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أقن[،٩٤ت لحجر ]ا ه يؤمر يما ؛آصخ [،٢٩]!ممهف: 
[،١٦٥]الأع_رافت ه يمسقوتى َكازأ مما بقيس يعداب ظنموأ أرمكن وأ-نددا ألنوو عي يمورك> 
[.٢٥]الأنفال: بملإ' ثيؤأ أفين يؤبا لا فثنم وقو]ه; 

الناسأن هي• وغيره الظالم تعم التي الفتنة بتللثط المراد أن معناها في والتحقيق 
جماعةرها فوله وطالحهم. صالحهم، بالحنأاب،، الله عمهم يغيروه فلم المنكر رأوا إذا 
.منهاحلرفا قدمنا كما لدلك، شاهدة الصحيحة والأحاديث العلم. هل أس 

لأيةا هده في ذكر • آ'لآيييرايم لمى إدا إثا أثي ث؛نده ذمحر تعالى• قوله 
وهوالقلية، الأثام س الإثم هن-ا أن آحر موصع في وبين آثم، الشهادة كاتم أن الكريمة 

والةلاءارتإالأيام منثأ أن ومعلوم [، ٢٨٣]البقرة: هكده ءايثإ ؛نه؟ يبمكتنها ومن ؤ قوله; 
كله.الجد ل فل فؤإذا كله، الجسد صلح صلح إذا لأنه ب،، القلس حميعا 

اللهيمثيثة أحياء ثبورهم س إحراجهم معناه ٠ آلموئ قنبج  '■تعالى قوله 
؟[ ٤ ٩ عمّران: ]أل ه أثد آلموت، وأمط ثأمحمثك ألآ=قمه وأزكاّ ُؤ بقوله أوضحه كما وقدرته، 

لملأية. ا . .يألدثت(ه.مثهِ إي ثك. إسرؤ>-ل بلإ حشممت، ^وإد تعالى؛ قوله 
مابوهوما ثقلوه أؤوما •' كقوله أحر، مواصع في بينه ولآكنه عنه، إياهم كفه كيفية هنا يذكر 
[،١٥٨، ١٥٧]الماء: أثمرصه يقينابل قلوْ وما وقوله[، ١٥٧]المساء: لثإه شله وذءأ 

لأيان،.ا س ذللئ، غير إلى [، ٥٥ءمران: ]أل حفموأه قآ بكى ؤ وقوله; 
المرادن العلم أهل بعض قال، لأية. ا ألحرارنثزه إئ أو-نت، تعالى! قوله 

كقوله:الإلهام يمحش القرآن في الإيحاء ورود له ويدل، الإلهام، الحواريين إلى بالإيحاء 
ومنه؛العلماء! بعض قال . ألهمهايعني [ ٦٨]المحل: الأية ١^،^ إز يبم، 

إلىأوحيت، معناه! العلماء بعض وقال ٧[. ]القمص: \ئيييه ق موّمحت أؤ إق 
والسلام.الصلاة نبينا وعلى عليه عيسى، بواسطة حقيقيا إيحاء الحواريين 

بنحجاي

ا؛ثدعامسورة 

•بمبفيى4 أو.يلم َقئروأ ألتن ^ثث تعارت يوله 
للعلماءتوجهان ؤبمدلوزه تعار* قوله في 

هذاوعلى عنه، والميل الانحراف، بمعنى الشيء عن العدول من أنه أحدسات 
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يميلونبربهم كفروا الذين إن فالمعنى: وعله ؤَقروأ4، يقوله؛ متعلق ؤيريأم4 فقوله: 
لمعنىااالاء،ا إن الوجه؛ هدا على ومل والضلال، الكفر إلى الحق ؤلريق عن ويحرقون 

إيمان.ولا عة، ٧٥إليه يتوجهون فلا ربهم، عن يعدلون أي عنا، ١١
العبادة،في نظيرأ له يجعلون يعدلون! ومعنى يعدلون، متحلقة ررالباءا؛ أن وثانيهما: 

جرير؛قول ومنه وعديلا؛ نقليرأ له جعلنه إذا بفلان، فلأنا ءل.ل.نا العرب: قول من 
والحشاياية هحلهم بعدك حا ا ريأم فواررس لا ة بلعأث

الوجهوهدا رياح، وبني ثعلبة، لني وأمثالأ نفلراء والخشاب ًلهية أجعلك يعني 
١^؛َقثا إن آس ؤ غيرْ: به عدلوا الدين الكفار عن تعالى كقوله القرآن، له يدل الأحير 

ثنألئا؛را رمى ؛ؤ تعالى: وقوله ]الشعراء[، وه أنشى يب ذلإ؛م إي ين. ثقل 
كثيرةآيات، في تعالى وأثار [، ١٦٥]البمرة: ه أش كمي نحثم أددادا أم شن من ينخد 

أيجتأرأ ^١٢ كقوله: - تعالى اممه قبحهم _ والخالق المخلوق بين ساورا الكفار أن إلى 
[،١٦لسء-و: آوذ نم ئئء إ ثق افُ ئو قثإ ^ ٤١ص كثثبي، قمأ ٠^: 

كلأذع ؤص/ي، • وقوله ]النح-ل[، إ.ه ئدظرء.ذ أتلا بمأى لا َقمن ئمحتق ُؤأسن وقوله؛ 
نحافؤبهمل،دواء فيه قآثر ؤيهنهكم ما ق ف-ردكاء من تمتنكم ملكن ما من لكم هل انفكأ يى 

مثله،اللغة في الثي وجنذأ . الآيات،من ذلك، غير إلى [، ٢٨]الروم: َيشكم 
ؤإذا— الين بكر — عدل فهو ه، جنمن كان إذا نمريية: ا علّاء بحفس قال ونظيره، 

مهلهل؛قول الأول ومن -• العين بفتح - عدل فهو ه، جنغير من كان 
ال—خ—دورأة بخمرزا-تا بإذا كلسي، من عدلأ يس لأن على 
الدبورمن اه انمفاصقلرب إذا كليب من عدلأ لمى أن على 
ريثكالر الأمبلابل غداة يم، كلمن عدلأ يس لأن على 

بناس جقتله الذي - كلي، باحه وائل بن بكر من قتلهم الذين القتلى أن يعني: 
الشرف.في يعادلونه ولا يكافئونه، لا ٠ البكري مرة 

نغليرالمراد لأن [؛ ٩٥]المائدة! إخت عدل ^١^ تعالى! فوله الثاني ومن 
^^٦ونوله! عدإاه، حقل تدل ^٧)!، وقوله! ه، جنمن وليس الصيام، من الإطعام 

بدله.توحد للمفدى معادلة قيمة كأنه لأنه الفداء؛ والعدل! [، ١٢٣! o^Jl]عدل؛ه نيا يقبل 

هذْفي لأية. ا •••لإإع'.4 -وبنلإ' تلن اأدرس وذ ؤ آثئ ؤوئو تعالى؛ نوله 
تعالى!اش كتاب ش مصداق له منها واحد وكل التفسير. من للصلماء أوجه ثلاثة الكريمة ية ألا 

المعبودالإله وهو أي؛ الأرض، وفي المارات في افه وهو المعنى! أن الأول؛ 
الأرضفي بحي وحذ،ه المعبود هو - وعلا جل - لأنه والأرض؛ السماوات في 

قولهله ويشهد يبتنه، المحنى وهدا حبر، أو حال، رريعلمءأ فجملة هدا وعلى . والسماء 
فىالمعبود وهو أي* [، ٨٤]الزخرف! إلتمحه ألأتيف وق إلنه آلتماؤ ق أرى ووهو تعالى! 
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بهايخلدون عليهم، وبال لأنها ؛ غيره اممافرين بعبادة عبرة ولا يحق، والأرض ماء ال
علوأذللث، عن وتعالى بحانه ض ركاء ث لست ومعبوداتهم الأبدي، الخلود النار في 

[،٢٣مملإ4 ين قا افُ ول ئآ ج لإ تثئتوىَ 1ءائُ آلا ي ذ \وكبيرأ، 
إبثم ؤإن آلقى إلا بئئرى ان شبمقآء أف درب ين يلدءوث لإت ميع ؤو*آ 

القرطي.واختاره الأقوال، أظهر لأية ا في القول وهدا [. ٦٦]يوص: 
أي؛يممحإ4 بقوله؛ يتعلق أمحرني4 وف، ٢^٣؛^، ^4، قوله: أن الثاني؛ الوجه 

تتعالى قوله له ويشهد القول هدا وبين الأرض؛ وفي مارات الفي سركم يعلم الله وهو 
٦[.]الفرقان: الأية . . • وأدلإي؛0ه ي أكز ئتلم اقى شن 

لقرطي.ا عنه نقله لأية. ا فى قيل ما أحسن من القول وهدا I النحاس قال 

ؤ!،قوله: على تام الوقف أن حرير، ابن اختيار وهو ت الثالث الوجه 
هذاومعنى الأرض، في وجهركم سركم يحلم أي بعدم، بما يتعلق أمح،4 وقوله؛ 
لأرضا أهل سر يعلم أته مع خلقه، جميع فوق عرشه على مستو - وعلا جل — أنه ت القول 

ؤءينمت تعالى قوله له ويشهد القول، هدا ويبين ذلك■ شيءًمن عليه يخفى لا وجهرهم 
هوؤمئربل أن ألثثاء 1، ثن فيم أم وا ئؤر همتح ؛يا أ'لأرم، شذ أن آيء ق ئن 

قوله:مع ]طه[، ه ل.( آسئؤئ آلمرتي عق وقوله: [، ١٧، ١٦حاصبمِثاه]الملك: 
ا.اهإيخكب ئ ونا ييم عقعم وقوله؛ ٤[، ]الح،ودد: كنتأه م! آى معكن 'ؤوئو 

الأعراف.سورة في بايضاح المقام هدا تحقيق الله شاء إن وسياتي ]الأعراف[. 
لأيةا بهذه مستدلين مكان،أ كل في تعالى الله ءآن من الجهمية يزعمه ما أن واعلم 

أحقرالموجويرة الأمكنة جميع لأن تعالى؛ بافه وجهل مبين، ل صلا الأرض؛ في أنه على 
شيء،م من أعظم م الذي والأرض السماوات رب منها شيء في يحل أن من وأصغر 
يدْفي والأرض لماوات فا شيء، به يحيعل ولا شيء بكل محيط شيء، كل من وأعلى 

خردلحبة كانت فلو الأعلى، المثل وله أحدنا، يد في خردل حية من أصغر - وعلا ز ج- 
حاشا. أجزائهامن جزء كل في أو فيها، حاد إنه يقال; أن يمكن فهل رجل يد في 

لأرضوا السموات رب أن فاعلم ذلك علمت فإذا ذلك، من وأحقر أصغر هي ، وكلأ 
يكونولا شي، به يحنط ولا -^L^، بكل ررمحيط شيء كل من وأعظم شيء كل من أكبر 
إيألإر ئآ دللك ين أصغر ولا ألآتيس ق ؤي ألألمؤت ي( دثو ٠ثهان عنه يعنيث ؛ألا سيء فوقه 

أثنىكما هو عليه، ثناء نحصي لا كبيرأ علوا وتعالى سبحانه ٣[، ]سبأ: ف كق 
•]طه[ عثا نهء محيطؤب ؤلإ جمهم وما م*ّم-م ( lAjما قتر ه نفعلى 

إلاهتدآ إن ّكتثأ آقين لثاJ، أدتهم ثلمثيه تيلا؛ئر،، ق كقا عثلك رنا ؤو؛ؤ تعالى• قوله 
فيمكتويا كتاط عليهم افه نزل لو الكفار أن الكريمة الأية هده في ذكر )ؤاه• قين سم 

لمحكقين ^?A:، ت عنهم تعالى قال كما اقترحوه، لما إجابة صحيفة، أي• قرطاس، 
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أيديهم؛ولمسته المنزل، الكتاب ذلائا قعاينوا [، ٣٩تالإسراءت كنتثا ثفنا ترل حئ 
والمكابرة١لعفليم واللجاج العتاد وهذا سحرهم. أنه أجل من ذلك أن وادعوا لعاندوا، 

آلثكيف ٢، محم ثثتنا I كقوله كثيرة، آياين، في تعالى بيه ال1كفار شأن هو الذي 
ح_ج__ر[،]ا]وه مثمقل ممُ ض أو أمم؛نثثا سغب، إثا قاو . بمت؛مف محي ءئى' 

أج؛^j؛j وقوله• [، jjJaJl]ا.يم مؤم نحائ، يمأؤأ  lL^Cأؤأء تن كتثا ِرإأ ءن وقوله■ 
رقهألا صثاكئأصأ ص أثبمن إي؛ زلآ 

ؤؤ). يفيون ثُ ره حقلسئا ٥،^؛ حقئ، آقيى '^إن وقوله! [، ١١١اد_ام: ]الأن؛"^ ٤٢
الموِ عن ؤآلتذر آ'لآيم، نعي ه! ولوق[، /١٩، ٩٦س: ون]يءايوه حقل إأ؛ملم 

ضإلى ؛ ٢٥]الأنعام: اه يفيوأ و عك حكل توأ ه وقوله: [، ١٠١]يؤنس؛ هموف4 
قوله؛في وقومه فرعون عن واللجاج العناد هنأا نحو تعالى وذكر الايات. من ذلك 

]١^١؛،[.وه يثإمبجى َه ض ثا يا ين؛اثة:ءنا ه ئو يئةاؤأ 
الملك،انزال يريدون ماذا هنا يبين لم ث؛(,ىه. ئته أزد ؛لا تعالى- قوله 

معآخر نذيرأ يكون أن الملك بانزأل يريدون أنهم آخر موصع في بين ولكنه المقترح، 
فؤيمثى أظعار يأءكل آلريثوو هندا نال ^٤١^] قوله' فى وذلك .، النبي 
.]١^٥ ©4 تذة ومحي تلف إل أظ 

نُللُ أن، سني وض ؛محت ي ئث شذ،•،؛ء ه أدك >ه تعالى: قول 
منالعياب الله من لجاءهم والمعاصي، الكفر من عليه هم ما على وهم الملائكة عليهم 

تعالىبينه كما بذلك، إلا عليهم تنزل لا الملائكة بأن حكم لأنه ولا إمهال غير 
مؤنؤفآ ؛ وقوله ]الحجر[، ا.ه إدا كايؤأ وما يئي إلا ننإ أؤثا ؛ ؛قوله 

[.٢٢]الفرقان: محلاه بجند هزئ لا ١^٤،؛ 
©4•:شثوى ثامحر ثيلاص ص قظا تنئ وه ممارث قوله 
حلبتهمخا ليمكنهم الرحل هيئة على لكان نثكنا رسولأ البشر إلى بعثنا لو أي• 

كانولو النور، شدة من الملائكة إلى النثلر يستعليعون لا لأنهم عته؛ بالأخذ والانتفاع 
الرسولرسالة قبول في أنفسهم على ولسا،مون هم كما الأمر عليهم لالتبس كذلك 

المرسلنؤع من يكون أن ينبغي الرسول أن على تدل الكريمة لأية ا وهذه البشري. 
يمثؤىمئتهتقه آ،تيفي ق 'لكك ؤ ^٥)، بقوله؛ أيضا ذلك إلى تعالى أثار كما إليهم، 

[.٩٥]الإّراء: رسر^؛!"يم ؛==^ ii:آلتمج إنك ءثهُ لرثا ثمخف 
يدءيكازأ ثا ينهر سيروأ آق-;نمنث■ عئ ته، نن رثل آنهمئ وكي ؤ تعالى؛ قوله 

ه،نبينا قيل برسل استهزءوا اممار أن اعريمة الأية هد0 في تعالى ذكر وه. 
العذابكيفية ولا استهزائهم، كيفية هنا يفصل ولم ذلك، بسبب العذاب بهم حاق وأنهم 
وقومه،نوح ذكر في متعددة أمحر مواصع في ذلك، من كثيرأ فصل ولكنه به، أهلكوا الذي 
ذللثا.غير إلى وقومه، وشعيب وقومه، ولوؤل وقومه، وصالح وقومه، وهود 
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اللهقال وقد نجارآلإ، صرت نبيا كنت أن رربعد ت له قولهم بنوح• اسنهزالهم فمن 
حاقما وذكر [، ٣٨]هودت قتموزه َة؛ا يحآؤ ثتم ؤو1 ينا ثحثؤأ ؤإن ٠ نوح همن تعالى 

الايات.من وأمثالها [ ١٤]العنكبوت! حكلثو0ه ؤهم ألثلؤهاش ت بقوله بهم 
بمض^عAتحك إثُ مرت ^إن قولهم: من عنهم الله ذكره ما بهوي؛ نهم سهنا ا ومن 

محنحتدثتوت جئقا  ٢٠قبمود^؛؛[٧ أيضا: عنهم وقوله [، ٥٤]هود! دّوئه ءولهينا 
فيالعذاب من بهم حاق ما وذكر [. ٥٣]هود؛ لأية ا ْ • . ءن ماى 

الايات.من وأمثالها [، ٤١]الداريات: لأية ا . . . أليجئأيم ؤأربم1ئا قوله■ 
إنثديا يما أيتثا ■ؤينه؛ثأيح عنهم: الله ذكره فيما قولهم بصالح: لهم استهنا ومن 

سآهثز محوا فنا َةث ق ^؛؛a،x^ وقولهم: [، ^١٧]الأعراف: من ثن 
ددميتمهأصممأق ألصنثه حلثمأ آلإرى بقوله: بهم حاق ما وذكر [• ٦٢]هود؛ 

لأيات.١ من ونحوها ]هري[، ه ؤ( جشيِح 
إلامحيهء جمحإب حتقاى ^٥٠-، عنهم: الله حكى فيما قولهم • يلوط اسهرالهم ومن. 

نيتهؤ ؤف0 أشأ؛ له وقولهم [، ٥٦]النمل؛ ١لأية تن فيل ؛، ١١۶تنيكأ دتثالو؛أ أي؛، 
تافلهاعبل؛ه؛ا ؤثجعت١ بقوله: بهم حاق ما وذكر [. ١٦٧]الشعراء: أثيزه من قتؤد؛ن ثأؤئ 

الايات.من ونحوها [ ٧٤]الحجر: سنيإإه من حجاؤ؟ عنجم ؤآمطردا 
'ّىتادس ما ققتب ^٥١٧ عنهم: اطه حكى فيما قولهم بشعيب: اسنهزالهم ومن 

]هترد[..ه ثنن ؤج ئت وْآ ^^٠ صعيءآ فنا ذوقا وإدا دؤ_ث، من1 
عظيوهينير عداب ِكان إقم آلثللإ يرم عداب ^^^؛^؛ بقوله: هم بحاق ما وذكر 

الايات.من ونحوها [[، ١٨٩]الشعراء: 

وهوالخلائق، يرزق الذي هو تعالى أنه يعنى ةعر4. ولا بملمم تعالى؛ قوله 
أ-لنننئق بقوله: هذا تعالى بتن وقد رزق. إلى يمحتاج فليس المهللق الغني 
ذو^، ٥١نر ه [ة . هعبإ أن 1رئ نتآ ؤق من منيم أرد ثآ . إلا وألإض 

والأولالإؤلحام، من الميلين أن على الجمهور وقراءة ]الذاريات[. واه أكنن ألق 
بنسعيد وقرأ الأحرى. لأية ا وأوصحته بيناه، كما للمفعول، منى والثاني للفاعل، مني 
مضالأوالعين الياء بقح والثاني الجمهور، كقراءة الأول الفعل والأعمش ومجاهد حمير 
حلوهو. ؤيهلحمهم، عباده، يرزق أنه أي: الماصي، في العين بكسر الثلاثي ؤلعم 
حللأته. الغذاء؛ من المخلوق إليه يحتاج ما إلى يحتاج لا لأنه يأكل؛ لا - وعلا 
أثرألداس ؤظث\ كبيرأ، علوأ وتعالى سبحانه المهللق، الغنى لذاته، الغنى - وعلا 

[.٢٦]لقمان: (l،^ هو نآثه ك إق آلث_هتبم 
تسيرفى الأقوال لأحد موافقة والأعمش,، ومجاهد سعيد عن ذكرنا التي والقراءة 

السيد■أؤأل2ثكمده العلماء: يعص قال ]الإحلاص[، آلصتتمدو(ه تعالى: قوله 
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صمدتد سإلا ة نيرهولا 

لصسمدا د لا ئ حديهط حدها 

لصميا لمسد ويا مسعود بن بعمرو 

سؤددهتكامل الذي المسد هو بعضهم؛ وقال والحوائج. الشدائد عند إليه يلجأ الذي 
يولدولم يلمل لم الذي هو أؤآلمح؛تثمده بعضهم؛ وقال وحكمته، وعلمه وعظمته، وشرفه 

فناءالباقي هو بعضهم؛ وقال له. تفسير بعده فما وعليه؛ أحد، كفوأ له يكن ولم 
محلوهو الطعام. يأكل ولا له، جوف لا الذي هو هتمده بعضهم؛ وقال حلقه. 

،لمسجب ا بن وسعيد ، دس عبا بن وا ، مسعود ين ا . لمول ا بهذا ل قا وممن . هد شسا لا 
وعمليةرباح، أبي ين وعطاء حبير، بن وسعيد وعكرمة، بردة، بن الله وعبد ومجاهد، 

.وغيرهما جرير وابن كثير، ابن عنهم نقله كما والممدي؛ والضحاك، عوفي، لا 
علىالصمد إطلاق الحرب، كلام في المحروق من ؛ — عنه الله عفا . مقيده قال 

الزبرقان؛قول الأول فمن له، جوف لا الذي المصمت الشيء وعلى العفليم، السيد 
عتمدواوا الليل بنصف جميعا سيروا 

الأحر؛وقول 

لهقلمت ثم ام بحمعلوته 

الأحر؛وقول 
أسدني ييخير اعي نالبكر ألا 

الشاعر؛قول الثاني ومن 
الم—صمداالشكيم يعلكن بمس عوا جي-اده ل نزا لا حروب شهاب 

الشدائدعند الملجأ وحده هو الذي السيد هو تعالى فالله دلك، علمت فإذا 
،وتحوه الطعام كأكل المخلوقين صفات عن وتعالى وتقدس تنزه الذي وهو والحاجات، 

٠كييرأ ع\ئ\ ذلك عن وتعالى سبحانه 

١^.ه آتأ تة ود أطوى و ص آؤ' ممار: قوله 
أسلممن أول المراد وليس إليها، أرسلت التي الأمة هد0 من أملم من أول يعني 

.،وجوده قبل الملمين وحول على تدل كثيرة بآيات تحار بينه كما الناس، جميع من 
.هأتنل؛-إبم يث أنشق هاد ذنؤ ردنُ لم ،ئ إبراهيم;عن كقوله أمته، ووجود 

١٠]يوش; لال2تنلم\نه وأنحني حلما I يؤلما عن وقوله ]البقرة[،  Iوقوله [، ١
ياهدنأ ؤو\ وأهله: لوًل عن وقوله [، ٤٤]المائدة: أسلموأ4  ٧١أفشى ها ؛^^٢ 

الأيات.من ذلك غير إلى ]ألذاردات[، .ه أل1ثدإن من ش و 
َلإ،ْك نهو بمٍ هكنق ؤون م إلأ ه محكاقش ئلأ يقن اممم سنك تعالى؛ نوله 

بمثنآث■ قوله بعد قمحير.4 سئ مل ْإا ُؤئهو إ هنا بقوله تمار أثار 4• قبمر. سو 
صرحكما تمار. له أراده عمن رده، على أحد يقدر لا الجزيل وءهلاء٥ محفله أن إلى ,؛م4 
[.١٠٧]يونس:ه ئئآء من ندي يهيب لقنلأم رآد هلا ؛ثر مدق وإن 4 • قوله ر بدك 
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4•ج وتن يدء لأتدم آلهمءاة ثئإ إثة تحار؛ قوله 
كاسأالعغليم القرآن هذا بلغه من لكل منذر . بأنه الكريمة ١لأية هذه في صرح 

يؤٌنولم تلغه من كل وأن تلغه، من لكل عام ته الإنذار أن الأية من ؤيمهم كان• من 
أخرآيات عليه دلت فقد يلغه، من لكل إنذاره عموم أما كذلك. وهو النار، في فهو له 

[،١٥٨]الأع_راف: ه همقا إكتظم أؤ رثود إف ألنار ئتآيها ظ ه: كقولأيضأ 
عقآلإهاث يئو أؤيى : ودوله [، ٢٨]محا: لأ1امو؛ه حتقاثه إلا اوسقنقا ^^-١ وقوله• 

صرحفقد النار، به يؤمن لم من دخول وأما ]الفرقان[. رو(يم إنج] ومؤى لبجث 
لممن وأما [. ١٧]هود: ه مهدم ةلثار آمحناب ثذ ه ؟ثفر ؤونو< قوله• في تعالى به 

أعلم.تعالى والله رمحول. يأتهم لم الذين الفترة أهل حكم فله الرسول دعوة تبلغه 
•تقتي-ؤنبم نإمم ته موأ 4؛ا تادمحأ محأ وأر ؤ تعار• قوله 
موجودبكل علمه آحاحل الذي — وعلا جل — الله أن على تدل الكريمة لأية ا هذه 
لأنهيكون؛ كيفا وجد لو يكون لا أنه الأزل في محبق الذي المعدوم يعلم ومعدوم، 

الالذي الرد هذا ويعلم يكون، لا أخرى مرة الدنيا إر القيامة يوم الكفار رد أن يحلم 
ؤإمته نهؤإ لثا تادؤأ ردوأ بقوله: به صرح كما يكون، كيف وقع لو يكون 

أخر:آيات فى به مصرحا حاء المعنى وهذا ثقيبج_نه. 
التبوك، غزوة عن تخلفوا ا النافقين أن علمه فى سق تعار أنه ذلك: فمن 

حكمْقوله■ في به صرح كما لحكمة، عنها ثبتتلهم والله معه إليها يخرجون 
وقعلو يكون لا الذي الخروج هنرا يعلم وهو [، ٤٦]التوبة؛ الأية آنعاثهم أش 

.. حثالاه. إب رادوكم ما فكّ ■خ-ر:مأ قوله: في تعالى به صرح كما يكون، كيفط 
لآنّ-همثؤ ؤ. تعار: قوله المذكور المحنى على الدالة الأيات ومن [. ٤٧]اكوJةت ية ألا 

الايات.من ذلك، غير إر ]المؤمنون[، تتمهؤتن حلثنهم ؤ( للجؤأ صر تن يهم ما ؤكئنا 
الأية.بمولوو،ه أكتما ل>رةث إئم ثعلث تعار: قوله 

الكفاريقوله ما يحزنه رسوله أن يحلم بأنه الكريمة، الأية هذ،ه في تحار صؤح 
كقوله:أخر؛ مواصع في الخفرحل الحزن هدا عن تعار نهاه وقد ق^، تكذيبه من 

العومّعثر دآس ه: وة__ول٨[، _ر: ]ف_اءل_ة الآي_عثيم يئسك ودهن، 
[O-CUI !٦٨ ،]ألحديثيهندا يؤيخأ لر إن ءاثنيبم هيح منك بنج ^^^، ه: ولوق

]الث.عراء[.لوره تيه يكضإ أب قسك ينخ ؛، ١٤٠^؛وقوله: ه_ف[، تك]ال)وه أنما 
عقبة:بن غيلان قول ومنه نفسه، لخهلك، ا هو : نعرلبا وا 

درلمقا ا يديه عن فحشه لشيء نفه الوجد اخع بالأيهز.ا ألا 
ئايلثونقليره: ، ذلك، عن النهي به يراد لأيتين ا في ه تنخ أؤلت،ث، وقوله: 

ولاالأول، في عليهم حزنا نفسك تهلك لا أي' [، ١٢]هود؛ إثكه يؤهمتخ ما بعض 
الثار-ر إليك يوحى ما بض تترك 
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المرادالتفسير: ء عالما جمهور قال الأية. 4 أئن ؛تعمم  ٠٩تعالى؛ ئوله 
منيعالى: كقوله اش؛ كتاب هن آيات لذلك وتدل التكفار، الأية: هده فى بالخوتى 

وقوله:[، ٢٢آُلأثوراه وثُ ^محلإاآ تؤى ؤرت1 وقوله: [، ٢٢]كث؛انتهه ثق م؛اث 
الايات.من ذلك غير إلى [، ٢٢]فاطر: 'ألمؤره ق ش ستخع أنت، وؤما 

بملثوزه.لا كرم ولكؤ  ٧٠يمل أن ه ثائر ه إث وش تعالى؛ قوله 
علىاوكفار اقترحها التي الأية تنزيل على قادر أنه الكريمة: الأية هذه في ذكر 

موصعفي وبين ثتلموزه. لا أيثكرهم أروؤن بقوله: إنزالها عدم لحكمة وأشار رسوله، 
العاجل،العذاب بهم لنزل بها يؤمنوا ولم أنزلت لو أنها إنزالها عدم حكمة أن آخر: 

صخرةمن ، ء جوفا وبراء، ، ء عشرا ناقة إحراج عليه اقترحوا لما صالح بقوم وغح كما 
يماآقتثا دنصثثيح وقالوا ؤ فعقروها ومشيئته، يقدرنه منها لهم الله حرجها فأ صماء، 

قوله؛في وذلك استئصال، بعذاب واحدة دفعة افه فأهلكهم [، ٧٧]الأعراف: ه مدثا 
وماقا ثكلمإ مممأ ٢^١^ قمؤد ^١ ١٧آلأوئ ها يكدب أن إلا" أين م/سل ق سمتآ  ١٧؛^

ماإلى داعي لا أنه أخر مواضع في وبين ]الإَِاء[. محقا إلا آلاثب محن 
اقترحوهاالتي الايات جميع من أعظم آية عليهم أنزل لأنه الأيات؛ من اقترحوا 
أملساأثا ةىهتِ قوله؛ في ودلك العظيم؛ القرآن هذا هي لأية ا وتلك وغيرها، 

 ،iiالاكتفاءعدم عليهم _ وعلا جل - فانكاره [، ٥١]الشوت: عهزه مق ألخكتب £؛
كذلك.وهو آية، كل من وأفخم أعفلم أنه على يدل المقترحة الأيات عن الكتاب بهذا 

تترددباقية وهي الأرض، أهل جميع أعجزت باهرة، ومعجزه واصحة، آية أنه ترى ألا 
الرسلمعجزات من غيره بخلاف الله، أمر يأتي حتى طرية غضة الخلق آذان في 

وانقضت.مضت كلها فإنها وسلامه؛ عليهم الله صلوات 

إنتدعون أقم آغتر ألقاعة آو أؤ عداب هقكآ' إن أرءيءأ تعالى: نوله 
الآيةا[ ٤١-  ٤٠]ثضث4■ إياُْ ل . ٠.^؛ َقثد 

أتتهمأو افه، من عذاب أتاهم إذا المشركين أن الآكريمة الأية هذه قي تعالى ذكر 
به؛يشركون كانوا ما ونسوا وحده، لله العيادة مخ هو الذي اكعاء أخلصوا الماعة 
•وعلا حل — وحده الله إلا الكروب يكشف لا أنه لعلمهم 

هنايبين ولم لله، الإخلاص على يحملهم الذي الدنيوي العذاب نؤع هنا يبين ولم 
كفرهمإلى يرجعون أو إخلاصهم، على يستمرون هل المذاب عنهم كشف إذا أيضا 

أخر.مواضع في ذلك كل ين وص وشركهم، 
التيالكروب نزول هو الإخلاص، على يحملهم الذي الدنيوي العذاب أن فبين 

ظنهمعلى ويغلب أمواجه، وتلتعلم عليهم البحر يهيج كأن الهلاك؛ به نزلت من يخاف 
فيآَقئر إدا تعالى: كقوله وحده؛ لله اكءاء يخلصوا لم إن فيه سيغرقون أنهم 
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ؤثلننأنكان لإ ين أيؤج وءدأ ■ثابمش ييح ■،؛ي يا ومثوأ ثثؤ ينج مم ثجربن آلممحى 
ظئآ. ين سْء ين أتيا لن ألدين لم محبين أثن دعوأ يؤر بيْل أم؛م 

قألئز تثألإ ۶^١ ت وقوله [، ٢٣، ٢٢]يونس: ألج4 عيٍ أهط ؤ، يبمون هم إدا أشهم 
أسدعؤإ ؤ، يكإ ؛^^؛١ ه; ولوق[، ٦٧راء: ]الأمإياءه إلا أن'عو0 ين صل آوم 

لهمحبين أثن دعيإ َةأقلل مج شيم ُؤوؤا وقوله: [، ٦٠]العنكبوت: ألدبزه ذ محلهن 
الايات.من ذللث، غير إلى . . [. ٣٢]لقمان: أله4 

١لشرلثمن عليه كانوا ما إلى رجعوا الكرب، ذلك عنهم اشء كثف إذا أنهم وبين 
[،٦٧]الإسراء: َكمتجإه ألإثى جان منم آ*لئ إل، محتم ^٥^١ كقوله; كثيرة؛ مواضع في 

؛^١أس م وقوله: [، ٦٥]السكبوت: ثعث4 هم إدا آدث بمهم ^٥^١ وقوله؛ 
ألرمؤ، دبمون هم إدا أيهم وقوله: ]يونس[، وا4 دةيخن يم دم َكني َلإ، وين 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٢٣]يونس: أJؤه ثير 
جهلهم،شدة من الغرق من الله نجاهم أن بعد للشرلث رجوعهم أن تعالى وبنن 

علىوقادر البحر، في إهلاكهم على كقدرته البر في يهلكهم أن على قادر لأنه وعماهم؛ 
الالبر وصلوا إذا عليه فجرأتهم بالغرق، فيه ويهلكهم أحرى، مرة البحر في يحييهم أن 

ألمثم، و؛غ' محسث، أن اؤآداينث> قوله: في وذلك وضلالهم، جهلهم من لأنها لها؛ وجه 
لإت؛يلقمئ ئاُأ فيه سدة؛ آن آينتن آن و يضلا 3^ ء؛درأ لا ئم ثابمثا عكتطم رسن آو 

]الإمراء[.ثنتا ه عكا تؤِ تجدمحإ لا م 'َمحيم بثا نئيوؤم ألنج ين ثابمثا عوقم 
ثجثم4ى؛-ُ-ف نأتثي ألعديم رهر تمن أثأي، ممرو ى؛ العته ولق
ضعفاءتلرد عن . نبيه اوكريمة الأية هن،0 في - وعلا جل - اممه نهى [. ٥٢]الأنعام: 

آيةش وأمْ وجهه- يريدون والعئي بالغداة ربهم يدعون الدين وفقرائهم الملمين 
الدنيا،في والمنزلة الجاه أهل إلى عنهم عيناه تعدو لا وأن معهم، شه يصبر أن أخرى 
يبهم^٤^ ١^ ح سق، ءؤوآص؛ن قوله: وهي ذللث، في الكفرة إ'لاءة عن ونهاه 

أعمناس يع ولا أيدي ألحيوئ زيثه رث عم ع؛ّنالف ثد ؤي ويههُ يييدؤيز ثأيثؤ، آلثدؤء 
١]الكهف،[ همءلا أم؛و ؤقاين، هؤبته محآيح يئدا عن، منهي 

جاءقاؤوأدا قوله؛ في وعلا. جل - ريهم برحمة وبشارتهم عليهم، لام بالهنا أمره كما 
الآية.[ ٥٤]الأنعام: ألبم_ثهه مسمي عق رتئأ كثب عوم سلم ست، %ايؤتا يئبوث أؤ؛ك، 

هنبينا من العرب كفار طلبه الدين المميز ضعفاء ٍلرد أن أحر آيات، فى وبين 
أثأؤوم_أ عنه: تعالى كقوله فابى؛ نؤح، من نؤح قوم أيضا طلبه عته، الله فنهاه 
[،٣٠]هود: لأية ا ءل؛يتمه إن أس من نممتج، ش وتقوي ؤ وقوله! [، ٢٩]هود: آ\ئئ_أه قة 

فيالم،كور الكفار قلوب تشابه من وهن.ا ]الث.،عراء[، إ.اه آلثقبمه بمثامحيِ أنا محتا ؤ وقوله: 
[.١١٨]١^٠: ئاوبه-ريم ؤثثثبه£، تعالى؛ قوله 
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شآتن هر أئه تك ثمرو سن بمثيم ئثق ؛^ ٨٤٥^؛ت تعالى قوله 
صعقاءالرمل أتباع أكثر بأن الحكمة تعالى افه أجرى .اه■ اقسؤث حآقم أقه أنس 

الناسأأش-راف ه؛ نبينا عن سنيان أبا الروم ملك هرقل سال لما وليلك الناص؛ 
الرسل.أتباع هم محال؛ وهم. صعقا بل ت فقال صفعاوهم؟ أم يبيوه، 

ببعض،الماص بعض فتنة ذلك حكمة ص أن إلى أثار تعالى أنه فاعلم ذلك عرفت فإذا 
هؤلاء؛إليه سبقنا لما خير الدين هذا في كان لو يمولون! والجا0 والشرف المكانة أهل فان 
أثثتك ؤمهملوأ يعتير بمصمم قأ ؤوء٤ثإق ؛ هناقال كما حير، بكل منهم أحق لأنا 

منهمزعما دونهم، الضعفاء هؤلاء على اض يص أن متهم إنكارأ الأية، . .ه.يشأ تى عثهر 
٠الممضو؟ه اعلم أقه ؤأاهس بقوله؛ هنا قولهم افه رد وقد منهم، بالخير أحق أنهم 

تكشإأئم1، تعالى! كقوله أخر؛ آيات في المعنى هذا وصح أ وقد 
قاللينشئ، ■ءاينيثا عثهحّ لتق "^^١ وقوله؛ [، ١١]الأحقاف! ِإلده سنقؤآ ئا حاٍرأ 'كان أو ءامنإ 

■]مريم[ .ه ي؛ نيس مماثا لمر لقنعإ أى ؛١٠^١ فه َكمقل آقية 
المسلمينء صعقا من ومتاعا منازل، أحسن أنفسهم رأوا لما أنهم والمعنى! 

•إليه سبقوهم ما خرأ كان لو . الرسول ائاع وأن خير، بكل منهم أولى أنهم اعتقدوا 
]مريم[،.اه ؤرء؛ا أقشا لسن هم همن تن ولهم ووؤ بقوله! هذا افتراءهم ض ا ورد 

.هبممحق لا ل آقرؤ ق لم .قاع وهئ ماي ين بهء ثدهمِ أق ه! وقول
الأيات.ص ذلك غير إلى ]المؤمنون[، 

لأية.ا قتثلخلوف ثا عندي ؤء تعالى! قوله 
العذابتعجيل أن الكفار، يحبر أن الكريمة لأية ا هذ0 في نبيه تعالى اطه أمر 

أحرهشاء ؤإن عجله، شاء إن ألله عند هو ؤإنما عنده، ليس منه يطلبونه الذي عليهم 
ماعنيتم، أن ؤ ^٥١٠؛ • بقوله عليهم، لعجله عنده كان لو بأنه يخبرهم أن أمره ثم عنهم. 

علىحملهم ما أنهم أخر مواضع في وبين الأية. ته أدم لشئ دء ينشلون 
عفليمأنه علموا العذاب ذلك عاينوا إن وأنهم و١ككذس^، الكفر إلا العذاب استعجال 

ممدودةمحؤ إق ألتداب علمإ أ-مدا كقوله! مثلهم؛ جاهل إلا به ^:عجل لا هائل 
.هيمزءوث يدء َكازإ ما بهم ؤحاثت عثأم ممموة قمح دامهر يوم ١^٠ ما قمولتح 
ت]الشورى تياه شممن ءامنإ نأكتأكت> يها يقون لأ أذمك بها ؤتنئتحث وقوله! ]هود[، 

وقوله!]اوعنك_ّ_وت[، ا.ه لثمحظه بتهئم ولن أنداب أ؛ؤيم؛لخئث وقوله! [، ١٨
]يوس[-®4 آلثيون ضُ صد ثاذا ؟اة i قئا ئذالإ أئم' ائ آن;مح 

لعجلهقبله، العذاب يائيهم لا أجلا لهم جدد الله أن لولا أنه آخر موصع في وبين 
[.٥٣]العنكبوت: ألاددابه ثاءهر مش أجل ؤؤآت ألعداب ^قحلؤك قوله! وهو عليهم، 

لتنحىِإيي ثننآلملون تا عنيتم، أن ؤ الكريمة! لأية ا هذه في تعالى قوله تنبيه! 
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مععليهم، لعجله عليهم، العياب تعجيل بيده لكن لو أنه في صريح الأية. آمح؛مريم 
منكإليه اش أرمل . النبي أن ؛ هاعائشة حديث من القبمحيحين في ثبت أنه 

—نها يكتنما اللذان مجكة جيلا وهما — لأ-خشيين ا عليهم أطبقت شئت إن ت له ل ومحا الجبال، 
شيقاة.يه يشرك لا افه يعيد من أصلابهم من اش يخؤج أن أرجو رربل فقال 

الأية،هذه تفسير فى _ ه _ كثير ابن به أجاب ما هو ت الجواب فى والذل1يرر 
وقتفي تعجيله يطليون الذي العذاب وقؤع إليه لكن لو أنه على دلت لأية ا هذه أن وهو 

ذلكفي العذاب تعجيل طلبوا أنهم فيه فليس الحديث وأما عليهم. لعجله تعجيله طلبهم 
بينالفرق يخفى ولا إهلاكهم. عدم فاختار إهلاكهم، الثلمك عليه عرض بل الوقت، 
غيره.وبين العذاب تعجيل الهلالب المتعنت 

آلأية.هوه إلا تنلثها لا آنس ثثايح ت تعالى قوله 
آدتيثؤدأيو أكاعؤ ءئم عنده آثه '؛^إن ت بقوله الغيب بمفاتح المراد تعالى بين 

أقإة ئؤية آبجن أذ ئثس ق-وى محتا عدا ئءءض-ث ثادا ثص ئ1.رى( همتا ^٥١^ ١٢٢ؤط تا ؤثتر 
عنعمر، ابن عن وغيرهما وأحمد البخاري أ-تمج فقد ]لقمان[، ه خيحرعليحّ 

المذكورة.لأية ا في المذكورة الخمس الغيب؛ بمفاتح الجراد أن بي لا 
المفايحهي وقيل؛ المخزن، بمعنى الميم، بفتح مفتح جمع الخزائن، والمفاتح■ 

بعدبياء مفاتيح السميفع! ابن قراءة له وتدل المفتاح، وهو الميم، بكسر مفتح، جمع 
وهوانثه، إلا يعلمه لا الغيب أن على تدل الكريمة لأية ا وهذه مفتاح. جمع التاء 

•وعلا حل - خالقهم علمهم ما إلا يحلمون لا الخلق لأن كذلك؛ 
فقدغد في يكون بما يخبر . افه رسول أف زعم ررمن قالت؛ جبمأ، عائثة وعن 

أثأهإلا ١^٠ ثألأزض اقمك ق نن تلث لا ه يقول: واش الفرية، اف على أعظم 
للناسيعلن أن أمره. الكريمة السورة هذه في تعالى والله مسلم. أخرجه [؛، ٦٥]الممل؛ 

آعيمولا أس جث عندي لكم أمل لا ؤءل تعالى؛ قوله في وذلك الغتب، يعلم لا أنه 
[.٥٠]١^٢: ه يئ تآ ي أئ إئ عد ق م أئ ;لا 1لتت 

اطهأخبره حتى لا، أم بريئة أهي يعلم لم لإفك، با تها عائشة رمتت لما ولذا 
[.٢٦]المور؛ أمأو0ه مثا ممءؤى أؤؤثنيك بقوله؛ تعالى 

لهعلم ولا للملائكت، عجله والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه هيم إبرا ذبح وقل 
ولما[■ ٧٠]هود؛ فيذه وهّ إك وسلنا ؤإثآ' له؛ وقالوا أخبروه، حتى ملائكة بأنهم 
يزمثدا وقاد دؤعا ج-؛إ ثبماق ببمم ولذا ملائكة، أنهم أيضا يعلم لم لوطا جاءوا 

قال؛حتى المعروفة فاحشتهم قومه بهم يفعل أن من عليهم يخاف [، ٧٧]هود؛ 
له؛قالوا حتى خبرهم يعلم ولم [، ٨٠]هودت قديده رٌ واق ءاوئ أو و دتة؛إ د أة 

[.٨١]هود: \لأي\ت . . I.. يوأ ق ثه ثثز >إنا 
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حبرهيدرى لا مصر فى وهو يوسف، غلى الحزن من غيناه تا ابيضْقس ويعقوب 
•يوسف حير ١لله أظهر حتى 

مأربأهل عن يدري كان ما والريح، الشياطين له مخر الله أن مع قؤم ن ليما وم
دثّإسإ من وح£تاتقى يدع نحط لم يما أؤلحهلت له! وقال الهدهد حاءه حتى بلقيس، قوم 

[.٢٢أ\كذ: الآِاِتا ..بجن4.
منليس عرق الذي ابنه أن يدري كان ما لام والالصلاة نبينا وغلى عليه ونؤح 

[،٤٥]هود: أد>ىؤ وعدث وإ!؛ أ>نلي مى َ؛غ_؛ إل ري ؤ قال: حتى بنجاتهم، الموعود أهله 
عيرحمل إقم صنكن من نز إثم تمح بقوله: اه أحبره حتى الأمر حقيقة يعلم ولم 
■]هود[ .ه آلجنهلإ، يى دؤ)؛ أن أ;ءثالئا إؤأ طم يؤء ثك قتل ما قث1يأ ثاد تك 

آثمولأ أس "مجن بممحيى ؛ ١٥أءون ُؤملآ هود؛ سوره في نوح غن تعالى قال وقد 
يلتاولهم: قال لما واللام الصلاة عليهم والملائكة [، ٣١]هود: ه ألإب 

[.٣٢، ٣١]1^: ئتأه نا ١^• ثآ عم لأ نيضق، ^١ ١٥@ عدهن َئم ءان 
ماإلا الغيب من يعلمون لا والملائكة، الرسل وهم المخلوقات أعلم أن ظهر فمذ 

ع0يقوله• له أشار كما ثاء، ما غيبه من رسله يعلم تعالى وهو تعالى، القه علمهم 
^^١وقوله: [، ١٧٩ُمان; ]آو ه ش ص من بجي ه أك ء 1ىكؤأ آسُ 

[.٢٧، ٢٦]الجن| آلأية . . ٠ ه رسول ين آتيمئ من إلأ ).( ثْدا شهء عق قهر ئلأ ألعس_، 
هدهفي ذكر إم4. ثرنتُ تا أقن، سودنأًقم الإل تعالى؛ يوله 

صاحبهاوأن صغرى، وفاة أنه إلى آخر موصع في وأشار وفاة. النوم أن الكريمة ية أل١ 
الموتوفاة وأن أحله، ينقضي حتى بدنه إلى روحه يرسل تعالى وأنه حقيقه، يمت لم 

تتعالى قوله فى وذلك عنده، روحه يمسلأإ ولدا ؛ صاحبها مات قد الكبرى هى التي 
آتوث،ةك؛ثا فئ أق نمسك ثنامهنا ق قس£ا ثئِ ؤأؤ توتهثا حنن ألانص ؛؛رق ^١٥ 

]الزمرا■.4 .تها محي وعب لعلى ق إة مثص م إق أهثئ ؤبمل، 
فيوبينه يحفظون. ماذا هنا يمين لم لأية- ا حمقده عوقإ ■ تعالى قوله 

ومنيديه من معننت بقوله■ الإنسيان بدن يحفظونه مما أن فدكر أحر، مواضع 
حيرمن أعماله حميع يحففلونه مما أن وذكر [، ١١]الرعد! أنر من -ء1فهء 

]الأنذو.طار[،ا.ه سنون م! متوق ؤ( 'هين كر١ما ؤ( -ثبظ؛و< ٠^^؛ ُؤوإة بقوله؛ وثر، 
عيد.هوضع ثديي إلا مر من لمظ ثا فيد. آبماو لإن ألمح، ءى ألثلتايأ طق وإد وقوله؛ 

■]الز-حرِذإ[ ئكنبنث.ه ليقم رئب؛لئا بق وةمديمِ يثبمم ئلمع لا أثا بمتبوة ُؤآم وقوله- ، ]قء 
نهى• ءم،ءه -ْيث 1، بموصوأ حئ عمم ؛ ءآءِأرءاكثا ؤآ مموصوف أؤ؛بم يأيث ُؤُإدا ■ تعالى موله 

كيفيةيبين ولم أياته، في الخائفين ة مجالغن لكريمة ا لأية ١ هد٥ في نبيه تعالى افه 
كلهنلاث، وين ّ هنا تهم مجالحكم يذكر ولم تهم، مجالمنع ب ص التي فيها حوضهم 
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آ'وفؤ ئزد ووهن بقوله: والاستهزاء بالكفر قيها حوضهم أن فبين آخر، موضع في 
[.١٤٠الأية تثيره نئندوأ ^ غا ثبمم>أ ه بمقت أش _ ستم ذا إد 

إذاوإ3ؤ بقوله: الإثم في مثلهم فيها خوضهم وقت في جالسهم نى أن وبين 
ش؛نق: هنابقوله ندكر، ثم ناسيا، حالسهم من حكم وبثن [، ١٤٠اء؛ ]النظهئِه 
النساء.سورة في تقدم كما ألْانبييراه، 'أئثوي ع آلدييفركا بمد ممعد ؟ ٨٠ألسقلنن 

الايات.. . . ٥^١ دال، كآقأ رءا أكو عقه جن ^٥^١ ت تعار قوله 
رويكما ذلك، يقلن كان لأنه محتمل الثلاثة؛ المواضع في ه رن ^٥^١ قوله: 

فيرمحا هذا ومراده؛ الله، غير ربوبية بعدم جازم لأنه ومحتمل وغيره، عباس ابن عن 
وصحةالأول، يقللان يبين والقرآن الإنكار. استفهام أداة حذف أنه أو الباحلل، زعمكم 
قوله:في إبراهيم عن الماضي الشرك كون نفى تعالى قافه الأول، بعللأن أما الثاني. 

الزمنجميع يستغرق الماضي. الكون ونفي آيات، عدة في آئ،رىد،يم من ِ؛ان ُؤوئا 
ما.يوما شرك عليه يقدم لم أنه فثبت الماضي، 

تعالى:قوله ترتيب عليه دل فقد اطه، غير ربوبية بعدم موقنا جازما كونه وأما 
تعالى:قونه عنى رلبالقاء؛( - آخره إلى - ثنيا هاد ئ  ١١٧^، ققه ثن ؤئثث1 

LU  قالأنه على فدل ؤاه ئذرقي؛ ين نوفث ألثقو؛ت إبرهير
لأية،ا . . . ؤو-ءاجث تعالى: قوله عليه دل كما لهم، ومحاجا مناحلرأ موقنا ذلك 

تعالى.افه عند والعلم محويذه. عق إبمميتن. ءاتجهآ حجنثا وقوله: 
الآية.فنه ايثههم يننوأ ولذ ءاتنوأ تعار: هوله 

منوغيره ري لبحا ا صحيح في النبي عن ثبت كما الشرك هنا بالفللم المراد 
عظيرهلظئر ألقمك أؤإرك تعالى: قوله بينه وقد خهنه، مسحود بن طه ا عبد حديث 
لؤلؤين ثثع  ١٧؛^وقوله: [، ٢٥٤]البقرة! أكأألبونه هم ؤو\ذموو0 وقوله: [، ١٣]وسان! 

[.١٠٦]يونس: ين طإدا ؛ئك ئعئث بمثقظن ولأ تثتلث لإ ت1 أثي 
٠لأية ا إئهيذه، ءائيمهآ حجقن! ؤو.يلأئا تعار: قوله 
محاءورنت>ولا آشيتقم ما أح1ف ويكتما ؤ تعالى: قوله هي وغيره: مجاهد قال 

]الآي___ة:ألأمنه؟ لص ثأى نتممتأ ئمظأ نميع درل P ما أثم آوتجر أ3ؤأ 
إيمثهريبثوأ يأذ ءانثوأ ^^؛٧ فقال: والهداية، بالأمن له وحكم اطه، صدقه وقد [، ٨١

•ثهتدوث.ه وثم ألآ»س ثم أوكك فز 
آو'.هيءتثه؛أجب ولا قوله؛ في كما عليهم، احتجاحاته لجميع شمولها والفلاهر 

انتفاءعلى حجة وأوضح دليل أكبر والقمر والشمس الكوكب في الواقع الأفول لأن 
علىبالأفول ، — لام والالصلاة نبينا وعلى عليه — إبراهيم استدل وقد عنها، الربوبية 

قوله:في الحجة هذه إدخال فعدم ، أجبقوله' في الربوبية انتفاء 
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المذكورةاحتجاجاه لجمع الحجة شمول من ذكرنا وبما محلهر، غير ه حجتنا 
تعالى.الله عند والعلم القرطبي■ صدر 

الأنبياءهؤلاء أن تعالى ذكر ■ اتتؤ0ه ^١ ثا عير لنث آئرؤأ تعار■ قوله 
أعمالهم،جميع لحيتتل بالله أشركوا لو الكريمة السورة هذه في المذكورJن 

كلهمعليهم - قبله والأنبياء بينا، إلى هذا أوحى بأنه آخر موصع في وصرح 
ازتجتأين ئلبثذ ين ٢^٨!، ؤإئ إقك أؤتى ت قوله وهو ، — مه ومحلا نثه ا صلوات 

ؤؤأت لموله الويؤع، جواز يقتضي لا والشرتل شرتتل، وهذا [، ٦٥]الزمر: ءث)كيم وثلن 
قأردئا وقوله: شرتلية، ررإزا؛ بان القول على [، ٨١]الزحرفأ ؤلده لؤش َ؛ف إن 

٤[.]1^^: ثثراه كخد 1ن ك أتآئ م وهوله [، ١٧]الأنساء: وإ4 ثس 
سأنزلقال؛ ممن أظلم أحد لا أي أة^، أزل تآ ثو نتؤب ، ١١٥ؤوس تعارت قوله 

يشاءؤ سمعنا محو قالوأ ءاثقا عاتؤن يتق ^؛؛^١ تعار: قوله ونظيرها افه. أنزل ما مثل 
تحدىحيث هذا افتنرائهم في كذبهم تعالى افه بين وقد [. ٣١ه ثنيا مئز لئثا 

نجايثورؤ ■؛ؤئ1توأ بقوله: البقرة في تعار ذكره كما منهم، واحدة بسورة العرب,، جميع 
هموتحدا [، ٣٨]يونس: يسورؤ فأنوأ بقوله• يونس وفي [، ٢٣]البقرة: 

[،١٣]هري: مهش-نته مئإهم سؤر بعثر فانؤأ قوله: في مثله محعور بعشر هود في 
.]الطور[ ه رو^ا صندقمى 'ّكالوأ إن يئلهم ثمحدث يقوله: الطور في كله يه هم وتحدا 

قوله:في بمثله الإتيان عن الخلائق جميع لعجز إسرائيل بني سورة في صرح ثم 
بممممَ،لى همإو بنيوع يأنون لا آلقرء١ن هنذآ ييئل يآتؤأ أن ءق محآلجن آلإض آجتحما ين ^٥١٠٠ 

الكاذبة.دعواهم يعللان فاتضح ]الإسراء[. ه ل.( ءأؤ-يرا نعمن 
!لأية.أئيهن4 ؛؛^؛٢ تعار: قوله 

لنعدبا أنه إلى أشار ولكنه الأيدي، إليه طؤا بالذي بالشيء هنا يمرح لم 
ُؤولوقوله■ في بذلك ومحمح آلهوزه، عياب مزري أنوم أنثطت ؤأنفي->وأ بقوله; 

فيوبين •٠[، ]الأjفال: وأدثرئتأه >/وئئلم -وبممبجث آلمككه حقهموأ ٢^■؛^ سوق اذ ئرقآ 
ؤألمنئيمأتيتهم إلة^آ ودبسهلوأ أؤ كقوله. ، يالوء التناول د لا قل بييراد انه أخر صع موا 

[.٢٨]المائدة: لأية ا دق إو مطت أرفيإ وقوله: ٢[، ه ألي 

محًم4ثثة يقء تا 'وؤ؛م >ز ول قئم ثا هَئ بمي ولت تعالى: ئوله 
،بمفرده منهم واحد كل لقيامت ا يوم يأتون ر ^٥[ ا أن لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى ذكر ية. ألا 

قمءانه ووم ■' قوله في فر؛-أ بأني واحد كل بأن تعالى وصرح ■ ش-ركاؤهم معهم ليس 
المقرئين أي تزنه آئذ ئأئثقأ الأية: هذه في وقوله ]مريم[. يندا.4 آلمننؤ 

أؤَكمامختونين، غير أي غرلأ، عراة حفاة عندكم، خول ولا رقيق، ولا أثاث، ولا مال،، 
الأيةمن عرفت، وقد ء [ ١٠٤]الأدّياء: نمإوتك>ه ك؛ إيا ءئ ؤبمدا شيدم ح—ني، أؤل ،؛ل 



١٧٣( ٩٨.)٤٩ الآّات الأنمام: سور؛ 

ذييازت؛ايغة قول ومنه بالتحريك، فرد ! أيضافيه ؤيقال فرد، الفرادى واحد أن 
الفردالخيقل كسيف المصير طاوي أكارعه موسي وجرة وحش من 

•ثبموزه َفم ه تهطم رصإ _s^ يقع ؛ تعالى قوله 
كنهمتقل الدنيا في يعبدونها كانوا التي الأنداد أن الكريمة! الأية هده في ذكر 

فيالمعنى هذا وأوضح الدنيا، في الصلات من وبينها بينهم كان ما وينقطع القيامة، يوم 
واه،ئ بمادغم أتدآء ثم '؛مأ آقاش ذر ُؤوإدا ه! كقولجدأ؛ كثيرة ات آي

أؤو؟الا• وقوله تمريمتا، ه جداعثيم وكؤ؛وإا ام-اد؛إم مسكأزرؤ0 ؤَكلأ وقوله ]الأحقاف[، 
تكمئأكمة لومِ ئز ألدتث!ا ألصؤؤ 1، بس؛ئلم ثؤدْ أيبما أثو يؤن ين أمحيؤ إيعا 

.4صينجنتي ين لطم رما ألئاز وقلإو نصنا ,تتصهتفم وعس تنض بمصهفم 
]الشعراء[،واه شبثين آؤ أنهئيةر• هق أف يؤن سِدرنمن َئن ما ^؛^٠ وقوله! ]العنكبوت[، 

•الأية [ ٩٤]الأنعام: وء،ئلمه (^؛؛٠ ئسام م،ئكأ ئرئ ؤرت1 ! هناوقوله 
ذهاه.أثل تعالى: قوله 
قولهبينه كما بالنهار؛ الكد تعب من تريحوا فيالخلق فيه ليكن محاجيا، مظلما أي 

وقوله![، ٦٧]يوض: همإه نألكات مه ِشظأز؛ أثل لم ثي أرى ^ تعالى! 
أتلابم-بج يأنهتظم أش ء؛ث إلئ من أشتن بجر إك ستيدا أقر هثة=ظلم آممه تكل إن وسن 

أممهعر إئ س ألمنن ىِ إك سنييا أقهار ٠،^=^؛؛ أممث جمو إن آتءسن م م1ئرى.( 
فهلس1تقثأ وألثهار أول لأ بجو ثحثتهء ؤين . ئنيثي؛ى أيآد فيه شقبج|ى ثل ثأتهظم 

ؤولنت!انوأالليل، يحني، 'أؤإئ،،اءكنوأ ! وقوله [، ٧٣٠٧١]القصص: من 
[.٣٧]فصلت: ؤألئهاره أقل ءاينيد وليئ بالنهار، يعني ئتّإهءه ين 

الآية.راتره أ'لر »li_، ق ها لؤدوأ ألقمم تثآ حني ألذتم، رثو ؤ تعالى: قوله 
كقوله!فقتل؛ بها الاهتداء هي النجوم حلق حكمة أن الكريمة الأية هده ظاهر 

حكمتينلها أن الموضع هذا غير في بتن تعالى ولكنه [، ١٦؛: ]١٣هم 
كقوله:بها؛ ملين لشيا ا ورجم كنيا، ا ء لما ا تزيين : وهمابها، لاهتداء ا غير أحريينر 

أيءبما ؤان1 وقوك ٥[، ]الس: ممثظزه يمحثا تنمخنثّ ^؛١ ألقأِ ؤ[ 
جايؤَلإ، ين هدفرة ١^ أكلا إث، نثثمث لا روا مارر ثءثكن َلإ، ين ءتذلا . ألهب يوثت 
ات[،]الص_اف@ه ئاظ فَاق فأ؛قنُ \ص ثبف و ي ٠ ئ ص زم ق حم0 

[.١٢]نمي،: أوثلمِه أنهي مدبز ثإ؛ئ، نهقا يتجبخ ٢لثتا ألثمك وقوله: 
؛لأية.ثثتمزه رأجدؤ صن ين آثأّز أثذمحآ تعالى: قوله 

كيفيته:أن أحر مواضع في بين ولكنه واحدة، نفس من؛ إنشائهم كيفية هنا يبين لم 
كثيرألأ رجا منهما وبث حواء، زوجها آدم" هم، اش الواحدة النفي تللئ، من حلق أنه 

متيماوث روجها تثها ؤذى ئؤدؤ يسئ( ين( حلء آةنتما رم آوقإ ألناس كأينا ؤ كقوله: وناء، 



١(- ه - ١ )٣• الآّات الأنمام; سور؛ ١ ٧ ٤

رنثهامنها ؤحند و؛-ءدت ممسي تن حلثكم أدى جن ت وقوله ١[، اءت ]المُبمآءه َكبجا يجالا 
[.١٨٩لأية ا ه إليا 

لأية.ا ألأبمنر4 ئديطئ ه  '■تعار له قمح. 
مطلقنفي يقتضي لا هنا المذكور الإدراك نفي أن إلى أخر مواصع في أشار 

كنإؤهوئ ت وقوله ]اشامة[، ا.ه داظحُ ى إق ). يجزلإ هر ^^٠ ت كقوله ١لرؤية، 
الكريم،اش وجه إلى النظر ت والزيادة الجنة، ت والحسنى [، ٢٦]يونس؛ ونييادلأ^ ا-ئسئ 

ليسواالمؤمنين أن منه يفهم ]المهلفمن[، ا.ه للهميوة بجند بجم عن .!مم وقوله• 
كذلك.وهو عنه، محجوبين 

هذاتعلم إنما ه النبي أن ليزعموا يعني الأية. ه درست ؤول؛ئولوأ ت تعالى قوله 
هذاتعلم أنه ماكة كفار زعم كما اناكتاب، أهل من غيره من والتعليم يالدرس القرآن 
بعللأنتعالى الله أوصح وقد بمكة، نصرانيين غلامين وكانا ار، ويجبر من القرآن 

.وتالشبمئؤ ثلمه إثما يفيق صم ّنآم ُؤوإثد ; كثيرة، آيالت، في ُلا افتراJهم 
إل؛^_lJ وقوله; ]ال-حل[، ر.ه نثث ٤^،؛، يان ؤبمتدا أعجثبى إيه يلحدؤى أكمحا 
ءجومض ]!_، . ض تليه @ ألتر قول ١^■ خدآ اق و(% ِم \ مآ 

إهإلآ سآ إن َكهمدأ ه وقوله: الباطل- زعمهم في غيره عن محمد. يرويه 
آًقثث-هاألآوإمّنك أستعلم ؤهالؤإ وزةّثمل ظنا جاءو دثد ءاخرؤلخث\ منم عثؤ ؤفيانه آقريته 
وأك؛لحأه١^^۶ ق أكز ؛ tij؛آكتم، \ئ% ئق روا وأصاسلأ ثعقح عيه قئ ئهم( 

قراءات،ئلأيث، ؤئثتث،4 قوله: وفي الاياتظ. من ذللi، غير إلى ٦[، -٤ 
وفتحالسين إسكان مع الدال بعد بالف ررداررث؛ا عمروت وأبو كثير، ابن قرأه سبعيات؛ 

العلم.هذا حصلت حتى ودارسوك الآكتاب أهل دارست بمعنى؛ المفاعلة من التاء؛ 
اكاءوفتح السين إسكان مع الألف، ياسقاط رردرست،أا عامر؛ ابن غير السبعة بقية وقرأه 

منهم.تعلمته حتى الكتاب أهل على هذا درست ؛ بمعنى أيضا، 
تاءأنها على التاء ؤإسكان والمميز والراء الدال بفتح ررذرست؛؛ عامر؛ ابن وقرأه 

■آلإثتاه محنف قوله؛ في المذكورة الأيات إلى عائد ضير والفاعل التانيث، 
يقولواولئلا المعنى؛ أن عامر ابن قراءة في قيل ما وأحسن ت القرطبي قال 

اهر.. بعيرها . محمد ياتى ولمس وانمحت، انقطحت 

الأيات،نصنف أى مضمر؛ على للعطف الواو درتش4 القرطتى• وقال 
.صزقتاهاإحذه ؤوِهؤأ ؛ وقيل • درست ؛ وليقولواالحجة لتقوم 

فيالقرآن له ويشهد واحد، شيء إلى آيل ومعناهما -؛ عنه الله عفا - مقيده قال 
حجةويجعله ، قوما به ليهدى الكتاب هذا فى واضحا الحق يبين أنه على دالة كثيرة آيات 
وش؛ وقوله ، [ ٩٧ت ]مريم واه مما يدء رثمذر 'آلمثيرتتث> نمه ؤ.كبق—ر • كقوله ، آخرين على 



١٧٥( ١١٢٣.  ١٢)الأئاث الأنعام; ّور؟ 

قصهءثهتر نقو وقر ءادايهم ؤآ يقنؤى لأ وهك وثكآء سثم■ ءامنإ يةي;كن• هو 
آو-بأومأ آؤ!ن إرباب ؤ(؟ إبمق١ متوأ  ١٠(رن وتياد أئكئنب ئفأ أٌ؛ أؤإ؛ثبجا ت وقوله [، ٤٤]فصك؛ 

م_وثر;]المن [ثه يضل 'كذلك مثلا هتيا آقث ١^١^ إلآيذ رض قلومم ف، أؤثن ؤلتقوو وأتوأبمودر 
تعلمتهيقولون! لأثقياء فا . لثوم ؤلدثم درسث، وتقوزأ ؤ ! هنال قا كما ، [ ١٣ 

فيه.شك لا الذي الحق أنه يعلمون عداء والالعلم، وأهل مة باللرار،البشر من 
فيتعالى ذكر ئالحيره. ألأمن •صدوا بى جعلنا ؤوقث,لك تعالى! قوله 

شياطينهم الأنبياء أعداء أن هنا وتين عدؤأ، نبي لكل جعل أنه يمه  jSGالأية ا هده 
قوله؛وهو المجرمين، من الأنبياء أعداء أن آخر موضع في وصرح والجن. الإنس 

المرادأن على ذلك فدل [، ٣١ال; فرق]الأ٢فىعانه من عد، نجإ 4؛^، جعنا 
رصممحشياطين، الإنس من أن الأية هذه في وذكر والجن• الإنس شياطين ؛المًممين 

الخبرجاء وك [. ١٤]البقرة؛ تنبجآه إدا سنطين4لم إق ئأوأ ؤ)،، نوله؛ في بدلك 
متمردكل تسهى والعرب وغيره. أحمد الإمام عند ذر أبي حدفش؛ من مرفوعا بذلك! 

تلحديث ا وفى غيرهما، من أو ذكرنا كما الإنس من أو الجن من كان سواء شيطان 
وأول مفعول أو ١أءدوآا؛، ت قوله من بدل محلين؛؛ ررشيا ت وقوله . شيطان؛؛الأسود الكلب را 

.عدوأ والجذ الإنس شياطين جعلتا أي ١لءدوأ،؛ والثاني ررحعلنا؛؛، 
هدهفي ذكر أثأه. ضي ص يتيلوث ؛؛، ٥٦ض س أحقر تلغ ■؛ؤيأن تعالي; قوله 

أهلأكثر أن أخر مواضع في وبين محلأل، لأرض ا أهل أكثر إطاعة أن ال\ةريمة الأية 
ألنائلأصير كقوله! الماضية، الأمم في واقع ذلك، وأن مؤمنين، غير رض أل١ 

.هيثؤ؛محأذ ■مصك، وإو ألناين أحقر ؤوت\ I ه ولوق[، ١١^ود: ]ه.بفيوث\ه لا 
دوى1، ة ؛ؤ وقوله؛ فات[، ؛[ ]lJوه آلأؤين آحنحر ثلمهم صل وقوله! ، ]يوث[ 

الآيارتح١من غرها إلى ]الخعراء[، وه مقهن أ'كأرهم َ؛اث رن1 لأيه 
لأية.ا عوقره حزم ما م قثد رئي ؤ تعالى! قوله 

طاعوِمثر محزما إلأ بيط ة ف، أجئ لا ^،1، بقوله؛ لهم ه قفلأنه التحقيق 
jUAiLjXii ، أنيميحاكم شيء أي لأية؛ ١ ومعنى [؟ ١٤٥لأية ]١ . ٠ ه. سنه و؛؛ؤت آن

عليكمأكله الحرم لكم فقل اض أن والحال اش، اسم عليه وذكرتم ذكيتم، ما -أكلوا 
منه.هن.ا وليس لأية، ا • • ■ إثاه أوج، تآ ق لجئ لا ^،١، قوله; في 

.١ آلستهه، تلإلإو ؤ-مث بقوله! لهم فضله أنه من رين المقمن كثير ينعمه وما 
المائدة،سورة من أتثثمه قوهم ؤ-رث تعالى! قوله لأن غلقل، فهو ٣[، ]الم1ودة; الآية 
منعيةإه -رم ما م ءْثإا رئي ؤ وقوله؛ بالمدينة، القرآن من نزل ما آخر من وهي 
ءنحالى لله ا عند والعلم . ذكرناما هو فالحق ّ مكية وهي لأنحام، ا سورة 

الأية-محهاه محزيها آْكؤ محو َو ل كه ؤوكد'إك تعالى: قوك 



(١٣٠.  ١٢٤)اوات الأنعام: سورة -  ١٧٦

مهاالمجرمين أكابر قرية كل قي جعل أنه الكربة: الأية هزه في تعالى ذكر 
فيذلك جمع وبين ٠ مكرهم كيفية ولا هنا، بالأكابر الراد يبين ولم فيها، ليمكروا 
بقوله:الدنيا، في والعمة الخرف، أهل هم الأكابر مجرميها أن فبين أخر: مواصع 

ومحوله:، بأ[ ]مخاه َكبرلت يدء أتيلتر ثآ إدا ئال، إلا ثمر تن ذنيؤ ة فيثا 
عقروثا آمة عل ءابآءد1 ؤحديا إثا ش؛وهآ هال إي دير تن هميه ق ه؛إائ، من أربم-ثا مآ ؤومح؛إك 

الأيات.من ذلك ونحو ]الزخرف[، .(ه مئثدهميث ءاثتبهم 
له،الأنداد وجعل تعالى، بادله بال\كفر أمرهم هو المذكور: الأكابر مكر أن وبين 

اؤجوِ ان ثأمؤتآ ئد ؤألثهار ١^٠، مُ بل آنةك؛رول لقه آسئمهمإ 'ألإه، بقوله: 
هءهثذرف لا وهاؤأ . طبارا ذكنمأ ن ه —ولوق ؛، ٣٣]ّبأ: أيدادأه■ ه وبجعل 

اثنان:عندي لأية ا في المذكورة الإعراب أوجه وأظهر [. ٢٣، ٢٢]نوح• الأية 
يمحنىالني لجعل الأول المفعول وهو مجرميها، إلى مضاف ررأكابرلأ أن : أحدهما

■ميزه لإ س والمجرور، الجار ص الثاني والمفعول صر، 
مجرميهاجعلنا أي ثان، مفعول ولرأكايراأ أول، مفعول ررمجرميهاا، أن وثانيهما: 

ه.أف رشد أيي، ثآ يئ-ل وق حئ محق ق ،؛b ءاية آءيهم ^^١ تحار- قوله 
تعالىبينه كما الرمز، أتت كما بالرسالة، الملائكة تأتيهم حتى يؤمنوا لن أنهم يحنون 

لأيةا رتأه ى آو 1زل لثآءيا تيوى لا ألخمأ، ؛ كقوله أخر، ات آي-فى 
ت.لأيا ا من ذلك غير إلى [، ٩٢]الإسراء: ؤخه أنئه إق جؤ : وقوله [، ٢١]الفرقان: 

الأية.هلاه صثدرء يثج يهديئ آن أثه ثري قوله؛ 
ياصدر0 يشرح كيف فقيل: الكريمة، لأية ا هذه عن سئل أنه الخبي عن جاء 

منلذلك فهل : لواقا . وونفسحأأله، فيشمح فيه، يقذف نور رر قال: فه.: ا رسول 
والاستعدادالغرور، دار عن والتحاقي الخلود، دار إلى رلالإناJة قال: بها؟ يحرف أمارة 

محهرإلإت1ئيِ صبمديم اقه ثغ أفمن ؤ تعالى: قوله لهذا ويدل . الوتاالقاء قبل للموت 
[.٢٢]الزم: ره،ه ى مر عك 

تالعلماء بعض قال الأية. تكإه رنل قتمأ ألذ وأ'لإني أيا ؤ؛بمعثر ■ تعالى قوله 
ؤيشهدقومهم• إلى لملغونه الرسل، كلام يسمعون الذين نذرهم الجن من بالرمل الراد 

ت1ثيعرلآلجذ تى ئهمإ إقاث ممهآ قوله؛ في لقومهم منذرون أنهم ذكر اض أن لهن-ا 
]الأحقافا.منذ فيرهِ إق وؤ\ ئضى هنثا أيمتؤإ قالوأ حصموه قئما آلق-نءاذا 

الإنس،بخصوص الصادق مجموعكم من أي: *ءه الخلماء: بعض وقال 
مرادأالمجهؤع فيه أمحللق ربما القرآن بأن القول لهذا ويسنثآسر الجن، من رمل لا لأنه 

]الثمس:فعمروهاه ؛ؤءكدبو، وقوله: [، ١٦]نوح: مراه نيف ألمتر ُؤوجثل كقوله: يعضه، 
]القمر[.و(ه ثمن ثعاي، صالمم ؤداد.رإ بقوله: بينه كما منهم، واحد العاقر أن مع [، ١٤



١٧٧( ١٤٨٠ ١٣١)الأتحام; سة 

هذهتفسير في العلماء أحلأء من وغيره كثير ابن الحاففل ذكره ما أن واعلم 
الملحالمحر به يراد ]الرحمنء، .اه ؤألتمبمايف آلؤؤ يتثما ■؛^٥٥^ ت قوله أن من ١لأية، 
اضلكلام صريحة مخالأة مخالف لأنه يه؛ القول يجوز لا كبير، غلعل ت العيب دون خاصة 

عيبهثدا آتءملن دستوبم ت بقوله والعذب، الملح المحرين ذكر فه ا لأن تعالى؛ 
حميعامنهما والمرجان اللؤلؤ دارسخراج صرح يم [، ١٢]فاطرت خيآه ملح همهندا سيغ 

والحلية[، ١٢طرت  Li]دسودهاه حالة ؤئشممن حثؤكا ثنما ثككلؤن َغ؛ ت بقوله 
ترى.كما صريحا، للأيه قض منا الملح على فقصره والمرجان، اللؤلؤ ت هي المذكورة 

.ه.قفلأ وأهلها ثلز آلمي تهؤك رتمث ثق ثم أن ^؛!٥ ت نمالى قوله 
يهلكلا أنه والمعنى الحالية، الجملة على متصب الكريمة الأية هذه فى النفي 

والإنذارالإعذار بعد إلا أحدأ يهلك لا بل ، إنذارهم عدم أي غفلتهم، حال في قوما 
كثيرة،ايات في المعنى هذا بين كما وسلامه؛ فه ا صلوات عليهم الرسل ألمنة على 

مبئرنوقوله! [، ١٥]الإسراء: رسوتُه ئث حئ م،ؤدأأن كل ورثا كقوله! 
خلاإلا قف ثذ  00وقول: [، ١٦٠ثق غيه ء ؤ ه قثم0 قلا 
ولمنإأثن أعثدإ أن خوي قو ًقل ق بمتأ 4وإئ؛و وقوله؛ [، ٢٤]فاطر؛ يزه فنا 

الآو1ت.من ذلك غير إلى [، ٣٦]الحل: ألنكمق4 

•ءكآ-أوأه ط لوحت ؤو4==فل تعالى؛ قوله 
تفضيلهاوأن أكبر، الاحرْ في العاملين درحات تفاصل أن آحر: موصع في سن 

آَقنبعمل عق بعصمم تجلنا َمحفا قوله: وهو الدنيا، أهل درحات من أعفلم 
ا-الإّراء[■ؤاه يلأ ئئتيِو\ةو ديجنب 

الأية..>ْتثاد،ءه فؤ؛ حمم ؤوه\ؤ\ تعالى; قوله 
فقاللا؟ أو منسوخ هو وهل هنا، المذكور الحق بهذا المراد في العلماء احتلفح 

ماللث،،ين أنس ؛ بهذاقال وممن المقروصة، الزكاة هو الحق هذا العلماء; من جماعة 
بنوسعيد والضحاك، الحنفية، وابن زيد، وابن والحسن، وهئاوس، عباس، وابن 

ونمله. وغيرهماوسعيد أنس عن كثير ابن ونقله القرهلبي، عنهم نقله وماللئ،. المسيب، 
المسيب،بن وسعيد زيد، بن وجابر والحسن، وأنس، عاس، ابن عن ■>/ير ابن 

زيل..وابن والضحاك، الحنفية، ابن ومحمد وءإاوس، وقتادة، 

الآيةهذْ في ذكر الآية. أسيكتاه آ آثم ثآ؛ لؤ أقئ|ا' أفيئ طود ؤ تعالى; قوله 
ذلك،قالوا أنهم المرصع هذا غير في وذكر أشركنا، ما اطه ثاء لو سيقولون; أنهم الكريمة 

سؤهبت دويؤء ين عيديا ما آثه ساء أو آثرثإ آق؛رنتث 4وق)ذ المحل; في كقوله بالفعل؛ 
•٢[.]الزح-رف: متّكهمه ما أؤس ثاء ؤ ؤوقرو\ الزخرف; في وقوله [، ٣٥]الحل: 
دليلذلك، أن منه يمنحهم ولم الإسراك، من منحهم على قادرآ كان لما اطه أن ومرادهم 



(١٥٢-  ١٥١)ص الأنام: سورة  ١٧٨

إندآّ هممت عر نذ عندحفم هل لقوله: هنا كذبهم ولذلك لشركهم، رصاه على 
همإن علحِ يق إلأك ثهح ^ما ت بقوله الزخرف في وكدبهم الأية، • ■ آلهلزه. إلا ثئعوث 

٧[.]الزمر: لعتاده تصئ ^^٠ الزمر؛ في وقال [، ٢٠]الزخرف: ;ةديو4ه إلا 
لأية.ا يدء يثغأ آلا ئكبمطم رنمقم كرم تا آني هثثالوأ تعالى! قوله 

ئتركا؛أو فعلا، به وصاكم ما معنى مضمن أنه عليكم، ربكم حرم ما قوله• في الظ-اهر 
وأنتشركوا، ألا وصاكم فالمعنى حرام، الحرام، وفعل الواجب ترك من كلأ لأن 

.إحسانالدن بالوا تحسنوا 

٠لأية ا بدءه وحمكم ت بقوله المراد هو هذا أن تعالى بين وقد 
الأية.لنثذ،4 قث آولندطم ثثلوأ ^ولأ تعالى؛ قوله 
الواقعالفقر أحل من الأولاد قتل عن الكريمة لأية ا هذه في تعالى افه نهى 

أنهمع منه، المخوف لمنرقب ا الفقر خشية قتلهم عن الإسراء محورة في ونهى بالفحل؛ 
.أوضح وقد [. ٣١]الإسراء: .1^؛^ كيه أوقدؤ ثنوا أوةُ بقوله؛ الحال في واقع غير 

ندأش تجعل أن رر فقال؛ أعفلم؟ الذنب أي لجهنه؛ مسعود ن لئة ا عبد له محا حين معناه 
أي؟ثم قال؛ ، معالث،(( يهلعم أن حشية ولدك مثل ررأن قال؛ أي؟ ثم قال؛ حلهكأأ، وهو 

إقهاآئه مع ثممييى لا افه رسول تلا ثم جارك؛؛، حليلة تزاني ررأن قال؛ 
[.٦٨]الفرقال! ذئذه محلا يايؤ إلا ه حئم آؤ ألقس يئثلؤث ولا ءاحر 

جابر؛وحديث خفي. وأد لأنه العزل؛ منع لأية ا هذه من الحلم أهل. بعض وأخذ 
الإنه الحلم؛ أهل من جماعة قال لكن جوازه. على يدل ينزلاا، والوحي نعزل راكنا 

بعضوقال الفقر، والإملاق؛ إذنها، بغير الأمة عن ويجوز باينها، إلا الحرة عن يجوز 
الجؤج.الإملاق؛ الحلم؛ أهل 

بمعنىماله أملق ؛ .يقال الإنفاق، الإملاق؛ وقيل؛ ٌؤؤرج، عن النقاش وحكاه 
مالك.مجن محشن، ما أملقي لامرأته؛ قال عليا أن وذكر أنفقه، 

الأول.والصحح ، وغيره القرحلي، ذكره معيد، ن منذر عن القول هذا وحكي 
آلأية.نج حئ لمس ؛ذ ياؤ ألتيمّإلأ ماد يئريوأ تعالى• قوله 

فيالغاية مفهوم أعني الكريمة، لأية ا هذه مخالفة مفهوم من الخارق غير فتوهم قد 
وليسأحسن، هي التي بغير ماله قربان من مانع فلا أشده بلخ؛ إذا أنه ه ئثإ؛ تبلح قوله• 
أونسإن ماله، إليه يدفع أسده بلغ إن أنه بها يراد الأشد ببلؤخ الخاية بل يالأية، مرادآ ذلك 

٦[.]اوس1ء: إلييم ة'دىاوا رثدا ينثم ءائنم بقوله■ تعالى بينه كما الرشد، منه 
بثنوا^^١ تعالى؛ قوله ؛ J_Jjuالّالوغ، الأية هذه في لأسي، يا المراد أن والتحقيق؛ 

٦[.]!كء: ي£1اه تئم ج ؤ0 آهخ 
الجارية،وحيفس الغلام، م واحتلا لإنبات، كا كثيرة؛ بعلامات يكون والبلؤخ 

قال؛من الخلماء ومن سنة، عشرة خمس الملؤخ سن أن على الخلم أهل وأكثر وحملها، 



١٧٩^ (١٠٢-  ١٠١)ص الأنمام: سورة 

الفرزدقأحذ وبه علي، عن القول هذا ويروى بلغ، فقد أشبارء خمسة قامته بلعت إذا 
المهلب:بن يزيد يرثي قوله في 

ارالأشبخمسة فأدرك فسما إزاره داه يقدت عذ مزال ا م

ارمثاتجار معتط قلل في تلتقكب حوافق من حرائق نكب يد 
حس،لرصا ا وهو لأنك، كا له جمع لا واحد هو العلماء: بعفس قال والأشد، 

شدة،جمع أنه مميبويه وعن وغيره، القرحلبي قاله وأفلس، كفلس شل، واحده ومحيل: 
أفعلعلى فيه الفعلة جمع أن إلا شدته، الغلام بلغ تقول: العرب لأن حسن؛ ومعناه 

مجننعم، جمع هو ؤإنما نعمة، جمع فليس أنعم، وأما الجوهري. قاله كما معهود، غير 
ارتفع،إذا النهار شد من الأشد وأصل أيفبما؛ وقال القرتليي. قاله ونعم، دؤس قولهم 
عنترة:بيت ينشد اتجى محمد بن محمد وكان النهار، شل أتيته يقال: 

عثللمالبورأسه اللمان خفب كأنما ار هنالشد ه بعهدي 
الأخر:وقال 

سحوقيدين الاء قأنة لحلويحلعينة ار النهشد ه بتهلمف 
زهير:بن كعب قول ومنه عنه الله عفا - مقيده قال 

مشاكيلنكل ها فجاوبقامت نصف عيملل ذراعا نهار الشد 

قبله:محوله في اليوم من يدل وهو ارتفاعه، وقه يخّءب النهار؛؛، ررشد فقوله: 
محلولالشحسى بصاحيه كأن مصهلخدأ اء الحربيه يفلل يوما 

بدلرريوما؛؛ قوله: أن كما كل، من بعض يدل رريوما؛؛، قوله من بدل النهار فشد 
ذلك:قبل محوله في ؛؛ ررإذامن 

اليّاقيلالقور بتلفع وقد عرقت إذا ذراعيها أوب كأن 
البيت.يفللا؛ رريوما قوله في المذكور اليوم بعينه هو ؛؛ ررباذاعته العير الزمن لأن 

ا.اهتش ثا ألأنس يثدو ا.يوم آلمحّئ آقآئق جآءت ^؛؛"١ تعالى: قوله القرآن، في ونظيره 
[،٣٤، ٣٣]عبس: الأية . . أمح4. َؤ  fi. آلقثد م ^^١ وقوله: ]النازعات[، 

كأنخبر عيهللآا ررذراعا وقوله: البدل، تداخل جواز على يدل هذه كعب أبيات ؤإعراب 
البيت.ذراعيها؛؛ أوب رركأن قوله: في 

ولاستة، سنون وقيل: سنة، أربحون وقيل: سنة، ثلاثون الأشد المدي: وقال 
قالكما لعة، جازت ؤإن بينا، كما لأية يا الراد عن بعيدة الأقوال هذه أن يخفى 

ببمينومحلت
شؤونالداورة مي جذثونأشدى مجتمع خمسين أخو 



(١٠٧-  ١٠٢)الأنمام: ّورْ  ١٨•

تعالىأمر ونثهاه. إلا قسا مل لا ألتتط وألمذان ألبمتقند تعار؛ قوله 
قصدغير من بايمائه آحز من أن وذكر بالعدل، والميزان الكيل بإيفاء الكريمة لأية ا هدْ في 
توعدهولكنه ذلك، تعمد لمن عقابا هنا يذكر ولم قصده، لعدم عليه حرج لا لدلك، منه 

قوله:في ونلك، القيامة، ليوم البعث، يقلن لا بأنه ووبخه آخر، موضع في بالويل 
ذقنألا و كبثوف ورزم أو َكالوهم ثإدا ي-ومث. أتابم، ةل< ^١ آلخ؛وا رو ^٠٥^٢؛، 

]المطسض[.وه آث؛بي0 لَت ألناس يقوم غم هطؤر. ء معومة. أمم ؤنجلى 
قولهوهو عاقبة، وأحسن لفاعله، حير والميزان الكيل إيفاء أن آخر موصع في وذكر 

]الإسراء[.وه تأويلا وثتس خ؛ر ^٥؛؛ آثتنقة ألئثثلا؛س وزمأ كم ^١ ين ؤو3ؤا تعالى؛ 
الكريمةلأية ا هذه في تعالى أمر يا ك0 وؤ هكم ^^١ تعار■ قوله 

ولوبذلك، بالأمر أحر موصع في وصزح قرابة، ذي على كان ولو القول، في بالعدل 
شهداءآلتسط م.يان كوزأ ءامنوا ؤكآ؛زا تحار؛ قوله وهو والديه، أو ه نفعلى كان 

[.١٣٥ل١لنساءت ه آلؤلإنأو آنفسكإ عق وأو 
بالإيماءالكريمة لأية ا هذه في تعالى أمر لأية. ا آوهوأه أف ومهد ؤ تعار؛ موله 

وأومأؤ بقوله؛ القيامة، يوم عنه أل ميالله عهاِ أن آخر موضع في وصرح الله، بعهد 
ينه.أي [، ٣٤لالإ.ماء: تؤاه َ؛اث أتيي إن أثثد 

فيتحار ذكر الآية. ه أهدئ،بم ذئ ألكثب عكتا ؤزد آة" لؤ مموزأ ُؤأو • تحار قوله 
لوI يقولوا لئلا مكة؛ كفار عذر قطع اليفيم القرآن إنزال حكم من أن الكريمة الأية هدم 

يكتبهم.يعملوا لم الذين والنصارى، اليهود من أهدى ولكنا ، به لعملتا كتاب علينا أنزل 
إلانزوله زادهم ما عليهم أنزل لما وأنه ذلك، على أقسموا أنهم آخر موصع في وصؤح 

جهدأش ^^٣! ت تعالى قوله وهو السيئ، ومكرهم لاسكبارهم الحق، عن ويعدأ نفورأ 
صإ.إلا ^ jbj؛ما تمر جآءم ه؛ما ألأتم إ-ءدءا ين أهدئ وؤمأ تمِر لجِّنح كلحم 

[.٤٣، ٤٢]فاط: أنلآء4 إلا آثئ أثو محق لإلأ أي؛ ء  Jpi\ي يء(ئ\ 
لأية.١ عتأه وضرف أش ماتنت َةدب، يثن آظتد ؤءس تمار• قوله 
ومعناهلازم، الأية هذه في - صدف أعني - الفعل هذا إن ت العلماء بعض قال 

وقتادة.ومجاهد، عباس، ابن عن مروى وهو عنها، أعرض 
محذوف،والمفعول للمفعول، متعدية لأية ا هذه ش ررصدف،؛ السيئ؛ وقال 

هذاإعراصر لأن دى؛ اللقول يدل والقرآن افه، ايات اتبيع عن غيره صذ أنه والمعنى 
آشقاثتت كلب مثن أظاث أؤفس قوله* في به صرح الله آيات عن منه أفللم أحد لا الذي 

بقوله:المراد أن على ذلك فدل التكدس، من أعظم إعراض لا إذ ٤^^، وصدئ، 
والإضلال،الضلال بين جامعا نمار عنها غيره صن أنه ، ٤^^ أؤوصدش 

علىالأية ونفلير رركذباا، بقوله؛ عنه مستغنى راصدف، فمعنى الأول القول وعلى 



١٨١( ١٦٢٠١٥٨)الأس 

عنده،رمت• عته ينهون • لى تعا 'قوله — لسدي ا قول وهو — لقرآن ا له يشهد لذي ا لقول ا
.[ ٨٨]النحل: لأية ١ ئرق عدابا فدقهم أش سهل هن يبمتثدإ َقمروأ ؤآل!أق وقوله■ اه• 

لمأنه ؤإعراصه؛ بتكذيبه، المراد بأن ومجاهد وقتادة عباس ابن قول يوجه وقد 
ا.(ولغثصؤ وثُ صدئ ^٥^٠ ث تعالى قوله ونفليرْ جوارحه، بها تعمل ولم قلبه، بها يؤمن 
التكذسعلى اوكافر اشتمال على الدالة الايات من ونحوها ]القيامة[، ر.(ه ؤثرك َكدب 

ولكنت هذا إلى أثار أن بعد تفسيره، فى كثير ابن قال بجوارحه. العمل وترك بقلبه، 
اه.أعلم، وافه وأظهر، أقوى السيئ كلام 

تالحارث ين سفيان أيي قول وهنه العرب، كلام في كثير أعرض يمض ررصدف؛؛ ؤإطلاق 
منزلحق كل عن ا نصدفه لبدا وقد قس—ا الله لحكم عسعسثا 
'•الرقاع ابن قول أيضآ وهنه المعنى، لهذا هذا سميان أني بيت أنشد عباس ابن أن وروي 

صدفيتقى سوء كل عن وهن ه أحسنلن قحديثا ذكرن إذا 
.معرصايتطأي: 
١^.هث4 ه آو أتوئ نأيت آن % :ثثون ص ممار: قوله 
القيامة،يوم وملائكته _ وعلا حل - يله ا إتيان الكريمة لأية ا هذه ش تعالى ذكر 

تتعالى قوله وهو ، صفوفا يجيئون الملائكة أن فيه وزاد آخر، موصع في ذلك وذكر 
جل- أنه فيه وزاد آخر، موضع في وذكره ]الغجر[، .4 صما صما وألذلق، ربق، 

لأممه ثأيه-م آن إلا مفلؤون تعار'. قوله وهو ١لغمام، من ظلل في يأتي - وعلا 
التيتحار اممه صفات، من هذا ومثل [، ٢١٠]اومرة1 الأية . . . ألمثاوثى ظلل 

صفايت،من شيئا يثبه لا وأنه حق، أنه ويعتقد ، بها ويؤمن حاء كما يمر نفسه بها وصف 
وثُحلثهم وما ؤ-تإم ثن ما ؤتتو علما شيء بكل أحاحل من ن بحا فالمخلوقين، 

]د[.ه هء بجنلوك 
لث،؛النالمراد العلماء; بعض قال لأية. ا ه وحك صادؤ، إن وش ت تعالى قوله 

النحر،هي العبادات! أعفلم من بعبادة لأمنامهم يقربون كانوا اتكفار لأن الحر؛ ! هنا
هذاعلى ؤيدل تمار، لله حالحى كلاهما ونحره صلاته إن يقول أن نبله تعار اممه فأمر 
جميعالنسك، الحياء؛ بحضن وقال ]الكوثر[، روه وأمحر ر؛ث ؤءثل تعالى! قوله 

اليمنىاليد وصع رروانحرا؛ بقوله! الراد بحفهم! وقال الحر. فيه ويدخل العبادات، 
أعلم.تمار واممه الصلاة، ر الحر تحت، البرى على 




