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١^.زق، ى ١^ ي أسن ئ ؤ4 تحادث ئدله 
لغيرالأحتان بهما والمراد اكلثين، ترثان الأحتض بأن الكريمة الأية هدم في صرح 

منالثلاث ميراث هن1 يبين ولم العلماء، باجماع لأب أو ثقيقتين تكونا بأن أم، 
الثلثين،على يزدن لا الأحوات؛ أن إلى آخر موصع في أثار ولكنه عدأ، فها الأخوات 

يقائثهن \ذذنوإ وق يكه َؤة ون البنات: في تعالى قوله وهو بلغ ما عددهن بلغ ولو 
كنفإذا الأخوات، من الميراث في سببا وأقوى رحما أمس البنات أن ومعلوم ه رق ما 

أولى.من؛اب، الأخوات فكذلك كثرن ولو الثلثين على يزدن لا 
الذيالواقفة مفهوم أعني؛ الخقيابط فحوى أن على الأصول علماء وأكثر 

القياس،قبيل من لا اللففل، دلالة قبيل من المنهلوق، س بالحكم أولى فيه المكون 
كئئل ^٥؛؛؛ تعالى: فقوله التحقيق على المساوي وكلللث، وقوم، للشافعي خلافا 
وقوله:فربهما حرمة أولى بات من منه يفهم [ ٢٣.راء؛ ]الإ،لأية ا ■ ■ أؤاه. 
منأن أولى باب من منه يفهم ]الزلزلة[. الآية . ..4• ئرثُ ■محإ درء يثقثاد بمثل 
لأيةا . . . عدل ذوى 4وأئآثوأ وقوله: وثر خير من يراه جبل مثقال عمل 

الزوول،من مثلا والأربعة الثلاثة ثهادة قبول أولى بات من منه يفهم ٢[ لالطلأق؛ 
بالخمياء،التضحية عن النهي أولى باب من منه يفهم بالعوراء، التضحية عن ه ونهيه 
ؤإغراقه،إحراقه مع يالماواة منه يفهم اليتيم مال أكل فتحريم المساوي، في ك وكن 

إناءفي البول عن النهي أيضا كذك منه يفهم الراكد، الماء في البول عن ه ونهيه 
الأمةأن كذك منه يفهم الحديث،. عبئا؛ في له شركا أعتق ررمن ه: وقوله فيه، وصبه 

الظاهرية.بعض فيه خالف ؤإنما العلماء جماهير عند هن.ا في نزلخ ولا كذلخا، 
بأنصحمح ّ تعالى أنه تحلم و؛ذ،لخإ له، أثر لا هذا مثل في خلافهم أن ومعلوم 

والحلمأولى. باب من كذك الأخوات أن علم الثلثين، غير لهن ليس كثرن ؤإن البنات 
تعالى.افه عند 

ص

الهائيةسورة 

الذيسا ما U سن لم قوم4. أء تا إلا الأشِ يط ٣ ^١^ مار: قوله 
ؤآلدماتثثت عوأم ؤ-رث ت يقوله بينه ولكنه الأنعام؛ بهيمة حلية من المستثتى عليهم يتلى 
الكريمةلأية ا هذه في ت لمذكورا فا . ^لأمنيه عز ذسح أؤوما قوله! إلى أئنزره، نثم 

العوارض.بهذه تحرم فإنها الأنعام؛ من كانت ؤإن والمتردية، كالموهوذة 
وقدعمران، آل سورة محي قدمنا كما الثمانية، الأزواج هي الأنعام أن والتحقيق 
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جنينأكل إباحة على لأية ا بهذه العلماء من واحد وغير عباس، وابن عمر، ابن استدل 
كماة له ذكاة أمه ذكاه ررأن ه النبي عن وحاء . مينابطنها فى ووحد أمه ذكيت إذا 

إنهالترمذي! وقال سعيد. أبي حديث من ماجه وابن والترمذي، داوود، أبو رجه حأ 
•ه اض عن جابر عن داوود أبو ورواْ حن، 

علىالأمر هدا يدل فلا شنتم، إن يعني . كلم ثإدا ؤ تعالى؛ قول4 
كانشيء كل فإن القرآن، في الاسعراء عليه ويدل الإحلال، عند الاصطياد إيجاب 
محيكله الأمر ذلك فإن الموجب، ذلك زوال بعد به أمر ثم ، لموجب حرم ثم حائزأ، 
أمحّلوهضاّيب ^؛١ وقوله! ^۶ ؤإدا ؤ ؛ هناقوله نحو للجواز، القرآن 

وقوله:[، ١٨٧]البقره: ١لأية بمثئؤئزه ^^3؛^ وقوله؛ [، ١٠]الجمعة: آدير(ه ؤة ةش-رؤأ 
[.٢٢٢]1^; ئأؤمح4 قهزة ^؛١ 

١لآية. . . هأينأوأأفرم آهيث أثج ^؛١ تعالى؛ بقوله هذا ينقص ولا 
سواءالأربعة، الأشهر بسبب العّارصر تحريمه قبل واجبا كان قتلهم لأن ٥[؛ ]التوبة: 

٢[]التوبة: أثيره أربدئ أمحرص0 ؤ، قوله؛ فى المذكورة الإمهال أشهر إنها قلنا؛ 
[.٣٦]التوبة: -رمُيم أربثة قلمآ تعالى؛ قوله في المذكورة الحرم الأشهر إنها ؛ قلناأو 

لشيءيا الأمر أن القرآن في التام الأسممراء عليه دل الذي التحقيق أن تعلم وبهذا 
وجوب،أو إباحة من التحريم قيل عليه كان ما إلى رجوعه على يدل تحريمه بعد 

ءؤؤإدابقوله؛ الإحلال يحد به أمر ثم للإحرام، فمنع جائزأ؛ كان الإحرام فالصيد 
كانالمشركين وقتل الجواز، وهو التحريم، قبل عليه كان لما فيرجع ةم٠ثلاددأه تلم 

قوله؛في انلاحها بعد به أمر ثم أجلها، من فمنع الحرم، الأشهر لحول قبل واجبا 
ازاحب.وهو التحريم، قبل عليه كان لما ترجع ٥[، ]التوبة؛ م آمحيل آثو ووا 
الأصولية.الخألة هذه فى الحق هو وهذا 

يثبتالذي والصحيح الحفلر، بعيد أمر وهذا لأية؛ ا هذه تفسير في كثير ابن قال 
ؤإنواجبا، رده واجبا كان فإن النهي، قبل عليه كان ما إلى الحكم يرد أنه المير على 
بآياتعليه ينتقضن للوجوب؛ إنه قال؛ ومن فمباح. مباحا أو فمستحب، مستحبا كان 

هذاكلها الأدلة ينتظم والذي أحرى، بآيات عليه يرد للإباحة؛ إنه قال؛ ومن كثيرة، 
يلففله.منه ١نتثهى أعلم. والله الأصول، علماء بعفن اختاره كما ذكرناه الذي 

المعروف،التام وغير حلاف، بلا حجة التام الأستقراء أن الأصول في تقرر وقد 
كتابفى المعود( )مراقى فى عقده كما ظنية، حجة بالأغلبءآ النرد لإلحاق لب 

بقوله؛الاستدلال 

لمكليلالحكم ثبوت على الجزئي براء قالأسته نوم
اقفالاتبحجة و هفاق قالشذي ر يغم عيان ف

غلبلذي ا يلفرد ١ لحوق سعمى نسههب ا لقلن ا إلى لبعضن ا محي وهو 
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احترنا،ما على دل القرآن هي التام الأستقراء أن وعرفت ذلك، عرفت فإذا 
الحكمرجؤع على يدل الحفلر بعد الأمر أن هن الزركشي قول وهو كثير، ابن واختاره 

تعالى.افه عند والعلم الحق. هو ذلك أن عرفت التحريم، قل عليه كان ما إلى 
■لأيه ا 4 سدوأ آن أئثايّ آيثجد عيب صن1وطلم آن م سثاة قزلاؤأ وثلأ ت تعار قوله 
صدوهمأن لأحل الكفار؛ بغض يحملهم أن الكريمة لأية ا هذه في المسكين اش نهى 

.شرعا لهم يحل لا بما لمشركين ا على يعتدوا أن الحديبية عمرة في الحرام لممئجد ا عن 
رركانقال! أسلم، بن زيد عن لأية ا هذه نزول مستا في حاتم أبي ابن روى كما 

عليهم،ذلك اشتد وقد البسثا، عن المشركون صدهم حين بالحديبية وأصحابه الله رسول 
ه!النم، أصحاب فقال العمرة، يريدون المشرق أهل من المشركين من أناس بهم فمر 
كثير.ابن من بلففله اه . الآيةاا_0 اش فأنزل أصحابهم، صدنا كما هؤلاء نصد 

قيلأية ا هذه بمثل وصرح أ-لإآمه، أؤك ولا ؤ ؛ هذاقبل فوله لهذا ويدل 
هذْفي تعالى ذم وقد الأية، اعدلوا^ تدلوأ ألا عق م سنئائ يجرع٤ظلم رب ؤ قوله: 

بفتحالجمهور؛^١٥ قراءة على بالفعل الحرام المجد عن صدوهم أنهم ية ألا 
يذكرولم الصد، هذا حكمة هنا يبين ولم صدوكم، أن لأجل ؛ معناهالأن الهمزة؛ 

معهمصدوا أنهم الفتح محورة قي وذكر محله، يبلغ أن معكوقا الهدى معهم صدوا أنهم 
عنيتميزوا لم الذين منالن،، والمؤ المؤمنين على المحاقفلة ذللث، في الحاكمة وأن الهدى، 
رألدىآلء؛ِ الس،حد ءن ربمدًُفلم َةى أؤ;ُى■ ؤئإ بقوله; ، لوف، ١ ذلك، قي الكفار 

نهرقمبميتكم ظمهم أن هعلمؤهم ؤ مؤمننت ؤنماء مؤ؛بموف مححال ؤإؤث؛" نحلم يئ أن تعكوشا 
عدابأنهر َةى أ|مكي تد.تا ثهإ ؤ يثآء نن تمحهء 1، أثئ لث:ْل، هلم بمي ثثئآ 
منيعامل أن عليه الإنسان أن على صريح دليل الأية ُده وقي ]الفتح[؛ .ه ألِعا 

فيه.الله يطح بأن فيه، الله عصى 
.حانك((من تخن ولا ائتمنك،، من إلى الأمانة ررأد الحديث! وفي 

مكارممن إليه يدعو ما وحسن الإسلام، دين كمال على واصح دليل وهدا 
فيه.شك لا سماوي دين أنه مبين الأخلاق، 

علىقوم شنآن يحملنكم لا معناه! محرمهمه ولا ؤ الكريمة! لأية ا يرد0 في وقوله 
الشاعر!قول العرب كلام من ونفلير0 ، تعتدواأن 

يغصبواأن بعدها فزاره جرمت طعنة عيينة ا أبطعنت ولقد 
.يغضبوا أن على حملتهم أي 

لحرفتقدير فلا وعليه يكسبنكم، لا ت أي ثزئتق؛ه ولا الخلماء! بحض وقال 
عليهم.الاعتداء بغضهم يكمجكم لا أي سووأه؛ قوله! في الجر 
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شحأي — القراءيين على الشنآن ومعنى النون؛ بسكون ررقّنآنأا السبعة بعض وقرأ 
أبغضه.إذا ررستأه؛؛ مصدر البعض. _! ويسكولها النون، 

صدوكمءأررإن قراءة وعلى كالعضبان، وصفا يكون النون محمكون قراءة على ت وقيل 
يحملنكمفلا الحرام، المسجد عن لكم صدهم منهم وير إن ت فالمعنى الهمزة؛ بكسر 

لكم.يحل لا بما عليهم تعتدوا أن على ذلك 
وأصحابهه النبي المشرين صد بعد نزلت لأية ا بأن القراءة هده ؤإ؛طال 

Jb'Jlj ،^ وجهين من مردود " وقوعه بعل الصد لاشتراحل وجه لا وأنه•
يمكنلا متواترة سيعية قراءة الشرط بصيغة ون قراءة أن منهمات الأول 

المبحة.من عمرو وأبو كثير، ابن قرأ ويها ردها، 

علىأحرى مرة صدوكم إن ت القراءة هده معنى يكون أن من مانع لا أنه الثاني* 
حصولفي الشك على تدل لألها ررإنءأ؛ صيغة عليه تدل كما والتقدير الفرض، سبيل 

والعلملكم. يحل لا بما عليهم الاعتداء على الميء الفعل تكرر يحملنكم فلا الشرط، 
تعالى.فه ا عند 

ينألايرآ ؤ وئئ عنقث حث ممد ألأيه دهي وثن ؤ ت تعالى قوله 
زائد،شرط غير من برئته عمطله حمع يحبط المرتد أن الكريمة الأية هده ظاهر 

زؤوسقوله؛ وهو الكفر، على مات إذا فيما ذلك أن إلى آحر موصع في أشار ولكنه 
٢٠^١  ١٧ت لقرة ا ل عكازه وُمو فيمث ء ينه د عن يخكم د يرت—د 

بالموتالعمل إحباط فيقيد المقيد، هدا على الطلق هدا حمل الأصول ومقتضى 
الحملالرئة بإحباط المائل زلك حلافا وافقه، ومحن الشافعي قول وهو الكفر، على 

تعالى.افه عند والحلم مطلقا. 

•ألةثتي4 إل ؤلأو-بمظم تعالى؛ قوله 
متواترتان.واثنتان شاذة، واحدة ت قراءات ثلاث رآناثااءكلمه ؤ قوله! في 
النصب،فقراءة ت ن ترنا لموا ا وأما الحسن. قراءة ومي الرفع، فقراءة الشاذة! أما 

.الخفض وقراءة 

حفصرواية ش وعاصم والكسائي، عامره وابن ناؤعر، قراءة فهو النصب؛ أما 
الثلاثة.من ويعقوب بحة، المن 

بكر•أبي رواية في وعاصم عمرو، وأبي وحمزة، كثتر، ابن قراءة فهو ت الجر وأما 
الوجوه،على محقلوفة فيها الأرجل لأن ؛ فيهاإشكال فلا النصب؛ قراءة أما 

الكعبينإلى وأرجلكم المرافق، إلى وأيديكم وجوهكم فاغسلوا عليها! المعنى وتقرير 
؛رؤوم٠كم.مسحوا وا 
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الرأسلأن الترتيب؛ على مح،اففلة المغسولان يئن الرأس مسح أدخل ؤإنما 
أعضاءفي الترتيب وجوب العلماء من جمائ أخذ هنا ومن المعولات، بين يمسح 

الكريمة.لأيه ا في ذكر حسبما وصوء لا 
الاكتفاءمنها يفهم أنها وهو إجمال، الكريمة لأية ا ففي الجر• قراءة على وأما 

الصحبحةللأحاديث الواقع خلاف وهو كالرأص، الغسل عن الوصوء في الرجلين يمسح 
ه!كقوله ذلك، ترك لمن بالنار والتوعد الوصوء فى الرجلين غسل وجوب فى الصريحة 

.الار« من للأعقاب لأويل 

كمالأيتين، ا حكم لهما واحدة آية في تعارضهما ظهر إذا القراءتين. أن أولا اعلم 
صريحبالنصب قراءة أن فاعلم ذلك علمت وإذا العلماء، عند معروف هو 
لمجاورةهي إنما الخفض قراءة أن تفهم فهي. الوضوء، في الرجلين غل وجوب في 

الكلمةتخفص والحرب النصب، قراءة بدليل منصوبة الأصل في أنها مع المخفوض 
والرفع.النصب، إعرابها أن مع ، للمخفوض لمجاورتها 
يتحملالذي اللحن من محدود بالمجاورة الخفض أن من بعضهم ذكره وما 

اللبس،أس عند إلا يجر لم وأنه العقلف، في مؤع مغير وأنه خاصة، الشهر لضرورة 
وأبوالأخفش، به صَح وممن . بجوازه صرحوا العربية اللغة أئمة بأن مردود فهو 

الحرب،كلام في ثبوته مع - له وإنكار0 الزجاج، إلا ينكر0 ولم واحد. وغير البقاء، 
كافيا.شعا المسألة يتتبع لم أنه على يدل — الحفليم القرآن وفي 

فيجاء وأنه الحربية، اللغق أساليب س أسلوب لمجاورة يا الخفض أن ت والتحقيق 
مبين.عريي بلسان لأنه القرآن 

القيس:امرئ قول الغت، في فمنه 

مزملبجاد في اس أنلمير ودف عرالمن في لمرا كأن 
٠رركأزة خير بأنه الخرفؤع كبير(ا ١١تحت أنه مع بالمجاورة، ررمزمل؛أ يخفض 

الرمة:ذي وقول 

ندبولا خال يها ليس ملساء غيرمقرفة وجه سنة تريك 

سنةا؛١١نحت أنه مع للمجاورة، واحد غير قاله كما ررغيرا،، بخفص الرواية إذ 
لمفحولية.يا نصوب ملا 

النابغة:قول الحطف فى. ومنه 

مجنوبالقد حبال في وموئق منفلت غير أسير إلا يبق م ل
علية.لفا با المرفؤع ررأسيرأ، على محتلوف أنه مع المخفوض، لمجاورته أ، موثق  ١١بخفض 

المحس•امرئ وقول 
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معحليدير أو شواء صفيش منضج بين ما اللحم طهاة وظل 
بأنهالمنصوب ررصفيفأء على عطف أنه مع للمحفوض، لمجاورته ررقديرأ، يجر 

لمصنوفا وهو مفعول بمعنى فعل والصفيق! ، ررمنضج،، هو الذي الفاعل اسم مفعول 
فيالمجعول وهو مفعول، بمعنى فعيل كذلك والقدير! لثتوى، الجمر على اللحم من 

بالعليخ.لينضج اللحم من القدر 

الصفيقمن كل على واقع الإنضاج لأن الحق؛ هو ذكرنا0 الذي الإء-راب وهمذا 
قديرةررأو قوله أن من ررالأشم٠ونىأا على حاشيته في ق ن والصبا زعمه فما والقدير، 

لأن!السقوط؛ ظاهر إلخ . , قدير. وطابخ أي المضاف، بتقدير ررمنضجه على معتلوف 
علىالطابخ عطف إلى حاجة فلا القدير. وطابخ الصفيق، لشاوي شامل المنضج 
محذوف.ررطاخ،، لتقدير داعي ولا له، لشموله المنضج 

ردهوقد أيضا؛ السقوط ظاهر فهو ررشواءة، على معقلوف أنه من العيني ذكره وما 
صفيقا.يكون لا والقدير قدير، وصفيف بذلك! يصير المحنى لأن والصبان،؛ عليه 

المغني.في قيامة ابن حزم ويه بالمجاورة، الخفض من ذكرنا ما هو والتحقيق! 
زهير!قول الحقلفا فى بالمجاورة لحفص ا ومحن 

فطروالور الجسسواقي يعيي وغيرها ها بان زمالعب ل
بأنهالمرقوم، ررسوافىه على معطوف أنه مم للمخفوض لمجاورته ررالقطرا، بجر 

غير■فاعل 
الشاعر:قول التوكيد في ومنه 

الذنبعرى انحلت إذا وصل ليس أن كلهم الزوجات ذوي بلغ صاح يا 
ررذوي؛؛توكيد أنه مع المخفوض، لمجاورة الفراء حكا0 ما على اركلهماا بجر 
يالمفعولية,المنصوب 

قوله- بصيدها نحن التي -كالأي العهلف في العظيم القرآن فى أمثلته ومجن 
حمزة،قراءة على _[، ijJi]ل.ه آلذلإن آل؛ؤز ْنقلي ؤا عمن جزو تعالى: 

والكائي.
ؤزدِقوله: إلى وأباريق، لأكواب لمجاورته بالجر عاصم عن المفضل ورواية 

الرفع؛حكمه لالوافعة[ ؤاه ء؛أّ، ؤ)~ؤ_و قوله؛ أن مع ]الواقية[ ؤاه بميث ثا قم 
[.١٧]الواسة: ؤوةأ0 هو الذي ®يهلوف® فاعل على معهلوف إنه فقيل: 

حوروفيها أي؛ • عله المقام دل محلءوف، حبره مبتدأ أنه على مرفؤح هو وقيل: 
أولهمحورءثر،■ء؛ن'

المعنى.بحب الععلف من فهو ؤإذن 
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تالرمة ذي أو الثماخ، قول المعنى على للطف محسبولأ أنشد وقد 
هاءرص جمرواكد إلا بلأ المع هن آير وغي—ائت ؛

ءلمعزا ا ماره يب وغدا بفه قدالسواء ا أمومشجج 
المعنىلأن عليه؛ عطفا مشجج ورفع الاستثناء، على رررواكدأ، بنصب الرواية لأن 

الخاء،وتد وبالشجج القدر، أثافي بالرواكد ومراده ومشجج؛ رواكد إلا منها يبق لم 
كماللمحموض، المجاورة هو والكسائي حمزة قراءة ش الخفض وجه أن تعلم وبه 

عليهميطاق أي• أكواب، على العطف إن الجرن قراءة في قال لمن خلافا ذكرنا 
حناتفي هم أي• النبم، جنات على معطوف إنه ت قال ولمن عين* وبحور بأكواب 
حور.معاشرة في أي؛ مضاف، حيف تقدير على حور وفي العيم، 

الوجهين؛هذين في ما يخفى ولا 
ُؤمرتعالى؛ لقوله الشراب؛ مع بهن يطاق لا العين الحور بأن يرد الأول لأن 

]الر-حش[.ص 4 ثفتوة 
ترى،كما السقوط ظاهر حور وفي النعيم، حنات في كونهم أن فيه والثاني 

له.وجه لا علته دليل لا ما وتقدير 

بمجوامحن؛الأول عن وأجيب 
وفاكهةباكواب يتنعمون المعنى؛ لأن المعنى؛ بحسب فيه المتلف أن الأول؛ 

وعتره■الزجاج قاله وحور• ولحم 
ف ٢llaj—وحور م، لخنا ا في ت مقصورا حور - ١ قسمان؛ المحور أن الثاني؛ الجواب 

صفاتمن يعرف ولا عليه، دليل لا تقسيم وهو وعيره، الرازي الفخر قاله عليهم• بهن 
.ذكرنا كما لمجاورة، يا الخفض ظهرها فا كالشراب، يهن يطاق كونهن العين الحور 

كونمن أكواب على بالعطف القول به رد وما عليه، يدل وقعلرب، الفراء وكلام 
قراءةفي [، ١٧]الواقية: على بالخعلف القول يه يرد بهن يعئاف لا الحور 
ذلك.ينافي الخيام في والقصر كالولدان، عليهم يطفن الحور أن يقتضي لأنه الر؛ع؛ 

ننررالفي اليهقي المخفوض لمجاورة ؤنأ؛هظلميم حفض بأن حزم وممن 
إلىرجع الأمر وأن نصا، ة وأرجلكم إر قرأ من قراءة باب نصه؛ ما قال فانه ، أ؛ كبري لا 

عباس،ابن إلى أمحمانيده ساق ثم للمجاورة. هو فإنما حفضا، قرأها من وأن ١لخسل 
بنالله وعبد والأعرج، وعطاء، ومجاهد، الزبير، ن وعروة مسعود، ن الله وعيد وعلي، 
بنيعقوب محمد وأبي القارئ، نمم أبي بن الرحمن عد بن ونافع غيلان، بن عمرو 

بالصب.كلهم: فرووها أنهم الحضرمي يزيد بن إسحاق 
ينفه ا عبد وعن نصبا، يقرنها كان أنه التئمي يزيد ين إبراهيم عن وبلغني قال؛ 

الأعشى،رواية من عياش بن بكر أبي وعن حفص، برواية عاصم وعن المحصي، عامر 
.نصبوهاهؤلاء كل الكائي، وعن 
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وكانوابالمخفخى، يقرؤونها كانوا ت الأعمش قال للمجاورة، هو فإنما خفضها ومن 
البيهقي.كلام اه يغسلون. 

ئريِت تعالى قوله النعت في القرآن في JاJمجاورة الخفض أمثلة ومن 
ثوكِؤعد١ب ت تعالى وقوله للعذاب. نعت أنه مع محمهز بخفض [ ٨٤]هودت نجيزه 
ورودكثرة للمجاورة، خفص وقد للعذاب، النعت أن يدل ومما [، ٢٦]هود؛ أقبوه 

.هقمظ ق ق . نحيد ؤءاة ئو ظ تعالى؛ وقوله للعذاب• نمأ القرآن في الألم 
ررهذاالعرب كلام ومن القرمحلي. قاله كما ررمحفوظأآ بخفض قرأ من قراءة على ]البروج[ 

وبهذاالميتدأ، خبر نعت أنه مع المخفوض لمجاورة خرب يخفض خرب صب جحر 
باطلة،الشعر لضرورة إلا يتحمل لا لخنا بالمجاورة الخفض كون دعوى أن تحلم 

يزيلههنا اللسس أن هو اللبس أمن عند إلا يجوز لا أنه من ذكروه عما والجواب 
فإن. ذكرناكما النصب، قراءة وتزيله الممسوح، تحديد يرد لم إذ بالكحسن، التحديد 

بأنالنصب لقراءة المبينة هي الوضوء في الرحلين مسح على الدالة الجر قراءة قيل؛ 
علىنصب محل فى بالباء مجرورة الرؤؤس لأن المحل؛ على ععلفا النصب قراءة تجعل 

الخلاصة;في مالك ان قول حد 

فحسنالمحل الاكاع في راعى ومن جر ما بمع ا موجر 
وكذلكأي؛ عام، فحكمه المصدرأ؛ ررإعمال في هذا أورد كان ؤإن م-الك، وابن. 

Iبقوله الوصف فى له أشار كما والوصف، الفعل 

نهضمن ومالا جاه تغي كمبانخفض الذي تابع انصب أو واجرر 
الصريحةالمنة تأباه ٠ ذكر كما - الجر يقراءة النصب قراءة بيان أن فالجواب؛ 

الخفضقراءة بيان بخلاف، النار، من بالويل مرتكبه وبتوعل بخلافه، محلقة لتا ا الصحيحة 
وفعلا.قولأ عنه الثابتة ١نثه رسول لسنة موافق فهو النصب، يقراءة 

عناتخلف، قال; زظ^ا عمرو ن الله عبد عن صحيحيهما، في الشيخان أجرج فقد 
ونحنالعصر، صلاة الصلاة؛ أرهقتنا وقل فأدركنا، سافرياها سفرة في الله. رسول 

للأعقابويل الوضوء، ررأمحبوا صوته; بأعلى فنائي أرحلنا، على نمسح فجعلنا نتوضأ، 
ه■هريرة أبي عن الصحيحين، في هو وكيلك النارا، من 

ويل، الوصوء ارأسبغوا قال! ه النبي أن ها عائشة عن لم مصحيح وفي 
نحاريث، ن الله عبد عن صحيح بإسناد والحاكم البيهثي وروى ، النارأآ من للاعقاب 

الناراأ.من الأقدام وبطون للاعقاب، ررويل يقول; لله رسول سمع أنه ، جرء 
قال:ه المي أن ه عن حرض، وابن ماجة، وابن أحمد، الإمام وروى 

المارانمن للاعقاب راويل 
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,من للأعماب ررويل ت محال النبي أن معيقيب، عن أحمد الإمام وروى 
النار،،،من للأعشاب ررويل اش رمول محال قال؛ أمامه، أبي عن جرير ابن وروى 

.إليهماينظر عرقوبيه يقلب إليه نفلرت إلا وصع ولا شريف المسجد في بقي فما قال؛ 
وابنوعلي، عفان، بن عثمان المومنمن أمير عن ١لوصوء أحاديث في وثبت 

اللهرمحعول ررأن يكرب! معد بن والمقداد عاصم، ين نيد بن الله وعيد وهعاؤية، عباس، 
رواياتهم-اختلاف على ثلاثا؛؛ أو مرتين أو مرة إما وصوئه، في الرجلين غسل 

فغسلتوصأ . الله رمحّول أن جده؛ عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث وفي 
.يه،، إلا الصلاة اطه يقيل لا وضوء ررهذا قال؛ ثم قدميه. 

الرحلينغسل وجوب فى صريحه صحيحة وهى جدأ، كثيرة الباب فى والأحاديث 
.يمسحهماالاجتزاء وعدم ، لوصوء ا في 

!لأية.ه منه وؤويآع هأسحوأ ء1نتا صعيدا ؤهثثثموأ تعا1ى؛ هوته 
فيفيتعين لأتبعيض، تكون لأن محتملة الكريمة لأية ا هده في ررمن؛؛ لفظة أن اعلم 

ذلكمبدأ أى الغاية؛ لابتداء تكون أن ؤيحتمل باليد؛ يعلق غبار له الذي التراب التيمم 
وأحمد،الشافعي، محال وبالأول غبار. له ما يتعين فلا الطيب، الص-عيد من كائن المسح 

حميعا.تعالى الله رحمهم حنيفة وأبو مالك، قال وبالثاني 
الأخير،القول هدا إلى إثارة اتكريمة الأية هذه في أن فاعلم ذلك، علمت فإذا 

-تتهآهجئ فقوله: ث1زجه تى ئقهطم يجثثد أس يريد ؛^؛؛1 تعالى: قوله في وذلك 
فينص فهي كذلك، كانت إذا الحوا و >رمن«، قبلها زيدت النفي ساق في نكرة 

العموم؛صيغ على عاحلفا السعود( )مراقي في قال الأصول، في تقرر كما العموم، 
ممس زبد أو ني بإذا بذم ا نهماشي تاق موفي 
ررمنء؛كون لذلك والمناسب الحرج، أنواع كل في النقي عموم على تدل لأية فا 

بخصوصفالتكليف الجبال، أو الرمال إلا فيه لم البلاد من كثيرأ لأن الغاية؛ لابتداء 
الجملة.في حرج من يخلو لا باليد، يعلق غبار فيه ما 

؛ها،لثه ا عبد بن جابر حديثا من صحيحيهما في الشيخان أخرجه ما ا هن. ويؤيد 
مسيرةيالرم( نصرت قبلي، أحار يعطهن لم ا حمراأءطس.ت، لله.؛ رسول قال قال؛ 

فليصل((الصلاة أدركته أمتي من رجل فأيما وطهورأ، مجدأ الأرض لي وجعلت، شهر، 
.الحديث،ّ . . ا(وطهوره مسجده فعند.  ١٠لفظ: وفى 

الجبالإلا فيه ليس محل في الصلاة أدركته من أن في صريح صحيح نص فهذا 
ومجد.له حلهور الرمل أو الحجارة، هو الذ،ي القليب الصحيلؤ ذلك أن الرمال أو 

مثاهتقثيإ لكأ ثوِئا ثثومحا كآآًتئر ئد أل=هقّا يتأهل ؛؟ؤ ت_مالى; ه نول
لأية.ا ألءهتنِاه ين محنوتى يتقنم 
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من,يخفون كانوا مبما الرمحول لهم يبينه الذي الكثير ذلك من ميئا هنا يبين لم 
أحر.مواصع في صه كثيرأ وبين والإنجيل، التوراة يعني اممتاب، 

قولهقي القرآن وبينه المحصن، الزاني رحم التوراة أحاكام من يخفون كانوا فمما 
تولئث تينهم أؤ كنف إق دءولأ أل=ًكثف يى شث أورأ آقمحى ^j، ئر ُؤأؤ تعالى؛ 

عمران[.]آن .ه همثوة وئم ننهثِ هميى 
وهم;الرجم، المحصن الزاني حد في بينهم ليحكم التوراة إلى يدعون يعني 

كتابهم،في الرسول. صفات، من أحفوه ما . ذلك،ومن له. مذكرون ذلك، عن محرمون 
عقتنننزئ مل ين ُؤوكاوأ بقوله■ تعالى بينه كما الرسول، هو أنه يعرفون أنهم ؤإنكارهم 

[.٨٩]\بقوق.' ألكيغ؛آثيم مز أممه هنمنة ث يفصرأ عثفوأ ئا ■بماءهم ئثثا َةدروا أك■؛؛ 
قالكما ومعاصيهم، فليهم بسا لقلمالت، ا بعض عليهم حرم ه ا أن إنكارهم ذللئ، ومن 

وعقؤ ; وقوله [، ١٦٠نساء: ]الثم^ أحثت، ْوتي عائم ■متا هادوأ أمحثى يف تعالى؛ 
-صلتما إلأ ثّم_ثّهثا عقهم حرمثنا ؤألئنم ألبقر نبجى طمر ذك، ًكث، حرمثا هادوأ أثم-مّكت> 

.]l^؛^li؛[ لتندؤة.ه وإقا ينيم جليكئد دؤث نتلو آ-ظث أوثا آلماث؛ا ؤ ًلهورئثأ 
لكذبهمإسرائيل، على محرما كان ما إلا علمينا يحرم لم وقالوا هذا، أنكروا فانهم 

عقإسبييثأ حرم ما إلا إترءيل تفآ جلا ُكاة أشامَ و ؤ. تعالي؛ قوله في ذلك في القرآن 
عمران[.]آل متندتيبى.ه َقثم إن ^٦ ١٥مأتؤأ ش أشنه أزكرل من، ئن سه؛■ 

تعالىبيتها وقد ه، بمحمد لهم مريم ابن عيي بشارة النصارى كتم ذللا، ومن 
نثؤيومثع 'آلؤنة يى دق( ج لتا إوةِ أؤ }؛٢١ إق إترءيل دي م؟؛ آمح، يش ثاد ُؤئإد بقوله؛ 

كتبهم.من أحفوه لما البينة الايات من ذللا، غير إلى ٦[، ]اكف،: أ-ثئه  jaJA_؛، ين ؟ي، 
إنهماالعلماء؛ جمهور قال لأية. ا ألحبره ءادم ابى بأ ؤز ■ ت*ار موله 

.نمل وها ، ييل ها وهما لصلبه، آدم ابنا 
يشهدالقرآن ولكن إسرائيل، بني من رحلان هما ؛ لقق؛بج البصري الحسن وقال 

أثمؤؤتثأ تعالى! قوله في وذلك، الحسن، قول صحة عدم على ويدل الجماعي، لقول 
فىليس أنه أحد على يخفى ولا آخيلاه، سوءه يورى َكف ِليرييهر ألأؤصى ق يحث غإ؛با 
فىبالغراب الاقتداء فقصة الغراب، عليه يدله حتى الدفن يجهل رجل إسرائيل بني 

علىالناس يتمرن أن قل الأمر أول في وقعت الواقعة أن على تدل منه ومعرفته انمفن، 
أعلم.تعالى والله العلماء. من واحد غير عليه ونبه واصح، هو كما الموتى، دفن 

ثنيربمي سا ئكل، من آئم ,أعإإ بى عق »=ئتا ألفؤ م ق تعالى؛ قوله 
^■LTfjV؟ؤ، مثاد آو 

أونفس بغير نفسا قتل من أنه إسرائيل يني على كتب أنه الكريمة لأية ا هده في صمح 
بنفس،نفسا قتل من لحكم هنا يتعرض ولم حميعا، الناس قتل فكأنما الأرض في اد ف
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حائز،بالنفس القس نمل أن فبين أحر، مواصع في ذلك بين ولكنه الأرض، ش بفساد أو 
1،أٌنتاش عومحأ أؤَقث ه! قول.وفى الثممزه، ألننس ألط يمآ قيم ت ه قولفي 

[.٣٣]الإسراء: سأطثناه ِإيكيع حمتا شتي مثللؤئا قنل وهممن ت وقوله [، ١٧٨]البقرة: 
المهامتحرير وحاصل المنة، بينته إجمال فيها القس في القصاص آيات أن واعلم 

تقتلكذلك المرأة وأن إجماعا، المسلم الحر بالذكر يقتل المسلم الحر لدكر ا أن فيها 
عطاءقول نعتبر لم ؤإنما إجماعا، بالعبد كذلك، يقتل العبد وأن • إجماعا كذلك بالمرأة 

بينليس. عباس؛ ابن قول ولا أحمد، عن رواية وهو العبدين، قيمة فساوى حل شترا با 
\هتضعوكأ ت تعالى قوله صريح يرده كله ذلك لأن أموال، لأنهم قصاص؛ العبيد 

قتلتإذا لأنها يالرجل؛ تقتل المرأة وأن [، ١٧٨]البعرة: ه ائتي ؤأيتد ألؤ آئر أأث-ل ؤ، 
.فيهماالحلماء جمهور عند بالمرآة يقتل لرجل ا وأن أولى، بالرجل فقتلها بالمرأة 

الأصل.إلى عليها الوقوف أراد من يرجع أقوال المسألة في وللعلماء 
ؤائساؤ ^؟3 ت قوله مفهوم أن علم فا . ه■يئس يعثر نمسا ثتل من لى تعا قوله 

آمحيطؤ رث؛عوئ ورنولئز أممت ^٧، أك؛-، ثآوأ ؤأ>-نآ ■' تعالى قوله في المذكور هو آ'لأرصو<ه، 
■أ'لأبجا4 بث ^١ أؤ جلف  oiآبديهن. يئتوأأوبمتثثتواآوئمعلع أن، مثادا 

علىصادقة وهي والخضادة، المخالفة هي المحاربة ت تفسيره في كثير ابن قال 
أنولععلى يطلق الأرض، في الإفساد وكذا المثيل، ؤإحافة العلريق، قطع وعلى الكفر، 

ألوقوده،إلئت يها لقسي ١[؟^( ؤ سى ئرك ^وإدا ت تعالى الله قال وقد الش-ر، من 
]١^[. 40ألئثائ نحث، لا ه ثآكئ 

ذكرالمبيل، ويخيف الطريق، يقطع الذي ري—، لمحا ا أن فاعلم ذلك علمت فإذا 
أيديهمتقطع أو ، يصلبوا أو ، يقتلوا أن هي؛ حلال أربع من واحدة حزاء0 أن الله 

مخيرالإمام أن الآكريم-ةت لأية ا هذه وظاهر الأرض- من ينفوا أو خلاف، من وأرجلهم 
التخيير.على تدل لأنها أو مدلول، هو كما بالمحارب،، منها ثاء ما يقحل فيها، 

[،١٩٦]الشرة: قلوه آو صدمإ آو صثار تن 4ظويت تعالى؛ قوله القرآن في ونظيره 
آوكتوتهز آو هعتون ما آوثط ين ساكي عقرؤ إظعام 4ئةنزتمآ تعالى؛ وقوله 
تئهده1 تم عدؤ ^١ دء قم أقم من قز ت! يم 4قيرآآ ت تعالى وقوله 4، رثي مئ 

صبمياما4.ينلني عدل آو ءث<داهمّ َقترأ أؤ 
فقيل؛العلماء. فيه اختلف بمط؛وا4، قوله في المذكور الصلب أن واعلم 

يقتلثم حيا، يصلب وقيل؛ يموت، حتى م، لعلعا وا ب، كرا ا من ويمنع حيا، يصلب 
ثلاثةيعد ينزل وقيل؛ القتل، بحد يصلما ثم أولأ، يقتل وقيل؛ مصلوبا، ونحوه، برمح، 
فيهيحصل زمنا القتل يحد يصلم، أنه والهلاهر صديده. يسيل حتى يثرك وقيل؛ أيام، 

لعيره.ريع صلبه لأن ذلك،؛ اشتهار 
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فيهبالنفي المراد في العلماء اخنلف !^؛^، ١١٦يزى ينموا ^١؛, ! فوله وكذلك 
منيهربوا أو الحد، عليهم فيقام عليهم، يقدر حتى يطلبوا أن معناه بعضهم؛ فقال أيضا، 

بنوسعيد مالكا، بن وأنى محاس، ابن عن جريرا ابن رواْ القول، وهذا الإسلام، دار 
أش•بن ومالك سعد، بن والليث والزهري، أنس، بن والريح والضحاك، جمر، 

نائبه،أو السلهنان، يخرجهم أو آحر، بلد إلى بلدهم من ينفوا أن هو آخرون! وقال 
والحز،الشعئاء، وأبو جبير، بن وسعيد الخراساني، عطاء وقال بالكلية، عمالته من 

الإسلام.أرض من يخرجون ولا ينفون، إنهم حيان: بن ومقاتل والضحاك، والزهري، 
إلىالدنيا سعة من نفي لأنه جن؛ الالأية في بالنفي المراد أن إلى جماعة وذهب، 

استقراره،موضع من إلا الأرض، من منفي كأنه المجون قمار جن، الضيق 
ذلك؛فى لمجوض ا بعض بقول واحتجوا 

لأحياا ولا فيها الأموايث، من تا فلأهلها من ونحن الدنيا من حرجنا 
الدنيامن هذا جاء وقلنا نا عجبلحاجة يوما جان الا جاءنإذا 

فلهوره.عدم يخفى ولا وأصحابه، حنيفة أبي قول وهدا 
بلدإلى يلده من يخرج أن لأية، ا هده في بالفي المراد أن جرير، ابن واختار 

الأوطانعن التغريب لأن اتجاه، وله أيضا، ماللث، عن نحوه وروى فيه، فيجن آمحر، 
منلأنه الأية؛ لظاهر الأقوال، أقرب، وهذا البكر، بالزاني يقحل كما الحقوبة، من نؤع 

بالأرضالمراد أن فعلم ماء، الإلى الأرض جميع من نفيهم يراد لا أنه المعلوم 
•أعلم تعالمح، واش ■ مفارقتنها عليهم تثق التي أوطانهم 

أنمتادا أ'لأزني ؤر وتثوث ورتوم أقه بماي-مث أؤ؛ث -جمآوأ ^.؛٥ تعالى؛ اش قال 
المحاربة،؛ وهماسيئين، بين جمع إذا المحارب على الحدود ياقامة فأمر يمقلوأه، 

مناه دنيء. من رفيعا ولا وضيع، من شريفا يخص ولم اد. بالفالأرض في عي وال

الحرابة،قتل في المكافأة اعتبار عدم على يدل ومما _؛ عنه الله عفا _ مقيده قال 
قتلالحاكم وعلى له، أثر لا لغو الحرابة في المقتول ولي عفو أن على العلماء إجماع 

زائدتغليفل هناك بل خالص، قصاص مسألة ليست، أنها على دليل فهو القاتل. المحارب 
المحاربة.جهة من 

آلوسبسلهه.إلي ؤأبتغوأ أثن \شوأ ءاأنوأ ا ^ينالهتعالى؛ قويه 
تعالىادثه إلى القربة هو هنا بالوسيلة المراد أن على اللماء جمهور أن اعلم 

شذلكا في بإخلاص س محمد به جاء ما وفق على نواهيه واجتناب أوامره، بامتثال 
خيرمن عنده ما ونيل تعالى، الله رصي إلى الوصلة العلريق هو وحاوه هزا لأن تعالى، 

والأخره.الدنيا 
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الصالحالعمل وهي إليه وتوصل الشيء، إلى تقرب التي الطريق الوسيلة وأصل 
فالأيأتهذا وعلى ه، رسوله اتباع إلا تعالى اطه إلى وسيلة لا لأنه العلماء؛ اجماع 
تةذلإأوما فخ-ذوه أؤمل ؛١^؛^ ^٧٢ تعالى! كقوله جدأ كثيرة الوسيلة من للمراد المبينة 

[،٣١عمران: ]ال أثن تح؛و0 كتتر إن وكقوله! ٧[، ]الحشرث ةننهوإه عنه 
الآيات.من ذلك غير إلى [، ٥٤تالور: أؤوله نأطيمحأ أشَ آيمحأ وض وقوله: 

هلالأزرق ناقع سأله ولما الحاجة، بالوسيلة المراد أن ها عباس ابن عن وروي 
عنترة؛بيت له أنشد ذلك؟ العرب تعرف 

وتخصيتكحلي يأخذوك إن ة وسيلإليك لهم رجال الإن 
عباس،ابن عن روي الذي القول هذا وعلى حاجة، إلهك لهم يعني نال: 
الذيهو وحده لأنه ١فه؛ من حاجتكم واحللبوا آلوسيقته، إثه فالمعنى! 

دونين شدؤيك أكن ؤإى تعالى! محوله رجه ا هذا معنى يبين ومما • إعطائها على يقدر 
ه!وقول[، 1١٧كبرت: _س_]الآلنئف أثه عند ة؛نغوأ يئثا لكم يطكورك< لا أش 

.ال،وهاأفاسأل لت محا ررإذا الحديث! وقى فص-ييقه، ين أق أؤوسثلوأ 
عامةإلهه ذهب ما هو الوسيلة معنى محي التحقيق _! عنه فه ا عفا - مقيده قال 

يهجاء ما ومحق على العبادة، محي له بالإخلاص تعالى افه إلى التقرب أنها من العلماء 
حللبمحي إلهه والابتهال افه دعاء لأن هذا، في داخل محي عبا ابن وتفسير . سول را 

ورحمته.0 رصا نيل. إلى الوسيلة هي التي لته عبا أنواع أعفلم من الحوائج 
للتصوفالمدعين الجهال أتباع ملاحدة من كثير يزعمه ما أن تحلم التحقيق وبهذا 

تخبعلأنه ربه، وبين بينه واسطة له يكون الذي الشيخ لأية ا في بارسيلة المراد أن من 
افهدون من الوسائتل واتخاذ تعالى. افه بكتاب وتلاعب مبين ل وصلا والعمى الجهل في 
إلإلا ؤو\ عنهم! قوله في تعالى به صرح كما الكفار، كفر أصول من 
ثتاملإ يثا أش آسثزث هن أق عند طئو، ثوو ^^٤^؛ وقوله! ٣[ ]الزمر! أش 

كلعلى فيجب [، ١٨]يونس! عثا رثنق شكننؤ ؛)^ ٥٦ق وثُ آلثثو؛ت ؤآ 
ق^،رسوله اباع هي ورحمته وجنته الله رصي إلى الموصلة الطريق أن يحلم أن مكلفا 

شألخئف أنل أقِئ ولا أماسمحأ أؤقس السيل سواء صل فقد ذلك، عن حاد ومن 
[.١٢٣]الساء; الأية . . هءه. نحز تث،ا سو 

وسيلةلأنه المحبوب؛ إلى أيضا التقرب معناها عنترة بيت، فى الوسيلة أن هر وا
لهذاوغيرهما والقرحلبى جرير، ابن المذكور عنترة بيت أنشد ولذا منه، لمقصود ا لنيل 

الشاعر!قول ومنه الوسائل، الوسيلة! وجمع • ذكرناالذي المعنى 
والوسائلا بيننالتصاقي وعاد ا لوصلنا عدنالواشون غفل إذا 

قنتعالى! قوله في أيضا معناها هو هنا الوسيلة به فسرنا الذي وهذا 
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المرادوليس [، ٥٧]الإس-راء: لأية ا ■ • ■ آفيره؟ أيم ألوسلأ ننهر إق يمهمى ؛دعوى 
،اياهأيعطيه أن اممه له نسأل أن . أمرنا التي الخة في الي المزلة أيضا بالوسلة 

هو.كون أن يرجو وهو لعبد، إلا تنبغي لا لأنها إياها؛ يعطيه أن ش ا نرجو 

لأيةا هذه في هاحداه. نومه لتِ فحذوهوإن كدا آوتبنهمِ إن يقولون ؤ تعالى* ئوله 
ؤفخذ^ه،فوله؛ ش ١لضمير وممسر ، هدابقوله إليه المشار لأن إجمال؛ الكريمة 

آخر.موضع في وذكره هنا، له أثار طه ا ولكن لأية، ا في به يصرح لم دؤمهه ؤلتّ وقوله• 
الإحصان،بعد زنيا اللذين واليهودية اليهودي في نزلت لأية ا هذه أن ت أولأ اعلم 

واصطلحواالله، كتاب تحريف فتعمدوا التوراة، في الرجم حكم بدلوا ئد اليهود وكان 
الرجمالتوراة؛ الله كتاب في حد0 يحلمون الذي - المحصن الزاني أن على بينهم فيما 
قالوان لمدكورأ ا زنى فلما حمار. على ب لإركا وا لوحه ا بتسويد ويفضحونه يجلدونه أنهم 
والتحميمبالجلد حكم فان حدهما، شان في محمد إلى تتحاكم تعالوا بينهم! فيما 

حكمقد الله أنبياء من نبي ويكون تعالى الله وبين بينكم حجة واجعلوه ذلاث، عنه فخدوا 
;بقوله المراد أن فاعلم ذللثج عرفت فإذا تتبعوه، فلا بالرجم حكم ؤإن بدلك،، فيهما 

هوالذي المحرف الحكم هو دوؤ4ْ لتّ وقوله: ؤقئ_ئه، وقوله: ؤساه، 
موايّمدءلمد ين آلمحر تحفون ؤ بقوله؛ هنا ذلك إلى وأشار بينا، كما والتحميم الجلد 
فخذوهوالتحميم الجلد هو الذي والمبدل المحرف يعني ثذاه؛ أوبمم إن يقولون 

تقبلوه.أن ؤهندرمحأه الرجم هو الذي بالحق حكم بان ئؤمْه دم 
إقتمث آل=كش_ا تن لميسا أوتوا آتيي إل ثر قوله؛ في أيضا هذا تعالى وذكر 

الزانيينشأن في يحني تينهزه التوراة يعني [، ٢٣ء_م-رانت ]Tj كئنّا 
الزانيرجم حكم من التوراة في عما أي م>ونه وهم تنهر همغ، يزك ج؛ المذكورين 
عنهم؛قوله معنى هو ممبمر0ه، ؤهم تنهر همه يزك ؛ هناوقوله المحصن، 

تعالى.فه ا عند والعلم هحديهاه، ترمه لم 
فمداه.عثه وحقاموأ آلئي َكف من آسضففلؤأ يما ■نؤ تعالى؛ قوله 

يعنىاطه كتاب استحمفلوا والرهبان الأحبار أن وكريمه ا الأية هذه فى تعالى أحبر 
لمأو وحمطوه، ذلك في الأمر امتثلوا هل هنا يبين ولم حففله، منيم وطلسا استودعوه، 

ولمالأمر، يمتثلوا لم أنهم أخر مواضع في بين ولكنه وضيعوه؟ ذلك في الأمر يمتثلوا 
مواماّعيعهعن آل1؛لم محرفون أؤ ؛ كقوله عمدأ وبذلوه حرقوه يل ستنمحمفلوه، ا ما يحفثلوا 
بدوثبماواطيس ؛ وقوله موانيّعخءه، يمي• ين آلكبم ؤ.بمولإى وقوله؛ [■ ٤٦]النساء؛ 

ينهiذ١ يقولون ئم أيدبيم "أذبمب يكنبوف أؤمّيل وقوله- [، ٩١]الأنعامت ه َكثيرا ومحفون 
الكنتألميلمر لؤدن لذرلف؛ا ينهر أ؛ؤوإن —؛ وعلا جل - وقوله [، ٧٩بقرة: ]ال٢^٥^ عند 

الأيات.مجن ذلك غير إلى [، ٧٨عمران; ]آل ^نكثفه يرى هو وما ^Jكتف ين 
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العلماءاحتلف ألتقفثو0ه. م ئأوكنش أس أنزل يثآ قئمحّ لم ؤوس ت تعالى موله 
أنهاالشعبي عن فروي الكفار، في أم الملمين، في هي هل الكريمة: الأية هدْ في 
الملمين،في أنها أيضا طاوس عن وروى اليهود، في أنها عنه وروى المسلمين، في 

عنوروى المة، من الممح اصر ليس وأنه كفر، دون كفر فيها بالكمِ الراد وأن 
أبيابن عنه رواه إليه، تذهبون الذي الكفر ليس ت قال أنه لأية ا هذه في عباس ابن 

كثير.ابن قاله يخرجاه، ولم الشيخين، شرط على صحح ت وقال والحاكم حاتم، 
فيماذكر تعالى لأنه اليهود؛ في أنها على يدل العظيم والقرآن ت العلماء بعض قال 

يعنيساه أويثن ^5( ت يقولون وأنهم مواصعه، يعد من الكلم يحرفون أنهم قبلها 
أوتيتمبل المحرف، أي وموه لتِ ؤإن ؤفخذو٥ الله حكم غير هو الذي المحرف الحكم 

حق.أنه يعلمون الذي الله حكم من بالحذر يؤمرون فهم الحق الله حكم 
الكلأمأن على فدل أشر؛ه، آلثنس أف فها عي ؤمحةت١ يعدها تعالى قال وقد 

عازب،بن البراء ذكرت ما عليه دل كما اوكتاب، أهل في الأية بان قال وممن فيهم، 
وعكرمة،العطّاردي، رجاء وأبو مجلز، وأبو عباس وابن اليمان، بن وحذيفة 

واجبة.علمنا وهى ١لحسسن، وراد وععرهم، البصعرى والحسمن الله، عبد بن الله وعسي 
الخي.إيراهم عن المحن < ئولنحو ونفل كثير، ابن عنهم نقله 

أتقغثوث4هت؛ ئأوكلى أهم أنزل يثآ يذمحر لتِ ؤوس يره: تنفي الة-رطبي وفال 
منملم صحيح في ذلك ثبت الكفار، في كلها نزك و؛ؤآقسموثلج وؤألع1نإئوله 

كبيرة.ارتكب ؤإن يكفر فلا لم المفأما الئععلم. هذا وعلى . تقدم وقد لبراء، ا حديث 
لقولوجحدآ لقرآن لردا أنزل يتآ يذكر ثتِ ؤوس أي إصمار، فيه ت وقيل 

ومجاهد.عباس ابن قاله كافر. فهو الرسول 

يحكملم من كل في عامة هي والحسن؛ مسعود، ابن قال هذا، على عامة لأية فا 
له.وصستحلأ ذللث، محتقدأ أي والكفار، واليهود لمين الممن افه أنزل يما 

وأمرهالمسلمين فساق من فهو محرم، مرتكب أنه معتقد وهو ذلك، فعل من قاما 
له.غفر ثاء ؤإن عذبه، شاء إن تعالى اطه إلى 

يضاهيفعلا فعل ففد أثل4 ؤإذ يمآ عذكر ئ أؤوس رواية؛ في عباس ابن وقال 
حكممن فأما كافر. فهو أنزل ما بجميع يحاكم لم ومن أي وقيل؛ الكفار، أفعال 

أنإلا الأول، والصحيح الأية، هذه في حل يل فلا الشرائع ببعض يحكم ولم بالتوحيد، 
أشياء؛ثلاثة ذلك على ؤيدل قال؛ النحاس. واختاره خاصة؛ اليهود في هي قال؛ ,الشعبي 

عليهم.الضير فعاد هادوأه تعالى؛ قوله في هن.ا قبل ذكروا اليهود أن ؛ منها
افهن، ، ؛عا،0 أن ترى ألا ، ذللث، على يدل الكلام محياق أن ؛ ومنها 

قالفان والقصاص، الرحم أنكروا الأين هم اليهود فان وأيضا باجماع، لليهوح الضمير 
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له:قيل . تخصيصهاعلى دليل يقع أن إلا عامة فهي للمجازاة كانت إذا ررس،، قائل: 
يحكموالم الذين واليهود والتقدير: الأدلة. من ذكرناه ما مع الذي، بمعنى هتا ررمن؛ا 

.هذافي محيل ما أحسن مجن فهذا الكافرون. هم فأولئك اض أنزل ,بما 
هينعم فقال: إسرابل؟ بني في أهي الأيات، هذه عن سئل حذيفة أن ويروى 

والظالمونللمسلمين، الكافرون وقيل: بالنعل، النعل حذو سبيلهم ولنسلكن فيهم، 
ظاهرلأنه قال: العربي، بن بكر أبي اختيار وهذا للنصارى، والفاسقون لليهود، 
والشعبيشبرمة وابن زائدة، أبي وابن زيد، بن وجابر هماس، ابن اختيار وهو الأيات، 

كفر.دون كفر ولكنه الملة، عن ينقل بكفر ليس وغيره: طاوس قال أيضا• 
الكفر،يوجب له تبديل فهو الله عند من أنه على عنده يما حكم إن يختلف،: وهذا 

الغفرانش السنة أهل أصل على المغفرة تدركه ذنّا فهو ومعصية هوى به حكم ؤإن 
فهوالله غير بحكم وحكم ارتشى، من أن الخوارج ومذم، القشيري: محال للمذفين، 

ثلاثةالحكام على افه أخذ أيضا: الخسن ومحال والسدي، الحسن إلى هذا وعزا كافر، 
قليلا،ثمنا باياته يشتروا وألا ويخشو0، الناس يخشوا وألا الهوى، يتبعوا ألا أشياء: 

القرطبي.كلام انتهى 
هم^٥؟^^ آية أن الايايتط سياق ص المتبادر الفلّاهر _: عنه اطه عفا . مقيده قال 
الأمةهذه لمي لممخاطبا قبلها قال تعالى لأنه المسلمين؛ فى نازلة ألكفوف^ 

أنزليمآ ة،دكمح لثّ أؤوس قال: ثم ثيلاه، ثنا ثئروأ ولا وآحشون الكتاس ثخثوأ 
لأية،ا سياق من متبادر ظاهر هو كما للمسلمين فالخهئابخ أثقتغثو0ه هم ثأزكش أثن 

جحدبه محاصدأ أو له، مستحلا ذلك فعل يكون أن ؤإما كمر، دون كمر إما فالكفر وعليه 
.بها العلم مع وودها الله أحكام 

حملهؤإنما قبيحا، فاعل ذنبا مرنكم، أنه عالم وهو افه، حكم بغير حكم من أما 
آيةأن قي أيضا فل-اهر القرآن وسياق الملمين، عماه سائر من فهو الهوى ذلك على 

النئسىأقس أل فآ؛آ عثإ-م ؤزة؛ثا ؛ قبلهال ق، لأنه اليهود في آاْلثليونه ئأ ^٥١^^ 
ئسقصثاص ؤآلمؤح إلنس وألتس ألأذن وألأذرثي ا'لآذف وأبزإ0 ثلئإي وأتأك< 

•.ه آلْلثلمول ئم ، lUJ^أممه آنزد يثآ قتتفم لتِ وش قإ =كمار؟ نهو ِه،  ١٧٥ممثد
آيةأن في أيضا ظاهر أنه كما عليه، السياق دلالة لوضوح لهم فالخطاب 

أرو،يتآ ^4؛^، أهل ؛ فلهاقال لأنه ارى، ال-صسفي ألددءيث4 مم ؤ،أؤلنياك 
•ؤاه أكنيزث هم ءآوكك آس أزو يثآ محنتكم ثن وش فيه آممه 

منهاواحل كل والفسق والفللم الكفر أن المحث، هدا في المقام تحرير أن واعلم 
قُّؤوض أحرى• الملة من الخرج والكفر تارة، المعمية به مرادأ الشؤع في أطلق ربما 

كفركلها وكفره قه وففظلمه افه لأحاكام ؤإبطالأ للرسل معارضة ه أثل أتزل، يثآ ءئؤُ 
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قبيحآفاعل حراما مرتكب أنه ■معتمرأ ه أثث آيزد يما ثذتمر لتّ من ووالملة، عن مخرج 
أنعلى يدل القرآن ظاهر أن عرفت وقد الملمة، عن مخرج غير وفسقه وظلمه لكفره 
الألفاظبعموم والعبرة النصارى، في والثالثة اليهود، في والثانية المسلمين، في. الأولى 

تعالى.الله عند والعلم رأيت، ما هو الكل أحكام وتحقيق الأسباب، بخصوص لا 
أبياحتجاج قدمنا قد الأية، ألنثسىه \ذةنن أيآ ي؛آ تهأ ؤوقت١ تعالى* قوله 

إلىإشارة فيها لأية ا ونفس باليمي. السلم قتل على لأية ا هده بعموم تعالى ظؤ حنيفة 
قولهفي وذلك العلماء، جمهور إليه ذهب كما لأية، ا عموم في يدخل لا الكافر أن 

الأية.. . هإه. حقمار؟ ئهو يدء ممثرت\ تعالى! 
لأنلهم، كفارة صدقهم ذكون الدين لمتصدقن ا من ليس الكافر أن العلوم ومن 

كماالقرآن أحكام في القاصي إسماعيل هدا على نبه حسنة، معها تنفع لا سيئة الكفر 
علىأيضا تدل الأية أن من القاصي إسماعيل ذكره وما الباري، فتح في حجر ابن نقله 
غيرلميده الحق لأن ا بجرحه التصدق له يصح لا أنه على بناء العبد، لحول عدم 

العفوله كالقصاتس، العبد ببدن التعلقة الأمور إن ت يقول من الخلماء من لأن مسلم؛ 
معنىإن قال! من قول وعلى بجرحه، تصدقه من مانع فلا وعليه ، سيده دون فيها 

منأيضا مانع فلا عليه، للجني لا للجاني، كفارة بالجناية التصدق أن قره، ءءقئارهُ 
الالكافر لأن متصدق؛ أنه الكافر عن يذكر لا انله لأن لأية؛ يا لمدكور ا الاستدلال 

التقريرمحرض فى تعالى الله يذكره لا فيه فائدة لا باطل هو وما لكفره، له صدقة 
لأية.ا معنى في ضعيف القول هذا أن مع والإثيات، 

للمتصدق،كفارة فهو ت معناها أن على بعدهم فمن الصحابة، من الُلاء وجمهور 
الكافر،دون ققلُا المؤمن فى وذلك مذكور، إلى عائد فيه الضمير لأن أظهر؛ وهو 

حدأ.ظاهر قلأّتدلألبالآيق 

أنزلمم؛ شيئآ هنا يبين لم . فئ4 آثه آرل لمآ ألإنجل أهل ت تعالى قوله 
ذلكمن أن أحر مواضع في وبين له، بالحكم الإنجيل أهل أمر الذي الإنجيل في 

آقعسى ^ ١٥ؤرأذ كقوله! به والإيمان عه. تبا ١ ووجوب ق^، محمد نبينا بمبعث البشارة 
بمدىين ثق وُّ؛ؤرل آلرميؤ ين يدة ينز ,ثا مصدقا إصم آس ؤبمؤل إيا إّىيل بمؤآ هماع 

نكؤ؟بجدوئنهؤ ^5، آلآ؛محى أو ألر؛سود يقعوق وق؛ تعالى* وقوله ٦[، ]اكست أ-حمده 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ١٥٧]الأعراف! وألإنجل4 أوتنة ق عندهم 

؛الكريمة الأية بهذه متاسة لها لطيفة 
الإسلامفي ناظرني المسلمين! علماء من لعالم قال نصرانيا أن العلماء يحض ذكر 

فقالذلك، في الناظرة إلى ^ Ju؛،للنصراني! العالم فقال أفضل؟ أيهما والمسيحية 
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أحقعليه المتفق العالم: فمال فيه؟ المختلف أم بالأتباع أحق علته آلمتفق ش: نصرا لا 
اتباعوترك معنا، عيسى اتباع يلزمكم إذن ش؛ لنصرا ا فقال فيه؟ المختلف من يالأتباع 
عاليهمامحمد نبوة في ونخالخكم عيسى، نبوة على نتفق وأنتم نحن لأننا ه؛ محمد 

المتفقلأن عليه؛ المتفق اتباع من يمتنعون الدين أنتم اللم؛ فقال م، والملأ الصلاة 
فلو٦[، زالصف: لحمده أسمه7 بنيري ين آؤا مّ؛؛ُول ؤوسما لكم؛ قال عيسعى هو الذي عليه 
علعهالمتفق تتبعوا لم الذين. أيتم أنكم فغلهر ، محمدالاتبعتم حقا عيسى متبعين كنتم 
ز.لنصرا ا فانقطع غيره. ولا 

•محمدآ لأتيعوا عيسى، متبعين كانوا لو النصارى أن شك ولا 

•أشبمثه حأ ئأوكك أس أنزل يثآ ءدآ=ظم ئ ووتن تعالى• قوله 
فيتلك قبل والتي اليهود، في قبلها والتي النصارى، في الأية هذه أن قدمجنا قد 

القران.تعر فلما يقتضيه كما المسلمين، 

الكفر،دون بما المعصِة على يقللق كلها والفسق والظلم، الكفر، أن قدمنا وقد 
سألتهلما قوله المعصية• بمعنى الكفر فمن نفه. الخلة من الخرج الكفر وعلى 
بأنهنفسره يم كفرهن بسبب واقع ذلك أن النار، أهل أكثر الماء كون سبب عن المرأة 

ألتتقفررلكأي "^^j، تعالى؛ قوله الخلة، عن المخرج بمعنى الكفر ومن العشير. يكفرن 
تعالى؛قوله الكفر بمعنى الظلم ومن ]١ممافرون[، الأية لوه ثبدوف ما أمد لا )٠ 

ولأتسق مأ ألله يؤن ين ئتغ وؤي ه؛ وقول[، ٢٥٤]البقرة؛ أكلنيأوزه هم 
عظيثثهلئلك أيفنق ؤإرك وقوله؛ ]يونس[ .اه ين إدا ؛دك هعنت ؛ن يضثق 

مثتصبمدهؤينيم تسيع ثللم ؤئ1هر تعالى؛ قوله المعصية بمعنى ومنه [. ١٣]لقمان: 
أنايإدؤأ ^L* ألنار تأؤتنهم فسقؤإ أين أؤوأثا قوله؛ الكفر بمعنى الفسق ومن [. ٣٢]فاطر: 
قذفواالذين فى قوله المحصية بمعنى ومنه [• ٢٠]السجدة: يبماه محدمحإ يم بمتمأ 

٤[.]النور: آك^نوفيم هم همأفكك أبن ه ثمني ئثم متؤإ ^)٩ ؛ طياعائشة، 
حأءوأين واة تعالى؛ قوله له ويدل الخلة، عن يمخمج لمس القذف أن ومعلوم 

بنالوليد فى قوله أيضا، الحصبة بمعنى الفسق ومن [. ١١]النور؛ موه عنإتة إلإهك 
٦[.]الحجرات: لأية ا ئثثو]ه تز ةاسيى جآآؤ إن ؛انوأ أين ^،؛^؛1 عقبه؛ 

منامتناعي كان فمن الأسباب، بخصوص لا الألفافل بعموم العبرة أن قدمنا وقد 
فاسقظالم كافر فهو التزامه، من والامتناع ورده، معارضته لقصر الله، أنزل بما الحكم. 

قبحيعتقد وهو لهوى، الحكم من امتناعه كان ومن الخلة. من الخرج يمعناها كلها 
بهالحكم من مسع ا ما كان إذا إلا الخلة، من الخرج غير وفسقه وظلمه فكفره فحله، 
في١لفلاهر هو هذا اعتقاده، من. بد لا ما اعتقاد من كالامتناع إيمانه، صحة في سرطا 

تعالى.اش عند والعلم قدمنا، كما الذكورة ت يا ألا 
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سئ4.أزه ؛دي أزو أمحي كغددأ لا أئن،َاثيأ ص محار: قوله 
ولكنتهبعض، أولياء بعضهم والنصارى اليهود أن ال1كريمة الأية هذه في نحار ذم 

علىتستند لا لأنها خالعة؛ ليست زائفة لبعض بعضهم ولاية أن أخر مواصع محي بين 
إردائمة النصارى بين والبغضاء العداوة أن فبين —، الإسلام دين هو — صحيح أمحامحي 

يثا■يهنا سوا سقثهتِ امحددأ _^_^؛، إئا ثالوأ بقوله: القيامة، يوم 
اليهودفى ذلك مثل وبين آكثخ4، بجءّ إق وأ1عتثآ» ألمدار، ؛ينهئ؛ آعها يد، دهكيرا 

بثؤثقانداث بز محالوأ ،ا ولمزأ أف؛عم علتا آس يد آؤود ومحاك ؤ فيهم: محال حيث أيضا، 
أ'هتء هي محأ ئ ثق محن ، ٥١وو ثآ تثم َمحل ثأوى ئق؟ ييق 

السياق،صريح هو كما بينهم، فيما اليهود في أمها والظاهر آلإ-مؤه، بجي ءل ؤآلعصاء 
والعاري.اليهود، بين إنها محال لمن خلافا 

جيعاأؤئثيهتِ قوله; في عقولهم بعدم له  SUjl،اليهود اتفاق بعدم نحار وصرح 
[.١٤]؛__; ثقازك<ه لا وم أنهتِ دلف شئ ومحربهر 

اليهودي،أن أزتآء ؛ ٠٣؛^؛تعالى؛ قوله من العلماء بعضي أخذ تنبيه: 
لخصوصاليهود ولاية يالأية، المراد بأن العلماء، بحض ورده يتوارثان. والمصراني، 

لتوارثلأية ا في دليل فلا المعنى ط؛ وعلى العاري، لخصوصي والمصارى اليهود، 
والمحارى.الهود 

تورمن أن الكريمة، لأية ا هذه في ذم يمم4. ؛قم  'ظ-ظ ق تعار؛ قوله 
أنآخر موصع في وبين إياهم؛ بتوليه منهم يكون فإنه المسيين من والنصارى اليهود 
تولاهم،ما مؤمنا كان لو متوليهم وأن عذابه، محي والخلود الله، لسخط موجب توليهم 
لثتيمآ لقس ٢^ تثوفيك بجن حتفيما ■ؤكرئ و_مالىت ه قولوهو 

اشثوبنوتك يكامرأ رإو ).( حتيووف هم آلمداب وق عثهن آس سخعئ أن آشمم 
•قسموى.4 يمم حفثمإ وثيمث أنياء أقذوئم تا إتؤ أرئ وتآ دأفيض 

الءاموأ أقه ؤك؛لإ-ا محوله: وهو منه؛ اكتمير سبب مينا توليهم عن : آخر موضع في ونهى 
.[ ١٣آلثئره أمحق محن آلخئار سق آلآ:ْرئكا يى يهثإ عقهئرهد آثه غضب ثتووؤا 

وتقية،، خوف يسبب الموالاة تكن لم إذا فيما ذلك، محل أن ت آحر ٌوصع في وبين 
ينأؤل-اآ آلكنفئن آلمقبنؤن يجذ • تعالى محوله وهو معذور، فصاحبها ذلك بسبب كانت ؤإن 
[،٢٨عسم_ران; ]آو ه قله يئهثد كثتقوأ آن ةىغإو' ؤ( آئي يى قس ؛؛^ .١٥ألمحيتزوش دون 

لأنؤإيضاح؛ مطلقا الكفار موالاة بمنع القاصية الأيات لكل بيان فيها الكريمة الأية فهذه 
يقدرموالاتهم، في فيرخص والتقية، الخوف عند وأما الاختيار، حالة في ذلك محل 

الموالاة.تلك من البامحلن ملامة ذلك في ويشترط شرهم، يها يكتفى التي المداراة 
اختيارأا آتيهكمثل ي يلفاضطرار على الأمور يأتي ومن 



١ ٤٩)٣٠( الأيأ ،■: JJLJIسورة 

أنهفيهم رغبة احتيارأ، عمدأ اممفار تولى من أن الايات هده ظواهر من ويفهم 
مثلهم•لكفر 

سسدليرة نيلها آن محقق يتولونا نيم دممبمو0 مض قلوبهم فا ألإثن ت تعالى قوله 
^؛؛^٠١خإو أدي دببمنث>وبمل آنبيم و آتردأ *آ هل ءنيئً'مبمبممأ ئذ م 1أكجآو ؟ث آن أثث 

■>يووه.1ًهنثآمبموأ £، Ja^-^_iآتتإإإًأ جهد يأس آمثوا أل;بم 
يعتدرونالمنافقون، وهم مرض، قلويهم في الدين أن الكريمة لأية ا هده في ذكر 

الدهردول أي الدوائر، عليهم تدور أن يخشون بأنهم اليهود من ال\ةنار موالاة عن 
الشاعر:قال كما قوم، إلى قوم من الدائرة 
آخرناباخ أنه لكلأكاس أنلمي عجر دهر الا مإذا 

بالملمين،ال؛كفار بفلفر ؤإما علمينا، يتفضلوا ولا يميروننا، فلا بقحهل إما يعنون 
ذكر،ما بنحو الدهر تقل■، عند أنهم منهم زعما وأصحابه، للنبي. الأمر يدوم فلا 

منالصديق يؤمل ما منهم فينالون صداقتهم، على محافظين كانوا أصدقاء لهم يكون 
لمعإنهم أيمانهم جهد باش إمامهم في كذبهم من يتعجون المسلمين وأن صديقه، 

صداقةعلى أحلمها من حاففلوا التي الدوائر تلك، أن الأية: هذْ في وبين الملمين، 
بقوله:المسلمين، على تدور ولا والكفار، اليهود، على إلا تدور لا أنها التهود 

العفليمالكريم لأنه نافدة؛ اش من وررءىا< الأية، • • ءندئ-ء4. ثن م آو الذج ؟ي، أن أقه 
■بطي، فيما إلا يهلع لا ؛٧-^، 

الحكم،الفتح وقيل: المشركين. لبلاد لمين المفتح هو قيل: اللم.كور والفتح 
فهووعلميه [، ٨٩]الأء-راف: ؛؛^^ ٥١٢-ضر نأنت آدم، وينا و؛و بما أئثح ^٩١ كقوله: 

فتحهو وقيل؛ النفير- يمي، ؤإجلأء ذراديهم، وسكب قرينلة، بنير مقاتلة بقتل اش حكم 
الأول.إلى راجع وهو مكة، 

إنمامنهم؛ أنهم للملمين حلفهم؛الكذلب، سما أن أحر موصع فكب تعالى وبين 
إليه،ارعوا ناللين عن فيه يستترون محلا وجدوا لو وأنهم الخوف، أي المزق هو 

يرمهم ء"،م يآلق ؤءّمحلماّنك قوله: وهو للمسلمين، بغضهم لشدة 
بمثمحزهوهم إمحب زمحأ تدخك أن •قنُن، أو  ١٤٢٠٤٠يدوى ؤ . بم-رمرنك 

ؤآءنذ.وأقوله: ونفلترها المنافقين. أيمان مست، بيان لأية ا هذ>ه ففي [ ٥٧، ٥٦ت ]التربة 
[.١٦]اJجادلة: ثق4 أقبم؛ 

المؤمنون،عنهم ليرمى الأيمان تللئؤ يحلفون أنهم أحر موصع ش تعالى وبين 
عملرصوأ لطم قوله: وهو عنهم، يرضى لا اض فان عنهم، رصوا إن وأنهم 

]اكوية[اأئمسشن.ه آلثنيِ عيب بنش لا آلق ؤ>ك عم ثرصوأ ثإف 
ورسولهاش وأن المؤمنين، إرضاء بايمانهم بربدون أنهم أحر؛ موضع في وبين 
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إنينبموه ت ثق ويثولاد وأقب خبميتظم دؤأ أئد رؤ؛فيدومح ت قوله وهو يالإرصاء، أحق 
[،٦٢]التوبة؛ محتقالوأ 

عذرألهم أل سبب عنهم، ليرصوا لهم يحلفون أنهم آخر مرصع ض وبض 
الإعلاممع بل صحيحآ، عزرأ لهم لأن لا عنهم، بالإعراض أمرهم افه وأن صحيحآ، 

بآؤقوله! هو النفاق، من كسبوا ما بسبب النار ومأوهم رجسي، بانهم 
ثج-رآء جهئ> وثآوينهئّ بمس إن؛م تم ئمئوأ تم لقأم أنثثقّ إدا ينظم 
]الوة[•محوف©ه ًقامأ 

تقوله وهو أنفهم، لإهلاكهم محبب الكاذبة أيمانهم أن آخر موصع في وبين 
[.٤٢]الوبة; !لأية . . ميآؤن فثقا ١نثظثثا ز أش ؤنتظون 

إلى.جميعآ راجعة الأيات هذه فى ذكرت التي المنافقين لحلق الأسباب وهده 
فيرغبتهم سبب هو المؤمنين من خوفهم لأن الخوف، هو الذي الأول، السبب 

وليعرصواليرصوهم لهم؛ حلفوا ولذا يوذوهم؛ لا بأن عنهم ئعراصهم إرصائهم، 
ظاهر,هو كما أذاهم، من خوفآ عنهم؛ 

فيهأثسمإه، أؤخن آققث^ء ءاموأ أؤأبم وبقول ؤ ت لكريمة ا الأية هذه في قوله ت تنبيه 
سمعيان.قراءات ثلاث 

عام•وابن كمحر، وابن نافع، قرأ وبها الرفع، ْع واو بلا الاورت 
وحمزة،عاصم، قرأ وبها أيضآ، الفعل رفع مع الواو ت ياثبا ويقول؛؛ رر الثانية؛ 

والكاثي.
عمرو*أبو قرأ وبها ه ألثغ ه وآن على ععلفآ يقول ونصب الواو، بإثبات الثالثة؛ 

آذؤرئومحT محبم ثوم أقن ؟4 تود دييدء عن  'طتبد تن ءاننوأ أومن ؛ تعالى نوله 
ارتدإن أنهم الكريمة لأية ا هذه في المؤمنين تعالى أخثر • عد آعرآ ألتؤمتن عد 

والتواضعللمؤمنين، الذل صفاتهم؛ من بقوم المرتد ذلك عن عوصآ يأتي الله فإن بعضهم 
المؤمنين،صفات كمال من وهذا الكافرين. على والشدة والقسوة، الجانب. ولين لهم، 

جئاحقؤوآ-ئغص ت بقوله للمؤمنين، الجانب بلين فأمره ه، نبيه الله أمر وبهذا 
وأمرهع-راء[، —jjl]ه إ. ألمؤمياك< من أبعلئ ذن تاحك وقوله؛ [، ٨٨رث ]ال_ح_ج_
جهثررمأونهم عائم ؤآعلمثل ألتكئار جهد آلثى • بقوله غيرهم على بالقسوة 

ثندبمث> ُؤبتا قوله: فى للمومض بالين بيه على تعالى وأثنى ]التوبة[، .4 آدمة رئس 
ذلكبان وصرح [، ١٥٩ء_مرانث ]آن ۶^٠^ من لأنيصإ آكئب تتث محقا كنت ؤثز ثهم لتت آتي 

،نه وأصحابه ه الرسول صفات من ازكافرين، على والشدة للمؤمنين، اللن من المذكور 
[.٢٩]الفتح: ه .يمم ٢لتممر عز أثداُ سهو وأمحن آثه ئبؤل دقوله؛ 

•الله رسول فى الشاعر قال وقد 
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محمدمن ذمة وأوفى ر أبرحلها فوق ناقة من حملت وما 
المهندالمشرقي بحد وأمضى حاءه العرف طالب ما إذا وأعهلى 
فيه؛الأحر وقال 

محمدمن أعدائه على أشد رحلها فوق ناقة من حملت وما 
المناسبالوقت في إلا يلين لا أن عليه يجب المؤمن أن الايات هد0 من ويفهم 

صعقالشدة محل في اللين لأن للشدة، الناسب الوقت في إلا يشتد وألا للين، 
المتنيى!القليب أبو قال وقد وخرق، حمق اللين محل فى والشدة وحور، 

جهلمونحعه ض في الفتى وحلم موصح فللحلم فل حلم نيل إذا 

ثنلآً=قلوأ زيأ نن إنجم أنيل وتآ اوره أئامأ آثم ت تعالى قوله 
لوال\كت_اب أهل أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى ذكر • أثثلهزه عتت وين يويهتِ 

وأرسلالأرزاق لهم اش ليسر فيه؛ بما والعلم ياتباعه، كتابهم وأقاموا اش، أطاعوا 
الأرض•نمرات لهم واحرج المتلر، عليهم 

أؤشدأتوقومه نوح عن كقوله بهم، حاصا ليس ذلك أن أحر مواضع في وبين 
لكتؤبمل وها بأئول وثددؤ يده هوؤِ آلسمآء أوًإا يب، َ؛ف إثؤ ;^٤١٢ آتّنعمط 

ئأِرذم آسنيؤأ ٠ وقومه هود عن وقوله ]نوح[ واه أنيل ئؤ ؤبجعل جننت 
عنوقوله [، ٥٢]مود: وتت؛لإه ءاق و ووو1طلإ ةتوآو\ عثة=محأ آلثثأء يرسز إقه مأوأ 

إكحسع ثنتعا د1نعتئإ _إته موموأ ۶ طك ئنهتجإ وقومه؛ و١لملأم ١لصلأة عليه نبينا 
خنثمهو آنئ آو تحم ثن نتلثا ءنمث ت تعالى ه وقول٣[، ]هود؛ سه قم 

آلترىأنل آن وقوله- الأقوال، أحذ على [. ٩٧نحل: ]اله ثلمه حيو؟ 
ؤنشوقوله: [. ٩٦]الأماف: !لأية مح4 ألكء تن بهت مم كسا وأتمأ ءَاننوأ 
أهأكؤو\؛و : وقوله ٣[ ٢، ]١لهللأق: ه محبب لأ ئث مئ ؤبميه )و دضبما لد بجعل فل آم 

أنالآية؛ ومفهوم ]طه[ ا.(ه .للثمؤئ محآلعيتة بزقك محن يؤها ثثئك لأ ثلما ؤآثثلز الصاؤو 
بقوله:ذلك إلى تعالى أشار وقد بطاعته، يستجلب ما لنقيض سبب تعالى ش ا معصية 
١لآيات.من  ١٠٥ونحو[، ٤١]الروم: ه أناين آددى كثان لما ؤآثر آثم ي ألتاد ؤء1هز 

.تاثآء تتم وقبمّ آمه ؤت£إتلم تعالى؛ قوله 
مقتصدةمتهم قJفة قسمان؛ الآكتاب أهل أن لكريمة، ا لأية ا هذه قي تعالى ذكر 

قوله؛في أقام ثلاثة إلى الأمة هده وضم العمل، سيء منهم وكثير عملها، في 
'آلفعنلهو ذأإلكك آس يلدن .ييظ؟ ض-اأق ؤثنيم ممتصبمد ؤهمم تشس،هء ثالر ؤث1هتر 

ينفبما يمثؤن يدخلويا عدن ؤجن)ت بقوله؛ بالجنة الجميع ووعد [ ٣٢]فاطر: ألةتستإره 
الكفاروهو الرابع: الشم وذكر ]فاطر[. خر.ه بجا رثام ؤجإو دمي ثن أساؤر 

[.٣٦]فاطر: ثمؤتؤإه ءليهم يمصئ لا جهتر ثار لهن َكثروإ ؤو1كما يقوله منها 
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امتثلمن هو المشمحد أن ت والفلسالم والسابق، ١لمقتسد، في الأقوال وأظهر 
ذلك،فعل من هو بالخيرات السابق وأن ذلك. على يزد ولم المهي، واجتنب الأمر، 

سبأيكون أن من خوفآ الجائزان؛ !_ LXJعن لترؤع وا بالنوافل، الله إلى بالتقرب وزاد 
يزبق أثئ عم تقا وءام صتيثا عثلأ ؤخاه1وأ ت قوله في المدكور هو الذلالم وأن . لغيره 
تعالى.اش عند والعلم [، ١٠٢ت ]التوبة لأية ا ه عي 

.لأية ١ ه ريك من إثلى أنيل تآ ج الرسول يتلنا ؤ ت تحار قوله 
آياتفي بالامتئال له وشهد إليه، أنزل ما يتبلخ نبيه لأية ١ هدم ش تعالى أمر 

هألثغ إلا أفيؤل هل وقوله'. ، ٥؛^؛^ ٣ آَتملت ■؛^٢^٠٢ كقوله! متعددة، 
أنيمكن كان ولو لالداريات[، رؤ^(ه بملور أتت ئمآ عمم وقوله• [، ٥٤]النورت 

أفأحذ ؤأثم ألئاس ؤبمئز ندد أف ما يسلكن ؤ؛ Jعالىت محوله لكتم شيئا، يكتمي 
أعظمفقد عليه، أنزل مما حرفا كتم ، أنهزعم فمن [، ٣٧]الأحزاب! محتلهه 
رسولهوعلى الله على الافتراء 

همثوأقئ عثهتر أقه ئاتب ثث ومثوأ سوأ ئته ثوَق ألا ؤر-ثستا تعالى! قوله 
•بمتلوى.4 محتا ئمتهو وأقه تمم حفه دنتنوأ 

تتخللهممرتين، وصموا عموا إسرائيل بتي أن الكريمة لأية ١ هده محي تعالى ذكر 
آلكثبؤ، أتكط ه إك محوله: محي ذلك تضل وبين عليهم، افه من توبة 

الأولىالمرة في وصممهم عماهم جزاء فبين ٤[، ]الإسراء؛ مرئثن4 ألآر؟في ي لنثسدف 
ينوب٥[، ]الإس_راء! قديده بأمي اول ثآ :؛؛^^١ ثبمتكم ثا ؤلنهما وعد -؛آء ^؛؛١ ه؛ بقول
وحوهآ=كمأيسقمأ \[)لهر} وع_د جاء ٠^^١ بقوله! الاخرْ المرة في وصممهم عماهم، جزاء 

التوبةوبين ٧[، ]!لإسراء! سرله عأؤإ ما ولثيإ مزج أول دثزه ينكثا التنحي ولدحاؤأ 
أَكر؛؛^٣' وأمددمح؛ عي ألخكرْ ٣ رديئا 4ثث يقوله؛ بينهما اش 
بقوله:منهم الانتقام إلى عاد الإفساد إلى عادوا إن أنهم بين ثم ]الإسراء[، إوا4 دية 

فيالتي صفاته وكتم بتكذيبه.، الإفساد إلى فعادوا ٨[، ]١لإسراء؛ عدآه عدتم 
قريفلة،بني مقاتلة فدبح نبيه عليهم لتل فمنهم، الانتقام إلى افه فعاد التوراة، 

منطرفآ تعالى ذم كما الض■ وني بقاع، ني وأجلى وذراوبهم، نساءهم وسمى 
المقرين،بحفس ذكر0 لأية ١ هده في ذكرنا الذي البيان وهذا . لخشر ا سورة في ذلك 

القبيحةأفعالهم ذكر في السياق لأن يقضيه؛ القرآن ظاهر ولكن يذكره، لم متهم وكثير 
يمارئول، هم جلة ؛؛ؤء٤لا المذكورة! لأية ا محبل إذ وتكذيبهم، الرسل، محتل من الماصبة: 

٠ئمئمحث4 وزيبما ء=قث؛وأ هيثا أثمم ئتوكآ لا 
بمسباالله من وءذالب بلاء يصيبهم ألا ظنوا فتناته تاأءرحح ألا ؤؤحسجوأ ومعنى 

أؤهءق؛ينوقوله! وأحباؤه، الله، أبناء أنهم الباطل لزعمهم الأنبياء؛ وقتلهم كفرهم، 
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iوًتوأه ت قوله في الفاعل واو من بدل أنه فيه؛ الإعراب أوجه أحن ينيإه 
وأبوائي، والكحمزة، قرأه ئكريتن ت وقوله أكثرهم. القوم حاء ت كقولك، 

الظن،بمعنى الحبان لأن ظاهر؛ الص، قراءة فوجه بالنصب، والباقون بالرفع، عمرو 
أنفتكون العلم، منزلة _ باطلا كان ولو - لذلك اعتقادهم تنزيل الرفع، قراءة ووجه 
تعالى.طه ا عند والعلم الثقيلة. من مخففة 

.ه•رجمم همس وأثث هننفثوط أش ائح .توؤنتآ ؛^١٥؛؛؛" ■ تحالى له قمح. 
منإليه تابوا لو ثلنتزه دا.لثا أق أؤإرقث١ ؛ قالوا لن،ين ا أن إلى لأية، ا هل،ه في أثار 

وألهلفه،استعطاف، أحن ذلك إلى استعطفهم لأنه لهم؛ وغفر عليهم لتاب ذل، 
لهمغفر نلك، فحلوا إن أنهم إلى أثار ثم أش إل. ثثومك بقوله• 
لشين^٥؛، بقوله؛ الكفار لجمع عاما المعنى يهدا وصرح قحيره، عفور ُؤرأقه بقوله؛ 

■[ ٣٨]الأذفالت لأية ا ّ ّ سلث،ه. ق ثا نهر نثن يتهوأ إن يتقهمرأ 
ألْلمامه.؟حكلأن >ءكادا قُ صئد،ثتعالى؛ قوله 
أحرمواضع في وذكر الهلعام، يأكلان كانا وأمه عيي أن اوكريمه الأية هذه في ذكر 

ثأمحثِإهلم إلا أص؛ بن وهى أث؛ثتا ي كقوك؛ كدلك. كانوا الرسل جميع أن 
]الأنِياء:تأًفؤث لا ثدا -^١ ؤئثأ وقوله؛ [، ٢٠]الفرئال: الأية ألكام4َ 

٧[.:  j^l]أص4 ؟طث أؤول ئدا ثال ^٤١^ وقوله؛ ٢[، 
محنى. أك أئلر ثمِ أ'لآشت، لهئِ ثغِثح ءةثم< تعالى؛ وقوله 

هواطه إن بحفهم؛ قول عنه، يصرفهم والمراد الحق، عن يصرفون ؤيددآظوف4 قوله؛ 
-ائه ابن عازور\ بعضهم وقول ثالث الله إن بعضهم؛ ومحول مريم، ابن المسيح 

ئ،لقيا ا يوم إلى الله لعائن ذلك يقول من وعلى _، كبيرأ علوأ ذلك عن وتعالى ^ سبحا 
التوحيدأدلة ظهور مع أعظم، ولا منه أشنع أحد يقل لم الذي الأمر هدا يقولون فإنهم 
أقأئل1ر ئم أ'لآينت لهنر ثيثب حتضئ ؤ\قذن ت تعالى قال ولاJا له؛ آلمينة 

أالتوحيد؟ أدلة وصوح مع الكفر هذا إلى يؤفكون كيف ، أمرهم من التعجب سيل على 
أبنو'ييحم داولي إسثاتي عق بفيث ين أق!ث • تعالى قوله 

.^١

السبت،فى اعتدوا الذين داولت لسان على لعنوا الدين العلماء؛ بعض قال 
فلعنوعله المائدة- أهل من كفروا الدين ■هم مريم؛ ابن بس لسان على لنوا والدين 

ألسبتؤا هنكم أعتدؤأ نجم بقوله! تعالى بينه كما قردة، مسخهم الأولين 
َؤمأم ه ته لإزأ ثا ص عؤأ ؤقو؛\ وقوله: ]او_نرة[، .ه خط هميه ّاؤمأ ثهم ثملتا 
تدثكي ؤئس قوله؛ في المذكور هو الأخرين ولعن ]الأعراف[، .(ه ثيثتث هريه 

أنهواحد غير وذكر [، ١١٥ت ]المائدة أأعلما؛و،ه من ئمحدا أءدبم7 لا عذابا أعذبمو ؤيي منكم 
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نقلهوالباقر، ومجاهد، وقتادة، الحسن، عن مروي القول وهذا خنازير، مسسحهم 
وقتادة،عباس، ابن عن ١لمرطى ونقله واحد. غير واختاره وقال! تفسيره، فى الألوسى 
ه-الني عن روي أنه وذم مالك، وأيي ومجاهد، 

داودقال بت، الفى اعتدوا لما أيله أهل إن القول؛ بهذا قال من بعض وقال 
الحقويزاء،على المنعلقة ومثل الرداء، مثل اللعن ألبسهم رراللهم واللام! الصلاة عليه 

واللام!الصلاة عليه عيسى قال ، كفروالما المائدة وأصحاب ثرية، الله فمسخهم 
وأنمهمالخلمين، من أحدأ تعذبه لم عذابا المائدة من أكل ما بعد كفر من عذب اراللهم 

.ريرأ؛ خنا صعبحوا فا لسا، ا بط صبمحا ا لعنّا كما 

غيرأقوال الأية وفي مريم. ابن وعيسى داود، لسان على نمهم معنى هذا وأن 
بصيده.نحن مما ليست لأنها لها؛ التعرض تركنا هذا 

■ألآثيى4 عمدم يثا وتنج( هظ' قآ اهتؤ أس و تعادت قوله 
فيه،اليمين عقد قصدتم ما هو الأيمان، عقدتم _.1 المراد أن البقرة سورة في قدمنا قد 

الفرزدق!قول ومنه واشأأ، ورريلى ة وافه ررلأ نحو! قصد غير من ألسنتكم على حرى ما لا 
العزائمعاقدالتا تعمد لم إدا ه تقولبلغو بمأخوذ ولت 
الحعليثة!قول ومنه معنوي، العقد وهذا 

الكربافوقه وثدوا العناج شدوا لجارهم عقذأ عقدوا إذا قوم 
وقرأهألف. بلا بالتخفيف عاصم عن وشعبة والكسائي، حمزة، وقرأه 

غيرمن بالتشديد الباقون وقرأه فاعل، بوزن بألف )عاقدتم( عامر ابن عن ذكوان ابن 
ولاألف، بلا ؤ^£ذJلمه قراءة بدليل الفعل مجرد معناهما والمفاعلة! والتضعيف ألف، 

علىمصدرية '£ئدلمه قوله في و)ما( بعضا، بحضها يبين والقراءايت، تضعيف، 
.محذوف الربهل ضمير أن زاعما بعضهم قاله كما موصولة، لا التحقيق 

اثنان!الخلماء عند أشهرها أقوال الأية في باللغو المراد وفي 
والJهاأررلأ كقوله! قصد، غير من الإنسان لسان على يجري ما اللغو أن الأول! 

واشاا.ورربلى 

ابنءن وروي ■ عنها الروايتين، إحدى فى< وعانشة الشافعي، القول هذا إر وذهب 
وأبيالزبير، بن، قوليه، أحد في وءمْة والشعبي، قوليه، أحد في عباس وابن عمر، 

وغيره.كثير، ابن عنهم نقله كما والزهري، قلأبة، وأبي قوليه، أحد في والضحاك صالح، 
هووهذا نفيه، فيظهر يحتقده، محا على يحلف أن هو اللغو أن الثاني• القول 

عنأيضا مروي وهو اللغو، معنى في سمع ما أحسن إنه وقال• أض، ين ماللثا مذهب 
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جبتر،بن وسيد يسار، بن. وسليمان قوليه، أحد في عباس وابن هريرة، وأبي عائشة، 
أوفى،ين وزرارة والحسن، قوله، أحد في الخي محابراهم قوله، أحد في ومجاهد 

أبىبن وحبيب عكرمة، محولي وأحد الله، عيد ين ويكر الخرامحاز، وعطاء مالك، وأبى 
بنويحيى أنس، ين والربيع وقتادة، وطاوس، ومقاتل، ومكحول، والسدي، ثابت، 
كثير.ابن عنهم نقله كما وربيعة، سعيد، 

أصلا،اليمين عقد يقصد لم الأول في لأنه يشملهما؛ واللغو متقاربان، والقولان 
لضعفهتركته الأقوال من القولين هذين وعير والصواب. الحق إلا يقصد لم الثاني وفي 

Iحديث ومنه إليه، حاجة ولا فيه، حير لا بما الكلام هو للغة؛ ا في واللغو نفلري. في 
.لغيتءاأو لغوت(، فقد أنصت، الجمعة يوم يخطب والإمام لصاحبك قلت ررإذا 

لعجاج!ا ومحول 
متكلالورفث ا غلالعن م فلكحجيج أسراب ورب 

ثبموه.تعال؛ قوله 
منوهده . ->^ll القتل كفارة به ومحيي بالإيمان، اليمين كفارة رلرقية؛أ هنا يقيد لم 

العلماءمن وكثير السبب، اختلاف مع الحكم، اتفاق حالة في والمقيد المطلق مسائل 
رقبةقى الذي بالقيد والظهار اليمين رقية فتقيد المقيد، على الممللق يحمل فيه يقولون 

وافقه.ومن حنيفة أيو ذلك، في وحالف المقيد على للمطلق حملا حطأ، القتل 
عندالتاء سورة في الاضطراب( إيهام ردفع كتابنا في المسألة هذه أوضحنا ومحي 

.هتا يها الكلام نطل لم ولذللث، [؛ ٩٢]الناء: موهنزة يمز 'ؤهثم؟ر تعالى؛ قوله 
الأسرمن لإحراج ا في العرب استعجّلمتته وربما الرق، من الإحراج لتحرير؛ يا والمراد 

شؤثإهمغ ؤ ما لدقت ثورت مريم والدة قول ومنه ذلك، ونحو الدنيا وتعب والمشقات، 
لتميمي؛ا لم، غا بن م هما لفرزدق ١ محول ومنه لدنيا، ا ل عما أ تعب من ي أ ٣[ ٥ ن؛ عمرا ]آل 

حعالبن لعطية فوهبتكم حررنكم إنني ة غدانتي أب
أهجوكم.فلا الهجاء، ص حررنكم يعني 
هذهمن يفهم ، ءأ'لأرلمؤأتيسر أقم إثا ءآموأ أق؛؛، أؤكآ.؛أا تعار• قوله 

فىوالرجس رجس، إنها محال؛ تعالى فه ا لأن العين، نجسة الخمر أن الكريمة ية ألا 
والنتن.العذرة وهو الركس، من أصله إن وقيل؛ النفس. تعافه مستقذر كل العرب كلام 

أهلشراب في تعالى محوله في المخالفة مفهوم لهذا ويدل العلماء؛ يحض محال 
طهوربأنه الجنة أهل لشراب وصفه لأن [؛ ٢١]الإنسان! طةثر}ه شخمإبأ ربهم أؤوقهثا الجنة 
بهامدح التي الأوصاف كل أن هذا يؤيد ومما كذلك، ليست الدنيا حمر أن منه، يفهم 

ر.هةرءوك< عنيا هم ولا عؤلث ييا ولأ كقوله؛ الدنيا، حمر عن منقية الأحرة حمر تعار 
فقيهاالدنيا حمر بخلاف ]الواقعة[، .(ه يرمأ ة عنيا لصدزث ■ؤب وكقوله؛ ]الصافات[، 
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سسها،الرأس وجع هو الذي الصداع بميبهم أي يصدعون وأهلها العقول، يخال غول 
الأنهم فمعناه: للمفعول، مبنيا الزاي فتح قراءة على [ ١٩]الواقعة: دازتر0ه وقوله 

•يور بن حميد قول ومنه ن، لسكرا ا لنزيها وا يسكرون، 

المكلماالنزيف الضاري صرج كما يجيبها العبير ريع ترى نزيف 
جيبهافي الطيب هو الذي العبير حمرة وأن كالمكران، حركتها ممل في أنها يحني 

جرحمن الدم نزيف فأصابه بدمه؛ نح لجوا ا صرجه الذي الهلريد على الدم كخمرة 
القيس:امرئ قول أيضا ومنه له، الجوانح 

هرباليب الكثبيصرعه المزيف كمشى تمشى هى ؤإذ 

أيضأ:وقوله 
تختراألا الرخص القواد تراشي تمايلت لوجه قامت إذا نزيف 

جمثل؛أو ربيعة أبي ابن وقول 
لحشرجا ماء ببرد الزيف سرب ا هقرونبآخذآ فاها فلثمت 

منوجهان ففيه للفاعل، مبنيا الزاي يكسر [ ١٩]الواقعة: أؤيمّمفه قراءة وعلى 
للعلماء:الضير 

قولهم:ونظيره المكر؛ وهو النزف منهم حان إذا القوم أنزف من أنه أحدهما: 
معناهالقول وهذا ؛<، _l-iحان إذا العنب؛ وأقطف حصاده، حان إذا الزتئ؛ أحصد 

الأول■إلى راجع 
الحهليئة:قول ومنه خمورهم، فنيت إذا القوم أنزف من أنه ■ والثاني 

أبجراآل أنتم المدامى بئس لصحوتموا أو أنزفنموا لئن لعمري 
زم.م ٠ ثمأ ٩ :\ع\  cSؤ:تآ.ي تعاد: قوله 
منحلوا إن أنهم — مخاكتها مفهوم أي . خطابها دليل من يفهم الكريمة لأية ا هذه 
-كلم ١٥٧^تعالى: قوله في به مصرح المفهوم وهذا الصيد، قتل لهم جاز إحرامهم 

الكريمة.لمورة ا هذه أول في إيضاحه تقدم كما شئتم، إن عني: ي ،
\لي■.٠ يم تثو ممار: قوله 

متحمدأمنكم قتله ومن الكريمة؛ لأية ا هذه معنى أن إلى العلماء جمهور ذهب 
قتلهومن لأية: ا محنى إن قائلا: الجمهور ظه مجاهد وخالف لإحرامه. ذاكرأ لقتله 
عادومن ؤ تعالى: بقوله لذلك واستدل لإحرامه، ناميا كونه حال في لقتله متعمدأ منكم 

تعالى.طه ا ثاء إن إيضاحه سيأتي كما ، آثمئنئقم 
بعفسيقول أن تضمنها التي البيان أنولع ّْن أن الكتاب هذا ترجمة في قدمنا وقد 

عرفتؤإذا القول؛ ذلك صحة عدم على دالة قرينة فيها ؤيكون قولأ، الأية في العلماء 
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قولهوهي هءزفة، مجاهد قول صحة عدم على دالة واصحة قرينة لأية ا في أن فاعلم ذلك 
فهوالناسي أما يجور، لا أمرأ متعمد أنه على يدل فإنه مءءه، و،د 

والعلمترى٠ كما ١٠^؛؛^^، داث فيه- يقال أن يناسب قلا إجماعا، آثم غير 
تعالى.اممه عند 

يشملاتكريمة الأية هده عموم فل-اهر الأية. ألم4 كند ٣ تعالى؛ قوله 
تحريمتعالى تخصيصه بينه كما كيلك، وهو عمرة، أو بحج للمحرم البحر صيد إباحة 

يفهمفانه ،ماه، دتقتِ تا ألم صيث عوم ومم ؤ ت قوله في البر بصيد المحرم على الصيد 
هر.هوكما المحرم، على يحرم لا البحر صيد أن منه 

^س:ثث ١^١ ثو ض بجؤتمآ ي 1ثولإ ئققآ تا؛يأ أك >تآةا الى: تعفوف 
بالمعروفالأمر وجوب عدم الكريمة لأية ا هده ءلاهر من الجاهل يتوهم قد ه. أش 

فلمجهده بلغ إذا فيما ذلك أن إلى الإسارة فيها لأية ا نفس ولكن المنكر، عن والنهي 
لمبالمعروف الأمر ترك من لأن آنثدنره؛ ■؛^^1 قوله في وذلك المأمور، منه يقبل 

فىالألوسى عنهما نقله كما المسيب، ين وسعيد حديقة، : بهذاقال وممن يهتد. 
بنالقاسم عبيد وأبي المسبب، بن سعيد عن القرهلبي ونقله جرير، وابن تفسيره، 

مسعود.وابن عمر ابن متهم المحابة من جماعة عن حرير ابن نحوه ونقل سلام، 

منومنهم منكم. يسمع فلم أمرتم أي آهتثئئ4 ^^١ قال؛ من العلماء فمن 
ينبغيولا جدأ ءلاهر وهو لأية، ا في يالاهتداء المراد في بالمعروف الأمر يدخل قال؛ 

لمصف.عنه العدول 

حسرفي أنه أقسم تعالى الله أن مهتد، غير بالمعروف الأمر تارك أن على يدل ومما 
ألصتلثممتاوعيلوأ ؛ ٣١٠أك إلا ٥( حم ش ألإذس إة رؤا تع-الى: نوف في 

عنوالنهي بالمعروف الأمر وجوب فالحق ]انحبر[، و(ه الثم وزاصوأ ألو وزاصوأ 
تعالى!كقوله الأيات دلت وقد صل؛ من ل صلا الأمر يضر لا الواجب أداء وبعد المكر، 
أنعش والأح-اديث [، ٢٥]الأنفال! *نكأ فثيوأ أك شبميئ لا فثنت ؤوآد-قوأ 

عنده.من بعذاب الله عمهم المنكر عن ينهوا ولم بالمعروف، يأمروا لم إن الناس 
بنتزينب الحكم أم المؤمنين أم عن ؛ صحتحيهما في الشيخان حرجه ما ذلك فمن 

منللحرب ويل افه، إلا إله لا يقول؛ مرعوبا فزعا عليها دخل . النبي ررأن خا جحش 
والتيالإبهام تاصعيه وحلق هذه، مثل ومأجوج حرج يا ردم من اليوم فتح اقترب، قد شر 

.كثر إذا نعم قال: الصالحون؟ وفينا أنهلك اطه رسول يا فقلت؛ تليها، 
والواقعاه حدود في القائم ارمئل قال: النبي. عن ه بشير بن النعمان وعن 

وكانأسمنها، ويعضهم أعلاها، يعضهم فصار سفينة، على استهموا قوم كمثل فيها، 
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فيحرقنا أنا لو ت فقالوا فوقهم، من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلها في الذين 
أحدواؤإل حميعا، هلكوا ، أرادواوما تركوهم فال فوقنا. من نؤذ ولم حرقا، نصيبنا 

والترمذي.البخاري أحرحه، جمّيعالإ، ونجوا ، نجواأيديهم على 
دتآياؤ لأية ا هل0 تقرءون إنكم الناس أيها يا ت قال هض الصديق بكر أبي وعن 

ه؛،' ١١وو رمت، سمعوإني إدا صل من بم3ةم ثا أمسكم عوثأ »امنوأ ٢^■؛؛ 
منه؛ا،بعقانم، اش يعمهم أن أوثلث، ، يده على ياحذوا فلم الظالم الناس رأى ررإن ت يقول 
صحيحة.بأسانيد اش والنوالترمذي داوود أبو رواه 

علىالنقص يحل ما أول ررإن ه■' اممه رسول قال قال؛ >ه عود مابن وعن 
فانهتصنع، ما ويع اممه، اتق ^ا يا فيقول; الرحل يلقى الرحل كان أنه إسرائيل، بني 

وثريبهأكيله يكون أن ذللث، يمتعه فلا حاله، على وهو الغن. س يلقاه ثم للث،، يحل لا 
أئنقال; ثم ببعض، بعضهم قلوب، الله صربط ذلل؛، فعلوا فلما وقعيده، 
ق==ةاؤأعثوأ يما دؤث ترتئ أبن دعيمط داود لساي ءق بؤتط ثى ًًفهموأ 
.سازث ًكاوأ ما ثدي مثاوه ثحبمو عن ثثتاهوق لأ ًكاؤأ . تثدوث 

أممتسخث أف قنثبأ ثن ئلمّث، ما ثئى تكعرؤأ آك؛بم يو_ؤانمثثح معهم ==^،؛J؛ كنرئ 
ولتنهونبالمعروفط، لتأمرن والله كلأ، قال; ثم وه اإيواو0 ■ئم آلمئارِا وؤ، عثهثِ 

الحقعلى ولتقصرنه أطرأ، الحق على ولتأطرنه الفلالم، يد على ولتأحذن المنكر، عن 
لعنهمأ،.كما ليلحتنكم ثم ببعض بعضكم قلوب، الله ليضربن أو قصرأ، 

الترمذي;ولفثل داود، أبي لمقل وهذا حن، وقال; والترمذي; داود أبو رواه 
ينتهوا،فلم علماؤهم نهتهم المعاصي، ش إسرائيل بنو ونمت، ررلما ه; افه رسول قال 

لسانعلى ولعنهم ببعض بعضهم قلوب افه فضرب وثاربوهم، وواكلوهم فجالموهم 
وكانالله. رسول فجلي يعتدوزا، وكانوا عصوا بما ذللث، مريم، ابن وعسسي داود 

.أؤلرأ((الحق عالي يآطروهم حش بيده شي والذي ءلأ فقال; متكئا، 
ونه.تحبتقمرونه; ومعنى تعقلفوهم. أي ; تأهلروهم ومعنى 

؛المحروقالأمر أن على الواضحة الدلالة وفيها حدأ، كثيرة الباب فى والأحاديث، 
علىالدالة الأيالتا كثرة ؤيويده ٠^^١ قوله; في داخل المنكر عن والنهي 
إثدءول أندُ سمحأ تعالى: كقوله المنكر عن والنهي ، بالمعروفالأمر وجوب 

[،١٠٤ء__س_ران: ، ]أ!.ه ألظحوى ئز و\ؤؤ\تأ المكن عي ومهرن آلموف ولأمؤوث آليتي 
]أوألثة=فره عير وئنهوث قأ>ِ،ودا إلثاييى لمجئ، محت و ؤَقثم ه'■ ولوق

أبنوهبممح، داود لسثاي، عل لتمحيل< بض يف ٢^؛( وقوله; [، ١١•عمران: 
سوأمأ=كي عن ئيتاهوف لأ يكاوأ . بمتدوث وحقازأ عصوأ يثا د;إك، نربع 
قآءؤبمت ؤقن قاء ئتن ين أدم، ه; وقول.ه، سلون\ ء=فا>و\ لص 
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أويويوله؛ [، ٩٤^سر•' يور4 بما ؤ،ٍي؛ وقوله: [، ٢٩قلإلإ؛ه 
[،١٦٥]الأع__رافت يئسقوُىه َ؛مرأ مثا شمن لعياب ظثوأ قك وأحدثا آلتوء ءي 

[.٢٥]الأنفال: حآصتأه نكم طيوأ أل؛ن غبن لا فئنه ؤو\حو\ وهونه: 
الناسأن هي• وغيره الظالم تعم التي الفتنة بتلك المراد أن معناها في والتحقيق 

جماعةفسرها وبه وتلمالحهم. صالحهم، بالعذاب، الله عمهم يغيروه فلم المنكر رأوا إذا 
منها.حلمرفا قدمنا كما لذلك شاهدة الصحيحة والأحاديث العلم. أهل من 

لأية١ هذه في ذكر ٠ لمن  ١٥٤^إقآ أثي ثينده ذمحن تعالى■ يوله 
وهوالقلبية، الاثام من. الإثم هذا أن آخر موصع في وبين آثم، الشهادة كاتم أن الكريمة 

والطاعاتالأثام منشأ أن ومعلوم [، ٢٨٣]البقرة: ءاثآ يبمكتتها أؤوس هوله: 
كله.الجد فسد فسد ؤإذا كله، الجسد صلح صلح إذا لأنه القلب؛ من حميعا 

اللهبمشيقة أحياء قبورهم من إخراجهم معناه يائياه. آلموة محؤج تعالى: قوله 
.[ ٤٩عمران: ]آو ألليه أتوة وأر وأُشمك ألآحق-مه ؤو}وء\ بقوله: أوصحه كما وقدرته، 

لملأية. ١ . . يألثثت،ه. خثهحّ إل فش إتسوط له ءكدس ورإد تعالى: قوله 
صابوْوما قلوه ووما كقوله: أخر، مواصع في بينه ولكنه عنه، إياهم كفه كيفية هنا يذكر 
،[ ١  ٥٨، ١  ٥٧اء: ]ألنلتيه آممه رهعه لقينابل قلوه ووتا : وقوله ، [ ١  ٥٧]النساء: لتأه سه وثكنر 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ٥٥عمران: ]آل حفيثواه ٢^؛؛ يمحى ؤونعلهزق : وقوله 

المرادالعلم: أهل بعض قال الأية. أدمارخثد(ه إن مححيئ ويإد تعالى• قوله 
كقوله:الإلهام بمعنى القرآن في الإيحاء ورود له ؤيدل الإلهام، الحواريين إلى بالإيحاء 

ومنه:العلماء: بعض قال . ألهمهايعني [ ٦٨]النحل: لأية ا أأم،ه إل ربمء 
إلىأوحست معناه: العلماء بعض وقال ٧[. ]القصص: أرضعييه أن موّوت أؤ طإق 

والسلام.الصلاة نبينا وعلى عليه عيسى، يواسهلة حقيقيا إيحاء الحواريين 

ماهر

اyنعامسورة 

■بمدأوث4■ َكئر.وأ أديت ث ؤ تحارت قوله 
للعلماعتوجهان ؤبمدلو0ه تعار؛ قوله في 

هداوعلى عنه، والميل الانحراف، بمعنى الثيء عن العا-ول من أنه أحدهما؛ 




