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وذكر. زمانيا ولا ملكيا ظرفآ هنا لحمده يذكر لم • ه يلي ؤألح-ند تحار* قوله 
قألثني ت قوله في والأرض الموات المكانية! ظروفه من أن الروم، سورة في 

الرمانية!ظروفه من أن القصثر سورة في وذكر - [ ١٨]الروم! الأية وأمحير،ه 
لأيةا وإيآlLV  4"؛ؤ، آنثنت لد ئر إلا إلته لا أئه قوله! في والآخ-رة انمني-ا 

]سبأ!آقيره آأءك-> همهو ([يمه ق أ-لمد ؤلك أؤ ! سباسورة أول قي وقال ، [ ١/٠]القصص! 
تعالىبه أثنى ثناء وهو الحامد. جميع لاستغراق 'ؤآلحسمثه في واللام والألف ١[ 

يه.عليه يثنوا أن عباده أمر صمنه وش نفسه على 

موصعفي ذلك وبين الحالمون، ما هنا يبين لم آلنلمؤثره. ويل—، تعالى! وقوله 
١لآية,ضناه همنا ؤآلايض ألثثرت ،، Jj؛؛، ١٥ؤ( ؤيب وما تيؤن، '؛ؤهاJ بقوله! آخر 

[.٢٤. ٢٣]الشعراء: 

فيهاشك لا علامة العالم وحوي لأن مة؛ لخلا ا من لم لعا ا ق ستقا ا قالJعصالخلخاء! 
أينثوتنقا ؤ تعالى! قال والجلال. الكمال بصفات متصفا خالقه وجود على 

العلأمة.١للخة! في وآلأية [، ji_^jT] iأش.لأول وقت ثالقار م آثطف ثس 
أسمسانهمن ن واسما تعالى، فه وصفان هما آلملممره. ^١^^٣٧ تعالى! قوله 

لأنالرحيم؛ من مبالغة أشد والرحمن البالغة، وجه على الرحمة من مشتقان الحسنى، 
الأخرة،في وللموسن الدنيا، في الخلأس لجميع اكاملة الرحمة ذو هو الرحمن 
جريرابن كلام وفي العلماء• أكثر هذا وعلى القثامة. يوم للمؤمنين الرحمة ذو والرحيم 

قالهكما عليه، يدل ما اللف يجنس تفسير وفي • هذا على الاتفاق حكاية منه يفهم ما 
عليهقال أته وغيره كثير ابن ذكر0 كما عيسى. عن المروي الأثر له ويدل كثير، ابن 

رحيمه ألجمي وؤ والأحرة الدنيا رحمن أؤآوقِسحه واللام! الصلاة نبينا وعلى 
أتنيو أسثؤئ قال! حيث ذكرنا الذي هوا إلى تعالى أسار وقد الأحرة. 
الأستواءفذكر ]طه[، وه آتزئ ١^، ي وص وقال! [. ٥٩]الفرقان: أوقن4 

ءثانجيأ أؤثر ؤ تعالى! قوله ومثله كثير ابن قاله برحمته. حلقه جمح ليعم الرحمن باسمه 
لعلفّهنيته! رحما ومن أي [، ١٩]الملك: آلرءسه إلا ينكهن ما ويمبمن صثقت مبمهتِ آاْلير- 

ذلك،فى الأدلة أظهر ومن الماء، جو فى وقايضات صافات إياها ؤإمساكه بالتلير، 
ثبماه؛١^؛ قوله: إلى ^[. U®i م © صُ تعالى؛ قوله 
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فخصهم[، ٤٣]الأح-زاب؛ يئناه آلثهممس ؤوًكال وقال؛ ]الرحمن[. ا.ه 
الدعاءفي جاء ما وبين فررتم، ما بين الجمع يمكن كيف ت قيل فان الرحيم. باسمه 

واه- الجواب في لفناهر ؛1 ورحِمهما؟ا<؟ والآحرْ اررحمان . قوله من المأثور 
يللأحرق، ا في بهم يختقس لا لكنه ذكرنا، كما بالمؤمنين حس حا الرحيم أن - أعلم 
.فيهمابالهّومتين رحمته رحيمهما معتى فيكون أيضا، نيا لن. ١ في رحمتهم يشمل 

تعالى؛قوله ظاهر هو ذلك أن أيفا؛ الدنيا في بالمؤمنين رحيم أنه على والدليل 
ييّثاأثوِبن ويكال آلؤر إث، أشمه يى تم؟ئؤ ومككتم بمل؛2^ ألختمأ جر 
إلىالهللمات؛ من إياهم ؤإحراحه ملائكته وصلاة عليهم صلاته لأن ]الأحزاب[؛ .ه 
قولهوكن.لك أيفا، لأحرة ا في لرحمة ا سبب ت؛، كانؤإن . لدنياا في بهم رحمة النور 

بلأيس-ئ، ستثاعت ق أئعوه يٌك وألآ>صثاإِ ألقي هل أممه يالتثن اؤق؛د ع_الىث آن
.4قمحثد وءوش بهر زثم ممهر ئاث ثر ينهر يتيي مزب يتيع ءًقاد ثا بمد 

النبيعلى الوامع للضمير الجارة يالرحيم التيلمة يالباء فيه -جاء فإنه ]١^^[، 
ألاحرْرحمة سبب كانت ؤإن الدنيا في رحمة عليهم وتوبته والأنصار، والمهاحرين 

تعالى,ض ا عند والعلم أيضا. 
تقوله في وبينه هنا. يبينه لم ■ رو4 آمحت يوم ت تعالى وقوله 

الآي_ةه ثقا نقمن قس ئ1اك لا ؤم . ^^ ١١و ٌآ آدرش تآ م . أليي بجأ ما آدرقا 
قيقم ؤُقب تعالى محوله ومنه الجزاء. لأية ا في بالدين والمراد [. ١٩- ١٧]الأنفطارت 

بالعدل.أعمالهم جزاء أي [، ٢٥]النور! ألصيم' دثهم 
إلهلا معنى تحقيق إلى الكريمة الأية هدْ في أشار . نعبده ؤإباث ت تعالى قوله 

المعوداتجميع حلع فالنفي! ؤإثبات. نفي ■ أمرين من مركب معناها لأن الله؛ إلا 
وحدهلأرءس وا السموات رب إفراد ت والإثبات العبادات، أنواع جمح في تعالى الله غير 

افهإلا إله لا من النفي إلى أشار ومحي المشرؤع. الوجه على العبادات أنواع بجميع 
دليلمبحث في الأصول، في تقرر ومحي . هوالذي المعمول بتقديم 

صحمن المعمول تقديم أن القصر! مبحث في المعاني وفى المخالفة. مفهوم هو الذي 
هناإليه المشار معناها بين ومحي . بقوله! منها الإثبات إلى وأشار الحصر. 
[،٢١]؛يقرة! الأية ^ ٠٣أوى ن3لإ ألثاش ٠ كقوله: أخر أات في ضلا 
آخرفي منها بالنفي وصرح [. ٢١]البقرة! روقأه ؤأع؛ئوأ بقوله• منها بالإبات فصرح 

وكقوله:[. ٢٢]اJفرة: تلوص نقلإ أن1ا1ا ِف غثلوأ يقوله: الكريمة الأية 
فصرح[، ٣٦]المهمل: ه أشمت ؤآجببؤإ أثث أعثدئ ؤب رسوبتُ محي لتقل ق مئنأا 

هأشنؤث بقوله* ويالض؛ [، ٢٦]المهمل: ه أنقه آعثدئ بقوله! ؛الإثبات 
أتلىهآلإنؤ سسني ممسي يالخ وموبرِل إشتوت يكنز وكقوله: [. ٣٦]المحل: 

[،٢٥٦]البقرة: يكنز بقوله! منها النفي بفصرح [، ٢٥٦]البقرة: 
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وميهءلإيه إدثهم قاد وكقوله [. ٢٥٦]البقرة: ه ماس ُؤويؤئب يقوله; وبالإثبات 
فيلتث1ؤوْآ وكقوله: [، ٢٧- ٢٦]الزحرفأ لأية ا ءثرذ،ه ١^؛، ر.اإلأ ثن ثبي نما مآءُ إي 

ه:وة-ول]الأنساء[. ةاعثدنير.اه أئأ إلا إقه لا لإ إنه نيئ إلا رسول ثن مإ1ّكث- ين 
خرف[، ٠٢١].ه بمبدمحن ءاهه آوش دون ين ^؛؛١ وعإآ ين ملق ين أرسلثا ثن تئن وؤ 

.إرضذلكسالأ;ات،
الأمرلأن وحدك؛ منك إلا العون نطلب لا أي ذتع\نه. وإياك ؤ تعار؛ قوله 

دع\نه؛وإياك ؤ بقوله؛ وإنمانه ذرة. مثقال معك منه أحد يملك لا وحدك نمدك كله 
يستحقمن على إلا يتوكل أن ينبغي لا أنه إلى إثارة فيه نعبده؛ اؤإياق قوله: بعد 

فىواضحا مبينا حاء هنا إليه المشار المعنى وهدا الأمر. بيده لير غيره لأن العبادة؛ 
ثتلوزأ ُؤةن وقوله: [. ١٢٣]هود: لأية ا عقلاه رمًكل كقوله؛ أحر أيان 

i]الآية وت=ق1ته عقو هز إب إقم لأ آثه محيي  jyJl :؛، وقوله: [. ١٢٩y^اثنمق؛
وعؤهد ءاتنا أوتن هو وقوله؛ ٩[. ]ال-زمل؛ )وه ؤلأ هآءءذْ ئو إب الت لأ رألم_، 
الآ_ات.من ذلك غير ؤإلى [، ٢٩]IJ_: ؤاه 

الدينهؤلاء من هتا يبين لم • ءثإمه أنمت اك؛0 ؤم)رآث تعالى• وئوله 
ألبجثثبث عم أثل '>p أص ح بقوله؛ آنم موضع فى ذلك وبين عليهم، أنعم 

[.٦٩]النساء: رفيقاه أولفك يحنن وٌؤجأ رإلئإ-دلإ د؟ونيتثل 

■مهان 
لأنهلغهنع؛ يق الحي.بكر أبى إمامة صحة الكريمة لأية ١ هذه من يوحد الأولي: 

أننسأله بأن - الفاتحة أعني - العظم والقرآن المثاني السع في اطه أمرنا فيمن داخل 
قولهفي. وذلك المسشم. الصراط هو صراطهم أن على ذلكا فدو صراطهم, يهدينا 
الذينبين وقد علمتهم^؛ أنمت النيتح صمحت آلمقن ايهد أؤأهيدأ ت تعالى 

فاتضحالصديقين، من خهنع، بكر أبا أن . بين وقد الصديقين. متهم فعد عليهم أنعم 
صراطهمإلى الهداية نسأله أن اش أمرنا الدين • • عليهم. اض أنعم. الذين ش داخل أنه 

حق.إمامته وأن المستقيم، الصراط على )جهئك، الصديق بكر أبا أن في لبس يبق فلم 
بانتعالى صؤح وقد عليهم. يثه ١ أنعم الذين من لمديقين ا أن علمت قد الئائي 

فهلؤإذن [، ٧٠ت ]المائدة لأية ا ؤ صمدفة واته ؤ قوله! في صديقة عمران ابنة مريم 
لا؟.أو عثهلمه أست، أهن لإممذ تعالى؛ قوله في مريم تدخل 

توهي معروفة، فيها مختلف أصولية قاعدة على يتفرع فيهم دخولها أن الجواب؛ 
يختصمما ونحوها المذكرة الصحيحة لجمؤع ا من والسنة الحفلبم القرآن في ما هل 

إلىقوم. فذهب منفقبمل؟ بدليل إلا فيه يدخلن لا أو الإناث فيه تدخل الذكور بجماعة 
بأمرين■القول هذا أهل واحتج لأية ا في داخلة فمريم وعليه! دلك. في يدخلن أنهن 
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الخبمع.في الإناث على الذكور تغليب على العريي اللسان أهل إجماع ت الأول 
ونحوها،1لمالمة الصحيحة الجمؤع في دخولهن على تدل آيات ورود ت والثاني 

منؤانق هبي، ري بكشتا ت نفسها مريم في تعالى كقوله 
إظثاؤآسعفيى هثدأ عن أعمق توثق و لعزيز! ا امرأة في وقوله [. ١٢ت ]التحريم 

هدون ين سو كانت تا نصيها ؤ بلقيس! في وقوله ، ]يوسف[ و(ه أثاكثب من حقنت 
آفأؤأالسالم؛ المذكر كالجمع فيما وقوله ]النمل[. كذؤبمو^ه ؤم ين ؟lc إما 

.إجماعا حواء فيه تدخل فانه [، ٣٨]البقرة؛ الأية يئاه متنا 
ذلكعلى واستدلوا منفصل. بدليل إلا ذلك في يدخلن لا أنهن إلى كثير وذهب 

ثمه وثد قوله: !ر ثالثؤش4؛ لأي قكك اصن ^١٤ كقوله: بايات 
أبمثنبهميى يئقؤأ اتتجذت ■^^j( تعالى! وقوله [. ٣٥]الأحزاب: عؤبثاه ؤلبمثل ثتجج' 

هحطين ظش قتقش قال! ثم [• ٣٠]المورت ئم4 أرق ه همتمجهر ؤبجقلؤإ 
دخولهن.عدم على يدل عليهم فعقضن [، ٣١]النور: الأية روجهى4 ؤبمتلذ 

الجمعفي الإناث على الذكور تغليب بأن الأول القول أشل حجة عن وأجابوا 
الإتتللاق.عند ونحو0 الذكر الجمع من يتبادر الذي في النزلغ وإلما نزاع* محل ليس 
ودخولهناللففل، ودلالة السياق قرينة من علم إنما فيها، الإناث دخول ان الأيات وعن 

فيه.نزاع لا ذلك على يدل بما الاقتران حالة في 
مراقيفي أشار الخلاف هزا ؤإلى الأية في داخلة غير فمريم القول: هذا وعلى 

لموله.سعود لا 
اختلفواالمسلمين بيّه ثوفى جنف ثى للأنمن شمول وما 

علماءمن جماهير قال ألمتظرر،ه. ولا محم أيقنؤيا ؤع؛ر ت تعالى وئوله 
بذلكالخبر حاء وقد النصارى. وؤااميّافينه؛ اليهود ؛ أؤألمقنا.وياير؛ التف
كانواؤإل والمحارى واليهود ه. حاتم بن عدي حديث من و.ا اش رسول عن 

شاركهمؤإن اليهود، به خص إنما الغصب فان جميعا، عليهم مغضوبا جميعا صالين 
أخصالغضب فكان عمدأ، الباحلل ويأتون ويناكرونه الحق يعرفون لأنهم فيه؛ النصارى 
صفاتهم.أخص الضلال فكان الحق، يعرفون لا جهلة والنصارى صفاتهم. 

وثاء ؤ فيهم: تعالى قوله اليهود. ؛ ؤآتص>وداأن يبين فقد هزا وعلى 
مثوئدالاث ين يثز أسقئم ! أيضافيهم وقوله [، ٩٠]البقرة: ١لأية عضباه عل شنمب 

آلمجلآمحدؤأ آلخن ^إة : وقوله [، ٦٠]المائدة: لأية ا ^^ Ic■وضبجه آثص ثق من آتي تممند 
[.١٥٢]الأعراف: لأية ١ ه فثب 

ينصك.دوأ قد ءومّ أهواع تثعؤأ ولا ؤ تعالى: قوله النصارى، الضالين أن يبين وقد 
[.٧٧]المائدة: أ'لىيله مواو عن ؤبمثلوأ حفثييإ وآم؛طوأ نز 




