان،:نحالىقولاةفا

،هرصون)1"الالمواناللنالايتبحونان

والادطءسا-4%لالنأبفىالعق!يدةتلأثا!الكفا!تحرصما4جبامححمى

أشركناماافهثماءوأنركواالديئسيقدل":تحالىقولهوفى

ذاقواحتىقبله!منفيالذ!لذب،صذ!ثىءمغ-رمةاولاإؤناآولا

لمخ!أوانالالنالا!بهون!انلنا4فتضرجو.ملممنعندك!هلقلبأسضا

.-،نخوعرن)2(إلا

أخائباوقياسوالأعيالمعيئةةفييخلطإطلا-تجاجلأنهف!صاسا+

01http://al-maktabeh.comتر!كاا؟66نىيو؟9،"؟ا؟46عامةلأا(1)-هسص
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ثمر!عناأمايمانلاالناولرشا+ئركنافأامثردًانفهاضاء:أدا6الةاهرركلا

ناباؤآولا

!رص6،وأدلةيخاءقدأمساسولاءلمن4هلحجةلالتووءذا

"ل،ت!د!وه!!!نعندبم"لتل،:بةولاثهءايهءتبوعهنجا

غيرلاكانيد!.،أءلىأبأنأ

نإش!؟ءافهون3ءقيدعونالذفييتبعوما":تمالىقولهوفى

،يخو!ودالابموانالظنالابتبهون

لا:!ريك،تنلإس،-قاثهثربكايحبدونلاملأ!يءد!ام!ه

يهبدونوانماشالآرفىومنالعمموالتافىمنلا6الق!ارالواحد4سبحا

المجاءندليلافيرعلىاعتقدو.ونحميناظةاويتب"!نووممابامرا

أيان-ألونصماءونكوةفىمالذينالضراصهونتتل":ةولهقو

اديئ،يوم

وفةلمواالهمث-قيقةعنكرخهمفى)نعغ!الأن!ك!خراصهينكااوا

ت!ندرفىوألوا،-ابولابعثلالوا3وفأس!كرو.يانهآءنص!ومفى

فاص!ررةوء4ليدت!م!،باطلةولهمأنافهف!د،(اديئيوآأيان)و!عخربة

النادءلى)ثرآم،"راقعيئالدوانلصادقتوعدونانما"لهموآل

(آستحج!نبهك!خم!الذىهذافتذتمذوفوا،بفتون

الإفك:فاَثا

اطقائقويحاكمىالأو!عيقلإ"كدبوالإفد

افل!ف!ووجلاعنمصروفص!والق!الصرف:وأصهـله

ءنهاممدد:مأفوصوأركا،4عةعدداذاكذاعنجدالىأفكيتاد

بهم)ةقا:ت،بأءل!الأدف!تفىكتأوا8انباتاعنهاوصرفالملر

.+!اب!أفاصتلةتاواحدةا؟!ةعنصرنتالنىار،ع!:والمؤكع!ات

http://al-maktabeh.com
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)تلماتهاذاأى،الأرف!ؤكتتف!تلأفى)ذاكئرت:!ثأ"م!أو!ن

.اررخ3واذديزالأرف!قلبعتارياحابء2

قاطءن)اناصإصرفالذى:كدالأ!ا

ذينه:أفيممىروتولث

أف!واتدآ-ريخافنىفوكامأالمر!هةأ--نءنتثاان

هنهصرفواتدقومقفلألدللإحصانتوفقلم)نكنتي!و)،

منيحرفأى:النراءل3،(أنل!مغونلاعغه):نالترآوفى

صرفمنيمانالإ

لتحرفناىأ(!ماآعنفاكهاكأ-ثنناأ):وقو،

(لبيناتإر!ملهمننمأننىتأشا)و(هوىأوالمو-فكة):لهوةو

صافالاابهاطجملافابأءلهابةالمقا!الأرف!أ!اد

،للأوضئعهممع!ىف!واتلبواالصرفممنىحولتدو!الإظ!فادة

ئقالحصوئل!

حقا8ئمالامحد:فالإذك،إطلايثبتمدا:ال!كدبكانواذا

الوأتعيخافه،كذباد!ريمعنا)ءدآصمفةفننى

صقايقلبافد،لكريمارخلصفةواثبات

وفلبللأوضهاحعكسإنه،الكدبأمحقالإفدكانثمومغ

إطلابثبتوكدبحقايبطللألهكذبصئدوجفهوكذب،الحقائق

الم!نىهداتميدصيغهااخثلاتعلىآنالةقمادتهصاهترقد

ءلي4وت!له

تجهمنخلتتددصولالايمميافيا&يعما":تعالىئولهومنه

ا؟؟تعليمدب!كيفاطر،الطحامع!نيأكاناصدبقةوأمهارصهلا
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)2،(بؤف!ط!نفىأأنالر

الطعاآيأكلبحريةآأمنمو،دفهو8بثربتهعلىالأد،إمتفتد

المعيحهوافه)ن):؟واالأ،تتوضوحووف!،الأكيا!عليهوظدأ

)فكمعناثهتعالىلألوهيها!وانبتوابثريتهفأن!رواعييه!(افه

ابهَيرأهلى

مخم)2"(عصبةإلإفدجا+واادين)ن):تحالى4تووق

عنها،افهرضىالمبرأةطئثمة!ققالمنافةينصديثبالإفل!!راد

والةقماءالطها!ةوصع!االباطهلنهمةبافرموهاوو؟ء،ةفىجرأ+طاوواف!د

يؤفكونقأاثنلم6ودنصاعثابالإفل!

:الزورواباَ

اطهـاثىحمذبالةوله-سنالطاهرمرضففكدب:ارو!وأما

وسويقه!سنتهالشىهزورتقولهممن،الةحس!:4الهفىوأصة

:يقالفىالصيثااالمحعمنالمذووآوال!وتحسينأمملاح:وافىوير

اعوجاجهأىزو!.وأ!الئقفهاطدش!وور.

سيارةفينعربقول

الىصائلمح!تهـنازورتهارصالهالمؤميفىأسيدأبلغ

رمماةتول!م!منا!هوةجمحنى(1،و!)منأصلهمحربهوفاوصىوتيل

ومنممافى،وأىقوةأىزو!ماد:وتولمالصد!توكلأىا،ورع!يم

وازورا&+تعنمائثهأىرو!اءمنارةيقال،والانحراتالميلاووو

قيلوتن!رفأى(ءناكهنىؤاور):آنالةوفىإنحرفومالعنه

ء!صاص!زباةإدْازوراالرزبفىتتحققجميحماأ!اقاوهذ+

؟أ:دالنإ3،)76؟الماثدة؟(أ
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حتىولؤكد.لقويهاالىالأسبابوتىفيرو)عداد+ا!عولؤيينعلىفيه

.اله!ابعنبهويميلجظعنإطقفينحرتلمؤؤةالصووةقيالهر

تح!!منالم!فىهذ.عنيبمالقوآنلفةمنمواضحهفىوقد؟ء

المستقيم.خطهاعنإعلثية!الانحرافاضيفاإيةوتسرالقبيح

)نهأمياثه!هنمانسائممنمنميطاهروناديخه):نمادقودفا

.وزو!ا)ا"الةولم!مهممراَليقودنوانهه!ولدنياللاقالاأمهانهم!

أمهاكمكحرمةهليمأزواجه!حمومةج!الأخم!وراة!لهمكان

قىريم!كلرواحشاالضحوجم!ااطقعنوانحرفواالصوابعنفالا

والتحريم.اعلرمةقاأمومةبر!!اعللال

قولواجتفبواالأوثافيمناربسأ!تنبوا):تعالى4قووق

منفيهلماالأوفانوصادةالثركقو!الداادةفىالكدبجلا،و!(

قوتهلأئير!ت!يقمواالناسبهينخاخحتىاصاقثوبالباطلالباس

بركامالهر.و

:البهتاقظصسآ

وفت-،،إنممانبهمتالى!ابهفيهيعحدأضمح:كذبوالبهتان

ويق.يحيربماالمبا!4وأسه

يضصه+توغكيرإعيا-تقبلأوإهت،تجةأخذ.بهتابهته:بقال

والبعض:ا!عيامةبفكرونيخا41للكفا!حتنقتالىيقولالقرَافىوق؟

(2(ةنلرونةمولار!عايىتطيعونفتبهتفلابةتةتيه!تأبل)

وننقطعواده!ثةإ!رةآلجاحديئفتصيبتة6تأقالساهةأنأى

..والان!دالمحادلةقصبتم

03طجا52لمحادلها(1)
.53"ةالبقر04:لآنجاها(2)
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ثأقافهفإن؟ل):صنرل!ىبراهيما*ةع!ا!قتالىةددو!:،

،لدىسةرافبمض!المغربمنب!افأتقالم!ضس!ن،أنمهس

:يقرلمايدرفمانقطعأى

الأعراف!يمسىافهىال!عذببهأصيانالهطقلةظ،-اءوةد

المذىالإدلمثاصةيفةإيانفىتمالىقو،ومنها،برياهففهي!ةوإصغدف

المؤمن!آأالمبرأةبهوميت

هذاسبحاند!ذانتكبمأنلناي!كونمائاتمعهتموه)ذولولا)

(!،)يمعظنبهتا

صينرجضاحشةبالةاطاهوةايمعي!مواالمذفياليهو!!قفىوقو،

عطيما(ج!تانامريم5!لىوفو"!وبكنرم):وليدهاتحهلءب!!

المذفيو):افىمناتواافىءنيناأء!أشيغشصونالمذيخا-قفىوقو،

مبيمانا(واثماب!انااصملوافقدكتسبراامابغيدوالمؤمناتالمؤميفىيؤذ!ن

:الإطزاءدسأسا

ئوبفىفظ!ر.ثتاإَاعداأعدةدفيهمبادفكذب:الإ،ثراهوأما

ات!ءلابقصداةداءال!ص؟!ياهالاةش!قوأصعلهؤصلمؤمهيب

أجاداذأالفرىقيهـىفلانيقال،هواتقاناولدفى4المبالضودفيد

فيهإلح!بوبه4صوأ"قن*مه:

-اد+ةأالهململاذاافرىايفرىقىصت،:العربتقولو

يةقرواوا-هةيرةأىبمدوفرى:يقال،والإتساحالح!كلهنىو!يه

يرةالكبالوا-،القربمن

رالإجادةالقولفاالإنقانمعاذلصيدورالكذبفىالإفترأء

..8بالأحفىا.أ065ل!ا+ا.؟6النور(؟)
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ا"اوفا!آا!ةفىجاهوةد،اطقثو!الباطلوالياسالتاةءقفى

اداىهذ.

.+
مهدوداتماياأالاالتادءصشافاألوا":اليمودنثافألىLrفأقولى.ا

،ينتر،د)1،كا؟داما؟دن!!فاوءدلم

(ال!ذبافهعلىيفتدونانظ!!يف):إضماأثم!-فىوقوله

ب!لواوافهملىتقولوالأنهم،ديا؟ذ!وليىاْئراهأت!مكاناقاو

صاؤهوأ4انجاهأن!نو،لواكتا!مفواو!-ديغ!

المذىآ!دقول!كنيفت!ى!ديثاماكافى):-ئالىفاعضا؟و!ا

!ديه(!ين

هوواكاملفقاقع!مماأومصنوطصديأديهونأننالقرآعنافى

وررلىمهاماحرفإ!عوالسابقةال!كةبمقماصهحإمىدقو!ق.ص!دق

:الاختلاقبحأسا

افتعالوهووالاختراحيراتقدامليهبغلب،ظ!يهذفيوالإخه،ق

منالفيرملىوالإإدخالإلمجادبمهتاعلاتءق

عهدسا،ظفيرعلىواضقعهصاحبهبدعهأ،غرسافيف!وعت

دانعل+"الىقو،:،واحدموضعفىالانالقرآفىيردرلم

(اتتلاق)2"الاءرزاإنا؟خرةا*فا3رزاحعناما):ينىدةكفا!

ييلطلمةوح.دنحترححدث:اتوحيدادعوةأن!صمفىثدعون

"الساةالأممفىمثالاله

4كذابسا-رهداال!فرونو،لمنهمتولر-اهبمأنوعحبوا)

.%>>بوصف.05الهصا،430عرافىلآ(1)

7:حا2()
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نأمغهمالملأوالطلق،صابل!ثىءهذا)نواصدأالمااإطةأجمل

المةفىب!دا-طضاما6يرادلثىءهذاانآلهتسمأمع!واواسمبروا!

(اتتلاقالاهذاانالآخرة

)تتلاأالا(رزباالاعنيقوكإنأفواههممغ!فرجكة)كبرت

Aء

:ومراد؟ت،الحقل

اطجا،اط!ر،النهية6الب

العقل:أولا

حبما-تهث"!ه!ا!أةاعظت:يقال،واطبسالإممعاكفأصمهالعقلأما

تطلتولم

ال!أعننه3لعالهوعظ،ا-تطلاقبعدأس!بطنهاكو!وعقل

فيهامن!عاطصون:المهاقلو،البميريقيدالعقالومنه

!عصهاوالىلموماتتحقلالتىالاقةالةوةءلىيطلقوالعقل

القوة3رر.بكتصعباكىالحمعلىلجككا

عنه:افهرضيطالبلىأبنهلىل3ول!رزا

هـطبوحبداذالممسه!عيتىولاومسموعمطبوعمقلانالهتلى

ضلقاافه-اقما):الصلاآْعليهقولىفىالأولبمعناهوقدصاء

شيئما.أ-رربماس)ةولافىالثاقبمعنا.وجاء(الحقلمغطيهكرآأ

(ردى)1،عغيرد.أوددىالىيهديهعقلمنأضل

انتحةلهطابلى5دالاالثاقبمحنا.الاا!مرآنفىالحقلودولم

الحمواكدسآب

.6،3:تدالمكلا(1)
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يطالبالذىاصكلجماااطانبة(نهلإإثصا!الفملبصيهالايردولم

تحصيلهثتصيرإوا)مما!علىؤا!ترالإنسانبه

فيهموضعولادلإنحماند؟دخ!لفلاالأولبكهنا.الحقلأما

اباثوواتتةاالعؤ

ثتلونوأتمأتعصموتنسونبالبرإلناسائأمرون):-ئالأيةول

(-خقرن)؟(فلاأال!تاب

(تقدنأفلاافهدونمنتمبدونولمالمأف):ويرقول

(تحظنتكونواأفبمجبلاكثيرأمنمأضلرلقد)وبقول

.نهعلى!ىواله،قميرإوا6،الةةذأمةامجميعمافيهاآاتاافئ!د

الطونحميلادايةاوإكنسمابوالأصيصالهدبىملكاتبعطلدن

منهرالإأدة

لعلمْيا"آلموبربقالمواثهبرجمأكأ!":تمالىتولهثقىدأثم

73ءابق!ة،نتك-+

()2"تعقلوناط!كمياثهآلمافهيي!!ذ!):وةهـله

(تمق!نلعلكمعربياناقرآؤلناهأ)ةا):وة!لا

والأرشالسماءي!المسخروالسحاباوإجوثصريف":وةوله

"،(oدهق!نلقوآلآيات

العمإكق!ابفىاعةلاستفدامالىدعوةآمقافهاآالمهافتحد

اليمأاهوالإهتدفيكلةاطتمر!ىو

..:!باثاليما

ال!وىنوازحمنئالمىاعلالصالعتلءلبلفلهفيدل(ابى)وأما

والتعورالنفلاا"بوسو

36بس،67نبيا+لأاء،4%ةرالبة(؟)

+؟46ةلبفرا(3)3روصف.242:ةلبهرا(2)
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لبماالعةلإسمىولا،وحقا"فماالأثصياهجوهرجم!ئا"بوههـمن

.مداصؤكوويفضعج!الا

إ؟ش!:روسدآمقاؤ،الانالقرآفىدأتلماماقاهذه،نودلالته

4لاءوذ9الىفيهة-اطكةمستوىالىبهمو-تعقولهم-لمعهتممن

تحالى:قولهفى؟+مافىوءط،الحالية

افهءور.امالدفيأوددأ!-:4ئتن+دنالقولإمشمهون)الدفي

.()1،الألبابأووامولئ!وأ

ءيى-ئالىافهماقولمذا،اطالصالمقلابى):1،اءبوي!!ل

نءاطكةقيؤ):قولهنحو،4ا،صادقوكالابميالا+ررالتىالأىآ

2(ةالألبمابولواأكوالامايذوكثيراَخيرآقأومداطح،بؤت!!اءو!ن

افهالاتأويلهوعايصلم):يمةالكلا،يةعلىالسعودأبوويحاق

إلاأدفيوماردناعهررمنصبهنا%نيقوكاله!فى.واراسضرن

الأهواءإلىاركون!قاعلالصةولالح!الألباب:ء!له(الألهابأولوا

ا،هنلمجووة!-ورلارام!مد!افالىجهتهمغسهقؤبهل01،ائه،ءوه!

ةلاإادقير"قلهأوإلىلإإهئداءاستولوامابهالىاضارةو،النظرو--ن

.()،"اطسعنكواثى

النهية:لأثا

افالدرجةب!!4وأصهوكالنضجهآتمافىالعقل،+بمانهيةاوأما

.العقولفيهااليهتثهى

.دالسهقتناتأىفمء4نافةيرقال،النهايةبلخأىنا!آامنوأصعه

درجاتأعلىالنها!و!اء،اليهالسيللالهاءخ!ياال!ديروإصمى

لأ8بخارء-)1(
3-ال!ودأبو)3(604تادافر1(3) 1 -6 thttp://al-maktabeh.com



مبإرفب!"إاالتهىبماص،لهاية:"لغالمذىالورلا،):أي!"،عهيةاار

ؤصاو،هبأصيدو-%رأيهإلىتنغمىالعةولصءلمماتياربسقو!صل

ا"وى،نيردعهوالقباخءنب:".وأ!يره-احبهآاما

+ئالىأتولهفىي!ط.لى!رزهاطادؤ،إنأ!اءن"4!وا!ذ؟ءوةد

ن)مهاكغقجمشودالةرونرونقيل!م!أءإصاكنابملهم:أررأةلم"

الن!حا)!،لىلأو،ياتذال!فى

ع!ابقوبىعندعلهاit،لىاأوالقرونبالاافit):وقولا

فيثالموسلل!م!داالأوشالم-+لارزىا،يفمحاولاربأإكألالا

،كاواثمىلباتمنأز!ا-،بهفأ-دجناها"إهالمنوأْؤلسبلا

"ا()الةأسلىأولآياتثلم!،قاثنعاعمأء!اروأ

إةفهاضوا!ررو،نواة)أ5"ارفاي!اانتهتااشالاهقولفيما،)مقام

اط-هـ:بمأرا

اعلطأ،فىاوةوحمنيمنعهو4علصماصلمج!رالمذىالهقلا"مواط!ر

ة؟طرسافيها+ةلا!ا3!فىالمذىوالترقبطة4الهآمتاقيردو

واح!.موضعقالااترآنافىيردو!وفينهاالإأممانآمرفاتلمجكم

،حجو)2"لمذىتسمذ،2فىهل5:"هالىتولهفى

تولى:قبهللتسبمة"دذكر.واغا

(دس)ذاو)البل6والوؤوالعفع،عتردليالواتجر)

دلائلمنفيهاماباكطمفالمذىواالمأمل!تدبرمواطنن"أولليدل

النحمةبولمح!هوالى،الظاهرةوا،حدالية،االعاهرةالقدرة

13"08،آ؟طهإ1)
3ة:ه)2(النن
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وهنعه.ساحبهاضبطعلىاالماددةاقويةاالعقوللمذوىالايالهرلامما

والجحودالاثركمهاوىفىارة!حع!

اطجا:ظمسأ

واطجاجالمحاصمةالىالتراح،الجدل!عقلامموالحجا

إشيةواالالغاز؟حنىوالمحاجاةالأحبءةوشه

المذىين!محانَ!قما،!ادةفيرالهقلف،لهصهءا!ةآنفىلنالهد!و!

ؤسهع!،وجكرصالمولفأولشاصاةارأىفىصن؟دساوادامعمة

اطسنةرالمومحطةإطكةالمسبمويأمر6أوثميدوالةكلر،الهادىألتدبر

*!!
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اطجة"،،،طولا"،،لما،ا"تدأاعيو.+.ال!شةا

تمالى:!ولفىبه!االثبيراختلفنقد،ألحام،و"السنة5ماأ

مماقليلاالاسنبلهقفذرو.حممدتمفادأ!سيفىسبعؤرعون،ل)

الالمغةورمتيمايأ!كلنسعثمدادذال!بعدمنيأقثم،-لأعون

وفيهالناسيناثفيهطأذ!بعسدمنيأقىثم،قىصثونمما.قليلا

.(؟)(.بععرون

السياقفالاهبر،الاطبا.وتفمدالنالرئافتاالعمبيرفىافاافةوهذ.

والحروج،الحبا!اتنصقليوائما!ةظويطردالتعبيريهتواةقاأن.ت!تض!

معنى.و)ص!آAلعاممة.و!اهأنعلىيدلالنسقهذاعل

السنة:رلاا

يدو!مشوهوبمعناءاالغةفىصسهفيوحى،السنة"لفظأما

.والجفافوالضمور،والةطح،اءدةمحههـل

وبقال.دانذط؟:والسنان.؟طعصل!بمج!وهو:السنومنه

إعليهقضتئى:البه!روم!ذت،ماضيماطدأوجملتهصمقلتهاطديدسننت

أ،آيريدون:الصنة:العربو-+!ل،و!فهمر!تىاباثسواآالما"ا

والقحط.!الثمدةاطدب

.-اطدلب..أي.يالسنةمضرملىأعنىاالم:اطديثوفى

:.:!الث!اقول؟هوءليه

ميداتوثهيبننمالحيبابنالعبن!نينهنجدف!نءقد،ق

+:ْ+اورحطواالشدةأ،1أرادْ

أ!بلاث!الهفه+!لانجنذهأاهماقىالدلاالهىْألسنغءلى!لدورانها

http://al-maktabeh.com،9و48و7،ثآبوسفأ؟)
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:فقمالواا؟دبلفظ!نإ!ضقونكاصكاناصتقوا

!مجدب.أى،-نضبلد:لوا3و،بأجهب!-شةلانأصنتَ

:ارإمرىبئاقولهومفه

مستونْعبافمكةو!طل)تومهاثربفاهثبمالحلامحر!

:الطزماحوفوله

ال!نن.ا)"لمدفىالجاب-!فيصهازيعتحنبمنخرق

قمالى:تو،قالمصىبمذاوحاه

!ععر.!الةالاثمدةأء!وافهأراد(،أصنينذرعوقل%أخذفاولقد)

.مالعا:نيآثا

.والاطثصا!ا&باصةبمحنىالحوآفن،الحام،لفظوأما

:ورظهخيردلالهودلالته

احي!مةوا،الكثيرالحير:رالحهي!،طائرواص!رأىع!قيلومفه

.خياره:مهءصدعيهة،خيرتهالتأخمن

.إرخاءموصحوفإطيرنحمموس!منآفالعا

آنهاةالغةئاص!تلافممافىالسرجوانببحفى.دة!طثفهذاضوءوق

وقوله:دأبا(سيفىسبغؤدعون):قودفىالسينالظفقدجا.

شد-آمقاآالمقالأن،سيفى-بحأى(ضدادسبيمذ!بمدمنبأدنم)

ويصرحالسياقءلي،يدلالآوزاققوتضيبقالأقواتقوتقتيوومحافاة

دأ!+.ئزرمحون":الحباواتلفسقالتدبرحسنطيهويحمل،المقالبه

قدروتممايأممنضداد..ممونتأممافليلاالا..فذوو.وربمفاحص

(!نكلنمماثليلاالافى
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العاأابىبعغوت!كسف،اهاناةاواقعتشو!عباواتو!

لا،ثلطوالفحطوا

يغاثفيه،آذال!بمدءنيأقثج):قولفىجاء!قيررا!امالة-!لأما

،الثمدةبحدوارظه،امإقاابهرراةدجا.ظآةلأ(ونيس!س،ث-إسم،اك

.لجفافوالجدبابصدالحهيمواظميب

مقاآواختلاف3!اننحالفة)فمظيهمادن4افالةأنانادجصفوبهذا

امها!اتافىكلنويموا-ثلافقىادفغالة4لا

الكريمة.الآيةقبهعاالتعبيراختلافذا5وصثل

؟"(.ة،مماالاأخمسينمهنةافأةيه!نلبثتومهإلىلوحماأ!سلناولقد)

فىبينهماالمطابقةفيطابال!مياققابلا!ااتنا-بامة-ضىركان

."سنةالاسنةألف"فيقالالا-"ثناءبأ-ل

متغايرانه!مالانأن!ماملىلدلاله.الخوهذاهلىبينهماخا)فإنراو

وجهاد-18ومعقةمعاناةأيامكاةتقوء4دعوةقالسلامءلميه):ثهيامأنوأ

كلإ!زارمافهإلىفي!طوجعهمماوالخا!همةالعنتلوانأأثحدةيمالاقى

وقيصرخه:اطقلدعوةوءنادم،ألكنر

وألى،فراواالاد،قفيدمقلم،و!او3ايلاتوئدعوثاقرب)

وأصرواثيابهموإ-تغ!الوا%أدهمقأممابعبمجهلموالهمد!وتهمْلتشفرص

وولد.مادفيد.لم.قهواوا+ع!وقانهمرب6ا-تكباداوا-ثكبردا

(مكرأكباداوم!!وا،خسما!اإلا

-.:؟لفملالهموذادعنتماشتدولما

(دإرا.ينال!فرمنالأرشكلتذرلادب)

.ورنجا+واحةآعواألاطقةس!نينمعمكالتأيامهأنعليدلمما

..41:!بمت)11صى
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اد*آوعمالأرصْوجهوطهرال!كهر!تودنجا!شلمعالطوفانجا"ثج

.ووئامرظءء!امأ!أياعماالسلاآكليهفحاشوارخاءوا،مان

اطول!:لعاءدا

فىقو4بهالتصبيرا!عرآنفىآوقد،آورالحاالسنةصيأدفاتمنواطول

يتيأثأوادلماكاملينحولينقأولادهبرضمعندالوالدات):تحالى

،؟)(ضاعةلىأْ

)وصميستأزواج!،يذرونمنبهميهوفونوالدفي):تحالىوقوله

مافىعليمجناحفلاصرجغف!نا!لىاج!داطولالىمتاعلأؤوا!يم

)؟"(مهرولهمنألفسونفىفحلن

المتدادفات!قسوا.دونبمقامهأنسبلأ،وذث!

ان!بم.آوتحاالقدرةواكآلاتحولاملىيدلاالغةفىاطولفاْ!مل

تدورجميمها،الاصتيالبر،واطي!،والتحيل،وا!عحول،!اطول

:العربلى6وءنه،اتحرنااودتةالنظروصررَواطأقألقوةمعنى!ول+

أسدوى:منقدفيالمراريقولالصائبكىاطيهـوا،أىهوألىرجلى

صددواقحوالىأىفير.الىبوىتنسأنأو

-ولاقلبا"لتقلبانف!ن!ةلمباق،:احتضر-فيلابأتيهمعاوبةل6و

الثمدائذقلU--والا-تعراعو!قدوتهأراد،

واوادات):تعالىقولاقباطرلالتابيدفىالسرلكمهداشوءوئ

نكلىتوتبماعلlMIأ!ادإنماوأنه(كاطفي!ولبنأولادهنيرضغ

،صالالىصالمنالطفلوت!ولىالنض!اكتمالمنالىضاحفىا،مغهذا

،ا،صغءقوالاصمتغةإهآاطحااهفمعلىأبهزب،وتقرى،عودهفي!علتد

وصميةأ!وأ-بمبئرونومنما3آيشفونوا،يغ):تعالىقولاوقى8

542http://al-maktabeh.comو333البغرة1،)



بأفىللإظرةسواهد!نإطولالتعبيرجاه(اطولالىمتاعالأذواجم

اووجةا،منتينفىدووةاكثمالالىلمجهاجى41صولإامحنىالم!صرد

حأاالىضام!ةواجآعيةدفسيةصاالهمنالتخلصكلؤوبهاتوفىاد

.الافتدارووسائلجمةالعزأسبابفهاتقوىأخرى

المجة:بطَدا

والقمدألتوءالصحوبا)!فعلتاكراوملىارمنفىيدللفظوهو

.وت!كرا!.االلقالقصد:اطجوأصمل

قصاد:واطحبج.مر:بعدميةتصده)ذافلالمافلافى-في:يقال

.الناساليهيختلضمشود:عجوجووجل&6fبحدماماالبيت

:السسدىافبلقول

المزعفراا،بر؟نسبيرجونح!لاكثيرةعوفوأثعهدمن

اليه.الاضلاتو!طشونيقصدونهأى:الكيصتهابن،لى

ولي!،وفكرار.،لنعلاالمممد،اومن،قاطجة"لمظمنفالمراد

طيهمااوء!ضحيبقولقالتبيرفىالسريفسروهذا،المحردارمن

ملأنهاتينانجتىاحل!صدأنا3أ!يهـأناق)يمةالكرالآةقالسلا؟

يقصد.انموصىمنأراداغاادلامعليهفمعيب،(صججفىنماىتأجر

ارمغمنالتايةهر!!وأن"عليهالمكفقا،من!لالويمررها21دمة

المجردهارمنيردولم(!ججنماقتأجرق)-كماالإجارةفىالمضر!ب

هوصد.

++،
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مفكإوا...ثبر11

!وا-بش،نْمشادةاثلمثوابارأناذوي!منقذ!يرى

4.فيبرلالىلآولإةا:ة،لونو.فارقةمه،نمنبيما:أ.اماهـيفكرون

ارب!هفيبثناصبمارةادكانتاشكاءيريبالىفلدكان.زيهثمكلأ

وا-د)ا"ْاءفاأنءلىدلبهذاعبرفما،خعلأ،لثملا

لم!لثبالىتباتفيرنة!تاطىء؟لا-تجاج!ادقيقغيرلقرلاوهذا

مه3اأس.يهةهداةوء+يموا!ةر-بتفيرهو؟اوا،15محناتحادايمىلا

+اعلا!ةالمحافىد-ودفيئولا،لمث"يههلمحاقكل

ئوحوبإخ!عمافياقىيؤعدو!خعلىاقراناأفةفىاناالنظجاءوقد

ثلاىهـوضعمنعثرأخه)شدوص!ة،يبالى-اءفقد،فيمطالدلا،

.)2"(مريبثصلىثكانواانهم):دمالىقولا

كاناذألو،ا"فافىفروقءقبينهماماعلىادلا"فىصريموهذا

بهونهلااشىءاأنمفرورة،لهصفةوقوعهصمعلماالشل!!فاردب

.آنئوءوصم!فماسفة

ادفقا%تلافىءاعلىيدلالمفةأصماليبواستةداء

كاأوةقي!زبدونوتدأ!اثماافقهفيفيااج!خ:االغةفىالث!لافأصل

.،و.فىقتهت!!4أىا)شىءمجكتولهمةمن)مامشتي:اراغبيقول

ءشقيح.أنإلاكاالانتالامبموقولا،وجمحه4ا!سظهمعبالىوه!

والا-ظ!ا!يمابمعى،ا:كاءن+مفقوإمانحوهأو!خأوبسهمضيئ!

.إ"ضالىبه!!ا!ةمأدخاثاالمقدىلجواهرائمل!يقال

اتلاممة4االمصط!ةأليوت:والش!ك

4-للزهر(%) . ، . I،!5،حبىوال%I

26وهود،3وفافى3هوق41و"ش!رى4ة؟ضلت3()
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-ررةوارثقة4لى016جهلموإذابيوكمالقوأثىكبقال:الت!ذيبفىو

.13"بةال!-يرءه!ا!عهءب

و-،ءلىوغا.الماواخةلا!2اءالأث.اخل"بى-ولركلدر!"تة،كك

بدن".الد-ين!مه)م!"!

هدا-وزةش!!نبين4نضأدسدلثهد:بةولالفئرةسرهولهذا

"؟"خلاتآخرنبثماماقيوعهادضم4أو،هذا،ص!وز

إل!فؤءونلنا)تهمةممنىمادتهفتةيد،بباوأما

نلالا،ارنبتو،بت!،-جا،اذايبيرالىجلأراب:رزثب2اتاةد

الوءبهنلننت،نلانإفهددا،اتهت"

ا-وءادظانؤكاىأ،يربلمأروالاإلىيريبكمادع":دثثاطوفى

اليقين.ومجالىالمدىمس!!الىا)ت!+4ومواف!ح

:اربهرىبئاثهعبد!!ةول

ا؟!ولءةولهمااريبانماريبأبدص4يااطقفىليعى

فياليةوو!!حالإمارةفىدمعةاموالاالظنلاموضهحأى

ءلجا:ويقول

م!يب!ا!!دافقاتهأ!بؤفجمبلهيا،لت4!ثية

السيئةوالظتوناتهمةاموضعبدسب!ش-ه)أى

كانوإذا،الوءوظنآا!ثمانحوبهنجئحالفكرفى-اله:فالريب

!منبئةبذبْوبنأ!!اليقينثحهل!والاضطراباطيرةمنحالهالثل!

لمجهلهوراة3واا؟رأةمقحاأ:يب2ا1ةان8تجرارغيرعلىقالضقيكبطرق

أ!موءاوت!مةاثرأإتر!حالىونصفةىهافيرعلى2ينداليقين

(النند1)
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الأماوةوفيمابباعلقيقةالجهلفدننعأفطريةحاله:الثدكانواذا

التهمةوؤجمعالحقيقةتومالىتترحمرضميةحا؟:الرلمجافمانالمر!ة

دليلبغير

فىمحنا.صيحبرأالفلينصمغجاءت),Vv-alهذهمنإطاروفى

نا.القطلغةمنمواضمعه

أتنهالاهحداقبلميجواَفيناقدس:تصا4يادا3)أتعالىقودفى

()9(صيسهالبهناتدعرمماضدلنىو)ننا،اآإؤليحبدمانعبدأن

طيهسا4دطفقد،آواحهاوتكذيبؤما!صتاعراشآمقاآالمفا

بتماآفي!م!معرو،وكان،ا!وثانجمادةوؤكالتوحي!دالىقومهالسلاآ

:،فقا،..الأميوصلاحالعتل

بن!-د؟وذمرشدبر%بنستيدالأميهذاقبلعيجطفيناقدكنت

فىذددفأصبحنا-رريديئدالدموتة،ئمولديننا،لنااعليرفيل!وؤى

دوا!إكقؤتابو!دكفىوتههل!أعيك

ا!تيابإلىتطوربلسدقهفىال!نملابردعندبميقفلم؟لإمر

آأؤنا(يه+ولمانبررأنتنهالاأ):تولهمعلإ4يدلإإلفىآوانهاإل!موء

والاتهاآيبهالىالىيدعوفربأمرألهالىاضارةإتحب،أييدبأص!ب

ولولاكةنيه،ختلفتابالا3مومصتيفاآولقد):تعالىفولاوفى

)!(-..(عييبمنهشلالقوانهمبيغلقضىربدمنسب!ت

منجوا-لمقكفروايمانونؤ!وائباتوتثميعاتة،فآمقاآالمقا

آوالاخ!االارتيابالىتطووثمالرأىواضطرابالث!كصيرة

الذبخهمماسألإليدؤلناأمماشدفى)فإنكنت:تحالىقو،وق

)2"(بدرءقاطق-أءكلةولئبد3منادعخابيقرءون

6،:ذطةَ)3(ا!.و63%هود)1(
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بسورةفأتواعبدلاعلؤلناأمماريبفىكةبموإن:!الىتو،!فى

)؟((صا،ينكنمانافهدونمنثحهدابموا*موامئكمن

منالسلاآعلإ4الرسولمونفجالبفقبينهماالبا!ةفى!الف

،ريبصر،منهتريشكنا!موتفجانجاوفى،لثعدهبرالكتاب

المدقفين)!تلاف

..اليتنمنالباحثالميقدداطائرموقفالسلامطيهالرصهولط،وقف

..ويق!!قلكلالماكأبالمرتابالرافف!موتفالكفار!ء!ففا

فيرونالعملاأعليهالرسولالىالثملانسبة!نفيالمفسرنجاوتجورح

-..أمتهوالمرادلهأ!اب،طاهر.فيرعلىالأيةفىالمحطابأن

اعلطابإلىصرفيدءومات،ةلإسْصيما"وشدةورح!يادةوهذا

ظاءد.فبرءلى

تلازآد!لهالثرطدلا،لأفى،وقوحلاام!فىن!بةية71قمالذمه"

كلبدللا،أماملاممافكلجاشماكنتان:فقولنا،تحةقهدلاللا

..الجراءتحةقيؤكدالضرطتحةقأنأىفعلاصأاذاالاجاخنهأ

الضرعلىتباطالارمنالنسقهذاعلىجاهتال!كريمةاأبةقوالنسبة

فىأت"الاخباوىالنصقعلىتأتولم،أصأل..شلافىكنت)ن،

بدلهماا؟بةفىوليسادلإآعل!عةررءايةينالإثارة،إسأل..شد

يقيقنقأواتتريلامنأمرليفيتتالكتابأهلسألال!لاآعليهأدهعلى

مفهيةح؟اثداأن!لىيدلمم!،وا،حىالرسالةأمرمنفيهتنمكلأمر

مصاسأددي!كللاف!و4لاحدوثهفرض5لىوحثى،اليهقيطرقأو

مرا-لة!صا-بفطريةطلةادلم!ف!ن5الاعنقادو!سوخالإممانبقضية

واليت!االعثبتوتسبقوابحثوانأتلأفلر
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بل،وء!ءهـبمط!بأمروالاجمتقادالةيمرقضاياتم!يصقوهو

ص!الراالاء!تقادثسبقذهنيماونثماطا،4فءردإضمةفرالهلما.ويراه

!ي!.الكل

يمة:امحراذا؟بةاسلاماعد"اليهالشل!4نسبقافه!حمهالةخرةوات

قلبهفىلاحشطهـبةالأةكارصصهـلو؟ن!،سالبثءقالسلاآكانءليه%4،

ا+ياناتايرتةروالدلائليرادباٍإلاتندفعلااعلواطروتلا،ؤاتالجامغ

-اطرهعنتزولإ-ببهاأنحتىمن-الةةربراتالضوحهذاؤلاأتالىةور

)2(اوم!اوستلك

اف!بفةرر!را+فارفىبارحماعهدهأودئاطاد!!"ثمثدو

وهدأت،فد:د+4واْ"دار)دممينةءندهاياتمعى4خدبإلىوفروارتجف

لا!زيل!وافه8:لهتهول!!ا!،دنسهفىيخاالهاعضبووقوت،!وعهمن

الدهو،نوا"بعلىوتعين،ألرحموتصل،ادصلتحملانك،أبداَافه

منهنإسع،الأوفيعتبترأتدوكان-نونلبنو!ثةالىوتأخذه

!كرووا،ةهلماثمنالةبيفيعلىينزل.االدىكانالناءوسانه:!يقولنم

ءنهاهكاحيرةوتزوللفسهفتةر،ا،مانهذااَخر

!الةع!لمدلالةا)!لاآعليهجانبهفىبالشل!التم!!ر!طونوبهذا

الوقوحكلولكنة4فطرث

ؤك،%ممالمجارقو)نكنتم)،لريبعبرفقدالكفا!جانجافىأما

الشاكاطائرثءوباكنلماقرآنامنموقف!م!أنعلىليدل(عبدناعلى

الية!قوبلوخاطقهقةاكتثطفهاليللتعاد

ادوهبقالةا.ت!ههؤأتهوراإلباطلرزبالم!لوتابو(ئماهوموقف

لين"الأوأساطير،ومةترى،:هر،صر:راَوزوي!تاناَفهألوانقد

منابم؟كهوادعوامثلمنبسووةنأتوا):ا؟يةأتحاجاهثمومن

."3-5%الض
http://al-maktabeh.com



-37؟-

ل!،ود-خماأةلموب!فىالارتيابا،!اءلىردا(ئنصهاداتكتنمالثهدون

قولهم.قطلابىلدعوةوتحديماأذواهـأ!ال!ر?لى

!ةفياجاه6افهلكتابفيحدالجالموتفة،دةيراَزصولىبرباءاهوكا

فيه(برلاالكتابذلم!):امالىقولىمثلفىآلةكلنأصشقعنه

فيه(!بربلاتابالتع+فمبلو):وتوله

فيه(ريبلاالاكتابلتتر:وقوله

فيهمطعنولا،ريبفيهموحنعلا!اضعصق؟،أإذ"ثايؤصد

فيه(ربمتلاا:،ل!نهمخدثحيننهأالنظرتوالملة،لمر"اب

ديب(فىإن!ئج؟):ل6ء:أ!تودثوصيخا

لمجهالىصببعلىأنليدلفيميبالىظتوأ،فيهإبالىيمونذأفةقى

مشتاعيلات،ريبفىجحلهمولدا،نهوصهمقاشراؤعةوْهـلوبيمف!عي

لاثأنءدفىأنهالكآبعنالىيبننىمهف":ادء!دبوأبةول"فيه

وصيماكولهضمتهئبرتابأنمدةفيهليىلمجيث)ا!رهانوسلرح

لاكونالريبفىفرضكولمحيثفىالأصدبوخولفافهدعةمنمشلا

كيداتأة!يهالريبوقوخعنثمائبةالتنربلساء4تنقيهفى.لف!اةيهالريبا

لامغجهغفنوقعوإنالريبذال!بأنب!وائمعا(فيه!يبلا):)-!له

)؟"العاليةجهته

!!،
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لفظما:بهاالعهبيراختلفالتىلأقرادإتومن

هـ"ب!ل.+.الزوفي

وئدبيهمافرقإدأضاومناخفسيرامنكشبترأتف!أصدولم

ذل!ببياناالغةئ!كفلت

بأنه:سيد.بئاهرفهوتد4ترانوالاةاوجةالمقمناالغةقأ،وج

يئة!هلالدىالفرد

ثحلب:وأنثصف،مقترأفيجنسينعلىصتطلقهوالعرب

نمكلادشكلووحفيوجلماذايتفرقواأنالضياقي!هولا

جهذا.(ؤوجينخلةناثىءوءقكا)تعالىقو،يش!رالحسنوكان

واليل،ؤوجانوالمجفوالشتاء،!وجانوالأرشءال!ط:فيقولللعنى

زوجانخر7بإأ-ولعاأبى!رنضيئينصي،زوجانرالنهاو

واذا)،(والا،ذكرالافيوصم):تحالىقولهقجا+!فوبهذا

زوجت(الغفوس

هذانةداقإذائزثفينل!نافكائيةدباطإء5يدللفظ:،،وج.

فعهماأ،!حص4صمفة،!انضةت.؟الى
!.-.-

ار!%يهلأصاثرةفىالةصو،-ففيفيدءالبعلدفظوأما

أ!،ربادكتلاةيلو.خه،بالأصياليام:االغهفىأبعالاوأصهل

أ!طءاما+ءىوي!تةفبهروقهماءه+يىخمدلأنهبعلالأرشفبعروقه

.3!الحمو

لاساثرة.نا،و-بةبواجباتآالةياتعنىا،وجفىوالبعولة

بث-Wاة!و،kوجامملاجمهااءرأتهالرجلإعلالعربتقول،ولأباضرة
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:ممدوحقتجبررةمناطهاليئةوقيول

تاهلهءققيررلمأدجىاالبلهاذاؤ!اابهلذاتحعمانسنحم!

و-ية.ارلمجقوقها+-وآمنتجدفلممرتهأأوثهاياةنلتأى

وتد،فيها،و-ية!فةملء!رتجةاووجفى!ائدررةمهشة:اله"ل

فيه.ابىو،واجباتدونلمجوللماغبهلفيراووجة-!طونفيهتنت11

اة!آنا.قامواضعه!فىالفالافىبا+اكقيقةاالعروقهذهاطاروق

تعالى:تولافى،اررج،ليفظ؟ءالاكريم

()؟،فيرهزوجماتنكححىلهتكلفلاطلقهاةافى)

)2"(وتاسبا!3+اتراضواأذواصسنذا!ل!قأنخظهنةلا)

)3"(اثهالى!وبها!+وتهجفىصبه!د)ءاتىقولا!سةطد)

مباعهـو،خآمقالا،ؤافشانوزوجيةر،طآ"تاةي!اأاخاأ

معنى،ا،وج"،فىدلرانأعلىأبدلالبةدةفإفىا.جم!ا!!ةد

وجةلأذائيةثاقترانلاةا

؟+تو5وانمااروج.قالمف!ومداهذ-1بمهكههـ%!احم!!ا!دليى

كخطفادملىتكرو!اووجهـء،ذكرثمو.قابداءقافيوماادط+

،اتاذلالدا

اد%رلهققيةافىالفىأ:تر،وابإن!ماا؟حمناةقهاءافهمهمماوهذا

لها!فةوأكلا!وراتا-ممااروجيةلإت:وأدا،الحقدمجردلاا،قد1بحد

أصيأافكاح،كانو-آزتن!ح:تيلفإذاا*توروالاة!رانابقطرماك!صبة

الوطءبمعنىهناالنكاحبرحوناأنعليه!ر!لهايرآمغاا،و!يةعلطا!ئما

امقدابم!شواووجية

تد"نرأمرار-106%لمادلهوا231332ة7البفرة(5253؟)
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لةظيصو!(زوجهافىقياد!افاتولافاحمعةد):تودفو

انفدالدىاروجيةعيعد-ولتدووإكأكانتالمجاد،موتف،اروج*

عنوا-راشنشوزمن8ابحواءلىضررأث!رتبتئمةدلمفهىو:ورحاح

الإسرةعقداطاتعرع!تترتبأضرارمنثفي،وا،والفراشالملاعبة

اروجيةقرانءلىأ)ءائم

ئمابةوأناؤوجنى،:ارسولالىثيهيهقولهاءةيايهراوقد

صغارا!بيةلىوإئا،جحلنىكا+مهولدىكثر!هفخلافالانىعىفوب

،اعوا%الىضممتموانضاعوااليه3فمةإن

.!فالأصرةكيانا،وجيةقرانعلىاطريصةالأصرمةمظمفالمظم

،ا،!ج"ءل،ابلا،)فظحلولو،أسبابه"طعوْعراهتتةل!لا

ومطابىررالج!شهواتءديصةاطرءط!هـالأةفأنىلأظهرهاILقونى

الى-يمةاصافوا)س،ىالتسهمقامفىروزادغيروهذا!الجنس

لى:تحاقودفى،البهله")فظ!جاء

ألهعليم،جناحفلاإعرافمماأونثوذاَبعلهامنظص!اعيأةوان)

)ا"(!رووالصلحصملح!بيماحممايمه!أ.

()2"اصلاطأرادواانذم!فىبردهغأحقوبحولتهن)

(31(لبعولتهنالا!!فتهنيربدينولا)

"al(ثصيفابحلىوفذاجموزوأناأدأويلتىياقه31

اتربمنواالقاوجلمجردلاوالجاعللعاثرةجميمافيهاوالمقام

ان!هوزايدل(اءرافمماأونمعوزاَبحلهامن)خافت:تو،فنى

والإعراشالنةو!ءو!خلأدهمنالمباعلأالمفهومالجاحسنىعلىوالإعراف!

32؟.ةالبقر2)؟3"آيةالدساء(1)

!3:هود(،)!؟:اكوو(3)
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Ilببوميالنثدوزالطاءفسروفد،اروحيةصيا!افىلمرأةنحافهكله

ةداثهاؤكوتهاعيأ4وسهفىالرجل

أفه:لمجاسافي!نجبيرفيسعيدروا.ف!ؤولهاسببْققيل!قد

بمالا!امادقبها!دمفلاولادأمنهاوله!وجةلهفيكالتالسأبأفيا

لمه.وأتمفرىوؤوجأولادىبمصا4أشتنلودعنىقطلقنىلافتاقه

القاباوأةقبلفليةليالىثهركافى

وفدوالفرا!غالمعاثرةتعنىالنىالمبماعةفىكانبينهماافاصمةفوفع

!رمصتطاحفيهاوالعدلضيروالصلعفيهاالقسم!لىالتصا4ثم

)ث!عاد7،البعولة"لفظذكر(بروهنأ!قوبعولنهن):قو،وفى

ةالمرأةأفىاطمتنسيرقالنتهاهإلوتف،!دهنقالامشحناقبصبصب

الفضا.عدموتبفىآخر،وفيعايهاعقدثمعد!االقضاءوادعتطلقتاذا

عققهبين!،البمولةلأنالثاقعقدوفحم!ردهافىاطقللأ!لكانالحدة

ليمونالزوجدونابحلذكرالترآنفىآولهذا،الثاقدونالأولنى

الردبامه!قاقاطاكمفهكاطيثية

ابهولة.ا)ةظيأق(لبمولانالاؤيذثنيبدفيولا):ةد،دفى

والتباءلألاجمةواالملاطفةجومنعليهابقرتبوماالزينةلإبداءملانمما

ثبخا(دلىوهذاجموزوأداألدأياويلتىلتa):قو،فىأما

وهوJAإبراهجم!االملائىقيبثرنتد،واسئغرابدضةموتفالموتف

5نهو!برتط!ر14ا--"ربتستفلا،عةيمجوزتهوامرأضيخكبير

محقةوسئب!خما(بعلىوهذاعجوزوأداألد)أزولافيهابةالت!موضع

يتفياقأاابشريةاالطيحةاستعداداتفىاطياةمسدكلاقول"تبنىجين

الروجْفىالثعبابوبعولةاأآفىالدبابفيهاضصربةاكناسل

)-وزوجى،اتولبر،القصدافهامفىالإثما!اللهألطفامنوهذا
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تاكونولامعالزو-ث"لاتتنافىاكيخو!4فإنذ"ءل!ايهحققلم(ضيخما

مهتنرابوالكا!امهمت

والاادالإخبتردأفهىبإلتصب،:يخا"قو"1كا511ذا5ودفىص!

منبرلمهاطيهاا!ىالحالااظهارأرادتولكغا،ْتعيغبهلى،قافا

فيهالبحولةتحققدونثحولاثىالشيخوخة

ةولهامظآ؟ئمإنهل3والنحولطائفمنذ!اداحلىاءتبر!ةد

ا!و!ةاطالهذ.تعرنجهوالم!!ه!دثيمخماكونهطليحلىالىأنيم

لئ!يخوخةاماكل

،!يهي!

ضوء)أو...نوراأ

هـلىالقرآن!كرصدقيقهفروقترادفهمافىوا!وءالنو!ولن

المحكةلغتهفىئهاصراط

،ولهير.4لفهفروالظأوالو!وحيةيدولفالهالاللامضمدأنورفا

لغير.المظهرلضمهنىألالاهر:بأةمنالو!افيءرفهوقد

ضيئهبنبينصواطدالملماناروا6لظهووءابذ!عيتا!نا!ةومنه

صهضلبن.

الإداوةفرط:بأنهعرفو.ثمو.قوتوهجهالنورفشدة:الفمو+أما

طاقولاوادحثيرالقليلءلىالوريطلقفةولالنرومنأخصروهو

التوه!الشديدالقرىعلىالاالضرء

يوجنهوقد،-ودهبوالابوجدلاعايهء!رتبالنورداخرالضوء

الف!و+يوجفولاالنور
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اعلاممةمعانيهماءنقنكنثف1)شمقامات!،فىآنالة4"اممتخدوتد

الدهية.و)ط؟ءةأا

نووا(وا.فرضياءال!دسجعلالدىهو):نحالىفولهفىاجف!اوقد

)ضاهةعشوأنوهجماْوأشدعلوأتمأاثمسافىاكودلأنبإ!مااناظ

وتوهجتوقدالةءرفىلىوليس

قدقيووهحلاونفيا3منهايفبحتذاقاكهسفىالةهـرتأنوللاشط!

انع!سلو!.أنءلى؟yaومغي!ألوراَاقراعىبيأ،عاهاصراجما

تعالى:فىقوله.!ضعمنكقأفىذورجاءوتد،ورد

منيرا(وقوأسراجمافبها!!عل)

درابم(الد!مىو!مل،دو!أفيمنالقصروجهل)

!ولىماأض!ا.تفلادارأاس!نوقد)كالدى:تعالىقولافىوا!نما

؟بصرون(لاظلاتقكمدبنوهيمائهذهب

مايغفىلابالنةبضكلئ!م!()لولم(ئنوربمافهذب)،لو)ئما

بضو!هه!اكب)؟لولو،اكورمغبصيصمالممولويبقلمأنهعلىوثدلالة

تومأىلينإلنوديرا!بممبؤآثمو.ق،النورذهابفىللالغةعلدللما

:4بتوطيهؤعةب،طيهيسيرونو"يهتدونافورمنشماءلبةإء

محايةمنعليه؟نوافإللبالغةتأكيدأ(يبحرونلاظلاتفىوتركه!)

!السحودأ5!لوضلال

الضوءذهابلأنالنورالىالالاهرمقتفى"واثدىالضوءعنعدل،

الضعيفلعدمالةوىعدمامتداملعدآالجلأفىالنرربقماهبجامعقد

وقولا(يبحرونلاظلكفىوتركم)لا3هـلدا،بالكلية)زالتهوالمراد

)ا"أثرولافيالنو!منببتىلاأنبعدالايتهققلاثبصروقلا

8!*-.
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مح!اسا+..وف!ل

اصمل"ا"و،الفهلا"افظىالقمو!جالاتصاحةاأرإب!!تفآ

نأوا!اغقيفييدونللَاخرصادفأصدماأنعشاراكلتفريقبدون

القرآنلتةمنمقاما!افىتتكشفدقي!4مروقبينهما

ويحلل،الزمغوا+تدادالحدثاتصالءص!ددل"الصل،فلفظ

االمحلءقالعهله:فيةول4صعيةتالى.!ارجا!افيهالدلالةءتهالذكشى

هـأ،خد!لمافعلر،ب-؟ثا.صرر-ئللأتهْا.تدادءلحكانما

الهأملأطال)ذاذء:،أمحليقالوالمهابرةالدأبالمشةفىالةءلصملوأ

المحاوةو3!!الفحلفىبرثااذالتهآمحلوأ6الهفءيرئوأ4

اشاالدؤوبالإبلمنو!،يعهه"ا)خيبةارا-"تم!4ومت

رواحة:بنايقول،يهملافوجمه!ا،فيهومداسيوأكلتثابر

بللداايحعلات!ررز!يديا

قىلأعليلىا!يل!طاول

الاأف،ل4وءت،)!اررثو!رء،الأثرظ!ووعلىفيدل،الفعل،وأمما

الاشجابةوصرعةالتأنير.قوةوهو

و-راكاتا.تادا-لالأن4تأتصفهوا!ملافىوحدةوالفحل

الأفعالمنوحدات؟!يتطوى

ممم!لأناجائأروط+لالإصرةطملفقالوامحالاالولاة!ثمومن

والأنجحاليالزمنفىوامتدادتدبير

منفيهلما"فط"ونحوهوالهدآوالحلبإطةريقومونمنو-طى

وةوقها،ثر!ظهو!وإلزمغأفحلأوحدة

".!،-Aالبرها(؟)
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الأيةةئاد!ريما)فرآنمنقكلواضمهمامحهبرةالدقيقة)ةدوقاوءذ+

(طي!اوالحاملينوالسا!تقراء،ة،ت)مهدانماا)؟4ادعد

وتدبيرثثو!اثحصإثاء!ئمينالقاالسعاةأ!ادلأله،الفاعلين"قللم

اطويلاالرمنمعويضدومثابرةألبعلينطرىوهو

يقلولمفاع!ن،لأعلون(فىكاةلمواالدين)9كريمه1)4ا،دوئ

4ئتبماطئونولاأداخهافىيسرعونممغلهاافرجينأ!اد4الأ"مام!فى،

كينوالساالن!راءط-4صدعلى!ر!ممااقماذها

صاطما(واملواالاليبات.قممواالر-لأبهايا)السكربمةقي71وفى

والا.تدادأصاطاتالاتعمالاؤ،العتبرلأنوافعلوابقلورلموامح!ا؟ل

وافع!اربهمواجمدوا!امبرراابههواأآمنوال!ي!نأيهايا)مودوفى

المرادلأناطيروامدوادةلهولمدواواد؟ل(تفدحوندعدكاآاعلير

وفى(اظيراتفا-تبقوا)قولحدكلاعليرفىاسهقواالاستجابةسرعة

بم(بفأمحلتهومافىه!ن!كلوا)يأ):تعار!قوله

مالاكون(لهافمدحامماأأيدبنامحلتممالهمخلقناأدايروأولم)وقولى

ممتدأعيوهوآواإ.با،نماريضعلقالأعيلأفى،فحلت"في!ايقللم

يوآبهديرمالاينقطع

العيل(بأ!اب!بل!فعلترك!يفألم)تالىقولهوفى

(ةهادربدذهلتركيفأأ)وقول

بهم(ذطنمالمعيفوتبين)وقول

،لمحرمبن(+لته)كذلمل!وتولا

واهلاكمالمجره!نبعقاببتعلقأمرلأنه8لP"منهاواصدةفىيقللم

الزمافىلاءتدادفيها!لحظلاال!مر!ةمنصالة؟!ءجةقسقد
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يعملونبأمرهومبالقوليسبقونهلا)تولهوق

الحملوا.تداددالمثابرةبالدأفيهالمرادلأن(يةهلون)يقللم

(يؤههـونماوبةهلونأميمماافهثء!!نلا)و؟ل

أختفه!ذافىبةخجاالا-بسرعةكد%أ!الأنعدلأالغ!،نيعملوريقلولم

تجدءال!ع!يما)فرآنمنمواضسهفىمنهمالفظتتبعتصاذاوءع!ذا

الإع!ا!لغةقالاخالىلاا!طامفىالدقيقادفهذا!نيحبر!اهقد

!*!
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وارايه!ض!
ما!صولأىلأقلن!اعه

**-!؟ءدا!)!ىيت
لصلم!1كهاد!ث3س!كعاحَ!!أ

بئ!مبم؟66!تيةنض

ح!-

86لم1113ا!أع

صس!
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الكتابهذا

و-صطفل!لصرإداخالمنهاؤثرنيمال!!ز!!عبليا

هـ؟-ح!---"يرتمةادت!أ7،لهَا

اة!ل!صرز-!ا!)،خشمه؟ته)يهلنياولضا

المئتما!أف!لخموك؟جافوذ.؟!صة)يرط!سلا-ليرأ؟ي!ول

ثلآك!ظقةأز!وأ*-قى!افغأو)(يسليئَرأ؟،

-.عبلإحم!فعمش،شم!هنتوأئعتخض،-

كؤد)جعلفىالمؤر!؟لرائصوء،ثه-)

-،أخ!ء*لؤ.لرأا!لتقردر،ميأءا

ا!ا،قيةِقى،ثر،لأسيماا!،-،أئس!نة1)ا"

؟!اما(-3!سخهإهـمعتةلفألأِ

يملولم،!يانلأح!رين)قالأ!،ول

يم،فىنحا)لوقاو.محةعا.

جصبمسنواننهتقايقللثلم

نجةخمرلىفيرق3بة(خغع!ويهم)!ادؤاول،

-؟!ر*3(أ!جآصالى

متلخطاثه!ذاس!رارب3منا1ظئ

لصرَادفالثاجمبلفغ!ييرهـاختلاا

لتعىك!لفصدايش+-73ثترمىأفى

اله!جزذفَمحىصسزلىابرع!"أ

ال-!ريج!-صثلقغَا
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