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 اللهم كل امحلد عىل ما أ نعمت به علينا من تزنيل القرأ ن. 

 اللَُّهمَّ انَْفْعنا ِبَما عَل ِْمَتنا، َوعَل ِْمنا َما يَْنَفُعنا، وِزْدان ِعْلَما. 

يَع َما َمََض ِمْن   رِي، َواْرُزْقِِن َُعًَلا َزاِكياا تَْرََض ِبِه َعِِن  اللُهمَّ اْغِفْر ِِل ََجِ    .ُذنُوِِب، َواْعِصْمِِن ِفميَا بَِقَي ِمْن ُُعْ

نك محيد جميد، وابرك عىل محمد وعىل أ ل محمد، كام   براهمي ا  براهمي وعىل أ ل ا  اللهم صل ِ عىل محمد وعىل أ ل محمد، كام صليت عىل ا 

براهمي   براهمي وعىل أ ل ا  نك محيد جميد ابركت عىل ا   ا 
 

 : تعال   قول 
َفَل ) 
َ
بِلِ   إَِل  َينُْظُرونَ   أ ا ِ   َوإَِل (  17)   ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ ََ َبالِ   َوإَِل (  18)   ُرِفَعْت   َكيَْف  السَّم َبْت   َكيَْف   اْْلِ رِْض   َوإَِل (  19)   نُصَِّ

َ
ْت   َكيَْف   اْْل ََ ِِ (  20)   سَُّ

رْ  ا   َفَذكِّ ََ نَْت   ِإنم
َ
ر   أ ر    َعَليِْهمْ   لَسََّْت (  21)   ُمَذكِّ ِِ ْي َُصََّ بُهُ (  23)   َوَكَفرَ  تََوّلم   َمنْ   ِإّلم (  22)   ِب ْكَبَ  الَْعَذاَب   اّللمُ   َفُيَعذِّ

َ
  إِنم   ُثمم (  25)   إِيَاَبُهمْ   ِإََلَْنا   إِنم (  24)   اْْل

 (. 26)  ِحَساَبُهمْ   َعَليَْنا 

 

In 45 verses, Allah Most High uses a combination of three letters (ā -fā-lā)  َل ََفَ َأ  in 

constructions which rhetorically ask 13 types of questions, all related to one of the three 
primary themes of the Qurʾān (tawḥīd, risāla, maʿād): 

13 words to remember in today’s class: 
No 

S Aya 
aya 

1. 1 

ِ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُُكْ َوَأنُُتْ تَْتُلْوَن اْلِكَتاَبؕ  َأفًََل تَْعِقلُْونَ  89 2  َأتَأُْمُرْوَن النَّاَس اِبلِْب 
2. 2 

2 153 

يَن أ َمُنوْا قَالُوْا أ َمنَّاۖ  ِ َذا لَُقوْا اَّلَّ
ِ

ُثوََنُم ِبَما فََت َوا ََلَ بَْعٍض قَالُوْا َأُُتَد ِ
ِ
َذا َخًَل بَْعُضهُْم ا

ِ
ؕ     ۚ  َوا وُُك ِبِه         ِعنَد  َرب ُُِكْ ُ َعلَْيُُكْ ِلُيَحأ جُّ َح اّلل ه

 َأفًََل تَْعِقلُونَ 
3. 2 

لَّ ِمن بَْعِدِهؕ  َأفًََل  131 3
ِ
بَْراِهمَي َوَما ُأنزِلَِت التَّوَراُة َوال جِنيُل ا

ِ
وَن ِِف ا أ جُّ  تَْعِقلُوَن    ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُُتَ

4. 3 

ا   165 4 ِ لََوَجُدوْا ِفيِه اْخِتًَلفاا َكثِْيا  َأفًََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرأ َنؕ  َولَْو ََكَن ِمْن ِعنِد غَْْيِ اّلل ه
ُ غَُفوٌر رَِّحمٌي   149 5 4 .5 َتْغِفُرونَُهؕ  َواّلل ه ِ َويَس ْ ََل اّلل ه

ِ
 َأفًََل يَُتوبُوَن ا

6. 5 

يَن يَتَُّقوَنؕ  َأفًََل تَْعِقلُونَ  65 6 ِ اُر ال ِخَرُة َخْْيٌ ل َِّلَّ لَّ لَِعٌب َولَْهٌوؕ  َولدَلَّ
ِ
نَْيا ا    َوَما الَْحَياُة ادلُّ

7. 6 

6 101 

 ِ َتِوي الَ   ُقل لَّ َأُقوُل لَُُكْ ِعنِدي َخَزأ ِئُن اّلل ه ؕ  ُقْل َهْل يَس ْ َِلَّ
ِ
لَّ َما يُوََح ا

ِ
ْن َأتَِّبُع ا

ِ
ۚ  ا ّن ِ َمََلٌ

ِ
ُْعَى  َول َأْعََلُ اْلَغْيَب َول َأُقوُل لَُُكْ ا

 ࣖ َواْلَبِصُْيؕ  َأفًََل تَتََفكَُّروَن  



8. 7 

6 161 

لَّ َأن يََشاء 
ِ
ِ َوقَْد َهَداِنؕ  َوَل َأَخاُف َما تُْْشُِكوَن ِبِه ا وّن ِ ِِف اّلل ه ُه قَْوُمُهؕ  قَاَل َأُُتَاجُّ اؕ     َوَحأ جَّ ٍء ِعْلما َرِب ِ َشيْئااؕ  َوِسَع َرِب ِ ُُكَّ ََشْ

 َأفًََل تََتَذكَُّروَن  
9. 8 

ََل عَاٍد َأَخاُُهْ ُهودااؕ  قَاَل ََي   131 7
ِ

ُهؕ  َأفًََل تَتَُّقوَن  َوا لَـٍه غَْْيُ
ِ
ْن ا َ َما لَُُك م ِ  قَْوِم اْعُبُدوْا اّلل ه

10. 9 

7 339 

ن  
ِ

ُيْغَفُر لََناۚ  َوا ثُُْلُ يَأُْخُذوُه َألَْم  فََخلََف ِمن بَْعِدُِهْ َخْلٌف َوِرثُوْا الِْكَتاَب يَأُْخُذوَن َعَرَض َهـَذا ال ْدََن َويَُقولُوَن س َ ْم َعَرٌض م ِ يَأِِْتِ

لَّ اْل 
ِ
ِ ا يثَاُق الِْكَتاِب َأن لَّ ِيُقولُوْا عىََل اّلل ه يَن يَتَُّقوَنؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن  يُْؤَخْذ عَلَْْيِم م ِ ِ اُر ال ِخَرُة َخْْيٌ ل َِّلَّ  َحقَّ َوَدَرُسوْا َما ِفيِهؕ  َوادلَّ

11. 10 

10 7 

 ُ نَّ َربَُُّكُ اّلل ه
ِ
َتَوى عىََل الَْعْرِش يَُدب ُِر اَلْمَرؕ  َما ِمن َشفِ   ا ٍم ُُثَّ اس ْ تَِّة َأَيَّ َماَواِت َواَلْرَض ِِف س ِ ي َخلََق السَّ ِ ْذِنِهؕ   اَّلَّ

ِ
لَّ ِمن بَْعِد ا

ِ
يعٍ ا

ُ َربُُُّكْ فَاْعُبُدوُهؕ  َأفًََل تََذكَُّروَن    َذِلُُكُ اّلل ه
12. 11 

ُ َما تَلَْوتُُه عَلَْيُُكْ َوَل َأْدَراُُك ِبِهۖ  33 10 ؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن    ࣖ   ُقل لَّْو َشاء اّلل ه ن قَْبُِلِ ا م ِ را  فََقْد لَِبثُْت ِفيُُكْ ُُعُ
13. 12 

10 63 

تِ  ِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْمي ِ ْمَع واَلبَْصاَر َوَمن ُُيْ ن يَْمَِلُ السَّ َماء َواَلْرِض َأمَّ َن السَّ ِ َوَمن  ُقْل َمن يَْرُزقُُُك م ِ ِرُج الَْميََّت ِمَن الَْحي   َوُُيْ

ۚ  فَُقْل َأفًََل تَتَُّقوَن   ُ َيُقولُوَن اّلل ه  يَُدب ُِر اَلْمَرؕ  فَس َ
14. 13 

ؕ  َأفًََل تََذكَُّروَن   49 11 َتِوََيِن َمثًَلا ِميعِؕ  َهْل يَس ْ  ࣖ َمثَُل الَْفرِيقَْْيِ ََكَلُْعَى َواَلَص ِ َوالَْبِصِْي َوالسَّ
ُْم َأفًََل تََذكَُّروَن   61 11 14 .15 ن َطَردِتُّ

ِ
ِ ا ِّن ِمَن اّلل ه  َوََي قَْوِم َمن يَنُُصُ

16. 15 

ي فََطَرِّن َأفًََل تَْعِقلُوَن   103 11 ِ لَّ َعىَل اَّلَّ
ِ
ْن َأْجرَِي ا

ِ
اؕ  ا  ََي قَْوِم َل َأْسأَلُُُكْ عَلَْيِه َأْجرا

17. 16 

12 219 

ْن َأْهِل الُْقَرىؕ  َأفَََلْ يَِسُْيوْا ِِف اَلْرِض فَيَ  لَْْيِم م ِ
ِ
لَّ رَِجالا نُّوِِح ا

ِ
يَن ِمن قَْبِلِهْمؕ   َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَْبَِلَ ا ِ نُظُروْا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ

يَن اتََّقوْاؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن   ِ اُر ال ِخَرِة َخْْيٌ ل َِّلَّ  َودَلَ
لُُق   َأفََمنْ }   17 16 18 .18 لُُق   َل   ََكَنْ   َُيْ  [ 17:  النحل ({ ] 17)   تََذكَُّرونَ   َأفًََل   َُيْ
19. 17 20 179  ۙ لَْْيِْم قَْولا

ِ
ا    َࣖأفًََل يََرْوَن َألَّ يَْرِجُع ا  ࣖ َوَل يَْمَِلُ لَُهْم ََضًّا َوَل نَْفعا

لَْيُُكْ ِكَتاابا ِفيِه ِذْكُرُُكْؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن   21 21 18 .20
ِ
 ࣖ لََقْد َأنَزلَْنا ا

21. 19 

َماَواِت َواْلَْرَض ََكنََتا َرتْقاا فََفَتْقنَاُُهَاؕ  َوَجَعْلَنا ِمَن الَْماء  61 21 يَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ِ ؕ  َأفًََل يُْؤِمنُوَن    َأَولَْم يََر اَّلَّ ٍء َِح ٍ  ُُكَّ ََشْ
22. 20 

ُم الُْعُمُرؕ  َأفًََل يََرْوَن َأانَّ نَأِِْت اْلَْرَض نَنُقُصَه 89 21  ا ِمْن َأْطَراِفَهاؕ  َأفَهُُم الَْغاِلُبوَن  بَْل َمتَّْعَنا َهُؤَلِء َوأ اَبَءُُهْ َحَّتَّ َطاَل عَلَْْيِ
ؕ  َأفًََل تَْعِقُلونَ  135 21 21 .23 ِ ٍ لَُُّكْ َوِلَما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلل ه    ُأف 
24. 22 

ُهؕ  َأفًََل تَتَّ  47 23 ََلٍ غَْْيُ
ِ
ْن ا َ َما لَُُك م ِ ََل قَْوِمِه فََقاَل ََي َقْوِم اْعُبُدوا اّلل ه

ِ
ا ا  ُقوَن  َولََقْد َأْرَسْلَنا نُوحا

25. 23 

ُهؕ  َأفًََل تَتَُّقوَن   65 23 ََلٍ غَْْيُ
ِ
ْن ا َ َما لَُُك م ِ    ࣖفَأَْرَسْلَنا ِفِْيْم َرُسولا ِمْْنُْم َأِن اْعُبُدوا اّلل ه

َاِرؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن   161 23 24 .26 ِِي َويُِميُت َوََلُ اْخِتًَلُف اللَّْيِل َوالْنَّ ي ُُيْ ِ  َوُهَو اَّلَّ
ؕ  ُقْل َأفًََل تََذكَُّروَن   171 23 25 .27 َيُقولُوَن ّلِل ه  س َ
ؕ  ُقْل َأفًََل تَتَُّقوَن   175 23 26 .28 َيُقولُوَن ّلِل ه  س َ
29. 27 

ِ َخْْيٌ َوَأبَْقىؕ  َأفًََل تَعْ  121 28 نَْيا َوِزينَُُتَاۚ  َوَما ِعنَد اّلل ه ٍء فََمَتاُع الَْحَياِة ادلُّ ن ََشْ  ࣖ ِقلُوَن  َوَما ُأوِتيُُت م ِ



30. 28 

28 143  ُ ن َجَعَل اّلل ه
ِ
ِ يَأِْتيُُك ِبِضَياءؕ   ُقْل َأَرَأيُُْتْ ا ََلٌ غَْْيُ اّلل ه

ِ
ََل يَْوِم الِْقَياَمِة َمْن ا

ِ
ا ا َمدا    َأفًََل تَْسَمُعوَن  عَلَْيُُكُ اللَّْيَل ََسْ

31. 29 

28 145  ُ ن َجَعَل اّلل ه
ِ
ِ يَأِْتيُُك ِبلَْيٍل تَْسُكنُوَن ِفيِهؕ     ُقْل َأَرَأيُُْتْ ا ََلٌ غَْْيُ اّلل ه

ِ
ََل يَْوِم الِْقَياَمِة َمْن ا

ِ
ا ا َمدا َاَر ََسْ وَن  عَلَْيُُكُ الْنَّ  َأفًََل ُتْبُِصُ

32. 30 

32 9 

 ُ َتَوى عىََل الَْعْرِشؕ  َما لَُُك م ِ   اّلل ه ٍم ُُثَّ اس ْ تَِّة َأَيَّ َماَواِت َواْلَْرَض َوَما بَيَْْنَُما ِِف س ِ ي َخلََق السَّ ِ ن ُدوِنِه ِمن َوِِل ٍ َوَل َشِفيعٍؕ  َأفًََل  اَّلَّ

 تََتَذكَُّروَن  
33. 31 

نَّ ِِف َذكِلَ َل ََيٍت َأفًََل يَْسَمُعوَن  َأَولَْم ََيِْد لَهُْم َُكْ َأْهلَْكنَا ِمن قَْبِلِهم م ِ  53 32
ِ
ْمؕ  ا  َن الُْقُروِن يَْمُشوَن ِِف َمَساِكِْنِ

34. 32 

ََل اْلَْرِض الُْجُرِز فَنُْخِرُج ِبِه َزْرعاا تَأُُْكُ ِمْنُه َأنَْعاُمهُْم َوَأن  55 32
ِ
وَن  َأَولَْم يََرْوا َأانَّ نَُسوُق الَْماء ا  ُفُسُهْمؕ  َأفًََل يُْبُِصُ

لَْتُه َأيِْدَِيْمؕ  َأفًََل يَْشُكُروَن   71 36 33 .35  ِلَيأُُْكُوا ِمن ثََمِرِهۙ  َوَما َُعِ
ْرُه نَُنك ِْسُه ِِف الَْخْلِقؕ  َأفًََل يَْعِقلُوَن   137 36 34 .36  َوَمْن نَُعم ِ
 َولَهُْم ِفْيَا َمنَاِفُع َوَمَشاِرُبؕ  َأفًََل يَْشُكُروَن   147 36 35 .37
 َࣖواِبللَّْيِلؕ  َأفًََل تَْعِقلُوَن   277 37 36 .38
ُُكُونَ   َكْيَف   لَُُكْ   َما  311 37 37 .39  (ۚ  155)   تََذكَُّرونَ   َأفًََل (  154)   َُتْ
40. 38 

ِِتۚ  َأفَ  103 43 رِي ِمن َُتْ وَنؕ   َواَنَدى ِفْرَعْوُن ِِف قَْوِمِه قَاَل ََي قَْوِم َألَيَْس ِِل ُمَْلُ ِمُْصَ َوَهِذِه اْلََْنَاُر ََتْ  ًَل تُْبُِصُ
41. 39 

45 47 

ِعِه َوقَْلِبِه َوَجَعَل عىََل  ُ عىََل ِعَْلٍ َوَخَُتَ عىََل ََسْ ُ اّلل ه لََهُه َهَواُه َوَأَضُلَّ
ِ
ََذ ا ؕ  َافًََل  َأفََرَأيَْت َمِن اَّتَّ ِ ؕ  فََمن ََيِْديِه ِمن بَْعِد اّلل ه  بََُصِِه ِغَشاَوةا

 تََذكَُّروَن  
 َأفًََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرأ َن َأْم عىََل ُقلُوٍب َأْقَفالَُها   49 47 40 .42
وَن   43 51 41 .43 ؕ  َأفًََل ُتْبُِصُ  َوِِف َأنُفِسُُكْ
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت    35 88 42 .44

ِ
ََل اْل

ِ
 ࣖ َأفًََل يَنُظُروَن ا

َذا بُْعِِثَ َما ِِف الُْقُبوِرۙ    19 100 43 .45
ِ
 َأفًََل يَْعََلُ ا

 

 

i. Do you not reflect,  

ii. ponder, 

iii. see, 

iv. listen, 

v. know, 

vi. ʿaql, taʿqilūn behold with intellect, 

vii. believe, 

viii. give thanks, and  

ix. have a conscious reverence for Him. 

Todays’s class has several footnotes/digressions/deliberate 

Let us begin with the example of this set of verses: 

 



َفَل : ) تعال   قول 
َ
بِلِ   إَِل   َينُْظُرونَ   أ ا ِ   َوإَِل (  17)   ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ ََ َبالِ   َوإَِل (  18)   ُرِفَعْت   َكيَْف  السََّّم َبْت   َكيَْف   اْْلِ رِْض   َوإَِل (  19)   نُصََِّّ

َ
  َكيَْف   اْْل

ْت  ََ ِِ رْ (  20)  سََُّّ ا   َفَذكِّ ََ نَْت   ِإنم
َ
ر    أ َت (  21)  ُمَذكِّ ر    َعَليِْهمْ  لَسََّّْ ِِ ْي َُصَََّّ بُهُ (  23)   َوَكَفرَ  تََوّلم   َمنْ   ِإّلم (  22)  ِب ْكَبَ  الَْعَذاَب   اّللمُ   َفُيَعذِّ

َ
  ِإََلَْنا   إِنم (  24)   اْْل

 (. 26)   ِحَساَبُهمْ  َعَليَْنا   إِنم   ُثمم (  25)  إِيَاَبُهمْ 

1. The direction of Attention: Where? To the ibil or something else? 

2. Is this an invitation to go out and study the signs of Allah Most High? 

3. What are the three layers of direction? 

4. Why are these 4 creations mentioned here: ibil, samāʾ, jibāl, and arḍ: why only these? 
What do they stand for? 

The first is of course, the camel—the ship of the desert and that is where most mufassirs start: 
why camel? 

  

 ( 511/  10)  السنة  أهل   تأويلت =   املاتريدي  تفسي 
َفَل : ) -  وَجََّلم  َعزم   -  وقول 

َ
بَِّلِ  إَِل  َينُْظُرونَ  أ رِْض  َوإَِل : ) قول  إل . . .(  ُخِلقََّْت  َكيَْف  اْْلِ

َ
َََّْت  َكيَْف  اْْل ِِ   مجلَّة  بي   من  بَّاككر  اْلبَّل  خص (: سََُّّ

 : وجهي   ْلحد  يكون   وختصيصها  باككر،   واْلرض  واْلبال  السَا    وخص   ادلواب، 
 - مكة : أعن -  أيضَّا   وه   إَله،  احتاجوا  ما  ينقلون  اكنوا   وعليها  يسَّافرون،  اكنوا   عليها  مكة،   أهل   دواب   أخص   من   اكنت  اْلبل   أن : أحدهَا 
 بها،   َلعتبوا   ككر؛   با  اْلشََّّيا    هذه   فخصََّّت   حتتهم؛   من   واْلرض   فوقهم   من  السَََّّا    واكنت  اْلبال،  تفارقهم   ّل   فاكنت   اْلبال،   بي  منشََّّأ  
 . ويتدبروا 

It was one of the special animals of the people of Makkah, on it they used to travel, and on it they used to 
transport what they needed, and it is also - I mean: Makkah - a facility between the mountains, so the mountains 
did not separate them, and the sky was above them and the earth was beneath them. These things were singled 

out for mention; to consider it, and consider it. 

And another aspect is possible: that the benefits that are made in the animals are all combined in the camels; 
Because the benefits of animals are to benefit from their purification, their udders, their wool, their meat and 
their offspring. All of this is found in camels. So they became like cattle suitable for the benefits taken in animals 

and the blessings held in them, as well as the greatness of [the benefits and] blessings held in them connected 
to the sky; In it I made their sustenance, and in it is the eye of the sun that contains the interests of food and you 
see it decorated with the adornment of the planets. As there is the shelter of creation, and the power of creation 

and their livelihood is destined for it, and from it comes out what they take clothes from. 

 

  وبلََها   وبصَّوفها  وبرضَّعها  بِهرها   ينتفع   أن   ادلواب  منافع   ْلن  اْلبل؛   ف   جتتَع   لكها   ادلواب   ف  املجعولة  املنافع   أن   وهو : آخر   وجها   وحيتَل 
 املنافع   عظم   وكذلك   فيها،  املعقود   والباكت  ادلواب   ف   املتخذ   للَنافع   تصََّّل   اكْلنعام  اْلبل  فصََّّارت  اْلبل؛   ف   يوجد   ذلك   فك  ونسََّّلها، 
  الكواكب،   بزينة  مزينة  وتراها  اْلغذية  مصَّال   بها   الت   الشََّ    عي   وفيها   أرزاقهم،   جعلت  ففيها  بالسََّا ؛   متصَّلة   فيها  املعقود   والباكت 
  مَّا  خيرج  ومنهَّا  وأرزاقهم،  اخللق  أقوات  فيهَّا  وقَّدر  اخللق،  مَّأو   فيهَّا  إذ  املنَّافع؛  ف  اكْلم  اْلرض  وكَّذلَّك  املنَّافع،  ف  اكْلم  -  أيضََّّا  -  فه 

 . اللباس   منه   يتخذون 



َف 
َ
نَْزَل اّللمُ أ

َ
للَِة، َفأ ْهُل الضم

َ
ا َنَعَت اّللمُ َما ِف اْْلَنمِة َعِجَب ِمْن َذلَِك أ َم َ ِبِل ل  َعْن َقتَاَدَ  قَاَل: ل َينُْظُروَن ِإَل اْْلِ

بُْل َعيًْشا ِمْن َعيِْش الَْعَرِب وََخْوًّل ِمْن َخْولِِهمْ   َكيَْف ُخِلَقْت َواَكنَِت اْْلِ
so the camels were from the livelihood of the Arabs and those around them 

 ( 34/  20)   القرطب   تفسي 
َم(َ.1273َََ-1204ََهـ،671َََََ-600َََ)

َ
وقدََ.َفقيهَمفسرَعالمَباللغةَُولدَفيَمدينةَقرطبة،ََالقرطبَيََعبدَاهللَمحمدَبنَأحمدَبنَأبيَبكرَبنَفرحَاألنصاريَالخزرجَيأبوََ

َرحلَبعدَسقوطهاَإلىَاإلسكندرية،َثمَإلىَصعيدَمصرَحيثَاستقرَفيهَ.
1204-1273: Cordoba > Iskandaria > Upper Egypt 

َكبيًراَمنقطًعاََإ لىَالعلمَمنصرفًاَعنَالدنيا،َفتركَثروةَعلميةَتقدرَبثالثةَعشرَكتابًاَمابينَمطبوعَومخطوط،َأبرزهاََكانَالقرطبيَعالًما
وَالتذكرةََتفسيرهَالكبيرَالجامعَألحكامَالقرآنَالكريم،َوهوَتفسيرَكاملَُعنيَفيهَبالمسائلَالفقهيةَإلىَجانبَالعلومَاألخرى،ََ

َاألذكار؛َالتقريبَلكتابَالتمهيدَ.ََبأحوالَالموتى؛َأحوالَاآلخرة؛َالتذكارَفيَأفضَل
 توفيَالقرطبيَودفنَفيَصعيدَمصرَ.

1204-1273: 69 years 
• He was 32 years old when the Cordoba mosque was converted to a cathedral in 1236 when Córdoba 

was captured by the Christian forces of Castile during the Reconquista.  

• taifa states, is reyes de taifas (kings of taifas) 

 

A short digression on Cordoba,  

Basit experience with the guard: not able to pray 

Iqbal was able to pray there on his way back from the Round Table 
Conference. That night, he started to write that memorable poem, 
“Masjid-e curtaba” 



 
 

َفل 
َ
ِبلِ   ِإَل  َينُْظُرونَ   أ  ( 17)  ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ

ونَ  قََّاَل  ُ َفِّسََِّّّ َُ ْ ا : ال َّم َ ْمرَ  وَجََّلم  َعزم  اّللمُ  َذَكرَ  ل
َ
هَّْلِ  أ

َ
اَرْيِن،  أ َب  ادلم ارُ  َتَعجَّم بُوا  َذلََِّك،  ِمنْ  الُْكفَّم نَْكُروا،  فَكََّذم

َ
  َوأ

َرُهمُ  نَْعتََّهُ  اّللمُ  فَََّذكم نَّمهُ  َوقَُّْدَرتََُّه،  صَََّّ
َ
َََّا  يش،  ك  لع  قََّاِدر   َوأ َََّا َ  اْْلََيَوانََّاِت  َخَلَق  َك رَْض  َوالسََّّم

َ
  َذَكرَ   ُثمم . َواْْل

بََِّل  ًّل،  اْْلِ وم
َ
نمهََّا  أ

َ
ُُهُ  جَّل  فنبههم  الفيلَّة،  يروا  َولَمْ  الَْعَرِب،  ِف  َكِثَي    ِْل َُ  قََّدْ  َخلْقَِِّه،  ِمنْ  َعِظيم   لَعَ  َثنََّا   َذّللم
ِي،  ِِ هُ  َويُِنيُخهُ  َيُقوُدهُ  لِلصَّم ُل  َوُينِْهضَُّ َِ َْلِ  ِمنَ  اثلمِقيَل  َعَليْهِ  َوحَيْ ،  وَُهوَ  اْْلِ  ولي   ِِحِْلِه،  يلِ ِبَثقِ  َفَينَْهُض  بَارِك 
َراُهمْ . َغْيِِه  اْْلََيَوانِ  ِمنَ  يش  ف  ذلَّك 

َ
ًََّا  فََّأ ًرا  َخلْقَِِّه،  ِمنْ  َعِظي خم ي   ُمسَََّّ ِِ   لَعَ  بََِّذلََِّك  يََُّدلهُهمْ  َخلْقَِِّه،  ِمنْ  لِصَََّّ

ا ِ  َبْعِض   َوَعنْ . قُْدَرتِهِ  وََعِظيمِ  تَوِْحيِدِه  ََ نمهُ : اْْلَُك
َ
َث   أ   َوقَدْ  َخلِْقِه،  َوبَِديعِ  اْْلَِعيِ   َعِن  ُحدِّ

َ
أ   إِِبَل   َّل  ِبَلد    ِف   نَشََّ

رَ  ِفيَها،  نْ  يُوشَُِّك : قَاَل   ُثمم  َفَفكم
َ
ْعنَاقِ  ِطَواَل  تَُكونَ   أ

َ
َرادَ  وَِحيَ . اْْل

َ
نْ  بَِها  أ

َ
،  سَََّفاِِنَ  تَُكونَ   أ ََها   الَْبِّ   لَعَ  صََّبم

الِ  ََ ِش،  اْحِت َِ اَ َها   ِإنم  َحّتم  الَْع ََ تَِفعَ  ِإْظ   الَْبَاِري   ِف  نَاِبت    يش   ك  ترع  وجعلها  فصََّّاعدا،  العشََّّ   إل  ِلَيْ
َفاِوِز،  ََ ْ ا  َوال َم اِِرُ  يَرََْعهُ   َّل  ِم ا : َوِقيَل . اْْلََهاِِمِ  سَََّّ َم َ رَ   َذَكرَ  ل ُ ْرُفوَعةَ  الِّسََّّه ََ ْ َعُدَها    َكيَْف : قَالُوا  ال نَْزَل  نَصََّّْ

َ
  اّللمُ  َفأ

َ  ، اْْليََّةَ  هََِّذِه  نم  َوَبيم
َ
بََِّل  أ ََََّل   َحّتم  َتْبُكُ  اْْلِ رُ  ِتلََّْك  فَكَََّذلََِّك  َتُقوُم،   ُثمم  َعَليْهََّا  حُيْ ُ ََِّاَمنُ  الِّسََّّه  قََّاَل . تَْرتَِفعُ   ُثمم  َتَت

َََّا  َوُمقََّاتَِّل   َقتََّاَد ُ  َمْعنََّاهُ  بَُِّل : َوِقيََّل . َوَغْيُُه عُ  ُهنََّا  اْْلِ َِ َََّةُ  الِْق َََّاِب،  ِمنَ  الَْعِظي َبِّدُ  قََّاَلُ  السََّّم َُ ْ :  اثلمْعَلِبه  قََّاَل . ال
ِبلِ  ِف  َوِقيَل  اُب، : ُهنَا  اْْلِ ََ ِجدْ  َولَمْ  السَّم

َ
لَِك  أ ًل  ِكَ صَّْ

َ
ةِ   ُكُتِب   ِف   أ َم ِِ

َ
ِ ه   َذَكرَ   قَدْ : ُقلُْت . اْْل ََ صَّْ

َ
بُو  اْْل

َ
 سََِّعيد   أ

لَِِّك  َعبَّْدُ  ََ ْ ،  ْبنُ  ال بُو  قََّاَل  قَِريَّب 
َ
ر و  أ َْ هََّا  َمنْ : َع

َ
َفل  قََرأ

َ
بَِّلِ  ِإَل  َينُْظُرونَ  أ   َعَن : بَِّاَّمْخِفيِف  ُخِلقََّْت  َكيَْف  اْْلِ



نَّمهُ  اْْلَِعَي،  بَِّهِ 
َ
ْرَبِع،  َذَواِت  ِمنْ  ِْل

َ
َََُّل  َيْبُكُ  اْْل َْ ولََُّة،  َعَليَّْهِ  َفُت َُ ْرَبعِ  َذَواِت  ِمنْ  َوَغْيُهُ  اْْلُ

َ
َََُّل  َّل  اْْل   ِإّلم  َعَليَّْهِ  حُيْ

هََّا  َوَمنْ . قََّاِِم   وَُهوَ 
َ
بَِّلِ : َفقََّاَل  بَِّاَّمثِْقيَّلِ  قََرأ َََّاَب  بِهََّا  َعَن  ، « 1»  اْْلِ ََُِّل  المِت  السََّّم َََّا َ  حَتْ ْ رَ  ال َِ ََ ْ  َوقََّاَل . َوال

َََّاَورِْديه  ْ بَِّلِ  َوِف : ال َََّا : وَْجهََّانِ  اْْلِ حََُّدُه
َ
َََّا  وَُهوَ : أ ْظَهُرُه

َ
َََّا  أ َهُرُه شََّّْ

َ
نمهََّا : َوأ

َ
بَُِّل  أ اِ  . انلمَعمِ  ِمنَ  اْْلِ نمهََّا : اثلَّم

َ
  أ

اُب  ََ َرادُ   اَكنَ   فَِإنْ . السََّّم َُ ْ اَب،  بَِها  ال ََ ا  السََّّم ََ المةِ  اْْليَاِت   ِمنَ  ِفيَها  َفِل نَاِفعِ  قُْدَرتِِه،  لَعَ  ادلم ََ ْ ةِ  َوال يعِ  الَْعامم َِ   ِْلَ
َرادُ  اَكنَ  َوِإنْ . َخلْقَِّهِ  َُ ْ بََِّل  بِهََّا  ال نم  َعِم، انلم  ِمنَ  اْْلِ

َ
بََِّل  َفِِل مْجَعُ  اْْلِ

َ
نََّاِفعِ  أ ََ اِِرِ  ِمنْ  لِلْ نم  اْْلََيَواِن،  سََََّّّ

َ
وبََّهُ  ِْل   ُُضُ

ْربَعََّة  
َ
، : أ ،  َحُلوبَة  ،  َوَرُكوبَة  ُكولَة 

َ
ِبُل . وََِحُولَة   َوأ عُ  َواْْلِ ََ ْرَبَع،  اخْلَِلَل  َهِذِه   جَتْ

َ
َََّةُ  فاََكنَِت  اْْل ،  بِهََّا  انلِّْع َعمم

َ
 َوُظُهورُ  أ

َتمم  ِفيَها  الُْقْدَرِ  
َ
نُ  َوقَاَل .  أ ا : اْْلَسَََّّ ََ َها  ِإنم ْكرِ   اّللمُ  َخصََّّم نمَها  بِاكِّ

َ
ُكُل  ِْل

ْ
،  انلمَو   تَأ  وسََّّيل . اللب  َوخُتِْرجُ  َوالَْقتم

ا  اْْلَسََّنُ  يْضًَّ
َ
ْعَظمُ  الِْفيُل : َوقَالُوا  َعنَْها  أ

َ
ْعُجوبَةِ   ِف  أ

ُ
ير    ُهوَ   ُثمم  بِالِْفيِل،  الَْعْهدِ  يَد ُ بَعِ  الَْعَرُب : َفَقاَل : اْْل   َّل  ِخْْنِ

ُه،  يُْؤَكُ  َُ  . َدرههُ  حيلب   وّل  ظهره،  يُْرَكُب  َوَّل  َْلْ
يْ    َواَكنَ    ةِ   ِإَل  ِبنَا  اْخرُُجوا : َيُقوُل  ُُشَ ِبلِ   ِإَل  َننُْظرَ  َحّتم «  1»  الُْكنَاسَََّّ ِبُل . ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ  لََها  َواِحدَ   َّل : َواْْلِ
،   َوِهَ  لَْفِظَها،  ِمنْ  ثَة  نم  ُمَؤنم

َ
ا َ   ِْل ََ سَّْ

َ
وِع  أ َُ ْيِ   اَكنَْت  ِإَذا  لفظا،   من  هلا  َواِحدَ   َّل   المِت  اْْلُ َِ ِنيُث  اْْلَدِميَِّي،  ِل

ْ
  فَاَّمأ

ْرَتَها   َوِإَذا  َّلِزم ،  لََها  ِم َبيْلَة  : َفُقلُْت  الَْهاُ ،  َدَخَلتَْها  صََّ
ُ
،   أ ة  ََ ا . َذلَِك   َوََنْوُ  َوُغَنْي ََ ، : لِْْلِِبلِ  قَالُوا  َوُربم ُكونِ  إِبْل   بِسَُّ

 . آبال : واْلَع  للتخفيف،  اْلا  
 

 . ذكرنا   ملا  باككر؛  اْلشيا    هذه   فخصت  بأهلها؛   تَيد   اْلرض   لاكنت  ولوّلها   اْلرض،  قوام  باْلبال   ثم 
َفَل : ) قول   ثم 

َ
بِلِ   إَِل   َينُْظُرونَ   أ  : وجهي  حيتَل ( اْْلِ
 . فلينظروا :  أي  اْلمر؛   لع : أحدهَا 
َفَل : ) اْلية   هذه   فْنلت   عليهم؛   اشَّببه  ْلمر   منهم   تقدم  سَّؤال   لع  يكون   أن : واثلا  

َ
بِلِ   إَِل   َينُْظُرونَ   أ   اْليات؛  آخر   إل . . .(  ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ

 . عليهم   اشببه   ما   هلم  ويوض   اْلشاكل،   عنهم  يْنع   بها  وتفكرهم   فيها  نظرهم   لاكن  اْلشيا    هذه   ف   نظروا   لو :  أي 
د،  يا : وقالت   قريش،  عجبَّت   اْلنَّة   نعيم   من   ذكر   ما   -  تعَّال   -   اّللم   ذكر   ملا : قال  أنه   -  عنهَّا   اّللم   رض   -  َعبَّماس    ابن   عن   وذكر  َّم   أن  بآية   اِبنَّا   ُُمَ
َفَل : ) -  تعال   -   اّللم   فأنزل   حق؛  تقول   ما 

َ
بِلِ   إَِل  َينُْظُرونَ   أ  (. ُخِلَقْت   َكيَْف  اْْلِ

  -  البسط   وهو   اْلرض،   وسِ   اْلبال   ونصب  اْلبل   خلق   ف  واّلعتبار   وانلظر  ترونها   عَد   بِي  خلقها   ف  واَّفكر  السَاوات   رفع   ف  انلظر   ثم 
  أنهم   هو   اْلعث   إنكار   لع   حيَلهم   اكن   اكي  أن   وذلك  الرسَّالة،  بإثبات  القول   وإل  تعال،  الرب   وحدانية   إل   ويدعو  باْلعث،   القول  يوجب   مما 
  خلق   ف  وتفكروا  نظروا،   فلو   وسََّّعهم،   عن   خارج   املوت   إحيا    إذ   هذا؛   تبلغ   ّل  القو    أن  يظنون  فاكنوا  أنفسََّّهم؛  بقو   اْلشََّّيا    يقدرون  اكنوا 

  ّل   كذلك،  وأقرت   عَد،   بِي   اهلوا    ف   ورفعت   خلقت  السََّاوات   أن   وذلك   اخللق،  بقو    مقدر    غي   اّللم   قو   أن  لعلَوا   واْلرض،  السََّاوات 
  أن   تنبيه   ذلك   ف   فيكون   عليه؛   يقدر   لم   تتصَّعد   وّل  تسَّقط   ّل   حّت   ريشَّة   اهلوا    ف  يقر   أن   أحد   أراد   ولو   تتصَّعد،   وّل  موضَّعها،   عن   تنَدر 



  تفكر   لو   وجه   من   امللتفة  واْلشَّجار  باملياه   زينت  وصَّلبتها  وارتفاعها  شََّوخها   مع  ترونها  اْلبال   وكذلك  بَسَّتفاد ،   ليسَّت   ذاتية   قدر    قدرته 
  إل  يصَّلوا   لم   -  اْلحجار   بي   من  اْلشَّجار   تنبت   وكيف   ينبع    وكيف  املا     جيتَع  موضَّع   أي   من  َلعلَوا   جمهودهم؛  فاسَّتفرغوا   اخللِق   فيه 

  تَّدبيه  حتَّت   لكَّه  العَّالم   بَّل   يش ،  يعجزه   وّل  أمر،   عليَّه  خيف  ّل   أنَّه  إنبَّا    هَّذا   ذكر   ف  فيكون   بَّه،  حيَّا   بَّاكي   لي   علَّه  أن  فيعلَوا  معرفتَّه؛ 
 . للجزا    وبعثهم   إحياِهم   لع  لقادر   هذا   خلق   لع   قدر   اكي   وأن  يريد،   ما   وحيكم  يشا ،   ما   بهم  يفعل 
  إل  السََّا    من   يْنل  فالقِر  السََّا ؛  بَنافع   متصَّلة   اْلرض  منافع   جعل   -  تعال   -   اّللم   ْلن   الوحدانية؛   إل   يدعوهم  ما  اْلشَّيا    هذه   خلق   وف 

  السََّا   منافع   يَنع   لاكن   اْلرض،   مدبر   غي  السََّا    مدبر   اكن   فلو  وْلنعامهم،   هلم   رزقا  انلبات  ألوان   من   هلم   فينبت  املتهشََّة؛  الِبا    اْلرض 
َجَعَل : ) يقولون   وّل   آخر،   إهلا   اّللم   مع  يدعون   فل  اْلشاكل؛   عنهم  يزول   لاكن   فيها،  تفكروا   فلو   اْلرض،   مدبر   خلق   عن 

َ
 (. َواِحًدا  إِلًَها  اْْللَِهةَ  أ

  لع   يش    ك  شََّّكر   يعرف   وّل  الشََّّكر،   منهم   يسََّّتأدي   أن   بد   ّل  ذكرناها   الت   انلعم   من  أنعَوا  بَا   أنهم   وذلك  الرسََّّالة،  إثبات   فيه   إن :  وقونلا 
 . ذلك   لع  يِلعهم   رسول   من   بد   فل  يكون    بم   إَله  اْلشار  
  ذلك   إل  يهتدوا   لم  اْلشََّّيا ،   هذه   خلقت   كيف   َلعرفوا  اْلبد؛   آخر  نظروا   لو   وهم   اْلشََّّيا ،   هذه   خلق   كيفية   ف  بانلظر  أمروا   كيف : ِقيَل   َفإِنْ 

 الوجه  

  فَّارتفَّاع  إَلهَّا؛  يهتَّدي  الت  اخللق  بَّأفعَّال  يقَّدرونَّه   إذ  اْلشََّّاكل؛  عنهم  يرفع  ّل  فيهَّا  انلظر  لاكن  وفهَوه،  الوجَّه  ذلَّك  تَّداركوا  لو  أنهم : فجوابَّه 
 بقدرتهم،   قوته   تقدر   ّل   من   بقدر   حاصَّل   أنه   عرفوا   به   إذ   الشَّبه؛   عنهم  ويزيل   املشَّك،   هلم  يوضَّ    اكي   هو  أوهامهم   عن   وخروجه   اَّدارك، 
 . املوفق   واّللم   الوجوه،   مجيع   من   خلفهم   وأنه 
 

 ( 328/  15)   املعا    روح =    اْللوس   تفسي 
َفل   وتعال   سبَانه   فأنزل   الضللة   أهل   ذلك   من   عجب   اْلنة   ف   ما   تعال   اّلل   نعت   ملا :  قال   قتاد    عن   وغيه   ِحيد   بن   عبد   وأخرج   

َ
  َينُْظُرونَ   أ

 . إنكار   إل   اآلخرة   ف   هذا   ويرجع   إلخ 
  من   حال   أنها   لع   بعدها   بَا   منصوبة   َكيَْف   ولكَة   املقام،   يقتضيه   مقدر   لع   للعِف   والفا    واَّوبيخ   لْلنكار   واهلَز    خيف   ّل   كَا   اْلعث   

  اْلَلة   تبدل   وقد   اْلبل   من   اشتَال   بدل   واْلَلة   انلظر   لفعل   معلقة [  28:  اْلقر  ]   ِباّللمِ   تَْكُفُرونَ   َكيَْف   تعال   قول   ف   كَا   ُخِلَقْت   مرفوع 
  واسِة   بل   كيف   لع   إل   أدخلت   قد   العرب   أن   لع   اْلقوال   أص    لع   هو   من   أبو   زيدا   عرفت   كقوهلم   قبلها   اكي   اّلسم   من   اّلستفهام   وفيها 
 . اْلِحرين   تبيع   كيف   لع   قالوا   أنهم   عنهم   حك   كَا   يصنع   كيف   إل   انظر :  قالوا   أنهم   عنهم   فَك   لع   عليها   أدخلت   كَا   إبدال 
  اْلبل   من   بدل   كيف   وقيل .  حقيقته   لع   اّلستفهام   يبق   لم   اّلستفهام   فيه   عَا   الفعل   علق   إذا   أنه   وغيهَا   واَّذكر    اْلَر   ف   حيان   أبو   وذكر 
  الكثي    اْلعران   لع   يقع   واْلبل   تر    كَا   وهو   املصدر   لع   نصب   موضع   ف   كونها   اْليان   جمَع   ف   وجوز   نظر،   بعضه   ف   بَا   املِن   ف   وتعقبه 
  الرجل   وتأبل   أبل :  فقالوا   لفظه،   من   اشتقوا   وقد   آبال   اْلَع   ف   وقالوا   أبيلة   فقالوا   اَّا    دخلته   صِر   إذا   وكا   مؤنث   وهو   لفظه   من   ل   واحد   وّل 

  أي   ابل   وغي   والعي   الفا    بكِّس   فعل   لع   جا    اسَا   قيل   فيَا   سيبويه   حيفظ   ولم   زيدا   آبل   ما :  فقالوا   قياس   غي   لع   الفعل   هذا   من   وتعجبوا 
  أعينهم   نصب   ه   الت   اْلبل   إل   ينظرون   فل   وجل   عز   اّلل   قدر    من   وقوعه   ويسببعدون   وأحاكمه   اْلعث   من   إَله   أشي   ما   أينكرون 
  هيئاتها   وعجيب   قوتها   وشد    جثتها   عظم   ف   اْليوانات   أنواع   أكث   خلق   سن   عن   به   معدوّل   بديعا   خلقا   خلقت   كيف   حي   ك   يستعَلونها 
  صبها   وف   انلازحة   اْلقِار   إل   الفادحة   اْلثقال   وإيصاهلا   باركة   وه   اثلقيلة   باْلوقار   اكنلو    الشاقة   اْلفاعيل   من   عنها   يصدر   ما   بتأّت   اللِقة 
  اْلوازي   حينئذ   وتسم   ذلك   جيوز   وربَا   الوردين   بي   أيام   ثَانية   وهو   فسكون   بكِّس   العش   َلبلغ   ظَأها   إن   حّت   والعِش   اْلوع   لع 



  ذلك   مع   انقيادها   وف   اْلهاِم،   ساِر   يرَعه   يكاد   ّل   مما   ذلك   وغي   وشجر   شوك   من   يتيِّس   ما   لك   ورعيها   بالسي   واكتفاِها   والزاي   املهَلة   باْلا  
  بالصوت   تأثرها   وف   وكبي،   صِي   ك   بقِارها   ويقتادها   يشا    كيف   ذلك   ف   يستعَلها   حيث   وانلهوض   والبوك   والسكون   اْلركة   ف   لْلنسان 
  صنعا   وأكثها   املركبات   أُشف   ه   الت   اْليوانات   من   العرب   عند   ما   أعجب   ْلنها   باككر   وخصت   ذلك،   غي   إل   أكبادها   غلظ   لع   اْلسن 
  اْلعجوبة،   ف   أعظم   الفيل   ل   وقيل   اللب،   وخترج   والقّت   انلو    تأكل   ّلنها   باككر   خصت   أنها   اْلسن   وعن .  وقوف   أتم   أحواهلا   لع   وهلم 
  وّل   تربيضه   ف   مشقة   غي   من   اْلعي   ظهر   يركب   ما   َنو   لع   أي   ظهره   يركب   وّل   ْلَه   يؤك   ّل   خْنير   هو   ثم   بالفيل   العهد   بعيد    العرب :  فقال 
 . دره   حيلب 
 

 ( 465/  10)   اَّفسي   ف   املَيط   اْلَر 
 ، َبيَْلة 
ُ
عِ   ِف   َوَقالُوا   أ َْ وا   َوَقدِ .  آَبال  :  اْْلَ بمَل :  َفَقالُوا   لَْفِظهِ   ِمنْ   اْشَتقه

َ
ُبوا   الرمُجُل،   تَأ   اْسم    َوإِبْل  .  َزْيًدا   آبََل   َما :  َفَقالُوا   ِقَياس    َغْيِ   لَعَ   الِْفْعلِ   َهَذا   ِمنْ   َوَتَعجم

،   لَعَ   َجا َ  ا   ِسيَبَوْيهِ   حَيَْفْظ   َولَمْ   ِفْعل  َم ِبِل،   ِمِن   اْْلََدلِ   َموِْضعِ   ِف   اْسِتْفَهاِميمة    مُجَْلة  :  ُخِلَقْت   وكيف .  غيه   الوزن   هذا   لَعَ   َجا َ   ِم   َتَعدم  :  َوَينُْظُرونَ   اْْلِ
ِبلِ   إَِل  ةِ   اْْلِ َِ َلةُ   ُتبَْدُل   َوَقدْ   اَّمْعِليِق،   َسِبيلِ   لَعَ   ُخِلَقْت   َكيَْف   َوِإَل   إَِل،   ِبَواِس َْ ي   اِّلْسمِ   ِمنَ   اِّلْسِتْفَهامُ   َوِفيَها   اْْلُ ِ   َزْيًدا   َعَرْفُت :  َكَقْولِِهمْ   َقبَْلَها   اكم
بُو 
َ
َص ِّ   لَعَ   ُهوَ   َمنْ   أ

َ
قَْواِل،   أ

َ
نم   لَعَ   اْْل

َ
ْدَخَلْت   َقدْ   الَْعَرَب   أ

َ
َك   َكيَْف،   لَعَ   ِإَل   أ ََ نمُهمْ   َف

َ
  َحال    َعنْ   ُسَؤال    َوَكيَْف .  يَْصَنعُ   َكيَْف   ِإَل   اْنُظرْ :  َقالُوا   أ

َُ   ِكَتاِبَنا   ِف   َذلَِك   بَيمنما   َوَقدْ   َحِقيَقِتِه،   لَعَ   اِّلْسِتْفَهامُ   َيبَْق   لَمْ   اِّلْسِتْفَهاُم،   ِفيهِ   َما   َعنْ   الِْفْعُل   ُعلَِّق   َوِإَذا   ُخِلَقْت،   ِفيَها   َوالَْعاِمُل  ْ   َوِف   ِباَّمْذِكَرِ    َسمم ال
 . َغْيِِه 
 
َ
ُهورُ   َوقََرأ َْ ْت   نُِصَبْت   ُرِفَعْت، :  ُخِلَقْت :  اْْلُ ََ ِِ ِنيِث   ِبَتا ِ   ُس

ْ
ْفُعولِ   َمبِْنيًّا   اَّمأ ََ  لِْل

بُو   وََعِلي 
َ
ِب   َواْبنُ   َحيَْو َ   َوأ

َ
َتََكِّمِ   ِبَتا ِ :  َعْبَلةَ   أ َُ ْ  لِلَْفاِعِل   َمبِْنيًّا   ال

ْفُعوُل   ،  ََ ْ ،   َوال يْ   َُمُْذوف 
َ
َد    بَِعيدَ   َرْفًعا   ُرِفَعْت   نََصبُْتَها   َرَفْعُتَها،   َخلَْقُتَها،   أ ََ ْ ،   ِبَل   ال د  ََ يُل   َّل   َثاِبًتا   نَْصًبا   نُِصَبْت   َع َِ ْت   تَُزوُل   َوَّل   َت ََ ِِ ا   ُس ًَ ِْ   َس

َهادِ   َصارَْت   َحّتم  َِ ْ تََقلِِّب   اَكل َُ  .  َعَلْيَها   لِْل
َ
ُهورُ   َوقََرأ َْ ْت :  اْْلُ ََ ِِ ا ِ   َخِفيَفةَ   ُس ِم َها :  وََهاُرونُ   َواْْلََسنُ   ال ا .  بَِشدِّ َم َ ُهمْ   َول َمرَ   انلمَظِر،   لَعَ   َحضم

َ
  رَُسوَلُ   أ

رْ :  َفَقاَل   ِبَتْذِكيِِهمْ   وسلم   عليه   اّللمُ   َصّلم  نمَك   َوَّل   َفَذكِّ َم ا .  َينُْظُرونَ   َّل   َكْوُنُهمْ   َيُه    ِإنَم
َ
،   نَْت أ ر    لَْسَت « .  1»   اْْلَلغُ   ِإّلم   َعَليَْك   ِإنْ :  َتَعاَل   َكَقْوِلِ   ُمَذكِّ

ر    َعَليِْهمْ  ِِ َصْي َُ يْ :  ِب
َ
،   أ َسلمط  َُ نَْت   َوما :  َكَقْوِلِ   ِب

َ
 « .  2»   ِِبَبمار    َعَليِْهمْ   أ

َ
ُهورُ   َوقََرأ َْ ادِ :  اْْلُ اِ ،   َوَكِّْسِ   ِبالصم ِم ،   ِف   ََعِمر    َواْبنُ   ال يْق    ِرَوايَة  َِ ،   َعنْ   َوُن   ُقنُْبل 

يِ :  َحْفص    َعنْ   َوَزرََْعنُ  امِ :  ِرَوايَة    ِف   وََِحَْز ُ   ِبالسِّ ََ اِي   ِبِإْش اِ ،   ِبَفتِْ  :  وََهاُرونُ   الزم ِم ةُ   َوِهَ   ال َِ يم    ُل َِ رَ .  َت َِ   ِفْعُل   َعَليْهِ   َوَيُدله   ِعنَْدُهمْ   ُمَتَعد    وََسْي
اوََعةِ  َِ َُ ْ َ   َوُهوَ   ال َر، ت ِم مُ   ِف   َولَيَْ    َس ر    ِإّلم   الَْوْزنِ   َهَذا   لَعَ   اللََْكَ ِِ ن    ُمَسْي َِ ر    َوُمَهْي ِِ ،   َوُمَبْي ا ُ   َوِهَ   َوُمَبيِْقر  ََ ْس

َ
رَ   ِمنْ   َفاِعِليَ   أ َِ نَ   َسْي ََ رَ   وََهْي َِ .  َوَبْي

ر    وََجا َ  َِ ،   َواد    اْسمُ   جُمَْي َِْكنُ   َوُمَديِْب  نْ   َوُي
َ
ا   يَُكونَ   أ ََ ْصُلُه

َ
ر    ُمَدبِّر    أ َِّ َرا   َوجُمَ ِِّ  .  َفُص

َ
ُهورُ   َوَقَرأ َْ ،   َفِقيَل   اْسِبثَْنا     َحرُْف   ِإّلم :  اْْلُ يْ   ُمتمِصل 

َ
نَْت   أ

َ
  َفأ

ر   ِِ ْر،   ِمنْ   ُمتمِصل  :  َوِقيَل .  َعَليْهِ   ُمَسْي  َفَذكِّ
 

 ( 459/  10)   وبيانه   القرآن   إعراب 
َفل ) 
َ
ِبلِ   ِإَل   َينُْظُرونَ   أ   الِاشية   حديث   من   مض   ما   َّقرير   مسوق   مستأنف   الكم (  ُخِلَقْت   َكْيَف   اْْلِ

  فل   اْلعث   أينكرون   واَّقدير   املقام   يستَقه   مقّدر   لع   للعِف   والفا    اْلنكاري   للستفهام   واهلَز  



  ُمل   ف   استفهام   اسم   وكيف   به   متعلقان   اْلبل   وإل   مرفوع   مضارع   فعل   وينظرون   نافية   وّل   ينظرون، 
  من   اشتَال   بدل   واْلَلة   ه   تقديره   مسبت   وفاعله   للَجهول   مبن   ماض   فعل   وخلقت   حال   نصب 
  اْلَلة   تبدل   وقد   اَّعليق   سبيل   لع   كيف   إل   وتعد    إل   بواسِة   اْلبل   إل   تعّد    وينظرون .  اْلبل 
  عرفت   كقوهلم   ذلك   ف   خلف   لع   استفهام   فيه   يكن   لم   وإن   قبلها   اكي   اّلسم   من   اّلستفهام   وفيها 
  حال   عن   سؤال   وكيف .  يصنع   كيف   إل   فيقولون   كيف   لع   إل   يدخلون   والعرب   هو   من   أبو   زيدا 

ا   العامل   علق   وإذا   خلقت   فيها   والعامل  َّ   حقيقته،   لع   اّلستفهام   يبق   لم   اّلستفهام   من   فيه   ع
  عجيبا   خلقا   خلقت   كيف   اعتبار   نظر   اْلبل   إل   ينظرون   أفل : » يل   فيَا   نورده   مجيل   الكم   وللزخمشي 

  الشاحِة   اْللد   إل   وجّرها   باْلثقال   للنهوض   خلقها   حيث   مدبر   بتدبي   شاهدا   مقّدر   تقدير   لع   داّّل 
  ّل   بأزّمتها   اقتادها   من   لك   منقاد    وسّخرها   ِحلت   بَا   تنهض   ثم   ويِّس   قرب   عن   حتَل   حّت   تبك   فجعلها 
  عن   حّدث   أنه   اْلكَا    بعض   وعن   باْلوقار،   َّنو    اْلعناق   طوال   وبرأها   صِيا   تَانع   وّل   ضعيفا   تعاز 
 بلد   ف   نشأ   وقد   خلقه   وبديع   اْلعي 

  صّبها   الب   سفاِن   تكون   أن   بها   أراد   وحي   اْلعناق   طوال   تكون   أن   يوشك   قال   ثم   ففكر   بها   إبل   ّل 
  ف   نابت   يش    ك   ترعها   وجعلها   فصاعدا   العش   إل   لتتفع   أظَا ها   أن   حّت   العِش   احتَال   لع 

  بعي   واحده   وإنَا   لفظه   من   ل   واحد   ّل   مجع   اسم   واْلبل   هذا   اْلهاِم«   ساِر   يرَعه   ّل   مما   واملفاوز   الباري 
 : القاموس   وعبار    ومجل،   وناقة 
  آبال   ومجعه   مجع   اسم   وّل   ِبَع   لي    اْلَع   لع   يقع   واحد   مؤنث   اْلا    وتسكي   بكِّستي   »اْلبل 

 ما    حيَل   اكي   والسَاب   إبيلة   وتصِيها 
 
 

  أحيانا   هيئاتها   ف   وه   اْلبل   تزج   كَا   وتزج   اكْلبل   أرساّل   تأت   إذ   بذلك   تسَيها   قد   العرب   ْلن   السَاب   هنا   اْلبل :  املبد   العباس   أبو   وقال 
  بي   املناسبة   طلب   إّّل   بذلك   القاِل   يدع   لم   الزخمشي   قال   كَا   وكأنه   واملجاز   البشبيه   طريق   لع   هنا   منها   إرادته   أن   يعن   اْلبل   تشبه 

  أهل   وهم   العرب   مع   اللَكم   أن   فيها   اَّناسب :  اْلمام   قال .  عِنها   ف   اْلبل   بقا    مع   حاصلة   وه   اْللغة   قانون   يقتضيه   ما   لع   املتعاطفات 
  معه   ملا   نظر   فإذا   طرفه   عليه   يقع   فيَا   فيتفكر   يشِله   وشاغل   حيادثه   رفيق   لعدم   يتفكر   واملنفرد   فيها   انفردوا   فربَا   الباري   ف   اْلبل   لع   أسفار 
  به   يتعلق   ملا   خلوته   ف   بانلظر   فأمر   اْلرض   رأ    ْلسفل   نظر   وإذا   اْلبال،   رأ    وشَاّل   يَينا   نظر   وإذا   السَا ،   رأ    فوقه   ملا   نظر   وإذا   اْلبل،   رأ  
 : ادلين   عصام   وقال .  اّلعتبار   بهذا   مناسبة   فبينها   اْلمور   هذه   من   انلظر 



  وما   باْلبال،   ماهلم   وحفظ   اْلرض   ف   ورعيهم   السَا    لع   هلم   السق   ومدار   اْلبل   انلفي    هلم   ما   ْلن   اْلربعة   بي   جامع   العرب   خيال   إن 
  ذكرها   اكن   اْلية   تلك   نزول   عند   قريش   الكم   من   روي   ما   ص    وإذا   اثلَام،   طرف   لع   بعده   خِورها   فإن   الرضيع   ذكر   بعد   اْلبل   ذكر   ألِف 
 . وألِف   ألِف 
  اللم   ببشديد   إبّل« »   عنهَا   تعال   اّلل   رض   عباس   وابن   وجه   تعال   اّلل   كّرم   عل   وقرأ   اْلا    بسكون   اْلبل«   إل »   عَرو   أب   عن   اْلصَ    وقرأ 

 . اللِة   أهل   من   قوم   عن   السَاب   إنها :  وقالوا   والكسائ   جعفر   وأب   عَرو   أب   عن   ورويت 
َا ِ   َوإَِل  بالِ   َوإَِل   واْلدراك   الفهم   ينال   ّل   حبيث   مساك   وّل   عَاد   بل   املد    سَيق   رفعا   ُرِفَعْت   َكيَْف   ونهارا   َلل   يشاهدونها   الت   السم   الت   اْْلِ
ُها   معه   يتأت   ثابتا   وضعا   وضعت   نُِصَبْت   َكيَْف   وأشجارها   بَاِها   وينتفعون   أقِارها   ف   يْنلون    إل   الرق   ويَكن   تَيد   وّل   تَيل   فل   ارتقا
رِْض   َوإَِل   دارها 

َ
ْت   َكيَْف   عليها   ويتقلبون   فيها   يرضبون   الت   اْْل ََ ِِ   أمور   صلح   يقتضيه   حسبَا   وتوطيد   وتسوية   وتَهيد   بتوطئة   سفَا   ُس

 تعال   اّلل   كرم   علّ   وقرأ .  عظَها   ملاكن   اْلقيقية   الكر    من   قريبة   بأنها   القول   ذلك   يناف   وّل   أهلها 
  املبدل   إل   العاِد   وهو   ُمذوف   ضَي   واملفعول   للفاعل   مبنيا   املتَكم   بتا   سَِت« »   نصبت« »   رفعت« »   خلقت« »   عبلة   أب   وابن   حيو    وأبو   وجهه 
ْت   الرشيد   وهارون   اْلسن   وقرأ .  سَِتها   نصبتها   رفعتها   خلقتها   أي   اشتَال   بدل   منه  ََ ِِ   اَّدبر   نظر   ينظرون   أفل   واملعن   الِا    ببشديد   ُس

  إنذارك   ويسَعوا   وانلفور   اْلنكار   من   عليه   هم   عَا   ليجعوا   والنشور   اْلعث   حبقية   الشاهد    املخلوقات   هذه   خلق   كيفية   إل   واّلعتبار 
  هذه   إبصار   بَجرد   يظهر   حبيث   املِلوب   ظهور   دعو    فيه   ويكون   اْلبصار   لع   انلظر   حيَل   أن   وجوز .  والِاعة   باْليَان   للقاِه   ويستعدوا 
 . الظاهر   خلف   وهو   املخلوقات 
رْ   تعال   قول   ف   والفا     عليهم   تل    وّل   اَّذكي   لع   فاقتص   أي   انلظر   عدم   من   السابق   اْلنكار   عنه   ينىب    ما   لع   باَّذكي   اْلمر   لتتيب   َفَذكِّ
 . يتذكرون   وّل   ينظرون   ّل   أنهم   يهَنك   وّل 
ا   تعال   وقول  نَْت   ِإنَم

َ
ر    أ ر    َعَليِْهمْ   لَْسَت   سبَانه   وقول .  لِلمر   تعليل   ُمَذكِّ ِِ َصْي َُ   عليهم   بَبسلط   لست   أي   اْلنذار   ملعن   وحتقيق   ل   تقرير   ِب

نَْت   َوما   تعال   كقول   تريد   ما   لع   جتبهم 
َ
  منه   بدل   والصاد   السي   واْلصل   الِا    وكِّس   بالصاد   بَصيِر« »   اْلَهور   وقرأ [  45:  ق ]   ِِبَبمار    َعَليِْهمْ   أ

  وسيِر   تَيم   لِة   وه   الِا    بفت    وهارون   زايا   الصاد   بإشَام   رواية   ف   ِحز    وقرأ   تسلط   إذا   عليه   سِر :  يقال   البسلط   بَعن   السِر   من   فإنه 
  وَمنْ   لكن   بَعن   فيه   وِإّلم   منقِع   اسبثنا    قيل   َوَكَفرَ   تََوّلم   َمنْ   ِإّلم   تعال   وقول .  املِاوعة   ملاكن   تسيِر   قوهلم   عليه   ويدل   عندهم   متعد 

بُهُ   سبَانه   وقول .  فيه   املسبت   الضَي   والعاِد   صلة   بعدها   وما   مبتدأ   موصولة  ْكَبَ   الَْعذاَب   اّللمُ   َفُيَعذِّ
َ
  املبتدأ   َّضَن   والفا    املبتدأ   خب   اْْل

  تكلف   يعذبه   فهو   وتقدير   بدونها   ْلوابيتها   يصل    فيَا   الفا    وجود   يبعده   ُشطية   من   وجعل   درهم،   فله   يأتين   اكي :  َنو   الش    معن 
  اْلكب   العذاب   تعال   اّلل   يعذبه   منهم   الكفر   لع   وأقام   أعرض   من   لكن   أي   مجلة   فيه   إّّل   بعد   يقع   ما   املنقِع   فَن   اكن   ما   وأّيا   عنه   مستِن 
  عليهم   بَستول   لست   معن   لع   اّلنقِاع   الزخمشي   وجعل .  أصِر   إَله   بالنسبة   ادلنيا   وعذاب   اْلكب   فإنه   انلار   ف   اْلخر    عذاب   وهذا 
  صّّل   كونه   عليه   يلزم   ْلنه   متصل   قيل   ما   لع   جيعل   ولم   جهنم   نار   ف   فيعذبه   والقهر   عليه   الوّلية   تعال   ّلل   فإن   منهم   وكفر   توّل   من   لكن 
  تابعا   جر   ُمل   ف   من   فيكون   َعَليِْهمْ   ضَي   من   يكون   بأن   اتصال   وجوز   تعال،   به   الوّلية   حصت   وقد   توّل   من   لع   مستوَلا   وسلم   عليه   اّلل 
  ْلنه   تعال   به   الوّلية   حص   يناف   وّل   والسلم   الصل    عليه   به   وعد   اكي   وقتله   جهاده   باعتبار   املتول   لع   وسلم   عليه   اّلل   صّّل   وتسلِه   ل 

  وقتله   جهاده   من   لك   يؤذن   بَا   عليه   مبسلط   فإنك   الكفر   لع   وأقام   توّل   من   لع   إّّل   بَسيِر   عليهم   لست :  قيل   فكأنه   وجل   عز   بأمره 
  يكون   أن   وجوز .  اْلخر    ف   انلار   وعذاب   ادلنيا   ف   باْلهاد   هلم   إيعاد   اْلية   ف   فيكون   جهنم،   ف   تعال   اّلل   يعذبه   ذلك   وبعده   وأرسه   وسبيه 
  أن   إل   إشار    فيه   فيكون   اْلليا   من   اْلهاد   لع   يتتب   ما   وساِر   واْلوّلد   النسا    وسب   القتل   اْلكب   بالعذاب   املراد   أن   لع   فقط   باْلهاد   إيعادا 
ُبهُ   وأقيم   وَنوهَا   واملسخ   اخلسف   من   السابقة   اْلمم   ف   اكن   ما   ّل   ذلك   ادلنيا   ف   عذابهم   أكب   اْلمة   هذه    مبسلِا   عليه   فتكون   مقام   إلخ   َفُيَعذِّ



  ْلن   إشاكل   منقِعا   اّلسبثنا    كون   ف   ادلين   عصام   وقال   فيه   ل   دخل   ّل   وسلم   عليه   اّلل   صّّل   كأنه   حّت   وجل   عز   قبله   من   ذلك   بأن   إيذانا 
  قول   عن   خارجا   وكفر   توّل   من   ولي    اْلكم   ف   ل   خمالف   فيه   دخول   لعدم   قبله   متعدد   عن   خمرج   غي   ّل   بعدا   املذكور   هو   املنقِع   املسبثن 
 قد   املنقِع   اّلسبثنا    بأن   أجاب   ثم .  ل   خمالفا   حكَهم   ولي    َعَليِْهمْ   تعال 
 

 

Credal and Epistemological Implications 

Epistemological fasād: Science automatically becomes a branch of knowledge 
that tells us about certain beliefs which we believe on the basis 
of revealed knowledge. 

Cf. mabādiʾ ʿashara of Ibn Fūrak 

Every branch of knowledge has ten mabādiʾ (foundational principles): 

 : علم   لك   العش    املبادئ 
ه    َفن      ُكِّ    َمباِدئ   إِنم  ََّره     ُثمم     َواملوُضوعُ     اْلَده            َعَشَ ََ  اثلم

َدادُ   َواّلِْسَّمُ            َوالَواِضَّعْ   َوَفْضَُّلهُ    َونِْسَّبَة   َْ اِرعْ   ُحْكمُ   اِّلْسِت  الشم

يعَ   َدرَ    َوَمنْ          اْكَتَف   ِباَْلْعِض   واَْلْعُض   َمَساِِل   َِ فََّا   َحازَ   اْلَ َ  الشم
Inversion of marātib al-ʿilm; Also inversion of the ranks of “teachers”: 

 

• A new-fanged understanding of the verses of the Qurʾān, means: for 1400 
years, giants of tafsīr literature had no clue what Q 21:30 actually means: 

َولَمْ }  
َ
ينَ   يَرَ   أ ِ نم   َكَفُروا   اكم

َ
اَواِت   أ ََ رَْض  السََّّم

َ
ا   َرْتًقا   اَكَنَتا  َواْْل ََ ا ِ   ِمنَ  وََجَعلَْنا  َفَفَتْقَناُه ََ ْ َفَل   َح    يَشْ     ُكم  ال

َ
({  30)   يُْؤِمنُونَ  أ

 [ 30: اْلنبيا  ] 
o But does that mean, new meanings cannot be discovered in the Qurʾān? 

o Do we not have this saying of ʿAlī, Allah be pleased with him, that the wonders of 
the Qurʾān will never be exhausted and it is an ocean that has no shore? 

o How can we close off ourselves from new knowledge? 

o Did the Prophet not say: seek knowledge even if you have to go to China? 



o And did he not say, “A wise word is the lost property of the believer; wherever he 
finds it, he is most deserving of it.”1 

• Other consequences of taking this new meaning of rataq and fataq: Did the 
Companions not know this: 

• Did the Prophet, upon him blessings and peace, not know this meaning? 

• But, did the Prophet, upon him blessings and peace, not say that you know 
the matters of dunya more than me, with regard to the event of 
pollination of date-palms? So this can also fall in the same category 

• But can it? How do we decide? 

 
ِب  َعنْ  1

َ
ةُ  وََسلَّمَ  َعَليْهِ  اّللَه  َصَّلّ  اّللَِّ  رَُسوُل  َقاَل  َقاَل  ُهَرْيَر َ   أ ََ ةُ  الََْكِ ََ ْؤِمِن  َضالَّةُ  اْْلِْك َُ ْ يُْث  ال ََ َحُقّ   َفُهوَ  وََجَدَها  َف

َ
 ِبَها   أ

 العباد    لع  الفقه  فضل   ف  جا   ما  باب  العلم  كتاب  التمذي  سن  2687

 الصِي  اْلامع  ف  حسن  املَدث  حكم  خلصة  السيوط  املَدث  6444


