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الأية.تن4 محج >ىربذ ؤ، ذؤن و تعالى؛ قوله 
فيشك صدرك في كن لا أي شك؛ أي رر-مجاا دي؛ والوقتادة، مجاهل، قال 

هلاريقا من ألحى ؤ تعالى! كقوله لأية، فا القول هدا وعلى حقا، القرآن هذا كون 
عمران[،]آل وه  ٤٣١ثن لمحن هلا ريق ين ؤأدم، وقوله؛ ]الّقرة[، .ه ألنمين يى 

بآءكلثن 0لوأ ين همكثث يئتءرن ٢^؛؛^ مث)؛، ابق أزلآ ئة ثق، ؤ، َةث، أؤؤن وقوله؛ 
]يونس[.آكيث.4 من %" رممك ين ، ٢١

القولهذا وعلى الش_كا، وهي المرية من مفتعل لأنه الشاق؛ هو والممتري! 
.•للس ب لخنا فا 

تالراجز كقول القرآن، في الشك عن غيره نهى والمراد 
؛1؛جارة يا واسمعي أعني إياك ءاي 

أشعت^^1، وقوله: [، ٢٤]الإنسان: َثمي؟ه آو ي نم يغ ^؛٤٠ تعالى: وكقوله 
[.١٢٠]١^٥: لأية ا ٠ ■ • ^ ٢٠٥٠^٥٩أو؛عث وقوله: [، ٦٥]الزمر: وءثلى 

غيرهإلى ليوجه يخاطبه الله ولكن ذلك، من شيئا يفعل لا أنه. ومعلوم 
هحطابه صمن في 

صل،ركفي يكن لا أي: الضيق؛ لأية ا في Jالحرج الراد أل على العلماء: وجمهور 
لبقلشهمواكعرص 1تكفار، عداوة تحمل لأن لك؛ ذكييبهم لشدة يه أمرت ما بليغ عن صيق 
ضماالباهران لمعجزات يا صدقه وصوح مع ه له تكذيبهم وكذلك الصدر، به يضيق مما 

لشلغ:وا لم، مأحرجه حبرةآا، فيدعوه رأص يثلنوا ا ررإذ ■ و ل قا وقد • لصدر ا به يضيق 
الصدر.ته يضيق مما البقلش وهدا يشيخ، حتى ص ليا يا الرطب ضرب وقيل الشيخ، 

يؤمننما بعض ئايذ تعالى: قوله ١لأية في الأخير الوجه هذا على ويدل 
يقؤلون).؛بثا صدثق يضيق ثوأك [،١٢]هود؛ يدع ؤبمعق إثلف 

لخاهأثئا ألحديث يهنذا يؤمنإ لر إن ءاقنييم هئ مسك ثخ : وقوJ*، ]الح_ج_ر[، 
]الشعراء[.ؤاه شني، بجنحأ آلا مثك بنج ؛؛، ^؟٠٤وقوله: ]الكهف[، 

معروفوذلك الضيق، الحرب: لغة في المج أن لأية ا في الأخير الوجه ويؤيد 
ثني^نثا وقوله: [، ٦١]الور: حج4 آلأتمى هل ه تعالى؛ قوله ومنه كلامهم، في 

[؛١٢٥ت ]الأنعام ■مجاه■ ضنقا مثدرم نحمل ؤ وقوله: [، ٧٨ت ]الحج حجه ثى آليثن ي علإكِ 
جميل:أو ربيعة، أبى بن عمر قول ومنه الأيات، من ذلك غير إلى الضيق، ثديي أي 
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تحرجلم يمينها أن فعلمت شتسسمت يمينها خوف فحرجت 
العرجي;وقول 

رمانح نفطي إلا إنك هودج الة ربينا علعوجي 
.ذكرناكما الضيق و>بمعنى الحرج، في الإدخال ت البيتين في لإحراج يا والمراد 

لقوله;يه المفعول هنا يبين لم ■ ودلإئ يء ر وقني ت تعالى قوله 
ثامثا أؤإئ_نذر ت وقوله [، ٩٧ت ]مريم واه مها هء كقوله أخر؛ مواضع في بينه ولكنه 

فيللإنذار اكا;ي المفعول لن أنه كما الأذن، من ذلك غير إلى ٦[، ]ص:  i^jtcأدن 
ثلشداوا ت وقوله ٢[، ]التكهفت لوثهه تن ثيئا أتا نتندر ؤ كةوله! أخر؛ آيات 

.الأذن من ذلك غير ]لى ٤[، ٠ : ]١٢زتاه ^١(  ٣١ج : وقوله ]!_، 
يدءؤل؛نير ت قوله في والذكرى الإنذار بين الكريمة لأية ا هذه في تعالى جمع وقد 

ؤؤثن\قوله لذلك ؤيدل للموهمين، والذكرى للكفار، فالإنذار ودثرئ 
ؤ0• ه وقول، ]مريم[ ه ل.( ^؛١ مما هء وينذر آثمتذإتك■ ِنتشريه يئنئته 

•[ ٤٥ت تؤ،ؤعيزه بجاف من إلترعان ؤهدِئن ت وقوثه [، oLjjlJJl]ألمرييتن قخ ١^٠٢٤٧ 
الإنذارقصر أنه . للمؤمنين والذكرى للكفار، الإنذار أن من . ذكرنا ما ينافي ولا 

آوتنثحثى آلدحقن أخح تن نمذر ت نعالك، قوله ش غيرهم دون مسن لمؤ ا علك، 
مقمبمورأبالإنذار الانتفاع كان لما لأنه ]يس[؛ لو(ه يتتشيج نأجر يمغفك سق/ه ألئك 

كالحدم.فهو فيه نفع لا ما لأن عليهم؛ مقصور كأنه الإنذار صار علتهم، 
شيء.لا بأنه النفع قليل عن التعبير العربية؛ اللغة أساليب ومن 

إءللأقينتالقرآن عي يهللق الإنذار أن ت المبحث هذا في المقام تحرير وحاصل 
]١^، i0فأين ؤ @ >قأبما كقوله: الأس؛ لجمع عام أ>دىا: 

وهذا_رقان[. ]اوفلؤ^ه دذمل لبحن عندهء عق ثنل أؤ٠كا وقوله: 
آثعمن ينذر إثما ؤ قوله: في. إصافيا قصرأ المؤمنين على قصر الذي هو العام: الإنذار 

غيرهم.دون به المنتفعون هم لأنهم [؛ ١١]ص: لأية ا ٠ •  .
للمكا ا من به أنذروا فيما الواقعون هم لأنهم بالآقفار؛ محس خا إنذار وئانيهما: 

كقوله:المؤمنين دون يال1كفار خاص أنه مبينا القرآن فى يذكر الذي وهو والعذاب، 
اه.لموطثث\ه، ويّكرئ مء ُؤكنذر : هناوقوله [، ٩٧]مريم: ^؛١^؛■ مما يع ومنذر ألمتنتبمك يه 

كلوليس إعلام، إنذار فكل بتهديد، المقترن الإعلام العربية: اللغة في والإنذار 
.إنذاراإعلام 

اشخوف • ئادورته هم أو تظ آتتا يىجاءها أهلكتها ئرتغ تن ^^٢ تعالى: ةسوله 
يسببالقرى من كثيرأ أهلك بأنه كذبوه اكين الكفار الكريمة لأية ا هذه في تعالى 
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أيقائلون، وهم أهلكها من ومنهم ليلا، أي بياتا، أهلكها من فمنهم الرسل، تكدسهم 
رسوليتكذيب فاحذروا ت يعني النهار. ومهل الاستراحة ت والحيلولة قيلولتهم، حال في 

وكدؤ كقوله; أحر؛ أيان في المعنى هذا وأوضح بهم. أنزلت ما مثل بكم أزل لئلا 
]الأنعام[،ر.أه ئس-م-زءلأ يدء حتفانوأ ما ينهر سخروا إهثح ثحاق ملإث ثن مميل آسنيزئ 

مظأزوير ء-ريشها هق ثاؤيه ئهى طللمه يمحكن أهتكتنها ئردثة ين ■ ه ولوق
ؤقىمعيثثها بطتيئ، قثؤأ' بن آهلةتكن1 يجلإ' ه• وقولعج[، ]الواه مشيد وئمم 

ُؤأئؤوقوله: ]الذص_ص[، آؤرمحكي.4 ص يفق قيلا إلا بمدي ئ ؤ كم 
أنهبنن ثم [، ١٠: ]محمن.قخأه أممت دمر قهي ين أكّن عنمئ ة 'ة يئ، إثثلثإ ٢'^، ي، ينجأ 
الايايتج.من ذلك، غير إلى [، ١٠ت ]محمغ،أقلهاه ؤهمللكمؤن بقوله؛ دذ،لائإ، تهديدهم يريد 

فيصحى أو النوم، حالة في ليلا عن.اوه يأتيهم بان القرى أهل تعالى د هدل وفد 
آوؤ( يؤث وهم ؛ثثئا بأثنا لأيتيم أن ألئرئ أثل تعالى■ قوله في اللعب، حالة 

الذينمن أمئاله_م وهدئ • .اه ؟ممحن وهم صي ؛أننا يأتثهم آن آلئرئ آنل، بى 
عقأخدهر أو بمعجزن هم لما يييهح ؤ، أحذ.هم تعالى؛ بقوله السيئات مكروا 

•تاكُزأ نجم.ا4 آتءرف رولإ ^٤ مف 
■لؤاه طييث كنا إيا ئالوأ أن إلا تئثئألإ جاءهم إل دعونهن َكال تعار: قوله 
حالفي أهدكها التي الكثيرة القرى تللئ، أن اوكريمه الأية ُذ0 في تعالى بنن 

لمين.كانوابأنهم اعترافهم إلا الدعوى من لهم كن لم الخيلولة، حال في أو المات، 
محرمابمدها وآذثّأط ظاِلمه 'كانت لؤ من لصمنا قوله: في المعنى هذا وأوضح 

بثهامحم ُآ إك مآيجمأ ومحأ لأ ؤا إئتؤن تما هم إدا إثتج آ>سوأ ؛؛lt ؤ؛ ءا"ملرئى 
حئدعؤبنهم يمحق ؛١^، ^١ ا.ا 'ًللي؛ن كا لدا يؤئدآ محالؤأ ؤا دتثلؤن تلكم ونئزيإغ' 

]الأنياء[ّ.(ه حمدمن حميدا ■تتهثئأ 
بهحاءت ما صحة على الواضحة الدلالة لأية ا هذه فى : ■ iiij؛؛جرير ابن قال 

ابن؛ذلك، حدئنا أتمهم<ا، من يعذروا حتى قوم هللث، ارما ه: الله رسول عن الرواية 
بنالله عبد ل محا محال! الزراد ميسرة بن الملك عيد عن سنان، أبى عن جرير حدثنا حميد، 

قلتقال; أنفهمء، من يعذروا حتى ئوم هالك، ررما .ت الله رسول قال مسعودت 
إلا-هءئم إل دعوتنهن ع0 'ؤثا ^؛ ١١هده فقرأ قال؛ ذلك،؟ يكون كيف ت فه ا لعبد 

ؤاه.شه محا إما ^١ ١٥أن 
هنايلمن لم ©4. آمث؛؛ن إلهي آذسد ٌ >قثئلن تعالى: قوله 

إليهم.أرسل الدين عنه لمسوول ١ الشيء ولا المرسلون، عنه المسوول الشيء 
الأمموسال أممهم، به أحابتهم عما المرسلين يسال أنه أحر مواصع في وبين 

.رسلهم يه أجابوا عما 



١٨٠)٧( \لأءو\ف: سورة 

[.١٠٩ندة; ]IJUلمتنه مادا نقول الننل أممث بمنع • لأول ا في قال 
]القصص[..ه ألثنسلى لنتر مادآ ئقؤل تهم ناي ؤ>هم الثاني■ في وقال 
تتعالى قوله وهو يعملون، كانوا عما الخلق حميع أل يأنه آخر موضع في وبين 

[.*١٩، ٩٢ثتلون4 َةازأ عث! و أقن كغنهن جك مؤ 
إلتؤتِآرسز أريك ؛ؤةوسثأى ؛ هناقال تعالى أنه وهو معروف،! إشكال وهنا 

؛تلة4@ثثا ص أيضا: ال وق١^٣٥• َولثثاك 
لمؤ؛ إثبايت، في صريح وهن.ا ]الصأذات[، أو^ه مسثولون إقيم ؤمحقفونجِ وقال: ]الحجر[، 
[،٧٨]l!__: ألمنيوله ذممهث ص يتثث ؛^^؛٠ قال؛ أنه مع القيامة، يوم الجميع 

]اس[•.4 كان ه ,إض، مء م بمل لا وقال: 
عنالاصعلرأب إيهام )دفع كتابنا في لمدكورة ا ت لأيا ا بين الجمع وجه بتنا وقد 

تعالى.اطه شاء إن هنا إيضاحا ه وسنزيد الكتاب( آيات 

المثبتالموال من أحتس المذكورة الايات في المنمي السؤال أن أولأت اعلم 
؛Jiiفإنه خاصة، ذنوب عن سوالأ بكونه مقيد فيها المنفى الموال لأن فيها، 

الت وقال الذنوب، عن بكونه فحصه [، ٧٨]اكصصت ذميههمِ عن ثتثث 
أنذلك من فينضح أيضا، بذللث، فخصه ]؛J_>__[، ؤاه جثآئ ولأ إص يميع عن محثئ 

المنفيلأن وقوعه، من مانع فلا فعلوه ذنب عن ليس مثلا والموءودة الرسل سؤال 
عنآلصبمJدتين ت تعالى قوله إيضاحا ذلك ويزيد ذنب، عن السؤال خصوص 

■ؤءأتتقوله! في المذكور لعيسى سؤاله بعد وقوله ٨[، ]الأحزاب! الأية . .  .
بجمهئ١ ه ^٥١)، [، ١١٦]المسائدة: الآية . . أهوه. يؤن من إلنهإن وخأ أتمدوق لفاّل هنث 
فيالمنقي الذنوب عن والسؤال [، ١١٩]المائد٥! لأية ا . . . ألمندمحن نفع 

بكلعلمه محيقل - وعلا حل — لأنه والأستعلأم؛ الاستخبار سؤال به المراد الايات! 
التوبيخسؤال هو منه آخر نؤع ثبوت السؤال من النؤع هن،ا نفي ينافي ولا شيء، 

القرآنفي للكفار اطة سؤال أن هذا على ويدل العذاب، أنواع من نؤع لأنه والتقريع؛ 
]الصافات[،.4 سامحن لا ث؛هم ما . ثنئؤئرن إئم 4وقهوتان كقوله: وتقريع؛ توبيخ كي، 

الأيات.من ذك غمر ١^ ]الط-ور[، .i محزرث لا أنث P سآ 4أسي وقوله: 
تعالىالله عند والعلم - المذكور كتابنا في مبين الجمع أوجه وباقي 

همت.4■َة مؤوتا همم ُؤءتممس تعالى؛ قوله 
يعملونهكانوا ما القيامة يوم عباده على يقص أنه الكريمة لأية ا هذه في تعالى بلن 

دارفي له فعلهم أيام فعلوه عما غائبا يكن لم — وعلا جل - بأنه وأخبرهم الدنيا، في 
صغيرهن فعلوه ما بكل علمه المحيتل الخلق، جميع على الشهيد الرقيب هو بل الدنيا، 
ينبمكوث ي "كهوله؛ كثيرة؛ آيات في المعنى هذا وبين وحقير، وجليل ويير، 
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تاأين تعهم ئو إلا أهر ؛؛؛؟ لتلك ين أدك ولا سادثم ثر إب محو ولا ثإيثهم م إلا دلِق 
ماؤتتؤ وقوله; ٧[، م_جادلة; ]اله علم شء 0لإإ إثت إن ألأينمإ يوم حملؤأ بما ثئهم م ٢^١ 

َقثإ4ما أين تذؤ وهو فع يعج وما السمن يى يرث وما يما بمج رما ألأين، ف ئ4ح 
لطن؛إلا عم ثى سأوة ولا يءابن بن يِه ث-إوأ وما ثأن ؤ، ظأ ؤوما وقوله- ٤-؛' ]الحييي■؛ 

ولأآلثما؛ ي ولا ألارمف ؤح درؤ يثثان، ين ره من ترب وم، قيئ تحضون إل ش،ودا عوؤ 
•تيوس-ا ل.اه نثن كثب ؤ، إلا آلإث ولأ ئلك •بذأ محغر 

،ز لمعا ا صفات فين لنا ا المعتزلة على الصريح الرد الكريمة لأية ا هذه في تنبيه■ 
تقولهم في وهكذا العلم، هي بزاته، قاممى بصفة لا بزاته، عالم تعالى إنه ت القا 

تبقوله الحلم. صفة لنفسه أثبت هنا فانه متكلم، بصير، سميع، ، حئ مريد، فادر، 
[.١٦٦]النساء; لأية ا . . دمدّهعه. ت تعالى قوله ونفليره محذّه، علهم 

وتناقضه.طلأنه في عاقل يشك لا الذي مذهبهم يقللان في صريحة قرآنية أدلة وص 
ألص4.ِمتأذ ؤثا'لإدئ تعار؛ قوله 
حورلا أي حق، القيامة يوم للأعمال وزنه أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى بين 

iمحسيجن لت حنا من ينقتمر ولا ، مسيء لت سسا فى يراد فلا ظلم، ولا فه، 
^٠ألمينمة ِلوهمِ آلتستئ آتوئ كقوله! أحر؛ مواصع في المحنى هذا وأوصح 

حنينك.اهينا وكي يها أسا حردل تن حكثذ ي£كثال حفاك وإن ثقا ئئس ظلم 
ةلأيا . . . يضتعئهاه حثتقه ك نإن درؤ ي£دالا بمللم ثُ ه ^،؛0 وقوله! ]الآذساء[، 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٤٠]الساء: 

مو؛زنهرحمق رنن )ؤا المنمون ظز هأوكك موزين—م قئنئ ؤذإوأ تعالى• موله 
•)ؤاه يْللثون يقاقيثا َكازأ دثا آنفثبم حسثؤأ أؤ؛؛ 

حفتومن ، أفلحواموازينهم ثقلت مجن أف الكريمة؛ الأية هذه في تعالى بثن 
.هناوالخسران الفلاح يفصل ولم ظلمهم، بب يحسروا موازينهم 

عيشةفي كونه هنا بالفلاح المراد أن على يدل ما المواضع بعض في حاء وقد 
قوله;فى وذلك النار، من الهاوية فى كونه هنا بالخسران المراد وأن الجنة، فى راصية 

وعو"زينهء ثثئ من وآة رإتيِ_ثن. عيقثؤ ق ئهو ه مر؛زيئم مك ثش 
•]القارعة[ ر.(ه نائية ثار هيه أدؤيتكما وثآ )ؤا هتثاويةفهخ 

آلخي،ظخنإك مو؛زيتا، نقت وومِن ت بقوله موازينه حفت من حسران أيضا وبين 
]الموم-ون[كنلميث.ه فيا مثم آلنار ؤمبمهم ثلثح حإا-وث. عقم ق أفهم ش/ءِأ 

إنىضذلكْنالأيات.

التيالمعايش هذه كيفية هنا يبين لم لأية. ا ينا دلإ' ونتنا ءؤ ت تعار قوله 
سوءإق ألإمثن ؤقد كقوله; أحر؛ مواضع في ذلك بتن ولكنه الأرض، في لنا جعل 
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ثز:وأو زت @ ثا نجا قأقط © ظ آلأتض _، تمَ © تة آص نتأ أة و
]عس[.©4 لآؤ كث © وأة ويكنه ©  ٥٤وثدآيذ © ونحلا 

منهئآتظل )ن، يهء ثغغ (ثيثز آلاؤض إل أهء مؤف أة يحنأ ^١^]؛ ه؛ ولوق
وؤيثدء هأ-صبمئ1 ماء ألثساء ين وقوله• جدْ[، ]الإ©ه ِنيروتي أهلا أسهم 

]طه[.©4 آلئق لأول وزني لتلك 4< إة أثمم ثنحبمؤأ © ثئ ثان من 
دفءفيها لخنكم حئتهأ ؤوألآسر كقوله؛ المحمل؛ محورة في ذلك من كثيرأ وذكر 

الايات.من ذلك غير إلى ]المحل[، ©4 ئأًكلوف ومنها ومثيع 
منعكما معناْ العلماء! بعص قال مئ!ئأه. إي مند ألا  ٢٠تعالى; قوله 

آنمتق ما ; ررص؛؛محورة في تعالى قوله لهذا ويشهد صلة، ا؛ لا وار تسجد، أن 
منذلك ومحواهد لا،؛  ١١لففلة زيادة أوضحنا وقد [، ٧٥]ص; ه مدى -حلقت إ1ا تنجد 

آيات،عن الاصتلراب، إيهام )دفع كتابنا في البلد، محورة في العرب، كلام ومن القرآن، 
تعالى.طه ا عند والعلم كناب،(، لا 

■ؤثلمته قاد ين ■ء؛ئفي منه ثر أئأ تعال; قوله 
أنالقول وعلى نار، من حلق - اطه لحنه - إبليس أن الكريمة; لأية ا هذه فى ذكر 

حلقهالتي للنار أوصافا أحر مواصع في زاد فقد الجى، أبو هو الذي الجاف هو إبليس 
آلسمؤيِثار من ثل ين حك4 أؤوآ.اتان قوله; في كما السموم، نار أنها ذلك، من منها، 

منثايج ين أدماة قوله; في كما المارج، حموص أنها ذللث، ومن ]الحجر[، 
فيه.دحان لا الذي اللهب لأنه النار؛ مقللق من أحص والمارج ]الرحمن[، ه قار)© 

لم(م)صحيح وفي حرها، لشدة البدن مسام ش تنفذ لأنها موم؛ النار وّمينا 
وحالقنار، من مايج من الجان وحلق نور، من الملائكة حلقت، ١١مرفوعا; نهنآ عائشة عن 
أحمد.الإمام أيضا عنها ورواه . لكم؛؛وصم، مما آدم 

*ا©(ه آلصنغمحن ين إيك كمج فنا ثقكقر أي، هئ، ثؤد< هما يما ثأهتل ^٥١)، تعال; قوله 
حيث،قصده؛ بنقيض اللعين إبليس عامل أنه الكريمة; لأية ا هذه في تعالى بتن 

كانما بنقيض متصفا ذليلا، حقيرأ صاغرأ طه ا فأحرحه والتكبر، التحافلم قصده كان 
الذلأمحي والصغار; آلصنغوزه، يف ؤإثك، قوله; في ونللأ، والحثلهة، العلو من يحاوله 

لأية،ا من ويفهم الأنات،، من نلكا ونحو ه، مدميإ مدءوثا منا أمج ؤ وقوله; والهوان، 
وصحذللث،؛ نقيض له يحصل وإنما والرفعة، العفلمة من أراد ما ينال لا المتكثر أن 

[.٥٦]غافر; تنلضده هم ما يكثر إي طث}ووب ي، ؛^إن قوله; في المعنى بهذا تعار 
افهآعاذنا - الكبر عن تنشا التي الميتة العوان، من كثيرأ أحر مواضع في وبتن 
كمابها والاهتداء اطه، آيات فهم عن صاحبه ، لصرفت، سبأنه ذللت، فمن — منه والمسلمين 

منأنه نلكا ومن آلوه، يغير آمحرنج< فأ أله ءايلإ عن، ، j^'t؛^_تعالى; قوله في 
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]١^٢:هنقق؛ةه ثوى ثهقن ي ص تعالى: قوله في كما المار، في المواء أساب 
ذلكومن ]المافات[، ©4 آسُ إلا اك لا م نز ١^١ >إم وقوله: [، ٦٠
ومامنؤث تا بملأ أس أنكن جتأ ُؤلأ قوله: في كما تعالى، اش يحبه لا صاحبه أن 

به،المتمم، هن استعاذ موسى أن نلائا ومن ]المحل[، ©4 غث، لا إثؤ بميؤزئ 
َلمومن ؤزنتفم ^^، عدلتا ^ ١٠متمحك ؤوق}أ ■' قوله في كما ثر، هو مما إلا يستعاذ ولا 

وعواقبهتئة، النتائجه من ذللث، غير إلى ]غائر[، ا©4 أيساب، يرو يويذ< لا ُةلإم 
الله.يرفعه — وعلا جل — لله صع لمتوأ ا أن ت لأية ا قي المخالفة مفهوم من ويفهم الوخيمة، 

ؤJت١دت كقوله أحر؛ مواصع في عنده له ضمن لمتوا ا مكانة إلى تعالى أشار ومحي 
[،٦٣ف_رق_انت ]الاسا1ثاه ^ ١١٥^^؛، حاطبهم وزيا هؤثا ألأيي عق يمشؤن آرتجى أو-تي 

ِبينهطؤألتشة ح\ي وؤ 'أمح؛؛ي، ف، عثيأ محيدطل لا ,^-؛0 بفهآ أإٌنرلآ ^لثار ت ه وقول__
يمخرلا حتى تواضعوا أن إلئ أوحي ررإنه ت قال أنه . عنه صح وقد ]القصص[، .ه 

الشاعر:قال وقد ١^٠((، على أحد يعي ولا أحد، على أحد 
رقيعوهو الماء صفحات على وجهه تبصر كالبدر تكن تواصع 

ونمنعوهو الجو صفحات إلى ينقّه يعلو كالدحان تك ولا 
الممى؛العليب أبو وقال 

امالقتوانحني الجيش الى تعمحل ذو إلا عل يم لو ول
).ه،آتظون من إثك ئ ١٥ؤ(بجو إق آنيو وقال تعالى: قوله 

ررالحجرهفي ذكرها وقد إليها، أنظر© التي الغاية الأعراف سورة في هنا يبتن لم 
لحجر((١١١سورة في لقوله: العلوم؛ الوقت يوم هو الإJذلار ذلك غاية أن مبينا ورلحساأ 

طلبفقد ]افصج_ر[، .4 أنش آلوئت ق إق . هشمواِ من أؤؤن؛ث 
العلوم.الوقت يوم إلى الإنظار اض أءعلا0 وقد البعث، يوم إلى الإنفلار الشيطان 

تعالى،اطه عند والحلم الأولى. النفخة وقت به المراد يقولون: العلخاء وأكثر 
آدمبني سيوقع أنه إبليس ذكر الذي هذا . آّقمهتإمحن تعالى: هوله 

فيتعالى بتن وقد يهلكهم، حتى إليه يدعوهم فيما سيطيعونه أنهم منه محلنا قاله فيه، 
يثئهز.ودس عليم صدق بقوله: فيهم، صدق هذا محلنه أن رامحباة سورة 
■إليه الإثارة تقدمّت كما [، ٢٠]سبأ: 

.ه.أ؛ثع؛ن ء جهم لأنلاق عمم يتلق لش تJءوثا ْما أحخ تعالى: هوله 
مذءوماكونك حال في منها اتمج •' لإبليس قال أنه الكريمة الأية هذه في بين 
المهلرود،الرحمة، عن البعد والخدحور: الممقوت، أو العيب والمذءوم: مدحورأ، 

كقولهأحر، آيات في المعنى هذا وأوصح تبعه. وممن منه، جهنم يملء أوعده وأنه 
]ص[،.ه أمحق يم يعش نيثن منفر جهم .^؛٤ آقؤن ؤأئق هأ-لى ود ت الى عت
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عيروأسمنز . ثرضا جزآء وهر جرآ جهنر ؤث تهمّ يعك مش آدثب ؤةوأ ه؛ ومول
وماوء1ثإ وألاوقي آ'لأموو ق وقiركهن ولحلك ؛٥،؛؛، ءي يأطب بموقك نثم أنتثث 
إمحشرمحي © لأٌَ ۶ فبما وقوله: ]الإّراء[، .i مذا الأ أيقبمث ئبدئء 

لأيات.ا عن ذلك غير إلى ]الشعراء[، ا©ه آيمث 
آئبمي4.ثق أقذي لئج ألشثهلسكآ لا ثائم وه تعار؛ قوله 
أبويهم،فتن كما يمتنهم أن آدم يني الكريمة لأية ا هذه في تعالى حذر 

ينجهولم فيه، وقع فيما يقع أن قيل إبليس مكر من آدم حير أنه آخر، موضع في وصرح 
قلاؤلنوجلك لاق، عدو هندا إف ينادم ت تعالى قوله وهو عدوه، من التحذير ذلك، 

•]طه[ ا.أيم متثق آلجثئ ثن 
.لأية ا ء١تآئد١ه علتيآ ؤحدثا ،لوأ ثحثة ساو_ا ورإدا ■ تعار قوله 
أنهاعلى اسدلوا U^^، فعلوا إذا الكفار أن الكريمة: الأية هلْ في تحار ذكر 

ورشد.صوابا لأنها إلا فعلوها ما وأنهم ينعلونها، آباءهم وحا.وا بأنهم وصواب،، حق 
ءاتعار: قوله وهو الأمم، جميع من واقع هذا أن آخر؛ موضع في وين 

ءاثمهمعق ثإثا أثة عق أابآ؛نا و؛ثللأآ إنا مرمهآ هاو اي من هميت ؤ، ثبم، ين 
]١^^٥،[.©4 ثسرق 

ئ١بآؤئلمكاث كقوله: كثيرة؛ آياتط في الأعمى التقليد هذا عليهم افه ورد 
ثلأشئا ثمن لا م ك وثؤ وقوله: [، ١٧٠]اJقرة: تنتذون4 'ولا ثئا تنإوث لا 

ءاياءذهعلته ؤحدئم متا يأهدئ حقتم أؤإو 4قثل ه: ولوق[، I١٠٤ دة ]المائياتدونه 
©4غثمح، ءامم هق ئئم © صال؛و< ؛١؛؛؛^^ أيؤإ 4إمم ه: ولوق[، ٢٤ز-مح__رذا: ]ان
[UlvJl ;،^٧٠، ٦٩ ،] الآيا>ت،.من نللأ، غير إر

.4 ألأقله هنيم خأ دمتبما نيئ زبما ثودئن ؛؛-^؛٢ ؤَقا تعار: قوله 
التفسير؛من وجهان للعلماء الكريمة لأية ا هذه في 

معادةمن اممه علم في ل،كم سبق كما أي ثودؤزه؛ 4َكا،؛أؤ محنى أن الأول: 
ومنالسعادة، إلى صار معيد بأنه العلم له سبق فمن إليه؛ تصيرون فإنكم شقاوة، أو 

هذئ؛ يعده قوله الوجه هدا على ويدل الشقاوة، إلى صار شقيغ بأنه العلم له مبق 
قولهأيضا عليه الدالة ت لأيا ا ومن ، ترى كما هر حنا وهو ه، ألئّانئت ؛^٠٢ "حم؛ وفيقا 

وقوله؛٢[، _ابس: ]ال_اوه همن مخ ينقلا فيآؤ ح؛دآؤ أثوى بث تعالى؛ 
حلقهم.- وسعيد شقي إلى - لأخلاق ا ولدللثط أي [؛ ١١٩]هود: ئيهزه 

ولمأولا، خلقكم كما أي ثودوزه؛ بدأم ؤَقا قوله؛ معنى أن الثاني؛ الوجه 
وصرتممتم أن بعد أحياء قبوركم من ويبحئكم أحرى، مرة يعيدكم فإنه شيئا، تكونوا 

■حقأؤل بدأنا أؤَكما كقوله؛ جدآ، كثيرة الوجه هذا على الدالة والايات رميما، ما عفنا 
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I]الروم يييدءه ئئ آلحق تدؤأ أقنى وقول* ، ٢١٠٤]الأنساءت ه. علتن! ؤعدا شيدم 
إنآلناس كأيها ؤ ت ه وقول[، ٧٩]يس: ثرزه أول أنشئ ٢^ ش-يا ! وقوف،[، ٢٧

الايات.من ذك غير ٥[، ]الحج: مني(ه تن ققتتُ ؛ئا آلمثب تن رتّا ي كتر 
واحدوكل وجهان، لأية ا فى يكون قد أنه المبارك الكتاب هذا ترجمه في قدمنا وقد 

تعالى.الله عند والعلم حق، كله لأنه الجمع؛ فندكر القرآن؛ له ويشهد حق، منهما 
.نهتدص1>ه أمم وعئسبوك\ آش دون ين أولياء ألئتثطإتL آمحديأ إيهم ؤ تحار■ قوله 
اش،دون من أولياء الشياهلين اتحدوا الكفار أن الكريمة، الأية هده في تعالى تن 

يفلنونذلك ومع تعالى، الله شرعه ما يخالف فيما لهم طاعتهم الموالاة تلك ومن. 
■هدى على أشهم 

باللهوالعياذ عملأ، الناس أحسر فهو كذلك كان من أن ت آخر موصع في وبتن 
أ-قوهق سعتم صل وااك!ن أتلا آلأصؤا دور هز ^؛3، -ت وعلا جل - قوله وهو تعالى، 

]\ي.ث1ثا.ه محزن أء محون زم الدتإ 

لأنهدى؛ على أنه حلنه ينفعه لا الكافر أن على تدل القرآنية لنصوص ا هذه تنبيه؛ 
لشدةالكافر ولكن شبهة، ولا لبسا الحق في تترك لم الرمل بها جاءت التي الأدلة 

فيلجاجا النهار؛ رابعة في كالشمس هي التي الأدلة في يفكر يكاد لا للكفر تعصبه 
تعالى.انقه عند والحلم محذور. غير كان فلذلك وعنادآ؛ الباطل، 

اللهأمر . ينمحألثلثت إعثادْ؛ّ أمج آه أقه زفه حرم تن ت تعالى ئوله 
آهآثي زينة مب ؤس إنكار! ل محوا يسأل أن I نبته الكريمة لأية ا هذه في تعالى 

التيوالحرث كالأنعام، لإوه ين ؤوآقت1ني ف، لتلوا ا في كاللباس إص1دهءه، مج 
الحج.في الجاهلية في الحرب بعض حزمه الذي والودك وكاللحم الكفار، حزمها 

-،وعلا جل - عليه مفتر فهو الله على ذك قال من أن أحر؛ مواصع في وصرح 
ألدمعق .وثرإ حزمؤهنذا حقل ئذا \3ءب آنيتكم ممبف ^١ دولوأ ولا كقوله؛ 

د-ثاوأ١^٤٤ حسر وفوJ\،؛ [، J^^JI]يقيمف.(ه لا \3ؤوب آم عز يئرؤف آقه إن 
ثهئوخكءقالوأ وما محتوأ هو أم عق أفرآء آثه ررهمهئّ مآ وحروأ عتر بميي سمها أوقدهز 

زثثلأثثإثا تة ؤثقر رزق تت ثم أثث أنزل ة أزلاقر ظ وقوله؛ ^٩ ١٦
طلبموصعآخر في وطلهم ]يونس[، مروث.ه آثه و و ثآؤ أذى ءآقه قل 

شهدإن نبيه ونهى ، هذاحرم اله أن لهم يشهدون الذ،ين بالشهداء توا يا أن إعجاز 
هأة خكودث أك؛بما ديدآم هلم ارش تعالى; قونه وهو معهم، يئهد أن زور ثهود لهم 
الآ_ات.من ذللث، غير إلى [، ١٥•]الألُام: تثةث4 ئئهثد ثلأ ش؛ثوأ ؛ن قيأ كرم 

آكأو،ينوء وثثآ إ؛مل-هلم همنهن 3الت إثثا فبما أدايظؤأ ،إدا ؤ-ْءآ تعالى؛ قوله 
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بينولكنه إضلالهم، من مكنهم الذي السب هنا يبين لم > ألثاره ين ضبمعفا عذابا قثاتبم 
ومعلوموكراءهم، سادنهم كونهم هو ذللشا من مكنهم الذي المسنا أن ت آخر مرصع في 
إثاليا ١٥؛^؛تعالى؛ قوله وهو به، يأمرونهم فيما الكبراء المادة يهليعون الأتباع أن 

]الأحزاب1ة لأي١ ه آتياي، يرى بمئؤيا ءايم ;قآ .( آلشبتلأ ئأصّأويا وك؛هدا سادئثا أطم! 
ؤهمعنن مؤقؤفؤبمك آلظنلمؤن إذ نى بقوله' ثأ؛ ررممحورة في ذلك وبسمل [. ٦٨، ٦٧

مؤهييىثة أنم ؤ؟ آستةمإآ ِللإان آسقنعق؛أ أؤ؛ى بموت آلمول، بني> إل، بمثميم يجع 
كتردل جاء5ِّ إذ بمد آئدئ عن صثاندقً أش آسمنآّعفوإ أتعنإ هال 

يكثرق ثأمومحآ ئد وألنهار ١^؛,، ذكر ى 4^؛؛، آنقئعمإ آمحيف ميبن. 
[.٣٣-٣١]L: خ(ئؤ4 ه زمحنل أش 

الكريمة،لأية ا هذه في تعالى بين آمه. ين مشنا عدابا تعالى؛ ئوله 
للمتبوشن،العذاب يضاعف أن القسامة يوم طه ا يسألون لأساع ا أن الآي،اتت من وأمثاله! 

ْنعنهم تخفف ولا الأتباع، تنفع لا للمتبوهمن العذاب مضاعفه أن أحر- مواصع في وبين 
]الز-خ-رف[،.ه آتداو_، ق أنهؤ هلمثم إذ أثوم مشعؤفم ُؤرثن كقوله! العلاُِ،، 

دلإَكارى ثا إثثرذهتِ أولهتِ أؤوئ١لت ؛ وقوله ، لأية ١ ُ . . ه ، منفذم ^٠١؛؛! ؛ هن-ا وقوله 
ِةلإقا 1نةظروأ أك;بمك ؛ؤقاث، ؛ ،، ونوJةكم؛ون.ه، َقتن يثا ^،>_، صل ين عثنا 
الآياتامن ذلك غير إلى [، ]^ly.4 أمح—اق بهمي ذكم ئد آق- ءُكك محهآ 

هذهفي تعالى ذكر ألآم؛ر4. جإ ثن ي، تذ؛4، صدوربم ؤ، تا تحالى؛ قوله 
الذيوالحسد الحقد من الجنة أهل صدور في ما يننع وعلا-، حل - أنه الكريمة؛ الأية 
نلعأن آخر موضع في وذكر الجنة، في الأنهار تحتهم من تجري وأنهم الدنيا، في كان 

المصب،من آمنين متقابلين سرر على إحوانآ كونهم حال، في يقع صدورهم من الغل 
ءء،خل ين ندوربم فا لا ُؤرمبما ررالحجرء: في تعالى، قوله وهو الجنة■ من والخروج 

]الحجر[.شملأ.ه يمنا هم وما سلب فّها ينقهم لا ^^أل؛بم. رِر مؤ 
الجنةأهل بين أن الكريمة؛ لأية ا هنْ في نحالى ذكر لأية. ا وبيمتاءابه ؤ تعالى؛ قوله 

تيقوله الحويد سورة في بينه ولكنه ، هنا الحجاب هذا يبين ولم القيامة، يوم حجابا النار وأهل 
.[  ١٣ت ]ال>ديد لأية ا . . . ^لمدابه ملي ين ؤحلتؤثه آلرحمة مه ئاطنؤ اب ؤ مؤر يتتم  ١٣^^؛؛

أصحابأن اعريمة الأية هذه في تعالى ذكر ٠ يستبممه ه ؤمم_ن ت تعالى قوله 
أهلسئما هنا يبين ولم ٠ بسيماهم — النار وأهل الجنة أهل من — كلأ يعرفون الأعراف، 

رجةئيص كقوله; أحر، مواصع في لذلك أشار ولكنه النار، أهل ولا الجنة، 
[.١٠٦ت عمرآن ]آل لأية ا . .وجؤإه.رمتود 

سئماالعيون؛ وزرقة وقبحها وسوادها الجنة، أهل سئما ؛ وحسنهاالوجوه فبيامحي 
آلعييّدممّه ؤحوههر ق الجنة! أهل سئما في أيضا قال كما النار. أهل 
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الناو!أهل سئما في وفال ]القبامة[، ا.ه هرإ بجند ؛ؤو-مء وقال؛ ]المطففين[، 
هثثأؤوو-محثُ ال وق[. ٢٧رنس: ]بة لأيا • ■ مميثاه. \ه تن قثلك ؤمئين ^؛؛؛؛، 

[.١٠٢]طه: ئاه بجند ألمم؛نق وقال؛ ]عبس[، !لأية . . .4• صأ 
لأية١ هذه في تعالى ذكر . ئتةلإون4 َفم وتا ■ئنترؤ نلإ' أعئ تآ تعالى؛ ئوله 

ماينفعكم لم ت هم بسما يعرفونهم النار أهل من لرجال قالوا الأعراف أصحاب أن ت الكريمة 
.الدنيافي استكباركم ولا وأنصاركم، جماعتكم كثرة ولا المال، من الدنيا في يجمعوه كتم 

الفردأ، يحشر القيامة، يوم الإنسان أن وهو - ذلك وجه أخر مواصع ش وبض 
عذاببه يجزى السنيا في استكباره وأن . حول ولا خادم، ولا ناصر، ولا معه، مال 

وتإءما وؤم مزن آوذ ئ ئزدئ حئث1يأا كة-وله: ١لآخرة، في الهون 
ه:وقول]مريم[، واه ^!١ واأهتأ مؤن ما ■' وقوله [، ٩٤امت الأن-ع-]^ 

كثربتا ألهؤن عذاب قمؤدئ، وقوله؛ ، ]مريم[ ه يندا ألثيمؤ تؤم ءلنه  ٢٠٠٠^^؟^
[.٢٠]الأ>ماف; أ-لةه يعر آأذءي_ا ؤ، دسككهمثن 

لتلألص تتئا رنن ،؛ذ ق ئن ين ثيأ يئون ؟بميم هه ق" تعالى؛ قوله 
■ه ممل كثآ أرى عين ئعن-ل نرد أو ثا ئيشمعوأ تساء من لثا 

يقرونالقيامة يوم الحقيقة عاينوا إذا الكفار، أن ت الكريمة الأية هذه في تعالى بين 
أوفينقذوهم، شنعاء لهم يشفع أن ت أمرين أحد ويتمنون بالحق، جاءت الرسل بأن 

لهميشفع هل هنا يبين ولم الله، يرصي بما ويعمطلوا الرسل، ليصدقوا الدنيا إلى يردوا 
ينفعهم؟الرسل بصدق ذلك اعترافهم وهل ردوا؟ لو فعلون وماذا يردون؟ وهل أحد؟ 
لماأؤئ1ا ت بقوله أحد لهم يشفع لا أنهم فبين أخر، مواصع قي كله ذلك بين تعالى ولكنه 

]المدو_ر[،^ نيين ثثعت تثعه1ر ؤة٠ا ت وقوله ]الش__ع_راء[، لأية ا قسن ثن 
لمائهِيتيئ ت قوله مع [، ٢٨ت اء يب]الأن٢^۵-^،^ دى إلا ه! وقول

[.٩٦]١^: افن4 آلمزم ي بجي لا أق ؤؤُى وقوله: ٧[، ]الزْر: آلمح4 
دآكمأآلثيميا إذ ثمى ُؤولو كقوله: متعددة، مواصع في يردون، لا أنهم وبين 
وشناشئنا ؤأو ا.ا هيؤبك؛ إيا هممحيحا أتنت، ة;جعثا همبميعثا أبممغ رب؛آ يعؤن عند 

ؤاهأتحيرك< و1تاثرا آلجثؤ بى جهشر v^؛u مي أكهمئ حى وعإ هيئتها يني( َلآ 
النارأن على دليل الأية. . . حهشره. لأيقخأٌ مي آلمل حي ؤول؛مح فقوله: ]اوسجدة[. 

تمللصتا حاآ يبما بمثلؤؤن ؤوه-م وقوله يعذرون، ولا يردون، فلا لهم، وجبت 
ثدهمبجأهأقذن هآءكم ظ س يه قوحتقز ما تنزي أهمؤ سؤ محقنا أوى عر 

همإنذارفيها، يتذكرون مدة بالإمهال الدنيا في عذرهم قطع بأنه فصرح [. ٣٧]فاطر؛ 
ووخبقوله؛ ذلك إلى وأثار أخرى، مرة الدنيا إلى ردهم عدم على دليل وهو الرسل، 

إثئأأؤلُمدآ لقولهم: جوابا [، ٤٤ت ]إبراهيم واو]به ين ثمكم ما مل ين( أئسمشم ثآًت—-همبرأ 
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آثمدعى إدا يائدد ؛ وهوف، [، ٤٤_م; ]إمراه_تآلزنزه ؤثقج دعؤثك ممث يب أجم 
غدلوبماأؤة>مممةثا ت عنهم تعالى قوله يعد [، ١٢]غافر; تينوأه ، i4jيئملف وإن يقثنتن همحدم 
آلدزة سبم عقها يتبجوة وقوله؛ [، ١١ثيخم4 بن ئثمحج إك ئهل 

;أؤإلما اهبين قول• بعد [، ٤٥; ]آلشورى لأية ا . . ■ بؤأه مف ثن 
حسرواوقد ت ا نهوله وق[، ٤٤]الشورى; سهله من مرز إق هل اقولودكv أنمذاب 

!لأية.. . نرده. أز ثآ يشمعوأ اثساء من ،! jJويهز ت قوله يعد ، 4j*^i. . آنفم.لمه. 
عنه.لهم محيص لا وأنه ب، لحدا ا وجوب وعلى لدنيا، ا إلى لرد ا عدم على يدل ذلك فكل 

ووؤقوله؛ وهو والطغيان؛ الكفر إلى لعادوا ردوا لو أنهم آخر موصع ش وبس 
علىواصح دليل الكريمة لأية ا هده وفي [، ٢٨]الأنعام; الأية ٠ • . نهوا لتا ئمادؤأ ردوأ 
وجد،لو يكون ا كيفيوحد لا أنه علمه في سيق الذي الممكن المعدوم يعلم تعالى أنه 

لوكون لا الذي الرد هدا ويعلم أحرى، مرة الدنيا إلى يردون لا أنهم يعلم تعالى فهو 
ثقنذؤ0هنإمم ته موأ ث تادؤأ ردوأ قوله؛ في به صرح كما يكون، كيف وشع 

هولأنه يحضرونها؛ لا تبوك غزوة عن المنافقين من المتخلفين أن ويعلم [، ٢٨]الأنعامت 
.. ٠ ه قثجهلهم آنعالهم آقه تتتكره ت بقوله بينه كما لحكمة، عتها ثبعلهم الذي 

كمايكون، كيف وقع لو يكون، لا الذي الخرؤج هذا يحلم وهو [• ٤٦ت ]التوبة ية ألا 
هامحقن بموقفأ خثم َرمحؤثثوأ تاك ي زام ثا دؤ سمأ بهفيقوله:>و صرح 

ثلشهمؤ، ثنمحأ مز تن يهم ما وقتا ؛هنثهم ؤُؤ تعالى؛ قوله ذلك ونفلير [، ٤٧لاكواة: 
.لأيات،ا من ذللث، غير إلى .4 سهوي 

الألءؤ،ه ينا رنل ق ■ك ^٥^ 1 بقولهم ا هل. اعترافهم أن أحر؛ مواصع في وبين 
ؤءقوقوله: ]الملك[، ؤاه التعير إنححع_، ئثتما يذجم تعالى؛ كقوله ينفعهم، 

.الآياتامن ذلكا ونحو [، ٧١]الزمر: هق آلددا)_، كثة حقت، ؤوكت 
يفصللم أثام-ه. مئة 1، وألغو ٢^٣؛^، -نقإ أق رقكم ؤ.إ>ِى تعالى: قوله 

يآ/دثش حيق أثلكا ثتت،ئفرؤف ١^٠^٢ ^^3، بقوله؛ لإ فصلت،  ١١محورة في فصّله ولكنه ذللث،، هنا 
أم؛م؛اوهدر يها وترة مهها من وذثئ فها ُبمل رو( ألئ؛في؛بم ين، دلكا آئ،ّادا د ؤعمعلؤن ؛و؛يرا 

كياآؤ ؤ، أئيآ وه؛بير، تا ئثال^ دثاة قئ ١^٧١؛ إق ؛؛، ٣١م . تيظإ؛ى ستآء آءي \وء ف، 
[.١٢- ٩ ]فصِلتا: أمهاه سماؤ حمل ؤ، ؤأؤتمح، يؤمؤن ؤ، سمؤإت سح قنحمجأ لؤ^ ًلا,ءيبم أوا هاثنا 

الكريمتالأية هذْ الآية. ١^ الخل تئثى آتمح، ء أ:زنح، م تعالى: قوله 
أشكلن،؛ ذللث، ونحو [ ١٠]الفتح: ^ أيدتيم زذ أثم يد ؤ كقوله ين؛، لصفا ا آواُت، من وأمثالها 

التعطلإلى قوم فصار كثرة، يحصى لا حلق بسببه صل إمحكالأ الماس من كثير على 
أوصح— وعلا جل — وايلة ؤ كله ذلك عن كبيرآ علوأ وتعالى مسحانه — التشبيه إلى وقوم 
حل— أنه ذلك تحرير وحاصل إشكال. ولا لبس أي فيه يتترك ولم الإيضاح، غاية هدا 

أمرين!من متركب الصفات، آيات فى الحق أن بين - وعلا 
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سبحانهصفاتهم، في الحوادث مشابهة عن . وعلا جل — الله تنزيه * أيءهما 
يذلك ص وتعالى 

لأنهرسوله..؛ به وصفه أو كتابه، فى نفسه به اض وصف ما يكل الإيمان ت وثانيهبما 
اممهيعد اش يصف ولا [، ١٤٠]البقرة؛ ١^؛^ ؤ أعئم '؛ؤءآنم الله من ، u^Ijأعلم الله يصف لا 

وهيئ ء؛محُ إلا هو أثثئ.4 عن يطق ق فيه: قال الذي أعلم؛اشمنرسولاشه 
ايثهرسول له أثبته أو العزيز، كتابه في لنفسه أثبته وصفا اطه عن نفى فمن ]ألنجم[، 

اللهمن أعلم نفسه جعل فقد ، — وعلا جل — بالله يلتق لا ما يلزمه الوصف ذللثا أن زاعما 
٠[! ١٦]النور؛ عغلي،،ريم بهتتن هدا زؤسيءحننك _، وعلا جل — بالله يليق يما ورسوله 

ومنصال، ملحد مشئه فهو الخلق، صفات يشابه الله وصف أن اعتمد ومن 
الخلق،مشابهة عن _ وعلا جل — تنزيهه مع رسوله له أثبته أو لنفسه أثبته ما لله أوستتا 
الخلق،مشابهة عن والتنزيه والجلال، الكمال بصفات الإيمان بين جامع مؤمن فهو 

تعالى؛قوله هي هدا، يها الله أوصح التي والأية والتعقليل، التشبيه ورحلة من سالم 
—وعلا جل " نفسه عن فنفى [، ١١]الشورى؛ آلنيره آلسّميع ؤهو ُثون\ء َكمثنيث ؤثس 

ت،صنا لنفه يبت وأ [، ١١لثوري؛ ]١ ه شمنإء َكِسإهع لتس ؤ بقوله! دن لحوا ا مماثلة 
١لأيةهذه في فصرح [، ١١]الشورى: ألنيره آلتسييع يقوله؛ والجلال الكمال 
والجلال.الكمال بصفات الاتصاف مع المماثلة بنفي الكريمة 

أندون [ ١١]الشورى: آلتيره آلنّميع بقوله؛ تعبيره في السر أن والفلاهر 
والبصرالسمع أن الجامعة؛ الصفات من ذلك نحو أو الحغليم، العلي وهو مثلا؛ يقول 

أساسعلى يهما وصفه ولكن يهما، متصف الله أن فبين الحيوانات، جمح يهما يتصف 
السميعبقوله؛ جاء ولذا خلقه؛ صفات وبين تعالى وصفه بين المماثلة نفي 

هذهففي [، ١١-شورى؛ ]الاثوش\ءهب َؤثمحع 'أؤثس قوله؛ بعد [ ١١]الشورى؛ آثنيره 
وسنوصحالبتة، شبهة ولا معه لبس لا الصفات آيات في للحق إيضاح الكريمة ية ألا 
التوفيق.— وعلا جل - لاه ويا ءلاقتنا، بحسب تاما إيضاحا المسألة هذه - اطه ساء ن إ. 

أنالكريمة: الآية هذْفي ذم أتفن<. تث زق اشِ هتك >إئ تعالى: قوله 
الذينعبيده صفات آخر موصع في وأوصح المحسنين، عباده مجن قريب - وعلا جل - رحمته 

•آتيًقؤْه ويومحى يئمحذ لليأث سأدئما سمل وسعت، ونح—ني؛ ؤ ؛ قوله في لهم سثكبها 
ولم[ ١٨٦]البقرة؛ 'ؤذ_ريبه ؛ قوله في مؤنثة أنها مع الرحمة وصف، تذكير ووجه 

ونتركبعضا، س افه شاء إن — منها نذكر العشرة، على تزيد أقوال للعلماء فيه قريبة، يقل 
الظاهر.عن بعده أو ضعفه لنا يظهر ما 

المعنى.باعتبار فالتيكير الرحم، مصدر الرحمة أن ؛ منها
التأنيثتعين نسب قرابة كانت إذا القرابة أن الحربية اللغة أساليب من أن ؛ ومنها 
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ومها

ومنها

ومنها

وإ0مني، قريب تمول؛ ولا النسب، في أي قريبتي المرأة هذه فتقول! الأنثى قي فيها 
لهذاؤيدل منى، وثريبة بط ثريداره فتقول! والتأنيث، التذكير جاز مسافة قرابة ت، كان

تتعالى وقوله [، ١٧]الشورى: آلناعه تتل يدرك وما ؤ تعالى! قوله الوجه 
القيس!امرئ وقول [، ٦٣]الأ>زاءِأ: مثاه قة<ن ألتاعئ لعل بذوة 

يشكراابنة ة امالمثولا ت، قريم هائأم ولا ي أمإن الويل ه ل
وعلاجل - ض ا إلى الرحمة إخافة ذلك، وجه أن 
المحسنين.من قريب شيء أكا محذوف،؛ موصوف صفة قوله أن 

والأنثى.النءكر فيه يستوي الذي مفعول بمعنى بفحيل ئبهت، أنها 
فعيل،على الأتي بالمصدر ثيهتؤ ربما فحيل على التي الأمحماء أن ! ومنها

ثق!اقئهُتلخقثُ ثا قوله! في الخل-يق أفرد ولذللخ، بعضهم! قال ^،، JUفأفردت، 
الئاعر!وقول [، ٦١]النور: ه صديفتج آو 

اه.تإ، يثملم لمن صديق وهن 
لأوجه.ا من ذللث، غير إلى ٤[ ]التحريم: ء1هاره ذيمت بمد قوله: في والظهير 

قراءةعلى ّ رخميده ندى بهمتثك ئئ/ا ألرئخ يتبمل؛ ألء->■ ُأؤوهو • تعالى قوله 
أمامتنتثر لأنها بثير؛ جمع الثمين: ؤإمكان الوحدة، الباء بفم لقماه ؤ ت عاصم 

ألغحنسل أد ءايننهء تعالى: قوله يوصحه المحنى ا وهن، به، مبثرة هلر ملا 
غيرفى مبينا جاء كما المهلر، برحمته يعني ، ندىوقوله: [، ٤٦]الروم! 

]اوث.ورى:ؤينئز ينطؤأ ما بعد من أؤ،؛، يرل، ألى كق_وله: الوض-ع ها.ا 
[.٠٠]الرومإ موإ؛أه بمن اُلأزيأ بج، >كم، آممي ;م، ءائر إئ وقوله: [ ٢٨

الآية؟ه صت لم ثئثه ماك حكب(؟ أثك إدأ ^-٠؛؛" تعاي،؛ ئو.له 
شامحيث إلى ومِوسونم الريح، على السحاب يحمل أنه الكريمة لأية ا هده في بين 

هثابانغر آلج ؤثل ١^؛؛؛، ت كقوله كثيرة آيات في المعنى هذا وأوصح لأرض، ا بقاع من 
يبعئحئ آلانض إق أتآء ثثؤى أدا ؛رو_أ ■' وقوله ٩■؛، ت ]فاطر ه منت كد إقآ ئثثه 

الآيادتإ.من ذلك، غير إلى ]الجل.ة[، يمحة.4 أئلأ ثأسم أتثهم يته ئأظل، يقا 
تحالىأنكر . ندمء عق وذإؤ بن دكئ يؤ آذ بمتن ح تعالى: قوله 

مبوبض رجل؛ إرسال من عممهم هود وقوم نوح، قوم على الكريمة المورة هذْ في 
ذلك،:من ه نبينا قوم ءجم_، في قال ذلك،، من عجبوا الأمم جميع أن أحر مواصع 

قعبوأ وقال: ٢[، س: ]يونأقاسه ئذر أق ننئم هلإ اث( أؤتآ آد عجتا إلثا؛را ؛ؤأ'ةاد 
آتمح،ح ي ه يآء ءؤذ:لائ، الما؛قة: الأمم عن وقال ٢[، : ]ق،نده ننذث ءئم 
مد4َةدس، وقآل: ]التغا؛ض[، يد.4 عى وأنة آثأ وتقس ؤيؤأ ذهمؤأ مدومآ أبثث ئثاوأ 
\\قثا ٣ : وقال [، ٢٤، ٢٣؟ه4\\س:  ٠٤:١٧ أتتإ ئناو @ ألندي 
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ؤُبمابقوله■ الإيمان من للناس مانع بثر إرسال من العجب هذا بأن وصرح ئعسثإرنه، 
]\إ)هآ.قثه.i نؤز ه أثث لكو أن ٩ أ'لأة ،٢ ^ لآط\ أن ص تخ 

الإيةه ئص وثنا كقوله: كثيرة، آيات في ذلك عيهم اض ورد 
]الفرقال;الك1؛ه ثأمحث إم الأ أمحيتن يث مل4ك أنثتا ي" وقوله: ٧[، ]الأنياء: 

الأذن.من ذلك غير إلى ٩[، ]الأنعام: دجلا4 لبمدنه نلخفا ثقتت ص وقوله: •٢[، 
ولكنهإغراقهم، كيفية هنا سين لم . هقدمحأال;ينث 4وأمثا تعالى؛ موله 

4ه1غذهموقوله: ]آلقمر[، لؤ^أ4 منيثر بماؤ آلذمل ؤ]ب 4ممنءثآ كقوله: أخر مواصع في بينها 
[.١٤]العن؛كيوتت ءلنيْودأ4 ؤهم آلقؤهاث 

ثيئاهنا محن لم الأية. أنتن تقتزهآ آثتو ؤتح 4اتجنملتي تعالى: موله 
ولكنهعاد، وبين - واللام الصلاة سا وعلى عليه - هود بين الواقع الجدال هزا من 

ءنفن وما ِشؤ جَثثا ما ثبمود ؤذ\ؤ\ كقوله: أحر مواصع في إليه أثار 
هقيد إؤ ئال يسوو ءولهت1ا بمض آءرلأك إب من إن ؤا ثك مل وم1 مإ؛اف 

أشعق هوقق إؤ دظيؤي. لا ثر يثا ؤدوف دونيِ؛• ين دئجف. نثا ثرئء أق وآئتدوأ 
]هود[..4 مسقت؛ ممل عق رق إة ,يامثن؟ ءاجئ و إلا دآقؤ ين ما رتكؤ رق 

دابرقطعه كيفية هنا يبين لم لأية. ا 4 بقاثيتا ًكدبوأ ٢^؛>:؛ دار 4وةاعنا تعالى: قوله 
ةقنمح.اواهمثئبمر بييج هلخظُأ ئاد كقوله: أخر، مواضع في بينه ولكنه عاد. 

ّلأيات ا من ذللث، ونحو ^،[، ijji.iJi]آلنجم.4 أفيح هلنجم محّتا إل هاء ُؤوذ< وقوله: ]الحاقة[، 
لأية.ا 4 أقامه 4سروأ تعالى؛ له لي. 

محورةفي بين تعالى ولكنه جماعة، باشرته عفرها أن ألكريمة الأية هده ظاهر 
4ثادوأتعالى: قوله في وذلك عقرها، فباشر منهم، واحدأ نادوا أنهم المراد أن القمر 
]اك<ر[.. .تمر.4■ ئتاًق ثاجم 

به.هم يعل، الذي هذا ين لم لأية• ا U-؟4 يما آئيثا تما؛ن؛زخ ُؤوئالوأ تعالى؛ قوله 
مبما4عياب، ثأحدؤ يؤو ثسنؤها 4ولأ كقوله: العذاب أنه أخر مواضع في بين ولكنه 
أقايئقثد دارًظم ف، 4سمإ وقوله: لوث4، عياب : هنآوقوله [، ٦٤]هود: 

ت.لأيا ا من ذلك ونحو [، ٦٥]هود: ذكدودؤ4 ءيرّ وعد دلذكن 
س،هنا سين لم • جتيئن.4 دارجثم ف، ثآمنبموأ أؤبمكثه ئأغدئير ؤ تعالى: قوله 

قوله:وهو بهم، ؛، ١٧٠١ صّيحة ذلك سب، أن آخر موصع في بين ولكنه يهم، لأرض ا رجفة 
بهمصاح لما الملك، أن هر ا والقن[، ٦٧]مود: لأية ا . . ّ أكبمد4 خللمنأ ءؤوأ-غد 
أعلم؟- وعلا حل - والله أبدانهم، أرواحهم وفارقننا الصيحة، شدة من الأرض بهم رحمننا 

هذهتعالى بين لأية. ١ زذه رثاإي أبمنتحقلم قد ثويِ وقال ءنبمأ تعالى؛ قوله 
مغيظأتاهم ثمود ُؤوإك كقوله: كثيرة آيات في قومه إلى صالح نبيه أبلغها التي الرسالة 

يائههثدءء رلآقمُ بت ثيثة ئت. ثظ إلنو يق نهتغم تا أثت أء؛تدرإ ينئوو مال 
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•.4 ؤة حمداب تأثيم موو تثوها ولا اقل آومن ؤآ ئآحقز ندروها ^٨ ١٠لهًقم أثث 
.تنم من قا تثمم ما ألشحثئ ؤأئأ؛وث تعالى; موله 

ثلموةألنجاد لتأ؛وذا ؤإيؤكم يعده; بقوله اللواط الفاحشة بهده المراد أن تعالى بين 
أنشى.اهين آJJكران بقوله; أيضآ ذلك وبين الآية، . . آلئسآ؛ه. درن من 

[.٢٩]العنكّوت: ألثهقزه كثادذث؛م ي ؤوإاف>ى وقوله؛ ]النعراء[، 
إلالوط مع ينج لم أنه الكريمة لأية ا هن،0 ظاهر . ؤ،آءثقه تعالى! موله 
منتيا ن رغ ش أؤءتم؟تا بقوله; رياتء؛ ®١^١ في ذلك تعالى بين وقد أهله، حصوص 

آصأئثُإلا ؤ ; هنا وقوله ]الأاريات[، .4 آلصبيئ ئ ؛؛y ضر ليا هت، محا . أثثو"يبم 
النار،أهل من وأنها خائنة، أنها فبين أخر، مواضع في أوضحه آلثإييقه ثتتت '؛_، 
مثك"أ،دم نوح■ واٌرأة لُيا فيها، قال الهلاك، من قومها أصاب فيما واقعة وأنها 

ؤتاتتاثنأ بمثادك يئ مدين همت ًتكاثا لوط وأمأت< مج آمأنم، َكثوإ لقيى 
في-ه_او وق[ ؟آ، ]\كحو,؛آلثآ;يي؛ن.4 ح ألّإر آدحأد سقا آش ين عثأثا ثتا 

[.٨١]هود: لثا؛م4 ثآ تحنبما إدم آتتوأك 4.إلأ - لوط امرأة آعني - وحدها 
ألمم١بمثعنته َثارنث ينقص ةظز مْلج عقيم أؤوآتءلزئا لوط; قوم في تعالى; قوله 

أهلكهمحجارة مقلر أنه أخر مواضع في بين ولكنه هو، ما المهلر ا هل. هنا يبين لم • ا.4 
الهلينجيل الأن إلى وأثار [، ٧٤]الحجر: بخإ،4 ٌن ججارْ هنجم 4وأمطيدا كقوله; اشبها 

مهلرالمطر هن،ا أن وبين اريالتا[، ]الن أؤ^ا4 هن ين حجاؤة هيم 4.إملبمل ; ررالداريات؛؛في يقوله 
وقوله[، ٤٠]الفرقان: آكوء4 مكر أمطرت آلإ، أنثنه ءق أمإ 4وةئد بقوله; رحمة لا ضوء 

ل\بآ..4 ١^٥٤ م تة قك م 4نأتطنا »الئعراء«; في تعالى 
الضمير؛ميأ4. رقنئوئهادء ءامنتة س أش ثيل مت 4فثئُت • نعالك،موله 

ولكنهمؤنثة، السبيل أن على قرآني نص وهو السبيل إلك، راجع 4وتعودها4 قوله؛ فك، 
السورةُد0 في تعالى قوله وهو أيضا، السيل تذكير على يدل ما آخر موضع في حاء 

؟سيلآ4 يقغدوه أثي نكيل ثثئأ وإن تثية بجدوه لا ألنقد ببل ينوأ 4وإن ١لكريمة; 
يمننإؤ يهء ؤسلق أةِكا ءاننوأ منأ=ظم ؤلوثت َ؛ان 4وإن ■ تٌالك، قوله 

4.٠ نين وهث؛ يثثا أه ثذؤم حئ ،مروأ 
رآؤّنئعثا خنا أمئا جثاء 4وثعا بقوله; بينهم به حكم الذؤ، حكمه تعالى بين 

أؤثمه؛سدهر 4 ه وقو][; ٩٤]هود: ألصبمه4 طدوأ أل؛ُا ؤأثدت يثا ببمؤ م ءاممأ 
أكيكنفها بعنوأ قم َغن ستا كدبوأ أك؛بمآ 4 إ ه ولوق، ج^4 جببجن دايبم ق، يأنمجحوأ 

[.١٨٩ادراء: ]الث.الهذلي4 يومِ عداي;، 4هأحدهم وقوله; ج^4، ألكيمضت هم 'كاوا ثتاكديإ 
فيوذكر رجفة، أنه الأعرافط في تعالى ذكر شعيب قوم أصاب اليتم( الهلاك قيل; فإن 
الظلة.يوم عذاب أنه الشعراء في وذكر صيحة، أنه هود 

كله،ذلك عليهم اجتمع وقد قاوت تفسيره، في ٥؛]؛، كثير ابن قاله ما فالجواب! 



١(• ١ -  ٩٣)الايات الاراف: ّورة ١  ٩٨

ثمعفليم، ووهج ولهب نار من شرر فيها أظلتهم سحابة وهي الفللة، يوم عذاب أصابهم 
فزهئتامنهم، قل أممن ثديية الأرض من ورجفة ماء، المن صيحة جاءتهم 
منه.اه. الأجسام، وحمدت النفوس، وفاصستا الأرواح، 

»اش cjlSئأ وتنئ ثق يسث^ني أ؛كقءظلم قو ثدوو وقاد عنهم ؤنزوؤأ ■' تعالى قوله 
فيقومه إلى تعيب رسوله أبلغها التي الرسالات - وعلا جل - بين .ه. َة؛وءث قوم ءل 

هص إله يى يظم ما أس اع-ثثوا ثميِ قاد ئعثا أغايِ وإل ؤ كقوله; كثيرة، آيات 
كثيرة،آيات في لهم نصحه وبين لأيات، ا من ونحوها لأية، ا ه وألاراث المتقياد ئعمؤأ 
ومامة مم أو دود مم أز مج قوم أصاب آ مثل شيحط أن شماؤط لا أؤرثعو؛ي ت كقوله 

أنكرَةيوٍرنث>ه وم ؤلز ءاش تعالى; وقوله ]هود[. بميم ين؛ًظم زؤ مم 
إذاالكفار على الحزن أى لأمي؛ ا — لأم واللملأة ا نبينا وعلى عليه — سعيب انثه نبي 

لجاجاوالهلغيان الكفر في تماديهم مع عليهم الحجة ؤإقامة إبلاغهم، بعد اش أهلكهم 
فيعنه ه نبتنا فنهى بذللث، تعالى مجرح وقد ينبغي، لا أنه على يدل، لدلك ؤإنكارْ وعنادأ، 

ألموهالثوي عز ئآس قلا وقأ هلعسا ره من إتك أذزل، مآ مهم َممثل ُؤدلثببى ه' ولق
[.٨٨]الحجر; مزه قزف وقوله; تحزن، لا ناس؛ لا ومعنى [، ٦٨]المائدة: 

لأية.ا أبايهاه ؛ن عقش يقص آلقرجت( ؤوتآك، تعالى؛ قوله 
وهود،نوح، حبر فيها ذكر التي، كالأيات كثيرة، مواصع في مفعلة أنباءهم ذكر 

عليهم.وسلامه ش ا صلوات أممهم مع وغيرهم، وشعيب، ولوحل، وصالح، 
الأية.ه مل، ين ًفئءأ يما لثويزأ طافوأ ؛^^١ تعالى؛ قوله 

القرآن؛له يشهد يعفها التفسير، من أوجه للعلماء الكريمة لأية ا هذه فى 
أنهمالميثاق أحذ يوم اش علم في سبق بما ليؤمنوا كانوا فما المعنى أن ؛ منها

عنهذا ويروى الأزلي،، الحلم به سبق فيما التغير لاستحالة به، يزمنوا ولم يه، يكذون 
؛ؤ،إنكقوله؛ كثيرة آيات الوجه لهذا ويدل جرير' ابن، واختاره وأنس' كح—،، ين أبى 

أمحتقؤا ُؤرثا • ه وقول]يونس[، وه يؤمون لا ره حغلثئ، نغب حمت، أقرى 
١]يونس: يؤمنهمزه لا قوي عي( ؤآلندر  ٠ الايات.س ذللث، ونحو [، ١

ليزمتواكانوا فما كرها، قاموا الميثاق، عليهم أحذ أنهم لأية ا محنى أن ؛ ومنها
الأول.إلى المحنى في راجع وهو السدي(، عن هل،ا ويروى تلوعا، نلائط بحل. 

ليؤمنواكانوا فما أيفا، لآقفروا مرة الدنيا إلى ردوا لو أنهم لأية ا معنى أن ؛ ومنها
عنهذا ويروى الأولى، المرة في أي قبل؛ من يه كذبوا بما الدنيا إلى الرد في 

[،٢٨]الأنعام: نيإ لتا لعاديإ ردؤأ ^وؤ تعالى؛ قوله القول هزا لمعنى ؤيدل مجاهد، 
.لأية ١ ظاهر من يعيد لكنه 

تكذيبهمسب الرسل به جاءتهم بما ليؤمنوا 'كانوا فما لأيه ا مجعنى أن ومنها 
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منوهو كثير، ين ا واستحسنه عطية، ابن حآكا٥ القول وهذا عليهم، ورد ما أول بالحق 
الرسلتكذيب إلى المبادرة ثوم لأن ءلاهر؛ ووجهه الأكر؛مة، لأية ا لفل1هر الأقوال أقرب، 
كثيرة؛المعنى هذا على الدالة والآJادتإ الهدى، عن والإبعاد القلوب على للهلبع سب 

آسأنلغ راغوأ وقوله: [، ١٥٥]اوساء: أثه ئو ؛^jJ تع1لى: كقوله 
وقوله:١[، •]اJنرة: منبمأه أثه ذو\تحأ ؛لديهم ُؤفي وقوله؛ ؛،[، ]الصف: هلوههإ4 

الآو1ت.من ذللث، غير إلى ٣[، ]الماممون: ٥^!^ عق محئ َةى قم ءامؤأ امم ؤإلإقأ 
منأوجه فيها تكون قد لأية ا أن المبارك الكتاب هذا ترجمة فى قدمنا وقد 

تعالى.ض ا عند والعلم _ جميعها فندكر حق، وكلها ، قرآن له شهد كلها الفسير، 
الأية.إياه يهنتيأ وه، فيعول ,إل ثايبتئآ قوتئ بمديم بتتا؛ى ؛؛ؤ"م تعالى؛ قوله 

فيوصرح موسى، بها حاءهم التي ؛الآيات، ظلموا وملأه فرعون أن هنا تعالى بين 
ظلمهملأجل حق أنها متيقنون أنهم مع لها، جاحدين ذللخا فعلوا بأنهم النمل 

هاو؟ثثووأ . يث سحر ندا ٥،^؟ ثمنغ ءابمنا ثاء'يم ؛^،^١ قوله: في وذلك، وءلوُم؛ 
[.١٤، ١٣]النمل: ثبموه ^١ آثثم نأنتمهآ 

يدهننع موسى أن هنا تعالى ذكر . ^؟^،٥٥ببمآء هم، ؛يا دْ ■ تعالى قوله 
8لمل ا  ١١سورة في ذللث، بين ولكنه البرص، من حال البياض ذللا، أن يبين ولم بيضاء، هي فإذا 

•برص غير من أي ، [ ٢٢]ْله: سوء4 ء؛ر ين، بمك ؤءئج ؛ فيهماقوله في واراكصصرا؛ 
■ا.اه ميم لشر كدا ءإُك، ؤمق ءومِ ين ألتها تعالى: قوله 

حر،محا إنه ت فرعون قوم ْن الملأ قال واليد العصا ياية جاء لما مومى أن هنا بين 
الملأقال ما مثل ت قال فرعون أن ررالشعراء،، في بين ولكنه فرعون، قال ماذا يبين ولم 
.]الئعراء[ .ه عيث لشر ندا إن حؤلدت ,للملإ تعالى: قوله في وذللا، قومه، من 

ءظيءِيم.يبحر وجاءو ٢لنابم، عج تثميأ ألثوأ ؤ؛لمآ تعالى: قوله 
نفسهفي موسى أوحى هل يبين ولم هو؟ ما العظيم حر الهذا هنا ميز لم 

سيتمين إثه محل وءع,قهلم حاقم ُؤؤدا بقوله: طها؛ ١١في ذللف، كل بين ولكنه منه؟ الخوف، 
ؤ،تا يآؤط ١. آمحأعك أنت، إدلش ئ، لا ،1؛،؛ و( متئ •يثه ثيهء ؤ، آتبمص وا ثئ آمآ 

هنايبين ولم ]طه[ لو^ه أق حيث ألثاير ؤآ ولإ سم ئن منمأ إقما صنمأ ءا ل1ثها دمبنإث، 
)رطه((محورة ي ذلك وأوضح السحرة، مع مغالبته لوقننإ موعدأ موسى مع تواعدوا أنهم 
أنىص يمنر لا ^١ ٢٠ويتق، يتنا ؛ا-حعل تنيبء يبحر ؤةثاسلكن عنهم: قوله في 
[.٥٩، ٥٨]طه: آليبملاه يؤم مؤعدكم هال سؤتم، مثي، 

بأنهمتوعدهم الن،ي الشيء هنا يبين لم - أبمعمىيم م ؤ تعالى: قوله 
.. أقءله. -بمدؤغ ؤ( ءؤ :  ١١طه  ١١في كقوله آحر موضع في بينه ومه فيه، يملبهم 

[.٧١]طه: الأية 



(١٤٣. ١٣١)الآّات الأماف; سورة 

لأيةا هذه في تعالى ذكر . ومجن يعوني بمووا سقه تصمم ( ^jljتعار- قوله 
تطيرواذلك، ونحو ب وحل قحتل أي سيئة؛ أصابتهم إل وقومه فرعون أن ت الكريمة 
هذامثل وذكر ، ثومكم من إلا والقحعل الجدب هذا حاءنا ما فقالوا وقومه بموسى 

]النساء:من ثذهء يتولوا ثقة نمنهم قوله! في . نبينا ْع الكفار بعض عن 
مجتلتهؤيمن إثا أظؤدا ^٥،^ ت قوله في صالح مع صالح قوم عن أيضا نحوه وذكر ٨^١[، 

إئاؤداو قوله: فى المرثون حاءها الخى القرية عن أيضا ذللث، نحو وذكر [، ٤٧]النمل: 
كفرهم،قل من، ثومهم أن تعالى وبين [، ١٨]ص: لربمتمح4 ثثئإ محَ بن إم هلقب؛ 

فيوقال ءه بمد ظهبمم إثما ^١؛؟" : راالأعرافااش قال ارسل قبل من لا ومعاصيهم، 
م*؛أنتم دل آش بمد طتجرأم هال معذى ؤيمن يلق، أظئئا ؤهاؤأ صالح؛ قوم في لاالنملأ، سورة 

[.١٩]ص: ثم4 ًكثقأ : رربساافي وقال [• ٤٧]المل: 
لمالآية. وثعئيهاه ، jfjVTنثنيبث مقئ،لول َ؛اذوأ أل؛كت- ألموم 4وآورما ت تعالى قوله 

لقولهإسرائيل، بنو بهم المراد بأن رراكعراءاأ سورة في صؤح ولكنه القوم، هؤلاء من هنا يبين 
هناذلك وأسارإلى الآدة]اوش_عراء[، • ■ • ءت،ي3ا محا محآقبمها * منهاالقصة في 

لأية.ا [ ١٣٧ت ]الأعر١ف إتم؛قيله بؤآ عين آلئنئ رنك كتث ؤو3شن ت بعده بقوله 

لأية.ا إتمجبله بؤآ عق ألصئ رممف كنق ؤوث4ت تعار؛ محوله 

تيقوله القصممس في بينها ولكنه عليهم، تمت؛ التي الحسنى الكلمة هد0 هنا يبين لم 
وقعةوا أقمح- ريثلهم نيته ويئنهم ألامحي، ف أتثثعمأ أل:ركت ءق س أن 4ووئ 

]الق۵ص[.و4 -محينحتي =قامأ ثا نهم وبموثثنا نسن فيخهك يمح؛ ^، ٧٢ف، لم 
النافونالمعتزلة استدل الأية. ربمفا4 ق ٠؛؟-؛ إقلف آنعذر آفيفآ رن، 4ءاد ■ ت*ااء، قوله 

تدلآيات جاءت وقد الباطل، مذهبهم على لأية ا بهذه القيامة يوم بالأبصار اش لرؤية 
يرونهالمؤمنين فان لأخرة ا في وأما الدنيا، في هو إنما الذكور، الرؤية نفي أن على 

لإ؛ءد . يافم؛ ؤء  ٠۶^؛:■ قوله في تعالى به صرح كما بأبصارهم، - وعلا ل ج- 
.4كمجوؤ0 غبؤ ريتر عن إلإم ار: الكففي ه وقولة[، امقي]ال.4 ثايأ 

—■وعلا جل — عنه محجويين ليسوا لؤمنين ا أن محالفته مفهوم من يفهم انه ف ،

نزثادأ4لكق نسوا ُؤإلخيا تعالى؛ قوله فى قال أنه النبي عن ؛؛، ثبوقد 
أحدهو وذلك الكريم؛ فه ا وجه إلى الطر والزيادة؛ الجنة، الحسنى! [ ٢٦ت ]يونس 

النيعن الأحاديث تواترت وقد [، ٣٥]ق: ْنيثه تعالى؛ قوله في القولين 
ائهروية أن المسألة في المقام وتحقيق بأبصارهم، القيامة يوم ربهم يرون المؤمنين أن 

جوازها■على الأدلة أعفلم ومن والأحرة، الدنيا في عقلأ جائزة بالأبصار - وعلا ل ج- 
عليهيخفى لا موسى لأن ه إقلق أنثلر أيؤآ أؤرد1ا ■ موسى قول الدنيا دار في عقلا 

كمالأخرة ا فى وواقعه جائزة فهي سرعا وأما تعالى، افه حق ض. والمننحيل الجائز 



٠٢ ١  ١٤٨)الأتان 1^^: مورة 

فممنوعةالدنا في وأما الصحاح، الأحاديث به وتواترت المذكورة، ت لأيا ا عليه ت، دل
تموتوا((حتى ربكم تروا لن ررإنكم وحديث■ هده، ارالأءراف،اا أية عليه تدل كما شرعا 

اممتاب.آيات، عن الاصطراب، إيهام دفع محانما في أوضحنا٥ كما 
ثًكاؤأأكقدرث ثهلأ ص ءه لا آتئُ بمأ ^١^ ى: العته ولق

أنهمعلى ووبخهم العجل، عبدة عقول سخافة الكريمة لأية ا هذه محي ين ب •
ألاينؤن ^١٥٨؟ بقوله! ( t،^Wفي هذا وأوصح سبيلا، يهديهم ولا يكلمهم لا ما يعبدون 

أنررالبقرةأ، سورة في قدمنا وقد ]طه[، .اه سا محلا خأ لم يتهئا ؤلأ مي إثهر يؤع 
قولهفي كما القرآن جميع في الثاني المفعول فيها حذف العجل اتخاذهم آيات جميع 

إلها،اتخذوه أي لأية، ا . ٠ ج1ثداه. عجلا بيهت مى بمدهء يى مومئ مم إمحد ؤ ؛ هنا
مصطنعاعجلا بأن التلففل ينبغي لا أنه على التنبيه• دائما• حذفه محي الكتة أن قدمنا وقد 
يقوله؛^^،٢، في دائما المحذوف المفعول هذا إلى تعالى أثمار وقد إله، جماد من 

[.٨٨]طه: شعاه وإقئ إقيظم ندا 
^؛؛٠١يثتنا قم لغث ٥^٠١ قوأ هد أثئم وثأوا فى ثتمل ؤر1ثا وإي\ذى قوله 

■ألحسربم.ه يى تهظؤثة لتا وبمفز 
ماعلى وندموا بدنيهم، اعترفوا العجل عبده أن الكريمة لأية ا هده في تعالى بين 

عليهم- وعلا جل - الله وتوبة بالقتل ورضاهم بتوبتهم ٠البقرة،؛ محورة في وصرح ، فحلوا
بايجمإق ئترو آيجل، أئثأكم ظلمنتم إلكم بجر لثربهء موتئ ،ئ ■ بقوله 

]١^^؛[.و4 أفييث ١^١^، ئئ ١^ ظ ثات> ظ' عث ثم جث ن;لم ٣ ^١ ١٥
آعجئتربمدى ين فما ئال، أسما عئبثن إل •وّئ يلح رثع ؤ تمار' قوله 

منكممدكم م ثبجمحِ ; (؛ررمحله في بقوله هنا ذكره ما انثه أوضح لأية. ا ه وبك؟' آتِإ 
ئؤعدتم،هتئقم ؤدم نن عننح عوم محل أن أم آثيهد عكطم ا؛ثالا ثأ وعدا 
[.٨٧، ٨٦]طه: مزعدق نعاتنا ثآ انإ ق. 

الآية.اس،نستييم ألموم إن أم أن قاد إكي محثا،ث أمه إي وثني ؤ ت تحار قوله 
موسىلأخيه هارون الله نبي يه اعتذر ما إلى الكريمة لأية ا هذه في تعالى أثار 

هئيبى ئنند لا يجنوم اؤئال بقوله; راطه؛؛ في وأوضحه اللوم، من إليه وجهه عما 
تعالىفه ا وصرح ]ف[، وه مؤ، هنمء ثإم إت-ىيل، نؤ، بو ئرثت، يزل أئن، •ثشبمث، إمح، 

،تجف{أونف يوقم وإن يدء يشر إثا ثثري ؤل، بن ثثؤن ثزإ ءال ؤوأقو ؛؛_راءته؛قوله; 
]طه[.وه مى ؤا يخ حئ عقي قمح لن  ٧١٥.( أني( هئأ 

لأيةا هدم •ؤيعاه. إفيءئأ أممب رسول إؤ، ر ألت، ثتآبها تعالى! ه قول
كثيرةآيالتا في بذللثط وصرح الناس، جميع إلى رّول ه بأنه التصريح فيها الكريمة 
وألإقان رن ١^؛، مؤ ب[ ؤ وقوله! [، ٢٨]بأ؛ ه ٧٣٤؛ًكاده إلا ثنلق أؤوما كقوله؛ 



(١٧٣-  ١٥٨)الأس \لأهم\ف: سورة ٢ ٠ ٢

آبمإبيف بهء ةةدر_ ت ه وقول[، —ljف_رق ]ال)وه 0ذيرل هقث 
فولهوهو المران، هدا ببلؤخ رسالته عموم آخر موصع في وقيد [، ١٧]هودن موعسدهه 

رسالتهبشمول وصرح [، ١٩]الأنعام: ومن هء لأيدرد ألهمءاق ظ إئ ت تعالى 
يمدآس-شوأ ؛ن ءأسلنت،ر أنكثتب آرمأ تلي؛ي ووقل بقوله■ الهمرب ٌع الكتاب لأهل 

الآJات.من ذلك غير إلى [، ٢٠عمران: ]آو أيثإه عثدق ئانما ميأ ريف آقتدوأ 
لمالأية. وءغكبء4 أثي قيث أمحب آلثي ^؛٣^ أقي ؤهئا,منوأ تعالى: قوله 

يداداأثحر كان در ^٥)،( إ كقوله أخر، صع هوا في ذلك بين ولكنه كلماته، كثرة هنا يسن 
ؤاأيما قلا  '■وقوله ]التكه-ف[، مددا يمثيدء جئنا ؤثو ;ه، حممتت ثنثد أن ئل آنثر لمد ؤق 

.[ ٢٧]لقمان: آوه كمن جدث ما أنجر سجعة ين؛*^٠^ بميم ؤآيثر أشر شحرغٍ من آ؛ّوا 
الأية-ألم(ه إلا أؤ عز ^١ لا آن ألكثف يثق ءتيم بجث وأؤ تعالى؛ قوله 

ك1نننكأثكثتب أوتوأ الملاذ متق  ٥٢لحد تعالى: قوله يبينه Iلمدكور ١لميشاق ٥^٠١ 
.عمران[ ]آو دئارولى ما يئن ئيلأ ءثا يمء خلهوربآ وراء مسدوه ئكتمؤئم ؤلإ للناين 

أنتأنبكم ءثآ وآثمدم دبمئم ذثوب-جن ين ءادم بؤآ يف ربك أحد 'ؤر1د تعالى• قوله 
أنمةإت1 هموأ آو و مفذ سا عف حقنا إدا آثمنمؤ بجم يمحلوأ ل سهدآ ؛ق هازأ محألإ 
jCC ، 4•آلثلأول ثل ثا أمتقتا ثتد؛م يأ دييث وء=قنا تث ين.

العلماء:عند معروفان التفسير من وجهان ازكريمة لأية ا هده فى 

اقرن بعد منهم قرن إيجاد هو ت ظهورهم من آدم بتي ذرية أخده معنى أن أحدهما 
ءا■كثؤىهزي ذركي ثن أشأيتكم تعالى! قال تمما آخرين، بعد قوم اء ؤإنئ
ال:وق[، ٣٩اد: ]فا'لأئه ق خص، ءء؛ \أى ^ئئ ال! وق[، ١٣٣ام: ع]الأن

فمعنىالقول، هدا وعلى ! ت،لأيا ا من ذلك ونحو [، ٦٢إ ]النمل 
بماهو إنما هم أنفعلى إئهادهم أن ه رق هاؤأ ^؛؟٠^ أنت؛ أممسأم عق قوله: 
فمعنىوعليه، وحده، يعبدوه لأن منهم المستحق ربهم بأنه القاءلحة الأدلة من لهم ذصّ_، 

الشهادةإطلاق من ونفليره عليه، الأدلة لظهور حالهم بلسان ذلك قالوا أي ^'^■، 
عيأشه-دمح أش مثبمد يمموأ أف لأئريف َقال ^تا نحالى؛ قوله الحال لسان شهادة على 

؛ؤءةتعالى! وقوله بدللاط، القول على حالهم بلسان أي [، ١٧]التوبة: ألكره آنفسهم 
علىأيفأ حاله بلسان أي ]اJعاديان،[ وه لثبمد د!لك عق وإقم ه تكود إي، ألأنس 
أيضا.الأية في المراد هو ذلك بأن القول 

عليهمحجة الإشهاد هدا حعل - وعلا حل — الوه بآن القول هدا إلى ذهن، من واحتج 
ءيإ؛بم.(سا عف ً؛قنا إما آثينمي يم مزأ ؛ؤأ؛ت قوله: في - وعلا حل - به الإشراك في 
المذكورالإشهاد لكن فلمو : ئالوابمدهتره؛ من ذؤيه وًًقنا مل من »ابآؤد1 أسمك إءآ مولرأ أو 

منهميذكره لا لأنه عليهم؛ حجة كان لما الذر صورة في وهم الميثاق، يوم عليهم الإشهاد 
.علته حجه يكون لا به للأنسان علم لا وما ، الدنيا في وجوده عند أحل- 



٢(-٣٠ ١٧٣-  ١٠٨)الأس الأعراف; مورة 

فيكثير ابن قال ت قلنا نوته في كاف المذضر بالميثاق الرسل إخبار ■ قيل فان 
بهجاءتهم ما بجيميع يكذبون المشركين من المكذبين أن ذلك عن الجواب ضسر0; 

فعلرواالتي المهلرة أنه على فدل عليهم، مستماة حجة جعل وهذا وغيره، هذا من الرسل 
اه_سهبلففله.الأية، . . ئتولوأ^. قال؛ ولهذا التوحيد، من عليها 

منبه قائله عليه استدل وما الأية، تفسير في ذكرنا الذي الوجه هذا علمت فإذا 
خلهورمن آدم ذرية جمع أخرج اطه أن الأية• معنى في الأخر الوجه أن فاعلم القرآن، 

؛له،هالوأ يكم ُأؤآلسثا ت القال بلسان أنفسهم على وأشهدهم الذر، صورة في الاياء 
وهومنهم أحد يولد ولم الكل نسيه الذي الميثاق بذلك مذكرة الرسل ذلك بعد أرمل ثم 

.دوجود0 اليقين به يحصل به الرمل ؤإخبار له، ذاكر 
والمنة:الكاب عليه يدل الأخير الوجه هذا عنه الله عفا - مقيده قال 
منلهم اطه أقام ما أن الأول القول مقتضى أن فهو عليه، القرآن دلالة وجه أما 
علىاكالة اش؛ صنع غرائب من فيهما وما والأرض، المماوات كحلق الثتلعية البراهين 

الحجة،به عليهم تقوم عليها فطرهم التي الفطرة من فيهم ركز وما وحده، المعبود الرب أنه 
يقيمحتى أحدأ يعذب لا تعالى اطة بان بكثرة، مصرحة القرآنية والأيات نذير، تهم يا لم ولو 

منركز وما الأدلة، من نصب بما الاكتفاء عدم على دليل وهو الرسل، بإنذار الحجة علبه 
قالفإنه [، ١٥]الإسراء: يسولاه نجث حئ معدين ئ ؤون\ تعالى؛ قوله ذلك فمن الفقلرة، 

فطرة.ونركز أدلة وننصب عقولا، نخلق حتى يقل ولم رسولا، نبعث حتى : فيها
بمدحجي أللي عز لقاين يءذ قلا ومندون ثبيذ Jعالى؛ قوله ذلك ومن 

وينقطعالناس، على الحجة به تقوم الذي بأن فصرح [، ١٦٥]النساء: الأية • ■ ألريحإه. 
الفعلرة.على والخلق الأدلة نصب لا الرمل، إنذار هو عذرهم، به 

آذكتهمأدأ بقوله: ررطه،ا في بينها لقطعها، الرسل بحث التي الحجة وهذه 
ؤنجخكلئزل أن ئبل ثن ءايتنك فى رّولأ إكنا ؤسلت ;jL لةنالوإ ثإهع ين لأJداد—، 
شيقؤيإأديهم سمت بما تببة سلمنهم أي، يقوله: ررالققسس؛، في لها وأشار ]طه[، 

ذلكوٌن ]القصص[، تفيه.(٩ مثى همحك ءائنيك نبع يبمة إؤتا أنسئن ؤ؟ رثث1 
فييكتف ولم الرسل، بإنذاي اكتيا قي عذرهم قعلع ر لنا ا أهل جمح بان صرح تعالى أنه 

فج وقاو ^ تلإؤ آن ومآ م و بما أو ؤَءآ تعالى: كقونه ١لأدلة بنصب ذنك 
هوقول]؛_[، روه ك م 4 إلا أنث ١؛، ^ ين أئ زن تا ه قدبما ندر ك، 

٣وهات أقبها ثحت إدا ثئ رو جهم إق حقمثوأ : تعالى 
حمتؤوهت يق هازا سأ قء بماء ربمم ءايثي، قؤم يظوة محتر رثئ يوكإ ألم 

ين1أو قوله: ش )كلا( لففلة أن ومعلوم ]الزمر[. وه عق آتداب َذه 
هتتتقثثوأهأقبجأ( وسق ج قوله: في )الذين( لففلة وأن عموم، صيغة ٨[ »<_: ]lJلإه 

صلته.تشمله ما كل يحم الوصول لأن أيضا؛ عموم صيغة [ ٧١]الزمر: 



الآيات)*خاء! سورة 

الذرصورة محي آدم ذرية أخرج الله أن على كثيرة أحاديث دلت قد فإنه ت السنة وأما 
محاللأية ا هذه تفسير في لقرطي ا ل محا . صحيح ومضها ، هنا ذكر كما الميثاق عليهم فأخذ 

وجوهمن . الض عن صح قد الحديث هذا معنى لكن -؛ البر عبد ابن يعني - عمر أبو 
طالب،أيى بن وعلى مسعود، بن الله وعبد لجهم، الحطاب بن عمر حديث من كثيرة نابتة 

الذيالخلاف وهذا بلففله، منه الحاجة محل اه. وغيرهم، أجمعين ته هريرة وأبي 
هو؟ لينذروا لرسل ا بعث من بد لا أو لأدلة، ا بتصب لتوحيد با م لإلرا ا في يكتفى هل ، ذكرنا 
يكفرهم؟النار يدخلون هل ت لفترة ا أهل في الأصول أهل عند المشهور الخلاف مبنى 

وهوباكرة يعذرون أو سلم(، )شرح في النووي به وجزم الإجماع، عليه القرافي وحكى 
يقوله;المعود( )مراقي في أشار الخلاف وهذا ذكرناها، التي الأيات ظاهر 
زغنبسهم الأصول وفي راع يلا —يع ل—ف —ا ؛—رة تفذو 

الاصتلرابإيهام )دفع كتابنا في الفريقين أدلة مناقشة مع المسألة هذه حققنا ومحي 
معئي\نآة ق، ! تعالى محوله على الكلام محي إسرائيلء، رريني سورة في الكتاب( آيات عن 
.هناها خنصرنا ا ولذلك [، ١٥]الإسراء! نبمث حئ 

تعالىالله صرب ئهت،ه. عيه هئمل إن آلخ=قنا َةئفي ؤءنئم تعالى! ئوله 
مانعةالكلب حقارة تكن ولم بالكلب، منها فانسلخ آياته آنا0 الذي الخّبر لهذا المثل 

ضيبآلناس قوله! فى بالذباب المثل صرب وكذلك به"، المثل تعالى صربه من 
^و آنقثإ م ^١ بممحإ ئ قمى ١^ ١:^ ئ فانبمإ :ثن 

وكذك]١^[، محآصزث. ص ضثك ينه ثثقدة لا شثا ١^ ثقبم؛ 
َةئلأزيلا ه تحت ين آعندؤأ أدت ! ،dyمحي العنكبوت يبيت المثل صرب 

ا.هئشؤيك يكامأ ؤ أينمفتوت ريق أثيت أنهى ولأ يثا آقنذن كفثرن 
هرم آلؤرض حيوا أئن قوله! في بالحمار المثل صرب وكذلك، ]العنكبوت[، 

هدىب وأثث أثث يثاقت كومإ أون أقز؛ي ظ قز 1تثاثأ بممز آلجثار َةقفي محوها 
بيانمن يستحي لا تعالى أنه على تدل الأيات وهذه ]الجم_عة[، ١^(^■ أصمإن ألمم 

فيالمدلول بهذا صرح وقل الحقيرة، بالأشّياء الأمثال صرب طريق عن التميمة العلوم 
[.٢٦]القرة! مقهاه يما بعوضه ما مقلا يهبرب، ل ننتزع لا أثم ^إة دوله! 

.مامأ ما سحنزن أنتضض ؤآ ينحدؤث ^؛O ؤواوو\ تعالى؛ قوله 
يتهديدين!أسمائه في يلحدون الذين لأية ا هذه في تعالى هدد 

للتهديد.فإنها ؤودروأه محوله! قي الأمر صيغة الأول؛ 
فيآياته في يلحدون الذين وهدد ،^، i^_i؛'ماما ما ؤستزوة قوله! في والثاني! 

يءه ؤآ أؤ؛ن ■^إن قوله! في عليه، يخفون لا بأنهم للالجدةأا حج سورة 
[،٤٠]فصك! لأية ا ألثاره ي يلق ؤأمحس يقوله! ذلك، أتبع ثم [، ٤٠]فصك! ه ءوتا هؤث 



٠٢ ٥ ( ٠١٩٠  ١٨٧)الأس سورة 

هوأسمائه في إلحادهم ومعنى القبر، في اللخل ومنه الميل، اللغة؛ في الإلحاد وأصل 
مجنة ما واسم العزيز، امحم من لعزي ا واسم اض، اسم من اللات اسم سمم سقا كا 

القراءتانوعليهما، واحد. بمعنى وألحد لحد ؛ تقول والحرب ذلك. ونحو المنان، 
الثاني.من الحاء وكسر ويضمها الأول، من والحاء الياء يفتح يلحدون 

I قونه  ،^iLu  ،[١لآية.، .• هوه إلأ ,لوبآ هي لا يؤا عند علمها إقا ^٠
وعلاجل - اش إلا يعلمه لا الساعة قيام وقت أن على تدل الكريمة ١لأية هذه 

مستهاآلتاعؤ عي تعالى! كقوله أيضا ذلك على تدل أحر آيات جاءت وقد 
آلسمثا.يح ؤرعت-ثْ وقوله! ]النازعات[، ا.ه يتلئ إق ؤ( آؤءآ من آننر غا .ا 

المذكورةالخمس أنها عنه الصحيح في ثبت وقد [، ٥٩]الأنعام؛ هوه إلا علمها يب 
[.٣٤]لقمان! لأية ا أكاعيه علم عنده أثه تعالى؛ محوله في 

!لأية.. . ألوه. يئ ثممفرت ألتن ٣ َمحش ء ٠^؛ قوك 
أمرهوقد الله، علمه ما إلا الغيب من يعلم يكن لم أنه على تدل لأية ا هذه 

عنديثكو أمِل لا ؛ لرالأنعام،أقي قوله في الغيب، يحلم لا إنه يقول؛ أن تعالى 
ؤقلهز ئلأ \ي ص وقال؛ [، ٥٠]آلأنيام: الأية . . مح4. أعلم ولا أم "ون 
بمارلا وقال؛ [، ٢٧، ٢٦؛ ؟_؛]lJلأية ا ■ . رسووه. ين آزممئ س .إلا أحدا شدة 

الأيات.من ذلك غير إلى [، ٦٥: J_JI]الأية . . أثأه، ي انف ثألازض القثزت ي تن 
ورودكثرة ذلك على ويدل المال، قيل؛ الكريمة، لأية ا هذه فى بالخير والمراد 

]العاديات[،او(ه لثدي آلقز لحث ؤوإثا؛ق تعالى؛ كقوله القرآن، في المال بمعنى الخير 
لأيةا . . خزه. غأ آنثمتر تنا ه؛ وقول[، ١٨٠_ّ_فره؛ ]الحماه زك ^إن ه؛ وقول

الأيات.مجن ذلك غير إلى [، ٢١٥]١,^: 

والصحيحوغيره، مجاهل قاله كما الصالح، الحمل فيها بالخير المراد وقيل؛ 
كان. عمله لأن الصالح؛ العمل هو الذي الخير من حدأ مستكثر . لأنه الأول؛ 

أثبته.عملا عمل إذا كان رواية وفى ديمة، 

الأية-• • إثاثأبم■ ِيثو ونجها ين تحار؛ قوله 
لفهاليا أي• إليها، ليمكن آدم من حواء حلق أنص الكريمة لأية ١ هذه محي ذكر 

إذهُؤمحَن قوله'■ وص كذلك، ذريته أزواج جعل أنه أحز موضع في وبض بها، ويطمس 
[.٢١]الروم: وؤح_ئهه ئيد؟ تتيظم نبمل إثها J؛،zC^؛' أزُحا أذثس1؛ةلم نن ثئِ ثو أن 

•هولإط.i ثن! آممث سل ;اثيأ فئآ قعَأ نم ثثلأ ثيث ئاقهن1 ؤظث1 سالي: قوله 
؛لأحدهما يشهد والقرآن ، العلماء عند معروفان التفسير من وجهان الآكريمة الأية هذه فى 

؛لها فقال الشيط-ان، فجاءها فحملت، ، ولد لها يعيش لا كانت حواء أن الأول؛ 



٢٠)اوات الأعراف: سورة   ٠٢٠٢٠)

الحارثعبد فسمته الثسهلان، أسماء من والحارث يعيش، فانه الحارث عيد الولد هدا محمي 
الحارث.عيد يتتيتنه شركاء له جعلا ذكرأ إنسانا ولدآ أي منيماه ءاثنهثنا ■^٥٥ تعالى.* فقال 
تفسيره.في كشر ابن أوصحه كما معلول وهو مرفؤع، حديث هدا بنحو حاء وقد 

كثيرذلك بعد به كشر صالحأ وحواء آدم آتى لما أنه الأية معنى أن ت الثاني الوجه 
ؤوق؛وت قال كما لدرئتهما أصل لأنهما وحواء؛ آدم إلى الدرية فعل وأسد ذريتهما، من 

ةلث١بعده! قوله بدليل أصلهم؛ لأنه آدم؛ لأبيكم بتصويرنا أي م ئقنبج=كم 
عثاأثه ت بعده قال تعالى أنه الأخير الوجه لهدا ويدل ه، لأدم أنجدوأ لتاش؛كت 

أنفي صريح قرآني نص وهذا بممحن.4، وم ثقا بملي ي نا بولإة يحن. 
لدلالةواحد غير الوجه هدا واختار وحواء. آدم لا آدم، بني من المشركون المراد 
تعالىالله عند والحلم - كثير ابن واختاره البصري، الحسن إليه ذهب وممن عليه. القرآن 

ُنيرعنش تثهبجى.وإثا ءي وأمم إٌ وأم أنثي بؤ تعالى؛ ه قول
أنينبغي ما الكريمة لأية ا هده في بين . 4 عيث ثيغ إم لأس آسثعد ثخ ألثتهكي؛ 

وأخذيعامل؛اللن، الإنس شيطان أن قبض والجن، الإنس شياطين من الجهلة به يعامل 
بالاستعاذةإلا منه منجى لا الجن سيقلان وأن وإساءته. جهله عن والإعراحس العفو، 

فيوقال آي،هى.4، ءي ومس بخي ثآتة ألتو 4-ثذ الأول؛ في قال منه• باش 
هد!وبين ثيث.4، ثيغ لأس هأستعد  ٤٢يى يرقإكح أؤوإعا الثاني؛ 

آخرين؛مرصعين في ذكرنا الذي 
شار أدفع ؤ ت لإنس ا ثيهئان في فيه ل محا اء منون لمؤ ا أفلح ررقل- محورة في ٠ أحدهما 

إق،ثمد ثن الآ-م؛ في ل وف، ]المؤْنون[، مميّميق.4 يما آئلم ش ألثتثه أحن 
■]المؤمنون[ بمبرمحي؛لج^4 لط ييب يل—• ؤأعؤذ ألقي-طيرا هرت ين 

أثسنمى لأم ؛^^٢ لإنى! ا محيطان في فيه محال فيحمراالسجدةا،، وثانيهما؛ 
كليعطاه لا ذلك أن هنا وزاد [. ٣٤]فمك: ■ك؛يث4 وك ءهز علاؤْ ويم يثك أدى 

ققنها4وثا فقال؛ ءندْ العفليم والبخت الكبير الحفل لذي إلا اش يعطيه لا بل الناس، 
الجن؛شيطان في قال ثم ]فمك[ ا.4 ءظ؛-،ي حظ ذو إلا ققنها ئما صمأأ آؤي، إلا 

]نمك[.وا4 أثيذ أكييع هو شر لأف قنيذ يخ ألتيشي يسءئكين ءؤوإئا 
ئمحرون.4•ي ثث أم 4 بثدينيم 4ولحث؛ئهم تحادث قوله 
الغي،في الإنس يمدون الشياطين من الإنس إخوان أن الكريمة ١لأية هذه في ذكر 

وألث-ثطادأ أ3ّثتا أة ر ^أؤ كقوله؛ أحر مواضع في أيضا ذلك وبين يقصرون، لا نم 
4ألأشق يف أهرئر ئد أنى ُؤثعثر ه؛ ونوقم[، ]م—ريأرا.4 يوربمم آلمحإ؛ن 

ؤأ0قوله؛ وهو للشياطين، إخوان الإنس بحص أن آخر موصع في وبين [، ١٢٨]الأنعام: 
[.٢٧]الإّماء; أكلتن4 إخوف َكوأ ألإدة 




