
































١٧'الزلف مقدمة 

،٤١: ٠٧١]س ء ؤ ألقنود وقصوا كهموأ ق>؛ وتؤمي قإِيدا ثولأ؛ 
بأسهكث أن أقم ئتى ألؤ؛و؛بم ؤومي، النساء: فى تعالى قوله المتعلق ذكر ومثال [، ٤٢

الأنفالفي بينه ولكنه التحريض متعلق هنا يبين لم فانه لأية. ا [ ٨٤]النساءأ َةئروأه أق؛ذا 
تعالى؛قوله أمثلته ومن ١لأية. [ ٦٥]الأنفال: آإقثال؛ه ءث، ؛ؤ)و-مض( بقوله؛ 

آو٦^ ئآيثث أن % بمثون ؤء وقوته؛ ]١^. وه ظ ظا ص وع؛;تق، 
متعلقا،القيامة يوم وعلا حل لإتيانه البقرة في ذكر فانه الأية. [ ١٥٨]الأنعام: أق 

الأية.[ ٢١٠]\ّ: آتثاوه ص طم ؤ، أسُ آن الأ تقزوة ^٢، ،: dyفي وذنك 
اؤ؛داقوله؛ أمثلته ومن يأتيهم بقوله؛ يتعلق ظلل في قوله هو الذي والمجرور فالجار 

واهثةيومي هأ ألسما؛ ؤوأذثد0 وقوله؛ لأية. ا [ ^١٣]الرح_من: ورد؛ه قك١ذت آلتنداء أثه،تا 
فيمتعلقا لانشقاقها ذكر فقد ]الأنئقاق[، أذثقئ،.ه آلإآ؛ ؛رإدا وقوله؛ ]الحاُت[. وه 

لأية.ا [ ٢٥]الفرقان: ه اكتم ألث،اآ يثمي، ^^;٢ قوله؛ في الفرقان 
المعانيأحد على الاستدلال المارك الختاب هذا في المذكورة البيان أنويع ومن، 

منخروجه عدم على دليل فيه فغلبته القرآن في ي، الغالهو بكونه لأية ا محنى في الداحلة 
بعضقال فقد [، ٢١]المجادلة: أنا تعالى؛ قوله ومثاله الأية، محنى 

استعمالهو القرآن فى والغالي، والبيان، بالحجة الغلبة الغلبة، بهذه الراد إن العلماء؛ 
لأية؛ا في الغلبة تلك، يحول على واضح دليل وذلك والسنان، ، ؛١١٧الغلبة في الغلبة 

م؛تعثرثهَقموأ ,؛قى قل ؛ؤ تعالى؛ قوله نلاث، فمن القرآن القرآن به يبين ما خير لأن 
؛ما[.اء: ]ال_مس0دذتاه أو ثبثثل أقه سبيل ؤ، يقنتل ؤوْن وقوله؛ [. ١٢عمران: ]آل 

تىألما ثي؛!وأ نأيه ننا=ظم ع؛ وإن ماثي تيوأ هموة يّتآؤم ذؤ، ؤإن • وقوله 
؟^؛،ؤإن ماقإي يتيوأ صوم يائي منهتظم ق؛في ُؤ؛ن وقوله؛ [■ ٦٥]الأذفال: َكئنوأه آؤ؛ى 
١٠^٢ مح، و م وقوله؛ الأية. [ ٦٦آثئ4 اذن، أثو أت، نم 

إلى٤[، - ١ ]ال_روم: سيئه يمج .3، ثتتيحئ عيهم بمد ين، نئم آدئ، فآ 
ليسأنه إلا القرآن، فى قصده مذكررأ المذكور المعنى يكون وقد الآياتئ من ذلك غير 

الأولدون وهو ، أيضا الكتاب هدا فى مذكور به والاستدلال سواه، قصد من أغلب 
محطأؤوأقة قوله ومثاله الاستئناس، سبه به فالاستدلال الرتبة، محي 

ؤإرادةالإحاطة ؤإحللاق مهلتكهم. معناه العلم؛ أهل بعض قال فقد [، ١٩]او_قره: 
قولهومنه القرآن فى الإحاطة معنى محي أغلب ليس أنه إلا القرآن، فى متكرر الإهلاك 
هبمال أن إلا يهء وقوله! [، ٢٢]يرس؛ نهره ثحظ أمم ^^!^١ تعالى؛ 

وسترىالأية. [ ٤٢ت تالك_هف،ضرهءه ؤوأ>يط وقوله؛ القولين أحد على [، ٦٦! ]يوش، 
تعالى.١ض ساء إن البقرة، سورة فى المبحث هذا 

نئزهفك،و يلثوأ كقوله؛ الشرك على الظلم إطلاق المؤع هذا ومن 
ضوقوله؛ [. ١٢■ان: قم]للظاثِه ألئنك ؤإاى وقوله؛ [. ٨٢: *—١٢'؛]١٧
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؛دكتنق لإن يصثق ة تثثق ي ما أش يؤن ين ثيع ولا ؤ ت وقوله [ ٢٥٤]البمر٥ت ^^^ ٥١
والأنعام.البقرة في — تعالى أفه شاء إن — ستراه كما ، ]يونس[ ا.اه من إدا 

جمعأن بيان أهمها من وهو المبارك الكتاب هذا في المذكورة البيان أنواع ومن 
ونحووالوجه واليد كالأستواء العبقان من العفلم القرآن هذا في ه نفبه الله وصف ما 

عن— وعلا جل — تنزيهه مع مجازأ لا حقيقه يه موصوف فهو الصمات، جمح من ذلك 
العظمالبيان وذلك كبيرأ، علوا ذلك عن وتعالى بحانه الحوادث صفات مشابهة 
انصريأكهيع نهو ثزم ليس ؤ -؛ وعلا جل، - قوله في الصفات لجمبع 

لهوأثبت اقون\ءه، َؤتإاءء ليس ؤ ! بقوله الحوادث مماثلة عنه فنفى [ ١١]الشورى! 
هذاتحقيق . الله ء شا إن _ وسترى ألصره، آلنيبع ؤهو أؤ ت بقوله لحقيقة ١ على ت صفا لا 

الأعراف.سورة في بكثرة القرآنية ت لأيا يا ؤإيضاحه المبهحث 

قيبقرآن قرآنا بتنا إذا أنا المبارك هذا تضمنها التي اليان أنواع ومن 
نبينفانا أيضا، قرآن عليه يدل لنا المخالف مذهبه أن ويدعي غيرنا، فيها يخالفنا مسألة 

استدلفإن وسنة، بكتاب استدلالنا فياكون بيانه، وبطلان بياننا صحة الصحيحة بالسنة 
أنهلنا يظهر ما رجحان نبين محاننا به، استدل الذي القرآن مع أيضا بسنة حالفنا من 

فإناله، ولا لنا شاهدآ منة من دليل يقم ولم بقرآن مخالفنا استدل إذا وكذلك، الراجح، 
بياته.على بياننا رجحان وجه نبين 

إقؤرأنثلخكم قراءة إن قولنات الثلاث المسائل هذه من الأولى مثال 
 Iأؤوأنثنآءكلمهقراءة تبينها الوضوء في الرجلين مح المفهمة بالخففس ٦[، ]المائدة
منهافيفهم الوصوء، في الرجلين غل وجوب مينة فهي الغل في الصريحة بالنصب 

إن— رسرا0 كما المعاني، من ذلك، لغير أو للمخفوض المجاورة لأجل الخفض قراءة أن 
قراءةبل ن الوضوء في ارجلين بجح القائل الشيعي فيقول المائدة، في مبينا — اش ثاء 

علىالعهلف، من النصب، قراءة أن مبينة فهي الرجلين على المح في صريحة الخفض 
تدلالصحيحة السنة ت فنقول نص، محل في برؤوسكم هو الذي المجرور لأن المحل؛ 

منذللا، وغير النارا، مى للاصام، ررويل كقوله بيانلئ،، وبقللأن صحة على 
نقول:أن أيضآ ولنا الوضوء، فى الرجلين غسل بوجوب المصرحة الصحيحة الأحاديث، 

علىإلا المح ذللث، يكون فلا المح، بها يراد بالخفض وأرجل،كم قراءة أن سلمنا لو 
نزلتا للثاّى لث؛يرث ألديتقر إقك، له؛ قيل ه، القرآن عليه أنزل من لأن حف—،؛ 
فتكونحنين، على إلا الوضوء في رجليه على ه، يمح ولم [ ٤٤]المحل: أخلمه 

الخفين،على المح لجواز مبينة الخفض وقراءة لهما، غلوجوب مبينة النصب، قراءة 
المائدة.سورة من محلها فى - اش ثاء إن — المسألة هن-ه تحقيق وينرى 

القروءش الأفلهر إن قولما: المذكورة الثلاث، اثل الممن الثانية المسألة ومثال 
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ؤئ1قوهىتعالى! قوله بدليل الأتلهار أنها [، ٢٢٨ت ]البقرة ه زوإ ^؛؛^4 ت تعالى قوله في 
فدلالحيض، زمن لا الطهر زمن فيه بالطلاق المأمور والزمن ١[، ]الهللاق! إعئ؛إراه 

ررقتلكعمرت ابن حديث فى . كقوله الصحيحة المنة له وتدل بالهلهر، العدة أن على 
١لهلهرلزمن ررفتلك قوله في والإثارة لها يطلق أذ اشُ أنر التي العدم 

فيالتاء له وتدل الحدة، هو التلهر بأن ه، النمط س تصريح وهو الطلاق، فيه الواقع 
أيضا،وسة بكتاب الحيضات القروء بأن I يقول من واستدل تقدم، كما زوإه 

ثثثةسميى أتبمر إن .١؛^^ ثن آلجمن يف يتف ت تعالى فقوله الكتاب أما 
فدلالحيض، عدم على بالأشهر العدة رتب فاته ٤[، ]الطلاق: بجنسه و ثأم أئهر 
المةوأما ، عدمهاعند الحيضات من بدل الأشهر وأن بالحض، الحدة أصل أن على 

هزهتفصيل وسترى أقرادالث،آا أيام الصلاة رردعي وحديث بحيضتين، الأمة اعتداد فحديث 
الأطهاركونها أن ذكرنا وقل اممه. شاء إن — البقرة سورة فى الفريقين وأدلة المسألة 

أصح.ها المصرح وحديتها أصرح آيتها لأن نظرنا؛ قي دلتلأ أرجح 
فىربيون الفاعل نائب أن بيانا المذكورة الثلاث المسائل من الثالثة المسالة ومثال 

للمفعولالماء قراءة على [، ١٤٦عمران: ]آل ربمة4 ثثه قثل ئى ين ؤوؤب0 ت تعار قوله 
وبيانهالأيات، من ونحوها [، ٢١]المجادلأ: ورجأه أنا آس ؤءكثب تعار• بقوله 

ميدانفي الأنبياء من كثير قتل ذلك على لزم البي، مير ص الفاعل نائب إن ت قلنا لو أننا 
ينفيولرمحله لنفسه اليلبة كتب بأنه تعار الله وتصريح كأين صتغة عليه تدل كما الحرب، 

ماعق ثيهأ تن رتل َقنبئ تعار: قال وقد سئما لا به، حفاء لا نفيآ ذلك 
تتعار قوله فان [، ٣٤]الأنعام: ه آس لكلنتت متدل ولا ممأ ألنهم حكآ وأوذوا َمحمحأ 
هيلأعدائهم غلبتهم لأن غاليين؛ الرمل لكون مبدل لا أنه في صريح \ؤه شنت تدل 

التيكلماته أنها شك فلا [، ٢١]المجادلة: ؤرثلأه أط يعقى أس ؤد=قنب كلمة مضمون 
يكونأن الخصور عن ونفى واحد، وغير القرطبي ذكره كما لها مبدل لا بأنها صرح 
•[ ١٦٠عمران: ]آل ه لكم عالب هلا أثه ينممهم ؤ,إن ■ بقوله ياقا نفيا مغلوبا 

ييكيل وش قوله• في غالآ ليس المقاتلين من المقتول أن تحار أوضح وقد 
للمقتول،مقابلا قسما الغالب جعل حيث [، ٧٤]الناء؛ لأية ا تعلبه آو ثثثل أش سيق 

بغالب،ليس المقاتلين من المقتول أف القرآن به نزل الذي اللمان من صرورة ومعلوم 
التآكشرلأن بالتشديد؛ قتل يقراءة له ؤيستشهد ربيون، الفاعل نائب أن يايضاح يبين فهدا 

رجحالقراءة هذء ولأجل الربيين، على القتل وقؤع على يدل بالتشديد عليه المدلول 
قدمناوقد ربيون، الفاعل نائب أن وغيرهم والألوسي والبيضاوي جني وابن الزمخشري 

سبعيةبقراءة للبيان استشهادا نذكرها ؤإط الشاذة، القراءة على البيان في نعتمد لا أنا 
والمهيلىإسحاق، وابن جرير، كابن المسألة هذه فى لنا لف لمحنا ا فيقول هن-ا كما 

وهي. النم، صمير الفاعل نائب أن على أحر آيات دلت قد وغيرهم؛ — الله حمهم ر- 
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دثئلوث4ويبما كدم ^^٤١ كقوله: الأنباء يعص على القتل يومع المصرحة الأيأت 
علىواقع المناع محل قي القتل أن تبين وهي الأفأت، من ونحوها [، ٨٧]المقرة: 

■أوجه ثلاثة من بيانكم على بياننا تقديم يجب فنقول• ه الني 
أعمبيانكم دليل هي التي الرسل يعص الكفار بقتل المصرحة الأيات أن ت الأول 

غيره،دون خاصة الحرب ميدان في الرمل قتل في لمزاع ا لأن المنيع؛ محل من 
البتة،القتال خصوص في منها واحدة ليست الرسل يعص قتل على دلت التي والأيات 
لإطباقالأخص؛ على دليلا ليس الأعم على انململ لأن بالأعم؛ يكون لا والبيان 
الالرسول قتل فمتللق الأخص؛ وحوي يقتضي لا الأعم وحوي أن على كافة العقلاء 

بخلافواصح، هو كما عير0 أو جهاد في كونه من أعم لأنه جهاد؛ في كونه على يدل 
محلفي فانه ونحوها، [، ٢١]المجادلة! ويّبمخاه أنا ثحملهتى أؤ I بقوله ذكرنا الأي البيان 

مقتول؛عير المقاتل الرسول أن في نص وهو غالبون، الرسل بأن يصرح لأنه النزاع؛ 
تقاسم،كما [، ٧٤]النساء: يثيبه آو I بقوله بينه كما غالب غير المقتول لأن 

منه.بأعم الرلغ محل في خاص يعارض لا أنه ومعلوم 
أفصحعلى المفليم القرآن آيات به تتفق ذكرنا٠ الذي البيان أن الثاني■ الوجه 

تناقضهاإلى يودي الحالم، ذكره وما البتة، تصادم بينها يقع ولم العربية الأساليب 
ذلكفي كن لم قتل إذا بجهاد يؤمر لم لأي ا الرسول لأن لبعض؛ بعضها ومصادمة 

بالغالبة،يؤمر لم لأنه [، ٢١]المجادلة! ؤنجبملإه أنا لقوله* مناقضة ولا إشكال 
إنلأنها حقه؛ في أصلها من المغالبة وجود لعدم غالمط ولا مغلوب أنه عليه يصدق فلا 

بينإلا تقوم لا إضافية صفة الغلبة لأن مغلوب؛ ولا ءالما يقال فلا أصلها من عدمت، 
ؤلآءإ\؛ىلقوله! مناقض فانه الجهاد، فى بالغالية المأمور الرسول قتل بخلاف متغالبين 

وكدآثع لكمنت مذل ^^٠ رسله• به وعد فيما يقول وافه [، ٢١]المجادلة! محيّسياه أنا 
[.٣٤]الأنعام: ئإى ن يس 

صورةعلى بها المستدل ١لرسل يعص قتل على ١كالة الأيات جميع أن الثالث،! 
غيرفي فللما أنبياءهم إسرائيل يني كقتل جهاد، غير في الرسل قتل في واردة كلها الزاع 
والصافاتعمران، آل فى البtىثا هذا تحقيق — تعالى طه ا ساء إن — وسترى قتال، 

قرآن،له يشهد منها واحد وكل حق كلها أقوال الكريمة لأية ا في كان وريما والمجادلة، 
واحدكل لأن بعضها؛ لمرجيح تحرض غير من عليها اك١ل القرآن ونذكر نذكرها فإنا 

بم1لمآمحرني وقط الثئؤإت ؤ أثء الأنعام! أول في تعالى قوله ومثاله صحيح، منها 
أقوال!ثلاثة للعلماء فيه فان ٣[، ]الأنعام: ١لأية وجهرمحإه 

لويل، والأرض؛، الموات فى يحق المعبود أي الإله، وهو المعنى أن الأول! 
[.٨٤]الز-محرف: إله4 ألأزم نق إلثُ ألثء ق أهوى ؤوهن تعالى: قوله عليه 
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وعليهسركم يعلم بقوله! متعلق الأرض وفي الموات في قوله؛ أن الثاني• 
تعالى؛قوله عليه ويدل والأرض، الممرات في وجهركم سركم يعلم الله وهو فالمعنى 

•٦[ ]الفرقان! الأية وأ/ذأيسه آيثثتت ي أكر بملم ١^ أننك ^٥١؛، 
وقوله!أوثمتو؛تيه وؤر قوله! على الوقف أن جرير ابن اختيار وهو الثالث؛ 

ف،س ؤءفيم • تعالى قوله عليه ويدل ، ٣^١ ]الأنعام؛ س-رإمه ^؛؛٢؛ ٠ بقوله متعلق ١يJfJه 
الأنعام.في _إيضاحه ال؛ه _إنثاءوسترى [، ١٦]الملك: الآJة أ/تيسه الإو ثنش أن أنهثر 

معلما ا عند وأوضح منه أشهر يلفثل اللفظ تفسير فيه المذكورة البيان أنواع ومن 
فإنه[، ٧٤]الحجر؛ الأية ه سجه تن حجاره عتيم لوحل؛ قوم حجارة في كقوله 
قولهفي وذلك الطين، بالممحل الراد أن بعينها القصة في الداريات في بنن تعالى 
الأية-]ألذاريات[ .i ين تن ك يآ هبل © بين محو اث امحتآ انا تعالى: 

بهتراد وأن الذكر به يراد لأن محتمل لففل يرد أن فيه الذكورة البيان أنولع ومن 
[،٧٢]اJهرة; لأية ا ه دمثا هثلثأر تعالى؛ قوله ومثاله منهما، المراد فيبين الأنثى، 

الضميربتيكير ذكر هنا أنها إلى تعالى أثار وقد والأنثى، الذكر على تطلق النفس فإن 
[.٧٣]البقرة؛ الأية ٍبتياه أفرمث أؤسلنا قوله؛ في إليها العائد 

بعضهافيذكر متعددة لحكم شيئا خلق فه ا يكون أن فيه الخذكورة البيان أنواع ومن 
فيتعالى قوله ومثاله الأخر، المواضع في المذكورة البقية نبين فانا موضع، في 

خلقحكم من فان [، ٩٧]الأنعام؛ الأية بياه لؤتدوأ الشمم لكا جمد ألذى الأنعام؛ 
ألماءؤينأ بقوله؛ تعالى بينه كما أيضا الشياطين ورجم الدنيا الماء تزيين النجوم 

ألهطألدتا ألثماء ؤثنأ ^إيا وقوله؛ ٥[. ]الخلك؛ قمثنا ثجعلثها سنيح ألينا 
]الصافات[.رو(ه ثامحدم ثعن َلإ، تن 

حصلهل آخر موضع في يبين ثم موضع، في نهي أو أمر يذكر أن أنواعها ومن 
هلآخر موضع في يذكر ثم شرط يذكر أن وكذلك لا؟ أو الهي أو الأمر في الامتثال 

لا؟أو المرحل ذلك حصل 
إكناهأزد ؤآ أش ءاثئا ؤم_وأ والمؤمنين؛ . لبيه تعالى قوله الأمر فمثال 

[.١٣٦]البقرة؛ تنهره أحد ه( ئثزق قوله؛ إلى [ ١٣٦]البقرة؛ 
قوله'إلى [، ٢٨٥]البقرة؛ آلربوله ؤءانن بقوله؛ الأمر هذا امتثلوا أنهم بين فقد 

[.٢٨٥قرة؛ ]١Jزئلأه ثن أحد بمكة ذهريى جألأ 
بتنفقد [، ١٥٤ه ألثبت ة ثدوأ لا ثم >ؤوهوثا تعالى؛ قوله الهكب ومثال 

[،٦٥]البقرة؛ الآية ألثنته ل بمم آعثد.وإ ١^؛، عينم ؤوكد بقوله؛ يمتثلوا لم أنهم 
لأيةا ألق-الهه ؤ، بمثورتت> إل ألثم ثاصزه يقانث آؤ آثميتثئ عي أؤوسث1يم وقوله; 

يعضهم.والمراد [، ١٦٣]الأعراف؛ 
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أسعكنؤأ4إن د_وئا=قلم عن تيتم حئ يثنزم أزاؤن وؤي ت يوله اكرهل ل ومشا 
كمروأآقاعن ييس أ؛ؤأثوم يقوله• يستعكوا لم أنهم المائدة أول في بين فقد [، ٢١٧

عقؤلهلهئم ت والصف والفتح براءة في بقوله أيضا بينه وقد ٣[، ت ]المائدة دييمأه من 
[.٣٣هءه]اضة: أليي 

كقولهبالفعل وقوعه يبين ثم محيقع ثيئا أن يذكر أن فيه المذكورة البيان أنواع ومن 
وصرح[، ١٤٨لالأًنعام; ١لأية أشتتكناه ،آ آثم ح{ت أو  ١٤٥أة؛-!ث الأنعام؛ في 
منع؛نوا ما آثه شاء لو آثثؤأ آئم؛نك ^^١^ بقوله؛ بالفعل ذلك، قالوا بأنهم النحل، في 

[.٣٥]الحل: لأية ا شء4 ين درنهء 

ذكرئيء على تعالى يحيل أن البارك الكتنانم، هذا في الذكورة البيان أنواع ومن 
ؤإئهطز ثزد اء؛ المفي كقوله عليها المحال لأية ا نبين فانا أحرى، آية في( 

[،١٤•]النساء: الآية م،نهثِه سروأ ئلأ ِإتا وئتنإز1 إآ قثس أثم تاتنت ّةتم إدا آن ألكنف 
آءؤوأءاثثا ؤأ بموصون أؤ؛؛، يآنث ُؤُلدا الأنعام؛ في تعالى قوله هي علميها الحال والأية 

المحل؛فير نعالك، قوله أمثلته ومن، [. ٦٨]الأنعام: ءن؛ئه حدنث ؤ، بجثوأ ثق تيم 
الأنعامفي علميه قص ما به والمراد [، ١١٨]المحل: الأية ءثك،يم صننا تا ثثتنا هادإ آقي 
ومن[. ١٤٦]الأنعام: الأية هلْره ذى ًفل حرمثا هJائوأ أدمث تعالى؛ قوله فى 

محل،فإن [ ٢٢٢]الّفرة: ه آس أمجم تث، ين تلإهمى قهنل ُؤءإدا ؛ نعالك،قوله أمثلته 
موضعين؛فى إليه أثير هنا به الأمر على الحال حيث، بلفغلة عنه العبر الإتيان 

لأن[؛ ٢٢٣]١^-: ج آن ظ ثأزأ لم وث تعالى؛ قوله أحدهما؛ 
محلفي، وأنه الإتيان محل يعين أ؛ؤ-مدكأه وقوله؛ بالإتيان، تعالى منه أمر قوله؛ 
هوعليه المحال به المأمور الإتيان محل أن فاتضح الدبر دون القبل وهو الأولاد حرث 
فيالإتيان تحريم تحقيق . اله شاء إن س وسرى القبل، أنه ومعلوم الأولاد، بدر محل 
البقرة.سورة فى الدبر 

[.١٨٧]البق_رة: ثكإه أثث محكثب ثا ثآثغوأ قثبيعن ت تعالى قوله نانيهما! 
علىالوك ثكإه أثث حقثب ل_ؤما والمراد جامعوهن، أي ُؤبمشبمنه تعالى! فقوله 

ه،أشحكتب ما أووآ؛تمأ جامحوهن فالمعنى وعليه ١لجمهور، قول وهو التحقيق، 
وسترىغيره، دون القبل أنه ومعلوم الولد، ابتعاء محل في المجاسمة تلك ولتكن أي 

محله.فى — تعالى الله شاء إن — إيضاحه 

أخر،مواضع في مذكورة أوصاف له شيئا يذكر أن فته المذكورة البيان أنواع ومن 
]التاء!شلاه ظلا ؤوند-ولهم تعالى! كقوله الواضع تلك في المذكورة أوصافه نيين. فانا 
ؤتت=قثه1كقوله! الموضع هذا غير في الذكورة الجنة أهل ظل صفات نيين فانا [، ٥٧

أيضاومنها ذلك، ونحو ]الواقعة[، ه رئ^ا محق ممد قطي وقوله! [، ٣٥ت ]الرعد همطلمهاه داخم- 
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ظلفي كقوله الشيء ذلك لضد الوصف ذلك نقيض يذكر ثم الشيء، وصف يذكر أن 
ولأشل لا و( قص ئلث ذى ظل إق آطيفوأ دكتدو0ر. يدع كتر ما إك أؤ^نهiإهوأ الن،ارت أهل 
.قدمناكما الحة أهل ظل أوصاف ذكر مع ]المرسلات[، أللهب.ه من هم؛ 

إلىتصريح ضر من الأية في تعالى يشير أن فيه المذكورة البيان أنواع أهم رمن 
قولهومثاله ذلك، نبين فإنا شيء، على العظيم القرآن في به الاستدلال يكثر برهان 

جمزثئئوث.أرى تئم بن ذقآ ^^٢ أرى وإلإو آمحدوأ ألثاش ؤيتأئ؛ا تعالى؛ 
لالمّف_رةته لم رزقا أكنت من يدء مج ماء ألضاي من وأنزل تاء ؤألثماء فرشا أديس لكأ 
البعثبراهين من براهين ثلاثة إلى الكريمة الأية هذه في تعالى أشسار فقد [، ٢٢، ٢١

القرآن.في منها واحد يكل البعث على الاستدلال يكثر 
،أخرى مرة الخلق على القدرة على الأدلة أعقلم من فإنه أولا الخلائق خلق ت الأول 

وأوصحه[، ٢١ت ]البقرة لأية ا نإذؤنه أرى و يقوله! هنا البرهان هذا إلى، تعالى أشار وقد 
ألإى^٧٥^ وقوله؛ [. ٧٩]يس؛ م-رمه أول آشآها ألوئ ;تني؛ا ؛ كقوله كثيرة آيات، في 

4ِقئت إن آلناش وفوكص: [. ٢٧]المروم: ه عقه أنوث نئر ييدم ئز ^، ٥١تدؤأ 
.جدا كشرة هذا بمثل والأيات ٥[، ]اJحج! درلد_اه من، ّقننك ؛ئا آلمي من ثبمؤ 

علىقادر فهو وأعظم أكبر هو ما خلق من لأن لأرض؛ وا الموات خلق الثاني! 
فرثاآأّببمدا ذم -بمقلي أرى ؤ بقوله؛ هنا لذلك وأثار شك، بلا أصغر هو ما خلق 

آغج\ئ طقا آثد ؤ؛أنم كقوله؛ كثيرة آيات في وأوصحه [ ٢٢]ال_م_رة: ئاآه ؤآلثماآ 
أن ٥٤ؤإلانض الثمتؤت حو أرى ؤآوليس ه؛ وقول]الوازء-ات[. لأية ا .ه بكها 

أُ==قآرآيثؤزت وقوله؛ ]يس[، أتلي.ه أ-ثقق ثهو دق يئلهم بمو 
أيضا.كشرة هذا بمثل والأيات [، ٥٧]غافر: آلتايزه حثي بى 

تاءكماي آ ين أؤوأذرإL ؛ بقوله هنا له أشار وقد ، موتها يعد لأرض ا إحياء الثالث؛ 
آرئإن ؤ ؛ كقوله كثيرة آيات في وأوضحه [، ٢٢]البقرة؛ ه لكأ رزشا من يع، مج 

]الروم^نحمج؛ودكه وكدك ميها بمد آ"لأدٌدا وقوله■ [، ٣٩؛ ]فصلت لمز أحثاها 
كثيرةذلك، بمثل ر١لآيات [، ١١]ق: َكثه، ثنتا بثدث ِديء وقوله؛ [. ١٩

.محلهافي المذكورة الثلاثة للبراهين كثيرة أمثلة تعالى فه ا ثاء إن وسثرى أيضا، 
المواضعبعض في يصرح ثم عام، لفثتل يذكر أن فيه المذكورة البيان أنواع ومن 

[،٣٢]الحج! لأية ا آوه سعت؛ر يعظم ومن ^^؛، كقوله؛ قيه العام ذلك أفراد بحض بدخول 
كثرين لكِ حع1ثها وآزتاكث> ؤ بعده؛ بقوله العموم هذا في البدن بدخول صرح فقد 

[.٣٦ص: الآ7ة آش4 
منمبين الكريمة للأيه كان إن أنه البارك الكثان، هذا في التزمنا مما أن واعلم؛ 

تفسيرإنها حيت ٌن المنة من البنان يتمم فإنا البيان تمام من بالمقصود واف غير القران 
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ثوؤوثاهكتنق ألتقنؤى و َكاثئ الئيْ ^٤ ت تعالى قوله ومثاله ،، ١۶الفا باسم للمبين 
الأيةألتنسىه ألمناوء اؤمحِ قوله! في أوقاتها إلى تعالى أثار فقد [، ١٠٣]المساء; 
وقوله:[، ١١٤]هود: الأية المار4 مي آلتئلو؛ ه وقوله: [، ٧٨\\ب: 

منالعلماء من جمع ذكره ما على ]الروم[، لأية ا ؤاه صمق وء\ث ئسؤث ج؛بما أف 
على[، ١٤١]الأنعام: حصتثاديءه دومّ حمم ^١ ١٧؛^تعالى: وكقوله الصلاة أوقات في أنها 

كقوله:الزكاة آيات لها تشير فالها وحة، منغير وأنها الزكاة في بالها القول 
؛^٥]،وكقوله: [، ٢٦٧]اوقرْ: أيب>فييم نن ثكم نمينا ءؤومننا وقوله: [، ٤٣]القرة: آلجز،ه 

فيهزيد القرآن فان [، ١٤٠الأية إس/4 طاءءِ ؤ قزتا إلأ أوي آ j يد لا 
المسائلهذه فمثل الصء>بحةا بالمة . زاده هّا فنبين الخمر تحريم الحصر هدا على 
القرش.للسان تبعا بالمنة تاما بيانا نبينها 

ماومنها بكثرة، القرآن في تعددها ذكرناها الش الأمثلة في الغالب أن واعلم: 
أفلإلى تعالى كاشارته له نفلير لا البيان أفراد من فردأ ذكرنا وربما كثرة غير من يتعدد 

ؤ(فوله• مع * ؛؛١٥]الأح-ئافت ١؛^^ ئثتوث ؤفصشلي بقوله: الحمل أمد 
محتةإلا الفصال عامي بعد شهرأ الثلاثين من للحمل تنق فلم [، ١٤]لقمان: 

.تامافيه يوضع للحمل أمد أنها على ذلك فدل أشهر، 
أربعة؛والخفهوم المطّوق إلى بالنسبة المبارك الكتاب هدا في البيان أقام أن واعلم؛ 

وآ^ونوقد مجنعلوقا، يكون قد الفاعل محم با لمبين وا المفعول مم يا الممن همن كلأ لأن 
المفهوم.حالتي في الخهلوق حاش صرب من أربع فالجمنع لفهوما، 

١[.: ^١٠٠١١٠٤]٣^٢^ يقل ما إلا ؤ تعالى: قوله كييان بمنعلوق منهلوق بيان الأولى" 
٣[.]المائدة؛ لأية ا أتته علبمم ؤ-همث ويقوله: 

٢[،]البقرة؛ لذنقن\نه هدى ؤ قوله: مفهوم ن كبيا بمنهلوق مفهوم بيان اكانية: 
[٤٤]فصلت: عزه قهنر وئر وهث ءادايهم قآ قوى لأ تعالى؛ قوله بمنهلوق 

[.٨٢]الإسراء: ثثائ4 إلا أصن يد وزلا وقوله: 
لأيةا وأإدمه أتيته عيقأ ؤ-وت تعالى: فوله كبيان بمفهوم منطوق بيان الثالثة؛ 

فيتعالى وقوله هنا منتلوق مط-لقا الدم تحريم فإن الأنعام، آية بمفهوم ٣[. ]المائدة؛ 
المسموحعير أن على مخالفته بمفهوم يدل [، ١٤٥]الأنعام: ه مسفوحا دما ^؟3 الأنعام: 

أمثلتهومن المسفوح، غير لأولى ا لأية ا في بالدم الراد أن المفهوم هدا نيين كيلك ليس 
أيثصثنتعئ ما يصف قوله: في الموافقة بمفهوم ٢[، ]النور: قوله: بيان 

فيكالأمة الدكر العبد أن موافقته مفهوم من يفهم فانه [، ٢٥]النساء: ٢أعذ١به' مؤى 
الحر.حصوصى بالزاني الراد أن الخفهوم هدا فيبين حلدة، خمسين يجلد ذلل 

قيامحما،الأصوليين وبعض الشافعي يسميه الموافقة مفهوم من هدا مثل أن واعلم: 
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ؤإلغاءالموافقة، مفهوم ويسمى الأصل، معنى في بالقياس عندهم المعروف وهو 
سمترىكما ش-اس، وليس مفهوم أنه على الأصول أهل وأكثر المناط، وتنقيح الفارق، 

بالخفهومالخطوق بيان أمثلة ومن تعالى، الله ثاء إن الكتاب هدا من مواصع في تحقيقه 
العين؛نجسة أنها على يدل فانه [، ٩٠]المائدة; ٌلسئنه عمل تن ؤلإجس الخمر؛ في فوله 
الأحرة؛شراب في قوله مفهوم عليه ويدل الخبيث المستقدر هو الرجس لأن 
قالهكما كيلك، لمست، الدنيا أهل حمر أن مفهومه فان [؛ ٢١ان؛ ]الإنطهوتاه ذنرا، ربهم 

تعالى.الله شاء إن المائدة في إيضاحه وسترى واحد، وغير الفراء 
الكئت،هرنوأ أين مى ؤو\ءت£ت تعالى؛ قوله ومثاله بمفهوم مفهوم بيان الرابعة؛ 

يدلفانه مجاهد عن روي كما الحرائر، بالخحصنادتا الراد بأن القول على ٥[، ]المائدة; 
تعالى؛قوله مفهوم أيضا لهدا ويدل نكاحها، يجوز لا الكتابية الأمة أن على بمفهومه 

منأي1نقمحم ^؛؛٤-، ما همن ألثؤ.مننم، ألننصشي تنهبمح 1ن ؛]زلا ثنتؤع أم أؤوس 
الإماءتزويج منغ على يدل المؤمنات قوله؛ فمفهوم [، ٢٥]المساء; قثيتنكم 

ترى.كما بمفهوم مفهوم بيان وهو الضرورة، عند ولو الكافرات 
تضمنالمبارك ب لكتنا ا هدا أن _؛ ويرضاه يحبه لما ؤإياك نثه ١ وفقني — واعلم 

خوفمنها هذا غير ذكر تركنا ذكرنا ما غير Jالقرآن القرآن بيان من جدا كثيرة أنواعا 
تضمنهاالتي الأنولع كثرْ بيان مطلق الأمثلة من ذكرنا يما والمقصود الترجمة، إطالة 

فيالناظر يكون أن والغرض - الكل على لهليف تنبيه البعض وفي - جهاتها واختلاف 
فيه.ما جمع على لوقوف ا قبل لجمالة ا في الكتاب بتضمنه مما بصيرة على الترجمة 
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والسانالأحمال تعريف ق مقدمة 

الأصولأهل صحللاح اق 

فيوأما مجموص، الشيء وجملة لمجمؤع، هو اللغة! في المحمل أن أولا اعلم 
معنييناحتمل ما هو أنه والتحقيق! الأصول، أهل عارات فيه فقد الاصطلاح 

يقوله!المعود مراقي في وعرفه غيره، على منها أو منهما لواحد ترجح غير من أكثر أو 
يجهلمنه المراد ذي الهو والجمل محكم وصوح وذو 

كلولثس مبهم، مجمل فكل مقللقا، عموما الجمل من أعم المهم أن واعلم 
ولمسإبهام فيه رجل، على الدرهم بهذا تصدق لعبدك! قولك فمثل مجملا، مبهم 

المقصود،به حصل به عليه تصدق رجل كّل لأن فيه؛ إشكال لا معناه لأن م-جطلآ؛ 
أمرين!أحد من يخلو لا اللففل أن ذكرنا ما هو الجمل أن على والدليل 

ه'؛ايلأ عسمة نحو! النص فهو غيره يحتمل لا واحد معنى على يدل أن إما 
حالتان!له وهذا غيره، يحتمل أن ؤإما [، ١٩٦]القرة! 

أفلهر.المحتملين أحد يكون أن الأولى! 
المعنيينأحد كان فان الأحر، مجن أظهر أحدهما يكون لا بأن يتعاويا أن والثانية! 

أنهالنص وحكم ذكرنا، كما الجمل فهو استويا ؤإن محتمل، ومقابله الظاهر فهو أظهر 
علىيدل منه أقوى بدليل إلا عنه يعّدل لا أنه هر ا وحكم ينسخ، إلا عنه يعدل لا 

يتوقفأن المجمل وحكم لخرجؤح، ا المحتمل إلى منه المتبادر ظاهره عن للقفل ا صرف 
منهالمبادر ظاهرْ عن اللفقل وصرف المحتملين، من للمقصود مبين دليل يدل حتى فيه 

وسيأتيبالتأويل، الأصول أهل اصتللاح في المعروف هو المرجوح المحتمل إلى 
عمران.آل محورة في — تعالى اممه ثاء إن - كلها التأويل أنولع إيضاح 

كقولهآحر وجه من مجملا وجه من اكلألة واصح يكون قد اللففل أن واعلم 
مجملالحق، إيتاء في واصح فانه [، ١٤١]الأنعام: ح۵تثادهءه ^٠^ حئه ؤوءاأوأ تعالى: 

يقوله:العود مراقي في أشار هذا ؤإلى أكثر، أو أقل أو الصف لاحتماله مقداره، في 
فطنمن ان يبذا يرام وجه ومن وجه من الإجمال بجي وقد 

كالملأموالإظهار الإيضاح وهو التبيين، بمعنى مصدر اسم لغة: فهو البيان وأما 
المبينعلى يعللق وقد اكعللتق، بمعنى والطلاق الكليم، بمعنى والكلام التسليم، يمحنى 

سواءإيخبماح كل على البيان يطلق من الأصول أهل ومن والفتح، بالكسر والمبين؛ 
علىإلا الأصولي يالاصعللاح البيان يطلقون لا الأصوليين مجن وكثير لا، أم حفاء أتقدمه 
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تالاصطلاح في للبان معرفآ بقوله السعود مراقي في درج وعلته حماء فيه لكن ما إظهار 
الميى لعواجب و وهالجلي س مشكل يير تم

العمىيجلو لقأ مهلالدليل من بما و وهه ْهذل أريإذا 
وسرىلكسمر، با لمسن ا بمعنى .هل،الآِح صالا ا فى نآ ا ييمي ل لإثعكا ١ يزيل ما فكل 

كفاية.فيه ما البيان به ما وأنولع البيان أنولع من المبارك الكتاب هذا في - اش ثاء ن إ- 
وكذلكالاحاد، بأخبار سنة أو كتاب من المتواتر بيان جواز التحقيق أن واعلم 

لمنهلوقا أن زاعمين ذلك منعوا لقوم حلافا قدمتا كما لمفهوم با المنطوق بيان يجوز 
وأجيبالمالي أكم عن ال-اجي وحكاه بالأحمى، محن لا والأظهر المفهوم س أفلهِ 

دلالةمن الأمر على دلالة أقوى المفاهيم بعض يل المفهوم على يقدم مطوق كل ما بأنه 
يرىلا من عند نلكم،؛ السائمة الغنم ررفي حديث مفهوم دلالة أن ترى ألا عليه، المنطوق 

منطوقعموم في دخولها من المعلوفة، في الزكاة عدم في أظهر المحلوقة في الزكاة 
عموممن فيها دلالة وأقوى بها أخص المفهوم لأن شاة[؛ شاة أربحين ]في حديث 

تبقوله العود مراقى فى أشار هدا ؤإلى المعلوق، 

يحتمدا ملى عالدلالة أو المد حيث من القاصر وبتن 
المطوقكييان دلالة بالقاصر والبيان بالأحاد، الخواتر كبيان مندأ بالقاصر فالييان 

أشرناكما حال كل في لزومه لا ذلك أغلبية الدلالة في بقصوره والمراد قدمنا، كما يالمنهوم 
وجوبهلكن إن بالفتح البين أن العراقيين من جماعة عن نير قلا لبا ا القاصي وحكى آنفا، إليه 
بقولهالعود( )مراقي في أشار ؤإليه بمتواتر، إلا يبين فلا لكلملأة الكلفين جميع يحم 

اعماء الخفذى وجوب إذا علما بعض عند وأوحمن 
نصبيان على دال صحيح حديث لرد وجه لا وأنه القول هذا محشوط يخفى ولا 

سقوطا.أشد بالأحاد متللقا تر لموا ا بيان ومنع يتواتر لم أنه بدعوى معارض غير من 
أوبالفعل البيان ْبن أقوى هو هل بالقول البيان في اختلفوا الأصوليين أن واعلم 

إسحاقأبو حققه ما هو ذلك فى التحقيق أن هر -أ لفلا _ت عنه الله عفا - مقيده قال لا؟ 
بيانمن يبلغ فالفعل جهة، من صاحبه من أقوى منهما واحد كل أن وهو ef-؛^، الثاطبي 

الخصوصبيان من يبلغ والقول القول، يبلغه لا ما المخصوصة المعينة الكيفيان 
الفعل.يبلغه لا ما والأشخاص الأحوال في والعموم 

بالميانتتعلق مسائل 

منواحدة من الأمر يخلو فلا وفحل، قول المجمل بحد ورد إذا الأولى؛ المسألة 
حالات:ثلاث 
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القول.على الفعل يزيد الثانية والفعل. القول يتفق أن ت الأولى 
هومنهما فالمتقدم معا، والفعل القول اتفق فان الفعل، على القول يزيد أن ت الثالثة 

لكؤئ،١ من لقتلع ا لمرقة؛ ا في لقطع ا آية نزول بعد قال لو كما له، تأكيد ني لثا وا بين لا 
يتعينالآمديت وقال بعينه، لا بأحدهما فالييان المقدم جهل ؤإن الكؤع من لفحل يا وقطع 

للراجح.موكدأ يكون لا لخرجؤح ا لأن أرجح؛ أحدهما كان إن رجؤح ملا 
قبلهالحاصلة لقلن ا رتبة فى يزيد الأصعف لأن متجه؛ عير وهو I لفراقي ا قال 

هيالصوم كيفية أن ق^، كبيانه القول، على الفعل زاد ؤإن أربعة على شاهد كزيادة 
البيانفإن واصل، ربما ه أنه مع يومين، بين وصال ض من بانفرادْ يوم كل صوم 
تقدمإيجاب أو يندب خاصة .، حقه في الطلب مهللمق على يدل والفعل بالقول يكون 
الفعلنسخ وألزم اليان هو منهما التقدم البصري؛ الحسن أبو وقال تأخر، أو القول 

لوكما القول مقتضى عن الفعل نقص ولو المحلي! قال الجمع، إمكان مع التقدم 
البيانهو القول أن الأول فقياس باثنين وأمر حدآ وا طوافا الحج آية نزول يحد طّاف 

البيانأن الحسن لأبي ما وقياس تقدم، أو الفعل تأخر .، عنه تخفيف القحل ونقص 
بقوله؛العود( )مراقي في أثار المسألة هد0 ؤإلى المتقدم، هو 

اسققد للذي يان بالم انقا قتوافإذا فعل والقول وال
طلبقيد بلا يقتضي والفعل تسب انقول فللفحل يزد ؤإن 

بينيه فين تخفاله لوفعالبين هو العكسي فى والقول 

وقتعن ظاهره يرد لم ظاهر أو لجمل البيان تأخير يجوز لا أنه اعلم الثانية؛ المسألة 
علىمنهم كثير ٥ وأجرا لفعل، يا يقع لم لكنه عقلا يجوز قوم؛ ل وقا به، لحمل ا إلى جة حا لا 

بقوله؛العود( )مراقي في أشار المسألة هده ؤإلى يهناق، لا بما التكليف مسألة في الخلاف 
حصلما المجيز عند وقوعه الممل وقت عن بيان التأخر 

المحصول؛كتابه في قال أنه اّلكي المربي ابن عن المتأخرين بعص وذكر 
للحكمرفعا بل يطاق لا ما تكليف من يكون ولا جوازه، لي ظهر ئم مدة ذلك لحفلت 

يجوزلا البيان أن على وبناء ؛ — عنه الله عفا — مقيده قال المكلف، حق فى له ؤإسقاطا 
البعض،في سخ بالخام الممل يعد التخصيص بأن صرحوا الفحل وت عن تأخيره 
يتأخرلا وهو بيان والتقييد التخصيص من كلأ لأن بالطلق.؛ العمل بعد التقييد وكيلك 

بقوله؛التخصيص في )الراقي( في أشار ؤإليه المخ، تعين تأخر فإذا الفعل، وقت عن. 
جلىمخصصل والخير نسخ الحمل يعد خص ا مأتى ؤإن 

يقوله؛التقييد وفى 

يعهدفيه لنسخ فا عمل عن القيد أخر تكن يؤإن 
ليلةصبح في وقع كما الماجة وقت عن البيان تأخير وقع قد قيل؛ فإن تنبيه؛ 
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ضاعت،حش وقتها ولا كيفيتها للمي.، يبين لم هن، جرل فإن الإسراء، 
البينان!الايات في العبادي لهما أشار وجهين من فالجواب 

ولذا؛ له يبين ولم وقتها فوات قبل بالبيان مشروطا كان وجوبها أن أحدهما؛ 
علىالمعلق الوجوب غير في الكلام أن يعلم هنا ومن قال! شاء. ولا أداء يفعلها لم 

الفعل.وقت عن البيان تاخير فيه يتصور فلا هو أما البيان، 
منالوجوب ابتداء أن على الإسراء ليلة فرصت الخمس الصلوات أن ثانيهما! 

قبله.ما دون بعده فما اليوم ذلك ظهر 
جائزأنه لتحقيق فا به العمل إلى الحاجة وفت إلى البيان -اخير أما الثالثة: المسألة 

أحر!أقوال ثلاثة ومقابله الجمهور مذهب وهو وواقع 
مطلقا.بمجوز لا أنه الأول؛ 
والطلق.كالعام مراد، غير ظاهر ماله دون الجمل في يجوز أنه اكاتي! 

أبعدها،وهو المجمل دون مراد غير ظاهر له فيما جوازه وهو هذا عكس الثالث،! 
بقوله!)الراقي( في أشار الأقوال هذه ؤإلى 

انعمذاك لو هعضنا وبواقع اج يللاحتره أخيت
انطقالبعض لدى بعكسه ثم كالمطلق بما المنع بوقيل 
أيضا،بجوازه الخلخاء يعص فقال الحاجة، وقت إلى الملهغ أصل تأخير أما 

تبليغتأخير يجوز لا لأمدي! وا الحاجب وابن الرازي الفخر وقال بعضهم، فيه وخالف 
يحضوقال غيره، بخلاف تبليغه ه، يؤخر ولم بتلاوته، متعبد لأنه واحدأ قولأ القرآن 

يخشىكان إن الحاجة وقت إلى تأخيره ويجب التبلخ تعجيل يمنع قد الأصول! أهل 
وجبالهجرة، من سنه بحد مكة أهل بقتال ه، أمر فلو ! قالوامنية، تعجيله من 

عليهأراد لما ولذلك الفساد، ؤيعثلم علم إذا العدو يستحي لئلا للناس، ذلك تبليغ تأخير 
لغلبتهمأيسر ذلك، وكان دهمهم، حتى عنهم الأخبار نهلع قتالهم والملأم الصلاة 

بقوله!)الخراقي( في أشار هذا ؤإلى وقهرهم، 
لهتعجيأبى يخشى ما ودرء ه ليغ لبتعدم ائر وج

تأخيرجائز أي قبله الذكور البيت في الاحتياج إلى عائد له قوله؛ في والضمير 
له.الاحتياج وقت إلى التبليغ 

فيالموجودين الكلفين جميع يعلمه أن البيان في يشترط لا الرابعة! المسألة 
الزهراءفاطمة جاءت فقد الوقؤع، ودليله به جاهلا بعضهم يكون أن يجوز بل وقته، 

أقهؤيمءّ؛تقي بعموم متمسكين س، الني ُّن مثراثهط يطلبان تههبم، بكر أيا خن[ والعباس 
ألو؛إثالاثرق منا موق حثلكا وعموم [ ١١]الناء؛ ة لأيا ه ئر أوثني ؤآّ 



المؤلفمقدمة ٣ ٠

ءلأنسا ا يتناول لا العموم هذا أن بتن ه أنه يعلما ولم [، ٣٣و1لآممخ\ه 
هذهؤإلى الحدث، نووث^ لا الأنبياء معاشر  IjI®يقوله؛ . وسلامه عليهم اش لوات ص. 

بقوله:)المراقي( في أشار المسألة 
الموجودمن يختسس ا مبوجود ذي لالجهل ة سبون

المقصود.في الشرؤح أوان وهذا إالقرTنة القرآن إيضاح ش البيان ررأصواء وسميته: 




