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التوبةقبول في النفس قتل اشتراط- لأن ؛ ءأقو ب1يسةلم اق ؤئؤإت\ ت بقوله قبلن-ا 
النابغة.قول وصه التكليف في الثمل والإصر الإصر، أعفلم من 

عرفواما بعد عنهم الإصر والحامل مرانهم يغشى أن القيم مانع يا 

م؛(

عمرانآو قوزة 

ه.ي ثم ي تعار: قوله 
ويحتملالمعنى، ؤإدراك التفسير الكريمة لأية ا هذه في بالتأويل المراد أن يحتمل 

أنولعمن أن الكتاب هذا مقدمة في قدمنا وقد إليها يؤول التي أمره حقيقة له المراد أن 
ذلكأن يبين القران. في الخالب هو الاحتمالين أحد كون أن فيه ذكرناها التي البيان 

ؤإذاغيره• على الحمل من أور الأغلب على الحمل لأن المراد؛ هو الغالب الاحتمال 
إليهايؤول التي الأمر حقيقة على التاؤيل إطلاق القرآن في الغالب أن فاعلم ذلك عرفت 
١ت ]يوسف ئده من رءثى ئأؤيل ^٠٥^٠١ • كقوله  ٠ ينهقم إلا يشة ^٥^ وقوله: [ ٠
أتم^١ يشهء بجتلؤأ ؤ يثا َقديوأ و ه: ولوقة. لأيا . . [. ٥٣راف: ]الآعه ؟وإل 

منذلك غير إلى [ ٥٩]المساء: قأؤ_هه ومحل ثيث ^^٥٤، وقوله: [ ٣٩]يوض: دأودج4 
إليهصار إذا كذا إلى الشيء آل من التأويل وأصل الطبري: حرير ابن قال الأيات. 

الأعشى:بيت الرواة بعض أنشد وقد وقال: إليه، صيرته أنا وأولته لا، أو يؤول ورجع 
اصحبافب السقا ربعي ناول حبها ناول كانت ا هأنعلى 

كانحبها أن بذلك يريد ؤإنما ومرجعه حبها، مصير حبها ناول بقوله: ويعنى قال: 
كالسقبقديما فصار أصحب حتى ينبت يزل فلم العظم، إلى الصغر من فال قليه في صغيرأ 

البيت:هذا ينشد وقد قال أمه. مثل كييرأ فصار أصحب، حتى يشب يزل لم الذي الصغير 
فأصحبا({ب السقا ربعي توالى ها حبتوابع كانت أنها على 

أصحبومعنى النتاج. أول في ولد الذ،ى السقب. والربعي: فيه، شاهد فلا وعليه 
القيس:امرئ قول ومنه يقوده، من لكل انقاد 

اأصحبا مستكرهيد قإذا ر إمة يرئذي بولت 
هوراء ها بعل، مفتوحة الميم وتشديد الهمزة بكسر والأمر: المفاصل- و"س؛ • لرثية وا 

اللسان:وصاحب الأزهري المذكور الأعشى بيت وأنشد لضعفه أحد؛ لكل يأتمر الذي 
صحبافا ب السقا ربعى توالى ة يبأجننوى كانت ولكنها 
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أيضا.فيه شاهد فلا وعليه شرحه فى وأطالا 

إطلاقات;ثلاثة يطلق التأويل أن اعلم • تتبيه 
القرآن.في معناه هو وهذا الأمر، إليها يؤول التي الحقيقة أنه من ذكرنا ما هو الأول؛ 
رراللهمعباست ابن في . قوله المض بهذا ومنه والبيان، الضير به يراد ١^^،• 

تأويلفي القول العلماء، من وغيره حرير ابن وقول ؛^/^٠ وعلمه الدين، في فقهه 
كانالصحيح؛ في الثابت عائشة وقول وبيانه. تفسيره أي• وكذا كذا تعالى؛ قوله 

لي®اغفر اللهم وبحمدك ربنا رراللهم وسجوده؛ ركوعه في يقول أن يكثر الله رسول 
أعلم.تعالى والله يه. ؤيعمل يمتثله نعتي القرآن يتأول 

عناللفظ صرف وهو الأصوليين، اصتللاح في المتعارف معناه هو الثالث،؛ 
مسالةتحرير وحاصل ذلك، على يدل بدليل مرحوح مهحشمل إلى منه المتبادر ظاهره 

الصحيح؛يالتقسيم حالات ثلاث من واحدة من يخلو لا أنه الأصول أهل عند التأويل 
ذلك،على يدل لأمر ا نفس في صحيح بدليل هره ظا عن للقفل ا صرف يكون أن الأولى؛ 

فيالقات كقوله. القريب والتأويل الصحيح، بالتأويل عندهم المسمى التأؤيل هو وهذا 
فيالجار وحمل للجار، الشفعة ثبوت منه الخيادر ظاهره فإن يصشه® أحق ءالحار الصحيح؛ 

عليهدل أنه إلا مرحوح، محتمل على له حمل المقاسم الشريك خصوص على الحديث هذا 
سفُق.فلا الحدود، وصربت الطرق صرفت إذا بأنه المصرح الصحيح الحديث 

وليسدليلا الصارف يظنه لأمر ظاهره عن اللففل صرف يكون أن الثانية؛ الحالة 
ومثلالبعيد، والتأويل الفاسد، بالتأويل عندهم المسمى هو وهذا الأمر، نفس في بدليل 

.؛قوله في المرآة &؛؛،، حنيفة أبي الإمام بحمل والحنابلة وانلكية، الشافعية، له 
والصغيرة،ازكاتبة، على باطل® باطل، فنكاحها وليها، إذن بغير نكحت، امرأة ررأيما 

فأجازالمد، على ٤[ ]المجادلة: منكتاه ر قوله فى السكين أيضا وحمله 
واح^س.لمسكمن مدا سسن إعهتاء 

فييسمى وهذا أصلا، لدليل لا ظاهره عن اللفغل صرف يكون أن الثاكة؛ الحالة 
[٦٧]البقرة: دد-بموأ أن تآمم ه ؤإ0 الشيعة بعضر كقول لعبا، الأصوليين اصهللاح 

الثلاثةالأقسام وبيان الثأؤيل، حد إلى المعود( )مراقي في وأشار ها، عائشة يحني 
■للتأويل محرفا بقوله 

والصحيحسد لفا لواقسمه الرجوح على لظاهر حمل 
المستدلعند اللمل قوة مع حمل ما القريب وهو صحيحه 

قيل.يا بعفلحلا وما د بعيوالالخاسد ره يوغ

قال:أن إلى 
البعدات سملامح ه عليالممد بمعنى مسكين فجعل 
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الكسرةالحرة ينافي وما الصغيرة على مرأة كصل 
زامتالالمع المضاء انى عام الصيفي ورد ا موحمل 

فهو، مختقبيره في به الخاص المالكي إسحاق بن حلل اصطلاح في النأؤيل أما 
تقوله )المراقي( ش له وأثار هءزفق مالك عند المراد في المدونة شروح اختلاف عن عبارة 

المختصرلدى تأويلا ا0 إيصير الكتاب فهم في والخلف 
المدونة.المالكية فقهاء اصعللاح في والكتاب 

الواوهده أن يخفى لا لأية. ١ . . ِدعه. ءاثن١ فونح0 آيز ؤ، تعالى• قوله 
وعليهيقولون، وخبره مبتدأ، ق ت قوله فيكون للاستئناف محتملة 

ومحتملةالجلالة لففلة على تام هذا على والوقف ، وحد0 اض إلا تأويله يعلم لا به لمتشا فا 
فالمشابهوعليه الجلالة، لفعل على مععلوفا أؤوأؤسمنه قوله- فيكون عامحلمة، تكون لأن 

الاستثنافية الواو أن على تدل إشارات الأية وفي أيضا، العلم في الراسخون تاويله يحلم 
الثهأن على تدل قرائن لأية ا في ولأن ت نصه ما الناظر روضة في قيامة! ابن قال عاطفة، 
إلائآويإة7 ملم تعالى! قوله عند الصحيح الوقف وأن المتشابه، يعلم متفرد سبحانه 

بالواوبه أمنا ويقولون لقال! الراسخين ععلف أراد لو فلأنه اللففل أما ومعنى، لففلآ ه آه 
ممدوحامبتغيه لكان معلوما للراسخين ذلك كان ولو ويل، لتا ا مبتغي ذم فلأنه المعنى أما 
معناهعلى يقفوا لم لشيء وتسليم تفويقي نؤع على يدل به، آمنا قولهم ولأن مذموما؛ لا 
والتسليمبه الثقة يععلي هاهنا ربهم فذكرهم ربنا، عند من كل بقولهم! تبعوه إذا سئما لا 

الجمللتفصيل أمجا لففلة ولأن الحكم؛ عنده من حاء كما عنده، من صدر وأنه لأمره، 
يدلتأويله وابتغاء المتشابه باتباع إياهم وصفه مع زيغ قلوبهم في الذين في لها فذكره 

لمتاويله يعلمون كانوا ولو الراسخون. وهم الصفة، هذه في يخالفهم آخر قسم على 
فلالأحد التأويل معلوم غير أنه ثبت قد ؤإذ التأويل ابتغاء في الأول القسم يخالفوا 

بلفظه.الروصة من ه ا ذكرناه. ما غير على حمله يجوز 

إذاتعالى أنه القرآن فى الأستقراء دلالة عاطفة، لا استئنافية الواو أن يزيد ومما 
كقوله!شريك الإثبات ذلك في له يكون لا أنه لنفسه، وأثبته شيثا الخلق عن نفى 

إلاW -محا # وقوله: [• ٦٥لالنسل؛ أق4 إلا ايثل وس ١^، ف، تن تأث لا 
بقلمطا فا [. ٨٨]القصص! وجه4وه إلا هالاث شء ؤَةل وقوله! [. ١٨٧]الأعراف: هوه 

كماوحده هو إلا يعلمه لا أنه معناه! ه آه إلأ ئأويلع7 ثلم ووما قوله! يكون أن لذلك 
>ؤمولقوله! يكن لم للنسق 'أؤوأؤسءمد،ه فوله! في الواو كانت لو وقال! الخعلادي قاله 

قوله؛وأن ^■ ٥٢^.؛^٠ قوله! على تام الوقف بأن والقول فائدة ه ؤثا عند ثن 
ذكرنا.التي القرآنية للأدلة العلماء، حمهور قول هو كلام ادتاساء 

العزيز،عيد بن وعمر الزبير، بن وعروة وعائشة، عباس، وابن عمر، بدلك قال وممن 
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عنيونس، عن جرير، ابن ونقله وغيره، القرطى عنهم نفله كعب، بن وأبي مسعود، وابن 
عسي،وأبى والفراء لأخمش وا الكائى مذهب وهو أنس، بن مالك عن أشهب، 

علمانتهى وما مققلوئ ؤإنها لأية ١ هذه تصلون إنكم ت لأمدي ا نهيك أبو وقال 
أيضامروي عاهلفة الواو بان والقول ربنا، عند من كل به آمنا قولهم إلى إلا الرامحين 

بنوالقاسم الزبير، بن جعفر بن ومحمد والريح، مجاهد، قال وبه عباس، ابن عن 
احتمالفي لأية ا ونظير فورك ابن فيه وأطال القول لهذا انتصر وممن وغيرهم. محمد 

الشاعر:قول والعطف الاسئناف 

ةامالغمفي يلمع برق والا مجوهكي بتريح ال
ممامقطوعا فيكون الأول، كالتأويل يلمع والخبر مبتدأ والبرق يكون أن فيحتمل 

الثانيالتأويل على الحال موضع قي ويلمع الريح، على معطوفا يكون أن ويحتمل قبله، 
لامعا.• أى 

فيبالرموخ مدحهم — وتعالى سبحانه _ ض ا بأن عاطفة الواو بان القائلون واحتج 
حهال.وهم بذلك يمدحهم فكيف العلم، 

فانالصحيح هو القول هذا عمرو؛ بن أحمد العباس أبو شيخنا قال لقرطبي: ا ل فا 
يفهممن جمع علمه في يستوي الذي المحكم من أكثر يعلمون أنهم يقتضي راسخين تسميتهم 

بلفظه.منه انتهى الجميع. يعلم ما إلا يحلموا لم إذا رموحهم هو شيء أي وفي الحرب، كلام 
رّوحهمبان المذكور القرطبي شيخ كلام عن يجاب -ت عنه الله عفا — مقيده قال 

يقفوالم فيما ويقولون علمهم، انتهى حيث ينتهون جعلهم الذي السبب هو العلم في 
غيربخلاف ه نتنا عند تن مو غمء  ١٤٠١٠^-ت وعلا جل - افه كلام من حقيقته علم على 

ظاهر.وهذا تاويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما يتبعون فاتهم الراسخين 
أعلمتعالى واش الكشاف. تفسيره في الزمخشري عاطفة الواو بان قال وممن 

ملم.ا إله لعلم ا به ون
جعلواعاطفة، هي قالوا الذين أن المقام هذا في والتحقيق العلماء! بعص وقال 

التفسيرأي اكأويلاا علمه  ٣٠٠١٠١١١١ه! اض قال كما المحنى وفهم التفسير التاؤيل معنى 
بحقائقعلما يحيقلوا لم ؤإن به خوطبوا ما يفهمون والراسخون القرآن، معاني وفهم 

محاحقيقة التاويل معنى جعلوا امتئنافية هى ؛ قالواين لن. وا عليه. هى ما كنه على الأشياء 
الأولأمران: عليه يشكل ولكنه جيد تفصيل وهو اش، إلا يعلمه لا وذلك الأمر إليه يؤول 
وتفسيرفهيمه، في أحد يحذر لا تفسير: أنحاء: أربعة على التفسير ت نهاعباس ابن قول 

منتصريح فهدا اض. إلا يعلمه لا وتفسير العلماء، يعلمه وتفسير لغاتها، من الحرب تعرفه 
الأمر.حقيقة إليه تؤول ما لا التفسير بمعنى اش إلا يعلمه لا الذي هدا أن عباس ابن 

السورأوائل في المقهلعة الحروف أن الثاني: المذكور. التفمسل ينافي هذ،1 وقوله 
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ولاكتاب من بها المراد هو أنه معين شء على دليل يقم لم إذ افه إلا بها المراد يعلم لا 
دليل.بلا تحكم التعيين على كذا معناها بأن فالجزم العرب. لغة ولا إجماع ولا سة 

ثةآم ئ وندهر ولا آمزلهم ءتهتِ تنبمك■ ل َئثروأ آلخمكت< تعالى; قوله 
تعيلا القيامة يوم امميار أن الكريمة الأية هده في ذكر اواه. أقاد ومحي هم دآوكك 

ولمفيه، تقد الذي حطبها أي" النار وقود أنهم وذكر سيئا، أولادهم ولا أموالهم عنهم 
مواصعفي ويين تنفعهم، وأولادهم أموالهم أن لدعواهم تكذيب لذلك نفيه هل هنا يبين 
متهميكرا إلا الدنيا في والأولاد الأموال أعطاهم ما أنه منهم حلنا ذلك ادعوا أنهم أخر 
آياتفي فكذبهم أيضا ذلك فيها يستء>قون لدنيا كا الأخره وأن لذلك، واستحقاقهم عليه 

أنثيأًقر ص ؤنئ\ؤ\ تعالى: قوله ذلك ادعوا أنهم على اكالة الايات فمن كثيرة 
مايوقال ثاينيثا يكثر آلي وقوله: ]سأ[ ه و( يهعديك؛، محن وما ؤأؤكدا 
رق،إث بيعق وقوله: الدنيا في أوتيته كما لأخرة ا في يحني [، ٧٧]مريم؛ وولدا4 

وقوله:نمنيا، ا فى أعطاني ما بدليل أي• [ ٥٠]فحك: للحسؤزه عنده د ان 
افهورد . الدنياعلى للاحرة منه قياما [ ٣٦؛ oi^i]ثننكه يئها حمل ثنين )ه إق رديف 

عنهمنهمي ل َكزيأ آكم1ثث< ؤءة • هنا كقوله كثيرة آيات في الدعوى هذه عليهم 
بتثأ0ئأ ثلإرُئ؛؛و ؤ( الإ ق،ج . وشن مال ين بي،• ثدم أثا ؤؤكتغ0 وقوله: 

[،٣٧: ١٣١ٌ عتآ قأؤ إؤ أزل؛دؤ % و وقوك: ]ال>مون[، ®4 
مِواثتأ كم م ِلثا همأ ض كم م أئ كوُأ آون محث؛ن وقوله: 

متئ'ئدى إث ثهإ وأض بملثون. لا يق تف ؤسسثلي؛حهم وقوله؛ ®4، ثلأ هياب 
الأذن.من ذلك غير إلى ]الأءراف[ ©4 

وهوالخلود سبيل على هنا المذكور النار وقود كونهم أن آخر موضع ش وصؤح 
أمحئثوأركلى ثتئ آس من أوأندهم ولا أم؛لهم عنهم مؤ ئ كزوأ أدمى 4إوا ه: قول
■ه © حتلدون منا هم ألنار 

لمإفذثأه أممه ثثغذهي ِقاتشا َقدبج_أ مئين ين ثأدن تيمن ءال ءؤ"=كد-أب تع.الى: هوله 
.بهاافه أحدهم التي ذنوبهم وما قبلهم من الذين هؤلاء من هنا يبض 

وقوملوط وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح قوم منهم أن أتم مواضع في وبين 
منذلك وغير لرمل ا وتكذيب  4J،jL؛الكفر هي بها أخذهم التي ذنوبهم وأن شعيب، 

ن،لميرا وا ل للماكيا شعيب قوم وكتعلفيف لوط، قوم ط وكلوا قة للنا ثمود كعمر صي، عا ملا 
إلامنة أك فيهم وقومه؛ ئؤح في كقوله كثيرة آيات في مفصلا حاء كما ذلك وغير 

فيوكقوله ت، لأيا ا من ونحوها [ ١٤]العنكبوت; حكي1لإةه تهم آلثلوهاش قلغذهم عاثا خنثجك 
قومفي وكقوله الأيات، من ونحوها [ ٤١]الذاريات; آتميمه ألنبح عقمم '؛^إذ • هود قوم 

لوط;قوم في وكقوله لأيات، ا من ونحوها [ ٦٧]هود: فلجته حللمأ آؤمتث\ 'لأويزِ ت صالح 
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ؤمكوءوْسعيب؛ قوم في وكقوله الأيات من ونحوها [ ٧٤]الحجر: سافنهاب عبلبما 
الايات.من ونحوها لالشعر١ءا عفليمِ ؛ٍ عياب كا0 إثم آلثللإ لورِ عداب هأ-غدهم 

لأيةا هذه في ذكر لأية. ا قه قث؛اغ ق ءاته ذلإ' ًقان قوله 
لماحق غير كان لو إذ الإسلام دين صحة على علامة أي آية؛ بدر وقعة أن الكريمة 

به.تتمك لم التي القوية الكثيرة الفئة به المتمكة الضعيفة القليلة الفئة غلبت 
فيوذلك معها الحق في لبس لا أي بينة؛ بدر وقعة أن آخر موضع في وصح 

[.٤٢]الأنفال; ه تنؤ ص مكح تئ ويحتي تثة مأ ظك ثن ؤِثهإك قوله! 
أزناؤوتآ قوله: وهو والباطل الحق بين فارق فرقان بدر وقعة بأن أيضا وصرح 

[.٤١]الأنفال: أإثزئثانه يوم يدنا عؤ 
تحتيدخل كم هنا يبين لم ١ ُالكثرؤ4 وألآفءِ ألثسومؤ تعالى: قوله 

الأصناف.من الأنعام لففل 
والثور،والناقة، الجمل، هي أصناف ثمانية أنها أخر مواضع في بين ف- ولكنه 

حثولهآ'لأةادأوِ وهى ؤ تعالى: كقوله والعنز، والتيس، والنعجة، لخبثي، وا والبقرة، 
آدتيرأ؛هآلصثأن تزثح أزوغ ؤدمننّه بقوله: الأنعام بين ثم [. ١٤٢]الأنعام: ه ا رهمةثّ

التيسيعني: [ ١٤٣]الأنعام: أنن_يرته أتنز رمى ؤ والنعجة الخبش يعني [ ١٤٣]الأنعام: 
أويوالناقة الجمل يعني: [ ١٤٤]الأنعام: آننوا4 ألأيل ؤو؛ى قوله: إلى والعنز 
منثكر ^،]3، يقوله: المراده هي الثمانية وهذه والبقرة الثور [ ١٤٤]الأنعام: أقثابيه 
جعدؤألمذبتيأ آلتنمؤت بقوله: إليها المشار وهي ٦[ ]الزمر: أنؤغ^ كسة أ/تمميِ 

[.١١]الئورى: لأية ا قثئا4 آلأض ؤبمى ؤ)؛، أنهمذم مق ثؤِ 
ررمنه: قوله ومنه الإبل، حصوص على النعم لففل الحرب أطلقننا ربما تنبيه: 

ه:حان وقول، الإبل يعني: التعم« حمر 
اءوثم حنا روجهمخلال، يس أنها بل، زا بلا -انتا وك

وثاء•إبل أي؛ 
؟ه أممه تآسةم ه قبمون َقثم إن تمار: قوله 

-وعلا جل — لمحبته موجب نبيه ائاع أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى• صرح 
بهذاوصؤح تعالى، طاعته عين هي رسوله طاعة أن على يدل وذلك المتع، ذلك 

تتعالى وقال [، ٨٠لالساءت أنهآه إثؤأ ئئذ ألرسول يق تعالى* قوله ض المدلول 
٧[.]!سر: ةنئهءأ4 عنه يم وما ثئدؤث ألهول، ،م ^؛؛٦ 

هىورسوله طه لصادقة ١ المحية علامة أن الكريمة لأية ا هذه من يوحذ ت تتبيه 
لأطاعه،له محبا كان لو إذ مفتر؛ كاذب فهو يحبه أنه ؤيدعي يخالفه فالذي ه، اتباعه 

الشاعر!قول ومنه الطاعة تستجلب المحبة أن العامة عند العلوم ومن 



٨٥( ٤٦-  ٤٠)صران:  JTسورة 

معليعيحب لمن المحب إن ه تعلأطأ صادقان كلو 
المخزومي:ربعة أبي ابن وقول 

أشربلم عتلثان انء عن حبه من اني هنو لومن 
قال:من ومحيأجاد 

تزدولا نقص تولا صفه بالله عاشقها حال عن وقدسألت قالت: 
يردلم الماء ورود عن قف إ وقلت فلمأ من الموت رهن كان لو فقلت؛ 
.ألبمكوه ثلثي وهد غلم ل آئ رث 'ؤثالا ؛ تعالى قوله 

الكرمن بلغ أنه مريم سورة في بين وممه الكبر، من بلغ الذي القدر ها يبين لم 
والعتي:٨[ ]مريم؛ عتتاه آلخكز من باعت وقد ؤ عنه: تعالى قوله في وذلك عنيا. 

وكلتفسيره: في جرير ابن وقال الكير. شدة من والعفلام الخاصل في والفحول يبس لا 
وعاس.عات فهو كفر أو فساد أو كبر قى غايته إلى متناه 

وممهشبابها، أيام كذلك كانت هل ها يبين لم عاقره •' زكريا عن تعالى قوله 
.٥[ ]مريم: عالماه آمرأفي • عنه بقوله كبرها قبل كذلك كانت أنها مريم سورة في بين 

•رنراه إلا أقامَ ئثئ ألناس تحقير ألا ؛^؛ ١٠تعالى؛ محوله 
الأو ذلك. من تمنعه آفة أو له، طرأ بكم الناس كلام من له اّنع هل يبين لم 

علته،بأس لا أنه ٌريم، سورة محي بين ولكنه له• علة لا صحيح وهو الله إلا له ٌانع 
٣ألا ;انتش ؤق1ل تعالى: في وذلك مرض ولا لكم، لا محه التكلم انتفاء وأن 

لكونمقيد تكلم فاعل من حال سويا قوله لأن ١[؛ ٠ ]مريم؛ س-ونيايم لنال يثث ألنامى 
عليكيتعذر أي بمرض، اللسان لاعتقال لا العادة، وحرق الإعجاز بعلريق التكلم انتفاء 

ولابكم شائبة بك ما الجوارح، سليم الحلق سوي كونك حال في تعليقه، ولا تكليمهم 
اتسيوسنح يكشئإ وغئ تعالى: قوله له ويشهد الجمهور، عليه ما وهذا حرس، 

مستويات،كاملات أي• الليالي- إلى عائد سويا أن عباس: ابن وعن ثالايمقره. 
عمران.آل لأية الأية بهذه بيان محلا وعليه الثلاث، صفة فيكون 

تنهيم.دكننة يثبنجه آثم إل يمردم ألنأككت قالني ُؤإذ تعالى: قوله 
منوجوده في السبب هي لأنها عيسى؛ على أطلقت التي الكلمة هذه ها يبين لم 

قوله:في وذلك كن لفظة أنها آخر. موصع في بين ولكنه مسببه، ؤإرادة السبب إطلاق 
سا;ْالكلمة ; وقيل "^،4 ؤُ ءالت ثر ماس ثن ئلكثم ؛^ ١١٠'كنثل أم يث عيش •ثل 4لق 

الجمهور.قول والأول جرير، ابن واختاره ستلده يأتها لها الملائكة 
أثهده.ؤ، ألئاس ووتحقيإ تعالى: قوله 

يقوله:مريم سورة في بينه ولكنه المهد. في به كلمهم ما ها يبين لم 



(٩٠٠ ٥٢)ت عمران آل سورة م  ٨٦

ظأوف ءاثيأ أممو تد إل هال صدا. أنهد ف، َكاث تن 2لإإ َق، ءازأ إقه 
ولمي4-بى ئإ قا. دنت ثا وألأطوق ألصللق ؤأؤبمي طث ما أمح، تا؛؛٤١ بمني، ؤ. 

]مريم[.ثا.4 أبمث، وبجم أثرش ثتجم ولدت عث؛,م ؤأفثم ثقكا. جئايأ بمثني، 
•بثره يتثنق خ ولد ي، ةؤن أق، رن ؛^٥١^ ؛ نّافي، قوله 

بقوله؛مريم سورة في مبينة ويسعلها بعيسى حملها قصة إلى الأية هده في أشار 
جتفهدويهم ين، هآمحدت و قنقثا ع، أنبها ثى أنيدث ١^ مة آقب ف، 

فيمعبرأ والأنبياء، التحريم سورة في فيها الفخ ومحن القصة آخر إلى [■ ١٧، ١٦]مريم؛ 
.فيها|الفخ الأنمحاء وفي فرجها، في بالمخ الحريم 

٥١٥آم إئ !^، ٥٥١تن هاد آل\قئز يمم سمل أحس _; JL<،jيونه 
فيبين ولكنه عيي. مع الحواريين قصة ذكر في الحكمة هنا يبين لم أم^. أمتثار محن 

اللهنصرة في محمد أمة بهم محي نتأ أن هي قصتهم ذكر حكمة أن الصم،، محورة 
ءآق عيش قاد َةما آم ألصار كمأ  ٢۶٠١۶آكك1، يجئ؟ قوله في وذللث، ودينه، 

[.١٤! ]الصم،ه آم ءال أضبمارئ مى 
ماكرهنا يبين لم .ه. ؤت ؤآممه آقه ومهتقئ ؤوماًقروأ تعالى! قوله 

محاولهمبه مكرهم أن آخر موصع في بين وعه باليهود، اش ماكر ولا يعيى اليهود 
[،١٥٧]اكساء; ١^^ زتوو أئ عيش أشخ ثننا إنا ؤومٍيهلم قوله: في وذلك، قتله، 
الصلاةنبينا وعلى عليه عيسى وإنجاؤ0 عيسى غير على الشبه إلقاؤه بهم مكره ن ا وبين 

وقوله:[ ١٥٧،: ]١٧قه ثأبوُ وما قز، ؤوتا قوله: في وذللا، لام، وال
[.١٥٧،: ]١٧الأة . . إثه4. أثه رصد بل يينا لوث قي 

منجيلث،أي: العلماء بعض قال: متوذٍلك.يم. إؤ، يأع؛1ئ أئه هاد ^إذ تعالى: قوله 
إتللاقفيها جاء اكي ير؛الآيادن، النلهذا تأض ويالومة تلك في أي إلي؛ ورافعك، 

وقوله:[. ٦٠]الأنعام: لأية ا أقزا4 ثونآًظا أزى وهو ؤ كقوله: الوم على الوفاة 
[.٤٢]١^٠٢،: مايهثاه ق قعث، دِ ؤأؤ موتهظ جنن أ'لأدقس _شو( 

وجهما هنا يبين لم ء لأية ا ثآ هثانمث لم [j،==^_، تعالى: قوله 
اليهود:قول هي إراهيم في محاجتهم أنا آنم موضع في ين ولكنه إبراهيم، فتم، محاجتهم 

ثإسبملءاقهقم إن يمفية م قوله: في ونلكا نصراني إنه والنصارى يهودي، أنه 
وأمّار[. ١٤*]اوقرْ: ٢^؛^ آبِ آعام ءأنم ئق  ٥٣٥أر همدا 'كام_أ والآس1ث وتقوض ؤإنحؤك 

لأية.ا حزفته ولا يمغا إبجم حمان ما ؤا ثامحون لأ وآتتعِ ثنم أؤرآسُ بقوله: هنا ذللث، إلى 
ق1لمبته>4. يمثل ذ ي ^١؛■^ ثر إشهم بمد ي' أق!ك قأ تعالى: قوله 

المسيروهدا حينئل،، فتابوا المويت، حضسور إلى اكوبة أخروا إذا يعنى العلماء: بعض 
همأحي. حضر إذا حؤآ آلكتثاتن، ينملون لثنبجك\ ألثوبة ولدّمتإ ؤ تعالى: قوله له يثهد 



٨٧(^ ٩٧- )٠٩ الأس صران: آل مورة 

شيتفرر وقد [. ١٨ت ]النساء تكماره وهم يمولمويى أق؛-، وثُ أقن محت إف هاد ألموت 
هتا.كما والسبب الحكم اتحد إذا سئما ولا المقيد، على المطلق حجل الأصول 

مهمتقل حتى للتوبة يوفقوا لن مثته>ه محل و معنى العلماء؛ بعض وقال 
وص أزدَامحأ و محوأ ثئ ءَاثيأ قز َةزوا ئق ;انزأ وي >ان قوله له ويشهد 

السلهدايتهم لعدم لهم غفرانه فعدم -،[ ]١٧.ه نهلا همحم ولا ثم محر أثث ذ؛في 
.همأا جديهم ولا لهم ِل؛ئفن أق ذٌ م تعالى؛ قوله ونجوط لصاحبه يغفر الذي 

[.١٦٩، ١٦٨]النساء! حهنهمِه ثرؤ إلا 

ألآابجس،تل،ي أثدبم يئ ,ٍ ئأى قار وهم ^١ َةشوأ قِ ^إة تعالى• ئوله 
ملءأحدهم من يقل لا القيامة يوم ال؛كقار أن الكريمة، لأية ا طْ في صرح ينكه. 
أيصأمنه يقبل لا بمثله زيد لو أنه أحر مواصع في وصرح . به افتدى ولو ذهبا الأرض 

منيدء إ1قثدوأ تمه وشيم همتا ق ى محي آت ؤ ُ؛ًفعروأ أق!ث ^^!٤ • وله ك—ق— 
فداءيقبل لا أنه أخر مواصع في وبين [. ٣٦ت ]المائدة نهره نقتل ما آيبمثؤ يوهم، عداي، 

]الحديدتَكرؤأه قأ ين ةُ ذقه ينم يوحد لا يجإص كقوله! بتاتا منهم اليوم ذلك في 
ممتايؤحد ^^٦ وقوله؛ [، ٧٠]ألأنعام! يماه يوحد لا عدؤا يتكل محيل وقوله! [ ١٥

الفداء.والعدل [ ٤٨]البقرة؛ بمؤوده هم ولا عدذ 
غنيأنه لأية، ا هذه في صرح ٠ عي( خإ أثآ لإة لإ ؤوس تعالى• قوله 

متعددة،مواصع في المعنى هدا وبين سيئا، يضره لا منهم كفر من كفر وأن حلقه، عن 
حمد؛ي أثث ءُى همكا أَأج ؤأ وس ؛أ هي؛أ لن مّمئ 'ؤوهائ ت موسى نبيه عن كقوله 
تالزم-ر؛آلمحريم لعباده تصئ ^؛٠ عم عئ آثه لإت ؤءن وقوله! ]إبر١مم[، لوه 

\ئ>كذوقوله ٦[، ]التغابن: حمده■ عى همآلك آثم ؤأسثص ؤمؤق ; وقوله ٧[، 
وتعالىتبارك قافه الآيات،، من ذلك غير إلى [ ٦٨]يونس؛ ألثغثه هو نابمثؤ وثدأ أث4 

لهمطاعتهم نفع ل طاعنهم، تنفعه ولا معصيتهم تضره لأنه لا وينهاهم؛ الخلق يأمر 
ثلمهاهأسأتم وإن لأمسكث أحسشر أحسّنتهم إن ؤ تعالى- قال كما عليهم، معصيتهم وصرر 

هؤ وقال؛ [ ٤٦]فحسك؛ هعثهاه أساء وثن هذئسهء صلحا حمل وشال؛ ٧[ ]الإسراء؛ 
]فاطر[.ألثمث.ه ألي هز تآثث أثه إق أثئهتآآ 1سث آلن1ش ثو؛ا 

عياليرأيا قال؛ أنه ربه عن يرويه فيما ، الله رسول عن مسلم صحح في وبت 
زادما منكم واحد رحل قلب أتقى على كانوا وجنكم وإسكم وآخركم أولكم أن لو 

أتجرعلى كانوا وجنكم وإنسكم وآحركم أؤم أن لو مادي يا شيئا، ملكي في دلك 
الحديث.. . . سئا؛أ ملكي من ذلك نقص ْا منكم رجل قلب 

ألشاينعز قق قوله! بعد ءي ئ أكت ^ن َثئت أؤوس تعالى! قوله ت تتييه 
.عنه غني والله كافر يحج لم من أن على يدل سلاه أئإ آسثهؤع عي ألبث حخ 



(٩٧-٩٠)الايات  ٨٨

.للمحلماء أوجه كفر ومن بقوله* المراد وفى 
وايثهكفر فقد الحج، فريضة جحد ومن أي- كفر ومن بقوله المراد أن ت الأول 

ماالوجه لهدا ويدل كثير. ابن قاله واحد وعير ومجاهد عباس ابن قال ويه عنه، غني 
يقبلثلن دكا آلإسام غير يبع ؤوس نزلت لما قالا أنهما من ومجاهد عكرمة عن روي 
حجالمسلمين على فرض اش ررإن النمط فقال ■ ملمون فنحن التهود" قالت ناده 

اللهقال . يحجوا؛؛ أن وأبوا علينا، ياكتب لم ت فقالوا محسيلأ؛؛ إليه استيلع من الست 
أتشيرا4.ءي ئ أس ^٤ َقئت ؤنن0 تعالى؛ 

علىيحج لم ومن أي؛ [ ١٢٦ت ]البقرة ت شوله المراد أن ت الثاني الوجه 
فيالثابت للمقداد كقوله الأسْلاءة مع الحج ترك عن الزجر في اuلغ اسل سيل 

ال٠٠الحرب؛ في يده قطع أل بعد الكفار من أملم من قتل عن سأله حين الصحيحن 
.ق1لااالي الممة يقول أن ئل بمنزك وإنك تقتله، أن مل بمنزلتك فانه ثاقه فان هله، 

كفر.فقد الأستهلاعة مع يحج لم من وأن فلماهرها على لأية ا حمل الثالث؛ الوجه 
يضر،فلا اف بيت بحج للم وراحلة زادأ مالك ررمن قال؛ أنه النبي. عن روي وقد 
إلؤأنتجع ش ألثيث جخ ألنابئر عز وق ؤ ئال؛ اف بأن وذلك نصرانثا؛ أو يهوديا مات 
.ألظي؛بمهااعي ئ أس لإة َةد وش سيلا 

نقلهكما مردويه وابن حاتم، أبي وابن جرير، وابن الترمذي، الحديث، هذا روى 
اللهعبد بن هلال إسناده في بأن واحل. غير صعقه صعق حديث وهو كثير ابن عنهم 
.هل،اوهلال لباهلي، ا لم مبن عمرو بن ربيعة مولى 

أيضاإسناده وفي الحديث، منكر البخاري؛ وقال مجهول، الترمذي؛ قال 
•لهفه علي عن رواه الذي الحارث 

ليسالحديث هدا ت عدي ابن وقال ٠ الحديث في يضّعف إنه الترمذي؛ وقال 
كثير.ن ا من بالمعنى اه بمحفوخل، 

الحديثهدا في الكشاف. أحاديث تخريج في الشاق، الكافي في حجر؛ ابن وقال 
عنالحارث، عن إمحمحاق، أبو حدثنا هلي، لبا ا الله عبد ين هلال رواية من الترمذي أحرجه 

يهوديايموت أن عليه فلا يحج، ولم الله بيت إلى تبلغه وراحلة زادأ ملك، ررمن ؛ رفعه علي 
والحارثمجهول، الله عبد بن وهلال مقال، إسناده وفى غريب وقال! . نصرانيا؛؛أو 

الوجه،هذا من إلا علي عن نعلمه لا وقال؛ الوجه، هذا من البزار وأحرجه يضعف، 
الحذأيث.منكر أنه البخاري عن ونقلا هلال، ترجمة في والعقيلي عدي، ابن وأحرجه 

أحرجهأمامة، أبى حديث من شاهد وله هلال به تمرد الشعب؛ فى البيهقى وقال 
حابس،مرض أو حائر، سلطان أو ظاهرة، حاجة المج عن يمتعه لم ررمن بلففل رمي دا لا 

بنليث عن شريك، رواية من أحرجه نصرانثا؛؛ شاء إن أو يهوديا، شاء إن فليمت، فمات 
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الشعب،في البيهقي أحرجه الوجه هذا ومن عنه، اط ّبن الرحمن عبد عن سلم، أتي 
يذكرلم مرسلا الرحمن عبد عن ليثا، عن الأحوص، أبي عن شيبة، أبي ابن وأحرجه 

أوردهعدي وابن عدي، ابن طريق من ١لموصوعات في ي ١لجوز ابن وأورده أمامه أبا 
ونقلنحوه. مرفوعا هريرة أبي عن سفيان ين يزد اوهزوم أبي ترجمة في الكامل في 
التلريقلأن تصرفه؛ في الجوزي ابن غلقل من وهذا المهزوم، أبا كذب أنه القلأس عن 
بالكذب.اتهم من فيها ليس أمامة أبي إلى 

فسواءيحج فلم الحج أطاق من قال; أنه لهي الخهل-اب بن عمر عن صح وفد 
تعالى.الله عند والعلم . نصرانثاأو يهوديا ماين، 

■حى أس أقموا ءامنوأ أقه ت*اليى; قوله 
وقال[. ١٦ت ]التغابن آسعع^بمه ما أس I بقوله وحة متأنها على العلماء أكثر 

أعلم.تعالى والله الطاقة. بقدر أي■ تقاته. حق فقوله منها للمراد مبينة هي يعضهم؛ 
قمحبممه هأقف قندآء َثم إي عومح؛ (م ست ت تعالى قوله 

أنآخر موصع في بين ولكنه الشدة، من معاداتهم فليته ما هنا يبين لم إحؤإياه. 
لإزالتهاكله؛ الأرض في ما أنفق لو حتى عفلمأ أمرأ الشدة من بلغمن،ا معاداتهم 
ة\لكتهبمدعوق آن ِدريدوأ ؤو.إن ٠ قوله في وذلك شيئا ذلك يفد لم قلوبهم بين وللتأليف 

همث، ٢٥٦ؤ( ما أقث ثر ئلهأ ؛تى وأقت، ).( ِقترهء أدك أدكتت ئر أثأ حنثه 
]الأنفال[؟يث.ه ٤^،؛؛ إقؤ بجمم أك، أممه وكطن هثوبهتِ بممت< أهنت، مآ 

اسودادأسباب من أن اوكريمه الأية هدم في بين • ه و-مه يسود ؤ تعالى؛ قوله 
وجوههمآسودئ، أقي قولهI في وذللث، الأيمان بعد الكتر القيامة يوم الوجوه 

قولهوهو تعالى افه على الكذب، ذللث، أمثاب من أن أحر موصع في وبين . بعد
فيوبين [. ٦٠]١^>^: ه متندة ثمكيم أش عق َةد؛وأ آلن؛لخث■ ثمك، آمحثعؤ تعالى؛ 
جزاءألسثات، كسؤأ ^^^^؛، ؛ قوله وهو يئات الاكتساب ذلك! أسباب من أن اخر موضح 

مثللثاهأقن من  ١٠^!رحوههتِ اعثثت، 'آثآ عاصبمب بن أش من ثم ث، ذلا نؤهيهتر بجئيها ثققق 
تعالى؛قوله وهو والفجور ١؛!^^ ذلك، أسباب من أن أحر موضع في وبين [ ٢٧]يونس: 
]عس[..4 ألص آتةتْ ثم أو|ك . ثرة رسنا . غرة بجئذ،ي ؤوومحُ 

باللهالكفر وهو ، محتلفة بعبارات عنه عبر واحد شيء الحقيقة فى الأمباب وهد0 
قوله•وهو العيون بزرقة وجوههم تشويه شدة آخر موصع في وبين تعالى، 
ألازرقا، والعيون سودآ الوجوه تكون أن صورة وأقبح [ ١٠٢]طه; ئاه تؤمي عيئآ 

زرقةلها اقترح وأشوهها صورة أقبح في الخيل علل يصور أن أراد لما الشاعر ترى 
Iقوله فى الوجوه واسوداد العيون، 

مودأوجه عليها العيون زرق علل أمواله على وللبضل 
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,ه يتحدون ^ ٥٧أٌ  ٠٥١٠أس ءاينت ممون هالته أثن ألكتف م تعار! قوله 
^ستقّهةأي■ قائمة- أنها الكتاب أهل من المؤمنة الطائفة هذه صفات من هتا ذكر 

عنوتنهى بالمعروف وتأمر < JU1jونومن وتصلى الليل آناء الله آيات تتلو وأنها الحق على 
قوله*وهو بالله ونومن تلاوته حق الكتاب تتلو أنها آخر موصع في وذكر النكر. 
[.١٢١ت ]البقرة يدءه ئقيثوف قلتيك ؤوذي ■*ى يئلمؤبد ألكقب ءايهم 

للهخاشعون وأنهم إليهم أنزل وما إلينا أنزل وما بالله يؤمنون أنهم آخر موصع في وذكر 
انزلوما أش يوين تن آلخيكب أنل ي ؤو.إن ت قوله وهو قليلا. ثمنا بآياته يشترون لا 

آخرموصع في وذكر . قيلا، قثثا أم قايمت ئئرون لأ ثه ثشعا|ن إنيم أزل وما ءوم 
اهقأهأنيل يثأ يتيوت آؤكب ءائبنتهم ت تعالى قوله وهو القرآن نزال يا يفرحون أنهم 

تقوله وهو حق، اتله من القرآن إنزال أن يعلمون أنهم آخر موصع في وذكر [. ٣٦]الرعد: 
فيوذكر [. ١١٤]الأن—مام: الآية ره تن محئرل أثم بمئوث ألكفب ءامحثهن ^؛؛١^!؛، 
وهووبكوا، ربهم وبحوا سحدأ لأذقانهم خروا القرآن عليهم تلي إذا أنهم آخر موصع 
َثانإن ؤثا ^^ WJJطد١يقواون بجنوث عيم نك إدا ثلدع ين أللم أؤنمحأ أكيا ^إف - قوله 

في_ال وق]الإس_راء[. .ه حشؤكاه نوإخ ثأؤق لؤخء ؤمحثون . لمئعوثُ تبما ؤعد 
يناالث؛ع ين معس منهم مٍئ أفيول إل أزل تا سيعؤأ ^^١ أيضا* عه سما عند بكائهم 
الكتاب،أهل من الطائفة هذه أن آخر موصع في وذكر [. ٨٣]المائدة: من 

ناَقهثإ١^ . بمأتحض أقهم أكني قم وصتا ؤنف قوله: وهو مرتين أحرها تؤتى 
منَةا إJا ؤتآ من ألتي إئد يدء ^١ ٠١٠هالرأ إخز دأي ^١ ). يقين ي ئم قبجب ين ألكقب 

]القصص[.حهلأه تا لإى همهم يئي( قلتق، . تتيثث ثلهء 
.َنيءببمألكف ؤنلإيىو0 تعالى: قوله 

ينآه أننل بما ءامتت تعالى! قوله له يدل كما كلها بالكتب وتزمثون يعني: 
[.٢٨٥]البقرة: ومحهءه وماشكتي، أم ءاثن ت وقوله [ ١٥تالثورىت حؤشإة 
السمواتكعرض عرصها يعني . آلتكواث عنأقها ^-^0 تعالى: هوله 

مصباثحنؤ ين تن ثعفرز إق ؤسادموأ الحديد: سورة في تعالى قوله بيته كما والأرض 
آيةفي بالخاء الراد أن تبين هده عمران آل وآية [ ٢١]الحديد: و]يؤ؛ولأأه آلسماؤ َةمهى 
تعالى.الله عند والحلم ظاهر، هو كمّا الوات يجمّع الصادق حنسها الحديد 

الذيالقرح المراد يئة,4• نتح ألثوم مثن ثقي لإ بمثن-م تعالى؛ قوله 
هذهفي تعالى له أثار كما والجراح، القتل ْبن أحد يوم أصابهم ما هو المسلمين مس 

ممدآن ثن ثن آئنوث ثمون كم كقوله: متعددة مواصع في ١لكريمة السورة 
إداؤ"ٌكش ه: وقولة لأيا ئتدآءه  'طه: وقول.4 تهلثون وآم رآتئثوْ 

يبيدثن يناعظم قحبوئ ثا أردمحم مآ بمني ئ ومحنتم آلامي i، وئثرعثم ئثلئم 
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محعدرى^إد ن ه ولوقعنهم مثرئطم نثآ ألآحسته ربد ثن تمتطم ألديثا 
الايات.من ذلك ونحو فآ Jدعودتفلم وأؤمول محم عق ولا 

بدريوم أصابهم ما هو أنه فيحتمل المشركين القوم مس الذي بالقرح المراد وأما 
ثقوأمأقلإ أق \2آإيء إق  ١٤^،يوج،( وإد بقوله* الإثارة فإليه وعليه والأسر، القتل من 

حقلنهم آبعثا.في دوق ةئ/بجإ ألرعب َكثروأ ١^^٥ هزب فير ءانوا أوتك 
^لمهابسديد أثه ور٣أام أثن ومر ورسولإ أق سآم_أ بأيهم دبتك ).( مأ 

إن— قريبا سيأتي كما أحد يوم أولأ المثرين هزيمة أنه أيضا ؤيحتمل ]الأنفال[. 
^٢٠١٢ق تنييتة أه؛ثنبممم لثا بقوله؛ معآ المرحين إلى أثار ومحي -، تعالى الله ثاء 

الكفاربمتمعسه والمراد احد، لوم مسهم لدى ا القرح لمسلصن ا بمصسه د لمرا محا ه ينلما 
سعونمنهم محتل أحد يوم المسامين لأن بدر؛ يوم مسهم الذي القرح قبل بمثليها 
سعون.وأسر سبحون، منهم قتل بدر يوم والكفار 

هىالمشركين أصابت التي الخصيبة أن العلخاء يعفى وذكر الجمهور، قول وهدا 
وانهزمالدار، عبد بني من اللواء حملة قتل حيث وهزيمة، قتل من أحد يوم أصابهم ما 

علقمةبتت عمرة رقعته حتى ساققلآ وهم لوا وبقي منكرة هزيمة الأمر أول في المشركون 
تحسان يقول ذلك وفى الحارثية 

الجلائببيع الأسواق في يباعون أصبحوا لمحارثية ا لواء فلولا 
تتعالى قوله إليه يشير المشركين القوم أصاب الذي فالفرح ت الوجه هذا وعلى 

تتحسونهم ومعنى لأية. ا . .يادنهءه.قحنوئهم إي وعثهآ أثه مثدتحقم 
أذهبحسه فمعنى بالحاسة الإدراك هو الذي الحس من وأصله ونستاصلونهم، تقتلونهم 

•جرير قول ومنه بالقتل حسه 

الحصيدأحم في النار حريق تسامى كما لسيوف ا تحسهم 
الأحر:وقول 

وتبددواشردوا قد هم تبقيفأصبحت حسا بالميف هم نا حم
روبة؛وقول 

ايبيل١ لأخضر ا بعد تاكل ا حسومة نسا شكونإذا 

ترحمهفي قدمنا وقد شيء، كل تأكل التي المجدية المنة ت لحسوس ا بالمنة يعنى 
حقوكلأهما قرآن، له يشهد منهما وكل احتمالأن فيها يكون قد لأية ا أن الكتاب هدا 

.منهماواحد لكل يشهد وما معا، فندكرهما 

ماالمشركين. أصاب الذي القؤح أن على تدل المياق وقرينة العلماء: بعض قال 
أنعلى تدل مثليها قوله: في التثنية ولكن أحد وقعة في الكلام لأن أحد؛ يوم بهم وقع 
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يومالكفار أن أحد ينقل لم لأنه بدر؛ يوم بهم وقع ما المشرين أصاب الذي القرح 
دلكلأن ؤJtصوئهمه؛ قوله* في حجة ولا المسيون، به أصيب ما يمثلي أصيبوا أحد 

منقتل ممن أثل وهم المشرين، من قتلوا الذين خصوص في والاسئصال الحس 
معلوم.هو كما أحد، يوم المسد^س 
محيالشية وبين ه نشئؤ ت قوله في الإفراد بين الجمع وجه ما ت قيل فإن 

سبعينقتل بالتثنية! المراد أن _ أعلم تعالى واش - فالجواب نثوياه يبم قوله• 
العلماء.جمهور عليه كما أحد، يوم سبعين مقابلة في بدر، يوم سبعين وأسر 

والقراءيانوالألم، النكاية طلق محي بالقرح القرح تشبيه المثل! بإفراد والمراد 
فيوصمها القاف بفتح نتحه ألثوم ثس ئثد لإ يس1حثم قوله! في البعيتان 

والضعف.كالضعف لغتان فهما واحد معناهما الحرفين 

العربإحللاق ومن اه، ألمه. وبالضم الجرح، بالفتح! الة_رح الفراء! وقال 
التميمي!نويرة بن متمم محول الجرح على القرح 

فييجعاالقواد قمح تنكئ ولا ملامة تمسهعيني ألا يدك ع ق 
^يم' أك ق تم نلنا آوثة ص آن شم م ص! نوله 

يبتلىأن دون الجنة يدخل أنه فلن من على الأية• هذه في اش أنكر ألمنيءن.4• 
غيره،وبين دينه، ش المخلص الصابر بين الفرق بها يحصل التي التكاليف بثدائد 
ثثزيأتم ولما ^.-٠^١ آن حسبمر ^١٢ كقوله! متعددة آيات في المحني هذا وأوضح 

نزثئ منم ءانوأ وأق!بم آتئود ه لج ؤآلئمأء أثأثاء ثثثم ث4لإ ين تنوأ ألا 
ألاأس ثم زثثا آن صثن وقوله؛ ]١^[، زب.4 أس هنز ِءان آلأّ أم 

سإرىيثا ثير وآثه ؤلجه ألموبجن ولا ولا أم درن ين بقغدوأ وؤ يء جهدؤأ 
روايقثنؤة لا وئم ء١ثقثا ٥^١ أن يروا أن ٢لناش لصب ؤا وقوله! ]التوبة[، .ه 

]انمكبوت[.^ J، .1آلكدهوقتيس صدمأ أق يلس شهم ين ألا قا ثلثي 
يأكلالجنة في كان آدم أبانا أن وذلك وحكمة، وعبرة لطيف سر الأيات هذه وفي 

لكؤ.إ0 ربه! له محال كما عيش. وأرغد سرور، وأكمل نعمة أتم في ساء حيث رغدأ منها 
لكنافيها تناسلنا ولو ]طه[ ثنحم.اه ؤلأ فبما مملمؤأ لا ؤأقك . همئ ه ينا نجع ألا 
علىعه وحدا بمكره احتال _ ش ا لعائن عليه — إبليس ولكن نعمة، وأتم عيش أرغد في 

حنتهأن تعالى اش حكم وحينئذ والتعب. الشقاء دار إلى الجنة، من أحرجهما حتى أبوينا 
سرمحا - منا العاقل فعلى التكاليف. وصعوبة بالشدائد الابتلاء بعد إلا أحد حلها يد لا 

منوخداعه بمكره إبليس سباه سبي الحقيقة في أننا ويحمل، الواقع يتصور أن — آدم بتي 
حتىبالسوء الأمارة ه ونفإبليس عدوه فيجاهد والبلاء، الشقاء دار إلى الكريم وطنه 
برحمته!ض ا تغمده القيم ن ا الخلأمة قال كما الكريم، الأول الوطن إلى يرجع 
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ملوننا أوطانإلى رد نترى فهل العدو يي ا ولكنن
نصبلتكون آدم مع إبيس قصة ذكر من كتابه في تعالى اض أكثر الحكمة ولهذه 

٠دائمآ أعيننا 

َمحينه.ثثه ثتل نم نن ؛أؤ%تي تعار؛ قوله 
الفاعلنائب يحتمل للمفعول ليناء يا قرأ من قراءة على الكريمة لأية ا هذ0 

نائبيكون أن ويحتمل أصلأئ صمير قتل في فليس وعلميه ربيون لمقلة يكون أن فيها 
الابتداءا،موغ مؤخر مبتدأ وربيون مقدم خير فمعه وعليه النبي، إلى عائدآ صميرأ الفاعل 

إتيانوسؤخ الفبممير والرابعل حالية والجملة بعده بما ووصفه قبله الفلرف على اءتماد0 به 
المذكورةالأعاريب أجود هو وهدا ، فللما بالقتل وصفه نبي هي التي النكرة من الحال 

فيأن يفلهر المذكور الفاعل نائب في الاحتمالين وبهذين القول، هذا على لأية ا في 
كماغالب هو بل مغلوب غير المقاتل السي أن مبينة القرآسة والايات إجمالا■ الأية 

قبلوقال [. ٢١]المجادلات ورثإ؛ه ق لآممإ\؛ى أثث ت قوله في بذلك تعالى صرح 
[.٢٥]الحديد: ثتيزه زكأ آه بعده: وقال [ ٢٠]المجادلات آ'لآذلن4 ق ؤ1ؤلبم : هذا

ين؛لإئت؛في ؤان كقوله• والسنان بالسيف الغلبة القرآن في الغلبة معاني وأغلب 
فالت]الأئ_َةئنوأه ١^;^ تى آنثا بملبوأ نأئه نهظم ذق وإن ماث؛تي تذوأ ًووذ عشزوة 

هأقتن س\ أق تذم ذق زإن ه تلزأ ثؤ؟ نالا نمطم وق . ه: ونول[، ٦٥
عيهنئتد تث نهم آدف فآ آلثيم. ك و ^١؟^ ه؛ ولوق[، ٦٦الت فتالأن

فئةعثت ظيلإ فكتؤ ين ؤد=كم وقوله: ٤[، - ١ ]الروم: بننذه بمج إو(ف قيثيؤن 
الايات.ْبن ذلك غير إلى سإؤثه َئثثرأ نلذيى ^٥؛، وقوله: [، ٢٤٩]البقرة؛ دكثازهم4 

يلقيل، • يقوله للغالب مقابل قسم هو بل يغالم، ليس المقتول أن تعالى ويين 
علىواقعا ليس القتل أن الآيادتإ هذه من فاتضح [ ٧٤]النساءت يثد1اه آو ئقثق أش رسخيل 
غالب،.غير المقول بأن وصرح غالب، أنه أزله في له وقضى كتب اش لأن المقاتل؛ الّثي 

ثابتةوهى والبيان، بالحجة غلبة قسمين، على الأنبياء غلبة أن العلماء حقق وقد 
فيبالقتال منهم أمروا الذين لخصوص ثابتة وهي والسنان، بالسيف وغلبة لجميعهم، 

شيءفي يغالس، لم لأنه مغلوب، ولا بغالب ليس بالقتال يؤمر لم من لأن افه؛ سبيل 
بيناكما بالسيف، غالبهم من لغلثتتهم شامل غالبون رسله أن كتب، بأنه تعالى وتصريحه 

أنمبين فهو والبيان، يالحجة لغليتتهم أيفأ وشامل القرآن، في الغلبة معنى هو ذلك أن 
قوله:وفي [، ٥١]غافر: الأية تنصر ؤإنا قوله: في المذكور الرسل نصر 
بالسيفغلبة نصر أنه ]الصافات[ ؛.اه ^ئؤؤؤة ثم إمم أيتهة لعّادئا كمنا تثن، 

مطلقمن أخص لهم كتبها أنها بين التي الغلبة لأن بالجهاد؛ منهم أمروا للذين والسنان 
بيانفيجب المفللوم، إعانة لغة والنصر القهر، لغة والغلبة خاص، نصر لأنها النصر؛ 

الأخص.بذلك الأعم هذا 



(١٤٦)الأية عمران; آل سورة  ٩٤

ؤءثاقوله* تفسير في بعه ومن قةَئؤ جرير ابن الكبير الإمام قاله ما أن تعلم وبهذا 
وأنيالجهاد، المأمور الرسول قتل من مانع لا أنه من [• ٥١]غافر; لأية ا ■ • • فه>ره 

تأمرين أحد على يحمل حينئذ لأية، ا في المنصوص نصره 
كمامنه، ينتقم من قتله من على يلهل بان الموت، بعد ينصره الله أن أحدهبما؛ 

دلك.ونحو عليهم، بختنصر تسليط من وشعيا وزكريا يحيى قتلوا بالذين. فعل 

خصوصعلى [ ٥١]ء-افرت ؤسئاه لتنبر 'أؤإثا قوله- في الرسل حمل ثانيهما؛ 
لأمرين!عليه القرآن حمل يجوز لا أنه ، وحده ه نبينا 

ولاكتاب، من دليل بغير منه المتبادر ظاهره عن الله بكتاب خروج أنه أحدهما؛ 
غيرحدأ، بعيد المنصور هو المتقاكلين من المقتول بأن والحكم إحماع، ولا سنة 

الرملحمل وكذلك فئاهر، غلعل دليل بلا عليه القرآن فحمل العرب، لمان في معروف 
بالنصرالوعد عموم على الدالة والايات أيضا، حدا بحيي فهو وحده نبينا على 

.قيها نزاع لا 'كثيرة، الرسل لجمح 
إعانةاللغة في هو الذي النصر مهللق على كتابه في يقتصر لم اش أن ثانيهما؛ 

آثهحكتب ؤ بقوله؛ غلبة نصر للرمل المدكور النصر ذلك بأن صكح يل الظلوم، 
ومرألقرآن في الغلبة محنى رأيت وقد [، ٢١]المجادلة; الأية ٠ ■ ورجأه. أنا 

آثهسيل ق يقنتل قوله؛ في للغاف مقابلا قسما المقتول جعل افه أن علميك 
تبديلهيمكن لا رسله به وعد ما بأن تعالى؛ وصؤح ؛'/ا[، ]التمام; طبه أو هبثثل 

أتهمحمحآ وأودوأ َكنمحأ ما عق صاريأ ثلك ق رثت َمحتن وءلأ حر - بوله 
قولهأن شك ولأ ]الأنعام[. .ه ألنريتث بإى ين جآءث ولثد أة تدل ولا قتمأ 

البأنها صرح التي كلماته من [ ٢١]المجادلة; ورعأه أنا ثحمؤى أثث تعالى؛ 
بقوله;باتا نفيا مغلوبا يكون أن المنصور عن _ت وعلا جل — نفى وقد لها مبدل 

هؤد=ةتب تعالى؛ قوله نزول سبب أن مقاتل وذكر ه لكم عالب هلا أقه بميآ 
يغلبواأن وأصحابه محمد أيثلن قال؛ الناس يحفس أن [. ٢١]المجادلة; ية ألا 

لكثرتهمه النبي يعلهم لا وفارس الروم أن زاعما العرب علبوا كما وفارس، الروم، 
والمنان؛بالميف غلبة فيها الذكورة الغلبة أن على يدل وهو لأية، ا ض ا فانزل وقوتهم 

قله; قمقوله له ويدل إحراجها، يمكن لا المسبب صورة لأن 
[.٢٥]الحويد: عنمبره مِئ آثة ^.١٧ يعده؛ وقوله [ ٥٨]المجادلة; 

شاذة،يقراءة المعية بالقراءة للبيان نستشهد أننا الكتاب، هدا ترجمة فى قدمتا وقد 
معهقتل قرأ المعة غير القراء يحص وأن ربيون، الفاعل نائب أن به، بينا الذي لليان فيشهد 
الربيين.على واقع القتل أن يقتضي بالتشديد عليه المدلول الكثير لأن بالتشديد؛ ربيون 

ربيون،الفاعل نائب أن جني وابن والبيضاوي، الزمحشري، رجح القراءة ولهذه 



٥٩ ( ١٤٦)الأية ت عمران  jTسورة 

القتلوقؤع ينافي لا لشديل ا كون دعوى أن مبينا تفسير0 في الألومحمي ذلك إلى ومال 
الظاهر،حلاف قتل المي، أفراد من كثير أي• كثير بعدد إخبار كأين لأن المبي؛ على 
ادعيتموقد لأمرين، محتمل المذكور الفاعل نائب أن عرفنا قد قيل فان قال، كما وهو 

غيروالمقتول غالبون، الرسل بأن كصريحه ألنبي صمير لا ربيون أنه على دل القرآن أن 
البي،صمير الفاعل نائب أن على أحر، آيات في القرآن دل نقول؛ ونحن غالب، 

دئئاوثوهويقا كدبم ^يهيئها كقوله! الرسل بعض بقتل كثيرة آيات في لمص-ريحه 
قلتموضه،ئين شز وأةيى أنتشت ى تن رسل "؛؛؛ ٠١٠"ئد ; وقوله [ ٨٧]او_قرة: 

أنعلى به استدللنا ما على ربيون، النائب أن على يه استدJكم ما ترجيح وجه فما 
•أوجه ثلاثة من فالجواب النبي صهير النائب 

ولاالأعم، على مقدم والأخص به، استدللتم مما أخص به استدللنا ما أن ت الأول 
أمرنبي خصوص في دليلنا أن ؤإيصاحه الأصول، في تقرر كما وخاص، عام يتعارض 

آسؤحقتما ت قوله في لربنا تصديقا فيه غالب بأنه نجزم فنحن سيء، في بالمبالغة 
أموالبيان، الحجة في المغالمة تلك أكانت سواء [ ٢١ت ]المجادل ؤرسلأه أط 

بعضقتل على دلت الي الأيات لأن ؛ هذامن أعم هو فيما ودليلكم والسنان، بالسيف 
يوصحه.كما جهاد، غير في أنه ظاهرها بل جهاد، خصوص في أنه على تدل لم الرسل، 

افه،أعداء قتلهم الرسل بعض أن على الدالة الأيات جميع أن وهو الثاني؛ الوجه 
وحده.النزلح موصع إلا ومقاتله جهاد، غير فى أنبياءهم، إسرائيل بني قز فى كلها 

القرآنآيات عليه تتفق ربيون، الفاض نائب أن من رجحناه ما أن الثالث; الوجه 
منهتتصادم ولم لغاته، أفصح في الحربي اللسان مقتضى على فيه لبس لا واضحا، اتفاقا 

إشكاللا إذن فقتله بالجهاد، يؤمر لم الذي على المقتول الرسول حملنا حيث آيتان، 
بالغلبة،للرسل حكم اممه لأن اش؛ كتاب من واحدة آية معارضة إلى يودي ولا فيه، 

شيءفي بها أمر ولو شيء، في بالمغالبة يؤمر لم وهذا مغالبة، مع إلا تكون لا والغلبة 
الأنبياءمن كثيرا أن المعنى لصار النبي صمير الفاعل نائب بأن قلنا ولو فته، لغلب 

نبي،من ت يقوله المميزة )وكأين( صيغة عليه تدل كما الحرب، ميدان في قتلوا المقايلين 
مناقضةمناقض الحرب ميدان قى المقاتلين الأنبياء من الكثير العدد هذا الأعداء وقتل 

الغلبةمحنى عرفت وقد [ ٢١]المجادلة: أنا ^١٢^ أفث ؤء٤نب لقوله! صريحة 
الكتابوهذا تقدم، كما الغالب، غير المقتول أن بين تعالى، أنه وعرفت القرآن، في 

القرآنأن فاتضح بعضا، بعضه ليصدق أنزل ولكن بعضا، بعضه ليضرب أنزل ما العزيز 
جزمكما جهاد، في رسول يقتل لم وأنه ربيون، الفاعل نائب أن على واضحة دلالة دل 

هذافي وقصدنا واحد، وغير والفراء، والزجاج، جبير، ين وسعيد البصري الحسن به 
ذكرنا،ما رجح من أقوال ننقل لم ولذا العلماء؛ بأقوال لا بالقرآن، البيان الكتاب 



(١٥٧«  ١٥٦)عمرازن آل سورة ٩٦

يدلالنزول محبب أن من الض صمير الفاعل نائب كون العلماء بعض به رجح وما 
ئاثت قوله وأن ه محمد قتل صاح الصائح أن نزولها سب لأن دلك؛ على 

أنعلى يدل ٢^٥^ سهل ؤا آمبماتم لما وهنوأ  ١٠٠٥^قوله! وأن ذلك على يدل قيله أو 
فهوالأية. ٠ . . آصام^■لتآ وهنوا ت عنهم قال لما قتلوا لو لأنهم يقتلوا لم الرمحن 

النزولمحبب أن فيه الزول بب بفالترحيح عليها، معول لا ت وترجيحا محاقعل كله كلام 
منالخاصى بصيغة قاتل الجمهور قراءة لكانت النبي قتل ذكر تعيين يقتضئ كان لو 

تبقوله والترجيح ترى كما السموحل هر فنا وهو المتعين حلاف على جارية علة نا مل١ 
 Jlيدللا بها والمعلق الشرطّ باداة معلقان لأنهما المقوحل؛ محناهر نيله أو قاث ^^؛

.غيرها بها يرجح حتى سلبا ولا إيجابا لا أصلا سبة وقؤع على 
يقتللم الوقت ذلك في ةأقلإ> نبيهم وجدنا الأمر نفس في الواقع إلى نظرنا ؤإذا 

وأعقلمالنهار، رابحة في كالشمس سقوطه وهنوأه ت بقوله لترجيح وا يمت ولم 
شتلوكمثئ ائريمِ أنتحي عند يؤفم  ٠٤^؛ائي والكحمزة قراءة سقوطه على قعلعي دليل 

القراءةوهذه القتال من لا القتل من الأفعال كل [ ١٩١]البقرة! ةئتلوائأه ئتنويمم ؤبا فه 
فاقتلوهمالقتل مجن ماض فعل القاف بعد ألف بلا قتلوكم فان . فيها المتواترة المعية 

قتلواالمحنى بل قاتله. بقتل يؤمر أن يمكن لا المقتول لأن يصح لا هدا أفتقولون 
القتلوقؤع يعنون هم وقتلنا قتلونا يقولون! العربية اللغة في مشهور معنى وهو بعضكم 

الاصهلرابإيهام دفع كتابنا في البيان هدا إلى أشرنا وقد يخفى. لا كما البعض على 
تعالى.الله عند والعلم الكتاب. آيات عن 

>ؤتاقوله! ؛لى ِلإحو؛نهالمه وهالوأ 'كروا عقآ لأ ءامتوأ آث؛بم أؤثتلإثا ت تحار قوله 
يقولونإخوانهم بعض مات إذا النافقين أن الكريمة لأية ا هذه في ذكر • قتلوأه وما مانرأ 

قبلذلك لهم يقولون هل هنا يبين ولم قتلوا، ما الغزو إلى يخرجوا فلم أطاعونا لو 
/ثنمإغمهازأ تعالى؛ قوله الأية! هذه ونفلير لا؟ أو ليثبقلوهم الغزو إلى المفر 
لهميقولون أنهم أحر آيات في بين ولكنه [ ١٦٨يمران! ]آل قتلوأه ما أطاعونا أو وهعدوأ 

ؤتوقوله؛ [. ٨١]التوبة: أوه ق نفموأ لا ^^١٧ كقوله! وليثثحلوهم الغزو قبل ذلك 
ثن*ذؤ ؤدإ0 ه؛ وقول[ ١٨]الأحزاب: إثناه هام وآقممن ثإ أأثم!ؤبم أثث بملأ 

اوات.من ذلك غير إلى [ ٧٢]الماء: 
مثائث وثنثه أثب تن تني؟ مقنن آو أثم ثيل ي قلئم تعالى: قوله 

ينالكلاهما واليت الجهاد في المقتول أن اوكريمة الأية هذه في ذكر بجثئوى.4. 
آيةفي ذلك وجه وأوضح الدنيا حطام من يجمعه مما له حيرأ ورحمة الله من مغفرة 
أبديةبحياة والألأم يالصاب منغعبة فانية قصيرة حياة منه اشترى الله أن فيها بين أحرى 
ولاينفي. لا يملك فانيا قليلا مالأ منه واشترى بشيء صاحبها يتاذى ولا تنقطع لا لديدة 

ثهرأرى وآنوفم أثثهت ١^٨؛^ يث أثأيكا أس إة ؤ. نوله: وهي أبدأ ينقضي 



٩٧( ١٦٥-  ١٠٩)الايات ءما0; آل ّور؛ 

وألإنجإ_،١^٢ ي حق عشي وعدا وقنأرئ ئم_نأزن \ؤ سيئ ؤ، بمؤلوى قيكق"؛ 
ألمزم ولبزك ن باثم ألى آنتنثثؤأ أثي يى تهدهء أزق رنن وه—نألأ 
وين]الإنسان[ وه ي نثه ج آذ لإ ثذ ^^١ تعالى: وقال ]١^[. ى4 أص 

فيهاوزاد حطامها، من الدنيا أهل يجمعه مما حير ورحمته الله فضل أن أحرى آية في 
آليمحل "؛^؛3 تعالى• قوله وهي الدنيا حطام دون ورحمته الله بفشل بالفرح الأمر 

بالحصريؤذن المعمول وتقديم ]يونس[ بمممن يتا ح—ير هو قفنجؤأ ئئمحا ومخمتيع 
الذيالدنيا بحطام يفرحوا فلا غيره دون أي• [ ٥٨ت يونس ت أؤئث,لك قوله• أعني 

يعمنمق بمممم وءّئعنا ألد؟ آدثتؤ ؤة ي؛ءم ؛يمم قمات تعالى قال يجمعونه. 
[.٣٢]١^٥حرف: بمنعور(يم نثا حيث ؤغث ؤئحمق شمأ بثكا نتمم ^٤١^ لمحكن 

الأية.ه لثم ؤآستتفن عم أقف ؤ تعالى: قوله 
أست'الدرتت■ ؤصأّرهث ت تعالى قوله على الكلام في الفاتحة سورة في قدمتا قد 

الذكورمن العقلاء بجماعة يختمى مما ونحوها لمدكرة ا لجمؤع ا أن ٧[ ]الفاتحة: علمتهم^ 
النساءفيها يدحل هل فيها العلماء احتلف نبيه سنة أو تعالى اممه كتاب في وردت إذا 

هلثم تعالى: قوله أن تعلم وبذلك دخولهن. على بدليل إلا يدحلمن؟ أولا 
فيبين تعالى ولكنه المذكور الاختلاف على بناء لحولهن وعدم فيه النساء دخول يحتمل 
تعالى:قوله وهو لهم بالاستغفار ه أمن مى حملة في داخلات أنهن آخر موصع 

[.١٩]محمد: وذتوط لدياة وآثثئفن أئ الأ ^١؛^ لا ء 
لأية.ا ه أقي من يسخط ؟٠ 'كن آقو ُبمو؛ن أقع تحار* قوله 
همزةلأن منه؛ بسخهل باء كمن ليس الله رضوان اتبع من أن الأية هذه في ذكر 

قييعضها إر أشار ولكن افه، رضوان انع من صفة هنا يذكر ولم النفي يمعنى الإنكار 
إيثامحزادهلم أحثوم م جمئؤأ ئد أئاش إن ألناس ثهم ئاث ^؟؟؛3 ت قوله وهو آخر موضع 

وأقجمإئوءُ يتأتم ثم وقتز آثي تن نتمؤ آو==يتل. ويتم آثه حنجثا ويالوأ 
.ه.عيم محل د'و رأث؛ آلإ وئة0 

منهن*=طإو؛ر\ ^٥٤!( بقوله: الله من بسختل باء من صفات يعفى إلى وأشار 
هنآ,ألم>داب وؤ، عقهن آقث سخث 1ن آس؛بم لثعّ هدث ما لقس حقمروأ ٢^■؛>، يتوؤتن> 

لأية.ا عره بما أن بملل وومن : هناوبقوله ]المائدة[ ).(ه -كؤدون 
عندبن هو م ثدأ أق قم تئوبما رجم ئد شبه لثآ وآو : _ _LJئونه 

قبلمن حاءهم إنما أحد يوم المسلمين أصاب ما أن الكريمة لأية ا هذه في كر ذ .
ويمدؤ قوله: وهو آحر موصع في فصله ولكنه هنا، ذلك تفصيل يبين ولم أنفسهم، 

ئوعصتثاتم ألأمر ق وئننزم دثسفهم إدا ■تهمك واد*يهث قحنوخمم إد هنوى أثه 
صثرقطلمئم أثح_1ته رييد ثن ؤمنئطم ألدوثا نجيد ثن منهتتقم ئحثوئ ثا ثأ بتي 

القرآن.القرآن به يبين ما خير لأن الأية؛ محنى في الفلاهر هو وهذا 



(١٧٣_١٦٩الآيات)1لعمان: ّررة ٩٨

هآومسكم عند مبمر ئو ^٥]، ت معنى أن وهو بالأية، بيان فلا الأخر القول على وأما 
يستشهدأن على الفداء وأخذ أسرهم وبتن بدر، أساري محتل بين بدر يوم خيروا أنهم 
العامفي منهم يستشهد أن على الفداء فاختاروا الأسارى، قدر القابل العام في منهم 

بنعمر عن حاتم أبي وابن أحمد الإمام رواه كما بدر، أساري قدر سعون القابل 
تبقوله للمغازي نغلمه في الشفيطي البدوي أحمد وعقده الخطاب، 

يستشهداابل قفي وقدرهم القيا ين بخيروا لمسلمون وا 
عضداالقتال على ه لأنلقدا لوا لفما هم قتلين وب

لهوالسعا لفور ا قصارى وهى اده هالشى إلأدى ه وأن
اليعمري،الناس سيد لأبن الأثر عيون على فيه اعتماده حل للمغازي هدا ونفلمه 

مقدمته؛فى قال 

السيرفي تقلمها اعتماد جل ر الأثون يععلى أرجوزة 
فىوأنها الخفيفة التوكيد نون من مبدلة يستشهدا قوله؛ فى لألف ا أن شارحه وذكر 

كقوله!البيت 

الأتمثي وبثترفعن م لعي فيت أوفها رب
واستشهادالفداء احترتم حيث أنفسكم عند من هو فل فالمعنى القول؛ هدا وعلى 

منكم.الأسارى قدر 
فيوتعالى تثارك اض نهى أثث سنجل ل محلوأ آفيث عثص ^ولأ تعار؛ قوله 

وأنهميرزقون، ربهم عند أحياء بأنهم وصرح بالشهداء، الموت فلن عن لأية ا هده 
خوفألا خلفهم من بهم يلحقوا لم بالذين يستبشرون فضله، من الله آتاهم بما فرحون 
الدنياأهل يدرك البرزخ في هدم حياتهم هل هنا سين ولم يحزنون. هم ولا عليهم 

بمئديث يزلوأ ُؤولأ بقوله؛ يدركونها لا أنهم البقرة محورة في بين ولكنه لا؟ أو حقيقتها 
نفيعلى يدل الئعور نفي لأن لاJقرة[ ب ومحن ٥؟، بل أئو سيل ف، 

ظاهر.هو كما أولى باب من الإدراك 

الأية.لم4 جممحأ ئد أفاش إن ألثاش لهم ئاث ؤآؤ;ان تعار؛ قوله 
لكم،جمعوا قد النّاس إن الة.اولين؛ بالناس المراد العلماء؛ من عة جما قال 

أبيحديث س ردويه ابن أخرجه كما خزاعة. س أعرايي أو الأشجعي سعود بن نعيم 
لأية.ا ألثظزه دلأيمأ تعالى؛ محوله في إليه المشار توحيد لهذا ويدل رامحع 

^,؛2،قوله؛ واحد به المراد أن يقوي ومما الفارسي؛ قال الإتقان؛ صاحب قال 
جمعاالمعنى كان ولو بعينه، واحد إلى ذلكم بقوله؛ الإشارة فوقعت ألشظنه ٥^٢ 

بلففله٠منه اه اللففل. في ظاهرة دلالة فهذه الشيطان. أولئكم إنما لقال؛ 



٩٩( ١٨٦-  ١٧٨)الآ؛ات صران: آل سررة 

؛؛؟١^١ثم ئم إثا لآئسإ؛أ ثو ثم دم آثا 5َئثوأ قآ بمتؤ ولا ؤ تعالى ئوله 
ويمهلهمللكافرين يملي أنه \}كوأمة لأية ا هذه في ذكر .4■ مهين هياب ذم إئ 
هدامتنعمض يمهلهم لا أنه • آحر موصع في وبين العذاب، وشدة عليهم ١لإثم لزيادة 

النعمعليهم أفاض يتضرعوا لم فإذا والفراء، بالبأساء يبتليهم أن بحد إلا الإمهال 
أ،نلهاثئدآ اوُ لي تن ئرثو ؤ، آرستا ت كقوله بغتة، يأخذهم حتى وأمهلهم 

ثسثد وقازأ عذوأ حئ أ-ثثنث آلثتثت ذهأث دلتا م . ؟؛^4^ وآلصجء آل؛آس)ء 
ك>ثك وقوف: ]الأَاف[. ®4 ثمحث ب ثم ئ ^ ١٤حج & ءَاآءئا 

إلىؤأسنا جءهم إل )®ئلولأ بميون دلهم ^١٤^١؛؛ اناثي شدننهر تؤث ي، لتم إق 
[.٤٤-  ٤٢]الأنعام: هم ؛ئ؛ بمته ثقيقهم ؤ قوله: 

ؤسقووءهمقوله! وهو المتين، كيده من الاستدراج ذلك أل آخر! موصع في وبين 
.]الأعراف[ ®ه مه( َةدتم، يق ثهم دألإ ® ثثوف لا جئ بن 

المارعةمن أنه فيظنون الاستدراج بذلك يغترون الآهفار أن آخر؛ موصع في وبين 
كقولهالدنيا، في أوتوه الذي ذللثا من خيرأ يؤتون القيامة يوم وأنهم الخيرات،، في لهم 

®4شنن لا ■S آوب ق، لم ®دائ وشن م ين يدء ثدهمَ أثا ُؤأبجثثوث الى؛ عت
[،٧٧]مريم; ®اه يئلدا تالأ لأيمحى ؤقال قاقيثا يكئر آكمح، وتذئ وقوله؛ ]المزمنون[، 

ؤوؤI0 وقوله [، ٣٦]الكهمف: تنملماه منها حمل لاحدن )ي إق رديف ُؤولبم، ه! وقول
ميلتقر بجن ُؤويالءأ ر ه وقول•٠[، ]فصك: للءسئه عنده م إة رئآ إك ^؛*،!!، 

قولعلى المرض والضراء! والفياقة، الفقر والبأساء! تقدم، كما [. ٣٥]سبأ: ؤأؤكداه 
الممدودة.التآنيأثا ؛ألم، لففلآ مؤنثان مصدران وهما الجمهور، 

آأكقم٠أوزأ ألإبن ين وصى رأفطم أنن.لًظم ؤآ قثاوُى ه ؤ تعار؛ ئو.له 
عثرمحِيى ك,لأكن ؛ن ؟ JUJJكنهوأ ثإن —ذأ َةء أذك ألإتى وين ونمًظم ين 

هم،وأنفأموالهم في سيبتلون المؤمنين أن الكريمة لأية ا هذه في ذكر أواه• آر-أٌوهم 
البلاءذلك، على صبروا إن وأنهم والمشركين، الكاب أهل من الكثير الأذى معون ومحي

يبنيالتي الأمور من أي الأمور؛ عزم من ونشاهم صرهم فإن اش، واتقوا والأذى 
.لوجوبها عليها والتصبميم العزم 

فيالبلاء وأن والجؤع الخوف I البلاء هذا حملة من أن آخر محوصع في بين ومحي 
أؤ؛0ت بقوله هنا إليها المشار الصبر نتيجة فيه وأوضح فيها، القص هو والأموال الأنفس 

ؤألجؤعآ-لمف تن ييء ت تعالى محوله هو الموضع وذلك الأمور^ عريس ين دللبمش 
ث،إئا ،و تحته محتتتهم أقب؛ آلصنيه. وقي والنوق يلإشم \وألآمو؛ل من وشن 

®هألتنهثدوف هم نأزكزك وثنثه رتهم ين صوق ي؛ أوكق، ® رحم0 ءاقه وؤا 
[١١]اكغابن: ه قم هد أف يرين ومن آثه ادن إلا شنق ين أصبماب، ^٠٤ وبقوله! ]القرة[. 



الآبت)'آ(الماء: سورة 

ذلكبخصوص فسره بل الأولى، الصدمة عند الصبر أذه قن قوله؛ في ويدحل 
.ذلن إب تصيثغ ين أصاب قله- قوله فته يحوله على ؤيدل العلماء، بعض 

وبختاعقلتم حفل صاحب، إلا لا المتر حصلة أن آحر؛ موضع في وبين 
.]نمي،[ .4 عطسي حظ د'و إلأ قمنهآ ؤتا صنتيأ أهوى إلا قمنهآ 4وما قوله؛ وهو كسر، 

ألقيئقبجق، ُؤإةا قوله؛ وهو له، حساب، لا العبر حزاء أل ؛ آخر موضع في وبين 
[.١٠الزمر■ ت جسالجا4 بميم قمم 

ممناسثق، كطلأ ثنيا »؟_ ت؛ رقا j؛fS^؛؛o ١^؛؛؛؛^، حؤ ل ؤرثئه٤ثوق تعالى؛ موله 
عنربهم تنزيه الألبابح؛ أولوا يقوله ما حملة من أن الأية؛ هذه في ذكر ُقاي4. عداب 
•كبيرأ علوا ذللئ، عن وتعالى سبحانه لح[ةمة لا باطلا، والأرض السموات! حلق كونه 

ذلكاعلى وهددهم الكفار، هم نلك، يفلنون الذين بأن موضعآحر؛ في وصمح 
ثلندالاي هطلا تيما ؤما وإأتيس ألثثأ؛ ئكا 4وثا قوله؛ وهو النار، من بالويل السيئ الفلز 

■]ص[ ألنار.4 ين َةى للخ-بم ميت َةئ أثبن 
بينولكنه للأبرار، ءندْ ما هنا يبين لم • للآةار4 و أثم عند ؤوتا تعالى• قوله 

في،وبين تالإنفءئ-ارء■ يم.4 في< ألامإو 4إة قوله؛ وهو النعيم، أنه أحر موضع في 
قوله*وهو بالكافور، ممزوجة كأس من الشرب النعيم! ذلك جملة من أن آخر موصع 

]الإنسان[.رواه ءكاؤرا مزاجها كان ض ين ئثرؤث أيؤو\و ؛ؤ1ة 

النساءسورة 

الآية.آملة4 أتممف ص' تعالى: قوله 
هيهنا يشترط ولم أموالهم، اليتامى بايتاء الكريمة لأية ا هده في تعالى الله أمر 

يشرمحلين!مشروط يه المأمور الإيتاء هدا أن هدا بعد بين ولكنه شرحنا، ذلك 
الماص.بلوغ الأول: 

؟؛y؛^١ حق أنص ؤوأُوأ تعالى! قوله في وذلك منهم، الرشد إيناس والثادي! 
إنمالموصمن، ا في يتامى وتسميتهم إلنيم آدفوا رئيا تغم هأ ألث؛ح 

ونفليرهإجماعا، البلؤغ بعد يتم لا إذ البلؤغ، قبل به متصفين كانوا الذي يتمهم باعتبار 
الإذ سحرة، كانوا الذين يعني ]الأء_راف[ .اه ألقمأ تعالى! قوله 
لته.المجود مع سحر 




