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للمتقين،هدى القرآن هذا بأن لأية ا هذه في صرح ■ ؤه_دى تعالى؛ ئدله 
المتقينغير أن - الخعلاب بدليل المعروف المخالفة مفهوم أعني - لأية ا مفهوم من ويفهم 

ءامنؤألني؛ى هو هأ ■' كقوله أحر آبات في المفهوم بهذا وصرح لهم، هدى القرآن هذا ليس 
وقو!ه:[. ٤٤]نمك: ه عس عثهتِ وهو وش إآأيؤغ ؤآ ,محؤى لا وهإغ حي 
]الإيى__^راء[.ا.اه ت، إلا أةأإءبم ِزب ولا ,وومهء وئية ثق هو ٠؛؛ ألمرء١ن ثن أؤو؛زن 

/؛^٢١؛اثتؤإ أل؛ركث. إيظ،أنا تء ج أببمظم يمول ثن ئنهم ثؤتأ آزك ثآ ؛^؛^١ وقوله؛ 
رهموثاؤأ رنيهم إق ببما ود'يم مو ئوبهم ف، آل؛ك< رأق متتثزون. وهن إبثا 

4وص ثتقا رق ين إلك ا؛زو u" تثم 'َكيرل وودي ؤ تعالى؛ وقوله • لالتو؛ة[ حقيوف.4 
هوي ، ٧١الخاص الها،ى الأية ُذه في بالهاّى المراد أن ومعلوم ■ لأية ا ■ • [. ٦٤]الماوا-ةث 

•الص إيضاح هو الذي العام، الهدى لا الص، دين إلى يالتوفيق تمفل ل١ 
ي_رامنااالكريمة لأية ا هذه في عبر ّ رزف1هم ومما ؤ تعالى؛ قوله 

الزىالقالر هنا يبين ولم كله. لا ماله بحض الله لوجه ينفق أنه على الدالة التبعيفّية 
ينبغيالذي القدر أن أخر مواضع في بين ولكنه إمساكه. ينبغي والل،ي إنفاقه، ينبغي 

ؤكقوله; وذللث، منها،  Jbلا التي الخلة ومد الحاجة على الزاي- هو إنفاقه! 
بدلا التي الحاجة قدر على الزائد بالحفو! والمراد [، ٢١٩]البقرة: ألمتوه نل بفتون نايا 

عموأهبئ إ تح-الى قوله ومنه الجمهور. مل-هب وهو عيرات!، التفأصح على منها 
وأولادهم.أموالهم وكثرت كثروا أي [، ٩٥]الأعراف: 

منهإنفاقه يبلغ لا ما ينفق أن وهو الجهد، نقيض العفو: العلماء: بعض وقال 
الشاعر:قول ومنه ١لوممع. واُستفرلغ الجهل، 

أغضبحين ّو;نى في، تنهلقي، ولا مودتي نا-بميأ تمنمح، العفو حدي 
[،٢٩]الإّراء; أوط،ه و دسئلهثا ولا عتمك .١^، تعئد دك قيل، ُؤولأ ث اعالءاوقوله 

يقوله:الإسراف عن ونهاه سملثاه. إث، يل_ق قيل، بقوله: البخل عن فنهاه 
ءدآبقوله: بينه كما الأمرين. بين لومهل ا فيتعين آو1ّطه؛ ؤ، تثكتآ لا وؤ 

علىفيجب [، ٦٧قان: ]iJiy.ه قؤاما د؛إذكي ثمى زيتقان ينميا ؤثم بممفؤأ ثم أنثمأ 
التبل-ير،غير فالجود والاقتصاد، البخل وبين والتبا،ير، الجود بين يفرق أن الخفق 

،نبيه عنه الله نهى وقاد ١ ْلفموم ١لإءعلاء محل في لمنع فا البخل، غير والاقتصاد 
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وقد، أيضا مذموم المنع محل في والإعطاء ؛ إق معلو]مح يدك محعل ت ..بقوله 
الثساعرتقال وقد كل!^؛،1^^، ينمعلهكا ت يقوله نبيه عنه اف، نهى 

لديماا تخجل حتى لمزن كا يداه هسهللت ؤإن عباد ابن تمدحن لا 
لابخلاولاكزماويمنع يعطي وساوسه من لتات فا هفإن

كانإذا إلا كذلك، يكون لا Iلمحمود الإنفاق أن أخر مواصع في تعالى بتن وقد 
ذلمح؛لدنحؤ تن أدمدت> تا ت تعالى كقوله ض. ا يرصي مما فيه صرف الذي مصرفه 

صاحبهعلى حسرة الله يرصي لا فيما الإنفاق بأن وصرح الأية . . [. ٢١٥]البقرة: 
الشاعرتقال وقد الأية . . [. ٣٦: JljijVl]حئنأه عقهر ءت ئم ؤشيتةا * قوله قي 

المصنعطريق بها يصاب حتى صنيعة تعد لا الصنيعة إن 
علىزاد ما إنفاق هو لمحمود ا الإنفاق أن يقتضي قررتم الذي هذا ت قيل فإن 

ماإلى حاجة في وهم بالإنفاق قوم على أثنى تعالى الله أن مع الضرورية، الحاجة 
دئسهءثح ئط وش حصاصه ٠^٢ ّ؛ابى وؤ أدني؛ا عق روؤغيئوث ت قوله في وذلك ، أنفقوا
٩[.]١^: ألثئ4ئوث4 م قازتيق 

لكلأن من العلماء بحض ذكره ما هو ء أعلم تعالى والله - الجواب في فالف1اهر 
المنفقعلى كانت إذا كما وذلك . ممنوعاالإيثار يكون الأحوال بحض ففي مقالأ، مقام 

لفرضا وترك واجب غير في بالإنفاق ونحوها الزوجات كنفقة واجبة. نفقات 
مالهفينفق الناس ل سوا عن عنده صبر لا يكون وكان تعول،،، بمن رروابدأ I لقوله 

نفقةيضع لم كان إذا فيما والإيثار ذلك، له يجوز فلا مالهم، لهم يا الناس إلى ويرجع 
السؤال.وعدم والتعفف بالصبر نفه س واثقا وكان واجبة، 

الزكاة،به يعني ؛ رنينهم LLU■؛^تعالى؛ قوله بان القول على وأما 
تعالى.الله عند والحلم واصح، فالأمر 

أنيخفى لا غثوأ4■ أبمرج وعق نعيم وعق ئلوبهم ء آس ؤ-ءثم إ تعالى قوله 
علىعاطفة 'كون أن الحرفبن في محتملة أبممه4؛ وعق ثنعهم ؤوظإ1 قوله؛ في الواو 

تقوله أن آخر موصع في بين ولكن هنا، ذلك يبين ولم استثنافية. تكون وأن قبلها، ما 
آبمرتي4؛¥وؤق ه؛ قول3انى ءو ه: قولعلى سلوف ¥)وؤ 

فيهبالنكرة الابتداء وسؤخ ؛ ه غشوه ۶ هو الذي المبتدأ حبر والمجرور والجار استئناف 
الذيهو لأنه الخبر؛ هذا تقديم يجب ولذلك . قبلها والمجرور الجار على اعتمادها 

تيقوله الخلاصة في عقده كما لمبتدأ با الابتداء سؤخ 
الخبردم تقه يفزم تملوطر ولي درهم عندي ونحو 

فيوذلك الأبصار؛ على الغشاوة وأن والأسماع، القلوب على الختم أن فتحصل 
عقؤبمز ء وقلهك سمعه عق وحتم عز عق أثق وأصئك هوثء إلهم "امحد من وآفزءيث ت لى ا تعه قول
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فيهداخل منه يحرج لا حتى الشيء من الامحّتيثاق ت والختم [، ٢٣]الجاثية:  ٠٥٣:؛ثتميهِء 
قولومنه الروية. من يمنهها العين على الغطاء ت والغشاوة عنه، حارج فيه يدخل ولا 

العاص!بن خالد بن الحارث 
ألومهانفسي قهلعت انجلت فلما غشاوة عليها عيني إذ هويتك 
علىوجعل أي• محذوف بفعل منصوبة فهي غشاوة نصب من قراءة وعلى 

كقوله!وهو الجامه سورة في كما غشاوة أبصارهم 
اهانعية لهما ستت حتى اردا بوماء ا نبتا هتعلف

الأخر!وقول 
اورمحأ فيسدآ لقمتالوغى ى فروحك ورأيت 
الأخروقول 

والعيوناالحواجب وزججن ا يومبرزن ات يانغالا مإذا 

فانالمجرور. محل على معطوفا كونه بعضهم وأجار النحو. في محروق هو كما 
النحل!سورة في تعالى قوله في كما . أيضا الأبصار على الطبع يكون قد قيل! 

١]المحل; رسعؤن هويهذ قل أثم لج ١^•^،  ٠٨.]
الذكورةالغشاوة هو النحل! آية في الذكور الأبصار على. القلع أن فالجواب! 

تعالى.افه عند والعلم والجاثية، البقرة، سورة في 
ؤره.يننوطث ئم رنا أؤم وأثومِ أش ء١مقا يهمد ش ألئاتما وين ؤ تعالى- قوله 

حولكّويمن ؤ يقوله! بعضهم ذكر وصرح النافقين، هؤلاء عن بيانا هنا يذكر لم 
١]التوبة! آلثفااقه عل مرب-وأ آلمدينؤ أتل وين ستفقؤف \يمح\ب  ٠ ١.]

بعضهوذكر - بهم استهرائه من شيئا هنا يبين لم • ,؛^٠٢٠ بممزئ وأش أ تعالى قوله 
[.١٣]الحديد; لورله نألإسإ ورإء؛آ أؤئّل قوله! في الحديد، سورة في 

بالصمممتصفون المنافقين أن الأية هذ0 ظاهر ع-صيم. وئم وصم تعالى! قوله 
وبكمهم،صممهم، معنى أن آخر موضع في بتن تعالى ولكنه والعمى. والبكم 

جل— قوله في وذلك وأبصارهم وقلوبهم، سماعهم، با انتفاعهم عدم هو وعماهم، 
منآقدمم ولا أضثئم ولا سمئهم عنيم أئئ ثآ همأقد٥ همآبجإ سمثا أهم ومحبمتا -؛ وعلا 

[.٢٦]الأحقاف; دستإزءطا؟ َكالوأ ثا مم ؤماق أقه يثاينت ّمحاحدون َكامأ إذ ثيء 
وقدالطر، الصيب! - ومد،ه ويعد محت فه 'أكة تن َةمما ^3؛ تعالى! وقوله 

لأنبالمطر، والعلم الهدى من ه محمد به جاء لما مثلا لأية ١ هذه في الله ضرب 
ضربوجه إلى وأشار الأجسام. حياة بالطر أن كما الأرواح، حياة والهدى بالعلم 

بججلا حّث وآلنى رتهء ياذتب ناتئ بمئثح آلْليب 'أؤوآث-لد —؛ وعلا جل - بقوله المث.ل ٥^٠١ 
[.٥٨أ\لأعر\ق: نكداه إلا 

المتفقموسى أبي حديث في لأيتين ا في إليه المشار الختل هذا . أوضح وقد 
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أرصا،أصاب غيث كمثل والعلم الهدى من به الله بعش ما مثل ررإن ه• قال حيث عليه، 
أحادبمنها وكانت الكثير، والعشب الكلأ فأتست الماء ئيلن، طيبة طائفة منها فكانت 

احرىطائفة منها وأصاب وررم^ا، وسقوا متها، فشريوا الاءس يي اش فش^ الماء امجسكنتا 
بمااش ونفعه اف دين فى فقه من مقل فاوللئ، كلأ، تنبت ولا ماء دمساث، لا قيعان هى إنما 

٩٠،، أرسلت الذي اف هدى شل ولم رأسا، بدلك يرغ لم من ومثل وعلم فعلم به، بعثتي 
الكفاريعتري لما المثل الأية هده في تعالى الله صرب ئكاه، هؤ ت تعالى قوله 

وبينللقرآن، مثلا الضروب المتلر بغللمأت القرآن، فى والشكوك الشبه من فقين لما وا 
كقوله!أخر آيات في عمى تريدهم لأنها عليهم؛ 'كالفللمة هي التي المواضع بعض 
لكزه'؛ام، ؤإن عقظ ءك يشب يثن أؤثود يثمع ش لئادام إي ٤^؟ مح، آؤ أكلأ -جعلتا 

أناليقين. ضعاف يسجيه يقلن القبلة نسح لأن [؛ ١٤٣]او_قرة: هدك، ألإي عث؛ إلا 
كماأخرى، جهة آخر ويوما جهة، يوما يستقبل حيث أمره من يقين على ليس . المي 

[.١٤٢]١^٥: عثهاه ّكامأ اؤ تهم عن ولنثم تا أقايى ثى ألقثهآء قالتع1لى! 
^٧^٠يقوله• يقتنه، وقوى الله هداه من غير على كبير القبلة نسخ بأن تعالى وهمسح 

أثئ\)نأإ .ئثثئا تعالى: وكقوله [، ١٤٣-: ٠٨١١]أإةأ4 هدى اوذ ء إي ئؤذأ م؛ق 
الإسراءليلة رآه ما لأن [؛ ٦٠تالإسراءت ق وآلشء؛م؛ لأئأيرإ فتنه إلا أنته 

أنلزعمهم كاذب؛ ه أنه الكفار لاعتقاد سببا كان والعجاب الغراس، من والمعراج 
الشجرةوكذلك صلألأ. الضالين لزيادة سب فهو وقوعه. يمكن لا بص أجمر الذي هذا 

منهم؛الضالين ضلال لزيادة أيضا بيبب فهي لنقوم. ا شجرة هي التي القرآن في المعونة 
فلهر؛ قالوا]الصافات[، وه آييمِ أصل فآ محج ئيتنأ ؤإقها قرأ: لما غ اليي لأن 

النار؟أصل في ينبت فكف اليابسة الأرض قي ينبت لا الشجر لأن كذبه؛ 
قرألما ه لأنه [؛ ٣١]الدثر: َةثوأيم لنيق فتك إلا هدئم ءآ ووتا تعالى: وكقوله 

قليلعدد هذا قريش: رجال بعض قال ]ال<_دثر[. ه عثر). بمعه تعالى: قوله 
يزعمالتي النار على القائمين لقلة بالقوة؛ الجنة واحتلال قتلهم، على قادرون فنحن 
الحاكمةوله وابتلاء، اختبارا ذلك يفعل إنما تعالى والله . سندخلهاأنا ق^، محمد 
كبيرأ.علوا يقولون عما وتعالى سبحانه كله، ذلك فى البالغة 

التيالزواجر من القرآن في لما بالرعد الخل افه ضرب ؤورعد4. تعالى: قوله 
ئقلقن0سم\ ٣؛؛( كقوله: أخر آيات في منها بعضا وذكر القلوب. وتزعج الأذان مع 

ههزدها وموها دطلمس آن ثل ؤإى : كقوله أو [، ١٣]فصلت: لأية ا . . . أند^3^
[.٤٦]سبأ: شديغره عداب يرى يمن لكآ إني كقوله: أو [، ٤٧]التاء: ه أدبارها 

بنجببر حديث من الطور، سورة فير في البخاري صحيح في لمت وقد 
لأيةا هد0 بغ فلما بالعلور. المغرب في يقرأ الله رمول سمعت! قال: أنه لهع مطعم 

[،٣٧]الطور: ؤآلهصتيي،ه قوله: إلى ]الطور[، ^لْنؤف هم أم 'عير ين خلقؤأ ٠^^ 
حتىالنافقين خوفت التي وزواجرْ، القرآن قوايع من ذلك غير إلى يطير أن قلي كاد 
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التيوالأية ٤[، ]الماسون: ئز عقإ ثيحؤ َةو أؤئسوة ت فيهم تعالى !ش قال 
الأساب.بخصوص لا الألفاظ بعموم فالعبرة المنافقين، في كانت ؤإن بصيدها، نحن 

الأدلةنور من القرآن في لما بالبرق، المثل تعالى صرب ٠ ت تعالى قوله 
الجهلظلمات يه اش يكشف نور القرآن بأن صؤح وقد الساطعة. والبراهين القاطعة 
ئآإوهإ كقوله؛ الدجى ظلمات الحسي بالنور تكشف كما والشرك. والشك 
لاوش_ورى:بماد'ةه ين يتآء تن يدث ثنيي ئإ جعقث وقوله; [، ١٧٤]النساء: ييثاه 

[.١٥٧]الأعرافت تعه-ته أزل ألور وقوله؛ [ ٥٢
أيبالكافرين، محبهل العلماء؛ بعض قال ألكنيزه. محيْل مالي؛ قوله 
أي[، ٦٦]يرمق: ه يآؤأ بمال أن إلا يهء تعالى قوله القول لهذا ويشهد مهلكهم، 

منيه ط يحا حمى يهلك لا لك لها ا لأن رب؛ متقا لمعتي وا . تغلبواوقيل؛ • آحركم عن تهلكوا 
الشاعر؛قول ومنه المغلوب. وكذلك منه. ينفذ للسلامة منفذ له يبق ولم الجواب، جميع 

السلمإلى جميعا مالوا رأوا قد يما تيقنوا ما إذا حتى بهم ا أحتلن
[.٤٢]ازكهف؛ لأية ا • ■ ■ شري،ه وأحيط ؤ تعالى؛ قوله الهلاك بمعنى أيضا؛ ومنه 

[.٢٢]يونس؛ الأية • . • يهر4 لظ أب تعالى؛ وقوله 
يعميضوئه لشدة القرآن نور يكاد أي آبمرهمه. بمطف ١^، تعالى؛ قوله 

كانإذا سئما ولا ناظره، بصر يختلف يكاد النور الشديد الخاطف البرق أن كما بصائرهم، 
الشاعر؛قال كما له. إذهابا أشد النور كان أضعف كان كلما البصر لأن ضعيفا؛ البصر 

الخفاشأعين ويعمي نورا الورى أبصار يزيد ار نهالٌثل 
الأخر؛وقال 

لممفلالليل من نهلع ووافقها بضوئه النهار أعماها فيش خفا 
وقدعمى. تزيدها النور ضوء قشدة الضعف، غاية فى والمنافقين الخمار وبصائر 

أءمة4ثئ كر أقي ئش ِس ؛، ٥١اؤ آة بمؤ ؤأَاش قوله: قي العمى بهذا تعالى صرح 
.oL^lمن ذلك ض !ر ]ف1>[، وه ص الأت>، يمرى وقوله: [. ١٩]ارس; 

علىيدل القران محكم يكاد أي آ;يبجاه؛ ثئطش ألإق هاد ؤ العلماء: بعض وقال 
المافقض.عورات 

لأيةا هذه في ه ا صرب ئامأه. ءي أظث| ثإدأ فه ثثؤإ ثهم أمتاء تعار• موله 
وقفواأظلم ؤإذا صوئه. محي مشوا لهم أنحاء إذا لمهلر ا هذا بأصحاب للمناشن؛ المثل 

للملممضكمناكحتهم به، عملوا ورغبتهم لهواهم موافقا القرأن كان إذا الخافقين أن كما 
فيكفرهم مع القتل من به وعصمتهم المسلمين، غنائم من لهم والقسم لهم. ؤإرلهم 

افهسبيل في الجهاد في والأموال الأنفس كبذل لهواهم، موافق غير كان ؤإذا الباطن، 
ؤيبموكءأس إق دعتإ ■^^١ بقوله; ا هاو إلى تعالى أثار ومحل، . وتأخرواوقفوا فيه به المأمور 

■تادور[ تد-يبم.اه إلَمح ثأتؤا ألمى ثم بج، ثإن وا ثعيبمؤق تمم ممح، إدا بمم .يبجآ 
بالمالعلميهم اش أنعم إذا أي فوه؛ ثثؤأ ثهم أضاء ؛^"٤٥ العلماء! بعض وقال 
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نهؤأظلم ^٧^١ الخير إلا يه تمسكنا منذ أصابنا ما حق الدين هذا ت قالوا والعافية 
ماI قالوا الذكور دون المنان لهم ولدت أو مرحس أو فقر أصابهم ؤإن آي ثاعؤأه، 
تعالى؛قوله عليه يدل الوجه وهذا عنه. وارتدوا الدين هذا شوم من إلا هذا أصابتا 

همجههءءق قتآيا فنه أصاته ؤإن يمء أثلثأل -خؤ أصاب4ر ؛ئ مضأ ء أثة بمد س آلئاثثن ؤ،وأ 
]الحج[،).(ه أفن آئسنزن هو ثلك ؤآلاخؤأ آلدثأ نر 

ماعليهم ؤإظلامه منه الحق بعض معرفتهم لهم إصاءته I العلماء يعص وقال 
.فيه الشك من لهم يعرض 

ئتقوث.لملآؤم ؤيملإ' ين ؤأديق  ١٢٥٤^ أعثدوأ أقاش وتأ؛ثا تحار؛ قوله 
رزهماآلثثزت يى ي لمج ٌاء آألشاي ين وأنزل ثأء ؤألثماء محرقا آمحش لكأ جعل آري 
وبينهاالموت، بحد البعث براهين من براهين ثلاثة إلى الأية هذه محي أشار ه. دهم 

أحر.آيات فى مض-لة 
ؤألإي.^٤٢ ١^ بقوله؛ إليه المشار أولأ الناس خلق آلأول؛ ١لبريران 

محيذلك أوصح وقد الثاني، الإيجاد على برهان أعفلم الأول الإيجاد لأن ملآئم4، ين 
بدأتاؤَكما وقوله! [. ٢٧لا.لروم: ئز ألحق ثتدؤأ الذي كقوله؛ كثيرة آيات 

١لأنبياء: ]1 -كفا قل  أولأرى ش يعيدثا من فسيقؤلول ؤ وكقوله! [. ٠٤
ومحوله؛[. ٧٩ت ]يس ن-رةمه أول أذث-آنا ألوئ نيا وقوله؛ [ ٥١]الإسراء؛ 

؛ئاألمث، تن تم ق كثر إن آلناس ؤكأئها _ولص: وكق[. ١٥]ق: لمزه ق م دو آلأوو 
[.٦٢]الواقعة! الأوكه أليثاة عيمتر وكقوله؛ ٥[. ]الحج؛ ملد_،ه من حلمننكر 

Iقوله في كما الأول، الإيجاد نسى فقد البعث أنكر من أن تعالى ذكر ولذا 
قحيجثسؤف مق ما ردا ألإثن ه؛ وقول. [ UAمر؛ ]ي■حلمهزه ونمى ثا ؤوبم/ث 

علىرتب ثم ]مريم[، .ه ثقا ك ؤثز ثل ين طقئ أئا آلإمس يديطر أزلا و محا 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ٦٨]مريم؛ لصزدها|ه '؛ؤشّؤك ؛ بقوله الدليل نتيجة ذلك 

لكمجعل ؤأليى بقوله؛ إليه المشار والأرض الموات خلق ؛ الثاني البرهان 
الأعفلمحلق على قدر ومن المخلوقات، أعفلم من لأنهما ساءه، ؤآلثماة محرقا آمحش 

كثيرةآيات في البرهان هذا تعالى الله وأوصح أحرى. باب من قادر غيره على فهو 
وقوله؛[• ٥٧]غافر؛ ايىه ألننح1ق ين أيتتجر ؤألأنمن أكثثزت تعالى؛ كقوله 

.'بأتيي آ-نئف وم بك يئلمهر بماق أن عك يقدر وإ'لأرما اقثؤدي نق ه ؛ؤآزليس 
آنءق قدر ظ؛هن ص هملم وأمحرص0 اكتوت حو أرى أثث أف ييأ ؤؤأولمِ وقوله؛ • ]يس[ 

ثائروأمح؛ءس آلّتمو؛ت حو أرى اسه أى يؤؤأ وؤخ وقوله؛ . [ ١٠٣]آلأحفاف؛ ألموق،ه ثنى 
ُجةايغ ر.ا بثها آقاء آمّ نئما أشد ؤءأنم وقوله؛ [. ٩٩]الإس_راء؛ ٠£لهره محو ن أء 

الآات.من ذلك غير إر ]\يت[ آلأية . • ثنقا.4• 
بعدالبعث على الأدلة أعظم من فإنه موتها، بعد الأرض إحياء الثالث؛ البرهان 

لكم4؛رزيا ألثتزت ين يهء هألإج ماء ألتماه ين 4وأنزلا بقوله؛ هنا له أشار كما الموت، 
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آلماءعلتما أننا قادا حشعق آلاتي مى أدك -ءاتننهء أؤوا؛ن ت كقوله كثيرة آيات فى وأوصحه 
وق_وله؛ا_تا. لفم١^^^ قدؤ يء كل قق إيم آلموئ لمز ل>تاها آؤ_ئ إل ويِيتا 

أنبعد أحياء قبوركم من خروجكم بمني ، ٢١١ت أق نلإ،جه ِكثه تمتا إهو؟ ِلدع 
ومحوله[، ١٩]الروم! ، ^؛٥٤مؤثها بمد آ'لآر؟س ؤ3دا 1 وقوله • رميما ا عظا كنتم 

َمحبن يي■؛، هأوبما أثاء ِه لأودا تمت إم سمثه ثاثُ سحابا أقن ^١ 
الايات.من ذنك غير إلى [، ٥٧]الأعراف! آتوق غؤج َكثإلى 

هذاباسم هنا يصرح لم عترئاه. ؤ رلئا تما ؤيب ؤ، حكنم وإن ؤ تعالى■ قوله 
محوله!وهو آخر موصع في باسمه وصرح ا عليه وسلامه الله صلوات الكريم، العبد 

عليه.وسلامه الله صلوات ٢[، ]محمد! محنده ؤب ( Jyبما 
منكثير محال الحجارة هذه • وتإ،ناه ألشاس ومدها أي ألنار وةقزأ تعالى! محوله 

*يعبدونهاكانوا التي الأصنام إنها بعضهم! ومحال كبريت. من حجارة إنها العلماء! 
حصب،_ it،0دؤيت من ثجدؤن وما ِإئآتتكم ؤ تعالى! محوله - له ويشهد يبينه القول وهذا 

[.٩٨]الأنبياء! لأية ا جهنره 
قهاين مى حقت م أن أمحيكت وعشلوأ ءاتئؤأ أذتجن وبثي ؤ ت تعالى ه محول

شماغ نن أنهر قها ؤ محوله! ش ذلك بين ولكنه الأنهار، هذه أنواع هنا سن لم ■ ألأيهتره 
[.١٥]محمد! عم ي ؤآمنر هقرهر لوه ر ج ننجر حتمتن بمن ثر ثم ين وأمر ءاسن 

الأزواج،تلك صفات هنا سن لم قهثر|ه، أونغ ف؛آ ؤول4م تعالى؛ قوله 
بمئاوأهالقنف قصرت كقوله! أخر آيات محي الجميلة صفاتهن بين ولكنه 

٠عة ؤو-مو وقوله: ]الرسض[. محآمح؛ان آتاؤت وقوله: ]الص-افات[. 
منذنك غير [، ]4.١٢ آى ^^١٢ وقوله! ]الوافة[. .4 آلذهون لولو آص 

الفصحى،اللغة في هاء بلا زوج جمع والأزواج• صفاتهن، لجميل المبينة الأيايتإ 
ررإنهاه الني عن أنس حديث وفي العض• زعمه كما لحن لا لغة، ]بالهاء[ والزوجة 
الفرزدق!قول هده شوا ومن لم. مأحرجه زوجش® 
تبيلهايالمسرى د يع١ الى اع كروجتى لمّي عّى• والمدى ؤإن 

الأحر:وقول 

عواتصل ثم ألي —نون فل—اع والوزوجني شجوهن اتي بنفبكى 
أنيه أمر الذي هدا هنا يبين لم يؤبمثره. آن يهء آثه أمر ما ؤويظمل تعالى؛ قوله 

آمح؛وتياق دتسدوأ أن ننقم إن علمتقم بقوله: ١لأرحام منه أن إلى أشار وقد يوصل، 
الرسل،بجميع الإيمان منه أن إلى آخر موصع في وأثار ]محمن،[. ه ل.( ؤحاذكم ريمطعؤأ 

وذلكالأحر• بعضهم دون ببعضهم يؤمن بأن ذك في بعض عن بعضهم قطع يجوز فلا 
تعنودا==قعر تعغن محك درثيمء أثب بثت ،زؤ أن ه: ولقي ف

[.١٥١-  ١٥•،: ]iJLحقاه مم \ؤهك 1. مئة يتلق، بقأ يقفذوأ أن رريدون، 
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أقء4.إث أنتئ P بجث س ق ثا م قق ازى وهن ممار: قوله 
مرصعفي بين ولكنه السماء، قبل بالفعل خلق جميعآ الأرض في ما أن ظاهره 

تزهير كقول خلقا التقدير مى نوالعرب تقديره، ماء، القبل بخلقه المراد أن اخر 
يفرىلا ثم يخلق قوم الض وبع خلقت ا متفري ولأنت 

إقآنثرئ ^ قال: ثم [. ١٠]فصلت: أومءه ذ؛آ قوله؛ في وذلك 
أقءهالآة.

الأية.. . غثه<. \يتح 4 ظ اؤ نئش ناد ^ ثمار: قوله 
للعلماشالتفسير من وجهان ؤ.ثيثثه، ت قوله فى 

لأنه_، والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه آدم. أبونا المراد؛الخليفة أن : أحدهما
يسكنونكانوا الذين الجن من خلفا صار لأنه وقيل: أوامره. تنفيذ في أرصه في اله خليفة 

،بعده من يخلفه ت ما إذا لأنه ت وقيل عل. فا بمعنى فعيلة ت لخليفة فا وعليه قبله. رض أل١ 
■لأية ا ق ستا من در لمتيا ا هر ^^١ ا هو آدم هو لخليفة ا وكون مفعول. بمعنى فعيلة من فهو وعليه 

ابناختيار وهو خلائف، أي الجمع، به أريل مفرد خليفة ت قوله أن ت ثانيهما 
كقولهالجمع به مرادآ إحللاقه العرب كلام في يكثر جنس اسم كان إن والمفرد كثير. 

بنأير ؤِ؛ت؟ قوله؛ بدليل وأنهار يعني ]القرء، رم.4 جنت ق ١^؛؟؛، 4اة تعالى؛ 
[.٧٤ذلقتى ؤئأ;كظثا وقوله; [. ١٠]سمد: الأبة ءَاّتييم غز ءء 

فولالعرب كلام من ونظيره ٤[. اء: ]التساه تنه سم عن دئآ جنأ وقوله; 
!لري;ئفة بن صقيل 

لأخيناا بني كشر هم .لوكنت سرعم فرارة و نبن وكا 
الطمي;مرداس ين العباس وقول 

الصدورالإحن من سلمت وقد أخوكم ا إنموا اسلا نلقف
تلتميمى ا عبدة بن علقمة قول سيبويه له وأنشد 

يبفصلجلدها وأما يض بفمها  Ijapفأما الحسرى جيف بها 
الأخر:وقول 

حميصزس انكم زمإل فتعفو نكم بملبعض في كلوا 
آياتدلت قد أنه فاعلم المذكورين. الوجهين تحتمل الكريمة لأية ا هذه كانت ؤإذا 

نفهآدم لا ويتيه آدم من. الخلائق بالخليفة: المراد أن وهو الثاني، الوجه على أخر 
١لأية.آلوتآءه وتفك في؛نا يقسث من فينا أمحمل ،هالوأ تعالى؛ كقوله وحده. 

ولافيها، د يفممن ليس — واللام الصلاة نبينا وعلى عليه - آدم أن ومعلوم 
[.٣٩]فاطر: لأية ا أركنزه ق حانمف جعلم ألخ،ى وهو وكقوله: الدماء. يسفك ممن 
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ؤوةيئئ=يجأوقوله; [. ١٦٥-امن ]الأنعلأية ا أمح؛نجه ثلنجف جعنمحم أقى وقوله; 
بكونيتعلق فيما أقوال وللعلماء 1لآداتا من ذلك ونحو [. ٦٢]النمل: لأية ا حاماءه 

هوتالمسألة في الشيخ رأى وخلاصة الخلقة، نصب وجوب قي أصل لأية ا هذه 
منيكون أنه اللائكة أعلم اممه وأن آدم، بالحلقة الراد بأن هذا عن الجواب ويمأكن 

الخلافةآدم بخلافه المراد وأن ، قالواما فقالوا الدماء. ومنك الفساد ذلك يفعل من ذريته 
آخر.قرن ؤيخلفه قرن منهم يذهب أنهم وهو ذلك، من أعم ذريته وبخلافه الشرعية، 

المسلمينأن الدين صرورة من العلوم صح لوا ا من -! عنه الله عفا — مقيده ررقال 
يخالفولم أرصه. في افه أحأكام به وتنفذ الكلمة، به تجتمع إمام نصب عليهم يجب 

الكتاب.أصل في إليه فليعد التفصيل أراد ومن به، يعتد لا من إلا هذا في 
كاالأسماء لا الأساء مسميات بمي ُا'مكة4. قز ء ور تعالى: قوله 

هوث!هه،أسماه ن بقوله المسميات أنها إلى أشار وقد لأية. ا من ينوهم 
ظاهر.هو كما ين الا 

قالوقد كتمون. كانوا الذي هذا هنا يبين لم ■ دكمن4 َقم رثا ؤ تعالى؛ قوله 
قولعبينه قني القول هذا وعلى اعر. من إبليس يضمره كان ما هو العلماء: بعض 

١؛؛؛؛^.وأتتكمه أئ ءاة،بش ^،١^؛" تعالىأ 
ؤ"دمه.أسخديأ إل؛تاشكن ظئا وإذ ؤ تعالى؛ قوله 

سورةفي صرح وقد -تحلقه؟ بعد أو آدم خلق قبل ذلك لهم قال هل هنا يبين 
ؤتإمجيئاد:^1 الحجر؛ في فقال آدم. حلق قبل ذلك لهم قال بأنه وص( )الحجر 

قمئممإ ءق ين فه ؤيثخت أ،ءوبمهو تسمهميؤ حمإ من صأصذإ؛ من يثثرا خيبق وق 
طينتن بشي حتيى إق إأثأيةي رهق ثال ص؛ سورة في وقال ]ال-ح-ج-ر[. واه شجين 

]ص[.واه ثْين لم ئثمأ روي ين فيه ؤيقحت تؤنثم ؤ، .( 
زعمه،في سكباره ١ موجب هنا يبين لم ؤآتذكره. أيي إطيس إلا ؤ ?تعالى. قوله 

]الأعراف؛ه طين ين ؤحلقثن ثاو ين مند حير أثأ كقوله؛ أخر صع موا في بيته ولكنه 
]الحجر[.او^ه سوم ■تإ مى صلصم ين -نكثه ِلم لاتجد آكن ثم 1 وقوله [• ١٢

عنصره،على ادم مه وقيا النار هو الذي عنصره، على تقسه إبليس. محن قيا مجتل تنييه؛ 
هولمن بالسجود يؤمر أن ينبغي ولا آدم* من خير أنه ذلك من واستنتاحه التلين هو الذي. 
فييسمى أؤأسصدإ تعالى: قوله هو الذي الصريح النصن وجود مع منه، خير 

المعود(:)مراقي صاحب؛ بقول الإثارة ؤإليه الاعتبار■ فاسر الأصوليين اصعللاح 
وعىمن كل ار بالاعتفساد دعا إجماع أو نصي للوالخلف 

هذاإبليسي محر وقعا إيلسس، دلل في فنلفه قية لا يا الوحي نصعوصن رد من فكل 
أوجه:ثلاثة من باطل الله لعنه 
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قريبا.تقدم كما الصريح النص لمخالفة الأعشار؛ فاسد أنه الأول؛ 
تلسعيهالأن النار؛ من حير الطين بل العلين، من حير النار أن لم نلا أنا الثاني؛ 

محيلةفيعتلياكها الحبة فتودعه والإصلاح الرزانة وطييعثه والتفريق، والإفساد والقليش الخفة 
وماالناصرة الرياض إلى فانفلر الطين قدر تعرف أن أردت ؤإذا نخلة. فيعهليكها والنواة 

النار.من حير الهلين أن تعلم العليبة. والروائح الجميلة، والأزهار اللذيذة، الثمار من فيها 
^٧!،من ■يلزم لا فانه الطين؛ من حير النار أن حدلثا ليما تسلمنا لو أنا ؛ الئالث، 

الأصليكون قد ل شرف يقتضي لا الأصل شرف لأن أدم؛ من حير إبليس أن 
الشاعر؛قال كما وضيعا، والفنع رفيعا 

ولدواما بئر ولكن صدقت، ؛ قلنافرف م هلبآباء نتخرت افإذا 
الأحر؛وقال 

هلاهبمن ى قتالت؛، كانإذا م اثهمن لأصل ا فع نيا وم
ولكنهالكلمات، هذه ما هنا يبين لم رتبء ين ءادم تعالى؛ قوله 

ينومحننا قا مفر ؤ وإن \ثش\ كئأي ربنا ^هاي بقوله؛ الأعراف مورة في ؛ين_ها 
 i.أ\لأ/\فآ.آي

هذهما هنا يبين لم _^؟^؛ lcأست، أه بمج أدهما يل إني ^؛٠^ ؛ تعالى قوله 
ألسامتؤطز كقوله: أحر. آيات في بينها ولكنه عليهم، أنعمها التي النعمة 

نآزلاميس4.
وقوله؛الأية ألثف4 محآ ملام ^^4 ج نق ثنحفم >ثلذ تعالى؛ قوله 

ودعتو أمحمحى وءتعث4م لته ومحث1هلم ز أنقئعمأ أل;ءت< و يثن أن 
إلى]القصص[، رو(4 ثندنحى ءت=فاذوأ ثا نهم ويوئهثا رسن فؤنى محت ف، ئآ 

ءيرذللث،منالآيات.
ولكنهعهدهم، وما عهده ما هنا يبين لم ّ 4j^j،^uون، مندكآ 4ثأنمأ تعالى؛ قوله 
وءاممتمألص؛اوْ أقمتم لوت معهتظم إق اأنأممه اؤJئكقوله؛ أحر مواصع في بتنذللث،

سثاذ^لإلآً=كذزبم هميا أق وأئإبمم وعززسير يسئ، وءاسنم أليقوء 
قوله.في المذكور هو فعهل.هم ، ٢١٢لالماول،ة: ألأينهنره ا بجتهمن تجوى جئثت ولأر.خلنكم 

همصاأق وأئيمم وء>زدئوم يم، و؛اثن-ثم أليقوء وءائبئم ألكثاو؛ آثم 4لبما 
إلى؛وأشار لأية، ا ستّثايتةمه نآم ؛وأبمتتفه؛ل قوله؛ في المذكور هو وعهده -ص؛ناه؛ 
ؤلأإلنايرا لشنق آوكئتلم، أونوأ أؤي؛ ييقى أه أحن- ^وإد يقوله؛ أيضا عهدهم 

الأيات.من ذللئ، غير إلى [، ١٨٧ءمران: ]ال 

إيمانهمهو بالباطل؛ لبسوه الذي، الحق إبنْلله• ألحق ئلمننوأ ^ولأ تعالى• قوله 
التنوراةفي ما ببعفى كفرهم هو ؛ الحق،به وا لبوالباطل التوراة، في ما يبعّفى 



(٤٩.  ٤٥)ت المرة سورة 

قولهيبينه وهذا وجحدوه، كتموه مما وغيرها ، الله رسول كصفات له، وجحدهم 
بعموموالعبرة - لأية ١ [ ٨٥ت ]البقرة يثعتيأه رئمئدك ألكثب يبنمى ؤقنيخ0 تعالى؛ 

تقدم.كما الأساب بخصوص لا الألفاخل 
والأخرةالدنيا أمور على بالصبر الاستعانة ه ؤامحلوه ألمز ؤوآتغسوأ تعالى؛ قوله 

كتابه.من آيات فى تعالى لها أثار فقد بالصلاة الاستعانة نتيجة وأما . فيها إشكال لا 
ؤإُك<قوله* في وذلك يليق لا عما الهي • بها الاستعانة نتائج من أن فذكر 
قوله؛فى وذلك لرزق ا تجلب وأنها [. ٤٥ت ]العنكبوت و\زأؤله كحكثاء مب ثثق 

ولدا]طه[؛ و(ه لأنمؤئ ؤآيتشة ئك قن ^٤١ ئظنث ي ثيا ؤمحتلز ألصّلوو أهلش ؤوأمر 
الصلاة.إلى بادر أمر حزبه إذا .، كان 

فيما كل عليه هان كتابه ويتلو يناجيه ربه يدي بين قام إذا العبد أن ذلك؛ ؤايصاح 
ويهديه.الله فيرزقه تاه ا يرصى لا ما كل عن فيتباعد منه ورهبه الله، عند فيما رغبة الدنيا 

كااليقين هنا؛ لقلن يا امحراد الأية. ن؛نه ثلؤأ آم تممزن ه تعالى؛ قوله 
وجلهوقوم ءامإ ثآ هث ^؛١^؛؛، وقوله: توقتور،4. هم تعالى؛ قوله علمه يذل 
.]المومتون[ ل.ه نجمل غم إن أمم 

الشفاعةقبول عدم ١لأية هذه ظاهر الأية. ثمنمئه منيا يمز ولا تعالى؛ قوله 
للكفار،الشهاعة هي المنفية الشفاعة أن أخر مواصع في بين ولخنه القيامه. يوم مطلقا 

والأرض.السموات رب إذن بدون لغيرهم والشفاعة 
عدمعلى فنص والإجماع، والسنة، بالختان، ثابتة فهي؛ بإذنه للموضن الشفاعة أما 
أؤو/لآقال؛ وقد [. ٢٨]الأنبياء: آربمنئ،ه ق إلا يئثعوى بقوله؛ للكفار الشفاعة 

وهقيجث ين ٧ ُؤث-ا له• مئررأ عنهم تعالى وقال ٧[. ]الزم: ألمحه يتادء ِمءئ 
لأيات.ا من ذلك غير إلى لج^(ه آكبمعيرث سثعذ ثثعهءِ وقال؛ . ]الشعراء[ 

[.٢٥٥]البقرة: إلا  T،x^بميع آلذى يا إذنه! بدون الشماعة في وقال 
لئلاون أس تأذف أن بمد يف إلا شقا ثسيلم مي لا يؤب ي مللي، من جِ ؤ. ت ل ، وق

ميلإ ؤيبجى أؤثن لد أذن س إلا آلشثعه نشع لا وقال: ]النجم[. همة.ه 
الخفرأنواع من إذنه، يغير أو لذكفار افه عند شفعاء وادعاء الايات من ذلك غير إلى ]طه[، 

آثمآسترثا قل هؤ عند ثشئو، هتؤثمء ؤوبقولآ ■ قوله ش بذلك، صرح كما • وعلا جل به 
[.١٨]يونس: بمجي4 عثا رقنق سغنه آمحرص0 ؤر رث" آلثفوت ؤ، ث-ثم ب يثتا 

منهيستثنى معللقا، شرعا مستحيلة للكفار الشفاعة أن من قررنا الذي هل.ا تنبيه: 
ثبتكما . منهاأخر محل إلى المار من محل من نقله في طالب أبي لحمه س؛ عته شنا 
بالسنة.الختاب تخصيص من ذكرنا لي ا الصورة فهذه الصجح، في ه، عنه 

لأية.ا ٢^٠^^ ؤيئنحو0 ؛ بعد0 بقوله بينه ->^. ٠٥٢سيء ؤدسو*هم تحار• قوله 



(٠٣٠)٠٠ الايات اكرة: سورة  ٤٦

بهم،البحر فرق كيفية هنا سس لم ئأبجننحًظ؛ه• ألثر إثأ رثا ت تعار قوله 
آبمربماق آئ/يب أن مبئ إك أؤةت؛ثثا ت كقوله أخر مواصع في ذلك بين ولكنه 

أنرل؛ مؤمئ إك أوحسثا ه وقول]ا.لثعراء[، ألعظسش فبق َكو ن  ١٥
[.٧٧نطه: الأية نثاه 'آلثحر ف حئرثا لم ضب ها نعتادى 

بينهاولكنه إغراشهم، كيفية هنا يبين لم الأية■ يمبموزه ءاث تعار• قوله 
إقامو؛ئ آمهمحب قاد أدثتعان ثؤءا هأثا ). أؤهأ'نعوهم كقوله; أخر مراصع محي 

قأقأثآتحر بماق ضب آن مؤئ إك ئأؤتآ ؤ( تيدن ؤق ممى إى َلأ هال ). لثورئ 
ولإعس ثثه7 ثمن متئ ثأي و ألأمتن ثم يخآ او. آتظير َةلقومح فرق م ذمحآ 

ماآلإ ين قيبيم ِبمشنب تي>ذ ألنهم ؤ وقوف! راء[، ]الش-عؤاه ألأمية لنتا ثر 
■وقوله ]الدخان[■ .(ه محقون يد 1ّآم هثإ آتنر وقوله• ]طه[، ه )م محيخ 

الايات.من ذلك غير إلى فيه يدخلوا حش انفلامحه حالة على اكأ أي ؤو&ئ\ه 
أومجمعة إياها واعده هل هنا يبين لم تلاه. آنين ثو؛ءة وبمن"ثا تعار• قوله 

أتمهاثم ثلاثين، أولأ واعل0 وأنه متفرقة، أنها الأعراف، سورة محي بين ولكنه متفرقة؟ 
رتدءميقت ئتم يعسم ؤأثممثنها كلة قشبي مومئ '؛^^'^؛١ تعار؛ قوله في وذلك بعشر، 
]ألأءراف[.كة4 ١^٥ 

في_اهر الفلمتدون.ه- قلم ؤألفيثان ألكقت، مثمآ ءائيثا ^٧٥ ■ تمالى قوله 
لتغايرتنزيلا نفسه؛ على عقلف ؤإنما موسى، أؤتيه الذي الكتاب هو الفرقان أن معناء! 

بامرين!موصوف التوراة هو الذي الكتاب ذلك لأن الدوايت،؛ تغاير منزلة الصفات 
والسلام.الصلاة نسنا وعلى عليه موسى، لنييه افه كنه مكتوب أنه أحدهما؛ 

الكتاب،على الفرقان فعقلف والباتلل، الحق بين فارق أي فرقان، أنه وثانيهما؛ 
الشاعر؛'كقول الصفّتين، لتغاير نفلرأ ه نفهو أنه مع 

المزدحمفي الكتسة وليث الهمام وابن فرم الالملك إلى 
بالمغايرةمحاكفوا فقعل، اللفظ اختلاف مع نفسه على الشيء العرب ععلفت ربما يل 

الشاعر؛كقول اللفظ.فى 

والقمرالجدير من في كان ما على الكمى صدر في لأء-فلم إني 
الأخر؛وقول بعينه. لتجدير ا هو القصر؛ 

تايومكذبا ا قولهفى وألراهشيه لالأديم ددت وق 
الأخر؛وقول يعينه. الكذب هو والمتن؛ 

والبعدالناي دونها من أتى وهند هند ا هبوأرض هند حبذا ألا 
معلقته؛في عنترة وقول بعينه. الناي هو والبعد؛ 



٤٧( ٧٤-  ٠٤)الأتان القرة: سررة 

ميثهالأم عد بوأقمر أقوى عهده تقادم طلل من حييت 
موسىأؤتيه ما هو الفرقان أن على القرآن من والدليل بعينه• الإقواء هو والإقفار؛ 

[.٤٨]الأيياء: لأية ا . . 'ألئعر،ه. وهنلأ مؤبئ ءاثثا تعالى؛ قوله 
هذاشء أي من هنا يض لم افإنذه دإدلأؤ آنمهظم ثشتم ¥أ>؛آلم' تعالى؛ ئو.له 

تؤتىمم كقوله; أحر مواصع في ذلك بين ولكنه افه؟ دون من المعبود الحجل 
أؤنايإ-حملنآ ه! وقول[. ١٤٨]الأء-راف: حواره لإ جثيا عجي ههن ثس بمي-ئء بن 
٨٧]طه: ماره م جندا عجلا لهل آ-ئرج .( ألثامؤ أش ئكثِش ثقي٥؛؛، آأمءِ زينه من 

الحجلباتخاذكم ! وتقديره القرآن جميع في للاتخاذ الثاني المفعول يذكر ولم [، ٨٨-
عجلالهم هأنيج لؤ^ آل؛امؤا أش ؤ بقوله؛ طه، محورة في له أمار كما . إلها

[.٨٨-  ٨٧]كله: مو؛مئه ؤإله إقههكم هتدا قثالؤإ مار لم جسدا 
َةبجوئم أثو _1 يقوله: أوضحه آلنلووه؛ مقم ؤَئفا تعاش: قوله 

[.١٧١]الأعراف: نئلآ4 
ماأتاهم النأى هذا ُتا يبين لم ■ نأدَبيإ'ه بئوؤ »ائيمئأ ح ه-هقوأ تعاش! قوله 

قوله!في وذلك والباطل. الحق بين الفارق الكتاب أنه آخر موصع في بين ولكنه هو، 
•متتون.ه قتلميم وألمنقان آلكئنث، موش ءادينا ؤوأإ 

وفهاهاقمتهم،jl أجمل . ة.مم آغتدُأ١^؛؛؛, عيم تعالى؛ قوله 
آلامحي_هحاضر؛ آؤ آلمرتكة عن وممثئهم أؤ ه! قولفي لأعراف ا ورة سفي 

اوات.[ ١٦٢■]الأءر١ف: 

أنإلا هي ما بقولهم: مقصودهم يبين لم يإه. ما تا تمح، رئك لتا أنع تعالى: قوله 
بدليل:سها؟ ما I أي هي ما الأول الموضع في يقولهم مرادهم أن على دل موالهم جواب 

مرادهموأن الآية. تمحُه ولإ لا بهم؛ إمتا يمرل، إئه تعالى: ه فول
وهللا؟ أو عيب فيها وهل لا؟ أو عاملة هي هل الأحر الموضع في هي ما بقولهم: 

ممريزن ثن ئهمأ إتيا مود إلإ هثالL قوله: بدليل لا؟ أو للونها مخالف ومحي فيها 
يهإه.ت لا ثثفه آاؤ>ث، ثش زلا 

أوذكر النضس هدْ ُل يصرح لم ةد'راثم ثثا تنتن ؤوأإ تعاش: قوله 
ننمهاه.أصريْ ءؤئ،نإئا بقوله: ذكر أنها إلى أثار وقد أنثى؟ 

لأيةا هاوْ في ار أشلأية. ا ءاتنتهءه ويِإهءفلم النوق اث؛ يز نعاش: قوله 
نفسآأحيا ْن لأن ؛ الموت،بعد الماس بعث على دليل إسرائيل، بني قتيل إحياء أن إلى 

حئقوكآرؤم1 قوله■ في يهذا صرح وقد المقوس، جمع إحياء على قادر موتها بعد واحدة 
[.٢٨]لقمان: ؤلحدإه إلا بمثكإ ولا 

قسوةمسب هنا يبين لم لأية. ١ َةلجارمه ؤى دلبمث بمد ين سث وّبم • تعالى قوله 



(٩٢- )AU القرة; سررة ٤٨

ثجثلثالعقيم بمقمهم صعم ُؤئث كقوله؛ أحر مواصع في ذلك إلى أشار ولكنه قلوبهم، 
[.١٦]الحديد; ثرئأه هثّث آ'لأمد عقيم وقوله! [. ١٣]المائدة; ه لة ينبي،فلولهم 

فيالعلماء -حتلف اأناهأه. إلا ألكنتب ثلنرى لا أأنؤل وتم ؤ تعالى; قوله 
قوين:ض ها بالأماني الراد 

دونألفاظ قراءة إلا الكاب من يعلمون لا أي القراءة؛ يالأمنية المراد أن أحدهما! 
يقرأ.لا الأمي لأن أ؛تؤ0ه، ومتيم ؤ قوله؛ مع يتناسب لا القول وهذا . معانيهاإدراك 

وأءإلة،أماني يتمنون لكن الكتاب، يعلون لا والمعنى منقطع، الاسّتتثناء أن وثانيهما! 
يانثث>ثبممئ أؤ ٥^١ َ؛ان ثن إي آثجنأ يحل ق ؤ؛^١^١ ! قولهالق_ول. لهذا ويدل 

[.١٢٣]الماء: أسف4 أتل آناف ؤ؟ ه وقوله: [. ١١١آتانبمإ4]ابرة: 
وسينإخوانكم، تقتلون ت بعني ّ آسةمح؛4 يثنلوى أثم ؛رثم تعالى؛ قوله 

ثتمنوأقوله: نحو القرآن في كذلك ورودْ كثرة المراد، هو ذلك أن 
ثأيفيثتألقؤق فلن '؛عننمؤث إل وقوله: ، ٥١٠٢١أحدكم يلمز لا أي [، ١١]الحجراتت 

البريءيقتل بأن أي ؛ ^٥١٥^١وقوله: بإخوانهم أي [، ١٢]النور: -٠؛،!^ يآشمم 
المعنىهذا ويوصح الأيات. من ذلك غير إلى منهم، ع_،ا،ه من العجل عبادة من 

منهأصيب إذا الواحد، الحد كمثل وتوادهم، تراحمهم قي المؤمنين مثل ررإن : قوله
.وااحساابالمهر الحد سائر له تداعى عصو 

أنقبله مما يتبين يثممذه. وقضيك> 'ألكتنب لمسن ؤأذتومون تعالى• ئوله 
منإحراجهم هو به كفروا الذي والبعض منهم، الأمارى فداء هو به آمنوا الذي العض 
منه.بغيره وآمنوا الكتاب من هذا بغير كفروا ؤإن عليهم، العدو هرة ووقتلهم ديارهم 

ووكنهالبينان هذه ما هنا يبين لم آقسث،ه. ثم ائ عيش ؤوءالإنا تعالى: قوله 
آي،ربمم محن أ؛ايهم :؟ئئم مد آي، ث إني بي إق ُؤولنولأ كقوله؛ أحر مواضع في بينها 

ألأيتفعهوأزيب أش يإدن ثيتخم_ن فيه مخ آلهلير َئهي-أة آأ?ييرن إني دؤتتكم ثثلق 
—م—;ِال;ء_ ]آو يهقره ق ثكمحزون ونا لنا أم إ1ئ"ن أتئن وم وأ'لأبرمح 

الأزت.من ذلك غير إلى [، ٤٩

تعالى:قوله لذلك، ويذلل لأصح، ا على حبريل هو بزه. ألقت يبج وته وأي, ؤ تعار: قوله 
ّ[ ١٧]ريم; !لأية ذوء إمL : وقوي،٠ [ ٠١٣٠٧١]١^ .i ١■^ أئ يه ؤء 

وبينهاالّينادتإ هده ما هنا يبين لم أثانسه. ثومحئ حاءؤكم تعار: قوله 
نثثّلتتهءايتت ؤأندم ؤآلصثايع وأثئثل وأ-ود أيثوة0 ؛٠؛؛:؛ ُؤةأرسلتا كقوله: أحر مواصع في 

بصاءههم؛ ؤلأ\ دم نغ مه؛ متان ؤ ؤ>آ\ عصاه وقوله: [. ١٣٣]الأء-راذ،; 
ألإحنتعصّاك آصميب أن مؤبئ إك ؤهآو-؛صّنا وقوله: [. ١٠٨، ١٠٧]الأء_راف; ية ألا 

الآيارت،ءمن ذللأؤ غير إر [. ٦٣; ]١٧^٠١٠الأية 



٤٩( ٩٦-  ٩٣)الأس المرة: سورة 

لمعا من هو ت ء لعلما ا بعص قال ه- ؤأسعؤأ يموؤ ءائيثطم تآ ثذؤأ ؤ ت تحار قوله 
فيحمده لمن الله سمع ت ومنه عة، وحنا إجابه أي وطاعة سمعا I قولهم ومنه الإجابة ■بمعنى 

إداآثتينن هنل َثار( ؤإئم1 ؛ قوله المعنى لهذا ويشهد ، حمو0 من دعاء أجاب أي الصلاة؛ 
لجمهور.١ قول وهذا تالنوJ[، ؤأطتأه سمتنا يقؤلؤأ أف سم لمكر وتحبمونمع أش إل دعؤإ 

الأسماع.أصل من تمتنعوا ولا بآذانكم أي ت يقوله الراد إن وقيل! 
كلاميسمع أن خوف الاستماع أصل من امتنع ربما الكفار بعض أن الوجه! لهذا ويدل 

•جثلوألهثِ بمفر لعودهم لكثا ^٧^( قومه! مع نوح عن تعالى قوله في كما الأنبياء، 
قومعن ه وقول. وح[ ]نأسئكاغو^ه وأسقك>رإأ ؤمحثوأ يابهم ؤآسثعشؤأ ءدملخب فة ثنيتم 
]ضنت[.ثبين.i ظآؤ فه  \ق\نالمحَان ^١ ثثبأ لا كمحإ \قئ ص ق: تجنا 

يث٤ادورىآلنؤقل َةروأ آقيى وحوهِ ي؛ ثيب بنت ءايثا قؤم قل ■^^١ ه! ولوق
لأنؤيمئثاه؛ سمعنا أؤذالوi وقوله! [. ٧٢]ال>ج! ءائت-تأه عقهم يئلؤيى أئذتث< لملؤبمت 

الإجابة.بمعنى المع دون بالأدان لميع ا هو العصيان ينافي لا الذي السمع 
يعتله.أن "أتدايا يى وثيمم،ع هو وما ثقن آك يثر ثو أحدهم ويود تعالى! نوله 

الأي يزحزحه؛ لا عمره وطول سنة ألف يعيش أن يتمنى المذكورين أحد أن لأية! ا معنى 
اسمفاعل 0سدأه؛ أن ؤ قوله! في وصلتها أن من المنسبك فالمصدر العذاب، عن يبعده 

وجهان!يعثره؛ قوله! ومن لو، وفي الأعاريب أصح على مرحرحه هو الذي الفاعل 
بهمفعول ناول في وصلتها وهي مصدري، حرف أنها الجمهور قول وهو الأول! 

مصدرياحرفا تكون قد ولو! سنة، ألف تحمير يتمنى أي أحدهم يود والمعنى! ليؤد، 
الحارث!بنت قتيلة لقول 

لمحنق١ المغيفل وهو الفتى من وربما مننت لو صرك كان ا م

منك.صرك كان ما أي: 
ألفيعمر لو وتقديره! محذوف والجواب الشرطية هى هنا لو إن العلماء: بعض وقال 

القرآن،في واح عليه المقام دلالة مع لو جواب وحذف إليه، شيء أحب ذلك لكان سنة، 
أي iQاوي؛ن ءلإ ثمن ؤ ظ تحالى: سهفيالقرمحمله العرب ^"٠؛ وفي 

]الرعد:آكاده يد ثيث ؤ!اكا أن ؛^j؟J وقوله: الت؛قام. ألهاكم لما اليقين علم تعلمون لو 
الشاعر:قول العرب كلام في ومنه بالرحمن. لكفرتم أو القرآن هذا لكان أي [، ٣١

مدفعالك نجد لم ولكن سواك ه رسولانا أتسيء لو فاقسم 
ئداش أن فاعلم الأية معنى عرفت إذا لد,فعناه. سواك رسوله أتانا شيء لو أي 

المتاعذلك انقضى ثم المنين. من متع ما متع لو الإنسان أن مبينا المحنى هذا أوصح 
وحلولانقضائه يحد شيئا عنه يغني ولا ينفعه، لا الفائت المتاع ذلك أن العزاب وجاءه 

ماحاءهم تم؛ سن مقفهر إن 'أؤأه-ثءق ه: قولفي وذلك محله. سذاب حال
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إزالةمحي آية أعظم هي وهذه ]الشعراء[، .اه سميي َةامأ ثا عنم آض مآ .( دوثرئى 
شره.لموسمن و1 الله كفانا , لأمل ا طول هو الذي العضال الداء 

ظاهر- لأية ١ \ؤه يإدن قنق، عق رلؤ ؛قم بيثري عدوا ث ما تن وهل ت تعالى قوله 
قولهذلك في ونقليرهأ قراءة محماع غير من . المي قلب في القرآن ألقى جبريل أن لأية ا هذه 

مواضعفي بين ولكنه [. ١١٩٤،  ٩٣]الشعراء; لأية ا و(ءق آمحن أمحج بد ^؟1، ت تعالى 
عه،سمما يعد قلبه إلى معانيه فتصل منه، يسمعه حتى عليه يقروه الملك أن ذلك معنى أن أخر 

رو^(يدق ِلثتجل لماك لدء تحنك لا ؤ تعالى'' قوله في كما وذلك قلبه. على تنزيله هومعنى وذلك 
توقوله ]القسامة[. ر.اه يناثم عقنا ١^ م فؤءايم جأ مأنتك ؛يا وؤام بنعم عكا إة 

[.١١٤]طه: ■ع1ماه زيف رن ومحل ؤبميم إقاكث شئئ أن يل ين بآلينءان ثجل 
أنلأية ا هذه في ذكر م1هلمه. ميى بيه عهدا عتهدوأ أؤآوءءقأ1ا تعالى: قوله 

هوالله رسول أن آخر موضع في وصرح منهم، فريق نبذه عهدأ عاهدوا كلما اليهود 
عندآلدوآت ثز ^٤ ت قوله في وذلك • مرة كل في عهدهم ينقضون وأنهم لهم المعاهد 

وئمم ً=قفي ق تعقوث ؛م يمم ئ عيد أدك . _؛؛، ثُ ئهم َكموأ أؤ؛ن أش 
منهم.القليل إلا خيانة أهل بأنهم أحرى آية في وصرح ]الأنفال[، ودى قي 

[.١٣]اّئرة: ه تم ثة ي نب ثتؤ ثق قيع واد و فوله: قي وذلك 
٢^؛-؛ثن زه ند معهم لما ثميدى عند؛ثي تن رثوق حآءئم ؤوذت\ تعالى; قوله 

منكئيرأ أن الكريمة الأية هنهْ في ذكر لأية. ا ورآء آم تتكثث الكنب رؤأ 
هؤلاءأل آخر موضع في وبين له. يؤمنوا ولم ظهورهم وراء الثه كتاب نبذوا اليهود 

آلخكثبأهل ءامرى تعالى; محوله محي وذلك الأكثر. هم بالكتاب يؤمنوا لم النّ.ين 
[.١١٠ء-مان: ]آو ^لعنيiونيم وأحكرئإ ألتويرئ ننهم قهم وا  ٤٥

■ثن مونئ ثمل َقا ذحوم' نظرا أق ربثُيى ^١٢ ت تحار قوله 
آخر.موضع في بينه ولكنه هو؟ ما قبل من موسى سشل الذي هذا هنا يبين لم 

آونوتؤآ تأزأ لثل أكناه تى َكقا تهب أن أوف أنل ؤدتثةك> قوله؛ في وذلك 
[.١٥٣]الساء: آلأية ه جهرة أنثق أفيبما محثالوأ دؤئا من 

الكتابأهل في لأية ا هذه ! ؛^^ ١٨آثع فث حئ ؤآضمحوأ تعالى! قوله 
.^^ ١٨^قوله" في والأمر السباق، من واضح هو كما 

فعلىالأمور، واحد هو I بعضهم وقال الأوامر. واحد هو ! العلماء بعض قال 
قوله!في به الصؤح هو المذكور الأمر قان النهي؛ ضد هو الذي الأمر بأنه الأول! القول 

.اهزلا ص آشُ كث؛ تا وون % أمحي ه زلأ أش يسموى لا ص 
^[،jjjJl].4 ممحوى وهم يد عن ألجرثه قعلوأ ع ألخؤثث أوئوأ ين ألكؤ دمث 

باليهودأوقع ما على الدالة الأيات في به الله صمي ما فهو الأمور؛ واحد بأنه القول وعلى 
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?Jr،(بجبجق ألئ هومم ي ق وهل بجشيأ ؤ جثا يى أثث ت كقوله والتشريد القتل س
ثدثيآهآدثآدء عقهن أثئ كب أن ولولأ رو كأول قآعثؤروا ؤأدى أددمم 

التحقيق.على منسومح عير والأية الأيات، من ذلك غير إلى ٣[. ٢، ]الحشر: الأية 

•لأية ا ءبهأ4 ق رثى أنثئُ بما يدك أن أثب نتج■ مع بثن آثللم ؤوس تعالى؛ قوله 
فيالحرام البيت عن ه، النبي المشركين صد في نزلت العلماءت بعض قال 

الهجرة.من مت عام الحديبية عمرة 
فيها.العبادة بمنع المساجد حراب وهو معنوي، لحراب فا القول! هدا وعلى 

آومإهمِهآتخمد عن ويت.وءظلم كى ^٥^٢ تعالى؛ قوله له ويشهد يبينه القول وهذا 
[.٢٥]1^: الأية 

فيمننزلت والأية الحمى. الخراب هو المذكور الخراب العلماء! يعص وقال 
—■وعلا جل — قوله له ويشهد يبينه القول وهذا غيره أو بختنصر وهو المقدس بيت حرب 
ماولثنجأ نزو أوذ يخش ينكثا ألثحد وتدنؤأ وتيثن٤لم ٥^١ أوخرث ثبمد عء ^^^١ 
٧[.]الإّراء: هو 

اقلعائن زاعمه على . المزعوم الوك هذا . أق، أمحي ^^؛(٧ تعالى؛ قوله 
ألةمثJريىو،ئت أش آئ ئزر آتهود كقوله! أحر آيات فى ممصا> جاء د ق- 

قنننهزثل، بم؛ا حقووأ ه ؤ، بمتنهئرى يأمههئ ؤله>ِ دهكث> آلإ أنل ألتسنح 
[.٥٧الآية ثي وقوله! ]التوبة[. وه ؛^^ ^١٥أك أثه 

منأن علم اش، أن الأية هذ0 من يفهم ٢^٢^،^• عهدي ل يا لا 'ؤئاJ تعالى! قوله 
ظالم•وغير ظالما منهم بأن أخر مواصع في تعالى صرح وقد قلين. إبراهيم ذرية 

وقوله![. ١١٣]الصّافات; ه يبش ئمسكع وحلاِلإ قسن ذيئتهثتا كقوله! 
[.٢٨]الزحرف: لأية ا عضكءه ؤ،، باقيه 

رفع١لأية هذه في ذكر وإثثنمزه. أثيت يى ألثواعد ^٥-^ ق وواذ تعالى! قوله 
يقوله!موصعه أراه أنه لخج، ا سورة في وبين البيت• لقواعد عبل ؤإسما إبراهيم 

عليهدله قيل: ٠ به وعرفنا0 محله له عينا أي [؛ ٢٦]الحج: آ1ّيته مكاني ِمحبرهيسن يؤأنا 
هلهرحتى عنه كنست الخجوج تسمى بريح عليه دله وقيل: مساحته، قدر ظلها كان بمزنة 

والملأم.الصلاة نبينا وعلى عليهما ؤإسماعيل إبراهيم عليه فبني القديم أسد 
ئقآوثأ، مناسىا وو ثك قنيته أئه دريتآ وإس لق مستن راجعتا ^;؛؛١ تعالى! قوله 

التيلأمة ١ هذه من هنا يبين لم ؛ ;بمولأ همهم وأبمغ رثتا ١. أؤصئِ الهؤاب آث إقك 
بعثهالمسوول الرسول هذا أيضا هنا يبين ولم ؤإسماعبل. إبراهيم نبيه دعاء بها الله أجاب 
سيدهو والرسول العرب، الأمة تلك أن الجمعة، سورة في بين ولكنه هو؟ من فيهم 

ءايننهءهآ ثئؤأ تئإم ر!ثولأ آلأنمثى ؤ( بمث أدى ^٥؛^ ! قوله في وذلك .٠ محمد الرمل 
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ئثقإقا نم . متن ثم ش ئد ين '؛مإ ثإن وأيكه آممف وقنثهم رثي 
محمدنبينا المذكور والرسول . لإجماع يا العرب الأميين لأن ٣[، ٢، ممه 

وحده.محمد نبينا إلا وإسماعيل إبراهيم ذرية من رسول يبعث ولم . إجماعا

عمومذلك ينافي ولا إبراهيم به دعا الذي الرسول هو أنه الصحيح في وثبت 
والأحمر.الأسود إلى . رسالته 

إبراهيمملة ما هنا نمين لم الأية. امحءثهم4 ظ ءن ثءث ق تعالى؛ ئوله 
منَكال رنا نيظ نق دما دما سقم منزط ^ رو هده ئي بقوله؛ وبينها 

نبيهبه اش بعث الذي الإسلام دين بأنها لأية ا هذه في نمرح ]الأنعام[، إ.ه >^، '١٥
-]النحل[ لأية ا إبمبجنره يلأ آيع أف إثش أيحثآ قوله؛ في وكذا ه. محما.أ 

هناالإسلام دين أنه إلى ار أثلأية. ا ألي.نه لكم أصثلق آقة ؤءة •' تعالى ئوله 
أمهند الدمى ؤا0 قوله; في با.لك، وصرح ثنيئززه؛ وأقر إلا قوقن ؛^٥^ بقوله; 

قوهو منه يقبل هلن دبما آبّلم ءيز يبغ ومن ؤ ه؛ وقول[. i١٩ ران عم]آل آلإنلنمِه 
٠ن[ عمرا ]آو ه ي ألأنخح} 

إيراُيم'إلى أنزل الذي هذا هنا ببين لم إة؛يث»ِه إق، لة ؤوتآم تعالى؛ قوله 
؛ؤىت لصحف ا تلك، فى ما حملة من وأل صحف، أنه الأعلى سورة فى بين ولكنه 
ijj^y  ،شهندا ؛^إى فوله; في وذلك، ]الأء-لى[. وأبق.ه كد ثآمحرْ . ألدن؛ آلمو

تالأعرأء•وموه.ه إؤه؛لم محي، آ'لأوقا. آلئ،حفا 
ولكنهوعيي، مومى أؤتيه ما هنا يبين لم و؟يمىه؛ ٌوّئ أوف تعالى؛ قوله 

فييالصحف، عنها المعبر التوراة هو موسى أؤتيه ما أن فذكر ّ أخر مواضع في بينه 
ألكنتألجموسى ءاقنا كقوله؛ وذللث، ]الأء_ا_ى[. ).ه ومومئ .1^1^ ُؤمحفاقوله؛ 

فيكما ١لإنجيل هو عيسى أؤتيه ما أن وذكر بالإجماع. التوراة وهو [، ١٥٤]الأنعام: 
[./١٢]١لحييي: آ'لأغصث،ه وءاشننه ممير آ؛ن سسؤح ًأؤوقمتا محوله؛ 

ه،النبي افه أمر متهءس4 أتي مزة،؛؛، لا ربهتِ بن أكمحنث أوف ؤر٠آ تعالى؛ قوله 
منهمأحد بين يفرقوا لا وأن النبيين جميع أؤتيه بما يؤمنوا أن لأية ا هذه في والمسلمين 

الونهر ين آشتؤث أوف قوله؛ إلى إلتاه أزد محنا آم ءاثكا ؤؤؤ\ قال! حيث 
،فعلو0 إذا جزاءهم يذكر ولم لا؟ أو ذلك فعلوا هل هنا يذكر ولم ■ تتهره لمحي دو قرقا 

آلثبمّولؤءاتن بقوله؛ الأمر امتثلوا بأنهم فصرح لموصع. ا هذا غير في ذلك كل بين ولكنه 
ثنلصي بتتى نغرق ك ورس-ليع ء وكييومك-كثيء ِانلو ءاس كل ؤآلمؤمؤن ين إثي أنزل يما 

روأش ءامنوأ ؤوالمٌآ بقوله■ ذلك على جزاءهم وذكر [، ٢٨٥]البقرة: وحإ4أه 
]الساء[..4 قحيما م)؟ أقئ قان ثمرهم يويثهم توف آزلفيك يتهم م بيط يثنمأ 

يبينلم صتظ إق ثثاء تن مدى ؤألمب آلتئييه اؤ وهمل تعالى• قوله 
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ا]درن\صلآّرط إو^أ آلس1هز> آلمحمط أهدنا ؤ ت يقوله بينه ولكنه المستقيم. الصراط هنا 
.]الفاتحة[ )ؤاه بن ألصفا ولا طتهم غر علتهم أست 

لأنويدل عدولأ، -نمارأ أي الأية. -اه وسثلمحه كلتم ت تعالى محوله 
[،١١٠عمران; ]آل أ-محش آمؤ حيو تعالى; قوله العدول. الخيار الوسهل 

تزهير قول ومنه العرب كلام في معروف وذلك 
بمعظمالقالي إحدى نزلت إذا بحكمهم الأنام يرضى وسهل هم 

فيعليهم شهيد هو هل هنا يبين لم سهيذأ4. ءوؤم ألئبمود تعالى؛ قوله 
قوله:في وذلك الأخرة في عليهم شهيد أنه آخر موصع في بين ولكنه الأخرة؟ أو الدنيا 

آلإبذ^ يوسد ؤ( قإماّا هتولأو عق يق، و-خنا شهيد أثي؛ َؤل من حئنا ^١ 
]الساء[..ه حدنكا أثّ ولا آمحس عإ قوى لو أؤوت وعصوأ ِقهروأ 

قدالأية هدم ظاهم الأية. ه لم ه ممتآ َقث آو أكلا تئنا وثا تعالى; قوله 
عنوتعالى مسحاته يعلمه، يكن لم علما بالأخبار يستفيد تعالى أنه الجاهل منه يتوهم 
الأنه بين وقد كون. أن قبل سيكون ما يكل عالم تعالى هو يل كبيرأ، محلوا ذلك 

صدوردكمة ما آثد أؤول؛لإ؛ وعلا جل — بقوله يعلمه يكن لم علما بالأخبار يستفيد 
ظيتؤو\قُ : فقوله [. ١٥٤صر\0: ]آو أيقدوره يدان عين زآثتّ ق ما وِوءثص 

لمشيئا بالأخبار يستفد لم أنه على قاطع دليل قوله؛ بعد آمحدوره؛ دان 
عنعض الصدور بيات الحليم لأن كبيرأ؛ علوا ذلك عن وتعالى سبحانه يه، عالما يكن 

لخلقه.ره خبا ا فيها ادفه يذكر التي الايات لجميع عظيم بيان الأية هده وفي الأخبار؛ 
بهعالما كان أنه ينافي فلا والعقاب الثواب عليه يترتس؛ علما أي ^؛٦ ومعنى; 

يكلعالم فهو والنجوى السر عالم أما للناس، الأمر ظهور الأخبار وفائدة ذلك، قبل 
يخفى.لا كما سيكون ما 

مخاطبابقوله ، محمدهو الرسول أن إلى أشار آ1ئسولاه؛ يى ومحوله! 
.إجماعا له ١لخءلاب هدا لأن لأية؛ ١ ه عثها 'محت آو أكلا ■جعنا ٠^^، له! 

علىالمقدس بيت إلى صلاتكم أي إيتنقةمه. لثتتيخ أثد ماز ورثا تعالى! قوله 
سئماولا الأية، ه عثيا َفت أو أكلا جعلثا ؤو، قبله! قوله من ذلك ويستروح الأصح 

الأصول.في معروف فيها والخلاف الاقتران، دلالة باعتبار القول على 
ثقرؤجهدك بحده! قوله بينه تيمهاه؛ تلا وهنؤثننك تعالى! محوله 

الآية.آلمإمّه أثتسحد 

ولكنهاللاعنون، ما هنا يبين لم . وتهتؤ؛ز أقه يلثمم ؤأوكق، تعالى! قوله 
[.١٦٢]اJمرة; أجثعازه وألثاين ؤآلثوكي أثد شه قهب ؤآوكا؛ث قوله; في ذلك إلى آشآر 

آية،كونهما وجه هنا يبين لم لأية- ا ه والأرض متا ألكني ئفا ق ؤإ0 تعالى! محوله 
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ستنهاَيتا مئهءِ ألثثد إق تقج كة_وله! . آخر مواصع في ذك بين ولكنه 
يهجرج َلإ، ثن فنا ^٠ وو!ة محيا يأمحث نددثها وألأدمح، و همتمج ثن تا وتا وربما 

نشئث! هثاقا سمنول0 سع حأل ه؛ وقولزق[. ه لؤ^ ن؛يسا عبق ل؛زا ويئّئ بمامّْ أؤ^ 
إنكثئلب َةرني آلبمر أئج م و ئلر ين رئ هل آمحر ي ثوؤ ين وتث آه 

مئ لائظن محثا ثثلثئآ شخ آذتأ أقك رقا نلق @ شة تم ثايثا آمحث 
ق؛أتشوأ ذوب آلايز لم بجد \ؤى م تعالى: وقوله لك[. ]او<و4 آشر ثداث 
.،[ iJiUJ]؛وه أفؤر وإثه ررقي، ين هأ تأؤثا 

آية،احتلالها كون وجه هنا يبين لم ■ ؤآلنهثاره أكل تعالى؛ قوله 
إكٌمهدا أيل ءبمًكم أقه جمل إن أمءيثر وقل كقوله؛ أحر محواصع في ذلك بين ولكنه 

أثنحعثز إن أرءت»ِ ئد .( ممعؤى ؛؛! ؟ijLدض1ظع تيتظم أس عم إلته من آلإتة بجر 
أملأفيه دتةربم< تل يأتهظم أثه عز إلنه س آؤنت بجمِ إك ^٣^١ ألثهار محتتفم 

ؤثدثتحنه.، ين ؤكئمأ فيه لسآقثا أقد 3^؛ بجد ثتننهء تين وا تممإيكث< 
.الآ1ت،من ذك غير !ر ]!كمص[، @ه ظث0 

،تخيره كيفيه هنا يبين لم وآلآرني،ه؛ ألسماع ثن ألمسخر وألتحاب ؤ تعالى؛ قوله 
رمحه،يدي بثكن يئن؛ آلرقح يتحل أدى ونيمن • كقوله أحر مواصع في ذك بين ولكنه 

1^^؛،؛<لإ ين يهء فأ.>ئتا أنج إمِ نتن!^١ ِلم ثئثه محاك ثكا'ثا أقن اذآ ثئ- 
مٌثابا بني، أثن أة م ^٦$ وقوله: ]الأء-راف[. وه دقتتقروث ؟*٤-^^ أتوه ءئ َكئ؛.للئت 

[.٤٣: ]النور حكلهءه ين بمج آلندؤى فهممح، جاثا بمعلم ئم .تنم يؤقف 
قللوابالذين الراد الأية. آتئاث4 ثزون ^ ^١ أون ى >نلز تعالى؛ قوله 

لذلكوبدلل أقاي.اه ين بخيجثن هم ؛^٥٠^١ لأيةا آخر في بقوله ذك بين وقد الكفار، 
]لقمالأ•عظيأثه لقللمِ آلقنلغ إرنح أف قيئ لا ُؤث-بى إ له مقررأ لقمان عن تعالى قوله 

ينثيغ ؛ؤو؛لآ وقوله؛ [. ٢٥٤]البقرة: ألفلتينه ئت؛ ؤوألمخبوو0 وعلا جل - وقوله [. ١٣
]يونس[.ؤاه اظنبيى يى إدا ؤثوأ ثثنت ؤن يغلق ؟ tj ،Ii_لا ما أف يبن 

أهلتخاحم إلى هنا أثار أسثوأه ٢^^؛. ين أئعوأ ١^؛؛£ ثبثأ واذ تعالى؛ قوله 
ألظنلممؤنإذ نئ كقوله؛ أحر ضع موا في هنا ذكر ما غير منه بين وقد النار. 

ذت؛؛>ؤ/ئ\لؤس أسقئعمؤإ أك؛ركث- ثمن، أثمول بعه إثن، بشقهم يئ تبجم بمن ٌإؤذءبمن 
بعدآ؛دنح، عن أ؛ما أستطجفؤإ ِلالأ-ما آسقكبجؤأ ؤ؛؛ هال، لو^؛ مبءير-ك لبما أنم أؤ 
إلنألنهار أيل ذو دق تنع/أ\ لقي، آنقئعمإ آكبن محيبمى.ؤقال، َمحر دق كءم إذ 

.الآيات، من ذك غير إلى [، ٣٣- ٣١]L: خ(دج لي وبمثل أف م أن تأروكَ 
اتباععلى يترتب، ما هنا يذكر لم . ١^^^^ م، طن ثبنوأ ؤوثُ إ تعالى قوله 

حهلؤتلج قعن بقوله؛ النور، محورة في ذلك، إلى ار أثولكنه الضرر، من حطواته 
[.٢١]الزر: الآية ؛\2،ن1ة أهمِإ ؛j،/ ألسثن 
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عليهيقولونه الذي هذا هنا يسن لم ٠ ثئثوزه ي نا أثو عق سولوأ تعالى■ قوله 
اللهأن هوت علم بغير يقولونه الزى ذلك أن فذكر أخر مواصع في فصله ولكنه علم، يغير 
عنوتعالى سبحانه شركاء، له وأن أولادأ، له وأن ونحوها، والسوائب الحائر حرم 
َةتأتم َة ضإ' ين أثث ثئد ^تا بقوله: ذلك يحرم لم بأنه فصرح . كبيرا l^pذلك 

وحرمواؤ وقوله! [. ١٠٣]المائدة; ه أثك-ب أثه و مروة َمأ آتية ولكن حام وثُ وصيئؤ 
دمأث، أنزل ؛1 أرءتر ومحوله؛ [. ١٤٠]الأنعام؛ ١لأية أثإه فأ أمحهإء آثي ررئهّر نا 

دنيفتا يقولوا وقوله; [. ٥٩]يونس: لأية ا وثلثة!ه حناثا ته قجعئثر زرق يِنح 
ونزهت. لأيا ا من ذلك غير إلى [، ١١٦]المحمل! ه حزم ؤهثذا حقل هنذا \ثمحبب أنشكم 

[،١٨]يونس; همتا محبم—ك س—يحننخم رؤ ت بقوله المزعومة الشّركاء عن نفسه 
ؤثداأقه اؤذ بقوله; المزعومة الأولاد عن نفسه ونزه الأيات من ونحوها 

ماتفصيل، الأيات هذه من ففلهر الأيات من ونحوها [. ١١٦]البمرة! ية ألا 
ثلمو0ه.ي تا أثو عق مهوأ ث قوله من ما، هو الذي الموصول اسم في أجمل 

حميعأن لأية ا هذه ظاهر لأية. ا وأفمه أتتثه عيمحقم حثم ^٩ تعالى؛ ئوله 
ذلكعن خارجة البحر ميتة أن آخر موصع في بين ولكنه حرام، والدم الميتة أنواع 

طعامللبحر ليس إذ [. ٩٦; وء\بىيهألمتر كند ثكم قوله; وهو التحريم 
المجففقديده ]يهلعامه[ المراد أن من اليلماء يعص ذكره وما ميتته. إلا الصيد غبر 

صيدهمن القديد لأن الظاهر، خلاف فهو منه. الطري ]بصيده[ المراد وأن مثلا، يالملح 
بكرأبو ت منهم ميتته. بهلعامه الراد أن على العلماء وجمهور قديدأ، جعل صيد فهو 

أجمعينؤ، الأنصاري أيوب وأبو عمر، بن الثه وعبد ثابت، بن وزيد الصديق، 
وغيرهم.البصري والحسن الحعي، ؤإبراهيم الرحمن، عبد بن سلمة وأبو وعكرمة، 

ليسالاwماء من الخسفؤح غير أن إلى آخر موصع في وأثار كثير. ابن عنهم نقله كما 
أنمنه فيفهم [، ١٤٥]الأنعامت مننيئاه دما آو تنته يكو0 أن قوله؛ وهو بحرام 

كانلو إذ بحرام، ليس اللحم تقعليع أثر من لقدر ا تعلو التي لحمرة كا لمسفوح ١ غير 
.بقوله! التقييد في كان لما كالمسفوح 

الميتتان!أما ويمين. ميتتين ولأمته له أحل الله أن . النم، م، جاء وقد فائدة! 
والقلحاللكد فا اليمان! وأما والجراد، فالممك 

محببهنا يبتن لم . إئتي ؛!* ٤٥قاد ولا ١--^ عير أصظز شنن ■؛ؤ تعالى! قوله 
محببأن إلى آخر موصع في أثار ولآقنه والعادي، بالباغي الراد يبتن ولم اصعلراره، 
]المائدة;محتمسده ؤ، آضطّر ; قوله وهو الجؤع وهي المخمصة، الذكور الاصطرار 

ولثنقوله! في وذلك للاثم، المتجانف والعادي بالباغي المراد أن إلى وأثار ٣[، 
الأعشى!قول ومنه المائل والمتجانف ٣[، ]اّئده; لألمه متجايفب عير محني ؤ( أضهلز 

لسوائكاأهلها من قصرت وما ناقتي اليمامة حجر عن ش نجا 
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.منهايمهم ما غاية وهذا لإثم، متجاش كلاهما والعادي الباغي أن الأية من فيفهم 
إمامعلى الخروج هو الباغي إليه ش نجا الذي الإثم ت العلماء بعض وقال 
الحاديإليه نجاك الذي والإثم الإمام، مخالفة على البغي اسم يطلق ما وكثيرا المسلمين، 

اه.ء الله محصية في سفر كل بذلك ويلحق المسلمين، على وقطعها الطريق إخافة هو 
وعليهغيره، وحول مع المحرم أكلهما والعادي الباغي إثم ! العلماء يحص وقال 

التلريقلقاحلع يجور لا الأول؛ القول وعلى آمنلزهّ، ؤء ; لقوله كالتأكيد فهو 
يجوزالثاني وعلى يتوا، لم ما الهلاك خافا ؤإن الميتة من الأكل الإمام على والخارج 

.يتوبالم ؤإن الهلاك خافا إن الميتة أكل لهما 
غيرالمس: أن وعكرمة، زيد، وان والربع، والحسن، قتادة، عن الشرطي ونقل 

.وياكلهامندوحة، المحرمات هذه عن يجد بان عاد ولا حاجته، فوق أكله في أي باغ؛ 
عادولا وتلذذأ، شهوة أكلها في اغ بغير المعنى أن السيئ عن أيضا ونقل 

الشح.حد إلى الأكل ياستيقاء 
علىباغ غير المعنى ؛ وغيرهماجبير وابن مجاهد وقال أيضا؛ القرطبيغ وقال 
علىوالخاتّج لطريق، ا قطاع والحادي الباغي في فيدخل عليهم، عاد ولا الملمين، 
وهذاشاكله، وما المسلّمين، على والغارة الرحم، قطع في والمسافر الملهنان، 

فجرت.إذا بغاء تبغي المرأة بغت يمال؛ الفساد قصد اللغة في البغي أصل. فان صحيح. 
طلبفي البغي اسعمل وربما [، ٣٣]الور؛ آلثده ز ثسلإ قيئهمأ ^^٠ تعالى؛ ١^١، قال 

عر؛لثا ١ قول ومنه طلبها، في أي له؛ إبل ء بغا في لرحل ا حرج • تقول لعرب وا د، ا لفا غير 
ائمرتالد ا قعتر الخيء غا بن مك، نعنميلا 
مكالأشائامص والأين مكالأن م ائالأثإن 

أكلعلى الإكراه الأية؛ هذه في بالاضطرار المراد أن مجاهد؛ عن القرطيي وذكر 
تعالى،الله معصية من وغيره الخنزير لحم على فياكرهونه العدو يأخذه كالرجل الحرم، 

.ذكرناكما لجؤع ا هي التي المخمصة العلماء من الجمهور عند به المراد أن وذكر 
علىالإكراه وحكم لذلك مبينة ٣[، ]المائدة: ق آصثلز بحننا آية أن قدمنا وقد 

،[ ١ • ٦ ]الحل; ألإي1نيه ئكيحأ وهتهر لكرم تذ ؛^إلأ تعالى؛ قوله من يوحد ذكر ما أكل 
.ا( عاليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمش عن لي تجاوز افه ررإن وحدث؛ لأولى، ا بهلريق 

فاعلهإلى مضاف المصدر هذا هل هنا يبين لم ءإ؛أ 'أنال تعالى؛ قوله 
فيكونمفعوله إلى مضافا أو محذوفا، والفحول اّل، آتى من إلى عائدأ الضمير فزكون 

إلىمضاف المصدر أن على يدل ما آخر موضع في ذكر ولكنه اّل، إلى عايدأ الضمير 
'مالواؤ)، تعالى؛ قوله وهو اّل لذلك اّل موتى حب أي حبه على المعنى وأن فاعله، 

المحنى,في تلازما المولين بين أن يخفى ولا [؛ ٩٢عمران؛ ]آل نحبو0ه مثا تنفقؤوأ حئ أفيئ 
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موصعفي. أثار ويكنه بالسأس، المراد ما هنا يبين لم آلثأيثاه، تعالى' قوله 
هاملإ>وهأ إ2يغو يإك' آلمؤى أق بملأ هد ؤ. محوله! وهو القتال، البأس أن إلى آخر 
الكلام.ساق من خلاهر هو كا ]الأح3اب[: .4 ثللأ إلا آتأس تأزة ولا إقة 

^؛llJ^اةءقلم من أليي عق 'محب َقما أمحتام عثهقم 4قب فمالي: ه قول
وعاشوراء.شهر، كل من ثلاثة هى العلماء؛ بعفس محال ممدودان4. أيبماثا تثقوف 

بقوله؛تعالى بينها فقد القول هذا وعلى رمضان، هى العلماء؛ بعفس وقال 
لأية.١ .4 .رتنحساة.

الليلفي أنزل هل هنا يبين لم • آ"محءان4 مي أنزل أدكا رتمبمان ■ؤثأ-ر تعالى: قوله 
وذلكرمضان من القدر، ليلة محي أنزل أنه الموصع ,هذا غير في بين ولكنه النهار؟ أو منه 
إأر£يمتئن ق أنزلثه ؤائآ  '■وقوله ^^، ٥١١]وه أئثدر ولت ي، أنزكه ؛^^1؟ تنوله في 

:ن وجها له إنزا معنى وفي لتحقيق، ا على لقدر ا ليلة هي ركة مبا ل ١ لليلة ا لأن ؛ ٣[ ن: لدخا ]ا 
٠نهأعباس ابن عن ثبت كما الدنيا، السماء إلى جملة فيها أنزل أنه الأول: 

بعضهم.به محال كما نزوله ابتداء فيها إنزاله معنى أن والثاني- 
دعان4.إدا ألثلع دعوة أجيب ئريب ^ؤا عق ع؛—ادكا سثآللثى ■^^١ تعالى: قوله 
آيةفي وبين الداعي، دعوة يجسب قريب - وعلا جز أنه. لأية ا هذه في ذكر 

إنإني ئدعون •يا 4وكشف قوله: وهي — وعلا جل — مشيئته على ذلك تعليق أخرى 
هوكما الكفار دعاء في بالمشيئة التعليق بعضهم: وقال [• ٤١لأية ا • • ثاء4. 

أنإما يرد، لا وهم فدعا وعليه، المؤمنين دعاء في المطلق والوعد الأية، سياق هر محنا 
بقدره.السوء من عنهم يدفع أو منه، خير لهم يدخر أو سألوا، ما يعطوا 

إشكال.فلا وعليه التواب، وبالإجابة العبادة بالدعاء المراد العلماء: بعفر وقال 

4منق_وله: بينه ألآحم4؛ أمحو يى ألأيى ألثث ذؤ يئس 4-ثيى تعالى: قوله 
قولومنه خيطا، يه المختلط الليل وفللأم خيطا، الصبح ضوء مي توالعرب الذهمه؛ 

الأيادي؛داود أبي 
سدفةا نلأضاءت ا فلم

الأخر:وقول 
منغلقالصبح ضوء الأبيضر الخيئتل 
أقئهش ألإ 4وثكن تعالى؛ قوله 

اراأنقل خيالصبح من ولاح 

مكتومالليل جنح الأسود والخيقل 
بيتهولكنه اتقى، بمن بالمراد هنا يصرح لم 

ثءعق ٢ل٠اد و-«ذو( ثأتنثن وأؤنب وأتكهتقة أُثم وايزر أثي ؛اثن تى أو يقونه: 
ألزمأوءاف آلثاوه ثاذاهم أوب وق وأثهآ ألنجيل همآق وأذءط ألت—نوف دوى 

محأؤيشندقوأ أدين أفكك أثأثي وحنن ثألقى أثأساه ق وآلقنه؛ق عثهدؤأ ^١ نهدم ؤألمؤقؤيى 
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رحبمأيى كلته 

ندىفتى كل. الفتيان ولكنما 

اتقى،من البر ذا ولكن أي مضاف حيف على الآية محي والكلأم .ه، الثنؤق ئإ 
الخاء؛قول الرب كلام من ذلك في الأية وظئر اتقى، من ر الر ولكن وقل؛ 
ؤإدبارإقبال هي انما فذكرت كلما منه الدهر تسام لا 

الشاعر:وقول إقبال، ذات أي 
أصبحتمن تواصل وكيف 

الأخر؛وقول مرحب أيي كخلألة أي 
اللحىتنبت أن الفتيان ما لعمرك 

اللحى.نبات فتيان الفتيان ليس أي 

للعلماء:أوجه ثلاثة فيه ثظوة؛ثه أكن أقه سنجل ؤو_ثقاإوأؤه تعالى■ قوله 
كالنساء،غيرهم، دون أي القتال، شانهم من يقاتلونكم. بالدين المراد أن الأول. 

الصوامع.وأصحاب الفانية، والشيوخ والصيان، 
مقللما.قتالهم على الدالة السيف يايات منسوحة أنها اكاتي: 

فكانهالكفار، قتال على وتحريضهم المسلهين تهييج بالأية المراد أن الثالث: 
يقاتلونكم،الذين وأعداوكم خصومكم، هم بقتالهم أمرتكم الذين هؤلاء لهم: يقول 

ؤوهننلوأتعالى: قوله له ويشهد يبينه فالمعنى الثالث، القول وعلى الأول وأفلهرها 
[.٣٦لالودة: دت=قادهيم ءءقث1 َ؟دة 

المرادفي العلماء اختلف . ين آسثد،ثز هما ثنيني ُؤلإذ تعالى؛ قوله 
منإياه ومنعه المحرم العدو صد هو قوم* فقال الكريمة لأية ا هذه في بالإحصار 

قوم:وقال ونحوه. مرض بسبب المحرم حبس به المراد قوم: وقال بالبيت. ف تلوا لا 
ذلك.ونحو ومرض عدو من الجميع يشمل ما له المراد 

صدهنا يالإحصار المراد أن إلى يشير رن-تمه؛ أؤ؛دآ : هذابعد تعالى قوله ولكن 
إلىلا الخوف من الأمن إلى انصرف العرب لغة في أحللق إذا الأمن لأن للمحرم؛ العدو 
أنعلى ل قاس الأمن، منه الذي الشيء يذم لم أنه ويؤيده ذلك، ونحو المرض، مجن الشفاء 
العلماءبحض به أجاب فما العدو، من الخوف أنه فثبت الإحصار، من تقدم ما به الهراد 

بالحملالعاطس سبق ررمن حديث فى كما المرض، من الأمن على يطلق الأمن أن من 
السقوحل؛ظاهر فهو سننه فى ماجة ابن أخرجه والعالوءسأأ واللوصى، الشوحس، من أمن 
الخوف.مجن الأمن إلى لانصرف أطلق فلو المرض، من بكونه مقيد فيه الأمن لأن 

السن،وجع هو الذي الشوص من المذكور وثؤع يخاف بأنه أيضا يجاب وقد 
بهوقوعها قيل لأنه البطن؛ وجع هو الذي والعلوص الأذن، وجع هو الذي واللوص 

•خوف من أمن فقد به وقوعها من أمن فإذا وقوعها؛ من خائف أنه عليه يهللق 



٥٩( ١٩٨)الأية الثرة: سورة 

لغةمحي الخوف لأن منها؛ أمن يقال• أن يحسن فلا لفعل يا يه وقعت كانت لو أما 
إحللاقإمكان زعم أن على هزا فدل بالفعل، واقع لا مستقبل، أمر من الغم هو العرب 
الظاهر.خلاف المرض من الثناء على الأمن 

رجحانهلما يظهر لأي ا قوله؛ في الشيخ إليه ذهب ما أرجحها أقوال وللعلماء 
الروايتينأشهر فى وأحمد والشافعي مالك إليه ذهب ما هو الذكورة الأقوال من يانمليل 

يحللا نحوه أو مرض أصايه من وأن العدو، إحصار الأية في بالإحصار المراد أن عنه، 
لأية.ا ه تنم ؤ؛دآ تعالى: قوله عليه ودل لأية ا فيه نزلت الذي هو هذا لأن يعمرة؛ إلا 

قولوهو محلها، تتعدى لا الرخصة إن العلماء؛ من قال من قول على سئما ولا 
العلم.أهل من جماعة 

الرادأن على العلماء فجمهور [ ١٩٦]البقرة؛ ه هوي ين آتضز ؤثا قوله؛ وأما 
ورواهلغهنه، ط-الب أبى ين على قال وبه ١لأريحة، الأئمة مذهب وهو فوقها، فما شاة به 

العالية،وأبو ومجاهد، وعقناء، حناوس، قال وبه عباس، ابن عن جبير بن سعيد 
والحسن،والمخعي، والمعبي، القاسم، ين الرحنن وعبد الحسين، بن علي ن ومحمد 
وغيره.كثير ابن عنهم نقله كما وغيرهم، حيان، ن ومقاتل والضحاك، وقتادة، 

الإبلهو إنما الهدي، من استيسر بما المراد إن اللم؛ أهل من جماعة وقال 
والقاسم،وسالم، عمر، وابن عائشة، عن مروي لقول ١ وهذا الغنم، دون والمقر 
وغيرهم■حمم، بن وبد الريير، بن وعروة 

لمفانه الحدسية، قصة إليه ذهبوا فيما هؤلاء مستند أن هر والقنا كثير؛ ابن قال 
والبقر.الإبل ذبحوا ؤإتما شاة، ذلك تحلله في ذيح أنه منهم أحد عن ينقل 

والبقرالإبل في نشترك أن ه الله رسول ررأمرنا قال؛ جابر عن الصحيحين ففي 
.بقر٥آ^ فى. منا سبحة كل 

بماالراد أن المسألة؛ هذه فى التحقيق أن يخفى لا - عنه اش عفا — مقيد0 قال 
إبل،من الأنعام؛ لجميع شامل وذلك ، هديا مي يمما تيسر ما الهدي من استيسر 

بالإجراء•أولى والبقرة والناقة أجزأت، شاة تبرت فان وغنم، ويقر، 
.آ؛ غنما مرة ارآهدى قالت؛ ،ؤهأ عائشة عن الصحيحين في ثبت وقد 
إليهذهب الذي التفصيل هو المسالة هذه في التحقيق _؛ عنه الله عفا د مقيذ،ه قال 

حتىيحل ولا أرسله، الحرم إلى الهدي إرسال استقناع إن أنه وهو ه، عباس ابن 
الكان ؤإن الحرم، تيسر مع الحل في الهدي لنحر وجه لا إذ محله، الهدي يبلغ 

الحل.■من فيه أحصر الذي المكان في نحره الحرم إلى إرساله يسممليع 
رتهظم^.تن قلملأ تنثغؤأ آن ئثثاح عكتتظتآ تحالى؛ قوله 



(٢١٢-  ١٩٩)الأس المرة: مورة 

آياتقي وأشار الحج. أثناء ابتغائه في جناح لا الذي الفضل هدا ما هنا يبين لم 
]المزمل:أثله قئل من تنؤف آُألآرحيى ق يصفف ت كقوله التجارة ربح أنه إلى أحر 

يطلونيسافرون الأية فمعنى للتجارة، السفر عن عبارة الأرض في الضرب لأن [؛ ٢٠
هآس محل من ؤآينمأ آببيL ؤا هأذثشسرؤأ آلعبمآوة محيت ^لإدا ت تعالى وقوله التجارة، ربح 

فإذاأي ٩[؛ ]الجمادةأ ايأه ت قبله قوله بدليل والتجارة، بالبيع أي [؛ ١٠
.لهاالنداء عند عليكم محرما كان الذي الربح فاحللبوا الجمعة صلاة انقضى 

علىتدل القرآن فى المعين المعنى إرادة غلبة أن الكتاب هدا ترجمة فى قدمنا وقد 
المرادأن في العلماء بين خلاف ولا أولى، الغالب على الحمل لأن المراد؛ أنه 

.ذكرناكما التجارة، رح لأية ا في المذكور بالفضل 
المومورالمك1ن هنا يبض لم آقثاسه أثثاص حتث من آفْيوأ تعالى: قوله 

حينتدل كما المكان، على تدل كلمة هى التي حيث، بلفغلة عنه المعبر منه بالإفاصة 
ومحببلأية، ا . . . عسردنت^ تؤر آتجّتر ا فاذ ؤ ؛ بقوله ذلك يبين ولكنه الزمان. على 

ولاانثه، ببت قطان نحن ت ويقولون ؛المزدلفة، عرفة يوم يقفون كانوا قريشا أن نزولها 
يقفونالماس وعامة الحرم عن خارج عرفات لأن الحرم؛ من نخرج أن لما ينبغي 

وهوالماس، أفاض حيث من يفيضوا أن واكسلمين، ه، النبي الله فأمر بعرفات، 
قريش.كفعل المزدلفة ص لا عرفات، 

فلفقلةوعليه الإجماع، علبه جرير ابن وحكى العلماء، جماهير مذهب هو وهذا 
الذكر،مقللق في عليها وترتيبها جملة، على جملة عتلمف بمعنى الاكري للترتيب )يم( 

أوو نهمبق يا ثبنا . تتتؤ ذى يوم ق لًلثئ أو رمغ. أؤءلى تعالى؛ قوله ونفليرْ 
.]البلدآ لؤ^اه داأمرءّ-ق  ١۶٥١^آلصز ومواصإ ءامنوأ ين 'كاف ثم مشت يا يفكنا 

الشام;وقول 

جدهذلك يل قساد قد م ثوه أباد محمثم ساد س إن 
منى،إلى مزدلفة ص لأية. ١ اف،يتيإه بقوله! الراد الخلخاء؛ بعض وقال 

إبراهيم.بالماس فالمراد وعليه 
الأرجح.هو لكان خلافه على الحجة إجماع ولولا القول؛ هذ1 في جرير ابن قال 

هنايبين لم ءانتؤإه مى ودتمو0 ألدو ألتو؛ ّةرودأ لكث ؤ;إن تعالى! نوله 
منهمالضحك أنها آخر موضع في بين ولكنه المؤمنين، هؤلاء س الكفار هؤلاء سخرية 
مثواوإدا . بمكؤ_ة ؛١^ آقة من تممؤإ أئذمتتت تعالى؛ قوله وهو مز والمعا 

[٣٠.  ٢٩]المهكض؛ ).اه هدوذ مم 
المؤمنينهؤلاء فوقية هنا يبين لم . آكتته4 ؛م ضدهن \ئز\ ؤوآؤي0 ت تعالى قوله 

آلتئارمن ءامنوأ أرن ٠،^^؛ ؛ كقوله أخر مواضع في ذلك بين ولكنه ١ل^كفرة، هؤلاء على 



٦١( ٢٢١. ٢١٦)القرأ; ّور، 

تثالهملأ أئنثم أك؛با وقوله؛ . ]المطغغين[ واه يثلثون عق . دنئءة؛ؤن 
]الأعراف[.ه .ا أسن ولأَ عو؛هم -ؤق ث" أئق آدئنوأ ثبمثه آثد 

هناالخير هذا يصف لم مظزو. خآ وئو سئا تمخمأ أن ُؤوبمتئ تعالى- قوله 
فيهأثه ومحمل شةق1 دكرهوأ آن ىدسئأ آهنموض ت قوله في مهأ وصفه وقد بالكثرة 

[.١٢ت ء ا لن١ ] ه يتكننإ ح\رإ 
يبينلم انثثلنمحأه• إن د.أيةظتا عن ؛زيهم تئ يمننومحأ ,زازة ت تعالى قوله 

وأنهم، فسهبو1 لم أنهم آخر موصع في بض ولكنه لا؟ أو ذلك استطاعوا هل هتا 
َكمردأآق-يت مس ت تعالى قوله وهو دينهم، •_ المؤمنين رد من اليأس لهم حصل 

كلعلى الإسلام دين مفلهر أنه أخر مواصع في وبض ٣[. ]الماك؛; الإية ؟ ١ ديتيةأ4. ين 
أئؤولبن بآلهدئ رسؤلء فيسن ألزك1ث\ والفتح! والصف، براءة، في كشوله دض 

[.I٢٨ ]الفتح ألل؛ان ؤ ؤظهزم 
ولكنهالكبير؟ الإثم هذا ما هنا سن لم ، إئئ يهما تعالى■ قوله 

الصلاة،وعن اش، ذكر عن والصد بينهم، والبغضاء العداوة إيقاع أنه أخرى آية في بين 
دؤعن وصدلإ وألسك ^ ٠٤٢ؤ، وآتعثة أنمدوه تكم لويع آن ألكطث ثريجد ؤءإق-ا • قوله وهي 

[.٩١ت ]المائدة نمهؤن آنم ئهنر آلصاوؤ ؤعن أس 
بينولكنه الكتابيات، سمول عمومه هر ظ آل٠تركلتاه، ثثكمأ ؤولأ تعالى■ قوله 

'ؤءأ؛نحثتتعالى؛ قوله وهي التحريم، هذا في داخلات لسن الكتابيات أن أخرى آية في 
المشركاتامحم في يدخلن لا الكتابيات ت قيل فان ٥[، ]المائدة; آونوأ أٌآ من 

;وقوله ١[. ]السنة: وأثثغزه آؤف أهل من كمثوأ أرمت أؤ ولذ قوله' بدليل 
٦[.]السةت ؤأتثركزه آتكئف أنو من كمرؤأ أربجت 

[،١٠٥ت ّ__ن_ره ]ألآثئتكد؛ه ولا يجئ أتل ين َةثثوأ أدمى ثرد أ؛ؤئا وقوله؛ 
كماالمشركين امحم في داخلون اللكJاب أهل أن فالجواب المغايرة. يقتضي والعتلف 

أمت\آتنسخ ألتحذرى وقائتب أش أق عمير أتهود '؛؛ؤوهال_.ه قوله؛ في تعالى به صرح 
أفأئ قننلهئ ثث ين أقئن وت امتهئ وثهار يزدك أش 

رثامهم آتث وألسيح أش دوب ين آربثابا ورؤتهم محكام آفكثدرأ و بجيهظوف 
]١^[.قعن كثا شمحنئُ ئئ إلأ ادث لا أي ِبمثثوا آلا لق؛ 

المأمورالمكان هذا هنا يبين لم آثأه؛ أنعم حثث ين ئؤتجى قهنف ■^^؛١ تعالىI قوله 
آيتين؛فى لقبل ١ فى ن لإتيا ١ يه د لمرا ١ ن أ بين ولكنه ٠؛ حيث رر بلففلة عنه لمعير ١ منه ن لإتيا با 

بمعنى؛الإتيان أمر . ت قوله لأن لمقكأه؛ ت هناقوله هي ث إحداهما 
يعنيالحرث محل في هو إنما به المأمور الإتيان أن يبين أؤ-مدكأه؛ ! وقوله الجماع 

بذرمحل ليس الدبر لأن يحفى؛ لا كما لدبر ا دون القبل هو وذلك بالنطفة، الولد بذر 
•ضروري هو كما ، للأولاد 



(٢٢٨-  ٢٢٨)\لأ1ت المرة: ّورة  ٦٢

لأزالمرادط. تلإ4 هُ ًمح ثا ثآنمحا كهئن ص تعار: قوله ناسهما: 
عباس،ابن عن نقله وقد جرير، ابن اختيار وهو الجمهور، قول على الولل، لكم، الله كتب 

بنوالضحاك والربيع، والسدي، البصري، والحسن وعكرمة، والحكم، ومجاهد، 
سرةلمبا با المأمور هو إذن لقبل فا القبل، في بالجماع هو إنما الولد ابتغاء أن ومعلوم مزاحم، 

ابتغاءمحل في المباشرة تلك ولتاكن باشروهن فالأن الأية معنى فيكون الجماع بمعنى فيه، 
لولد.ا يخي ه؛ ثكم آممه تا قوله: بدليل غيره، دون لقبل ا هو لذي ا ولد، لا 

قيالإتيان يكون أن يعني "؛^١^( تحار: قوله معنى أن هدا من لك ويتصح 
علىأو باركة أو مستلقية المرأة كانت ء محوا الرحل، شاء حالة أي على الحرث محل 

تجهئدجابر عن والترمذي داوود وأبو الشيخان رواه ما هذا ويؤيد ذلك، عير أو حنب، 
فنزلت:أحول، الولد حاء ورائها من جامعها إذا تقول: اليهود كانت قال: 
!لأية،معنى أن يرى .٥ حابرأ أن هذا من ففلهر ج1لم'ه. أئ خآم مأزأ لبجأ حرق 

•وراثها من كان ولو شئم حالة أية على القل في فأتوهن 
كبتهبما بالمراد هنا يصرح لم قلوبكم^. كبث ءآ يواحنم تعالى• قوله 

أنالمائدة سورة في بين ولكنه حنث، إذا ذلك على يترتب ما هتا يذكر ولم قلوبهم، 
إذاذلك في اللازم أن وبين والقصد، بالنية اليمين عقد هو القلوب، كسبت بما المراد 
عنعجز ومن رقبة تحرير أو كسوتهم، أو مساكين، عشرة إحلعام هي: كفارة، حنث 
ألأبمنعثوم تا ؤاين>ءغم ؤولنغأ، قوله: في وذلك أيام، ثلاثة فصوم الثلاثة من واحد 

قسيبمت تحرير آو كسوأتهر أو أهيكم تثلممؤن ما أوسط ين مسنكإأنا عثرة إطعام ئ^ئنردهآ 
[.٨٩]المائدة: ١لإية . . ئسئه. ^١ كقنرة داها أياؤ ممثت شبم-ثام محي ثن 

المتللقات،لجميع ثمولها هذه ء1اهر ه. ألفهن يمبممك تعالى؛ قوله 
علىلمنصوص ا مل لحوا كا العموم، هذه من المطلقات بعفر حرؤج أحر آيات في بين ولكنه 

سمىآتهز إن ث؛آتؤ ثن ألجني( يف دس قوله: في الحمل، وضع عدتهن أن 
أنهنعلى المنصوص الدخول قبل وكالطلقات . ٤[ ]الطلاق: بجمزه تِ وأم أئهر ثقثة 

أنمل من حللثتمؤهى ثر آلصؤمنثت قكحتُ إذا ءامنهمإ آقن؛ن ونآتإ،ا ؤ ت بقول أتمملأ، عليهن عدة لا 
•آ ٤٩■ ]الأحزاب ه جملاملحا ؤممحؤهى ئعتمهى نعندؤثما عدؤ س عليهن لكم همنا ئمسوهرك 
قوله:فى أشهر ثلاثة عدتهن أن نين فقد صغر، أو لكبر يحفن لا اللواتي أما 

.٤[ ]الطلاق: بحصه لز وأم أسهر ئقتة سمن آثئتر ؛ jiتآتؤِ ثن آلجمف ين دس 
ومنهالحيض، على لغت طلق القرء لأن إجمال؛ فيه اؤثثثئم_ووه. ) تعالى قوله 

تلأعشى ا قول وهنه الهلهر على أيفآ لغة امء ويْللق . أقراوائ،ااأيام الصلاة رردعي قوله.؛ 
عزالكاعزيم اها لأقصر تثغزوة م جاثأن يوم كل أفي 

ائكانفروء من فيها صاع لما مه رقالحي وفي الأ مة مورث



٦٣( ٢٢٨)الأية الثرة: سورة 

لأنألأظهر هو ت الطهر يالقرء المراد أن إلى ذهب من وأدلة ت الشخ قول وخلاصة 
علىدلا الحديث، وهدا لأية، ا وهذه الأطهار؟ أو الحيضات القروء هل الخلاف مدار 
منلا الدليل، هدا يقاوم شيء ه، بيه ستة ولا افه، كتاب في يوجد ولا الأطيار. أنها 

فيمذكور عليه متفق حديث لأنه ا النزاع محل في الصراحة جهة من ولا الصحة، جهة 
العدةهو الطهر بان النبي فيه صرح وقد تعالى. الله كتاب من آية معنى بيان معرصى 

ارةلإثفا ١[، ]آلهللاق: لمدبزه قئلمؤهن ؤ بقوله؛ وعلا، جل الله مراد هو ذلك أن مبينا 
قولهمعنى لأن الهللاق؛ فيه الواقع الطهر حال إلى راجعة العدة، فتلك ه! قوله في 

هوالطهر هو الذي الحال ذلك أن بين ثم ظاهرأ، كونها حال في أي ظاهرأ؛ فليقللقها 
العل،ةأن في صريح نقس وهذا العزيز، كتابه في الله مراد هو ذلك بأن مصرحا العدة 

الحيضاتهي يقول لمن الدليل هذا هن تخلخس ولا الخبر، لتأنيث الإشارة وأنث بالطهر، 
العلماء.بعض بهذا قال كما القروء خصوص في والنزلع القروء، غير الحدة قال! إذا إلا 

علىالحربي، اللسان أهل ؤإجماع الشرعي، العرف أهل إجماع يرده القول وهذا 
تعالى!قال وقد ذلك. على زائد آخر شيء لا القروء نفس هى بالقروء تعتد من عدة أن 
بثلاثةعنه المعبر هو وذلك إجماعا، التربص زمن وهي ١[ ]العللاق؛ آلعدوه ؤأحصؤإ أؤ 

يصحفلا الأية هذه في [ ٢٢٨]البقرة: تعالى؛ قوله معمول هي التي ئروء 
ثلاثةعلى زائدأ الحدة. يسمى شيئا بالأقراء تعتد الني الطاقة على إن يقول؛ أن لأحد 

معلوم.هو كما البتة، الكريمة لأية ا في الذكورة قروء لا 
الآيةالكربةأنظامهذْتعالى؛ قوله 

موصعفي أشار ولكنه . وغيرهارجعية بين ذلك قي فرق لا بردهن، أحق المهللقات كل أزواج 
يكحترإدا ءامتؤأ ^،؛^١ تعالى؛ قوله في وذلك عليها، له رجحة لا البائن أن إلى آخر 

[.٤٩ب: لأحزا ]ا ه ئعتلبوبا عدؤ من علإهى لكم فا دمسومى> أن قل ين حللثتمؤهن ثنن آلموهءنن.ت 
بانقضاءانت إذا أنها إلى هنا أشار أنه كما بائن، الدخول قبل العللاق لأن وذلك، 

لأنثإلث،يم، ق ينين نص تعالى؛ قوله في وذلك عليها، له رجعة لا الحدة 
قروء.بثلاثة الأية في عنه العبر العدة زمن إلى راجعة أؤذلكه؛ يقوله؛ الإشارة 

الرجعة،بتلك الإصلاح إرادتهم بردهن أحق الرجعيات بعولة كون في هنا واشترط 
فيصرح ولكنه هنا، الشرط هذا لمفهوم يتعرض ولم إمّلنئه، وإل قوله؛ في 

بها؛الإصرار بقصد بل الإصلاح بنية لا ارتجحها إذا الرجعية زؤج أن أخر؛ مواصع 
تعالى؛قوله في النهي مدلول هو كما عليه، حرام رجحتها أن ذلك، نحو أو لتخالمه 

-هئ4 آم ءاقت قخدوأ ولا مسم ظؤ ممد دالك معز وش لعئدط ضناؤ؛ محكئن ^ولأ 
فيبه المصرح الشرط مفهوم عليه دل كما إجماعا، حرام الإصرار ؛قصل، فالرجعة 

صرحفلو الأمر، ظاهر باعتبار حينئذ رجعته وصحة لأية. ا ض/ارإه؛ ثيخس قوله؛ 
تعالى.اطه عند والحلم ذكرنا، كما رجعته لأبطل المرر، بقصد ارتجعها بأنه للحاكم 



(٢٢٩-  ٢٢٨)ص الترة: سورة 

علىللرجال التي الدرجة هدم ما هتا يبين لم ه. دؤثه ئهى تعالى• قوله 
ألسثاؤعز ئوامورى ت تعالى هوله وهو آخر موصع فى لها أشار ولكنه النساء، 

أنإلى فأثار [، ٣٤]اونساء; ه آمولهإ من آنئقوأ وينا يعتي( عق بمثهر أقي محثثز يما 
ؤقلييعى،حلقى نقص والأنوثة وكمال شرف الذكورة لأن وذلك المرأة؛ من أضل الرجل 

والحلي،الزينة أنولع الناس جميع لها يجعل الأنثى لأن ذلك؛ على مجمع كانه والخلق 
لفجما الذكر ئ، بخلا الأنوثة، هو الذي لطسبمى ا الخلقي النقص لجبر هو إنما وذلك 

ونحوه.الحلي عن يكفيه ذكورته 

وآومنبقوله: القلبيعيين، الخلقسن وصعقها المرأة نقص إلى تعالى أشار وقد 
دليلالحلية في نشأتها لأن ]الز-حرف[؛ و(ه■ صان ثر آئصامِ ؤ، نهو آلثؤ ؤسا ثثشؤأ 

تلشاعر ا قال كما لحلى يا عليه والتغطية حبره، المرأة فلزم نقصها، على 
فصراالحسن إذا حسن من يتمم نقيصة من زينة إلا الحلي وما 
يزوراأن إلى يحنج لم كحسولثا رآ موفال الجمان كإذا ا وأم

الشاعر".قال كما الخلقي، الضعف على دليل ظلت إذا الخصام في إبانتها م عات ولأن 
يجيبكيف يدر لم الأذى ببعض له عرضوا إذا من وأهلي بنفسي 

مريبال يقحتى مأكتة ه يتزل ولم البريء عذر يعتذر فلم 
له.حكم لا النادر لأن النساء؛ بنوادر عبرة ولا 

وصفهفي الكامل أن إلى [، ٣٤]التساء! من آنمقوأ ويما ؤ I بقوله وأشار 
حلقة.الناقص الضعيف على قائما يكون أن حاله، محب ينا وحلقته وقوته 

علىيقوم من. لأن ؛ ميراثها على مضاعفا ميراثه جعل إليها المشار الحكمة ولهذه 
علىالنقص مترقب ؤإيثار للزيادة، مترقب غيره عليه يقوم ومن للنقّص، مترقب غيره 

الحكمة.ظاهر الزيادة مترقب 

>ؤذثاوغ؛; بقوله المرأة إذن دون الرجل بيد القللاق كون حكمة إلى أشار أنه كما 
علىيرغم أن ينبغي لا للزراعة مناسب غير حقله أن عرف من لأن ^؛ p^Jحنق 

بيدالازدراع آلة أن المعنى هذا ويوضح الزراعة. محب ينا لا حقل في الازدراع 
إنفإنها بذلك، ترضى حتى فيها له حاجة لا من مع البقاء على أكره فلو الرجل، 

منه،ل التتحصيل على تقدر فلم إليها، ينتشر ولا ، ذكره يقوم لا تجامعه أن أرادت 
هوكما كارهة وهي يوليها فانه الرجل، بخلاف النكاح من الغرض أعظم هو الذي 

فيمنحصر كله الطلاق أن الكريمة لأية ا هذه ظاهر تعالى; هوله 
الرجعةيعده تملك الذي الطلاق هو المرتين فى المنحصر أن بين تعالى ولكنه المرتين، 

زوج.بعد إلا الراجحة بعدها تحل لا التي الثالثة الطّلقة بذكره وذلك، مهللقا، لا 



(■٢٢٩-  ٢٢٨)الترأ: ّورة 

فقوله:القول هدا وعلى لأية، ا بمده بق لإ يل ة؛ خؤة؟ ت قوله في المذكورة وهي 
هيالثالئة الطلقة العلماء! بعض وقال الرجعة. عدم به يعني إإجم*-نه؛ مج 

إليهمرفوعا هدا وروي إإبمن4؛ مج  'ظتعالى؛ قوله في المذكورة 
إإ-صتنه.آومح ؤؤت1ايوأ تعار؛ قوله 

يدالقللاق كون حكمة الهللاق إيات من غيرها في ولا الأية هذ0 في يبين لم 
تزؤعحقل المرأة أن ذلك حكمة أن آخر موصع في لين ولكنه المرأة، إذن دون الرجل 

فالحكمةللزراعة صالح غير حقله أل رأى ومن الأرحس، في اليدر يريع كما النهلفة فيه 
لزراعتهصالحا حقلا ليختار وشأنه؛ يترك وأن فيه، الازدريع على يرغم لا أن تقتفي 

إيضاحه.تقدم كما لكمه مث تعالى؛ قوله في وذللئ، 
يمتاأق■ بخاة" أن إلا سع ءاتقتزهن متآ ئأ-فدوأ أن لخقم محل ولا ؤ تعالى؛ قوله 

ممتدؤئاقلا■ آممي حدود تةل،ا ؤء ق آهتي خ! عثؤنا جتلح ملأ اثو حدؤد يقعا أب حقم ؤ0 آثه حدهمد 
ّر.(يم القنل،ون هم هأؤكلش آلئه حدؤد ينمد وس 

أعقليمما شيء في الرجؤع له يحل لا الزوج بآن الكريمة لأية ا هن.ه في صرح 
جناحفلا■ بينهما، فيما الله حدود يقيما ألا حافا إذا الخلع، مسيل على إلا زوجته، 

الأخذ.في هو عليه ولا ١^.^، في هي عليها جناح لا أي؛ الخلع؛ في إذن عليهما 
زوجاتهم،الأزواج أعطى مما شيء في الرجمحع عن بالهي آحر موصع في وصرح 

أخذمن المانع الم، أن وبين مبين، ؤإثم بهتان أخذْ أن وبين قنعتارأ، المحقلى كان ولو 
رؤجآستدال أرديم أؤو.إئ تعالى؛ قوله في وذللث، بالجماع. إليها أفشى أنه هو منه شيء 

فيئاوإثما بهكثا أئأحدض ئثتق ينه ئأ-غذوا يمك\و\ إنددتهن وثائيثتِ رؤج معفاث 
علفثا.4يةئا ءناًًقم وأحدث بمتي، إق بمئبمطم أقق ومد يأحدولإ قش و. 

منالنفّس ٍليب عن ياكن لم إذا ذللث، عن النهي محل أن م موضع في وبين ]النساء[. 
وأشار٤[. همجاه اكتثا صوه مثا تته عن لكآ طتق أؤ؛ن قوله؛ في وذللث، المرأة؛ 

[.٢٤]الساء; ألمربمنإه بمد ئ يهء وصتيقر مثا عوم  ٤٣-؛ؤ)؛؟ بقوله؛ ذللث، إلى 
طلاقا؛يعد ولا فخ الخلع أن الكريمة لأية ا هذه من عباس ابن أخن، تنبيه؛ 

[_J،فبما ءث؟1ا جتيح 4،؟ ؛ بقوله الخلع ذكر ثم قال؛ تعالى اممه لأن 
يذلإ محل نؤ ظلاها يقوله؛ الثالئة العللقة ذكر ثم ثالثا، طلاقا يعتبره فلم دءه؛ 
عمر،وابن عفان ين عثمان عن رواية وهو وس وطا عكرمة قال وبهذا • لأية ا • ■ بمده■ 

كشرابن عنهم نقله كما علي بن وداود ثور وأنح، راهويه، بن إسحاق قول وهو 
أحمد■عن الروايمحن ؤإحدى القديم في الشافعي قول وهو وغيره، 

طلأُقايحد لا الخلع أن على الأية يخْ الاستدلال _؛ عته افه عفا . مقيده قال 
فيالذكورة هي الثالثة الهللقة أن من إليه مرفوعا م تقل، لما عندي؛ بفلّاهر لمس 
حسن.مرسل وهو إإ؛جممه مح ُؤأو قوله؛ 
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أخرجهبما يعضد حسن مرمحسل فإنه أولى، الحديث بهذا والأخذ الباري.' فتح في قال 
اللهفليتق مقتين امرأته الرحل طلق رءإذا ت قال صحح. بسند عباس ابن حديث من الطبري 

.شيئآاء حقها من يفللمها فلا يسرحها أو صحيتها، فيحسن يمسكها أن قاما الثالثة. فى 

ألاخوفهما عند الخلع مشروعية بيان إلا منه يرد لم المذكور لحلع ١ ق ففرا وعليه 
عليهليرتب كرره؛ إنما طلقها فان وقوله! الثالثة. الهللقة بعد ذكر لأنه افه؛ حدود يقيما 

قولهأن على فرعنا ولو بمده. يى لد بجل قوله! هو الذي الثالثة، يعد يلزم ما 
فيالمذكورة هي الثالثة الهللقة وأن الرجعة، عدم به يراد • ه يبمش لمج تعالى' 

اشلأن طلاقا؛ الخلع عذ عدم أيضا ذلك من يلزم لم ■ ه لم يل هلا ؤن،قها ؤ قوله; 
صورةمنه فاستثنى الأزواج. يعطاه فيما الرحؤع منع معرض في الخلع ذكر تعالى 
وللعلماءالأية، سياق من ظاهر هو كما طلاقا، اعتبارها عدم ذلك من يلزم ولا جائزة، 

الشيخ;قول وخلاصة وأحكامه الخلع في أقوال 
العوضلأن ; المعنى.جهة من ظاهر طلاقا الخلع وكون _; عنه فه ا عفا - مقيده قال 

اللأنه الطلاق؛ وهو الزؤج، يملكه ما مقابلة في بذلته إنما جهتها من للزؤج المبذول 
فيالبخاري أخرجه ما له ؤيدل مقابلته. في قالعوصى بالطلاق، إلا سرعا فراقا لها يملك 
أتتقيس، بن ثابت امرأة أن عباس ابن حديث من زوجه قيس بن ثابت مخالعة قصة 

ولكنيدين، ولا خلق من عليه أعتب ما قيس بن ثابت فه ا رسول يا فقالت; ه النثي 
قالنعم. قالت; حاليقته؟أا عليه ررأتردين ه; افص رسول فقال الإسلام، في الكفر أكره 

وطلقهاالخديقة رراقبل ; قولهفان تطاليمهء وطلقها الحديقة ررائبل ; طها رسول 
الزؤج.حق من هو الذي الطلاق في مبذول العوض أن على دليل فيه _A؛((، 

.نتيمئن أو ء-مبني هأسكنن آظهن تيس أقتآة طقم ووإدا ت-عالى; نوله 
ولكنهبالفعل، عدتهن انقضاء يهزه الكريمة; لأية ا هزه في تعالى قوله ظاهر 

تعالى;قوله في وذلك خاصة، الحدة زمن في إلا رجعة لا أنه آخر موضع في بتن 
العدةزمن إلى راجعة قوله: فى ارة الإثلأن د',إلثه؛ ق مدجن آم 

أنالأية تلك من فاتضح دهّبماركته. ؤو[وءلكت تعالى; قوله في قروء بثلاثة عنه المعبر 
■أجلها بلؤخ على وأشرفن العدة، انقضاء قاربن أي: أجلهن• فبلغن معنى 

الكريمةالأية هذه في تعالى صرح لتندؤأه. م/لرإ ةب^ئن 'وولأ تعالى; قوله 
إذالأنها أعطاها؛ ما بأخذه عليها الاعتداء لأجل لها؛ مضارة المرأة إمساك عن بالتهي 

بأنهاآخر موضع في وصرح ضرره. من السلامة ابتغاء منه؛ افتدت الإصرار عليها طل 
تعالى;قوله فى وذلك منه، تفتدي حتى عضلها، له جاز مبينة بفاحشة أتت إذا 

واختلف[. ١٩]النساء: مشده يثحشق أتن أن إلا ءاقتموهن ثنا ِمعمن كدهبوا ستبملؤهى 
هي;قوم وقال الزنا، 'همي؛ متهم جماعة فقال المبينة. بالفاحشة المراد في العلماء 
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حرير.ابن اختاره كما للكل لأية ا شمول هر لظا وا اللسان. وبواءه والعصيان النشوز 
جرتها؛مضا جازت نشزت أو بلسانها، أساءت أو زنت خاذا جيد، إنه ت كثير ابن وقال 

لأية.ا عموم من ذكرتا ما على أع2؛ل1ها يما منه لتفتدي 
الكريمةلأية ا هذه قي ذكر • هلا؛؛؛؛ أولتدق ث^بمئوا أن أردم ت تعالى قوله 

الأجرةسلم إذا ذلك، في عليه جناح لا أمه غير مرصعة لولده يعللب أن أراد إذا الرجل أن 
يقولهالطلاق سورة في بينه ولكنه لذلك، الموجب الوجه هنا يبين ولم العقد، في المعينة 
منالرجل امتناع Jتعاسرهمت والمراد ٦[، ت ]الطلاق 4مئه لهُ فنتيح قرم' زؤإن تعالى! 

ته•ويرصك، الرجل يبذله يما الإرصاع قول من المرأة وامتناع المرأة، تهللبه ما دفع 
أثيرآوثه أنثسهن يرثنن آئ ريدروذ *شغ' يثومة الى■ عته ولئ

ولكنهوعشر، أشهر بأرJعة تعتد عنها متوفى كل أن الكريمة لأية ا هذه هر ظا • ه وعسمإ 
عدتهاكانت حاملا كانت فان حاملا، تكن لم ما ذللث، محل أن آخر موضع في بين 

٤[،]الطلأق: خملهأه بمص آن أتلهن آ*لأحماو ؤُأوكث قوله: في وذلك حما_ها، وضع 
فىلأملمية ا بيعة للبى ا إذن من عليه المتفق الحديث فى ثبت ما إيضاحا ويزيده 
بوضععنها المتوفى الحامل عدة وكون بايام، زوجها وفاة يحد حملها يوضع الزواج 
عنويروى الأجلين. بأقصى تعتل قال؛ لمن حلافا ه عنه ثبت كما الحق، هو حملها 

تعالى.اش عند والعلم عباس. وابن علي 

■مهان 
:زتلآنذ، ;نذتحن منم ثثمحن ص تعار: قوله أعني الأيتان ماتان الأول: 

٤[]الطلاق: •تلهأه بمص أن صئ؛ ^^تقئافي وقوله: وثئءه أنير أرته أثمهن 
والراجحبينهما، الترجيح الأصول في والمقرر وجه، من لأعمين ا تعارض باب من 

تبقوله قي( لمرا )ا في عقده كما المرجوح عموم به يخصصن منهما 
معتبرحتما ؛الترجيح فالحكم هر فلوجه من العموم يك ؤإن 

لعموممخصصي ٤[ ]الهللاق: ؤوأوك-ت •' عموم أن الصحيحة السنة بينت ومحي 
عموملا المنكرة الجمؤع أن ذكروا الأصوليين من جماعة أن مع منكزه. يثوير0 أؤواكم1( 

بخلافيعم فلا منآكر جمع آروجاه ويدروق ؤ قوله• لأن البقرة؛ آية قي عموم فلا وعليه لها، 
بهاالمحرف إلى والمصاف بأل، معرف إلى مضاف فانه ٤[ لالطلأق1 قوله• 

العموم؛صح على عاطفا بقوله السعود( )مراقي في عقده كما العموم، صح من 
وجداي حمأل يا رفعما وم

فىنقد الخصوص تحقق إذا رف عمى إلة افياصأو 
أيعليه، المقام لدلالة ؛ محذوف بالموصول للحملة الرابهل الضمير الثاني؛ 

الحرب،؛كقول وعشرأ أشهر أربحة بعدهم يتربصن أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين 
.يدرهم منه منوان أي ؛ بدرهم منوان السمن 
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أثمى.4ؤ ثقا أثتلأ ٣ ¥_ ممار: قوله 
مواءالمتقي، طاقها على طلقة لكل حق المتعة أن الكريمة الأية هذء ظاهر 

تتعالى قوله الخموم لهدا ويدل لا؟ أم صداق لها فرص لا أم اكخول قبل أتللقت 
ؤأثثذآئ؛لوؤأ ئعاًت< آلدتا آلثتوه تردى ّكتن إن اخيق قل أي 

كسنخهأسوة أؤ رسؤل ؤ، مأ كان ت وله قع م]الأح__زاب[ ؤاه ية ّمإثا 
الأمةجمح حكمه يعم ه يه الخاص الخطاب أن الأصول قي تقرر وقد [ ٢١ت ]الأحزاب 

تبقوله المعود( )مراقى فى عقده كما الخصوص على بدليل إلا 

المنىالمدهب فى تعميمه المي حوطب قد ه بوما 

علىبدليل إلا به. بخصوصه القائل للماضي حلافا الثلاثة، الأئمة مذهب وهو 
مفروضالمي أزواج أن فاعلم دلك عرفت ؤإذا الموصع. هذا غير في بيناه كما العموم، 

اكحول.قبل الخعللقة لخصوص لمعة ا أن آخر موصع من يفهم وقد بهن، خول ومل لهن 
الدخولقبل والهللقة الصداق، تستحق الدخول يعد المهللقة لأن معا؛ الصداق وفرض 

لهافالخعة شيئا، تستحق لا قبلهما والطلقة الصداق. نصف تستحق الصداق فرص وبعد 
آزئنوس لم نا ألثاء هم إن عوؤ ه؛؛،٤ تعالى؛ قوله في وذلك كسرها لجبر خاصة 
ثقهمبمست ة سؤئن آن مز ثن طقثتؤئق أؤوإن ال؛ قم ثدثثمهة4 فيبمأ لهن ثئبٍبمؤإ 
معقول.ظاهر ووجهه الفصل، هدا في ظاهرة الأية فهدم ما ممد هميبمه 

كانؤإن نمخول ا قبل للمهللقة لمعة با لأمر ا على يدل ما آخر موصع في لى تعا ذكر وقد 
منطكاؤهن و آثفيثت دكتتث إد1  ١۶١^! ٧٤٠٥١^٤^، قوله فى وذلك ، لها منروصأ 

.هؤة سمث ريؤئن تتثيثن ثنينح عدؤ من عقهن محأ تا تثؤثى ث قز 
منواحدة وبكل ، وغيرها الصداق لها الفروصى يشمل عمومها ظاهر لأن ]الأحزاب[؛ 

الأصولفي تقرر وقد بالعموم، الأخذ لأحوحل وا العلماء. من حماعة أخذ الثلاث الأيات 
يقوله؛المعود( )مراقي في وعقده الإباحة، على اكال على مقدم الأمر على اكال النص أن 

الأخرهذا ثم هي لموا ا عد ير والأمت بثومل اقون
إلخ....إباحة على 

النصعلى مقدم أمجر على اكال النص أن يعني؛ إباحة. على الأخر هذا ثم فقوله! 
الالخعة قدر أن والتحقيق؛ الطّلب. عهدة من الخروج في للاحتياتل إباحة، على اكال 

قدرعلى توافقا فان ه محوره أنثر وعد هدرم آمحبيج ؤء تعالى؛ لقوله شرعا؛ فيه تحديد 
علىالقدر فيعين الخاحل، تحشؤ؛ في يجتهد فالحاكم اختلفا ؤإن واصح، فالأمر معين 
قوله؛وظاهر الظاهر هو هذا [ ٢٣٦]المقرة؛ ألومج ؤؤ تعالى• قوله صوء 

ومنزلك خلافا الجملة في الخعة وجوب يقتصي وقوله؛ أؤوثغ؛ؤهى4 
المتعةوجوب عدم على المالكية يحفى واستدل أصلا، المتعة وجوب عدم في وافقه 
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كانتفلو ; قالوا(لثموأه عق ؤء1ا ت وقال آأحسإنه عل ا؛ؤحئا ت قال تعالى افه بأن 
الواجب.القدر فيها لعين واجبة كانت لو وبأنها أحد. كل على حقا لكانت واحبة 

هيماينهفن لا وجوبها عدم على الاستدلال هذا _ت عنه الله عفا . مقيده هال 
وليسللوجوب تأكيد ه ألثمن وؤو [، ٩١ت ]التوبة ه ثن ؤء قوله• لأن يظهر؛ 
فيلقرطي ا قال الناس. جميع على التقوى لوجوب مثلا؛ متقيا لست يقول أن لأحد 

تأكيدو ؤ وقوله; نصه! ما لأية ا ٠ ٠ تعالى' قوله تفسير 
قالوهد ومعاصيه، به الإشراك فى اطه يتقى أن عليه يجب واحد كل لأن لإيجابها؛ 

فيها،الواجب القدر لعين واجبة كانت لو ت وقولهم غيشأه، هدى ؤ القرآن؛ في تعالى 
النؤعوذلك اللازم، القدر فيها يعتن ولم واجبة والأقارب الأزواج فنفقة السقوحل. ظاهر 

معلوم.هو كما الشراع جمع في عليه مجمع المناحل تحقيق مجن 
لهثِئثاد ألتوء ثدر أنف ثئتر دبرهم بن •حر-محأ ُن >إل ئر م تعار؛ قول 

■آجلا4 ثم مومأ أقث 
الفراربأن ياعلامجهم القتال على المؤمنين تشجيع الكريمة، لأية ا هده من المقصود 

هانتينجيه، لا القتل أو الموت من فراره أن الإنسان علم فإذا ينجي، لا الموت من 
بالأيةمراده هو هذا أن تعالى أثار وقد الميدان. في والتقدم الأقران؛ مبارزة عليه 
و^٥]، ت قوله في هنا إليه أشار بما وصرح ٢^^■، سجيل ؤر أؤرقتاوأ تقوله• أتجها حيث 

وهذه]الأحزاب[ هللا إلا قنمف لا ^١ اةذنيأ أو آتيت محنك همقر ك ألإإ.ر 
ولومنه، ينجي لا القتل من الفرار أن تبين لأنها القتال؛ على التشجع ش آية أعظم 
صاحب.أم ابن قعنب قال كما قريب، عن ميت فهو منه نجاته فرض 
قدماتأن بك يهتتفلا جدة نفي يت لاقأنت إذا 

أينماتصادفه سوف فيخشها من ة يالمنفان 
رماهتأن ك ارا صقفان ا هاببأمح.اك __ت_ء>__هلدؤإن 

تزهير وقال 

فيهرميعمر تخهلئ ومن نمته تصب من عشواء خهل المنايا رأيت 
القليب!أبو وقال 

اجبانتكون أن العجز فمن بد الموت من يكن م لؤإذا 
قال؛من أجاد ولقد 

القدرمن ينجو لا بالجبن والمرء مكرمة الإقدام وفي عار الجبن في 
منالفرار جواز عدم لأية ١ هذه من ويوحد المذكورة، بالأيات المراد هو وهذا 

منالفرار عن النهي النص. عن ب وقد فيها، وأن بأرض وقع إذا الطاعون 
•عنها خارجا كنت إذا فيها هو الش لأرض ا على القدوم وعن الء؛لاءون 
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إلامعداة ألم، لفعل تقدمه مما القرآن في ونحوها تر( )ألم لففلة تأت لم ت تنبيه 
وجوازلزومه عدم والتحقيق لازم ذلك أن العلماء يعص ظن وقد • إلى هو الذي بالحرف 

القيس!امرئ قول له يشهد كما الجر، حرف دون بقسه تعديته 

تعليبلم ؤإن طيبا بها وحدت طارقا جئت كلما ترياني ألم 
طثمإه.آصعاه؛ا ه ثمننعيي حثث شيقا أقن يميمحس ه يا ه ت تعالى قوله 

تبلغأنها آخر موصع في بين ولكنه الكثيرة، الأصعاف هزه قدر هنا يبين لم 
ؤ،ملهتّ ينلهقول أؤءئل تعالى! قوله فى وذلك ذلك. عن وتزيد صعق سبعمائة 

ه.يثاء لش بمنمن ؤأش ثؤ تأقة سم لإ ؤ س-ناؤ سح أسئ -مة ّةثلي أقه سميخي 
ئقثلآ4.نقا ح ثأ4كثه أثثك ه >ثثاكط تعالى: قوله 

الدرؤعصنعة علمه مما أن أحر مواضع ش بين وقد علمه، مما شيئا هنا ييين لم 
[.٨٠لالأنساء! لأية ا . . . ^ بأسّكم من هتيتغ لخنكم لودس صنمه كقوله! 

[.١١، ١٠]سبآ: أثنيه ق ؤئدر سنيثت آعمل آن ؤا تلثديد له وهوله: 
الكفارأن واللام بأن هنا تأكيده ْبن يفهم سممىه نى ^3،^ تعالى؛ محوله 

أؤويمولقوله! في المفهوم بهذا صرح وقد المعاني، فن في تقرر كما رسالته ينكرون 
[.٤٣لالرءد: ١لأية - ■ . لست ِةرجأ هفك 

بمنيروتبع أثث 'قم من منهم سن عق بمثيم يثلثا أنيل ققن الى؛ تعه محول
وعلىعليه — موسى منهم أن بين وقد منهم الله كلمه الذي هدا هنا يبين لم ■ دأتأدؤه 

^،؛1،وقوله! [. ١٦٤]الماء: ئو==قدثاه ثونئ آثع ووقم بقوله! - والملأم الصلاة نبينا 
اممهكلم من منهم كثير؛ ابن قال [• ١٤٤]الأعر١ف: ودةني4 هظي أناين ؤ آصثلثنف 

ابنصحيح في المروي الحديث في ورد كما آدم وكذلك ه، ومحمدأ موسى يعني 
ه•ذر أيي عن حيان 

قولهيبينه حيان ابن صحيح في الوارد آدم تكليم _! عنه افه عفا - مقيده قال 
يغيرأنه قي ظاهر فانه الايات من وأمثالها أ.إدنئيم ررؤيك آنت أسؤثر كقادم ^^١ تعالى! 
إليهارسول فهو لسانه، على الشجرة عن حواء نهى لأية ا هذه من ؤيفلهر الملك، واسطة 
سئلوقد نصه! ما ه آقث عئأ ثن ؤن1هم تعالى! قوله تفسير قي القرطبي قال بذلك، 
تأولوقد عطية! ن ا قال مكلم، نبي نعم فقال! هو؟ مرسل أتي آدم عن الله رسول 
انوقال اه. ٠ موسى خاصية تبقى هذا فحلى الجنة، في كان آدم تكليم أن الناس بعص 
آدملأن نصه؛ ما البقرة سورة في ه هدى مى أؤظثا تعالى: قوله تفسير في جرير 

ثناؤهحل افه من والرسول الأرض، إلى أهبقل أن بحد حياته، أيام يم المي هو كان 
مىههتدغ أؤلإما بقوله! — الرسول . وهو معنيا يكون أن حائز فغير ولده، إلى 

عنالمتقدم كثير ابن كلام وفي وفيه • بلففله منه الحجة محل اه. رسل، أي: ئ-دىه 



٧١( YoY)-!لأية الغرة: ّورْ 

الشفائحديث في ثبت ما مع مشكل وهو ومحول آدم بأن التصريح حبان ابن صحيح 
قولهله ؤيشهد الرسل أول لام والالصلاة نبينا وعلى عليه نوحا أن من عليه المتفق 
أنهوالفلاهر [ ١٦٣اء: ]الِئ يأفتم مج إق أؤ-صآ َكآ ،1^1 آوجنأ وج تعالى: 

وجهين؛س إلا للجمع طريق لا 
فيأرسل رسول أول ونوح الجنة، في وذريته لزوجه أرسل آدم أن الأيل؛ 

نوحاائتوا ولكن ١١ويقول؛ وغيرهما؛ الصحيحين في ثبت ما الجمع لهذا ويدل الأرض، 
لملو الأرض أهل إلى فقوله الحديث. . . . الأرضءاأهل إلى اش بعئه رسول أول فانه 
يفهمبل حشوأ، الكلام ذلك لكان الأرض، أهل لغير بعث رسول عن الاحتراز به يرد 
له.القرتلبي نقل قدمنا الذي عهلية ابن بكلام له نس ونتأ ّ ذكرنا ما مخالفته مفهوم من 

كفرمنهم يصدر لم الفطرة على وهم ذريته إلى أرسل آدم أن الثاني؛ الوجه 
تعالى،بالله الإشراك عن ينهاهم كافرين لقوم أرسل رسول أول هو ونوح فأطاعوه، 
إلأَآلكاش َغدا ؤو، تعالى؛ قوله الوجه لهذا ويدل وحده، له العبادة باحلاص ويأمرهم 

نؤح،قوم كفر حتى أي الحنيف الدين على أي• • تا ١ ٩ ]يونس؛ لأية ا ■ . * وبجدثهً أشق 
أعلم.تعالى وافص الأية. آفؤث5ه أممه دمث ُ؛ءت-ْ أثه أقاس وقوته؛ 

دليؤ4.بمثهم ؤء تعار؛ وقوله 
مقاماو،و< يعئق، أن ^٢ كقوله؛ محماّ.أ. منهم أن إر أحر مواضع في أمار 

وقوله؛[، ٢٨]بأ: لأئاير(ه إلا رمت؛نلث، ^٠^[ قوله؛ أو [ ٧٩]الإسراء: قتمؤداه 
وآلهمقان رل ألjتما ه؛ وقوف[، ١٠٨]الأء-راف: بميماه إثأًظم أس رت؛ول وف 

إبراهيممنهم أن إلى أحر مواضع في وأمار ]الغرقان[. روه ثذمل هنت عتدءء 
إلىاثاناه لفاص ثاطك ءاؤ 'وقوله؛ [، ١٢٠]آك،: قليلاه ِلآهيق أسُ كقوله؛ 

ئقتاوق قوله؛ وهو داود متهم أن إلى آحر موضع في وأمار . الآيارت،من ذلك غير 
منهمأن إلى آخر موضع في ار وأث[. ٠٠]الإسراء؛ رمياه داود وءانبما و أيث بمص 

يقوله؛عيي متهم أن إر هنا وأمار ]مريم[. عليا ٠ثةJا ؤووهعن2ص قوله؛ وهو إدريس 
.أكشت،ه ثزم أة عيش ؤئ؛ائتا 

هتنمى عق بمصهم قثلنا الثنلر ؤء؛، تعار؛ قوله أعني؛ الكريمة الأية ُلء0 في تنبيه؛ 
هأنه عليه المتفق هريرة أبي حديث، في نت أنه ووجهه؛ ّ ، معروفقوي إشكال ية. ألا 

فإذايفيق، من أول فأكون القيامة يوم يصعقون الناس فإن موسى عر تخيردر ررلأ قال؛ 
فيأيضا ت؛، وثباطه^ استثنى ممن كان أم قبر أفاق أدري فلا الموش، بجاب باطش موسى 

يوميما«اعمون النامن فإن ، الأنساء بين تخيروا ررلأ عليه المتفق سعيد أبي حديث 
منحيروتى ولا رواية وفى ^؛،، blأنبياء يين تفصلوا لألأ رواية وفى الحديث، . . . الهيامةاأ

مشكلة،لأية ا وهذه ت نصه م1 لأية ١ هذه تشسير فى القرطبي وقال الأنبياء®. بين 
افه®أنبياء بين تفضالوا ولا الأنبياء بين تخيروا ررلأ ت قال ه المى يأته ثابتة والأحاديث 
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اه.فلأن. من أفضل محلان ولا محلان، من خير فلأن تقولوا لا أي؛ الثقاة، الأئمة رواها 
أن! أحدها ، وحو0 من والجواب نصه! ما الإشكال هذا عن الجواب فى كثير ابن محال 
الهضمباب من قاله هدا أن الثاني؛ نظر■ هذا وفي بالتفصيل، يعلم أن قبل كان هذا 

عندفيها تحاكموا التي الحال هده مثل في التفضيل عن نهي هذا أن الثالث؛ والتواضع. 
مقامليس الخامس؛ والعصبية. الأراء بمجرد تفضلوا لا الرابع؛ والتشاجر. التخاصم 
به.والإيمان له والتسليم الانقياد وعليكم وحل، عر الله إلى هو ؤإنما إليكم، التفضيل 

منعأن واختار الإشكال، هذا عن كثيرة أجوية تفسيره ش القرطي وذكر بلففله، منه اه. 
لخصوصوا الأحوال زيادة من غمها في وجوازه النبوة، خصوص في التفضل 
التفضلمن المخ إن قال! من قول هدا من وأحن قك نمه; ما قال فقد والكرامات 

زيادةفي التفضيل ؤإنما ، فيها تفاضل لا واحدة خصلة هى التي النبوة جهة من هو إنما 
المتبايات.والمعجزات والألهلاف والكرامات لخصوص وا الأحوال 

ولذلك؛ عليهّا رائدة أخر بامور تتفاضل ؤإنما تتفاضل، فلا نفسها في الموة وأما 
بعضهمورفع النه كلم من ومنهم خليلا، اتخذ من ومنهم عزم، وأولو رسل منهم 

]الإسراء:ومناه داود وءاقتا بملإ ءق 'اشكث بمغن ثقتا تعالى؛ اش ال قدرجات. 
والقولنسخ، غير من والأحاديث الأي بين جمع فإنه حسن قول وهذا قلت؛ 0ه[. 

أشاروقد الوسائل، من وأعطي الفضائل من مح يما هو إنما بعض على بعضهم بتفضيل 
السماءأهل وعلى الأنبياء على محمدأ فضل اف، إن فقال؛ هذا إلى عباس ابن 

وشؤ. قال؛ تعالى الثه إن فقال؛ الماء؟ أهل على فضله عباس ابن يا يم ؛ فقالوا
]ايى،آ..i وىَى؛للكِ ح همي ٥^، لأوه ِش الئُ  41ِم قو 

ئأ-ءرهرثا دنك ين قدم نا أثذ أق تيقن )ؤ( ثث ثْا ثك ثحنا ^٩ ه؛ لمحمد ل ! وف
منأرنئت1 ؤون\ تعالى; انثه قال قال; الأنبياء؟ ء-لى فضله فما ; قالوا٢[. ، ١ ]الفتح: 

لمحمد- وجل عز - اش وقال ٤[ ]إبراهيم؛ ه ذم ل؛تيكث مُمهء إ-لساتي إلا رسول 
محمدأبو ذكره والإنس، الخن إلى فأرسله [ TA]سبأ: قنايزه يٍفاثت إلا أر؛بتنك ُؤوما 

ومحمد.وموسى ؤإبرامم نوح آدم بني خير هريرة: أبو وقال منيم، في الدارمي 
ومعلومالتعيين، في هريرة وأبي عاس ابن من نص وهذا الرمل، من العزم أولو وهم 

واسودابالرسالة، غيره على فضل أرسل من فال برسل؛ لم ممن أفضل أرسل من أن 
.به خفاء لا مما وهذا إياهم، وقتلهم أممهم تكذيب من الرسل يلقاه ما إلى النبوة في 
.بلففله منه الغرض محل اه. 

إجمالاالتفضل جواز الجمع وجه أن القرطبي عنه نقله كما عطية ابن واختار 
الخصوصطريق على التفضيل ومنع يعين ولم فخر؛أ ولا Tدم ولد سد ررأنا ه؛ كقوله 
بنيوض من حير أنا يقول أن لأحد يبي ررلأ ت وقوله مهمساأ على مضلونى ررلأ ت كقوله 
تعالى.الله عتو والحلم ذلاثا ونحو ْشأأ 



٧٣( ٢١٢)الأية سورة 

أذىولا ثقا آنثئوأ تا يئئو0 لا ثم أثب سهل إ، أُوللهم يغبتون ؤأق؛ث تعالى• قوله 
منأن لأية ا هذه من يفهم .ه ^jyj^ ئم ثة ءيهتِ حيف ولأ ريهم بمن■ ٣ ع' 

لمحبممُؤلهم قوله؛ فير هنا المذكور الثواب هذا له يحصل لم والأذى المى إنفاقه أنع 
قوله:في المفهوم بهذا تعالى صرح وقد يحو>ث>ك.4 ئث؛ ولا ءقهن لألأ.مف ه بمد 

■رألآذئه يألنتيأ ٠^٥^٢ يوأ ك  ٢١٣١٠^؛)؛، ؤثنأ؛ها 
هذْفي صرح • ألوره إل أكلكن نن بحِيههم ت\4نث\' أليي ولأ تعالى؛ قوله 

هاض رسول وأن وليهم، بأنه أحرى أية ي وصرح المومنن، ولي الله بأن الكريمة الأية 
أسو%ؤم ؤ.إتا تعالى؛ قوله في وذلك بعض أولياء بعضهم وأن وليهم، 

[،٧١]التوبة؛ يمؤ^ أنوء بمثئأ دكههف ؤوأل*فيون وقال؛ لأية ا [ ٥٥]المائدة: ءاتيآه 
تعالى؛قوله وهو الكافرين دون للمسلمين الولاية هذه بخصوص أحر موضع في وصرح 

أحرموصع في وصرح ]محمد[، وه لم مق لا أل٤يه^i ؤأة  ١٣١،مد أق يأف 
؛ةإثمحيتن أرف ُؤأللإ تعالى؛ قوله وهو هم، أنفمن بالمؤمنين أولى ه نبيه بأن 

وهيللمؤمنين، تعالى ولايته لمرة ُذْ، البقرة آية في وبين ٦[، ]الأحزاب: أذفسآ؛ره 
ينيغيجهم ءاموأ ٢^-؛,^ رل، ُؤأس تعالى؛ بقوله النور إلى الظلادت؛، من لهم إحراجه 
عنوالحزن الخوف إذهاب ولايته ثمرة من أن أحر موضع في وبين آلوره، إل أشكت 
إيى؛^١؟ تعالى؛ قوله في وذلك وتقواهم بإيمانهم تعالى له ولايتهم أن وبين أوليائه، 

وهبنجري يتقامأ ءاسوأ ألإكت . بم-رنحى هم ثب عأيهح حول لا أثه أؤتآء 
وهوالصالحين يتولى أيضا وأنه . بيه ولي تعالى أنه أحر موضع في وصرح ]يونس[، 

.]الأءراف[ .(ه ألصنلح؛ن يثول وهو أوقب لثل أثوى آس يبمإ تعالى؛ قوله 
وبالور!لضلاله، بالفللمات الراد أوه ي أشكت تل ؤثئري4م تعالى: ئوله 

طريقوأن الفللمات لجمعه متعددة؛ الضلال طرق أن منها يفهم الأية وهذه الهدى، 
أحرمواضع في تعالى بينه هنا إليه المشار المعنى وهذا النور، لإفراده واحدة؛ الحق 

ّهلآ'هش ثآفم يثير؛، الثيث ثييوأ ولا هأئعوْ مستقيما مخش هتيا ه؛ ولقك
النورلفقل تعالى وحد ولهذا نصه؛ ما الأية هذه تفسير في كثير ابن قال [. ١٥٣]الأنعام: 

هتداوآل ؤ قال؛ كما ياطلة وكلها كثيرة أجناس والكفر واحد الحق لأن الفللمات؛ وحمع 
صظميدء وبم0قم دأ,لآقم سهيأء عن يم' ذقولأ ألثثثأ ييئوأ ولا قأئعؤآ مخًل 
تعالى؛وقال ١[، ]الأنعام: ثألؤره آشثك تعالى؛ وقال ]الأنعام[، ؤاه ثنقون 

بتفردإشعار لفظها في التي الايات من ذلك غير إلى [ ٤٨]المحل: ثآلشث٦له أييث 
,بلففله منه وتشعبه وتعدده الباطل وانتثار الحق 

الطاغوت!العلماءت بعض قال \هرثه. أزؤآوب َكثيأ ووآلخث> تعالى• قوله 
أي[ ١٧٥ت ن عمرا ]Tj أوإ1تاةهي ثئوف آلثظان ؤإئ*ا تعالى• قوله لهذا ؤيدل الشيعلان 
ِفييثيلون َكمروأ ءأؤمأ، آس سل ؤ، يثيلون ءامنؤأ ^٢^؛ تعالى! وقوله أوليائه من يخوفكم 



(٢٧٠-  ٢٦٤)الأيات اص: سورة  ٧٤

ه:وء_ول،؛[، ]١٧صبمئا كان آلئ-ئكن x،- إة القثلي أزهء ثثنو ألْكزت تيز 
^ءهدوأأؤإدهِ وقوله! [، ٥٠عدوه دؤ وخز يوف، ين ؤلثثاء ودرئه7 ؤآفثقخدُذع 

طاغوتفهو اش دون من عبد ما كل أن والتحقيق [. ٣٠]الأًءراف؛ أنٍتاءه 
بل ثثئ إلإم أقثد م تعالى: قال كما ولثسءلان ذلك س الأكبر والحفل 

ثدعوثوإن إقث إلا دوتيدء ين دعوث ؛^إن وقال؛ [ ٦٠س: ]يإقمح4 آفظنن دنثدمحأ 
4'ألسلة ثثد لا ؤكأ؛ني هيم: حليله عن ل وق! لاوساء[، .4 ميدا كنكثا إلا 

أأ2غ'آثنتزم ؤدئ حندلوؤ لِآوِلثآدهن إق ثو-مل ^اشظن اؤو]ة ال؛ وق؛؛، ٤٤تمبم(ث 
الأيات.من ذلك غير إلى [ ١٢١]الأنعام: 

بقوله!الذين بالذي؛ المراد أن بين • موه يئا؛ ثائر ينفق ؤؤَظكءا ■ ت*المح، موله 
•ًتقثتوأه منا تيء عق يئدروث لا ؤ 

بهنا يبين لم • آلاؤه تثحيز ف أحصردا لإخى ُؤلأثدراء تٌالكا• قوله 
ديارهممن لهم الكفار إحراج هو فقرهم ب أن الحشر سورة في بين ولكنه فقرهم؛ 

٨[.]الحض: ١^^ ومحوهوه ين هممأ أوي ألثهن؟ين ؤ,بمممز بقوله• وأموالهم 
لأيةا هذه معنى • ر،اتاه ما قيم عفئ ثؤمحي ين صبمله جاءم ؤئ0 • تعالى قوله 

المعاملةترك إ أي فانتنهى الربا أكل عن يها يزحرْ ربه من موعثلة حاء0 من أن الكريمة 
نزولقبل مضى ما أي سأقه؛ نا 4،؛^ لأمره؛ وامتئالأ تعالى اش من خوفا بالربا؛ 
أمريفعل الإنسان يؤاخذ لا اطه أن الكريمة لأية ا هذه من ويؤخذ الريا أموال من التحريم 

كانواالذين في قال فقد كثيرة أيان في المحنى هذا أوصح وقد عليه، يحرمه أن بحد إلا 
وء_ماوأءامتوأ ألإببث عل 4ليس التحريم؛ وول قبل الميسر مال ويأكلون الخمر، يشربون 
.[ ٩١٠٠]المائدة! طعموأ4 فيما جى آلصتيصت 

ذهغ؛ابأرطمنا ذك>ؤ\' التحريم: قبل آباصم أزواج يتزوجون كانوا الل-ين م، وقال 
عليكمجناح فلا التحريم قبل سلف ما لكن أي؛ [ ٢٢اء: ]المتثش4 ئد ما 1لأ آوه محت 
.[ ٢٣]التساء: 4 سلم، قد ما إلا آلاحكتهن تمتث\ تجمعوأ ■' تعالى قوله ونفليره فيه، 

الصلاةفي وقال [. ٩٥؛،-؛: ]١٧ثأت،ه هما أثث التحريم؛ قبل الصيد في وقال 
إلىصلاتكم أي؛ إثةةم4 لنمخ أقن كاذ ؛^^،١ استقباله؛ نسخ قبل المقدس بيت إلى 

المسخ.قبل المقدس بيت 

لقربالهماستغفروا لما والمسلمين النبي. أن المعنى هذا في الأدلة أصرح ومن 
م_ثنهمإق ءاموأ }\ؤخآ؛\ لائي 4نا،لى تعالى؛ افه وأنزل المشركين من الموتى 

على ١۶٠وند]الموبة[ أئجي.4 أصحمث، أمم ثم بهي ما بمي ين محت أولء قاوا ًق 
حقسلتهم إي بمد مما إيل أثث حقارث< 4وما ذللثط: في افه أنزل للمشركين استغفارهم 

انقائه,ن بيا يعد إلا أَ بفحل يضلهم لا نه يا فصرح [ ١١٥التوبة: ] 4 يثقوكئ ما لهم يغسل 



٧٥( ٠٢٨٢  ٢٧٦)!أيان اوقرْ: سورة 

أي؛الربا يمحق بأنه الكريمة لأية ا هذه في صؤح * ١^^١^ آثث يمص ؤ تعالى* قوله 
وغيره،كثير ابن قاله كما يه ينتفع فلا ماله بركة يحرمه أو صاحبه يد ْن Jالكالية يذهبه 

فآلقيمحإ ردا بن ءاينر '؛ؤوما كقوله؛ آخر مواصع في إليه أشار الربا محق من هنا ذكر وما 
وؤوالثيب ألئيث ينزى لا ^٥]، وق_ول_ه؛ [ ٣٩]ال_روم! \ؤه عند خلأ' فأد 'الناثن أنيل 

١٠]المائدة؛ ألخيثي َكارة أعءثبك  جرمحكتؤمنيبح عأ بمض_هر آلخيث وبجعل ؤ وقوله؛ [. ٠
.لأية ا هذه تفسير في كثير ابن ذلك إلى أشار كما [ I٣٧ ]الأنفال جهمه ؤ؛ إتحتذر همعا 

بالرباالمتعال بأن وصؤح ألنيؤأه ؤوأحمبم • بقوله الربا بتحريم صرح الله أن واعلم 
مؤ0 . ئيمحن كشر إن اؤيرأ بن ثو ما ودروأ أق أققرأ ءانؤإ أرمى ^٩١^١ ؛ بقوله افه محارب 

■.اه تثشوث ؤي هليمون ب رءوس قشز ثير رزن اق بن ترب آدمرأ سما 
يتخبهلهالذي يقوم كما إلا القيامة يوم قبره من أي يقوم، لا الربا آكل بأن وصرح 

J؛،^L^أرف يقوم 'قا إلا يزمون لا أفيوإ يألكأون ؤأثمّى يقوله؛ المس من اكيهلان 
.جو\كثيرة ذك في والأحاديث أزيؤأه بثل أثيح إقا أمم،لوأ له آتيأ ين ألئيعلن 

كرباوذلك أحد فيه يحالف ولم منعه على المسلمون أجمع مجا منه الربا أن واعلم 
بينالنساء وربا الدين، قدر فى الأحر يزيده أن على الأجل فى يزيده أن وهو الجاهلية، 

الشعيروبين والثر، البر وبين والفضة، الذهب وبين والفضة، والفضة والذهب، الذهب 
•يعص مع بعضها لأربعة ا هذه بين وكذك لملح، وا لملح ا وبين كمر، وا كمر ١ وبين لشعير، وا 

يربيتعالى أنه الكريمة الأية هذه في ذكر آلصتدثمبه. ووبرن تعالى؛ قوله 
ذلكفي يشترحل وأنه الأحر، مضاعفة الإرباء هذا أن آخر مجوصع في وبين الصدقات 

أقؤنه فيدؤى جؤكر ين ءائبمِ ^^؛،١ تعالى؛ قوله وهو تعالى فه ا لوحه النية إخلاص 
•[ ٣٩ت ]الروم أينيئنيزه هم 
؟يققتوءو.نلمس أجم إلآ ديغ ئداتتم إدا ءاموأ ألمك> وكآبما تعالى؛ قوله 

علىيدل افه من الأمر لأن واجبة؛ الدين كتابة أن الكريمة الأية هذه ظاهر 
تحدوأهمثم ساتر عك كنتر ووإن يقوله؛ إيجاب لا إرشاد أمر أنه إلى أشار ولكنه الوجوب. 

قيتحذرها عند [بة iSLJامن بدل وهو إجماعا يجب لا الرهن لأن مئيونيهه؛ همْنن '؛متا 
أبنؤ؛ن بقوله؛ الوجوب بعدم وصرح واجبا. بدلها لكان واجبة الكتابة كانت فلو ية ألا 

للندبقوله؛ في الأمر أن لتحقيق فا t_^^؛ أونتمى آقتيى قلثور بمهثا بصكآ 
علىهو إك فيه الكتابة إلى لندب فا إجماعا، ويتركه يهبه أن الدين لرب لأن والإرشاد؛ 

ففيائتمنت ؤإن فحرم، أشهدت إن يعضهم؛ وقال القرطبي. قاله للناس الحيعلة جهة 
أيضا،القرطبي قاله الصحح، هو القول وهذا عطية، ابن ومحمعة حل 

بالكتب،لأمره ناسخ الأية، . . أبزه. ؤ؛ن قوله؛ أن يرون كانوا الشعبي؛ وقال 
إلىالربيع وذهب الخيري سعيد أبي عن وروى زيد، ابن وقاله جريج، ابن نحوه وحكى 



(٢٨٢. ٢٧٦)الأس القرة سورة  ٧٦

ونمكبمياه نيكم أمن ^؛0 ت بقوله تعالى الله حمقه ثم الألفاظ بهدم واجب ذلك أن 
لأيةا بهدم فرض جب وا الدين كتابة فمالوا ه ؤةءكسو، فوله في لأمر ا هر ، Ja؛عة جما 

يره.نففي الهلبري جرير ابن اختيار وهو جحود أو يان نفيه ييع لئلا قرفا؛ أو كان بيعا 
لهوسيأتي الدطي من اه فليشهد- باع ومن فليكتب أدان من جريج؛ ابن وقال 

.قريا الله شاء إن بيان زيادة 

يكونلا الرهن أن . سذ-يه عك َقتهم تعالى• قوله ْن العلماء بعص أخذ ت تنبيه 
الحضر.قي جوازه والتحقيق وداود والضحاك مجاهد قاله كما المفر في إلا ثروعا 

بثلاثينيهودي عند مرهونة ودرعه توفي أنه عائشة عن الصحيحين في ثبتا وقد 
حديد•ْن درع أنها الصممن ومحي شعير- من صاعا 

عنددرعا رهن ه أنه أنس عن ماجة وابن والنسائي وأحمد البخاري وروى 
عباسابن عن ماجه وابن والنسائي ولأحمل . لأهله شعيرآ منه وأخي بالمدينة يهودي 

مفهوملا شنره ع ّكقز ت قوله أن على الصحيح الحديث فدل عائشة حديث مثل 
الحضرفي يتعذر لا الكاتب أن الغالب إذ الغالب، الأمر على جرى لأنه له؛ مخالفة 

كماالمخالفة مفهوم اعتبار مواغ من الغالب على والجري المفر، في غالبا يتعذر ؤإنما 
تعالى.اهه عند والعلم مرارأ. الكتاب هذا في ذكرناه 

فيجبأيضا الوجوب الأمر هذا هر حنا سسايسثيم. إدا ؤوآئ-هدوا تعالى'. قوله 
بنوسعيد والضحاك عمر وابن ت الأشعري موسى أبو قال وبهذا يشهد أن باع من على 

قالهؤإيراهيم وعقناء بكر أبو وابنه علي بن وداود ومجاهد زيد ين وجابر الخسب 
مخالفيشهد لم من بان وصرح الانتصار غاية الهلبري جرير ابن له وانتصر القرطبي، 

إليهمندوب أمر الدين وكتابة الخيايحة على الإشهاد أن على العّلماء وجمهور دقه ا لكتاب 
.لأية ا ١ . بممث-ايم. بم2قتمج آمن ؤ؛ق تعالى! قوله لدلك ويدل واجب، لا 

عنيحك ولم الصحيح وهو قال؛ الكافة قول هذا إن المالكي! العربي ابن وقال 
كتابهونسخة قال! وكتب، الني باع وقد قال■ الضحاك إلا بالوجوب قال ممن أحد 
اللهرسول محمد من هوذة بن خالد بن الحداء اشترى ما هذا الرحيم الرحمن الله بسم 

ولمباع وقد للمسلم. الملم بيع خبثة ولا غائلة ولا داء لا أمة أو عبدآ منه اشترى 
لوجبواجما أمرأ الإشهاد كان ولو يشهد، ولم يهودي عند درعه ورهن واشترى يشهد 

اه.النازعة. لخوف الرهن ٌع 
الوجوبذكرنا قد قلت! نصه مجا هذا العربي ابن كلام ساق أن يحد القرتلبي قال 

يعدإسلامه وكان داوود وأبو المارقهلتي أخرجه هذا العداء وحديث الضحاك غير عن 
.ينصرنا ولم لله ا يغلهرتا فلم حنين يوم ه لله ١ رسول تلنا قا القاتل! وهو وحنين، فتح لا 

.هذا حديثه وذكر عمر أبو ذكره ٠ إسلامه فحسن أسلم ثم 



٧٧( ٢٨٢-  ٢٧٦)الايات اكرة سورة 

فقال!الغاu]^ عن عروبة أبى بن سعيد سالت الأصمعي؛ قال آخره؛ فى وقال 
الملمين.عهد أهل بح فقال؛ لخبثه ا عن وسالته والزنى والسرقة الإياق 

فصعبالوثائق في أما قلق، ذلك في جوب والو ععلية؛ بن محمد أبو الإمام وقال 
بعضنقي عادة يكون وقد الإشهاد. يترك الأستثلأف التاجر يقصد فربما كثر ما وأما شاق، 

محيكله ذلك فيدخل عليه يشهد فلا الموقر الكبير والرجل العالم من يستحي وقد البلاد. 
يمتععذر يقع لم ما الأغلب في المصلحة من فيه لما ندبا بالإشهاد الأمر ويبقى الائتمان 

إدا: قالواأنهم قوم عن ومكي والنحاس اليدوي وحكى ذكرنا، كما منه 
الخيريسعيد أبي عن النحاس وأسندي بمضاه نقcقم آين و؛ق بقوله! منسوخ ثسايم>ه 

ؤ؛نI قوله !لى آحقئبوهه تسثتص محم إك بميا ئداينم إدا ءاموأ ١^؛^ كأيها ؤ ! تلا وأنه 
.قبلها ما لأية ا هده نسخت قال؛ آوتيى أؤيى هلود بمضا بضكم أيث 

زيد.بن الرحمن وعبد والحكم الحسن قول وهذا النحاس؛ قال 

كاتبا.يجد لم من حكم هذا ؤإنما الأول غير حكم هذا لأن له؛ معنى لا وهذا القرطي• قال 
بنمنكمأين ؛ن مثجوضه مهتز ؛اتا تمحدوأ ولم سفر عك كذر وإن ؤ وحل؛ عز ش ا قال 

هذايكون أن جاز ولو آمثثههقال؛ آزئيى ١ثيى ؤ٥٠>؛ برهن يطالبه فلم أي؛ بمصث-ايم 
مجثاء آؤ سشر عق أؤ همعتئ كم ؤوإن وجل• عز قوله يكون أن لجاز للأول، ناسخا 

قسرإدا ءامنوأ أدمكؤ أؤكآث؛ا وجل؛ عز لقوله ناسخا [. ٤٣]النساء؛ ألثادْله من نكم 
هيساميجئ ثم وشن وجل؛ عز قوله يكون أن ز ولجا ٦[. ]المائدة؛ 'ألماوءه إل 

[.I٩٢ ]الماء رمزه أؤهتم؟ار وجل؛ عز لقوله ناسخا [ ٩٢]المساءت ث-هنتي 

نزولهباحر يتبين لم بمْقاه هنئم ين أؤ؛ق تعالى؛ قوله إن العلماء؛ بعض وقال 
الناسخيرد أن يجوز ولا معا، وردا بل بالإشهاد الأمر على المش؛ملة الأية صدر عن 

قيللما قال أنه عباس ابن عن روي وقد قال؛ واحدة، حالة في جميعا معا والمنسوخ 
قال؛نسخ، فيها ليس محكمة لدين ا آية إن فه وا لا قال؛ منسوخة لدين ا آية إن له؛ 

الكتابمنها طرقا الدين لتوثيق جعل تعالى افه أن وذلك للطمأنينة جعل إنما والإشهاد 
بطريقمشرؤع الرهن أن الأمصار علماء بين خلاف ولا الإشهاد ومنها الرهن ومنها 
يتبايعونالناس زال وما الإشهاد، في مثله ذلك من فيعلم الوجوب بتلريق لا الندب 
غيرمن بذلك الناس علم مع إشهاد عير من وجبلا وسهلا وبحرأ وبرأ وسفرآ حضرأ 
حسناستدلال كله هدا قلت؛ تاركه، على النكير تركوا ما الإشهاد وجب ولو نكير. 

عنالدارقتلني أخرجه ما وهو الإشهاد ترك في المنة صريح من جاء ما منه وأحسن 
حتىالربذة وجنوب الر؛ذ،ة مجن ركب في أقبلنا قال؛ ثجهنع ربي المحا افه عبد بن طارق 

أبيضانثوبان عليه رجل أتانا إذ قعود نحن لمما لنا، طعينة ومحنا المدينة من قريبا نزلنا 
ومعناقال؛ لربيه ا وجنوب لربيه ا من ؛ فقلناالقوم؟ أين من فقال؛ عليه، فرددنا فسلم 



(٢٨٦)الأية البقرة: سورة ^^^ ٧٨

صاعآوكذا بكذا ؛ محلنا بكم؟ ت محال نعم ت قفلنا هذا؟ جملكم تبيعوني فقال! أحمر جمل 
دخلحتى الجمل يرأس أخذ ثم أخذته، محل وقال! ثسا استوصعنا فما محال! مر. تس 

الفنمنة!فقالت تعرفونه، لا من جملكم أعقليتم ! ومحلنا بيننا فتلاومنا عنا فتوارى المدينة 
ليلةبالقمر أشبه رجل وجه رأيت ما ليخفركم. كان ما رجل وجه رأيت فقل تلاوموا لا 

رسولأنا عليكم السلام فقال! رجل، أتانا العشاء كان فلما وجهه من البدر 
تستوفواحتى لوا ونكتا تشبعوا حتى هذا من تأكلوا أن أمركم ؤإنه إليكم . اش رسول 

ينعمارة عن الزهري الحديث وذكر . استوفيناحتى واكتلنا شبعنا حتى فأكلنا محال! 
منفرسا ابتاع . النبي أن ه! النبي أصمحاب من وهو حدثه عمه أن خزيمة 
محالبعتك أني يشهد شاهدأ هلم يقول! الأعرابي فقلمق وفيه الحديث. . . . أعرابي، 

تشهد؟بم فقال! خزيمة على النبي فاقبل بعته. أنك أشهي، أنا ثابت! بن خزيمة 
رجلين.بشهادة خزيمة شهادة . الله رسول فجعل ه الله رسول يا بتصديقك قال! 

٠بلفغله القرحلبى س اه وغيره. النساش أحرجه 

وكتابةوا الإشهاد أن على صحة لوا ا الدلالة نقلنا وفيما _! عنه الله عفا - مقيد0 قال 
لأيةا هذه في تعالى ق، ا يبين ولم وغيره، حرير ابن قاله كما واجبان فرصان لا إليهما مندوب 
فيبينه ولكنه الشهود في العدالة اشتراط ة؛نايتنثه إدا ؤوآق-ؤدوأ _! وعلا جز - قوله أعني! 

]الطلاق؛يءه توب ذومح، ؤوآئ؟دوأ وقوله! من رمّون قد كقوله! أخر مواصع 
الموصع.هذا غير في بيناه كما المقيد على يحمل المقللق أن لأصول ا في تقرر وقد • ٢[ 

آغقتاأه_آؤ ئسيشا ^١^( دؤاخد.ذا لا تعا1ى! قوله 
الحط-افي بقوله أجابه أنه إلى وأشار لا؟ أو هذا دعاءهم أجاب هل هنا يبين لم 

فيأجابه أنه إلى وأشار الأية. ه[ ]الأحزاب! ِيدءه ثئثآئم يثا جكح عفيتمحكم ؤوإيس 
ام!]الأذار_!؛ه ٢^٠٥ألميِ ح آلأوحقرئ بمد يئعد ثلأ ^لشثهلنن ينثك أؤواثا بقوله! ن نسيا ل١ 

ؤو[ثاآية أن هذا في يقدح ولا ذلك في عليه إثم لا الذكرى قبل أنه في ظاهر فانه [، ٦٨
منمانع لا إذ مدنية؛ ه محنا إن نواحينا ^؛٦ واية مكية، [ ٦٨]الأنعام! آلسفلنزه يضحنك 

ألقرأ لما الني، أن ٌام صحيح في ثبت وقد • كعكه بالمكي المدني بيان 
نعم.تعالى ^ ٧١قال أو سثآ إن 
منألإمى عق كظثاز َقتا إص-ئإ ثقنآ ثنمز ولا ^^١ تعار؛ قوله 

محمولاكان الذي الإصر يبين ولم لا؟ أو هذا دعاءهم أجاب هل هنا يبين لم 
عنهمأؤوبم_ع كقوله! أخر مواصع في هذا دعاءهم أجاب أنه وبين قبلنا، من على 

إلأدن،تا أممه هض ولا ونونه! [ ١٥٧]الأء__راف! عقهنِه آقؤر إصرئم 
أثثؤم؛يد وقوله! [ ٧٨]الحج: ه حج من آلدن 1، عوؤ جعد وقوله! ه وتعها 
ٌنعلتم، حمل الذي الإصر بض إلى وأشار - الايات من ذلك غثر إلى أوّ-ر4• لآًقم 



٧٩)٧( الأبت وءسا0; _،" 

التوبةمول في النفس قتل اشتراط لأن ٣<، ظ ه س' بقوله: قبلنا 
. Ajijld(قول وصه التكليف في الئئل والإصر الإصر، أعظم من 

ء-رفواما بعد عنهم الإصر والحامل مرانهم يغشى أن القيم مانع يا 

عمرانأل سورة 

ه.ي تم ؤء ممالى: قوله 
ويحتملالمعنى، ؤإدراك التفسير الكريمة لأية ا هدم في بالتأويل المراد أن يحتمل 

أنواعمن أن الكتاب هذا مقدمة في قدمنا وقد إليها يؤول التي أمره حقيقة به المراد أن 
ذلكأن يبين القرآن• في الغالب هو الاحتمالين أحد كون أن فيه ذكرناها التي البيان 

ؤإذا• غيره على الحمل من أولى الأغلب على الحمل لأن الراد؛ هو الغالب الاحتمال 
إليهايوول التي الأمر حقيقة على التأويل إطلاق القرآن في الغالب أن فاعلم ذلك عرفت 

يأف،بجم أو؛وب؛ة ؛ثلرون ؛^٥^، وقوله؛ ١[ • ٠ ]يوسف: تده ين وءبى ثأييث أؤذدا كقوله: 
يأخمها يشهء بجًلإأ آذ يما َقدُأ ه: ولوقة. الأي. . [. ٥٣راف: ]الأعؤيده 

منذلك غير إلى [ ٥٩]النساء: ئأو_هه ولثمن حير ؛^؛؛؛٤( وقوله: [ ٣٩]يونس: 
إليهصار إذا كذا إلى الشيء آل من التأويل وأصل الطبري: حرير ابن قال الآيادت،. 

الأعشى:بيت الرواة يعص أنشل، وقد وقال: إليه، صيرته أنا وأولته لا، أو يؤول ورجع 
اأصحثفالقاب ريعي تأول ا هحبأول تت، كانا هأنعلى 

كانحبها أن بل-ك يريد ؤإنما ومرجعه حبها، مصير حبها ناول بقوله: ويعنى قال: 
قبلكا يما قل،ر فصا أصحب حتى ينبت يرل فلم لعغلم، ا إلى لصغر ا من فآل قلبه في صغيرأ 

البيت:ا هل، ينشد وقل، قال أمه. مثل كبيرأ فقنحار أصحب، حتى تا ي،ثيزل لم ي الن، الصغير 
فأص_ح_سااااب قال ربعي توالى ا هحبتوابع كانت، ا هأنعلى 

أصحبومعنى الماج أول في ولد الذي الممب،. والربعي: فيه، ناهد فلا وعليه 
القيس:امرئ قول ومنه يقوده، من لكل انقاد 

اأصحيا متكرهيد قإذا ر إمة يرثي ن، يولم، 
هوراء بعدها مفتوحة الميم يل. ونشل، الهمزة بكر والإمر: الفاصل. وجع والرثية: 

اللسان:وصاحم، لأزهري ا الل،كور الأعشى بيت وأنثي لضعفه أحد؛ لكل يأتمر اللم،ي 
اقاص—حباب قال ربعي توالى ية بأجننوى ت، كانها ولكن




