


الآيث)ا(مرةطه:■٧ 

أوضحناقد لأية ا . . . بهاؤلأبئ_ز الكريمة: لأية ا هد0 في وقوله 
وأظهر. هناإعادته عن ذلك فاض وغيرها >االكهف« سورة في عليه الدالة الأيات 
ؤوهوتعالى؛ قوله ومنه الخصومة؛ ثديي وهو الألد، جمع أنه ^^؛١^ قوله• في الأقوال 

الشاعر؛وقول [، ٢٠٤ألخصايِه آلي 
دالجدل ذوى ا أقوامأحاصم ني كأنهموم للنجيا أبت 

لهمثتح آو لمد تى منيم قس هو ئنن من وهِ • الى عته نوئ
فيوهي الخبرية، هي الآهريمة لأية ا ُذْ في ٦[، ]الأُنعام: آتوكاه ■ ؤاه هثإ 

•إيضاحه تقدم كما ل المسنة هي ؤأثوك؛اه، مفعول لأنها نصب، محل 
تجدْأو به، تشعر أو منهم، أحدأ ترى هل أي م4 تذ متيم قئى ؤء ت وقوله 

إذاالرمح؛ ركز ومنه الخفي؛ الصوت الركرإ وأصل ■ صوتا أي هثإه ^؛ 4jمنح 
فيبالدفن مغيب جاهلي دفن وهو الركاز؛ ومنه الأرض. في وأحقاْ طرفه غيمت، 

معلقته؛في لبيد قول الصوت، ض الركن إطلاق، ومن الأرض، 
مقامهاوالأنيس ب، غيظهر ■عن ا فراعهالأنيى ركز فنوجت، 

معلقته؛فى طرفة وقول 
دلمستصوت، لأو حفي ركز لري للالتوجس مع سادقتا وص

الرمة:ذي وقول 
كذبسمعه فى ما الموت بنبأة دس نر فقمركزا نوجس إذا 

الأمممن كثيرأ أهلكنا والمعنى النفي، به يراد هزه ؤ قوله؛ في والاستفهام 
رويةعدم من الأية هل.ْ في ذكره وما صوتا، لهم تسمع ولا أحد منهم ترى فما الماضية 

عاد؛في كقوله الموضع هدا غير في بحفه ذكر أصواتهم، سماع وعدم أشخاصهم، 
سألإإلمهإلأ ئرئ ي فيهم؛ وقوله ]الح_آقة[، ثاثة.4 من لهم رئ 

عقثاؤيه ئهنا طلته ُمحى أط٤ننها ين اؤدؤ( ه؛ ولوق[، ٢٥]الأحق__اف: 
نح.يا لا ١ من ذللث، غير إلى لالحج[، رؤ^(ه مشيد وقصر شنئؤ ؤير ع_روشهنا 

ص

طهسورة 

•وه هطه تعار: قوله 
لدللئ،ؤيدل المور، أوائل في المقطعة ، الخروفمن أنه عندي فيه الأقوال أظهر 

نزاعلا أحر مواضع في جاءتا المور، هدْ فاتحة في الا.كورتين والهاء الهناء أن 



٦٩٩( ٩٧-  ٩٦)الأتان مريم: سورة 

ئثثعآثزى يا أؤس مالي! كقوله الله كتاب من آيات صحته على دلت وقد ه. نففي 
إلاثقا ئثعنمم يئى لا التتنات ي ملك من ^وؤ وقوله! [، ٢٥٥إلا عددث 

لسإلأ عندءو آلقثعة تثع أؤوثُ وقوله؛ ]١١^٣[، ا.اه ؤهتيئ يثلأ لش أش تأذف أن بمد ين 
الأية،٠ . أمأءسه. لث أئن مذ إلا ألقثعه نفع لا يزني ؤ وقوله؛ [، ٢٣]سا: لده 1ذى 

وعلىعليها تكلمنا قد الايات، . . • او^يم ؤوا أؤبمن أقد تعالى! وقوله 
.هنا إعادته عن ذلك قاعي متعددة، مواصع في القرآن في يمعناها التي ت يا ألا 

•واه محيا آوس ثم ث-يبمئ آاشلىتا ؤعميأ ءامثؤأ ١^•؛؛^ تعالى! قوله 
يدكرأن تضمنها التي البيان أنواع من أن المجارك الكتاب هدا ترجمة في قدمنا قد 

فيه،العام ذلك أفراح بحض بدخول المواصع بعض في يصرح ثم عام لمقل القرآن في 
لأيةا هده في „ وعلا حل . أنه فاعلم ذلك علمت فإذا لدلك متعددة أمثلة قدمنا وقد 

فيمحبة أي ودأ؛ الصالحات Jعمالون الذين المؤمنين لحباله سميجحل أنه ذكر الكريمة 
الصلاةنبينا وعلى عليه ■ موسى نبيه بدخول آخر موصع في صرح وقد عباده، قلوب 

حديثوفي الأية. يؤاه محثه عثك قوله! في وذلك العموم، هدا في - والسلام 
فقال:حيريل دعا عيدآ أحب إذا افه ررإن قال: أنه ه الض عن علثه المتفق هريرة أبي 

افهإن المماء! أهل في ينادى ئم جبريل، فيحبه قال: فأحبه؛ فلأنا أحب إني جبريل يا 
إذاافص وإن الأرض• في القبول له يوضع ثم المّماء، أهل فيحبه فأحبوه؛ فلأنا يحب 

جبريلفيبغضه هال! فأبغضه، فلأنا أبغض إني حيريل يا فقال؛ جبريل، دعا عيدأ أبغض 
ثم، المماء أهل فيبغضه قال! فأبغضوه، فلأنا يبغض افه إن السماء؛ أهل في ينادى ثم 

اه.الأرض؛أأ، قي البغضاء له يوضع 
■ؤاه ل-ا مثا دء ويندر \لث0\نك بؤ لأثز دلسامث> نثهه تعالى! قوله 
الميهذا بلسان القرآن هذا سر إنما أنه الكريمة لأية ا هذه في _ وعلا جل . ذكر 

وماالكفرة، وهم الألداء الخصوم به ؤينذر المتقين، به ليبشر الكريم، العربي 
هذاتيسير من فيها ذكر ما أما أخر، مواضع في موضحا حاء الآكريمة لأية ا هذه تضمنته 

ؤوق؛ولذلك؛ مكررأ ارالقمراأ سورة في كقوله أخر مواضع في أوضحه فقد العفليم القرآن 
تثنيتهأؤ؛قا : لا١لدخانا، آخر في وقوله ]القمر[، ه .ا ميز ثن تهل إلي5_ أيتءاة يثنثا 

هذابلسان كونه من ا فيهذكر ما وأما ]الدخان[، ر.اه ؛ثث'ظروث لتلهم ليثاك 
لهعذ آيثفيم، ييب كميل ؤو\ؤ كقوله: أخر مواضع في ذكره فقد الكريم العريي النبي 

وقوله]ال_ش_ع_راء[، .(ه بين عنئ بلسان آلثذض ين ايء0 هلك َو و( آمحن ألقح 
©٠ثقك تلم ئزقا ي آزئ إآ ٠ أشن ألكثب ءَاثق ئثك ؤ\و "_1^؛ 

قلوتتفمعزيا ؤءذ جعتنه إJا © ألين ؛^ ؛٢٥© وحم تع_الى؛ وقوله ]يوسف[، 
همهندالتجض إيه شد^٧١ آري '؛ؤئّتثارتا تعالى: وقوله ]الزخرف[، رج^ه ثقلؤرك 

اوات.س ذلك غير إلى [، ١٠٣: J>J]؛يثه ثزث بماة 



٧٠١— الآية)ا( طه: سورة 

رواهؤطسر لشعراءة وا فاتحة ففي الطاء أما المقطعة، الحروف من أنهما في فيها 
فاتحةففي الهاء وأما رلالخمsصأا، وفاتحة ١[؛ ]النمل: وفاتحة ]الشعراء[ 
علىمستوفى الكلام قدمنا وقد ]مريم[، او(ه تعالى: قوله في ررمريمءا 

القرآن.القرآن به يفسر ما وحير ررهودأا محورة أول فى المقهلعة الحروف 
بنعك بني لغة وهي : قالوارجل، يا معناه طه: قوله العلم: أهل بعض وقال 

يفهملم رجل• يا عك: بمي من رجل قلت لو : قالواعكل، وبمي طئ، وبمي عدنان، 
التميمي:نويرة بن متمم قول ومنه طه، تقول: حش تنائيه أنك 

موائلأيكون أن عليه فخفت يجب فلم القتال في بعله دعوت 
ذكرهحبيبي، يا عك: بلغة )طه( معنى عمرو: بن لاقه ا عبد وقال مزايلأ. ويروى 

المهلهل:بن ليزيد وأنشد طئ، بلغة هو قعلرب: وقال الغزنوى• 
الملاعينالقوم في اطه ارك بلا شمائلكم في طه السفاهة إن 

ويروى؛

ينملاعالأرواح الثه دس قلا خلائقكم من طه هه السفا إن 
بنوسعيد وعكرمة ومجاهد عباس ابن رحل، يا »طه«: معنى أن عنه روي وممن 

والضحاكوقتادة والحسن العوفى وعقلية مالك وأبو كعب ين ومحمد وعطاء حبير 
فيعياض القاصي وذم وغيره• كثير ابن عنهم قله كما وغيرهم، أبزى وابن والمدى 

الأخرى،وريع رحل على قام صلى إذا ه المي كان قال: أنس بن الربيع عن الثناء 
ميلةفالهاء القول هدا وعلى محمل. يا بقدميك لأرض ا محلل يعني القه فأنزل 

الفرزدق:فى كقول ألفا أن يابدالها حففت والهمزة الهمزة، من 
مرتعالاك نهلا فزارة ارعي فية عثبغال البملمة راحست 

التعسفمن القول ا هل. في ما يخفى ولا للسآكعت، والهاء الأمر علميه بني ثم 
القلماهر.عن واليعل، 

ه■النبي أسماء من بأنه كالقول صعيفة، أحر أقوال ؤاه : قوله وفي 
ياالدنوب، من هلماهرأ يا لنبيه: يقول الهداية من والهاء التلمهارة، من القناء بأن والقول 
إن- والصواب الضعيفة. الأقوال من ذلك وغير الغيوب، علام إلى الخلق هائي 

■أحر مواضع في القرآن عليه ودل به، صاّ،رنا ما هو لأية ا في - افه قاء 
وه-لئئق آلمحَان قك أنزه >تآ ممارت قوله 

وكلاهماالتفسير، من وجهان رو4 لئئق آلإءاق عثك أرن ؛^:٧ تعالى: قوله في 
قرآن:له يشهد 

J/VI ; المعي أن U يفرطالمدد التعب لخمب أي لشقي، القرآن عليك أنزلا
آيالتابنحوْ حاءينا الوجه وهذا . يؤمنواأن على وتحرك كفرهم، وعلى علميهم تاًمفائ، 



الآبث)م(ّور؛ط،:• ٧٠٢

تعالى؛وقوله ٨[، ]فاطرت لأية ا ٠ . ه/ حمت هنجم يئسك ددهب ^٥^؛* تعالى؛ كقوله كثيرة 
وء_وله؛]الك_هف[، ٥(^ أثثا أدحديث دهندا قنيإ ؤ !ن ءاقره-م عيج مسك ثغ ؤإذاو؛لوأ 

وقدجدأ، كثيرة ذلك يمثل والأيات ]الشعراء[! ه )ؤ( تيييدا لكؤيؤأ ألا سك ثغ ؤإوؤوأ 
المبارك.الكتاب هدا من مواضع في منها كثيرأ قدمنا 

عثكأنزة ؤء' ١رأJه؛ فأنزل قدماه تورمت حتى بالليل صلى ه أنه الثاني؛ الوجه 
إلاك بعثنا وما الفادحة؛ المشقة وتديقها بالعبادة نفسك تنهك أي رو؛ه؛ يثئق 

جعلكقوله؛ اش، كتاب من آيات هر فلوا له تدل الوجه وهذا المحة. بالمفية 
يعكميمهجد ولا أثنر يعقم أقه أؤم؛دئ ؛ وقوله [، ٧٨]الحج: عى ألتن ؤ، عقؤ 

السبب.بخصوص لا للقفل ا بعموم والعبرة ١ ]!لبقرة[ آلمتزه 
الصمح؛الحديث عليه يدل كما ليسعي؛ عليه أنزل أنه هؤاه أؤ قوله؛ من ويفهم 

عنخهض، الحكم بن ثعلبة عن القلراتي روى وقد الديزة في فقهه حيرأ به اش يرد ررمن 
وأناإلا فيكم وحكمش علس أجعل لم ررإتي القتامة؛ يوم للعلماء يقول الله أن . النيئ، 
ويشبهحيد، إسناده إن كثير؛ ابن وقال أباليأا ولا منكم كان ما على لكم أغفر أن أريد 

لأيةا . .مته4اقثز ما ^؟^١ تعالى؛ قوله الأخير القول هذا على لأية ا معنى 
العليب؛أيي قول ومنه والتعب، الحناء العرب! لغة في الشقاء وأصل [. ٢٠]المزمل: 

ينعمالشقاوة في الجهالة وأخو بعقله النعيم في يشقى العقل ذو 
قنقه.ألجثؤ من ثم؛ءةة ^٥؛؛! تعالى! قوله ومنه 
لأجله،مفعول أنه فيه الأقوال أفلهر ٠ ١.^■ بمش لس ددتمحْ إلا ؤ تعالى؛ قوله 

ؤيخافافه يخشى لمن الذكرة لأجل إلا أي تذكرة، إلا القرآن علبك أنزكا ما أي 
وخصنهيه وتجتنب اش، أمر فتمتثل القلوب؛ لها تلين التي الخوعقلة والتذكرة! عذابه، 

ألئتءاي<تعالى! كقوله بها، لمتفعون ا هم لأنهم غيرهم؛ دون يخشى من لتذكرة با 
أوبهأؤس ؤحثى أقع تن ثذر ^٩ ه! وقول[، ٤٥]ق: همعيده بجاف من 

فيلخدكور ا فالتخصبص ]الازعات[. ر.ه بمثنها من منذر أئن أؤإد٠ا وقوله؛ [، ١١]يس: 
منهنا ذكره وما ٠ غيرهم دون بها الختفعون هم لأنهم ة لذكرى ا فيهم نفع بررٌن الايات 

أنشق% إلا ئث ^ كقوله؛ الوضع هذا غير في بينه للتذكرة إلا القرآن أنزل ما أنه 
آيةي آم لا ءؤثل ^١^! وقوك ]١^٧، وه نية 1ن ِيم ه ش لو 

ؤألأؤإعراب الأيات، من ذلك غير إلى [، ٩٠]الأنمام: ه اثُ ئث إة 
مفعولاؤإعرابه بشقاء ليت التذكرة لأن يصح؛ لا يئئ،قه ؤ من بدل بأنه ذءتسر؟يم 

رولئئق ٢^،^ عقك ٧؛؛ ؤ٠آ الكشاف! في الزمخشري وقال ظاهر. غير أيضا مجهللقا 
وعلى.تذكرة. ليكون إلا الشاق الخعب هذا عليك أنزلنا ما بمش.4، نس ثءكرْ إلا 
له.ومفحولأ حالأ يكون أن يجوز الوجه هذا 



٧٠٣الآيات)؛_ب( مورٍْك; 

وه•أثل ص اوألازص خق نص سار؛ يدك 
أنهعندي وأظهرها ، المفسرون ذكرها الإعراب من كثيرة أوجه ءؤث؛زللأه ن قوله في 

رواه؛لدقق آلإءاذ ٥^، أينلتا ^٠؛ قوله! عليها دل مقمرة بنزل منصوب مطلق، مفعول 
ولاسحر ولا كهانة، ولا بشعر فليس أي لأية، ا آكرمر،ه حو بجنثأ تنزيلا افه رله أي 

).فيوف ثا ةّلأ قام مل م قآ تعالى! قوله المعنى لهذا دل كما الأولين، أساطير 
بأنالصّر-حة والآياينط ]الحآقة[، ا.(يم ُلثنيبم ؤث من ينيل ل.أ ثدلوف ما قللا ماخن يول ؤ[؟ 

مح،ل-يلا قزؤ كقوله! معروفه، جدا كثيرة العالين رب من منزل القرأن 
i0آمح- م آس ة ألكثم، وقوله: ؛،[، ٣٧١]؛لأية ■ ■ ®i■ آلتنيى 
.جداكثيرة ذللئ، بمثل والأتان نط[، ]نملوه آقيو أوي نن ؤَنيأا وقوله! ]الزمر[ 

لهدمالوقحة الآJاتا إيضاح تقدم رو(ه. آسثؤئ عز  ٧٢٥٢^تعالى! قوله 
هنا.إعادته عن فأغنى متوفى، ااالأءرافط« محورة في القرآن في وأمثالها الأية 

■وا4 وأحق أدر بملم لأع محهز . تحار؛ قوله 
فىجهرة يقله أى بالقول يجهر إن يانه الكريمة لأيه ا هذه فى نبيه اش حاطب 

الذيالمعنى وهذا ألسر، من أخفى هو وما السر يعلم — وعلا جل - فانه خفاء، غير 
يدانعلهر إهم ثلة أجهمهأ أو موثم ؤ'وفيتاوآ ■' كهوله أخر مواصع في ذكره هنا إليه أشسار 

وقوله[، J،>*_JI]).اه ضنلهك رما جزوتك ما ينام وأش ؤ ت وقوله ]الملك[، إ.؛ه آلصدؤر 
قأكز ثلم \ؤى أئنك تعالى! وقوله [، ٢٦]محمد: إذت/إدبمره بمار تعالى! 
\لأي[ت,من ذلك غير إلى ٦[، الأية ٠ . وألآرؤ4. ألتتزت 

لهاويشهد حق كلها معروفة أوجه الأية! هذه فى بقوله المراد وفى 
ماويعلم. أي ؤوأ>شه ^١ ٠٥١العبد قاله ما أي أكره ■؛^_p العلم أهل بعض قال قرآن، 

ؤثئثألإذس ثكا ؤوخ؛و تعالى! قال كما ه؛ نفبه توسوس ما وهو السر، من أخفى هو 
ؤ؛ئد-،! LJlأهل يحض وقال ]ق[. وه آ'نيل تل ين ه أهمث رض ثنهُ يدء مس تا 

الإنسانأن اش علم ما وهو ذللث،، من ؤوأحيىيم نقمه به نوموس ما أي أكنه! بمام 
أهثاظز كك يؤن تن لإتنل ^^؛١٢ تعالى! قال كما فاعله، أنه الإنسان يعلم أن قبل سيفعله 
أنروإل أُلآزيزا فكك أثأك آذ أءإي ^٥^ تعالى! قال وكما [، ٦٣]المؤ۵نون; عملؤزه 

يسرهما يعلم فاض [، ٣٢: *؟-*؛jJl]آٌه بمتن أعلر هو تءإ١ هلا أثهثكأ بملؤن ؤ، أجثة 
معلقته!في زهير قال كما غد في ما يحلم لا والعبد غدأ. سيمر© وما اليوم؛ الإنسان 

عمغد في ما علم عن ولكنمط قبله والأمس اليوم علم وأعلم 
ؤيعلمأي بينا، كما تفضيل صيغة ؤوأحنىيم الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 

مريعلم أنه بمعنى ماض فعل إن قال! من وقول السر. من أخفى هو ما 
بجيهلؤيت^ حلمهم وما تهم ث بن ما ؤيتر كقوله! هو؛ يعلمه ما عنهم وأخفى الحلق، 

يخفى.لا كما السقوط ظاهر و(ه، علثا يدء 



(٢٨.ث ّورة ■٧ 

حاجةفلا إي النزه؛ يعئم آإمل محهر ؤوأ0 ت لكريمة ١ !لأية هذهفي تعالى وقوله 
ت]الأعراف ه وحمه شثبما ربكم  ١٠٠؛^^■ت تعالى قال كما ونحوم، بالدعاء الجهر إلى لك 

١لأية. . ■ 'ألمده س أئجهي ردؤن رممه محنعا ثثسك I، تعالى؛ وقال [، ٠٥
أصحابهسمع لما اليي لأن الصحيح؛ الحديث المعنى هذا ويوضح [. ٢٠٥ت ]الأعراف 

غاسا،ولا أصم تدعون لا ئإنكم أشكم عالي ررأربعوا قال.؛ بالكبير أصواتهم رفعوا 
.ا،راحك عتق من أحدكم إلى أئرب، تدعون الذي إن بممرأ' سميعا تدعون إنما 

فيوءلأ. جئ ذكر. . 40نكئ ئ لخُ ئئ إلا 4 لا وئ تحارت قوله 
وحدهالمعيود أنه وبين الحسنى، الأسماء له وأن وحده، المعبود أنه الآكريمة لأية ا هذه 
]البقرْ:أكثميم ألم هو إلا إقه لا ؛^٢^ كقوله! لكثرتها حصرها يمكن لا أيان، في 

[.١٩]سد: !لأية . ٠ أق4ؤ إلا إقن َلآ أة وقوله: [، ٢٥٥
الأمرالمواضع بعض في وزاد الحسنى، الأسماء له أن أحر مواضع في وبين 

وقوله؛[، ١٨٠]الأعراف: ه ينا ؛آدءوُ آ-ئسئ أدآتهاء أؤر,ف تعالى؛ كقوله بها بدعائه 
موضعفي وزري ١[، ١ ٠ ]الإُعراء: أ1سئه أ/؛رسماث هئد ددعؤأ ذا أيا آلرش آدعإ أو آس آدعإ 
ماأسمن؟،يم فنّ ينحدؤمحنى أؤب؛ ؤودروأ 1 قوله وهو أسمائه فى ألحد من تهديد آحر 
[.١٨٠]الأءراف: ةاثؤ0ه '؛اوأ 

العزيز،اسم من العزى اشتقوا أنهم أسمائه في إلحادهم ومن العلماء: بعمى قال 
اسماوتسعين تسعة فه ارإد ه: الّكا عن الصحيح الحديث، وفي الله، اسم من واللأدأن، 

أسمائهمن أن على الأحاديث، يحفى دل وقد . الحنة،؛لحل أحصاها من واحدأ، إلا مائة 
ّمست،للث، هو اصم يكل راأسألك، كحل-يث،: حلقه، يعلمه ولم به استأثر ما - وعلا ز ح- 

الغيم،علم في به اسأثرُت، أو حلقالث،، من أحدأ علمته أو كتابك،، في أنزك أو مكر، يه 
—وعلا حل أسماءه. وصف، ؤإنما الأحسن، تأني.ثإ ؤلئسئه وقوله: الحذيث،. ءثلك،أ 

مجرىيجريان المهالم المؤن.ث، وجمع مهللقا، الكير جمع لأن المفرد؛ الؤنّثا بلففل 
يقوله:الخلاصة في له أثار كما اكأني.ّثا، المجازية الواحل.ة المؤنثة 

بنلالإحدى من كالتاء مذكر من السالم سوى جمع مع والماء 
قوله:الؤنث، المقرئ بلنثل الجمع ، وصفمن أئسئه ؛ هناقوله ونفلير 

١لمكاه ؤتئارُ_ا وقوله: أتلإمح،ه، ءاثقا 
الأيات،بينا قد لأيات؛، ا .. موّة.ه. حديث أشك وهل ؤ تعالى: وقوله 

آلقؤرمن ^44 تعالى: قوله على الكلام في ارمريمء سورة فير لها الموصحة 
.هناإعادته عن ذللا، غنى فا ]مريم[، .4 بقا ورض أمحيس 

دلالعلماء: بعض قال ■ إ0ه مفي! بممهإ وا لساق، ثن عقد؛ وبمثل ؤ تعالى: قوله 
على.ه، صل 4ةقوأ بقوله: لذللث، وإتباعه والإفراد، بالمكير إثاتي4 ثن ؤعثدْ قوله: 



٠٧ ٥ (^ ٣٩- )٧٣ اوات طه: سورة 

بإزالتهيحصل الذي بعضها إزالة سأل بل العمد، من لالسانه ما جميع إزالة يسال لم أنه 
أؤونجٍ(ت عنه تعالى كقوله أخر آيات عليه دلت المفهوم وهذا • يعضها بقاء مع كلامه فهم 

ؤأمّت فرعون عن تعالى وقوله [، ٣٤]القصص: لأية ا . • . مؤأئثثح هر حطت 
فيفرعون بقول وآلاستدلال ]الز-حرف[، ر.ه ين ققاد ولا مهن هر ألى كدا ئق كر أئأ 

تعالى.الله عند والعلم والبهتان. ب لكل يا معروف فرعون أن فيه موسى، 

آن.( ثيخ ما أفك إك أني؟ إي محئ مثأ عثك تنء ٠ تعار قوله 
ي.قدو ق ثدو إم أص الإ ؤك اثن ق س ي 

عليهمنه قبل أحرى مرة موسى على مى أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - ذكر 
أيأمه إلى أوحى إذ صغير، وهو فرعون من بانجائه وذلك معه، أخيه ورسالة بالرسالة 

ذلكإلها أوحى بعضبم؛ وقال منام- رويا هي ت بعضهم وقال قلها، في وقذف ألهمها 
إليهالموحى يكون أن خاص أمر في الإيحاء من يلزم ولا بذلك، كلمها ملك بواسعله 

حروفهدون القول معنى فيه الإيحاء لأن المفسرة؛ هي قوله في وررأنءا نبيا، 
تكقوله المذكور الأمر شان تعفلم على للدلالة لؤؤآه ؤ،تا ت قوله في بالموصول والتعبير 

التابون:و ]المجم[، آه.4 نآ ءمحْء إل أؤةت?ة وقوله؛ عسثبمإه، محا آثغ تذ 
مصر.نيل ت المذكور والبحر البحر. ثامحلئ والساحل! البحر. واليم! ٠ الصندوق 
[.٢٦]ألأحزاب: آلنعبه قلوبهم ي ؤوهدف تعالى! قوله ومنه والوضع، الإلقاء والقذف! 

مقوله: في والضمير الصندوق. في صعيه أي ألتامت4 ي آنذيه 4أن ومعنى: 
؛ؤهوقه4وقوله: آتز4 ف، 4؛آهذذ> قوله: في الضمير وأما حلاف، بلا موسى إلى راجع 
تثريقلأن التابوت،؛ داخل في موسى إلى رجوعه والصواب التابوت،، إلى راجع فقيل: 

فيالأمر وصيغة فرعون، هو لإ4، رعدر ل عدو أؤا.ثنْ وقوله: حسن، غير الضمائر 
العلماء:عند معروفان وجهان فيها آلثايفي4 آلم ^٥٥^ قوله: 

المحيعل:البحر فى حيان أبو قال الخبر، معناها الأمر صيغة أن أحدهما: 
وأوجبها.الأفعال أقطع الأمر إذ مبالغة، الأمر بصيغة وجاء الخبر، معنا0 أمر و'ؤظِلته4 

القدريالكوني الأمر بها أريد 4ظظذي4 قوله: فى الأمر صيغة أن وئانيهبما: 
أنيد y* فالبحر ]ص[، وا4 ؤ—،ث كن أو يمل، أن قكا أرإد إدآ مثإ! ممونه: 

فيالوجهين هذين يشبه ما قدمنا وقد . وقدرأ كونا بذلك أمره افه لأن بالساحل؛ يلقيه 
[.٧٠]مريم: قا4 ١^ ة 4ودن تعالى: قوله على الكلام 

فيكقوله الموضع هذا غير ش أوضحه ت لأيا ١ هذه في . وعلا جز - ذكره وما 
محاؤ،^؛٠ أيؤ ف كآئتيه عيه حمت ؛يا أنيعيه ل ْنمحت أمَ إق رأؤصئا ُؤ I والقصص(( 

ثهرهكؤن يعنى ءال روا مى ؤثاعلأ إقك رآدؤه إثا نؤآ قه 
الحر،في ألقته لما عليه أمه جنع شدة تعالى بتن وقد ٨[، . ٧ ]القصص: ؤحتأه عدئا 
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ئمةمشح يِ محوأد ؤوأصبح تعالى; قوله في فرعون عدو0 وأخذه بالساحل، اليم وألقاه 
]القصص[.وه آلثبي؛ق من لأوى ء يقثتأ أن لولا يهء لتلرح حكادق ان 

هوالذي الطلب جواب في مجزوم ه ُأؤكنده ت لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى وقوله 
بمعتىأنه وعلى واصح، فالأمر الكوني، الأمر بمعنى أنه وعلى آفي| 

صنعتأنها قصتها في وذكر تعالى. الله عند والعلم اللفظ، لصيغة مراعاة فالجزم الخبر 
داخلفي موسى إلى الماء منه يتسرب لئلا - الزفت وهو — بالقار وطلته التابوت له 

وأنالجميز، شجر من المذكور التابوت إن وقيل! محلوجا، ققلنا وحشته التابوت، 
التابوتفي عقدت وكانت حزقيل. واسمه ت قيل فرعون، آل مؤمن هو لها نجره الذي 
الحبلطرف وأمساكت البحر فى أرسلته فرعون عيون من موسى على خافت فإذا حيلا 

منهافانفلت منزلها في الحبل لتشد مرة فذهبت بالحبل. إليها جذبته أمنت فإذا عندها، 
اللهذكره ما والهم الغم من بذلك لها فحصل موسى فيه الذي ؛التابوت البحر وذهب 

[.١٠]القصص: لأية ا . . ه. ثمة مهمتؤل أؤ هؤاد ؤوأصبح قوله: في تعالى 
حيثمجوسي على المتتابعة مننه من الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا جل؛ — ذكره وما 

مبئعق قوله• في يشبهه ما إلى أثار لواه أمئ مرْ نؤق تثا فهن' قال؛ 
]الصافات[.الأية . .ثثمحئ.4. 

علىافه ألقاها التي المحية هذه آثار من .يياه• محثة وؤأؤنا ت تعالى قوله 
في- وعلا جز - ذكره ما - والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه - موسى ونبيه عبده 

آلأية. . دثثؤآه. لا وأش ؤ عيث ئيئ فجني أتتأت ت ه قولفي رراوفصتسأا 
خلقه.إلى وحببه اطه أحبه أي تؤآه محثة عثك عباس: ابن قال ٩[، ]القصص: 

قتادة؛وقال رآه، من عنه يصبر يكاد لا جمال؛ من مسحة عليه جعل عقلية؛ ابن وقال 
٠القرتلى قاله وعشقه؛ أحبه إلا أحد رآه ما ملاحة، موسى عيني فى كانت 

َقاأنك إك بمنه، ذكثو تن عق أزلؤ هل تقؤل لنئلك ثثئ ه I تعالى نوئه 
وذقوله؛ من ررإذءا هو الذي للطرف الناصب العامل في اختلف ؤي عيما دثر 

،أختلث، تمشي حين مني محبة عليك ألقست، أي ررألقستأأ هو فقيل؛ ه أنتاك^ا ثنى 
فيررإذأ، من بدل هو وقيل: أختك. تمشي حين عيني على تصنع أى ررتصع« هو وقيل: 
أنكه.إق آنصآ قوله؛ 

قلت:متباعدان؟ مختلفان والوقتان البدل يصح كيف قلت: فان الزمخشري: قال 
.كذاسنة فلأنا لقست، الرجل؛ لك يقول أن طرفاه وتباعد الوقّت اتسع ؤإن يصح كما 

.آخرهافى وأنت، أولها فى هو لفيه وريما ذاك. إذ لقيته وأنا فتقول؛ 
إليهم،مشت، أخته كون من الكريمة الأية هذه في — وعلا جز — ذكره الذي وهذا 

فبينا>القصصا< سورة في - وعلا جنأ - أوضحه ب؛كمأم4 س ؛ك ^٠^،لهم■ وقاك 
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أبصريهوأنها البحر، فى ذهابه بعد حبره لتتعرف أمها قبل من مرسلة المذكورة أخته أن 
كونياتحريمآ أمه غير الخراصع عليه حرم الله وأن بذلك، يشعرون لا وهم بعد من 

ثديهاهو يقبل مرصع على أي 0كثلمه نن عل أدرؤ ت أخته لهم فقالت قدريا. 
عنيدء ئصتث قمبميي لائتهء لتا تعالى!قوله في وذلك وأمانة بنصح لكم وتكمله 

ينم عق أدوؤ هو هماك ئز من أتآؤخ عقز جتا . يئعثؤئى لا ؤئم جف 
ولثنلأثتخت ولا تنهظ يمز S' محدء اقآ همددثن . دنيلجى لم ؤئث؛ لطم ثكيبيئ 

آيةفي تعالى فقوله ]الضهس[، واه بمتؤى لأ أطينم ثلية حق أش محعد آى 
ابنتهاوهي لأخته موممى أم قالت أي [، ١١]القصص! 'أؤوثاك هذه ررالمصمر؛أأ 

أمره.حقيقة على تهللعى حتى خبره وتطلى أثره، اتبعى أي [، ١١]القصص! 
عنه،كالمعرصة بعيد من رأته أي [؛ ١١]القصص! جك{ه عن يدء وقوله! 

لتحرقجاءت أخته بأنها [، ٩٥]الأعراف: ^٠^،^ ك تريده لا وكأنها إليه تنظر 
عقزؤو-منثا يقول! طه ا لأن مرصحة؛ ثدي يقبل أن من ممتنعا فوجدته خبره 

أمه؛إلى رجوعه بذلك ليتيسر منها منحناه أي قدريا؛ كونيا تحريما أي [، ١٢]القصص: 
وعنأمه. إلى يرجع فلم ؤيكفله ليرصعه قبله الذي الغير لذلك أعطوه غيرها قبل لو لأنه 
نمثئتر لأ=ظلم ة؛ةوأثإ/ ين م هق أدرؤ ؛^٥)، لهم: الت نلما ا هأناس عبابن 

لهبنصحهم يدريك ما : لها وقالوا أمرها في وشكوا أخذوها [، ١٢]القصص: 
ورجاءالملك، سرور في رغبة عليه وشهقتهم له، نصحهم لهم! فقالت أ عليه؟ وشهقتهم 

منزلهمإلى معها ذهبوا أذاهم، من وخلصت ذلك لهم قالت فلما . فارسلوها منفحته، 
إلىالبشير وذهب شددأ، فرحا بذلك ففرحوا فالتقمه ثديها فأعقلته أمه على به فدخلوا 

تعرفلا وهي جزيلا عقناء وأعتلتها إليها، وأحسنتا موص، أم فامتدعت الملك امرأة 
فترصحهعندها تقيم أن لرآسيةآا سألتها ثم . ثديها قبل لكونه ولكن الحقيقة، في أمه أنها 

أحييتإن ولكن عندك، المقام على أقدر ولا وأولادأ، بعلا لي إن وقالت! عليها فابت 
النفقةعليها وأجرت ذلك، إلى فرعون امرأة فأجابتها فعلت، بيتي في أرصعه أن 

بحداطه أبدلها قل بولدها مجوسي أم فرجعت الجزيل. والإحان اوي والكوالصلات 
كمحر-ابن من )اه( دار• ورزق وجاه، عز في أمأ حوفها 

[،١٣]القصص: حزه آش ؤعد آى أؤوؤمئث ! ررالقصص؛؛آية في تعالى وقوله 
لمكهينك ؤحاعلؤغ إيلف رإدوْ إ، محمؤآ ؤلإ محاؤا قوله! هو الذكور اطه وعد 

وقوله!ررمريما، اسمها المذكورة موسى أخت إن يقولون! والمورخون ٧[، ]القصص: 
!قلناؤإن تقر• لكي أي محذوفة، فاللام مصدري حرف ارش^ إن ■ فيه قلنا إن ه عتم يثر 
القرار؛من أصله قيل! عنماه وقوله! مضمرة. بأن منصوب فالفعل تحليلية، إنها 
القليب!أبو قال كما غيره! إلى تنفلر ولا عليه، عينه تسكن الإنسان يحبه ما لأن 

نطاقاحذق من ه يعلأن كه يفالأبصار بت ثتوخصر 
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-الفتح - م يوم العرب! تقول البرد، وهو - القاف بضم - القر من أصله وقيل! 
القيس!امرئ قول ومنه بارئ، أي 

اهاعيوأثر من بتمم 
تلأمواوامحالخيل وا بركإذا 

الجواد!الطار حائم قول أيضا ومنه 
رفيل ليل لالإن فد أوق
بمرن منارك .بّى ل م

برصا عجمحولى وكندة 

رنوم يوالالأرض تح-وقت 

صرربح ي واقا يريح وال
حرفأنت صيفأ جلت إن 

البكاءودمع ياردة، المسرور عين لأن بردها؛ من العين فقرة ت القول هذا وعلى 
حارالحزن من البكاء ودمع حارة، فانها المحزون عين بخلاف حدا، بارد السرور من 

فيشتد، ولد لها يعيش لا التي وهي المقلات. دمع من أحر ت العرب أمثال ومن ■ جدا 
.لدلك دمعها حرارة فتشتد أولادها لموت حزنها 

امنبين يلم . ألئ>ِين دثسثا وثك قج  ٠٤^^• ئعالى قوله 
يبينولم هي، ممن ولا النفس، لهده قتله سبب الكريمة لأية ا هذه في — وعلا ل ج— 

سورةفي بين ولكنه فتنه، الذي الفتون ولا الغم، ذلك من به نجاه الذي السبب 
أتلهاين عملؤ حس و أنديه تعالى؛ قوله في المذكور القتيل خبر ررالقصةساأ 

ين\اؤى ؤ شيعندء ين أرى عدؤحع ثن ؤجنذا شعندث ين هنئا ثقثنلأن رحئمأا فيا محي 
إذين هال ؤا فن شل عدو أشئتن همل ين هلما هال عثئ قئى مى ؤته عدوهع 
القتثلإلى وأشار ]القصّصتا، واه أؤصاز أتمؤو هو إقتثهJ ئغثر ل آعفر دئيمح، ئنت 

وهو]القصص[، إ.اه يئتلؤن آن قأحاف دمسا نهم هنلت إذ ين قوله؛ في المذكور 
أنهتاف يتب عو محثم هنلأ إق موسى؛ عن تعالى قوله في بالذنب المراد 

ؤوثع1تعنه! فه ا ذكره فيما لموسى بقوله فرعون مراد وهو ]الشعراء[، ه أو^ا .بمت-اون 
إلىأيضا القصص،؛ أر في تعالى أثار وقد [. ١٩]الشعراء؛ لأية ا • • . تده آؤ شعكك 

لمئألمدينة آمحا ين تحل ؤوحاء قوله؛ في منه به الله أنجاه الذي السبب ؤإلى موسى، عم 
خافاتها جج ألقمبمآح؛ن ين لك إذ ئمج بمتلؤك بلى اثمؤؤن الملأ إيكه■ ينمؤعئ هال 

يهديقآن ;يت عتئ هال تننى قآء مثد ؤثا ؤ( ؟شيلهآ آ؟مح ين بحمحا ؤ، هان يمهمب 
- ٢٢]القصص؛ ألظألمينه المومِ يرث< قمت ■محش لا أؤئاد ؛ قوله إلى واه، آلكبمل سوآء 
مصدرجاء وربما مصدر، الفتون العلم؛ أهل بعض قال ف؛ووأه ^هقا ؛ وقوله [. ٢٥

فيالزمخشري وقال فتنة. جمع هو بعضهم؛ وقال ٠ فعول على المتعدي الثلاثي 
والشكوركالثبور المتعدي في فعول على مصدرأ يكون أن يجوز ^٥،^ الكشاف؛ 
حجزةقي وبدور كحجوز التأنيث بتاء الاعتداد ترك على فتنة أو فتن وجمع والكفور. 

معروفحديث المذكور الفتون نمير في جاء وقد الفتن. من صرويا فتتاك أي وبدرة؛ 



٠٧ ٩ ( ٤٣-  ٤٢)ص طه: سورة 

عباس،1بن عن حبير بن سعيد عن المائي أحرجه لفتوزآا، ا رر بحديث العلم أهل عند 
الفتونأن يقتضى طويل حديث وهو . وسند0 النسائي عن تمسيره في كثير ابن وسامحه 
عليهلكلخوف وكبره، صم، في معول من المحن من موسى على  iSy■>ما كل يشمل 

الممفألقاه المم في وقذف بون لما ا محي ألقي ذلك أحل ومن صغير، وهو الذبح من 
فالأياتهذا وعلى فتله. الذي لقبطى با فرعون يقتله أن من كبير وهو وكخوفه حل، لما يا 

وقالالمذكور. للفتون عباس ابن تفسير على للفتون مبينة المحن تلك فيها ذكرت التي 
الكبرى،المنن فى المائي رواه هكدا بطوله! الفتون حديث محاق أن يعد ظه كثير ابن 

ينيزيد حديث من كلهم فيرها، في حاتم أبي وابن حرير، بن جعفر أبو وأخرجه 
تلقاهوكأنه منه، قليل إلا مرفؤع فيه وليس عباس، ابن كلام من موقوف وهو يه، هرون 

■أعلم وافه ، غيره أو الأحبار كعب عن الإسرالمثات من نقله أبيح  ١٠٨٠٠٠تقهبه عباس ابن 
اه.أيضا، ذلك يقول الخزي الحجاج أبا الحاففل شيخنا وسمعت 

دثموّئيم.قدر هل جث-تا ثز مدثن أهل ق م-ناز( هثّثت ؤ ت تعالى قوله 
أنكثكأن ود إؤآ أؤها3 تعالى؛ قوله قي الذكورة هي مدين في لبثها التي الميز 

ة_ص—ص:]اله عندك ثمن عشي أتممت ؤ0 حجج ضف ( ٠٢٧؛أن عآ هثنيث آبمى إحدى 
تعلمويه المنة، من ذلك دليل وبينا العشر، أتم أنه رر سورة في قدمنا وقد [، ٢٧
ثمان.لا سنين عشر أنه [، ٢٩]القصص; 'ألأمله مهممى شى وقثأ قوله; في الأجل أن 

ابنةمهر منها عشر محنة، وعشرين لمانا مدين في موسى لبث العلم! أهل بعض وقال 
أعلم.تعالى وافه اختيارا، هو أقامها عشرة وثمان صهره، 

القدرعلى جئت أي ثثوّيى4؛ هدي عك -حثث إ تعار قوله في الأقوال وأظهر 
تعالى!قال كما تتقدم ولم عنه حر نتأ فلم فيه تجيء أنك علمي في وسبق قدرته الذي 
٨[،عنره ق وقال! ]القمر[ا .4 سي ئقثد ى َؤل ؤءادا 

العزيز!عبد بن عمر يمدح جرير وقال [. ٣٨]الأحزاب! ثودو)\ه قدؤل أش آمر ؤوؤ0 وقال! 
قدرعلى موسى ه ربأتى كما قدرا ه لكانت أو الخلافة ال ن

اقدرهمعين إك أدما دؤى ف ئيا ولا بئايي ؤلمك أمتا آذهب ؤ الى! تعقوله 
ؤثحركآنت أؤآدهن ! هناقوله محي بالايات المراد الملم! أهل بعض قال ■ ا.اه طق 

٠. يين1ته. ءايتت قسع مؤعئ ءابثا تعالى! قوله في المذكورة التسع ت لأيا ا دثادتؤ،ه 
١٠ء; لإسرا ]ا ة يلا ا  تسجق سؤؤ ممر من لمباء محج حلمك ق دك يأدحل ؤ وقوله! [، ١

.. البيضاء. واليد الخصا هي؛ الذكورة المع والايات [. ١٢]المل; لأية ا • •  .
.إسرائيلآ،أريني سورة في مستوفى عليها الكلام قدمنا وقد احرها، إلى 

آأتL١يءلعا لنا ؤ.إدا ومنه! الحل، مجاورة الهلغيان! أصل ه طق ؤِإلد وُالى! وقوله 
فيالحد ومجاورته فرعون طغيان شدة تعالى اش بتن وقد الخاقة[، ] ؤ
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إكؤنق لخفم عيئت I عنه وقوله ]اوازعات[، .ه أ؛ثتمك يلإ أتأ عنه! قوله 
ألسملختنيميق بجعقف نجها إلنها يقذت أيضآ! عنه وقوله [، ٣٨]القصص: ه نجيي 

[.٢٩ل\ذسم\ء: 

قولحد على قني، وني ئ مما تاه ^^٠ الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
الخلاصة!في مالك ابن 

اطردذاك كعدة وفي احذف كوعد من يع ومضا أنرأ ا ق
القيسامرئ قول ومنه والإعياء، ل والكلأ والفتور، الضعف، اللغة: في والوني 

معلقته!فى 

لمركلا لكسديد با ارأ غيأثرن لونى ا على يت، بحا ا نا ما إذا مسح 
العجاج:وقول 

غبرا وممضى ا مه لإلا ه لغفر أن مذ محمد ونى فما 

علىفه ا أثنى وقد ذكري، في تفترا ولا تضعفا لا أي دأويىه ق يا وؤلأ فقوله: 
]آلوعق ويعودا قثما اثه يؤون ؤ\ؤغة قوله: في حالاته حميع في يذكره من 

وآدطروأفكه نتم وإدا ت قوله في العدو لقاء عند افه بذكر وأمر [، ١٩١عمران: 
إيضاحه.تقدم كما [ ٤٥]الأنفال: حغثثاه أق 

افهذكر في يفتران لا أنهما والمراد الكريمة: الأية هذه تفسيره في رسفق كثير ابن وقال 
له،كاسرأ وسلطانا لهما وقوة عليه، لهما عونا فه ا ذكر ليكون فرعون؛ مواجهة حال قى 
٠منه اه ، هرنه(( متاحز وهو يذكرني الذي عبدي كل عبدي ررإن الحديث: فى حاء كما 

لذلكواستشهد ذكري، ش تزالا لا دي_(يم ق ث1 ^^٠ العلم: أهل بعض وقال 
طرفة:بقول 

تغليأبدأ تني لا نوها باب قبامهم أمالراسيات القدور كأن 
■تعالى فه ا عند والعلم ذكرنا، ما إلى راجع ومعناه تغلي. تزال لا أي 

وه.بخثئ آن ندو كق و زلا َي ^ ممار: قوله 
—لام والالصلاة نبينا وعلى عليهما — وهارون موسى نبيه — وعلا جل — فه ا أمر 

رقيقا،سهلا لتليفا كلاما أي ثناه، إليه افه رسالة تبليغ حال في لفرعون يقولا أن 
لأيةا هذه في اللين بالقول المراد — وعلا جن _ بين وقد . وينفر يغضب ما فيه ليس 

.هثثثش رو إك وتدك . رة أن اق أق هنر ممن . طق جوف ,إك بقوله؛ 
موسىيه أمر وما ترى، كما ورقته فته ولطا الكلام لين غاية وافه وهذا ]المانعات[، 

إق^١^٤ كقوله: الموضع، هذا غير في تعالى له أثار الكريمة الأية هذه في وهارون 
[.١٢٥]النحل: ه أحسن نجا ?الق ؤجندلهر آلخسنة ؤآلمؤعثلة ربك سبيل 



٧١١( ٤٧)الأية طه: سورة 

لرفقيا تكون أن يجب الله إلى الدعوة أن ت الكريمة لأية ا هده من يوحد ت مسألة 
قولهعلى الكلام في لرال٠اJدة؛؛ سورة في بينا كما والعنف. والشدة بالقسوة لا واللين 
هذهتفسير في كثير ابن وقال [. ١٠٥]الماثدة: الأية . . أدذسكمه. ^٤^٢ ت تعالى 

يعاديه،من إلى يتحبب من يا ياه; ملأ لر قوله; عند الرقاشي يزيد قال ت ية ألا 
تقال من صدق ولقد اه، ؤيناديه؟ يتولاه بمن فكيف 

وزوراإفكا فه ا ى لعال وقطغى ا لمفرعون أن ولو 
ورافغإلا افه د وجا ملمستغفرأ افه ى إلاب أن

بعضفول قدمنا قد ةن؛ئه أر يثدز ت لكريمة ا لأية ا هذ0 فى تعالى وقوله 
ؤثقخدةؤ ! ؛،ء لشعرا ا رر سورة فى التي إلا التعليل، بمعنى القرآن فى ررلعلءا إن ت العلماء 
اتيررلعلءأ أن أيضا قدمنا وقل، كأنكم. بمعنى فهي ]الشعراء[، ا.ه ثئوؤن ليلك؛؛ ًخ 

تقوله ومنه للتعليل؛ العربية فى 

سقسوثمكل لنا ووثقتم نكف لعلنا الحروب كفوا نا لفقلتم 
متألقالملأ بسراب كشبه عهودكم كانت' الحرب كفمنا فلما 

نكف.أن لأجل أي ؛ أ، نكف ررلعلنا I فقوله 
وطمعكما،رحائكما على معناه ^^■ ٣٥٤أر ثثّو ت الحلم أهل يعص وقال 

القولهذا القرطبي وعزا البشر، جهة إلى راجع بلحل عليه المدلول والتوقع لترجي فا 
•وغره كسسويه لمحومن ا ء لكبرا 

جمقكهر قدمم ؤلأ ،لي تعنا أنييل رلأكث رسؤلأ إثا ،؟ ٥٥ؤهأساْ تحار; قوله 
راجعةأؤهأما٠ه قوله: ش الاثنين ألف .4■ آئثدة أقع تن عق إثثم رك تن كايق 
ررإناله! ^^^٠^ فرعون فأتيا أي فرعون، إلى راجعة والهاء وهرون، موسى إلى 

معنايذهبون لنا وأطلقهم عنهم حل أي إسرائيلآ؛ بني محنا فأرسل ربك، من إليك رسولان 
تعذبهم.ولا ، شاءواحيت 

رراليقرةأ؛سورة في المذكور هو إسرائيل ببني يفعله أن فرعون اطه نهى الذي العذاب 
.دآءثمرتثثئون أت؛آءحمأ ييقزة أنيل سثء دثوم؟لإ ؛^٤۶^ ءال ين قننآطم قوله؛ في 
ؤولدتعالى؛ قوله في ررإ؛راب سورة وفي ]القرة[، وه عظم ردم تن به ظ وق 

ألثا>ِاسيء هددم ، jcنن آقثنام إذ أهو نمه لممه عومي ]، ١٥
فيراالأء-رافاا سورة وفي ٦؛، ]إبدامم؛ الأية ■ • ذاء>ظمه.أمأءم ودهمث 

رهت-ث*تولأ؛ئآءمحإ آتداي، سوء ثثؤثؤئئم فتمدتك ءال، تي، أنجثبمهم تعالى؛ قوله 
بغآققط ُؤركد قوله؛ في سورة وفي [؛ ١٤١]\لأءو\ق: الأية . .  .

سورةوفي ]؛؛—دح—،ن[؛ وه أنمص ين عزثا '؛!ن إيم فنبمودتت ين، . أذبجذيا آتثادِ، ين 
]الشعراء[.!لأية واه ل"ءيو، يي عثدق أن ؤأ سما نعه أؤوخكأ قوله؛ فى ررالثعراءاا 
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إنهمالفرعون يقولان أنهما من هدم ،،® is؛)أية قى وهرون موسى اش ب،، أمر وما 
هذاغير في تعالى إليه أشار يعذبهم ولا إمرائل بني بإرسال يامره وأنه إليه، ربه رسولا 

أنر.أ هميب يبمؤل ئإثا ^ ٥٥غعثينح )رالشحراءءت محورة في كقوله الموضع، 
.]الشعراء[ بي متا أنيل 

[،١٦: ]الشيراء ألثشزه ، JJ iiyMJ؛ قوله في لإفراد ا وجه ما قيل فإن ■' تنبيه 
))5[،،((في الثنية وجه فما ))حل،® في مثنى الرسول جاء كما رسولان؟ أنهما مع ؟ الشعراء® )١ في 

وهرون؟موسى به يراد والمفرد المثنى اللففلين: من واحد وكل >رالشعراء«، في والإفراد 
به،وصمح مصدر أصله الرسول لففل أن ِ أعلم تعالى وافه - لي يفلهر فالذي 

أنإلى نثلرأ الشعراء®  ١١في لإفراد فا مرارأ قدمنا كما وأفرد ذكر به ، وصفإذا والمصدر 
الأصل؛عن ؤإعراضا العارضة بالوصفية اعتندادأ ))ط،® في والتثنية مصدر، الرسول أصل 
أصلهأن إلى نظرأ الجمع به مرادأ ويفرد العارضة، بوصفيته اعتدادأ الرسول يجمع ولهذا 

فيوأمثالها [، ٢٥٣]البقرة! لأية ا . . . ^؛]1؛، تعالى؛ قوله جمعه ومثال . محير 
الهذلي؛ذويّث أبي قول الجمع به مرادأ إفراده ومثال القرآن. 

الخمنواحي بم أعلمهرسول الوخير ا هيإلألكني 
قوله؛الأصل على الصدر به مرادأ الرسول إٍللاق ومن 

ولرسبم هتأرسلولا قول بعندهم فهّت؛، ما الواشون كذب لقاّ. 
الأحر؛وقول برسالة. أي 

نيغتاحتكم فعن باني ولا يمم عممحب نبلغ بألا 
رسالة.أبلغهم يعني 

لأيةا جنس به يراد ثايقِه حثننك، ؛^٥١ الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 
.ذلك، على أخر آياين؛، لدلالة وغيرهما؛ واليد بالعصا الصادق 

لامالفيه يدخل آئLتSيم آي من عل ؤو\ذ\إإ الاكري٠ةث الأية هذه في تعالى وقوله 
وهوعليه، سلام لا الهدى يتع لم من أن الأية من ويفهم الهدى. انح إن فرعون على 

الرومعفليم هرقل إلى ه افه رسول كتبه الذي الكتاب أول في كان ولدا كل.للثإ، 
علىسلام الروم، عفليم هرقل إلى ه اطه رسول محمد من الرحيم. الرحمن افه م ب ١١

ء.كتابه آخر إلى .®.لإسلام. ا بدعاية أدعوك فإني بعد، أما الهدى، انع من 
.ه■محك َكدث من عق أنداب أف إقنآ محش ثد تعار؛ له م. 
أوحىافه أن وهرون موسى عن الكريمة لأية ا هذْ في - وعلا جل - ذكره ما 

،Ijjا كتاب من كثيرة آيات فى نحو0 إلى أشير وتولى كدت من على العذاب أن إليهما 
آتآوئوا4يآ أشم ق \2Q آثزآ ةَ\و' طئ. س >ؤآثا ه؛ ة__ولكى ح_الت
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سمل،َكدب ١^ إلا بمثها لا ا.ا ئثش داوا وقوله ]النازءات[ئ 
آئلدعإك يهب م َكلب؛يرك. ن3ؤ، و صق ولا صدث تعالى؛ وقوله ]اللتل[؛ .ه 
الآ؛Lت.من ذلك غير إلى ©4 ثأوق ك أزل م @ فأوك لك أظ © ثقئ 

ثمنهت/ وق ^٥؛،، ١^ ه ر. يمؤش ثمن؛3^-1 ايى؛ متئوف 
فرعونبلغا لما وهرون موسمي أن الآكريمة الأية هذه هي - وعلا حؤا — ذكر ا.أه، هدئ 

الأنه زاعما إلي!؟ أرسلكما أنه تزعمان الذي ربكما من ت لهماقال إيا0 يتبلغه أمرا ما 
إلنونق لتكم علمت جإآ تعالى• قال كما ه، نفغير إلها لهما يعلم لا وأنه يعرفه؛ 

تس!حويماهين زؤئنم إلنها أثفدت I ل وقا [، ٣٨ت ]القصص غيهذه 
عارفتجاهل ؤدكماه ^^3؛ قوله؛ أن الموضع هذا عير في — وعلا جل؛ — وبين ؛!، ٢٩

ءبذّثأدي أمل تآلإ علمت كد وقال تعالى' قوله فى وذلك العالمين، لرب مربوب عيد بأنه 
ممم؛ءاثنثا ثاءتم ءؤهأثا وقوله؛ [، ١٠٢]الإسرا•ءت لأية 1 ٠ . تصاغره. ؤآلأتيى آكمتؤك رب 
كمآ[، ١٤-  ١٣وئرآ4 ^١ آئّمم بتا ؤيثوؤإ و بيث سمحر هتدا ٥!^ 

سورةفي موضحا حاء له موسى وجواب موسى، رب عن فرعون وسؤال إيضاحه، تقدم 
ؤلتائال ؤب ؤثا معهمن أؤهالا I قوله في وذلك هنا، مما بأيسقتل لرالشسعراءاا 

محققنأم مال .؛ ئثمل ألا ->ولمح ننن ئال ؤ( لههإ َقم إن يينهثآ همنا ؤأمحس أثمنرت 
وماأدشيق يق ؟، ١٥و( دجتهمن محيت ١لمحآ ^٢ ٣٧إن ؟، ١٥).(  u^S؟?؛١؛؛^ 

خثشأوإو ؟، ١٥). أتتجيهن ين كمه .إلتهآ 'أثمين في؛، ؟، ١٥.( تقلأ َئم إدأ، أق؛ما 
ئبمثيت،تان جى لإدا عصاه قآلئ 'ألصندلإق يلك، تمحيت إن بدة فأن هال بين ؤ لدى 
القصة•آخر إلى ]اكراع[ ©4 أبماي ؤ وا أم وج 

ثمقثم سغ ث آغق آدئ و_ث\ ^٥١؟، I لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى وقولص 
منمانع ولا حق، وكلها بعضا، بعضها يكذب لا أوجه للعلماء فيه ر.اه؛ هدئ 

كلأعقلي أنه ؛ هدئ^ ثم حلمهن ،ىغ ۴، محنى أن منها لجميعها، لأية ا شمول 
منحلمهم نقلير أععناهم آدم بني من كالذكور والهيئة، الصورة في حلقه نقلير شيء 

منوهيئتها صورتها في حلقها نفلير ها أعطا البهائم من لذكور وكا أزواجا. الإناث 
البهائم,ولا البهائم، من بالإناث فيزوجه حلقه حلاف الإنسان يعقل فلم أزواجا؛ الإناث 

كيماوالنماء، النسل منه الذي لمنكح ا لطريق الجمع هدى ثم الإنس، من بالإناث 
ذلك.وغير والمشارب المعل-اعم من منافعهم لسائر الجميع وهدى يأتيه، 

السيئوعن طلحة، أبي بن علي طريق من ه عباس ابن عن مروي القول وهذا 
والاجتماعالألفة إلى هداه أي هدئه ؤث؛أ ؛ أيضاعباس ابن وعن جير، بن وسعيد 

والمتاكحة.

شيءكل أعطى أي هدئ^؛ م قثهر ق و أؤأعء؛ى العلم؛ أهل. بحص وقال 
وقتادة.الحسن عن مروي وهذا يصلحه، ما إلى هداه ثم صلاحه 
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شيءكل أعطى أي هدئ4؛ م نلثم ق و ^١٥>؛،؛ العلم: أهل بعض وقال 
صورةفي البهيمة ولا البهيمة، صورة محي الإسان يجمل فلم له؛ المناسبة صورته 

الشاعر!قال كما تقديرأ، فقدر0 له المناسب الشكل على شيء كل حلق ولكنه الإنسان، 
فعلاء شا مالله ذلك وكة قلخشيء ' كل في ه ول

بنوسعيد وعطية ومقاتل مجاهد عن مروى القول وهذا الصورة، يالخلقة؛ يعنى 

زوجه-ئإلى رزقه إلى صف كل ه هدئ ُؤم مم 
صررتهشيء كل أعطى أي قئم4؛ سء ٢، ويل العلم؛ أهل بعض وقال 

الإبصار،التي الهيئة العين أعطى كما به، لمنوطة ا المنفعة يق يعنا الذي وشكله 
كلوغيرط، واللسان والرجل الأنف وكذلك الأتاع، يوافق الذي الشكل والأذن 
الضحاك،عن روي القول وهذا عنه. ناب غير المنفعة من يه علق لما مهثابق منها واحد 

الأولالمفعول هو ؤآلأه تعالى! فقوله المذكورة الأقوال هذه جميع وعلى 
اكاتي.المفعول هو ؤ-نلقم4 و ل

هوالأول، المفعول هو أؤ.فوثهنه إن العلم! أهل بعض وهال 
يحتاجونشيء كل الخلائق أعطى تعالى أته فالمعنى القول هذا وعلى الثاني. المفعول 

ومنهكسا باب مفعولي من المفعول أن ومعلوم استعماله. طريق إلى هداهم ثم إليه، 
ولماللبس، أمن إن الأخير المفعول وتقديم تأخيره من مانع لا الأية في 

فيله وأشار النحو؛ علم في معلوم هو كما الأصل على الجري يوجب ما يحصل 
بقوله!الخلاصة 

يرىقد حتما الأصل ذاك وترك عرا لموجب الأصل زم لؤي
الأقواللجميع الكريمة الأية شمول من مانع ولا —! عنه اش عما — مقيده قال 
ثمالدنيا، في إليه يحتاجون شيء كل الخلائق أععلى اطه أن شك لا لأنه الذكورة؛ 

له،المناسبة وصورته شكله صنف كل أععلى أنه شك ولا به، الأنتفلع طريق إلى هداهم 
والاجتماع،والألفة الناكحة في جنسه من له المناسب الشكل وأنثى ذكر كل وأعطى 
أعفلمما - وعلا جل . فسبحانه به، المنوطة للمنقعة الملائم شكله عضو كل وأعتلى 

أقدرته؟ وأكمل شأنه 
—أنه على قاطحة براهين الكريمة لأية ا هده محنى فى الذكورة الأشياء هذه وفى 

َمئؤ إلا إلت وعلا جل - وحده الممود وهو شيء، كل رب - وعلا جل 
.[ AA]ا!قصص: ربمم0ه ر)تي أ-لثلإ لا ؤبمهم إلا هالش 

علومفي رسالته في ظه تيمية ابن المياس أبو الدين تقي، الشتخ الملامة حرر وقد 
حقيقيااختلافا ليس الأيات محاني في الملف اختلاف من الاختلاف هذا مثل أن القرآن 
والأياتيحضا، بعضه يكذب لا تنوعي اختلاف ولكنه بحضا، بعضه يكذب دأ متضا 
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علىالجاري هو ذلك أن وأوصح كله، ذلك شمول على حملها فيتبغي جميعه، تشمل 
والعلمالأربعة، المذاهب أهل خيار من لجماعة وعزاه نهث، الأربعة الأئمة أصول 

تعالى.اه عند 

آءآلثما.ء يى ؤأمل، سلا فها 3؛^ ا^وسلك أمحمآس لكم قل ^٢^ ت-عالىت ئوله 
آنشق.4.لأول لاين لتلك ي إة ؤآنعؤأ َمأ ثئ. ثان نن أرو؛-ثا نهء آمبم؛ا 

غيرمن الهاء ؤامحمكان الميم بفتح لرمهدأاا والكساش وحمزة عاصم الحرف هذا قرأ 
الفراش.والمهاد! ألف. بعدها الهاء وفتح اليم بكسر السعة من الباقون وقرأ ألف، 

للفراش.اسما يستعمل أن ينافي لا مصدرأ أصله وكون بمعناه. والمهد 
منلرار؛يأ؛ نعمى رفع محل في ألآر؛شه ذم كد ؤآكى الأية؛ هذه في ومحوله 

4 قول  :،،Li ربييضل لا أي .4؛ سى وي وف محل لا كشت ي، نؤ عث علثها ظو
الذيهو أي ؛ محذوف لمبتدأ حيرأ يكون أن ويجوز . مهدأ الأرض لكم جعل الذي 
عامليقدر أن من أجود وهو المدح، على ينصب أن ويجوز الأرض. لكم جعل 

بقوله؛الخلاصة في الإعراب من الأوجه هذه إلى أشار كما أعني، لفظة النصب 
هرايفللن أ اصبنأو تدأ بممضمرآ فهلعت إن انصب أو وارفع 

؛محذوف مبتدأ حبر كونه يتحين أنه والتحقيق العلماء، من واحد غير قال هكذا 
لأنرؤ،ه بمل ولا مجوسي! يقول تعلقه يصح ولا افه• كلام من مستأنف كلام لأنه 

والعلمالبحر، في حيان أبو عليه نبه كما افه، كلام من أنه يعين قوله! 
تعار.اممه عند 

أنهعلى الدالة الكرى أياته من آيات أربع الأيتتن هاتين في . وعلا جل - بين ومحي 
غيره،دون وحده العبادة واستءحقاقه قدرته كمال على ايات كونها ومع وحده، المعبود 

آدم■ني، ءر ال*ظس  ٢٠ا^-س ض 
العجيب.النمعل هذا على الأرض فرشه الأورت 
قطر•إر قطر من بها ويتوصلون آدم بنو معها يمر سبلا فيها جعله الثانية! 
العجيب.النمهل هذا على السماء من الماء إنزاله الثالثة! 

الأرض.من البات أنواع إحراجه الرابعة! 
بهاالاستدلال مع بها الامتنان ذكر فقد مهدأ الأرض جعله هي التي الأولى■ أما 

حشمن اسأكههِ ؤؤلين تحار! كقوله كتابه من كثيرة مواصع في وحده المعبود أنه على 
ة__الآينهداه ألأين لثتتقم جعد ءى وا أنيئ أتزلر ثفهن لؤل>ا وأقرأنى أكون 

١- ٩ لالزحرفت  [،LjJI].ه أؤادا ثآثاد او يهدا قتل وأؤ تعالى! ومحوله [، ٠
أدنىووهن تحار! وقوله ]الذاريات[، .(ه ئ ألتنهد ئم مئقها ؤوألإحس تعار! ومحوله 

.جداكثيرة ذلك بمثل والأيات ٣[، ]اJرعد: ه ويثا رؤزيى فها محبمل أمحفيس ند 
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فيبها والاستدلال الامتنان جاء فقد سبلا، فيها جعله هي التي ت الثانية وأما 
حامهىركولة وأُلأوض ألتمزت حلى ثن سأل؛هر قهن أ ررالزخرفا؛في كقوله كثيرة ايات 

نظ2^ ؤبمئد مهدا  ٧٥١قتتقم ثو '١^٤-، ه ألهن النير 
لملمهمسة فجاك فةا ؤو؛ثعدا ت تعالى ه وقول]الز-ح-رف[، ).ه تهتدوى 
عليالكلام في ر١الحلاأ سورة ش هذا على الدالة الايات قدمنا وقد [، ٣١]الأنبياء: 

[.١٥]الحل: س=ظلم رثثلأ أؤوأمرأ قوله- 
منبه النبات ؤإخراج السماء، من الماء إنزال وهمّا والرابعة: الثالثة وأما 

تعالى:كقوله معا والاسآثدلأل الامتنان سيل على القرآن في ذكرهما تكرر فقد الأرض 
ثآؤبجث ئيثرذ. فيه ثكر وينه ثثإب ته دؤ ء ١^؛ خنت أنزل ٌ ؤهم_ 

الآوساتقدمJا وقد [. ١١- ١٠الآدة]ال_حل: . . وألآءنأبه. وألثتيإ وجوذ ألغ يف 
ذلك.على الدالة 

منالشات فيه ٥^٥؛؛!^، ثآ؛■ آلقثاب ين : ١لكرJمة الأية هذ0 في تعالى وقوله 
:لرالأنهاما؛في تعالى قوله القرآن في ونفليره التعظيم؛ بمحسغة التكلم إلى الغيبة 

تر١ءكثاهحيا نه محمج حتيمّإ يثه هلمحثا ّىؤ تاق يدء هميثا تاء آلساؤ من أنزل 
إه.ءهأ-مبمنا ماء آلتنماؤ من أينل آثم أن ئر : ررفاحل_رأآفي وقوله [، ٩٩]الأنعام: الأية 
ثالأزضأقثوت طثح ؤأس للالنمل«: في وقونه [، ٢٧]فا>: الآية ١)^ محغفا ق>ت 
[.٦٠]المل: لأية ا . . ه. بهجتثئ والى حدليى ييء هأنتنأ ماء ألثثاء يى لخكم ؤأرو 

إنباتفي كلها الايات هذه في التعفلم بصيغت التكلم إلى الغيبة من الالتفات وهذا 
لهلكسيئا ينبت ولم الماء ينزل لم لو لأنه النبات؛ إنبات شأن تعفليم على يدل البات 
إليهالحلق احتياج وشدة _، وعلا جل _ عفلمته على يدل فهو وعتلثا، جوعا الماس 
■وعلا- جز - له طاعتهم ولزوم 

البات،أنوبع من مختلفة أصنافا أي ثئ4؛ ثان تن الأية: هذ0 في وقوله 
؛ر٠الحجااسورة في تعالى قال كما البات، س الصنفا هنا وهو زؤج، جمع فالأرواح• 

هبهيج وبج تتكؤ من ءأسق ؤييثر آئثنح، آلك عيها متا ثإدآ هايدث آلأنهتى 
محورةفي تعالى وقال النبات، أصناف من حن صنف كل من أي ٥[، ت ]الحج 

إلين فؤا وف إلإ' ئتد أن رءن؛ى آثمتييا ؤ، ؤألق ردأ؛ا ء بمر آلثتوذ، ُؤغاو، ؛  ٠١ن لخما رر 
نوعكز من أي ]سن[، وه م قج ٍقل ين ِما قأتا ء ص ين نأزتا تآب| 

حقلها٢^؛^ ثو اك-ءا ت رريساامحورة في تعالى وقال البات، أنولع من حسن 
الآيات.ص ذلك غير إلى ]__[، بمثوث.4 لا وينا أئمهر ومن آلانجن، ممث منا 

أيعأه بات من ُؤانمبما قوله؛ ومعنى ■ ُؤأرونم،اه لقوله؛ نعت • وقوله 
وقيل:والطعوم. والروائح والألوان، والمنافع واJمقادير، الأشكال مختلفة .أصنافا 
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جمعت وقوله الأول، والأظهر • بيناكما مختلف نبات أي جمع 
جاءتإبلا يصف روية قول ومنه المتفرق؛ والشتّتت ومرصى. كمريص شتيت؛ 
تمرتفعاغبارأ تثير وهي تفرقت، ثم مجتمعة 

المختيتاالماطع تثير وهي ا تيشتوأطرقت معا جاءت 
ببعض.لاصقا يعضها ليس أي الأسنان؛ متفرق لأنه متتفلج أي سنسنI وثغر 

معنىأن قدمنا قد ؛ ياأ ٣ ؛ الكّريمة الأية هد0 في تعالى وقوله 
أوديتهابين الأرض داخل في جعل أنه معنا0 هنا )سلك( وقوله! الإدخال. الملك! 
فهاأكم يقوله! هنا ذلك عن وعير معها، الخلق يمر فجاجا سبلا وجبالها 
فجاجافها ! ررالأنبياءآآفي كقوله بالجعل ذلك، عن أخر مواصع في وعير ئثلاه؛ 

ألأهقتتقم جعد ؤأكى ! ررالزخرفأأفي وقوله [، ٣١]الأنساء: ةتدوف4 كئئأ نه 
المواصعبعض في وعر ]الزخرف[، .ه دهتدرى قئ؛ةم ثثأد همنا لؤم ؤجمد مهدا 
ؤاينإهظم ثني أن دوبت آلأين ق ! ررالنحلاأفي كقوله لإلقاء يا ذلك عن 

.ذلك،في ظاهر الرواسي على بل العهلف لأن [؛ J^I]ئهثدؤت.4 س=ظم وثتلأ 
الناسأيها كلوا أي ؛ وأ;عوأ"ؤكلؤإ الكريمة! لأية ١ هده في تعالى وقوله 

هوما جميع من أنزلنا الذي يالء لأرض ا من لكم أخرجناها التي والحبوب الثمار من 
وسرحوهاأسيموها أي أنعامكم؛ وارعوا ذلكؤ، ونحو والفواكه الحبوب من لكم غذاء 

أيصاحبها ورعاها الكلأ، اّسية رعت تقول! لأكلها، يصلح الذي المرعى في 
مايخفى ولا للإباحة، ثآنمآه ؤَلإأ قوله: في والأمر ويتعدى، يلزم وسرحها امها أّ

وحده.لاهباد٥ بذلك.، الخعم استحقاق على والاستدلال الامتنان من تضمنه 
أنعامهموأرزاق بأرزاقهم آدم بني على الامتنان من الكريمة الأية يرذ0 في ذكر0 وما 

أس-هلممنه يأتكن ئا يضع ؤذخمrأ ! ررالسجلةااسورة في كقوله أحر مواصع قي موصحا جاء 
و(وهمزثها ماقها مها 4أ"مج ة! نعات لنا ا رر في وقوله [، ٢٧]اوسجاوه: ِِنيرونه آة5 ؤألسئم 
ئث ٥٦وة ; ررعبس((في وقوله ]المازءات[، نلآسؤ.i لك ج و ^١ ؟بمال 
. ٥٠وثدعذ . وقاد ، yjj. ومحثا وءء . -ذا فيا . ثق آلآثس ئثتا م . 

يىأنزو أوتآ "المحل«: في وقوله ]مس[، زي.4 دؤ كثا نأبأ. ويكنه 
ت.لأيا ا من ذنك غير إلى ]النحل[، وه قّيثريا فيه قكر ثينه شإب تنه ل؛و تاء آلث_ماي 

المعمول،لأهحاب، أي ^لأقه ؤآوإأ الكريمة: الأية هدم في تعالى وقوله 
تقول• يليهم،لا عها صاحبه ينهي لأنه العقل؛ وهي الموز، بفم نهية جمع فالهى: 
بالياءنهيا وأصله عقله• أي نهيته كملتا إذا بالفم: فعل بصيغة الرحل نهو العرب،: 
بقوله:الخلاصة في له أشار كما ضم؛ بعد فعل لأم لأنها واوأ الياء فأبدلم، 

اتئل من أو فعل لأم فئ ألك، تمنا إلرد فم الإم وواو 
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وه.لمئ دأرْ ءزقة| ؤم، قيدئآ تيا ّه^ققةإ يما ؤ. تعار! قوله 
فيالمذكورة ؤآكرم(ه إلى راجع فهاه ؤ وقوله; معا، نهاه ؛ؤ قوله! في الضسمِير 

مه_داه.أإدفيس نلإ تل ؤأئكا قونه; 
سائل:ئلأُثخ الكريمة الأية هدم ز ذم وقد 

الأرض•من آدم بمي حلق أنه الألد؛ 
■فيها يعيدهم أنه * اكانية 

هذهفي المذكورة الثلاث المسائل وهده أخرى، مرة منها يحرجهم أنه الثالثة! 
الموصع.هذا غير في موصحة جاءت ية ألا 

(لناس>ؤينآدها ت كقوله كتابه من مواصع في ذكره فقد الأرض، من إياهم خلقه أما 
تلى تعا وقوله ٥[، ]الح_جت لأية ا . . مإياؤ. ين حلقككر ؛ئا اومثا ثن ريب ف كتر إن 

تررالم-ؤمنأأ محورة في وقوله ؛!، ٢٠]الروم: لأية ا . . - بن أن ءاثدق دهة 
ألأيات.من ذلك غير إلى [، ٦٧]غافر: لأية ا . ■ ■ مإياه تن ثكمحكم أدى ^٥^ 

تعارتقال كما منها آدم أباهم خلق أنه تراب من الناس خلقه معنى أن والتحقيق 
ولما[. ٥٩ء_مران: ]آو لأية ا . . . راب4 ين ُتند ءادم ّكثل أسم عند عيش ثل 

وماتراب. من خلقوا أنهم عليهم صدق الخلق في له تبعا وكانوا تراب من أباهم خلق 
الرحمفي وقعت إذا النطفة أن تراب من خلقهم معنى أن من العلم أهل يعفى يزعمه 
النطفةعلى فيذره فيه يدفن الذي المكان تراب من فآخذ بالرحم الموكل الملك انعللق 

علىيدل القرآن لأن التحقيق؛ خلاف فهو , معا والتراب النطفة مجن النسمة اش فيخلق 
بينهماالترتيب بدليل لها مقارنة غير فهي Jمهله؛ التراب مرحلة يعد النطفة مرحلة أن 

نممام، تن قثإؤ أتتث تن ري_، I، ِقتت إن 'ألئاس جه؛( تعالى: قونه في دررثم؛١ 
ثنم مإب ثن ثلقتتتفم ١لى بئو تعالى: ه وقول٥[، ]الحج: لأية ا . . ه. يثلثن ين 

هلنين _li؛^ بن آلأيسى ح1موا وكل. ؤ تعالى: وقوله [، IV]ء_افر؛ لأية ١ . . ظمؤه. 
آلثن،ع-إم تعالى: وقوله ]المؤمنون[، لأية ا . . ■ رو^ه يتن مّني ؤ، طغه جعلثه ثر 

وغا ط؛ن ين آلامنن ■ظئ، وت-آ طشم ثى؛ َم، لسن ٢^^، روا أؤم> أتم ثألسهنا-•؛ 
منالمفسرين بعفر يزعمه ما وكذلك، جدة[، ]اله م-هان تا؛ء من مكلي من مله جعل 

فهوالأرض من تتولد الخي الأغذية من حلقوا أنهم الراد أن تراب من حلقهم معنى أن 
نرى.كما لممقومحل ١ ظاهر 

قولهفي وذلك لموصع ا هذا غير في أيضا تعالى ذكرها فقد الثانية المسالة وأما 
ؤَقاتا4ه: ينول]المرّلأأت[، ^٤ آثو َقاتا. ا'لآنض محل الي: فم

ظهرها،على أحياء فيه يضمون أي فيه يكفتون الذي موضعهم أي [، ٢٥]المرسلات: 
>ؤقوله: معنى وهو بطنها؛ في وأمواتا 

لعديم



١٧ ٩ ( ٥٠)الأية ْك: مورة 

موصحةجاءت فقد القيامة يوم أحياء الأرض من إحراجهم وهي الثالثة: المسألة وأما 
يوركمٌن أي أُا-ا؛ محي4 مئآأ بمد آ'لأتٌو، ُؤوهم كقوله: كثيرة فى1يات 

منأي [، 1١١ ]ص ه ألمهج َكثئث، ثنتا يلد؟ ِددع ت تعالى وقوله الموت، بعل أحياء 
محمدهأنر ءدآ آ'لأنجا من دعؤأ دعاكم إدا م ؛ؤ تعالى؛ وقوله القيامة، يوم بالبعث القبور 
 I[، ٢٥]الروم ،،Jآناءيه مازلنا ثتت لم سيثته مالأ سكايا أهثت> إدآ ؤ-ق تعالى؛ وقو
هوقول[، ٠٧]الأء_راف; ئوءقثرث4 حئأغ' أتوه ثئ َكثإانث أقرئ لإ  btآ-مبما 

تعالى؛وقوله ^[، L^J]؛.4 بجبمثلأ ننط إل وم ؛جوعا ألاقناث يق بميمن ؛^^٢ تعالى؛ 
جدأ.كثيرة ذلك بض والآات ]ق[، وه أقزؤج تنأ ذه أنخ آلثبمه ثئون تو 

ثئ؛ت،فبما ُؤءال، تعالى؛ كقوله الأية، قئقكمه ُؤيما الكريمة؛ الأية هدم في وقوله 
بمض^٤،^ هثارْ قوله؛ في والتارة ]الأعراف[، وه محيون ويما نومن ويثثا 
الميتدفن أرادوا فلما حنازة، حضر . افه رسول أن المن في حديث وفي المرة. 

توقال أخرى أخذ ثم قبآ وقال- القبر في فألقاها التراب من قبضة اخذ 
•لمكاه ئاره محؤؤم ريه ؤ وقال؛ أحرى نم 

الإصافةأن القولين أظهر ■ ؤاه محق ظر َهما ءاتثا آتيي ؤلثد ؤ تعالى• موله 
لموسىالمعهودة ياياتنا والمراد واللام. كالألف العهد معنى مضمنة ت قوله في 

لأيةا . . ليتنت،ه. ءايت تسع ملئ ءائنا ُؤولذد ت قوله في المذكورة التسع وهي كلها 
I١٠ ]الإسراء  إئءابمه قع ؤ، ٌوو عتر يى لبماء همج خنفا ؤا يإ-ثئ تعالى! ومحوله [، ١

العصا،هي؛ المذكورة المع الايات بعضهم؛ وقال [. ١٢ت ]النمل الأية . . . تيصث 
والجراد،عينا، عشرة اثنتا منه انفجرت الذي والحجر البحر، وفلق البيضاء، واليد 

فيالعلم أهل كلام قدمنا وقد ظلة. كانه فوقهم الجبل ونتق والدم، والضنايع، والقمل، 
اللهؤإن ظاهره، على العموم العلم؛ أهل بعض وقال . ررالإسراءاآسورة قي السع الايات 

وذلكالأنياء، من غيره بها جاء والتي موسى، بها جاء التي الايات جمح فرعون أرى 
الفلاهر٠هو والأول الأنبياء، سائر ومعجزات معجزاته جمح موسى عرفه بأن 

وقومهفرعون أراها التي ت لأيا ١ أن الموضع هدا غير في - وعلا حز - بتن وقد 
إلاءاتة س رقهر ؤوتا ت ررالزخرف؛اسورة في تعالى قال كما بعض، من أعفلم بعضها 

وقوله؛آلقأةار.اه، ءائها ثى أؤإئ؛إف وقوله؛ [، ٤٨]اوزح_رفت 1غهاه من يتتقز آش 
وهيالأكبر، تأنيث الموضحين في الكبرى لأن ]الازعات[، .ه آ1تةرئ أويه أؤآ؛دث 
.غيرها من أكبر أنها على تدل تفضيل صيغة 

منائه أراه ما مع أنه يعني ٧^٧^ الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 
عنوأبى موسى، ربه رسول كذب موسى، نبيه صدق على الدالة المعجزات الأيات 

وتكثرهوعناده إبائه سدة الموضع هذا غير في وعلا جل - أوضح وقد الحق. قبول 



(٠٨.  ٠٧)ت طه سورة ٧٢-

شناقا لئنرة ءايؤ يذ يدء ئآينا مهما كقوله! كتابه من كسرة مواصع في موص على 
.هتم؛^4 م إدا ؤاندآ ئآءم ؛^٤٤ تعالى■ وقوله ]الأعراف[، يمإضك،.4 ف لص 

[،٢٩]الشار_راء; [تتجأغأنه يى عمي إلنها ائندت ونوله■ [، ٤٧]الزخرف؛ 
قىآلأيز وذنذه يمز ز أثز ,يثن هال ممهء 4 فمعوق تعالى؛ وقوله 

أنتجا. يئ 0قاد ي مهي ئو أدى ٥^١ من ثر آئأ أنز . محثثمئ أثلا مآ ثن 
كلهبذلك ومقصوده ]الزحرف[. ممريتن ألمككه معه جاء أؤ دم ين ألؤتّة عثؤ 

المقفولالفاصل يتع أل يمكن لا وأنه موسى، أمر وتحقير ه نفأمر تعفليم 
موسىبه جاء ما بان عالم وهو وأبى، كذب فرعون أن -؛ وعلا جل - بين وقد 

قولهفى وذللث، افه، إلا  Lfipiما قبولها عن وأبى بها كذب التي لأيات، ا وأن حق، 
مآفين كد ؤ،ل وقونه؛ [؛ ١٤]النمل: ظج ءثلمأ أئم ُآنتمتهآ ها تعالى؛ 

راء[،]الإّ.ه شؤئإ ثفتمث لأثئثت وأؤ، ئثآير ُألآرءي آلتتوُيا رص، إلا ثؤو أنز4 
الصحيح.على البصرية رأى من أصله وقوله؛ الاياينتط، من ذللث، من غير إلى 

—وعلا جل - ذكر .اه بنمؤبمح، هثمك أنهما يذ قمأتنا يثيدا ؤءال تعالى؛ قوله 
نبيناوعلى عليه — موسمي نبيه يد على أياته فرعون أرى لما أنه الكريمة لأية ا هذه فى 

إحراجبها يريد وأنه سحر، موسى بها جاء التي الايايتنإ إن قال؛ — لام والالصلاة 
■أرصهم س وقومه زعون 

كثيرةمواضع في ء وعلا جل - الله ذكره فقد سّاحر موسى أن وقومه هو دعواه أما 
وقوله:أ\لنذآإ ©4 ئث سص سا قالا مزة ءَابما  'موثا كقول: لمابه من 

تؤارةأ^ وقوله: ]يونس[، .ه و،ثث هدا إ0 عننينا،وأ بئر ألمر ^٥^١ 
[،٤٩]الزخرف: لأية ا . . وؤلتاه. ثنا أنغ آلثاير بمأيد ؤواو\ر\ وقوله: ه، أللم أقءا 

إلىءيرذللث،سالأ;ات،.

-وعلا جل - الله ذكره فقد بالحر، أرصهم من إحراجهم يريد أنه وهم ادعا وأما 
ملكأتينا يئر فم؟ثثا ورة: الهذه في تعالى كقوله كتابه من مواضع في أيضا 

نجبل© ميم لشر هندا إني همقوث وي ين آلنلأ ؤءال : ررالأءراف<افي وقوله ؛__4، 
قنلإ٠^٥١ل : راالث_عراءاافي وقونه ]الأعراف[، ر©ه ئأمِروزك ممادا آء-م مذ أذ.بموإؤ 

.هيأمتحتى ثادا كنيِء أنخهظم نذ ;ص؛قمحا آن نحني . عيح لشر هدا إن -مه 
أونجكذئ وظأ ثي وثدنا ءما ِلتكنا يئنا ؤءاوأ >ايونس«: فير وقوله ]الن-«.راء[، 

أفثشرن هد'ي، ؤ.إن فرعون: سحرة وقال . ٨^١[ : ]يؤمرلأية ا ■ ■ • ألإٌد،ه ؤ، 
أدئفي4.وب-ئ؛ا يحيمحما أيجذؤم مذ مءآيد 

أنالاكريمة لأية ا هذه في - وعلا جز - ذكر . بِإمحء4 محشو ؤءكئق تعار؛ موله 
ليأتينم أقسحر أنها وادعى الباهرة، ومعجزاته الله آيانتا رأى لما - الله لعنه - فرعون 



١٧٢ ( ٠٩-  ٥٨) jliUIطه: سررة 

ألالمرصع هذا غير في بين وقد سحر. أنها هو يزعم التي اممه آيات مثل حر بموسى 
؛لأعراق(()را في كقوله ذلك على ملئهم اتفاق عن كان حرة الوجمعهم حر بالإتيانهم 

تأصُ؛ىهثادا إيلإف تن ثتيوؤ آن لد عيم. لشر ثدا إلى ؤمف مءَ ين ؛ ٥١؛^٥١)، 
]الأء_-راف[،عليم.ه سم يقو ؟y,؛؛- . كثمآى 1، وآرسو ولمحا، أقمن ؛^١ ؛. 

أرءيا=ظميى ءم-؛قؤم آن ؛؛؛I■ . علّث شر ٥^١ إن -ملي قنلإ ؤئاJ ! ا١الئعراءا، في وقوله 
سحاريهتتقل ثأنؤك . حي؛لجرا 'ائدآن ق يمحث وأغاْ أيمحن ئاوأ .( ئآمثيذى نمايا مءمِْء 

علىيدل الموضعين في [، I٣٥ ]الشعراء دأمويتث.ه ؛ؤئمادا قوله! لأن ]الشعراء[، ا.اه عليم 
•ذللا، على منهم الملأ واتفاق مشاورة يعد وقع مهليءه يم ؤهلثاسلئث ت فرعون قول أن 

ثوى.ئالمكايا أنى ؤلأ محق قنلمم لا ثيعدا ويتق< يتثا ؤهاُنعل ئ_وله 
الكريمةالأية هن-ه في - وعلا جز - ذكر ضى.ه. ألناس ؤأن؛محثر اتيئؤ بوم مجث-ةا 

لموسى؛قال زعمه فى موسى به حاء ما مثل بسحر يأتي بأنه موسى وعد لما فرعون أن 
وقرر١نوعد، إنجاز عدم والإحلأف! أن1كثاه وه محن لا معدا محييك ينا ؤظ->عل 

وأصحسوى، مكانا زعمه في السحر في ب والمعا للمناظرة الاجتماع مكان يكون أن 
البلدأطراف تستوي وسط مكان أنه والضم الكسر قراءة على قوله؛ في الأقوال 

وهداالشمال. من للجنوب ولا الغرب، من للشرق أقرب يكن فلم بينها، لتوسطها فيه؛ 
.يحضروا أن الناس جمع ليتمكن وعدلأ نصفا أي سنيه أؤث؛ذا المقرين قول معنى هو 

فيهاتفاوت لا الطرفين إلى الوسط من المسافة لأن الاستواء؛ من أصله وقوله؛ 
وفتحالقصر، مع والكسر الضم، لغات! ثلاث قيه I وقوله مستوية. هي بل 

سؤنمحكلمم قة بالثالثة القراءة ومن هنا، الثالثة دون بالأوليين والقراءة المد. مع السين 
المتوسعلألمكان على ،^ ٠٤٣العرب إطلاق ومن [، ٦٤عمران: ]Tj وسمه بدئنا 

لدلك؛ساهدأ عبيدة أبو أنشده وقد الحنفي، جابر ين موسى قول الفريقين بين 
والغزوعيلأن قين قيى بين ّرى دة بملحل ان كا انأبؤإن 

عيلأنقيس بين مسافتها مستوية ببلدة حل يحني تميم؛ بن مناة زيل بن معد والفزر؛ 
منهطلب ما إلى فرعون أجاب - لام والالصلاة نبينا وعلى عليه _ موسى وأن والفزر، 

راجعةالزينة يوم في العلم أهل وأقوال الزينة. يوم ذللث، وت يكون أن وقرر الموعد، من 
بومأو لهم، عيد يوم إنه : قلنامواء ويتزينون؛ فيه يجتمعون لهم، محروق يوم أنه إلى 

الزينة.بأنواع فيه ؤيتزينون موقآ فيه يتخل،ون كانوا يوم أو النيروز، يوم أو عاشوراء، 
دينه،وظهور الله كلمة علو ليكون اليوم ذللشآ مويحى واعدهم إنها الزمخشري قال 

منرغبة لتقوى الغاص الجمع في الأشهاد روومى على الباطل وزهوق الآكام وكبتا 
الأمر؛؛ن.للث، الحديث، ويكثر وأشياعهم، المبطلين حد ؤيكل الحق، اتباع في رضا 
والمصدرمنه. اه والحضر، الوبر أهل حميع في ويشيع وحضر، بدو كل في ليعلم 



(٠٩-  ٠٨)طه: مورة ■ ٧٢٢

على: Uiif؛حر محل في ,^،4؛ أقاق محشر ؤن\ث قوله: في وصكها ارأزا، من المنسك 
قول:على عطغآ رفع محل في أو الماس، وحشر الزينة يوم موعدكم أي 

المهارأول من والضحى: الجمع، والحشر: بالرفع. الجمهور قراءة على آتيئي4 ؤبج_م 
ومنصحوة. جمع أنه إلى ذهب أنثه فمن ويؤنث،؛ يذكر والضحى الخمس. تشرق حين 
إذامنصرف، وهو وزفر، كمري ففتح بغم فعل على حاء مفرد اسم أنه إلى ذما ذكرْ 

منيمنع فقيل المعين يومك صحى أردت محإل حلافا. بلا معين يوم صحى تزد لم 
٠لا وقيل كحر، صرف لا 

مومحىبين النامحلرة كون من الكريمة ١لأية هذه فى — وعلا حل — ذكره وما 
لهأثير المغلوب س الغالما ليعرفوا فيه؛ الماس يجتمع معلوم يوم لوقتها عين والمجرة 

).؛ئعلؤبر ينهمِ يقث آلقحمآ ت رلاكعر١ءأأفي تعالى كقوله الموضع هذ،ا غير في 
٠لالثّعراء[ آلمتيثن هم ِكامأ إن أكهتأ نقع اعكا ل.أ محلمعيذا ؤ؛ ثق للناينط ؤتيز 

الزينةيوم هو العلوم: اليوم [ ٣٨]الشعراء! يؤعو ؤاضنأت تعالى: فقوله 
>نج_أه.ألناس بمثر وأن ؤ قوله: في الذكور منه الضحى وقت، وميقاته . هناالمذكور 

عندمعروفة ل لإثكا ا من أنواعا الكريمة لأية ا هن.ه ير نففي أن اعلم تنبيه: 
.عنها١لإثكال إنالة ونبين فيها، الإثكال أوجه — تعالى الله ثاء إن - وُنذكر العلماء، 

ووصل،كوعي الفاء واوي أعني مثالا كان إن الثلاثي الفعل أن أولا اعلم 
—الحين وكر اليم بفتح — الفحل كلها وزمانه مكانه واُم الميمي مصدره في فالقياس 

كما— والحين اليم بفتح — الفعل فيه فالقياس محتلها كان فان اللام؛ محتل يكن لم ما 
الصرف.فن في معروف هو 

y^،يثئا ؤ الكريمة: لأية ا هن0 في تعالى قوله أن فاعلم ذلك، علمت، فإذا 
وأنالوعاّ.، بمعنى ميميا مصدرأ يكون لأن الصرفي؛ القياس بمقتفى صالح مؤعداه؛ 

ومنالوعد، مكان به يراد ماكان اّم يكون وأن الوعد، وقت، به يراد زمان اسم يكون 
أي[، ٨١]هّودI معدهم تعالى: قوله زمان اسم القرآن في الموعد إطلاق 

ؤوإ0تعالى: قوله مكان اسم القرآن في إطلاقه ومن الصبح، ؛الإهلاك وعدهم وفتح 
بالعذاب.وعدهم مكان أي ]الحجر[، أيعيرأ، قنؤعدجم جهم 

الموعدأن على يدل ه أنى ثلأ ص محلثم ُؤلأ قوله: أن هذا فى الإشكال وأوجه 
ْاكانه.ولا زمانه لا الوعد هو الإحلأف عليه يقع الأي لأن مصدر؛ 

ماكان،اسم الأية في الموعد أن على يدل ثئى4 تعالى: وقوله 
فإنزمان، اسم لأية ا في الموعد أن على يدل ُوم سمعية؛ وقوله: 

ئومح،ه،قوله; في المكان ذكر ذلك، على أشكل مصدرأ لأية ا في الموعد إن قلنا 
قوله:عليه أشكل مكان اسم الموعد إن قلنا: ؤإن آتينه4 قوله: في والزمان 
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تقوله أيضا عليه وأشكل الوعد، يخلف ؤإنما يخلف لا المكان ننس لأن لأ 
ولاقوله! أيضا عليه أشكل زمان اسم الموعد إن ؛ قلنا ؤإن التينة^، يؤم مؤعدكم ^٥١^ 

وللعلماءكريمة، ا الأية هذه محي الإشكال أوجه هي هده ه سوى ■؛^٥؛؛ وقوله! مممتره، 
قوله!محي الموعد يخلو لا قال! الكشاف محي لزمخشري ا يكره ما منها أجوبة هذا عن 

زماناجعلته فإن مصدرآ؛ أو مكانا أو زمانا يجعل أن من معداه ولينك يثا ^٤-؛^ 
مخلفاالزمان تجعل أن شيئان! لزمك له مطابق !؛،^٠ يوم محوله! أن في نفلرأ 
لزمكضو(ه أؤنث٤ادLا تعالى! لقوله مكانا جعلته ؤإن ناصب عليك يعضل وأن 

أنإلى آلإّتؤه يوم قوله! يطابق ولا المكان، على الإخلاف توقع أن أيضا 
الوعد،مكان أي محذوف، مضاف ويقدر الوعد بمعنى مصدرآ يجعل أن فقي قال! 

المحذوف.المكان من بدل وأؤث،داه للموعد في الضمير ويجعل 
زماناتجعله أن من بد ولا أخإءه يوم قوله! طابقه كيف قلت! فان 

الزمان؟عن لا المكان عن واقع والموال 
يوميجتمعوا أن من لهم بد لا لأنهم ؛ يهلا؛ق لم ؤإن معنى بق مهنا هو محلت! 

المكان،علم الزمان فبذكر اليوم؛ ذلك في فيه باجتماعهم مشتهر بعينه مكان في الزينة 
منوالإبدال والحذف التعسف من هذا جوابه في ما يخفى ولا منه. الغرض محل انتهى 

المحذوف.

الإشكالمن ذكرنا عما به أجيب ما أظهر أ! له وغفر عنه طه ا عفا . مقيده قال 
يكونوأنه الموعد، عان تحيين موسى من طلب فرعون أن كريمة ا لأيه ا هذه فى عندي 
الوعدزمان وعين وافق موسى وأن بينا، كما البلد أطراف بين وسطا أي سوى؛ عانا 

فاعلمذلك، علمت فإذا وزمان• مكان من له يد لا الوعد لأن ضحى؛ الزينة يوم وأنه 
هقاهتا قوله؛ في قال من قول هو إليه المصير عندي يترجح الذي أن 

لأنموعدأ؛ قوله مجن بدل ؤققاد(ه وقوله! الوعد، مكان أي مكان اسم إنه موعداه، 
إشكالولا يدلأ، ؤثك١ئاه كون فاتضح الخ\كان نفس هو صار عان اسم كان إذا الموعد 

أنالصرف فن ش المحروق أن عنه الإشكال إزالة ووجه ، هذاعلى ؤىئمه صمير فى 
مصدرعن ينحل المكان فاسم منه، الفعل ق شتقا كا المصدر من مشتق المكان اسم 

الوعد،عان والموعد الجلوس، عان والمجلس النزول، عان مثلا فالمنزل وعان، 
ثدلهئوه^لأ قوله; فالضمير.قي المكان اسم مفهوم في كامن المصدر أن لك اتضح فإذا 

مفهومفي الكامن للمصدر كرجوعه المكان، اسم مفهوم في كامن ا المصدر إلى راجع 
العدلأي وهوه فقوله! I ٨[ ]المائدة! إلتثوئه أثرب هو أعدلوأ ؤ قوله! في الفعل 

مفهومفي اكامن الوعد أي ءن1هثره ولا تعالى! قوله وكذلك أؤأعدلوأه من المفهوم 
لففلجزأيه وآخر إضافي مركب فمعناه الوعد، عان لأنه الموعد؛ هو الذي المكان اسم 

فثإانهره.ولا في الضمير مر-ح وهو الوعد 
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أنقاعلم لموسى، قاله فرعون أن اممه أحبر الذي الكلام هذا معنى عرفت فإذا 
صمنا،فرعون طلب على وافق أنه على يدل ؛ \إأحبه يؤم 4وهوتم ت موسى عن قوله 
هوهذا ذلك، في إشكال ولا ؛ يومومؤعدكم بقوله; الوعد زمان تعيين وزاد 
تقال من قول عندي هذا بعد العلماء ذكرها التي الأوجه وأقرب صوابه. لنا ظهر الذي 

بفعلمنصوب وؤث،ناه للمصدر، راحع قثيفهزه ذ"؛ؤلأ وعليه مصدر لأية ا ش الموعد إن 
هوالذي الصدر مفعول بأنه المكان ونصب سوى. مكانا عدتا أي الموعد؛ عليه دل 

أعلم.تعالى والله لي يظهر فتما صواب غير مفعولي أحد أو ؤموهلّاه 
وحمزةوعاصم عامر ابن قرأه أثوىيم ت الكريمة الأية هذه في تعالى وقوله 

تقدم.كما واحد القراءتين ومعنى بكسرها، والباقون الميز بصم ١رسوىأأ 

أق.Aلإ ًىدم ئثثح محمل تعارت قوك 
فتولىمعناه الحلمّاءت بعض قال تينياه الكريمةت الأية هذه فى تعالى قوله 

وموسى،هو عليه تواعد مما إليه يحتاج ما ليهيئ المقام ذلك من مدبرا انصرف فرعون، 
ؤاتئ م ج، بعينها القحة في ررالنانعاتا، محورة في تعالى قوله الوجه لهذا ويدل 
الحرة.جمع أي ؤفْثته وقوله؛ ]النازعات[ تادئ.اه فحقن 

جاءهالذي الحق عن أعرض أي محبمؤذه ، ٤٢٥؛^قوله! معنى العلماء! بعض وقال 
منعق أنداب ل، إدآ أنمى ثل تعالى! قوله الوجه هذا محنى ومن موسى، به 

جمعهما ه؛؛ كيد ؛١١ الراد أن الفلاهر ه يكنيم أؤثج٠ع تعالى! وقوله ر.(ه، و؟وك كدرتث 
جمعههو دكإدميم بقوله! فالمراد وعليه زعمه. في مومحى به ليغلب الحر من 

القرآنفى حر التسمية ! أحدهماأمران! هذا على ويدل مملكته، أحلراف من للحرة 
ؤ،أثءألإالسحرة! عن تعالى وقوله الآية، . . سحه. ك؛و صمأ كقوله! كيدأ 

عليهت، دلكما حرة لا هو فرعون جمعه الذي أن الثاني! مححرهم. وكيدهم حفيد5؛أه 
أتد؛ن1، وأرسو ؛^١، أنين ؤقاوا' ! ،ااررالأء_راففي تعالى كقوله اش كتاب، من آيات 

جامعينأي وقوله! ]الأء_راف[. .ه عيم محم در لأنوك . ثيفث 
حثؤنق ! الشعراء،ا ١١في وقوله مملكته، أمحلراف من الحرة يجمحون 

وقوله]الش_عراءا، ؤاه معشو ينبو لمتثت \ك3>كو\ فجيع ؤ( عيب سحار بمنكل تأتؤك 
]يونس[.هحِوابم شر إل أنوف تيعنق ؤوهال ! اريو؛ساافي 

للميحادسحرته فرعون جاء أي أزه، ؤر'" الاكريمة! الأية هذه في تعالى وقوله 
زعمه.في بحرم موسى اه ني لغلب 

ذم• واه أدق مذ أول دآؤل أن ؤوثآ ثو أن إمآ تملئ ؛^٥١^١ الى؛ عته نول
موسىمع واجتمعوا فرعون جمعهم لما المحرة أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا ن ج— 

تعالىبتن وقد ءه؛ مئ أول 2^4 أن ؤدثآ ئنتجا آن ^١؟ ت معه متأدبين له قالوا للمغالة 
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تلإأف إما ينموتئ ^٥١^١ رل١لأعرافأ؛؛ ش كقوله الموصع؛ هذا غير في هذه مقالتهم 
المبارك؛الكتاب هذا ترجمة في قدمناه وقد . هآلمآقيرأ(ش حءيآ أن دإُا 

موصعفي يبين ثم موصع، في فعل مفعول يحذف أل تضمنها الخي اليان أنويع من أن 
منأول ومفعول مفعول ألأية هذه في هنا حذف وقد ذلك، بين فإنا آخر، 

قولهفي وذلك عصاه هو موص إلقاء مفعول أل أحر مواصع في تعالى بين وقد ^١^،^ 
فيوقوله ]الشعراء[، دلإؤق.ه ثا لكثا هم( ^١ عم؛اه ملئ : للالأع_رافأ(في 

تهن! وقوله ]١لثعراء[، .ه يأذآوف ت؛ ثقش هق ؤإآ عم؛اه مى ; راالشعراء؛ا
ي]اك^ؤوما تعالى! قال كما ؛ عقصا٥ هو يمينه في وما لأية، ا ه م-نما ما قت يمنك ق ما 

•عصت-اىه هم( ل.اقالا ثوّئ .يبض* 
وعصيهم،حبالهم هو إلقائهم مفعول أف آخر موضع في أيضا تعالى بتن وقد 

لصأئا قهنف بمرق همئاؤأ ؤهصبمئهم بنائم ت رلالشُراء،،في ه قولفي وذلك 
ألمهمأل ت هنا بقوله أيضا ذلك إلى تعالى أثار وقد [. ٤٤]الش-عراء؛ ا.اه ألثيؤن 

المقامدل حذفا الكلام في لأن .4؛ ثمح، م منيم ين إم بمثل وبجئهم تبماثم لإدا 
إليهيخيل وعصيهم حبالهم فإذا وعصيهم حبالهم فألقوا ألئوا بل قال والتقدير! عليه، 

وفيتلوه ظآ قوله! في وصلتها ررأنء مجن المنسك والمصدر تسعى، أنها سحرهم من 
الإعراب؛من ل وجها فيه 0ي؛(ه قوله- 

تختارأل إما والتقدير! عليه، المقام دل محذوف بفعل نصب محل في أنه ت الأول 
أنؤإما الثاني! الصدر وتقدير أولا، إلقاءنا تختار أو أولا، إلقاءك تختار أي تلقي أن 

ألقى.من أول كوننا أي نكون أن تختار 

أوأول، إلقاءك إما والتقدير مبتدأ هو فقيل! وعليه رفع، محل في أنه • والثاني( 
إلفاوك.أو إلقاونا الأمر إما أي محذوف، مبتدأ حبر وقيل! • أول القاونا 

موسىنبيه أن لكريمة ا لأية ا هذ،ه في - وعلا حل - ذكر ه. ألمؤإ لل تعالى؛ قوله 
قبلهيلقوا أو قبلهم يلقي أن فرعون سحرة حيره لما - والسلام الصلاة نبينا وعلى ليه ع- 

تعالى!قوله في ررالشحراء،، في به صرح كما محلقون انتم ما ألقوا يعني ه '؛ؤأ1مأ لهم! قال 
فىبقوله أيضا المراد هو وذلك [، ٤٣]الشعراء: أنتر مآ آلتوأ توّئ لهر ^٥١]، 

[.١١٦]الأعراف; ؛لأية ■ ■ آلنامر(يم. مى سحثرإ ألموا قثآ آلزأ : ر١الأعر١فاا
فيهوالشعراءءأ وحله، ررالأعراق، فى المذكور ألقوا للسحرة: موسى قول تنمه: 

ألقواأي ؛ ألقواللسحرة الكريم النبي هذا قال كتف يقال: أن وهو معروف، سؤال 
رسوله،بها أيد التي الله معجزة به وعارضوا لمحر ا اعملوا يعني وعصيكم، حبالكم 

لأنالمقام؛ يستوجبه حمن قصد بذلك موسى قصد أن هو والجواب: بمنكر؟ أمر وهذا 
حلرقهمأقصى واستنفاد الحر، مكائد من معهم ما إبرار يستلزم قبله إلقاءهم 



(٦٦)الأية طه: سورة • -٧٢٦

منألقوا ما لجمح وابّلاعها ذلك بعد عصاه إلقائه في كان ذلك فعلوا فإذا ومجهودم؛ 
ئالهدا ولأجل عائل، لأدنى الحق فى بعده جدال لا ما الباطل ؤإبطال الحق إظهار 

تعالى.اشر عند والعلم ذكرنا، ما يحصل لم بعده وألقوا قبلهم ألقى فلو ، ألقوالهم' 
قي4.و سمهلم بن إني محو وعصيهم حالم تحار؛ قوله 
الحبالأي هي تخيل أي باكاء، عامر)تخيل( ابن عن ذكوان ابن الترف هذا زأ 
هوالذي والعصي الحبال محمير من بدل ذينإه ؛ ^١٢في والمصدر عى، نأنها والعصي 

^1،^^١٢؛ في والمصدر التحتية. بالياء الباقون وقرأ اشتمال، بدل الآحبل،ا فاعل نائب 
أروحّلاآ.فاعل نائب 

فألقواألقوا بل قال ت والتقدير عليه، المقام دل حذف الكريمة لأية ا هذه وفي 
أنتعلم وبه تسعى، أنها سحرهم من إليه يخيل وعصيهم حبالهم فإذا وعصيهم، حبالهم 

فيمالك ابن ذلك لحو أشار كما محذوف على عاحلفة ه بتاقم ت.y قوله في الفاء 
تيقوله ألخلاصة 

بحتاما نهبدا بؤع تموحذف 
هنا،إعادته عن ذلك فأعني فيها العلماء كلام قدمنا وقد المجانية، هي وااإنا،ا 

عنمنقلبة العصا وألف عصا، جمع اروالعصي؛؛ معروف. وهو حبل، جمع والحبال؛ 
الرمة;ذي غيلان قول ومنه التقنية: في أصلها إلى ترد ولذا واو؛ 

مشيرقصابري عصويها على كأنه لعنكثومتط ا ج نبفجساءلتا 
فيالتي الواو بإبدال فأعل عصا؛ جمع فعول وزن على عصوو العصي وأصل 

أصلهمافالياءان الياء، في وأدغمت، ياء الواو فابدلتا عصويا، فصار ياء اللام موصع 
فيأشار فحول على جاء مما اللام واوي في الإعلال من النؤع هذا جواز ؤإلى واوان■ 

بقوله:الخلاصة 

يعن.فرد أو جمع لأم الواو ذي من المعول بما وجهين ذا كذاك 
ا؛ارعصيهم عين وصمة الياء، ة لمجانكسرة أبدلت، ار عصيهم ار في الصاد وصمة 

هو_^، و سنيم ين إثي قوله: في والتخيل الصاد. كرة لأتباع كرة ت، أبدل
الشاعر:قال النوم. في الهلارذا ، الهليفوهو الخيال. ومنه له، حقيقة لا أمر إبداء 

وتلتقيب، الحبي؛تنأى لدار ولالمشوق، لخيال للقومي يا ألا 
أنءلٌ؛ يدل _4؛ ؛ ٢١سءم؛م ين إثب ؤق؛ل الكريمة: الأية ُذْ في تعالى وقوله 

دلت،الذي وهذا الأمر، نفس في له حقيقة لا تخييل فرعون سحرة به جاء الذي المحر 
أء؛/ىسحثثتأ آلمزأ اأؤظئ1 تعالى: قوله وهي ارالأعرافء آية عليه دلت، هذه ارتله؛؛ آية عليه 

أنهمعلى يدل آلنامر؛ه، آعمى قوله: لأن [؛ ١١٦]الأعراف؛ الأية . . ١ آذئب0ه 
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قولهمقال ومن المعتزلأ احتج ١لأيتين وبهاتين له، حقيقة لا أمرأ الناؤلرين لأعين خيلوا 
له.حقيقة لا خيال السحر أن على 

لهأمر هو ما منه الس_ءحر أن المسيّين من العلماء جماهير عليه الذي واكتقيق 
تعالى;قوله حقيقة له ما منه أن على يدل ومما له، حقيقة لا تخييل مهللق لا حقيقة 

١]البقرة: ؤئؤحهءه آلثثع بس يدء بمرذهميك> تا منهما أؤمثعثموف  علىتدل لأية ا فهذه [، ٠٢
بماعنه الله عبر وقد وامرأته الرجل بين للمتفريق سبا تكون حقيقة له موجود شيء أنه 

قولهأيضا ذلك على يدل ومما حقيقي، وجود له شيء أنه على تدل وهي الموصولة 
فييعقدن اللاتي المواحر يعني ]الفلق[، اواه أشد قب آقشت شر ؤوين تعالى؛ 

وسيأتيمنه، بالاستعاذة الله يأمر لم حقيقة المحر أن فلولا عقدهن، في وينفثن سحرهن 
التخيثل هو ما ومنها حقيقة، له أمجر هو ما منها أنواع؛ الحر أن - الله شاء ن إ- 

والآيات،حقيقة، له أن على الدالة الايات بين التعارض عدم يتضح وبدك له، حقيقة 
خيال.أنه على الدالة 

لرالأءرافاأ:في وقوله الأية، . . لمتر؛تمه. س إثه ؤق؛ل : ررطهأأ في قوله قيل: فان 
الخيال فرعون سحرة سحر أن على الدالان [، ١١٦]الأعراف؛ آلناينه اعثرك ؤسحرو1 

لأن[، ١١٦]الأعراف: عظيمِه د؛يءءر ؤوجأءو ت ررالأءرافاافي قوله يعارضهما له، حقيقة 
-أعلم وافه - الجواب في يفلهر فالذي خيال، غير أنه على يدل بالعفلم سحرهم وصف 
الحبالأن الناس لأعين بسحرهم وخبلوا والعصي، الحبال من كثيرأ أخذوا أنهم 

مالكثرة تسعى، حيات ملثت الأرض أن النافلرون قفلن كثيرة. وهي تسعى والعصي 
وصفالكثير الحيل ذلك سعى وبتخييل كثرتها، من فخافوا والعصي الحبال من ألقوا 

فيه.إشكال لا ءلاهر وهذا بالعفلم. سحرهم 

.َثث ئثئإ إئا ثثو C نكى ينك ي C تحارت قوله 
وهشامكثير، ابن عن وقبل اثي والكوحمزة حمرو وأبو نافع الحرف هذا رأ 

مفتوحةقاف ثم مفتوحة لأم بعدها محققة مفتوحة بتاء عاصم عن وشعية عامر، ابن عن 
إحداهمافحذت بتاءين تتلقف وأصله تلقف مفائ وهو ساكنة، فاء بعدها مشددة 

بقوله:الخلاصة في له أشار كما تخفيفا، 
العبرين بكثا تعلى يه فبمصر قد ابد باءين ا وم

الحربيةعلماء وجمهور قوله؛ في القللب جزاء لأنه مجزوم، نع لمضا وا 
تلقإن : هناوتقديره العللب، صيغة عليه دلت مقدر بشرتل ذلك، نحو في الجزم أن على 

أنهإلا ذكرنا، التي كالقراءة كثير ابن عن لبزي ا وقرأه ، صنعواما تلقف يمينك في ما 
وهوالأخرى، في التاءين إحدى إدغام هو التاء تشديد ووجه وصلا. تلقف تاء يشدد 
بقوله؛الخلاصة فى إليه وأشار هنا، كما بتاءين بدئ فعل كل في جائز 
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واستترتتجلى نحو كذاك حذر دون والغم فكك ١ وحييٍ؛ 
تقوله الماصى فى ومثاله ررتتجلىأ؛ نحو قوله منه الشاهد ومحل 

القبلائابع ما إذا المذاق عذب حصرا التذها ما إذا الضجيع تولى 
أنهإلا للجمهور المذكورة كالقراءة عامر ابن عن ذكوان ابن وقرأْ تتابع، أصله 

ألقأي حال، الفعل حملة أن رفعه ووجه مرفؤع، قراءته على فالخضائ الفاء، يضم 
مبتدأحبر فهي وعليه مستأنفة، أو ، صنعواما مجتلقنة كونها حال فى يمينك فى بما 

وسكونالخاء بفتح ؤد؛ثنايم عاصم عن حفص وقرأ صنعوا، ما تلقف فهي أي محذوف، 
القراءتينومعنى بالفتح يلقفه بالكسر لقفه مضاؤع الجزم، مع مخففة القاف وفتح اللام 

علىصثؤأه ما أ؛ؤوكن، ت بقوله والمراد يسرعة، تناوله إذا لقفه تلقفه محنى لأن واحد؛ 
للناسحيلوا الخي والعصي الحبال من وافتعلوه زوروه ما كل تباع أنها القراءات جمع 

إلىتخيلهم على الحقيقه في واقع ص-نمأبم ^تا تعالى: قوله في وصنعهم عى نأنها 
منلأنها والعصي الحبال نفس على لا سعى، والعصي الحبال أن بسحرهم الناس 

القدرة.ازكونية تعالى بمشيتته كان محا كائنا شيء كل أن المعلوم ومن تعالى، اطه صغ 
نبيهأمر كونه س الكريمة لأية ١ هذه محي هنا _ وعلا حل . ذكره الذي المعنى وهذا 

وهواليمنى، يده أي يمينه في ما يلقي أن — م والملأ الصلاة نبينا وعلى عليه — موممى 
أوضحهتسعى أنها إليه حيلوا التي والعصي الحبال س يأفكون ما تجلع هي فإذا عصاه 

قه؛ عصثالش أق أل مومئ إق ت لرالأءراف(أفي كقوله الموضع، هذا غير في 
ي.iَوأذثمأ تاألث ^١ ® بمأون ثا ^ أء قج © ثا هثف 

ر.هئمحو0 يا ثلمف هم( وا عصاه ممئ وهآيئ لر١لشهراءأأ) محي تعالى ومحوله ]الأعراف[، 
راطه((في يمينه محي بما المراد أن يوضح و١لشحر١ءآا والأعراف، في العصا فذكر ]الشعراء[، 

يحفى.لا كما عصّاه أنه 
يحتلفونهأي [، ٤٥]الش_عراءت اعِزه ^ما ت لكريمة ا لأيه ا هذه في تعالى وقوله 

ثقولهم س وأصله حقيقة، تسعى والعصي الحبال أن زعمهم وهو الكذب، من ويفترونه 
بالفتحلأفك ا فأصل وقلبه. عنه صرفه إذا ت ضرب( باب رمن عنه يأفكه الشيء عن أفكه 

أيأفكها اش لأن )المؤتفكات(؛ لومحل قوم لقرى قيل ومنه الشيء. عن والصرف القلب 
تهؤزهئ تعالى؛ قوله ومنه [. ٧٤]الحجر؛ ه سافلها عبيه-ا ؤذةتن\ تعالى؛ قال كما قلبها؛ 

صِلثأئكت1 أيئلثا ء؛ؤ،وا وقوله: صرف، من عنه يصرف أي ]الذاويان[، .ه آهق نق 
أذية:بن عمرو وقول عادتها، عن لتصرفا أي [، ٢٢]الأحقاف: 

أفكراقد آخرين فمي قولك مأ المروءة ن أحعن لئ، تإن 
حقيقتهعن للأمر وقاو_، صرف لأنه الكدنمح؛ فى المائة هذْ استعمال وأئر 

تعالى؛وقال ]الجاثية[، إ.ه محي \؛\ه بؤإ ُؤوبل تعالى؛ قال كما والافتراء، بالكذب، 
.الآدات،من ذك، غير إلى [، ٢٨]الأحهاف،: نرورث-ه َكامأ }، إت؛قهم ؤنإلإلتأ 
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وهيموصولة ررما؛؛ سش>يه؛ َكت صنمإ ؤإةأ ت الكريمة لأية ا هذه محي تعالى وقوله 
تالخلاصة في محوله حد على محذوف؛ الموصول إلى والعائل خيرها، ورركيدلإ ررإزأ(، اسم 

منجليكثير عندهم والحذف 
يهبنرجو كمن وصف أو بفعل تصب انإن متصل عائد في 

ساحر()كيد قرأ من قراءة على وأما ساحر، كيد صنعوه الذي إن ت والتقدير 
حمزةقراءة وعلى سعية، وليست ؛؛ ررصنعوامفعول ورركيد،أ كافة ارما(( ف بالنصب 

لأنبيانية؛ الإصافة أن فالظاهر الحاء، وسكون السين بكسر سحرة رركيد والكسائى 
عيرفي ذلك؛ نحو في الكلام سهلنا وقد بالسحر، المراد هو السحر إلى المضاف الكو 

لمكر.ا هو لكيي وا لموصع. ا هدا 
أنإّّرائيلا؛ أربتي سورة في قدمنا قد أزه. تق ألثاحر ممئ ت تعالى قوله 

مصدرعن العلم أهل يحص عند ينحل لأنه العموم؛ صيغ من القي سياق في الفعل 
إجماعا،مفهومه في كامن فالمصدر ونسبة؛ وزمان مصدر عن بعضهم وعند وزمان، 

سياقفي الذكرة إلى دلك فيرجع الكرة حكم في الفعل مفهوم في الكامن المصدر وهذا 
العموم،صغ من القي سياق ي الفعل أن فظهر الجمهور. عند عموم صيغة وهي القي 

وأكثرعموم، صيغة أيضأ الشرحل سياق في الزكرة لأن الشرحل؛ سياق في الفحل وكذلك 
العموم،صيغ من الشرحل أو القي. سياق قي الفعل أن من ذكرنا ما على العلم أهل 

بلاعموم صيغة فهو به أكد فإن بمصدر؛ المذكور الفحل يؤكد لم إذا فيما لبعضهم حلافا 
تالعموم صيغ على عامحلفا بقوله المعود( )مراقي في ذلك إلى أثار كما حلاف، 

اجلبقد مصدر إن واتفقوا ا شربإن أو شربت لا ونحو 
لمنحلافا اللازم، دون المتعدي بالفحل تختص لا أنها المسألة هذه في والتحقيق 

ذكرأن على النحاة لإجماع وعدمه؛ بالمصدر التأكيد بين فرق لا وأنه ذلك، زعم 
لشيءتقوية مهللق هو بل حكم، به ينشأ لا والتأكيد للفعل، تأكيد القحل بعد المصدر 

هوهل المذكور الفعل عموم في العلماء وحلاف محروق. هو كما ذلك قبل ثابت 
هذهفيخ تعالى قوله أن فاعلم ذلك، علمت ؤإذا محروق. الالتزام أو بقة لطا ا بدلالة 

ازحر،عن الفلاح أنواع جميع نفي يعم الأية، . .• ألثاحزه يئئ ١يكر الأية 
الفلاحلأن كفره؛ على دليل وذلك أزه جقثئ يقوله: الأمكنة في بالحميم ذلك وأكد 

أمران:ذكرنا ما على ويدل الكافر، وهو فيه حير لا عمن إلا عاما نفيا بالكلية ينفى لا 
تعالى؛كقوله كافر الماحر أن على اكالة الأيات من جاء ما هو الأول: 

فقوله:[؛ ١٠٢]البقرة: الآية آلننره ألقاس ثلئوة كثروا هيك■ ولإئ شؤثمحأ يقثز 
كافرأ،لكان — ذلك من وحاشاه - ماحرأ كان لو أنه على يدل ئثتزه حقثز ووتا 

المحر،معلم كفر في صريح التنزه ألثاس ثتلنون كئروأ أؤوق>ئ وقوله: 
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غنإقما يقولا حئ أحد ين ثلمان ؤ'وما له؛ مقررأ وماروت هاروت عن تعالى وقوله 
•ء-لثواولثد ثشهئأ ولا يمفث؛ئلم ثا >ؤوثدئتون وقوله: )[، Y•]الَقرة: دهمأه فننه 

فيالصيب ونفي نصيب، من أي آ'ا[ ]البقرة: ■،هذه بث آٌن} ؤا  ٠٠١ما ائشنه قن 
أنعلى واضحة أدلة الآات وس  4iiLللكأم إلا يكون لا باصة ^؛ ١١
فيه.شك لا مما وذلك بواح، كفر هو ما الحر من 

يرادمحح4 ُؤُلأ لفغلة: أن فيه الغالب أن القرآن باسمراء عرف أنه الثاني: الأمر 
أمآدثلأ م ثبمنم ولدا ألده أيمد رريونسء; سورة ش تعالى كقوله الكافر بها 

يما أف ء أقوأوث هندا ثأُثن محا بمدًطم إذ ألأوئ 4< رثا يب نا 
إق_ناثر ألدتثا ؤ، نقع ثتيمث. لا أدهذب أش عق ثشرُى أقن إى نز و سث،ن 
يونس؛١١٠في وقوله ]يونس[، .4 .ذجإوىَ ءقازأ ينا ألثديي أنداب ندئهر ئئ يلإ 
ألممحفينيخ ي إدثهء قاتنتوء َةددبم آز ينقذ، أف هز آئاهأ_ح خ آه ؤءثن أيغأ؛ 

إننُبماقئ َةثث أو َكذ، أشِ >، أئرئ منن أظلا  'مراالأنعام«; في وقوله ]يونس[، 
الأيات.من ذلك غير ^ .؛[ i^Mi]@ه ألفلتيئون ئ فب 

التيالصفات تلك جانب من أن المذكورة ت لأيا ا مخالفة مفهوم من ويفهم 
كماكذلك، وهو الفلاح، ينال أنه غيرهم والكفرة السحرة عن الفلاح نفي اسوحمت 

ممحقنك ينهم من هدى و إمحكك ؛ كقوله كثيرة آيات في - وعلا حل - بينه 
١[،]المؤمنون؛ الأية آلمقنؤيآ آقح وقوله ٥[، رو(ه العلمي، 
كثيرة.ذلك بمثل والايات 

نالبمحنى أفلح مضارع ألثاحره؛ بميح التكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
لبيد؛قول ومنه بالمطلوب؛ الفوز على العربية في يطلق والفلاح الفلاح. 

قلعان كمن أفلح قد ولتعقلي لما كتمت، إن اعقلي ف
مهللوب.بأكبر فاز العقل افه رزقه من أن يعني كان من أفلح ررولقد ت فقوله 

تلبيد قول ومنه النعيم، في والدوام البقاء على أيضا الفلاح ويعللق 
احالرمملاعب ه لا نللاح فال-ن.رك ما يحأن و ل

وقيلالسعدي، قريع بن الأصيهل وقول البقاء. يعني أ؛ الفلاح ررمدرك ت فقوله 
زهثر؛بن كعب 

معهفلاح لا والصبح والمسي سعه الهموم مجن هم لكل 
بعضفسر المعنين من واحد ويكل بقاء• والنهار الليل تعاقب مع ليس أنه يعني 

والإقامة.الأذان في الفلاح؛؛ على ررحي العلم أهل 
المكان،على تدل كلمة حيث أذت،ه ؤ-صث الكريمة! لأية ا هذه فى تعالى وقوله 

حثآلثاثجر يلمح فقوله! الشرط، محنى صمنت ربما الزمان، على حين تدل كما 
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تكقولهم التعميم؛ به يقصد معروف عربي أسلوب وهذا ومحلك. توجه حيث أي آق(يم؛ 
زهير؛قول الشيل هذا ومن كان؛ وأينما سلك، وأية سمر، حيث يكذا متصف فلأن 

سلكواأية آ اقاشتيوزودوك تركوا لمن يأووا ولم الخليهل بان 
يفوزلا أي أثآه؛ ثتث ألثاحر يتيح ^؛؛؛٠ ■ لأية ا هذه تفسير في القرطي وقال 

٠بينا ما هو الأية في والمعنى احتال. حيث وقيل؛ الأرض■ من أتى حيث ينجو ولا 
أعلمتعالى وافه 

الأصلإلى قلير-؛ع عليها الوقوف أراد من وأحكامه لمحر يا تتعلق مسائل وهناك 
فانالتفصيل؛ هو الخالة هذه في التحقيق أل هو؛ فيها الشيخ إليه ذهب ما وحلاصة 

فهوالكفر إلى يودي مما ذلك وغير والجن كالكواكب اطة غير فيه يعفلم مما المحر كان 
كفرفانه ررالقرة؛أ سورة في المذكور وماروت هاروت سحر النؤع هزا ومن نزاع، بلا كفر 
ثتل1ونكئروأ كهى وقك؛ ثشص تتقهن أؤونا تعالى! قوله عليه دل كم؛ نزاع بلا 

فتنةحفأ إقما يفولأم حئ ئد يى ئولعايب ؤرما تعالى؛ وقوله [، ١٠٢]البقرة: ه ألهز ألقاس 
متث آلايثق ي أث تا أمحه م عنلثوأ وقوله: [، ١٠٢]البقرة: 3لأ 

كانؤإن إيضاحه. تقدم كما أزه؛ حنق ألثاحر يتيح تعالى: وقوله [، ١٠٢]البقرة: 
حرامفهو وغيرها ت دهانا من الأسياء بعض صى بحوا كالأستعانة الكفر يقتضي لا حر ملا 

هذ0في - تعالى الله ثاء إن ء التحقيق هو هذا الكفر. يصاحبه يبلغ لا ولكنه شديدة حرمة 
وعدمه:ازحر قتل في الشيخ رأي وحلاصة العلماء. فيها احتلف التي المسالة 

فانالكفر، بصاحبه يبلغ لا ما ومنه كفر، هو ما منه تقدم: كما نوعان المحر أل 
ررمن: لقولهكفرأ، يقتل أنه في سك فلا كفر هو الذي الحر استعمل الماحر كان 
توبته.قبلت تاب فان يستتاب، أنه استتابته في عندي القولين وأفلهر هاةتالو٥اا. ديته يدل 
أنعمرازأ؛ ارأل سورة في الكتاب( Tيات عن الاصهلراب إيهام )دفع كتابي في بينت وقد 

عنبالتنقيب أمته. ولا نبيه مر يا لم افه لأن توبته؛ تقبل الزنديق أن دليلا القولين أظهر 
حلافاتعالى، افه إلى أمجر0 سرائرهم في يحفونه وما بالأكتفاء بل الناس، قلوب 
بالكفرمستسر لأنه الزنديق؛ حكم له الماحر بأن القائلين وأصحابه لآةلف؛ي مالك للأمام 

عندي:القولين وأظهر عليه، الاطلاع قبل تائيا حاء إذا إلا عنده توبته تقبل لا والزنديق 
يقتلكما قتلت يسحرها كفرت إن وأنها الماحر الرحل حكم حكمها ازحرة المرأة أن 

القولينأظهر على ١لأنثى تشمل فاءتلو٠آا ديته بدل أرمن قوله: في ُأمنا؛ لففلة لأن الرحل؛ 
منينمل ؤومت،■ تعالى: قوله ذلك على الأدلة ومن تعالى. الله شاء إن وأصحهما 

وقوله، للمن،ء لففلة في الأنثى فأدحل [. ١٢٤]الماء: لأية ا آؤ د'حقر من ألمظحك 
منمخةيئن ؤاون0 وقوله: [، ٣٠]الأحزاب: الأية . . • منكزه يأت س آلك ويشّاء تعالى: 

هيالتي المسالة هده ؤإلى الأيات. من ذلك غير إلى [، ٣١]الأحزاب: الأية . .  .
يقوله:العود( )مراقى في أثار للأنثى والمة الكتاب ش منآآ ١١لمقلة شمول 
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احتلمواالمسسلمس سه وفي جنف ثى للأنمن شمول وما 
محلهو فهذا الكمر، بصاحبه يبلغ لا الذي السحر عمل الساحر كان إن وأما 

ولوحدأ يقتل أكثرهم! فال بسحر0 يكفر لم ولو يقتل قالوا فالذين العلماء. يئن الخلاف 
حدأ.لا قصاصا يقتل بأنه الصورة هذه في الشافعي وانفرد ، بسحر0 إنسانا محتل 

الأنه إنسانا به يقتل ولم الكفر سحره به يلغ لم الذي الساحر أن عندي لأيلهر وا 
بدليلإلا عامة المسلمين دماء عصمة على لإحماع وا القطعية، النصوص لدلالة يقتل؛ 

والتجرؤه، المي عن شيء فيه شت لم سحره يكفر لم الذي الماحر وقتل واصح■ 
والعلمعندي. ظاهر غير مرفوعة سنة أو كتاب من صحيح دليل غير من مسلم دم على 
نكير.غير من له الصحابة لفعل حدأ قوي مهللقا بقتله القول أن مع تعالى، فه ا عند 

-وعلا حز - ذكر • .يمب رمى هقن هت ءاتنا ثاوا ٠^١ آلثم؛ ؤء ت تحار قوله 
حبالهمحميع تبتلع موسى ءص.ا عاينوا لما فرعون سحرة أن الكريمة لأية ا هذ،ه في 

وموسى.هارون رب هو الذي فه يا آمنا قائلين! تعالى طه سحدأ خروا وعصيهم 
المعنىهذا تعالى أوصح ومحي الحفليمة. الهداية هذه الإلهي، الرهان بذلك الأ4 فهداهم 

ماثلثف ق ؛؛"١ عصثاق أؤ آن مومئ إق ؤوأو-ةج ت را١لأعر١فاأمحي كقوله أخر مواصع في؛ 
وألتجإ. ًمحتن ؤأنملوأ ئنالأث ئئ-يأ . سلوة كافوأ ٠تا وغد آغى مئع . أدغف 
ومحولهلالأء_راف[، وهنروف موّى رب ر.أ ,محبش ءامثا هالوأ آينطره 

ؤ(سيحدمت آلقمآ ؛^؛؛ ١٥يمحكود،و( ما هق  ١٠عبماه مؤبئ ^٥١١^؛؛ ؛ ررالشعراءأأ في 
محوهعلى يدل ت ومحوله ]الشعراء[، ا.ه ؤهتثؤن مؤعئ ;ت ).( زمت  ١٤٠١؛هالنا 

التيالمعجزة لعفلم بالقوة ساجدين وألقاهم إسان أمسكهم كانهم عاينوه؛ الذي البرهان 
ذلكآأن والظاهر . سجودهم في الجنة في منازلهم عاينوا أنهم قصتهم في وذكر • عاينوها 

نفلرأبه مؤمنين فه سجودهم حال في لمحر٥ ا اسم عليهم وأطلق الإسرائيليات، نؤع من 
يعداليتم اسم. عليهم فأطلق ٢[، ]الساءت آيثغ كقوله؛ اّصية حالهم إر 

محله.في معروف هو كما اّصية الخال إلى نفلرأ البلؤغ 
ت.لأيا ١ فواصل لخراعاة لأية ا هذه في، موسى على هارون تقديم أن والظاهر 

سبباكان قد ينفع، ولا يضر بأنه صرح اطه وأن خسته، مع الحر علم أن واعلم 
طورعن خارجة العصا معجزة أن عرفوا بالمحر لمعرفتهم لأنهم فرعون؛ سحرة لإيمان 

الراسخلإيمانهم سبأ ذلك فكان ذلك؛ في ثك يداخلهم فلم إلهي أمر وأنها الحر، 
يفلتواأن لأمكن جدأ، بالحر عالمين غير كانوا ولو والتهديد. الوعيد يزعزعه لا الذي 

تعالى.اطه عند والعلم اكعوذة. جنس من العصا مسألة أن 
أيوقم أوى مم إقُ لم أن:١^ ئد م >ظل:١٣ سالى: نوله 

pj  ذينأش ثداة أشد أظ زمملثن اقثل نيئ 4 زلاممم طف ثن ثأه
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قالوموسى هارون برب آمنوا لما فرعون محرة أن الكريمة لأية ا هده في — وعلا جل —
باللهوامنتم الله، من مرمل نبي أنه قي صدقتمو٥ أي لده ؤءامنم ت عليهم متكرأ فرعون لهم 
يحقلا أنهم يزعم لأنه لهم؛ يأذن حتى الإيمان عن يكفوا لم أنهم يعني لكم، آذن أن قبل 
كبيرأي كبيرهم؛ هو مومى إن ت أيضا لهم وقال لهم. هو إذنه بعد إلا شيئا يفعلوا أن لهم 

وأرجلهمأيديهم يقعلع أنه على مقسما هددهم ثم الحر. علمهم الل،ي وأستاذهم الحرة 
قهلعهمامن الإنسان على أمد لأنه مثلا؛ رى اليلرجل وا اليمنى اليد يعني حلاف; من 
صحيح،كامل ثق عنده يبقى واحدة جهة من قعلعهما كان إن لأنه واحدة؛ جهة من 

بقطعإ يضعفوالأيسر اليد، بقعلع ا يضعفالأيمن با فالجتحلافا، من ققلعهما ؛حلاف، 
منجيع أحشن هو الخلة وجلخ الخل، جدؤع في يصلبهم وأنه معلوم. هو كما ارجل 
معروف.هو كما الجدؤع من غيره على اكماي_، من أمد عليه والصيب، الشجر، حدؤع 

سورةفي كقوله أيضا الموصع ا هاو غير في أوضحه هنا عته — وعلا جز ذكره. وما 
سا«ونألتحر ٥^؛؛^ أزى ثةار،ا إثم ثكم ءادن أة ثل لم ءامنتم ُؤهال ثس_*__راءاا; ااال

محورةفي أيضا هدا وذكر ]الثاءراء[. لو^ه أخمعيك حلتم، تن همؤحأء أديجْ 
تمالوواحرة والموسى أن فرعون وادعاء قال. بفاعل التصريح فيها وزاح و أرالأعراق 

فيونلاث، ممر من وقومه فرعون إحراج على ليتعاونوا مكرأ غلبهم أنه يفلهروا أن على 
ممآلثم>ءوأ أيدمؤ ؤ، مؤوث«وْ حكص ننُا إن ناؤ أات0 أن مز مء ءامنم يقون ^؛١١، ه; ولق

آمحى@<محهء م فف نز زآتثم  pjلأظض @ ئممون يت، ئئ 
جدؤعفي التصلهب، أن يبين ألقحل^ جدؤغ ف، أؤ ; آ(طه  ١١في وقوله ]الأع_راف[، 

جل.وعفي أي والشحراءه: لأعراق، ا  ١١في يقوله مراده هو المخل 
كاهل;أبي ين مويلؤ قول ومنه معروف، عربي أاواّآا اكصليتا؛١١في،ا وتحديه الخل. 

اجدعا؛إلا ن ا يبثءفستا فلا نخلة جذع هم، المدى ءيوا هم 

الحرفمعنى في تبعية استعارة لأية ا هذه مثل في أن البلاغة! علماء عند ومعلوم 
.اآسورة في ونحوه ذلك في كلامهم إيضاح _ تعالى ش ا شاء إن _ سياتي كما 
ماأن والإعجاز(• للتعيد المنزل قي المجاز جواز )منع المسمى كتابنا في أوضحنا وقد 

.لغتها في العرب بها نطقت عربية أساليب كلها مجازأ المجاز أنواع من البلاغيون يسجيه 
المحذور.من ذلك على يترتب وما القرآن في المجاز جواز عدم وجه بينا وقد 

أهلبعض قال ؛ عذابا أسد أبتا ؤوكنلس الكريمة! لأية ا هد0 في وقوله 
هذاعلى واقتصر وأبقى. عذابا أشد موسى رب أم أنا، يعني آينآه! العلم! 

ؤأو1كقوله! وهذا افه؛ عذاب من وأبقى أشد عذابه أن يدعى ففرعون وعليه القرطبي؛ 
[،٣٨]القصص: إكد تق لا=ظم علتق وما وقوله! [، ٢٤]اووازء_ات: كتي،ه آظ 

بعضهم!وقال [. ٢٩]الشعراء: ين ؛^ ٧٠٥٤/عمّقا إلنها أمحيت ونيث وقوله! 
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بموسىكالتهكم فهو هدا وعلى وأبقى. عذابا أشد موسى أم أنا، أدنآ'ه 
ثناتن حير أئأ ت كقوله يعلعه؛ لم من يعدب أن على يقدر لا وأنه له، لاستضعافه 

أعلم.- وعلا جل — والله [. ٥٢ت ]الزخرف لأية ا • ■ • نهتزه م أرمحا 
بهم؟يفعله لم أو به، توعدهم ما فرعون بهم فعل هل ؛ اختلفواالعلماء أن واعلم 

ممها وأن يقتلهم، لم أنه ت عندي وأفلهرهما ذللثا، أنكروا وقوم وصلهم. قتلهم ت قوم فقال 
ؤأن-ما* وهرون لموسى يقول الله لأن تعالى؛ بالله الراسمخ إيمانهم لأجل منه عصمهم 

تعالى.افه عند والحلم [، ٣٥ت ]القصص ^قtاقةما رمب 
هاؤأنت ٥ مف هثلتة ث^كءا آؤثت ثتك ■؛آء، ثا عق محق أن ؤهازأ ت تعالى نوله 

■ؤاه آليتا آثؤه هنده نشى إقثا 
عذابكمن متنا وملأ حزبك، من وكوننا اتباعك ر نحتا لن أي مق^؛ قوله• 

Iقوله فى والواو صجتها. وتيقنا أتتنا التي العصا كمعجزة البينان؛ مجن جاءنا ما على 
مءاءئاما بحة نختارك لن أي جاءتاه؛ ما بحة ن قوله من ا؛ راما على عاحلفة ه هنئا '؛ؤوألjؤا 

وقيل؛الوجود. إلى العدم من وأبرزنا حلقنا أي ئهلزة4؛ على ولا ه أوب بكت 
نؤثركلا هثلتئاه ؤوإرى أي قبله؛ ما عليه دل محذوف عليه والمقسم القسم واو هي 

فلسناصانع. أنت ما اصنع أي هاتيٍاه؛ أنت ما آونيه، ين مماءيا ما ؤءق 
فللهد٥أ؛. فيهاأمرك ينفد إنما أي ه؛ آليتا آثؤأ هني*ئ يشى ؤإثما عليه نحن عما راجعين 
وانقضائها.زوالها لسرعة يهم شيء فيها وليس أي الأصح. على الظرف على منصوب 

وعدمالإيمان، على ثباتهم من الموضع هذا في عنهم - وعلا جل - ذكره وما 
كقولهالموضع هذا غير في ذكره قد الله، عند فيما رغبة ووعيد٠ فرعون بتهديد مبالاتهم 

]الشعر1ء[.مشونو(ه ;^؛١ إق ؤا صير لا ^٥١أؤل ت بعينها القصة في عنهم لل١كحراءاأ في 
ثاثتءامثا ك إلأ' مئآ ثيم وما . منثل؛و0 رثا زق إآ : ارالأءراف(أفي وقوكه 

أئنما أؤقآهض ه وئول. ]الأعراف[ ^ لج^؛ ٌنإب؛أبم ؤثرهثا عل-ثا آنيغ ربما جاثتا لما ربما 
لهأشار كما بالوصف، مخفوض لأنه قاصيه أنت مجا أي محذوف، الصلة عائد ثاصزه؛ 

;يقوله الخلاصة في 

قضىمن أمر يعد قاض كانت حفضا بوصف ما حذف كذاك 
ترني لما ا ناشب بن محمل قول الحرب كلام من ونفليره 

لباا هنكنت الذي بادراك يميي انثنت إذا تلادي عيني في ؤيصغر 
محنالبه.أي 

ئرو\جث آليم ئ عقه أقنهثثا وة ثْلتثنا تا بمفر ِبربما ءاسا وإدآ ت الى تعفوله 
قاللما اق، لعنه فرعون أن الكريمة الأية هذه في - وعلا جز — ذكر ٠ ).ه نآمحت 

ذنوبهم.يعنون إ .-حهيتتايم لتا بمفر يربتا ءاثنا ؤإثا ت له قالوا ، امنوالما قال ما للمصحرة 
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مالنا ويغفر أي. من ءثد أكرقثنا حسمغ لمعا ا من وغيره كالكفر لفة لما ا
كقولهلموصع ا هذا غير في، له أشار هنا عنهم ذكره الذي وهذا الحر. من عليه أكرهتتا 

أؤدَكثا آن يقا ؛؛؛١ نفر أن ثلح ثييؤزإيا ؤو إك ^؛^١ ت عنهم ررالشعراء،أ محي 
نثوقاصة عثئا آئ ؤ)؛؟ : لرالآءراف((في عنهم ومحوله ]اك_هم_راء[، .4 آلثمحن 

'ؤوماقولهم ت ل يما أن وهو معروف، سؤال هذه لرطه؛أ اية وفي [، ١٢٦]الأعراف: مسدانه 
أنهمعلى أحر آيات دلت أنه مع عليه، أكرههم أنه على يدل ٢^٠٠;،,^؛ ين عثؤ أكتهثا 
).(ؤأنيأ يينهر ئرهم "؛ؤق-رءوأ ؛ راؤله(( ش كقوله مكرهيرغ، غير فعلوه 

رو^(آلمل يطنبخ ؤثدهبا دسءثره٠ا أر٠ن١كم من نمحل0\كو أن لثحرن هتيي إن محالهمإ 
مْتتقتدؤ ؤآ:ئامأ فقولهم: .4، آنثعك مط آؤآ ألو ة صى آنؤأ م محقيدؤ هآيمأ 
4ةاأيإ: »الئعراءاافي عنهم قوله وكذلك ماكرمن. غير أنهم في صريح ءتق4 آئؤإ 

]الئّع_راء[،أتثيث.4 لمى إدا لأم تم مال آلثيص. ض َقئا إن لأجل ٥ فية ليرءُي، 
لمنث1م' م قاد © آمملمة ص ًضا إن محا َة إك 4قاأثأ في وقوله 

هذاعن وللعلماء هين، !زهر غير أنهم على تدل الايات فتلك ]الأعراف[ .4 آلثميث 
;معروفة أجوية الموال 

فلمابسحرهم، موسؤغ ليحارصوا أماكنهم من الشخوص على أكرههم أنه ت منها 
الأمر،أول إلى يالمبة فاكراهبم _، Xjll5أتوه بالمحر وأمروا القدوم على أكرهوا 

لهذاويدل التعارض، ينتفي ويذلك الجهة فانفكت الأمر، آخر إلؤ، بالنسبة ومحلوعيم 
حم؟يىهاثن آلمد ؤ، وأرسل ؤ ت ه ومحول[، ٣٦]الشعراء: حتشميزه آلدرن ق قوله؛ 

[.١١١]الأعراف: 

ذلكوأن صغرهم، حال في المحر أولادهم تعليم على يكرههم كان أنه ت ومنها 
بعلالحر من فعلوا ما فعلوا أنهم ذلك ^^١^، ولا الحر، على بإكراههم مرادهم هو 

طائعثن■وكبرهم تعلمهم 
عصساه،تحرسه فوجدوه ففعل نائما: موسى أرنا لفرعون: قالوا أنهم : ومجتها

يعارصوه،أن إلا فأيى سحره؛ بحلل تام إذا الماحر لأن الماحر؛ بسحر هذا ما : فقالوا
الأول،عندي وأظهرها . طايعينغفعلوه ذلك من بدأ يجدوا لم فلما بذلك. وألزمهم 

تعالى.الئه عند والعلم 
العفليم؛الذنب وهي حقليثة، جمع ؤتلساه الكريمة: الأية هذه في ومحوله: 

محعيلة،في الياء من مبدلة فعائل محي، والهمزة فعائل، على تجمع والقعيلة ونحوه. كالتكفر 
بقوله:الخلاصة فؤ، له أثار كما والواو، الألف ومثلها 

ئدلقلا كا مثل في يرى همزأ الواحد في ا ثالثزيد والمد 
إلخ...واوأ.
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حيرالمعنى أن منه البائر ظاهر0 ؤأبوه ثير ت الكريمة لأية ا هذه في وقوله 
كما. يعزل ولا يموت، ولا يذل ولا ملكه، يزول لا باق لأنه منه؛ وأبقى فرعون من 

آلييثتعالى؛ قوله على الكلام في ررال_ءحلأأ سورة في المعنى هذا أوصحنا 
يبقى،لا فانه الدنيا مجلوك من وغيره فرعون بخلاف أي [. ٥٢]المحل: الأية . . ؤإبمأه. 

خيرثوابه أن المعنى: أن على وأكثر العز. بعد يذل أو يعزل، أو يموت بل 
ئنإدا لآم ثم ئال آلئيتذ. ض َقط إن لتا ؛ؤين قوله: في دعون وعدهم مما 

اشوثواب زائل، فرعون به وعدهم ما لأن أدوم؛ أي وأبقى؛ ■ ]الئعراء[ ا.ايم ألثثيق 
تتعالى وقال [، ٩٦]الحل: ،إه أس عند رنا تمد عندؤ ت تعالى قال كما باق؛ 

ُؤوأمح(ه؛الحلماءت بعض وقال ؛،^،[. ٠١١١].ه وآبجت ثر وامحرْ وا ألينا ألتوه يوقرون 
أسدآتنا ؤوإث؛لأس فرعون لقول رد فهو وعليه منه. وأدوم عدابك،، من عذابا أبقى أي 

قاء.أكثر ؤوأبمح،4 ومض؛ وأمح4 عده 
.4.ثي }؟ فبما يمؤب، لا جهم أو لإن ثممثا نيم يأت من ؤإقم تحار• له م. 

■إنوالشأن الأمر أي ؤانم4؛ اميْة: الأية ذماش-جوإوطلآ-فيهدْ 
علىمات حمتى الدنيا محي الجريمة مرتكبا أي ؤءمحم،اه؛ كونه حال محي القيامة يوم ؤئدره 
يئوق٢4؛] فيها يعيب اه عند ؛^٤٤ تعالى: باش عياذا كالكافر ذللث، 

راحة،فيها حياة قيره ؤو_ي تتريح في
ثارلهز َقموأ ؤوأكاِ، كقوله: الموضع هذا غير محي أوضحه سا ذكره الذي وهذا 

.4حقشيِ َةلا ءي، َقثإك، ءداده١ تن عنهعِ بمعم، ه وثمإ عايهم بمئئ لا جهنز 
[liJj؛< ،] ينؤبممح، جهم تآيهء ين . عنيد جكثار ًطئ ثْاب ؛ؤئأنةش>وإ تعالى: وقوله

هووما تما >تكفي ين أثزق وبفيه ميعو  j\^===،jؤي!" قثزثؤ . عبق ثاو 
بدلتهمجأودهم محث، تعار: وقوله ]إJراهيم[، ظنت.ه عدائ، ؤفآتهء نثن يثب 

ثئأوى و أ'لأثنى تعالى؛ وقوله [، ٠٦]المساء: أتداب4 غ؛َئا نئوئ١ 
,يقي0بميك أؤولادثأ تعالى: وقوله ]الأعلى[، ثئ.ه ولأ دنا بترت لا م أتلإ٤ا. ألدار 
منذلك، ونظير الأيات، من ذللا، غير إلى ]الزخرف[ .i تكزك  jo،؛محاد ثقة هثتا 

السبعة؛المدينة فقه،اء أحد مسعود بن عتبة ين الله عبد بن الله عبيد قول الحرب كلام 
طعملها حياة نحيا ولا اها شقفينقضي تموت لا لنفس من ألا 

•ؤاه آيق ألئر؟ءثت ثم آؤكك أتييحتت همل هن مفيث.ا يأتدء ووثن تعالى• قوله 
حالفي القيامة يوم يأتدءه ررأنءء الكريمة الأية هذه في — وعلا جل — ذكر 

افهعند نمه ؤق1ؤكك ذلك على مجان حتى الدنيا في أي همل قد أؤموا؛-ثا كونه 
فيالمعنى هذا إلى أثار وقد الأعلى. تأنيث وهي عليا جمع والعلي؛ (^١؛^ ؤألوو؛حث 

[،٢١]الإسراء؛ ثنييلاه وأكن در؛حنب أكن ؤوإير\ تعالى؛ كقوله الموضع ^ا عير 
الآ؛اتامن ذلك ونحو [ ١٣٢]الأ;عام: ءطوأ4 نثا دوخئ ت وقوله 
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ال.هتا آلحر ق لهم ه1مميرب منادى أسر أن عؤمئ إك أوحسثا ؤؤلثت تعالى! قوله 
نبيهإلى أوحى أنه الكريمة الأية س ش . وعلا حل . ذكر .4، محش ولا ئجا محق 

إسرائيلينو وهم بعياله، يسري أن _ت والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه - موسى 
اليابسا أي يبسا، الحر في. طريقا لهم يضرب وأن ليلا، فرعون قبضة من فيخرجمم 

منيخشى ولا بسوء. يناله أن وراءه فرعون من دركا يخاف لا وأنه بلل، ولا فيه ماء 
سورةفى كقوله الموضع هذا غير في القصة هذه أوضح وقد . قولهمه يغرق أن أمامه البحر 

حنشؤةآويتين ي نيعؤن ).( تقعؤن إمحِ مائي أسر أن مؤيئ إق ت ررالشعراء؛ا
جقتنج، ءأ-مبمقهم . كي.مح، نجع ؤؤا . هشأ ل!ا ؤؤم و يؤق كرذنه ه؛وثء ن إ. 

،؛؛؛1ثئمقبك. ثأنيئم . يو3و-ي 'كث,إش َيب. وثاءِ وقثز . صن 
إك ٦٧^؛تيدن. }X( يى إ0 ع ق لثدرؤث. إد١ ملئ آشمحتب ، ،1Jوءا 

فقوله]الشعراء[. آلعظي-ءِ َةلةودِ يق مز حه0 ه1ممايى أتمر تمما.الث أصرد_، آن متئ 
—فانفلق فضريه أي [، ٦٣]الثعراءت قتؤزه ألهر بممماك أنى-ري، ! ررالثعراءأ،في 

إةم؛ئ أصحلما ؤهالأ • وقوله ، 'ابمي.ف رثا ثم ُؤظزردتا قوله؛ معنى يوصح 
قوله!معنى يونحح لالئعراء[، لأية ا . . • .ه ّثزدن ه ؤ إن ص ءال . لثدرهل 

ثيدآأؤفدعا !  ٠١ارالدحان فى قوله فى ذللث، إلى تعالى أثار وقد محنيره؛ ؤث!' دئكا محتم، ولا 
خدإمم رما آيم ُإزك . قعوف إتحم تلا مائي ثم . نجرف مم هنق؛ أئ 

سورةفي ذللث، من طرفا فدمنا وقد من ذللث، غير إلى ]الد:د1ن[، .ه ُممن 
العظيم.القرآن، من واصحة محروقة والقصة ارالبقرة،؛ 

الساكنين،لالتقاء ررأذ،اا نون وكسر وصل بهمزة لتره كثير وابن نافع وقرأ 
سورةفي قدمنا وقد ّ ارأن،ا نول إسكان مع مفتوحة قطع بهمزة لتره قرووا والباقون 

يمسكونتخف( )لا حمزة وقرأ الحربية، ذلك شواهد وبينا لغتان ومري أسرى أن ارهودآ؛ 
لهمفاضربإ أي _،، i-laj؛جزاء لأنه مجزوم وهو والفاء، الخاء بين إ ألفيدون الفاء 

تلءل،محن.وف، بئرط الجزم من ذللئ، نحو أن لأمنا وف ء تخف، لا يبا البحر في طريقا 
قراءةوعلى تخفا. لا ا يبالبحر في طريقا لهم تضري، أن أي الطل،، صيغة عليه 

مرفؤعيع مقبحا فعل لأنه ؛^؛^ ٥٤قوله! في ، إشكالفلا بالرفع، محأم،ه ؛ؤلا الجمهور 
وأما١ مح1غ،ه ؤ/؛" قوله! هو مرفؤع ْضارع فعل على معطوفط ،، الألفعلى مقدرة بضمة 
أنهوهو ، محروق، إشكال قوله! ففي بالجزم محث،ه ^؛٦ حمزة قراءة على 

منا لألفا لخدفتح جزم ولو حزمه، يقتضي وذللئ، مجزوم، مضاؤع على محقلوفخ 
الخلاصة!في قوله حد على ؤ٥٥؛^؛^ 
الازمحكما تقض هن ثلائازما جذ.ف، واح

١ذلل؛، ت، بيالأشكال فوقع ف، تحال لم ، والألف
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•أوجه ثلاثة من عنه وأجيب 

تخشى،لا وأتت تقديره! محذوف، متدأ خبر مستأنف ه عقش ^^؛٠ أن الأول• 
تخشى.لا أمن أك ك شأ ومن أي 

لأمموضع في التي الألف هي لست والألف مجزوم، الفعل أن ؛ والثاني 
آلثيلأيلإئأصِميا كقوله؛ الفاصلن، أجل من للامحللاق زيدت؛ ولكنها الكلمة، 
[.١٠]الأحزابث ألثلنؤؤ^ أس ؤوؤألؤج( وقوله! [، ٦٧]الأحزاب! 

اللغةأساليب من معروف أسلوب سبها، ينا مد بحرف الحركة إشباع أن والثالث! 
الحارثى!وقاحس بن يغوث، عبد كقول العربية، 

يمانيايرأ أمقبلي ترا م لكان عبثمية ثيخة مني وتفحلث، 
الراجز:وقول 

محطلقغضت العجوز إذا 

تلأخر ا وقول 

الكلكألعلى خرت وقد قلت 

تمعلقته فى عنترة وقول 

رةجّغضولب يفرى من نساع ي

قتملولا سرصساه—ا تولا 

مجالمن جلت ما اقتي نيا 

مالمكي نسق المثل ة افزي

الثاني:في والأصل أثمت. القس ولكن تر، لم كأن الأول: المن في فالأصل 
اكدر،يعني الكلكل على إ الثالث،افي والأصل أشمعت. المتحة ولكن ترصها، ولا 

الذفريعفلم من ينبع العرق أن يعني ينح الراح■ في، والأصل أشبعت. الفتحة ولكن 
الأبياتهذه في بألف الفتحة ؤإشباع أشمت، الفتحة ولكن التحقيق، على ناقته من 

عربيأسلوب بانه العربية علماء لتصريح الشعر لضرورة ليس نذكره لم مما وأمثالها 
وداناق،وخاتام، كلكال، النثر: في كقولهم النثر، في ممؤع أنه ذلك ؤيويد معروف. 

العربيةشواهدها من وأكثرنا المسألة، هذه أوضحنا وقد ودانقا. وخاتما، كلكلأ، يعنون 
علىالكلام في ١رالملداأ سورة في الكتاب( لمات عن الاضتلراب إبهام )يقع كتابنا في 

]المين[. 40ألأبخب ؛jT 4^^١ قوك: مع [، jdJi]آوئد قدا 1ئت ءؤ؟ قوله: 
منؤلريقا، لهم فاجعل أرثا4 ثم 4قأضت لأية: ا هذه ير تغفي الزمخثرى وقال 

صفةتاه ؤ أن والتحقيق اه. عمله، اللبن وصرب سهما، ماله في له صرب قولهم: 
وصفمصدر اليبس الزمخشري: وقال وحسن. كبطل بفتحتين فعل على جاءت مشبهة 

فقيل■المؤنث، به وصف ثم ومن والعدم، العدم ونحوهما ؤيلما، يلمأ يبس يقال: به؛ 
.لبنهاجف إذا يبس، وناقتنا سس، شاتنا 

يدرككلا أي الإدراك، بمعنى مجصل،ر محم ا الدرك: نحف ولا وقوله: 
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قراءةوعلى أمامك. البحر من تخشى ولا ورائك، من يلحقونك ولا وجنوده، فرعون 
أي[؛ ٤٤؛ ]ص ! قوله في الضمير من ح-ال لجملا فا فشاه أؤثتُ الجمهور 

النحوعلم في تقرر وقد خاش. ولا دركا خائف غير كونك حال في هلريقا لهم فاضرب 
وامتنعبالضمير فيها الربقل وجب حالية جملته كانت إذا بلا المنفي المضائ الفعل أن 

;وقوله دركا، تخاف لا كونك حال في أي قوه ئآ شرط '^٥، ؛ هناكقوله بالواو؛ 
ونفلير[، ٨٤]!U_: أةي4 وين لا G ي وقوله: [ ٢٠; >،JQآلثئس4 أق، لا ص 

الشاعر؛قول العرب كلام من ذلك 
أحجبلا دخلتها الماء دمحلوا ه ليبقاع لارتفقوما أن ولو 

الخلاصة؛ش قوله أن تعلم وبذلك محجوب، غير كوني حال في دخلتها بمي 
خسلمىالواو ومن صميرأ حوت ئت مض_ارع يدء بوذات 
النحو.علم في معلوم هو كما تفصيل مفهومه في 

أتبعأن التحقيق • عشيمم ما ؤن هغشيم ينؤيوء فنبمؤن ؤلأنعهم تعالى؛ قوله 
ثمابتعالى؛ قوله ونفليره اتبعهم، أي ؛ فقوله واحد؛ بمعنى واتبع 

أنوالمعنى؛ ٧[. ]الأءر١ف؛ لأية ا ألسءلنر؛يم د وقوله؛ [، ١٠]الصافات: ؛اهث،يم 
البحرأي آلإه تن وجنوده فرعون أتبعهم ليلا إسرائيل بيني أسرى لما موسى 

ذكرهوما آخرهم. عن فهلكوا البحر في وجنوده فرعون اش أغرق أي عسبمه 'ؤما 
اللهوأن ، وجنوده هو إسرائيل بني أتح فرعون أن من الكريمة لأية ا هذه ش . وعلا نا ج— 

أولفي اتجوهم أنهم تعالى بين وقد الموصع- هدا غير في أوصحه - البحر في أغرقهم 
للالشعراءاا؛في تعالى قوله لهم اتباعه على الدالة الايات فمن الشمس، إشراق عند النهار 

فرعونسيننبعكم يعني ]اوشّع_راء[، إ.اه ثقمن إمحِ يتادئ أثر آن ميؤ< ؛إق، ُؤثأوئثا 
هنقثآءإن ا.ا لمؤيز ألمننجب ؤ( تيمن فقال؛ لهم اتباءه كيفية بين ثم وجنوده. 

م. صن ثقن ي قأمبمهم . كدمحن إغ ؤؤ؛ . قة0و0 لتا نؤم . يؤة 
هالأو>نعان ؛؛؛،١ هنثا وا مقرق؛ث هأئمئم و( يد بمي بلإ وقها مر ثيمايِ 

.تالشعراء[ ستيدن يه مي إن قذ ).( إقا مؤبئ آمحتب 
عندالنهار أول أي [، ٦٠]الشعراء: رو^ه  ٣٥۶٠^٥^لأية؛ ا هده في وقوله 

ييآ• رريونس® فى تعالى قوله أيضا ذلك على الدالة الايات ومن الشص، إشراق 
^٥٦^١؛ رلالدخانأءفي وقوله [، ٩٠]يونس: وعدؤإه تئثا وحنؤده جوف قأئتهز آلثحر إثتييأا 
لهم.إتباعه على الدالة الايات من ذلك غير إلى ]اللخان[، ر.ه مقعوف إةآ=ظم تلا هادى 

نمبمه؛ما 'ألإ من ؤهغسحم ؛ هنايقوله إليه المشار قومه وحمِح هو غرقه وأما 
إك'إؤهأوثي1ئا لرالشعراءأا؛ في كقوله العزيز كتابه من متعددة مواضع في تعالى أوضحه فقد 

أيخليثآثم ؤآنإثتا ).( آلعظيي َةلكودِ فر3ا َكل ن ١٥هأنماى "آتحر بممTاك آضميا آن مؤمئ 
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أ'كرثمَكاث زثا لأته دص ؤ، ان . ٦^>، أمتا ثث . آمتث سهآ ثمن مرش آمحنا ن. 
ؤ،آئرقهم نبمأ أنشنا ؤ ; ررألأءراى((في وقوله ]اوش_مراء[، لأية I . . • .ه مإأي؛د، 

ينهرآثمتثا ءاثفؤنا ؤهلث1 ! ٠ ؛رالزخرف فى وقوله [، ١١٠٦]الأء_راف: لأية ا . . أت>يم. 
ءأبجثأًظمآلثر إؤأ رنا ; ا>اوقرةاافي وقوله ]الزخرف[، ؤمحى.4 

أديتقهإدآ 4حئ : >ريوذساافي وقوله ]اوّنرة[، تعورن.4 وأثن قبمدف •؛اثر ؛]١٤^٥٦ 
[،٩٠ؤنس: ]بمألسلبيرا4 ين ثأدأ إترءثد سمأ ه أننت آوئ إلا ءإلث لا آدم قال؛١٠^، ، ٥٦

ذلكغير إلى ]الدخان[، و4 ُمؤن خد إثم ثلأ آثم 4ثأزك : >؛الدخاناافي وقوله 
ماآلم من فغشيمم 4 ت قوله في الموصول هو الذي المبهم م بالأيوالتعبير الايايت،. من 

ألندثْيصى 4إد • قوله القرآن في ونفليره ثانه، وتفخيم الأمر تعغليم على يدل ءثثم4، 
وقوله:]\ب غمح©4 تا ثشنثا © أق 4نأ'يَ وقوله: ، ]١٣®4 بمش تا 

ماالبحر من فأصابهم والمعنى: البحر، واليم: ]النجم[. ©4 آثق مآ ثدزء إق 4ةو?ة 
المتأصل.والهلاك الغرق وهو أصابهم 

®4،هدئ وء وهُ ذعت0 4ثأمل تعالى: قوله 
الكريمةلأية ا وهد0 إليها، هداهم وما الحق طريق عن قومه أصل فرعون أن بمي 

^٠آهددآؤ ومتأ ثئ عآ إلا رذم مآ فؤنن 4قالا قونه: في فرعون كذب، فيها اش بين 
i^yؤتنآ 4ولقد. تعالى: قوله لذللث، الموصحة الآياتا ومن [، ٢٩]غافر: أفياؤ4 ّيل، 

®نشد يعوى أم وج ؤعثن آم أهثوأ وملإيهء ينمحى إل © ين ونلهم 
^غية١١والنكتة ]هود[. ®4 آلنورود آزري ويئس ألقار ئأؤندهم أكتنثة تم ممم بميم 

فواصلمراعاة هي هداهم، وما يشل ولم هلى4 4وما قوله: في المفعول حذف في 
ّ]الضحى[ ا©4 ؤب وما إث ودعك 4ما تعالى: قوله القرآن في وذظيرْ الأيات، 

عوؤأنثزة آمحن آمر ثا,ث ووعل.كؤ عدوؤ من مد إنىبفي 4ثتي ت تعالى قوله 
—وعلا جل — وذكر ٠ هوئ4 4همد قوله: إلى ردبمككأ4 ما مثن ين َيوإ ا.ا ؤآلتلؤظ أل٠ر^ 

وأنهفرعون، عدوهم من إياهم بانجائه إسرائيل يني على امتنانه الكريمة لأية ١ هذ0 في 
منكلوا لهم: وقال والسلوى، المن عليهم نزل وأنه الأيمن، القلور جانب ■واعدهم 

هداغير في أوضحه هنا ذكره وما ربكم. علياقم فيغضب، ؛تهلغوا ولا رزقناكم؛ ما طيبالت، 
4وإذالبقرة؛أ: ارمورة في فرعون عدوهم من بانجائهم عليهم امتنانه في كقوله الموضع؛ 
جوف، ماآلإ وبمiمحن أبمآم دغزن آتدف  ٠٣ِموموغإ بنبموث ؛ال ين محقبمفم 

ءال،تن أنحشطم 4رإد :  ١٠لأعراق رءا في وقوله ]ال_ة_رة[، ®4 عنلتم ري؛محإ من ب-لآء 
منإجُ د;لا=ظم وق حلإ هفثتيون آثآءم بميأون أدتداب، نوء تثوموئم يرهوث 
آل<تداأ_،من تهآ بجا 4ولمد : >رالدحاناافى وقوله ]الأنماف[، ®4 ءظ؛-م رأاطم 

ورةمفي ه وقول]ال-خال[، ا©4 آلتمقن من علتا كاف إثم ين )© الثه؛ن 
ذنهزث^١^، من صثذلإ إل ءثا=ظلم أممو نته مظتلأ محو موتى هاد 4وإد ؛'إبراهيم®: 
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ربمظمتن بلأءُ دإأ=ظم ؤي ؤثأآظإ ؤمتتمؤث أق1آم ودثمى أنداب ثوء نثوثومحم 
]الشعراء[،واه يد لته لي ؤآئتها ؤَكثلأث ت ررالش_عراءأافي وقوله ]إبراهيم[، إو(ه عظيث 
!والأعراف،،في وقوله ]الدخان[، ءاحيين مما أؤَكثة ؛ خان،،والد في وقوله 

وقوله[، ١٣٧راف! ]الأء_و،ّغنرعكاه ألأتن مثثيأثت يخنممول َكاذوأ أؤهتك آلموم ؤJؤرةإآ 
قوله•إلى ه يمه رمحاهم الأنجّ، ل أسمحمإ أرمى عق س أن روي ؤ ؛ رر١لنم^-صا، في 

الأيات.من ذلك غير إلى ٦[، ]القصص: أؤءمدمحىه 
فيالمذكور هو الوعد ذلك أن الأظهر آي؛منه؛ آلْلور جيب وولعدٍ ؤ ! هنا وقوله 

وقوله؛[، ١٤٢]الأء-راف؛ لأية ا . . يعشره. وآسقه1 نلت ظتث\ث مومحئ قوله! 
وعداتّوكم مدكم ■؛^١^ وقوله! [، ٥١ة—رة؛ ]اله—الآو_ة . . تلاه. ْلآئ ؤبمددأ ورإد 

ذلك.غير فيه وقيل التوراة، يإنرال الوعد وهو ه حسنا 
غيرفي بذلك عليهم امتنانه وصح أ قد وآدآوغو،ه؛ ألمن علإ^م ؤيرلما ؤ ! هتا وقوله 

ئألثلنةهأتن ؟^؛ ٤٤وأره ألتا؛ هم ! لراJقرةاافي كقوله الموصع هذا 
هؤآشلوئ ١^^ عثهم وأرتا أتتثم عقهم ث لأعراف((١١١في وقوله [، ٥٧]البقرة; 

الماءمن ينزل شيء وهو لترتجبين، ا المن! أن على العلماء وأكثر [، ١٦٠]الأعراف! 
المائي.يثبه ط-ائر والملوى! الأييض. العسل يثبه وهو يتجمد، ثم الندى كنزول 

العسل.السلوى وقيل! لملوى، وا المن في لجمهور ا قول وهذا I نى لسما ا هو وقيل 
العسلعلى يعللق ررالملوى،، أن والتحقيق العسل. على الملوي إطلاق يعضهم وأنكر 

الهذلي!زهير بن خالد قول ومنه لغه؛ 
نشورهاا مإذا الملوي من ألذ لأنتم؛ جهدأ باش وقاسمها 

بنمورج قال العسل. استخراج النشور لأن نستحرما؛ ما إذا العسل من ألذ يعي 
قالهيسلي؛ لأنه به مسمي كنانة؛ لغة العسل على الملوي إطلاق المدوسي! عمر 

فيواختلفوا الأية. في افراد هو لمى ذلك أن على العياء أكثر أن إلا القرطبي. 
الخليلوأنشد ملواة، واحد0 جمع، هو بعضهم! فقال مفرد؟ أو جمع هو هل الملوي؛ 

الماعر:قول لأولك 
الفطربلل من ٥ للوا ا انتقص كما هزة ذكراك لعروني تلؤإني 

الين:هذا و_/وى 
النلمربلله لعصفور ا نتنفس ا كما 

وقال• سلاوى وجمعه مفرد الملوي الكسائي! وقال البيت. في ماس فلا وعليه 
واحدهيكون أن يشيه وهو والشر، الخير مثل لففله؛ من له واحد لا جمع هو الأخفثن! 

كفلىوا ■ لجمع وا حد لوا ا في عي وشكا ني وسما يقلى ! لوا قا كما عته؛ جما مثل مصلوى 
تفتح؛وقد كحبارى واك؛كاعى الأودية. في يكون المطر، حسن مجر أخضر شجر كذكري! 

محروق.طائر والمجاني! به. يتداوى العيدان دقيق أخضر، صغير النبات دقيق من نؤع 
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اللهيمن لما جامع امم أنه المن! في عندي والأظهر _؛ عنه الله عفا — مقيده قال 
بنيعلى به الله من الذي الترنجبين فيه فيدخل تعب، ولا كد غير من عبده على به 

فيالثابت قوله هدا على ويدل يماثله. مما ذلك غير ويشمل التيه، في إسرائيل 
.للعين؛،شماء وماؤها المن من ة رءالكما الصحيحين! 

يشبهه،طائر أو ماني، الإنه قلنا سواء طائر، أنه السلوى؛ في عندي والأظهر 
علىلغة يطلق السلوى، أيا مع . ذللئ، على والخلف الملما من العلماء جمهور لإطباق 
.بيناكما العسل، 

لوى،لوا المن من أي ووئذإلإب، ما 'قتنت ين اؤ'لأوأ هده! راطه،؛ آية في وقوله 
والامتنان.للاباحة فيه والأمر 

أتنعولإ ■' ررالبقرة،، في كقوله المومبمع هدا غير في أيضا ذللئ، ذكر وقد 
؛ا، ٠٧]ال_ة_رة: ه ينول ماوأ ؤوي طٍؤ وما ^٥٤۶ ما ثيت ين مآ ؤأكلوى 

ينًكزأ رألثو،ا الس عثهم وآنزتا آكتم تؤإ ا؛ؤوظلكا ،اا; >رالأءراففي ه وقول
[،١٦٠]الأء__راذا: ثثللعؤزه أذفسيحا ءق,ا>وأ وإء ظل«وئا وما ررقفم ما لإنت، 

والضمير، كلوالهم وقلنا أي محن.وفط، قول مقول ؛؟i-(؛,;، هده في وقوله؛ 
منكلوا أي ررما،، هو الذي الموصول إلى راجع نده ظمأ و قوله؛ في المجرور 

فيماالطضان عن ونهاهم رزقناكم، فيما أي فيده عمإ ؤ،' رزقناكم الذي طيبات، 
عنوالنعيم اللهو ويشغلهم ، به نعمته يكفروا بأن فيه الله حدود يتعدوا أن وهو ، رزقهم 
بهيستعينوا أو ؛، ٠٣المعا في به عليهم أنعم الذي رزقه ينفقوا وأن نعمه، يشكر القسام 

ذلك.ونحو فيه، عليهم الواجبة الحقوق يمنعوا أو المعصية، على 
تمحوله في الفاء لأن _؛ وعلا حز - غضبه عليهم يحل أن لهم يسبب ذلك أن وبين 

محص،محللب وهو النهى بحد لأنه يعدها؛ مضمرة بان منصوب والفعل سببية، 
بقوله:الخلاصة في ذلك إلى أشار كما 

نصبحتم وسترها أن محضين حليا أو نفي جواب ا فوبحد 
والباقوناللام، بصم يحلل( )ومن الخاء بفم ررفيحل؛؛ الكسائي الخرف هدا وقرأ 

بالضمائي الكقراءة وعلى اللام. بكسر وررحلل،، الخاء كسر قرووا 
ومنهوجبا، إذا بالكر؛ يحل حل من فهو الجمهور قراءة وعلى غضي• بكم ينزل أي 

وقوله؛[. ١٠٣]الحج: آثت إق محلها ؤد-م ومنه . أداؤ؛؛وحب إذا دينه حل 
إلىفيهوي ذحوْ أو حل من نط يأن وأصله الهاوية، إلى وصار هلكؤ أي ثوكاه ُؤسن 

الشاعر:قول ومنه فيهلك، الأرض 
دهبكحتها تففتت ة برق مرأس ن مهوى 

سعدين كعب قول ومنه يحده. نهوفس لا سقوحلا سقعل أي أمه، هوت ويقولون: 
الغوي•
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يئوبحين يل لاليرد اذا ومعادا الصبح يبعث ما أمه هوت 
]القارعأ[،ؤاه هتاوثه تعالى! قوله في التفسيرات أحد هو هذا ونحو 

أربعيناللكفر فيه يطلع صعودأ يدعى جبلا جهنم في إن قال: الأصبحي مانع بن ثقي وعن 
قصرأجهنم في ؤإن ]المدJر[، ا.اه صعودا تعالى! اممه قال يرقاْ؛ أن قبل حريفا 

اللهمحال أصله، يبلغ أل قبل خريفا أربعين فيهوي أعلاه من الكافر يرمى ، هوى له يقال 
أعلم.تعالى واش كثير، وابن القرطي قاله ٥^٥^؛ ص عنير كه بملل ُؤوش تعالى؛ 

في'آثارها تظهر حرماته، انتهكت إذا نفسه بها الله وصف صفة الغضب، أن واعلم 
كمانمرها لمسيين ا معاشر ونحن — وعلا جل — غضبه من بالله نعوذ عليهم. المغضوب، 

تنزيهنامع . ذلك،من بشيء نكذب ولا ه، نفبه وصف ما كل في ربنا فنصيق حاءيت.، 
وصحناأ كما . كييرأ علوآ ذلك عن هه المخلوقين مشابهة عن — وعلا جنإ له التام 
ارمحدلأية ا هذه في والكائي حمزة ومحرأ ١لالأعرافآآ سورة في لإيضاح ١ غاية ذلك، 

عيناكمراووا فون ليا ا وقرأه . فيهماالمتكلم بتاء وواعدنكم،؛ عدوكم من أنحسنكم 
وقرأ. لكيفليم الجمهور قراءة في الجمع فصيغة العظيمة، على الدالة بالون كم؛، وأنجبنا 

منلا الوعد من المجرد، الفعل بصيغة الثانية الواو بعد ألف بلا ررووعدناكم؛؛ عمرو أبو 
اكعفليم.نون مع المواعدة 

اطهذكر ■ ل.اه أهثلئ ثم صنلحا يحمل ؤءامن ياي، نش سار ت تعالى ه محول
معاصيهمن إليه تاب لمن المغفرة كثير أي غفار؛ أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا ل ج- 

متعددةمواضع في المعنى هذا أوضح وقد اهتدى. ثم صالحا وعمل به وآمن وكفره، 
[•٣٨ت ]الأنفال سل،ناه قد ما لهمّ ينثر ينتهوأ إن يقشرا جز ت كقوله كتابه، مجن 

فمروأثه ثيتتنيثه ه إل  ٠٥^ت ث_لأوة ثالث ال^Jه زن قالوا الذين فى وقوله 
ينثغلؤل لا أدفسهتم و أممأ أيل يثبمادئ ت تعالى وقوله ]المائدة[، و(ه مر رحي
٥^ؤأنلئؤأ إق ثقيإ . أليم أيئمحر هو إقو همئ ألدوب تنفل أق إ0 آة قتؤ 

الصالح.والعمل اكوبة معنى قدمنا وقد الايات،، من ذلك غير إلى ]الزمر[، 

كويةا من ذكر ما على وثبت استقام أي آهنلئه الكريمة؛ الأية هذه في ومحوله 
أثثرثا ^١ ١٥ؤأة تعالى؛ قوله ذلك ونفلير ينكث. ولم الصالح والعمل والإيمان 

تعالى؛ومحال . استقم،؛ثم باطه آمنت ارقل ؛ الحديث،وفي [، ٣٠]فصلت: أسشماه ثئ 
[.١١٢]هود؛ الأية لتب،يم َةآ ؤآستق؛إ 

^١؛؛^،وعثح آمي ؤب أولإخ ب ٥!^ .( ثؤى ميك ش وؤمآ تعالى؛ هوله 
موسىمواعدته قصة إلى الكريمة الأية هذه في — وعلا جل — أسار • ؛.؛ه لمصئ تج( 

ربهواعده لما أنه وذلك قومه. قبل إليه واستعجاله الميقات، إلى وذهابه ليلة أربعين 
إلىاستعجل قومه، في يخلفيه أن هارون أخاه وأوصى المذكور، الميقات له وجعل 
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هناأحملها التمب القصة وهذه ■ لأية ا شقاه عن أءجأاَى قآ ربه• له فقال الميقات 
ؤأسثهاكلة ثكبك عوسئ ؤوؤأعديا ت ررالأعرافا،في كقوله المرصع هذا غير في لها أثار 
وإل"ومحئ متى ؤ، ثلئق -آهثروث محثم-ي موش وثاث تلا أرسمكت رتبء يثئ ئتم يثني 

هإنك  ٧٥١أيئ■ رن ،د رثهٍ ؤقتي لمشتا نوش جاء وثثا . ألتئساه سث؛يل ثبع 
'آ؛ا_ّأاا[.تالأماف;

الذيللوال مطابقا ليس مومى جواب أن وهو معروف؛ سؤال لأية ا هل0 وفي 
مطابقايأت لم والجواب قومه، عن أعجله الذي المبب ■عن ل للوا لأن ربه؛ ماله 

إتاق،ه.ؤيشق أثه( عق اوك ؛ؤ،للم بقوله! أجاب لأنه لذلك؛ 
وماقريب هم يض ه أزى ؤ أنادء ؛^^1 قوله؛ أن منها بأجوبة: ذلك عن وأجب 

وبينهم.بيني ما لقرب عنهم أعجل ولم أتقل'مهم لم فكأني مثله، يغتفر ير بيإلا تقدمتهم 
منحله يا ؤبيقأه؛ عن أعجلرثى ؤوما بقوله؛ خاطبه لما — وعلا جل — الله أن ومنها 

أعلم.والله الهلايق. الجواب عن أذهله ما - وعلا جل - لله والعظيم والإجلال الهيبة 
الخلاصةفي مالك ابن ورجحها الحجازيين. لغة فيه المد أزلأء؛بم ^٥٣ وقوله؛ 

..أولى.والد بقوله: 
البعد'في التميميين لغت على اللام لحول ويجوز بالقمر، ®أولألأ التميميين ولغة 

تلشاعر ا قول ومنه 

أولألكواإلا الفسلل يعقلو وهل أشابة يكونوا لم قومي لك أولا 
.عليها اللام دخول يجوز فلا بالمد وسن الحجا لغة على وأما 

الفتنةأن الظاهر .4، آثامه ثأظثمُ بمدك من ؤك قنا ت ؛نآ ت تعالى قوله 
هئثاء من صل إلا يآ أؤإئ ت كقوله ل إصلا فتنة فهي العجل؛ عبادتهم هي المذكورة 
مؤلجووؤبمددا ت كقوله متعددة آيات فى مبينة -جاءت العجل بعبادة الفتنة وهذه [. ١٥٥]الأعراف: 

ت.لأيا ا من دلك ونحو [، ٥١لقرة: ]ا ثأنتم بمده■،* يى آتحجل اعندم ثم تله أرتين 
١لموصعهدا. غير في له%ي إصلاله كيفية أوصح آلثاتٍءو(ه ت هنا قوله 

أؤأءثذو-هقوله• إلى داره لإ جندا عجاد ؤؤهن يق بمدوع ين مش محنم كقوله: 
حلىمن لهم المامري صنعه وقد إلها اتخذوه أي [، ١٤٨]الأعراف: محوا وحقا 

بعبادته.فاصلهم القبعل 
سائماؤإ -مإر دم جثيآ عينلأ يثز هأننج .( ألثاهمه أش : ^١ ه وقول

بنموسى اسمه وقيل هارون، اسمه قبل والسامري: محنمى.(ه؛ موش ؤإقه إمحيمتقم 
القبط؛من رجلا كان وئل؛ البقر- يعبدون كانوا قوم من أنه عباس؛ ابن وعن ظفر■ 
منإسرايل بني عفلماء من عفليما كان وقل؛ معه• وخرج به آمن لموسى جارا وكان 
كرمان.أهل من كان جبير: بن سمعيد قال بالشام. معروفون وهم بالمامرة تعرف قبيلة 
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أطلقتوقد زائف. أم حالص أهو ليتبين النار في الذهب وصع اللنة! في أصلها والفتنة 
ا.اهفثؤيآ أنأي يمل، م • كقوله النار في الوصع ت منها متعددْ. إطلاقات القرأن في 

[oIjjI^I ،] ١[؛١^١^.?^• لأية ا ألومه قوأ ه ^إث وقوله; بها، يحرقون أي*
كقوله;الفتنة؛ استعمال( في الأغلب وهو الاختبار ! ومنهاالأخدود. بنار أحرقوهم أي 

آلقربثؤيمل، آسثشؤأ ؤ)\ؤ وقوله■ [، ١٠]التغابن: الآية ضده ؤأولدكن أتودغم ؤ.إدمآ 
كانتإذا الاختبار نتيجة ; ومنها[، ١٧-  ١٦مده .قثنم عدها ثة محمم 
ذث04^0 لا ثئ اوث_رك، عيي الفتنة أطالة_ت هن! ومن سيئة. 
؛ؤثئكقوله; الحجة، ; ومنهالأية، ا . . . ^؛،^ ث؛نا ق ؛^؛؛١ ; هناوقوله [، ١٩٣]البقرة: 

•حجتهم تكن، لم أي ]الأنحام[ وه سميث َة تت، نقا نأسي ثاؤأ أن إلأ' فتيمم ظ ؤ 
الذ.يهو لأنه إليه؛ إضلالهم أسند آلثا_مرمح،ه لأية: ا هاذه في لى ننعا وقوله 

الفرسحافر مسه الذي الترابط عليه ورميه القبهل حلي من العجل لهم بصياغته فيه تمسط 
في،نعالك، قال كما خوار، له حدأ عجلا ذللث، ب_، بالله فجعله جبريل، عليها حاء التي 
وقالماره، ع جندا عجلا هأ-مج؛؛4^1 أثبؤ. أأمحا ؛^٥؛^، ١لكريمة: السورة هذْ 
لأيةا . ١ • -ماره لدر -بمتدا عجلا ثلنهم ين بمدْء يئ موتيء مم ؛ لرالأءراف،اافي 

ذلل؛،بقدرته افه جعل العلماء! بحض قال البقر. صوت والخوار! [. ١٤٨]الأعراف: 
جثداهقوله! ظاهر هو وهذا ودم، لحم من دأ جالممؤغ الحلي 

إذاولكن دما، ولا لحما الصورة تللثط تكن، لم العلماء: بعض وقال [. ١٤٨]الأعراف: 
قادرنحالير وافه الأية، هر ١١٥]أقرب والأول الحجل، كخوار صوتت، الريح فيها دخلت، 

طينا.ولكن ودما لحما آدم جعل كما ودما، لحما الجماد يجعل أن على 

هذهفي، - وعلا جل - ذكر آيثاه، عميق ميهء إث، ثؤبئ همح ؤ • تُالمح، نوله 
ذللث،في، كونه حال في للميقات مجيئه يعد قومه إلى رجع موسى أن الطكريمة ية ألا 

العجل.عبادتهم أجل س قومه على أسفا غضبان ارجؤع 
هذاوعلى الغض،، ل،ه شهنا: لأسف، فا الغضط، سديد أي ؤأس_ئاه وقوله؛ 

الغضب،علك، الأمفط إطلاق، وس الغضب، سديد غضبان أي آيثاه ؤعتسرا فقوله؛ 
هوقحبينهر آثثتنا ءاسفؤبا ؤقإنث\ : ،ااااارخرففي الى تعه قولقرآن الفي 

عليهمالأيات توالي مع اوكفر في بتماديهم أغضبونا فلما أي ]الإخرف[، واه أخمعيى■ 
فيرموسك، رجع أي والجنع؛ الحزن هنا لأسقط ا العلماء: يحض وقال منهم. انتقمنا 

مغتاظا؛أي أسفا وقيل: للحجل. بعبادتهم قومه ئينو جزعا حزينا غضبان كونه حال 
يجزولم بالغضا، ه نف، وصفافه أن والغيقل: الغضب، بين الفرق، يقول: هدا وقائل 
لأنهلأية؛ ا هن،ه ير نففي اتجاهه عدم يخفى ولا اراني. الفخر حاكاه بالغيفل؛ وصفه 
المذكور.التفصيل إلى ذللثط في حاجة ولا الأول، القول إلى راجع 
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تعددجواز التحقيق أن مضى فيما قدمنا وقد حالان. آيئأه ت وقوله 
يقوله!الخلاصة قي له أشار كما واحدأ؛ العامل كون مع واحد صاحب من الحال 

مفردوغير م لاعفمفرد لتعدد ذا يجيء د قوالحال 
ؤعمسننقومه إلى رجع موسى كون من هده راطه،؛ أيه في — وعلا جل — دكر0 وما 

فيكقوله المذكور، غضبه آثار من أشياء وذكر الموصع، هدا غير في ذكره أسقاه 
لأية١ . . ٠ تتوئ'ه ين ق1ثثا ٥!^ أسما عئثن ممهء إق موتئ لاجع ^^١ ؛ ررالأع-رافا؛

فيهاالتي الألواح إلفاءه موسى غضب آثار من أن تعالى بين وقد [. ١٥٠]الأعراف: 
وثنيألآلو|ح : ررالأءرافا،في قال كما إليه، يجره أحيه برأس وأحده التوراة، 

tt؛؛5Wفى وقال [، ١٥٠]الأعراف: إوده ؛٥^٠^ نجه يأيي  ،L  ٥١١،أحيه: برأس لأحده مشيرأ^
كالعيان؛ليس الخر أن على الدلالة فيها الآيأت وهده • َءلأ أيبفي ينئي لا يبموم 

ينوك ئثنا ^^٠ قوله: في بينه كما العجل بعبادتهم قومه بكفر موسى أحبر لما الله لأن 
لماولكنه الألواح، يلق لم فيه شك لا يقين اش س حبر وهدا آلثاِمئيم، وتلإر بمدك 
اليمينالخبر فيه يؤثره لم أثرأ ذلك معاينة فيه أثرت يعبدونه العجل حول قومه عاين 

ةشلط س أصابه لما إليه يجره أحيه يرأس وأحد تكسرت، حتى الألواح فألقى بدلك، 
تعالى.الله حرمات انتهاك س الغضب 

حدثناحاتم: أبي ابن وقال : للالأعراف(اسورة في تفسيره في كثير ابن وقال 
بنسعيد عن يشر، أبي عن عوانة أبو حدثنا عفان، حدثنا الصباح، بن محمد بن الحسن 

كالمخير،المعاين ليس موسى الله رريرحم ه■ الله رسول قال قال: عباس ابن عن حبير، 
■الألواحآا ألقى وعاينهم رآهم فشما الألواح، طق فلم بعده فنثوا قوٌه أن ريه أحبرْ 

اولمآم أنهد ظقة=ظم آهئاد حثتأ ^١ ^^٢ دعدة٢ ألم يمرمحّ أؤظلا تعالى: قول 
يمتكئاه.موعدق ثنلقنا هالوأمآ .( معلى قآناهم غذغ' ين عثب عوقم محل أن 

الصلاةنبينا وعلى عليه - موسى أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل؛ - ذكر 
أدم؛ؤثسيّ لهم■ قال بعده ص العجل عبدوا قد ووحدهم قومه، إلى رجع لما - والسلام 

تاو^١ زم يم 
علىينزل أن وعدهم أنه الحسن؛ الوعد بهيا المراد في عندي الأقوال وأظهر 

الحسنالوعد وهدا والأحرة. ١لخنيا حير من إليه يحتاجون ما كل فيه كتابا نبيهم 
وفيهلأية، ا آلآي٠نه آثؤر جانب ؤ)او1عذء. تعالى: قوله في المذكور هو هنا دكور خل١ 

ذلك.غير أقوال 

العهد؛يطل لم يعني للانكار، فيه الأمفهام آتهده؛ ■ينظم أممائ ؤ وقوله؛ 
والعهديان، النمقلمة العهد طول لأن ؛ قدم( من بالعهد )وما المثل؛في يقال كما 

يتم؟نفكغط يهلل لم قريب 
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هنار>أماا العلماء: بعض قال ردعلم4؛ تن عصب عوخ محل أن آودقم ^أم وقوله: 
إرادتهمومعنى ربكم، من غضب عليكم بحل أن أردتم بل والمعنى المنقطعة، هي 

الغضبأرادوا فكأنهم بارالتهم؛ ربهم غضب يستوجب ما فعلوا أنهم الغضب، حلول 
الحجل.بعبادة الكفر وهو سبه، أرادوا لما 

وأنالميقات، إلى تقدمهم لما يتبعوه أن وعدوه كانوا ه؛ يهوى هلثلمم ؤ وقوله■ 
فأحلفواموسى؛ يتبعوا ولم عليه وعكفوا العجل فعبدوا تعالى؛ الله هناعق على يثبتوا 

وعاصمنافع قرأْ موعد-إئ■ لمتننا ما ُأؤهارإ أثره في الذهاب وعدم بالكفر موعده 
وابنكثير ابن وقرأه اليم، بضم رابملكناا؛ والكسائي حمزة وقرأه الميم- بفتح ضتليمته 

موعدكأحلفنا ما القراءات: حميع على والمعنى اليم. يكر  ١١رابملكنا عمرو وأبو عامر 
أحلفواما بأنهم منهم اعتذار وهو موعدك. أحلفنا ما أمرنا ملكنا فلو أمرنا، ملكنا بأن 

اعتداروهو وكيده. السامري جهة من أمرهم على مغلوبون ولكنهم ياحنيارهم، الموعد 
قال:من صدق ولقد أ ا ترى كما اقهل مبارئ 

الذرمن حير العذر امحلراح فإن بيين يس لالذزّ وجه كان إذا 
همثلمكئاه؛ مؤؤدق. لثلننا ^٠؛! لموسى- قالوا الذين إن قالا من قول على وأما 

أكثرهمعبادة من وقع ما وقع ولما يتبعوه، أن وعدوه لأنهم الجل؛ يعبدوا لم الل-ين 
الفرقةمن خوفا مفارقتهم على يتجرووا ولم ، ذللث، بب موسى اتباع عن تأخروا للعجل 

السورةهذْ في القصة في تعالى قوله إليه يثير كما الجملة، في وجه ل الا،ر ف- 
سنومثاو . آتنحى سنن أي . صنو هد' إل ع تا تمحق ؤه١د الكريمة؛ 

.4،م، رهب ؤإم إس-ىدل ثو بن ضئت ثمل آن صث إق نأمى َألأ ليبي ثلثن لا 
.أمرنابملكنا أي محدوف، ومفعول فاعله إلى مضاف هوله• في والمصدر 

وقالمنهم اعتراف فهو ، ]خظ[ بل الصواب بملكنا قال كأنه القرطبي؛ وقال 
لهم.مفارقته مدة يريد الزمان، ه آلتهد ثلمحكم ل أقطا ؤ ٠ رٌخشري ل١ 

كقولهاستفهام همزة تقدمتها إذا بررلم؛أ مجزوم القرآن في مض1رع فعل كل تنبيه؛ 
العلماء:عند معروفان وجهان فيه حننأه؛ رعدا ثقتلإ يعدقأ • هنا

يييكأهألم ؤ • هوله فيصير تا إثبا ينقلب ونفيه صوية، محا تنقلب رعته مضا أن ول؛ ألا 
لممحل ^١^، وقوله؛ شرحنا، بمعنى ١[، ؤأؤدئرحه]الخسرحت وقوله؛ وعدكم، بمعنى 

ظاهر؛ماصوية المضارعة انقلاب ووجه . وهكذاعينين. له جعلنا بمعنى ]البلد[، ه رو( عثنن 
معروف.هو كما المضي معنى إلى الاستقبال معنى من الصانع تقلب قلب حرف ررلمءأ لأن 

لكامنا لنفى ا نملعل لفي، ا محنى مضمنة فهي رئة، إكا لهمزة ا أن تا إثبا لنفى ا ب نقلا ا ووجه 
الإئات•مض إلى فيؤول إبان، ام، وض هبب، ررلم" في الصريح النفي على محها 

يقرأن على الخاطب حمل وهو للتقرير، ذلك في الاستفهام أن الوجه 
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أنعلى حملهم حستأه؛ نبمدا وئم' مدم ؛^١^٢ قوله؛ من فالمراد وعليه رر؛اىار فيقول 
جرير!قول العرب كلام من هذا ونفلير . ،^٠١ بلى ؛ فيقولوابذلك يقروا 

راحون هلبالعالمين دى وأنا المطايركب من "ض تم أل
فوله؛إلى ه أمثل مميى ممهء إك مؤبمئ ^٠^^ ■ ا هنفوله أن عرفت فإذا 
وعتابهمفعلوا مما غضب شده في إليهم رحع لما موسى أن فيه الله بين قد ؤبم1كناه 

.. ٠.محظب أَئلاد ظ ^١ هأ يم م العناب: ذلك في لهم قال 
غيرفي بينه ولكنه فعله، بعض وكذلك هنا، يبينه لم لهم عتابه بعض أن فاعلم ية، ألا 

عملهنمومهء إق موسئ وح ^٥١ بعينها القصة في لأعراق(( ا ار في كقوله لموصع؛ ا هدا 
فُلما بعض وبين [، ١٥٠]الأء-راف: ^ نقلإ م أشئئر بمدمحآ من •٠؛^^ غنمتا ٤]، أسيا 

وقد[، ١٥٠]الأعراف; إتيه بجره■؟ أحيه وأحد ألاؤح ; اءالأعراف((في بقوله 
يأؤآه•ي يبى ثلثن لا ييّوبم قوله- في ررطدا؛ قي هنا ذلك إلى أثار 

).^ ٥١أش ثثدهثها آلثومحّ زثي تن أؤناثإ ينتآ ^^^١ تعالى؛ نوله 
•قئى.4 مرتئ رإلنئ إقه؛تظم ئدا ئثانأ حمار محو جثيا عجلا لئز هأئنج 

يفتح)حملنا( والكسائي وحمزة عاصم، عن وشعبة عمرو أبو الحرف هدا قرأ 
عنوحفص عامر وابن كثير وابن نافع وقرأه • مجردأ للفاعل مبينا المخففة والميم الحاء 

القراءةعلى وارنا(( للمفعول. مبيتا المشيئة الميم وكسر الحاء بضم ؤ"حملنآه عاصم 
قوله;في والأوزار بالتضعيف. رأحمل(( فاعل نائب الثانية وعلى ارحمل(( فاعل الأولى 

ووجهالأثام. معناها ؛ العلماء بعص وقال الأثقال، معناها العلخاء; بعض قال 
اثامأنها الثاني ووجه منهم. اسعاروه الذي القبعل حلي مجن أحمال أنها الأول الفول 

أنللمستأمن وليس الحرب، دار في المستأمنين حكم في معهم كانوا لأنهم وتبعات؛ 
•أقوى الأ-تحر والتعلل لهم• تحل تكن لم الغنائم ولأن الحربي؛ مال يأخذ 

ؤوأمحدتعالى! قوله يوضحه كما الحلي، بالزينة المراد آلمرمّه؛ زينة ^٣!( وقوله! 
ه;ولقا أم[، ١٤٨]الأعراف؛ حواره لد جسدا ;عجلا ■طنهتد من ين مومئ وم 

أنوأمرنا الحفرة، في مرى لما ١ أوقدها التي النار قي وحلرحناها ألقيناها أي 
فيالحلي جميع جعلوا أنهم هو ذلك؛ في عندي الأقوال وأظهر • قيها الحلي نطرح 
فيهموسى افه نبي يرى حتى لحففله أسهل ذلك لأن واحدة؛ ققلعة فيصير ليذوب النار 
ليذهبجبريل حاء ّ أنه وذلك . عليها يقللحوا لم حقلة تدبير يريد مري وان رأيه. 

الفرس،تلك حافر مسه ترابا المامري أحذ فرس، على وكان الميقات إلى بموسى 
فيهاجعل الله أن فتفرس النبات، فيه ينبت أثرها موضع عاين أنه القصة في ويزعمون 

يعلرحواأن أرادوا فلما ، بها واحتففل التراب من القبضة تلك فأحذ الحياة، خاصية 
ألقىفيها، وجعلوه الأمحباب من ذلك لغير أو واحدة ققلحة ليجعلو0 النار في الحلي 
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حوار؛له حدأ عجلا كن ت له وقال المذكورة، التراب من القبضة  ciiljعليه السامري 
كماموسى، ؤإله إلهكم هو العجل هذا لهم• فقال حوار؛ له جسدأ عجلا الله فجعله 

Pينا بمزف ئاد . سيءت ^٥^ قا ؛ؤهاد موسى: عن تعالى قوله ذلك إلى يشير 
*رو^اه يئثى ل، ّولثا ؤحقذلك قدتها آلثسؤل آثر تى قبمثثة هقبمستا يهء يبممٍمحأ 

اعتذارهمبقية من هو آلسي4؛ يتة من آورأرإ هتآ ؛^^؛٤! الأية: هذه في وقوله 
غيرهم،من لا العجل عبدوا الذين من الاعتذار ذللث، أن على يدل وهو البارئ، الفاسد 

غيرتعيأ منهم الاعتذار كون يعين ما فيه ليس لأنه غيرهم؛ من أنه احتمال معه يبعد ولا 
حال.كل على له وجه لا عذر الحذر هذا أن ومعلوم محتمل. 

فييعللبه وذهب، هنا إلهه موسى ني أي الكريمة: لأية ا هذه في وقوله 
أيضاعباس ابن وعن مجاه،ل. قول وهو ّ الفتون حديث في عباس ابن قاله آخر؛ محل 

أيؤثئى4 أيضا س هما ابن وعن به• بذكركم أن ز أي ؤ؛تيىه ءكرِمة ؤلريق من 
وعبادته.العجل ألوهة يادعاء فرآ كا وصار الإسلام، من عليه كان ما امري الع

■يقما.4 وي ٌك ثم تلهك ولا ملإ إثهند نجع ألا ئف ُؤأهلأ تحارت قوله 
العجل،عبدوا الذين عقول سخا^ الكريمة الأيه هد0 في — وعلا جل — اطه بين 

ولاعبده، لمن نفعا يملك، ولا سأله، لمن الجواب رد على يقدر لا ما عبدوا وكيف 
والضرالنفع عن عاجرأ يكون أن يمكن لا المعبود أن على يدل وهذا عصام. لمن صرأ 
فيلأعراق،، ررا في كقوله الموصع؛ هذا غير في المعنى هذا بين وقد الجواب. ورد 

وحقاوأأمحثدو0 ثجيلأ تإد;ألم ولإ لا أئم إوذآ أؤأل> ت بعينها القصة 
أفللممن أنه إلها سبيلا يهديه ولا يكلمه لا من اتخذ من أن شك ولا [، ١٤٨]الأعراف! 

هينجز محلا نتمع لا ما ثد لم ؤقأ؛ني ت إبراهيم عن تعالى قوله ذلك ونظير الظالمين. 
أر).( 0نعوة إذ نت1عو0كر هز وهال ; أيضاعنه تعالى وقوله [، ٤٢]مريم; ثياه عنك، يني، 

آيدئم أذ -؛آ ينقون  ٢٥١؛^ت-عالى: وقوله ]الشع-را،[، .4 ققئون أر 
وقوله[، ١٩٥]الأء_راف! ه ها د1-ثعون ■ءادالث١ لهثّ آم ما يممييك، ، ؟^JJلهر آمّ ها يظشوف 

دعبيهزعن ألأيتة؛٥!^؛ يرو اك لي تنجي! لا تن أثو دون ين بذعؤأ مثن أثل ؤوس تعالى; 
هولوقساف[، _ق_]الأ-حإو(ه َة؛نين محادخم لممدآء لهم 'محآ س آلنا حشر ثإدا روأ ع-بلرف 

ثيثرِثن تدؤى ما دؤنهء ثن ثنميى وألخيى المللف ند ر3قم ه ؤدإآ؛=فم تعار؛ 
هذمقمحن ألإتؤ ;ح 2؟ أ:ئكاؤإ :ن ٣ نؤ كء تي] لا تمم 4 @ 
التيالاستفهام همزة في مستوفى الكلام قل،منا وقد ]فاطر[. او(ه ثم ئل هك ولإ 

.هناإعادته عن ذلك غنى فا ييذه ^١٥^ ; هناكقوله والواو، كالماء عطف أداة بعدها 

التقبلة،من مخففة ررأن،، لأن يالرهع ^ألأ القراء جماهير الحرف هن،ا وقرأ 
فىبعينها المسألة فى قوله فى بالثهيلة تعار تصريحه الثقيلة من مخففة أنها عر والدليل 
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فيورأى [، ١٤٨]الأء-راف: لأية ا . . ه. هدتهم ه ؛هتهم لا أثم ؤآل> ت ررالأعرافأ؛
العجلذلك أن يقينا علما يعلمون لأنهم التحقيق؛ على علمية والأعراف® ١)^،، آية 

يكلم.ولا يضر ولا يفع لا الحلي من المصؤخ 
حالات؛ثلاث لها وأن® أن؛ النحو علم في المقرر أن واعلم 

ررأن®تكون أن يحتمل ولا واحدأ، قولأ الثقيلة من مخففة تكون أن الأولى• 
جرىوما العلم فعل يعد تكون أن هذه! وضابقل المضائ. للفعل الناصية المصدرية 

هنيئ سأؤئ أن يجهأ تعالى؛ كقوله اليقين على الدالة الأفعال من مجراه 
ذلكونحو [، ٢٨ت ]الجن لأية ا تيمه وظج أبتجأ هد أن ؤإ؛*ثن وقوله؛ [، ٢٠]المزمل؛ 

الشاعر:وقول الأيات، من 
قدراا مكل أتي يسوف أن فعه نيالمرء فحلم م واعل

الأحر-■وقول 
وينتعليحفى من كل هالك أن علموا قد الهند كسيوف فتية في 

كقوله؛ينصب ولا يرفع فانه يع مصا فعل الثقيلة من المخففة هذه بعل حاء ؤإذا 
سولم باعفليسالوا أن قبل فجالوا ون ليومأن علموا 

يكونأن والأغلب غالبا، مستكا اسمها يكون الثقيلة من المخففة هذه وُرأن® 
أثاركما بعدها، التي الج٠اة وحبرها الشأن، صمير إلا يكون لا وقيل الشأن. صمير 

بقوله؛الخلاصة في ذلك إلى 
أنبعل من محملة اجعل والخبر استكن فاسمها ررأن® تخففا ؤإن 

فمنالشأن صمير غير كونه حال في اسمها بروز من العرب شعر في سمع وما 
الكاJ٣ا:ذي عمرو أخت جنوب كقول الشعر؛ صرورة 

الّ! سمسبمتا _يوهأفق ر باغإذا والمرملون لضسسفت ا علم قد ل
الا مثالتكون اك هنوأنك ريح ميث وغيع ربأنك، ب

الأخر:وقول 

صديقوأنت أبخل م لطلاقك ■أكني الرخاء يوم في أنك فلو 
ومحتملةللمضايع، صبة لنا ١ المصدرية لكونها محتملة تكون أن الثانية؛ الحالة 

للاحتمالنصبه جاز مضايع فحل بعدها جاء ؤإن الثقيلة، مجن المخففة هي تكون لأن 
ألاؤوثس؛ثأ قوله: فى السبحيتان القراءتان وعلميه الثاني، للاحتمال ورفعه الأول، 
بعدتكون أن هذه للأن® يقل وصا ورفعه، ررتكون® بنصب [، ٧١ت ]المائدة تءلك■ 

فاصلالفعل وبين بينها يفصل لم ؤإذا الرجحان. أفعال من ونحوم الفلن يمضك، ضل 
يرغرأهأن ألناس ولصب تعالى؛ قوله في النصب على القراء اتفق ولذا أرجح، فالنصب 
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نقلهالنصب؛ إلا فيها ليس الشك بعد الواقعة لرأن؛أ إن وقيل؛ ٢[. ]العنكوت؛ الأية 
السيوطي.نقل بواسطة حيان أبى عن حاشيته فى المحسان 

يجرولم الفلز ولا اليقين يقتفس ما بعد ليست ررأزة تاكون أن الثالثة! الحالة 
الثلاثالحالات ؤإلى واحدأ. قولا المضائ للفعل الناصية المصدرية فهي مجرايا، 

الخلاصة!فى يقوله أشار دكورة ملا 

ظنبعد من والتي علم بعد لا أن بكدا وكي اتجه لن وب
مطردهو فأن من فها تخفيواعتقد صحح والرفع بها فانصب 
أوسلوهم ثإف هء قشر إثما ثمنمِ ئق ين محق ثم هال ؤوأقت تعالى! ه نول

•.ه م؛ئ إيا يخ حئ عبثن عقف قتح لن هانأ . أنيا ثقتمأ لأمإ 
المامريفتنهم لما إسرائيل بني أن الكريمتين الأيتين هاتين في - وعلا جل - محن 
-،واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — هارون القه محي نصحهم العجل، يعبادة وأصلهم 

لهموين يدلك، ارتكبوه وضلال كفر أي بها؛ فتنوا فتنة العجل عبادتهم أن لهم وبين 
يحبد0لا حلي من مصهلنعا عجلا وأن _، وعلا حل - شيء كل حالق الرحمن ريهم أن 
—موسى بموعد والوفاء تعالى، الله توحيد في عه تبا يا وأمرهم كافر. صال مفتون إلا 

والعصيانلتمري يا فصارحوه ذلك؛ في يهليعوه وأن - م والملأ الصلاة نبينا وعلى عليهما 
جهدهغاية معهم بلغ أنه على يدل وهدا موسى. يرجع حتى الكفر على والديمومة 

يعليعوه.ولم عليه وتمردوا استضعفوه وأنهم وطاقته، 
أمأن ! لأعراق؛؛ا أر في كقوله لخوصع، ا هدا غير في المعنى هدا أوصح وقد 

ألفكلمزهأثمي ثح محم و؛؟ آمحدآء يى ئئيت هنشك م' إن 
علىيدل ءنكبم،ه؛ عقي جج ^^٠ له: حطابهم في عنهم فقوله [. ١٠•]الأعراف: 

اللهعبد أبو وقال بينا، كما لأعراق؛؛ ررا في به المصرح عليه وتمردهم له استضعافهم 
نصه!ما الكريمات ت لأيا ١ هده تفسير في __ تعالى ض ا رحمه . القرطبي 

الصوفية؟مذهب في الفقيه سسدنا يقول ما ! الطرطوشي بكر أبو الإمام وسئل 
وذكرتعالى طه ا ذكر من قيكترون رجال من جماعة اجتمع أنه مدته! طه ا حرس واعلم 
يرقصبعضهم ويقوم الأديم، من شيء على بالقضيب يوقعون إنهم تم .، محمد 

لا؟أم جائز معهم الحضور هل يأكلونه. شيئا ويحضرون عليه، مغشيا يقع حتى ويتواجد 
يذكرونه!الذي القول وهذا مأجورين. أفتونا 

لوالزلرق فتالل بقوب ذنالعن كف شيخ ا ي
حملالفعك نيدام ا مصالحا فسك نلعمل وا 

نزلد قرأسك يب شوممضى قد فاب بشالأما 

وجهالةبطالة الصوفية مذهب اطه! يرحمك الجواب ونحوه هذا مثل وفى 
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منفأول والتواحد؛ الرقص وأما .، رسوله ومحنة افه كتاب إلا الإسلام وما وصلألة، 
ليه،حوا يرقصون قاموا خوار، له جسدا عجلا لهم اتخذ لما امري انأصحاب أحدثه 

الزنادقةاتخد0 من فأول ت القضيب وأما العجل. وعباد الآكفار دين فهو ويتواحدون، 
كأنماأصحابه مع النبي يجلس لكن ؤإنما تعالى. افه كتاب عن المسلمين يه ليشغلوا 

المساجدحضور من يمنعهم أن ونوابه للسلهلان فيبش الوقار؛ من الطير رؤؤسهم على 
علىيبهم أن ولا معهم، يحضر أن الأحر واليوم بالله يؤمن لأحد يحل ولا • وغيرها 

منوغيرهم حنبل، ين وأحمد والشافعي، حنيفة، وأبي مالك، مذهب هذا , حللهم يا 
.بلففله منه انتهى . التوفيق وبالله الملمين أئمة 

أنعلى يدل ما ررمريمءا سورة في قدمنا قد —ت له وغفر عنه الله عفا — مقيده قال 
العملمن المستقيم الطريق على هو ما منهم أن شك ولا الحق؛ على الصوفية بعض 

وراقبوهاوحرسوها، قلوبهم أمراض عالجوا وبذلك ه، رسوله وسنة الله بكتاب 
معلوم،هو كما مفصلا كلاما القلوب أحوال على وتكلموا أحوالها، وعرفوا 

سليمانأبا أعنى عسّكر؛ ابن أو عملية، بن أحمد ابن أو عملية، بن الرحمن كعبد 
بنوكسهل يهما، وأصرا الأمة، حاقيم له يقال كان الذي الله عبد بن وكعون الداراني، 

معاذبن ويحيى ، بوري ا لنيسسا عثمان وأبي المكي، لب ٌلا وأبي ، لتستري ا الله عبد 
أنفسهمأمراض عالجوا لأنهم منوالهم؛ على سار ومن محمد، بن والجنيي الرازي، 

ولموباطنا، ظاهرأ والمنة بالكتاب العمل عن يحيدون ولا ه^، نبيه وسنة طه ا بكتاب 
ولاينبغي لا الصوفية حميع على بالضلال فالحكم الشرع. تخالف أشياء منهم تفلهر 
وسنةطه ا كتاب هو ذلك في والباطل الحق بين الفارق والميزان إطلاقه، على يصح 
كمنوسمته، وهديه وأفعاله، أقواله في اطه لرسول متيها منهم كان فمن ٠ رسوله 
بالضلال.علتهم الحكم يجوز ولا الحاملين، العلماء حملة مجن فإنهم وأمثالهم، ذكرنا 
الضال.فهو ذلك حلاف على كان من وأما 

عامةأن بالاستقراء، قبلها كثيرة وأزمنة الأخيرة، الأونة في المحروق صار نعم، 
بالدينهرون يتغلا حلة دحا منهم الله شاء من إلا انمنيا أقطار في التصوف يدعون الذين 

،وخدما أتباعا بذلك ليتخذوا العلم، طلبة من العقول وصحاف الاه لجه.ا العوام ليضلوا 
بسنة■ولا اطه بكتاب يحملون لا الحق، الصوفية مذهب عن بمعزل وهم وجاها، وأموالا 

المستعمرين.طوائف كل استحمار من أشد العقول صحاف لأفكار رهم واستحما نبيه، 
علىظهر ولو نبيه، وسنة اطه بكتاب ضلالتهم من والاعتصام عنهم، التباعد فيجب 
تقال من صدق ولقد الخوارق، بعض أيديهم 

يريقد بحر الاء موفوق ر يطيدجلا رأيت إذا 
دعيبأو متدرج ه إنفرع تالحدود د نعيقف م ول
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أو؛كثفنز آتاف ولا أ4ّااذثتمحم ؤؤس تعالى• قوله هو ذلك في النصل والقول 
ثقبمثل دش . شرا ولا وِلكا أؤ دون بن لإ نجد ولا ه، يخز ^١ ل سش 

وثن. مم؛ بمليثوث ولا ألجنه ين-ئأول مويى وم أنق آؤ دًقر من \كإ،ذي 
لكنفمن ؛؛[، ]IJL■هبوله إتآهيتنِ علا وأقع محسن وهو ؤ ؤيهم أسدم يس دكا أثن 
يهجاء لما موافقا عمله كان ومن ، ل لصا ا فهو الزمان احر كمتصوفة للشرع مخالفا عمله 
ؤإحواننايهدينا أن تعالى الله نرجو المهتدي. فهو - لام والالصلاة عليه . نبينا 

،بيصاء محجة هى التي ه نبيه وسنة بكتابه العمل عن يصلنا ولا يزيغنا وألا منين، ؤ ملا 
هالك.إلا عنها يزيغ لا كنهارها، ليلها 

أهلبعض قال ■ ثثممزه ألا . ثؤأ توهم إي ^٠ ما بجهق ؤءاد تحار; قوله 
تعالىبقوله ذلك قال من واستدل للتوكيد، زائدة ذقعر؛حه ت قوله في ولا(( ت علم لا 

ماالمراد، لأن قال [، ١٢لالأء--راف: [ئ سجد ألا معف ت1 ^٥١؛؛، ؛ ررالأعراق،؛؛في 
ما٥،!،، ^،3 ت ا، نس لا سورة فى بعينها القصة فى قوله بدليل أمرتلثط؛ إذ تجد أن منعلثط 

معررص،؛ في لاا،  ٠١لمقلة فحدق، [، ٧٠]ص: لأية ا . . . ققث،لنا ثثثد ئ متق 
.للتوكيد يدة مز أنها على ذللئ، فدل واحد؛ والمعنى ))الأعرا؛،(( في ثبوتها 

ر)لأ((لفظة زيادة أن العربية اللغة فى ؛،_j، قد له وغفر عنه افه عفا - مقيده قال 
>1ضاإل تعك ؛رنا ) هنا كقوله مهلردة؛ لتوكيده الجحد معنى فيه الذي الكلام في 

مجدهألا تنعق ؤ.[ ه! وقولتتبعني؛ أن نعك، ه، مأي سعنه؛ ألا ؤ( مِإوأ 
الأية. . ِلدتماه. •تاقت، لتا ئتجد ر ؤما ت ة نس  ٠٠فى قوله [، ١٢]الأع_رافإت 

.. أهوه. قنز من سء عق تئدرؤث ألا ألكثِا أنل بمار تعالى! وقوله [، I٧٠ ]ص 
_ؤيتيىهلا وره ^٥^ ه: وقولاوكتايبؤ، أهل م يعللأي [؛ ٢٩]الح_ديل: ية ألا 

]فصلت،:ألتنيثةه ^٠ ألسنة ئتنثؤى ^^٠ وقوله؛ يؤمنون، لا فوربلئط أي [، ٦٥]النساءت 
]الآنساء[،وه تيعؤرك لا أدهم ئنيغ عك ؤوحثرأم وقوله: والسيئة، أي [، ٣٤

١]الأنعام: تؤمثJقه لا ؛^، ١٠إدا أيا ؤ}؛، وقوله: القولين، أحد على  على[، ٠٩
لأيةا • ■ . ألا عكتتفؤ ريمطتم كرم ما أنل، ماوأ ؤءل وقوله: ١^٠لين. أحد 

القيس:امرئ قول العرب كلام من ذلك، ونفلير • فيهاالأقوال أحد على [، ١٥١]الأنعام: 
رأفى أنوم نالدعي يلا ري امعالة نابلي، يوأيفلا 

الجم؛أنح، وقول فوأبيك- يعني 
تسخراألا يض بالوم ألفما 

الأحر*.وقول سخر، أن يعنى 
دينهمالله رسول يرصى كان ما 

لأخر:ا وقول وعمر. يحنى 

قفندراالالشمط رأين لما 

عمرولا بكر أبو ان والأطيب
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افلغغير دائب داع هو وللأحب ألا اللهو محي وتلبي 
ثالفراء ومحال . فيهاالجحد لتوكيد الأبيات جمع في مزيدة وررلأءأ أحبه، أن يخني 

بالجحدوالمراد المتقدئ. كالأمثلة الجحد معنى فيه الذي الكلام في إلا تزاد لا إلها 
لتايظهر والذي ذلك. ونحو [ ١٢]الأعراف: ثثعائ،ه I قوله في كالمح يشبهه وما النفي 

أساليبمن أسلوب وتقويته الكلام لتوكيد ج لا  ١١لفثلة زيادة أن أعلم تعالى افه و— 
فيمسموع ذلك أن مع أغلب الجحد معنى فيه الذي الكلام في وهو العربية، اللغة 
الهذلي؛ساعية قول لللأاا لزيادة الأصمعي وأنشد غيره. 
قبثمم صرا تنمه غاب يضه ومان كبرق لا نك عأف

ولألا؛(يرق أعنك يعني لأتسنمه((، بدل وللتشيمه،ا لاأفعنكا؛ يدل لاأفمنكأآ ويروى 
الأحر!قول ونظيره الجحد. معنى فيه لمس والكلام للتوكيد زائدة 

يتشطعلا القلب صميم وكاد صبابة فاعترتني ليلى تذكرت 

العجاج؛قول لا؛؛ ١١لزيادة الجوهري وأنشاس يتقطع. كاد بحي 
حشرالصبح رأى حتى فكه يا شعر وما سرى حور لا بئر في 

٠وغيره عبيدة أبو قاله للتوكيد؛ زائدة وررلا؛؛ هلكة، بئر في بحي الهلكة؛ والحور 
إيهام)دفع كتابنا في السألة هذه أوضحنا ومحي الجحد. محنى فيه لمس والكلام 

لأالباداا.سورة في الكاب( آيات عن الاصقلراب 
الذكورهو لأية ا هذه في الذكور أمره أن هر لفل-ا ا أتمبم،ه، آفعمبميت ؤ تعالى؛ قوله 

سثاِلئبع ولا وأتيح مثى ف، أنله هنردث محه •ودئ ت تعالى قوله في 
اسمأمحللق لأنه للوجوب؛ الأمر اقنضاء على تدل الكريمة لأية ا وهذ0 [، ١٤٢]الأعراف؛ 
تعالى؛كقوله كثيرة؛ ذلك على الدالة والمصوص الأمر، امتثال عدم على المعصية 
[،٦٣ت_ورت ]اله ألمث عداب بو؛مأ أؤ فئنة شيم آن ص قالفؤف ألإي أؤوحثر 

^آميهم ين آل؛رأ ثم 0ؤن أن أو وييّومحو أثث محنى ^١ مقثؤ وثُ لمفين َكان ؤوما ه؛ ولوق
وقولهللامتثال، موجبا الاختيار، من مانعا ايله رسول وأمر أمره فجعل [ ٣٦]الأحزاب؛ 

عدمعلى الشديد ١لموبيخ هذا فوبخه [ ١٢]الأعراف: إي مجد ألا تنعش تعالى؛ 
[.٣٤]البقرْ; لادم^ أؤآسىوإ تعالى؛ قوله فى إفحل بصبغة عليه المدلول الأمر امتثال 

التيللأدلة الوجوب تقضى القرائن عن المجردة الأمر صيغة أن على الأصوليين وجماهير 
بقوله؛العود( )مراقى فى أشار ذلك ؤإلى ه؛ مماثل هو مما وغيرها ذكرنا 

إلخلطلوب ١ أو للندب وقيل للوجوب لأكثر ا دى لوافعل 
بمؤآييث محثيت مؤل أن حثهن إؤا وّي ؤلأ هبي ئلخد لا يدنؤم ^٥(؛، تعالى؛ قوله 

قالهارون أن الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا جل - ذكر واه، ملر هع كأم ل إني 
أنأراد غضبه لشدة أنه على يدل وذلك إرإّىه ِهذثفي ثاحد لا موسى لأخيه 
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فيوذلك إليه؛ يجره يرأسه أحد أنه لأعراق،، ررا في تعالى بين وقد ولحيته. برأسه يمك 
رقن^^٠؛ وقوله؛ [■ ١٠•]\لأر\ق: إكئ4 بمزث أيه ورم وثني ألاؤح ُؤوألش قوله؛ 

ليتقول وأن إسرائيل، بني بين فرقت تقول أن حشست أي هارون؛ كلام بقية من مفي4 
أمري.وتمتئل بوصيتي تعمل لم أي ا قولي ترقب لم لم 

اللحية،إعفاء لزوم على تدل إليها ررالأنعاماا آية بضبة الكريمة لأية ا هده ت تتييه 
تتعالى محوله هي المذكورة الأنعام وآية . حلمها وعدم اللحية إعفاء على قرآني دليل فهي 

ثم[، ٨٤]الأنعام: لأية ا ٠ . وهنرؤده. ؤثوش ويونش وؤوت وهمنى داوُد درثتدء ووين 
بهديثراة هدى ون ^1^ المذكورين الكرام الأنبياء عد أن بعد قال تعالى إنه 

يالاقتداءنبينا. أمر الذين الأنبياء من هارون أن على ذلك فدل [، ٩٠]الأنعامث 
بالأدلةإيضاحه بينا كما لأتباعها أمر القدوة أمر لأن لنا؛ أمر بذلك ه وأمره بهم، 

صححمحي ثبت أنه هناك قدمنا ومحل . رر١لائلةا؛سورة محي البارك الكتاب هذا في القرآنية 
ماأو قال! ررص،؛ فى السجدة أخذت أين من عباس ابن سأل هدأ مجا أن البخاري: 

[،٩٠]الأنمام: أئت_يثه بهديثهم أقه هدى ءن ؤ1وكك داؤءده، ذرثني، •' تقرأ 
أمرالذين الأنبياء مجن هارون أن بذلك علمت فإذا افه رسول فسجدها داود فسجدها 

الأسوةفيه لنا لأن لنا؛ أمر أمره أن وعلت؛ لاالأjعام،،، سورة ش يهم بالاقتداء ه نبينا 
ئاخدلأخيه: قوله بدليل لحيته سعر موفرأ كان هارون أن وعلمت نة، الح

أنبإيضاح ذلك من لك تبين بلحيته الأخذ أخوه أراد ّ حالقا كان لو لأنه ِدتفيه؛ 
الكرامالرسل سمت كان وأنه العغليم، القرآن في به أمرنا الذي السمن من اللحية انآأ 
٠عليهم مه وسلا لله ا ت صلوا 

منيفرون صاروا حتى ذوقهم، واصمحل ضمائرهم، مسخت الذين من والعجب 
بحلقيوحوههم ويمثلون الأنوثة، خنوثة إلى الرجولة، وشرف لذكورية، ا صفات 

الذكربين الحسية الفوارق أعقلم على القضاء يحاولون حيث بالنساء ويتشبهون أذقانهم، 
صورة.وأحسنهم الخلق أحمل وهو اللحية، كث كان وقد اللحية. وهو والأنثى 

ليس: ومغاربهاالأرض مشارق ليم ودانت وقيصر، كسرى كنوز أخذوا الذين والرجال 
والباطلاتباعه، ويرزقنا حقا، الحق ١لؤمنين ؤإخواننا يرينا أن الله نرجو حالق. فيهم 

اجتنابهIويرزقنا يا 

لشهرتهاذكرها إلى بحاجة فلمنا اللحية، إعفاء على الدالة النبوية الأحاديث أما 
القرآن.من ذلك دليل نيين أن هتا وقصدنا ذلك، في المؤلفة الرمال وكثرة الناس، بين 

الأب.قرابة هن وحنانا عقلفا أشد الأم قرابة لأن ؤتتئوم4 لأخيه؛ هرون قال ؤإنما 
وحذفألفا ؤإبدالها الياء حذف ويهلرد السكلم، ياء إلى بالإضافة بنزمي يا وأصله 
;بقوله الخلاصة في أثار ذلك ؤإلى هتا، كما منها المبدلة الألف 
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مفرلا عم بن ا يبنوم يا في استمر التا وحذف كسر أو وفتح 
تلمنذر ا بن حرملة قول في المتكلم ياء ثبوت وأما 

شديدلدهر حليمي أنت فسي نشقيق ؤيا نومي بيا 
عامرابن ةرأ0 وقوله; الشعر' لضرورة هو بعضهم؛ وقال قليلة. فلغة 

فيقوله وكذلك . يفتحهاالباقون وقرأه الميم. يكسر والكائي وحمزة عاصم عن وشعبة 
[.١٥٠]\سم: الأية ٠ . . ٠١إن أم آن رلالأءراف«: 

■ر.ه يا ًثل ومع هو إلا إله لا آئ إلنهتلأ ؤؤإدقا ت تعالى قوله 
الالقيعل حلى من السامري صنعه الذي العجل أن الأية هذه في - وعلا جل — بين 

أداةهى التي يحق؛ المعبود أي الإله؛ حصر لأنه وذلك إلها؛ يكون أن يمكن 
معبودلا أي هو؛ إلا إله لا الذي والأرض، الموات حالق في الحقيق على حصر 
تمييزؤءلماه ت وقوله علما. شيء كل وسع الذي وهو وعلا، حل. وحده هو إلا بالحق 
شيء.كل علمه وسع أي الفاعل، عن محول 

دونيحق المعبود الإله هو تعالى أنه من الكريمة لأية ا هذه فى تعالى يكره وما 
أؤآإة1ٌ تعالى كقوله تعالى كتابه من كثيرة آيات في ذكره علما شيء كل ومع وأنه غيره، 

الآية. . مح4. إلت إلا لا ١$ وقوله: [، ٢٥٥]القرة: الآية . . ٠. إلا إلت لا 
1لآأات.من ذلك غير إلى [ ١٩]محمد: 

ولاآمحيف ض درز تثهال، ين ره ءن ترب ؤوثا ؛ شيء بكل علمه إحاطة في وقوله 
تعالى:وقوله [، ٦١]يونس؛ ميزه كدس، ق زب ألإت قآ دلك ين لتجغر ؤلأ شاء أؤ 
إلأورنة ين ممثل وت! وآبمر ألم ض ما وبمن ئو إب يتتثهآ لا ألم معايح ه عنت وؤ 

ام[،_ع_]الأوو(ه ين كثب ي إلا يآنيئ ه ري ولا أمحق ظلش ؤا حثة ولأ دملثها 
حدأ.كثيرة ذلك بمثل والأيات 

ؤَكومح4قوله: في الكاف ٠؛^، هو ث أبو ين عثك ص أؤكل؛لش ت تعالى قوله 
قصصاسبق ما أنباء من عليك نقص أى محذوف، لمصدر نعت أنه على نصب محل في 

موسىوعن وهارون، موسى عن عليك قصصنا الذي الحق الحسن ١لقصعس ذلك مثل 
ويفهمللتبعيض، عثه هد ما أباء ؤِس قوله: في أرمنا، أن والظاهر والسامري، وقومه 

سورةفي تعالى قوله المفهوم لهذا ويدل حبره، عليه يقصص لم بعضهم أن ذلك من 
[،١٦٤]الساء: 'هنجكأه هتحضئب ثم ورتلا ثز ين ئثك ثثضثهم ف أؤنرئلأ : لرالوساءأأ

ومنهمعثك محصنثا ثن ينهر تلش ين رثه أرسلثا ة: ررالمؤمن مورة في وقوله 
ألإمتكبوأ هكأ آثر ؤ ث الإيراهي_مأآسورة في وقوله [، ٧٨]غافر: عككثه ئثصص لم من 
زثئهم-؛؛-٠^ أثأ إلا بملثهم لا بمدهم ين وثمود وعاؤ مج محيّ محًظم ين 

شأن.له الذي الخبر وهو نبأ؛ جمع والأنباء: ٩[. ]إبراهم: يآثاثبمأه 
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أخبار. نبيه على قص أنه من الكريمة لأية ا هذ0 في - وعلا جذ" - ذكره وما 
يتعلمولم الكنب، يقرأ ولا يكتّا لا أمي لأنه نبوته؛ صدق باولك ليبين أي الماصض؛ 

هذاغير في أيضا بينه علمه، لما ذلك إليه أوحى الله أن فلولا وقصصهم، الأمم أخبار 
إذأديهم كث وما إنك محيه آلخيب أنبا؛؛ ين ^١٧^، ؤ شمرازة! ارآل في كقوله الموصع 

أيع—ْ__رال[، ]1ل يشبموة إذ ندبهم مكنق و٠ّا تزثم يكمل أيهنِ أفننمهم يلنوزى 
ارهودا؛سورة في تعالى وقوله به، علم للث، كان لما ذللث، إلمكط أوحى افه أن فلولا 

أكقبهإة مبو هندا ث)، ين ؤثق، ؤلأ أنت، َقش ما إقق، ض>ي؛ا آلش، أنت يى 
شنن،ما ألثسلي آوء ين عمم، ممص ونلأ أيفآ ررهودر؛ في وقوق، ، ]هود[ ر.ه حفتى 

محيهآلإب أباء ين ينلك، ؤ ت لريوس_مااأ محورة في تعالى وقوله [. ١٢٠]هود: تيادقه ىكأ< 
ؤءئنت أبقا ء ، يوسفء في وقوله .(ه، قؤي0 س مم ليعؤأ إل لئيم ِقث، وما إقلث 
ألثنإ\رىثبن قنلدع ين حكنت، ؤإن آلنرءان هندا إمم، أؤحتنا يثا آلصمن لحسن يقمن 

هألأمر م>بءا إك محيكا إي ق،ا لبمايب َؤنث ؛ ٢، قصص لا رر في ه وقول)ؤآه، 
وقوله؛[، ٤٦]القمص: ثاديناه إي ألثلؤر ابماِن_ا كث ^٧[ ! فيهاوقوله [، ٤٤]القمص: 

منذلك؛ غير إلى [، ٤٥]القمص: ءاتننثاه ثثهم ثثلؤأ منه أهل ؤتن ثاؤيثا حكنثه ؤوم1 
نلك،إليلث، أوحى انثه أن فلولا الوقائع، لتلليط افه نبي يا حاصرأ تكن لم يعني . الآيادأنا

•والرمل الأمم أحوال من مضى ما أخبار أي سبىه مل ما أنت قئ وقوله■ علمته• لما 
ذًكئإه.ثرنأ ين تعار وقوله 

منTياانتإ ذللث، عر يلمن، وقد الحفليم، القرأن هذا وهو ذكرأ عنيتا من أعهلماك أي 
؛[^؛j<jوقوله ]الأنبياء[، ثِكرز.ذا.ه لم أهأم أننكه '؛؛وق يكر ؛ؤةن-ا كقوله؛ الله كتاب 
^ثاتعالى: وقوله [، ٥٨ء_مران: ]أو .4 ألمي وألدئ أ'لآبنم، ين نهلك سلوْ ؤد'إك، 
ؤردالإأوقوله؛ ]الأنس1ء[، او(ه ؟|نتزبا وم آسثمْ إلا هندي؛ ريهم ين ذحكر من يأيهم 
وألرلاي^رو ؛ o؛[]y_؛وقوله ]الح-جر[، وه لجنون إيق( ألأم عقه ثرث، \ؤى قآ;أ،تا 

[،٤٤]ال-زخرذف: لأية ا قة وو تعالى؛ وقوله ٢[، ١، ]ص: ألينه ذى 
الآ_اذ،.س ذللث، غير ر ]١^[ وه ثطون يئ زؤأ ألأم زنا محق ءؤإنا وقونه: 

*وجوه بالذكر القرآن تسمية في ثم ال؛كردمةت لأية ا هذه تفسير في الرازي الفخر وقال 
ودنياهم.دينهم أمر من الناس إليه يحتاج ما ذكر فيه كتاب أنه ت أحدهما 

.والمواعفل التدكير ففته تعالى، ونعمائه اطه آلاء أنولح يذكر أنه ت وثانيها 
ولمءلى4ك وكث قال؛ ما على ولقوملث، للث، ، والشرفالذكر فيه أنه ؛ وئالثها

[.٤٤]الزخرف: 

[،٤٣]١^: ألدإه آ،ول ؤءثثو فقال؛ ذكرأ كنبه كل سمى تعالى اطه أن واءلم 
ارازي.كلام من المراد ■اهُ 
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ئاث؛مءثدمة' م-رك .إقلث أننقث تعالى: قوله كلامه فى الثاني للوحه ويدل 
\وينمق ذآثآ آلإبجد بى يد ت تعالى وقوله ]صء، ألأف.4 أرأيأ ني~؛ذو 
دوي.م ث٧ 

بجمثم وثآء فؤ ثإي؛ذ ه. ألمنذ بجم بمبمد عنه؛قيئ أمٌدا 4سم ■ تعالى يوله 
هداعن أعرض من أن الكريمة لأية ا هده في - وعلا حل - ذكر حملا.4، أكنة 
الحلالمن فيه بما يعمل ولم عنه، وأدبر صد أي العفليم، القرآن هو الذي الذكر 

القعمىمن فيه بما ويعتبر العقائد، من فيه ما يعتقد ولم والمكارم، والاداب والحرام، 
الأيةهذه تفسير في الزمخشري قال وزرأ، القيامة يوم يحمل فانه ذلك،، ونحو والأمثال، 

المعاقس،على ثقلها في تشبيها وزرآ سماها الباهثلة؛ الثقيلة العقوية يالوزر يريد ت الكريمة 
أوبهره، علته ويلقي تلهره، وينقض الحامل يقدح الذي بالحمل احتمالها، وصعوبة 

الإثم.وهو الوزر جزاء لأنها 
أنعلى اش: كتاب من كثيرة أيان دك قد له وغفر عنه اش عفا - مقيده قال 
كقولهخلهورهم؛ على ذنوبهم أثقال أي أوزارهم؛ يحملون القيامة يوم يانون المجرمين 

قالوأنصه ^كاعه ثاءمم ^١ حئ أثو ِلدبي 'ئدبوأ آلين ثمن ج؛ ام«ت عراالأنورة حمفي 
.4.؛ذرون تا سآء ألا محرم عك أورارئم بمبمزئ وهم فها همطنا نا عق 
١^؛^<أؤنار ريف آتينثه وم َقامله أورار،وم ءالمحل، في وقوله [، ٣١

زرالعنكبوتة!في وقوله [، ٢٥]ال_حلت ؛رووّرتك ما س-ثاء ألا عر شر يضلونهجر 
.4يئمقيى تكامأ ئثا أاسمة يزم و!سئو أقالهم مع ؤأثالأ سؤ" ُؤول؛نيمح 
الحملها إك مثلي ئيع ثإن لهمكن محقي ؤانية فيِ 4رلإ ت ررفاطرارفي وقوله [، ١٣]المكبوت: 

[.١٨]^١٥^: فتئ4 يا كاف ؤلو مىٌ منه بمنل 

بمجد4ؤئاث تعالى؛ قوله معنى أن تعلم الدآن في وأمثالها ذكرنا التي ث، لأيا ا وبهذه 
المحمولالوزر بدلك، المراد أن حملأ4؛ آكثمبة زم حم 4وماء وقوله: ورك4، آكتتمه يزم 

تتجمالسيئة أعمالهم إن : قلنامحواء يحملونها؛ القيامة يوم يأتون وكفرهم ذنوبهم أثقال 
قدمناوقد الند. عند والعلم إيضاحه. م تقل. كما ذلك، غير أو وأنتنها، صورة أقح في 

.هناإعادته عن ذللئ، فأغنى مرارآ؛ بئى بمعنى التي ررساءا؛ عمل 
4قإيي،الكريمة; الأية هدْ ير نففي القرطبي قال يي4 كيه، 4 تعالى؛ وقوله 

•جهنم وجزاره جرائه، نب، أي فه، شْين يريد يد4 
باعتبارُؤبممئ4 وقوله؛ ُؤؤداأ4 وقوله؛ ُؤأعة،4، قوله؛ فى الضمير إهماد تشيه؛ 

كقوله:من محنى فباعتبار ألإتنة4 4بم؛ لهم وص 4-كإد_ن4 جمع وأما • لفظ؛امن؛؛ 
[،I١١ طلاق ]ال4 ليا ثييبمت آلأنمثر بمنها ين بم؛، جفت يدخله صنلحا ؤثمل إلف يمح؛، 4ويد( 

[؟٢٣]الجن: يآ4 "كإد-؛ر، جهثم ثار لم قثولإ؛ف أف مح، 4ومأا وقوله؛ 
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هي؟ما ؛ ١٢٠٠^^في اللام قلت! فإن ت لكريمة ا لأية ا هذه تفسير في الزمخشري وقال 
[.٢٣]يوصف! للكئه في كما للبيان هي I قلت تتعلق؟ وبم 

ش- وط جز _ ذكر .4■ لمك نه خخك ئم ص من ت تعالى قوله 
نسفا؛ينسفها ريه إن ت لهم يقول أن وأمره الجبال، عن يسألونه أنهم اتكريمة الأية هذه 

لصّوفوكا يمسل، الذي المنهال لرمل كا يجعلها ثم ، أصولها من يقلعها بأن وذلك 
.وهكذا هكذا الرياح تتليرها المنفوش 

آياتقي القيامة يوم الجبال إليها ضير التي الأحوال بين - وعلا جل . أنه واعلم 
ثيح٣، قوله' في وذلك دكا؛ فيدكها ؤيحملها . أماكنها من ينزعها أنه فبين كتابه. من 

[.١٤-  ١٣]الحآقةت و(ه ؤيحد؟ دقه ثدقآ وتتاث ، ٢٥٦ثحمك ؤ( ويدْ شحق لنقير أق 
قتئ قوله؛ في وذلك والأرض؛ الماء بين الهواء في يسيرها أنه بين ثم 

محلىدآتمتذا أتؤب وبو آثه 'كثثاء من إلا ٌأإد؛نجد، ق هممن آلثمئت ق من قفئ آلصؤر 
سليىلما ثيث إثنر قيء َلأ، أنش ٢^٥ أش صح ألثحاُِ، مز سؤ ؤؤى •>اياوه ءس؛ا 

وقوله;[، ٤٧]الكهف: لأية ا . . بافير؟ه. آمحى و/$، أ-4باث لمير وتنم ؤ وقوله؛ ]النمل[، 
•■ • واه مإء آئتائ وسعت ؤ تعالى؛ وقوله ]التاقوير[، روه تتيق أيثال، 

■تالطور؛ا و(ه سيل آلبمال، وفي؛ر  ٠٥م>ئإ ألثثآُ ئمؤر ُؤثوم تعالى؛ وقوله ]النأ[، 
فستتطأي ]آلوافئة[، ه ا منألجمال وبثت ؤ ؛ كقوله ويدقها يفتننها أنه بين يم 

وقوله؛، بدللث، القول على نحوه أو من بملتوت دقيق وهى كالسة، صاريت، حتى 
cl^} ̂ الحآقة[ .ه وجد، دقه سق؛ ءإ;تال، آلإبس[.

^.yfقوله؛ في وذلك المقوم، وكالمن لمنهابل، ا كالرمل بم-يرها أنه بين ثم 
٠٥٢ئؤ0 تعالى؛ وقوله ]المزمل[، إو(ه مهيلا ،؛t آئان وثي وأ■إبال، أمحق محق، 
والعهن؛. والقارعة،١ارالمعارج، في لالمعارج؛ا، لؤاه َةدهن آيائ وة|ة . َألمهفي 

تمعلقته ش سلمى أيي بن زهير قول ومنه الصبؤخ؛ الصوف 
يحهلملم ا قنالحب يه نزلن منزل كل في العهن فتات كان 

٠٤٥^، ١٤٥ئثا. أو>ثاث فوله؛ في النبث كالهباء تمحر أنها بين ثم 
س/ابأأئبال قوله• في ودلك سرايا، تصير أنها بين ثم ]الواقعت[، تنبخ 

ؤءتعالى؛ قوله وذلك سيء؛ لا السراب أن آخر موضع في بتن وفد .ه]اللمأ[، 
عنهنا؛ قوله في نسفأ ينسفها أنه وبين [ ٣٩]النور; قفاه بجده ؤ جثآءك إدا 

.ه-دتئا رق ينسمهآ ئئو أيناي 
ؤلإ،هله؛ قال لبيه قال إذا الله أن القرآن في العادة جرت تتبيه؛ 

تعالى؛وقوله [، ٨٥]الإسراء■. ١لأية . . • ؤ آلغج ءن تلوثك كقوله؛ فاء بغير 
وقوله;[، ٢١٩]اسقرة: لأية ا . . حض؛ره. إق؛أ فهما مل ثأثنس ألختر عييح 
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وقوله;[، ٢١٥]اJئرة: لأية ا . . . حير_ه■ئ أستعر تآ ءت ثننترل مادا 
أمش >ئظونلق وقوله: ٤[، _: ]IUالأية . . أثبمإب. َم أجئ ش ثإ أجئ نا؟ 

آيةفي أما الايات، من ذلك غير إلى [، ٢١٧َقاؤه فه هثاث ش فه ثاو ألما؛ِ 
بالفاء.دسمه1يم اؤءئل ت فيها فقال هده >رهلهاا 

عنت نصه بما لأية ا هده ير تفمفي هدا عن ئه القرطبي أجانم، وشل، 
القرآنفي ل سموا وكل بفاء، ا هل. جاء ت فقل القيامة، يوم الجبال حال عن أي ه؛ للجال 

معنىالكلام فتضمن فقل، الجسال عن سألوك إن المعنى! لأن ؛ هذاإلا فاء بغير 
تقدمت،أسئلة وJلكا الموال. قبل فأجابهم عنها يسألونه أنهم الله علم وقد رمحل، خلا 

لمسؤال وهذا فاء. بغير كان فلذلك الموال؛ عقب الجواب فجاء النبي عنها سألوا 
تعالى.الله عند والعلم دليل، إلى يحتاج ذكره وما منه. انتهى فتفهمه، بعد؛ عنه يسألوه 

ر.ه.اقا ؤ[؟ عوبما ؛^١ ئؤئ لا صنهصّثا هاع؛ وتدرها دعالى! قويه 
العلماء!عند معروفان وجهان فيه تدرهاه ؤ قوله• قى الضمير 

هذ0في القول هذا ونظير ذكر. لها يجر لم ؤإن الأرض إلى راجع أنه أحدهما! 
منعك؛ا رث وئا وقوله! [، ٤٥طر! ]ف! داكتذه من تلفحمهع عق ^شث وما تعالى! قوله ية ألا 

شواهديئنا وقد ذكر. لها يجر ولم لأرصر ا إلى -جع رافيهما فالضمير [، ٦١! lj،ptJl؛يائيه 
.هنا إعادته عن ذلك فأغنى ١االحلأا سورة في يايضاح والقرآن الحريية من ذلكا 

منمفهومة لأنها ومقارها مراكزها هي التي الجبال منابت إلى راجع أنه وثانيهما! 
.صنمفل عا قا لأرض ١ من فيها مستقرة نت كا لتي ا ضعها مجوا فيذر لمعنى وا ل، لجبا ا ذكر 

الذيالأملس المستوي لصفصف! وا الماء. مستنقع وقيل! لأرض. ا من المستوي والقاع! 
الأعشى!قول سيبويه لذلك وأنشد استوائه، فى واحد صف على فانه بتاء، ولا فيه نيات لا 

اادهقوأعرمل داك ودكصفصف من يتك بدون وكم 
الأخر!قول ومنه 

صفصفاعاد إذأ رضوى من شماريخ ها يقذفوا لو ء شهبا وملمومة 
أمت.ولا ا فيهاعوجاج لا أي .4؛ أثثا ثلأ ءو؛بما فها مئ ه وقوله: 

هم،ل بعض، على بعضها ارتفاع ولا اعوجاج فيها ليس أي اليسير؛ اكوء والأمت: 
لبيد!قول الذكور بالمعنى لأمت ا إطلاق ومن مستوية، 

شرفولا أمت ه بما كافر في لاهية وهي سارت يم فاجرمزت 
الأحر!وقول 

عوجولا أمت ه با مكافر في ة عكرثرأس من لمحة فأبصرت 
الارتفاعروية من العين يمغ لأنه المد؛ وقيل الليل. قيل المتين: في والكام 

الأرض•في والانحدار 
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العوجبض فرقوا قد ت  wlJJفإن الكريمة! لأية ا هذه تفسير في الزمخشري وقال 
والأرضالأعيان. في بالفتح والعوج المعاني. في لكمر يا العوج ! فقالواوالعوج. 

العين؟المكسور فيها صح فكيفا عين، 
لاستواءبا الأرض وصفا في بديع حسن موقع له اللمفل هذا اختيار قلت! 

قطعةإلى عمدت لو أنك ودلك يكون؛ ما أبلغ على عنها الاعوجاج ونفي والملاسة، 
وانقمتمالفلاحة، مجن البصراء وعيون عينك على التسوية في وبالغت محسويتها، أرص 

يعرضأن وأمرته فيها، المهندس رأى استطلعت ئم قط، اعوجاج فيها يبق لم أنه على 
ذلكيدرك لا موصع غير في عوج على فيها لخثر الهندسية المقاييس على استواءها 

عنولطف دق الذي العوج ذللثط هلث الله فنفى الهندسي، بالقياس ولآكن البصر، بحاسة 
لماالاعوجاج وذلك والهندسة، التقدير صاحب يعرفه الذي بالقياس إلا اللهم الإدراك، 

!لأمت،وا بالكسر، عوج فيه• فقيل بالمعاني لحق الإحساس دون بالقياس إلا يدرك لم 
سورةأول فى قدمنا وقد منه، انتهى أمت. فيه ما حتى حبله مد يقال! اليسير، المتوء 

تعالى.اش عند والعلم ذكره، الذي الكلام هذا عن يخي ما الكهف 
إلاثتع قلا آمحؤإق ومحش لغ عبج لأ آلدا:تجا يقعوى تعالى! ئوله 

هووالداعي! الداعي. يتبعون الجبال نفى إذ يوم أي ؤ>وباؤه قوله! ١^^^"، همثا 
أيتهايناديهم الحلم! أهل بعض قال للحسِاب، الحضور إلى يدعوهم الذي الملك 

للحسابربك إلى قومي المتمزقة، واللحوم المتفرقة، والأوصال النخرة، م حظسا ل١ 
ولاعنه، يحي،ل،ون لا أي ثمه؛ عؤج ومعنى ويتبعونه. الصوت فيسمحون والجزاء، 

بدعائهيحيل لا أي أحد، عن الملك لدعاء عؤج لا وقيل! لأ. سما ولا يمينا يميلون 
اتباعهمس الكريمة الأية هده في - وعلا جنإ — ذكره وما جميا. يدعوهم بل أحد، عن 

إليهيسرعون أنهم وزاد الموصع، هذا غير في بينه عنه عدولهم وعدم للحساب، للداعي 
بثبميوف أبمثرئٌ ئئث تحتقري ب إل آلثخ يبغ ثوم ءنه> تعالى؛ كقوله 
وهشر بجم هندا ثمن آقع إئ قهطيث و ئشر جإد َجم أ*لأبمواث 

تثثوفبجدم ر. ئببمؤ  yfcبن ثل1ثاد قاد بمم ؤؤآسيع تعالى! وقوله لإسرلع. ا ! وا 
إنثدْءهسنحنؤن ُؤيوم تعالى؛ وقوله ]ق[، ؤاه آلمحج بجم إلؤ ألميثه 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٥٢]الإسراء: 

خفقتأي إوتي4؛ (/محناق ؤو.ثثت الكريمة: الأيا)!، هذه في تعالى وقوله 
بلعاليا، صوتا اليوم ذلك في ثتع4 ُؤئلأ وخوفا ؤإجلألأ ض، هيبة وسكنت وخفتت، 

إلاأي صثاه وب أو الخوف،. شدة من خافتا خفيآ صوتا أي متاه تسمع لا 
فيشملالخفاء، على اللغة في يطلق والهمس — المحشر إلى ونقلها الأقدام حفق صوت 

يابسقيها التي الأرض في الإبل. قط أحفا كصوت الأقدام؛ وصوت الصوت حفض 
الراجز!قول ومنه النبات، 
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لمسسافنك الطير ق تصل إن هبمسّن ا بنيمشين وهن 

آلثثمآتت كقوله لموصع، ا هذا غير في له أثار هنا - وعلا  IJl-؟— ذكره وما 
منإلأ تةةثموئ لا صدا أتيح تنوم ؤ؛؛ طابأ يته ٤^^^< لا أؤنش يئنا ومآ وآ'امحا 

[:Lji]ه ^؛١ ^ آليتق ثث أذن 
لذلكلموصحة ا الايات قدمنا قد لأية، ا . . آلقمتعده. ثنغ لا هنا؛ وقوله 

.هنا إعادته عن ذلك فأغنى وغيرها، في 
.4•حلتا خمد تى خاض همت أقثءَ شي أمحقما 4وبمتا تحار■ هوله 

ذلإذا وعناء! عنوأ يعتو عنا العرب؛ تقول وحضعت؛ ذلت أي رؤوءنته قوله؛ 
أييبن أمية قول ومنه أمره. لمن وخضوعه لدله عان؛ للأمير قيل ومنه وحثع؛ وحضع 

الصك١صي!
وتسجدلوجوه ا تعنو عزته لمهيمن الخاء عرش على مليك 

!أيضا وقوله 

مشكورالوجهه الساجدين في كله وخلقي وجهي ه لوعنا 
ثالوجوْالراد بعضهم؛ فقال الكريمة، الأية هذه في اختلفوا العلماء أن واعلم 

الذلوأسند القيامة؛ يوم وذلك خاصة العصاة وجوه القيوم؛ للحي وخشعت ذك التي 
هذاعلى يدل ومما والخشؤع. الذل آثار فيه تفلهر الوجه لأن لوجوههم؛ والخشؤع 

.. ِقرإه. ٢^•^؛؛؛< ؤجوه ستثق زنه محأوه ؤظثI 1 تعالى قوله القرآنية الأيات من المعنى 
[،L^L^JI] i.ها بمني أن تقن @ ثالمة نفت؟ذ م وقوله؛ [، ٢٧]الس: الأية 

]الغاثسة[،رؤ^اه حائية دامحا صلا يبة عاملا أج^أ ثقعة يرتلذ وحوم ؤ تعالى؛ وقوله 
*لخلكورة ا ت لأيا ا بيعفى له واستدل لزمحثري ا اقتصر القول هذا وعلى 

فىض المؤمنين وحوم وحفعط ذلت أي اوم،ه ؤوعأي ت انملماء بعض وقال 
الذلالمراد أن على يدل القرآن وتلماهر والركؤع، جود البوذلك انمذيا، دار 

فيعليهم تفلهر الخلائق وكل القيامة، يوم في ياق اللأن القيامة؛ يوم لثه والخفؤع 
وعلاجز — لله والحفؤع الذل علامات اليوم ذلك 

حرأي العلماء؛ بعض قال حلأماه؛ خمل س حارلث> قئ لأية؛ ا هذه في وقوله 
كقوله;ظلما الشرك تسمية على الدالة القرآنية الأيات القول لهذا وتدل شركا، حمل من 

[،٢٥٤ألظتلtونه ض وقوله؛ [، ١٣]لقمان: ه عظيث لقلاءِ ألئأتلث ؛ؤإى 
.هألْلبييا مى إدا لإءث هئنت  ٥٥بممق ولا يسق ي •؛١ أف يمحق ين ئيغ ُؤة ه؛ ولوق

خلك،غير إلى [، ٨٢لالأنعامأ لأية ا فلزه إيذهر ينوأ ُنح ءاميأ ؤآؤ؛ن وقوله؛ ]يونس[، 
وغيرْالشرك يعم طثا4؛ خمل س -غابن قوله؛ في القللم أن والأظهر الأيات، من 
تعالى.الله عنل، والعلم الفللم، من حمل ما بقدر ظالم كل وحيية العاصي. من 
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الالذي بالحياة السصف ت الحي 'اق؛و?؛به ت الكريمة الأية هذه في وهوله 
جميعشؤون بتدبير القائم هو — وعلا جلغ — لأنه مبالغة؛ صيغة والقيوم أبدأ، يموت 

يزول.لا الذي الدائم القيوم وقيل• كسبت• بما نفس كل على القائم وهو الخلق. 

ذكرنثما.ه. ولا تمدا بجاف قلا ميرث> نئو آلصيثك بى بمثل ؤوس ت تعالى موله 
يخافلا فانه بربه مؤمن وهو الصالحات من يعمل من أن ال؛كريمة الأية هذه في - وعلا ل ح- 

بملأمي أه إل ؤ تعالى؛ كقوله الموصع هذا غير في المعنى هذا بين وقد • هضما ولا فللما 
أثن^إل ت وقوله ]النساء[، عظيما لترا ين ويرن دصنعمها حستنه ثك وإن دوؤ يئعاد 

ناُؤووحدإ تعالى؛ وقوله ]يونس[، يلأون.ه أنقسم أناس وثكن ثتكا ألثاش ئْلإم لا 
ذلك.قدما كما الأيات، من ذلك غير إلى [ ٤٩]!مف: تده ئبم، تقلن زلا ثاثنتج غؤأ 

كله.الحق من المنع الفللم بأن والهفم الفللم بين العلم أهل بحض وفرق 
إٍللاقومن ينعاكى. ولا فللم، هضم فكل الحق. بعض من والمنع النقص والهضم؛ 

الليثي؛المتوكل قول ذكر ما على الهضم 
لوممنلالالمنهضم مولاهم ر ثلمعام ئلوالة الأذلإن 

وقرأفيها، وظلمه حقوقه يحض في اهتضمه إذا تهفمه مفعول اسم فالمنهضم؛ 
الخاءبعد وبألف الفاء يضم يخاف(( لأقلا كثير ابن ا عل. ما بحة العامة الحرف ا هل، 

يخف((لأفلأ كثير ابن وقرأه يخاف. لا فانه أو يخاف، لا فهو أي نافية؛ ولا مرفوعا 
فيالقرطيي وقول ّ \ى ذدأولإحازمة ناهية فلألأ(( وعليه الخاء. بحد ألف غير من بالجزم 

غلط- ه بمثل ؤوس لقوله؛ جواب لأنه مجزوم؛ كثير ابن قراءة على إنه تفسيره؛ 
أنمن ذكرنا ما هو والتحقيق ذلك. من مانعة ؛،ذه ^٥؛^" قوله؛ فى الفاء لأن هءزفب؛ منه 

يالفاء؛اقترانها فيلزم الثّرءل، حزاء العللبية والجملة كثير، ابن قراءة على ناهية ولا(( 
مرارأ.قدمناه كما للشرط فحلا تملح لا لأنها 

ّلأية ١ . . ه. أمي بن يي مبم/بما مؤا ؤءه مكه ^^١^، تعالى؛ قوله 
.هناإعادته عن نللأ، فأغنى ررالكهف(( سورة فى له الموضحة لأيات ا قدمنا قد 

يننوأرب وش ثنية يشنح أن تل، ثن آلقر؛ان ثجل، دار_الى؛ ه نول
منمعه. قالها آية جريل قال كلما بالوحي جمّبل جاءْ إذا المي. كان ءتا4ا 

العجلةعن فنهاه ينبغى. ما إلى الأية هذه فى الله فأرشده القرأن؛ حفظ على حرصه شدة 
يعلهو قرؤْ ثم بمهي، حش جبريل لقراءة ينصت أن أءرْ بل جبريل، مع القرآن يقراءة 
فىفه ا أوصحه الأية هذه فى إليه المشار المعنى وهذا حفتله. له ييسر طه ا فان ذلك، 

:سمعكا إل لؤ^( ئدة ِلئعءجلإ لسانك ئدع تحني لا ؤ ت رأالقيامة((في كقوله لموصع ١ ٥^١ غير 
فيال_خاري وهال لالق_يامة[، أ.(ه يائهن عث-ثا إل م ا.أ قتءادا؛ي قآبع مأثك ؛؛١ ١.، 

أبيين موسى حدثنا قال! عوانة أبو حدثنا ت قال إسماعيل بن موسى حدثنا ت صحيحه 
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لعجللس\ق ِويع محنك ^؛٠٠ ت نوله في عباس ابن عن جبير بن سعيد حدثنا ت قال عائشة 
يحركمما وكان شدة، التنزيل من يعالج اش رمحمول كان ت قال تالقيامة[، دء 

وقال. يحريما الله رسول كان كما لكم أحركهما فانا عباس• ابن فقال شفتيه، 
ولات لى تعا فه ا فأنزل شفتيه فحرك يحركهما، عباس ابن رأيت كما أحركهما أنا سعيد! 

فيلك جمعه قال! ]المائ[، جم-هو عشا إف رج^أ يدء ِلعجل لاول£، ء له محنك 
إلوشم وأنصت، له فاستمع قال! ]القيائ[، ا.أه هتءائم آؤح مآننه ^٥^١ ه! ونمرأ صدرك، 

أتاهإذا ذلك، بعد ه !فه رسول فكان نقرأه. أن علينا ثم ]القيامة[، ر.ه يائي عقنا 
اه.قرأه كما . التي قرأه جبريل انطلق فإذا استمع، جبريل 

ه!قول.و. عذ، لم يد وأم شيى ثل ين ءادم إق^ عهتأ وؤقد تعالى! قوله 
الذيآدم إلى العهد وهذا الشجرة، تلك، يقرب، ألا أوصينا٥ أي ء١دميم، إق عهددآ وؤلثد 
ؤيمحثكآنت، أعن قادم ؤقا ؤ ! ررالبقرة،؛ سورة في كقوله لموصع ا هذا غير في بينه هنا أجم.له 

[،٣٥؛ Jl_^6]ا.اه آقبين ين قص؟ لملشء؛ر؛ هثذو يزتآ محي ثئتما حتف يعدا يثها ثكلا أئق 
لاالأع_رافاا!في وقوله . هنا المذكور ادم إلى عهده هو ألثء؛رآه هثدو نزع وولأ فقوله! 
•.و آمحبين ين ^؛١ أقمأ ئذه مج ولا سئئثا يق مق يغد أئه وووحش أنث، ١،^^ ووثبمآدم 

؛النسيانالمراد أن أحدهما! معروفان! وجهان للحلماع فيه تعالى! وقوله 
عمدأ،ولو الترك يه وتريد النسيان تطلق والحرب، عمدأ. الترك كون ينافى فلا الترك، 

هذهفي فالمراد شتى.اه، 'آؤؤم و؛إلف منيما ءادشا أثلي ّكثإش تعالى! قوله ومنه 
وئاهنذا جِهتِ لقة ئثزأ حنقتا تنشهتر وهآثوم تعالى! وكقوله قصدأ. الترك ية! ألا 

هكأِلثاء ستن بما وثزؤمأ تعالى! وقوله [، ٥١]الأعراف،: يثاثيثأ حقالوا 
تعالى!وقوله ]السجدة[، .و سؤن َقتت ثا ألئلJ عداث ودؤهؤأ دسشفر اقا سا 

وقوله[، ١٩]الأحشر: .(ه ألمنسمون هم أؤكلئ، أسيز ه1ذتنهلم أثق ثثؤإ 'ةلي1ا ذؤ>و] ة و 
ؤاهمحمتن ين نؤ وما ألقار وموقن ئدا ؛نيآقت فأء نيتر َة قتآؤ أثؤم وؤقيد الى! عت

افهأمره ما وخالف بالحهد، الوفاء ترك أي قوله! فمعنى هذا وعلى ]الجاثية[. 
.؛ضد0 الأمر يستلزم الشيء عن النهي لأن الشجرة؛ تلك، س الأكل ترك من به 

الذكر؛صد هو الذي النسيان الأية؛ في بالنسيان المراد أن هو الثاني! والوجه 
نها0التي الشجرة من الأكل س إليه دعاه فيما ناصح له أنه بالله له أقم لما إبليس لأن 
تعالى!قوله إليه يشير كما المذكور؛ العهد أنسام حتى بذلك،، وخدعه غره عنها، ربه 

نابن وع[. ٢٢-  ٢١]١^١^،: دلإي4 قيا فت @ أقذ لمث لمحا إؤ 
اه.حاتم أبي ابن عنه رواه فنسي. إليه عهد لأنه الإنسان سمي إنما قال! تها عباس 

!الشعراء يحض قال ولقد 

تقلبإيه أنإلا قلب، الولا لميه إلا الإنسان سس وم—ا 
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علىوأما كمهاه زإ ءادم 'ووصة ت قوله في إشكال فلا الأول القول على أما 
•يفكاه زة ءادم فيه يقال فكيف معذور النامي لأن معروف، إشكال ففيه الثاني 

فييينت وقد بالنسيان؛ معذورأ يكن لم آدم أن ذلك؛ عن عندي الجواب أوجه وأظهر 
نلنسيا با العذر أن على الدالة الأدلة الخاب( آيات عن الاصطراب إيهام )دفع كتابي 

تقوله مع 'ؤءثؤآه ت هناكقوله الأمة؛ هذ0 خصائص من والإكرا0 والخطأ 
ماهذ,ا على يدل ومما بالسياق معذور غير أنه على فدل والعصيان؛ النسيان إليه فأسند 

القرأ لما ه الني أن هريرة وأبي عباس ابن حديث من مسلم صحيح في ثبت 
ذلككان فلو فعلنن. ئد تعم قال [، ٢٨٦]او_ة_رةت أؤ مينا إن نواحينا 
موقع،عظيم المنة وتحفليم الامتنان سبيل على لذكره كان لما الأمم جميع عن محفوآ 

ذلكويؤيد [، ٢٨٦ت ]البقرة ئلثاه من عل مح.ئثهر ؤمقما بقوله؛ لذلك ويستأنس 
فقوله:و. عاليه اسكرهوا وما والنميان الخطأ أمتي عن لي تجاوز افه ررإن حديث؛ 
تلمنا لأن لقب؛ مفهوم وليس منه؛ يا الاختصاص على يدل آمتيءآ عن لي ررتجاوز 

والحديثالرمل. من غيره على التفضيل من به الله خصه ما هو ذلك عن التجاوز 
والمنة،الكتاب في ثابتة شواهد فله حاتم، أبي وابن أحمد الإمام أعله ؤإن المذكور 

بالقبول.يتلقونه وحويثا قديما الأمة علماء يزل ولم 
فيالنار دخل الذي في المشهور شهاب ين طارق حديث ذلك على الأدلة ومن 

قتلوه.ذبابا ولو للصنم شيء تقريب من. اٌتلح الذي وصاحبه مكره أنه مع قربه ذباب 
هذاومع صاحبه، قتلوا كما لقتلوه يقرب لم لو لأنه مكره؛ قربه الذي أن على ذلك فدل 

أصحابعن تعالى قوله ذلك على الأدلة ومن عذرأ، إكراهه يكن فلم النار دخل 
.4أنثيا إدا ولن بلهم ق يثدثكم أو ئتبموقن هوؤ بملهرثمأ إن ؤألملإ الكهف: 

الإكراه،على دليل [، ٢٠]الكهف: ثه؛إه ي قبووظأ أو يتحموقر اؤ فقوله: ]الكهغ_ا[، 
كماالإكرام؛ بذلك العذر عدم على دليل [، ٢٠]الكهف: أثداه إذا قلوأ وقوله: 

.لموصع ا هذا غير قي ذلك أوصحنا 
تعالى!كقوله الجملة في بذلك التكليف من نؤع على يدل ما شرعنا في أن واعلم 

كفارةهنا الرقبة فتحرير [. ٩٢]النساءت الأية • ■ ٠ ه يقبؤ ثم؟ر حمقا مويشا قثلر 
فىقوله ذلك إلى يشير كما الجملة؛ فى الذنب بوجود تشعر والكفارة حقلما، القتل لذلك 

أقلوكارت\ آلله ثى ميه كهرعآ شهتي قمحسام يجئ م خهنأ كفارة 
عنه.الحجز عند العتق من بدلأ لشهرن ١ صوم فجعل [، ٩٢اءت ]النحهسيماه عليما 
الجملةفي مؤاخذة هناك أن على يدل [، ٩٢ت ]الماء من ت ذلك بعد وقوله 

وما٥[، ]الأحزاب! يدءه أئطأننر فئتنا جؤي ثبمتكم ووقس قوله; مع الخطأ، بذلك 
ثثطتآأهأؤ فينا إن دؤا.غددا قرأ؛ لما . المي أن ت مسلم حديث، من قدمنا 

والكفارةمرفوعة الإثم هي التي خذة لموا فا فعلت، قد نعم اللهت قال [، ٢٨٦]البقرة! 
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وقؤعمن والحذر التحمظ في التقصير بسبب هي العلم؛ أهل بعض قال المذكورة؛ 
أعلم.- وعلا جز - وافه والنسيان، نا خلا 

منونحو0 هو ؛ شمكاه ؤثم ءادم I الكريمة لأية ا هذه فى تعالى وقوله 
تتعلقلا التي الصغائر من الأنبياء عصمة يعدم الأصول أهل من قال من مستند الأيات 

تكن.لم كأنها تصير حش افه إلى والإنابة بالتوبة يتداركونها لأنهم بالتبليغ؛ 
-عليهم وسلامه افه صلوات - الأنبياء عصمة على أجمعوا العلماء جميع أن واعلم 

بالتلخلها تعلق لا اش الصغائر من عصمتهم في واختلفوا بالتبلخ. يتعلق ما كل في 
وقعإن وسلامه عليهم اطه صلوات أنهم شك ولا الأصول، في معروفآ مشهورأ اختلافا 

أعلىدرجة بذلك يبلغوا حتى فه ا إلى الإنابة بصدق ركونه يتدا فإنهم الشيء بعفس متهم 
ذلكأتبع ثم رقم ءادم I هنا قال كما ذلك؛ منه يقع لم من درجة من 

.^ ؤهدى علته ثاب رتك اجعبنه بقوله" 
-آدم أبانا أن على يدل عر_مايم؛ لم يد الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 

صيرَةسا فيهم؛ افه قال الذين الرسل من ليس - والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه 
وعيسى،وموسى، هيم، ؤإبرا نؤح، وهم؛ [، ٣٥]الأحناف؛ النسله من آلدرْي أؤلؤأ 

أي■ثزثاه أم يد وقتادة عباس ابن وعن الرسل• جمح هم وقيل: ه• ومحمد 
إلىراجعة العلماء وأقوال الأمر. الترام على ومواظبة الشجرة أكل عن صيرأ له نجد لم 

بمعنىيكون أن يجوز البحر؛ في حيان أبو قال نجده قالإ قوله؛ في والوجود هذا، 
اهعزما له وعدمنا قال؛ كأنه العدم؛ نقيض يكون وأن عنماه ؛ ومفعولأ0 العلم، 

.أعلم تعالى وافه أحلهر، والأول منه. 
-وعلا ذم,حل أذ4. إشش إلاّ ثتدتأ اتئووأ!٢ ه قا ؤثلذ ؛ JUزك 

أبىأي أبى، إبليس إلا فسجدوا لأدم بالسجود الملائكة أمر أنه الكريمة لأية ا هذه في 
فيأيضا الإباء عنه وذكر الاستكبار. هنا عنه يذكر ولم الإباء هنا عنه فذكر يسجد؛ أن 

آيةفي وقوله ]الحج.ر[. ل.أه آكجدتي مع إعؤ0 أ0 أئآ إؤيس وإلا ر قوله في ررالحجرآآ 
فيالمحذوف ررأيى؛ا معمول يبين [، ٣١]الحجر؛ آكجدتيه ْع أف هذه ررالحجرآ( 

معيكون أن أبى أي [، ٣٤]البقرة؛ ١^(^ ءاتيس وإلا قوله؛ هي التي هذه ررطه،ا آية 
نوله؛في رل١لأءرافءا في ذلك إلى أشار وكما ررالحجر،ا ش به صرح كما الماجدين، 

الاستكبارسورة فى عنه وذكر [، ١١]الأعراف: ه القحدك من ذش ؤ إبليس وإلا 
اءالإبعته وذكر ]ص[■ .ه بن قان آنتة؛ر إئيس ؤإلأ قوله؛ في وحده 

منمحةا0 أئ انبس قوله؛ في ررالبمرةاا سورة في معا والاستكبار 
فىشبهته يهللان وأدلة زعمه فى استكباره سبب رر١لبقرةأأ سورة فى بينا وقد [. ٣٤]القرة؛ 
منملك أصله هل فيه؛ العلماء كلام ة ارالكهف سورة في بيتا وقد الذكور. زعمه 

لا؟أو الملأكة 
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هذاغير في صرح إممبمزه إلا ؤئثةدو\ ت لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى ونوله 
قولهفي وذلك لعصجم، لا أجمعون كلهم الملائكة سجده الذكور المجود أن الموصع 

[.٣١•٣، : ل\ب الآ؛ة . . إتبمى4. إلا © أيزة ًقمحء ؛^؛ ٥١ؤس؛ت تحالى: 
.صق آنبمثؤ يى ءر؛ثةة هلا وإرو-ولك قث عدو ئدا إف قئادم ؛^_L تعالى؛ قوله 

■ه © قنش ه فها ممثؤأ لا وأهك © ثغن ه ي؛1 ؤئ ألا لك إل 
لأيات١ قدمنا فد ولروجلك,ه قث عدو هتدا الثةريمةأ لأية ا هذه في تعالى قوله 
.ها إعادته عن ذلك فاض ررالكهفء؛ في له الخوصحة 

Jالكلالمعيشة طلب فى فتتعب أي الكريمة! لأية ١ هذه فى وقوله 
يحرثحتى الجنة من الحرؤج يعد اكJيا في العيش لقمة يحصل لا لأنه والأكتساب؛ 

يتلخه،ثم ينقيه، ثم يدرسه، ثم يدرك، حتى الزيح على يقوم ثم يزرعها، ثم الأرض، 
الذكور.شقاؤه فهذا ، يخبزه ثم يعجنه، ثم 

قولهالعيشة اكتساب فى التعب I لأية ا هذه فى بالشقاء الراد أن على واكليل 
.هقنخي وي فها مملمؤأ لا وأيك . ثمئ ه فها نجع ألا لك ؤإد< ت بعده دع_الى 

والري،الشبع فيها لك يضمن التي الراحة دار من يخرجك أن عدوك من احذر يعني 
فكفا عليها يدور التي الأققناب هي الأربعة وهذْ ت لزمخشري ا قال والمكن. والكسوة 
إلىولا كاف، كفاية إلى يحتاج لا محكفي وأنه الجنة، في له امتجماعهّا فذكره الإنسان، 

هيالتي لنقائضها النفي بلفقل وذكرها . انمنيا أهل ذلك إلى يحتاج كما كاسب كسب 
منها،حدر0 التي المقوة أصناف بأسامي سمعه ليعلرق والصحو؛ والفلخأ والعري الجؤع 

اه.لها، كراهة فيها الموقع المبب يتحامى حتى 
واضحةقرينة ا.اه؛ تجئ ه ييا نجع ألا لك ؤءة ت لكريمة ا لأية ا هزه في فقوله 

والعريوالقلمأ الجؤع به ليدفع العيشة كل في اكJيا تعب منه الحذر الشقاء أن على 
اللبس.حلاف بالضم؛ والعري العطش. ت والفلمأ محروق، والجؤع والضحاء. 

منفيه تستكن ما لك، لمس للشممى، باررا تصبر لا ي ا ه دْتأمي ^ولأ * وقوله 
إذايسكا كس5ا يضحك، وصحى يرض- كرض يضحك،، صحي انحرب'' تقول حرها، 

.ربيعة؛أبى بن عمر قول العني هذا ومن منه- يكنه ما له ليس لممس ا لحر بارزأ كان 
محسحصربالحشى وأما فيضحى عارضت الممس إذا أيما رجلا رأت 

الأخر؛وقول 
قالصاالقيامة في أضحى الفلل إذا يقلله أستفلل كي له ضحيت 

يفتحممثؤإه لا عاصم عن وشعبة نافحا عدا ما المبعة عامة الحرف هذا وقرأ 
ررأزأ؛من ألنسبك الصاور على معطوف وصلتها ررأزة من النسبك والخصدر ررأزة، همزة 

ويجوزتضحى. ولا فيها تقلمأ لا أنك لك ؤإن أي نجع^■ ألا لك ' قوله في وصلتها 
؛بقوله الخلاصة في ذلك إلى أشار كما لرغ، وا النصّآا الذكور العطوف لخصدر ١ في 
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تشتكملأأن بعد إن منصوب على معطوفا رفعك وجائز 
الظمأ.وعدم فيها، لجؤع ا عدم لك إن المذكورين• المصدرين تقدير ؤإيضاح 

زوجها؛على الزوجة نفقه وجوب الكريمة لأية ا هذه من العلماء بعض أخد تنبيه؛ 
لأدمثامل بخهناب \ذةو4ه؛ من تز؛دةة قلا وبوويخث ك عدو ئدا ^١٧ ؛ قال لما اطه لأن 

المكلفهو أنه على ذلك دل قوله! في دونها بالشقاء أدم خنس ثم وحواء، 
ومساكن.وملبس، ومشرب، مقلعم، من ؛ لها لضرورية ١ ٥ لحيا ا زم لوا وتحصل عليها لكد يا 

خصهؤإنما نصه! ما الكريمة لأية ا هده تفسير فى ل؟تملصبم لمرحلبى ا طه ١ عبد أبو قال 
■نفقةجرت يومئذ فمن الزوج، على الزوجة نفقة أن يعلمنا فتشقيا يقل! ولم الشقاء بذكر 

آدمبني على بناتها نفقات كذلك آدم على حواء نفقة كانت فلما الأزواج• على النساء 
هذ0زوجها على للمرأة تجب التي النفقة أن لأية! ا هذه فى وأعلمنا الزوجية. بحق 

خرجفقد الأربعة هذه أعطاها فإذا والمساكن. والأكسوة، والشراب، الطعام، الأربعة! 
منها،لها يد فلا الأربعة هذه فأما ٠ مأجور فهو ذلك بعد تفصل فان ، نفقتهامن إليها 
منه.اه المهجة، إقامة يها لأن 

الجنة،من وحيات أحمر ثور إليه أهبقل لأرض ا إلى أهبعل ن أنه آدم قصة في وذكر 
لأية.ا في المذكور الشقاء من وذلك جبينه عن للحرق ويمسح الثور ذلك على يحرث فكان 

اصطّلاحفي المعنوى البديع من الكريمة الأية هذه في الذي أن والظ-اهر 
والتوفيقوالائتلاف. سب والتنا ويسمى النفليرأ،، ررمراعاة ّمى يما هو البلاغيين، 

وماأمر جمع أنه وصابتله! المعنوي. البدع من النؤع لهذا أسماء كلها فهذه والتلفيقءا؛ 
الشمسفإن ]الرحمن[، ر.ه بمسان ؤألثر تعالى! كقوله بالتضاد لا يناسبه 
الرماح!أو ١لمهازيل، الأنضاء الإبل يصف البحتري وكقول بالتفباد. لا متتاسبان والقمر 

ارالأوتل بة ريبملأسهم ا يل المعقلفات كالقسي 
أرقيعصها كان وإن الرقة في مناسبة والأوتار المععلفات والقسي الأسهم وبين 

ترشيق ابن وكقول بالضاد. لا مناسبة وهي بعض، من 
قديممنذ الخأثور الخير من الني،ى في سمعناه ما وأقوى أصح 

تميمالأمير كف عن البحر عن الحيا عن الميول ترويها أحاديث 
والرواية،والأحاديث المأتور، والخبر والماع والقوة، الصحة بين ناسب فقد 

بنأسيد وكقول تميم، الأمير وكف والبحر ١لمهلر، وهو والحيا الميل بين ناسب وكذا 
الفزاري:عنقاء 

البدروجهه وفي الشعري خدم وفي جبينه في عك شريا الكان 
والوجه،والوجنة الجبين بين ناسب كما والبدر، والشعري الثريا بين ناسب فقد 

البلاغة.فن في معروفة كثيرة النؤع هذا وأمثلة 
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تقوله في الكريمة الأية هده في ناسب — وعلا جل — أنه فاعلم هدا علمت ؤإذا 
الباطنيةالحرارة لني المتضمن الجؤع نفي بين دئ.اه؛ ؤلإ ليا قئ ألا ك ُؤ.!0 

الحرأذى عن القناهرى الألم لفي المضمن المي نفي وبين الوحداني، الاطنى والألم 
مامملثؤإ لا رأيك ؤ قوله؛ فى ناسب تعالى أنه كما بالتفاد، لا مناسبة وهى والبرد، 

يسببهالذي الوحداني الباطني الألم لنفي المضمن لقلما ا نفي بين محي.4؛ ولا 
ونحوهالثمي حر يسببه الذي الغناهري الألم لنفي المضمن الفحي نفي وبين الفلمأ، 

واصح.هو كما 
عنالنظير قطع يمي ما المذكورة لأية ا في إن قال؛ من قول أن تعلم ذكرنا بما 

النعمهذه تعداد تحقيق المزعوم النفلير عن النفلير قطع من الغرض وأن النظير، 
قطعولهذا واحدة، نعمة المعدودات أن لأوهم بنظيره النظير قرن لو لأنه وتكثيرها؛ 

ومنت وقالوا التناسس_ا. من ذلك بين ما مع الكسوة، عن والصحو الجؤع، عن الفلمأ 
تلقيس ا امرئ قول المذكور النظير قطع 

خلخالذات كاعبا أتبطن ولم ذة للجوادأ أركب م لكأني 
إجفالبعد كره كري لخيلي أقل م ولالروي زقا الأما م ول

شربعن الكاءبأأ ارتبطن وقطع كرة؛؛ كرى ررلخيلي قوله! ْبن الجواد ركوب فقطع 
كلامكله ويآكثرها، ومجفاخره مجلاذه يحدد أن وغرصه ذلك، في التناسب مع الروي؛؛ ررالزق 

تعالى.افه عند والعلم أوصحتا، كما لأية ا في المذكورات بين المناسبة لظهور له حاجة لا 
الوممي آ-ثند شجرن عق أدلك ثق يمادم محاد آلقتءثن إقه ؤقوتوس ت تعالى قوله 

والكلاب،الصائد لهمس ويقال الخفي. الصوت ت والوسواس الوسوسة ، ^ .رو^ .تأق 
وهوالاسم، وبفتحها مصدر، الأولى الواو بكسر والوسوُس وسواس• الحلي* وصوت 

ؤاهآئثاص ألوسو١يدا شر ت تعالى قوله في كما الشيهنان، أسمّاء من أيضا 
صوتعلى الوسواس إطلاق ومن ووسوسة. وسواس النفس! لحادأيث ؤيقال ]الناس[ 
الأعشى:قول الحر 

زجلعشرق بريح ١ستسع-ان كما انصرفت إذا وسواسا للحلي تسمع 
الرمة:ذي قول الصائد همس على إطلاقه وس 

والهصبوالوسواس الريح تذوب ويمبره سأد ث-زه يشئات بف
رندوقول 
العققأوين تأون د وقرا محّالفلق رب مخلصا يدعو وسوس 

بصزما سربا يمضغ لو الزرب في 
إقهوهوسوس الكريمة: لأية ا هذه في تعالى قوله أن فاعلم ذلك، علمت ؤإذا 

الوسوسةأن على والدليل وفهمه. آدم منه معه فخفيا كلاما كلمه أي آلقيثزه، 
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فيالوسوسة فسر أنه وفهمه آدم سمعه إبليس ْن كلام الكريمة لأية ا هذه ش المذكورة 
عقأيدك هو بمادم هاث، آلشطق إقه ت قوله في وذلك قول، بأنها لأية ا هذه 

سورةفي هذا وصح أ وقد المذكورة. الوسوسة هو المذكور فالقول الأيه. ه تلثلر اثجرؤ 
كامسوس ؤ ت قوله في ودلك ادم، مع أيضا حواء إلى وسوس أنه وبين ررالأعرافءأ 

- ٢٠]الأءّراف: يزوره قهما ئد ؤ( ألتججى لن ؛،^١ إف ؤوهاسهثا قوله; إلى آلشظر(يم 
لهماحلف أي قاسمهما؛ إبليس بان هذه آآ لأعراق ا رر آية في تعالى تصريحه لأن [؛ ٢٢

كلامالمذكورة الوسوسة أن على واصح دليل الكذب من ادعاه فيما لهما ناصح أنه على 
إبليست يقال أن وهو معروفا، إسكالأ آدم إلى الشيهنان وسوسة في أن واعلم ٠ مسموع 

حتىالجنة إلى الرحؤع أمكنه فكيف مدحورأ، مذموما صاعرأ الجتة من أحرج قد 
الجنة،فادخلته فيها دخل وأنه الحية، قصة ذلك في يذكرون والمفسرون لأدم؟ وسوس 

الأته والواقع الإسرائيليات. من ذلك وكل بذلك. يشعرون لا بها الموكلون والملائكة 
آدميسمع بحيث طرفها من قريبا الجنة حارج إبليس يقف أن لإمكان ذلك، في إشكال 
لكرامةلا وروحه، آدم لامتحان إياها اش يدخله أن ؤإمكان الجنة، في وهو كلامه 

وحلفآدم، كلم إبليس بأن حاء قد والقرآن ذك. من شيء في عقلا محال فلا إبليس. 
بذك.وزوجه غره حتى له 

وهوالحلل. إلى الشجرة أصاف تلتلوه شمؤ وعق ت لكريمة ا لأية ا هذه في وقوله 
وكذكيزول، ولا يموت لا خالدأ الكاذب زعمه في يكون منها أكل من لأن الخلود؛ 

تهناقوله أن قدمنا وقد ينقخ. ولا يفنى لا أي يبلى لا ملك زعمه في له يكون 
م،ؤأو ت وقوله اللام. يكسر ملكين( تكونا أن )إلا قرأ من قراءة لمعنى يدل تتقه لا 

هثلده.قمؤ عق أدلاق : للطهاا في قوله معنى هو [، ٢٠]الأعراف: آئنليه تى 
إنأنهما وحواء آدم إلى به وسوس ما حملة س كان الله لحنه إبليس أن والحاصل 

لهماوحلف ملكين، وصارا والملك، الخلود نالا عنها فه ا نهاهما التي الشجرة س أكلا 
وفيبغرور. فدلاهما والملك والبقاء الخلود لهما يريد ذلك. في ليما ناصح أنه 

يحلفأن يمكن لا أنه طه تعظيمه شدة من اعتقد طه يا يحلف سمعه لما آدم أن القصة: 
الشجرة.عن يالهي العهد ذك فأنساه الكذب، على أحد به 

فعلعدى كيف يقال: أن وهو محروق، سؤال الكريمة لأية ا هده في ن تنبيه 
ررالأعراف،؛في عداه أنه مع آلشثءثنيم؛ إقه هرون ؤ ث قوله في بإلي ررتتنهء في الوسوسة 

أجوبة:الوال هذا عن وللعلماء [، ٢٠]الأءراف: ثثا ؤمنئ-ت قوله: في باللام 
ذك.كعكس إلى بمعنى تأتي فاللام بعضا، بعضها يخلفا الجر حروف أن أحدها: 

إليهما،يريد آلشظر^ه ئقا أؤمسوس تعالى: وقوله صحاحه: في الجوهري قال 
ومناللسان. فى منظور ابن وتبعه اه. الفحل، كلها الحروف بهذه توصل الحرب ولكن 
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تقلت فإن ١لأية هده تفسير في الزمحشري قال لخصمين، إرادة ت ذلك عن الأجوبة 
قلت؛بالى؟ وأحرى آلشظزه قنا ؤووس قوله؛ في باللام تارة رروسوسأأ عدى كيف 

حكاياتأنها فى الدجاجة، ووقوقة الذئب، ووعوعة الثكلى، كولولة الشيطان وسوسة 
بالكسرموسوس وهو المبرسم وسوس ومنه وأجرس؛ صوت حكم وحكمها للأصوات، 

الأعرابي:ابن وأنشد لحن. والفتح 
لقفالرب مخلصا يدعو وسوس 

كقوله;لأحله، فمعناه له؛ وسوس ; قلت،فإذا 

اصنإنمن ة ليلالا هلفما كام أبي ابن ا يلها أج—أٌس 
اشجنائق ومري الر يغ

اهإليه، وأمر إليه حدمث، كقوله; الومحوسة، إليه أنهى إلمحهه هوبح؛ر، ؤ ومعنى; 
فىوالكوفيين البصريين بين المشهور ، الخلافمحنى هو إليه أشرنا الذي وهذا منه. 

لأنأو التضمين، إلى بالتنلر هو هل بعض مكان بعضها ؤإتيان الجر؛ ا حروفتعانا 
المفصود؛به يتضح ذللثا من واحدأ مثالأ ونذكر بعضي؟ بمعنى بعضها يأتي الحروف 

على[، ٧٧]الأنساء: الآية . . . دث1تشاه؛َكلبرإ ألخبمث- 'آمر ثث ُؤدبمارش مثلأ; تعالى فقوله 
معنىمضمنة هنا ررنصرا؛ لكن معناه فير وارد ررمنرار هو الذي فالحرف . بالتفمينرالقول 

يتحديمثلا والإنجاء . بآياتناكذبوا الذيؤر محر وحلحنا٥ أنجيناه أي والتخليصؤر، الإنجاء 
نحرناهأي على، بمعنى ررْر،اا لكن معناه، فير وارد فررنصر<ا الثاني، القول وعلى، بمن• 

يشاكله.ما كل في وهكذا الأية، كذبوا الذين القوم علمحر 
اممهنهير التير الشجرة نعيينر في العلماء احتلاقط أن ،« الكهفه محورة فير ق-منا وقد 

فيرالمائدة وعدم تعيينها، على الاJليل لعدم تحته، لا احتلاق منها الأكل عن آدم 
وبعضهمالكرم. مجرة هير يقول; وبعضهم ١ نبلة الهير يقول; وبعضهم . عينهامحرفة 
الأقوال.محر ذللث، غير إلمر التين، مجرة هي يقول; 

ؤرقين عثمّما ثمصبمفان ؤطفقا موءاذنه_ما لهما فبدت محنا هلتكلأ ؤ الى; عته قول
الشيطانومحومة هو أكلهما سستا أن على تدل • قوله فكب الفاء آةق4، 

الومحوسة.تلك، بسبس، محنها فأكلا أي آلقيهأننره؛ إثه ءؤفوسحس قوله; فير قبله المذكورة 
محن،أكلهما هو ذللئ، محبط أن على تدل موءائ4مايم؛ لهثا ق تل ؤ قوله; فير الفاء وكدللث، 
الأكلوكان الشجرة، تللث، من للأكل محببا الشي3؛لان وسومت فكانت، المذكورة، الشجرة 

الفاءأن والتنبيه( )الإيماء مسّللث.، فير الأصول قيئ تقرر وقد . سوءاتهما ليدو ببا حممنها 
لعلةأي ، يل،ه فقعلعتا ومحرق محبوه. لعلة أي فجد، محها كقولهم; التحليل، علم، تدل 

ادممق،ثل قئادم قال 'آلقتلؤر إقه ؛ؤهونوس ; هناقوله وكزللث، مرارأ، قدماه كما سرقته، 
لهمافبدت، الوسوسة تللئ، ب_، يأي ينياه؛ ئأحفاِ . ثل لا وئه آلئلد حجر} عك 
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كماهنا الفاء عليه دلت وما السب ذكر الأية ففي الأكل، ذللث، بسبب أي سوءاتهما، 
منمواصع في مبينا جاء وحواء آدم من وقع ما سبب هي الثسهلان وسوسة أن من بينا 

[،٣٦]1لمشرة: ذتf 4؛، فهبما الشظثث؛ا زآزمحا تعالى: كقوله اش، كاب 
الذيهو وأنه ررفأنالهماا؛ الأخرى القراءة وفي . أولهما الذي هو الشيعلان بأن فمرح 

ثتيتحكملا ءادم ته ؛ؤ تعالى: وقوله الجنة، نعيم من أي فيه، كانا مما أحرجهما 
]الأء-راف؛لازووه ؛^٥١؛لهتا وقوله: [، ٢٧: تالأء_رافا\وة1به ين آذوجمر لمج كآ" آنيظق 

الأذن.من ذللئ، غير إلى [، ٢٢

منأكلهما على سوءاتهما بدو ترتبح من هذْ ارهله® آية في - وعلا جيا - ذكره وما 
دئآلقجر؟ دائا أ ا>الأءراذااافي كقوله الموصع، هذا غير في أوضحه الشجرة تللث، 

عم1ايمغ ألعي ين آقذد قمج ا؛ؤَةآ أيشأ: فيها وقوله [، ٢٢]الأعراذط; توءاثثثاه ثنا 
[.٢٧،: i^vuء>يأأه ل؛يتهتا ئاثبما 

بهيستر اش من سر في كانا وحواء آدم أن على المذكورة الايات دلت وقد 
المترذلك انكشف عنها ربهما نهاهما التي الشجرة من أكلا لما وأنهما سوءاتهما، 

انكشافهالأن ؛ سوءة العورة وسمستا ٠ عوراتهما أي سوءاتهما فبدت ، الرلة تللث، بسبب 
هناتقال كما الجنة، شجر بورق العورة ستر يحاولان وصارا صاحبها، يسوء 

سثءالإثاثثا نيئ آلشم؟ دائا : _رافا(لرالأعفي وق_ال ^^، Xjررق ين مح ةئصثاتي 
[.٢٢]الأعراف: لأية ا . . ؤئق ين عايتا هقخأ وشعا 

أفعالخبر يكون ولا الشرؤع، أفعال من فهي شرعا؛ أي وقوله؛ 
قوله؛الخلاصة قي أشار ذلك ؤإلى بررأن^ا مقترن غير مصارعا فعلا إلا شرؤع لا 

وجاالشرؤع ذي مع أن رك وت
وعلقوأحيت جعلت كدا ومحلفق يحدو المائق كأنشأ 

ورقمن عليهما يلزقان شرعا أي [، ٢٢]الأعراف: شأثاتيه قوله: فمعنى 
إذايخصمها؛ النعل حصفا تقول! والعرب . عوراتهما يه ليسترا بيحفس بعضه الجنة 

منوكثير ورقة. ورقة عليه وأطبقها ألزقها إذا بدنه: على الورق وخصف . خرزها
ورقإنه منه عليهما يخصمان وحواء آدم طفق التي الجنة ورق إن يقولون؛ المقرين 

أعلم.تعار واه المن، 
الشجرةذاقا لما عنهما واوكسنط وحواء، ادم على كان الذي المسر أن واعلم 

تعيينه.فى العلماء اختلفا 

منأكلا فلما الفلفر؛ حنس من لباس عليهما كان ت الملم أهل من جماعة فق-التا 
الملم:أهل يعفى وقال الأصابع. رووس على منه أبقى ما إلا عنهما الله أزال الشجرة 

منذللث، غير إر ياقوت، من لباس وقيل: ١ سوءاتهما يه ايله يستر نورأ لباسهما كان 
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قدمناكما فيه الواقع على دليل ولا تحته، طائل لا الذي الاختلاف من وهو الأقوال. 
لباسعليهما كان أنهما القرآن عليه دل ما وغاية . ررالكهف،؛سورة في ذلك أمثلة مجن كثيرأ 

يكونأن ويمكن . سوءاتهمالهما فبدت عنهما ننع الشجرة من أكلا فلما به؛ الله يسترهما 
فيه.المذكورة الأقوال ْبن ذلك غير أو التقوى، لباس أو النور، أو لفلفر ا المذكور اللباس 

تقوله الشيطان إلى سوءاتهما من عنهما ووري ما إبداء — وعلا جنأ — وأسند 
عنهااللباس نيع له أند كما [، ٢٠]الآماف: ثز>تهتا4 بن قثبما ودوى تا يا وص 

سوءمثأ4يزيهنا هاتينا ثبما يئ هتؤ تن أبوذي همج ؤَةا' الى: عته قولفي 
هدهوقى قريبا، قدمناه كما وتزيينه بوسوسته ذلك فى المتسبب هو لأنه [، ٢٧]الأعراف: 

وهولأية ا هده في الزلة سبب جعل كيف يقال: أن وهو معروف، سؤال الكريمة ية ألا 
ذكرأنه مع آفتء1ثله إقه ؤهوبس ت قوله في حواء دون بآدم مختصا الشيطان وسومحة 

أوصحناه.كما معا لهما الزلة سببت الوسوسة تلك أن 

قيآدم مع أيضا لحواء وسوس أنه ررالأعراف،؛ في بين أنه وهو ظاهر، والجواب 
لمما والأعراف(( آية فبينت [، ٢٠]الأعراف: آلشظئ4 ثنما ؤمتوس * قوله ش بمبها الضة 

تعالى.طه ا عند والعلم ترى، كما ررطه(( آية تبينه 
لأنالعورة؛ ستر وجوب الكريمة لأية ا هذه من العلم أهل بعض أحذ مسألة: 

انكشافقبح على يدل [، ٢٢]١لأءراف; ا.ئ4 ^3، ين هبما ؤوِه؛( قوله: 
سورةفى تسيره فى ه القرطبي قال سترها. فى الجهد يذل ينبغى وأنه العورة، 

عليهماأوجب طه ا وأن العورة، كشف قبح على دليل لأية ا وفي نصه: ما لأعراق(( ررا 
:لهماقيل كما الجنة في بذلك يومجرا أن يمتنع ولا سترها، إلى ابتدرا ولذلك الستر؛ 

لممن أن الشافعي: عن البيان صاحب حكى وقد [. ٣٥]البقرة؛ آلئاتأه ندو يمرا 
عليهظاهرة، سترة لأنه بذلك؛ يستتر أن لزمه الشجر ورق إلا عورته به يستر ما يجل، 

القرطبي.كلام انتهى أعلم، واطه الجنة. في آدم فعل كما بها التستر 
عليهدلت وقد المسلمين. بين عليه مجمع الصلاة في العورة ستر ووجوب 

مجدهكز عند زدات^ر حذ.وأ ءادم *ؤُببى تعالى- كقوله والسمنه، الكتاُب من نصوصي 
بعديحج ررألأ تسع: عام بالناس بكر أبي حج عام ينادى من وكعثه [، ٣١]الأعراف؛ 

منعفي العلماء بين حلاف لا وكيلك . عريان((بالبيت يعلوف وألا مشرك، العام هذا 
.والنور((سورة في طه ا شاء إن بهذا يتعلق ما بعفس وسيأتي الناس، أمام العورة كشف 

فقتل؟ن سوأتا أنهما مع أؤ٣أ١هزاه قوله: في وءات الجمع لم قيل: فان 
أوجه:ثلاثة س فالجواب 

فهيوالدبر، القيل سوءتان: له منهما واحد كل وحواء آدم أن الأول: الوجه 
الجمع.في إشكال فلا هذا وعلى ودبره، الأخر، وقبل نفه قبل يرى منهما فكل أربع، 
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المضافذلك في جاز جزاءه هما شيئان إليه أصيف إذا المشي أن الثاني: الوجه 
علىلتثنيه فا فالإفراد، الجمع، وأفصحها والإفراد، والتثنية، الجمع شيئان هو الذي 

أوالكبشين رووس شويت اللففل: ومثال معنى. أو الإصافة كانت سواء الأصح، 
أوالرأس، أو الرؤؤس، الكشين من محقلعت المعنى: ومثال رأسهما، أو رأسهما 

!ساتبؤءق نحو: الإفراد، الخصاف فى فالمختار إليه المضاف المشي فرق فان الرأسين. 
هوالذي الذكور المضاف المثنى جمع ومثال .  CUAلالمائدة: مري،ره أبن وعيمى داوُد 

ؤألشارثةتعالى: وقوله ٤[، ]التحريم: فلؤؤماه صعق ؤس تعالى: قوله الأفصح 
الشاعر:قول الإفراد ومثال [، ٣٨]المائدة: أيديهماه ةئهلعوأ 

متليرهاالغوادي الغر من سقاك ترنمي الواديين بللن حمامة 

الراجز:قول التثنية ومثال 

الترسينظهور مثل ا ظ-ه-رامسين مرتين قذفين همهوم
فيهايجوز معنى مثنى وهو لفظا المجمؤع المذكور المضاف إلى الراجعة وللضماض 

قوله:الأول فمن المعنى، إلى نقلرأ والثنية اللففل، إر نظرأ الجمع 
أمحيدهيت له فيما ا هلفان أمحمى نقومحاكما تهلك لا خليلي 
قوله:الثاني ومن 

الذعريغشاهم الأبعنال منكما إذا عادة الأمن يغشاهما قلوبكما 
فيقال اثنان. الجمع أقل أن من أنس بن مالك إليه ذهب ما الثالث،: الوجه 

المعود(:)مراقى 

الحميريالإمام رأى في ان الاثنالمشتهر في الجمع معنى أقل 
غيركانا أي إليه، المضاف المثنى عن منفصلين المضافان الاثنان كان إن وأما 

إلىأويتما ؤإذا بيوتكما، من أحرجكما ما كقولك: للفراء، وفاقا الجمع فالقياس جزءيه 
٠ذلكا ونحو أزواجهما، على إنفاقهما عن وسألتا يأسيافهما، 0 وضربا مضاجعكما، 

وبإءادم وؤيمئ تعالى: قوله 
مااجتناب في يقلعه لم أي رةدُه ءادم فقوله; الهلاءةا حلاف المعصية 

المجرة.تلك قربان من عنه نهاه 
لأية:ا فمعنى الصواب، تلريق عن الوهاب وهو الضلال، الغي؛ وقوله: 

القّبين والغي العصيان وهذا الطاعة، عدم بسبب الصواب طريق فأحق؛لأ ريه آدم يطع لم 
وامرأتههو كل يا أن له أباح الله أن به الراد أن كتابه من موضع غير في — وعلا ل ج— 

يزلفلم شجرها؛ من معينة شجرة يقريا أن ونهاهما ، شاءاحيث رغدآ الجنة من 
نالامنها أكلا إن ؤإنهما صح، لنا لهما إنه باش لهما ويحلف لهما يوسوس ن شيطسا لا 

قوله:في ذلك على اض نص كما بذلك فخدعهما يبلى، لا الذي والملك الخلود 



٧٧٥( ١٢١)اثأية طه: سورة 

سها،فأكلا [ ٢٢-  ٢١]الاراف: بجر4 لهثا فد . أشجمى لمن 3^ إؤ ؤنهاتثهآ 
وفيعمر. عن مروي وهو خدعنا؛ بالله خادعنا من ت يمول العلم أهل بعض وكان 

خبوالفاجر كريم، غر لمؤمن ا لا ت والحاكم والترمذي داوود أبي عند هريرة أبي حديث 
نفطويهلذلك وأنشد ٠ لسمأ، 

يخيعلا مجربا اللئيم وترى حد خد تشاء إذا م الكريإن 
يعصقول قدمنا وقد له. إبليس غرور بسبب إلا الزلة منه صدرت ما قص قائم 

وهوأحد به يحلم، أن يمكن لا أنه اعتمد لله تعفليمه شدة من آدم إن العلم! أهل 
إنالعلم؛ أهل بعض وقول الشجرة. عن بالنهي العهد بالله إبليس حلف فاناه كاذب، 

الدنيا.إلى بنزوله عيشه عليه فد أي قوله: معي 

القشيريواختاره النقاش حكاه ؤإن الظاهر خلاف الفساد، والغي! ! قالوا 
والبشم!لأكل. ا كثرة من بشم أي ^٥٠۶؛!(^ قال! من قول وكذلك ٠ الشرطي. واستحسنه 

منلغة على صح ؤإن وهدا الكشاف! في الزمخشري فيه وقال باتلل. قول فهو التخمة، 
تفسير، طيء بنو وهم وبقا، فنا وبقي، فني في فيقول ألفا قبلها ما المكسورة الياء يقلب 

للجارية!يقولون فهم معروف؛ ٌليء لغة من الزمخشري إليه أثار وما منه. اه خستا، 
الشاعر!قول اللغة هذه ومن كرمى. بقى، بقى! فى ويقولون ناصاة، وللناصية حاراة، 

الأياعرايسوق قيسي الأرض على بقى ما التمحملك أخشى لا لعمرك 
لأنالذكور؛ الباطل الضير فى لها حاجة لا ١لزمخشري ذكرها ١^، اللغة وهذه 

■اللن من بشم إذا إ وكرمى دصى الفصل غوى مول؛ الرب 
عنصل ررغوى؛؛ معنى أل على يدل ه ءادم ؛؛؛ ۵٧؛^لأية! ا هل،ْ في تعالى وقوله 

حجةهي القرآن في وأمثالها الكريمة الأية هذه أن قدمنا وقد . ذكرنا كما الصواب طريق 
وسلامهالله صلوات — الأنبياء وعصمة الصغائر. من معصومين غير الأنبياء بان قال من 

أرادومن معروف، واختلاف كثير كلام فيه الأصول لعلماء أصولي بصثط _ عليهم 
فيه!الشيخ رأي وخلاصة الأصل إلى يرجع منه طرف على الوقوف 

العلية،بمراتبهم يزري ما منهم يقع لم - عليهم وسلامه الله صلوات س الأنبياء أن 
—عليهم وسلامه الله صلوات . فيهم نقصا ولا منهم خطأ وستوجبا ولا السامية. صبهم ومنا 
والإخلاص،بالتوبة، منهم وقع ما يتداركون لأنهم الذنوب بعض منهم وقع أنه فرصنا ولو 

منأعلى درجاتهم بذلك، فتكون الدرجات، أعلى بذلك ينالوا حتى الله إلى الإنابة وصدق 
همئ-بمرة ءادم تعالى! قوله هذا يوصح ومما ذلكا، من شيئا يرتكبا لم من درجة 
عليه،افه توبة يعد والغي للحصيان يبقى أثر أي فانفلر .(ه؛ وهدئ عثه ثاب رتك تنته 

بالتوبةصاحبها ينال الزلات بعض أن سك ولا له، وهدايته إياه، اصعلفائه أي واجتنبائه 
تعالى-الله عند والعلم الزلة، تلك ارتكاب قيل درجته من أعلى درجة منها 
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الاصطفاءالاحتباءت .(ه. وهدئ عقه ثاب رنم لنتنه وثم تعالى؛ يوله 
إلىوهداه عليه فتاب واختاره ربه اصتلفاه يمهلة آدم من صدر ما بعد ئم أي والاختيار؛ 

ربهمن تلقى أنه لموصع ا هذا غير في بين ولكنه لدلك، السب هنا يبين ولم يرصيه. ما 
كابَلإمت رتيء ين ءادم ت قوله فى وذلك عليه، ربه توبة سب فكانت كلمات 

سورةفى قدمنا وقد الفاء. عليه تدل كما الكلمات تلك بب يأى [، ٣٧]البقرة1 عقوه 
تتعالى قوله فى رلالأعر١فا، سورة فى المذكورة هى الذكورة الكلمات أن ت راالّقرةأأ

بهيفسر ما وخير ؤاه، آJثي٠ئر( يى ومث>1ثا كآ ثقن ثن تإن آسنا كثنا ربنا ؤهاثُ 
اكرآنالقرآن.

ألفأن الذلساهر عدنه. ؤجق بمجحخ. جتعا نهثتا \ز،!\ ل ي ت يوله 
يما؛ؤئ1ًكلأ قوله: قي المذكورين وحواء آدم إلى راجعة قوله في الاثنين 

وأمرهوآدم، إبليس إلى راجعة أنها زعم لمن خلافا لأية، ا ٠ . . سوءابماه ئثما ليت، 
لموصعا هذا غير في مبينا جاء هذه ررحله؛أ آية في المذكور الجنة من بالهبومحل إياهما 
إلزؤكع مسممن لمحيم_( ؤة ولكر عدؤ لسن بممكر لف،لوإ ■؛^^٧ ت ررالبقرة،آسورة فى كقوله 
يعهش ئدتم، مى لإثا جمعا منيا ^ئمLوأ ^٥!؛؛ ت أيضا فيها وقوله [، ]٦٣جزه 
بمهتؤتأنهما ^٥١)، ت لرالأعرافأ؛في وقوله بمرزن.ه، هم وألا فنجم زئا ؟ ٨٥ئداتم، 

معروف،سؤال ت لأيا ا هذه وقي او^ه* جخؤ إق ومتغ مسير آلموم ؤ، ولكت عدو 
ررالبقرة؛؛في [، ٣٦]١^٠; قوله؛ في الجمع بصيغة جيء كيف ت يقال أن وهو 

فيالتثنية صيغة أتبع أنه مع 'ؤأ'نعلاه ت قوله في ررء؛لها؛ في التثنية وبصيغة وااالأعراف(ا 
الأجوبةوأحلهر [، ٣٨]١^^٥: ئدىه مؤ تأنيهم ؤلإئا * ئوله في الجمع بصيغة ^^٥٢، 

ذريتهما،مع باعتبارهما والجمع فقتل، وحواء آدم باعتبار التثنية أن ذلك عن عندي 
وخلافامعهما، ذريتهما باعتبار والجمع ؤإبليس، آدم باعتبار التثنية أن زعم لن خلافا 

والدليلوالحية، ؤإيليس وحواء آدم يه مراد ؤ^نطوإه قوله! في الجمع أن زعم لمن 
نىتأتيهم قوله! في تدخل لا أنها هو ذلك في مراده ليست الحية أن على 

أرادمن الحيات قتل أحكام من جملة ك مكلفة.وهنا غير لأنها [ ٣٨لالبمرة: هدكاه 
للأصل.يرجع عليها الوقوف 

أنهذكرنا ما على ئدوه، لتحن  ٢٥٥^الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
وبذيفثيعا ينثكم تعالى! قال كما لبعضهم عدو آدم يني، يحص أن فالمعنى الأفلهر، 

هبقوله! المراد أن وعلى الأيات. من ونحوها [، ٦٥]الأنعامت بعضه أس يعمك 
أأؤآفشدضتعالى! قال كما وذريته، لأدم أعداء وذريته إبليس أن فالمعنى ؤإبليس، آدم 

الأيات.من ونحوها [، ٥٠]الكهف: عدوه لكإ وهلم يوف ين أوتكاء وؤ_أتهو 

يئزه.ؤث' صل قلا هد\ن أبع ئن هيثم، يى هئثب ؤهإثا تعالى! قوله 



٧٧٧— ( ١٢٤)الأية طه: مورة 

إليكم،أرمله رسول أي هدى مني يأتكم فإن أي أدم؛ لبني الخطاب أن 
وامتثلبكمب، وصدق برسلكب آمن من أي هداي منكم اتبع فمن رسول، به يأتي ب وكنا 

الأي الدنيا، في يفل لا فإنه رسلي؛ ألسنة على عنه نهيت ما واجتنب به، أمرت ما 
فيكان لأنه الأخرة في يشقى ولا الوثقى، بالعروة لأستمساكه الحق طريق عن يزيغ 

المعتىوهذا رسله. وطاعة تعالى الله طاعة من السعادة يستوجب بما عاملا الدنيا 
هسهدى مى ةأؤةمأ 'أؤظثا ررالبقرةلإ؛ في كقوله لموصع ا هدا غير في ذكر هنا المذكور 

هذهوفي الأيات. من ذلك ونحو [، ٣٨]البقرة: ئأ ولا ئنجم يف هلا" هداى بع 
يعدإلا منا أحدأ إليها يرد لا الجنة من أبوينا أخرج أن بعد الله أن على دليل الأيات 
كمابه؛ ابتلاه فيما افه يعلع نم والنواهي، الأوامر من بالتكاليف والامتحان الابتلاء 
.لرالقرةا،سورة في إليه الإثارة تقدمت 

سورةفكب قدمنا قد صتعاه. معيقه لب وعدى؛ن عن أممحى ومن ؤ تعالى: قوله 
لالك_هف:عماه هاشى رتدء ؤاكت يئن بتن أئلر قوله: على الكلام في لكهفأ، ١١١

عنذلك فأغنى الوخيمة؛ تعالى الله ذكر عن الإعراض نتائج الموصحة الأيات [، ٥٧
اللغة:في الضنك أن واعلم الضنك، المعيشة منها أن هناك قدمنا وقد هنا، إعادته 

عنتنرة:قول ومنه ضيق؛ لا 

زلأنبضنك يلموا ؤإن أشدد يستيمحموا ؤإن أكرر يلحقوا إن 

أيضا:وقوله 

المنزلبضنك نزلوا إذا مثلي مثلت تمثل لو ة يالمنإن 
والبميع.والفرد والمؤنث الذكر فيه فيستوي به، وصف مصدر الضنك وأصل 

•تعالى بالله والعياذ ضيقا عيشا أي قوله* معنى أن تعلم ويه 
يكذبلا متقاربة، أقوال على الضيق الخيش بهذا المراد في الخلماء واختلف 

الأقواللجميع لأية ا شمول ذلك مثل في الأولى أن مرارأ قدمنا وقد . بعضايحضها 
التسليمالدين مع جعل جك الله أن ذلك معنى أن ذلك في الأقوال ومن المذكورة، 
بسماحالله رزقه مما ينفق فصاحبه يفسمتته، والرضا الله، على والتوكل والقناعة، 
أؤستعالى: قوله القرآن من المحني هذا على يدل ومما هنيئا. عيشا فيعيش وسهولة، 

[،٩٧]النحل: الآية . . ءث!عه. تزة كنيمؤ مؤمن همهو أنئ أؤ لحم من صننلثا عمو 
الآية. . ٠. ^ ١^ ؤئ\ لإ زوإ ا:نمحوأ ج تعالى: 

كله.ذلك إيضاح تقدم كما ، ٣[ ]هودت 
الازديادإلى به يملح يزال لا الذي الحرص عليه تولي يفانه الدين عن العرض وأما 

ومنمفللمة. وحاله صنك، فعيشه الإنفاق، عن يده يقبض الذي الشح عليه مسلهل الدنيا من 
ألدلأءيهنِ ومست ؤ تعالى; قال كما ، كفره بسبب والكنة اليلة عليه اض صرب من الكفرة 
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منوذلك [. ٦١._ق_رة: لاله أق إتاتأت دآلاق آغ تيج يعصمئ رباءو ؤإلسهضة 
ضلإعرا ا تركوا لو أنهم أحر صع ٌوا في وبين • لقّ ١ ذم عن ض لإعرا ا جب بالضنك العيش 

أممت لى تعا كقوله ضكأ، لا ورغدأ واسعا يصير عيشهم أن لى تما فأطاعوه فه ا ذع عن 
دة;ن LJ1]آ;يلهم4 محت وين وههن ين لآ=كلوأ وبأ تن إيم ألموو ومآ وألأنحّل ألإررم ^ ١٥١

وأ'ءهما4ألكث؛؛ تى برقب ئؤم كثتا وأقموأ آثمرئ أنل أة قؤ تعالى: وقوله [، ٦٦
ألتاءينسل ١.( عها;إ َكار، إثم دظأ آس-ثغفريأ أؤشئئ0 نوح* عن تعالى وكقوله [، ٩٦]الأء-رافث 

تعالىوقوله ]نوح[، .4 أمء ل؛ٌ نبجل جئنت لؤ وبجل ته أنول نبمددؤ . يده ثوؤ 
وثيزدلظم عثئتظم.٧،، ألث1ثآء ئيق إثو شوأ قز روقأ أسنعمثؤأ ■' هود عن 

لقئنم١. ^٥١ ثآء 'لآتمسهم أم؛ثذ عل أتنثإ ؛^j[^ تحالىأ وقوله [، ٥٢]مود: ؤثإلإله ^١^، 
الآي1ت.من ذلك غير إلى [، ١٧، ١٦]الجن: فه4 

وذلكائ، لقيا ا يوم والزقوم الصريع م حلعا هي الضنك؛ المعيشة أن الحسن وعن 
الأيةؤاه صؤع ين إلا تام لإ ؛ كقوله تعالى، اش كتاب من آيات في مذكور 

ونحو]الدخان[، لأية ا أرفيبا.؛ه م حلعا ألرممح شج-رت وقوله! ]الغاشية[، 
لكسسبا الضنك! المعيشه دينار؛ ن لكا وما ك لضحا وا عكرمة وعن ت* لأيا ا من ذلك 

هريرة؛وأبي سعود بن الله وعبد الخيري سعيد أبي وعن السيئ• والعمل الخرام، 
قوله؛فى وعذابه القبر فتنة إلى تعالى أثار وقد ٠ وضغنك القبر عذاب الضنك؛ المعبثمة 

آلغسله وثهّل آلاهمخ وف ألدتا آئتوه j أفرت ألمول ءاثئإ هوت أثث 
*ا-إبرا؛ُتم-ا ).،ه دشاءّ ما أش ؤمعل 

هريرةأبى حدينا من . النبي عن جاء قد _؛ له وغفر عته الله عفا - مقيده قال 
كثيران قاله كما جيد د باسنا حلرقه وبحفص القبر. عذاب لأية؛ ا فى الضنك المعيشة أن 
وحلعام. الدنيا في لمحيشته الضنك المعيشة شمول ذلك ينافي ولا • لأية ا هده تفسير في 

تعالى.طه يا والعياذ والاخرة، والترنح الدنيا في صنكا معيشته فتآكون والزقوم، الصريع 
لكريمةا لأية ا هذ0 فى . وعلا جز — ذكر . 1؛^؛^ آكنمه نولر ؤبمشرم ؤ تعالى؛ قوله 

صالحوأبو مجاهد قال أعمى، كونه حال في القيامة يوم يحشره ذكره عن أعرض من أن 
قدمناوقد جهنم. إلا شيء كل عليه صي عكرمة؛ وقال له. حجة لا أي أعمى والمدى 

فيالعلماء بحفس يقول أن تضمنها التي البيان أنواع من أن البارك الكتاب هذا ترجمة في 
أمثلةذكرنا وقد القول. ذلك حلاف على تدل قرينة لأية ا نفس قيئ ويكون قولأ، الأية 

حلافعلى دالة قريتة الكريمة الأية هذه في أن فاعلم ذلك، علمت فإذا . لذلك متعددة 
الالبصر أعمى أي بقوله؛ الراد وأن وعكرمة، دي والصالح وأبى مجاهد قول 
يصهلكنت ؤثد أعمى حيفآ ,لن رب ■^٥١؛-، تعالى؛ قوله هي المذكورة والقرينة شيئا، يرى 

فيكان الكافر لأن العين؛ يصر وهو للبصر القابل العمى هو عماه بأن فصمح ر.اه؛ 
قي. وعلا جل — زاد وقد اطه، كتاب من كثيرة آيات ذلك على دلت كما القلب أعمى الدنيا 



٧٧٩( ١٢٤)الأية س؛ط،: 

تتعالى قوله في وذلك أيفا، أبكم أصم يحشر العمى ذلك مع أنه إمرائيل® رربني سورة 
عقآتينق قزم دونت من أوه م نجد هآن بملل ومن ألهثي ئهو آس ليد 

]الإّراء[.سعيإ.4 زدئينِ ئق ءقلم،ا يهم ئأويتهم نية وبهآ عثا محميهم 
يقال!أن وهو معروف، إشكال المذكورتين ررالإسراءة وآية هذه ررطه،؛ آية فى تنبيه! 

يحشرأنه ررالإسراء،، آية وزادت أعمى، القيامة يوم يحشر الكافر أن على دلتا قد إنهما 
يبصرونالقيامة يوم الكفار أن على اطه كتاب من آيات دلت أنه مع أيضا، أصم أبكم 

تعالى!وقوله [، ٨٣ت مريم ت يأترثاه مم ؤأشز مم ؤأّخ تعالى! كقوله ويتكلمون؛ ويسمعون 
ؤسعثاأبممغ تعالى؛ وقوله [، ٥٣]الكهف: مؤاذتوهاه أيم ظنوأ ألئار ألثجيمن  ١٠٧^

)دفعكتابنا في ذكرنا وقد الأيات. من ذلك غير إلى [، ١٢]السجدة؛ صلحاه عمل ءآنيعنا 
أوجه!ثلاثة من الإشكال هذا عن الجواب الكتاب( آيات عن الاضطراب إيهام 

والبكموالصمم العمى من ذكر بما المراد أن حيان أبو وامّتفلهره الأول؛ الوجه 
وسمعهمونطقهم أبصارهم إليهم تعالى ش ا يرد نم الأمر مبدأ في ذلك ؤياكون حقيقته؛ 

موضع.غير في عنهم تعالى الله حكى يما ؤينهلقون زفيرها، ويسمعون النار فيرون 
ينهلقونولا كذلك، يسمحون ولا يسرهم، شيئا يرون لا أنهم الثاني! الوجه 

وأحرجيسمعونه. ولا بالحق ينهلقون ولا يستيصرون لا الدنيا في كانوا أنهم كما بحجة، 
ذكرهكما الحسن عن أيضا وروى عباس، ابن عن حاتم أبي وابن حرم ابن ذلك، 

العدممنزلة ويبصرونه ويسمعونه يقولونه ما نزل فقد القول هذا وعلى وغيره. الألوسي 
التعللق الحرب أن المعلوم ومجن الموضع. هذا غير في أوضحناه كما يه؛ الانتفاع لعدم 
.. • عنزه 2^ ■؛^٥۶ المنافقين؛ في يقول اش أن ترى ألا فيه، نفع لا ما على شيء 

حدائهيآتبنؤ ظنيمر ثلإف يثب رؤ؛دّا فيهم! يقول أنه مع [، ١٨بقرة؛ ]الية ألا 
لفصاحتهمأي ٤[، ]المنافقون؛ إثو؛ومه ثتمع يقرلؤأ وإن ؤ فيهم! ويقول [، ١٩]الأحزاب؛ 

[،٢٠]البقرة؛ وأتجشميأه دسمعهلم أدهب أس ثاء فيهم! ؤيقول ألسنتهم- وحلاوة 
أنهصاحبه على فيصدق شيء؛ كلأ فيه فائدة لا الذي ونحوه الكلام لأن إلا ذلك وما 

صاحب؛أم ان قحنب قول ذلك، ومن وأيكم، وأصم أعمى 
أذنواعندهم وء بّذكرت ؤإن ه بذكرت حيرأ سمعوا إذا صم 

الأحر:وقول 
أريدحين الله خلق وأسمع ده أريلا ذي لا لأمر ا عن م أص

الأخر;وقول 
صماءغير وأذني أصم حلمي كذب ومن زور من لك بدا ما نل 

فائدةلا الذي السماع على الصمم إطلاق من الحرب كلام في كثيرة هذا ونذلاJر 
.فيها فائدة لا التي و١لرؤية فيه، فائدة لا الذي الكلام وكذلك فيه، 



(١٣٣- ١٢٧)د: سورة  ٧٨٠

[،١٠٨قممشإ4 ثلإ ِما ؤإتو\ لهم: قال إذا اه أن الثالث: الوجه 
تعالى:قال - الفرج من واليأس شدة من والبكم والصمم العمى ذك بهم وقع 

تكونالقول هدا وعلى [، ٨٥]الممل; دطهؤل، لا لهم ظامؤإ يما ءنجم آلمي 
وقولهه، أعن آلقينمة يور ؤومحثسرم : راطه(( في قوله أعني مقدرة: ة الخمالأحوال 

عثاؤممهم عك آلإنمؤ يرم وشمهم ؤ : ااالإسراء،افي وقوله ه، لص حث/ييى ؤلِْ ؛ فيها
أعلم.تعالى وافه الأول. عندي وأفلهرها [، ^١٩]الإسراء: ^ ؤبمتا وقةآ 

لمعنىن النسا من آتُبم ^؛^، ُؤثنةثا الكريمة: لأية ا هذه في تعالى وقوله 
علىالكلام في السورة هذه في له لموصحة ا الأيات قدمنا كما عمدأ الترك 
همزثا4.نم يد ودإ وسمحا قوله: 

أنهالكريمة لأية ا هذه قي - وعلا - ذكر منه. مذ مي ت تعالى هوله 
ذكأن على والتنبيه الإيماء مساك دل وقد المذكور، الجزاء ذك رقين الميجازي 
أنالموضع هذا غير في وبين والمعاصي، الملغيان في هم أنفعلى إسرافهم لعلة الجزاء 
ألنايهمححنئ، هم آلثسرس تعالى: قوله في وذك ار، النالإسراف جزاء 
وذكإليه، ويتوبوا طه ا إلى ينيبوا لم إذا ذك محل أن آحر موضع في وبين [، ٤٣]غافر! 

ه:قولإلى أئوه، ؤتذ من دئنمإ لا آننهم هق محقآ أكن ^٥)، ه: قولفي 
[.٥٤-  ٥٣]الزمر: الأية . . . يأيكمق مز ين ئؤ ! ^٥٢٣تذقم إق 

الكريمةالأية ط!، في - وعلا حل ِ ذكر . أثلألائف تعالى: قوله 
المعيشةومن الدنيا، عذاب من وأدوم ألما أسد أي وأبقى؛ أشد الآ■حرة ءذااّ_، أن 

كقولهالموضع هذا غير في المحنى هذ،ا أوضح وقد القبر، علادّط هي التي الضنك 
تعالى؛وقوله [، ٣٤]الرعد: ين أش ين ثم وما أس ألأ'آر-ء تعالى؛ 

أِة؛ؤأ*لآحرآ تعالى؛ وقوله [، ٣٤]الرعد: ينءبريذ،ب ك ؤم ثمئ أ'لأخرق 
الأيات.من ذك غير إلى [، ٢٦]الزمر: ه نمق ماز لز 

الآية...وةوله؛ؤأثلممحم4.
—الله شاء إن _ هدا بعل له وسيأتي سورة في له لموصحة ا الأيأت بعض تقدم 

إيضاح.زيادة 

■و ١. ٦^^؛ آضحف ؤ، ما بينه ئآغم \وخ يتيئ من قايه ئفيثا وؤئامأ تعار: هوله 
عادتهمعلى اقترحوا الكفار أن الكريمة لأية ا هده معنى في عندي الأقوال أظهر 

واقتراحهمصالح، وكناقة موسى، آيات من واليد كالعصا النبوة على آية التعنت في 
يليثانج^١^ ت قوله في ذلكا طلب في الحض شدة على الدال التحضيص Jحرفا لذلك 

.وحمشايحض منه ذلك نطلب أي موسى، وعصا صالح، كناقة بآية محمد يأتينا هلا أي 
لأنهالعفلبم؛ القرآن هذا وهي آبر؛خه آشثف ة ما نته همم ووخ بقوله- الله فأجابهم 



٧٨١( ١٤٤. ١٣٤)!١١^ طي: سور؛ 

مابينة بأنه العظيم القرآن هذا عن عبر ؤإنما الإعجاز. على وأدلها ت لأيا ا أعظم هي آية 
طها من المنزلة الكتب حميع صحة على قاطع ؛رهان القرآن لأن الأولى؛ الصحف في 

ألكقبإوق تعالى؛ قال كما وصحتها صدقها على واضحة بينة فهو تعالى، 
أؤءةتعالى؛ وفال [، ٤٨]المائدةأ ه عيه ومهتيثا ين يذيق يى إ»-ا تحديا يأنم، 

تعالى؛وقال [، J_Jl]واه محلمؤى يه هم ١^ أيتقر إأمءدل بي فإ يقس ■ص\وأِ هندا 
الآيات.من ذلاثا غير إلى [، ٩٣عمران: ]Tj ىدق؛ىه َقثلم إن ةتؤها' يأزأ 

أوضحهالأظهر هو الزى التفسير هذا على الأية هذه عليه دلت، ال،وي المعنى وهاوا 
ثنءاينت، ءأته أزل تعالى؛ قوله في ااالسقبودت،(، محورة في . وعلا  "لج— 

^ii،أزلثا آذآ أين آنؤ و يثث يبث أنأ ;٩ أف عند آ'لآثق ١□ ئز يق 
]المكّوت[.ر.يم بقنؤيك لثوم ، ٤٣^؟لبمثثه دا,لنكث ي يى عثهر تق ألآًؤثب 

هوعثهره تق آلخكثت، ءس، أرلن_ا آدآ أثفهتِ ؤأو_لم ؛ راالع-نك-ٍودن؛،اافى فقوله 
والعلمأوضحنا، كما آُلأوقه؛ آلهثآّءحذ، فا يينةما ئاِمم ^١^ ؛ وطه({في قوله معنى 

إلاالأنبياء من نيئ من لأما عليه؛ المتفق الحديث إيضاحا ذللث، ويزيد تعالى، اطه عند 
أكونأن فأرجو إلي، اف* أوحاْ وحيا أدنيته الذي لكن وإنما مئله، مر البشر آمن ما 
.يكرناما غير أحر أقوال لأية ا وفي القيامهء. ؛يوم تابعاأكثرهم 

^،أكتا انّدثازلا نقا لثازأ ق نن ندف سد أنآ ظ تعالى؛ قوله 
ررطه((آية أن اء(( ررالممحورة في قدمنا قد ■ ؤاه ا ومحرءأيذل، أن ثل ين ءايننق، منبع 
بماثماّابة  ٢٠^^؛أن تعالى؛ قوله هي التي ررالقصهساأ اية معناها إلى تشير هذه 

آلثزمتثنينتن ،^، ١٠تبع موب إث-نا ازسئت، دلأ رقا ئمؤأ أدبهثر %همأأ 
فيالذكورة هي نذير يأتهم لم لو بها يحتجون التي الحجة تلملئ، وأن ]ااقمّص[، .اه 

[.١٦٥لاوّاء: أثنفي4 ثد غيه أف و ِش ٤!>• وقلا تعالى؛ قوله 
■مبمإه محشن '=كل ■ تحالى فقوله 
الذينللكفار يقول أن الكريمة لأية ا هلءه في ه نبيه . وعلا حز . اطه أمر 

بالأحريحل ما منتفلر أي متربص، ومنكم منا كل ؛ وتعنتا عنادأ لأيات؛ ا عليه يقترحون 
النبيينتظر٠ ما أن لموصع ا ا هن. غير في أوضح وقد والغلبة. كالوء.تتا الدوائر من 

هلتعالى؛ كقوله الكفار ويتربعه ينتفلرْ ما بعكس حير، لكه واللون وأصحابه 
٤٠٥٢۶يته يعدال—، أثء أن إم تزم ه ألءتِبتي ا-نتى إلا وثأ زقثوى 

مابتخد نن آمحءِ،اد-، ؤ}؛}؛ وقوله؛ لاكو؛ة[، .اه ممئثؤث متهكم إدا ئرثوأ أدينا آؤ 
ذلكغير إلى [، ٩٨لالتو;ةإ الآية . . . األ؛ن.ثه دآيرث ءقه> آلدنير إؤ وترثس م،وثما نفى 
الأنتفلار.والتربص؛ الآيادت،، من 

أهتلئه.ومن ألثؤى أتيثي لحب من ءؤت-تئوون تعالى؛ قوله 



امت)ا_م(الأساء:ّهمرة٧٨٢■

منحال ثاني في سعلمون الكفار أن الكريمة الأية هده في — وعلا جنا - ذكر 
ذلك،على والديمومة الصواب لطريق وفق أي اهتدى؛ ومن السوي محل لصرا ا أصحاب 

محلصرا على وأنا ، مهتدون أنا لكم ستصح والمعنى للكفار، ذلك يقول أن نبيه وأمر 
الحقيقة،عاينوا إذا القيامة يوم لهم يغلهر وهدا وباطل. ل صلا على وأنكم مستقيم، 

لمثهاش نصر من يرونه لما الدنتا في لهم ؤيفلهر 
ثامؤنؤسؤدخ ؤ .٠ كقوله الموصع هدا غير في بينه هنا ذكره الدي المعنى وهدا 

آلكJ١بي عدا ه؛ وقول[، ٤٢انت _رق]اواوسلأيم ئنبمل مجن أتداب حمتك 
منذلك، غير إلى ]ص[، .ه حيث بتد بآم وقوله: ]الف_ر[، .ه "محبر 

الالذي وهو المستقيم، والسوي! الواصح. الطريق العرب؛ لغة في والصراحل الايات 
جرير؛قول ومنه همه؛ اعوجاج 

مستقيمالوارد اعؤج إذا صراط على لمومنين ا أمير 
لبه مفعول موصولة هي العلماء؛ بعض قال ^٠^؛ فوله؛ في وررمزاء 

فيإيصاحه قدمنا كما العلم، لفعل مُلقة استفهامية هي يعصهم؛ وقال . رريعلموناأ
نعالي.فه ا عند والعلم ا؛ أرمريم 

■م0ر(

الآساءسورة 

أولفي لذلك الوصحة الأذن قدمنا قد جتثائهلم4. لثاِس لِح تحار•■ قوله 
مظ.إعادته عن ذلك فأغنى ررالنحل<ا سورة 

نئنحظأو.ثث ي ئذآ ئل محأ أمحث أفرى ٠ تمار: ئدك 
بينهم،فيما النجوى أحفوا الكفار أن ال\محردمة لأية ا هده في — وعلا جلخ — ذكر 

توالنجوى إليهم؟ رسرلأ يكون فكيف مثلهم، بشر إلا هو ما ه المي إن • قائلين 
أندعواهم من الكريمة الأية هذه عليه دلت، وما الناس، عن وإ-محفاؤ0 بالكلام الإسرار 

كثيرة،آيات، في حاء ذللئظ في لهم اش وتاكذيب رسولا، يكون أن يمكن لا مثلهم بشرأ 
أبمثرهالوأ ق إلا ألهدة جآءجأ إل يؤمنوا أن ألناس مح ُؤوثا كقوله؛ ذللث، س كثيرأ قدمنا وقد 

.. ه. أس ؤآتعق ؤممحا ذهيإ مدوثا أبمنث ؛ؤهئاأوأ وقوله; ]الإس-راء[، وه رسوثُ نثى أئه 
]القمر[وه ؤثر صقل بى إدا إآ لإعه7 ؛؛■ذا يناأبمإ وقوله- ^ ]التغابن ية ألا 

أهَولذ ٠ منحن ِث ثيمث ِنث ثأمن بثا ثث نذآ!لا ي وقوف: 
يألتمحثأؤوو ثنيا تعالى؛ وقوله ]الم-ؤمنون[، ه ا. إدا اذؤ يثاكت دث/إ 




