


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 



١(-)T_\ الأس اس: ّورة

الولايةزمن والكموة النفقة إجراء أموالهم إيتاثهم معنى ت العلماء بعض وقال 
لأنهحال؛ كل على ماله أعهلي سنة وعشرين ا حمبلغ إذا حنيفة؛ أبو وقال عليهم. 

أعلم.تعالى وافه اتجاهه. عدم يخفى ولا حد.ا، يصير 
ني؛ا؛ن م أتلإثِتلإ  ١٥١^ َاوأ ؤَة تعار: قوله 
ولمعفليم، إثم أي كبير؛ حوب اليتامى أموال أكل أن الكريمة الأية هذه قي ذكر 

أقهاأأؤ,إن قوله؛ وهو آخر موضع فى بينه ولكنه العظم، من الحوب ا هل، مبلغ يبين 
•وه ثعترا رثبموث ثارا تجلويهم ؤ لأغر0 إثما ْللق لنقي أ٧ 

ال١ أقءه تن لتئر ثلاب تا ٤^! ألس ؤ يسظيأ آب حمم ؛^^؛1، تعالى؛ ه قول
هدابين الربهن وجه ظهور م عل. من الكريمة لأية ا هل.ْ قي اللءهن إلى بق يما يخفى 

المؤمنين،أم قالت، كما والمعنى إجمال، نؤع الأية ففمب وعليه، الجزاء، وهلءا الشرط، 
تزوجهاجميلة، كانت، فان حجره؛ في اليتيمة ءنا-ه تكون الرجل كان إنه ؛ )هاعائشة 

تنكحأن وعضلها نكاحها عن رغب، دقميمة كانت، ؤإن صداقها، في عل يفأن غير من 
أعلىبهن ويلغوا إليهن هلوا ينأن إلا ينكحوص أن فنهوا • مالها في يشاركه لئلا غيره؛ 

أنهكما أي؛ سواهن النساء من لهم طاد_، ما ينكحوا أن وأمروا العبمداق، في سنتهن 
ت،كانإن يتزوجها أن له يحل فلا والجمال، المال، قليلة كانتخ إن نكاحها عن يرطب، 

المعنىوهدا منقوصة، غير كاملة بحقوقها والقيام إليها، اط بالإقإلا وجمال مال ذايت 
قؤومتئتوق تعالى؛ قوله له ويث،،هد يبينه لها، عائشة المؤمنين، أم إليه ذهب-.-؛؛، الذي 
وزنهنلا 1^1 (وء ي؛قز ألكثف 1، ءهآًقم سق وما فيهن بميهطم أممه ؤ، ألكء 

هوالكاب، في عليكم يتلى بما المراد إن ؛ هاوقالت،؛ آن وؤزن ؤئ؛ َكب نا 
تصريحه؛ذ،للث،ليل ين. الناء يتامى أنها فتيين ألس،ه، ؤ، نثسهلؤأ ألا حمم وإن ؤ تعالى؛ قوله 

ؤإنالمعنى؛ أن هذا من ففليحِ • تأه َمحا ما وزدهى لا أقف، ألتء _قع، ■^4 قوله؛ في 
سواهن،النساء من لكم طابط ما واناكحوا فدعوهن، اليتيمان، زواج في تلوا تقألا حفتم 

هووهذا يقتفيه، والجزاء الشرط بين الربتل لأن ذللئ،؛ على واضح دليل الشرط وجواب 
أياميقيل؛ كما القلب، على يتيمة جمع فاليتامى وعليه عليه، القرآن .لألة لّالأقوال أظهر 

اللاممحتل في يطرد ب، القلوهذا فعائل، الفعلية جمع أن عرف لما ويتائم أيائم والأصل 
.ذللث،سوى فيها السماع على ويقصر ذللئا ونحو ومعليه، كقضبة، 

قولهإلى شي.قه؛ وللئء أأئلن-ايا رق بثا شيب ، j4s^؛تعالى؛ قوله 
الوالل.انترك مما اء والتللرجال هو الذي التعيبط هذا قل،ر هنا يبين لم ■ مئروص-اه 

لأيتين،ا ه حكم ل أه ؤ كقوله؛ المواريث، آيايت، في بيته ولكنه والأقربون، 
آل،ىشزيه٠ؤ، ٧قتيأءكم أقه فل ؤدأن.تئتوثلئا الكريمة؛ السورة هل،ه خاتمة فى وقوله 

ؤآ'لأتمإه نلإ ئد ممدئ ؤآ ؤبجص1؛في تعار؛ قوله 



(١١٠٢)الأس الماء: سورة ١ ٠ ٢

فيسواء أنهما مع الميراث فى الأنثى على الذكر تففسل حكمة هنا يبين لم 
عدومولى I تعالى قوله وهو آخر موصع في ذلك إلى أثار ولكنه القرابة. 

لأن[؛ ٣٤اء: ]المسآمو؛لهإه ين انثقوأ ويتا _J( و بمثهص ه شكذ يما أؤتآغ 
المالعليه المنمق عليه والقوم دائما، للنممحى مترقب عليه ماله المنفق غيره على الهائم 

لنقصةحبرأ الزيادة مترقب على النقص مترقب إيثار في والحكمة دائما، للزيادة مترقب 
.حداظاهرة الترقب 

ظهاث-وثه ^١^، وإن رق نا إك قهن أمميرن وق يمحؤ َئة . تعالى: قويه 
فلهنفصاعدأ، ثلاثا كن إن البنات بان الكريهة لأية ا هذه في تعالى رح ص. 

لهاالواحدة بان وصرح كذلك، ليستا الاثنتين أن يوهم ووذ وقوله: الثلثان 
قدرعلى لأية ا دلالة ففي وعليه أيضا، كذلك ليستا الاثنتين أن منه ويفهم النصف، 

•ل إجما لينتين ا يثا ميرا 

وأنله، مخالفة مفهوم لا الفلرف هذا أن إلى مرصعين في تعالى: أشار وقد 
:Lسيناكلثينأبم

الواحدةمع يرث الذكر إذ ، حظيئل ؤإلدّؤ تعالى: قوله الأول: 
حفلمثل للذكر يكن لم ؤإلأ صورة، في الثلثان للبنتين يكون أن بد فلا نرلع، بلا الثلين 

الاجتماع،صورة لممت الصورة تلك لكن أصلا، لهما بحفل ليسا الثلثين لأن الأنثيين؛ 
تكونأن فتعين الثلثان، لهما ؤيكون الذكر مع الابنتان فيها يجتمع صورة من ما إذ 

إنقائلا: الدور الاستدلال؛لزوم هذا بعضهم واعتراض النكر. عن انفرادهما صورة 
مالأنه الأنثيين؛ حفل معرفة على تتوقف الذكورة الصورة فى الثلثين للذكر أن معرفة 

منمستخرحة الأنثيين حفل محرفة كانت فلو الأنثيين حفل مثل للذكر أن لأية ا من علم 
الثلثان،وهو للأنثيين المعين الحفل هو المستخرج لأن ساققل؛ الدور لزم الذكر حفل 

كتنكا لا دور فلا مهللقا، الأنثيين حفل معرفة هو الذكر حفل محرفة عليه يتوقف، والذي 
فرصهماأن على فتدل الصف،، البنتين مع للابن بأن أيضا بعضهم واعترضه الجهة، 

انفردتاإن أنهما علم النصف الذكر مع استحفثا لما البنتين أن الأول ؤيويد النصف، 
معهكانت، بعدما النصف، أخذت انفردت إذا الواحدة لأن ذلك؛ من أكثر استحقتا عنه، 

فلأننزلع، بلا الثلث الذكر الابن مع تاخذ البنت أن إيضاحا ويزيد0 الثلث، فأخذ 
البنتينميراث إلى أنار -، وعلا حل أنه. يفلهر فبهذا أولى• الأنثى الابنة مع تأخذه 
وحكم.البنات، من الجماعة حكم ذكر ثم بينا، كما ه ألأشم حظ ثل بقوله: 

قهاث-حبىدئ ممة وإ0 رق ما دقا ئثهن آئلئيرن وق ماء َؤ؛ بقوله: منهن الو١حدة 
لوإذ َؤاه؛ ^^؛1، قوله: فى بالفاء عليه فرعه تعالى أنه إيضاحا، يزيده ومما آأقنسه 

ظهر.هو كما موقعها الفاء تع لم الإناث سهم على يدل ما قبله فتما يكن لم 



■٣ ١( ١ - )٢ اء: المسورة 

ثأص ئثثثا ء ه ه الأمحين: في تعالى قوله ص الثاني: الموضع 
فإذانرلع. بلا الأخت من الميراث في ببا حموأقوى رحما، أس البنت ن أل؛ 
اليلماءوأكثر أولى، باب س كذللئ، البنتين أن علم الثلثين، للاحتين بان تعالى: صرح 

سبالحكم أولى فيه المكون الذي الهوافقة ممهوم أعني: فحوى أن على 
فيعلم كما وقوم، للشافعي حلافا القياس، قبيل ص لا اللففل دلالة قبيل ص المهلوق، 

سكذلك البنتين أن بذك أفهم التلين، للاحتض أن بين لما وتعالى تبارك فاش الأصول 
ولمفقط، الثلثين البنايت، س الاثنتين على زاد لما أنه صرح لما وكذك ■ أولى باب 

لماليس أنه أولى باب س أيضا أفهم الأحوات، س لاثنتين ا على زاد ما حكم يذكر 
الأخوات،فستحمه لا أنه علم للبنات يعقل لم لما لأنه الثلثين؛ غير الأخوات س زاد 

قصدأنه على للبل وهو به، المنطوق من بالحكم أولى ١لأمرين في عنه فالسكون 
وابنوالترمذي داود، وأبو أحمد، الإمام أخرجه ما إيضاحا ذكرنا ما ؤيريد منه، أخنْ 

فقالت:ه، الله رسول إلى الربيع بن سعد ارأْ جاءت قال: )جخض، جابر عن ماجة، 
يلعولم مالهما، أخذ عمهما ؤإن أحد، يوم أبوهما قتل محعد ابننا هاتان افه، رسول يا 

فننكذك«. في تعالى، اممه رايمضي ه: فقال مال، ولهما إلا تنكحان ولا مالأ، لهما 
واعطالثلثين، سعد ابنتي رراعط فقال: عمهما، إلى اش. رسول فبحث، الميراث آية 

.ك(افهو يقي وما الثمن، أمهما 

قال:تعالى، اش لأن النصف، للبنتين قال: أنه ص ه، عباس ابن عن ووى وما 
لاثنتين١ فوق لما هما إنما الثلثتن بأن نمرح ه رق ما دك ثثأن ود يكه َئا ُؤؤن 

آلبمماههثها وحسية ^، ١٤'! أيضاقال الله لأن بمثله؛ مردود أنه الأول: أسمر، فيه 
الصف.فرص عليه معلقا شرطا واحدة كونها جاعلا للواحدة الصف بأن نمرح 

مفهومأن ومعلوم منها، الأقوى قدم تعارضت، إذا المفاهيم أن الأصول في تقرر وقد 
فيهقال ما إلا المفاهيم، س عليه يقدم لم الشرط مفهوم لأن الظرف،؛ مفهوم من أقوى الشرط 
والغاية،الحصر صيغ س ؤإنما والإثبات، القي وهو مفهوم لا منعلوق إنه العلماء: بعض 
الخالقة:مفهوم مراتب، مبينا عود( ال)مراقي في قال الشرط مفهوم عليه يقدم هذا وغير 

تمىان، لمهلوق؛فعقفما ا ملعالإلا ي—رشد لا أعلام 
اربيقالذي ، الوصففمطلق يناب الذي ، فالوصففالشرط 
الجليالهج على حجة وهو لي يم ديقتشمة لمدد 
مفهوموالحق منقلوق قيل: الغاية مسألة نمه: ما الجوامع جمع صاحبا وقال 

.. المعمول. فتقديم فالعاّ،د، العل،د، غير الصفة فمقللق التاسبة، فالصفة الشرط، يتلوه 
سأقوى آلبمفاه قها وج—ي.؛ 'كانت، ؤوإ0 قوله: في الشرط مفهوم أن تعلم وبهذا إلخ، 

علىالمتقدمة لأيات ا دلالة اكاني! مي، ناة َكن قوله: في الظرف، مفهوم 



الآية)أاأاس:سورة 

آئفآ.المذكور جابر حديث في يدلك . النبي تصرقح الثالث؛ الثلثين، للبمتين أن 
ذلك■ص الرجؤع عباس ابن عن روي أنه الرابع• 

الدينشمس الشريف عن نقلا الينبؤع شرح وفي • ضه ما تفسيره في الألومي ل ى 
ضارذلك عن ه عباس ابن رجؤع صح الوسيط: فرائص شرح في ئال أنه الأرموني 
امظه.منه اه. احماعأ. 

قولهآلي لحق4 أو لخ ولثأ آئمآه آو محقثة بجِرئ رثث َ؛ارى تعار• قوله 
منهمالمنفرد يأخد الذين لإخوة با لأية ا هذه في المراد . ٢^؛،^ ق شرصفآء 

بيانهبدليل الأم إخوة سواء ساهم، وأنذكرهم الثلث في يشتركون اكعذأد وعند السدس 
ا-جتماعهموعند المال، كل منهم الواحد يرث لا، أو أشقاء الأب من الأخوة أن تعار 
الأنثيين.حفل مثل للذكر كله المال يرثون 

وأ0جم-اعتهمت في وقال ولد، لها يكن لم إن يرثها وهو ت منهم المنفرد في وقال 
هؤلاءأن على الخلماء احمع وقد الأنثيين. حقل مثل فللذكر اء ونلأ رجا إخوة كانوا 

وإنقوله: أن على أجمعوا كما لأب. أو أشقاء كانوا الأب، من الإخوة هم الإخوة 
ولهوقاص أبى بن سعد وقرأ الأم إحوة في أنها الأية- • • ء=قثقيم بجيف ريق ِةاث 

الناظم؛قال كما والفرؤع الأصول عدم باوكلألة المراد أن والتحقيق أم. من أخت أو أخ 
ةمحاللا المل قطاع انهي ة الكلالعن لث، ونلأ سوي
والجدوداء نالأبقطع فانولود مولا بقى يد واللا 

—.تعار الله شاء إن — الحق وهو الصحابة وأكثر >.4، الصديق يكر أبي قول وهدا 
لمالذي الميت وعلى والوالد، الولد جهة غير من القرابة على تطلق الكلالة أن واعلم 
الموروثازل وعلى ولد. ولا بوالد ليس الذي الوارث وعلى ولدأ، ولا والدا يخلف 

الكلالة.اشتقاق في واختلف شائع غير استعمال أنه إلا ولد، ولا بوالد ليس عمن 
بالرأس،لإحاحلته الإكليل ومنه به، أحاط إذا تكاله من أصلها أن الخلمام من كثير واختار 

فرعه.ولا أصله س لا جوانبه من بالميت محيعلة فيها الورثة لأن بالعدد؛ لإحاطته والكل 
منأصعق الكلالة لأن الإعياء؛ بمعنى ل الكلأ س أصلها ! الخلماء بعض وقال 

والأبناء.الأياء قرابة 
وراءالميت تركه مجا فهي وعليه الفلهر يمحنى الكل من أصلها العلماء: بحفس وقال 

فاعلنائب من حال هى العلماء: بعض فقال كلالة. قوله: إعراب فى واختلف ظهره، 
الأياءغير قرابة أي كلالة ذا كونه حال في يورث أي مضاف؛ حذف على يورث 

الكلالةلأجل يورث أي له؛ مفعول هي وقيل: الأظهر، وهو الزجاج واختاره والأبناء، 
كلالةذا موروث رجل كان أي: لرجل، صفة ويورث كان، خبر هي وقيل: القرابة، أي 

أعلم■تعار والته ذلك غير وقل ولد، ولا بوالد 'ليس 



(•٢٢. ١٠)الايات التاء: سورة 

ئنئ محني أو آلتوق ؛وقهن تئ آلثثوت ق ؛أس؛ؤمح شإ-ثوا ؤ؛ن ت تعالى موله 
جعلأنه أخر مواضع في بين وعه لا؟ أو سبيلا لهن جعل هل هظ يبين لم ثية4. 

٢[.ص: الأية تبم4 نحد ت م البم: في كقوله بالحد السبيل لهن 
حكيم(عرير والله اممه من نكالا البتة رحموهما فا زينا إدا والشيحة )الشيخ الثيب في وقوله 

وأرصاهثغهئه ألخط-اب بن عمر المؤمنين أمير عن صح كما الحكم باقية الأية هذه لأن 
منأيضا مأخوذ الرحم حكم أن ه عباس ابن عن وروى التلاوة. منسوخة كانت ؤإن 

تننجيبا أوترأ اقيى إق ثر ت تعالى قوله وهي التلاوة منسوخة غير محكمة أخرى آية 
■سر\0.']آو .ه مقرة وثم ننهر يق توق ثث بيثهنّ ؛ ^،؛؛٠٤٦آؤ ك؛ني إق هئمث ألًكشا 

.،الني، ورجمهما محصنان وهما زنيا اللذين واليهودية اليهودي في، نزلت فإنها [؛ ٢٣
دليلالمحصن، الزاني رحم من التوراة في عما للمعرض ب زكتا ا هذا في تعالى فذمه 

السبيللهن جعل نعالك، أنه من ذكرنا ما ويوصح الرجم، حكم بقاء علكا واصح قرآني 
سيلأة.لهن الله جعل قد عي* ررحذوا اكحح؛ في الثابت ه قوله بالحل 

فيتعالى اطه نهى لأية. ا آلتتايه يى ءابأزكم ذؤأ ما تي٠وأ ولا ؤ • تمالهم، قوله 
هلالأب بنكاح المراد ما يبين ولم الأب، نكحها التي، المرأة نكاح عن الكريمة لأية ا هذه 
،وحده العشي على يقللق. الزكاح اسم أن آخر موضع في بين ولكنه الوطء، أو العقد هو 
قزآلثؤيشي، ذكنثث ^١ ءامننأ هأ ت نعالك، قوله في، وذلك مسيس يحصل لم ؤإن 

فيه.مسّيس لا وأنه نكاح بأنه فصرح [ ٤٩تالأحرابت أن شل ين طكتمؤهن 
يمسهالم ؤإن ابنه على حرمت الأب عليها عقد من أن على العلماء أجمع وقد 

تعالىأطلق وقد يمسها لم ؤإن إجماعا، الأب على محرم الابن عقد وكذلك الأب، 
لثمحل، هلا كهفها قوله■ في، وذلك العقد، يعد الجماع به مريدأ أخرى آية في النكاح 

بلالعقد، مجرد ليس هنا لنكاح يا المراد لأن [؛ ٢٣٠ت لقرة ل! عييوه رؤحا يذؤح حئ بمد يى 
ويذوقعسلته تذوقي حش ررلأ، * القرظي،رفاعة لامرأة ه قال كما ١لوطء من معه بد لا 

لوصؤحالممّسسا؛ بن يسحيلّ عن المخالفة من يروى يما عبرة ولا الجماع يحني مسيلتلأث،آا 
النكاحلنقل ت العلماء بعض قال هنا ومن المسألة. عين ش الصحيح الصريح النص 

لأنهالعقد؛ في مجاز الجماع في حقيقة هو بعضهم! وقال والجماع، الحقد بين مشترك 
يعضهموقال مببه 

قعما نكموأ قوله! ص )ما، لفظة إن I العلماء بعض قال تنبيه؛ 
المعنىوتقرير نكح، بقوله لا إ بقولص متعلق الماء من فقوله! وعليه مصّرؤية 

آباركميفعله كان ما تفعلوا لا ٠ أى آبائكم نكاح النساء من، تنكحوا ولا القول هذا على 
واحدغير به وجزم يظهر والذي جرير، ابن اختيار هو القول وهذا الماسل، الكاح من 
تعالى!كقوله الأباء، نكحها التي المساء على واقعة موصولة ما أن المحققين من 

آبائهمنسّاء يناكحون كانوا لأنهم ذللئ،؛ وجه قدمنا وقد آلئسا,يه تن لبمآ ثناب ما  ٢٠٢ؤ^^؛



(٢٢-  ١٠)الأس الماء; سورة ١ ٠ ٦

توقيلما أنه نزولها سب أن حاتم أيي عن كثير ابن نقل فقد النزول، سب له يدل كما 
ذلك،محي . اض رسول محاسادث امرأته، ابنه خطب لأسلت ا بن قيس أبو 

•ذخ ما نمكزأ رولأ ت فنزلت بيتك إلى ارجعي 
وممنالعرب، عند معروفا كان الآ؛اء زوجات نكاح _! عنه الله عفا — مقيده محال 

لأسلتا تحت وكانت طه ١ عبيد أم تزوج محقي المذكور، لأسلت ١ ين قبس أبو ذلك، فعل 
الدارعبد بن عثمان بن العزي. عبد ين طلحة أبي ابنة خلف بن الأسود وتزؤج أبيه، 

أسل.بن المطلب بن الأسود ابنة فاختة أمية بن صفوان وتزوج خلف، أبيه تحت وكانت 
الأية،نزول سب إنه قائلات عاكرمة عن جرير ابن نشله كما أمية، أبيه تحت وكانت، 
أميةمن لها وكان معيقل، وأبا مسافرآ له فولدت يعده أبيه روجة أمية بن عمرو وتزؤج 

بنزبان بن مظور وتزوج وأعمامها، معيقل وأبي سافر إخوة فكانوا وغيره، العثص أبو 
هيهده ومليكه وغيره القرطبي نقله كما خارجة، بنت مليكة أبيه زوجة ري المزا سيار 

•يقهيه ب ا بن عمر منه نكاحها فسخ أن بعد المذكور منفلور فيها قال ي لا 
والخمريكة ملمني منعت إذا الدهر فعل ما اليوم الي أبلا ألا 

الفجرطلع ما لمري ا ابنة فحي مزارها يحيدآ أمست، قد تك، فان 
.فزاره.مشاهير ذكر في بقوله النسسبط، عمود ناظم أبيه زوجة هدا منفلور تزويج إلى وأثار 
وقفمنع على له ما خمسين وحلفا ا مقتالناكح منظور 
حلفهالخّهلاب ين عمر أن معناه إن ت سارحه قال • إلخ ' ■ • وحلف I وقوله 

منالجاهلية أهل عليه كان ما نسخ يبلغه لم انه المسجد في العصر يعل يمينا خمسين 
خريمةأبيه زوجة تزوج خزيمة بن كنانة أن وغيره الممهيلي وذكر الأباء، أزواج نكاح 

محيلسقامء م*, لا نكام مآ*, وولدت ه؛ قال وقد قال! كنانة، V, النض له فولدت 

لهم.l؛^L كاذ ذلك أن عر 
ذكرهما تضعيف إلى وأشار نفلر، كنانة قصة من السهيلى نقله وفيما كثير! ابن قال 

بقوله؛النسسب عمود ناظم السهيلي 
هئالئعنز وأم ه حشخيه ارثحأم ر منت، بد نوه

افحوصة مخزية اننكخلقا ا هعليا هأختره ب
لهاتقيالهوى تي العيره ا هونسلنكسة سا عأختهما 

كثيرابن كلام لهلاهر خلافا نفسه، السهيلي هو ذلكأ صعق الذي أن شارحه وذكر 
أمهي إلياس بن طابخة ين أد بن مر بن تميم أخت، مر بنتا هند أن الأبيات ومعنى 

مربنت برة أختها وأن وعنز، وشخيتس الخاريث، وهم قاسهل بن وائل أولاد من ثلاثة 
أختهماوأن مضعف،، ذلك، وأن كنانة، ابنه يعد فتزوجها مدركة، ين خزيمة زوجة كاJتا 

منكان وقد يقتلها، الهوى بأن المشهورة القبيلة أبي عذرة أم هي مر بنت عاتكة 



١٠٧■(٢٤- ٢٣)الأسان الماء: مررة 

ماتإذا متهم الرجل كان أقاربهم، أزواج الأقارب إرث الجاثة في العرب مختلقات 
شاءإن نمها، من بها أحق وصار ورثها زوجته على ثوبا مثلا أخوه أو ابنه وألقى 
منه،تفتدي حتى عضلها شاء ,ؤإن مهرها، وأخذ غيره أنكحها ثاء ؤإن مهر بلا كحها 

ألسآ.آروأ آن لآؤ محل لا أزبى؛١^١ جه بقوله؛ ذلك عن اش نهاهم أن إلى 
تبقوله النسب عمود ناظم هذا إلى وأثار لأية. ا . .ه.ّؤها 

زقنالإلا ه يإلن—د يم ولواخترقوا احتلقوا فيما القول 

قال!أن إلى مختلقاتهم يعدد شؤع ثم 
هيأب3وج لى عقى ألمن وأن 

اءشإن ا هفنمن ا هبأولى 
تفتدىأو ا يرنهكي عقل الب

يريهثوبا ثوي لا بعد ونحو0 

أساءأو أنكح أو عح 
للمرديناكحتين الفى ومهرها 

مال\ثن أي منقطع، الاستثناء أن _^ i_jئد ما ؤالأ تعالى! قوله في الأقوال وأظهر 
•تعالى الله عند والحلم تقدم، كما عنه محفو فهو التحريم قبل الفحل هدا ارتكاب من مضى 

حليلةأن منهن يفهم - الأية يق ٢^؛؛؛؛ أبميظم ؤوثثتل تعالى! قوله 
نندثنئ قلما ؤ قوله! في تعالى به صرح المفهوم وهدا عليه، تحرم لا تبناه الذي دعيه 

ءءأنين قمأ إدا أد:بجفيؤم أنخ ف، حج المحق عن، ءذ لا ' Siرؤبمما تلئل ثم 
٣ذوم أثآ؛لإ وتام ثل ه: ولون[ ٣٧زاب: ]الأحَمسه4 أس أز وى 

[.٤٠]الأحراب: لأية ا ةاِلمحإ4 تح، لثد أآ محني َ؛ن ؤثا وقوله! ٤[ ]الأ>راب; يآؤزهتقآه 
تصريحه؛0وهو خارج دليل من مأخوذ فهو الرضاع من الابن منكوحة تحريم أما 

تعالى.الله • Upوالحلم المسا، من يحرم ما الرضاع من يحرم بانه 
.ه ؤنمكم منكئ ما الأ ألتث١.؛ يى تAالى! قوله 
إطلاقايتط:ثلاث؛ القرأن في أطلق المحصنات، لمغل أن أولا اعلم 

أيمنفح1ت،ه عير تعالى! قوله ومنه . ، العقائفالمحصنات الأول! 
زانيات.غير ، عفائف

ألمغمشن،عق ءا ، ٨٥٥تعالى! قوله ومنه الحرائر. المحصنات الثاني! 
الجلد.من الحرائر على ما ، نصفالإماء على أي أأتو\وتثه ثث 

أحمبمن^٥٢ تعالى! قوله التحقيق على ومنه التزوج. بالإحصان يراد أن ؛!،؛.^،! ١١
المرادإن العلماء! من قال من وقول تزوجن. فإذا أي! شؤشده. آقى ؤ)؛( 

سياقلأن لأية؛ ا سياق من الفلاهر خلاف، الإسلام أحينه ءدآ قوله! م يالإحصان 
هلولاه.مكم يمثؤ أم ؤوس قال! حيث، المؤمنات الفتيات في الأية 

المرادأن أعلم وافه والأظهر نصه! ما لأية ا هزه ير نفس كثير ابن قال 



(٢٤)الأة النماء: سورة ١  ٠٨

ينتؤأم وومن ه• شول حيث عليه يدل لأية ا سياق لأن الترويج؛ ههنا بالإحصان 
•أعلم و١ش ثبتيمحأ4 ين ٠!؛؛^، ما شن ألثويثت اتتصش أن ثلوي ٠!^ 

أحمبمزه ٦٥٣; بقوله المراد أن فتمن المؤمنات، الفتيات فى سيامحها الكريمة والأية 
ذلكعلمت فإذا يلفظه. منه الغرض محل اه. وغيره. عباس ابن فسره كما تروجن أي 

للعلماء،أقوال نمحي التفسير من أوجه - ألثء4 يى أؤوألثءئف تعالى؛ قوله في أن فاعلم 
■منها ممن واحد ترجمح منه يفهم والقرآن 

والحراثرالفائق من أعم هنا بالمحمسنات المراد الخلخاء: بعض قال 
أوصحيح بحقد أيمانكم ملكت ما إلا النساء جمع علياكم حرمت أي والمتزوجات، 

صحيحبنكاح إلا كلهن الماء تحريم القول هذا على الأية فمعنى بالرق، شرعي ملك 
بعضعن وحكي والدي، ء وعقتا جبير بن سعيد ذهب القول هدا ؤإلى شرعي، تسر أو 

الموطأ.في مالك واختاره الصحابة 
فالمعنىوعليه الحراثر، لأية ا فى بالمحقتبّنات الراد انملماء! بعض وقال 

وعليهالإماء، من أيمانكم ملكت ما لكم وأحل الأربع، غير الحرائر عليكم وحرمت 
مقطع.فالأستثناء 

الأيةفمعنى وعليه المتزوجات، بالح_صناتت المراد الخلخاء؛ بعض وقال 
أيمانكمملكت ما إلا لخيره تحل لا الزوج ذات لأن التزوحات؛ عليآكم وحرمت 

هوالقول وهذا ازكفر، في الأولى الزوجية حكم يرفع المي فان الكفار، من بالمي 
على.اليمين ملك حمل فيه الأول القول لأن لصحته، القرأن يدل الذي وهو الصحيح، 

تكقوله بالرق، الملك يمعتى إلا القرآن في يرد لم اليمين وملك النكاح، ملك يشمل ما 
عكلكت4الق أش مئآ لمنق عمخت وثا -وله: ووين أيط3محا نذكن ثا ^٥٠>, 

•ه وقولثلكئ، وتا اكحيز وآن ألحب أؤرالمثاحسا ه! وقول[ ٥٠]الأح-زابت 
٦[٥، ]المؤمنون: ^ ٣٣٠^تثكئا ما آو كجه-م عق وإلا حنفهمف لأتيهم ئم أؤوأق؛ث 

تعؤنوقوله؛ الزوجية. غير آخر قسما اليمين مجلك فجعل الموصعين، في 
ملكتيما المراد أن على تدل الآيات فهذه [ ٣٣]الت_ور: ملكغ منا آلكنب 

لأنظاهر؛ غبر الثاني الوجه وكذلك ظاهر، هو كما المنكوحات دون الإماء أيمانكم 
منهر لفتا ا حلاف وهذا أيمانكم، ملكت ما إلا الحرائر عليكم وحرمت عليه: المعنى 

•ترى كما لأية ا لثقل معنى 

تستمتعونأنكم كما يعني: • أجؤرهزه قئانوس يمي بم، أستتعم وثا تعار قوله 
اللهكتاب من ايات له تدل المعنى وهذا ذلك، مقابلة فى مهورهن فاعقلوهن بالخنكوحات 

يحضإلى بعضهم فإفصاء تتمنه إق بملممحقم أقس وق دآحدكJ تعالى؛ كقوله 
فيهتا الذكور الاستمتاع بحينه هو كاملا، الصداق لاستحقاق سبب بأنه الصرح 



٠١ ٩ ( ٢٠)اوة اشاء: ّررْ 

وقوله:ضن مط آلثتاث ^^٠١^ وقوله: لأية. ا . ٠ ٠ ممزه اء آسثعم ^٥^١ ت قوله 
الالنكاح، عقد في لأية فا [. ٢٢٩]البقرة; سقآه ءاسنموقن مثا دأ-هدوأ أن لهتكم ثمل 

علىيدل الأجور بلففل التعبير قيل فإن معناها، يعلم لا من به قال كما المتنعة نكاح في 
القرآنأن فالجواب أجرأ، سمى لا الصداق لأن التية؛ نكاح في الأجرة المقحsود أن 

مقابلةفي كان لما الصداق لأن فيه؛ نزاع لا موصع في أجرأ الصداق سمية فيه جاء 
قويشبه له صار دآحدونهُيم إ قوله في تعالى به صمح كما بالزوجة الاستمتاع 

أفهنباين ؤ تعالى: قوله هو لموصع ا وذلك أجرأ، فسمي المنافع بأثمان 
ألويكنمى أمحقت تعالى: قوله ومثله نزلع، بلا مهورهن أي: أجورهن4 

مهورهنأي ٥[؛ قمره-نيم ٠ائيت٠وم ^١ ثيمأ من ألكقب فيوأ ٢؛؛؛!؛، ثى دقئقح 
المنحة.نكاح في لا الكاح في لأية ا أن فاتضح 

ماشن ألويكن ألننصكت ؛:-١^٤ ثلولأأن ث1تؤع لم تعالى: قوله 
يجوزلا الأمة أن 1كردم-ة ال١لأية هده ظاأهر . ألثؤشتاه'ثن أيمنممآ ملكت 

آلو.شتاههنسكم ^^1؛ قوله: بدليل مؤمنة كانت إذا إلا الضرورة عند ولو نكاحها، 
وهداحال، كل على نكاحهن يجوز لا الإماء من ال٠ؤشنات غير أن مخالفته فمفهوم 

أتكقبهأومأ ألإي؛( من أؤوأ؛ثصنئ تحار.' قوله وهي أخرى آية مفهوم من يفهم ١لمفهوم 
الإماءأن منه ويفهم الأقوال، أحد على الحرائر فيها يالمحمطات المراد فان ٥[ 

نكاحفأجاز ه حنيفة أبو الإمام وحاك كتابيات، كن ولو نكاحهن يحل لا الكوافر 
مفهوميعتبر لا لأنه الحرائر؛ به يكح طول عنده لمن الإماء نكاح وأجاز الكافرة، .الأمة 

ظه.— أصوله فى عرف كما المحالفة 
علىالعلماء فجمهور كتابية كانت إن فإنها اليمين، بملك الكافرة الأمة وطء أما 

فيأاممهمثكت ما آر شيمرأ عق ^إلأ تهّالى: قوله لعموم بالماك؛ وطثها إباح،ة 
الأمةكانت إن وأما منهم. بالإماء التسري فيحل حرائرهم نكاح ولجواز ٦[. 

علىالعلماء فجمهور حرائرهم نكاح يحل لا ممن وثن عابدة أو مجوسية له المملوكة 
ليمين.ا يملك وطئها مغ 

فهوحالفه وما انملماء، وجمهور الأمصار فقهاء جماعة وعليه البر: عبد ابن قال 
طاوس.عن إلا ذلك إباحة يبلغنا ولم حلافا، يعد لا شذوذ 

—،أعلم تعالى والله - الدليل جهة مجن يفلهر الذي -- عنه الله عفا — مقبده قال 
فيالسبايا أكثر لأن مجوسية؛ أو وثن عايدة كانت ؤإن اليمين الأمة وظء جوار 

وطأهنحرم أنه المي. عن بنقل ولم أوثان، عل-ة وهم ب مكفار من عصره. 
غيرولا تضع، حتى حامل توطأ ارلأ قال بل لبينه، حراما كان ولو }ينوص بالملك 

وقدلماله، شرطا ذلك كان ولو لمن يحتى يقل ولم حيضة(( تحيضر حتى حمل ذايت، 
أسلمن.حش اجتنبوهن أنهم ينقل ولم مجوس، وهن فارس سبايا الصحابة أحذ 
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يمحىأينصش عز ث يف تقين شحثت آةى ؛ن لتمس ^٥٦ ت تعالى قوله 
نصفهالذي - الحرائر وهن - المحقبينات على الذي العذاب هذا هنا يبين لم ■ ألذابه 

ؤيهدمو ظجإا-إ بقوله* مائة جلد أنه آخر موصع في بين ولكنه الإماء، على 
يهاؤيلحق حلية، خمسين الزانية الأمة على أن منه فيعلم ٦[ ]المورث جنونه يأوأ تمء[ 

مايف ^^؟؛٠ ت تعالى قوله بنص مجخصوص الزانية فعموم خمسين، فيجلد الزاني الحبي 
لأنهالمنصوص؛ على والفياس مخصوص الزاني وعموم ٢أمذابه حك ألمنمشت عز 
العيدفي حري فا الجلد تشهلير محبب أنه فعلم الرق، إلا والأمة الحرة بين البتة فارق لا 

أمثلةمن الأصوليين عند الأية وهذه الجلد، تشهلير مناني هو الذي بالرق لاتصاله 
الفارقء بالعا المعروف المناحل تنقيح نؤع أن على بناء بالقياس، النص عموم تخصيص 

الأنه فمعلوم الرحم أما الأصول. في محروق قياما كونه في والخلاف قيامحا، مي ي
لأية.يا المراد في يدخل فلم يشطر، 

تزوجن،به المراد أن أحصى معنى في التحقيق أن تقدم مما علمت قد تنبيه 
اختارهلما خلافا والمفعول، للفاعل بالبناء قراءته القراءتين كلتا على معنا0 هو وذلك 

وأنأسلمن، ٠ للفاعل مبنيآ والصاد الهمزة بفتح - أحصن قراءة محنى أن من جرير ابن 
مفهوممن فيفهم وعليه زوجن، — للمفعول مبنيا الصاد وكسر الهمزة بضم — أحصن محنى 

لأنهزنت؛ إذا عليها حد لا تتزوج لم ألتي الأمة أن ه، احمبمن ودمء ; قوله في الشرمحل 
ومن،وحنا محي، عبا ابن لأية ا هذه بمفهوم وتمسك يالإحصان، لأية ا في حدها علق تعالى 

فيعلي بن وداود سلام، بن القاسم عبيد وأبو حبير، بن وسعيد جريج، وابن ويعناء، 
أن- أعلم والله — هذا عن والجواب تتزوج، حتى مملوكة على حد لا ت فقالوا رواية 
الخمسينجلد تعليق أن ؤإيضاحه الصحيحة، السنة بينته وقد إجمال فيه لأية ا هذه مفهوم 

كذلكليت تحصن لم التي الأمة أن منه يفهم الأمة، إحصان على لأية ا في المذكور 
غيرإلى ترجم أو أقل أو ذلك من أكثر تجلد ألها ؤيحتمل تجلد لا ألها فيحتمل فقحل، 
الإماءمن المحصنة غير أن على دلت الصحيحة السنة ولكن المحتملات، من ذللئ، 

توهميقع المحصنة بخصوص التعبير في والحكمة المحصنة، وبين بينها فرق لا كذلك، 
خالدبن وزيد هريرة أبي عن صحيحيهما في الشيخان أخرج فقد كالحرة، ترجم ألها 

زنتررإن قال؛ تحصن، ولم زنت إذا الأمة عن . النبي سئل قالا؛ ه الجهني 
ابنقال . دصفيرأاولو ييعوها نم فاجالدوها زنت إن ثم فاجلدوها، زنت إن ثم فاجلدوها، 

غيرالتأديب على الحديث في الجلد وحمل الرابعة، أو الثالثة، أبعد أدري لا سهاب؛ 
الذيبحينه هو الأية هذه فمفهوم بالحد، المصريح الروايات بعص وفي لاسيما حلاهر، 

و١لفلاهرعليه، المتفق الحديث هذا فى بالجلد بالأمر فيه وأجاب ه، النبي عنه سئل 
محلفي نص فالحديث الأية، هده مفهوم عليه أشّكل لأته إلا سءأله ما المسائل أن 

.ليته المحصنة جلد من أقل أو أكثر المحصنة غير جلد كان ولو النزلع، 
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وافقهومن عباس ابن كقول عليها، يعول لا لهذا المحالأة الأقوال أن تعلم وبهذا 
عليبن داود عن لمشهور ا وهو مائة، تجلد المحصّنة غير بأن لقول وكا انفا، التقدم 

تجلدالمحصنة وغير ترجم المحصنة الأمة يأل وكالقول بعده يخفى ولا هري، فنا لا 
تعالى.الله عند والعلم بحده. شدة يخفى ولا ثور، أيي قول وهو خمسين، 

قدالمشوز أن لأية ا هالْ فى ذكر . دؤزنى4 نحاترن تعالى؛ موله 
موصعفي بين ولكنه لا؟ أو ذثو3 الرجال من يحصل هل يبين ولم النساء، من يحصل 

منحامت دخ" وإن ؤ تعالى• قوله وهو الرجال، من يحصل قد أيضا النشوز أن احر 
ترتفعكأنها الناشز فالمرأة الارتفاع، اللغة في النشوز وأصل إءناص>اه. آو قووا بميها 

عةحلّا عن لخرؤج ا الفقهاء اصطلاح في وهو ، روحها فيه يضاجعها الذي المكان عن 
.مضاجعتها وتركه الزوجة فيه الذي الحل عن أيضا ارتفاعه الرجل نشوز وكان الزوج، 
تعالى.الله عند والعلم 

ماأقل الكريمة لأية ا هذه في؛ يبين لم يمنعئهاه. 'تك؛؟ ثلث، ثإن ؤ تعالى! هوله 
عشريه تضاعف ما أقل أن آخر موضع في بين ولكنه ، أكثره ولا الحنة، به تضاعف، 
موصعفي؛ وبين [. ١٦٠]الأنعام: آتثاِلهاه عشر قد با.ئسثئ جاء قوله! وهو ، أمثالها

ألإياؤءئل قوله• وهو الله، شاء ما إلى ضعف سهمائة بلغت ربما الصاعقة أن آخر 
تقدم.كما [ ٢٦١تالبقرة) ه يل سنا سح أنيتت حتة 'يشل أممه سيبل ق أمو؛لههّّ يبقون 

الآية.أص ى ثأى ؤ أؤود س كفثرأ آلإبت نجئُ ص تحار: قوله 
مثلهاترابا فيكونوا بالأرضى، يستووا أن يتمنون أنهم معناه الثلاث القراءات على 

وطتؤلتراه هوت ما آلمتء يفلر ؤتومِ تعالى! قوله المحنى هذا ويوضح الأقوال، أظهر على 
•٤[.]النأ: وباه َةت ِث،قفي ألكاز 

حديئاه.أقن ثةئ.وة وثُ ؤ تعار; قوله 
وأرجلهمأيديهم إخبار ر عتبا يا هو إنما ، هنا المذكور الكتم عدم أن آخر موصع في يئن 

•تعالى قوله وهو ومعاصيهم شركهم أنكروا إذا أفواههم على الختم عند عملوا ما بكل 
[،٦٥]و__س; وه ذةسون ^٧ يما ؤثثهم ؤيشند مح;يم ؤدممثآ آتيهم عق قتر 

شرةتيهتا تة ت عنهم قوله مع حديثاه أثن ذتحول وثا ؤ قوله! يتنافى فلا 
عنهم؛وقوله [ ٢٨إ ]النحل سييره ين ثنمئ =كأا أؤما أيضا؛ عنهم وقوله [ ٢٣]الأنعام: 

تعالى.اش محي والعلم ذكرنا الذي لليان ؛؛ ٧٤■' ٣١سقاه ثل، ين ئتمأ قءس محِ ^،، 
ماقاثوا حئ ذكزئ وآقن م1ريأ لأ ثانزأ أوي ه نوئ

حتىعقله، ن لذكرا يثوب أن هو بأنه السكر زوال لأية ا هذه فى تعالى بين موأوزه. 
•يقولوزه ما قشوأ حئ ؤ بقوله؛ منه يصدر الذي م الكلا معنى يحلم 

ياوأآن ؤيٍدون يئروق أوكش_، ين ثأّيثا أووأ أؤ؛رن ^ ر أدم ؤ تعار! قوله 
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اشترائهممع الكتاب من نصيبا أوتوا الذين أن الكريمة لأية ا هذه في ذكر إ.ايم* أدسث( 
أضا.الملمين إصلأل يريدون الضلالة 

الحاملالمبب وأن المسلمين، ردة يتمنون وأنهم كثير، أنهم آخر موصع في ويكر 
وهوالحق معرفتهم بعد إلا ذلك منهم صدر ما وأنهم الحد، هو إنما دلك؛ على لهم 

.صمم!َةثارلبمد تن يُدوتمحإ ؤ ألكنف أم نث ًْفه ^ود ت تعالى فوله 
هذاأن آخر موضع في وذكر ١[. • ٩ ]القرةI دهم ثيا ما بمد نج، أسهر ؤند يى 

المتمتينأعني — منهح ييأ ؤإنما الملمين، من يم^ لا للمسلمين يتمنونه الذي الإصلأل 
إيبجاورى وما ؛٥٢،^^ ؤ آئكتنب أنل تن ^ ٧٥ت قوله وهو - للبمسلمين الضلال 

صران[.]آو يئمحث.4 وما أمسهم 
ألئ4.محث ت؟آ ئ ^٢ # قوك 

لعنهأن الموضع هذا غير في بين ولكنه الت، لأصحاب لعنه كيفية هنا يبين لم 
قولهوذللث، ثلث،، بلا ملعون فهو عليه غضبا قردأ الله مخه ومن قردة مسخهم هو لهم 

.همحؤثت يدء ؤ>وا' ليم ئملثا ألثنت 1، هم آئثدؤأ  ٧١ؤترر ت——ع—_ال_ىت 
لالأء_راذإ[..ه ؤ>ثا' دم قثا ته يوأ م، ءى عيوأ ءؤ؛نثا وقوله: ]الِمرة[، 

دالاكين يثز أتم  jjbقوله; في علميه بحهلفه للمخ اللعن مغايرة على والاسدلأل( 
أكثريفيد لا ٦[ ٠ ]الماددة! وأ-لتتازره آلترده منئم ؤحعل ءثه وءضب آثد قثه تن أثي يم، مثوأ 

فيواللعنة ةلاهر، وهو ير0 تففي لألوسي ا قاله كما لأية، ا تللئ، في للمخ مغايرته من 
رحلت العرب له تقول لجتاياته وأبعدو0 قومه تلرده الذي والرجل والإبعاد، لحلرد ا ت اللغة 

الشاعر;قول( ومنه لعين، 

لعينالكالرجل الذئب، مقام ه عنفت ونا الفلمه بذعرت 
المسخأن ومعلوم الله، رحمة عن والإبعاد القلرد اللعنة؛ ]يشيع اصهللاح وفي 

والإبعاد.الملرد أنوخ أكبر من 
أقييترق ومن ثكاء لثن دؤق ُو0 ما ثسر يدء يئتق آن بمفر لا أقه ^إة تٌالمح،ت نوله 

وأنهبه الإشراك ي،نفر لا تعالى أنه ال،كريمة لأية ا هل.ْ في ذكر ا.ه• قظيئا إئق أقره سد 
أحرمواضع في وذكر عقلتها■ إلما افترى فقد به أشرك من وأن يشاء، لمن ذللث، غير يغفر 

كقوله:له غفر تاب فان ذللث،، من المشرك يتب، لم إذا به الإشراك يغفر لا كونه محل أن 
لقوله؛راجع الاستثناء فان [؛ ٧٠تالف_رقانت حتنلعاه عثثنلأ نعمت ؤءاسك ثاد، من ^إلأ 

الكلمعنى لأن عليه؛ عطف وما [ ٦٨]الفرقان: ءاحزه إلها آثي مع يدمرك■ لا 
إند=قهنوأ لفيتى ؛^٥؛، وقوله; [، ٦٨]الفرقان: اثاه آننو يمح، بمعل؛ ؤومت، قوله؛ في جمع 

فقي■باطه أثرك من أن آخر؛ موضع في وذكر [. ٣٨]الأنفال: لف،ه حمهت• ما ثهر بممر ينتهوأ 
آنبمفر ب أذنه إل ؤ أيضا؛ الكريمة المورة هد0 في قوله وهو الحق، عن بحييأ لأ ضلا ضل 
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وصرح• .ه محيا ثثلأ محمد أؤ بميك وش كآء نس ة,إش دوى نا وتنفي يدء يمق 
آقهحرم ذمي اقي يثرك من أؤ.لثتم * بقوله النار ومأوا0 حرام عليه فالجنة بالله أثرك من بان 
محبموأآذ اثئي أمحب أثار أمحب ومحوله! [، ٧٢]المائدة: ألئاره وتآونثع [ثجنه عثه 

•،؛؛،[ r،'^fl]واه أتةتيى و >زنهثا أقه إى ئاوأ آة مث أو ألثآء من نا ءث_
المبميل ؛ؤو؛ن قوله■- وهو خلاص، له يرجى لا المشرك أن آحر موضع محي وذكر 

وصرح[ ٣١]الحج: تما ق آلئ يه ثهيبم، أو ألهو محثئثمن أكما؛ يى خر 
للامِألتملث ؛ؤإتقث■ له: مقررأ لقمان عن بقوله عنليم فللم الإشراك بأن آخر: موضع في 

لملن هما إنما والاهأتداء، الخام الأمن أن آخر؛ موضع في وذكر [. ١٣]لقمان: عظيره 
وهمأدتجن لثم أوكث، فلز يئثوأ وؤ ءامنوأ ُؤآثتي محوله: وهو بشرك، إيمانه يلم 

بشرك.بظلم معنى أن عنه. صح وقد ]الأنعام[ .اه يتدوف 
يقزه.س تث|ا أثث ي يئثئإ يزؤ0 أدين إل ر وؤ ت تعالى قوله 

أديزهإق ئر جإ بقوله• هم أنفتزكيتهم لأية ا ُذه في عليهم تعالى أنكر 
العامبالنهي ومج .اه بينا إقئا يدء وق ألكات أقو عز يمرون يئ ■^٢^ ويقوله؛ 

دؤآءآؤ • بقوله وأنجسه شيء أحس هي التي الكافر نفس وأحرى النفس تركية عن 
آمث،4بش أهلا هو خثثآغ ثه؛ محلا محيؤأ ئقون ي، ينه أنثر وود ألأمح، يى قتألإ إل 

أحر،مواضع في نلائ، بين ولكنه هم، أنفتزكيثهم كيفية هنا يبين ولم [. ٣٢]الخجم: 
ق^١ ١٧؛^وقوله: [ ١٨-؛: ٧٠٧١]أش آث!ؤأ عن و\إ2كتئ أتهود ؤوءاك كقوله: 

الآياات،١من ذلك غير إلى [ ١١١]القرة: سبممكأه أر هؤدا َةازا ض إثمُ ألجئه يت.-ءل 
بأنهالجنة ظل الكريمة ١لأية هذه ش وصف شيلاه. ٠^٠ ؤونرمخله.لم تعالى: محوله 

[،٣٠: ءل.]الر ؤيثهاه دير ؤأْكلها محوله: وهي دائم، بأنه أحرى آية في ووحبمفه فلليل، 
فيوبين ■ '٣؛؛]الوافة: واه ممدمحي ؤوظزأ محوله: وهي ممدود بأنه أحرى آية في ووصفه 
ّ]المرا،لأت[ ؤاه ُبمون لأثو< ثن ُؤ.إة محوله: وهو متحددة ظلال أنها آخر موضع 
وهوالأرائك على أزواجهم مع متكئون الظلال تلك في أنهم آخر موضع في وذكر 

أربكةجمع والأرائك؛ ]_[، واه ئ0و0 الآ>آدك عق طلنل ق ظايثاؤ ؤ؛ قوله: 
ظلأن ومحن الزينة، أنواع بجمع للعروس -زين محت والحجلة الحجلة؛ في المرير وهي 
يلنب^ ؤز ءق آطيوأ . ةك؛وة يدء َمح *ا .؛ك بقوله: ، كد١٧ليس المار أهل 
أمحبْآ ألتال ؛ؤوأعّا ومحوله: ]اومرّلأت[، واه أللهيب ئ ينج، ُلأ يل لا ؤا ئس 

]الواقعة[اوه مر ه ثارد لا وا بمش ش وؤز ؤا ثخمير وم ل . ألإمال، 
الأية.أزه إق ردوْ ئيىو ؤ، سرعم تعالى• قوله 
انمي-نأصول من الماس فيه تنانع شيء كل بأن الكريمة، لأية ا ها-ه في اش أمر 

يبعم محال: تعالى لأنه ه؛ تيه ومنة افه كتاب، إلى ذلك في الخنانع يرد أن وفروعه 
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ّفوين محي أظئم ■وؤما يقوله! هنا به المأمور هذا وأوصح ؛ \ثإكأ ممد أؤسود 
خمآالمحا يجوز لا أنه الكريمة لأية ا هذه من ويمهم الأية، [ ١٠]الشورى! آثه^ إق 

إلىللمتحاكمين موبخا المفهوم هذا تعالى أوصح ومحي نبيه وسنة الله كتاب غير إلى 
مأؤ يقوله! الحق عن بعيدآ لأ صلا أصلهم الشيطان أن مبينا نبيه وسنة ايئه كتاب غير 

إثسءآئثأ آن يٍدثوف ثلك عن آنزد وتآ ^^٠ أزد يتآ ءاتنوا ئفأ مئئئوة أث!آى إئ ثر 
وأش—ار.ه، ميدا مهلا تحئهم آن آفظن وبرذ يمء قئم_وأ آن ووأ وقد آثتنؤت 

ماشوموبرِل آصنوت يكنز ت بقوله بالطاغوت يكفر حتى أحد يؤمن لا أنه إلى 
[.٢٥٦؛ ]القرة ه ارفؤإ المزو آستنسك ممسي 

وهولويقي ا بالعروة يستمسك لم. بالطاغوت يكفر لم من أن الشرط ومفهوم 
هوباض الإيمان لأن الإيمان؛ عن بمعزل محهو الوثقى بالعروة يستمٌجك لم ومن كذلك، 
الكفرلأن باش؛ الإيمان مع اجتماعه يستحيل غوت لهنا يا والإيمان الوثقى، العروة 

يكنزت قوله صريح هو كما منه، ركن أو طه يا الإيمان محي شرط بالطاغوت 
[.٢٥٦]البقرة؛ لأية ا • •  •

ؤ،'ئنرعم أؤ؛ن ت لى تعا قوله أعني الكريمة، لأية ١ بهذه القياس منكرو استدل تنبيه! 
خصوصإلى الرد أوجب تعالى لأنه ! قالوا القياس يطلان على يره، إز همدوه سء 

إلحاقلأن الأية؛ في لهم دليل لا بانه الجمهور وأجاب القياص، دون والمنة الكتاب 
الكتابإلى الرد عن يخرج لا فيه النقس معنى لوجود بالنصوص المنصوص غير 

العملاطه ياطاعة فالمراد الشرعية، الأدلة لجمع متضمنة الأية بعضهم؛ محال بل والمنة، 
غيرفيه المختلف رد لأن القياس؛ إليهما لرد ويا بالمنة، العمل الرسول طاعة ويا بالكتاب 
القياسوليس عليه، والبناء بالتمثيل يكون إنما عليه، ١لمنصوتس إلى النصر س المعلوم 

يعلملمزاع ا عدم عند أنه 'س.رعأمه ؤ تعالى! قوله من علم وقد ذلك. وراء شيئا 
تفسيره.في الألوسي له محا لإجماع ا وهو عليه، لمتفق يا 

نئدونأصن زآت ١^ نائ آفُ انزل نآ إق قاوا ثم مد ساليى! محوك 
ؤإلىاطه، أنزل ما إلى دعوا إذا الخافقين أن الاكريمة الأية هذه في ذكر . .ه فك 

إذاأنهم آخر موصع في وذكر • إعراضا يعرضون أي صل،ودأ؛ ذلك عن يصدون الرسول 
ثميل قوله: وهو ، واستكبرواوصدوا رؤؤسهم، لووا لهم ليستغفر ه إليه دعوا 
]المنافقون[.ه م1ّذؤرون همهم يصدون ؤيؤتهم يسم ؤ، ها آثر ربمول ثكم ينتعفز ٥-[^ 

قولهإلى ينهتّه قبمر مثا يثعيق ثئ يقينرث ثُ ورتق ت تعالى نوله 
أنهالمقدسة، الكريمة بنفسه الآكريمة الأية هذه في تعالى أقسم . ثبلمثأؤوميوأ 

ظاهرأبه حكم لما ينقاد ثم الأمور، جميع في رسوله. يحكم حتى أحد يؤمن لا 
أحرىآية فى وبين منازعة، ولا مدافعة ولا ممانعة غير من كليا تسليما ويلمه وباطنا 
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حكملما محلتا ويا ظاهرأ التام والانقياد الكلي، التسليم هذا في محصور المؤمنين قول أن 
أنبيئم' تذؤ يثمبمحكء أممي إق دمأ إدا آلثقتى مل، َةازا ^٩ تعالى؛ نوله وهي ه، به 

[.٥١]ض: الآيت وأس4 تثتا بمفأ 
بو\ه.معهم أو لر إي عئ ه آثم مد قاد ممهد ءئ تحار؛ قوله 
مصيبة؛أمحاتهم المسلمين بان سمعوا إذا النافقين أن الكريمة الأية هذه في ذكر 

حضورهمعدم إن يقولون؛ ذك نحو أو أصابتهم، "؛تراح أو لهم، الأعداء قتل من أي 
عليهم.اممه نعم من معهم 

نعار؛كقوله المسلمين، أصاب الذي وء باليفرحون أنهم أنمحر مواضع في وذكر 
يقولوأمصلمة بّلك وإن ؤ وقوله؛ -؛ ١٢٠عمران؛ ]أل يهاه يذر->و\ سنثة نبذكم إن وؤ 

•٥[.]الزية: ئنيبرمح4 وثم ويثتوزأ فيل، من أثئيأ أغدثآ ئد 
نوئهوبيثم .ظ' هء لإ َكأف آم ين محل ^١؛ ٠١تعالى؛ يقوله 

النافقينأن الكريمة، لأية ا هذه في ذكر .(ه• عظيعا مزنا هأفوو معهم كث ؛ؤ-ثفي 
أنفسوا ، وغنمه وظفر نصر أي• الله، من فضل أصابهم لمسفمن ا أن سمعوا إذا 

الذيالفضل ذلك أن آخر موصع في وذكر الغنيمة. من بسهامهم ليفوزوا معهم يكونوا 
حنةةسس،أح^ر إن أؤ تعالى! كقوله ليم، ظنه لبا ١ وتهم ١ عل، دة ل يسوءهم المؤمنين. يصّيب 

[.٥٠]التوبة: سؤثأ4 ئثنه في؛اكث ؛ؤإن وقوله: [ ١٢٠ء،مان: ]آو 
الأية.بملن،ه آو مئتق أثو شي ي يقتن وش تمار؛ قوله 
ءسموا عظيما أجرأ سيله فى المجاهد يؤتى سوف أنه الكريمة، لأية ا هد0 فى ذكر 

الحاكينكلتا أن آخر موصع في وبين يه. وظفر عدوه، غلب أم افه، سيل في أقتل 
والحمسنى ٤٥٢أل>سنانه إ-عى إلا ينا تزبمور\ هل قوله. وهو حسنى، 

الأحسن.تانيث لأنها تفضيل؛ صيغة 
ماالمؤمنين، عليه يحرص بالذي هنا بمرح لم ألؤَم؛تي4• ووبمزض تعالىت قوله 

علقوله! وهو القتال، بانه آخر موضع في وصرح هو، 
هأممه سيل ي وقتلوأ ؤ ! لأية ا أول فى بقوله هنا ذلك إلى وأقمار [. ٦٥]الأنفال! 

[.٨٤]اأنساءت كثروأه أك؛دا بأس كئا آن أقه وقوله! [ ١٩٠
سيلاه.لإ محث هق ئ كئيل رنن أقه آئو تث ئهدوأ آن ؤأترنو0 ت تعالى قوله 

وصرحالله، أصله من يهدي أن أراد من على الكريمة الأية هذه في تعالى أنكر 
كثيرةآيات في المعنى هذا وأوضح هداه، إلى سبيل يوجد لا الله أضله من بأن فيها 

هبرد و أئن أركذد ثيئ آثه يرى م يوك ؛ش فثيثم آثه يرد كقوله! 
[٤١دة: ]اuئثدث \ص ي ^ خزة ي 4 ثم ةلو؛يئ قهي آن 

العبلؤأن الأيات هذه من ويؤخذ [ ١٨٦]الأعراف: لده هادى حؤ أقه بملل و'؛ؤمن وقوله! 
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اشهداه من فإن يضله، ولا يهديه أن الأله إلى والابتهال ١لتضرع كثرة له ينبغي 
يقولون؛أنهم العلم في الراسخين عن ذكر ولذا له؛ هادي لا أصله ومن يضل، لا 
٨[.]أن محثا4 ئ لا 

ءؤآ.وقونه إلى وألجهدو0ه ألم 1زلي عر آلثؤمحن؛بم ين أثقذوة مثوى ^لأ تعالى؛ قوله 
بأموالهماش سبيل في المجاهدين قفل أنه \ذكوومة لأية ا هذه في ذكر • .اه عؤليثأ 

علىالمجاهدين بعض لتفضيل بموض ولم عفليما، وأجرأ درجة القاعدين على هم وأنف
ألمجثل ين أمي، و بالإ نوى ^لأ قوله؛ وهو أحر موضع في، ذلك بين، ولكنه ؛عض،، 
١[٠ ]الح_ويد; أ.كئه أممث وعد ؤو وققرأ بمد من أنممإ أكن تن دئثه  ٣١أؤجش وظ 

حلفهمن أن مخالفته مفهوم من يفهم ألصرره أول، I الكريمة لأية ا ُده في وقوله 
المجاهل.ثواب يحصل صالحة نيته كانت إذا العذر 

أنالصحيح في الثابت أنس حديث في ه النبي به صرح المفهوم وهذا 
وهمإلا واد من قطعتم ولا مسير من سرتم ما أقواما بالمدينة ررإن قال؛ ه اش رسول 
هذاوفي العدرو حسمهم ررتعم قال! أ الله؟ رسول يا بالمدينة وهم - قالوا ، معكم 
الشاعر:قال المض 

أرواحانحن وسرنا حسوما، سرتم لقد العتيق البيت إلى ًلاشّين يا 
راحنمافقد عذر على ام أقومن قدر وعن عذر على أقمنا إنا 

الجهادأن ^ ١٣٤٢أقم وعد يجه وكريمه؛ ا لأية ا هده في قوله من يؤخذ ت تنبيه 
وعدهذلك ناسب لما فرصا تاركين كانوا لو القاعدين لأن عين؛ فرض لا كفاية فرض 

الجزيل.والثواب الجنة وهي بالحسنى؛ الصادق لهم 
آنفم إن ألثاوء يق سثوأ أن ■محاح عوقن هت ألانبج، ق، ء' ^^٥١ تعالى؛ قوله 

هذهفي قوله؛ في بالقصر الراد العلماء; بعض قال "كزواه. أكق بميكم 
في،يجوز لا ما الأمور من، فيها يجوز أن ؛ كيفيتهاومحنك، كميتها، لا كيفيتها قصر ية ألا 

يأتيحتى الإمام ويقف واحدة، ركعة الإمام مع بعضهم يصلي كأن الأمن• صلاة 
وغيروركبانا رجالا إيماء تهم وكهلا الأحرى الركعة معهم فيصلي الأحر البعض 

منالقصر هذا هو المراد أن على ويدل كيفيتها هصر ْبن هذا فكل القبلة، إلى متوجهين 
قتزألصطوْ ثهم آئت ,؛:؟*( كث ^^٥١ له مسنا يليه بعده تعالى: قوله كيفيتها، 

ثالثهوثثأت من قثءؤأ ؛يا آتلجمئم وثأخذوأ ثعق، نني كقح؟ 
حفئزءن تعالى: وقوله وآظتجإه. حدرثلم وثآحدوأ متقآ همحلوأ يْظوأ لم أنهمكث 

همثوأأنيأننتم ^؛؛١ : ساهنقال أنه إيضاحL ويزيد0 [ ٢٣٩]البقرةأ رقبايآه أو يحابُ 
دكوموألم ثا عقحقم ّقما أثة ةدت=قزوأقتم ^٥^^١ قرة: بل١ آية في ال وقألملأ^ 

وجميعوسجودها بركوعها كيفيتها فأتموا أمنتم فإذا معناه لأن [؛ ٢٣٩]البقرة: ثثأويىه 
الخوف.وقت يتعذر مما فيها يلزم ما 
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آنقم قوله! في الخوف فشرتل القرآن، له دل الذي الضر هذا وعلى 
بلكيفيتها، من تنمروا فلا أن منهم تخافوا لم ؤإن أي! معتبر ممردأ4 ، ٥١

أمحاوْههثوأ أنلمأستم ^؛؛١ قوله; في به صرح كما الهيئات، أكمل على صلوها 
ؤؤ0فوله؛ والراكِ، المائي يصليها بان كيفيتها لنمر أيضا الخوف ياقتراتل وصرح 
ءئثا=تفمه"قا أممص ئأد'طثو\ أمتم ؛^^؛١ قال؛ ثم [. ٢٣٩]القرة: رقتاياه آن يْاب خشر 
وقيامهاومجودها، بركوعها أمرتم كما صلاتكم فأقيموا أمنتم فإذا يعني [. ٢٣٩]الشره: 

المرادأن على ويدل القرآن، القرآن يبين ما وحير وأتمها، هيئة أكمل على وقعودها، 
الخوفصلاة باب ر صن. البخاري أن ذكرنا، كما كيفيتها من النمر الأية هذه في بالنمر 
أن.قاح ؟^ ٤٤ءول أإيي؛أ ؤ، ء' ^^٩١ تعالى؛ افه وقول الخوف صلاة ات ببقوله؛ 

َقت^٥١ . ميما عدو١ ثؤ '؛انأ آلكيه إن كهموأ ألإ؛، ؟؛٤^٢ آن قم إئ ألثش' ثى سثروأ 
منهكةخم_ذوأ مجدوأ ^!١ ذننحنجأ وثأّخذوأ معف، تمم كقذلأ ،تقم ثهم ؛أئِهت، 

أصود وئتيهلمثأ جدرثم ول؛أ'ءئء-أ تعق' ثنبموأ بمث-للأ لم أئرمحف ْثأين ولثأت، وويًطم 
إنعك=ظتأ نثاخ وثُ ن'حو؛ يه عوع سييف وأن>س؛ر صخلإ' عذ سؤث ؤ َكروأ 

آعدأممه إن حدرؤ وئدوأ قعوأ آن منمئ َكئم أؤ مم من آذى دم 'كان 
فيالابنين ساق البخاري أن من وغرم حمم ابن ذكره وما نجي.ه عئاَبا ِللهمن 
لسنةويا قولا، بالكتاب الصلوات بقية هيئة عن الخوف صلاة خروج إلى ليشير الترجمة 

الكيفيةقصر أن على لينبه الترجمة في الأيتين ساق أنه من إليه أسرنا ما ينافي لا فعلا، 
دثمممحأأن يخ علبمت أؤةيس ت قوله في الصلاة بقصر المراد هو الباب أحاديث في الوارد 

فيهيشترط لأ عددها قصر أن أيضآ ويؤيده ءآه أكيث 1ن حمم إت آلصأوو من 
فيوقع كما الأمن، غاية في وهم السفر في وأصحابه هو يقصر ه كان وقد الخوف، 

محمرة.قوم فاتا ررأتموا ت مكة لأهل قال وكما وغيرها، الوداع حجة 

للأصل.فليعد المزيد رغب ومن 

َيؤث4.كش، \س ء َكئق ص ظ ؛ _1^،قوله 

تأي كتابا المؤمنين على تزل ولم كانت الصلاة أن الكريمة لأية ١ هده في ذكر 
إلىهتا يشر ولم بدخولها يجب أوقات له أي• موقوتا حتما، واجبا عليهم مأكتوبا شيقا 

إكألثنس لدنك أامن1وْ كقوله; أحر مواصع في لها أثار ولكنه الأوقات، تللث، 
بقوله؛ثار فا ]الإ'سراء[ .ه عى آقم همءاف إن أفبمر وئرءاث آيل ثق 

لفلهر١ صلاة إلى التحقيق على السماء كبد عن زوالها وهو [ ٧٨ت ]الإسراء الثنيسه 
المغربصلاة إلى ظلامه وهو [ ٧٨ت ]الإسراء آيله نق ُأؤإثا بقوله• وأشار والعصر 

عنهاوعبر الصح صلاة إلى [ ٧٨]الإسراء: آلثيره ^٠^ ٧۶ت بقوله وأشار والعشاء، 
بعضه.باسم الشيء عن التعبير من فيها ركن لألها القراءة؛ بمعنى بالقرآن 
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أوقاتإلى فيها أشير التي الايات ومن كليا، إيضاحا السنة أوضحته البيان وهدا 
ؤبه(ضويج حثن آلله ؤثسآ>نن ت تعالى قوله العلماء، من جماعة قاله كما الصلاة 
؛وآالق. ]١؛—روم[ .ه ؛٥^^؛ ئًبم ؤعيثا وألانج، قانيي ف، ألثمد ؤأه . هنيمف 
صلاةإلى دمسورثت-ه أؤح\بم ت بقوله وأثار الصلاة. لأية ا هن.ه في بالتبيح المراد 

إلىؤو£إو؛\ه وبقوله الصبح، صلاة إلى ضخ0ه ؛ؤوء\بم وبقوله; والعشاء المغرب 
آلكثلرْؤوأدوِ تعالى! وقوله الظهر. صلاة إلى تعلهثؤ0ه أؤر-ْبم وبقوله! العصر، صلاة 

النهاربهلرفي أثار أنه الأية في الأقوال وأقرب [ ١١٤]هود: آقز،ه تن ونلنا 'ألماي ُلري 
وأثارمنه الأحير ا الصففي أي ؛ آحرْ والعصر الفلهر وصلاة أوله الصبح صلاة إلى 
والعشاء.المغرب صلاة إلى الليل من ا بزلف

وكانالخمس، الصلوات فرض قبل نزك، لأية ا أن يحتمل كثير! ابن وقال 
ثمالليل، وقيام ، غروبها قبل وصلاة الشمر، طلؤع قل صلاة صلأتان! قبلها الواحب، 

طلؤعقبل والصلاة النهار بهلرفي فالمراد هلءا وعلى الخمر، لملوات با ذللش، نح 
الليل•قيام الليل من بزك والمراد غروبها وقل الثمي 

ابنالحاففل ذكره الذي الاحتمال هدا أن الظاهر _! عنه اممه عفا - مقيد0 قال 
فهيبزمن الصلوات فرض بعد المدينة في البر أبي في نزلتخ لأية ا لأن بعيد؛ تءزفث كثير 
تفاصيلوهده مكية سورة فى مدنية أية وهى الصلاة، لأوقات مشيرة المحقيق على 

وآحرأ،أولا منها وقت، لكل أن يخفى ولا السنة، من لها المبينة بأدكها الصلاة أوقات 
لإحماع.وا والسّنة ؛الكناب ماء الكبد عن الشمر زوال فهو الفلهر وقت، أول أما 

فاللام[؛ ٧٨]الإّراء: الشنّىه ثزك لِألثلزة ^١^ تعالى! فقوله الكتاب أما 
التحقيق،على السماء كبد عن زوالها الشمس ودلوك للتوقيت 

الهجيريصلي ه الني كان التجحين عند الأسلمي برزة أيي حديث فمنها المة وأما 
.ء لسما ا كبد عن تزول ت ندحفى ومعنى ، لحديث ا . ..لشمس ا حفي ند حين تدعونها تي لا 

بملي. الني كان ه جابر عن الصحيحن وفي تزول، حين لمسلم! رواية وفي 
الشمرزاغتا حين حرج أنه )قهقه أنر حديثا من الصحيحين وفي بالهاجرة، الفلهر 
البيتباب يند جرل ررأمني قال: M الني عن ءب-اس ابن حديث وش الظهر، نملى 
وأحمد،الشاضي الإمامان أحرحه الحديث زالت حين الظهر بي فصلى مرتين 

صحيح.حديث هو ت ل ومحا المستدرك محي والحاكم رقطني والدا حزيمه وابن داود وأبو 
ثليثاأقه ؤا0 ؤ قوله إلى ةوزن4 ق؛ؤاوأ إن ١^ آنء ق، ئه-رأ ُؤولأ تعالى: موله 

الصعق،وهو الوهن، عن زكريمة ا لأية ١ هده في لمين المتعالى ش ا نهى ١ ه ).( ذكما 
والبمِاحالقتل من الألم يجدون كانوا إن بأنهم وأخبرهم ازكافرين، أعدائهم ت، طلفي 

فهوالكافر، يرحوه لا ما والرحمة الثواب من الله من يرجو والمسلم كذلك، فالكفار 
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ثهنوأُؤولأ كقوله; متعددة آيات في المعنى هدا وأوضح منه، الألأم على بالصبر أحق 
ثنحألموم مش ئثد مج ,عنؤ إن . قوسن َمحغر إن آلآءلذ0 وأنم ^٨١ ولا 

ؤأي(تؤ' ؤأس ٢^٥؛^، وأمءِ آلتؤ إث، ة'ءو! هؤأ ه! وكة_ول٣[ ىو\0\ ]آو تنلإه 
الأيات.من ذك غير !ر . . ]محمد[. وه 1صثمحا تئن 

منأن لأية ١ هدْ في ذكر هسوءه. ؛، ٤٤ذةسثةر إJثا يتقست، وثن ؤ تعالى؛ قوله 
كثيرةاياث في المعنيِ؛ هدا وأوصح ، غيرها لا نفسه خصوصي و4 يصر إنما فإنه ذنبآ فعل 

*وقوله [ ١٦٤]الأنعامت لمذه وزر ؤإزر؟ زر ثألأ عاي إلا سن كق قكسب  ٠٤^؛: 5^؛_4 
الايات.من ذلك غير !ر [ ٤٦]فصك: !لأية . . هتثهآه. أثآة ؤوم0 

٠لأية I ه ثلم جم، ثم ما وظتك ؤ ت تعار قوله 
مواصعفي وبين يعلمه، يكن لم ما ه نبيه علم أنه الكريمة الأية هذه في ذكر 

أؤحيناكقوله؛ عليه أنزله الذي العقليم القرTن هذا طريق عن ذلك علمه أنه أخر 
منكء تن غدع ثنيي ئا حنانه ؤجم، آلايش وثُ أوثب ما دوى َقث تء آئرأ من ;ؤئ؛ إفيقا 

هنذاإكك فيتثا يما آثثتجمن لحسن عليك يقص أؤءن وقوله؛ [. ٥٢]الشورى: ية ألا 
الايات.من ذلك غير إلى ]يوش[ وه آلثفهث لمن ء قله من حظث رإن آلئزءان 

لأية.ا وجولنه_لمه نن صفثر ق و ولا ت تعار قوله 
ونهىفيه• خير لا بينهم فيما الناس مناجاة من كثيرأ أن الآكريمة لأية ا هذه في ذكر 

المؤمنينبه ليحزن الشيحلان؛ من أنه وبين فيه، خير لا بما التناجي عن آخر موصع في 
أؤ،ؤ؛ؤضثت آلإئر ثكمأ هأد تنتم ^١ ءامنوأ آليى و_عالى: ه قو!وهو 
أقهتحزدى آلشتثن من آلهمئ لة-ا )ؤ( ق1تو0 إكي \ؤوآ أس ؤآيقؤأ محآقموئ أثي ؤبممإ 
^[.L^JI] 40اتززن قه أش ثهل أس اذن ي قثا محارم نلتق ؛١^١ 

المرادهل هنا يبين لم ألثايزه برى إمبمثتج ُؤأؤ الكريمة؛ لأية ا هزة في وقوله 
بالماسالمراد أن أخر هواصع في أشار ولكنه لا. أو الكفار دون المسلمون بالماس 

إ-حوآآثمؤينؤف إثما 4 تعار؛ كقوله خاصة المسلمون هنا بينهم لإصلاح ا في المرغب 
هئتلحؤأ^هتتلوأ قبخ؛ من 4وإن وقوله• [، ١٠]اوح-جرات: ثحوغ؛ره J؛Q هت>دحوأ 
كماكذللث.ا ليس غيرهم أن على يدل بالذكر المؤمنين فتخصيصه ٩[. : ]الحجرات تتمناه 

■١[ ]الأنفال: ينهتظم4 داث ر1ءنلمآزأ أى  4iyb^تعار؛ وكقوله ظاهرة هو 
ْى4إث" قوله؛ في ١لأية هذه في المذكور بالمعروف الأم إن العلماء: بعض وقال 

إلامحم ق ألأمتن إة إوا 4والعقر تعالى؛ قوله يبينه: معروف4 أو قثدلإ آتر 
من4إلأ وقوله: ]العص_ر[، رو^4 وئواصوأ ألمف وئواصوأ ؤعمنوأ —^! ٠١٠

والأمرالأخره، في أنها فيها الأخيرة والأية [ ٣٨: LjJI]صواباه ؤثاد آلثتن له آذن 
تعار.الله عند والحلم . ال.نيافي هو إنما المذكور بالمعروف 
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بدعانهملأية ا هده في المراد ثريداه. شتتلننأ إلا يدمى وإن ؤ تٌالى■ يوله 
الر ءادم تنبئ إوقم أعهد تعالى؛ قوله وذذلير0 له، عبادتهم المريد الشيطان 

الاؤكأ؛ت له؛ منررأ إبراهيم خليله عن وقوله •٦[. ]بس؛ لأية ا . . . مدؤأ 
]ا:!لأية . . آن؛ءه. _ >>، ئكة ١٧١عن وقوله [ ٤٤]مريم: ألقلزه شد 

]الأنعام:آزكدبمر مئل آل1ئؤبم يى لآ=فثيرِ وئك ويكده ؤ وقوله؛ [ ٤١
أنأخر آيات في بين ولكنه للشيهلان عبادتهم وجه ما لأيات ا هذْ في يبين ولم [ ١٣٧

منالرمل به جاءت ما على ؤإيئاره لتشريعه واتباعهم له اٍناعتيم للشيهئان عبادتهم معنى 
إإ3ةمآطنتموم ؤإن قجندوأ آو,تادهتِ إث١؛ ثو-مث ^لشيطإن وإل ؛ؤ كقوله؛ تعالى اشّ عند 

دوبنن ؤثثابا وهثهم آيثامر ؛ؤأثكندوا ه؛ وقول[، ١٢١]١^٠؛—ء_ام: 
لهقال أربابا؟ اتخذوهم كيف، . للنبي قال لما >جهبم حاتم بن عدي فان [؛ ٣١]اكوبة: 

هووذللث، فاتيعوهماا الله أحل ما عليهم وحرموا اش حرم ما لهم أحلوا ررإلهم ؛ النما
اتبعمن أن - فيه لبى لا _ بوضوح الايات هذه من ويفهم أربابا، إياهم اتخاذهم معنى 

متخذللشيطان، عابد باش، كافر فهو . لرمل ا به جاءت ما على له مؤثرأ ن لشيهلا ا تشرع 
تتغيرلا الحقاس لأن الأسماء؛ من ثاء بما للشيطان اتباعه سمى ؤإن ربا الشيطان 

معلوم.هو كما عليها الألفافل باطلاق 
.منروصاه شتا ءثثادق من لأيدة ؤوداثث تعالى؛ قوله 
ؤبقوله! المفروض النصيب لهدا اتخاذه كيفية الشيطّان ذكر فيما هنا يئن 
ببيكاJراد قى فكئى ص آمحم ؤؤطذ;١^١>^ ذص 

سائبةأو بحيرة لكونها وعلامة سمة ذلك ليكون ومحطعها مثلا البحيرة أذن سق الأنعام أذان 
]المائدة؛■محيوره من أثل جعلآ بقوله؛ تعالى أبحلله وقد وغيرهما، والسدي قتادة قاله كما 
زهير؛قول ومنه التقملح اللغة؛ في والتبت؛يك، ذكرنا كما أذنها شق ببحرها والمراد [. ١٠٣

بتلئ،ريشها من كفه وفي ْلارت لها الولهد كف هوت ما إذا حتمح، 
كقوله؛أحر أيان في المفروض النصيب لهدا اتخاذه كيفية بين كما قطع، أي* 

ولاقمحيم يبمن آبم؟م وءذ ثيهم وبئ مح:أم بن لابمأهر م . ألثثقم صرطك ثم أؤلآثددة 
إلثان عئ حفتمت ألك-^ ثدا وقوله؛ ]الأء-راف[ ه ا. أ'ةمهم محي 

ظنهالذي الظن هذا هل هنا يبين ولم [. ٦٢]الإسراء؛ تتربتنهده آكتنعؤ يور 
ولكنهلا أو لإبليس، تحقق يضلهم وأنه مقروصا، ضيبأ منهم يتخذ أنه آدم ببني إبليس 

]سأ:ذتزه زممنن ثنجم صدف قوله؛ وهي له تحقق هذا ظنه أن أخرى آية في بين 
نمِأ موا قي بينه ولكنه بلبس، ا نصسسب من كونه من السالم لفريق ا هنا يبين ولم ء [ ٢٠

وقوله؛[ ٤٠، ٣٩وه أممية ب ذث1ئق ي @ آمحن كقوله: 
منذلك، غير )لى ]الحل[، ا.ه مشجبمث م، هم وآل؛ث أثوؤُم ١^؛^ عو، سلطننهٍ ُؤإئما 



١٢١( ١٢٣-١١٩)الأس الماء: ّورة 

أحرمواضع في بين ولكنه لا أو الأكثر هو هدا إبليس نصيب هل هنا يبين ولم لأيات ا
وقوله![ ١٧; ]هود ;ق~ويىه لا ألثايي، أحفر رثكج ؤ I كقوله لأكئر ا هو أنه 

منأنفر قلع ءن ه: وقول]يوسف[ .ه بمحبجف "مبمث رإو ألنايف أحفر 
وهأ'لأولإبم أنكر يهم ه؛ ولون[ ١١٦ام: <ُ]الأذيني-لوثه ألمحا 

النار.في والباقي الألف من واحد الجنة نميب أن الصحيح في ثبتا وقد ]الصافات[. 

لأية١ هل.ْ معنى ؛ العلم1ء بعض قال( ٠ ه ألله قى ،كثدث نّار■ ئء.له 
يبينهالقول وهدا عليها، اممه حلقهم التي الإسلام فهلرة وتغيير ؛الكمر يامرهم الثّيهلان أن 

تِللا عثأ 'أتاس ظر ؤ أس ظتيتا ينقا للدن ؤيهك هم ؤ تعار• قوله له ويشهد 
عليهاحلفكم التي اش فهلرة تبدلوا لا التحقيق على المحنى إذ •٣[ ]الروم: آوه 

ينبغيلا بأنه إيذانا الإنشاء به أريد حبر "٢[ ■ ]الروم• ه أس لم( بدنل، ُؤلأ فقوله! بالكفر. 
ولارثق تحار؛ قوله ونفلير0 محالة، لا بالفعل واقع حبر كأنه حتى يمتثل أن إلا 

في_-؛؛، ما لهدا ؤيت—هد ، قواتفولا ، ترفثوالا أي [ ١٩٧لبقرة: ]؛ لأية ا فسورث>ه 
علىيولد مولود اركل النبي، قال قال: ه مّيرة أ؛-يا حديثا من الصحيحين، 

هل، جمعاء بهيمة البهيمة تولد كما يمجاته، أو ينصراته أو يهوداته ئأبواْ الفطرة 
حمارأبي بن حمار بن عياض عن صحيحه في، ملم رواْ وما حدعاء« من، فيها تجدون 

الشياطينفجاءتهم حنفاء عبادي حلمت، ررإني، انثه رمول قال قال؛ . التميمي،
لهم«.أحللت، ما عليهم وحرمت دينهم ءر، فاجتالتهم 

بأنوالقول الل.اوبط، حماء اش حلق، بتغيير الأية ر المراد بأن القول على وأما 
جماعةقال المل.كورة. الأقوال من وبكل المذكورة، لأية ا ر بيان فلا الوشم، به المراد 

علىيدل الدواب، حضاء به1 المراد بأن الأية لهدم العلماء بعفمر ير ونفالعلماء، من 
فهوآدم بني حماء أما الشيطان، تشرح واتباع الذم معرض فير مسوق، لأنه جوازم؛ عدم 

ولاشرعير، موجنمسمط غير من، ٢، وقطع عضو، وقطع وتحذب مثلة لأنه إجماعآ؛ حرام 
حرام.ذللث، أن يخفى، 

لأية.١ آني، آماف ولأ إتاسكم ^^٢، تعار• قوله 
بعض،إر أمار ولكنه الكتابط، أهل أمار من، ولا أمانيهم، من، شيئا هنا يبين، لم 

ؤأفداأمولا أنكر ض الكاذبة؛ العرب، أماني، فير كقوله أحر مواضع في، نلاثط 
محن،رما آدوتآ تاسا إلأ جمآ ؛ عنهم ه وقول]سما[ رو^ه بمعديثن همن وما 

يوحث،ن، ؛ؤوقالوأ ؛ الكتاب، أهل، أمار في، وقوله الأيايتط، من، ذللثط ونحو [ ٢٩]الأنعام: 
أتهودلتا وها أؤ وقوله؛ [. ١١١]البقرة: جهك■ زملمكا أو همدا َكازا م، إي ألجئه 

الآيارّت،.من، ذلليط ونحو [. ١٨]الماددة: وأ>ث؛أؤمه آش آبنئوأ ص، وآلم،ذركت، 
الكتاب،وأهل، اللمين، أن لأية ا نزول ب أن مجن، انملماء ؛عض، ذكره وما 
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باشأولى فحن كتابكم فل وكتابا فيكم، قبل نبينا الكتاب: أهل ممال تفاخروا، 
علىيقصي بنا وكتا لتبيين، ا تم حا ونبينا منكم ش با ولى ا نحن لمسّلمون. ا ل وقا منكم، 
لأنذكرنا؛ ما ياقي لا الأية. . . ه اش: فأنرل فله كانت الي الكتب 

الأسباب.بخصوص لا حل لألفا ا بعموم العبرة 
الأية•ه محسن وهو ِف وخهإ أثلم نثذ دكا لئس ؤوس تعالى؛ قوله 
فيش وجهه أملم ممن دينا أحسن أحد لا أنه الكريمة الأية هذه هي تعالى ذكر 

أنآخر• موصع في وصرح النفي، معنى مضمن الإنكار استفهام لأن محسنا؛ كونه حال 
إلؤجهدت ملم ؤوضن تعالى: فوله وهو الوثقى، بالعروة اسمسك فقد كذلك، كان من 
إطاعتهض وجهه إسلام ومعنى [ ٢٢]لقمان: ه ألؤدئ ألعنإِؤ سمانلى ص محسن ؤهو أق 

أيمحسنا؛ كونه حال فى نهيه واجتناب أمره، بامتثال تعالى ض وانقياده ؤإذعانه، 
فاشيراه يكن لم فان يراه، كأنه ه فيه مراقبا شيئا به فيه يشرك لا ش عمله مخلصا 

قولومنه التام، والانقياد الإذعان يه وتريد الوجه، إسلام تطلق والعرب يراه، تعالى 
العدوى:نقيل بن زيد 

زلالاا عذبتحمل المزن ه لأسلمت لمن وجهي وأسلمت 
ثقالاصخرأ حمل الأرض ه ■لأسلمت لمن وجهي وأسلمت 

•لأية ا أشءه ثننى ؤا ألكش_، ي عيمحتكم كؤ، ؤوثا تعالى: قوله 

وهوالسورة أول في بينه ولكنه هو، ما الكتاب قي عليهم يتلى الذي هذا هنا محن لم 
نممناهكما ١لأية. آائساؤه تن م ما،اب ٤^٢۶٢ أدس ؤر نقسطؤأ آلا حمم أ؛ؤوإن تعالى: قوله 
الذيالفاعل على معطوفا رفع محل في يئإ؛؛ه■ : هنافقوله ها عائشة المؤمنين أم عن 
محإنؤوثا : أيضافيهن ويفتيكم فيهن، يفتيكم اش قل المعنى وتقرير الجلالة، لففل هو 

1،ميظوأ ألا قم تعالى: قو!ه وذلك لأية. ا أوLفييم متس 4< ألكش، ؤ عكيظم 
حقوقهضم تحريم هو الكتاب في علينا يتلى الذي هذا به أفش ما ومضمون الأية. آتسه 

لهطاب ما ولينكح فليتركها حجره في التي اليتيمة في يقسهل لا أن خاف فمن اليتيمان 
فيلمحذوف ١ لجر ا فحرف وعليه ، كما لأية ا محنى فى لتحقيق ا هو وهذا ها، سوا 

أيوجمالهن؛ مالهن لملة نكاحهن عن ترغول أي؛ عن هو ثكمه-ة4 أن قوله؛ 
كنإن نكاحهن لكم يحل فلا وحمال عال قليلات كن إن نكاحهن عن ترغبون أنكم كما 

ها.عانثة عن تقدم كما حقوقهن في إليهن بالاقاط إلا وجمال مال ذوات 
كنإن نكاحهن في ترغبون أي في، هو المحذوف الحرف العلماء; بعض وقال 
بالمجازقالوا والذين فيهن، تمهلون لا أنكم مع المال وكئرة بالجمال متعنات 

العقليالمجاز في ذللث، أجازوا معا ومجازْ حقيقته على اللقفل حمل جواز في واختلفوا 
العتناءإلى ؤإناده عقلية، حقيقة زيد إلى الإمحاء قامتاي وعطاوه، زيد أغناني ؛ كقولك،
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مجازيتلى ما إلى ؤإساده حقيقي، الله إلى الإفتاء إسناد وكذلك جمعها، فجاز مجاز، 
.جمعهمافيجوز سبيه لأنه عندهم؛ عقلي 

علىمحتلوفا جر محل في عثة؛كمه يثق وما ؤ قوله؛ إن ت العلماء بحض وفال 
الوجهوهذا عليكم يتلى فيما وشنيكم فيهن يفتيكم الله قل المعتى فتقرير وعليه الضّمير، 

أمران!يضعفه 

.أمر0 لفلهور فيه يفتني ولا الكتاب، هذا في يتلى بما يفتي اش أن الغالب أن الأول؛ 
غيرضعفه الخافض إعادة غير من المخفوض الضمير على العطف أن الثاني! 

بالخفضوالأرحام حمزة، بقراءة مستدلا مالك ابن وأجازه العربية، علماء من واحد 
كقوله!الشعر فى ويوروده به، تساءلون قوله! من الضمير على عتلفا 

عجبمن والأيام بك فما فاذهب وتشتمنا تهجونا فريت اليوم ف
الأحر!قول وظئره الكاف، على عطفا الأيام بجر 
نفنفا مهوى والكعب بينها وما سيوفنا السواري مثل في نعلق 

الأحر!وقول قبله، الضمير على مععلوفا اتكعب بجر 

مقعداالأرض ولا فيها مصعدا له يجد م فلماء الآفاق رام وقد 
الأحر!وقول الضمير، على معتلوفا بالجر الأرض ولا فقوله! 

سواهاأم يها قكان أحتفي أدري لت يبة الكننعلى أمر 
قسما،كونها بجواز الأية عن وأجيب الضمير، على بالعتلف جر محل في قواها 

تعالى!قوله في كلها بمخلوقاته أقم كما حلقه، من شاء بما م يقأن له تعالى واممه 
.]الحاقة[ لأية ا .(ه محثون لا رنا .( ئممقن يما أئم 

القيمابن العلامة وصحح عليه، يقاس ولا يحففل، شذوذ بأنها الأبيات وعن 
لى!نحا قوله منه وجعل فض، لخا ا دة إعا غير من لمخفوض ا لضمير ا على لعتلف ا ز جوا 

عطفاجر محل في قوله! إن فقال؛ [ ٦٤]الأنفال!ين آقعق وثي أثث أؤئ1ثلث 
فيك،كا أي لله؛ ا حسبك عليه لمعنى ا وتقرير حلمكه ؤ قوله! فى لمجرور ا لضمير ا على 

يكونأن قوله: في لقرطي وا القيم ابن 3 وأجا المؤمنين، من اتعك من وكافي 
الشاعر!قول وظئره نصب محل في مخفوض اتكاف لأن المحل؛ على معقلوفا منصوبا 

مهندسيفا والضحاك فحسك الحصا وانشقت الهيجاء كانت إذا 

فإياأكث يعنا ؤ تعالى! قوله منه العلماء بعض وجعل ذكرنا، كما الضحاك ضب 
لكمقوله في الخaلاب ضمير على ء2لفا ومن • فقال ]الحجر[ لم كم ومن معهس 
وماإعراب وكذلك معايش، فيها برازقين له لمتم ولن لكم وجعلنا علبه، المعنى وتقرير 

لفحلمفعول أنه على منصوبا ؤإعرايه ١لكتاب، فى حبره أو محذوف حبره مبتدأ بأنه يتلى 
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ظاهر.غير ذلك كل قم، أنه على مجرورا ؤإعرايه يتلى، ما لكم ويبين مديره، محذوف 
آياتأؤشإه ؤ ثقة=كم يتق ؤوما بقوله; المراد إن ؛ العلماء بعض وقال 
اممهفأنزل ذلك في اش رسول فامتئتوا المساء يورثون لا كانوا لأنهم. المواريث؛ 

لمواا آيات 
تقوله هو ؤ، عقبمكم يتق أؤوتا لقوله; لمين فا القول هذا وعلى 
شياطمأثث م المورة; آخر فى وقوله الأيتين. ؤآ أقأَ 

وأظهر.أصح المؤمنين أم قول أن والظاهر ألككلده ؤ( 
هذاهنا يبين ولم العدل، الفحل ألقنط؛ه. ايذئ موثوأ ؤوأر0 ت تعالى ئوله 

مادةور3و\ ^ولأ كقوله؛ أحر مواصع في له أشار ولكنه لليتامى، به أمر الذي الفحل 
قيا^^٢^^٠ ثر م إصج 'وهل ت وق_وله [، ١٥٢ام: ]الأن_مثحسزه ج \قإ ءلأ أيييّ 

مهريأل آلي>ّ أؤهأما ت ه وء_ول[، ٢٢٠بق_رةت ]المن آلمهسد لعلم ؤآش ؤ-ملدكإ 
[.١٧٧اكرف دوتما جمهء عق أنال ؤوءانى وقوله: ]الض_ص[، .ه 
لليتامى.بالقستل الهيام فيه ذلك فكل الأيات من ذلك ونحو 

أنالكريمة لأية ا هذه في تعالى ذكر . ^^٥^^ تعالى: ئوله 
لأنهايفارقها؛ لا لها ملازم كأنه لها حاصرأ شيئا جعل أي• الشح أحضرت؛ الأنفس 

وهونفسه، شح الله وقاه إذا إلا أحد بملح لا أنه ■ آحر موصع في وأشار عليه. حبلت 
أنالشرط ومفهوم ٩[ تالحشر؛ آلمئيحؤزه هم قلجك مسيء قح يؤق ؤوس تعالى: قوله 

منعإلى المودي بالخح العلماء بعض وقيده كذلك، وهو بملح لم ه نفشح يوق لم من 
بخلفهو ذلك، إلى الشح بلغ ؤإذا المروءة، تقتضيها أو ، ٤٠٢٧١يلزمها التي؛ الحقوق 

تعالى.الله عند والحلم رذيلة. وهو 

رجمستأه ولؤ \،وكة ين ئدزأ آن تتطيثوأ تعارت قوله 
والميلالمحبة، في العدل هو يستطاع لا أنه هتا تعالى ذكره الأي الحيل هذا 
مستهلاع،فانه الشرعية الحقوق في الحيل بخلاف البشر قدرة تحت ليس لأنه العلبيعي؛ 

ألاآدفآ دؤث ونهقأ نثأمخت تآ آؤ مأنوْ تيمحأ ألا حفم بقوله: هذا إلى تعالى أشار وقد 
ومال،حار إذا يعول عال تقول: والعرب الشرعية، الحقوق في تجوروا أي ^_^^؛ 

طالب:أبى قول ومنه عائل، وهو 
عانملعير نفسه من شاهل• له شحيرة يخيس لا فمحل بميزان 

الأحر:قول ومنه حائر، ولا مائل غير ت أي 
الموازينفى وعالوا الرسول قول واطرحوا الله رسول تبعنا قالوا 

تالأحر وقول حاروا ت أي 
عياليعلى الزمان عال لشد ذود لاث وثأنفس ة لاثث
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تالأنصاري الجلاح بن أحيحة قول أما ومال. حار أي• 
يعيلمتى غني اليدري ا وماه غنمتى فقير اليدري ا وم

جريرتوقول 
العائلوللفقير السل لأبن فريضة اب الكتفي نزل افه 

.ه.ئاعئ عآدلأ تعالى؛ وقوله 
ت]التوبة عسدذه' حئتر تعالى؛ قوله ومنه الفقر، وهى العيلة، من ذلك فكل 

وقالالعين■ يائه افتقر بمعنى والتي العين، واوية جار بمعنى التي فحال [■ ٢٨
كثرإذا يعول الرجل عال من عيالكم يكثر أي ثولوأه؛ ^؛^٠ قوله• محنى ؛ الشافعي 

علىالرباعي بصيغة الرجل أعال المسمؤع ؤإن يصح لا هذا إن يعضهم؛ وقول عياله، 
باللغةالناس أدرى من الشافعي لأن له؛ وجه فلا عياله كثر إذا معيل فهو أفحل ورن 

الشاعر؛قول ومنه حمير، لغة عياله كثر بمعنى عال ولأن العربية؛ 

الاوعشي أمؤإن شك لا بحي كل أحذ يالموت وأن 
التاءيضم تحيلوا ألا مصرف بن محللحة لأية ا وقرأ وعياله، ماشيته كثرت ؤإن يعني؛ 

المشهورة.اللغة على عياله كثر إذا أعال من 

أنالكريمة لأية ا هذه في ذكر . تنيكلأ أس يش تعالى؛ قوله 
بأنالأمرين بين وربعل مع، لوا ا وفضله سعته من منهما واحد كل الله أغنى افترقا إن الزوجين 

أؤوأوك>وأبقوله؛ للغنى سبب النكاح أن أيضا ذكر وفل . جزاء لأخر وا شرتلآ أحدهما جعل 
٠[ ٣٢ت١لنورث محلاه ين أثء يعيهم قة ذمحؤأ إن ؤإشظم عبادؤ ين إثلجن ذؤ ألاثئ 

لأية.ا إثاميئه ولأن ألناش أثثا دنث؛طم ئثأ ^إن تعالى؛ قوله 
وقتالموجودين الناس أذهب شاء إن أنه الكريمة لأية ا هده فى تعالى ذكر 

الدليلوذلك آخر، موضع في ذلك على الدليل وأقام منهم، يدلأ بغيرهم وأتى -نزولها، 
يدفبمكمدك^أ أؤإن تعالى؛ قوله وهو منهم يدلأ يهم وجاء قبلهم كان من أذهب أنه هو 

[.١٣٣]الأنعام: زي دركؤ ين آشآتكم َقآ تقآء ثا تتديتظم من وتتثمف 
يكونونلا المبدلين أولئك وأن غيرهم أبدل تولوا إن أنهم آخر؛ موضع في وذكر 

ممايستدل ذفؤ\ تعالى؛ قوله وهو منهم، خيرأ يكونون بل منهم، المبدل مثل 
غيرعليه هين ذلك أن آخر؛ موضع فيغ وذكر [. ٣٨]محمد: أْقثُه وءزو\ لا ثث ضتركم 

ؤاهنعتيبز آس عز محلك جددوما ثهق ولأن ده،تكأ تشأ ^إن تعالى؛ قوله وهو صعب 
صعأب.ولا بممتغ ليس أي؛ ل-إبراهيم[ 

م-عاه.ق آيزآ ؤ)؛ أدزْ عنت.همز تعالى; قوله 
آخر;موضع في وبين وعلا حل - له العزة حميع أن الكريمة لأية ا هده في ذكر 
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آلمزةأؤو,ش تعالى! قوله وهو والمرسن، رسوله، بها أعز وحده له هى التي العزة أن 
قولهومنه الغلة، والعزة لهم الله بإعزاز وذلك أي ٨[ ]المناممون; هسؤلي، 
منالعرب كلام ومن الخصام، في غلبني أي [. ٢٣]ص: ئإ0]\به ي ؤأوه تعالى! 

الخنساء!قول ومنه استلب غلب من يعنون بز عز 

ربر عمن ذال إذ اس نالإذ يختشى حمى يكويوا لم كان 
قولهإلى بآ،ه أش ءاتتت سمثم ^١ آن ألكنف ؤ عثبمطم ثني وثن ؤ تعالى! قوله 

فيالأنعام سورة في الذكور هو هنا عليه أحال الذي النزل هذا . يأهئ4 ئدا ؤأثؤ 
عمغءهحديث ي ؛محوصوأ حئ عمم لأعِهس ءايفا فآ بموصون أؤع، يأينآ ومحاذا الى! عته ولق

حتىالنهي نسوا إذا ما حكم فيه يبين لم معهمّه دقعدوأ ^^٠ ! هنا وقوله [ ٦٨]الأنعام! 
معبمد دمعي ةلأُ آلشتهلنن ضينق ؤوإثا بقوله! الأنعام في بينه ولكنه معهم، قعدوا 
[.٦٨]الأنعام! ٢^^٨!،^ ألثوم 

٠ثسلأه أثوميث ظإ أثن محل وأي ؤ تعار! قوله 
للعلماء!أوجه لأية ا هذه محنى فى 

وهذاسلاه ■؛ؤ القيامة يوم ألوتيبمره خمب ,لصتيه أش محن رد ؤ لمعنى ١ أن ! منها 
تلأية ا أول في فوله له ويشهد ه عاس وابن طالب، أبى بن علمحب عن مروى 
وهوظهر.أثق بمنو ظ ألمتب بجم أبمظم بمدمحا 

ابنوصحفه المرحلبي عنه نقله كما التأويل أهل جميع قال وبه عقلية! ابن قال 
أ؛دبمثل وأن ؤ بأنه! الراد أن ومنها . أولهاإر مردود غير الأية آحر أن زاعما العربي 

كمابيضتهم ويستبيح ؤيستأصلهم السلمين دولة به يمحو سيلاه ألمؤمح[ن و لأك-فلإن 
ألارمح، مالت رروإني قال! أنه ثوبان حديث من . عنه وغيره لم مصحيح في ثبت 

اشوإن بيضتهم متيح أنفهم، سوى من عدوأ عليهم يالط وألا بعامة سنة أمتي يهلك 
لهذاويدل بعضا(ا بعضهم وسى بعضا، يهلك بعضهم يكون حش ذلك لأْض أعطاني قد 

[.٥١! ]Uyأذتآه آقزؤ ي :١^! ؤث1وثا أشثز كقوله!ؤإقا كثيرة آيات الوحه 
مذكنءامنإ أذبن أش وؤعد وقوله! [، ٤٧]الروم! ^فينيرو،ه دمبمر عثنا حما ؤؤ؛ادنث■ وقوله! 

ديتممثم واثتجتأ تلهم ين ألخيى آتثنيئ لكما أّلأزءنبم ى ألصJيئث وعتيِؤإ 
[٥٥]اد_ور! ثبمأه ِبى يئكث لا ثئدق أظ حؤفهم بمد ئ ثم أفنى أمحبمح 

.l؟Loمن ذلك غير إر 
ولاحلل يالبا يتواصوا أن إلا سبيلا عليهم لهم يجعل لا أنه المعنى أن ! ومنها 

قالكما قبلهم من عليهم العدو تسليقل فيكون التوبة عن ويتقاعدوا المنكر، عن يتناهوا 
[.٣٠]الشورى■ أيدكره 'كنتن مما تحبدكؤ من أمشهكم وما ؤ تعالى! 

لأنهمالأول، إلى المعنى في راجع وهو جدا نفيس وهذا العربي؛ ابن قال 
الأمرين.في أنفهم قبل من جاءتهم واللية ، أ٠لاءوالو منصورون 
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١^^٤،بخلاف فهو وحد فإن شرعا، سلا عيهم لهم يجعل لا أنه ومنها 
تعالى:قوله ويبينه حجة، عليهم لهم يجعل ولن ت أي. الحجة لميل يا المراد أن : ومنها
من١لعل٠اء بعض وأحد ]الفرقان[ ه صسملوآ>سن بالم، حثطكث إلا ِدمثفي يأترئذى ^^٠ 
تعالى.اش عند والعلم الملم. للعبد الكافر ملك دوام منع الكريمة لأية ا هدم 

هلملاه.إلا أكن ت,كزوى ولا ألناس يأءون كسال دأ آكنوو إثإ ئآعوأ ^^١ تعالى■ قوله 
ورياء،كسل في إليها يقومون بأنهم المنافقين صلاة صفة الكريمة لأية ا هده في بين 

تعالى:قوله بالصلاة التهاون على ذميم ش ونفليرها قليلا، إلا فيها اض يذكرون ولا 
1كنو تقثتية >زنج وقوله: [، ٥٤]!كربة: ٍقثاق4 م ه _؛ أين وب 

صلاةأن الايات هذْ مخالفة مفهوم من وينهم ]الماعون[. رواه سامق صلاغم عن ،^1 
كقوله:كثيرة آيات في تعالى به صرح المفهوم وهدا كذلك، ليت المخلصين المؤمنين 
عقهز وقوله: ]الومنون[، )وه غثمن صبملاغم ؤ، هم ^؛0 ر. أثهمنؤث آقح 
الرثات @( ثإلأتاذ م بما َي >قئ ه: وقول[، j^>Ji]اظون حبم 

الايات.من ذلك غير إلى [. ٣٧، ٣٦]الور: آلقلؤوه ؤإقايِ أش دؤ عن .؛ح ؤب ؛^٥ دلهبم! 
الأية■أقاي-4 محن \يكولإا أذرك ؤ( ألممقن ظ تعالى: قوله 
تعالى.باش عياذأ المار طقات أسفل في المنافقين أن الكريمة الأية هذه في ذكر 

قوله:وهو العذاب، أشد لهم بائحا يؤمر القيامة يوم فرعون آل أن آحر موصع في وذكر 
[.٤٦]غافر: المذاب^ أثن. معؤرك ءاد أدجلؤا ألئاعه ثقؤم ؤويوم 

أحدأيعذبه لا عذابا المائدة أصحاب من كفر من يعذب أنه آخر؛ موصع قي وذكر 
ئذةه ملإ ثد إكؤ تن نغلإ" ملإي اؤ أقه تعالى: قوله وهو لمين ١٨١١من 

المارأهو أشد أن تبين ت  ١٦١١١فهذه . ندة[ ،-؛ ]IJ.ه آشقدت نن آحدا تنبث7 لا ^١؛؛ 
.ؤا عمر ابن قاله كما الخائوة، أصحاب من كفر ومن فرعون وآل المنافقون عذابا 

سبعنتان.وقراءتان محروقتان لغتان ؤإسكانها الراء بفتح والدرك: 
^١١عى سودا آثثت مآءئهنز ثا بمد ئ ألعجل أتمدوأ وقر تعالى: قوله 

البقرةسورة في بينه ولكنه إلها العجل اتخاذ ذنب عنهم ءقو0 سبب هنا يبين لم 
آلواثئو إو1إ عوقم ثاب ،^؛^٢ عث ئأؤ' عثر ث.وةأ أمسؤإ ءأقو ثاربم؛ إإا ؤ٥٣^١ بقوله؛ 

[.٠٤]1^؛: أوجمئ4ّ 
الأية.١^،^ 4 شدوأ لا ث؛أ ؤن1\ س1ر: قوله 

فيين ولكنه أولا، بت، الفي العدوان فتركوا الأمر، هدا امثلوا هل هنا يبين لم 
قآعلتم ؤول>؛ت تعالى؛ كقوله سّث، الفي اعتدوا وأنهم يمتثلوا لم أنهم أحر مواصع 

ثاصتآيتقاتئ آؤ آلمتثثة عتير وتقليم ؤ وقوله: [. ٦٥؛; j-iJi]ه ألتبن ؤ، .بمم 
[.١٦٣]الأعراف: أكنلإث،يم ق بمدوُى إي أتم 
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.4■عينا بمء سثت عق ومحبهم تعار؛ قوله 
ولكنهالعذراء، مريم الصديقة على قالوه الذي العظيم البهتان هذا هنا نمض لم 

فيرشده لغير بولد جاءت وأنها بالفاحشة، لها رعيهم أنه إلى آخر موصع في أثار 
حقتلمد يثمؤيم هامإ محيلهن ممها ؛هء هانت ؤ ت قوله في ودللث، — الله لعنهم الباطل زعمهم 

رماسوء آت-رأ أبوك َقان ما همين ينكت، ؤ الفاحشة ارJSةابL يعنون ]مريم[ ا.ه مثا ثتئا 
القمةوفي كذلك،؟! ا لبووالداك تفجرين ، فكيفزانية أي؛ ]مريم[ يكا أملق، َةاثث، 
منه.يتعجب، الذي الكذ،دبح أشد والبهتان الصالحين، من وكان النجار ، بيومحفرموها أنهم 

ثمه.أحثت، لإشي، عمحم ئرتا ءاد'دأ أق-مكا يى ُؤثءني تعار؛ قوله 
سورةفي بينها ولكنه ظلمهم ببا بعلميهم حرمها التي القلميبات هذه ما هنا يبين لم 
نرقاوآ'ث 'آم رمحتا تمو ذك، ًكل ■تثننآ هادوأ أدمكن بقولهI الأنحام 

ئجويُ ذَلق، تر آظث ث! أز الواكأ ر ثلئووكآ نا إلأ ئزثهاآ ٤؛^ 
]الأنُام[.ءه.4 وإقا 

■^^،^ بمد حجه أئه ؤ لأنايى !؛ؤ)؛ قلا ومتبي_ن ؛؛؛،/، ؤوت-لأ • تعالى ئوله 
علىإنذارهم دون عذبهم لو عليه للناس تكون كانت، التي الحجة هذه ما هتا يبين لم 
لناؤأملهء من، يعداب، أهثةنهم أآ ُؤولو بقوله; طه سورة في بينها ولكنه الرمل، تة أل

لهاوأشار ]طه[ .ه ومحركلح ئذل، آن تل ين ^، ٧١٠تبع تإي؟" إلنا اوعن ؤ؟ ربما 
رنامثمؤأ أدبهم ئدمئ، ي![ ؛نيبته محيلهم أف ^^؛١ بقوله! القصص سورة في 

•]l!__[ ؤاه ألثقن١ن يكنن عبي ،^، ١٠نبع لأيه إثأئا قئت، 
•إلا أس ء ثقوزأ ُلأ يبي؛ًظم ؤ، موأ ثُ ألة=كش_إ تعالى قوله 

ومحولا الله ابن عيسى إن يعضهم قول هو الحق، غير ومحول هو محنه نهوا الذي الغلو هذا 
كبيرأعلوأ كله ذللث، عن وتعالى نه سحا الله ْع إله هو بعضهم وقول الله، هو يعضهم 

وقوله؛*٣[، كوية؛ ]ا ألوه أيك ألمنسح أشبمنرتم، وقانت ؤ تعالى! قوله بينه كما 
حقروقوله: [ ١٧ندة: l^Jl]ثنيإه آبى أكسيخ ئن أكث إف هاوأ ^؛٥ حقر 

المفترياتهل،ه إ؛هلالا إلى هنا وأمار '٢٧[. ]المائدة؛ كثقِيم داِلث، أثث إيك، ثالوأ أيزبن 
؛^^1وقوله؛ مح،يميم؛ إق، أكنهآ وًقل»ثهأ أش رثوق همم،يم أزن عبتى أثيبتخ يقوله؛ 

ئد، ١٠٣٧إلا متيح أين ألنسخ ؤما ! ه ونوق، عتدآ ك؛ؤرك، آن أنسئ دسثنكم، 
وقوله؛[. ٧٥]المائدة؛ آحثلأن تتتقاثا صبمددفةُ وآملم ألرمل كيه ين، حلت، 
وشخؤ متلثم أيى ألتسغ ثهؤك أن أراد إث سيئا أش  atينهق ثن( يظ 

[.١٧]المائدة: ميعناه لأرمن أق 
قالواما الأية هذه في عنه المنهي الحق وغير الغلو في يدخل العلماء! بعض وقال، 

شاملاعنه المنهي الغلو فيكون وعليه لقرطي ا واعتمده أيضا، مريم على البهتان من 



١٢٩( ١٧٤-  ١٧١)اوات اشاء: سورة 

معنىوهو والإفراط التفريط بين واسطة الحق أن العلماء قرر وقد والإفرامحل. للتمرط 
والإفراطالشرط جانب من أن تعلم وبه ميسن، بين الحسنة الله. عبد بن مطرق قول 
قال.من أحاد ولقد اهدي، فقد 

ذميمالأمور قصد طرفي كلأ واقتصل الأمر من شيء في تغل ولا 
عيسى،النصارى أطرت كما تعلروني ررلأ قال! أنه . عنه الصحيح في ثبت وقد 

.ورسوله((الله عبلّ وقولوا 

■روؤح ثت،يم إل آنثنهآ ؤوءق4تنُ تعارت قوله 
اش،على افتراء النصارى يزعمه كما للتبيفس، الأية هده فى من لمقلة ليست 

اللهمن حيا عيسى به ولد الذي الروح ذلك مبدأ أن يعني الغاية، لابتداء هنا من ولكن 
الغاية.لابتداء هنا ررمزة أن على ويدل به، أحياه الذي هو لأنه تعالى؛ 

[.١٣]الجاثّة: ته4 حمثا آلازض ي وق القوت 4 ثا لو تعار: قوله 
أنهكعب بن أبي عن روي ما ذكرنا ّ ويدل وعلا جل منه كله ذلك مبدأ كائنا أي! 

وأمسكآدم، صلب إلى ردها ثم الميثاق، عليهم أحذ لما آدم بني أرواح ادُه ررخلق قال! 
فكانمريم، إلى الروح ذلك أرمل حلقه أراد فلما والسلأماا؛ الصلاة عليه عيسى رؤح عنده 

كقوله!وعلا جل حلقه من الأرواح جميع لأن للتفصيل؛ الإضافة ويرد0 يإ، عيسى منه 
يسمىقد وقيل! [. ٧٣ؤدائةأسه]الأعراف! وقوله! [ ٢٦]الحج: يي 

منأي• الله من روح هدا فيقال الله، إلى ويضاف روحا العجيبة الأشياء منه تفلهر من 
الأمم،هذا فاستحق افه، بإذن الموتى ويحيي والأبرص الأكمه يبرئ عيسى وكان حلقه، 
والعربوالتحريم، الأنبياء سورة في المذكورة هأقو جبريل نفخة بسب روحا سس وقيل• 
الرمة.ذي قول ومنه الروح، من تخرج ريح لأنه روحآ؛ النفخ تمس 

قدراقيتة ها لواقتته بروحك وأحيها إليك ارفعها له فقلت 
هوالذي فه ا إلى العائد الضمير على معملوف رُوروحآا فقوله القول هذا وعلى 

أعلم.تعالى وافه القرطبي قاله ألقاها، فاعل 
لخنفه ا من رحمة عيسى وكان منه، رحمة أي منه، وروح العلماء! بحفر وقال 

رؤحوقيل! أيضا، القرطبي حكاه منه، برحمة أي منه، بروح وأيده ومنه قيل! اتبعه، 
■تعالى افه عند والحلم ٠ قومه على وحجة برهانا عيسى وكان منه برهان أي• منه، 

خه.4■٥ اوم تحار: قوله 
كماوالشك الجهل فللمات يزيل لأنه العظيم؛ القرآن الميز الزر بهذا اكراد 

ليثا.اقك ؤوةث1ك بقوله; ذلك تعالى أوضح وقد الليل، ظلمة الحي النور يزيل 
■ه ولوق[، ٠٢ل\1ثووى مياه حث1ئة )إء آلإبمنن ولا أ'وقبا ما درتم، َةتث، ما أنل يى 

لأيالت،.ا من ذلكأ ونحو [ ١٥٧أ\لأءو\ف.' ،ثانه أزل أوزهآ أوويِ 



)١(المائدة! سورة '١٣

الأية.ولأه ث 1لءكاي ثثهثا أسم؛ ئ ءن تحالى؛ قوله 
لغيرالأختان يهما والمراد الثلثين، ترثان الأختين بأن الكريمة لأية ا هذه في صرح 

منالثلاث ميراث هنا يبين ولم العلماء، بإجماع لأب أو شقيقتين تكونا بأن أم، 
الثلثين،على يزدن لا الأخوات أن إلى آخر موضع في أشار ولكنه فصاعدأ، الأخوات 

ئقائلهن آقتتهغ وق ؤكه َؤة اJناتت في تعالى قوله وهو بلغ ما عددهن بلغ ولو 
كن.فإذا الأخوات، من. الميراث في مسا وأقوى رحما أمس البنات أن ومعلوم ه رق ما 

أولى.باب من الأخوات فكذلك كثرن ولو الثلثين على يزدن لا 
الذيالمرافقة مفهوم أعني؛ الحطاب فحوى أن على الأصول علماء وأكثر 

القياس،قبيل من لا اللففل، دلالة قبيل من المطوق، من بالحكم أولى فيه المأكوت 
فاآئئل ^٥٨^ تعالى؛ فقوله التحقيق على المساوي وكذلك وقوم، للشاسي خلافا 
وقوله؛صربهما حرمة أولى باب من منه يفهم [ ٢٣]الإسراء؛ ألأية . . أف_اه. 
منأن أولى باب من منه يفهم ]الزلزلة[. !لأية . . .ه■ ثرث دره نثكالا سل 
لأيةا . . م؛تؤه. عدل ذوى ؤوأقعثوأ وقوله; وشر خير من يراه جبل مثقال عمل 

العدول،من مثلا والأربعة الثلاثة شهادة قبول أولى باب من منه يفهم ٢[ ]العللاق؛ 
العمياء،التض_حية عن النهي أولى باب من منه يفهم بالعوراء، الضحية عن ه ونهيه 

ؤإغراقه،إحراقه منع بالمساواة منه يفهم اليتيم مال أكل فتحريم المساوي، في وكذلك 
إناءفي البول عن النهى أيضا كذلك منه يفهم الراكد، اكء في البول عن ه ونهيه 
الأمةأن كذلك منه يفهم الحديث. عيدأ، في له شركا أعتق ررمن .؛ وقوله فيه، وصبه 

الظاهرية.بعضي فيه خالف ؤإنما العلماء جماهير عند هذا قي نزلع ولا كذلك، 
بأنصؤح لما تعالى أنه تحلم وبذلك له، أثر لا هذا مثل في خلافهم أن ومعلوم 

والحلمأولى. باب مجن كذلك الأخوات أن علم الثلثين، عير لهن ليس كثرن ؤإن البنات 
تعالى.فه ا عند 

ص
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