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التوبةسورة 

في\ركةه أؤف آم ؤدتّي سطر يكسوا لم ه المحابة أن أولا اعلم 
البسملةسقوط سحب في العلماء واختلف ١لعثماسة، المصاحف في هذه سورة 

أقوال:على, منها 

وهذاأمان، فيها فليس بالسيف؛ نزلت ورروراء0اا وأمان، رحمة البسملة أن ت منها 
محنة■بن وسفيان ه، علي عن مروي القول 

البسملة،منه أسقعلوا عهد، نقص فيه كتابا كتبوا إذا العرب عادة على ذلك أن ت ومنها 
عادةعلى يبسمل ولم قرأها، الموسم؛ في عليهم ليقرأها خهنه عليا النبي. أرسل فلما 

صعقه.يخفى ولا العلم، أهل بعض الفول هذا نقل العهد. نقض شان في العرب 
سورتان؛أو واحدة سورة وررالأنفالاأ رربر١ءةا؛ هل اختلفوا لما الصحابة أن ؛ ومنها

هماقال! من لقول البسملة؛ وتركوا سورتان، إنهما قال؛ من لقول فرجة؛ بينهما تركوا 
المصحف.فى هما حجتا وثبتت الفريقان فرصى واحدة، سورة 

ابنرواه القول وهذا البسماة. معه فسقطت أولها نسخ رربرا■ءةا؛ سورة أن ؛ ومنها 
القرطبي.نقله كما مالك، عن الحكم، عبد وابن القاسم، وابن وهب، 

وقالر١البقرةاا، سورة تعدل كانت أنها حبير، بن وسعيد عجلان، ابن وعن 
بها،ينزل لم جبريل لأن السورة؛ هذه في تكتب لم البسملة أن والصحيح القرطبي؛ 

اه.القشيري، قاله - فيها

سقوطسبب أن المسألة؛ هذه قي عندي الأقوال أظهر _؛ عنه الله عفا - مقيده قال 
عباس.لابن تجهته عثمان قاله ما هو السورة؛ هذه في البسملة 

فيحبان وابن أحمد، والإمام داود، وأبو والترمذي، المسائي، أخرج فقد 
ابنعن يخرجاه، ولم الإسناد، صحيح وقال؛ )المستدرك( في والحاكم )صحيحه(، 

منوهي — الأنفال إلى عمدتم أن على حملكم ما لعثمان؛ قلت قال؛ ه[ عباس 
ؤنيّسطر بينهما تكتبوا ولم ثينهما، فقرنتم - المابن من وص - براءة ؤإلى -، المشاني 

ذلك؟على حملكم فما الطول، السع في ووصعتموهما ه لميبر ٢آليش آلثي 
منبحض يدعو شيء عليه أنزل إذا كان ق^، فه ا رسول إن لجهقد؛ عثمان فقال 
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الاياتعليه وتنزل ، وكذاكذا فيها التي السورة في هذا صعوا فيقول■ عنده، يكتب 
منوكانت ، وكذاكذا فيها يذكر التي السورة في ت لأيا ١ هذه صعوا • فيقول 
سيهةقصتها وكانت القرآن، من أنزل ما آخر من ورريراءهء؛ بالمدينة، أنزل ما أوائل 

قرنتتم فمن منها، أنها ففلننت منها، أنها لما سن ولم .، افه رسول وقض بقصتها، 
اه.الطول، السع في ووصعتها آفييره أؤمن أش ؤدسوِ سطر بينهما أكتب ولم بينهما 

٠تتييهان 
وهو.، النّي من بتوقيف القرآن آيات ترتيب أن الحديث هذا من يؤخذ ت الأول 

سورةعدا فيما أيضا يتوقيف سوره ترتيب أن ت أيضا منه يفهم كما شك، بلا كذلك 
ظاهرة.عليه الحديث ودلالة الأقوال، أظهر وهو رردراءةأ؛، 

الحديثهذا في _ت تعالى الله رحمه - العربي بن بكر أبو قال ت الثاني 
لجأواكيف الصحابة وأعيان عثمان إلى ترى ألا الدين. في أصل القياس أن على دليل 

لحموهافا رر١لأنفالأ؛ بقصة شبيهة رربراءة؛؛ قصة أن ورأوا النص، عدم عند الشبه قياس إلى 
الأحكام.بسائر ظنك فما القرآن، تاليف في يدخل القياس كان فإذا بها، 

•أثيره ت قوله إلى ^ •؛^٠٢قأ إن ورسومح أش ين تحار* قوله 
أشهرانقضاء بعد وأنه المعاهدين، الكفّار جمح في العموم الكريمة لأية ا هذه ظاهر 

لكافر.عهد لا مره أربند أدبي، ة أؤفسجمأ قوله! في المذكورة الأربعة الإمهال 
تلكمن له ويشهد القرآن، يبينه والذي العلماء، بين كثير اختلاف هذا وفي 

معين،بوقت الموهتة غير الطلقق العهود أصحاب في هو إنما ذلك محل أن هو الأقوال، 
أصحابأما أشهر، أرع له فتكمل أشهر، أربعة س أقل المؤقت عهده مدة كانت س أو 

ودليلهمدتهم، إتمام لهم يجب فإنه أشهر، أربعة من أكثر مدتها من الباقي المؤقتة العهود 
ثئئوقملإ أم ألثشركتن ثى ثهدقم قك ^إلأ تعالى؛ فوله هو ١لقرآن؛ من له ١لمبنن 

ووهألمحن بجب أس إة ثدخم إك ءيدم ي ئدا ءو؛م ئنقهثوأ ودم ثظ 
ابنقاله واحد، وغير القرظي، كعا بن ومحمد الكلي، عن وروى جرير، ابن اختيار 

تباربع ار؛راءهاا أنزلت حين بعثه .، ال~ي أن ^؛"، علي حديث ويؤيده ■ كمحر 
عريان.بالبيت يطوف ألا 
.هذا عامهم بعد مشرك الحرام المسجد يقرب ولا 

مدته-إر فهو عهد ه افه رسول وبين بينه لكن ومن 
مؤمنة.نفس إلا الجنة يدخل ولا 

الآية.. . مره. أرته ألاوص ؤ تمار؛ قوله 
شوال؛من المذكورة الأربعة بالأشهر التاحيل ابتداء كان العلماء*. بعض قال 



١٢ ٩ ٥( - )٤ ص اكوبة: مررة 

أنعلى يدل القرآن ولكن - تعالى الله رحمه - الزهري قال وبه المحرم، سلخ وآخره 
القولعلى عرفة يوم أو الأكبر، الحج يوم أنه من الأصح على النحر يوم من اJنJاءها 

.محمآلثابما إثا دثم؛ّولأ أثي برك ؤ.وأدآن ت تعالى قوله في ودلك الأكثر، الحج يوم هو بأنه 
الحجيوم من المذكور الإعلام ابتداء أن في صريح وهو لأية. ا . . ا[تث=تقهره. أ-لج 

اكاني•ربيع من الشر في انمهاوها خفى ولا النحر، يوم وهو الأكبر، 
منالتأحسل ابتداء كان الزهري! وقال - لأية ا هذه تفسير في - كثير! ابن قال 

يبلغهملم بمدة يحاسبون وكيف غريب، القول وهدا الحرم، سلخ واحرء شوال، 
بذلكإ،ه الله رسول أصحاب نائي حين النحر، يوم أمرها لهم ظهر ؤإنما حكمها، 

ااتح=قيرِيم.آلج إم آقايى إق وربمومحة أش يى تعالى؛ قال ولهذا 
بمثهروأونم ثقا ثفنوقم لم م ألثشتكؤر تى عتهدقم آؤمى ^إلأ سمالى: دقوله 

تديإه.إك عيدم إلإهم هقوأ ئثدا عوم 
قتالهم،حار العهد نقضوا إذا المشركين أن الأية! هذه محالفة مفهوم من يقهم 

فيالمفهوم وهدا ه لم ةّسغبرأ وكم آسثملموأ ■؛^^l تعالى! قوله أيضا، ذلك ونفلير 
ف،نظموا ءيدبم بمي يى أثثهم دكوا ُؤوإن قوله؛ في - وعلا جل - به صرح الآيسن 
■يثمحث.4 ثئهم أقن لا إنهم ألخقر لثه ثثنقأ دتًظم 

1^.. . م. \'لأٍ أثج #َا مار: قوك 
.لأية ا هزه قي الحرم لأشهر يا المراد في العلماء اختلف 

٢^؛-(ذثؤى حرم أرثثة تعالى! قوله في الذكورة إنها حرير! ابن فقال 
الباقر.جعفر أبو قأله ه أشج يعس هنيأ هأد ألثإ 

هذاقوله نحو وحش المحترم، حقهم في الحرم الأشهر آخر جريرت ابن قال ولكن 
الضحاك.ذهبا ؤإليه عباس، ابن عن ْللحة أبي بن علي 

متحوأؤ قوله؛ في الذكورة الإمهال أشهر بها الراد أن على يدل الماق ولكن 
•أَم4 أربته ا'لأض ؤ، 

إليهذهبا ما السياق، حيث، من يفلهر والذي لأية؛ ا هذه تفسير في كثير، ابن قال 
ينومحمد شعيب، ين وعمرو مجاهد، قال وبه عنه، العوفى رواية فى عباس، ابن 

الأشهربها، الراد أن أسلم بن زيد ين الرحمن وعبد والدي، وقتادة، إسحاق، 
أتثج^؛١ ^ل! ثم مره أردته ٦^^، ؤ ■؛ؤئسحوأ يقوله! عليها المنصوص الأربعة 

هموأحلنا فيها، قتالهم عليكم حرمنا التي الأربعة الأشهر انقضت إذا أي! آمحير 
أنمع مقدر، من أولى مذكور على العهد عود لأن فاقتلوهم؛ وجدتموهم فحيثما ، فيها

اه.أخرى، آية فى حكمها بيان سيأتي المحرمة الأربعة الأشهر 
الكريمة!لأية ا هذه في تعالى ذكر لأية. ١ ألرسوله يبمرغ تعالى! قوله 

بالفحل،أخرجوه بأنهم أخر مواضع في وصرح مكة، س ه بإخراجه هموا مأكة كفار أن 
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منهؤه أسد جمآ فيه من ن وقوله اآ، ]الممفمحنة؛ وإيآكآه آلثيسرد ^^1^، ت كقوله 
آل؛بملئمثه إل أنئه دمتثر، ئند ئمحموه ؤإق' وقوله; [، ١٢]محمد: \قآ مإيك 

كقوله;، يخرجوْ أن قبل لإحراجه محاولتهم أحر؛ مواضع في وذكر >==فكتو\ه، 
د=قادوأوإن ؤ وقوله! •٣[، ]الأنفال: ءئم-مفه آو ثتئوث آو ِقتوك َكهموأ ١^٣؛، إث هذؤ 

[.٧٦]الإسراء: ه ينه، ؤنيموكّ '؛'لأزيس بن تسفره 
أثثثؤأ[ن أرنة ؤلأم ^١٣ ثتجذوأ لا \ jscاؤمت> الى: تعه نول

ولواوكفار، لأة موا عن الكريمة لأية ا هده في لى تعا الله نهى أ؟ونضأيم. عق ألبمتتفئز 
الاكفارموادة من مانع الإيمان بوصف الاتصاف بأن آخر؛ موضع في وصرح قرباء، كانوا 
أثةحثآد من بمآدؤث آلاحو وأقومِ أش قنؤيى وما قد ^لأ قوله! وهو ، قرباء كانوا ولو 

[.٢٢]المجادلة: عن_\رث؛مه أر إ-حزذهتِ أو أقآءمر أر ءاوأئث_لم ًتكاوإ ؤإر ؤئبمولإ 
ث>ثاثثثقا ضم ي فر َكثنحيم محج إذ تنئ ٣ تعالى؛ قوله 

■همربم<4 وكتم م جمتا متا ألأول قاءظم 
أصابهمما وذكر الكريمة، لأية ا هذه في حنين يوم المسلمين أصاب ما تعالى ذكر 

ؤآ0ودطز وأوسول أهمثد عق كأوُث> ولا أؤ،إذ بقوله! أحد يوم 
منكمقن ؤءن بقوله• أحد يوم تولى من على تاب انم وصرح [، ١٥٣عمرازت ]آل 
عسءم_ران;]Tj أقث عما وقد ''ئتى ثا ينعمن آن؛رثهلم إقا آئتق يوم 

دلإلفمل ين أش يّوب بقوله• حنين يوم تولى من على نويته إلى هتا وأثار [، ١٥٥
؛ليه.العلماء بعض أثار كما ؤاه يسر ثفؤر وآثه كتاء ثن عق 

لأية.ا سيئ 1، ينفقوبا ولا وألفشئ ألدهب هثروث تعالى- قوله 
الرادأن الكريمة، الأية هذه في ذقإروئ،ه ؤ معنى في للصواب وأقربها الأقوال أظهر 

.زكاتهمايودون لا أنهم افه، مبيل في لها إنفاقهم وعدم والفضة الذهب بكنزهم 
بنافه عبد عن مالك: فمال الكنز؟ وأما الأية؛ هذه تفسير في كثير ابن قال 

زكاته.تولى لا الذي اّل هو عمر: ابن عن دينار، 
أديما قال؛ عمر، ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن وغيره، الثوري، وروى 

كنز.فهو زكاته تؤدى لا ظاهرأ كان وما أرصين، مع تحت كان ؤإن بكنز، فليس زكاته 
.ومرفوعاموقوفا هريرة، وأبي وجابر، عباس، ابن عن هذا روي وقد 

فىمدفونا كان ؤإن بكنز فليس زكاته أديت مال أيما نحوه: الخطاب بن عمر وقال 
ه.ا لأرصى، ا وجه على ن كا ؤإن حبه، صا به يكوى كنز فهو ته زكا تود لم ل ما وأيما رصس، ألا 

أصوبالقول هذا أن شك ولا والدي، عكرمة، القول: هذا عنه روي وممن 
إذابالباقي يكوى لا الزكاة هو الذي المال في الواجب الحق أدى من لأن الأقوال؛ 
هاهوريم ق؛لهرئم صدثه أمويم يذ تعالى: قال كما تتلهره الزكاة لأن أمسكه؛ 

.كيهاما بحد تبقى أموال في إلا جعلت ما المواريث ولأن 
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الأعرابيقصة في وغيره ائه عبيد بن طلحة حديث ت ذلك في الأدلة آصؤح ومن 
فرضالله بأن الني أخبره لئا ثعلبة، بن صمام وهو هوازن، من سعد، بني أحي 
.تطهمع((أن إلأ ررلأ، له: قال المي فإن غيرها، عاي هل وقال: الزكاة، عليه 

فيقدمنا وقل [، ٢١٩بقرة: ]الأنمنوه ؤ متفئ نايا تعالى: وقوله 
حمسةدون فيما ررليس وقوله: مها، بد لا التي الحاجة على زاد ما أنه تحقيق ررالبقرةاأ 
صدقة.كل نفي تعم فهي النفي سياق ش نكرة صدقة لأن الحديث؛ أوسق؛؛، 

أخر:أقوال ١لأية وفى 

وذكرشبترشأه. صدقه أمؤلهم ين كقوله: الزكاة؛ بآيات منسوخة : منه1
بنوعراك العزيز، عبد ين عمر قال وبه أيضا. عمر ابن عن بالنسخ القول هدا البخاري 

فهوذلك من أكثر كان وما نفقة دونها فما لأف ا أربعة قال: أنه على وعن اه- مالك، 
يدخرأن الإنسان على يحرم أنه وهو معروف، لأية ا هده في تهقتع ذر أي ومذهب كنزا 
باسلا الواجبة حقوقه أديت ما ادخار أن يخفى ولا اه. عياله، نفقة عن فاصلا شيئا 

الملمين،عامة عند كالضروري وهو به، 

منرحل مات قال: هئد، علي عن أحمد، الإمام رواه عما الجواب ما قيل: فان 
صاحبكمءا،على صلوا رركيتان؛ : اللهرسول فقال درهمين أو دينا^؛٠٠ وترك الصفة، أشل 
رحلمات قال: عجلان بن صدي أمامة أبي عن حوسب، بن سهر عن قتادة رواه وما اه. 
فيفوحد آخر ^٠^؛، ثم ُركيةاا ^^•٠ الله رسول فقال دينار مئزره في فوحد الصفة أهل من 

أنخهنه، على عن وغيره الرزاق عبد روى وما ■ رركيتازة ه: اممه رسول فقال ديناران مئزره 

يقها رسول أصحاب على ذلك فشق ثلاثا، يقولها ، للقصةاء نيا للذهب نيا ١١قال: النم، 
يافقال؛ افه. رسول من ذلك لكم أعلم أنا ه: عمر فقال نتخذ؟ مال فأي : وقالوا
وقلباداكرأ ررلمانا فقال: تتخذ؟ المال فأي : وقالواعليهم سق قد أصحابك إن افه؛ رسول 
•الأحاديث من ذلك ونحو . دينهأأعلى أحدكم تعين وروجة شاكرأ 

الزكاةبفرض نسخ. ثم أولا كان التغليفل هذا أن _: أعلم تعالى وافه - فالجواب 
ها•عمر ابن عن الخاري ذكره كما 

كمحرةآثار ذر أبي عن وردت الر؛ عبل ابن قال الباري(؛ )فتح في حجر ان وقال 
فهوالعيش؛ ومداد القوت عن يفضل مججمؤع مال كل أن إلى يذهب كان أنه على تدل 
ذلك.في نزلت الوعيد أية وأن فاعله، يذم كنز 

أنإلى الزكاة، مانع على الوعيد وحملوا يحدهم، ومن الصحابة جمهور وخالفه 
قال:أنه أوص بن شداد عن ذكر ثم نسخ، ثم الأمر، أول في. واجبا ذلك فكان قال: 
يرخصثم قومه إلى يخرج ثم الشدة فيه . افه رسول من الحديث يسمع ذر أبو كان 

اه.الأول، بالأمر ويتعلق الرخصة، يسمع فلا ه الني فته 
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إنؤ قوله• مع اقرانها بدليل الكتاب، أهل خصوص في هي العلماءت لعض وقال 
الأية.وأمحاي4 أ'محافي يى حقبجإ 

أنفاعلم الزكاة، يودي لا من في وأنها عامة، الأية أن التحقيق أن علمت فإذا 
المبارك،ب لكتنا ا هذأ ترجمة في قدمنا وقد الزكاة؛ آيات في إليه المشار هو بها الراد 

بيانإنها حيث من السنة، من البيان نتمم بالمقصود واف غير كان إذا بالقرآن البيان أن 
وقوله؛لأية، ا . ..أمؤلم ين حد م كقوله؛ الزكاة وآيات به، المبين للقرآن 
ثنثم قمحنا ومنا ءقسير ما ه1تت ين أؤأنف_قوأ وقوله؛ [، ٤٣]المدر0: ^٥^ ١٢^^١^١ 

المالكي،منداد حويز ابن قال وقد بالمنة، فتبينه بالبيان تفي لا [، ٢٦٧]البقرة؛ آلآرني(يم 
وحول،ؤإسلأم، حرية، شرومحل؛ بأربعة تجب وهي العين، زكاة لأية؛ ا هذه تضمنت 
حلاف.الشروط هده بعض وفي اه؛ اكين، من مليم وضان 

لأية.ا يعاقا ؤآنفروأ تعالى؛ قوله 
كلعلى الجهاد إلى الخروج في التشديد من الكريمة الأية هذه في ما يخفى لا 

ةأنيئ هد ولا آلعنعكاؤ عد ؤممس بقوله؛ التشديد هذا رفع بين تعالى ولكنه حال، 
.لها نامحعخة فهي الأية؛ . . [. ٩١]التوبة: يدقوث\ ما ثدمحيى لا أقيىة> يمث؛ 

ثيً ي ثأكلن ثألتكن س ألئثس ^إدا تعالى: نوف 
الكاتبون.بالرقاب المراد إن والليث؛ الشافعي، قال . ألنثاد-،ه■ 

نوعمر حيان، بن ومقاتل البصري، والحسن الأشعري، موس أبي عن تحوم وروي 
تعالىقوله القول لهذا ويدل زيد. وان والزهري، والنخعى، جير، ن وسعيد العزيز، عيد 
الرقابمحي؛ عبا ابن وقال [، ٣٣! jjjJl]ءاسةمه أرى أف مال ين ^٠٢ ١٠٧^الكاتبين؛ في 

ؤإسحاق.وأحمد مالك مذهب وهو الزكاة. من الرقّة تعتق أن بأس فلا المكاشين، من أعم 
لأيةا هذه في تعالى صرح • ه يم عياب دم أمي يسود يوذون ؤُأؤيا تعالى؛ قوله 

الأليم.العذاب له انثه رسول يؤذي من بأن الكريمة، 
المهين،العذاب له وأن لأحرة، وا اكنيا فى ملعون أنه أرالأحزابء؛ فى وذكر 

عداثالم ؤأعد وأٌر} ألن-تآ ؤ، أممه قتم قثؤلم آه يرذمحق أك ت ه قولفي وذلك 
]الأحزاب[..4 ثهسأ 

.وماقوله؛ إلى ه سؤره عليهز تهرل أف ألمثتفقؤف ؤبمئدر تعالى؛ قوله 
تفضحهمسورة الله ينزل أن يحذرون النافقين بأن الكريمة لأية ١ هذه في صرح 

وذكر، يحذرونه كانوا ما مخرج أنه بين ثم الخبث؛ من ضمائرهم عليه تنطوي ما وتبين 
أنمص هلوبهمِ ي، ثيب ^أم تعالى؛ قوله وهو ذلك، فاعل أنه أخر موصع في 
وبين•٣[، -  ٢٩]محمد: ه أثمل ثنن فا ؤوإتوئ،ن قوله؛ !لى .4 آًنثثآلم أثم ج مبل 

٤[.]المنافقون: علتيم٩ صلحي َكل أؤغئسؤن قوله؛ وهو خوفهم، شدة اخر موصع في 



٢٢٣•( ٨٦- )٤٧ الآي1ت التوبة: سورة 

ينووسوك أس أعثنئم أن إلأ' منوأ ؤونآ تعار؛ قوله 
يعيبون4أي ؛ شيئآ وحدوا ما المناشن أن ت الكريمة الأية هذه في صرح 

والبركة.الخير من ه نبت4 على فتح بما فأغناهم عليهم تفضل افه أن إلا وينشJونم 
والأيةالوجوه، من بوجه ينقم أو يعابا أن يحتمل شيء يوجد لا أنه والمعنى 

ثبمت وقوله ]اوّروج[، ر.ه لشد آمُم إئي يوموأ أئن إلإ يمم ئئموأ ؤوما كقوله; 
منأنيمأ ت سا، وق__ول[، ١٢٦: لالأء_راىالما لتنا إثاJنتا ءامثا آنت إلا يج" 

[،٤٠ت لحج ]ا ه آممه رننا يقؤلؤأ أنت إلا حل لغ—ير دثيهم 
الذيياني!النابغة قول العرب؛ كلام من ذلك ونفلير 

الكتابقر١٤ من فلول بهن ستوفهم أن غير فيهم عبب ولا 
الأخر:وقول 

إلاة يأمن موا مقنا م
الأخر:وقول 

عيبمن في بك فما 

واغضبإن ون يضربم هأن

ألفسصمسلمهرول الكلب ان جب
لأيةا هذه في تعالى ذكر يثيوذه. مالوا ؤ حثأ أشد ثهئر ئار وثل تعالى: قوله 

أخر؛مواصع في ذلك وش -، منها والملين الله أعاذنا - جهنم نار حر شدة الكريمة 
لاقؤئئزاعه ١. محق خانن1 وه وقوله: ٦[، ث ]التحريم ؤإئجارآه آلناس وقودها ويأيا كقوله• 
وقوله:[، ٥٦]المساء: ه وها جودا بدلنهم جاودهم يتث ومه وقوله: ^[، ji_Ji].ه 

ثديين مقيع وثلم وأيلي بمحم ؤا ثا ه، آلإبم-مبمهر يءؤبميم مق ين 
]الك_هف:لأية ا آفيجؤأه يئؤى َةلهل بماؤ يعاوأ دسمثؤأ وإن ؤ ت وقوله ]الحسجا، إ.إه 

الايات.من ذلك غير إر [، ١٠]محمد: اعثآءههم4 ثثطع خميئا •آء وقوله: [، ٢٩
نفءر-مأ أن ئئل شيرؤج ءآنقدزق مئم 'مثؤ إل أثه رجكف ءن تعالى: قوله 

غزوةعن المخلفين الكريمة: الأية هذه في اش عام، . قوله: إلى أذداه 
المخالفةشرم لأن معه.؛ القتال ولا نبيه، مع الخروج في لهم يؤذن لا بأنهم تبوك 
الكثير.الخير فوات إر يودي 

اي>مأنإثثح آذهللمئثن إدا ألمخلنول كقوله: أخر آيات فى هذا مثل جاء وقد 
وقوله:[، ١٥]الفتح: مذه ين أثن ل ١٥قوله: إلى نقث،لإه درؤثا إثأ-غئوها 

منذللثط غير إلى [، ١١•]الأنعام: ُِ،ةِه أول يوينوأ ي َكا ثأبممبمم أقديم 
والصبيان،النساء مع فيبقى الغزو في الرجال عن يتخلف الذي هو والخالق الآياتا؛ 

.لشنفرى ا قول ومنه 
يتكحلا داهنويغدو يروح متريب ة داريف، الخولا 

أولوأاسهدك ؤبمش خ وجنهدوأ أش ءاينوأ أف ئؤرة أردث ووإدا تعالى: قوله 
•.4 ج ظ دو، وثاأوأ ثئهن 
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بالإيمان،الأمر فيها سورة أنزل إذا أنه الكريمة، لأية ا هذه في تعالى انثه ذكر 
القدرةمع الجهاد عن التخلف في الماشن من الأغنياء استأذن ه، نبيه مع والجهاد 

الغزو■عن المتخلضن القاعدين مع يتركهم أن ه اض وطلوا علته، 
الشاكينصفات من وأنه المؤمنين، صفات من ليس هذا أن آخر موصع في وبين 

ياقمثؤبمورك ارثي بمتنئزك ولا ت قوله في وذلك الأخر، واليوم بالله يؤمنون لا الذين 
الأقث تنتئذه إJثا . أل1شنى عيئ؛ وألدض وأنشر ايؤي ثجنهدوأ أن آوخو وأثويَ 

أنوبض ضن؛رددرث.ه، ؤ لثن هربهن وأزهاق آمحر وأثو؛ِ إش ,محرى 
عقألثبمث 'ؤإقثا بقوله؛ ؛ قلوبهم على مهلؤع وأنهم بذلك، علميهم الميل 

الأية.عق ألك نثلتع أئما,كا مع ة؛ومأ يأن رصإ آعنآء وحب د1؛ئنمك 
أنزلئ^%٦ كقوله: الجهاد، إلى الخروج من جزعهم شدة أحر مواصع في ولمن 

يىعقي آتصي ئْلمر إقإف يئلثيث كنو هومم ؤ، ١^؛، رأتث> أئنثاو منا وذكر ئذئ؛' 
عثهبمثى كك-ى لينهم ئدمحر إلك يّظرثمق هتهم آ-لإفا حاء ^^١ وقوله؛ ٢[، ]محمد؛ ه مؤت ل٢ 

الايات.من ذلك غير إلى [ ١٩]الأحزاب! حداده يألمنه ظتؤحكم آ-أوف يهب ^دا المنن ين 
أثئقين ءبمي، أئعوئم وه وآلأصاي ألثه؛ء>فين ِس أيوؤ0 ؤوأل؛يثؤ0 تعالى؛ قوله 

منالأولين السابقين ابعوا الذين بان الكريمة الأية هنْ في تعالى صرح عده• وُبموأ عتأم 
بالخلودوالوعد تعالى، اش وصوان في معهم داخلون أنهم بإحسان، والأنصار المهاجرين 

انباحابقين المساتبعوا الذين أن أحر، مواضع في وبين لخفليم، ا والفوز الجنات في 
٣[،: 4j_JI]؛إه قحمؤأ لما ثمم وعلا-؛ جل - كقوله الخير، ش يشاركونهم 

وقوله؛[، ١٠: ]١نحشر لإحو.ماه .واقا آعغر رقا يمؤيى بعديم يى مآءو ؤو!قلخث■ ر وقوله 
[.٧٥]الأjفال: ئأولتك ع،تةإ وجنهل-وا' وثابموأ بمئز ين ءاموأ ُؤرألبم 

السابقينعن رصي قد أنه الكريمة، لأية ا هذه في صرح تعالى أنه يخفى ولا 
فيصريح قرآني دليل وص بإحسان، اتعوهم والذين والأنصار، الهاجرين من الأولين 

اللهرصي من أبغض حيث، - وعلا جل - لنه مخالفا ضال أنه ويبغفهم، بهم يمن أن 
وطغان.وتمرد _ وعلا جل _ له مضادة عنه الله رصي من بغض أن شك ولا عنه؛ 

١لأية؛تصه ص ثلثم لأ آؤثاؤ، عز مردؤأ أنديته م ورأ تعالى؛ قوله 
يعلمهملا منافقين المدينة أهل ومن الأعراب من أن الكريمة لأية ا هذه في صرح 

َةامأبما شى ؤما ؛ؤ،الا عنه؛ قوله في نوح عن ذللث، نفلير تعالى وذكر .، الله رسول 
افهصلوات كلهم عليهم - شعيب عن نفليرْ وذكر ]الئعراء[، الأية . • .ه• تمأزر؛ك 
.4ضط عثكم أنأ وتآ موتن حقئر إن نكم نن أش ؤيخأ قوله؛ في - وسلامه 

وقدالماصة، لأيات ا في تقدم كما النافقين بعض على نبنه اممه أ>طلع وقد اه. ]هود[، 
معلوم.هو كما ذلك، من بشيء رؤ^ا، اليمان ين حذيفة صاحبه أحبر 

,؛اي-ائهؤبمدمآ منهية عن إلا لأإي-ه إبرهين آنؤعثار كامحى وما ؤ تعالى؛ نوله 



٢٢٥الأية)؛("يونس؛ ٌورة 

بقوله!^٠^^٢،؛ سورة في بينها ولكنه ، ٥ إيا وعدها التي الموعدة هده هنا يبين لم ■ لأية ا
•]مريم[ حظ.ه إِ، َكادثثا إمؤ ؤق ثك مأسنعفر عثك سأم ؛^،3، 

نيرعن—تر ما ءلمي ٧ آئيهظم ين رنوح عئه=قلم ت تعالى قوله 
هذابعث أن على تدل الكريمة لأية ا هذه .(ه. قمر تءوز ثكنتكم 
وغايةالكمال، غاية المشعرة الصفات بهذه متصف هو الذي نا أنفمن هو الذي الرسول 

أحر؛مواضع في ذللث، بتن وقد علنا، نعمه وأجزل تعالى، اش منن آعفلم هو علينا شفقته 
[،١٦٤عمران; ][ل 1مسأمه مى وّولأ ض؛ بمث إذ المؤمنان عل؛ آثع من أمد ؤ تعالى؛ كقوله 

تإ؛رامم[،.ه آور دار مثثم محآحوأ َةرا ه ست ددؤأ ق؛ ثر!ق أتم ه ؤ وقوله؛ 
الآ1ت.من ذلك، غير ؛ر ،[، LjSii]٠ صك نته إلا ؤثثآ وقوله: 

أتظيوِه.آكرهم( رب وهو م>==فلت وعشم تعالؤ،• قوله 
وعلاحل - عليه بالتوكل .، نبيه ا![كريمة لأية ا هدْ في تعالى أمر 
والتوكلوسلامه، الله صلوات عليه المننوكلين سيد فهو ذلك،، ممّتثل أنه سلن، ولا 

وسلامه.عليهم الله صلوات المرسلين من إخوانه سان وهو تعالى، الله على 
الصلاةلمتنا وعلى عليه هود عن كقوله أحر، آيات فى ذللا، تعالى بين كما 

الثر تعا ممِوني دوبهء ين، ؤ( دن،يت منا بيئء أؤ، ؤآئبدوأ أق أشيد إق وقاد لأم وال
بمرزع( رف إة مامحشأ ءاجد هو إلا دآئإ يي، ئا رن، أش عز ؤجنخ 0 أ. 

َكانإن نقوي فويهء ءال، إي مج تآ عتيم ووأيد نوح■ عن تعالى وقوله ]هود[، .ه سثقبم! 
^لا ه نثِةم أم محإ ؤكيئ، ه P، أؤ قص ص، تقا;يى ثوؤ كو 
الرسل(؛جملة عن، تعالى، وقوله ونزآ، لوثفلثرن.ه ^؛٦ إث٤ آمحوأ ئر عنه ثوؤ أم 
[.١٢ثآ عق وميمث؛ ثثئ هيشا وئد أقه ، Jcنوحقل، ألا تآ ووما 

عروم حنين، يوم قوله اش، على، ه سنا توكل عغلم عر الأدلة أوضح ومن، 
العفلم!الموقف ذلك في بغلة 

المْللبد عبابن ا أنكوب لا المي ا أن

بكطإثلٍ

يونسسورة 

الأية-لجوه يذ ثهئ تحار■ قوله 
الحميم،بشرب القيامة يوم يعذبون كفروا الدين أن الكريمة! لأية ا هده في ذكر 
أحر،آيات ش الحميم هذا أوصاف وذكر الحار، الماء والحميم! الأليم، ,وبالعذاب 




