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إييثثؤ لمق، ين بمكؤت ؤ»و\ ت كقوله كثيرة؛ آيات في أيفا المذضر٥ هي وهذه خردل، 
]اوسءادلث:ص ئن ي أكر ذ;ك ِس أه ;لا ئئ ي محت ه ث1بمر ئز 

جثنا ط ثنيم >ئتققن وقوله: ٤[، \صيد: كتإ4 ث أق ثثو س وقوله: ٧[، 
منسون و/تُ ين ينه ثتلؤأ وم1 ثب ي ظن ■ؤرن1 ه: وقول]الأع_راف[ )ؤاه عتيثك 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٦١ت ]يونس ه فه تمضؤن إي ثمؤدا عؤر محكنا إي عمز 
وحلاله،له بكما اللائقه الكيفية على قال، كما عربيه ء،لى مستو ء وعلا جل — فهو 

فيولا لأرض ا في ذرة مثقال عنه يعزب لا يده، قبضة في كلهم بحلمه، محيط وهو 
مبين.كتاب في إلا أكبر ولا ذلك من أصغر ولا السماء، 

ص
الإسراءسورة 

ه٠ . . \يؤنث\ آنتتحد إق ^١^ ٥٢آتتبحد يى قلا ب يمني آسمئ ^-SZ ت تحار قوله 
يعصيقول أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترحمة في قدمنا قد الأية. 

ذلك،نبين فانا لقول، ا ذلك صحة عدم على تدل قرينة لأية ا في ويكون قولأ لأية ا في ء علما ل١ 
أهليحص زعم ل١كريمة، ا لأية ا هذه في المذكور ه به ء لإسرا ا هذا ن ١ علم فا ، ذلك، علمت فإذا 

٠وحي الأنبياء رويا لأن اليقفلة؛ لا المنام في أنه زاعما حسده، دون بروحه أنه العلم 
هرفنا ولكن الجسد. دون بالروح والمعراج بالجسد، الإسراء أن يعضهم وزعم 

عبارةوالعبد قال: لأنه مناما؛ لا يقفلة ه وحسده بروحه أنه على يدل القرآن 
لأمورا عند كون إنما والتسبيح أؤسثىه قال: ولأنه والجسد؛ الروح مجمؤع عن 

محتاآلبمر بلع وما تعالى: قوله ويؤيده منه، يتعجب حتى ن شأ كبير له يكن لم مناما فلوكان 
ء\£ا\ه.من : هتاوقوله الروح، لا الذات آلات من البصر لأن ]النجم[؛ و(ه ،ئ 

أثقآألرءئا جثتا وعلا حل — قوله ذلك على القرآنية الأدلة أوضح ومن 
كمامنام، رؤيا لا يقفلة عين رويا فإنها ق آلمشؤة ؤآلسجنأ محناين ِقنه إلا أرقك 

ومره•عباس ابن عن صح 
محبباولا فتنة، كانت لما منام رويا كانت، لو أنها ذلك على الواضحة الأدلة ومن 

يصح،لا مجا فيه يرى قد المنام لأن إكار؛ محل ليست المنام رويا لأن قريش؛ لتكذيب 
منأن المشركون فزعم والعجائب؛ العرائب من يعينه رآه ما هو فتنة الله جعله فالذي 
التيالملعونة الشجرة وكون لهم، فتنة فصار محالة، لا كاذب فهو يعنه ذلك رؤية ادعى 
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هالني عن اليمان، بن حديقة عن حراش، بن ربعي عن عمير، ين الملك عبد عن 
بنمسعر عن سفيان، وحدينا . وصرآابكر أيي ت بعدي من باللذين رراقتدوا قال؛ أنه 

بقتلأمر أنه بن عمر عن شهاب، بن طارق عن لم، مين قيس عن كدام، 
الزنبور.المحرم 

والمسترسمات،الواشيان اش أرلعن نال! مسعود ابن عن البخاري وروى 
فقال:ذلك. في امرأة له فقالت اشأأ لخلق المغيرات، للخسن، والختفلجات والمتنيصات، 

بينما قرأت لمد فقالت: افه. كتاب في وهو اطه.، رسول لحن من ألمن لا ومجالي 
ءاثكأقرأت: أما إ وجدتيه لقد قرأتيه لئن قال: أ تقول؟ ما فيه وحدت فما اللوحين 

عنه.نهى قد فانه ئال: بر. قالت: ٧[؟ ]الحشر: ةننهوأاه عنئ هذؤ وما ققسدؤئ أؤئ، 
أوهرب أصله فيه أو القرآن، في فهو شيء من ه الني قال ما برجان: ابن وقال 

به.قضى أو حكم ما كل وكدا عمه، من عنه عمه أو فهم، من فهمه بعد، 
تعالى؛الله فهمه لمن القرآن من استخراجه يمكن إلا شيء من ما غيره: وقال 

^^٠: المنافقيناآسورة ررفي قوله من وسين ثلاثا ه الخم، عمر امتنبقل يعصهم إن حتى 
وعقبهاسورة، وستين ثلاث رأس فإنها [ ١١]المنافقون: ه أجلها جاء إدا مسا آلله يؤحر 

فقده.في التغابن ليفلهر ُرباكمابن؛ا 
علمابها يحط لم بحيث والاحرين، الأولين علوم القرآن جمع المرسي• وقال 

عنهورث ثم سبحانه، به الله استأثر ما حلا ه، الله رسول ثم به، التكلم إلا حقيقة 
وابنمسعود، ابن ومثل الأربعة، الخلفاء مثل وأعلامهم؛ الصحابة سادات ذلك محفلم 

عنهمورث ثم الله• كتاب في لوجدته بعير عقال لي صاع لو قال: حتى عباس، 
العلم،أهل وتضاءل العزائم، وفترت الهمم، صرت نقا ثم بإحسان، لهم التابعون 
علومه،فنوعوا فنونه؛ وسائر علومه من والتابعون الصحابة حمله ما حمل عن وضعفوا 
فنونه.من بفن طائفة كل وقامت 

وعدوعددها، حروفه مخارج ومعرفة كلماته، وتحرير لغاته، بضبهل قوم فاعتنى 
منذلك غير إلى سجداته، وعدد وأرباعه، وأنصافه وأجزائه، وسوره وآياته، كلماته 

لماتدبر ولا لمعانيه، تحرض غير س المتماثلة؛ والأيات المتشابهة، الكلمات حصر 
القراء.فسموا فيه؛ أوتخ 

الحاملةوالحروف والأفعال، الأسماء س والمبني منه بالمعرب النحاة واعتنى 
والتعدي،واللازم الأفعال، وضروب وتوابعها، الأسماء في الكلام وأوسعوا ، وغيرها
وبعضهم.مشكله، أعرب بعضهم إن حتى به؛ يتعلق ما وجمح الكلمات، حمل ورسوم 

كلمة.كلمة أعربه 

يدلولففلآ واحد، معنى على يدل لفف1ا منه فوجدوا بالفاظه، المضرون واعتنى 
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منه،الخفي وأوصحوا حكمه، على الأول فأجروا أكثر؛ على ولفظا 4 معنيين على 
فكره،منهم كل وأعمل المعاني، أو المعنيين ذي محنملأت أحد ترجيح إلى وحاصوا 

.نظره اقمحساه بما وقال 

مثلوالنفلرية، الأصلية والشواهد العقلية، الأدلة من فيه بما الأصوليون واعتنى 
الاياتمن ذلك غير إلى [، ٢٢]الأنساء: كثدأ4 آس إلا ت\ذئ تيآ ف قوله: 

وعله،وقدرته وقدمه، وبقائه ووجوده، الله وحدانية على أدلة منه فاستنبطوا الكثيرة؛ 
.الدJنأأدارأمول العلم هذا وسموا به؛ يليق لا عما وتنزيهه 

يقتضىما ومنها العموم، يقتضى ما منها فرأت حطابه؛ معاني طائفة وتأملت 
وتكلمواوالمجاز، الحقيقة من للعة ١ أحكام منه ستني2لوا فا ذلك؛ غير إلى الخصوص، 

والأمروالتشابه، والمحكم والحمل والظاهر، والنص والإضمار، التخصيص في 
والأستقراء؛الحال واستصحاب الأقيسة، أنواع من ذلك غير إلى والنسخ، والنهي 
,أ(لفقه ا صول أ  ١١لقن ا هدا وسموا 

والحرام،الحلال من فيه قيما الناكر وصادق النظر، صحيح طائفة وأحكمت 
وسموهحسنا؛ بسطا ذلك في القول وسهلوا وفروعه، أصوله فأسسوا الأحكام، وسائر 

.أيضاءآود)س الفرؤعءأ علم درر 
ونقلواالحالية، والأمم السابقة، القرون قصص من فيه ما طائفة وتلمحت 

ذلكوسموا الأشياء؛ وأول الدنيا، يلء ذكروا حتى ؛ ووقائُبمم أثارهم ودونوا رهم، أخبا 
,والقصص((Jرلالتاريخ 

الرجال،قلوب تقلقل اش والخواعفل والأمثال، الحكم من فيه لما آخرون وتنبه 
وذكروالتبشير، ير لتحل وا والوعيد، الوعد من فيه مما ستنيعلوا فا الجبال، ل تدكي وتكاد 

منفصولا - والنار والجنة والعقاب، والحساب والحشر؛ والنشر والمحال، الموت 
.والوعاظ(أ للالخهلباء بدلك فسموا الزواجر؛ من وأصولا الخواعفل، 

البقراتمن ت يوسف قصة قي ورد ما مقل التعبير؛ أصول من فيه مما قوم واستتبعل 
ساجدات،والنجوم والقمر الشمس روية وفي المجن، صاحبي منامي وقي الخان، 

إخراجهاعليهم عز فان الكتاب؛ من. رويا كل تفسير ستنبعلوا وا الرؤيا؛ء؛ تحبير  ١١وسموه 
إلىنقلروا ثم والأمثال. الحكم فمن عر فان الكتاب، سارحة هي التي المنة فمن منه، 

يقوله!القرآن إليه أسار الذي عاداتهم وعرف مخاطباتهم، في العوام اصتللاح 
[.١٩٩]ألأعراف: آلإ،فه 

علم١١ذلك وغير وأربابها، الهام ذكر من الموانيث آيات في مما قوم وأخذ 
بحسا  ١١والثمن والدس والربع والثلثا، النصف ذكر من منها واستنبهلوا الفرائفس(( 

٠الوصايا أحكام منه واستخرجوا الحول؛ ومسائل الفر١ئصأأ، 
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والنهار،الليل في الباهرة الحكم على الدالات الأيات من فيه ما إلى قوم ونفلر 
.المواقيت؛؛ررعلم سمتخرحوا فا — ذلك وغير والبروج، والنجوم ومنازله، والقمر والشمس 

السياقوحمن النظم، وبديع اللففل جزالة من فيه ما إلى والشعراء الكتاب ونظر 
وغيروالإيجاز، والإطناب الخهلاب، في والتلوين والخالص حليع والمعا والمبادئ، 

.والبدع؛؛والبيان العاني ررعلم منه فاسمتنبهلوا ذلك 
ودقاثق،معان ألفاظه من لهم فلاح الحقيقة؛ وأصحاب الإشارات أرباب فيه ونظر 

والهيبة،والخوف والحضور والبقاء، الغناء مثل ، عليهااصطلحوا أعلامآ لها جعلوا 
ذلك.أشبه وما والبسعل، والقبض والوحشة، والأنس 

منه.الإسملامية الملة أحدتها لي ا الفنون هده 
والهيئة،والجدل الهلب مثل! الأوائل، علوم من أحر علوم على احتوى وقد 

ذلك.وغير والنجامة، والمقابلة والخير، والهندسة 

كونإنما وذلك القوة؛ واستحكام الصحة، ، l-l؛aJحفظ على فمدار0 العلب! أما 
قوله؛وهي واحدة آية في ذلك جمع وقد المتضادة، للكيفيات تبعا المزاج باعتدال 

[.٦٧]الفرقان: ئؤإثاه د؛ؤك نمى ؤوي=قان 

اعتلالهبعد للبدن الشفاء وحدوث احتلاله، بعل الصحة نظام يعيد بما فيه وعرفنا 
يعلبالأجساد طب على زاد ثم ^،^، ٤٤شه فيه ١^ محقق ؤث/لب قوله: في 

الصدور.وشفاء القلوب، 

السمواتملكوت من فيها ذكر التي ت لأيا ا من سوره تضاعيف ففي لهيثة: ا وأما 
المخلوقات.من والسفلي العلوي العالم في بث وما والأرض، 

يثبمي، ة ظيل لا و ئس ئثث ذى ظؤ إك ؤأطلمو١ قوله: ففي اله-ثلسة: وأما 
له.ظل لا المثلث الشتكل أن وهو هندسية، قاعدة فيه فان ]اJرسلأت[ .ه 'أللهب 

والقولوالنتائج، والمقدمات البراهين من آياته حوت فقد الجدل: وأما 
عفليم.ذلك في أصل إبراهيم ومناظره كثيرأ، شيثا ذلك وغير والمعارضة، يالموجب، 
لتواؤيخوأيام وأعوام عدد ذكر السور أوائل إن قبل: فقد والمقابلة: الجبر وأما 

بقي،وما مضى وما الدنيا، مدة وتاريخ الأمة، هذه بقاء تاريخ فيها ؤإن سالفة، أمم 
بعض■في بعضها ٌضرويا 

بذلك.عباس ابن فسره فقد ٤[ : ]الأحقاف علمّه نرل أنرو : قوله ففي الجامة: وأما 
الصناعفمن — إليها الضرورة تدعو التي الألأت وأسماء الصنائع، أصول من وفيه 

نيرأؤءاؤي، تعالى: قوله فى والحدادة [. ٢٢]الأعراف: قصمافيره قوله" فى الخياطة 
والتجارةآيات، فى والبناء [. ١٠ؤوأثاكأشته]بأ: وقوله: [، ٩٦ثديييم]اعهف: 
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\إونطنتيوالنسج عزلهاه، ؤمصث\ والغزل [، ٢٧]المؤمنون: سكه أصغ 
أخر،ت ي في ]الواقعة[ ر.اه محبجث ما ^^!٠^ والفلأحة [، ٤١]السثموت: ه يثا أمحدق 
ه■حثه مثه ؤئثنيؤإ ؤ ]ص[، ؤعئإي بماؤ مل والسظن أؤ لغوصل وا آيات، في والصيد 

والزجاجة[، ١٤٨]الأعراف: عجلاه ثكهن من بمدمء ئ موش ي ؤوأمحد والصساغة 
4>ؤئأثذن والفخارة [، ٣٥]النور: واك4 ق [، ٤٤]النمل: مابموه تن ئ>ثُ 

أتترهق سون منذ ألقفيند ؤ\ك[ والملاحة [، ٢٨]القصص: آث-يزه عز تهثن 
والهلحنوالخبز أخر، آيات فى ٤[ ]العلق: د1كيِه جؤ والكتابة [، ٧٩]امف: 

والخل[، ٦٩]هود: -ثنيده والتلبخ [، ٣٦]يوسف: منيه ألهو أمل ۶؛؟ رأيي مدا 
المصارون،وهم [ ١١٢]المائدة: أل>رارخوىه ]المدثر[، ه رو( ئهلؤر ، ٤٢^^^والعصارة 
ر؛ؤصبمتعهوالصبغ كثيرة، آيات في والشراء والمع ٣[، ]المائدة: ه لؤم ما وإلا والجزارة 

ألجبالمى وؤئيؤن والحجارة [، ٣٧]فاطر: ؤحنره إثءس [، ١٣٨]المقرة: ٢^^ 
هرمتق إذ رمتاى ^٧؛( والرمي كثيرة، آيات في والوزن والكيالة [، ٧٤]الأع-راف: ِبوةاه 

[.٦٠]الأنفال: ه قوه ين أسهلعث> ئا لهم أؤوأء-دإ [، ١٧]الأمال: 
وحمعوالمنكوحات، والمشروبات المأكولات وصروب الألأت، أسماء من وفيه 

ا؛ىؤهمن ألكتف ؤ يطلنا ^ثا فوله: معنى يحمق ما الكائنات في. ويقع وقع ما 
زيادات.ْع ملخصا المرمي كلام انتنهى [. ٣٨]الأنعام: 

ولاباب منها فليس العلوم أنواع أما شيء، كل على افه كتاب اشتمل قد قلمت: 
المخلوقات،عجائب علم وفيه عليها، يدل ما القرآن وفى إلا أصل، هي مسألة 

الخلق،وبدء الثرى، تحت وما الأعلى، الأفق في وما والأرض، المموات وملكوت 
فيايليس مع آدم كقصة المالفة، الأمم أخبار وعيون والملائكة، الرمل مشاهير وأسماء 
نؤح،قوم ؤإغراق إدريس ورفع الحارث، عبد سماه الذي الوك وفي الجنة، من إخراجه 

والأخرينالأولين شعيب وقوم لوط، وقوم والناقة، وثمود، والثانية، الأولى عاد وقصة 
في،موسك، وقصة الرس، وأصحاب ؤإلماس، ويونس، تبع، ونوم مرتين• أرسل فإنه 

شعيب،ابنة ونزوحه مدين إلى ومسيره القبطي، وفتله اليم، في إلقائه وفي ولادته 
العجل،وقصة عدوه، ؤإغراق وخروجه فرعون، إلى وبعثه الطور، بجانب تعالى وكلامه 
قتالفي وقصته البقرة، وذبح القتال وقصة الصعقة، وأخذتهم بهم حرج الذين والقوم 

الصين،إلى الأرض من سرب في ساروا الذين والقوم الخضر، مع وقصته المارين، 
وقصةوفتنته، سبأ ملكة مع وخبره سليمان وقصة وقتله، جالوت مع وداود طالوت وقصة 
فيإبراهيم وقصة أحياهم، ثم الله فأماتهم الطاعون من فرارا خرجوا الذين القوم 

وقصةالييمتإ، وبنائه بمكة، أمه مع إسماعيل ووصعه النمرود، ومناظرته قومه، مجادلته 
وقصةورفعه، ؤإرساله عيسى وولادتها مريم وقصة أسهلها، وما يوسف وقصة اكبيح، 

الشصمطلع إلى ومسيره القرنين ذي وقصة الكفل، وذي وأيوب يحنى، وابنه زكريا 
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الرجلينوقصة بختنصر، وقصة والرقيم، الكهف أصحاب وقصة السد، وبنائه ومغربها 
وقصةمصبحين، ليصرمنها أقسموا الدين الجنة أصحاب وقصة الجنة، لأحدهما اللذين 
السماء.إلى يصعد أن أراد الذي المار وقصة الفيل، أصحاب وقصة فرعون، آل مؤمن 

ومنوهجرته. وبعثه عيسى وبشارة به، إبرامم دعوة . النبي، شأن من وفيه 
فيها،الصغرى وبدر عمران( آل )في وأحد الأنفال( سورة رفي، بدر غزوة ت غزواته 

)فيوتبوك الفتح(، )في والحديبية الحشر(، )في والضير الأحزاب(، )في والخندق 
وتف؛لاهرسّريته، وتحريم جحش، بتت زينب ونكاحه المائدة(، )في الوداع وحجة براءة(، 
إياه.اليهود وسحر القمر، وانشقاق الإسراء، وقصة لإفك، ا وقصة علته، أزواجه 

بعدبها يفعل وما الروح وقبص الموت، وكتفيه ا موته إلى ان الإنحلق بدء وفيه 
فيه،والسوال القبر وعذاب الكافرة، ؤإلقاء للمومنة الباب وفتح السماء، إلى صعودها 

توهي العشرة، الكبرى الساعة حل وأشرا الأرواح، ومقر 
ورفعوالدخان، والدابة، جؤج، وما ؤفأجوج الدجال، وحرؤج عيسى، نزول 

والخسف.التوبة، باب ؤإغلاق مغربها، ٌن الشمس وطلؤئ القرآن، 
والنشر،والحشر والقيام، والصعق، والفنع، الصور، نفخة مجن البعث! وأحوال 

والحوض،والميزان، والصرامحل، العرش، وظل الشمس، حر وشدة الموقف، وأهوال 
والشمائلبالأيمان الكتب ؤإيتاء الأعضاء، وشهادة منه، آخرين ونجاة لقوم، والحساب 

والأنهار،والثمار الأشجار من فيها وما وأبوابها، والجنة والشفاعة، الفلهور، وحلف 
وأنواعالأودية، من فيها وما والنار تعالى، ورزيته والدرجات، والألوان، والحلي 
مجلدات.في جاء بسءل لو مما ذلك غير إلى والحميم، والزقوم العذاب، وألوان العقاب، 

أسمائهمن وفيه حديث، في ورد كما الحسنى تعالى أسمائه جمح القرآن وفي 
جملة.الني أسماء ٌن وفته اسم، ألف مطلقا 

وخمسالثلألمائة الإسلام شرائع وفيه بحون، والالبضع الإيمان شعب وفيه 
.،اض عن ورد حديث كل تصديق ويه الصغائر، مجن وكثير الكائر أنواع وفيه عشرة، 

.الإكليل( )في الميوطي كلام اه ذلك،، في القول جملة هذه 
ؤإنشيء، كل بيان فيه القرآن أن إيضاح من فيه لما طوله؛ مع برمته أوردناه ؤإنما 

معالمملة، الإطالة حوف مناقشته.ا تركنا ؛الانتقاد جديرة أشياء لخدكور ا الكلام في كان 
الجملة.مغ المذكور الكلام في الفائدة كثرة 

الإعراب؛من وجهان تيءه ونثث.QJ تعالى؛ قوله وفي 
حدعلى حالأ؛ وابع منكر مصدر أنه والثانيI أحله، من مفعول أنه أحدهما 

الخلاصة)قي قوله 
لعطد زية تغبكرْ كشبقع يحالأ كر منومصدر 
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فيإلا مصدرا ل لتقعا ا تاء كصر سضْع ولم مصدر، ن لسا ا ان القولين* فلهر ا تنمه• 
)فيحيان أبو قال مصدر. لا اسم التبيان ت العلم أهل بعض وقال . والتلقاء التبيان 
علىيجيء المصادر باب كان ؤإن تفعال. على جاء مصدر ررتبيانآأ، أن والظاهر I البحر( 

الزجاججوز وقد تلقاء، تائه! كسر في تبيان ونظير والتطواف. كالترداد )بالفح( ل نفعا 
أكثرقول وهو بمصدر؛ وليس اسم ررتبياناة عقلية! ابن وقال القرآن. غير في فتحه 

علىيجئ ولم مصدر، أنه البصريين! عن والمبرد الكوفيين، عن ثعلب وروى المحاه. 
تعالى.الله عند والعلم اه_ ، ء وتلما تبيان ضربان! إلا الصادر من ل نفعا 

الأيةهذه في - وعلا حل - ذكر قثنلمان4. وثنى ننبمته ؤوسى ت تعالى قوله 
حطابدليل من ويفهم لمين، للموبشرى ورحمة هدى العفليم القرآن هذا أل 

المفهوموهذا كذلك، ليسوا الملمين غير أن س مخالفتها مفهوم أى — الكريمة لأية ا هذه 
ءامنإللديى هو ت كقوله أحر، مواصح في — وعلا حل - به حمح لأية ا هذه من 

[،٤٤مك،: ]فنئأه ءكهتر وهو وئث ءادايهم ؤآ ِقنرى وهك رذمآءُ هدو 
.4-ثثاثآ إلا ألءسى _لزئ ول" وتحمه ؤئآءُ هو ما '١لئزتان مف وقوف،: 
كذءءنادتد أبتحتقم يهون، ثن ئنهر سؤيأ رثث، مآ ؤرؤا -؛ وعلا حل - وقوله ]الإسراء[، 

مرُلارض يأما . متسروث وت إبمثا واد'بم ءامزأ أرت أة ايثث 
َكيرلونوله؛ ]اكو;ة[، .ه طإ}ثأل ودثأ رمامأ صهل -رإق ييثا رادمم 

الموضعين.في [ ٦٤]المائدة! طعنتنا يقي من إلك أنيل ما يتم 

ءي،ويتص آلئونف ذك، واثي وأيمكي، أندل أنر أثئ إة ؤ. ت الى تعه ئول
٠®< نص سم ئثم ^ ثألتحم ١^ 

ؤإيتاءن، لاحسا وا بالعدل خلقه يأمر أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 
بأوامرهيتعفلوا أن لأجل والبغي؛ والمنكر الفحشاء عن ينهاهم وأنه القربى، ذي 

المعجيم.لقصد ؤينهيءآ رريأمر، مفعول وحيف نهيه• ويجتنبوا أمره، فيمتثلوا ونواهيه، 
آلاه م سكان يثفوتقظأ تعالى! قوله بالعدل فيها أمر المي الأيات ومن 

إقآألامح، ئردوأ آن أتإؤأ آس ^إن وقوله! ٨[، ]ألماءدة! للأةنئ4 ، ٥١هو ثدوأ 
[.٥٨]اوساء! بملكي فبما أقن إة إليدي، كموأ أف آل،ير( بمحئ قكت>ِ ؤإدا آهلها 

وأحسوا١^٤؛ .؛ز أ؛يتؤ ثلمأ وولأ تعالى! قوله بالإحسان فيها أمر المي الأيات ومن 
وقوله![، ٨٣]البقرة! إتسثاناه وقوله! [، ١٩٥]البقرة! آللج-نإىه بجب أقه إن 

وقوله![، ٧٧قصص: ]الآ/؛نيه ي ألمساد ثج مثُ إقك أثه ثحسن ءكثآ قالهن 
[.٩١]آكوة: سبمؤ4 ين أصث ء ^ثا وقوله: [، ٨٣]القرة: ئظ4 ممقاين 

تقكآلذغ!ا يا تعالى! قوله القربى ذى بايتاء فيها أمر المنى الأيات ومن 
تالروم-ا،.اه الثمكمف هم ؤإؤثيق، آقي نته ١^^ هرى حيد له ألشيل ؤأن وألس-كبم 
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•وقوله ]ال-قرة[ ئية بدر ة ألتهل ئآن ■حمم ألهمبم( ئ؛ ُؤوءاتي وقوله• 
سمتؤذى قة ق إقئث وقوله: [، ١٧٧]اوقمِة؛ أكآه0ه دوتم، جمهء ؛! ٤٤أنال أؤوءاف 

الايات.من ذلك، غير )ر [، jJJi] iثرتة.ذا ث ي@ 
مرهوأ■ قوله والغي والمنكر المحناء عن فيها نهى التي لأيات ا ومن 

ثاألوحش رن مم إسا ؛^،j، وقوله; [، ١٥١]الأنع١مث وما .يئهثا يلهر تا الوجش 
ألإئرثلنهر ه: ولوق؛؛، ٣٣]الأء-مِاف؛ ألوه بمّ وأنس بكى دك ظهر؛ء 

نموإن والمنكر ]الأjع^م[ .اه يثيوق َثاذوأ تا سيجزون ألإم ةكسوث آفي؛كث> إة 
.فيها داخل فهو ت، لأيا ا هذه في باسمه يصرح 

قوله■بالإحسان والتفضل بالعدل الأمر بين فيها جمع التي الأيات ومن 
بقوله:الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهذا يدءه عويثر ما ب-؛ئفي قثا.نثإ ءاتقِ 

عدل،فهدا [ ٤٠]الشورى: ظج ثقة سئؤ ؤو-،ئوأ وقوله•' ^ ٥٣^ثئ ل-هر صمأم 
[•٤٠]الشورى: ه أثب ؤ قمم ثؤنج عكثا ُؤممئ • بقوله الإحسان إلى دعا ثم 

بقوله:الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهذا [ ٤٥]المائدة: ^^ ١٥^وقوله: 
ةؤثجك،المهء بمد أشم وثمن ؤ : وقوله [، ٤٥ئدة: [ ]١١٠قمه ئتفمارأ ثهو ِيدء ممدرثن ؤذس 

ثا-ت ٧٣^?!بقوله: الإحسان إلى دعا ثم عدل. فهذا ، ]١لثوري[ و(يم ممهل ين عنجم ما 
ألمنإٍاين إلقوء ألجهز ه نحب ه وقوله: ]الشورى[، آمحو.4 عتم لمي دؤث زن محبمثر 

1وح م\' ؤ،إن بقوله: الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهدا [ ١٤٨]اوساء: قإه ش ي 
ت.لأيا ا من ذلك غير إلى أء[، ]النؤ-را.ه ■^١ كان أثه ؛٤ نوء عن تنوأ أو محموه 

الجور،وعدم والإنصاف، القسئل اللغة! في العدل أن فاعلم هدا، عرفت فإذا 
فقدوالتمريعل الإفراحل جانب فمن والتمريهل، الإفراحل أي المرتبتين؛ بين التوسعل وأصله 
إلىأحسن نحو؛ بالحرف متعدية ستعمل وهي أحسن، مصدر والإحسان عدل، 

]يوسف:ه ألتم، من أمي إي ٩ أحس يوسف،: عن تعالى قوله ومنه والديك؛ 
.حنابه وحاء أحادة أي عمله، العامل أحسن كقولك! بنفسها متعدية وتستعمل [. ١٠٠
الكريمة؛لأية ا في داخلان فهما الذكورين، بمعنييه بالإحسان يأمر - وعلا حل — والله 
النبيفسر وقد صاحبه. فيه أحسن عمل الله لوحه الله عباد إلى الإحسان لأن 

،يراك؛ا فإنه ترا0 تكن لم فإن تراه، كآنالئ، اممه تعيد ررأن ت بقوله جبريل حديث في الإحسان 
.هود سورة في ذلك إيضاح قدمنا وقد 

الجمالةفي راجعة الكريمة الأية في المقمرين أقوال أن فاعلم هذا، عرفت فإذا 
لأنالفرائض؛ أداء والإحسان! افه، إلا إله لا العدل! عباس! ابن كقول ذكرنا، ما إلى 

ومنوالإفراحل، التفريهل وتجنب والمستل، الإنصاف عين هى الحلوق دون الخالق عبادة 
الذيالرجل في ه النم، قال ولذا أحسن؛ فقد الأكمل الوجه على الله فرائض أدى 
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العلانيةاستواء العدل؛ سفيان! وكقول ة. صدق إن الواجبات؛ على يريد لا حلف 
العدل؛هئد؛ علية وكقول العلانية. من أفضل السريرة تكون أن والإحسان؛ والسريرة. 
تعالىاش عند والعلم السلف. أقوال من ذلك غير إلى التفضل. والإحسان؛ الإنصاف. 

القلوب.له تلين الدي الكلام الوعظ؛ دؤوىيم لملخظم وقوله؛ 
؛هنا كقوله والنواهي، الأوامر على الوعظ إطلاق القرآن فى يكثر قيل؛ فان ت تنبيه 

أمرأق فوله؛ في والنهى الأمر إلا ذكر ما أنه مع لقنكم 
أنبعد البقرة سورة في وكقوله لأية، ا .ه ا.آكحشاو عن قوله؛ إلى 

ألادهوآقزيّ أم قن جمآ من يدء بجظ والرجعة؛ التنللاق أحكام ذكر 
منييع بجئظ يلنكم ؤ أيضا؛ ذلك نحو في التنللاق سورة في وقوله [، ٢٣٢]اومرْ؛ 

أقعائشة؛ قدف مثل عن النهي في وقوله ٢[• ]الطلاق؛ آوحئ^ ؤأتري أم يقن 
بالترغيبيكون لوعفل ا أن الناس عند المحروق أن ْع [. ١٧]النور؛ أيداه نعؤدؤإ أن 

والهي.بالأمر لا ذلك ونحو والترهيب 
لهتلين ما وأعظم القلوب، له تلين الذي الكلام هو الوعظ. صايتل أن ؛ فالجواب 

عدمفي الله مخهل من خافوا الأمر سمعوا إذا فإنهم ونواهيه؛ ربهم أوامر العقلاء قلوب 
اللهسخعل من خافوا النهي سبمعوا ؤإذا امتثاله. في الثواب من الله عند فيما وطمعوا امتثاله، 

والعلمعالخوف حادي فحياهم احتتابه؛ في الثواب من ءتد0 فبما وطمعوا اجتنابه، عدم في 
الخصلةالعرب؛ لغة في والفحشاء وطمعا، خوفا للهلاعة قلوبهم فلانت الامتثال، إلى 

معلقته؛في طرفة قول في كما فاحش؛ البخل؛ لشديد قيل ومنه القيح؛ في المتناهية 
المتشددالفاحش مال عقيلة ويصعلفي الكرام يعتام الموت أرى 

وأوعدعنه، ونهى الش-رع أنكره ما ^٤؛ ١١في وهو أنكر؛ مفعول اسم والمنكر 
الظلم.والبغي؛ العقاب. فاعله 

إساأق1ش ^؛^١ قوله: في ه نفكلى بغيه صرر يرجع الماغي أن تعالى بتن وقد 
[.٤٣]U>: أثلئ4 إلا أثئ ١'^ بجي ¥ji وقوت■' ، ٢٢٣]يوش: أثح4 ق ثظ 

محا؛هما أو الأم، أو الأب جهة من القرابة صاحب أي رؤذى ؛ وقوله 
؛محذوف المفعولين وأحد الإعطاء. والإيتاء؛ رحم، وصلة صدقة القربى ذي إيتاء لأن 
صاحبؤإيتاء والأصل؛ الثاني. وحيف الأول المفعول إلى أصيف المصدر لأن 

[.١٧٧]البقرة! لأية ا . . . -رؤته ألت-دلقا حبمهء عق ألماد أؤوء١ف كقوله؛ القرابة؛ 
لأيةا هذه قي - وعلا جل . أمر عنهدقزه. إدا آم تهد ؤوؤخم\ تعالى' ئوله 

فيماالعهود لجميع شامل أنه لأية ا وظاهر ، عاهدوا إذا الله بعهد يوفوا أن عباده الكريمة 
الأنعام(؛)في كقوله أخر مواضع في هدا وكرر الناس، وبين بينه وفيما وربه، العبد بين 

الإسراء؛في وقوله [، ١٥٢]؛لأنمام: لأية ا . . ^٠ ٥٨ومنعم دآلهظم آومحوأ آم تهد وؤ 
الأنعام.في هدا قدمجنا وقد [. ٣٤]الإسراء! ث1،ثولأيم َكارى أنهد إن أثهد 
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بهأوفى من وأن نفه، بدلك يضر إنما العهد نقص من أن آحر مرصع في وبين 
زسمسؤء قق هكئ ؛قا دكث يجئنا ت قوله في وذلك ذلك؛ على العثلم الأم اممه يؤتيه 

تقفيأن احر موضع في وبين [• ١٠المتح؛ ت عظيماه آجآ ئيؤهيه آثء عقه عنهد بما أاوإ؛ا 
[.١٣]الماتوة: يقثه؛ا ممضعم ءؤئ-ما قوله! في وذلك اللعن؛ يستوجب الميئاق 

الأيةهده في - وعلا حل - بين .،ؤاه. أش عند وما يمد بمدؤ ؤ،؛، تعالى! قوله 
أخر؛مواصع في المعنى هدا وأوضح يفنى، لا باق الجنة نعيم من عنده ما أن الكريمة 

ؤاهقاد ثن و ما لييبما ثنيا قيأ وقوله! [، ١٠٨]هود: محذوره، ع؛ر ؛^^٥ كقوله! 
فهتنكيك حمنا أجإ لهم أذ ألصنلءح-ت يمهلهمرك الن*ين اأ*وبمنيرن، ؤيبئر ؤ ه! ولوق، ]حس[ 
الأيات.س ذللئ، غير إلى ]!_، @ه ندا 

.ه تثرى ًتقامإ ما بثصن لمهم محروأ اي ؤ تعار! قوله 
أيِ أحرهم صروا الدين ميجزي أنه الكريمة الأية هد0 في - وعلا حل - م أق

كماحاب، بلا جراء أنه آخر موضع في وبين يعملون. كانوا ما بأحسن - عملهم جزاء 
١]الزمر؛ -مث1لإه يم ثممحز ألملإلأ يؤئ، قثآ قوله! في  ٠.]

قولهلأن حن؛ المباح فحل أن الكريمة لأية ا هدم من العلماء بعفى استئل تنبيه! 
المشاركة،على تدل تفضل صيغة ه تثرى حقامأ ما ؤ؛\>ي لأية! ا هدْ في 

الذيبالأحسن فيجازون المباح، من أحن والمندوب المندوب، من أحسن والواجب 
)مراقيفي درج وعليه المباح؛ وهو الحسن في مشاركتهما دون والمندوب، الواجب هو 

قوله!فى عود( ال

تهجنموالبيح قالوغيره ن حه نعه نيم لا نربا م
اؤفخدث١لمومحى! تعالى قوله ذللئ، ومن وأحن؛ حن إلى م ينقالحز أن إلا 

وإنؤ قوله! في عليه المنصوص فالجزاء [. ١٤٥]الأعراف! إأ-صي؛اه بمدوأ ُآمر .بموو 
لهوصمأم قوله! في لمدكور ا والصبر حن. بيءه عؤبمننم ما بي؛زا دمايؤأ عامتحِ 

؛خلف،ن ذكوا وابن وعاصم كثير ابن الحرف هذا وقرأ ، وهكذا أحسن، للمبؤنيم -ثث 
ذكوان.لأبن الثاني الطريق وهو بالياء، الباقون وقرأْ الحفلمة. بنون راولنجزيزا، عنه 

ثتدحيو؟ قثنيقم مؤمن ؤبمر أثئ آو دًْم ثن صنيْا يذ ؤٌئ تعالى! قوو4 
لأيةا مذْ في - وعلا جل - ذكر . .ه تعون حقالؤأ ما يأنس لمهم وقممهن 

—وعلا جل - فانه صالحا عملا عمل أنثى أو ذكرآ كان مواء عامل كل أن الكريمة! 
يعمل.كان ما بأحن أجره وليجزينه طيبة، حياة ليحيتننه م يق

أمور!ثلاثة استكمل ما هو العالح العمل أن على دل الحفليم القرآن أن أولا اعلم 
قثدؤثأؤمل ئاق|أ ^؛؛؛٦ ت يقول افه لأن .؛ الهي به جاء لما مواففته الأول! 

٧[.]ال>شر: ؛آنثهاه عنث تنوم وما 



(٩٧-٩٦)الأتان المحل: ♦؟'مِّورة 

إلاووأ ؤلُآ ت يقول - وعلا جل - ه ا لأن تعالى؛ لله حالصآ يكون أن الثاني• 
ننشئم تا ةعثJوأ . ديى ثم محلمثا لإد ه ٥[، ]السنة: ^؛1،^ لد هخآ أق تتدإ 
[.١٥„  ١٤]الزمر: دُولآه 

عمليوُن يقول: الله لأن الصبصحة؛ العقيدة أساس على مبنيا يكون أن الثالث: 
غيرلوكان أنه مخالخنه ومفهوم بالأيمان، ذلك فقيد مؤينه محبمو أنئ أر ينتم ين صنلث 
الصالح.العمل ذلك منه قيل لما مؤمن 

غيرعمل في كقوله كثيرة، آيات في المفهوم هذا - وعلا حل - أوصح وقد 
وقوله:]الف_رفان[، ه ثنثؤيل تجعكه؛بثاء ثمل ين عملؤأ ما إثا وؤوهدمتا من! مؤ لا 

يقامأما وئطث ,فها ص-نصأ ما ؤكثث آلقار إب ألآ:>رة ؤ< لم بمي 
ؤأءمنلهروقوله: [، ٣٩]ال_ن_ورت ِشعتيم َكمل وقوله: ، ]هود[ ل.ايم ينملؤف 
واختنلفالايات، من ذلك غير إلى [، ١٨]إبراهيم: عاصبمم،ه ثوك ي ألئخ يي ١^؛^ ِكرماد 

الكريمة.لأية ا هده فى التليبة ثالحتاة المراد فى العلماء 

لأنالجنة؛ في العليبة الحياة فهذه الجنة، في إلا الحياة تطيب لا ت قوم فقال 
ونحووالأحزان، والألأم والأمراض والأكدار، المصائب من تخلو لا الدنيا الحياة 
ءتت٤امأؤ أثتؤإئ لهى أمحنآ ألدار ت—عسال—ى• ال قوقد ذلك؛ 

الحياة.بالحيوان: والمراد [. ٦٤]الخاكبوت: 

بأنوذلك ؛ الدنيافى الكريمة الأية هذه فى القليبة الحياة العلماء: بعض وقال 
ؤريّحتعالى؛ قال كما الحلال؛ والرزق الحافية ؤيرزقه يرصيه، ما إلى عبده اممه يوفق 
[.٢٠١]القرة: \دناريم عداب ؤهمتا حثثته أوجزه وؤ، حكتثنه أدتكا ق ءاننظ 

بالحياةالمراد أن على تدل قرينة الكريمة الأية وفى عنه اطه عفا — مقيده قال 
المرادأن قدرنا لو أننا هي القرينة وتلك محليبة، حياة الدنيا في حياته الأية• في الطيبة 

أؤة-ثئهنقوله؛ ؤ-بههصار حيو؟ قوله؛ فى الجنة فى حياته الطيبة• ثالماة 
عملهم؛أحر هي الطيبة الحياة تلمك لأن معه؛ زكرارأ ه يعملون حقالؤأ ما أحسن أحمهم 

حياةالدنيا فى فلنحيينه المعنى: يصير فانه الدنيا؛ الحياة فى أنها قدرنا لو ما بخلاف 
واصح.وهو يعمل، كان ما بأحسن الأحرة في ولنجزينه طيبة، 

•عنه الثابتة السنة تزيده القرآن عليه دل لدي ا المعنى وهذا 
الراحةوجوه تشمل الطيبة والحياة الكريمة: لأية ا هذه تفسير في ده كثير ابن قال 

الحلالبالرزق فسروها أنهم وحماعة عباس ابن عن روي وقد كانت، جهة أي من 
وحمكرءةعباس ابن قال وكدا باكاعق، فسرها أنه .، طالب أبي بن علي وعن الهليب. 
.الدنيافي والعبادة الحلال، الرزق هي الضحاك: وقال - قال أن إلى — منبه بن ووهب 

بها.والانشراح بالهلاعة الحمل هي أيضا'. الضحاك وقال 



٣٩١(^ ٩٧-٩٦)الآي؛ان الخل: سورة 

الإمامرواه الذي الحديث في حاء كما كله هذا تشمل العلية الحياة أن والصحيح 
شريك،بن شرحبيل حدثني أيوب، أبى بن سعيد حدثنا يزيد، بن افه عيد حدثنا أحمدت 

منرأقد ت قال . افه رسول أن عمر بن الله عبد عن الجلي، الرحمن عبد أيي عن 
المقرييزيد بن الله عبد حديث من مسلم ورواه . أتاْأأيما الئه وقنعه كفاها، ورزق أسلم 

بنضالة عن الجني، علي أبي عن هانئ، أبي حديث من ئي ا والنالترمذي وروى به• 
كقاهأعيشه وكان الإسلام إر هدي من أفي^ ا لرى-يقول؛ الله رسول سمع أنه عبيد! 

صحيح.حديث هدا الترمذي؛ ومحال  ٥٩وئغ 
بنأنس عن قتادة، عن يحيى، عن همام، حدثنا يزيد، حدثنا أحمد! الإمام وقال 

الدنياقي بها يعهلى حنة المؤمن يظلم لا افه ررإن ه؛ طه ا رسول قال قال؛ مالك 
الاحرقإلى أمحي إذا حش الدنيا قي بحسناته نيطعم الكافر وأما الآحرة. في عليها ويثاب 

كثير.ابن من هل ا ملم، باخراجه انفرد حيرأه بها يعش حسنة له تكن لم 
لأنانمنيا؛ في التليبة الحياة بأن القول؛ ترحيح في فلّاهرة الأحاديث وهذه 

.؛قوله وكذلك طيبة• حياة نال الفلاح نال من لأن ذلك؛ على يدل ررأفلحأأ .؛ محوله 
المذكورةالأحاديث ساق إنما كثير وابن أيضا. ذلك على يدل الدنيا؛؛ فى يها رريعتلى 

تعالى.طه ا عند والعلم المذكور. القول ترجح أنها على لينبه 
علىحمله رجح والتأسيس التوكيد بين الكلام دار إذا أنه الأصول؛ في تقرر وقد 
الراجحتقديم فيها يحب مع له جامعا المعود( )مراقي في أشار ؤإليه التأسيس؛ 

بقوله؛الاحتمالين من 

والاضلألالمأصل من تلال اعذا ابل قا مكذاك 
ينتقىمما والإطلاق الأفراد ا قوبعموم أس تن وم

يحتملمما الرجحان له بما عمل اللإيجاب تربب كذاك 
المحتملعلى الراجح أللففل محتمل يقدم أنه )الراقي( صاحب كلام ومعنى 

[١١]الشورى: منءه ِدثلدء نحو.' الزيادة: على يقدم فانه كالتأصل، المرحؤح، 
كقولالذايت،؛ بالمثل والمراد زائدة، غير أنها ويحتمل زائدة، الكاف كون يحتمل 
كاطهليس فالمعنى ، هذاتفحل أن لك ينبغي لا أنت يحنون هذا، يقحل لا مثلك الحرب؛ 

وبؤآ من شاهد الذات؛ ؤإرادة المثل إحللاق من ونثليره شيء. 
قتلم ؤَكن وقوله؛ له، مماثل آخر شيء لا القرآن نفس على أي أ-ا ٠ ]الأحماف؛ 
علىيقدم فانه وكالأستقلأل، الظلمات. محي هو كمن أي [ ١٢٢ت ]الأنعام آآثالأ£ته 
العلماءمن فكثير [، ٣٣]المائدة؛ آؤ يمثلوأ وأن تعالى؛ كقوله الإضمار، 

وأخذواقتلوا إذا يصلبوا أو ، قتلواإدا يقتلوا أن فيقولون؛ مذكورة غير محيودأ يضمرون 
إلح.. . ٠ يقتلوا ولم المال أخذوا إذا وأرجلهم أيديهم تقهلمر أو الخال، 



١٠)٨٩ الأس الخل: ّورة  ٣٩٢ ٠٠)

اللفظاستقلال لأن مطلقآ؛ المذكورات بين مخير الإمام أن يرجحون فالخالكية 
أشّرناكما بدليل؛ تثبت حتى عدمها الأصل لأن مذكورة؛ غير قيود إصمار من أرجح 

كقوله!الشاهد؛ محل وهو التاكيد على يقدم التأسيس وكذلك المائدة( رفي سابقا إليه 
ؤاهيزني ه; ولوق]ال_رح_ه_ن[، ).ه ذؤزي ءالإع ^^١، 

فتحملذكرنا؛ لما أرجح تأسيسا وكونه توكيد، فيهما للمقل ا تكرار قيل! ]؛لمرملأت[. 
وكذالنقل. منها يتكرر فلا التكذيب ذلك لنقل قيل! تقدم. ما على موصع كل في الألأء 

فإذا٠ إلخ ■ • لنقل• كل قيل؛ ذكر، بما المكذبين على فيحمل المرسلات محورة في يقال 
ذلككان الدنيا الحياة على الأية في الخلمة الحياة حملنا إن أنا فاعلم. ذلك علمت 

^^وزث؛هتويعده! قوله مع ذلك تكرر الجنة حياة على حملناها ؤإن . تأسيسا 
يجزونه.الذي أجرهم هي الحليبة الجنة حياة لأن لأية؛ ا ■ ■ • ه أج/هم 

أنه هته توه ؤقم1ثا/ تعالى! قوله من والفلاهر البحر(؛ )في حيان أبو وقال 
يعني[ ٣٥ا-الزمر■ ؛،؛^ ٠٣^؛ؤهمبجيي؛م قوله! عليه ويدل الجمهور، قول وهو الدنيا؛ في ذلك 

•.4 ألجمب أشءلني< ين أش ،أسيد ألتيَلأ وث ^^١ تعالى• ّةوله 
أردتفإذا أي الإرادة؛ حذف على الكلام أن اتكريمة الأية هذه في القولين أظهر 

قراءتهمن وفرغ القرآن ثرأ إذا أنه المراد وليس ■ لأية ا • • • ؤهأسعد القرآن قراءة 
الملم،أهل بعض إليه وذهب لأية، ا ظاهر من ينهم كما الش-يهلان من بالله استعاذ 

المقاملل،لألة العرب كلام وفي القرآن في الإرادة ف حن، تكرر ذكرنا ما على والدليل 
أردتمأي ٦[، ]المائدة: 'ألمياووه إق قمتص إذا ءامنوأ آدومتح كقوله! عليها؛ 

إذاأي ٩[؛ ]المجادلة! ألإقِه سئئمأ ئلأ ثنتجم  ١٥٤■^وقوله! ظاهر، هو كما إليها القيام 
ولا4 فحله يراد مستقبل أمر عن هو إنما النهي لأن بالإثم؛ تتناجوا فلا تتناجوا أن أردتم 
واصح.هو كما وانقضى مضى فعل عن النهي يصح 

القراءة؛عند واجبة الرجيم الشيهلان من الاستعاذة أن الكريمة الأية هذه وظاهر 
الأصول.في تقرر كما للوجوب افعل صيغة لأن 

عليهوحكى والاستحباب، للندب الأية في الأمر إن العلم! أهل من كثير وقال 
عندبالاستعاذة الأمر أيصأ! لأية ا وظاهر الأئمة، من وغيره حرير بن جعفر أبو الإجماع 

تعالى.ايثه عند والعلم الأية، لعموم الصلاة في القراءة 
إقاآرحمحأ. ريهز رع ءائمحأ قك ء ثلًلئ أم قس ؤ,إنم تعالى؛ ئوله 

هلْفي - وعلا جل - ذكر تشهك.4■ دء هم ؛، ١yjtj^٥!وزلإ >، ثثطننئ 
نهوأن فه، ا على المتوكلين المؤمنين على سلهنان له ليس ن لشيط-ا ا أن الكريمة ية ألا 

هذاغير في المعنى هذا وبين . مشركون بص هم والذين يتولونه لناين ١ أتباعه على هو إنما 
و(همى أقعك تن إلا ثلثن عهم قى قس ءثادى ه! كقولالموضع، 



٣٩٣( ١٠• .  ٩٨)الأيأت الخل: مورة 

وقوله:]ص[، ألثحأنيتأث.4 نهم بمادق أب . محثت ُؤمحمحَهم وقوله: ]الحجر[، 
ه:وقولراء[، ]الإسر.ايم ؤجتكيلأ وئهمل سلطن ثتهر للقح لإس ادى عبوإل 

[،٢١أ: ب]سثلإه ؤط ينها ئر بنن ت'فغرثم قين س ؛ ٠٥إلا ثلثن نن هنجم أم حقا0 
واختلف[. ٢٢]إJراهيم: ^؛،4 ثأسنجمتر يعتم' أن إلا يى1طني نن علغ^أ يآ ماز 4وبما وقوله: 
الايات.هده في الملطأن معنى في العلماء 

يدعوهمفيما حجة عليهم ثبتلان JJليس أي الحجة، هو العلم! أهل أكثر فقال 
الأوثان.عبادة من إليه 

ذبافي يوقعهم أن على وقدرة سلقل أي عليهم؛ سلطان له ليس : Jعصهم وقال 
عة.لطا يا لونه فيوا يهليعونه الذين ّزونموه دؤ والمراد . هذاقدمنا وقد منه. توبة لا 

الشيهلانإلى عائد الضمير أن ث،وذنته يبء هم قوله• في الأقوال وأفلهر 
يدلكما والمعاصي؛ الكفر في له طاعتهم هو به مشركين كوتهم ومعنى الله، إلى لا 

ظ]و ١^ ألئظإ 6ءثو\ لا 1ت ثائم ئبئ ١؟^ أبجد وؤ فالي: قوك عيثه 
غيرإلى [ ٤٤]مريم: آلسلزه ثثد لا إبراهيم؛ عن وقوله ]يسء، لؤاه ين 
منأنفسهم على له جُلو0 ما فهو يتولونه الذين على سلطانه وأما الأيات. من ذلك 

ذلك.يستوجب موجب يغير والموالاة، والأتباع الءلاءق 
؛هناكقوله ، oLjTفى أوليائه على سلطانا للشلألان اش أثبت قيل! فإنه تنبيه: 

٠^،إب ثيلن عنيم قس؛ك ءثادى ^^٤ ه: ولوق.ي_ؤدهمه، أك؛كتنم قئ سشلثم أؤإئما 
مناتبعه من على ل سلطا له أن على يدل فالأستثئاء ]الحجر[ ا.(ه أئندئ هن أبتش 

جيشهنيم صدف كقوله: أخر، آيات في علهم السلهلان عنه نفى أنه مع العاؤين؛ 
[.٢١.  ٢٠]سآ: ث1ءثتيه تن عتيم لم محفاف . 'أثثؤمنتث نن مئثا إب ءآقبعؤث يثئم 

دعنمأى إمحآ تلطي  ot'هؤلإ ثا َةث له: مقررأ عنه حاكيا تعالى وقوله 

وذلكنفاه، الذي الملطان غير عليهم له أثبته الذي السلطان أن هو: فالجواب 
جهين؛وس 

المنفيوالسلطان بتزيينه، لهم إضلاله سلطان هو له الثبت الاهلان أن الأول: 
فأجابوهدعاهم أنه غير ، بهايتسلط حجة من عليهم لإبليس يكن فلم الحجة؛ سلت؛لان هو 
القرآن.في كثير البرهان على السلطان ؤإطلاق برهان. ولا حجة بلا 

سلهلوهالذين هم ولكنهم البتة، ابتداء سلتنانا عليهم له يجعل لم اطه أن الثاني: 
ُؤإنيقول: الله لأن بقوة؛ عليهم يتسلخل فلم حربه، في ودخولهم يط-اعاته أنفسهم على 
واختيارهم.بارادتهم عليهم تسلقل ؤإنما [. ٧٦]المساء; صعيماه كان َقد 

إيهامدفع كتابنا في هذا بينا وقد . ^ii؛، القيم ابن العلامة بوجهيه الجواب هذا ذكر 
الكتاب.آيات عن الاضطراب 



(١٠١)الأية التحل سورة "  ٣٩٤

أتتإق٠آ هاو يرث ينا أمثر وأس ءايؤ تحتقاث ءاثة يدقآ ^^١ ت تعالى قوله 
بدلإدا أنه الكريمة الأية هذه في؛ . وعلا جل . ذكر ا.ه. ثثؤن /؟ آّكرهر بل ممن 

يجعلونالكفار أن _ مثلها أو منها بخير وأتى ها، ا أنأو آية نسخ بأن آية، مكان آية 
أنمنهم زعما عليه. مفتر اطه، كاذب أنه بادعاء ه؛ الرسول في للمهلعن سأ ذلك 
فيفهمافه، على مستحيل ذلك وأن المجدد، الرأي وهو البداء، يلزمه لأية با لأية ا نسخ 

ولموأثبته، لأقره الله من كان لو أنه زاعمين هه ا على مفتر لبي ا أن ذلك ٌن عندهم 
ينسخه.حتى متجدد رأي فيه له يطرأ 

هاوأنسينا آية نسخنا معناه! ءاينده ثحقاث ءاية بدلتا ؤ ت قوله أن على ليل والس 
إوادئ ٥^٠ ■؛ؤّنهره I وقوله [، ١٠٦]البقرة; نشهاه أز ءايد من ثفخ وثا ت تعالى قوله 

شا0.أن أي ٧[ - ٦ ]الأعلى: أقأه ئ تا إلا 
مثلهاأو منها خير ببدل يأتي أن بد لا أنساها، أو آية نسخ إن أنه على والدليل 

ءاثة؛ اهنوقوله [، ١٠٦]اوث_نرة: ضهآه أز تمآ ثم ؤشأ تعالى: قوله 
•ءايإه ئمحقاث 

ء،لبدا ا يلزمه لأنه الله على مستنحيل النسخ أن مجن واليهود المشركون زعمه وما 
يلزمهلا النسخ لأن عاقل؛ لكل البقللأن واصح السموحل، هر حنا . المتجدد الرأي وهو 

فيستنقضي مصلمحته بان عالم وهو الحكم يشرع — وعلا جل - الله بل البتة، البداء 
فيهالذي الجديد بالحكم ؤييدله الحكم ذلك، ينسخ الوقت، ذلك، عند وأنه العين، الوقت، 

منالسابق عله في كان ما — وعلا حل ٠ أنجز العين الوقت، نلك، حاء فإذا الصلحة؛ 
كماالخصلحة، فيه الذي الجديد الحكم ؛ذلك، مصلحته زالت، الذي الحكم، ذلك، نسخ 

ذلك،وجو وعكسه، الفقر بعد الغنى وحدوُث، وعكسه، الصحة بعد المرض حدوث، أن 
العينوقته في التغيير ذلك، تقتضى الإلهية حكمته بأن عالم افه لأن البداء؛ فيه يزم لا 

واضح.هو كما الأزلي العلم فيخ سبق ما وفق على له، 
فيوتمحضها المنسوخ، من المصلحة بزوال علمه إلى — وعلا جل - أسار قد 

سأمأنم يثلهثا آز نتنا ثم وقوله: يروه مما أعثر '؛ؤو١س : هنابقوله الناسخ 
إممآثه ثاء ما إب لؤ^ سئ ٥^٠ ؤسنثرقك وقوله: [، ١٠٦]Iلبقرة: هدره كل عك آثة آن 

قوله:بعد ٧[ ]!ص: بمتى4 ثآ أمحث ئو ؤ\% فقوله: ]i_، ©4 بمئ ثثا امحن ثان 
اء،الإنبمصلحة عالم فهو ينزل؛ بما أعلم أنه على يدل ٧[ ]الأعلى: أثأه قآء تا ؛ؤإثأ' 

الختسرإ.الأول من الجديد تبديل ومصلحة 

الكريمة!الأية بهذه تتعلق مسائل 
فيولا وشرعا، عقلا النسخ جواز قي المسلمين بين خلاف لا ت الأولى المسألة 

أنيعنى إنما فإنه - الأصفهاني مسلم كأيي ذلك في خلاف عنه ذكر ومن فعلا، وقوعه 
استمرارالأول الخهلاب ظاهر لأن الجديد؛ يالخقلاب الحكم لزمن تخصيص النسخ 
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الذيبالزمن لأول ا الحكم تخصيص على دل الثاني والخطاب الزمن• جمع في الحكم 
السعود()مراقي في إليه أثار وقد الأول. للحكم رفعا عنده النسخ فليس النسخ؛ قبل 

لسغ!ا تعريف في بقوله 
السننبأو ارTن الة_م د_.م_ح_تكالزمن ان يبأو لحكم رفع 

ومن٠ بينا كما البداء يلزمه أنه زاعمين المشركين، وبعض اليهود فيه خالف ؤإنما 
.نسخها يستحيل موسى شّريعة إن ! اليهود قالت هنا 

اممهلأن سنة؛ أو كتاب من بوحي إلا شرعي حكم نسخ يصح لا الثانية: المألة 
آئتلماءيا ي/حودآ لا أليمّك ئاد بننت ءاثانثا عقهثِ نتق ^نإدا يقول: - اد وعل ح- 

يوئ•؛١ إلا آئج إئ ميى ت-لماإا ين فيدلإ آن يأ ذؤث ما ئق د'لم آو ئندآ عز ^٠ ١٧^
خنالأن تعلم وبه - ]بوش[ .4 عظيم ل عياب وق ءصيت إن ثناف إؤآ إثى 

بعدإلا ينعقد لا لإجماع ا لأن ؛ لإجماع يا نسخ لا وكذلك ، ممنؤع العقل بمجرد 
قولفي معه حجة ولا .، وتقريره وفعله بقوله فالعبرة حيا دام ما لأنه ه؛ وفاته 

بكونهالتقييد من الإجماع تعريف في يد لا ولذا ؛ أحد كل على فرض اتياعه لأن الأمة؛ 
الإجماع؛تعريف في رالمراقي( صاحب قال كما ه، وفاته يعد 

أحمداة وفبعد من ة الأمي هد مجتمن اق فالاتوهو 

لعقلا كون ؤإلى ، ته وفا بعد لبتة ا تشرع ولا ، تشرع لأنه ؛ لنسخ ا ينقطع ته وفا وبعد 
النسخ؛في بقوله أيضا السعود( رمراقي في أشار — بمجردهما النسخ يصح لا والإجماع 

المتنيإلى ينمي بل الاجماع أو عقل البيكن م لف
وحامننصا أن العلماء كلام في وحد إذا أنه ؛عني ا؛ المتتد إلى بمي ربل إ وقوله 
بنفيلا الإجماع، متني هو الذي بالنص منسوخ أنه يعنون إنما فإنهم بالإجماع، 

يالقياسلوحي ١ نسخ يجوز لا وكيلك ثرعا، به لنسخ ١ منع من ذكرنا لما جماع؛ إلا 
يقوله؛)الراقي( في أشار ؤإليه التحقيق، على 

اسنالجل 0 ا ارتقذي الهو اس يقالبنص الخ ننع وم
الحق.وهو أي 

وغيرهموالشافعية المالكية من الأصول أهل بحض يقوله ما أن اعلم الثالثة؛ المسألة 
يقوله;)الراقي( في درج وعليه للجمهور، واحد غير وعزاه بدل، بلا الخ جواز من 

البدلمن عاريا يجيء وفل ثقل ه بمالالخف نسخ وي
أنهمع ، كثرتهم مع الأجلاء العلماء من يه قال ممن والحجب شك. بلا حلل يا أنه 
آزمما أٌةم يأت نضها أر ءابؤ ثى ئنسح وما تعالى؛ لقوله صّريحة مخالفة مخالف 

أؤين آميك ووثن تعالى؛ افه كلام بحد لأحد البتة كلام فلا [ ١٠٦]البقرة: ه منيها 
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.و آم ؤ;آتم [، ٨٧]المLء: ثدكاه (م ين آنية _ [، ١٢٢]الماء: محلاه 
ببدلالإتيان وبين المخ، بين الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ربط فقد [ ١٤٠]البقرة: 

علىالشرطية محي والكدب الصدق أن ومعلوم والجزاء، المرط تسيل على المنسوخ 
الربهل؛على يتواردان الشرطية في والكذب الصدق أن ومعلوم والجزاء، الشرط سبيل 
ظاهر.هو كما مثله أو لمسؤخ ا من بخير الإتيان وقع الخ وقع كلما أته فيلزم 

تتعالى محوله في وذلك بدل بلا القرآن في ويع الخ أن من العلم أهل يعص زعمه وما 
بقوله;نسخ فانه [ ١٢:]المجادلة ه صدهئ ةمدئ؛ؤ دى يس ممذمأ أؤمو قتم ادا ءاترأ آليق ؤكأأ؛ا 

الخسوخ.لهدا يدل ولا [، ١٣]اJجادأة; ه تدقق مظ تدى بو يثديأ أن 
بقيلمخ لما الخاجاة أمام الصدقة تقديم وجوب أن وهو بدلأ، له أن فالجواب 

ظاهر.هو كما الخسوخ الوجوب من بدلأ وندبها، الصدقة استتحثاب 
فمثالبالأحق، والأثقل بالأثقل، الأخف سخ يجوز أنه اعلم ت الرابعة المالة 

قولهفي عليه المنصوص والإطعام الصوم بين التخيير نمخ • بالأثفل الأخف نمخ 
تعيينوهو منه، بأثقل [ ١٨٤^٥: ]١٧مثكيزه ثلمام فدية طيقؤئم أك>م1ّأثلأ تعالى• 
حبسونمخ [. ١٨٥]البقرة: ءاومرأنهه ألئمر متك؛ شهد قوله: في الصوم إيجاب 
بأثقل[، ١٥]المام: ه آليون ِفي ؤ بقوله: عليه لخصوتس ١ البيوت فى الزوانى 

ؤبهحلدؤإ و1لؤفى قوله• في منهما الأول على الخصوص والرجم الجلد وهو منه 
وبقي(تلاوتها نمخت التي الرجم يآية منهما الثاني وعلى ٢[، ]النور: ه جلدة يائت يمما ؤيملو 

وافهافه، من نكالأ البتة محارجموهما زنيا إدا والشيخة )الشيخ محوله: وهي ثابتا، حكمها 
منعشرة المسلم مصائره وجوب نمخ بالأخف: الأثقل نمخ ومثال حكيم(، عزيز 

]الأنفال:ه ماقي ملبوأ عسرو0 ثنكأ يكن إن ؤ قوله* في علته لختصوصر ا الكفار 
حمققوله: في عليه الخصوص منهم اثنين المسلم مصابرة وهو منه بأحق [، ٦٥
[.٦٦ال: ]الأنف_يتلوأ صانه يائه تنهتكم وؤ ؛ن صعمأ يم آيى ؤعلم ٤،:^ آقث 

]البقرة:يه يءح\سفكآ أو أشيهكم ؤآ■ ما تلدوأ تعالى: محوله وكنسخ 
للاثقلنمخ فإنه [؛ ٢٨٦بقر0: ]الوسمنهأه إلا ثنتا آس يثؤثل ^^٠ بقوله: [، ٢٨٤

*قوله في علته لخصوصن ا يحول، عنها المتوفى اعتداد وكنخ ظاهر. هو كما بالأحق 
[،٢٤٠]البق_رة: آلحول4 إق نكئا لآرث-؛ثههم يتجته أئثجا ندروف منهمحلإ نتومى 

يّومبمقوله* فى عليه لمنصوصن ا وعشر، أشهر يأريعة الاعتداد وهو منه بأحق 
[.٢٣٤]القرة: وعئ/إه أثير آرته اسهن يمبمن آزذجأ ريديوق ينكم 

[١٠٦]البقرة: آز ^؛؛؛٦ ثمحير ^^٥؛، ٠: وعلا جل - قوله في أن اعلم تنبيه: 
تجهتين ٌن إشكالأ 

أوأجرآ، أكثر لأنه الأحق؛ من حيرأ الأثقل يكون أن إما يقال: أن الأولى: 
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الأثقلوكون الامتثال، على القدرة إلى وأقرب منه، أمهل لأنه الأثقل من خير الأخف 
بالأمل؛نسخه منع يقتضى خيرأ الأخم( كون أن كما بالأخف، نسخه منع يقتفس خيرأ 
وقددونه. هو ما لا له، مماثل أو المنسوخ من خير هو بما يأتي بأنه صمح الله لأن 

بالأخر.منهما كل نمح جواز الواقع أن عرفت 

مايقال! لأنه ١[؛  ٠٦]البقرة; ^أو I قوله في الإشكال جهتي محن الثانية الجهة 
منه؟ؤيبدل ينسخ حتى المثل على للمثل مجزية وأي مثله؟ منه ليبدل المثل نسخ في الحكمة 

الأجر،لكثرة الأثقل في تكون تارة الخيرية أن هو الأول؛ الإشكال عن والجواب 
بينالتخيير كنسخ الصعوبة؛ شّديد غير والامتثال جدآ كثيرأ الأحر كان إذا قيما وذلك؛ 

القدسي!الحديث في كما كثيرأ أجرأ الصوم في فان الصوم؛ يايجاب والصوم الإحلعام 
طهصبروا لأنهم الصابرين؛ خيار من والصائمون ، أجري وأنا لي فإنه الصوم ررإلأ 
٢١٠ل■الزمر■ حساد،يم سم قممحر ألصؤؤق لؤؤ ؤأئ\ يقول؛ واطه وفروجهم؛ يقلونهم شهوة عن 

ؤإنالامتثال، على القدرة لعدم مظنة تكون شديدة صعوبة فيها ليس عادية الصوم ومشقة 
ؤئنأبقوله* منصوص الإفطار برخصة لتسهيل فا مفر؛ أو كمرض ذك يقتضى ما عرض 
الخيريةتكون وتارة [■ ١٨٥لالبفرة: لره آثار مذ مده سمر عإ؛ي آو ةلإدبم-ا ^٢ كالى 

فيهيعسر بحيث الصعوبة شديد المنسوخ الأثقل كان إذا فيما وذلك الأخف، في 
للوقؤعالمكلف تعرض الامتثال عدم مفلتة لأن منه؛ خيرأ يكون الأخف فان الامتثال؛ 

يننحموه آو آئيحكم ؤآ ما قدوا وؤإن كقوله؛ وذلك اطه، يرضي لا فيما 
جدآ،صعبا الامتثال لكان القلوب بخقلرات المحاسبة سح لم فلو [ ٢٨٤]البقرة؛ ه أثب 

شكفلا تعالى، اطه سنلمه من إلا به، الإخلال من يلم يكاد لا النفوس، على شاقا 
منللمكلف خير [ ٢٨٦]البقرة: وتعهاه إلا مستا آش يتممل ولا بقوله؛ ذلك نسخ أن 

.وهكذاالشاق، الحكم ذك بقاء 

الناسخمماثلة يه يراد ضهتاه وآن قوله؛ أن هو الثاني الإشكال عن والجواب 
ذاتهعن خارجة فوائد يستلزم الناسخ يكون أن ينافي فلا دانيهما؛ حد في والمنسوخ 

يستلزمهما وباعتبار للمنسؤخ، مماثلا ذاته باعتبار فيكون المنسوخ، من خيرأ بها يكون 
المنسوخ.من خيرأ لمنسؤخ ا في توحد لا لي ا الفوائد من 

بيتاستقبال بنسخ وآو لقوله؛ يمثلون المفسرين عامة أن ؤإيضاحه 
دانيهماإلى بالنفلر والمنسوخ الناسخ هذا فان الحرام؛ اطه بيت باستقبال المقدس 

فلامتساوية، أنفسها حقيقة فى وهى الجهات، من جهة منهما واحد كل لأن متماثلان؛ 
لمنسؤخا من خيرأ تصيره ذاته عن خارجة حكم على مشتملا الناسخ يكون أن ينافي 
القرآنفي لها مشار متعددة نتائج تلزمه الحرام اطه بيت استقبال فإن الاعتبار، بدك 
علىمكة كفار احتجاج به يسقعل أنه ؛ منهاالمقدس، بيت استقبال في موجودة ليست 
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اليهودحجة يه وتسقط قبك! نستقل ولا إبراهيم ملة على أنك تزعم بقولهم! ه الني 
اليهودعلماء حجة أيضا به وتسقط ا ديننا من وقبلتنا ، قبلتناوتستقبل ديننا تعيب يقولهم؛ 

بالتحوليؤمر ثم المقدس، بيت يامحّتقبال يؤمر سوف أنه التوراة في عندهم نهم فا 
فىعندهم بما عليه لاحتجوا بذلك يؤمر لم فلو الحرام، الله بيت استقبال إلى عنه 

يحول.لم أنه والفرض الحرام، الله بيت إلى سيحول أنه من التوراة 
تيقوله محلله لبا ١ الحجج هذه إدحاصن هي لتمحا ا الحكم هده إلى تعالى أش-ار وقد 
ثيأ4يئوشم ^١ ء ثآ ثثث أنتحي"آلء؛ قز هق مل ونث ث ثٌ 

[.١٥٠]او_ة_رة: ه حجه عنكم ِلفاس يعؤ0 ت بقوله الحكمة بين ثم [ ١٤٩]!لبقرة: 
الحرامالله بيت إلى التحول حب إلى . دعته التي الدواعي من الحجج هده ؤإسقاط 
محولنبملها نو أكلمي ؤ، ؤحهق، يثك، رئ رن [ joقوله في إليه الش-ار 
[.١٤٤لالبقر0: ألمإره ألتتحد ستر ؤجهدك 

أنسام;ثلاثة على المخ أن اعلم الخامة; المسألة 
حديثمن مسلم صحيح في ثبت ما ومثاله مها، والحكم التلاوة نح ت الأول 

،آ.. يحرمن. معلومات رصعات عشر القرآن من أنزل فيما رركان قالت; هنأ عائشة 
إجماعا.والحكم التلاوة منسوخة رصعات عشر فآية الحدين، 

حمسوآية آنفا، الذكورة الرحم آية ومثاله الحكم، وبقاء التلاوة نسخ الثاني; 
.وافقهماومن وعائشة الشافعي قول على رصعات 

برة،لصا ا كآية لخسؤخ؛ ١ لقرآن ا في ما لب غا وهو وة، لتلا ١ ء وبقا لحكم ا نسخ ■ لث ثا لا 
آنفا.كله ذلك ذكرنا كما الروائي. وحس والإمحلعام، الصوم بين والتحير والعدة، 

ونسخبالقرآن، القرآن نسخ في العلماء بين حلاف لا أنه اعلم المادصة; المسألة 
رحبا يا المتواتر سخ وفي كعكسه، بالمنة القرآن سخ في واختلفوا المنة. بمتواتر المنة 

إلاينسخ لا الكتاب بان قال وممن معروف. المسائل هذ0 في وحلاقهم الأحاد، 
ةقِفة.الشافعي بالمنة; إلا تنخ لا المنة وأن بالكتاب، 

الكتابأن هو — أعلم تعالى وايقه — لي يفلهر الذي _; عنه ١دقه عف،ا — ءقيا،ه قال 
المنةنسخ فنال تعالى، ايقه من وحي الجميع لأن بالأخر؛ ينسخ كلاهما والمنة 

بيتاستقبال فان الحرام؛ الله بيت باستقبال المقدس بيت استقبال نسخ بالكتاب; 
تلههلتيكنك ؤ قوله; في بالقرآن دقه ا نسخه وقد بالقرآن، لا بالمنة وخ إنما أولأ المقدس 
وحكماتلاوة رصعات عشر آية سخ بالمنة; الكتاب سخ ومثال [. ١٤٤]البقرة: مهتنهاه 

وسورةالخواترة. بالمة وحتكما تلاوة الحفل وسورة الخلع سورة ونسخ الخواترة. يالمة 
)اكرصاحب أوضح وقد اّلكية. عند الصبح في القنوت هما الحقد; وسورة الخلمع 

.نسختاثم يقه ا كتاب س سورتين كانتا أنهما تحقيق وغيره تور( خلا 



٣٩٩( ١٠)١ الخل: سورة 

الاحادأحبار أن هو ت الصواب أنه لنا يظهر الذي أن الأنعام سورة قي قدمنا وقد 
لأنبينهما؛ معارضة لا وأنه عنه، ناخرها ثبت إذا بها المتواتر نسخ يجوز الصء>بحة 

محلاقبل، موجودا يكن لم يدأ جد شيئا بينت إنما بعده الواردة والسنة حق، المتواتر 
.زمنهما لاختلاف البتة بينهما معارضة 

ذمحثأن إلا بملثندُ طاعوّ عق محزثا إلأ أوؤ تآ ؤي أحد لا وهل تعالى; ة_موله 
الحمرلحوم إباحة على صريحة دلالة 1وقة المهلبدلالة يدل [، ١٤٥لالأنعامت و تينه 

بعد. الّمح، صرح فإذا - ذلك في لأية ا في لإثبات وا بالنفي الحصر لصراحة الأهلية؛ 
البتةمعارضة فلا مباحة،أ غير الأهلية الحمر لحوم. رربأن صحيح حديث في خيبر يوم ذلك 

علىدل الحديث لأن بسنين؛ قبله النازلة الأية تلك وبين الصحيح الحديث ذلك بين 
واضح.هو كما المستقبل في شيء تجدد نفت ما والأية حديد، تحريم 

تأخرهاالثابت الصحيحة بالاحاد المتواتر سخ جواز هو — الله شاء إن — لتحقيق محا 
صاحبللجمهور وفاقا خلافه على ودرج الأصوليين، جمهور فيه خالف ؤإن عنه، 

بقوله;)المراقي( 
الصوابلى عفع يوا مس يلاب للكتالأحاد بوالنسخ 

والأقربينللوالدين الوصية إن قال; من قول يقللان على دليل لا أنه تعلم منا ومن 
تعالى.الله عند والعلم لوارث،. وصية ارلأ بحديث منسوخة 

فانالفعل، من التمأكن قبل النسخ جواز هو التحقيق أن اعلم المائعة; المسألة 
فحله؟من التمكن قبل سينسخ كان إذا أولأ الحكم تشريع في الفائدة ما قيل; 

اطهأن - هدا ويوضح الأمثال. على بالعزم المآكلفين ابتلاء الحكمة أن فالجواب; 
يتمكنأن قبل عفليم بذبح بفدائه الحكم هدا عنه سخ ومحي ولده، يذبح أن إبراهيم أمر 
اليذأيقيأ لو كدا قع بقوله; الابتلاء ذلك; في الحكمة أن وبين الفعل. من 

خمسسخ الفعل; من التمكن. قبل النسخ أمثلة ومن ]الصافات[ .او عير ِيذغ وئدتقث 
محروق٠هو كما صلاة، خمسين الصلاة فرضت أن بعد الإسراء، ليلة صلاة وأربعين 

يقوله;المعود( )مراقى فى المسألة هده إلى أشار وقد 

المقلصحيح في وقوعا جاء الفعل ومع قبل من والمخ 
ؤإننسخا، تكون النص على زيادة كل مجا أنه التحقيق أن اعلم الثامنة: الخالة 

قسمان;النص على. الزيادة يل ئزفق، حنيفة أبو الإمام ذلك قي خالف 
كزيادةالتحقيق؛ على نسخا ذكون الزيادة وهده قبله، المذكور للنص مخالف قم 

المذكورةالأربعة المحرمات على مثلا، لماع ا من ناب ذي وكل الأهلية، الحمر تحريم 
الحمرلأن [؛ ١٤٥]الأنعام: بملعئ.هثه طاعوّ عق ثرتا إل أوي ْآ ف، ثحد لا وهل آية; قي 

قيوالإثبات بالنفي الحصر مقتضى يل. الأية، في حكبمه عن يسكت لم وفحوها الأهلية 
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[١٤٥]الأنعام: ثنتهه هءت آن إلا بملعث47 طاعوِ و محزء إلأ أوؤ تآ ق يد قوله: 
ظاهر.أمر نسخا تحريمها زيادة فآكون معها؛ ذكر وما الأهلية الحمر إباحة في ريح ص— 

النقسعنه سكحت شيء زيادة تكون بل للنص، مخالفة فيه الزيادة تكون لا م وق
البكر،الزاني كتغريب عنه؛ مسكونا كان شيء حكم بيان بل نسخا، يكون لا وهذا الأول، 

عماوسكت الجلد أوجب الأول في الهمِان فان الأموال. في واليمين بالشاهد، وكالحكم 
فيهالثاني فى القران أن كما التغريب. وهو عنه، مسكونا كان حكما النبي فزاد مواه، 

فزادواليمين، الشاهد حكم عن وسكت [. ٢٨٢]البقرة: وآمم،أقالاه ئتمحل ثمني بيمثا لم 
بقوله؛السعود( )مراقي في أشار هزا ؤإلى عنه؛ مسكونا كان حكما ه الثي، 

اداازديإلا بالنص رط فيما ادا أفا مكل نسخا يس ول

إلبيآ ق،آ يد لا ر؛ؤهل ت قوله على الكلام في الأنعام في هذا فدمنا وفد 
[.١٤٥]1لأنعام: ءثزثأ4 

هنيه ٠ وعلا حل - اممه أمر رتقث ين ألثدبتن رهمح نريم تحار؛ قوله 
افهتبديل بسيب افتراء أنه زعموا الذي القرآن هزا إن يقول! أن الكريمة لأية ا ذه هش 
ورؤحله، مفتريا فليس - وعلا حل — ريه من القدس رؤح عليه نزله أنه - آية مكان آية 

يليق.لا ما كل من هر لعنا ا أي المقدس؛ الروح ومعناه جبريل، القدس؛ 
رلد- oUبيبدي عدوا تن كقوله؛ كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوصح 

آهمقأمحج يب يئن ؤ( ألتفيى ;ت محل ^3،^ ونوله؛ [، ٩٧به-رةت ]ال٢^^ إّءذيا يلنك عق 
مجزؤوثُ ت ونوله ]ال-ش-«-رِاء[، لن.ه مئ ن ين آلقدض. ثى لأؤث ثيك ء . 

هءههذ لسائق يكء نحنك ولا وقوله؛ [، ١١٤ت ]طه ؤحيهزه إثدكت شئ آن مز ين بالم-رءان 
منذك غير !ر ]الشامة[،بءائم.ه همأكع؛أج ؤ، وهمءالإ. جميام ءو ة إ. 

في- وعلأ حل _ م أقلقنه. ثنثئ إثما بموإوث أثهر تلم تعار؛ قوله 
النبيبه حاء الذي القرآن هزا إن يقولون؛ الكفار أن أعلم أنه الكريمة الأية هزم 
الماس-من بشر من تعلمه ؤإنحا الله، من وحما لمس 

آلائلمى،أسنهل؛ر أؤوقالرأ كقوله؛ ١لموصع، هذا غير في المعنى هذا وأوصح 
يويرهتئر إلا هذآ ؤءن وقوله؛ ]الفرقان[، )ؤاه وفيسيلأ بمتقثْ عقه ننمق ئي آكثئ-هتا 
•[ ١٠٥]الأنعام؛ درسته ^^٥^١ وقوله؛ غيره، عن محمد يرويه أي [ ٢٤]المدثر: 

الأنعام.في تقدم كما 
وقد.، المبي يحلم أنه زعموا الذي البشر هذا تعيين في العلماء اختلف وقد 

حبر،واسمه المغيرة، بن الفاكه غلام هو فقيل؛ اللمان؛ أعجمي بأنه القرآن صرح 
الكبيقرأ وكان الحضرمي، لمني عبد يعيش اسمه وقيل؛ فأسلم■ نصرانيا وكان 

يسار،أحدهما اسم غلامان؛ هما وقيل؛ لوي. بن عامر لبتي غلام وقيل؛ الأعجمية. 
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كانا• وقيل لهم• كتابا يقرآن وكانا يوف، لا يعملان صيقليين وكانا حبر، الأحر واسم 
الأقوال.من ذلك غير إلى والإنجيل، اكوراة يقرآن 

بقوله:دثئ4 ثأثثُ ؤإقا قولهم: في وتعنتهم كذبهم - وعلا حل - بين وقل. 
تعلمهيكون ، كيفأي ُبثبملأه عروث\ يسان ؤهنذا أعجهى ءكو ينمحدؤيك^• آلذى ؤإادِتبم\ 

الفصيح، مسن عربي القرآن وهدا اللسان، أعجمي البشر ذلك أن مع البشر، ذلك من 
١معقول غير فهذا العجمة؛ من فيه ثائبة 

إكيفت وقالوا أيضا لكذبو0 أعجمثا القرآن جعل لو بانه أيضا تعنتهم شدة وبين 
قوله!في وذلك عريي؛ علميه أنزل الذي الرسول أن مع أعجمثا القرآن ا هل. ياكون 
أعجمي،أقرآن أي [ ٤٤]نمك: ءأقيى ءاثنهأ منة ؤلأ قالؤأ آهيثأ فنءاة جع1قث 

المعلمأن ينكرون ولا عربي، والرسول أعجمي القرآن أن ينكرون فكيف عريي؟ ورسول 
عربي.له تعليمه المزعوم القران أن مع أعجمي، المزعوم 

فقرأهأعجمي على المبين، الحربي القرآن هذا نزل لو بانه أيضا تعنتهم بين كما 
فيوذلك، وتعنتهم، عنائهم لشدة للعادة؛ الخارق ذلك، مع أيضا، لكديوْ عربيا عليهم 

لالث.عراءآ.إج^اه مهمهبمكث• مء ءكاوإ ما ءثهم ظثؤ رج^ا آئمحصس بعضن ؤ أرمؤ قوله! 
لسانوالمعنى الحق، عن يميلون أي ؤيلحدودن\ه الكريمة؛ لأية ا هل.ه فى وقوله 

بين،،غير أعجمي، ~ إليه والاستقامة الصدق عن قولهم يميلون أي يلحدون، الذي البشر 
ائيوالكحمزة الحرف هذلأا وقرأ وفصاحة. بيان ذو أي مبين، عريي لسان القرآن وهذا 

الياءبضم رريلمحدوزا، الباقون وقرأه الثلاثي. لحد من والحاء، الياء بفتح اايلحدوناا 
إلىالحق عن يميلون أي واحد؛ والمعنى لغتان، وهما الرباعي، ألحد من الحاء وكر 

الياءبفتح يقرأهما فلم فصلت، في والتي الأعراف، في التي اريلمحدوزا؛ وأما الباتلل. 
النحلفى التي ُذْ فى ائى الكوافقه ؤإنقا ائى. الكدون وحل.0 حمزة إلا والحاء 
وتذكرها؛فتؤنثها اعلام؛ به وتريد اللسان تعللق الحرب، لأن القرآن؛ على اللسان وأيللق 

باهلة؛أعشي قول ومنه 
هابر أملا لس—ان ني أتتإني 

الأحر:وقول 
انيإلا ههديتالثر ان ن

الأحر:وقول 

رعامني بان نني تأت

سخرولا فيها ءج_إ لا علو من 

اتخونأن حستلأؤ وما وحنت، 

نكرقول حد با هثاديأح

حسناثناء أي ]الث.عراء[ إ.اه أؤخغأ ؤ، من!، لثاة ؤ، ُؤوأبمل تعالى: قوله ومنه 
الحطيئة:قول مذكرأ الخلام بمعنى ١للمسان إمحللاق ومن باقيا- 
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عكمجوف في ه أنبيت لفنى م1ت ف jUغلى ندمت 
ينا يغد رزنها يأتيها مهلمسه ءاينة محكانت همين مثلا آقه ؤبمميج أؤ ت تعالى قوله 

.يصنمف >ءتقا>وإ ث ؤألوف ألمغ ناس أس ءأذ١دها أش بآقمي قكئرق ته' َلإا 
•قثلزى.4 رئث؛ ألثياب ئلغدهم ظأه تبمر رثوت -؛؛ ٥٥•؛؛وكد 

عنالعوفي رواية وهو مكة، لأهل الله صربه مثل هذا إن ت العلم أهل بعض قال 
مالك،وحكاه لم، أمبن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة، مجاهد ذه، ؤإليه عباس، ابن 
■وءيرْ كئتر ابن عنهم نقله ، - الله يحمهم - ١^٠;^، عن 

مكةأهل صفالت، مع تتفق — القرية هده بها اتصمتإ التي المذكورة الصفات وهده 
عننفليره قال مءلاس_نهه منة ا ء يتفامت، ؤ القرية هده عن فقوله القرآن؛ فى المذكورة 

مئإوط وقوله: [. ^١٥]القصص: محئ؛ه ءامنأ -مما لهن قعن كقوله: مكة؛ أهل 
تىاؤوءامنهم وقوله؛ [، ٦٧]العنكبوتI حنلهإه مى آلياس وةظف< ءاْتا حمما جعدا أئا 

جنذا ٥٧١۶وقوله■ [، ٩٧عمران؛ ]آل، ءامثاه َغن يحلي ومن ؤ وقوله؛ ٤[، ]قريش: 
قالنمه  'ؤمن رعدا رردثا ؤيأ,بمها ه: وقول[، ١٢٥بقرة: ]الوآقاه فمح0 مثابه آل؛يت، 

وقوله؛[، ٥٧]القشص: كئ قضبت، إكه ؤ.بحئ كقوله؛ أيضا؛ مكة أهل عن نفليره 
ص٠ ألمح، هدا ة قثثدوأ ٠ وآمحم، آلشء رتلا 4ص © 3محا 

اليمن،إلى كاذن، الشتاء رحلة فان ]ئريش[ب ©4 حوف مذ وءامنهم مج مح، أطعثهر 
ولذاوأرزاق؛ أموال الرحلتين كلتا من تأتيهم وكانت الشام، إلى كانت الصيم، ورحلة 

ئال؛ؤنإذ إبراهيم: دعوة في وقوله جؤج. من أمحلعمهم بأن عليهم بامتنانه الرحلتين أتح 
أقد؟مةأج>ثل وقوله: [، ١٢٦]الِقرْ: ه ألقوت مذ أذلم وأييق ءا,ثا بندآ ٠^١ أثيو ين ءاتثهقر 
•[ ٣٧]إراهم: آلقنُت،ه مذ ُأرنئهم إأثأم موها أتاين، محي 

كقوله:كثيرة، آيات في مكة أهل عن نغليره ذكر أده أنه ؤثًقئتق وقوله: 
.]إبرامم[ ©4 أنوار دار ممهم ؤأحأوأ َةتإ أثه ,ست، ددؤأ أك؛زأ إث، ئر ُؤألم 

ثرأش ننت، تعالى: قوله على الكلام في ذللثط من ؤئرفا قدمنا وقد 

فقلعانظيره وقع يمنمذه يتقامإ يثا ؤألمن، ألمغ ي-ام، أس ؤءآذأئها وقوله: 
رثاللهمI ل وقا ، افه رسول عليهم ودعا والعناد، الكفر في لجوا لما مكة؛ لأهل 
كلأذهبت محنة فأصابتهم آ( يوسف كتي ستين عليهم واجعلها مصر، على وطأتك اشدد 

وأصابهم- نحروه إذا بدمه يخلخل البعير وبر وهو - لعلهن وا الجيف أكلوا حتى شيء، 
وبعوثهوغزواته .، الله رسول جيوش من الخوف وذلك الأمن؛ بعد الشديد الخوف 

ابنفسر فعد التفسيرات، يعص على القرآن لهما أثار والخوف الخؤع وهذا وسراياه، 
ذلك.على يدل بما الدخان آية مسعود 
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او؛هيلغ ِقث"ثان ألسمآء ثأؤا ثوم باب ت صتمحه في البخاري قال 
عنمسلم، عن الأعمش، عن حمزة، أبي عن عبدان، حدثنا فانتظر. فارتقب؛ ]الدخان[ 

والبطشة،والقمر، والروم، الدخان، خمس: مضى قال: الله عبد عن مسروق، 
معاوية،أبو حدثنا يحيى، حدثنا ]الJخان[ وه ليثر عياب سا ألثاس قنتش واللزام. 

لماقريشا لأن هذا كان إنما افه: عبد قال محال: سروق عن مسلم، عن الأعمش، عن 
أكلواحتى وجهدا مححهل فأصابهم يوسف؛ كسني بسنين دعا لنما. ا على اسعحبموا 

الجهد؛من الدخان كهيئة وبينها بينه مجا فيرى السماء إلى ينفلر الرجل فجعل ،ام؛ العفل
فيترعثاب فندا آلثاس ينقى . فين ،)؛ 'جألثث1ء ثأق أنمت ؤ تعالى: افه فأنزل 
محدفاتها لمضر، افه استسق اطه، رسول يا فقيل: اطه رسول فأتى ]الدخاjآ لو^ه 

ةوئو0هوظ فنزلتط ؛ فسقوافاسسقى !أ؛ لجريء إنك ررلمضرأ قال: هلكت! 
اللهفأنزل الرفاهية؛ أصابتهم حين حالهم إلى عادوا الرفاهية أصابتهم فلما [ ١٥]الدخان: 

-بدر يوم يعتي ]الدخان[ ا.ه منضوة إيا ^حنآ آممثث بطش وجل: عز 
يحيى،حدثنا ]الل،خان[ إ.ه مؤينؤن إثا آلعداثث عنا آتمف ؤرثن1 تعالى: قوله باب 

فها عبد على دخلت قال: مسروق عن الضحى، أبي عن لأعمش، ا عن وكيع، حدثنا 
جأؤءل ه؛ لنبيه قال افه إن أعلم، افه تعلم: لا لما تقول أن الملم من إن فقال: 
واستعصواه النم، غلبوا لما قريشا إن ]ص[ ر.ه يف أئأ ث؟ م ثى ه آظآؤ 
الخظامفيها أكلوا سه فأخدنهم يوسف(( كسع سع عليهم أعني رراللهم قالا عليه 

منالاخان كهيئة المماء وبين بينه ما يرى أحدهم جعل حتى الجهد، من والميتة 
عنهمكشفنا إن له: فقبل ]الدخان[ واه مقمحت إثا آتداثث عنا آمحف الجؤع، 

ثأي،وبجم ت قوله فدلك بدر؛ يوم منهم افه فانتقم ، فعادواعنهم فكشف ربه فدعا ؛ عادوا
١]الدخان: بيزه يدحان ألثثآء  [،١٦]الدخان: مننقثووه ذكره: جل محوله إلى [ ٠
البخاري.صحح من ؛لفظه انتهى 

أذيقتما أن واضحة دلالة يدل ما الكريمة لأية ا لهده يقهيء مسعود ان تفسير وفى 
أكلواحتى مآكة، أهل أذيقه لجؤع ا لباس من النحل سورة في المدكورة القرية هده 

ابنمن التفسير وهذا الجؤع- شدة من الدخان مثل له يتخيل متهم الرجل وصار العظام، 
بسببالصحابي تفسير أن من لحديث ا علم قي تقرر لما الرفع؛ حكم له تجهم مسحود 
بقوله:الأنوار( )طلعة صاحب له أشار كما الرفع، حكم له النزول 

محققله الرفع المب بلق عته لصاحب نفسير 

علىالكلام في البقرة سورة في ذلك قدمنا وقل العلم. أهل عند معروف هو وكما 
[.٢٢٢]١^: آقأه آنعمُ ثق خ تعالى: قوله 

حملمن مانع ولا الماعة، حل أشّرا من الدخان أن مسلم صحيح في ثبت وقد 



(١١٣- ١١٢)اسل: ّور؛ ٤ ٠ ٤

بضحمعا - المستمسل والدخان مضى، الذي الدخان ت خانين الد على الكريمة ية ألا 
علىلأية ا حمل يمكن كان إن لأية ا في المتعددة التفسيرات أن قدمنا وقد — الأدلة 

فيُظمح تيمية اض العباس أبو حققه الذي هو ذلك أن قدمنا وقد أولى، فهو جميعها 
بأدكه.القرآن علوم في رسالته 

مكةأهل عن مثله - وعلا جل - ذكر فقد النحل، آية في المذكور الخوف وأما 
يماتميم َكررأ أقية ِلزالا ُؤولأ ت هي التي الكريمة الأية نضيران بعض على أيضا 
يرنف، لفالمن جماعة عن جاء فقد [ ٣١]الوعد: ه دائم تن يثا محل أو قاتجبمت مكمأ 

أحرجالمنثور( )الدر صاحي، قال ه. اش رسول سرايا من رية بتصيبهم التي القارعة 
قوله؛فى ه عاص ابن عن عكرمة، طريق من مردويه وابن جر؛ر، وابن الفريابى 
المندد،وابن جرير، وابن القلمالي وأحرج . المراياقال: هاربمد4 صنمأ يثا ُؤتحيي 

بنسعيد طحِيق من الدلائل، مح، والبتهقي مردويه، وابن الميح، وأبو حاتم، أبي وابن 
ئايبمدهصنعإ يثا تحث؛م َكثدإ قَ ِرائ ؛^؛٤" قوله؛ في ها عاص ابن عن >خبم، جبير 
فتحقال ألإه وعد اؤأ ؤ-ءئ محمد يا ت، أنقال! دارهمه ثن زثا محل ظ سرية قال؛ 
قالهاؤه4 صنيإ يثا قوله: في ه سعيل- أبي عن مريديه، ابن وأحرج مكة. 
أمح،ابن وأحرج بن؛١^١^• ظ-، محمد يا قو<4 ؤ! ه اش رسول مرايا من سرية 
همجاهد عن الدلائل، في والثيهقي الشيخ، وأبو الخدر واض جرير، واض سبة 
أثأهوعد يو الحديبية قال دايهلميم من يثا محل ؤ\أ المرايا ^ آلمابعه ؤ قال؛ 
َكمحإ4أؤ:ن تنأن و قوله: في ه عكرمة عن جرير ابن وأخرج مكة- فتح قال: 

منقريثا محمد يا أنّتظ تحل أو ه، النبي سرايا في بالمدينة نزك - [ ٠٠]الحج: 
منه.الغرض محل اه دارهم، 

يدلالدخان آية في قبله المن،كور ير والتغهل،ه، الرءل٠ آية في الن،كور التفسير فهن،ا 
قالكما بالخوف، والهلمانينة الأمن وبعد بالجؤع الرزق سعة بعد لوا أبد مكة أهل أن على 

بآنيِثكملته ظتبخأ َلإا من ؤبمدا رزقها يأتيها ،نهلمنه ءامثة ؤ^فاثت، الم،كورة القرية في 
المن.كورةالقرية في ونوله بمنمو(ه، محتقامإ يما ؤألحرن، آلمغ تام، أس ءأذائها أش 

فيثريش عن ذللث، مشو قال أنه يخفى لا الأية، . . . تنمزثوت .ث1ئهثإ 
وقوله;[، ١٢٨]الربة: أئ؛ةظلمه ئ رنوللف ؛=^^ ١٠•- ^؛ijLكقوله: كثيرة، آيات 

[.١٦٤عمران: ]آل، آمسؤمه من رس،ولأ فتهم بعث إذ آدويأب؛ن مل ش أس 
إنودا .والهأ ألإله اؤآ-بمثل كقوله: ؛ جداكثيرة وعنادهم بكفرهم المرحة والأيات 

ه:ولوق٦[، - ٥ ]ص: ،١,؛^!؛^^ عق ؤأصهؤأ تمإ ق تم أظ ءآ؛طمح روا محاب، لأيء هنئا 
عنًكاد إن .( وغأح أممه بمكش أؤمح، أتيا هزؤي إلا شدويك إن ثأرك ؛^^١ 

٠جدا كثيرة ذللث، بمثل والأذن [، ٤٢-  ٤١]النرىن: محأ4 'تمثا د p؟" ثللهت-ثا 



٠٤ ٥ ( ١١٣٠ ١١٢)اص الحل: سورة 

آيةفي مثلا لضروبه ا القرية بهذه المراد إن ت قال من قول يؤيد ذكرنا ما فمجمؤع 
بلغهالما ذلك قاك المدينة، أنها ت وغيرها حفصة عن وروي مكة. هي هذه! النحل 

لكحوشمثلا فه ا صربها معينة، غير قرية هي العلماء'. بعض وقال . ، U^Jعثمان قتل 
القول!بهيا قال من وقال والطغيان. بالكفر والرزق، والاطمئنان الأمن نعمة مقابلة من 
الأية.. . ٥^٠ تثلأ أثه قوله؛ في الكريمة الأية في القرية تنكير عليه يدل إنه 

بهذايعتبر أن عاقل كل على فيجب حال، كل وعلى محه اطه عفا ِ مقيده قال 
المذكورة،القرية بهذه حل ما به يحل لئلا والطغيان؛ بالكفر طه ا نعم يقابل وألا المثل، 
'ألأثقل^^٤٧ لموله! علما؛ افه أءهوا0 من إلا افه عن يعنلها لا الأمثال ولكن 

.]العكبوت[ و(ه إلا ممقثهتآ رنا للناين دنمثهكا 
الإعراب.من وجهان القرJةا، اتكريمة لأية ١ هذه فى قوله وفى 

وأنجعل، معنى مضمن وصرب(( أن الثاني؛ ررمثلألأ، قوله من يدل أنه ! أحدهما 
الفصليقع لئلا قرية أخرت ؤإنما الثاني. المفعول وررمثلأآآ الأول، المفعول هي ررمحريةءأ 

ءإلخ . . ءامنةه. أؤءثانت قوله؛ في الذكورة صفاتها وبين بينها 
معالطمأنينة لأن خوف يزعجها لا أي ؤث.سهه الكريمة! لأية ١ هذه في وقوله 

الخوف.مع والقلق والانزعاج الأمن، 
أووأشد. كثية نعمة جمع قيل واأالأنعمأأ لذيذأ. واسعا أي ^٧^١^ وقوله! 

فيتقدم كما وأبوس، كبؤس نعم جمع أو وأديع• كدلع بالتاء؛ الاعتداد ترك على 
[.١٥٣]الأنعام: ه أشده ثؤز ُؤحئ قوله! على الكلام في الأنعام سورة 

علىالإذاقة أوقع كيف يقال! أن هو محروق، سؤال الكريمة الأية هذه وفي 
الزنديقالراوندي ابن أن وروي • وأل>رفه أنخع ناس ه ؤهآذ١ئها قوله! في اللباس 

تعالى:قوله في الطعن يريد الناس؟! يذاق ء والأدب! اللغة إمام الأعرابي لابن قال 
أنهب النسناس! أيها باس لا الأعرابي؛ ابن له فقال . لثاسأثث 

عربيا؟كان أما ا نبيا كان ما ه محمدأ 
اسمأطلق أنه وهو ظاهر، الموال هذا عن والجواب _! عنه طه ا عفا — مقيده قال 

علىتفلهر والخوف الجؤع آثار لأن والخوف؛ الجؤع من أصابهم ما على اللباس 
آثارعن به المعبر اللباس ذلك وجدانهم حيث ومن ٠ كاللباس بها وتحبل أبدانهم، 

فيالاستعارات س البيانيون يذكره ما إلى حاجة فلا الإذاقة، عليه أوقع والخوف الجؤع 
المنزلفي الجاز جواز )مع سميناها التي رسالتنا في أوصحنا وقد ١تكريمةا لأية ١ هذه 

ذلكوأوصحنا مجازا، القرآن في إن يقول! أن لأحد يجوز لا أنه والإعجاز( للتعبد 
العربية.اللغة أساليب س أسلوب أنه مجازا الثيانيون يسميه ما أن وبينا بأدلته، 

يعنونمجردة؛ استعارة فيها يقول! فبعصهم الأية، هذه في البيان أهل اختلف وقد 
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غشيهملما اللباس امحمتعار أنه زعمهم في وذلك له. المستعار يلائم بما فيها جيء أنها 
علىاللباس ل شتما كا عليهم اشتماله يجامع والخوف، لجؤع كا الحوادث يعصر من 

هوالذي الوصف ذكر ثم التحقيميه، الأصلية لتصريجة ا الاستعارة سبيل على اللابس 
وحدانعلى الذوق إمحللاق لأن والخوف؛ الجؤع هو الذي له للمستعار ملائما الإذاقة 

البوصذاق فيقولون! الاستعمال؛ لكثرة الحقيقة مجرى عندهم جرى والخوف جؤع لا 
الذيله، المستتعار يلائم ما لذكر مجردة الاستعارة فكانت إياهما، غيره وأذاقه والضر، 

هذهترشيح أريد ولو الاستعارة. أصل هو الذي التشبيه في الأصل في المشبه هو 
هوالذي منه المستعار يلائم بما الإتيان لأن فكساها؛ ت لقيل زعمهم في الاستعارة 

من،للبا ا تلائم والكسوة ءأ، ررترسبحا يسمى الاستعارة صل ا هو الذي التشبيه في به الشبه 
المجردة،من أبلغ المرشحة الاستعارة كانت ؤإن ! قالوا للأستحارة. ترشيح فذكرها 
الخوفهو الذي له المستعار روعي إنه حيث من أبلغ؛ لأية ١ في الاستعارة فتتجريد 

.وصرحاامملأم ليزداد لذلك الناسبة الإذاقة بذكر والجؤع، 

علىيفلهر لما استعار أولأ فانه استعارة؛ على مبنية استعارة هي يعضهم! وقال 
والاشتمالبالشيء الإحاطة يجامع اللباس، اسم والتحول والذبول الاصفرار س أبدانهم 

امماستعار ثم أبدانهم، على والخوف الجؤع لأثار مستعارآ اللباس اسم فصار عليه، 
التعرفيجامع باللباس، عنه المعبر والخوف لجؤع ا ذلك ألم من يجدونه لما الإذاقة 

اللباسففي وعليه والخوف؛ الجؤع من الألم ووجود بالفم، الذوق من كل في والأحبار 
تبعية.استعارة والخوف الجؤع ألم لمس المستعارة الإذاقة وفي . ذكرنا كما أصلية استعارة 

أنمع مرادهم، الناظر ليفهم هنا البيانيين كلام من قليل يطرف هنا ألمتا وقد 
تطلقالعرب وأن تحته، طائل ولا فيه، فائدة لا ذلك كل أن فيه شك لا الذي التحقيق 
علىاللباس تطلق وأنها واللذة، الألم وحوي من غيره وعلى الذوق على الإذاقة 

لكأناس كقوله! الاشتمال، س اللباس معنى فيه مما غيره على وتطلقه المعروف، 
الأعشى؛وقول ل4ى4، ينام، وأنم 

L.LJمات يه علتثن ا هفء-هلثنى الضجيع ا مإذا 
يحيعلمؤلم مؤثر على اللباس أطلق إذا أنه في إشكال ولا عربية. أساليب وكلها 

عنهالمعبر المحيتل الألم ذلك على الإذاقة إيقاع من مانع فلا اللباس، إحاطة يالشخصن 
تعالى.الله عند والعلم اللباس، باسم 

ءِكمحإ ب ثسا X نذا ص ص تجد ث محوأ ؤَولأ عالى: ت^ 
اممهأحل ما تحريم عن الكفار الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل - افه نهى . أثؤ 
الله.أحل ما تحريم من - الله لعنه - لحي ين عمرو لهم شؤع مما رزقه، من 

ثمداءمهلم ^هل كقوله؛ كثيرة آيات في المعنى هذا — وعلا جل — أوضح وقد 
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ه؛وقول[، ١٥٠تالأناء_امت فسلا شهّدهمأ ؛ن هئذا حرم أ؛هء أف يثبمدويت 
أشعل أنز ذكأ أذنكك ءآق محل ^٠؛؛؛^ ماما من؛ ئجعنثر زرق نحنح ١-^ أش أنزل ما أرءتر 

ماحثر٠وأ •رعز هنؤر سةهثا أولدهم ئتلوأ أددبجت حسر ■؛^Ij وقوله؛ ]يونس[، ا.اه طوتن- 
ؤوئ\ؤ\وقوله؛ ]١لأنعام[، مثدمى.4 حقامحوأ وما هتنيأ ق أثه و أفرإء آهه ثريهز 

_ام:_ع_]الأنالآو_ق . . ٠ أروأحظه عئآ دعكب لدمحكوة ■خالكثه ألآق-تب ثنيه يأون ؤذ ما 
ٍرع-مهمهشاء من إلا يثلعمهثا لا حجر ؤكرث أنمتم- هتز.هق ؤوق-الوأ ه؛ ولوق[، ١٣٩

تقدم.كما الايات، من ذلك غير إلى حرام، أي ؤحأجره ؛ وقوله [. ١٣٨]الأنعام: 
الإعراب؛من أوجه قوله- وقي 

منألسمتتكم تصفه لمّا الكذب تقولوا لا أي ، آ( ررتقولواب منصوب أنه ؛ أحل-ها
ذلكاستناد غير من آنفا الذكورة الايات في ذكر كما والحرمة؛ بالمحل افه رزق 

وكقوله:حرام. هو اش؛ أحل لما تقولوا لا قولك؛ في مثلها واللام دليل، إلى الوصف 
حرام((وهذا حلال ررهذا وجملة [. ١٥٤ت ]البقرة ١^١-؛؛^ أش سهل ؤا بمثل بمن ئمحلوأ ُؤولآ 
معنىبتصمينها ررتصف،أا ب نصب محل في المذكورة الجملة إن وقيل؛ ررالآكذبأ؛ من بدل 

حرام.وهذا حلال هذا فتقول ألمنتكم، تصفه لما الكذب تقولوا ولا أي؛ تقول؛ 
حرام؛(وهذا حلال ررهذا وحملة مصدرية، وراما،، . لللتصفاابه مفعول ارالكدب،، وقيل؛ 
الأي الكل.ب؛ ألمتكم لوصف حرام وهذا حلال هذا تقولوا لا أي تقولوا،، دارلأ متعلقة 

حجةلأحل لا أفواهكم؛ قي ويجول ألمتكم، به تنهلق قول لأجل تحللوا ولا تحرموا 
ّأي المحذوفة؛ المفعول هاء من بدل الكذباأ ١١وقيل؛ الكشاف. صاحب قاله — وبينة 

لكذرب.١ لمنتكم ا تصفه 

حرام؛وهذا حلال هذا قولهم؛ عن يتورعون يهي الصالح الملف كان تنبيه؛ 
الأيات.هذ0 من خوفا 

؛مسنده فى محمد أبو رمى لدا ا قال الكريمة؛ الأية هذء تفسير فى لقرحلبى ا قال 
ولاحلال يقول؛ قعل إبراهيم سمعت ما قال؛ الأعمش عن حفص، عن هارون، أحبرنا 
يستحيون.وكانوا يكرهون، كانوا ؛ يقول كان ولكن حرام، 

وهذاحلال هذا ؛ يقولواأن الماس فتيا من يكن لم مالك؛ قال وهب؛ ابن وقال 
انتهى.. هذالأصع أكن ولم ، وكذاكذا إياكم ؛ يقولواولكن حرام، 

الالذي المعلل من قؤ ء قوله؛ في واللام الزمخشري؛ وقال 
نيونواليا قبة. ّ ا لأم هي يقولون؛ ء للما ا من وكثير اه. الفرض، معنى يتضمن 

ءالووآ1ثهله7 كقوله! غائبة؛ علة به تقصد لم إذا كاللأم لخعليل ا حرف أن يزعمون 
فيأن أندم عق  ١٤٨^.^؛ هناوقول ٨[، ]الفصص: عدلاه له-ر ِل؛ق=كون فجؤيى 

الحرف.معنى في تبعية استعارة ذلك 



(١١٨-١١Vالآطن)انمءل: ّورة ٤٠٨

تأسالمها فمن العريية. اللغة أساليب من ذلك كل بل _ت عنه الله سما - مقيده محال 
زآبيراناوى تثث ^\y؛Q كقوله: الخائبة؛ الخلة على للدلالة اسل بحرف الإتيان 

أمرترتب على للدلالة باللام الإتيان أساليبها ومن [• ٢٥]الحديدت ألثاس ِل؛موم 
ءالؤهأثثقثه7 كقوله: الأءحير وهذا الغائبة. علته على المعلول كترتيب أمر، على 

علىلهم الباعثة ١لخاJبة العلة لأن ٨[؛ ]القصِص: وحرأ4 عدوإ لثر ِهظن فقثى 
امرأةلت ثا كما عين؛ قرة لهم ليكون بل عدوأ، لهم يكون أن هي ليت التقامحله 
ولكن٩[ ]العممرت ؤلراه ثخدم أر يتمعذ أن عسى متلؤه لا هملك ؤ، ع؛ن فرعون: 

علتهعلى المعلول كترتيب له؛ حلهم التفا على يترتب وحزنا لهم عدوأ كونه كان لما 
فلاعريي، أسلوب وهذا الخلة. على المعلول ترتيب على الدالة باللام فيه عبر — الخائبة 
المبحث.هذا مثل محي البيانيون به يتليل ما إلى حاجة 

عداب}bp' قّئ نقع قيمة. لا ب ألكن أش عق يثروف قآ ؤإ0 تعالى: قويه 
أي- اممزب عليه يفترون الذين أن الكريمة الأية هذ0 في - وعلا حل - ذكر ألم.4• 

الوالأولاد الشركاء له ودعواهم يحرمه، لم وهو هذا حرم أنه كدعواهم - عليه يختلقونه 
يعذبونلأحرة ا وفي له، أهمية لا قليلا متاعا إلا ينالون لا الدنيا في لأنهم يفلحون؛ 

المؤلم.الشديد الخفليم، العذاب 
يئروثأؤ؛ن إى ؤءل ت يونى في كقوله أحر مواضع في المعنى هذا وأوضح 

آتداثءظث ثئ زء' إكثا ثث الدى ي نثإ © ممئوث لا ألكذث سِ أء 
ءداد_-إق حنكذج م كلأ وقوله; ]يونس[، ©4 إةثوىَ ً=قاذوأ يما ألشدبد 

;قشأم ثياب ١^٠ ص لإ كة  'صكنن ثنن 4ةو وقوله: ]_j[، ®4 شظ 
الأذن.من ذلك غير إلى [، ١٢٦]الترة: آكبجن4 

وقالقليل. متاع الدنيا في متاعهم أي محلءوف؛ مبتدأ حبر ريلا4 4ثع ■ وقوله 
الفلاح،ينالون لا أي ثشى4 4لأ وقوله: قليل. ٌتاع الدنيا في منفعتهم الزمخثري؛ 

السرمد,ي؛البقاء والثاني: الأكبر. بالمهللوب الفوز : أحدهماإ معنيين على يطلق وهو 
بشواهده.تقدم كما 

عليهم،المحرم ٥^١ مده، من عثك محننا ما حنت، هادإ آقتن تعالى: قوله 
أؤوعئقوله: في الأنعام سورة في المذكور هو هنا عليه الحال قبل من عليه المقصوص 

حثتقما إلا قمظث1 عأيهم حرما وأتسمّ أنثر ؤنميى ثلمر ذى حقل حرتثا هادوأ أئمته 
[.١٤٦]الأنعام: دندءولو(ه ؤإنما ِينيم جريكم دلق نقلو آحثأئ ما آو ٢^١ثئآ أؤ ^٠۶^٥ 

مجةكالحا فلفر: ذي كل وهو ءإاهرة، كريمة ا لأية ا هذه في عليهم الحرمات وحملة 
لشا؛أحما أما الخلي، وشحم — الثروب وهو — والختم البقر من لصر لمحا ا لشحم وا والبعير، 

وغيرهالذنب كلحم بعفلم والمختكل الأمعاء، وهي الحوايا في والذي الظهر، على الذي 
الخريمة.الأية من واصح هو كما لهم؛ حلال فهو يالخذلام المختلطة الشحوم من 
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ساًْبج؛. قنثبيماِ ثى يك ُؤ يما َس قاها أئ َةاى إمزمنز ^إق ت تعالى قوله 
الآيِينهاتين في - وعلا جل - اش أثنى .4• سق؟أ ينط إق رهدلئ آنتئ لأسي 

إمامأي أمة؛ بأنه -ت لام وال٥ الملأ نبينا وعلى عليه . إبراهيم نبيه على الكريمنين 
[،١٢٤]اوقرْ; إثاماه للناين ثاعثك ُؤءفي تعالى• قال كما الخير؛ الناس يعلم به، مقتدى 

انئهوأن افه، لأنعم شاكر وأنه المشركين، من يكن لم وأنه له. مهلع أي فه، قات وأنه 
مستقيم.صرامحل إلى هدا0 وأنه واصطفاه، اختاره أي اجتباه، 

^٠؛[،١١]وئ آككا ؤوإترهيهمِ كقوله؛ أحر، مواصع في عليه الثناء هذ،ا وكرر 
[،١٢٤]المفر؛؛ إماماه إلثايد، جاؤثك إؤ، ءال ؛آقهى ذينت ثثم إيثيئم أنتق حي ه• وقول

وقوله؛]الأنياءا، .ه عيلم؛بم، يدء وقنا ثل من ر؛ثّدْ ابنهم ءانمآ ثكد ؤ. وقوله؛ 
وقوله]الأنعام[، واه ألمويييرا بت وهوة -ووأيريوأ ألشثلر؛ت تذئذ إبزهيتز زئ ؤو5ثِلاك 

وهآتثكت بى أئأ وة ثنيي وآيإ°وك أ؛ثثتت قنن وؤيتمأ ونهق ؤثهئ، ءؤلن، عنه؛ 
من"؛ن وما مسلما ييما ت 'ة ولي لماملإلا ولا حوللا إأر١هيم ّكان ه! ولوقع_ام[، لالأن

jij]وه ألتئتهة  -_ ،jT ]ثقثيم •جء إذ ؤا لإبنهيتِ شعهء ين ؤإك ؤ. ■' ه وقول
عليه.الثناء في امثيرة الأيات من ذللث، غير إلى ]الخّّافات[ ثير.ه 

القرأن.في ءالأمة،؛ معاني قدمنا وقد 
افهآتاه التي الحسّنة العلماء؛ بحض قال -ءثقه. ألوث، ؤ اؤوتائتنث تعالى؛ قوله 

بب|ءءلاه أنه بنن ازثه بأن لهذا تانس ويالحن. والثناء القليبة، الدرية ؛ الدنيافى 
حسّناثناء له جعل لأنه أيضا وأثار العليبة. الذرية الشرك؛ أهل واعتزاله فه، إخلاصه 

ؤتهمثإميخق ه ؤتئا أثي دون ين هبل.ون وما أعمأتم تحالىث قال أنيا، الّفي باقيا 
وقالاتماِبم[، وه علثا ء؛ت-ؤ، لثاث لم ؤهعتا قتنا ين ي ووتنا . ثثا ق؛ جه 

ؤاط-ق، لسان ؤ، ال؛ وق[، ٢٧سثك_ّ__وتن علالوأJكثبه ألنبؤه ديئنه ؤ، ؤوةعل-ا 
ورهأيل 

■.ه مت َكات ^١ خيما إم1ييان يلأ أبع آن إثش أؤثآ م' تعالى• موله 
ملةباتباع الأمر . نبينا إلى أوحى أنه الخريمة لأية ا هل.ْ في - وعلا جل . افه ذكر 

كقوله؛الموضع هذا غير في أيضا هذا وبين المشركين. من كان وما حنيفا إبراهيم 
ل.اهآل1ئركعث بن َكاة وما يفا إبرهم بلا قلما دينا تثتقيم صمتط إل يلإ إقى 

ألكان^؛ ؛٢٥ '٣قثو\ \ونأشتحقإ آيقيأ ! أويى؛١٣ؤيثأدها وقوله؛ ]الأنعام[، 
جعدوما أجت؛نكئز هو حهثاي،ث ّءى أس ي قوله؛ إلى واه ةلءحوين؛نه لعشطم 

ألتسؤدِل؛ءق ثنيا ؤقط تق ين أتتّفن سمذكم هو ^٥،؟^ ^ Ijtبلا مج بى الدن ي ثدؤ 
مؤوؤهو أش وأعميإ ألزكوْ وءا؛وأ ألصلوْ ئأيثؤإ ائا؛ى عز قتياء عوؤ 

حسّنهأتوة أكز '؛١؛^، ؤق1.وقو]ه؛ ١لأية، [ ٧٨- ٧٧]الحجأ ر.اه ألتحير ؤنمر ألمنك محعم 
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توالحنيف الشريعة. ت والملة الايات، من ذلك غير إلى ٤[، ]المت>،تةت ؤا 
الرجلين؛اعوجاج وهو الحنق؛ من وأصله الحق. دين إلى بامحلل دين كل عن المائل 

صيتوهو ترقصه قيس بن الأحق أم قول ومنه اعوجاج. أي حنق؛ برجله يقاوت 
مثلهمن فتياكم في كان ما ه لرحبنق حولا لوالله 

الخلاصة!في مالك ابن قول حد على إليه؛ المضاف من حال أ، حنيفا  ١١وقوله! 
افتحيفلا جزئه مثل أو ا فأصيه لا مجزء ان كا م

لولأنه الإيراهيم،ا؛ وهو إليه المضاف من كالجزء ررما_ة،ا وهو هنا المضاف لأن 
ظاهر،هو كما المعنى تام كلام إبراهيم، اتبع أن * قولنا لأن • تاما المعنى لبقي حذف 
٠جزئه مثل يكونه مراده هو وهدا 

هذهفي ه نبيه - وعلا حل - اش أْر صس4• -أإؤ؛ى لهر نني ؤ تعار؛ قوله 
إيضاحمن المجادلة حلرق أحسن هي التي بالهلريق خصومه يجادل أن الكريمة! ية ألا 

أذاهم.عن أعرض قال: أَتن4 ر إل ؤنكيل4ِ مجاهد وعن واللين• بالرفق الحق 
إلاأتن ر أر ألأ ألخض آنق قثدو قوله: فى المعنى هذا إلى ار أثوقد 
فجادلهمالحرب للمؤمنين نصوا الذين إلا أي [ ٤٦]العنكّوتت نهره ظلعؤإ (ذن 

صاغرون.وهم يد عن الجزية يعطوا أو ، يؤمنوا حش ليف يا 
شأنفى وهرون لمومّى قوله أحسن! هى بالتي المجادلة من هنا ذكر ما ونظير 

قوواJJن؛ القول ذنك ومن ]ف[. تي4 أز ندو 0 و؛ مي لئ فرعون 
]ايارعات[.واه ثئش رش إث، وأهديك رة أن إه لأي ؛^٥]، له: مومى 

•بالثهن؛بمه أطم ؤبمو سيئي، عن 'ثل بنن أثلا هو ه ؤأ0 تعار؛ قوله 
زلخأي سبيله؛ عن محل بمن أعلم أنه الكريمة لأية ا هذْ فى - وعلا حل - ذكر 

والضلال.اكفر محلويق إلى والحق، الصواب طريق عن 

أهلمهو ؤا0 القلم: أول في كقوله أحر؛ مواضع في المعنى هذا وأوضح 
فيه وقولم[، ة_إ]ال.4 آلقلإ.ِبم ض ثآد آلثةتي؛ث. آظم يئو سلدء ص صث بمن 

وقولة]الأنعام[، أليثدي.(ه ٣ وهن سهلا عن بجل تن ٣ هو رهى ؤأ0 الأنعام: 
[٣٠لال_ج_م: آهثدئه يثير قلا وهو جيه، من ثل يثن أهام هو ُغث قة نجم: الفي 

.جدا كثيرة ذلك يمثل والأيات 
مهللقبها يراد الأيات هذ0 في ةأءاJمأأ هي التي التفضيل صيغة أن والفلاُر 

شقاوةمن حلقه إليه يصير ما علم في أحد يشاركه لا اش لأن التفضيل؛ لا الوصف 
الشنفري!كقول فهي وسعادة، 

أعجلالقوم أجشع إذ بأعجلهم أكن لم الزاد إلى الأيدي مدت ؤإن 
الفرزدق!وقول بعجلهم، أكن لم أي 
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وأطولأعز ه مدعائتا يبلنا بني السماء محمك الذي إن 

طويلة.عزيزة أي 
حيرلهو صارتم بهء عوقستهم ما بمقل فعافؤإ عاقتر ؤو,لن فالي 

المشرينتمثيل في بالمدينة، النحل سورة من الكريمة الأية هذ0 نزلت سنحثح'ةا 
فنزلتيهم؛ لنمشلن بهم الله أظفرنا لثن الملمون! فقال أحد. يوم معه قتل ومن بحمزة 

مكية،النحل سورة أن مع ك-نمااةثه حهل تعالى؛ لقوله فصبروا الآكريمة، ية ألا 
أفضليةإلى والإرشاد الانتقام جوار فيها والأية . آخرهامن الثلاث الايات هده إلا 

عكثاهمن تثلهأ نقت سقؤ كقوله• القرآن، في المعنى هذا تعالى ذكر وقد العفو. 
ههوِيدث قثدوى فمن ص نمتا وألمؤح ؤ ومحوله! [، ٤٠]الشورى؛ أثله عق ؛^ ١٥ؤآنج 

ر.اهلمل ين عليم ما إؤإيك ،اتهء بمد آنئممر ولثن ؤ وقوله! [، ٤٥لاّئدة! قره تتتقمارآ 
ألجهته نحب ^لأ وقوله: أدمر.4، محي لمي الإلئ زن ؤعتر ثبمت ^^٠>، محوله: إلى 

ؤلحآهعما َ؛ال ه نوؤ عن تفوأ ؤأو ت وف، نى إلظئره س أب ألمؤن! من إلثوء 
.قدمناكما [ ١٤٩- ١٤٨]الماء: 

تالكريمة الأية بهذه تنطق مسائل 
نا إنظلمك إن أنك وهي الفلفر، مسألة حكم لأية ١ هذه من يؤخذ ت الأولى المسألة 

مامثل على له وقدرت إثباته، لك يمكن ولم المرعي الوجه بعير مالك من شيئا أخذ بأن 
.لا؟ أو حقك قدر تأخد أن لك، فهل والعقوبة؛ الفض،يحة معه تأمن وجه على به ظلمك 

تأخذأن لك أن القياس وعلى لنصوصي ا ظواهر على وأجراهما القولين، أصح 
عؤقترما ايوإ '؛ؤد*-الأية: هذه فى تعالى لقوله زيادة؛ غير من حقك قدر 

[.١٩٤]اJقرة: عو؛أيم أعثدئ ما يمثل عثه وقوله: الأية، . . بدعه. 
وغيرهم.ومجاهد، وسفيان النخعي، هيم ؤإبرا سيرين ابن القول: بهذا قال وممن 

إسحاقبن خليل درج وعليه ذلك؛ يجور لا مالك: منهم العلماء من طائفة وقالت 
بمثلها.ظلمه لمن منها الأخذ له وليس الوديعة■ فى بقوله مختصره فى اّلكي 

منتخن ولا ائتمنك، من إلى الأمانة ررأد حديث القول بهذا قال من واحتج 
أخذمن لأن به؛ الاستدلال ينهض لا صحته فرض على الحديث وهذا اه. خانك؛أ، 

ظلمه.ممن ه نفأنصفا ؤإتما خانه، من يخن لم عليه يرد ولم حقه قدر 
القصاص،فى الماثلة الآقريمة لأية ا هذه من العلماء بحص أخد الثانية: المسالة 

بينيهودي رأس رأرصه. ويويدْ به■ قل بحجر قتل ومن بها، قتل بحديده قتل فمن 
.ذلك؛؛مثل يها فحل لجارية قصاصا حجرين 

بعيرالقتل أن زاعما وافقه، ومن حنيفة لأبى خلافا الحلم أهل أكثر قول وهذا 
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اللهساء إن — لهذا ومحسأني القصاص. فيه يجب حتى صريح عمد لا عمدة شبه المحدد 
.الإسراء سورة في إيضاح زيادة عالى ت— 

علىالعقوبة اسم الكربمة الأية هزم في . وعلا حل - أًللق الثالثة: المالة 
لأنعقوبة، ليست الأولى والجناية يدءه عؤئتر ما قوله: ش الأولى الجناية 

لمقلقيودي الألفافل؛ بين المشالكة العربية اللغة أساليب ومن مبين، عريى بلسان القرآن 
الشاعر:كقول الكلام؛ في به مقترن آخر للمقل مشاكله له الموصؤع معناه بغير 

وقميصاحبة لي اتلبخوا فلت طبخه لك نجد شيئا اقترح قالوا 
جرير:قول ومنه العلماء: بعض وقال لى، حيعلوا أي 
الذكرالأرمل هذا لحاجة فمن حاجتها قضيت قد الأرامل هذي 

الإناث.على إلا اللغة في تطلق لا الأرامل بأن القول على بناء 
للمقلمشاكله المعل ابتداء على العقوبتين إحدى إطلاق في الكريمة الأية ونفلير 

لأيةا . . . بي ثم يهء عؤفب ما بنل ومن؛١^٣، ؤذإلكث٠ تعالى: قوله الأحر، 
أيضا:ونحوه [، ٦٠إ ]الحج 

وقوله:بسيئة ليس القصاص أن مع [ ٤٠]الشورىأ تثلهأه سقاث سثت قوله• 
ليسأيضا لمحتدى ا من القصاص لأن [؛ ١٩٤]البقرة: ه عقه هعتدؤأ عوكأ أعثدئ ^٥٠^ 

اللففلين:بين للش.اكلة لفظه بغير أدى ؤإنما ظاهر، هو كما باعتتداء 
لأيةا هذ0 في - وعلا حل . ذكر إلا صيلف وما ؤJارنخن تعالى: قوله 

وتوفيقه؛افه باعانة إلا بالصبر الأمر ذلك يمتثل لا وأنه بالصبر، مأمور أنه. الكريمة 
كقوله:الموضع، هذا غير في المحنى لهذا وأشار أثأه إلا صيلث ورما لقوله: 
ؤوماقوله: لأن لت[؛ ]فص-قاه عظيم حي ذو إي ةلق.هآ وما صئأ اك-ي إلا قمنهآ 

لهكان من إلا يلقاها لا الصبر حمحسلة أن معناه [، ٣٥]فصلت: حيه ذو إي قمنها 
له.ذلك وتيسير عليه، افه يفضل الأوفر، والصيب الأكبر الحفل افه عند 

•.ه محسوى هم أقثإ ألمأ( مع أثن ^إق تعالى: قوله 
وقدالمحسنين، المتقين عباده مع أنه الكريمة الأية هذ0 في - وعلا حل - ذكر 

بالإعانةوهي المؤمنين، بعباده خاصة المعية وهذه والإحسان، القوى محنى إيضاح تقدم 
أسمحمعبمكما ؤإثى كقوله: أخر، مواضع في المحنى هذا وكرر والتوفيق، والمصر 
:وقوله [، ١٢]الأنفال: أي أتلإ٤ؤ إق تثق بيخ ^إد وقوله: [، ٤٦]طه: ؤأفره 

©هسمدن ه تذ إن م ول ت وقوله [ ٤٠]الموثة: ثظ4 أق أث محزذ ^لأ 
الأيات.من ذلك غير إلى ]الشعراء[، 

القدرة،ونفوذ والملم، المامة بالإحاطة فهي الخلق لجمبع العامة المعية وأما 
حبةمن أصغر - وعلا حل - يده في فالكائنات . وعلا حل — قبضته في الجميع وكون 



١٣الآة)ا(■الإماء:مر؛

إييثثؤ لمق، ين بمكؤت ؤ»و\ ت كقوله كثيرة؛ آيات في أيفا المذضر٥ هي وهذه خردل، 
]اوسءادلث:ص ئن ي أكر ذ;ك ِس أه ;لا ئئ ي محت ه ث1بمر ئز 

جثنا ط ثنيم >ئتققن وقوله: ٤[، \صيد: كتإ4 ث أق ثثو س وقوله: ٧[، 
منسون و/تُ ين ينه ثتلؤأ وم1 ثب ي ظن ■ؤرن1 ه: وقول]الأع_راف[ )ؤاه عتيثك 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٦١ت ]يونس ه فه تمضؤن إي ثمؤدا عؤر محكنا إي عمز 
وحلاله،له بكما اللائقه الكيفية على قال، كما عربيه ء،لى مستو ء وعلا جل — فهو 

فيولا لأرض ا في ذرة مثقال عنه يعزب لا يده، قبضة في كلهم بحلمه، محيط وهو 
مبين.كتاب في إلا أكبر ولا ذلك من أصغر ولا السماء، 

ص
الإسراءسورة 

ه٠ . . \يؤنث\ آنتتحد إق ^١^ ٥٢آتتبحد يى قلا ب يمني آسمئ ^-SZ ت تحار قوله 
يعصيقول أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترحمة في قدمنا قد الأية. 

ذلك،نبين فانا لقول، ا ذلك صحة عدم على تدل قرينة لأية ا في ويكون قولأ لأية ا في ء علما ل١ 
أهليحص زعم ل١كريمة، ا لأية ا هذه في المذكور ه به ء لإسرا ا هذا ن ١ علم فا ، ذلك، علمت فإذا 

٠وحي الأنبياء رويا لأن اليقفلة؛ لا المنام في أنه زاعما حسده، دون بروحه أنه العلم 
هرفنا ولكن الجسد. دون بالروح والمعراج بالجسد، الإسراء أن يعضهم وزعم 

عبارةوالعبد قال: لأنه مناما؛ لا يقفلة ه وحسده بروحه أنه على يدل القرآن 
لأمورا عند كون إنما والتسبيح أؤسثىه قال: ولأنه والجسد؛ الروح مجمؤع عن 

محتاآلبمر بلع وما تعالى: قوله ويؤيده منه، يتعجب حتى ن شأ كبير له يكن لم مناما فلوكان 
ء\£ا\ه.من : هتاوقوله الروح، لا الذات آلات من البصر لأن ]النجم[؛ و(ه ،ئ 

أثقآألرءئا جثتا وعلا حل — قوله ذلك على القرآنية الأدلة أوضح ومن 
كمامنام، رؤيا لا يقفلة عين رويا فإنها ق آلمشؤة ؤآلسجنأ محناين ِقنه إلا أرقك 

ومره•عباس ابن عن صح 
محبباولا فتنة، كانت لما منام رويا كانت، لو أنها ذلك على الواضحة الأدلة ومن 

يصح،لا مجا فيه يرى قد المنام لأن إكار؛ محل ليست المنام رويا لأن قريش؛ لتكذيب 
منأن المشركون فزعم والعجائب؛ العرائب من يعينه رآه ما هو فتنة الله جعله فالذي 
التيالملعونة الشجرة وكون لهم، فتنة فصار محالة، لا كاذب فهو يعنه ذلك رؤية ادعى 



الآية)ا(ولأسراء:مورة 

ؤآمحج شجنمنه قوله• أنزل لما الله أن لهم فتنة التحقيق على الزقوم شجرة هي 
اليائسة،بالأرض ينبت لا الشجر لأن كذبه؛ ظهر ت قالوا ]الصافات[ واه آيحبو أصل 

البقرة.في تقدم كما النار! أصل في ينت فكيف 
•ه••ءايتنثأ ين أؤإز،م • هنا تعالى قوله يقظة عين رؤيا كونها من ذكرنا ما ويؤيد 

وما]النجم[، ه ؤ( ^للإعة تني ءك مى أئ كد ؤ( ممئ ؤت، ألبمر ر؛غ ؤ، وقوله- الأية، 
المنامرويا على إلا لغة اللففل بهذا تطلق لا أن من العلم أهل بعض زعمه 

أيضا؛يقظة العين روية على العرب لغة في يعللق الرؤيا لمقل أن ت التحقيق بل مردود. 
قح؛عريي وهو الراعي قول وت 

يلومهاقبل كان شسا وبشر واد0 فوهم ا لملروير يفك
القليب؛أبى قول أيضا ومنه بعينه• صائد رزية يعنى فانه 

الغمضمن العيون في أحلى ك ورويا 
)اللسان(.صاحب قاله 

ألوالج، جثيا تعالى؛ قوله في بالرؤيا الراد أن العلم أهل بعض وزعم 
أثثصذذك ؤاق؛و تعالى؛ قوله في الذكورة هي وأنها منام، رويا الأية، *ه • ٠ أركش 
الأول،والح_ق [ ٢٧_ح; ]ال__ف_أثثه ثآء إن آدئنام أكجد لثر-ثأن بادثي ألؤايأ رئؤلد 

الركوبشأنه من لبس الروح لأن بجسمه؛ الإسراء أن على يدل البراق على ه وركوبه 
حال.كل وعلى معروف، هو كما الدواب على 

إلىالحرام المسجد من به أسري أنه عنه الصحيحة الأحاديث تواترت فقد 
السع.الخوان جاوز حتى الأقصى المسجد من به عرج وأنه الأقصى، السجد 

وروحه،بجسمه كليهما والمعراج الإسراء أن على الذكورة الأحاديث دلت وقد 
.ذكرuuالتي الأذن أيضاً ذلك على دلت كما مناما، لا يقظة 

الملحدين.من ذلك أنكر بمن عبرة فلا والجماعة، المنة أهل من بص يعتد من ذلك وعلى 
وقعالمذكور الإسراء أن ه أنس عن شريك طريق من المجبين في لمت وما 

الكتابنصوصي عليه ودلت والجماعة، المنة أهل عليه مما ذكرنا ما ينافي لا مناما 
الصبحكفلق الرؤيا تلك جاءت ثم نوما، المذكور الإسراء رأى يكون أن لإمكان والمنة؛ 
المسجديحلوا أنهم النوم في رأى كما النامية، الرؤيا لتلك تصديقا يقفلة به فأسري 
عامالقضاء عمرة في الحرام المسجل فيحلوا الصبح كفلق انرويا تلك فجاءت الحرام، 

ألتءياوحوهث أثث صدؤك تعالى؛ قال كما الزويا؛ كلك تصديقا مناما لا يقفلة سع 
عاJشةحديث ذلك ويؤيد [. ٢٧]الفتح! أس لشاء إن آلثنام أكجد يتثلمأ يالثي 

العلمأهل من جماعة أن مع الصبح(أ فلق مثل جاءت إلا رإيا يرى لا ررفكان ١كحيحث 
أنس،عن المذكورة الرواية تلك فى حففله ساء نمر أيير بن الله عبد بن شريك إن ؛ قالوا 



١٣,الآية)ا(■ا،لأسراء:سور،

إلايثتة ثمى من دوءكو0 ت كقوله كسرة؛ آيات في أيما المذكورة هي وهذه خردل، 
مج_ادوة;لالتثهتِيم هن إلا أكر من أدق ئ؟ هر إلأ حمسؤ ولا ثامهتر ئر 

َةون، مم عقيم ؤثكسس : ، ٤iJjJj[، َئمه a( أين قت وقوله؛ ٧[، 
منسلوف ولا يتءابغ ين منه ظإ رما حؤ ؤ، ؛ؤو،ا وقول؛ ]الأء_راذ،[ رؤاه هخت 

لأيات.ا من ذللث، غير إلى [، ٦١يونس: ل ياه تحثضون ٍإد ثمؤدا ئوتؤ تتظثا إلا عم 
وحلاله،بكماله اللائقة الكيفية على قال، كما عرشه على تو م _ وعلا جل _ فهو 

فيولا لأرض ا في ذرة مثقال عنه يعزب لا يل،ه، قيمة في كلهم بخلقه، محيط وهو 
مبين.كتاب فى إلا أكبر ولا ذللث، من أصغر ولا السماء، 

ص
الإسراءسورة 

^. الاقثا آلسبمل إئ 'ألكثام أتنجد تهمي قلد منيب أمئ ١^؛^، ت تعالى قوله 
بعضيقول أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترجمة في قدمنا قد . الأية 

،ذلك نبين فإنا ، لقول ا ذلك صحة عدم على تدل قرينة لأية ا في ويكون قولأ لأية ١ في ء علما لا 
أهلبحض زعم ، الآكريمة لأية ا هذ0 في المذكور . به لإسراء ا هذا أن فاعلم ، ذلك علت -فإذا 

.وحي الأنبياء رويا لأن ؛ اليقظة لا المنام في أنه زاعما ، جسده دون بروحه أنه العلم 
ظاهرولكن المجسد. دون يالرؤح والمعراج بالمجد، الإسراء أن يعضهم وزعم 

عبارةوالعبد ت قال لأنه مناما؛ لا يقظة ه وجسده بروحه أنه على يدل الهمان 
العظام،الأمور عند يكون إنما والتسبيح ؤّبضه ت قال ولأنه والجسد؛ الروح مجمؤع عن 
ؤتاألثثر ؤغ ^•؛1 ت تعالى قوله ويؤيده ، منه يتعجب حتى شان كبير له يكن لم مناما كان فلو 
■ءاينسايم ين ؛ هنا وقوله الروح، لا الذات آلات من البصر لأن ]التجم[؛ ؤاه ممئ 

آثئأؤ، جثتا ؤوئ\ وعلا جل - قوله ذلك على القرآنية الأدلة أوضح ومجن 
كمامنام، رؤيا لا يقفلة عين رويا فإنها ق آلملعؤيث ؤآلشءمه ممقاين فثنه إي أنثنلف 

وغثرْ•عباس ابن عن صح 
سبباولا فتنة، كانت لما منام رؤيا كانت لو أنها ذلك على الواضحة الأدلة ومن 

يصح،لا ما فيه يرى قد المنام لأن إنكار؛ محل ليست المنام رؤيا لأن قريش؛ لتكذيب 
منأن المشركون فزعم والعجائب؛ الغرائب من يعينه رآه ما هو فتنة افه جعله فالذي 
التيالملعونة الشجرة وكون لهم، فتنة فصار محالة، لا كاذب فهو بحينه ذلك رؤية ادعى 



(١ ) الأية ت الإسراء سورة  ٤١٤

فآمحيح شج1رة ؤ_إئها قوله؛ أنزل لما الثه أن لهم فتنة التحميق على الزقوم شجرة هي 
اليائسة،بالأرض ينبت لا الشجر لأن كذبه؛ فلهر ت قالوا ]الحافات[ ؤاه آلنيِ أنل 

البقرة.في تقدم كما النارا أصل في ينتت فكيف 
ه٠ ٠ . ين لبميهر ؤ ت هنا تعالى قوله يقغلة عين رويا كونها من ذكرنا ما ويزيد 

وما]المجم[، ؤاه أللإءة تنئ ءاقت ين يأئ كو . ءئ ؛؛I ألبمر نبع ؛ؤ، وقوله؛ ية، ألا 
المنامرويا على إلا لغة اللففل بهذا تهللق لا الرؤيا أن من العلم أهل بعض زعمه 

أيضا؛يقغلة العين روية على الحرب لغة في يطلق الرؤيا لغفل أن ت التحقيق يل مردود. 
قح■ءرمحا وم الحءاص قول وت 

يلومهاقيل كان أ نفوبثر واده قوهش ا وزيللفكبر 
Iالعليب أبى قول أيضا ومنه بعينه. صائد روية يعنى فانه 

الغمضمن العيون في أحلى وروياك 
)اللسان(.صاحب قاله 

أقؤحجعدا تعالى; قوله في بالرؤيا المراد أن العلم أهل بعض وزعم 
أثثتدرثى تعالى; قوله في المذكورة هي وأنها منام، رويا لأية، ا ■ه •■أرقك 
الأول،]حق و؛ [ ٢٧ه__ت_ح: ]الأثءه شآء إن أيحنآم أكجد يتئؤأ بآلحي ألثءيا نبمؤلد 

الركوبشأنه من ليس الروح لأن بجسمه؛ الإسراء أن على يدل البراق على ه وركوبه 
حال.كل وعلى معروف، هو كما الا.واب على 

إلىالحرام المجل من به أمري أنه عنه الصحيحة الأحاديث، تواترت؛ فقد 
بع.الموات الجاوز حتى الأقصى المجاء من به عرج وأنه الأقصى، المجد 

وروحه،بجسمه كليهما والمعراج الإسراء أن على المذكورة الأحاديث؛ ت، دلوقل 
ذماها7اكي الآ_ات أيضا ذلل؛، على دلت، كما مناما، لا يقفلة 

ّالملحا.ين من ذللئ، أنكر بمن عبرة فلا والجماعة، الستة أهل من به يحتل من ذللئظ وعلى 
وقعالمذكور الإسراء أن ه أنى عن شريلث، من'ًلريق الصحيحين في ثبت وما 

الكتابنصوتس عليه ودلت عه، لجما وا السنة أهل عليه مما ذكرنا ما ينافي لا مناما 
الصبحكفلق الرؤيا تلك جاءت ثم نوما، المذكور الإسراء رأى كون أن لإمكان والسنة؛ 
المسجددخلوا أنهم النوم في رأى كما المامية، الرؤيا كلك تصدشا يقفلة به فأسري 
عامالقضاء عمرة في الحرام المسجد فيحلوا الصبح كفلق الرويا تلك فجاءت الحرام، 

ألثءيارئؤإد أثئ صدرك ت تعالى قال كما الرؤيا؛ كلك تصديقا مناما لا يقفلة سبع 
عائشةحديث ذلك ويؤيد [. ٢٧ت ]الفتح •ءام؛ابماه آنته شاء إن الحمام آلسجد قدحلن بالبمى 

العلمأهل من حماعة أن مع الص؛حاآ فلق مثل جاءت إلا رويا يرى لا ررفكان الصحيح• 
أنس،عن المذكورة الرواية تلك فى حففله ساء نمر أبى بن الله عبد ين شريك إن ت قالوا 



١٤ ٥ )١( الأية الأمراء: سورة 

فلمالصواب، على الحماظ من غير0 أنس عن ورواها وأخر. وقدم ونمص، فيها وزاد 
تفسيرفي ومتونها وآماويل.ها رواياتهم وانظر المذكور، شّريك ذكره الذي المنام يذكروا 

ن.باتقا حسنا جمعا ء لإسرا ا حديثا محلرق جمع فقد — لى تعا لله ١ رحمه — كثير ن با 

مكةمن مناما لا يقفلة به أسري . والسلام الصلاة عليه - أنه والحق ت ققفق قال ثم 
البابعند الدابة ربط لممسجر ا باب إلى انتهى فلما البراق، راكبا المقدس بيت إلى 

يرقىدرج ذو كالملم وهو لمعراج با أش ثم ركعتين، المسجد تحية قبلته قي فصّلي ولحله 
سماءكل من لقاه ف، ١ ين موا لا بقّه إلى يم ، الدنا ء لما ا إلى فه فصعد ، فيها 

مرحتى ودرجاتهم، منازلهم بحسب الوات في الذين الأنبياء على وسلم مقربوها، 
وعليهمامنزليهما جاوز ثم بحة، لما ا في الخليل ؤإيراهيم دسة، لما ا في الكليم بموسى 

-القدر أقلام أي - الأقلام صرص فيه يسمع مستوى إلى انتهى حتى الأنبياء، سائر وعلى 
فراشمن عظيمة عظمة تعالى يله ا أمر من وغشيها المنتهى، سدرة ورأى كائن، هو بما 
ستمائةوله صورته على جبريل هناك ورأى الملائكة، وغشيتها متعددة، وألوان ذهب من 

بانيالخليل هيم ؤإبرا المعمور، البيت ورأى الأفق، محي قد أخضّر رفرفا ورأى جناح، 
منألفا سبعون يوم كل يدخلها الماؤية الكعبة لأنه إليه؛ ظهره مسندأ الأرصية الكعبة 

والنار،الجنة ورأى القيامة، يوم إلى إليها يعودون لا ثم فيها يتعبدون الملائكة، 
بعباده.ولقلقا منه رحمة خمس إلى خففها ثم خمسين، الصلوات هنالك عليه الله وفرض 

الأنبياء؛معه وهبعل القدس، بيت إلى هبحل ثم . وعقلتها الصلاة بشرف اعتناء هذا وفي 
يزعممن الناس ومن يومئذ، من الصبح أنها ويحتمل الصلاة، حانت لما فيه بهم فصلى 

بعضهافي ولكن المقدس، ببيت أنه الروايات به تفلاهرت والذي الماء. في أمهم أنه 
جعلمنازلهم في بهم مئ لما لأنه إليه؛ رجوعه بعد أنه والهلاهر إليه، دخوله أول كان أنه 

مطلوباأولا كان لأنه اللائق؛ هو وهذا يهم، يخبره وهو واحدأ واحدأ جبريل عنهم يسأل 
تعالى.الله يشاء ما أمته وعلى عليه ليفرض؛ العلوي الجناب إلى 

شّرفهأظهر ثم النبيين، من خوانه ؤإ هو به اجتمع به أريد الذي من فيغ لما ثم 
منحرج ثم ذلك، في ء حمريل إشارة عن وذلك الإمامة، في بتقديمه عليهم وفضله 

انتهىأعلم، وتعالى سبحانه وافه بغلس، مكة إلى وعاد البراق فركب القدس ببت 
تعالىفه ا رحمه . كثير ابن، الحاففل تفسير من بلففله 

مصنفاتجميع في الإسراء ثبت الكريمة؛ الأية هذ0 تفسير في القرطبي وقال 
وذكرالوجه. بهذا متواتر فهو الإسلام، أقطار كل في الصحابة عن وروي الحديث، 

وغيرهما،الصِحيحين في طرقه يعص يذكر شرع ثم صحابيا، عشرين رواه؛ ممن النقاش 
الأحاديث.فى وتواتر0 العامة، عند لشهرته تركناه الإسراء، قصة ويسهل 

لأيةا هذه على كلامه آخر فى - تعالى فه ا رحمه . كثير ابن الحاففل وذكر 



)١(الأية اٍلأماء: ّورة ٤ ١ ٦

فيلأصمهاز ا نعيم أبو الحافظ وروى حليلة، حنة فائدة أولاهما'. في قال فائدتين، 
الرحال،أبي بن مالك، حدتي الواقدي: عمر بن محمد طريق من البوة( )دلائل كتاب 

ينلحية الله. رسول بعثا قال؛ لقرطي ا كعب بن محمد عن الله، عبد بن عمر عن 
وفورعلى عثليمة دلالة السياق وفى إليه، وقدومه عليه وروده فيكر . . قيصر. إلى حليفة 
حرببن صخر سفيان بأبي فجيء التجار من بالشام من استدعى ثم هرقل، عقل 

كماومسلم البخاري رواها التي لمشهورة ا المسائل تلك عن فسألهم وأصحابه، 
عنالسياق هذا في قال عنده، ويصغره أمره يحقر أن يجتهد منيان أبو وجعل بيانه، 

أنأكره أني إلا عينه من به أمشهله قولأ عليه أقول أن من منعني ما وائه ت سفيان أبي 
أسريليلة قوله ذكرت حتى قال؛ . شيء فى يصدقني ولا علئ يأخذها كذبة عنده أكذب 

هو؟ومجا ت قال كذب. قد أنه به تعرف خبرأ أخبرك ألا الملك، أيها فقلت؛ قال! به، 
هذامسجدكم فجاء ليلة، في الحرم أرض أرصنا من حرج أنه لنا يزعم إنه قلت؛ ت ■قال 

قيصر،رأس عند ء إيليا ويطريق قال؛ الصباح. قبل الليلة تلك إلينا ورجع ء، إيليا مسجد 
الليلة.تلك علمت قد إيلياء بطريق فقال! 

حتىليلة أنام لا كنت إني قال؛ بهذا؟ علمك وما وقال؛ قيصر إليه فنغلر قال؛ 
واحدباب غير كلها الأبواب أعلقت اللبلة تلك كانت فلما المسجد؛ أبواب أغلق 

كانمانحركه أن نستطع قلم فغلبنا، كلهم يحصرني ومن بعمالي عليه فاستعنت غلبني، 
عليهسمهل الباب هذا إن ؛ فقالوا إليه فنظروا جرة لنجا ا إليه فدعوت جبلا، به نزاول 

فرجعتاقال؛ أتى! أين من فننظر نصبح حتى نحركه، أن نستقليع ولا والبنيان النجاف 
زاويةفي الذي المجر فإذا عليهما غدوت أصبحت فلما مفتوحين. البابين وتركت 
البابهذا حبس ما لأصحابي؛ فقلت قال؛ الدابة. مريقل أثر فيه ؤإذا مثقوب؛ المسجد 

اه.، مسجدنافي الليلة صلى وقد نبي على إلا الليلة 

كتابهفي دحية بن عمر الخطاب أبو الحاففل قال فائدة، الأحرى؛ في قال ثم 
عليهوتكلم أنس طريق من الإسراء حديث ذكر وقل المنير(؛ المراح مولد في )التنوير 

الخطابين عمر عن الإسراء حديث في الروايات تواترت وقد فال؛ ثم وأفاد. فأجاد 
وابنسعيد وأبى هريرة، وأبى صعصعة، بن ومالك ذر، وأبى ممعود وابن وعلى، 
ليلمحاوأنح، حبة وأنح، قرط، بن الرحمن وعد كعب، بن وأنح، أوسم،، بن وشداد ماب 

أمامهوأبي أيوب، وأبي وبريده وحذيفة، وجابر عمرو بن الله وعبد الأنصارئين، 
ابنتيوأسماء وعائشة هانئ، وأم الرومي، وصهيب الحمراء وأبي جندب، بن وسمرة 

وقعما على احتصرْ من ومنهم طوله، ساقه من منهم أجمعين، ه الصديق بكر أبي 
عليهأجمع الإسراء فحديث الصحة، شرط على بعضهم رواية تكن لم ؤإن المسانيد، في 

لورمم إس أمألمر آش مر لطفمأ والملحدون الزنادقة عنه وأعرض المعلمون، 
بلفظه.كثير ان من اه ]الصف[، رو(ه تتقيه وؤ 
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بفعلمنصوب مطلق، مفعول أنه ررسحازأ؛ فى الإعراب أوجه أحسن أن قدمنا ومحي 
محيومعناه السوء، عن الإبعاد والتسح! تسحا، أي أ بحا الله أسمح أي محذوف؛ 

أهلبعص وزعم . قدمنا كما وكماله، افه بجلال يليق لا ما كل عن التنزيه ١^٠٣^٤! 
محولحد على التنزيه لمعتى حنس علم فهو وعليه للتنزيه؛ علم رلسسحان؛آ لففلة أن العلم؛ 

للذات!يكون كما للمعنى يكون الجنس علم أن إلى مجشيرأ الخلاصة، في مالك ابن 
فجرةللم لعار هجكذا رة بللمرة ب ه لثوم

والذيوالنون. لألفر ا وزيادة للعلمية الصرف من ممتؤع فهو علم، أنه وعلى 
الما كل عن لله تنزيها رربحانءا معنى وأن علم، غير أنه — أعلم تعالى وافه — لي يفلهر 
قليل؛مضافة غير وورودها للاصافة، الملازمة الكلمات من رربحان،؛ ولففلة . به يليق 

الأعشى:كقول 
سماح—رالقمة علمن سبحان فخره حاءنى ما للت قف

وقدإضافتها، تقل والأعلام للاصافة ملازمته علم، غير أنه على الأدلة ومن 
محوله؛التنوين هع فمثاله ,والتحريف، التنوين مع مضافة غير ررسّحانآأ لقفلة سمعت 

والجمدالجودي بح سلنا بوقبه نعوذ ا بحانسثم سبحانه 
الراجز؛قول محرفا ومثاله 

نلسبحا ا ذا هم اللانك بح
العبوديةمقام أن على واضحة دلالة يدل الحفليم المقام هذا في العبد بلففل والتحبير 

لحبرمنه أعفلم وصف هناك كان لو إذ وأجلها؛ وأعفلمها المحلوقين صفات أسرف هو 
ربهآيات من ورأى الطباق، السبع فيه الحبي احترق الذي العظيم، المقام هذا في به 

لأعلى؛ا المثل وطه مخلوق، محبوب فى الشاعر قال ومحي الكبرى، 
والرائيامع السه رفعيزهراء د نعبي لققوم ا ي

مائىأس رف أشه فانا دهبعا يبإلا ني تدعلا 
الكريمة.الأية هذه فى أجلها من نكر التي البلاغية الكتة فى العلماء واحتلف 

الإسراء،مدة تقليل التنكير بلففل رأليلأ؛أ بقوله أراد الكشاف؛ فى الزمخشري قال 
التنكيرأن وذلك ليلة، أربعين مسيرة الشام إلى مكة من الليل بحص في به أسري وأنه 

بحصأي الليلءا ررمن وحذيفة افه عبد قراءة لذلك ويشهد البحضية، محنى على دل قد فيه 
واعترضاه الليل، يعص في بالقيام بمي نافة4 يهء تيقن ١^، وبن كقوله: الليل، 
.هداالعلم أهل بعض 

فيهدنا ليل، أي ليلا أي للتعفليم؛ ارليلأ(؛ فوله: في اككير أن بحضهم وذكر 
قىكلخنان؛ وسرى أسرى أن ؛ فدماوقد ذلك، غير فيه وقيل إ لمحبوب ١ إلى المحّا 
)قهنع؛حان قول جمعهما وقد وأسقى، 
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تسريتكن م وليك إلأسرت خدر الرئة فبيرة نالحي 
فيكالباء للتعدية، اللغتين في ؤِدمويهثه من قوله والباء . رروسرىأامن التاء بفتح 
هود(.)سورة في هذا شواهد تقدمت وقد [. ١٧قر٥: ]١Jائ 
لا؟أم رأسه بعين الإسراء ليلة ربه ايله رسول رأى هل العلماء اختلف ت تنبيه 

خلافوهو . يره لم \ وغيرها عائشة وقالت رأسه، بعين رآه ؛ وغير0 عباس ابن فقال 
معروف.العلم أهل بين مشهور 

يرملم ه أنه الشرع؛ نمبموص عليه دلت الذي التحقيق. - عنه الله عفا مقيده - قال 
فىكما بالقلب؛ الروية به فالمراد رآه؛ أنه من السلف يعص عن جاء وما رأسه. بعين 

الرأس.بعين لا مرتين بمواده رآه أنه لم مصحيح 
سالاللهجة( صدق في هو )وهو )جهته ذر أبا أن ذلك على الأدلة أوصح ومن 

الحجاجين لم مقال يره، لم أنه مقتصاه يما فأفتاه بعينها؛ المسألة هد0 عن ه الض 
ينيزيد عن وكيع، حدثنا شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا ت صحيحه في - تعالى الله حمه ر— 

هلوت اه رسول سألت قالت ذر أبي عن شقيق، بن افه عبد عن قتادة، عن إبراهيم، 
أرام((!؟.أنى ! ررنوراقال: ربك؟ رأيت 

بنحجاج وحدثني )ح( أيي؛حدثنا هشام، ين معاذ حدئنا بشار، ين محمد حدثنا 
شقيقين الله عبل، عن قتادة، عن كلاهما همام، حدثنا مسلم، ين عفان حدثنا الشاعر، 

قال؛تسأله؟ كنت شيء أي عن فقال: لسألته، اطة رسول رأيت لو ذر؛ لأيي قلت قال: 
مسلم.لففل هذا نورآلإ للرأفّت فقال: سألت قد ذر: أبو قال ربك؟ رأيت هل أسأله: كنت 

ررنورا؛بتنوين فهو ! أرا٥أأ!أتى ررنورأ ه: قوله أما لملم: شرحه في النووي وقال 
حميعرواه هكذا الهمزة، بفتح ولرأرا0آآ . وفتحهاالنون وتشديد لرأنىا، في الهمزة وفتح 
.أأرا٥أفكيفا نور، حجابه ومعناه: والروايات، الأصول حمح في الرواة 

نهسحا _ ممه ا إلى عائد أ، لرأر١٥في الضمير ئه: زري لما ا نثه ا عبد أبو الإمام قال 
الأبصار،الأنوار ياعشاء الحادة جرت كما الروية، من منعنى النور أن ومعناه: - وتعالى 
ومحنه•آرائي ين حالت ما إدراك من ومنعها 

ورويقال: غيره. أر ولم فحسبا، النور رأسا معناه؛ نورآة رررأفت ه؛ وقوله 
ماإلى راجعا معناه يكون أن ويحتمل الياء، وتشديد النون وكسر الراء بفتح رانورانيءأ 

الأفعال.صفات من فيكون رويته، من المانع النور حالق أي قلناه؛ 
منشيء في رأيناها ولا ا إلينا نفع لم الرواية هذه ؛ ^ عياض القاصي قال 
النووي.كلام من الغرص محل اه الأصول، 

مجاهو الحديث معنى أن هو فيه شك لا الذي التحقيق ّ: عنه الله عفا - مقيده قال 
الأدلةأصؤح ومن حجابه. هو الذي النور لقوة رويته من أحد يتمكن لا كونه من ذكر، 
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سحاتلأحرقت كشمه لو وحجابه عليه؛ المنمق موسى أبى حديث أيصا ذلك على 
أي. ^!٥^؟ أتي ررنورأ ؛ قوله معنى هو وهذا ة حلقه من بصر0 إليه انتهى ما وجهه 
خلقه.من وصر0 إليه انتهى ها لأحرق كشفه لو أنه صفته من نور، وحجابه أراه كيف 

فيعقلا جائزة أنها بالأبصار س وعلا جل - اش روية في المقام تحقيق أن قدمنا وقد 
يجهللا لأنه [؛ ١٤٣أثوز أيؤآ موسى؛ قول بدليل والأحرة، الدنيا 

فيشرعا ممتنعة القيامة، يوم وواقعه شرعا حائزة وأنها — وعلا حل - حقه في المستحيل 
[.١٤٣أ\سم.■ دًَظه قوله: إر ه ألتل ائ \شن َمح ره و قال: الدنيا 

صحيحفي تموتوا،؛ حش ربكم روا لن ررإنكم حديث: ذلك في الأدلة اصرح ومن 
.تقدم كما حزيمة بن ا وصحح مسلم 

علىجبريل فذلك - ٩[ ٨، ]المجم؛ ؤنهإه هاب هاف ؤ( قدق دثا ^ثم قوله; وأما 
وعلاجل — الله لا التحقيق، 

حوله((ارباركنا محنى أن فيه التفسيرات أظهر حوليه. بنرقا ؤ'أقوى تعالى؛ قوله 
،هذاعلى تدل آيات وردت وقد والأنهار. والثمار بالأشجار والبركة الخير حوله أكثرنا 
وقوته:]١^[، صك@ه محا ه م الامحف اد زلوثا ؤَوقكة تعالى: كقوله 

ر.(هيمس شمي بكل ؤجكنا مها بتعتا آلق إلإقا إل ^٠*^ محمى عاص>فه آئ ؤو4ثش 
البركةفيها أكثر أنه فيها بارك ، ؛٠١٧والمراد الشام. الأرض: بتلك المراد فإن ]الأنساءا 

العلماء.جمهور عليه كما والمياه؛ والثمار والأشجار بالخصب والخير 

غيروقيل: منها، الأنبياء يحث أنه فيها بارك بأنه المراد العلماء: بعض وقال 
تعالى.الله عند والحلم ذك، 

لكريمةا لأية ا هذه في آياته من فه ا أرا٥ إنما هر لظا ا ء١يتنناه. من لرقو ؤ • تعالى قوله 
دارزيدآ أرأيت كقوله؛ البصرية؛ رأي على داخلة ١لتعدية فهمزة عين؛ روية إياه أراه أنه 

أيمزآياتنا((؛ لتريه رر والمعنى للتبعيض، لأية ا في وررمزا، بعينه. يراها جعلته أي عمرو؛ 
والعجائب؛الغرائب من الإسراء ليلة يعينه رآه ما وذك بعينه، يراها فنجعله آياتنا بعض 

سورةفي تعالى قوله الكريمة لأية ا في ذكرنا ما ويدلل الكثيرة. الأحاديث في مبينا جاء كما 
٠]الجم[ ^لةرئ.(ه ق ءاس مى أئ كد كق.ا نتا آمحر قغ وما النجم: 

الكريمةلأية ا هذه في - وعلا جل - بين لما 'ألكنتتاه موش 'ؤءاةنا تعالى؛ قوله 
وهوإليه أنزله الذي العفليم، بالكتاب موسى شان عفلم ذكر ، نبيهشان عفلم 

القرآن،في المحنى هذا — وعلا جل - وكرر إسرائيل، لبني، هدى جعله أنه مبينا التوراة، 
لّمةيللمآ هدى ؤبمعئثه أقاغهء من، َ،ببج ق تكن ٥^ اتههشب مؤمى ءابثا وكد ؤ سمح؛ كقول

]اوسجد0[،و(ه لأ؛وث هابجا يتقاثؤأ صمئ لما اع، هدؤى عمه يمم ؤ( 
.. . للقايزه بمثثزر ألاؤك مثجى أهلةنا ما دتد ين، ألكتتب موتو_، ءاتثا ؛ وقوف، 
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وشبميلأأتمن ألذء_ي هق ثآث ألكثب موممى ءاقنا وقوله! [، ٤٣ل\ذق2ص ية ألا 
ًظلين \يلمث\ج ة و ؛ؤر>==قثبنا وقوله; [، ١٥٤]الأ!عام: لأية ا . . . 4^1 

الآاِت،.من ذلك غير إلى [، ١٤٥]الأماف: الأية . . ثذوه. ني محيلا معنله 
القراءجمهور قرأه الحرف هذا أن اعلم ويضلاه. دوى من ثقنذؤأ ^١؛!" تعالى! قوله 

التوراةفجعل رة؛ المقهى ذارأزا؛ هذا وعلى الخقناب؛ وجه على بالتاء  ١١تتخذون ارألأ 
عبادتهفي فه الإخلاص لأن افه؛ دون من وكيل اتخاذ عن بنهيهم ر مغإسرائيل لبني هدى 

ذررلأ{(القراءة هذه وعلى س وسلامه عليهم افه صلوات ِ الأنبياء على المنزلة التكتّإ نمرة هو 
وكيلا(دوني من يتخذوا )ألا السبعة من عمرو أبو وقرأه ناهية، ئنخذوأه ؛^؛١ ئوله! في 

بحرفمجرور وصلتها ارأن،ا من بك المنفالصدر القراءة هذه وعلى الغيبة. عالي بالياء 
لأنوكيلا؛ دوني من يتخل،وا ألا لأحل إسرائيل لبني هدى وجعلناه أي الحذوف؛ التعليل 
فمرجعلهدى؛ ا من ى لفه ا دون من وتفوصى الأمور، إليه نلؤ مالذي الوكيل اتخاذ 

•غيره على لا وحده اطه على كون إنما التوكل أن وهو واحد، ميء إلى القراءتين 

ةءندْئو إلا إأت لا وتلإب أثئمق كقوله! كثيرة، مواصع في العنى هدا وكرر 
ءنوقوله! [؛ ٢٩]اّك; ه لجتا وعقه هء ^١ ١٠آليثن هو وقوله! رواه، وكلأ 
.هأيدطيي أكرهم، رب وهو محقلث عقو هو إلا إله لأ آثه ننهمك ثئل موزأ 

؟؛iJ ،^4؛^،؛ه! وقول٣[، ]الهللأقث ئهو أممه و بؤؤأ اؤوس وقوله! ت_وو_ت[، ]اا
أنلآ َثاض وما بمثادهء ين يثآآ من عق نثن أممه كمظا ثث إب ص إن رنلهم 
أممهءق توحقل آلا أف1 وما . ئلهوت جفثج آس وعق أثإ ِزدن إلا دحما نأذهم 

]l^،؛_»؛[،وه قثغب أممه رو ئادسي| نآ عك ونشهمن ثثئ ،ندشا رئي 
[،٥٦ود؛ ]هإثاصين؛اه ءاحد هو إلا دابة ين ما ورثؤِ ؤق آممه ؤ مرقت ^.؛4، ه! ولوق

آهِدثاةنت وأدكاَى مثايا عهك لمت َكان إن ينثوم 4ومهم ،ل إل مج ثأ عقيم وقوله! 
[،٨١]المساء: جيلاه آس وهى أق ءق ؤودوؤوأ وقوله! [، I٧١ ]يؤتى مي=قوت،ه أممه ئتد 

عكدهومتتتفل ؛ؤءاءثدْ وقوله! [، ٥٨]العرقان: د٠وقه لا \لإى أدي و ُؤولأًقل وقوله! 
[،١٧٣عمران: ]أل آلإ»تكيله ؤيئم آثأ حسبنا وقالوا إبمتكا هم همزاد أؤ وقوله! [، ١٢٣]هود: 

.جداكثيرة ذلك بمثل والأيات 

فيوصلأموركم؛ إله تفوصون عليه، متوكلا أي التوكل؛ من فحيل ت والوكيل 
.لضرِ ا عنكم ويكف ، لنف^ ا إلكم 

جرير!ابن وقال أموركم. إليه تاكلون ربا أي اؤر=كيلأيم الزمخثري! وقال 
■ي سوا لكم حميفلآ 

العباد0، بشؤون وقيامه يته لكفا وكيل للرب قيل الجوزيت بن الف-رج أبو وقال 
)البحر(.في حيان أبو قاله اه؛ الوكيل، أمر وانحطاحل الموكل منزلة ارتفاع معنى على 



٤٢الآطن)م-؛(سورةوماء:

بأمورهم؛كفيلا ت وقيل مجاهل. عن شريكا، أي ومحكلاه ؛ؤ ت القرطبي وقال 
.كافيات الفراء وقال الكلبي. قاله أمورهم؛ في عليه يتوكلون ربا وقيل! الفراء- حكاه 

عليه؛يتوكل من الوكيل؛ أن وهو واحد، شيء إلى ومرجعها متقاربة، والمعاني اه. 
-وعلا جل - وحده لله إلا بمح لا وهذا الشر- ويدفع بالخير، ، yUإلثه، الأمور فتقوض 
-وحد0 هو إلا كافي ولا صار، ولا نافع لا لأنه دونه؛ وكيل اتخاذ من حذر ولهذا 

الوكيل.ونعم حسبنا وهو توكلتا، عليه — وعلا جل 

جل- ذكر .4• قآمحل عندا محب إدةُ مج تع كتلتا نذ ت تعالى ئوله 
منبها نجاهم التي العمة على نسيها نؤح؛ ْع حملهم من الكريمة لأية ا هذه في — وعلا 

نوحمع حملتا من ذرية يا أي الله؛ طاعة على لذرياتهم تهييج ذلك في ليكون الغرق؛ 
قوله؛في لمعتى ا هذأا إلى ر وأسا نعمنا، شكروا فا بأبيكم، تشبهوا الغرق، من هم فنجينا 

[.٥٨تم؛م: بج4 ح ثنتا نمتن ءادم دري ين آلببمف يى ءيم أس أغم ي ا؛ؤأنكك 
حملهمالذي الشيء وبتن هم، من نوح مع حملهم الذين أنم مواصع في وبتن 

عف-ولا نل له يق ولم اقطع ومن منهم، وعقب ل نله فكب من ومحن فته، 
تقوله في قومه من معه آمن ومن أهله هم نوح مع حملهم الذين أن فبتن 

[.٤٠]هود: ءاس4 ومن ألؤد صفيث سجق س 1ب ومحت آنئمح، وذء ًظؤ ثن ينا أيل 
[.٤٠]هود: إب نثهُ ئاس ؤون\ ت فوله فليل قومه من آمنوا الذين أن ومحن 
امرأته!فى قال وابنه، امرأته بالشقاء أهله من القول عليه محبق ممن أن وبين 

س4ع ١^ ه: ولقى إلؤج4 آتأث كئمحأ لب؛ى قغ سَ آس 
وقال[، ٤٣]هود: ءظ ين ^ أمح بمبما ص ابنه: في وقال [. ١٠]انمربم: 

[.٤٦]هود: >ثنإجه عر حمل إقم محلكن يل لخل ؤإئهء أيضا؛ فيه 
ينِذةا ؛ؤ،اسقئ قوله؛ في ؛نجاتهم الموعودأي أهإاق4ا ين ؤلإس وقوله: 

الآيات.من ونحو،،L [، ٢٧_مون: yJi]وأهللك.ه أقن مثيث ًُظإ، 
أي[؛ ٤٠]هود: ينا4 آيل، ؛^^^١ قوله؛ في فينة الهو فيه حملهم الذي أن وبتن 

—فينة الأي — فيها أدخل أي يوه؛ شخا يتكل ين فتيا عيمن أؤ وقوله؛ فينة، ال
[.٢٧]المنمون: أتيرن رتجهن ًقفي ُؤ؛ن 

دبممقوله؛ في نوح ذرية إلا منها يق لم نوح مع حمل من ذرية أن ومحن 
وثأنهولباسه وشرابه، طعامه على افه يحمد نوح وكان [، ٧٧]الحافات: آتاتين هر 

.شكورأ عبدأ فه ١ ٥ فسما ؛ كله 

.محذوف يحرف منادى أنه ، كثئثاه من ؤذربة ؛ قوله فى الإعراب أوجه وأظهر 

•لتمحيث،ه بمحآ إق، تحار؛ قوله 



)٧(الأيت الإسراء: مورة  ٤٢٢

الإخارالمضاء! معاني ومن م, وأعلمنا هم خبرنا أ بمعنى أنه فيه* الأقوال أظهر 
؛؛>(؛؛؛؟دابر آق أمحر ئلك إنه تعالى! قوله القرآن في دلك ونفلمر والإعلام؛ 

الإيحاء.معنى مضمن لأنه درلإلى؛، تعديته أن والظاهر ]الحجر[ ثفحتف مثهلؤع 
تعالى.الله عند والحلم كثير• ابن معناه قال هم. فأخبرنا إليهم تقدمنا معنى! مضمن ٠ وقيل 

ثنهاه.أسأتم وإن لأذهم قصتج ثصثر •' تعالى قوله 
—والطاعة بالإيمان أي ٠ أحسن من أن الكريمة! لأية ا هذه في - وعلا جل - بتن 

يالآكمرأي — اء أمحمن وأن خاصة، لنفسه ذلك نفع لأن نفسه؛ إلى يحسن إنما فانه 
خاصة.ه نفإلى عائد ذلك ضرر لأن نفسه؛ على يسيء إنما فإنه — والمعاصي 

أساءؤبى هكسهث صلحا همل من ؤ كقوله! أخرب مواصع في المعتى هذا وبين 
ينملومن ؤ( ثاثث ثغ دره مثقتال ينثل يجتانا ه! وقول[، ٤٦]فصك؛ 

صلثاهمز نبن َةئع تثه كمن وقوف! ]الزلزلأ[، رو(4 يرم شي درن متقثاد 
أتامؤوأ0 قوله: في واللام الأيات. من ذلك غير إلى ]الروم[ وه ينهدؤأ 

إتيانومن [• ٤٦]فصلت! تقهاه آسآة ؤوس قوله؛ بدليل فحليها، أي على؛ بمعنى ئإهاه 
هلاق، تكد ؛ؤ وقوله! عليها، أي هدذيأزه؛ ؤويرؤ-ن تعالى! قوله ررعلى؛؛ بمعنى اللام 

كلاممن ذللث، ونظير ، العلماء بعص فاله ما على عليلثإ، سلام أي [؛ ٩١]الواقعة؛ 
غيرهم:أو الزني زم أو انمي، ئريح أو اكنيي، جابر قول الترب؛ 

لفموليدين للصريعا فخر ه لانثنى ثم بالرمح تحاوله 
قدمتاكما للمشاكلة؛ لأية ا هذه في اللام بهذه والتعبير الفم، وعلى اليدين على أي 

[.١٩٤]اJقرة: ه عقه هقثدؤأ عومحأ (عتدئ ؤء [، ٤٠]الشورى! ه قئ سثؤ نحوت في 
لأيةا هذه في ء، ررإذابط حوا ؤئوفه٤لمه، لتثشؤأ أ'لآحرق وعث جآء ^^١ إ تعالى قوله 

وعدجاء إذا وتقديره: ررليسئواأء قوله: في اللام به تتعلق الذي وهو محذوف،، الكريمة 
ثاأؤلنهما وعد حء ^؛؛١ لأولى: ا في قوله بدليل وجوهكم؛ ليسووا هم بعثنا الأخرة 

القرآن(:)مشكل في قتيبة ابن قال القرآن، القرآن يه يفسر ما وخير لآه، بمادا ئبمتكم 
ثور:بن حميد قول الحامل حذفط في ونقليره 

فروقالقواد روعاء الحبل وفى مخافة فصدلت، بحبليها رأتني 
عليقرأه سبحيانط! قراءائت، ثلايث، الحرف هدا وفي مقبلا. أو أقبلت، رأتني أي 
عليكمإياهم بتسليعلنا لنسوءها أي الهمزة؛ وفتح العظمة بنون وجوهكم١١ ررلنسوء الكسائي 
بالياءوجوهكم؛، ررليسوء عاصم عن وسحبة وحمزة عامر ان وقرأه ويعذبونكم. يقتلونكم 

بتسليهلهوجوهكم الله، أي هو؛ لسوء أي الله؛ إلى عائد صمير والفاعل الهمزة وفتح 
الجمعواو بعدها لهمزة ا وضم بالياء  ١١وجوهكم ررليسئوا الباقون وقرأه عليكم. إياهم 

إلىعائد الواو هو الذي الخاعل وضمير النون، بحذف ونصيه الفحل، فاعل هي التي 
والقتل.العذاب، بأنواع وجوههم ليسووا عليهم الله بعثهم الذين 



٤٢٣)٨( الأت الإ-را،; ّورة 

إليهمقضى إسرائيل بني أن - وعلا جل - بين لما ءدآه ق-يم ه تعالى؛ قوله 
بعثمنهما الأولى وعد حاء إذا وأنه مرتض، الأرض في دون يفأنهم الكتاب في 

المرةوعد جاء إذا وأنه وعذبوهم. بلائهم فاحتلوا شديد باس أولي له عبادآ عليهم 
مرة،أول دخلوه كما المجد وليدخلوا وجوههم، ليروا قوما عليهم بعثا الأخرة 
تتبيرا.علوا ما وليتبروا 

منهمللانتقام يعود - وعلا جل - فانه الثالثة المرة اد للأفعادوا إن أنهم أيضا وبين 
عادواهل 1 هنا يبتن ولم ه عديأ عدأم ■' قوله في وذللث، عليهم؛ أعدائهم بتفل 
؛تتكذس_،اد للأفعادوا أنهم إلى أخر آيات، في أشار ولكنه لا؟ أم الثالثة المرة للإفساد 
أفعالهممن ذللث، غير إلى عليه، عدوه ومذلاهرة عهوده، ونقص صفاته وكتم ه، الرسول 

لقلقه عيثا عدم همإق ؤ لقوله.* تصديقا منهم للأنتفام — وعلا جل — ايثه قعاد ثبيحة. ل١ 
جرىما وحمر قينقاع وبني والمضر، زيظة بني على فجرى والمسلمين؛ ه بته علميهم 

والمسكة.الذلة وضرب منهم، بقي من على الجزية وصرب والإجلاء، والسبي القتل من 
نىكنتث، ؛٦؛^ ؛^؛^١ تعالى: قوله للإفساد عادوا أنهم على الدالة الايايخ فمن 

ماكآءمم ئثثا َئثوا أل;و( عق تشمئ مز من ؛^١^١ ء نثا أممه بمد 
تزلبثتآ يآءفاتروأ آن آنمهم يهء آسسنؤأ دتثثثا ل.( عق اممه هنننة فدع يكمؤوأ 

عضبعك يغضي، ئثاءو عبادوم ين يشاء من عق ين أش ؛ؤذ آن يعيا أممه 
]اJنرة:إتمأه يي تدْ عهدا عنهثوأ أؤآوء=فلنا : وقوله ]او-همة[، مهيض.4 عياب 
الأياتط.من ذللث، ونحو [، ١٣]او1ئلة: يممه ■هتف عق قبع منال وقوله؛ •'١[، 

قمح^هو تعالى: قوله منهم للانتقام عاد تعالى أنه على الدالة لأيات، ا ومن 
نابمقأنهر َوثلأثأ بجئ آن كخ :١ آثم ِلأنل ء ين آلكث_، م يذ كى أك 

أد:،لم.مثير ,مبجث ألقثب يإ ثب وئدئ، -ثئسرأ ؤ جق يى أممه هأئنهم آس تى حصونأم 
آلدتآق قديم ^؛^٠ عقهإر أس َكتا أن )و أ'هم قأولب آلهمية ءمحى 

قديدأممه ؛0 أممه يثآثم، وثن ون؛ثرمح أممه ثامأ إآئ؛م قِلش و ألئاي عث١ئ، آمحرو 1، ُثم 
صثاصؤمين آلكق_، آهل تى ثلتهثيمر ألن تعالى: وقوله ]الحشر[، واه ألمتام، 

ثأمولم ٣٥٢^؛آمحم مثا ُثأيريذى متؤى همكا آمح، ميهم ؤ، وأدث، 
الذينقصة عل بوتركنا الأياتط. من ذللث، ونحو [، ٢٧ ٠٢٦]الأحزاب! ثهلثؤثاه لإ ؤأءبما 

التفسيركتب فى مشهورة واهميا إسراسلية؛ أحبار لأنها المرتين؛ في عليهم محلطوا 
تعالى.الله عند والعلم والتاريخ، 

الأيةهذه في ت قوله في ■>صارله. إثقيإ0 جهم وؤثه ت تعالى نوله 
وقدقرآن، لمعناه يشهد منهما كل العلماء، عند معروفان التمسر من وجهان الكريمة 

وكلهاأوجه أو وجهان فيها يكون قد لأية ١ أن المبارك الكتاب هدا ترجمة في قدمنا 
تحق كله لأنه ذلك جمع فنوري قرآن؛ له ويشهد صحيح 



)٩(الأية اءلأّراء: ّورْ ^ ٤٢٤

الجوهري؛قال لسر. ا وهو لحصر ا من ؤ لسجن وا لمبى ا الحصير؛ أن الأول؛ 
ؤو1دآ' لى تحا قوله عليه يدل لوجه ا وهذا به. ط وأحا عليه صيق حصرأ؛ يحصره حصره ل يقا 

ت.لأيا ١ من ذلك ونحو ، ]الفرقان[ إ.ه ثبيئل ئناؤى دعهمإ قؤهن صنفا ع، ينيا أثؤإ 
يفرم؛الذي الحصير من ومهادأ؛ فراشا أي ررحصيرآة معنى أن الثاني؛ الوجه 

علىؤيدل حسن، وجه وهو الثعلبي؛ قال . حصيراالصغير الساءل نمى العرب لأن 
ونحو[، ٤١]الأعراف: عواؤسئ4 منهن ومن مهاد جهم من ^٤٣ تعالى؛ قوله الوجه هذا 

الفراش.والمهاد: الايات، من ذلك 

•ه أزم ؛دنك ق هزي ألإءاث ئدا ؤإ0 • تعالى ^٠^ 
أعظمهو الذي العفليم هذا أن الكريمة الأية هذه فى - وعلا جل - ذكر 

-وعلا جل - العالمين برب عهدأ وآخرها العلوم، لجمح وأجمعها المماؤية، الكب 
نعتلتي؛أ ا رر ذوأصوب، وأعدل أسد هى التي لهلريقة ا أي أقوم؛ هي للتي يهدي 

الخلاصة؛قى مالك ابن قول حد على محذوف، لموصوف 

يقلنعت الوفى حذفه يجوز عقل والنحت المنعوت من وما 

افهتوحيد وهي الحالات، أقوم هي التي للحال والفراء؛ والكلي الزجاج وقال 
برسله.ن لإيما وا 

الهدىمن القرآن في ما جميع فيها ء وعلا جل - فه ا أجمل الكريمة لأية ا وهذه 
علىلأتينا الكمال وجه على تفصيلها تتبعنا فلو وأصوبها، وأعدلها الطرق حير إلى 

•والأحرة الدنيا حيري إلى الهدى من فيه ما لجمع لشمولها الحفليم؛ القرآن جميع 
القرآنهدى من كثيرة مختلفة جهات قي وافرة جملا سنذكر - تعالى افه شاء إن - ولكننا 

كلهعلى يبعضه تنبيها الكريمة، الأية إليه أشارت ما لبعض بيانا أقوم هي التي، للًلرخ 
فيبسبها وطعنوا الكيار، من الملحدون أنكرها التي والمسائل العذلام، المسائل مجن 

البالغة.حكمها معرفة عن إدراكهم لقصور الإسلام، دين 
أقومهي التي للطريق فيه القرآن هدى فقد . وعلا جل — الله توحيد ذلك فمن 

أسمائهوفي عبادته، وفي ربوبيته، في - وعلا جل - توحيده وهي وأعدلها، الطرق 
أقسام؛ثلاثة إلى يشم افه توحيد أن على العفليم القرآن استقراء دل وقد وصفاته، 

قالالعقلاء، فطر عليه جبلت التوحيد من النؤع وهذا ربوبيته، في توحيده الأول؛ 
ينتن ؤق ت وقال [، ٨٧]الو-مح-رف: \ه ■^٣ ئن غتإب تعالى؛ 

رمنأوي يرث\ آدتق يبجج أثسث، ين آلي عئ وش وآلهن أقتع ءئ ون ؤألإبج، ألثك 
مننؤع لا لهذا فرعون ؤإنكار ]يوس[. ه ل.؛ دأمؤن أثلا يتل أثم ئيقؤلون أ?تبرأ دتر 

عبدأنه عارف من تجاهل ]الشعراء[ ألعديرنت ؤيل همثا معنن ^٥١١، ت قوله في التوحيد 
وأ'لأزميىآلث1يت رب إلأ هثؤث؛ مل مآ عجت ثمد 'وال تعالى؛ قوله بدليل مربوب؛ 



٤٢٥)٩( الأية اءلامراء: سورة 

منلنؤع ا وهذا [ ١٤]الممل؛ فللما أشمم ؤأسثقثئهآ -يا '؛ؤوبعأثدوإ ت وقوله ، بصائره 
إلاياؤ أيتفرهم يقن تعالى؛ قال كما ض؛ العبادة باحلاص إلا ينفع لا التوحيد 

.جدا كثيرة دلك على الدالة والايات ، ]يوسف[ ر.(ه ثشكف ؤهم 
هوالتوحيد من لمؤع ا هدا بقل وصما عبادته، في _ وعلا حل — توحيده الثاني؛ 

خلعمنها؛ القي فمعنى ؤإثبات؛ نفي من متركثة وهي الله؛ا إلا إله ررلأ معنى تحميق 
ماكائنة العبادات أنولع جميع في كانت ما كائنة الله، غير المعبودات أنولع جميع 

العباداتأنواع بجميع وحده - وعلا جل — الله إفراد ؛ منها الإثبات ومعنى كانت، 
وأكثر—، والسلام الصلاة عليهم — رمحمله ألسنة على شّرعه الأي الوجه على باخلاحس، 

وأممهمالرسل بين المعارك فيه الذي وهو التوحيد، من النؤع هذا في القرآن آيات 
٥[.]ص: .ه محاب لى ئدا اة ^١ أوله،!؛^1 

إلاإقن لا أهد ت تعالى قوله التوحيد من النؤع هذا على الدالة لأيات ا ومن 
أ'ئدءأأن ربوتُ أمن =كل ؤ ولئن ؤ وقوله؛ [، ١٩]محمد; ؤأمتعفز أكث 
نيئإلا ثبؤل ثن نزك ين ؤتسلثا  ١١٧^وقوله؛ [، ٣٦]الحل; ه ألهكنؤت ؤأحتخبإ لثن 

ينثيق، ين ؤنآ ثن ُؤوتئل ه؛ وقول_س_اء[، ]الأن.اه ةام_دون آئأ إلا إكء لا أم إنه 
إلىيي؛مح إقما ^٥]، وقوله: ]الز-ضف[،  i?U، .4ءولهه اوش دون ين أجعت، 

الآيةهذه في أمر فقد ]الأنساء[ ).4 تنلمثيى أسر ئه-ل ببجد إكمح إلهبمتكم أثمآ 
كلمةلشمول التوحيد؛ من لنؤع ا هذا في محصور إليه أوحي ما أن ؛ يمول أن الكريمة 

فيشملوحده. بعبادته افه طامة تقتصي لأنها الكتب؛ في جاء ما لجميع ادوه،أ إلا إله ررلأ 
فيوالأيات وعقاب، ثواب من ذلك يتح وما والنواهي، والأوامر العقائد جميع ذلك 
.كثيرة التوحيد من لنؤع ا هزا 

التوحيدمن لنؤع ا وهذا وصفاته، أسمائه في — وعلا جل — توحيد0 الثالث؛ النؤع 
سز،ضأطنت

قالكما صفاتهم، في لمخلوقي ا مثابهة عن - وعلا جل - اممه تنزيه الأول: 
■[ ١١]الشورى؛ مح_ح4ٌ َؤئيدء 4ورا تعالى؛ 

الوجهعلى رسوله يه وصفه أو ه، نفله الله ، وصفبما الإيمان والثانىت 
آلنيار4ألسميع ؤهو مؤتذء َكئلنيث 4لإس قوله؛ بحد قال كما وجلاله؛ بكماله اللائق 

 :^_^lJ[١١ ] وتيمجا ما ُؤتار تعالى؛ قال الاتصاف،، كيفية إ؛-راك عن الطمع قطع مع
موصحاتوفى مالمحث، هذا قدمنا وقد ]طه[ وا4 ث يهء فطؤك ؤث؛" ننهلإ وما 

الأعراف((.سورة ررفى القرآنية بالأيات 

-وعلا جل - بربوبيته باعترافهم الكفار على الاستدلال العفليم القرآن في ويتكثر 
التقرير،باستفهام الربوبية توحيد في يخايهم ولذلك عبادته؛ في توحيد0 وجون على 
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ووبخهموحده. يعبد لأن المستحق هو أنه على عليهم بهأ احتج بربوبيته أقروا فإذا 
هوبأنه اعترف من لأل وحده؛ الرب هو بأنه اعترافهم مع غيره، به شركهم عليهم منكرا 

وحده.يعبد لأن المستحق هو بأنه ألاعتراف لنمه وحده رب لا 

ألثحينلش أش يئق تن يزردائم من ■^٥]، ؛ ^؛Lxjقوله ذلك أمثلة ومن 
منكرأوبخهم بربوبيته أقروا فلمسا ، ٤٣١• ا-بوُس ه أدله ميقؤلؤن ؤ ت قوله إلى ؤألأبصنره 

[.٣١ت ]يونس ئهمزه أثلا ■وئمل يقوله! غيره يه شركهم عليهم 
.سهوئثلثؤث حئئن إن ؤمن ألايض وي ظ تعالى! قوله ومنها 

قال!ثم ، أفلا بقوله! شركهم عليهم منكرأ وبخهم اعترفوا فلما 
وبخهمأقروا فلما يوه كيقوإو0 ١. أدني؛ ؤيث ألكثج كموت ;3، من 

طلش تن ! ؛LJنم مض4، ٥ ^٥]، ت بقوله شركهم عليهم منكرأ 
وبخهمأقروا فلما ِشه سيقملؤيك ثمؤن كنتر ،^ jjعليه تمحكار ولا .محبر محبمو ثى;؛ 

•[ ٨٩—  ٨٤! ]المؤموذأدسحرييته فأن بقوله! شركهم عليهم منكرا 
صحفلما [ ١٦]الرعد! هن ؤألأتيل الثتوت رب س ^٥]، تعالى! قوله ومنها 

لأنئأز؛4^0 لأ أؤلآء دونية من أهاَءتذيم ؤؤب. بقوله! شركهم عليهم منكرأ وبخهم الاعتراف 
[.١٦]؛رعد; ضع4 زلا شا 

وبخهمإقرارهم صح فلما أة^ تئولن قئهم س تأتهم ؤوؤ0 تعالى! قوله ومنها 
[.٨٧]الزخرف! ِؤهلزه بقوله! عليهم مناكرأ 

ؤكولأؤآلثمر آلستس ؤسهحر و\يإيف آلثمؤه حأى ثن تآقهم تعالى! قوله ومنها 
وقوله^٥!^ بقوله! شركهم عليهم منكرأ وبخهم اعترافهم صح فلما أثأه 

٢^^ثقؤأن مؤيها بمد من أكفيس يد ٥؛، هء آلثداء يرى  Sjش سأتهر ^^!، ع—الى! — ت
الأء==قمح دل س آلثمد وهل بقوله! شركهم عليهم منكرأ وبخهم إقرارهم صح فلما 

[.٦٣- ٦١]اسوت; سلنقه 

صحفلما [ ٢٥]لقمان! ه أس ثمؤلن و)يخنى آلثموت حلى ثن سالتهم أؤولير!ا وقوله! 
•[ ٢٥]لقمان! يخذو0ه لا أد=قلهم بل ِس أؤلن،مد. بقوله! عليهم مدكرأ وبخهم اعترافهم 

لختقمؤأنزل وألأتن ألكتءت« ثوح آس . يشهى أثا نق ؤءآثه تعالى! وقوله 
لال_مل!ه سج،ره—ا تخبتؤأ أن لكز محنكاثى ما بهجثق ذادثتث^ حدائق ي هأنيمنا ماء" آلثماو مثى 

حلقعلى القادر أن هو غيره! البتة لهم جواب لا الدي الجواب أن شك ولا [ ٦٠-  ٥٩
تعينفلما شيء، على يقدر لا حماد من حير معها، ذكر وما والأرض السموات 
أؤأستعالى! قال ثم تدئ،ه، مم هز دل أس غ بقوله! عليهم مناكرأ اعترافهم 

ولاحاحح^ ؤتء 'بثي ةٍذ -ورقبوك< ثا ؤثعن أئهء فلمها ثبمكثد ثئ آمحم، جعل 
منكرأوبخهم اعترافهم تعين فلما قبله، كما غيره جواب لا الذي الجواب أن شك 
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_توعلا جل — ل ئ ثم [ ٦١]الصافات؛ لا لخقلِهلم بل (ثث غ له ئ ؤ I قوله علهم 
ولا[ ٦٢ات: ]الصافه أرص ئنمآآ نثبمثم ألتيَ ذعد آظ إُا أتنثز ث حتح 
تتهت بقوله عليهم منكرأ وبخهم يدلك إقرارهم تعين فلما قبله، كما الجواب أن شك 

نتنؤألحر ألآر ي؛lij_ يهدبعم ؤأس ت تعالى قال ثم ، ما قو_لأ أقي ئع 
فلماقبله. كما الجواب أن شك ولا [ ٦٣]النمل1 وبو1يثه يرى نوى بثما ألبيح ينسل 
دقرًغوثه،عتما أقه قثل أق ج بقوله; عليهم مكرأ وبخهم بذلك إقرارهم تعين 
عدأنه ؤآبيأ ألث1آ؛ تى جؤ نثن يثدم ئر آئق يِدوأ ^١٣، وعلا ج—ل - ال قثم 

بقوله;عليهم منكرأ وبخهم الاعتنراف تحين فلما قبله• كما الجواب أن شك ولا أثإه 
[.٦٤،: ]١٣ثمممحى4 َةئن إن ,٣' ئثاؤأ 

منشعد؛ثمإ ين ئذ مح1تلإ ثئ سنحظلم ثر وذدؤ ئر ث؛قم ٌ ؛^١١٥ ه؛ ولوق
غيرهلهم جواب لا الذي الجواب أن شك ولا [ ٤٠]اروم: ين د؛ذج ين يسق 

الحلقمن المذكور ذلك من ثسأ يفعل أن على يقدر من شرلكئنا من. لمس أي إ لا هوت 
ؤسيحأنؤيقوله: عليهم مكرأ وبخهم اعترافهم تعين. فلما والإحياء، والإماتة والرزق 

*٤[.]اروم: ثنا وتنق 
كلأن ت لموصع ا هذا غير في ذكرنا ذلك ولأجل ، جدا كثيرة هذا بنحو والأيات 

التوبيخلهم رتب أقروا إذا أنهم منها يراد تقرير، ت استفهاما الربوبية بتوحيد المتعلقة الأسئلة 
قولهنحو صرورة، بالألوهية الإقرار يلزمه بالربوبية المقر لأن الإقرار؛ ذلك على لإنكار وا 

ؤإن[ ١٦٤لأنعام! ]ا رباه آبتجر أقي آصر وش ت وقوله [، ١٠ت ]إبراهيم اقو ت لى تعا 
الاستفهامأن على دل القرأن ء استقرا لأن إنكار؛ استفهام هذا أن العلماء بعفس زعم 

كماالربوبية، ينكرون لا لأنهم إنكار؛ استفهام وليس تقرير، استفهام بالربوبية المتعلق 
لمه.الدالة الأيات كثرة رأيت 

هذامن كثيرة مواصع في - الله ثاء إن - ستجده التوحيد أقسام على والكلام 
أخر.بآيات بيانها على نتكلم التي الأيات في الخناسات بحسب البارك، الكتاب 

ألوؤةأأأ1 ت تعالى قال كما الرجل، بيد الطلاق جعله أقوم؛ هي للتي القرآن هدي ومن 
تبذروحقول، ؤع مرا الماء لأن الأيات؛ من ونحوها ١[، ]الطلاق؛ الأية . . . آلئساءه ثلكتمِّ إدا 

[.٢٢٣']البقرة؛ لكمه نمق تعالى؛ قال كما الأرض؛ قي الحب يبذر كما النتلف فيها 
في١لأزدراع على يرغم لا الزارع أن الطرق أقوم هي التي الطريق أن شك ولا 

جاءما على القاحلع الحسي واكليل له، صالح غير يرا0 لأنه فيه الزراعة يرغب لا حقل 
أرادتفلو الرجل؛ مع الازدرلع آلة وأن مزرعة والمرأة زاؤع، الرجل أن من القرآن به 

إليهاذكره يقم ولم ينتشر، لم فيها له رغبة لا لها، كاره وهو الرجل تجامع أن المرأة 
كماوتلد؛ فتحمل كارهة وهى يرغمها قد فإنه الرجل بحلاف ، شيء على منه تقدر فلا 

الهدلىتقالأبولمر
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مهلغير قشب الطاق حبك عواقد وهن ه بحملن ممن 
علىالعقلاء أجمع ولذا به؛ مفعول وأنها فاعل أنه على والخلقة الهلبيعة فدلت 

.لهالا له الولد به ن

يخفى.لا كما المحسوس، في مكابرة ذلك في بالرحل المرأة وتسوية 
إذاالرجل وأن أربع، إلى الزوجات تعدد إباحته ت أقوم هي للتي القرآن هدي ومن 

قالكما يمينه، ملك أو واحدة، على الاقتصسار لزمه بينهن، العدل عدم حاف 
ألاحفم قإن ورخ وئثق مثئ أاسفي ين لمم ، Slipما ^٢٢٠١ ١٥أتس ؤر قيّمأ ألا يقم 

الطرقأقوم هي التي الطريق أن شّك ولا ٣[، اء: ]الس-ه ونجم ^، ٥٠تآ أؤ ميدأ تدلؤأ 
العقلاء.كل يعرب محسوسة لأمور الزوجات تعدد إباحة هي وأعدله، 

العوائقمن ذلك غير إلى وتنفس وتمرض، تحيفس الواحدة المرأة أن ؛ منها
فلوالأمة، زيادة في للتسبب مستعد والرجل الزوجية، لوازم بأحص قيامها من المانعة 

ذنب.غير فى باطلا منافعه لعطلت أعذارها أحوال فى عليها حبس 
الدب،أدهلار في النساء من عددأ أقل الرجال بأن الحادة أجرى الله أن ؛ ومنها

علىالرجل قصر فلو الحياة، ميادين حميع في منهن الموت ت لأسا تحرصا وأكثر 
الفاحشة،ركون إلى فيضهلرون الزواج، من محروما الماء من صخم عدد لقي واحدة، 

والانحطاطالأخلاق، صناع أسبان أعظم من المسألة هذه في القرآن هدي عن لعدول فا 
فسبحانوالأحلأقإ والمروءة الشرف على والمحافظة الصيانة، عدم في البهائم درجة إلى 

]هود[.لوه ثثر حكي لا-0 ين تيلت م ءاثنمم محت كثب ^١^ الخيرإ الحكم 
علىلهم قدرة لا الرحال من وكثير للزواج، مستعدات كلهن الإناث أن ت ومنها 

منله المستعدات من أقل الرحال من للزواج فالخستعدون لفقرهم. الزواج بلوازم القتام 
النكاح؛لوازم على القدرة وعدم الفقر يعوقه والرجل ب، عائق لا المرأة لأن النساء؛ 

وجودبعدم أيضا للزواج المستعدات من كثير لضاع الواحدة، على الواحد قصر فلو 
وضياعالخلقي، ط نحتلها لا وا الرذيلة، وتفشي الفضيلة لضياع سببا ذلك فيكون أزواج؛ 

عليهوحب بينهن، يعدل ألا الرحل حاف فان واضح، هو كما الإنسانية، القيم 
آلت1.ؤ،أمر آثت ■؛^.١٤ ت يقول افه لأن يمينه؛ محلك ما أو واحدة، على الاقتصار 

تعالى؛لقوله يجوز، لا بينهن الشرعية الخقوق في ؛التفضيل والبل [. ٩٠]النحل: ية ألا 
بمحبةالطبيعي الميل أما [، ١٢٩]الماء: قدروها أشل حفل شبوأ  ٠٤٥۶

فعل،لا نفساني وتأثر انفعال لأنه للبشر، دفعه مستتلهاع غير فهو بحفس، من أكثر بعضهن 
هأوضحنا كما [، ١٢٩]النساء: ألنسل۶ هز شدلوأ آن ثنثطيعوأ ولن ؤ بقوله: الراد وهو 

تعددأن مجن الإسلام، دين أعداء من الملاحية بعض يزعمه وما الموضع. هذا غير في 
أرضىكلخا لأنه الخياة؛ نكل إلى الفضي الدائم والشغب الخصام يلزمه الزوجات 
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الحكمة،من ليس هذا وأن دائمأ، مخلين بين فهو الأحرى؛ سخطت الضرتين إحدى 
الستأهل أفراد بين والشاغية الخصام لأن عاقل؛ لكل سقوطه يفلهر ماقعل، كلام فهو 

وبينهأولاده، وبين ربينه أبيه، وبين وبينه وأمه، الرجل بين فيقع البتة، عنه انفكاك لا 
المصالحجنب في وهو شأن، كبير له ليس عادى أمر فهو الواحدة؛ زوجته وبين 

وكثرةلجبيهن، اكزويج وتيسير النساء صيانة من الزوجات تعدد في ذكرنا التي العفليمة 
العفلمىالمصلحة لأن شيء؛ كلأ الإسلام أعداء وجه في الكثير بعددها لتقوم الأمة عدد 
الصغرى.الممدة دفع على جلبها يقدم 

قلبإيلام أن أو مفسدة، الزوجات تعدد قي المزعومة المثساضة أن فرصنا فلو 
كماذكرنا، الخي الراجحة المصالح تلك عليها لمدمت مفسدة، بالصرة الأولى الزوجة 

المفسدةفيه تلغى ما على عاطفا السعود( )مراقي في قال الأصول. في معروف هو 
الراجحة.١لمصLJحة جنب فى المرجوحة 

للنصارىفع نيبما تقذى كالأسارى لإصلاح ا رجح أو 
مغربوكل مشرق كل في عنب الدوالي تدلى ر فلوان

فتقدممرجوحة، مفسداة للعدو النافع فدائهم ودفع راجحة، مصلحة الأسارى ففداء 
أرجحالمفسلدة كانت أو والمفسدة، المصلحة تساوت إذا أما الراجحة، المصلحة عليها 
الملمين،من أكثر أو الأمارى قدر قتل من العدو بببه يتمآكن بسلاح الأسارى كفداء 

رالمراقي(:في قال كما راجحة، غير لكونها تلغى المصلحة فإن 

علممرجؤح غير وهو للحكم لزم بمفسد سبا ا نمرم خا 
العنبوجود مصلحة أن إلا الخباس، أم وهي الخمر منه تحصر العنب وكيلك 

منها،الخمر عصر مفسدة على راجحة مصلحة الدنيا آقعنار في بهما والانتفاع والزبيب 
كونقد الواحد البلد في والنساء الرجال واجتماع المرجوحة، المفسدة تلك لها ألغيت 

تلكمن أرجح مصلحة ؤإناث ذكور من المجتمع بين التعاون أن إلا لزني ا لحصول سببا 
غنمستقل محل في النساء عزل يجب إنه ت العلماء من أحد يقل لم ولذا المفسدة، 

المفاتيحوتجعل معه، إليهن الوصول يمكن لا قوى حصن عليهن يجعل وأن الرجال، 
الأصول.فى مقرر هو كما والديانة بالتقى معروف أمين بيد 

الزواج،من حرمانها عدم في المرأة لمصلحة الزوجات تعدد أباح فالقرآن 
الأمةولمصلحة الواحدة، بالرأة العذر قيام حال في منافعه تعطل بعدم الرجل ولخصلحة 

الخبير حكيم تشريع فهو العليا، هي الله كلمة لتكون عدوها مقاومة فيمكنها عددها ليكثر 
منيد تحل، بأربع الزوجات وتحديد الكفر. بفللمات بصيرته الله أعمى من إلا فيه يقلعن 
الكثرةوبين الرجل، مناغ بعفر تعطل إلى المفضية القلة بين وسعل أمر وهو خير، حكيم 

تعالى.الله عند والعلم للجمع، الزوجية زم بلوا القيام على القدرة عدم مفلنة هي ي لا 
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قاوكما الميراث، في الأنثى على الذكر تفضيله أقوم: هي لدي القرآن هدي ومن 
ممبئأن ثبمكم ألله تغن ألأسى حْل ثل ئللدآر وذ1ثاء يثالأ ءإ-هو، َكاذوأ الى؛ تع

[.١٧٦اء: ]المعليه ثئ؛ يؤل نأممه 
جملتهمن الذي اليان هذا لخلقه يبين أنه الكريمة لأية ١ هذه في تعالى صرح وقد 

.قعلعأ ص1ل فهو فيه بينهمأ سوى فمن ، يضلوا لئلا الميراث في الأش على الذكر تضل 
بقوله!خلقه من شيء ويكل والصالح لحكم يا أعلم أنه يين ثم 
•٠ * أُلأثييرإه حظ ئل للدئ ضم أوثني ؤ،' آكأّ ت وقال [، ١٧٦]اوساء: علسره 

[.١١! ]النساء ية أل١ 

فيالأنثى على الذكر تفضيل وأعدلها، الطرق أقوم هي التي الطريق أن شك ولا 
عزومولى بقوله■ ذلك إلى تعالى ار أثكما تعالى؛ اطه ذكره الذي الميراث 

وهوأي [ ٣٤]١^۶; سنه ^^١؛ الرجال وهو أي بمضّهذره آثه ثصثثل بما ١^٥^١^ 
خلقي،كمال الذكورة لأن وذلك [؛ ٢٢٨ت ]البقرة ه دؤحه عتيى 'ؤوليثال وقوله■ النساء، 

محسوسهو كما حلبيعى، وضعف خلقى، نقص والأنوثة وجمال، وشرف طبيعية، وقوة 
المحسوس.في ماكابر إلا ينكره يكاد لا العقلاء، لجميع مشاهد 

ثيصاِمِؤ، ؤهو آلحثؤ ؤح ييشؤإ بقوله؛ ذلك إلى - وعلا جل — أشار وقد 
لهنسبوا أنهم الكريمة لأية ا هذه في عليهم أنكر طه ١ لأن [؛ ١٨]الزخرف! بان مؤ 

ولذلك؛ وأصعقهما وأنقصهما الولدين أخس له نسبوا ذلك ومع الولد، س به يليق لا ما 
بالتجميلالطبيعي الخلقي نقصد ليجبر والحلل الحلي أنواع من الزينة أي الحلية في ينشا 

يكفيهوجمالها وقوتها ذكورته كمال فان الرجل، بخلاف الأنثى، وهو والحلل بالحلي 
الشاعر:قال كما الحلي، عن 

قصّرالحمن ا إذا حمسن من يتمم نقيصة من رينه إلا الحلي وما 
يزوراأن إلى يحتج لم كحسنك مومحرأ ال الحمان كإذا وأما 

ئ;ظ]١^٠١[ ًمحة نثه إذا غك، @ آلأق وتجُ ألئَمح ٣ تعالى: وقال 
وطبيعة؛خلقة الذكر من أنقحى لأنثى ١ لأن عائلة؛ غير أي صيزى؛ القسمة هده كانت 

كبيرأ!علوأ ذلك عن وتعالى سبحانه - وعلا جل - طه الناقص النصيب هذا فجعلوا 
وهوأي [ ٦٢: ]١^٠ذلإيبمأه نا ش ؛ونتنؤى قال: كما هم لأنفالكامل وجعلوا 

قوله؛إلى .4 ِمميم وهز منويا و-ت-ههر ؛1^1 الأنق أحدهم بمنز ^^١ وقال؛ ات. نبال
مثلاهلؤبمن ص-ربم لما لحدهم بئر ؛^^٥١ وقال؛ [، ٥٩-  ٥٨]النحل: حؤقنوزه ما 

[.١٧خرف: ]!نز َييمه ؤئؤ ئنندا ويهئُ ُيثل الأنثى وهو أي 
والطبيعة،الخلقة بمشفس ناقعة الأنثى أن على تدل القرآنية لأيات ا هذه وكل 

ءؤأئأ>مؤ]المّاذات[ واه آمحص ثق ١لنادت، بحنلإ ؛ منهاوأكمل أقفل الذكر وأن 
.حداكثيرة عليها تفضيله على الدالة والآيات إتئأه، ئ ؤآخند أثلي رتحًقم 
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,عليه ويحافظ يشوونه يقوم ممن له بد لا متاع الأنثى أن العقلاء عامة عند ومعلوم 
علماءوأجرى تفكه؟ أم قوت؟ هو هل بالزوجة التمتع في العلماء اختلف وقد 

النكاحأن فحلى قالوا الفقير أبيه بتزويج الابن إلزام حكم الخلاف هدا على المالكية 
يجبلا تفكه أنه وعلى علبه، له الواجب القوت جملة من لأنه تزويجه؛ فعليه قوت 
جاءتوقد العلماء. عند والفاكهة بالقلحام النساء شبه فانفلر بعضهم، قول على عليه 

مالجملة من لأنهما الجهاد؛ في والصبيان النممأء قتل عن بالنهي الصحيحة السنة 
يقتلون.فاتهم الرجال بخلاف الغانمين، الملمين 

الرجلصلع من خلقت الأولى المرأة أن الأنثى على الذكر أفضلية على الأدلة ومن 
وصعقخلقى، نقص الأنوثة أن الأدلة هذه من عرفت فإذا منه. جزء فأصلها الأول؛ 

الناقص.بان يقضي والأسرار، الحكم يدرك الذي الصحح العقل أن فاعلم حلبيعي، 
Jطبرته؛القوى خلقته، في الكامل نفلر تحت يكون أن يلزم وحلبيعته، بخلقته الضعيف 

كماالضر؛ من دفعه على يقدر لا ما عنه ويدفع الفع، من جلبه على يقدر لا ما له ليجلب 
[.٣٤]الساء: ه بتي ؤ بمثهنر أنئث ئكثز يثا ألتتأع عل وشى ^النيات تعالى! قال 

الضعيفيكون أن تقتضي البالغة، ١لخكمة كانت ن أنه فاعلم ذلك، علمت ؤإذا 
بالإنفاقملزما الرجل يكون أن ذلك اقتضى الكامل، القوى قبل من عليه مقوما الناقص 

منأنعقوأ وبما ؤ تعالى! قال كما الحياة؛ في لوازمهن بجميع والقيام نسائه، على 
البتة،فيه سببا ولا عرقا، تحصيله في مسحا ما الميراث ومال [ ٣٤]النساء! 

أنالخبير الحكيم حكمة فاقتضت جبريا؛ تمليلك إيا0 ملكهما اطه من تمليك هو همإنما 
للنقصمترقب الرجل لأن واحد؛ بسبب أدليا وإن الميراث في المرأة على الرجل يوثر 
مترقبةوالمرأة الدهر، نوائب في والبذل لهن، المهور ويذل نسائه، على بالإنفاق دائما 

دائماالنقص مترقب ؤإيثار ■ يشوونها وقيامه عليها ؤإنفاقه الهر، لها الرجل بدفع للزيادة 
ينكرهالا واضحة، ظاهرة حكمته المرقب، نقمه بعض لجبر دائما الزيادة مترقب على 

حظثن؛ تعالى! قال ولذا والمعاصي؛ بالخفر بصيرته اض أعمى من إلا 
الأنثىنؤع على لذكر ا نؤخ فضل يها بينا التي الحكم هذه ولأجل [ ١١اء! ]النآ'لأنثيأثإه 

فيالمرأة ص المؤول هو الرجل الخبير الحكيم جعل والطبيعة، الخلقة أصل في 
وجعلهدونها، الطلاق وملكه دونها، والخلافة والنبوة بالرسالة وخصه . أحوالهاجميع 
الأموالفي شهادته وجعل إليها، لا إليه الأولاد اب انتوجعل دونها، الكاح في الولي 

يىمبمون مثن وآمأثثان ئبجل ئثني ظ، لم ءن ت تعالى قوله في امرأنض بشهادة 
ذلك،غير إلى دونها، والقصاص الخدود قي تقبل شهادته وجعل [. ٢٨٢]اJقرة: ألش؛اداخه 

.بينهماوالشرعية والمعنوية الحسية الفوارق من 

فيناقص عيب الخصام في الإبانة ص والحجز الخلقي الضعف أن ترى ألا 
جرير!قال القلوب، إليها تجذب التي النساء محاسن جملة من يعد أنه مع الرجال، 
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قتلانايحيض لم ثم ا ننقتلحور طرفها في التي العيون إن 
اأركانالله خلق أصعق وهن به حراك لا حتى اللب ذا عن يصر 

تليمينه ا ابن وقال 

يجيبكيفا يدر لم لأذى ا بييص له همرصوا إذا من وأهلي بنفي 
مري—اال يقحتى سكته به تزل ولم البريء عذر يعتذر فلم 
الخصام،في الإبانة عن بعجزهن ت والثاني أركانهن، بضعف بهن تشب ت لأول فا 

الكمالفي التباين ولهذا [، ١٨مبازه عير للئصاِمِ ق تعالى؛ قال كما 
الخاريقال بالأخر، منهما تشبه من على اللعن . النمح، م، صح الوعين، بثن والقوة 

قتادة،عن شعبة حدثنا جعفر، بن محمد حدثنا بشار، بن محمد حدثنا صحيحه؛ فى 
بالماء،الرجال من المهين ه افه رّول ررلعن قال: ه عباس ابن عن عكرمة عن 

لعنهمن أن ومعلوم صحيحه، في البخاري لمقل هذا بالرحالأأ الماء من والمتشبهات 
فمذ^هأفيؤل، ءاذكم ؤوما يمول؛ طه ا لأن طه؛ ا كتاب في ملحون فهو طه ا رسول 

تقدم.كما يغهع مسحود ابن عن يبت كما ٧[. ]الحشر! 
أنكنالشؤون حميع في كالرحال تكن أن تحاولن اللاتي النساء أيتها فلتعلمن 

ه^،رسوله لسان على طه ا كتاب في ملعونات وأنكن بالرحال، متشبهات مترجلات 
ق^،لسانه على طه ا كتاب في ملعونون أيضا فهم بالنساء، المتشبهون المخنثون وكذلك 

فيهم؛قال من صدق ولقد 
عجابالرجال يث تأنولكن ترحلت سسساء النأن عجب ا وم

الحالمةالكافرة، الئكرة هذه أن _ ؤيرضاه يحبه لما ؤإياك اطه وفقني - واعلم 
تسويةمن البارئ الخالق وتشريع السماوي وللوحي والحقل، للحس المخالفة الخاسئة، 

المجتمعبنفل-ام والإخلال الفساد من فيها والميادين، الأحكام جميع في بالذكر الأنثى 
—وعلا جل - اطه لأن وذلك بصيرته، اطه أعمى من إلا أحد على يخفى لا ما الإنساني 

المجتمعبناء في المشاركة من لأنواع صالحة بها الخاصة بصفاتها لأنثى ١ جعل 
الأولاد،وتربية لإرضاع وا والوضع، كالحمل غيرها لها يصسلحه لا صلاحا الإنساني؛ 

الخدماتوهذه ذلك. ونحو وكنس وعجن طخ من شؤونه؛ على والقيام البيت، وخدمة 
علىففلة ومحا وعفاف وصيانة، ستر في بيتها داخل الإنساني للمجتمع يها تقوم التي 

أولئكفزعم بالاكتساب؛ الرجل خدمة عن تقل لا الإنسانية، والقيم والفضيلة الشرف 
مثلبيتها خارج الخدمة في الحقوق من لها المرأة أن وأتباعهم الآكفار من الجهلة السفلة 

عملأي مزاولة على تقدر لا ونفاسها، ورضاعها حملها زمن في أنها لع للرجل، ما 
ضائعةكلها البيت خدمات بقيت وزوجها هى خرجت فإذا مشاهد، هو كما مشقة أي فيه 
الأكلوتهيئة منهم، الرقاع زمن في هو من ؤإرصاع المغار، الأولاد حفظ من 
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الإنسانذلك لتعتلل مقامها، يقوم إنسانا أجروا قلو عمله. من حاء إذا للرجل والشرب 
علىحافرتها، في اكيجة فعادت منه؛ فرارأ المرأة خرجت الذي التعطل لمت ا ذلك في 
متاعحير هو متاع، المرأة لأن والدين؛ المروءة صياع فيه وايتذالها المرأة خروج أن 

منشيء إلى نفلرت إذا الخائنة العين لأن للخيانة؛ تعرصا الدنيا أمتعة أشد وهو الدنيا، 
مائدةتكون لأن فتعرضها ومكرأ؛ خيانة الجمال ذلك منافع بعفس استغلت فقد محاسنها 
خائن,يدن بدنها من شيئا لمس إذا وكيلك عائل، أدنى على يخفى لا ما فيه للخونة 

القلبكان إذا سئما ولا الإنسانية؛ الغريزة طيعة ولحمه دمه في اللمس ذلك لدة سرت 
الغرائزوتحريك وغدرأ. خيانة البدن ذلك نعمة فاستغل تعالى، طه ا خشية من فارعا 
فيبكثرة مشاهد هو كما منه؛ شر هو لما سببا غالبا يكون واللمس النظر ذلك بمثل 

يخرجننساؤها فصارت الصيانة؛ وتركت الإسلام، تعاليم عن تخلت التي البلاد 
الرجولةصفة رجالها من ننع افة لأن الله؛ شاء ما إلا الأجسام عاريات متبرجات 

مسخمن ياطه نعوذ العفلمما اللي باطه إلا قوة ولا حول ولا حريمهم، على والخيرة 
باديةالنساء خروج دوام أن المقلة الجهلة ودعوى سوء، كل ومن والذوق، الضمير 
الرجال؛غرائز إثارة يذهب ذلك ونحو والموق، والأذنع صم والمعا والأعناق الرؤؤس 

معناه:لأن والخسة؛ المقوط غاية في كلام الإحساس. تذهب الإمساس كثرة لأن 
ولأنترى؛ كما وهدا مزاولته يكثرة منه الأرب يزول حتى يجوز، لا مما الرغبة إشباع 
كثيرةسنين امرأته مع يمكث الرجل لأن الخقلأء؛ باتفاق الخريزة إثارة يذهب لا الدوام 

هوكما غريزته، تثير جسمها لبحفس ورويته لها، ملامسته تزال ولا أولادهما، تلد حتى 
مكابر:إلا ينكره لا مشاهد 

ادىنتلمن اة لاحيولكن حيآ ادِت لونقدأست ل
بخفاياالعالم شؤونه، ومدبر هذا حالق والأرض، الموات رب أمر وقد 

ُؤءلتعالى؛ قال يحل؛ لا عما البصر بغض سيكون وما كان ما وبكل أمورم، 
بمؤيثتُهل و بمنمن يما ثير ه إى لهم ص ، همثتجهم؛١٥ؤبجمئلؤأ مى يفثإ 

محنهنولصة ينة ثير ما إلا زبمهن ,محي ثب همهجهن ؤبجثثلن أبمنين ئة بمنصى 
[.٣١- ٣٠]النور: الأية جمج-له عق 

ؤة"قوله■ في خلخالها صوت الرحال لتسمع برحلها تضرب أن المرأة ولهى 
لئلاالكلام؛ لين من وضاهن [. ٣١]المور؛ ه يشهى ين هيفي، ما يلم أنيلهن .خمقاِ 
وقلنممل ؤي ف، أدكا قبمعع إلمل محئص ؛^٥^! تعالى! قال فيهن؛ الخني أهل يهلمع 

مسالةفي المقام تحقيق - تعالى اش اء ثإن , وسيأتي [. ٣٢]الأحزاب: ثمئاه مثُ 
المبارك.الكتاب هذا ترحمة في بذلك لوعد ا قدمنا كما الأحزاب( سورة رفي الحجاب 

اليمينبملك القرآن في عنه العبر الرقيق ملك، أقوم؛ هي للتي القرآن هدى دس 
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أJم^قكمهتاكت ما آؤ سياو1 ألا يقم ؤ؛ن ت تعالى كقوله كثيرة؛ آيات في 
ماآو أرتيؤم عق إلا و محفمة لقُوجهم ئم ؤوأل;أِأ ه: وقول٣[، هل-اء: 

المؤمنون،أفلح قد محورة رافي تالمومن-ولا ه ماوييرن>غيز فامم أتثمم ملكت 
وأبنألحف ؤآلصاحب ألجنب وأيار أكنن ذِى أؤو٢■ثاي I وقوله ، ائل؛' ولآل 

ت،إلا أوء مذ ؤنألخثثق ه: وقول[، ٣٦،: ]١٧آثقلإ4 ص وثا ألتنجز 
ثمن۶^٧؛!، -؛ وعلا جل - وقوله [، ٢٤،: ]١٧أق4 كثب ونقطم تاكث 

ولابمد ؛ى آوه ق محل، ^لأ وئوله؛ [، ٣٣]النور: آثققلمبم ث1كئ، مث1 الكنف 
[،٥٢مثكق a[ ه ئتبمق حزلكك ؤإو أزؤغ من من ئدئ أن 

أثءأناء منآ سنك مأثةت ؤما ليمي •ءاقت ألي ؟ii، أطنا إثا أتى ودوله؛ 
]آلنور:أيمنهنه مآكث ،C آؤ يمليهن آو ؤ ست وعلا جل — وقوله [، ٥٠]الأحزاب: 

نلكنما شن أثمويكت ألنحشكت ئهكح أن ثلوي ثثثؤع أم ر ه وقول[، ٣١
تاو مميهز يآدى قيؤأ ٢^؛^ وقوله؛ [، ٢٠،: ]١٧ألئؤ ئنعظأ ثمح، ١؛،؛^( 

إلى[، ٢٨]الروم: ،L؛؛؛ic م1 نن وع وقوله؛ [، ٧١: J^UI]كنمزه مقتتقش 
غّرذلكسالآيات.

ومنبالرق، ألرقيق مللك، : ونحوهالأيات ا هذه جميع في اليمين بملك فالمراد 
[،٧٥: JjtUI]منلعاه عندا ْقلأ أس ؛ؤضري_أ قوله! الرقيق ملك على الدالة الايات 
الايات.من ذلك ونحو [، ٢٢١]البقرة: تشيليه من حبمر مهمين أؤولبد وقوله؛ 

لمينالمالله أقدر فإذا ورسوله، اش ومحاربة الكمر، هو بالرق الملك ومحسب 
اللهكلمة لتكون الله أعهناهم وما قواهم، وحمح وأموالهم، مهجهم الباذلين المجاهدين 

الفداء؛أو الض الاط، اخار إذا رلأ بالسي؛ لهم ملكا جعلهم . الكفار طى العليا هي 
الملمين.على المملحة من ذلك فى لما 

اللهأن وذللث، حكمة، وأظهرها ا وأوضحهالأحكام أعدل من الحكم وهدا 
قالكما نواهيه، ويجتنبوا أوامر0 ويمتئلوا ، ويوحذوه ليعبدوه الخلق حلق — وعلا ل ج- 
نتلعنيغأن أرد ؤثأ بثمف من مم لد مآ .{ لعّثتي إلا همآلإص أئن ثلثث( ُؤرما "—ال—ى؛ ت

الأش نمثر ثمدهمأ وإن ؤ قال؛ كما وباطنه، ظاهرة نعمه عليهم وأمغ . الدارJات[ ]ه 
محورةارفي الأحرى لأية ا وفى [، ٣٤]إبراهيم: يتتئاره تلوم ألإمنن إذك محثوها 

وجعل]إبراهيم[. ه نحير تيفهمر أس إيكح عئمهمها لا أس نممه ةدل-وأ وإن ؤ ؛ نحل،ألا 
ثلؤنتى أ-م؛تؤم تعالى؛ قال كما ، ليشاكروه والأفئدة والأبصار مع اللهم 

.>،]؛[ ]١٧ه )خ ذذ؛ئ_و>ك ئلم' وألأذثاو.ْ وآلآبمأر أقنع لكإ ؤحنلر ث؛ئا ثنمؤى لا 
كلمتهتكون لئلا رسله على الحرب وأعلنوا ، وعتواوطغوا .ربهم على الكفار فتمرد 

ماوارتكاب محاربته، في بها عليهم أنعم التي المواهب جمع وامّتعملوا العليا، هي 
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الإنسان.يتصورها جريمة أكبر وهذا بأمره. القائمين أولاJه ومعاداة ومعاداته ، يسخط4 
جريمتهمّب تنا شديدة عقوبة — وعلا جل — الخبير اللطيف الحيل الحكم فعاقبهم 
الحيوانات،كمقام منه أسفل مقام إلى الإنسانية مقام من ووصحهم التصرف، فسلبهم 

حقوقيسلبهم لم أنه مع المالية، التصرفات من ذلك وغير ءهم، وشرا بيعهم فأجاز 
ممايطعموهم وأن إليهم، والإحسان الرفق مالكيهم على فأوجب كليا، سلبا الإنسانية 
كلموهمؤإن يطيقون، لا ما العمل من يكلموهم ولا يلبسون، مما ويكسوهم يطعمون، 
كماالقرآن، في عليهم الإيصاء مع ، عنه الواردة السنة في معروف هو كما أعانوهم، 

أكزئوذي إ-صئنا شثئا ه قنكأ ة أثث تسُال—ى• ه قولفي 
تقدم.كما [ ٣٦]الساء; آنمنهزه ماّكت، قوله; إلى 
كمادك، أسباب فأكثر الرق؛ مجن والإخراج للحرية شذيدأ تشوفا الشارع وتشوف 

وأمرالعتق، سراية وأوجب ذك، وغر وبمى وظهار خطا قتل من الكفارات في أوجه 
ترغيباالإعتاق في ورغب [ ٣٣]النور: قوه يأ علتثم إذ ؤققاِيئلم قوله: في بازكتابة 
تنكرالتي الحآئومات هذه من حكومة أن الأعلى المثل وش، - فرصنا ولو شديدآ، 
كانترعاياها من رجل عليها قام ٠ الإسلام دين على ذلك في وتشنع بالرق، الملك 

يهايريد شديدة ثورة عليها ودبر الإحسان، أنواع جميع إليه وتسدي النعم، عليه تغدق 
أنفلمتيا،تنفيذ من تريده ما وبين بينها والحيلولة كلمنتها، نفوذ وعدم ، حكمهاإسقاط 

تقتلهفإنها شديدة مقاومة بعد عليه قدرت ثم المجتتهع، صلاح بهما أن لها يظهر التي 
سلياأشد فهو منافعه؛ وجميع تصرفاته جميع يسلبه القتل ذلك أن شك ولا قتلة، شر 

ليحولوسعه في ما كل ببذل قام والكافر بمراحل، الرق من ومنافعه الإنسان لتصرفات 
الأمنلأرضى ا في سببه فينشر خلقه عليه ليسير شرعه؛ الذي فه ا م نفلا إقامة دون 

علىالحياة يه وتنتظم الشرعية، الحقوق في والمساواة والعدالة، والرخاء والطمأنينة؛ 
وتتصآلقرف ذى رإيتاى وألاتثن بأثدل يأفر أق وأس_ماها وأعدليا الوجوه أكمل 

هذهاش قبه ]اون_حسل[ تلمحكم يعغلكم ؤآتتي إلمبمقر الفحشاء عن 
بدلك.العقوبة يستحق تجعله وجريمته درجته ووصع التصرف، يمعه المعاقبة 

هوالذي الرق سبب أن مع بالرق؟ ملكه وجه فما مسلما الرقيق كان إذا قيل: فان 
زال؟.قد ورسله اش ومحاربة ال\كفر 

يرفعهلا السابق الحق أن العقلاء وكافة العلماء عند المحروقة القاعدة أن فالجواب: 
رلآثقا ١ غنموا عندما فالمسلمون ، بها خفاء لا هرة ظّا لأسبقية با لأحقية وا اللاحق، :الحق 

هذااستقر فإذا الخبير، الحكيم وهو ، لجمتع ا حالق يتشريع الملكية حق لهم ثبت بالسبي 
مسبوقابالإسلام الرق من الخروج في حقه كان ذلك بحد الرقيق أسلم ثم ، وثبت الحق 
رفعوالإنصاف العدل من وليس الإسلام، قبل الملكية له سبقت الذي المجاهد بحق 

لمالكيا يحسن تعم، العقلاء، عند معلوم هو كما عنه، المتأخر بالحق السابق الحق 
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\أ}كووقالأبواب وفح فيه، ورغب ؛، JJJbالثاؤع أمر وقد أملم، إذا يعممه أن به ويجمل 
نمِتبشؤء قيئ ب ذ ثو ئق الخبير اسيم بحان فقدما- كما 

فيأي ؤث;ثنلأه وقوله: الأخبار، في أي ؤءنك4 فقوله: ]الأنام[. وه أممي أشخ 
القرأن.أحكام من وغيره بالرث، المللئ، ١^١]، ذللخ، من أن شلث، ولا الأحاكام، 
ميئالم هفلا من ه توأفمحيحا قولأ ع—اب من وكم 

يقتلبأن ومخ غضب إذا الإنسان فإن القصاص؛ أقوم: هي للش القرآن هدى ومن 
كانالذي ذلك فحيي القتل؛ نزك العاقبة خاف، به، قتل قتله إن أنه فتذكر آخر إنسانا 

يعلمهلا ما به يحيا القاتل فقتل قصاصا، فيقتل يقتل لم لأنه هو؛ وحيي قتله، يريد 
ثساألأكء ئتأول، ألتثاص ق ٣ تعالى: قال ا، ذكرنكما كشرة اش إلا 

فييشاهد ولذللث، وأقومها؛ الطرق أعدل من هذا أن لئط شولا ]البقرة[ او^ه ثئقون 
لأناش؛ بكتاب تحاكم التي البلاد في القتل وقؤع قلة وحديثا قديما الدنيا أقط-ار 

يزعمهوما . آنفاالمذكورة لأية ا في اطه ذكره كما القثل؛ جريمة عن رائع القصاحس 
بقتلالمجتمع عدد إقلال فيه لأن للحكمة؛ متلمابق غير القصاحس أن من الإيلام أعداء 
لهيولد وقد فيحبس، القتل بغير يعان، أن ينبض وأنه الأول، مات، أن يعد ثان إنسان 

يرتعلا الحبر لأن الحكمة! من عار اقتل، كلام كله المجتمع فيزيد الحبس في 
فيتضاض،القتل؛ منهم يكثر قهاء الفإن رائعة الحقوبة تاكن لم فاذا القتل، عن الناص 

القتل.بكثرة المجتمع نقصر 

تعالى:بقوله عليه المنصوص السارق يد قطع أقوم: هي للمحا القرآن هدي دٌر، 
.4شث عتيد وأئه أس يى ئ،قلأ َةثتا يثا جنآء آ؛ديهتا  IjXiaSt؛وألتارقه [^؛، ؛ؤ؛٢٥

.ددُاا،لقطعت، فاطمة سريت، ررلو ه: المى وقال ]المائاوْ[، 

وجلدأش، أو كان ذكرأ المحصن الزامح، رجم أقوم: هي للتي القرآن هدي ومن 
.أنثى أو لكن دكرأ جلدة مائة الكر الزاني 

تعالى؛قوله وهي الحكم، باقية التلاوة منسوخة بآية منصوص فهو الرجم أما 
.حكيم؛ا عزيز واطة طه ا من لأ نكا البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة ررالشيخ 

فيالقرآن فدل الرجم؛ حكم من التوراة في عما للمعرض القرآن ذم قدمنا وقد 
إنثر ^أؤ وقوله؛ [، ٤١]المائدة! ه ئخذوه كذا وتلسمر إن ؤدقولو0 'كقوله' محكمة آيات 

على- [ ٢٣م_ران; ء_]آو بينهره لذغم أؤ كنف إق أنهكتف تن يتا أرتمأ أقيى 
تقدم.كما عنه للبمعرض كتابنا في لدمه . نبينا شريعة في الرجم حكم ثبوت 

رجمحين تهه، علي قول ينافي لا بالقرآن ثابت الرجم حكم أن من ذكرنا وما 
آيةحكم أن بينت التي هي السنة لأن ؛ ١طةرسول بسنة اررجمتها الجمعة؛ يوم امرأة 

■تلاوتها نسخ بعد باق الرجم 
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إليهأنزل مما ؛ jLSsi^ Iالمشهورالصحيح حدسه في غهنه عمر فول دلك على ويدل 
الحديث.،ا .٠ بعده. ورحمتا الله رسول رجم ها، ووعينا ها وعقلنا ها فقرأتا الرجم، آية 

ولالّسربمتة، ا الحكمة محس—ا ينا لا وحشي قتل الرجم إن ت يقولون والملحدون 
فهمعن إدراكهم لقصور الإنسان؛ بها يعامل التي الأنظمة في مثله يكون أن ينبغي 
تشريعه.في البالغة طه ا حكم 

قيفرجه أيحل لما الزاني لأن المعنى؛ معقولة سماوية عقوبة الرجم أن والحاصل 
بهتكالإنسان عرفها جريمة أخس ارتكب فانه والغدر، الخيانة وجه على امرأة فرج 

والمرأةالإنساني، المجتمع أساب صياع في والمعي الحرمات، وتقدير الأعراض، 
فعاقبهللمصاحبة؛ يصلح لا قذر نجس فهو كذلك كان ومن مثله. ذلك في تطاوعه ي كا 

عنأمثاله وشر والخسة، الخبث غاية البالغ شره ليدفع بالقتل الخبير الحاكيم خالقه 
محتلة،أفظع قتلته وجعل ارتكب، التي القاذورة بتلك اكنجيس من هو ؤيقلهره المجتمع. 

العمل.جنس من والجزاء جريمة، أفظع جريمته لأن 
يوجبشرعا فيه المأذون الفرج في الفرج إدخال أن على المثلهر ١^^٤ دل ومحي 

ذلليافدل ء. لما يا يغتسل حتى منهما واحد كل على السجد دخول من والمنع الغل، 
صاحبهقتل حراما كان إن المعنوية وطهارته الأصل، في طهارة يتطلب الفعل أن على 

إنكالزوج ١لأدمي؛ حق عليه ويبقى الزني، ذنب عنه ذلك كفر رجم إن لأنه الحصن؛ 
لزنيا قبح وثذة سابقا. إليه أشرنا كما بهم الحار إلحاق في الأولياء وحق بمتزوجة، زنى 
حلألأ!الفعل ذلك أقبح ما ت كافرة وأُي عتبة بنت هند قالت وقد التلبائع، في مركوز أمر 

تغليفلمن أشد تغليفلآ بالرجم المحصن عقوبة - وعلا جل - وغلظ حرام؛ وهو به فكيف 
عليهيعسر كذلك كان ومن السماء، عسيلة ذاق قد المحصن لأن جلدة؛ بمائة البكر عقوبة 
الرجم.وهو أعظم عنه الرائع كان أعظم، لزني ا إلى الداعي كان فلما عتهن. الصبر 

تتعالى بقوله منصوص فهذا جلدة، مائة أنثى أو كان ذكرأ البكر الزاني جلد وأما 
وأمثالهتردعه العقوبة هذه لأن ٢[؛ ]ال-ورت جتؤ4 يائي يي نحد ة يأوأ ؤآل>إته 

ماتفصيل - تعالى الله شاء إن - وسيأتي تقدم، كما لزني ا ذنب من. وتطهره لزني، ا عن 
•النور؛؛سورة ارقي وأحرار وعبيد ؤاناث، ذكور من الزناة يلزم 

المفاسددرء من الحكم جميع على مشتمل — وعلا جل ٠ الخبير الحكيم وتشريع 
منأن شك ولا الحادات، ومحاسن الأخلاق، مكارم على والجري الصالح، وجلب 

وفاقا.جزاء العقاب بحفليم الجناية فظيع معاقبة العلرق أقوم 
بالدين،التمسمكخ ينافي لا التقدم أن إلى هديه أقوم! هي للتي القرآن هدي ومن 

يمكنلا التقدم أن من الإسلام إلى ينتمي ممن العقول لضعاف الدين أعواء خلله فما 
التقدمإلى يدعو الكريم والقرآن له، أسامر لا باطل - الإسلام دين من بالأسلاخ إلا 
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الذين،حدود في الفدم ذلك ولكن دين، أو دنيا في أصية لها التي المادين جمح في 
ثنأستلسر ئا لهم وأعدإ ؤ تعالى• قال السماوية؛ وتعاليمه الكريمة، به بآدا لتحلي وا 

ؤأئثاوآلهل؛ر دتؤ أرف ث>تال ثنلأ ينا دامحد ءاب؛ا وقال؛ [• ٦٠]الأنفال: الأية وآه 
.[ ١ ١ - ١ ٠ : ]سبألأية ١ . .صظحاه.ؤآيلؤأ آلتند ق ؤشدر سثبغشي( ١^٠^، أن رؤ^؛ لإكي'د لد 

وقوله!العدو، لمكافحة الأستعل.اد على يدل ه آكند ق وق..ر طبغثت احمل وأن فقوله! 
حدودفي العدو لمكافحة الاستعداد ذلك أن على يدل [ ١٩]النمل! صتثتلمحاه أهمل قلا 

ومنؤ تعالى! قوله في فيها المذكورين الأنحامءأ سورة رر أنبياء من وداود الحنيف. الدين 
ذكرهم!أن بعد وعليهم لبينا مخامحلبا تعالى قال وقد [. ٨٤: ]الأنعام,داورده ذربندء. 
[.٩٠]١لأنعام: ئهديم أة هدى أل؛ن ٠؛^^ 

أحدتأين من ها عباس ابن سال أنه مجاهل عن البخاري صحيح في ثبت وقد 
أؤ1ؤكك[ ٨٤]الأنعام: . . دوده. ذرينهء تقرأ! ما أو فقال! صا، لاقي السجدة 

.يقها رسول فسجدها داود، فسجدها [ ٩٠]الأنعام: ه أنميه مهينتهم أقه هدى آذن 
نستحيأن فحلينا داود، به أمر مما لأية ا تضمنته بما مخاطبون أنا على ذلك فدل 

لإآهين آسملنفر ثا لهم رؤوآع-دإ تعالى! قوله وانظر ول،يننا، التمسك مع العدو لكه-اح 
منالقوة بلغت ولو قوة من الأستهلاعة في ما كل بإعداد حارم أمر فهو [ ٦٠]الأنفال: 

علىالجمود وعدم الدنيوية، الأمور في التقلور بمسايرة جازم أمر فهو يلغت، ما التطور 
بالدين.التمسك مع ذلك كل ولكن جديد، تطور حلرأ إذا الأول الحالات 

ألصتلوهتهثآ 3أئنت يب ّّةت ؤو,إدا تعالى! قوله ذلك في الأدلة أوصح ومن 
ولتأتوريتتئر من ^؛١^؛!^ تجدوأ ^١ آتيتم ولبمذ.وأ معقا يمم حلآكثه هنقم 

الخوففصلاة [. ١٠٢]الساء: وآنلتلم-إه حداره-ثإ وتأ-غل-وأ تعاق ثمحاوأ يمتثلوأ لر أئركأسلأ 
القياموبين العدو، مكافحة بين الجمع لزوم على تدل الكريمة ١لأية هده في المذكورة 

وقتفى الصلاة بإقامة ١لأية هذه فى تعالى فامره دينه، من - وعلا جل - الله شرعه بما 
لإثثئناتعالى: قال وقد الوصوح، غاية في دلالة ذلك على يدل المسلح الآكفاح التحام 

]الأت__ف_ال[دمدمرىر.ه حلكأ يكنهمإ ه وأدحفروأ آسوأ فكته كثر  ١٥١.متوأ  ١٠
دلالةأيضا ذلك على يدل القتال التحام عند افه بذكر الكريمة الأية هذه في فأمره 

والسمتبالدين، والتمسك التقدم بين النسبة أن العقول لضحاف حيلوا فالكفار واصحة. 
والنفيوالوجود، كالعدم النقيضين ين كتبا مقابلة تباين — الكريمة والأ-نحادق الحسن 
كالأبوةالمتضايقين أو والسكون، والحركة والبياض، كالسواد الضدين أو الإثبات 
والعمى.كالبصر والملكة العدم أو والتحت. والقوى والبنوة، 

واحدة،جهة من واحل وقت في واحد شيء في يجتمعان لا والعدم الوجود فإن 
لذاتالأبوة لها ثبتت ذات فكل والبنوة. الأبوة وكذلك مثلا. والسأكون الحركة وكذلك، 

كاستحالةواحد؛ لشنمص ابنا و أيا سخممى يكون بحيث لها، البنوة عليها استحالت 



٤٣٩)٩( الأية الأّراء: سورة 

البصروكذلك جرم، في والسكون الحركة أو وسيعلةا نقطة في والبياض السواد اجتماع 
يجتمعان.لا والعمى 

يستحيلبحيث مقابلة، تباين متباسان بالدين والتمسك التقدم أن لهم فخيلوا 
الدنيا:فخروا التقدم؛ في رغبة الدين من انحلالهم ذلك نتاثج من فكان ؛ اجتماعهما

المبين.الخسران هو وذلك والأخرة 

النظروقطع وحده، العقل إلى بالنفلر بالدين والتمسك التقدم بين النسبة أن والتحقيق 
أنالمحاكة تباين المتباينين وصابقل المخالخة، تباين هى إنما والسنة الكتاب نصوص عن 

عقلااجتماعهما يمكن ولكنهما الأخر، حقيقة تباين ذاتها حد في منهما كل حقيقة تكون 
والحلاوة.والسواد والقعود، والكلام والبرودة، كالبياض أخرى؛ ذات في 

يمكنوالبرودة البياض ولكن البرودة، حقيقة تباين ذاتها حد فى البياض فحقيقة 
تباينالكلام حقيقة فان والقعود الكلام وكيلك كالثلج، واحدة ذات في اجتماعهما 

واحد،وقت في متتكلما عدأ قا الواحد الشخص يكون أن إمكان مع القعود، حقيقة 
القبيل،هدا من العقل حكم إلى بالنفلر والتقدم بالدين التمسك بين فالنسبة ، وهكذا

عقلايجوز القاعد والإنسان كالثلج، ردأ با يكون أن عقلا يجوز لأبيض ١ الجرم أن فكما 
فيمانع لا إذ متقدما؛ يكون أن عقلا يجوز بالدين لمتمك ا فكذلك متكلما، يكون أن 

جمعفي مشتغلا نواهيه، واجتناب اه أوامر امتثال على ممل المحا كون من العقل حكم 
تبعهمومن وأصحابه ه للنبي التاريخ عرفه وكما يخفى، لا كما التقدمية الميادين 

منأممه ؤثنتخف ؤ تعالى؛ كقوله والسنة الكتاب نصوص إلى بالنفلر أما بإحسان. 
ومحوله؛[، ٤٧]الروم; يمص عثتا حما ^^١١^٧ وقوله! [، ٤٠]الحج؛ الأية ي-ْبثهده 

.هأثثتيأ ثم يديأ لإة . أصؤوط ثم إئبم؛ . أييى َلإقا سس 
]المجادلة[،و(ه عغتز عذ أممة إرى ؤمحبملأ أدآ محكإا؛ى أثه ■^==٤؛-، وقوله! ]الصافات[، 

وقوله:[، ٥١]غافر: رلأية أأقو4 لكؤؤ 4 نأك،ثؤأ تثنتا ص ^اقا وقوله: 
وهم صدف ويثق عثهنّ وتثثؤ ويئزهم أندطم أثث ثدبهن 

الأحاديث.من معناها في وما الأيات، من ذلك ونحو ]التوبة[، 
التمسكلأن ولازمه؛ الملزوم بين كالنسبة والتقدم، بالدين التمسك بين النسبة فان 

المذكورة.ت لأيا ١ به صرحت كما التقدم، عليه يلزم أنه بمعنى للتقدم، ملزوم بالدين 
أوالمساواة تكون أن إما أمرين؛ أحد تعدو لا ولازمه الملزوم بين أن.النسبة ومعلوم 

يكونأن يجوز وقد لازمه، من أعم يكون أن يمكن لا الملزوم لأن المطلق؛ الخصوص 
للبشريةملزوم فانه مثلا، الإنسان ذلك: ومثال ذلك. يتعدى ولا منه، أخص أو مساويا 

حيوانا،يكون وأن بشرآ يكون أن إنسانا كونه على يلزم الإنسان أن بمعنى والحيوانية، 
وهوصدقا ما منه أعم والثاني البشر. وهو الماصدق في له مساو اللازمين هذين وأحد 

معروف.هو كما مطلقا خصوصا منه أخص فالإنسان الحيوان، 
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القيضضبين الذي لككافي ولازمه الملزوم بين الريقل أن لهم خيلوا كيف فانفلر 
علىتقولوا ما فهم بصائرهم، وعمي وجهلهم لمذاجتهم ذلك في وأطاعوهم والضدين، 

ينتميممن العقول صعاف منه لهنمروا إلا بريء منه هو يما ورموْ الإسلامي الدين 
فعلما بهم لنعلوا واتبعوه حقا الدين عرفوا لو لأنهم عليهم؛ الاستيلاء ليمكنهم للإسلام 

حلفي إليه الخنتسسن ولكن ا هي هي بالله وصلته هو هو فالدين بأسلافهم، أسلافهم 
للتكفر٥أرقاء اطه فجعلهم والازدراء؛ المقت بعين إليه ونظروا له، تنكروا الدنيا أقط-ار 

وهداالأرض، أهل جمح وقادوا ومجدهم، عزهم لهم لرجع دينهم راجعوا ولو الفجرة؛ 
٤[.]محمدت سؤه بتضهتكم قتو ولكي يتئم لاننتر أقث يتآء محأؤ فيه شك لا مما 

الذيالتشرح غير تشريعا انح من كل أن بيانه ألوم؛ هي للتي القرآن هدي ومن 
لذلكعه تبا فا — عليه وسلامه الله صلوات — الله عبد ين محمد آدم ولد سيد به حاء 

ه؛للض الكفار قال ولما الإسلأك، الملة عن مخرج بواح، كفر المحاق التشرح 
حلال،بايديكم ذبحتم ما له؛ فقالوا قتااهااا ارافه لهم؛ فقال قتلها؟ من ميتة تصبح الشاة 

فيهم< ٧١أنزل ،!؟ ٧٧١من أحسن إذن فأنتم حرام! إنه تقولون الكريمة بيده الثه ذبحه وما 
إقآثو-ز0 آشيطه؛ وال كثي رإقام عثه آش آننّ دأ و متا دأيكوأ ولا ؤ تعالى; قوله 

^^٤٢قوله؛ من ١لفاء وحذف ]الأنعام[ .(ه ؛٩^٢ أئصوم ولن 1ِثجئدصأ آؤِوايؤن 
الخلاصة:في قوله حد على محذوف قسم على يدل 
تزملمهو فأحرت ما جواب وقسم شرمحل اجتماع لدى واحذف 

أيضا:الخلاصة في قوله حد على بالفاء لاقترنت للشرمحل جوابا الجملة كانت لو إذ 
ينجعللم غيرها أو لإن شرتلآ جعل لو جوابا حتما بقا وائرن 
الميتةتحليل في الشيهلان انع من أن على به أقم — وعلا جل — الله من قم فهو 

يوممرتكبل، اف، وسيويخ المسلمين، ياجماع الخلة عن مخرج الشرك وهذا مشرك، أنه 
©4ين قدر P ١^ ألشظن قدؤأ لا آت ثائم بجه إؤم أقهد فوله: الشامة 
يذعوتش'^إن تعالى: وقال عبادته، هي للوحي الخالق تشريعه في عته تلما لأن ]يس[؛ 

إلايعيدون ا مأي ]المساء[ .{ه ميدا شنكثا إلا يدعورك وإن إثئا إلا دوبهء ين 
ئثلآلمثؤيف ؛٢^١ وآ=قثيرم منك وقال: تشريعه. ياتباعهم وذلك شيطانا، 
اش،معصية في أطاعوهم لأنهم شركاء قسماهم [، ١٣٧]الأنعام: آوكدب 

الكفرفي بهلاءته أي [، ٤٤]مريم: ^كطىه ثثد لا ؤئم حليله: عن وقال تعالى، 
أذناهمتعالى: قوله عن . النم، حاتم بن عدي سأل ولما والعاصي، 

تحريمفي أظءوهم أنهم ذلك معنى أن له بتن [، ٣١]اكوبة: لأية ا ■ • - وثثاباه ورئبخهم 
كثيرة.هذا بمثل والأيات حرم، ما وتحليل الله أحل ما 

ثرتعالى: قال كما الإسلام؛ يدعي ئم الله تشريع غير يحكم ممن وانمجب 
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ءثثثْآئوأ آن يٍيثون ^٠ ين آنزد وتآ إتك ١؛^، يآ ءاثؤأ ئبلإ مثئثوة ٢^■!^ إل 
]اوت_اء[،.ه تميدا صّلنلأ يلهم أن ألثثئلنيى وخويئ ذ دكهموأ آن ؤروا وهد ألقنزت 

-؛؛؛٠٥١ؤ إ وقال [. ٤٤]المائا-ة: آلك،زوةه هم ،وخق أقث ؤإذ يثا ممذآكم تِ وش ؤ وقال؛ 
أثثثمحن \ص ;١؟^ ن\و■ ئ ص إلبمظلم هآث،عاثومحآزد 

]الأj<ُاما.أأثممتن.ه يث قؤ_ن ٠^" تلؤ ثه ين عرو 

أنهايعتقد أن يجب التي الرابطة أن إلى هديه أقوم؛ هي للتي القرآن هدي ومن 
دينهي إنما غيرها دون بها بالارتبامحل ينادى وأن المجتمع، أفراد تربقل التي هي 

حميعالرابطة تلك، بقوة بصر حتى المجنمع أفراد بين يربقل الذي هو لأنه الإسلام؛ 
بالسهرالجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا واحد جذ كأنه الإسلامي المجتمع 
جاءكما اقلث،، ؛ورجللاظبمعهمك، يدك كربتل بأحيك لك الإسلام فر؛هل والحمى، 

كمثلوتوادهم وتعاتكهم تراحمهم في المومشن مئل ءإن ه؛ النبي عن الحديث، في 
وليلك،والحمىأأ؛ هر مالالحد سامر له تداعى عضو منه اشتكى إدا الواحد الحد 

تجعلالإسلام رابطة أن على تنبيها الأخ ؤإرادة النفس إطلاق، العفليم القرآن في يكثر 
[،٨٤]القرْ: الأمة نن  jJCLilهممن ؛^٧ تعالى؛ كقوله ه؛ كنفلم المأحا 
حقلهبآنفمم ؤآلثؤينشت، أيقنؤذ يإى ّءعتمو؛ إي ^^٩ ؛ وقوله إحوانكم، تخرجون لا أي 

الأية. . . نلمج وقوله؛ التفسيرين، أصح على خوانهم با أي [ ١٢]المور: 
يةةا4 ٢٥^٠١ئأثوأ وقوله؛ التفسيرين، أصح على إحوانكم أي [، ١١]الحجرات: 

وللللأطلأيالت،؛ ا من ذلك، غير إلى أحيه، مال أحدكم يأكل لا أي [، ١٨٨الأية 
لممه«.يحسا ما لأخيه يحبا حتى أحدكم يؤمن ررلأ قال؛ أنه . عنه الصحيح في بتط 

معهاتتلاشى الرابطة تلك، وأن الدين، هي الحقيقية الرابعلة أن على الدالة الآيااتا ومن 
يآدمب—حآلأيي محآؤومحِ إش يفيتؤرتث- متا محي لا ؤ تعالى؛ قوله والعصية؛ النسبية الروابهل جمع 

[٢٢]اأمجادلة: أو إ-ملذهن آو أقآءم أو ءاثا.آهلم >=كاؤ_أ نؤ وو،ملمح أثن حتآد تى 
وقوله؛والعشائر. والإخوان والأبناء الأياء رابملة من أقرب، بية ن;ايطة لا إذ 

أمأرهبت< هلحؤأ حوْ -إآثؤ؛سويا ُؤإةتا ه؛ وقول[، ٧١ت_وبة: ]البمؤأه أئتآء تقم' 
١عمران؛ ت[ل إ.حو؛ئاه ذعهتهق هرّحتم ؤ وقوله؛ [ ١ ٠ ت ]الحجرات  •لأيات ا ُن ذللا، غير إلى [، ٠٣

كالعصثيةالإسلام غير أخرى برابطة النداء أن على تدل وأمثالها الآياات، فهدم 
المسلمين؛ياجماع مجنؤع أنه شك، ولا يجوز، لا بالقومية المعروفة 

تعالى؛قوله بابط قال؛ صحيحه في البخاري رواْ ما ذلكط في الأدلة أصرح ومن 
زللثؤت؛ةألمزآ وش آ'لأدل غما آمحز كمكف آتديثب إث، قحتدا نج؛، 

حفثلناْقال؛ سفيان حدثنا ١لحميدي، حدثنا ]الم1هقون[ .ه ثلعوف لا آلقفضن ولكن 
رجلفكع غزاة في كنا ر يقول ه فه ا عبد بن جابر ّذعن، قال؛ دينار بن عمرو من 
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يات. المهامى وقال ا للأنصار! يا الأنصاري! فقال الأنصار؛ محن رحلا جرين لمها ا من 
المهاجرينمن رجل كسع ! لوا فما هذاة؟ ررما قال! رسوله، الله فسمعها ! للمهاجرين!

للمهاجرين،يا ١لمهاجرى! وقال للأنصار، يا الأنصاري! فقال الأنصار، من رجلا 
للأنصار،يا الأنصاري! هذا فقول الحديث. منتنة...ء فإنها رردعوها ! السيرفقال 
!النبيوقول بعينه، العصبية لقومية با النداء هو للمهاجرين يا جري! لميا ا وهدا 

صريحأمر رردعوها،، قوله! لأن بها؛ النداء ترك وجوب يقتضى متتتةأ؛ فإنها رردعوها 
افهلأن الأصول؛ في تقرر كما اكحقيق على الوجوب يقتضى المهللق والأمر يتركها، 
[،٦٣ور! ن]اله آلمر عياب ِلصدبلإم أو فتنة تميم آن آُمءهء عن ثمحالفؤف • يقول 

الأمرمخالفة أن على فدل [ ١٢]الأعِراف؛ ُت}ئه إل ثتجد آلا '؛^٠؛! لإبليس! ويقول 
فأطلق[ ٩٣]تله: ه ميم، ^أفعصيت لأخيه! في موسى نبيه عن تعالى وقال محصية. 

أممهمحنى إدا محقثؤ ه لمفين َكان أؤوما تعالى! وقال الأمر، مخالفة على المحصية اسم 
أمرأن على لأية i فذلت [ ٣٦]الأحزاب: ه مهم ين أل؛رأ ثم إؤا أن آمإ ؤئبؤك 

الأمرهدا . المح، أكد وقد سئما لا للامتثال؛ موجب الاختيار، من مانع . الرسول 
البالغ.الخيث على لدلالته للتياعد موجبا بالنتن وحسبك ه منتنة ررفإنها تقوله! بالترك 

يهأمر لخا مخالف لقومية ا برايطة النداء أن على الصحيح الحديث هدا فدل 
يقول!تعالى وافه خبيث، المنتن أن سلث.، ولا المنتن، يتعاطى فاعله وأن .، النبي 

[.١٥٧]الأَاف! آ'محق4 عقهن ويقول! [، ٢٦]المور: 
!^ قال صحيحه، في مسلم أيضا أخرجه البخاري عن قدمناه الذي هدا جابر وحديث 

عمر،أيي وابن النمى، عبدة بن وأجمد حرب، ين وزمر شية؛ أي ين بكر أبو حدثنا 
عيينةبن سفيان حدقا الأخرون! وقال أخبرنا، عبدة! ابن قال شيبة، أبي لابن واللففل 

منرجل فكسع غزاة، في . النبي ْع كنا يقول؛ الله عبد ين جابر عمرو سمع قال؛ 
ياجري! ١لها وقال للأنصار!؟ يا الأنصاري! فقال الأنصار، من رجلا الهاجرين 

كسعافه، رسول يا ! قالواالحاهاليةأأ! دعوى بال ررما افه.؛ رسول فقال للمهاجرين!؟ 
الحديث.منتنةأ( فإنها رردعوها فقال! الأنصار. من رجلا الهاجرين من رجل 

اكابتةرواياته بعفس في أن مع التحريم، على الحديث هدا دلالة وجه عرفت وقد 
ؤإذاالجاهلية، دعوى من فلانءآ لبني رريا الرجل: دعوى بأن التصريح الصحيح، في 

صربمجن متا ليس لا قال: أنه ه النم، عن، صح فقد الجاهلية دعوى من أنها يذلك، صح 
مجنمتا ررليس الصحيح: في رواية وفي الجاهلية®. يدعوى ودعا الجيوب، وشق الخدود، 

دعامن أن في صرج وذلك الجاهلية®، بدعوى دعا أو الجيوب، شق أو الخدود، صرب 
ذلكعلى يدل ومما الشديد. التحريم على واضح دليل وهو منا، ليس الدعوى تلك، 
حديثهذا تكنوا® ولا أبيه بهن قأعضوه الجاهلية بعزاء عليكم تعرى لأمن : قوله

بنأبئ عن المعدي، صمرة بن عتي عن متعددة طرق من أحمد الإمام أخرجه صحيح، 
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الجاهليةبعراء يتعزى من سمعتم أرإدا ت بلففل الصغير الجامع صاحب وذكره يجهتع، كعب 
حبان،وابن والنساش، المسند، في أحمد أحرجه أنه إلى وأثسار تكنوا؛؛ ولا فأعصوه 

الصحة.علامة عليه وجعل لجهئه، أبي عن المقدسي والضياء الكثير، في والطبراني 
إلىوأثار إلخ، يتعزى...؛؛ الرجل رأيتم ارإدا بلفغل؛ الصغير الجامع صاحب أيضا وذكره 

شارحهوقال الصحة. علامة عليه وجعل والترمذي، المسند في أحمد الإمام أحرجه أنه 
شارحهوشال ثقات، ورجاله ت ١لهيتمى قال الطبراني، أيضا عنه ورواه المناوئ- 

كتابهفي لعجلوني ا محمد بن إسماعيل الشيخ فيه وقال صحيح. حديث هو ت عزيزي لا 
النجم؛قال الناس( ألمة على الأحاديث من اشتهر عجا الإلباس ومزيل الخفاء )كشف 

محمدالشيخ بالتجم؛ ومراده )جهيد. كعب بن أبي عن حبان وابن والمالي أحمد رواه 
الألسن(على الدائرة الأحبار س يحسن ما )إتقان المسمى كتابه في الغني الدين نجم 

يهللداعي يقال أن وأمر الجاهلية؛؛ ررهمزاء النداء ذلك قه النبي سمى كيف فانظر 
فهدابالكناية، عنه يعمر ولا بذلك له يصرح وأن فرجه، أي أبيل-طاأ هن هملى رراعصاس 

•له ليي ا يخض وشدة النداء، هذا قبح شدة على يدل 
لهب،وأبو جهل، أبو العربية! القومية هده نحو إلى الدعاة رؤساء أن واعلم 

ازكفرة.رؤساء ص وننلراوهم المغيرة، ين والوليد 
وجدثاما حتقا أؤف1لوأ كقوله؛ كثيرة، آيات في لقوميتهم تعصبهم تعالى بين وقد 

.٠ ه. ءابآءؤ عثه أدثئا تا بع بق قالوا ؤ وقوله؛ [، ١٠٤الأية . . . ^٧؛؟^ ١٠.عثو 
الأيات.ص ذلك وأمثال [، ١٧٠]اJقرةث ية ألا 

غيربرابطّة النداء منع في ٠ آنفا ذكرنا كما — العلماء بين حلاف لا أنه واعلم 
ورائهس يقصد ؛القومية النداء كان إذا سئما ولا بيه، النوالعصيان كالقوميات الإسلام؛ 

نداءأنه الحقيقي معناه حينئذ بها النداء فان بالكلية؛ وإزالتها الإسلام رابطة على القضاء 
منيعتاض أن على باثا، رفضا المماوية الرابطة ورقص الإسلام، دين عن التخلي إلى 

فالعروبةمث\آ؛ أيضا منهم وهذا العرب، ص هذا أن على مدارها قومية، عصبية روابط- ذلك 
الراجز؛قال كما فهي حاسرة؛ صفقة بص واستبدالها الإسلام، س حلفا تكون أن يمكن لا 

دردرال١ الواضحات ا سايوداكنأزعرأ رأسآ ياليئة بدك 
نصراتإذ لمملم ١ شتري ١ كما 

يخفى.لا كما بعده وحالهم الإسلام قبل العرب حال التاؤيخ في علم وقد 
شعوباآدم بني جعله في الحكمة أن كتابه محنكم في - وعلا جل . الله بين وقد 

قبيلةوكل غيره، على شعب كل يتعصب أن هي ولبست يبنهم. فيما التعارف هي وقبائل 
تعؤباؤأنئ م تن ثلئقؤ إدا أثاس _؛ وعلأ جر قال_ ؛ غيرهسآعلى 
قوله؛في. ^١^٣ [ ١٣]الحجرات؛ أقتآقأه آس عني، يدكؤ' إن وماإل 



الآبم)؟(الإصاء:سة

العلةهو فالتعارف التاءين، إحدى حذفت وقد رفوا، والأصلالتعليل، لأم 
•وهم-اةه سمبا ؤهنلقكث لقوله؛ الحكمة على المشتملة 

الأدلةونقيم النسبية، والأواصر العصية بالروابهل النداء بمنع نصرح حين ونحن 
بصلة؛الإسلام إلى تمت لا نسبية بعل بروا انتفع ربما المسلم أن ننكر لا ذلك، منع على 
العمذلك عقلف أن - وعلا جل — الثه بين وقد محنالب. أبي يعمه نبيه اممه نقع كما 

قاوئلوا4يما خمدك ؤ\مث تعالى: قال عليه، اش منن من نبيه. على الكافر 
طالب.أبي عمك إلى صمك بأن آواك أي ]الضحى[ 

ه؛فيه طالب أبى قول النسبية العصبية هذه آثار ومن 
ادفينالتراب في ومحي أ حتى بجمعهم إليك يصلوا لن واه 

هود.سورة فى قدمنا كما 

كما- والسلام الصلاة نبتنا وعلى عليه - محعييا النسبية العصبية بتلك اش نفع وقد 
وزلاصعيما ينا ، liW؛؛وإيا ئلود منا َئبجإ ئقعه ما ثشعتث ^٥١٧ قومه؛ عن تعالى قال 

[.٩١]هود; وتظة4 رئثلش 
أشاركما - والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه - أيصا صالحا نبيه يها اه نفع وقد 

لجؤىسث_1ادا ما لؤليدث لمؤلن و وأفل4و سملنندو بآش دثاسموأ رؤدالوأ بقوله؛ لذلك تعالى 
صالح؛أولياء من يخافون أنهم على لأية ا دلت فقد ]النمل[ .(ه لمتثتدئ وإثا أهليع 

ذلكبه فعلوا إن أنهم عزموا وقد حفية. ليلا إلا سوءأ به يفعلوا أن يفكروا لم ولذلك 
عليه- لوط كان ولما منهم، خوفا بصالح وقع ما حضروا ما أنهم لأوليائه وحلفوا أكروا 
أفؤ ^٥١١؛( قال؛ حتى ذلك أثر فيه ظهر قومه في له عصبة لا - والسلام الصلاة نبينا وعلى 

.هودا؛ ارسورة في مستوفى هذا قدمنا وقد ]هود[ إ.(ه سيبر ؤٌ واق ءاومحآ أو وه 1، 
بقلبروا النداء أن ويعلم لأمرين، ا بين يفرق أن المسالة هذه في الناظر فيلزم 

رابطةعلى; القضاء بذلك القصد كان إذا سئما ولا حال، كل على يجوز لا القوميات 
عنوتأخر حمود أنه أو الجديد، التعلور يساير لا أنه بدعوى بالكلية ؤإزالتها الإسلام، 

القومياتيروابمل انم١ء منع وأن البصيرة. طمس من باه نعوذ الحضارة، ركب مسايرة 
والأواصرالمسمية العواطف بسبب الكافر قريبه بنصرة المسلم انتفع ربما أنه ينافي لا 

ثبتوقد .، للنبي طالب أبي من وقع كما بصلة، الإسلام إلى تمت لا التي العصبية 
تلكوعن الفاحرو يالرحل الدين هذا يؤيد اش ررإن قال؛ أنه ه عنه الصحيح في 

المسلمتشمل لأنها المجتمع؛ بين الرايتلة هي تجعل أن يجوز لا بيه النالقرايات 
أشيقنؤيى وثا محي ^لأ تعالى؛ قال كما الكافر، عدو المسلم أن ومعلوم والكافر، 

تقدم.كما [، ٢٢]المجادلة: لأية ا . . ؤرثؤيأه. آثة كاد من دوآدئث% ألأحب همآثوو 
ررلارابطة هي المختلف وتؤلف المفترق تجمع التي الحقيقية الرابطة أن والحاصل 
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جدكأنه كله الإسلامي المجنح تجعل التي الرابطة هذ0 أن ترى ألا الو|ءاا إلا إله 
منحوله ومن لعرش ا حملة قلوب عقلنت ، بعفا بعضه يشد ن كالبنيا وتجعله حد، وا 

ملؤقؤ'آله تعالى؛ قال الاختلاف، من بينهم ما مع الأرض في آدم بني على الملائكة 
يكلوسمت ءامنؤآ للخن هء ؤعينؤف يييم ثمني ينيمق -ملؤ ؤتن آئمش 
جقتوأد->آهتِ رون1 1. لملم صداب يبمهم سلك ؤآقعإ يانيأ •للذي، وعتا ؤتمه ثيىو 
آلذكنأمر آنكت إيق، وذرقنهم ؤأزخمم ءابآيهم بى متيح وُر، ثبمديهم أؤ عدن 
او(يمأنظير ألمنن هو ودبك تقمحتأر ئئد بجتمذ ألثثئات، ي وثن ٢لكقاب محغهم 1. 

وبينحوله، ومن الخرم حملة بين ربطت التي الرابطة أن إلى تعالى أشار فقد ]غافر[. 
تاللهالإيمان هي إنما العثلتم، الصالح الدعاء هدا لهم الله دعوا حتى لأرصى ا في آدم بتي 

بنيعن وقال بالإيمان. فوصفهم ِهءه الملأJآكةت عن فال لأنه - وعلا ل ج- 
أيضافوصفهم ٧[ ! j-iLt]-ه ءامتؤأ لإٌآ لهم؛ الملائكة استغفار في آدم 

رابهلة.أعفلم وهو الإيمان هي نمنهم الرابطة أن على ذلك فدل بالإيمان، 
عملهب أبي في تعالى قوله الإسلام دين هي الحقتقية الرايعلة أن لك يوصح ومما 

منالفارسي لسلمان بما ذلك ؤيقابل ص[ ©4 م ذات ناثا M•' اض 
ررسلمانت فيه قال أنه النبي عن جاء وقد والمسلمين، الني همّي والمكانة الفضل 

الجامعصاحب علميه وجعل المستدرك، في والحاكم القلبراني رواه البيتاء أهل متا 
بنكثير الحلبرانى عند فيه الهيئمىت وقال الذهبي■ الحاففل وصعقه الصحة. علامة الصغير 

قال!من أجاد وقل ثقات، رجاله وبقية الجمهور، صعقه لمزنى ا الله عيد 
لهبأيا الشريف الكفر وضع وقد فارس سلمان الإسلام رفع لقد 

أنكافر، ابن إلا القرباء من له وليس مات إن الرجل أن على العلماء أجمع وقد 
والميراثكافر، هو الذي لصلبه لولده يكون ولا الإسلام، باخوة للملمين يكون إرثه 

السيئة.البنوة من أقرب الدينية الأخوة أن على ذلك فدل القرابة، دليل 
الأرضأهل أفراد تربقل التي الرابطة أن المسلمين بين حلاف فلا وبالجملة، 

يجوزفلا اللهو، إلا إله ررلأ رابطة هي والسماء، الأرض أهل بين وتربعل ييعص، بعضهم 
فيهمورغبة لهم، مءحّة النسبية يالروابهل التكفار والى ومن . غيرها يهلة برا النداء البتة 

^إلأتعالى•' وقوله ؛؛، ٥١]المائدة؛ ^^ ٣٠؛٤١ آوئم تعالى: قوله في يدخل 
تعالى.انله عند والعلم [ ٧٣]الأنفال؛ حتفّاره وقادُ أ/لآ؛ءترر ؤخ فتنة ئتكن ثئعلوه 

ثلاثة:الشراع مدار عليها التي لمصالح فا وبالجملة! 
ت.لضروريا با الأصول أهل عند لمعروف ا المفاسد درء الأولى: 
٠؛الحاجيات الأصول أهل محتد المعروف المصالح، جلب والثانيةت 

أهلعند المعروف العادات، ومحاسن الأخلاق مكارم على الجري والثالثة: 
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العظيمالقرآن فيها هدى الثلاث المعالح هذه وكل واكميمات. ^حسيتان الأصول 
•وأعدلها الطرق أقوم هي التي للطريق 

أشياء!متة عن يروها هى إنما المفاسد، درء هى التي فالضروريات 

قالكما وأعدلها، الطرق بأقوم عليه مملة لمحا يا القرآن حاء وقد الدين، الأول؛ 
الأنفال!آية وفى [، ١٩٣]او_ئرة: ِشه آلدمث و؟ؤث ؤثن ظن لا حئ تعالى! 

آوالى! عتوقال [، ٣٩]الأن__مال: محقلم ألنبئ 
الحديث،اش(؛ إلا إثه لا أن يشهاwوا حتى الناس أقاتل أن ررأمرت .! وقال [، ١٦]الفتح: 

الدين.على المحاففلة على الأدلة من ذلك عير إلى ، دينه بدل ررمن ه! وقال 
وليلكوأعدلها، الطرق يأقوم عليها يالمحامملة القرآن جاء وقد القس، والثاني! 

تيهألقصاءرر ؤ، تعالى! قال كما الأنفس، عن للمفسدة درءأ القصاص أوجب 
]١^:الأية . . \.. ؤ أكثاش قوم س وقال: [، ١٧٩]١^: ألآنف4 

سآهلنناه.إم؛كيع -حمثا ثثد مثللؤما فنل ؤو؛ن وقال! [، ١٧٨
قالوأعدلها، الهلرق باقوم عليه مملة لمحا يا القرآن جاء وقد العقل، الثالث! 

إلآ;يوثه ١^؛ فم نذ يبمل ثامحمُ ص ح أثي ٩ تا:وأ أص ؤ:تآه تعالى! 
ررما! وقال ، حرامء مسكر رركل ه! وقال [. ٩١-  ٩٠]الماثدة: تموزه أنم قوله! 
علىمملة وللمحا آ، النحل ُسورة رُفي مستوفى دلك قدمنا كما حرام؛؛ فقليله كثير0 أسكر 
العقل.عن للمفسدة درءأ الشارب حد ه أوجب العقل 

وليلكوأعدلها، الهلرق بأقوم عليه مملة لمحا يا القرآن جاء وقد المب، الرابع؛ 
أوبطلاق المفارقة عند المساء على العدة وأوجب الرائع، الحل فيه وأوجب لزني ا حرم 

قالالأنساب؛ على محاففلة امرأة رحم في آحر رجل بماء رجل ماء يختلعل لئلا موت؛ 
الآيات،من ذلك ونحو ا.اه، سلا وساء قحثه َكا0 إدثُ آلإو ^>؛ ٢٤تعالى! 

آيةقدمنا وقد ٢[. ]النور: لأية ا -٠^٠^ مأتي تثتا نحد و هنلدؤإ وألزإفى تعالى؛ وقال 
إيجابفي تعالى وقال الحكم. باقية التلاوة منسوحة أنها على الدالة والأدلة الرجم 
[،٢٢٨]البقرة: لأية ا همسوؤه ثثثه شهن دنبممك وإوظ1شنا ؤ للأنساب: حفثلآ المدة 
[٢٣٤]آلقرة: ؤعثمله أشير آريمت بأنممهن يمقبن أزوأجا ويدرؤن منكم يضمن أؤوآقّتمن وقال* 

الزوجين.بين لخلوة ا عدم مع لوجوبها تعبد شبه فيها الوفاة عدة كانت ؤإن 
نكاحفمنع غيره، بماء الرحل زتيع سقي منع النسب على الحافظة ولأجل 

٤[.]العللاق: خمللأه بمص آن قنلمهن آلآئ١ل تعالى! قال تضع، حش الحامل 
فنهىوأعدلها، العلرق قوم يا عليه بالمحافغلة القرآن جاء وقد العرض، الخامس: 

ثمانينالقدف حد بقرية رماه إن عليه وأوجب يؤذيه، بما أحيه في يتكلم أن عن الملم 
غيبة— وعلا جل — وقبح [. ١٢]الحجرات: بعضاه ثعص،كأ يعتب ^^٠ تعالى! قال جلدة؛ 
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^٥٣٥^تنا أحيه لحم يألفل آن أحدقكن أمحب ؤ بقوله! التمسح، غاية الملم 
بمدأمحثوى 'ألأتم ئس لألأُأ تاط ة قينؤ  ٠٧؛^؛وق—ال؛ [، ١٢—ح—ج—راتأ ١١]

القاذف؛حد إيجاب، في وقال [، ١١]الحجراتظ; ٢^،^،^ م هأبكائ، ئث، ل؛؛ ؤعن الأيس 
ئم ص ه ة ي مح/مح مئ يتؤ أو ز أ أتمم، ة حم٠ 
■؛،[ - ٤ ]النور: ئابجأه أقه )وإلا آلئسمة هم وأُنبم، 

ولازلك،وأعدلها؛ الطرق بآقوم عليه يالمحاففلة القرآJ، جاء وقد المال، السائس؛ 
مدم؛كما اليد ققلع وهو السرقة حد السارق على وأوحيا شرعي، حق بغير أحده مغ 

صإوطث٩ل أنوم:بمفم ثأظوأ V تا:ءأ أدبي >:قأتآا ،u^؛ ال->ق
ألثطل؛يهقر ١^٣ ذ\لإ\ تعالى؛ ال وق[، ٢٩،،: -]lJَماض عن بمنره 
.هّمحف ُأئم ألأم أقايرا أثثل، بن مٍلقا لثأ=ٍكلموأ أ-لمح=قاَْ إث، يهآ وثدأوأ 

lJ[ ،]يأسأم تى َقتا ينا جزاء آديه1ا ةدهل_ئوأ يألتارفئ ؤو\ذ£،وق ل؛ [ وق—مرة
عنه.دة للمفودرء المال على محاففلة ذلك، وكل ]المائدة[. نإير عغر 

الطرقبأقوم المصالح بجلب القرآن جاء وقد المصالح، جلب I نية لثا ١ المصلحة 
تييب^^؛"١ تعالى! قال الميادين، جميع في المصالح لجلب الأبواب ففتح وأعدلها، 

قثبمكمؤلثس ال! وق[، ١٠ت ]الجمعة أش^ هنز من نآينغؤأ آلإبج، ؤآ أمحاوه 
دبموةآلأرح؛0 ق محمهئ ؤوءا-موئ وقال: [، ١٩٨]البقرة: رنوطره تن قثّه ثبموأ أن جثثيح 

[.٢٩]الاء: يتق؛ه وض ش غقترآ اف ه وقال: [، ٢٠]ال>مل: آوه صل ين 
علىالمجتمع أفراد يئن الخشّادلة المصالح ياباحة الآكريم الشرع جاء هدا ولأجل 

والأكريةوالإجارارتا كالسؤع الأخر، من مصلمحته كن ليستجلب المشرئ؛ الوجه 
ذلك.مجرى جرى وما والضاربة، والماقاة 

القرآنجاء وقد العادات، ومحاسن الأخلاق مكارم على الجري الثالثة: المصلحة 
جداكثير الحادات محس ومحا الأخلاق مكارم على والنفس . وأعد،لهاالطرق باقوم بدلك 

رركانقالت; ه خلقه عن ,؛ها عائشة سئلت لما وليلك .؛ نبيه وسنة اطه كتاب في 
فييقول تعالى اقه لأن الأخلاق؛ مكارم جميع على يشتمل القرآن لأن القرآزاء؛ خلقه 

]الملم[.وه عيم ثه قق ؤوأُك ه■' نبيه 
مكارممن القرآن في ومّا المتصف، أن على عائشة وحديس، الأية مجمؤع فدل 
الأحلاق،مكارم من القرآن في ما لعظم وذلك، عفليم؛ حلق على يكون أنه الأحلاق؛ 

غيره.على به تنبيها ذلك، من يعفا لك، ومنلأكر 

]اوقرْ:سمحإه آكءئل وث" ,يتصئ أربِي. ثمنأ تعالى؛ قوله ذلك، فمن 
والنهييالعفو الأمر من الأخلاق مكارم على الحض من الأية ط، في ما فانظر [. ٢١٠٧
أأرايِأتنحي عير مذويكم آن وب <سثان -٥^٠^؛؛ ٠^؛ تعالى؛ وقال القفل. نسيان عن 
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٧آثة آؤ أثن ثأنمحأ ثأتدئ  Jfو ثا;ؤأ َة ثأقئ آي ء ثشمحأ ثقُآ آن 
هوأعدأوأ مدأوأ عئأ سقان يجمتءغلم ؤوثُ تعالى! و وق! ٢[، ]المائدْ; أدئاد،ه 

بأنوالأمر الأحلاق، مكارم من لأيات ا هدم في ما فانظر ٨[. ]المائدة: أئرب 
شبماه ذئك_أ ولأ أثن ءؤوأءبدوا ت تعالى وقال فيه. تهليعه بأن فيك افه عصى من تعامل 

رألكاحّإ،ألجك وآ-ثافي ألمزق ذى وأثار رأتثكايأ ويئ ألمزق ويذى ل■م-ثك١ رأؤلدى 
مكارممن هذا إلى انظر ف[ ٣٦؛،: ]lJآيمتثك؛أه *يكن وما أكديفي وأنمي لآلجنِ__> 

أديدلبلأمر أس ؛^٠١٤ تعالى! وقال والضعفاء، المحتاجين إلى بالإحسان والأمر الأخلاق، 
ئوأأثوىتإ،ءقلم غئللإ' ثآيي وألئا==م آكحقي عن رممح، أتيتش ذتم؛ ؟؛، iljوألإصض 
[،٣١]الأء--راف; مز عند ئدوأ ؤء • تُالى وقال ]المحل[، وه 
تعالى؛وقال [، ١٠١]الأ!عام: نثرىه وما يثهتا ظهز م؛ آوحش ثتؤ\' وق[ل؛ 

عنهأمصؤأ أللعو سثمعؤإ ولدا ؤ تعالى! وقال ٢^١[، ]الفرقان: يتكتإماه مزؤأ ياذز ءِاوأ  ١٠٧^
منذلك، غير إلى ]القص_ص[ .4 ألجتهإى سيى لأ ؛؛^ icظإ حكلؤ نولإ أءث1نا ئتآ رئانأ 

،.1jلعايا ١ ومحامحن الأخلاق، مكارم من القرأن إليه يدعو ما على الدالة يات، ألا 
الطرقيأقوم العالية المشاكل حل إلى هديه أقوم! هي للتي القرآن هدي ومن 

هيمشاكلأيت،، ثلاُث، حل إلى العفليم القرآن هدي نبين الماسات، في دائما ونحن وأعدلها، 
•غيرها ءلء_، بها ميها الإسلام، إلى ينتمي ممن المعمورة جمع في العالم يعانيه ما أعفلم من 

عنوالعدد العدد في الدنيا أقطار في المسلمين ، صحفهي الأولى! المشكلة 
وأعدلها؛الطرق بأقوم المشكلة هذه حل إلى العظيم القرآن هدى وقد الاكفار، مقاومة 

وقوةتعالى، الأ4 إلى التوجه يمدق هو إنما التثف.ار مقاومة عن الضعف، علاج أن فبين 
علىحزبه من كان فمن شيء؛ لكل قاهر عزيز، قوي افه لأن عليه، والتوكل به الإيمان 
.بلغوا ما القوة من بلغوا ولو الآكفار يغلبه أن يمكن لا الحقيقة 

الحصارذللث، الملمين على ضربوا لما الكفار أن لزللث، البينة الأدلة فمن 
وبتمدم نج، -؛آءود تعالى! قوله في الخكور الأحزاب، غزوة في الحفليم الحكري 

أوثا4، © المحْ أش َوظثن أكا:؟ز الئوث تش، أصث لأئ يم آ:ثل 
شدة٣ ذكرنا، U هو ذللث، علاج كان ِ ]الأ>تراب،[ ©4 ثدييا نولأ ;زليأ أتمحنوى 

ذللث،في الأرض أهل جميع أن مع المسلمين، في أئر0 وقوة العكرى الحصار هلءا 
هدابه قابلوا الذي العلاج أن فاعلم ذلك عرفتا فإذا واقتمادأ. محياسة قاطعوهم الوقت، 
محورة)في - وعلا جل - بنته ما هو العنلمى، الشاكلة ُل،ْ به وحلوا الحفليم، الأمر 

أسؤيدى وئّزلأ أثه هدن( تا ئدا ؛اؤأ 7لآثزاث، أثفيؤن ت( أ_مول! الأح_زاب،( 
]الأحزاب،[.©ه ؤقلثا إيمكا إلا" نادهم وما وأشومح 

وتوكلابه، ثقة - وعلا جل - طه المفليم التلّم ا وهل، وكامل، ا الإيمان فهذا 
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العلاجهذا بنتيحة تعالى الثه مرح ولد العقلمى. المشكلة هدم حل سب هو عليه، 
جاىالنثال، ألثفين\ى ه جش حمل تالؤإ ؤ يتيهم ِكهم؛أ ٢^؛؛، أث، ؤ}و>؛ تعالى• بقوله 

ينبهمؤ، ؤهدئ، صثاصهم ين آلكت1م، مب بى ثلتهثير ألإ-ن ؤأرا، . عهيإ يكا آثه 
كمثأؤ وأئنا ؤأتولم ؤدتمئم أشم ولاؤأ . همثا ُئأيمحى ثئتوى رثا "١^، 
]الأحزاب[.ؤاه ئإ ئيء ًًكفي ؤ أس ؤرك< 

أنهميحسون ولا ، يظنونه كانوا ما عدوهم على به لله ا نصرهم الذي وهدا 
إيعوؤ أؤ نمة آدشأ ءامتؤأ أتجا تعالى؛ قال والريح، الملائكة وهو به ينصرون 

من- وعلا حل - علم ولما ٩[ ]الأحزاب: منكتاه ؤ محجخمدا يبما ءقيم قأيتا جؤد جأءهم 
هوالذي المهم بالأمم إخلاصهم عن ونوه الكامل، الإخلاص الرصوان بيعة أهل 

يما ثلم ألثءج-رؤ محت يلمىلس إذ خبخنى عن آثه يبمؤلك قوله؛ في آلموصول 
اطهذكره ما ذلك نتائج من كان والإخلاص الإيمان من أي [؛ ١٨]الفتح: قلوم-مه 

يحفل عك آثئ ؤان يها آقئ أحان ق عوا سرئ تِ قوله في - وعلا ل ح- 
اللهوأن عليها، يقدروا لم بأنهم الأيه هده في — وعلا جل — فصرح ]الفتح[ 

إخلاصهم.وشدة إيمانهم قوة نتائج من وذلك عليها، فأقدرهم لها أحاحل - وعلا ل ج- 
الضعيفلقدرة المب هو يه، الإيمان وقوة لئه الإخلاص أن على لأية ا فدلت 

عؤأزيد آلأي زدن ءسثيرآ فثة عثت ظي—،لت فكثنز من ^^^٠٠٢ له وغلبته القوي على 
فعل[ ٢١]الفتح: سرئ ؤلرِ الأية• هذْ في تعالى وقوله [، ٢٤٩]البقرة: ألك؛ثئ،يرنه 

فيتقرر كما التحقيق، على العموم صيغ من النفي سياق في والفعل اض، سياق في 
فعلالاصحللاح في يسمى الذي ررأعني الصناعي الفعل لأن فناهر؛ ووجهه الأصول. 

عنالبلاغيين ويعفى النحويين، عند ينحل الضارعاا الفعل أو الماضي الفعل أو الأمر 
بقوله:الخلاصة فى له أشار كما وزمن، مصدر 

أمنمن كامن الفعل ماولولى من الزمان سوى ما اسم المصدر 
كماالهلاهر هو وهذا ونسبة، ورمن مصدر عن ينحل البلاغيين من جماعة وعند 

المعية.الاستعارة يحث فى البلاغيين، يعفى حرره 

علىالفعل على انماخل النفي فتتسلمل إجماعا الفحل مفهوم في كامن إذن فالصدر 
معرفة،يجعله سبب له ليس إذ نكرة؛ المحنى فى وهو مفهومه، فى مجن زكا ا المصدر 

العموم.صيغ من وهي النفي■ سياق في النكرة معنى إلى فيؤول 
حميعسلب يعم وهذا عليها، لكم قدرة لا معنى في عياه ؤلئِ فقوله: 

الأفرادلجمع وشموله السلب عموم على تدل التفي سياق في النكرة لأن القدرة؛ أنواع 
محله.في معروف هو كما العنوان، نص، خلة دا لا 

-وعلا جل — الله ولكن عنهم، لوب معليها القدرة أنواع جميع أن تعلم وبهذا 



)٩(!؟,ا الإسراء: سرية  ٤٥ ٠

ثمثتا ؤُإ0 قلوبهم في والإخلاص الإيمان من علم لما عليها؛ فاقدوهم بها أحاهل 
]الصافات[..4 آلثلمحف 

الإيذاء،وأنولع والجراح بالقتل المومتين على الكفار ليتل تهي ت الثانية المشكلة 
المْلل.على والكفار الحق، على الملمن أن مع 

وبتنفيها، - وعلا حل - اش فأفتى الني أصحاب اسئكلها المشاكلة وط، 
وعلاحل - كتابه في تتلى سماوية بفتوى ذللئ، في المح 

وابن. اش رسول عر ففتل أحد يوم بالمسلمين وقع ما وقع لما أنه وذلك، 
الأنصمار،من رجلا سبعون وقتل لمهاحرين، ا من غيرهما وقتل يهما، ومثل عمته، 
ه.وشج رباعيته، وكسرت، شفته، وشقتح .، وجرح 

الحقعلى ونحن المشركون؟ منا يدال كيف، ت وقالوا ذللث، المسلمون تثشكل س١ 
ئثمتئث؛ا دتبم ت ممّدته منلإ ثئ! ^أو اشقولهتعالى: فأنزو الاطل؟! على وهم 

عندي ئؤ الى: تعه قفول[. ١٦٥ء_مرال: ]آو آذقب؛لإه عند بي هو م هدا أك 
ياذنهءقصوتهم إي ت وعده الثئ' صث\ثءكم ولمد ؤ بقوله؛ تعالى بينه إجمال فيه اثضكإه 

ينؤظمقحبور؛ة ثا ٥^^ ءآ بتد يأ آلامم ق ئثنثم ،١^١ ثق 
[.١٥٢عمان: ]TJ قوك: إلى آلدتثا4 يهد ثن 

لمسفِين١ على الكمار تسّليهل سب لأن ؛ صح وا بيان السماوية الفتوى هن،ه ففي 
الدنيابعضهم ؤإرادة ه، أمره وعصيانهم الأمر، ش وتنازعهم الملمين، فشل هو 

عرفومن . ع-مرازأ،ررآل سورة فى هدا أوضحنا وقد ه. الرسول أمر على لها مقدما 
يخفى.لا كما الدواء؛ عرف الداء أصل 

علىالقضاء في الأسباب أعفلم هو الذي القلوب اختلاف هي الثالثة: المشكلة 
ؤةُتعالى: قال كما والدولة، القوة وذهاب الفشل، لأستلزا0 الإسلامية؛ الأمة كيان 

[.٤٦]الأنفال: رثقلإ4 ويهب ئئشلوا تجبموأ 
.ررالأنفالآأسورة فى لأية ا هذه معنى أوضحنا وقد 

العداوةلبعض يعضهم يضمر الدنيا أققل-ار في اليوم الإسلامي المجتمع فترى 
تنطويما وأن مجاملة، أنها أحد على يخفى لا فانه يعضآ بعضهم جامل ؤإن والبغضاء، 

.لذلك مخالف الضمائر عليه 

إنماالبلوى به عمت الذي الداء هذا سبب أن ررالحشراآ سورة في تعالى بتن وقد 
العلةذكر ثم [ ١٤ت ]الحشر ٣^^ وهربهز ُؤتعا ؤءسثهتِ تعالى: قال العقل، ضعف هو 

داءأن شك ولا [. ١٤]الحشرأ لا مر أيهر ؤئآإلثث> بقوله: شتى قلوبهم لكون 
والنافعالياؤلل، من الحق وتمييز الحقائق، إدراك عن فيضعفه يصييه الذي العقل ضعفا 

يحياالوحي نور لأن الوحي؛ بنور إنارته إلا له دواء لا الشح، من والحسن الضار، من 
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والنافعباطلا، والباطل حقا، الحق فيريه به؛ للمتمسك، الطريق ويفيء ميتا كان من به 
زيؤء بمئى فورا م وجعلثا ؛لثيثنه تتثا َكاث من تعالى; قال صاJا والضار نافعا، 
ؤلإتعالىإ وق—او< [، ١٢٢]الأن-ع-ام; تفه محاتجج نس آلئللشت، ؤ، ملإ كمن آياين، 
إلى^، ١١٠٧^من أحرج ومن [ ٢٥٧]الشرة; ألوره إل ألظئثنت مى بحميهم تاموأ هخ 
والباطلحما، الحق فيريه الحقائق عن له ، يكثفالنور ذللث، لأن الحق؛ أبصر النور 

ٌّبءوهمنط هل  ٤٣بمئى أش أهدئ ؤحههء عقر وة بمئى تعالى؛ وقال باطلا، 
هؤا آلؤر ؤث؛" آلظشت، ه و( ثأيير آمحمن يسربم ق، تعالى؛ وشال ]الملك[، 

أأمإثيرنأ: i؛_*_l^_؛ال وق]ذاط_ر[، ه أدوآ تؤبم، وما و لميز -آي آلهلل 
الآيات،من ذلك، غير إلى [، ٢٤]هود: مثلاه هئرش هل مألشج وعيي ثأمحؤ '=غاهى 

بدلأونورأ فيه، كان الذي الموت، من يدلأ حياة الإنسان يكب، الإيمان أن على الدالة 
.فيهاكان التي القللاتا من 

فووعؤءئل تعالى؛ قال كما عفليما؛ كشفا الحقائق ، يكثفعقلتم النور وهذا 
ّيىأب؛م، ثأقث ■ؤثاس أبئثتأ أش ؤءةم،/ييى قوله؛ إلى [ ٣٥تاا~-ور■ يم>بإحه قبمل َئتي 

القرأنهدي من الآكريمه لأية ا هذه عليه تدل ما حمح نتع كان ولما - [ ٣٥]النور: ه علّم 
هديمن بالمنة العمل لأن المنة؛ وحميع القرآن حميع تتبع يقتضى أقوم، هي للتي 

عنه٣!^؛ وما فشدؤه أؤمل  ٢٥١؛تحالى! لقوله أقوم؛ هكب للتي القرآن 
هذ0على ا البارك، الكتاب، هذا في ممكن غير ذللث، حميع تتح وكان ٧[ ]الحشر: 
واللمغيرها، على بها تنبيها أقوم هي للتي القرآن هدي من ذكرنا التي الجمل 

تعالى.افه عند 
.40عه ١'^ وكاث، أئن دُةئ; أم أ'لإقن 4نقأ ممار: قوله 

قران.له يثهد وأحدهما ، للحلماء التفسير من وجهان الكريمة الأية هذه في 
بالهلاكولأم أو نفه على يدعو كان 1أئلنه ألأنس ويع ؤ لأية ا معنى أن وهو 

الدعاء بالمر فيدعو ولدي؛ أهللث، أو أهلكني، اللهم فيقول; أمر، من الضجر عند 
فيقولبالخير يدعو كما بالشر يدعو أي ئالّيرمه ؤدعا■٠م وقوله؛ له، تجاب يأن يحمب، 

ونحوعافه، اللهم الضجر؛ وفت، غير في يقول كما ولدي. أهللي، اللهم الضجر؛ عند 
الدعاء.من ذللث، 

ثمالى؛قوله المحنى ا هل. على ويدل ، لهللث، بالشر دعاءه اش امّتجاب، ولو 
عجللو أي [؛ ١١]بوني: أ-كلهمه إق؛م شى ألئر أستتجال4م ألقر .عيي أممه بميت 

؛وماتوالهلآكوا أي أحلهم إليهم لقفى بالخير الإجابة لهم يعجل كما بالشر الإجابة لهم 
التعجيل.يمعنى فالأستعجال 

ِإغرتث\إن أؤأللهسثِ العيري! الحارث ين الضر قول بالشر الإنسان دعاء في ويدخل 
[.٣٢ ijUjSll]ألّمِه دمذالسا ^ئتثا أو تن حأجثار؟ ■عاكنا قأتطز ق عند من آلحى هو هتذا 
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أصحوهو وقتادة، ومجاهد، عباس، ابن ت ذكرنابما الكريمة لأية ا فسر وممن 
,عليه يونس آية لدلالة التفسيرين 

الجنة،اممه فيسأل بالخير يدعو كما الاسمان أن i لأية ا تفسير فى الثاني الوجه 
لهييسر أن اطه ل أ قيبالشر يدعو قد كدللث، القبر، ءذ\ب ومن النار، من لأمة وال

جامع؛ابن قول القبيل هذا ومن . ذللث، ونحو له عدو هو لم مقتل أو يمعثوقته، الزني 
الملئزري ممن وأرفع بطوق فيمن بيت البأطوف 

المنزلمحكم المن وأتلو لصاح ا حتى ليل البوأمجد 
المحملة ربلي خر ييوش عن م هالارج فص 

ميع٢ق٠افي ءايه ؤبمآتلآ أكل ءاده تمثا ءايث؛ن )[ي)؛ أكن،  '■تعالى قوله 
ذكرئئمة ثثقه ثىو ئث رأ.يأناب آشه؛ مدد ولع_درإ وبإؤ ين قئة تبثمأ 

دالتينعلامين أي آيتين؛ والنهار الليل جعل أنه اميمة الأية هذه ش - وعلا ل ج- 
المعنىهدا تعالى وكرر عره، معه سرل ولا ، وحده يعبد ان تحى الممالريثإ انه على 

Iوقوله [، ٣٧]فحلت،: ؤألنهاره أقل ءايتتع تعالى؛ كقوله كثيرة مواصع في 
يُأؤءن نعالك،• وقوله ]يس[، .ه مظل»ويا ئم لإدا ألمار منه منح أكنر وهم ؤ"وءاثذ 
،تبوذرأء اوه ثتءورت< جوب ثثو ألثثؤت i، أس كنق رما وألم-اي أقل، ئقؤض 
ألأفلأول، َلآك َوأقآامح \ه نآفلف  dfMألثثؤت ثمح، ِف، ^١^ ه؛ وقول

تجرىاي، وألظى والنهار أق-إ، رأئتأف آلكث>تم، خفي، ي، ^إة وقوله؛ تسراj([، ]آن، 
وقوله■[، ١٦٤]البقرة؛ 0و1روةه كوب قوله؛ إلى ألقاسأه تمع تا ألم ؤ، 

وقوله؛]المؤمت-ون[، .ه ثيشى ^٠ ٥١مآلثبماي أقن، < >فانف-أوله وست، هيء أدى 
وقوله؛]الغرنازآ، قتكوئإ أيإد أر يقتو ئ \ث\د دن غتئه رألثار أكل؛ جعل، المح، 

ؤتئرأقل عل ألثهتار ؤذكور أؤار عث، أقل، .ذؤ}؛ إزؤذج ئألممح، ألثققت ؤ-غتق 
وقوله؛]ip^،  40ألقز ألثزي ألأمح محمح<ص ترى ًفئ ثألثثت أص 

.4أدهمي أتتيز تديث i^، ظ ؟لثم ٠^١ آقث، ثكثثء ألإئثاج ؤ؛اِاق 
إداوأقل، جلنأ. ]؛١ وأهمار  ٠١نلها زيا نآلتر  ٠١وصنها ^^^، ه؛ وقون_ام[، ]الأن_اء
•وقوله تالا-؛بمل،آ، لوه ؛1، ^١ ءآلغنار . بج، إي؛ ؤءأقل، وقوله؛ أ[، رلالشموه سنها 

•الايات ْح، ذلك غم إلك، لالضحءاآ، وه ثمح( إدا وأكل، . ؤءألمح، 
مصممالثبار ءايه ؤجعتا أكل، ءايه الكريمة؛ لأية ا هده في؛ تعالى، وقوله 

مناسبامفللما الليل( جعل أنه يحني، وأ-إسابه ألسيرا مدد ولع_لنيإ رذؤ مي؛، ثمة نهئمأ 
فيسعونالدنيا؛ هى بالمعاش والاشتغال ولحره مناسبا مضيئا والنهار والراحة، للهدوء 

ليلاكله الزمن، كان ولو ؛الليل،، العمل، تحب من، تريحول ويالنهار، في، معاشهم فع، 
العمل(.دوام من، التمبا لأهلكهم نهارأ كله كان وز معاشهم، في العمل عليهم كمِا 
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.— وعلا جل — نعمه من نعمتان أيفا فهما — وعلا جل — آياته من آيتان والمهار الليل أن فكما 
آقهجمل إن أمءيتر أرش كقوله؛ أخر، مراصع في هنا إليه المشار المعنى هذا وبين 

موا ينعمى أثلا ذيييمؤ يأتهكم آممو عم إلته تن آصة قي إك سنيدا أكو ينظم 
تليأتهكم أممي عم ؤنه من (I؛؛_ لومِ إك ،٣^١ ألثهار ءيهتظم أممث جمل إن أرءيقِ 

مننكمحإ يو س ع أص ثؤُ بجل وش ئُن @ محي أة نجه ئءئ 
وقوله;الليل، في أي ؛ ؤ\أ؛1?ٍيحإ\ فقوله; ]اكصص[. إ.ه هقيذ ؤتم ئنيدء 

المهار-قي أي فئإهء4 ى ؤوإثسمأ 
لالأ[،وه ثثائا أوان ^١ . لcثا أكن، وكل، ٠ ثث؛؛، زذؤ' وقوله: 

]النرةان[يضإ.أه ألننار ؤيثل، سبادأ مأليم ثانا أبل وي جمل، أكتم، وء_ولهت 
وهوؤ وقوله؛ [، ٢٣]١^٣؛ من دآلم-ار ثأض مناتؤ ءاينندء ؤو؛ن • وقوله 

منذلك، غير )لى •٦[، ]الأنعام: اؤاره جنمنر ت، وع1أ؛ أقإ_أ أكك، 
نعمةفيه بين وأ.لثابه أبتن همدد ولتشؤأ ؤ الكريمة؛ لأية ١ هذه فى وقوله 

والنهارالليل باختلاف لأنهم والحساب؛ الميز عدد معرفتهم وهي حلقه، على أخرى 
صلاةفيه ليصلوا الجمعة يوم بذلك ويعرفون والأعوام، والشهور الأيام عدد يعلمون 

تعتللمن العدة أشهر مضي ويعلمون الحج، وأشهر الصوم، شهر ويعرفون الجمعة، 
ندمنأهم إن كوؤ بن أثجني، ين يس ؛^؟٢^؛، قوله؛ في إليها المشار بالأشهر 

أروأجاويدروف ٠،؛-؛^ يثومن ه؛ وقول٤[، : ]الللأوأبجئزه تِ ثأم أسهر ثإنثة 
المضروبةالاجال( مضي ويعرفون [. ٢٣٤]البقرة: ؤعشئإه أشير أرمه أنفسهن وربمّن 
ذلك.ونحو والإجارات، للييون 

آلشمسجعل أرى ^مو كقوله! أخر؛ مواصع في الحكمة هد0 . وعلا حل ٠ وبين 
ألصإلا قللك ه ثأى  ٧٠وألجثاب ألسنتن عدد لتث!وأ رئدرم ^١ همآثئمر ضعء 
هم(ض 'آلأيلإ عن - وعلا جل - وقوله ]يوسء؛ وا4 ثثين كوي أويثت هؤثذ 

الأيات.من ذلك غير إلى [، ١٨٩! ojj،Jl]وآلمحجه■ كناسي موئت 
ألئن1ر^٤ ١۶ؤجعتا ألي، ءايق ! لكريمة ١ لأية ا هده في - وعلا جل - وقوله 

؛للحلماء التفسير من وجهان فيه مبممإه 
والنهار،الليل نيري وجعلتا والتقدير! مضاف، حيف على اللكدم أن أحدهما! 

*ايتين لقمر وا لثمهس ا ى ا 

لعلمس،ا والمحو لشمس. ا هي النهار واية القمر، هي الليل فائه القول هذا وعلى 
قالوبهذا القمر؛ في، الذي المواد معناه قيل الليل، آية فمحو القول هذا وعلى 

•ها مام، امح، عن، وروى ومجاهد، لقهبه، علي 
ترىالشمس كشعاع شعاعا القمر في نجعل لم أي ؛ ٢^؛،^ ءايه نمقا و معنى! وقيل! 

٠لقول ا هذا على لقلمس ا محنى هو لشمس ا نور عن لقمر ا نور فنقصي , بينة رؤية ء لأشيا ا يه 
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والقولمص/أه، ر آلي ءايه ت بقوله له تعالى لمقابلته عندي أظهر وهدا 
بعفىيه ل قا ؤإن عندي بظاهر ليس القمر في الذي السواد الليل آية محو معنى بأن 

.الحلم! أهل جلاء أ وبعض اناكرام، الصحابة 
ُؤُج/؛هالشمس أي المذكور التفسير على الأية . . آلماره. ءايه اؤوبم>ث1ثا وقوله! 

حقيقته.على شيء كل صوئها في يصر شعاع ذات أي 
بهانمصر بحالة وصار أنحاء إذ النهار; أبصر الحرب; قول من هو اممسائي; قال 

القرطى.عنه نقله 

قائم؛وليله صائم، نهاره قولهم; قيل من التفسير هلا _; عنه الله عفا - مقيده قال 
قوله;ومنه 

ائمنبالمحب يل لا ومونت ري الفي غيلان أم يا لمتنا لقد 
وفيالقرآن في كثير وهو مضاف، حذف التفسير; من المذكور الوجه في ما وغاية 

الخلاصة;في قال قرينة؛ عليه دلت، إن العرب كلام 
احذفما إذا الإعراب في محه ا حلفيأتي مضاف اليلي وما 

اقلتايه دحروا ؤ قوله; المحذوف المضاف على الل،الة الكريمة الإية في والقرينة 
المذكورنمنلانمين ا أن على دليل والنهار الليل إلى لأية ا فإضافة ممز؟ه آواي ءايه و^ثعلن٦ 

ءتقثاآؤ آلثتيه وت—ل ؤ و-حن.فالمف,.افمحيرفيالقرآن؛كقوله; ، هماأنفهما لا لهما 
[٢٣،: ]١٧ظكًء وقوله; [، ٨٢],مّف: مأ4 أقتا أي يألمن بما 
ذللئ،.ونحو أكلها، أي ٣[ ^٠؛ ١٠١١]أث؛تده ع؛تهةأ ؤ-حرمت، وقوله; نكاحها، أي 

فالأياتوالقمر، الثمي يالأيننين المراد وأن المضاف، بتقدير القول وعلى 
النحل.مورة في موضحة تقل،مت، انمين والقمر الث،مم؛ لكون الموضحة 

المرادوأن محذوف، مضاف فيها ليس الكريمة لأية ا أن التفسير; من الثاني الوجه 
والقمر.الشص لا والنهار، الليل نفس يالأيتين 

معه نفإلى الشيء إضافة من والنهار الليل إلى الأية فإضافة القول هذا وعلى 
إلىالشيء ؤإضافة المحتى، في الاختلاف منزلة اللقفل لاختلاف تنزيلا اللفقل، اختلاق 

تعالى;قوله القرآن في ضنه الحرب، كلام وفي القرآن في كثيرة اللقفل اختلاف مع ه نف
وقوله;التحقيق، على بحينه الشهر نفس هو ورمخبمان [، ١٨٥]البقرة: وكاه 

آخر;موضع في قوله بدليل بحينها؛ الأخر؛ هي والدار [، ٣٠]النحل: آ'ثحرق4 ؤوإن(و 
.انهآمي، وقوله; للدار؛ نعت، والاخرة ،، بالتعريف[ ٣٢]الأنعام: ألآ'خرْبا ؛^^١^ 

]فاطر:الأية . . آلئ^. ؤوثلإ_ وقوله; الوربم؛-، هو والحبل [ ١٦]ق: آلزده تل من 
[.٤٣]فا>: يأنلاه ي آلثئ محق قرنه;  JJju\ّ هو والئكر [، ٤٣
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العيس!امرئ قول العرب كلام في أمثلته ومن 
المحللغير اّء نمير غذاها بصفرة البياض المقاناة كبكر 
معلقته!فى عنترة وقول يعينها، البكر هى المقاناة لأن 

معلمالحقيقة حامي عن بالمف فروحها هتكت ابغة حمومشك 
الضميرلأن فروجها؛ هتكت ! قوله بدليل بعينها؛ السابغة بالمشك! مراده لأن 

بالمشك.عنها عير التي السابغة إلى عائد 
فيالكاب( آيات عن الاضطراب إيهام ندفع كتابنا في المسألة هذه أوضحنا وقد 

لمقلاختلاف مع شه إلى الشيء إضافة أن لنا يفلهر الذي أن وبتنا فاتلر، سورة 
نزلربما اللمفلين تغاير لأن اليربية؛ اللغة أساليب من أسلوب إليه والمضاف المضاف 

وحزمالعرب، كلام وفي القرآن في الخدكورة الإضافة لكثرة المعنوي؛ التغاير منزلة 
إليهالمشار التاويل إلى حاجة فلا وعليه القرآن، في مواضعه يعص في جرير ابن بدلك 
الخلاصة!قي بقوله 

وردإذا ا وهمموأول معنى اتحد ه بلما اسم يضاف ولا 
قوله!المذكور التأويل ضعف على يدل ومما 

ردفذي البع أتؤإلأ ا حتمأضف فمفردين _تكون__ا يؤإن 
-مقرئين كانا إن ٠ المعنى في اتحادهما مع اللقب إلى العلم إضافة إيجاب لأن 
منذلك أن على دليل تأؤبل، إلى يحناج لا الذي الأساع ومنع للتأويل، المتلزم 

تأويلإلى يحتاج لا ما تقديم لوجب أساليبها من يكن لم ولو العربية، اللغة أساليب 
لأيةا فمحونا فالمعنى التفسير، من الوجه هدا وعلى ترى، كما تأويل إلى المحتاج على 
الضوءممحو الليل جعلنا أي مبصرة؛ النهار هي التي لأية ا وجعلنا الليل، هي التي 

وجعلناالمحو، اللؤح في ما يستبان لا كما الأشياء فيه تستبان لا مفللما مطموسه، 
.ن ونستا الأشياء فيه تبصر أي مبصرأ؛ النهار 

والأتانإيضاحه، تقدم ميلاه ثثلثه ووؤ الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 
تنثاآلكتب عقآى تعالى! قوله على الكلام في ررالنحل،، سورة في عليه الدالة 

[.٨٩]الحل! خآوه لآلمل 
عمتهيتستبا آكنمؤ يؤم لد ؤنحيج عنقه:، ق حقتنو ألزمنته إلمتن وتتكل ءؤ ! تعالى يوله 

@ه-ثثا ئك آو شك ء كتف أو @ تفة 
وجهانأوث4 إلمتن وويقل الكريمة؛ الأية هذه في - وعلا جل - قوله في 
التفسير!من معروفان 

أيله؛ حؤج إذا سهم له طار قولهم! من العمل، يالطائر! الراد أن الأول! 
عمله.من له طار ما ألزمناه 
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والقولانسعادة، أو شقاوة من افه علم في له سق ما بالطائر المراد أن الثاني! 
السعادة.أو الشقاوة من إليه يؤول ما سبب هو العمل من له طير ما لأن متلازمان؛ 
المباركالكتاب هذا ترحمة في قدمنا أنا — فاعلم المذكورين الوجهين عرفت فإذا 

فذكر- قرآن له ؤيشهد حق، وكلها أقوال، أو قولان للعلماء فيها يكون قد لأية ا أن 
هذهتفسير في المذكوران والوجهان حق، كلها لأنها القرآن؛ من وأيكها الأقوال جميع 
قرآن.له يشهد كلاهما اتكريمة الأية 

الإنسانعمل أن على الدالة فالأيات عمله، بطائره المراد بان الأول القول على أمجا 
سوءابمنل من ألخكتف أهل آما,ذا ولا غأمان^م ؤقس تعالى! كقوله ؛ جداكثيرة له لازم 
تعالى!وقوله [، ١٦]الطور! سلؤزه كتر ما ^ ^١٤ؤإثا وقوله! [، ١٢٣]النساء؛ ليثه عبر 

صيحاحمل وقوله* ]الإذشفاق[، )واه تنجي َةوئا ره إق مايح إوك ألأقسى أؤكأغ-ا 
يرهجم، دره مثثثال يعمز وقوله! [، ٤٦]فصاّت! هتثهاه أسّاء ؤس ع هشمه 

.جدا كثيرة هذا بمثل والأيات ]الزلزلة[، يرم حسي يرم يقهاد ينمل ومن 
أوالشقاوة من الأزل فى له طار الذي ضيبه بطائره المراد بأن القول على وأما 

حقزرهم1؛ؤ خلئؤ \ؤى ^٥^ كقوله! كثيرة، أيضا ذلك على الدالة فالأيات السعادة، 
شقيإلى للاختلاف أي ٩^١[ ]هودت ثلثه>4 وقوله! ٢[، ]التغابن! ه دفين 

وقوله![، ٣٠]الأعراف! آيتثلاه ئنيم س دمثا هدئ أؤمدئا وقوله! خلقهم، وسعيد 
الأيات.من ذلك غير إلى ٧[، ]الشورى! آلثعهم4 ق وئه أئثن 4 بم؛ 

منله سبق ما أو عمله، جعلنا أي حمقهءه الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
تقلدهاالعرب! قول ومنه عنه؛ ينفك لا الغل أو القلادة لزوم له لازما أي عنقه؛ في شقاوة 

عر!لشا ا قول ومنه رقبته، في ربقة لأمر ا وهذا • ب لرقا ا ش لموت ا وقولهم! مة، لحما ا محلوق 
هامحمالطوق ا هطوقتبها اذهب بها اذهب 

الاذكاك.وعدم اللزوم كله: ذلك في فالمعى 
كثنهتكنيا آكيثمة يوم ئد '؛؛ؤوءمج الكريمة! لأية ا هذه في — وعلا جل - وقوله 

إياهالإنسان ألزم الذي السل ذلك أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر منضإه 
وغيره.هو يقروه مفتوحا أي منشورأ، يلقاه كتاب في مكتوبا القيامة يوم له يخرجه 

منأن فبين أخر، آيات فى منشورأ يلقاه الذي الكتاب هذا صفات من أشياء وبين 
إلاكبيرة ولا صغيرة يترك لا وأنه فيه، مما خائفون أي مشفقون؛ المجرمين أن صفاته 

اللهوأن غائبا، شيء منه ليس حاصرآ عملوا مجا جميع فيه يجدون وأنهم أحصاها، 
ووبيخ-! وعلا جل - قوله في وذلك شيئا؛ عليه الجزاء في يفللمهم لا - وعلا ل ج- 

ؤلأصغتره يعاير لا آكتكثب هذا نال يويتننا ِقه مما متفقان ^^متن ٥^٤، آلكثتب 
.]آمف[ ا.(ه أحدا يثك قي ولا حاصمأ حملؤأ نا ويجدمحأ أحصنها إلا 'ّكارأ 
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ؤإحوانناالله جعلنا — بيمينه الكتاب هذا يؤتى الناس بعتس أن آخر مرصع في وبين 
مسرورأ،أهله إلى ويرجع يسيرأ، حسابأ يحاب بيمينه أؤتيه من وأن - منهم المسلمين 

اوفمن ^٥١^١ ت تعالى قال دانية، قطوفها عالية، جنة فى راصية، عيشة فى وأنه 
وفال]الإنشقاق[، مترع ^ ٥١إق ؤيتثلب ؤ( سمنإ حسابا بجانب ئسوف ).( تمينهء 
و(حساته ثيق أب هثنت إؤ كشن أوؤأ ن(وم ئتوئ نسيء كئذه أريح س ؤثأئا ت تعالى 

.]الحاقة[ ا.ه دايه ئقوئها عايكؤ.ا -جثة ق ؤ( راصيف عثة ق ئهو 
فيصلىبه يؤمر وأنه يؤته، لم أنه يتمنى بشماله أؤتيه من أن آخر موصع في وبين 

؛قوله في ودلك ذراعا، محسعون ذرعها النار سلاسل من سلسلة في ويسلك الجحيم، 
َثاته . تا زؤ . كهم زق ز تثه جئ دثثاِلخء كثه نف س ^٧٤ 

م© نلأ قم م © ثئ، ئذوئ © قطتت ي ظث © >ق لإ أش ة @ \ي 
النار،من الملمين خواننا ؤإ الله أعاذنا ت[ ]الحاقة ا©؛ه هأسلءْ ذئاعأ متمن ديبمها لتؤ سق 

وعمل•قول من إليها قرب ومما 
الثبور،ؤيدعو السعير، يملى فلهرْ وراء كابه أوتي من أن آخر موضع غي وبتن 

©هسبجا وتق © بُثمأ همأ موف © ئنرثب وة َكتم أوف مذ ■' ه قولفي وذلك، 
تعلمه نفأن يعني ر©ه نيا قك، أثوم ثئسك َكى تعالى- وقوله ]الأذشةاق[، 

الدنيافي عمل ما كل يتذكر الوقت، ذلك في لأنه عمل؛ ما إلا عليه يكتب ولم يفللم، لم أنه 
]القيامة[.و(ه ؤأي ثدم تا جذ ألاثة ^؛؛3؟ تعالى؛ قال كما ، آخره إلى عمره أول من 

جوارحه،عليه سهدت عمله من شيئا أنكر إن أنه أخر مواصع في تعالى بين وقد 
كامحإيما أييأيم ؤبممد مم أقي ؤيمخمأ أؤبمهم هق محبمثن ولبمم • الى عته ولقك

أنهثىالمح، أثث أذ،مثا هاو شهد-م ل؛؛ وثأودهآأ إوذ\ؤ\' ; وقوله ]يس[، ا©ه كةسمن 
٤؛؛؛؛^يي 1ن دث£آثوث َئن زنا © بجمذ ه مرة أول، نضتلإ' زهو ىء ّو 
ألنك،س © صَ :L] ي ثد ك  ٥٦آذَ _ زؤق يرم ه ٣ زلا 

ألأنس^؛j وعلا جل — وقوله ، ]نمك[ آلئنيبم©اه يذ هآنبحتم ع ق ,يأنت ئنتد 
زيادةلهذا - فه ا اء ثإن - وسيأتي ]الف_امة[، ©(ه ثناذيزم أيئ ولو ©( لص؛رة هء صو 

القيامة.سورة قي إيصاح 
استعمالين؛العربية واللغة القرآن في تستعمل لركهى؛ا لففلة تنبيه؛ 

يجرلا المتعدية هزه وفاعل مفعولين، إلى عاليا تتحدى وهي متعدية، تستعمل 
آثثؤألإس وكقوله: [، ٢٥]الأحزاب: آلإثالا4 الهميثث أثه ؤجوأ كقوله؛ بالباء، 
.الآJات،من ذللث، ونحو [، ١٣٧]١^٠: ه أممه وقوله: [، ٣٦]الزمر: عتوْه 

هدهش كقوله الكفاية، لتثوكيد الجزئية بالباء فاعلها جر ويطرد لأزمة، تتعمل وت
ملأهآس ؤ)زءإ تعالى: وقولص ، ءثك أؤم ثمسق، اؤَكق ال\كريمق: الأية 

ذللث،.ونحو ٦[ اء: ]المثيداه أممي وقوله: [، ٨١]الماء: 



(١٥)الأية ولأ-راء: سورة  ٤٥٨

جرأن العربية علماء بعض وزعم . يالياء المجرور فاعلها بعد التمييز إتيان ويكثر 
الشاعر!قول ومنه بها، جره عدم يجوز أنه والحق لازم، بالباء فاعلها 

ناهياللمرء والإسلام الشيب كفى ائيا غتجهزت إن وبع عميرة 
الأخر:وقول 

مخبراالمرء غيب عما الهدي كفى هديه المرء غائب عن ويخبرس 

اممةأن فالمعنى للمفعول، مبنيا القاف وتشديد الياء بفم )يلماه( قرأ من قراءة وعلى 
للمفعول.الفعل بي الفاعل فحذف القيامة؛ يوم الكتاب ذلك يلقيه 

للفاعل،مبنيا حرج مضايع - الراء وضم الياء بفتح - )يخرج( قرأ: من وقراءة 
الفاعل؛ضمير من حال وقوله: الحمل بمعنى الط-ائر إلى يعود صمير فالفاعل 

يلقاهكتابا كونه حال في ؛الهلائر عنه العبر العمل أي هو يخرج القيامة ويوم أي 
فالضميرللمفعول، مبنيا - الراء وقيح الياء يقم - )يخرج( قراءة على وكذلك منشورأ، 

طائرهأي هو له يخرج أي العمل؛ هو الذي الطائر إلى أيضا راجع الفاعل عن النائب 
.كتاباكونه حال في عمله، بمعنى 

يحولضمير فالفاعل للفاعل، مبنيا — الراء وكسر الياء بضم — رريخرجءأ قراءة وعلى 
لهالله أي هو يخرج القيامة ؤيوم أي يه؛ مفعول وقوله: تعالى، الأه إلى 

منشورأ.يلقا٥ كتابا 
قوله:بقة لطا العفلمة نون )jt^^( في فالنون المبعة، منهم الجمهور قراءة وعلى 

تعالى.الله عند والعلم - واضح. هو كما لتخرج يه مفعول و'ؤءتكثئاه' أؤألإمأ4ه 
عياه.يصل صل؛ثنا ئئسهءوتن ؛بمدى آنتدئ؛ثإيجئا تعار؛ قوله 
حل— فه ا يرصي بما فحمل اهتدى من أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل — ذكر 

الاهتداء،ذلك فائدة إليه ترجع الذي هو لأنه لنمه؛ هو إنما ذلك اهتداءه أن — وعلا 
حل— ربه يسخقل يما فعمل الصواب طريق عن ضل من وأن والأحرة، الدنيا في ونمرته 

الميتةعواقبه ثمرة يجنى الذي هو لأنه نفسه؛ على هو إنما ذلك ضلاله أن — وعلا 
النار.فى به فيخلي الوخيمة، 

هييلإها أساء وس "كسمهء صلحا حمل من ؤ كقوله: كثيرة، مواضع في المعنى هذا وبين 
 Iا-الروم-ا،ينهيئ صيحا حمل ؤبن َثزهر ئعثه َكر ؤن0 وقوله: [، ٤٦]فصلت

ثثفيظ^١٢ ٤٥أتأوما قثهأ شى ظثثسهءوثن آبمر فمن رؤم تن بمإُر جاآ٤أ ه؛ وقول
أيا Xijءي لنيل صل؛قنا رمن كئسهء ؛يثدك، آهثدئ؛قنا ؤء •' ه وقولعام[، ]الأن.ه 
الأاكحل،؛سورة في منها طرفا قدمنا وقل ٠ جدا كثيرة هذا بمثل والأيات ييكيره، ءيم 

الكريمةالأية هذه في - وعلا جل - ذكر لمئ4• وثر ؤإزرآ زر ورلأ تعار؛ قوله 



٤٥٩( ١٤)الأية الإسراء: سورة 

الأي يده أؤُألأ فقوله; ذنبها، إلا نفى تحمل لا بل أحرى؛ ذنب نفى تحمل لا أنه 
تدبيرأعباء يحمل لأنه لطان؛ الوزير محمي ومنه حمل، إذا يزر؛ وزر من تحمل، 

الثقل: أيضا والوزر أثم. إذا ، وزرايزر وزر يقال؛ الإثم؛ والوزر؛ الدولة• ثئون 
حملهاأو إثمها، أي أحرى؛ نفس وزر آثمة أي وازرة نفى تحمل لا أي المثقل، 

مرا؛ؤولأ كقوله؛ أحر، آيات؛ في حاء المعنى وهدا . هانفوزر إلا تحمل لا ل الثقيل؛ 
[،١٨]ف1طر؛ دنوه يا '؛ان ؤلر ئيء ينه محمل ث" خلها إل، مئ؛ه ئيع ؤإن لمكن ض ؤإنية 

ثةثؤتهثأؤ إق ۶ لئ بثمد ثاذرأ محي ولا عي إلا مبم، يفث قكسث، ^ولأ ه؛ وق—ول
كثايقأون زلا كم تا م َقتق ت، ث،ثا ئثئ قد محه ؤء ونوله؛ [، ١٦٤]الأنعام: 

.الآيات،من ذمح، غير ق ]١^[، وه ثثزن 
تعالى!قوله يعارصها لا الايات هذه أن بإيضاح سورة في قدمنا وفل 

َكامأةأوزاؤهم ينمو ؤ قوله! ولا [، ١٣]انمكبوت: أقاِله_لمه مح ؤأمالأ اة(لم 
أنهمبذلك المراد لأن [؛ ٢٥]النحل: عزه ثش يضزثهر أؤئإر ؤيت آلأثمؤ قم 

فعليهسيئة سنة سى من لأن غيرهم؛ إصلالهم وأوزار أنفسهم، في ضلالهم أوزار حملوا 
مستوفى.تقدم كما شيئا أوزارهم من ذلك ينقص لا بها، عمل من ووزر وزرها 

سؤالان:الكريمة الأية هذه على يرد نسيه؛ 

أهلهببكاء يعذب الميت ررأن من هأ عمر ابن عن الصحيح في ثبت ما ن الأول 
أنهايعلم لا من يقلن قد غيره ببكاء مؤاخذته إذ غيره؛ ببكاء تعذيبه وجه ما فيقال: عليهآأ 

غيره؟بذنب الإنسان أحذ من 
الديةالعاقلة إلزام وجه ما فيقال: العاقلة؛ على دية إيجاب الثاني: السؤال 

آخر؟إنسان بجناية 
يكونأن الأول: أمرين؛ أحد على حملوه العلماء أن هو الأول: عن والجواب 

معلقته:في العيد بن طرفة قال كما عليه، بالتؤح أوصى الميت 
محبييابتة الجيب علي وشقي أهله أنا بما انعيني فمت إذا 

فحلهمن وذلك بالمنكر، إيصائه يسبب فتعذييه عليه يناح بأن أوصى كان إذا لأنه 
لأفعلغيرْ•

سبوحونأنهم يعلم أنه مع موته قل عليه النوح عن نهيهم يهمل أن ■ الثامحاالأمر 
د1راهومحك فسك ■^^١ تعالى: لقوله ومخالفة منه، تفريعل نهيهم إهماله لأن عليه؛ 

.. أدقستؤثه. مرا ■؛ؤ قوله: من به الله أمر ما وتركه تفريعله، بسبب إذأ فتعذيبه ٦[ ]التحريم: 
ترى.كما ظاهر وهذا ٦[ ]التحريم: الأية 

القال،وزر تحميلهم من ليس العاقلة على الدية إيجاب بأن الثاني؛ عن والجواب 
ولاسوءأ، يقصد لم الجاني لأن الجاني؛ عاقلة على اش أوجبها محضة بحواساة ولكنها 



؛١٥)الآة الأماء:مروة 

فيهاالمواساة وأوجب الوضع، الدية حطأ جنايته في الله فأوجِا البتة، عليه إثم 
كماحلقه؛ بعض مواساة حلقه بعض على افه إيجاب في إئكال ولا العاقلة، على 

أهلعلى الدية أوجب، من وأعتقد . الفقراء إلى وردها الأغنياء مال من الزكاة أحذ أوجب، 
الديوان،أهل على فأوجمها النصرة باعتبار أنها _ وغيره حنيفة كأبي حهلآ القاتل ديوان 
الديةأن والعلم السير أهل رروأجمع قال! يره نففي القرطبي ذكره ما القول هدا ؤيويد 
يتعاقلونوكانوا الإسلام. في ه اش رسول فأقرها العاقلة، تحملها الجاهلية في كافت، 

واتفقالديوان، عمر جعل حتى ؛ ذللث، على الأمر فجرى الإسلام جاء ثم بالنصرة، 
ولاه، الله رسول زمن في يكن لم أنه وأجمعوا به. والقول ذللث، رواية على الفقهاء 

ناحيةكل أهل وجعل الناس، بين وجمع الديوان، جعل عمر وأن ديوان، بكر أبي زمن 
•- نحالمح، اش رحمه - القرطي كلام انتهى العدوء، من يليهم من قتال عليهم وجعل يدأ، 

ائهأن الكريمة لأية ا هده ظاهر . كثك حئ ُعدإبم تعالى■ ئوله 
رمحمولأإليه يبعث حتى الأجرة، في ولا الدنيا في لا خلقه من أحدأ يعذب لا - وعلا ل ج- 

والإعذار.الإنذار يعد والمعصية الكفر على ويستمر الرسول، ذلك فيعصى ويحذره ينذره 

■ؤرم-لأتعالى! كقوله كثيرة، آيات قي المعنى هذا — وعلا جل س أوصح وقد 
هذهفي فصرح [ ١٦٥ت ]النساء آلزسإٍ؛ه بعد حجة قئ ؤ إدّايرا مج_ن ثلأ ومنديير بشرن 

أطاعهممن مبشرين الرسل، بارسال أحد كل حجة يقطع أن بد لا بأنه الكريمة ية ألا 
النار.عصاهم من ومنذنين بالجنة، 

فيبينها ومنذرين، مبشرين الرسل ل ارمحا ققلعها هنا وصح أ التي الحجة وهذه 
^^؛٠إكثا أربمّلت ^٠^ ^١ كسالؤأ ثلدث ين دعذاب أثا وإن ؤ بقوله؛ طه سورة آحر 

■]طه[ ومحرةأا.ه ثذل آن تل ين ءايننق، ئنيع 
أدبهمهدمسط يما مصبتتثه يتهم أل ت بقوله القصص سورة في لها وأثار 

ق—ص—ص[،]ال.(ه ألثؤمنان يى دءث ءايننق، نبع يبمة إفي-ا رما ميمنحأ 
.اه^١٥^١ ئم آلمئ مههكن ربلث ثم أن ُؤدأ.للق -؛ وعلا ج—ل - ه ولون

ماهإوي' آن ٢؛،؛^ ين ئارو عق ٣ رنولئا جآ؛''مح ق ألكثس، وقوله: ]الأ؛-عام[. 
أرقه!كثي، ^٧٥^١ ; وكقوله [، ١٩]المائدة; ثر -ماءع همد ثذي ولأ تر يى -٤٠؛؛ 

4Sين طآبمث قق آؤقي أرد  ٥١^١ أن @ ئءن تندلإ وأمأ َي 
ثآ؛ءقمقد تم أهدئ لج آؤثب ءابمأ أزد آدأ لز مموزأ لثنتيذك.أو دراثتيم ءن َاقةا 

الآيارت،.س نللث، غير إلى [، ١٥٧- ١٠٥]الأنع1م: ورح_ثهه وهدى رت،=قثا ين تنه 
اللهأن من لعفليم ا القرآن في وأمثالها المذكورة الايات هذه عليه دلت ما ويوصح 

الصلاةعليهم - الرسل ألسنة على والإعذار الإنذار بعد إلا أحدأ يعذب لا - وعلا ل ج- 
الإعذاربعد إلا النار أحدآ يدخل لم بأنه كثيرة آيات في — وعلا جل — تصريحه - والسلام 



٤٦١الآّل)ْا( ولأ.ماء: _؛ 

ثنثيتعأ لإ م؛ا أو وعلا جل - قوله ذلك فمن الرمل؛ نة ألعلى والإنذار 
.٩[ - ٨ ]الملك: ين آس زن م؛ ^؛١ جدبما دز ؛٦٠؛، ت ؛ق و،١^٢ هو ؟دؤ آثز 

الملقينالأفواج جميع يعم ه مج يا أو ؤَقآ -؛ وعلا جل - قوله أن ومعلوم 
مابصيدها نحن التي الأية هذ0 ير نففي الممهل( )البحر في حيان أبو قال النار. في 

.الملقين فتعم الإلقاء أزمان عموم على تدل ورركلماة ت نصه 
إداثئ رؤ جهم إق صكووأ أؤ!بم -؛ وعلا جل - ه قولذلك ومن 

َيمص هم ظون ٣ ^ ثوم م وئيَ م نقاد مح؛ها ثث ي^ 
مِ[،زم]الوه أتنجية و أندف كبمه حمت  C0J؟ق قازأ ثدأ إوء لثآء ^^٢ 

اتكفار.لجميع عام ً=قهقأه أؤ!بم ؤو؛ببيى ١؟^ هذْ في وقوله 
العموم؛صيغ من وفروعهما والتي كالنءى الموصولات أن الأصول في تقرر وقد 

العموم!صغ في يقوله عود( ال)مراقي في وعقيم صلاتها، تشمله ما كل في لعمومها 
رؤعفالتي الالمزي تلا د وقيع جمالأو كل ة صغ

منذلك كل وفروعهما والتيا؛ والذي، وجميع، راكل، لفظة أن بالبيت ومراده 
^٥،^!قوله: إلى دثه جهم إق أوي ت تعالى فقوله العموم؛ صيغ 
أندرتهمقد النار أهل جميع أن في ظاهر وهو الكفار. جميع في عام [ ٧١]الزمر: ي(ه 

واضح.هو كما ربهم أمر فعصوا الدنيا؛ دار في الرسل 
هثيبجإ عيهن بمش لأ جهنتِ ^ لهز َقموأ ؤدأ|;بم تعالى؛ يوله أيضا ونفليرْ 

تنو1-^1 رقآ ف، بمثلمين . حقمحم َلإ، ي، َقث.ؤث عدابما تذ عنهم بممث، 
ثهقرهثار لهز َاقمؤأ ؤوأؤ؛ق فقوله! [، ٣٧، ٣٦طر: Li]سره محتقنا ١^؛، عير صنيثا 

.قريباإيضاحه تقدم كما اكار، أهل جميع في أيضا عام الثذمِه ُؤوأءكم قوله! إلى 
عناييثئ، ودم آدعؤا جهنز لحرثي آقار ؤ، أؤ؛؛؛، ؤوهاث< تعالى! قوله نلك، ونظير 

نثأظ'عث\ لإ\ ثن ثالوإ آثس ثثنحقم ءّيم ثش وم  Uij@ ١^١^، محق:ئ 
جميعأن على الدالة الأيات من ذللئ، غير إلى ]غافر[، مثل.4 ف، إلا أل=قنفابم إظ' 
■الدنيا دار في الرمل أنذرتهم النار أهل 

لمبأنهم الفترة أهل عير على تدل القرآن في وأمثالها ذكرنا التي لأيات ا وهده 
العلم.أهل من جماعة قاك وبهذا الكفر؛ على ماتوا ولو نذير يأتهم 

النارفي فهو الكفر على مات من كل أن إلى الحلم أهل من أحرى جماعة وذهبت 
فمن، النبيعن وبأحاليث، الله، كتاب من آيات يقلواهر واستدلوا نذير، يأته لم ولو 

ثمآعتدثا أولقف >عقمار وهم يثومحُى أدمنآ 4ولآ تعالى! قوله بهّا اسّتدلوا التي يات ألا 
أثيقننه عقيم أُكاأث 'قار م وماوأ كئروأ آث!زق 4إن وقوله! [، ١٨]الخساء; أيما4 عداثا 

يتثزئش كثار وهز وماتزأ َظإلا آهه قثأ وقوله! ]المقرة[، .4 ثبمع؛ن والقاص 



(١٦)١^ ولأمراء: مورة  ٤٦٢

.4دنيث بن م وما هي حمداب ؤثت أؤؤف يدة وز دتا ألأدبجب ؤذئ ^^٠؛ بئر 
]اووّاء؛دئآءه نش ، ؛١٥٤دون تا ؤشر هدء يئرق آن ينفر ثُ أئة ت وقوله ء_م-ران[، ]آو 
ذمآق آلمغ ه تهؤى أو ألظيز آلنماؤ مى حز ثكأاث1 باش يث/ك ■ وقوله [، ٤٨

[،٧٢ت ]المائدة [لجنده ءثه آس حرم همد وأقو شرك من إثم ؤ I وقوله [، ٣١ت ]الحج سحيه 
!لايات.من ذلك غير إلى [، ٥٠]الأءراف: عز حزتهثا آش إى وئاو ت وقوله 

ظاهرهابل كافر؛ دون كافرأ تختنحمى لم لأنها العموم؛ ت، لأيا ا هذه حميع وظاهر 
الكفار.جمح شمول 

أحرجهما بالفترة كفرهم في يعيرون لا الكفار أن على ١^١^ الأحاديث ومن 
سلمة،بن حماد حدثنا عفان، حدثنا شيبة، أيي بن بكر أبو حدثنا I صءب>ه في مسلم 

محقىفلما النارآأ ررفي ت قال أبي؟ أين افه، رسول يا محال؛ رجلا أن أنس عن ثابت،، عن 
حدثنات أيضا صحيحه في ^١٧، مسلم وقال اه، ، النارأ، في وأباك أبي ررإن ت فقال دعا0 

عنمعاؤية، بن مروان حدثنا ؛ محالا - ليحيى واللففل - عباد ين ومحمد أيونم،، بن يحيى 
اشرسول قال قالت مبرْ أبي عن حازم، أبي عن ان، كيابن يعني بزيد 

حدثنا. ليءافأذن قبرها أزور أن واستأذنته لي، يأذن فالم لأمي أستغفر أن ربي رااستأذنت، 
بنيزيد عن بد، بن محمد حدثنا قالا: حرب بن وزهير سة، أبي بن بم أبو 

منوأ؛كءا مكي أمه قبر ه الني زار قال: هريرة أبي عن حازم، أبي عن كيسان، 
أزورأن في وامحسأدنته لي، يؤدن فلم لها أستغفر أن في ربي، رراستأدقت ؛ ل فق.ا حوله، 
الأحاديثمن ذلك غير إلى اه. الموت(أ، تدكر فإنها القبور فروروا لي، فأذن قبرها 
.لفترة يا المشركين عدر عدم على الدالة 

وهمالفترة في ماتوا الذين المشركون هل الأصول، أهل بين مشهور الخلاف وهذا 
تبقوله السعود( )مراقي في وعقره بالفترة؟ معذورون أم لكفرهم، النار في الأوثان يعبدون 

زاعنم ينهبول الأصوفي راع ل-لا امع برة تفذو 
الأصلإلى عليها الوقوف أراد من يرجع أقوال لموصؤع ا هذا في وللعلماء 

تفيها الشيخ رأي وحلاصة 
هلهي، التي المسألة هذه في التحقيق أن الفلاهر عنه اش عفا - مقيده قال 

القيامةيوم اش وأن الدنيا، في بالفترة معذورون أنهم هو لا؟ أم بالفترة المشركون يعذر 
الرسليصدق كان الذي وهو الجنة لحل اقتحمها فمن باقتحامها، يأمرهم بنار يمتحنهم 

لوالرسل يكذب كان الذي وهو فيها، وعذب النار لحل اْتغ ومن الدنيا، في جاءته لو 
الرسل.جاءتهم لو عاملين كانوا ما يعلم اض لأن الدنيا؛ في جاءته 

قثردنهاألمث عثبا نص فها قثمؤأ فها A٠أميا ؤه مش أف أندآ تعالى'' قوله 
مذاهبثلاثة الكريمة لأية ١ هذه في ه متزفنها ؤأمرئا ت قوله معنى في ه. ).( 

تلتفسير ا علماء عند معروفة 



٤٦٣(^ ١٦)الأية اءلامراء: سورة 

فيالأمر أن العلماء جمهور وعليه القرآن، له يشهد الذي الصواب وهو الأولت 
.لظهوره محذوف الأمر متعلق وأن الهي، صد هو الذي الأمر هو قوله! 

بهجاءوا فيما عهم واتيا رمله وتصديق وتوحيده، الله بطاعة عيهياه مدا ؤ والمض؛ 
أيعثتا نمق ؤ رمله وكذبوا وعصوه ربهم، أمر طاعة عن حرجوا أي 

التدميرفعل وأكد مستأصلا، إهلاكا أهلكناها أي ثومهاه >ؤئوثلإها الوعيد عليها وجب 
•بهم الواقع الهلاك شدة في لنة للميا بمصدره 

ئتلوأ^وإدا ت كقوله كثيرة آيات له تشهد لأية ١ هذه فى الحق هو الذي القول وهذا 
[.٢٨]الأع_راف: إكحثءه آم لأ أق إغث ش قا إر؟ ثآثم ءانآثدا عقبآ وجيئا ئالوأ قحثه 

يذفّيات فوله أن على واصح دليل ؛الفحشاء يأمر لا بأنه - وعلا جل - فتصريحه 
افهلأن ؛ ففسقوابالفسق أمرناهم المعنى وليس ، فعصوابالطاعة أمرناهم أي قثمؤإه؛ 

بالقثاء.يأمر لا 

يايإلا دير ثن لؤ ؤ-، أتمتا ت تعالى فوله هذا على الدالة ت لأيا ا ومن 
ثيده،ص وما ^^؛١ أنولا لتقر ص وهارأ . كمؤن يدء فيييقر يتآ إJا م^رؤهآ 
جميعفي عام لفعل يره، تن ؤيؤ ؤ، أتمتا الأية؛ هذه في فقوله ]سبأ[. و(ه 

بهأرسلتم بما إنا ت لهم فقالوا افه يهلاعة أمرتهم الرسل أن القرى جميع من المترفين 
كثيرة.ذلك بمثل والأيات وأولادهم، بأموالهم وتبجحوا كافرون، 

مانفهاه؛ؤأتردا معنى أن من كشافه في الزمخشري زعمه ما أن تعلم التحقيق وبهذا 
لبتلمرهمالموجب عليهم النعم لإمجاغ تنزيلا مجاز هذا وأن . ففسقوابالفسق أمرناهم أي 

أبوإيهلاله أوصح وقد والبقللأن؛ السقوط ظاهر كله كلام بذلك، الأمر منزلة وكفرهم 
بطلانه.في عارف منصف يشك لا أنه مع تفسيره، في والرازي ررالبحر؛ا، في حيان 

تقولهم محن المألوف، العربي الأسلوب على جار الأية في الصحيح القول وهذا 
■يخفى لا كما بالعصيان أمرته المعنى وليس فعصى. Jالطاعة أمرته أي فعصانى؛ أمرته 

قدري،كوني أمر  ١٥٥^قوله: فى الأمر أن هو الأية: فى الثاني القول 
القدريلآكوتي ا والأمر له، خلق لما ميسر كلأ لأن ؤ له هم وسخرنا ذلك عليهم قدرنا أي 

قرده''يوأ ثم وقوله: [، j_j]|ر.ه أثم محبمدة إلا مآ كقوله: 
ؤءئما• وقوله [، ٢٤ن ]يونس ■أاbه آو قلا أزيأ ٦^٢ ؤ وقوله: [، ٦٥]البقرة: ه شيمك 

]يس[..ه ه؛كؤبم ك، لؤ يئؤد أن ققا \و\ت إدآ امهأ 
.ففسقوامترفيها أكثرنا أي أكثرنا؛ بمعنى ررأمرناا؛ أن لأية: ا في الثالث القول 
ذلكعلى ويدل بالمد، كامرنا فصيحة لغة أكثرنا بمعنى '؛؛ؤأمنJاه عبيدة أبو وقال 

مالررحير قال: البي، أن هبيرة بن سويد عن أحمد الإمام أحرجه الذي الحديث 
■ٌأبورهأا سكة أو ، مأموره مهرة امرئ 



(١٧)الآيث ولأماء:ّررْ 

لفس-قا أسند طه ا إن ت ل يما أن وهو ، معروف سؤال الكريمة لأية ا هدم في تنبيه■ 
عمومذكر أنه مع ,^١^ ذفسقإ ممديا قوله• قي غيرهم دون المترفين لخصوحس فيها 

يعنيثومناه هدمنثها ألثوث قها ^٢؛ قوله; في وغيرهم المترفين للجميع، الهلاك 
وجهين:من والجواب المرقين؟، غير منها سثن ولم القرية، 

سادتهمهم الذين المترفين بالذكر حمى ؤإنما لهم، تبع المترفين غير أن الأول■ 
ئ؟ن[تةاسادثنا ئلنأآ إثا رئئآ ^^١^ تعالى! قال كما لهم؛ تبع غيرهم لأن وكبراوهم؛ 

ومحأوأأنجوا ألمك> ين أبوا ثبرأ 'ؤءذ ه! وكقول]الأح_زاب[، واه أثيأد هأحتئيئا 
^،١٥يعا فبمثا أد١ردكوا ^١ وقوله! ]اوّعرة[، .اه ألآس1تاب يهم ؤثمكعت أدثئ\ب 
ممالحمعا ش تعالى! وقوله [، ٣٨]الأعراف! أصثلوثاه ذتوء رث( ؛!-،؛؛ ١٨(أزيثهتّ 

ائءِهمن أش عئار_> ين عنا مغنون أم يهز ئعا دؤ ه=كنا إدا أسكموإ ليه أفعقؤإ 
٠۴َة !؛ا اسةّ هج ألقثقؤأ تقول أثار 4 بمءن ت وقوله [، ٢١ت محاب(

الآيأت.من ذلك غير إلى ]غافر[ وا4 آلنار يتآ شثا عنا قعمى أثر يهل تعا 
الهلاكقان الاخرون ينههم ولم وحلغى وبغى الله عصى إن بعضهم أن ت الثاني الوجه 

]الأنفال:ئتكه مذمح؛ ثلموأ هأ شبميان لا فئق تعالى! قال كط الجمع يعم 
النبي.سمعت ّ أنها خ(ئأ جحش بتت زينب المؤمنين أم حديث من الصحيح وفي [ ٢٠

مثلومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب، قد شر من للعرب ويل اف، إلا إله ررلأ يقول؛ 
الصالحون؟وفينا أنهلك الله، رسول يا له! قالت ئيهاة واكي الإيهام بأصبعه وحلق ، هذْ 

^^٧١سورة في موصحا المبحث هدا قدمنا وقد الخسثااا كثر ررنعم،إذا قال! 

همادهمذلوب؛ا ئك وقى مج بمي ين آثمؤن يثتح أهلكنا ؤو؟م • الهى تعه ئول
بعدمن القرون من كثيرآ أهلك أنه الكريمة لأية ا يرد0 في - وعلا جل — ذكر إ.(ه، .بخإ 

وأنهكثير، يعدد الإخبار معناها ، خبرية أهلكناه ووأ ؛ قوله في لمقلة لأن نوح؛ 
لأية.ا إؤ،ه بقوله* ذلك وأكد عباده، بذنوب بصير خبير — وعلا ل ج- 

جهات!أرع من أخر آيات أوصحته الكريمة لأية ا هذه عليه دلت وما 
نزلما يهم ينزل أن من لهم وتخويفأ مكة، لكفار تهددأ لأية ا في أن الأولى• 

تكذيبهمسبب نؤح يعد من كثيرة قرونا أهلكتا أي رسلها؛ كذبت التي الأمم من بغيرهم 
بهم.فعلنا ما مثل يكم نفعل لئلا رسولنا تكذبوا فلا الرمل، 

عقيملمحة لوط• قوم قي كقوله كثيرة المعنى هذا أوصحت التي والايات 
لاثودانك ؤ؛ ؤ.إة أيضا* فيهم وكقوله ]الصافات[، ثقلويكا.(يم أقلا ر. ؛۵٣^؛ 
ئهآميتقنا ؤوق؛و أيضا! فيهم وقوله ]الحجر[، .ه مقيم نجبيل .واي هيمآ 

َكاثممأ تمحأ أليفي( ق يؤمحأ وقوله! ]السكبوت[، .(ه هتؤلآ بمدك ؤثه ءايث 
—وعلا جل — ذكره يعل وترله ]محمد[، )واه أمظها نجم أش دثر ثهئ بن أؤن عهة 



٤٦٠( ١٧)الأية اٍلأماء; سور؛ 

سورةفي شعيب وقوم لوط، وقوم صالح، وئوم هود، وقوع نوح، لقوم إهلاكه 
موسى؛قوم في وقوله لالش-عراء[، ُقء؛بم.ه أكقفم ؟0 يما لأيد يمح، ؤ، ؤ,إن ت الشعراء 

عدادا-غاث، لأية.^1 يمح، ق ؤاة وقوله: [، cjUjlji]بمي لص ييأ يمح، ف، ؛^إة 
]الدخان;أ؛وإك?اه تلبمم ين يإك؛؛، تغ مم آم حو أؤأ؛هم ه; وقول[، ١٠٣]هود: آٌوأه 

قبلهم.لمن وقع بما تخويفهم على الدالة ال،كثيرة الآياتا من ذلك، غير إلى [، ٣٧
قومإهلاك كيفية فبيشّتت، أحر، آيات، لبيانها وعرصستإ لمرون، ا هذه أن، ت اكانية الجهة 

قوممن وقومه j( وفرعو ، شعيس، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم نوح، 
تلكاأنا وبين تعالى. اض كتاب، من معلومة متعددة مواضع في مذكور وذلك، مرسى، 
]الغرثان[واه هلك دمأا يبمّونا أليي، ؤأتصم، يئيدأ ووه قوله؛ في كثيرة القروي، 

سور؛في قوله قمح، وذلك - وعلا جل - الله إلا يحله لا ما منها أنا آخر موضع في وبين 
بمدهمين ذهك وقثرد وعتاؤ مج همي دلأ=ظم ين، أل!؛ك؛ح بوأ أذم إبراهيم؛ 

بض م، منهم رسلهم أن آحرين، موصم، في، ومح، آء■ تإبراهم: آلأ4 إلا بملثه؛ا لا 
قورسلا ءؤ ! التا■؛، سورة في قوله وهما عليه. يقحعه لم من ومنهم .، نبينا على 

.4دأً=محلثا موشم، أممه ظم هكأ ؛^،^ ٥٥لإ مل؛ من عثاث. 
عثكقصمبمنا مؤ؛ ينهر ممح، تن، ري.ة ثسلثا المؤمن: سورة فى وقوله اء[، ]الت

[.٧٨]غافر: أس^ ِيإدن إلا قاثو أينا آن ,لتس؛وو َةق ؤنا عقاثت ثمصص، ئآ مي، يمنهم 
آدمبين، ت؛، كانالّي، القرون أن على يدل، مجه بمد ؤب0 قوله: أن، الثالثة: الجهة 

كلهمدون، عثرة ونوح آدم بين، كانتت، عباسم،: ابن، قال، كما الإسلام، على أنها ونوح 
الأية.ن، هن ير نففي محير ابن عنه نقله الإسلام، على 

ملسثريىآكتثن آث4 فمث، وثو،ده آمة آلقاس ؛ كقوله أخر آيات، عليه تدل( المعنى، وهاوا 
[؛١٩]يونس:ئا-حتطوأه ييؤده أمه إلا" ألتنا_، َة0 ؤ)، وقوله: [، ٢١٣]الهقرة:ومتذرزه 

قومم>، وثع ما وقع حتمح، الإسلام، ريق، على كانوا أنهم الأقوال أصح عر ذللث، معنى لأزأ 
بالجنة،أطاعهم من مبثّرين الكفر، ذلك، عن، ينهون، التبيين ش ا فبحث، الكفر؛ من نؤح 

_.لام والالصلاة نبينا وعلهم، عليه — نؤح ذلك، فهم، وأولهم بالنار، عصاهم من ومنذرين 
.ُ بمدْثه. يى يأتتئ مج إث^ آيثنآ r؛t ،إوث أيثنآ ^إيآ قوله: ها،ا على ويدل 

يقولونأنهم وغيرها الصحاح فهم، الثابتة الشفاعة أحاديث، وفي [. ١٦٣اء: ]المية ألا 
البقرة.سورة فهم، ذلك، منا قي. كما لأرضى ا لأهل طه ا يحثه رسول أول إنه لنوح: 

عىزجر أعفلم فيه بمياه ] fS-بمالي• إدُوب يبم، ■ قوله أن الرابعة؛ الجهة 
نعالهم،؟طه ا يرصهم، لا ما ارذكاب 

خءمبوّد، ما يبملأ آلإلسر( حكا كقوله: حدأ؛ كثيرة لذ.لخإ الموضحة والايات 
يتهصدوئي كؤن إم اؤألآ ه: وقول]ق،[ أتري.4 م، يبم، إنه آمي ُبمث ثئثؤ 

ود[،]م 40ألقدور دك محق ِإةم محن وثا ثس تا :م ثايخ مثئئون خن ألأ 



الآة)ها(الأسراء: سورة  ٤٦٦

منذلك غير إلى [، ٢٣٥]البقرة: هآندوو،ه أذثستمحإ ة" ما ٣ أثت أن ؤو1ئوتتا وهوله; 
لأيةا هذ0 قي رركم(( ولفظة ، هود مورة أول ش محوصحآ البعث هزا قدمنا وقد الايات، 
تلقوله بيان القرون؛أ أرمن قوله فى وُُمن؛أ ؛؛ أرآهلكنا ل يه مفعول نصب محل فى الكريمة 

قوله!ش للٌناا لمقلة وأما بالجنس• العدد يميز كما له وتمييز [ ٢١١ت ]البقرة 
وزعم, للالبحراأفي حيان أبو اختاره الذي وهو الغاية، لابتداء أنها فالفلاهر ه مج بمد 

تعالى.الله عند والحلم حيان، أبو عليه ورده الأولى، محن بدل الثانية ررمنءآ أن الحوفي 
سعتهرحمحان ثأؤلجك مهمين همهو سعيها ثا وسمي آرذحرْ أثّإد ومن ؤ • تٌالى يوله 

لهتاوسمي \إأينر؛ أأراد ومن ؤ أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل — ذكر ■ مسكيإ 
نهيهواجتناب الله، أمر امتثال وهو به، تنال الذي عملها لها عمل أي سعيهاه؛ 
مشركغير . وعلا جل . لله موحد أي يوأرنله؛ وهو ؤ الهشري الوجه على باحلاص 

القليل.عمله عن الجزيل الثواب شبه بأن سعيه، يشاكر فه ا فان به؛ كافر ولا به 
لأنبافه؛ الإيمان مع إلا تنفع لا الصالحة الأعمال أن على الدليل الأية وفي 

•وهو ؤ قوله! ذلك في شرط لأنه حسنة؛ معها نفع لا محسة الكفر 
منألصطشث، من ينعل ؤو٠رنح كقوله؛ كثيرة آيات في هذا تعالى وصح أ وقد 

;وقو]ه ]النساء[، .اه ممإ يئلئنوف ولا ألجنه يذحلوف موين ثم أيئ أؤ تحم 
يآنثيأجنثم محقهن ثنه توة منث/ مرين وهو أنق أو تحر ثن ثنلثا فئ ؤس 

عملنتق ؛^١ إلا هلا سئثة ثيل ت وقوله ]ال-ح-ل[ .ه ثموة نهمأ حقا ما 
خآفها جمن أئق يت.ثلوى قأهمكك مهمبمت نهو أنق آو يحتم تن صتثطثا 
الأيات.من ذلك غير إلى ]غافر[ .4 حثالب، 

لفقدذلك؛ ينفعه لا اخلاحس القه أطاع إذا المؤمنين غير أن لأيات ا هذ0 ومفهوم 
وعلاجل — بالله الإيمان هو الذي القبول شرط 

غيرأعمال في كقوله أحر آيالت، في لمفهوم ا هذا — وعلا جل — أوضح وقد 
تونوله ]الف_رق_ان[، ه ثغشإكتكلئ ثجنكه ■ةئزا ين عملؤأ ما اك ؤوبمي'ٌآا ت مؤمّين ل١ 

[،١٨]؛؛;؛٣: ءاهم،ه ى ق آلإخ يد آئندئ، َةرماد أئمأهر بؤيهم َةثروأ أق؛1نتث■ ؤٌثئ 
بجدهو جمآءم إدا -تئ م1ء أش٠ئان بجنبه يعة َكم أعثلهم حقمؤأ ُؤ1ُؤبم ه؛ ولوق

الأذن.من ذللئ، غير إلى [، ٣٩]النور: ثفا4 
اللهإلى به يتمري، الذي الكافر عمل أن أخر مواصع في — وعلا جل - بين وقد 

آليتاآلبمتؤ، دود-ث 'َةاث ؤس ; كقوله لاحرة ا في منه له ولاحظ الدنيا، في به يجازى 
إلاآلاتحتق 1، ثم لإس اك؛ن ؤقش . بحوة لا فها وئز ذي1 إق،م ، jyوزبقبما 
تعالى:وقوله ]هود[، .ه ثمؤق 'تتتكاذوأ ثا رئطث ييا مننعوأ ما ؤحنقل آلناو 
ؤ(لإ وما ويدء آلييا حنك ليد 'ثاكن وش •_؛،، ي، لإ زد آلاحتن -ميث، ليد ِكاى 
■]الشروى[ وه تجس ين أمحق 
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فيبعمله الكافر ا^^٤ من. الأيات هذه به جاءت ما نحو النبي عن وثبت 
أبيبن بكر أبو حدثنا ت حبمحيحه في ه الحجاج ين مسلم قال أنس، حديث من الدنيا 

بنهمام أحبرنا هارون، بن يريد حدثنا ت قالا — لزهير راللقفل — حرب بن وزهير شيبه، 
مؤمنايظلم لا افه ررإن اض رسول قال قال! مالك بن أنس عن قتادة، عن يحيى، 

للهبها عمل ها يحسناته فيطعم الكافر وأما الاحرْ. بها ويجري الدنيا في بها يعقلي حسنة 
•بها؛؛يجزى حسنة له تكن لم الآحرْ إلى أفضى إذا حش الدنيا، في 

عنقتادة حدثنا أبي، سمعت قال؛ معتمر حدثنا التئمي، النضر بن عاصم حدثنا 
منؤلمنه يها أطعم حنة عجل إدا الكافر ررأن اش رسول عن حدث أنه مالك! بن أنس 

.طاعته((على الدنيا قي رزقا ويعمثه الاحرْ، ش حسناته له يدحر الله فإن الموس وأما الدنيا، 
عنسعيد، عن عقناء، بن الوهاب عبد أحيرنا الرازي، الله عبد بن محمد حدثنا 

■حدبجما بمثل ه المي عن أنس، عن قتادة، 
بعملهينتفع الكافر أن من والسنة الكتاب من أدلته ذكرنا الذي هذا أن واعلم 

عنوالتنفيس والجار، الضيف ؤإكرام الرحم، وصلة الوالدين، كير ت الدنيا في الصالح 
ِ؛نبقوله* ذلك على. نص كما تعالى نثه ا بمشيئة مقيد كله ذلك،، ونحو المكروب 

•منييه لس ئثآء نا ٥< عثت، ألماحلأ يرثي 
الأصول.فى تقرر وقد والأحاديث، الأيات س ورد لما مقيدة الكريمة لأية ا فهذه 

لهوأشار . هنا كما والسبب الحكم اتحد إذا سئما ولا المهللق، على يقضي المقيد أن 
تبقوله السحودآ( ررمراقي في 

والسببحكم اتحد فيهما إن وحب ذاك على لق مهلوحمل 
ا.ه.محوغُ مدموث1 ثشد ءم إقها أؤ مع عتل ه تعالى ةوله 

علىلأمته ^،^٤ ه؛ البي إلى متوجه الكريمة لأية ا هذه في الخقلماب أن الظاهر 
ائهمع يجعل لا أنه معلوم . لأنه .، وعلا حل . له العيادة في التوحيد ص إحلا لسانه 

مخذولأ.مذموما يقعد لا وأنه آحر، إلها 
يذللا،والمراد الخهلاب، إليه يوجه ه أنه على واضحة دلالة الدالة الأيات وس 

آودهح ألبمتكتر عندك ستئ وما ت تعالى قوله . هو حقلمابه نفس لا لأمته التشريع 
منشؤ,إثا ت قوله معنى لأن حقرثاه محولا لهما وش ئمر؛لثا ؤلأ أي لذآ ئكنر ٥؛^ َؤدهثا 

أنومعلوم أف،، لهما تقل فلا الكبر أحدهما أو والداك عندك يبلغ إن أي لأية؛ ا ه . .  ٠
يعدالكبر أحدهما أو بلوغهما لاشتراط وجه فلا طويل؛ بزمن ذلك، قبل ماتا قد والديه 

العربيةاللغة أسالم، ومن .، لعيره التشريع المراد أن إلا طويل، زس منذ ماتا أن 
وهوالراجز، قول ذلك في السائرة الأمثلة ومن غيره. بالخطاب والمراد إنسانا حعلا؛هم 

.لفزاري:امالك، بن سهل 
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جارها يواّمعي ني أعاك إي
أحتهفأنزلته غائبآ؛ فوجده الطائي لأم بن حارثة زار أنه المثل هذا وسبب 

تهى ليسمعها غيرها لأخرى مخاطيا فقال جمالها، فأعجبه جميلة؛ وكانت وأكرمته، 
فزارهتى ففى ترين كيف والحسضساره البدو خير أخت يا 

جارها يواسممعي أعني اك إي_اره م_ع__هل_حرة هوى يأصبح 
تبقولها وأجابته مراده، المرأة ففهمت 

ارهدعالولا زوج الغي تأبلا زاره ففتى —ا ي ول أفإني 
استحارهبأهلك إلى رحل فا اره حالهدي أهل سراق فولا 

الكلامرحع بمعنى المحاورة من استتفعال أصله أن ررباءستحارةاأ ت قولها أن والفلاهر 
وجوابيكلامك وهي وبيك، بيني وقعت التي يالمحاورة أهلك إلى ارحل أي: بجنهما؛ 

الساقعلةالعين من عوض ررالأستحارة،؛ فى والهاء ذلك! غير على منى تحصل ولا له، 
الصرف.فن فى معروف هو كما يالإعلال، 

ءاحرهإكها آؤ خ عتل ^^٠ قوله: في الخهلاب أن إلى العلم أهل بعض وذهب 
معالحهلاب إفراد الحربية اللغة أساليب ومن المكلف، إلى متوجه الأيات مجن ذلك ونحو 
معلقته:في الحبي بن طرفة كقول التعميم قصد 

تزودم لمن ار الأخببويأتيك جاهلا كنت ما الأيام لك ستبدي 
وجعلتصير، أي قوله: ومعنى والزمخشري، والكسائي، الفراء، وقال 

الراجز:قول منه الفراء 

اببالجلولا وشاحان الولا الخضاب الجارية نع يقلا 
ابعله لر لأيا د عقوياب الأركقي تلتأن دون من 

لعاب.له يصير أي 
البحر.في حيان أبو قاله صار. بمعنى قضاها إلا حاجة يسأل لا قعد : الكسائي وحكى 

مذموماالناس في فتمآكث أي المكث؛ عن عبارة هنا والقعود : أيضا قال ثم 
ماكثومعناه حال. أسوأ فى هوقاعد ت شخص حال عن سأل لخن تقول كما مخذولا؛ 
المذمومسأن من لأن حقيقة؛ القعود يراد وقد . جالماأم قائما كان ء سموا ومقيم؛ 

معنىوقيل: القحود، وهو حاله بغالب وعبر متفاكرآ، حائرآ يقعد أن المخذول 
حيان.أبي كلام من. الغرض محل اه. المكارم، عن أقعدك ما تقول: والعرب فتعجز. 

اللهأشرك حيث الناس، س العقلاء ومجن الله من الذم يلحقه من هو : هناوالمذموم 
•شيء على يقدر ولا يضر، ولا ينفع لا ما 

تقوله ومنه النصر؛ منه يؤمل. كان من ينمبمره لا الذي هو والمخذول: 
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فيخذلأعليه يبغى أن بولكن حياته اء انقفبميتا المرء إن 

في- وعلا ض - أمر إتمننأه. ءياْ إلا ئدمحإ ألا ثبم، تحار: قوله 
الوالدين.إلى بالإحسان الأمر بدلك وقرن وحلْ، له العبادة يإحلاص الكريمة الأية ؛مذأ0 

فيذكره هنا، والمدكور — وعلا جل — وحده بعبادته مقرونا الوالدين ير وجعله 
إنسشناهوتثو؛إأ-م-، سيئا ؤدء يئرافأ ولا أثن أؤوأع؛لوأ ؛ اءءأررالنمحورة في كقوله أخر أيات 

لإمحي-قاآممت ءلأ ثيدوة ب إس>بج؛إا بؤ، .؛نكى أحديا هإد' البقرة! في وقوله [. ٣٦]الساء; 
دووما  ٠١٥أثتآ؛ إئ َقه 'قنسط ؛وإلا لقمان! محورة في وقوله [. ٨٣لبقرة: ]I إحثكايأه 

[.١٤]لقمان: صثفي4 ي، إلا ه زثا ؤكء 
كقولهشركهما إلى داعيين ٌمكثن كانا ولو لازم برهما أن آحر مرصع في وبين 

ف،ربماجهما يتهما ئلأ ءلم يدء أك ثس ما ي_، نمك أن •٥^؛؛ جلمهدائ وإن ؤ قّمان! لفي 
وإنحئنا يؤلدك ألأنس العنكبوتة! ١١فى وقوله [. ١٥]لقمان: معمؤثاه آليتا 

٨[.]السةبوت: محربمأتكلمه إو يعهمأ ثؤ عنأ يؤ؛■ ثك ؤى ما ي( كمك -ثهدالأ 
عبالته،في _ وعلا حل _ بتوحيده مقرونا لدين الوا بر لأيات ا هزه في _ وعلا حل - وذكره 

■كثيرة أحاديث ذلك في الني عن وجاءت الوالدين، ير وجوب تأكل. ة محي على ل يل. 
تعالى!بقوله بينه إثساثاه وأأو؛ؤتما ؤ المن،كورة! لأيات ا في . وعلا جل — وقوله 

آؤدو1أ\ آو=كان عزوك تنثن إثا تطنأ وإ'ي,ذوتي إياث إلا سويأ أي ثبم، ؤد4ش 
عىجنخ لهثا ثآنفمر_| . محتفيبما ولا له1ا وش نمزهثا ولا أي ئ مر ئأد 'ؤلآهثا 
فيالمل،كور إليهما الإحسان من هل.ا لأن .ه؛ تغمل رثاف، َك أتهمهثا رب وش! أؤحتؤ 

الذلإلى ؤإمحافته الجناح، حمض معنى إيفاح - تعالى الله ماء إن - وسيأتي الأيات. 
جواز)منع المسماة رالتنا في لإيضاح ا غاية ذلك أوضحنا وقد ارالش-عراءاا محورة في 

والإعجاز(.للتعبل. ل المز في المجاز 
وأوجبوألزم، أمر معناه! وؤتأه وقش ؤ اكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 

إياه.إلا تعدوا ألا ووصى 
فيحيان أبو واختار به، ضلوعا أمرأ أمر أي ه؛ غث وقش ؤ الزمخشري! وقال 

بمعنىفهو فحله، عن با نائمصدر أنه ؛ؤإمثثاداه قوله! إعراب أن المحيقل( )البحر 
كقوله!معروف، الهي على الصريح أو المعنوي الأمر وعقلفط الأمر، 

وتجملأمحي لئ، تهللا يقولون مْليهم على صحى بها وقوفا 
بالوالدينوأحسنوا أي. إمثثاداه؛ ُؤدأمحهيا الكشاف،! في الزمخئري وقال 

إحسانا.بالوالدين تحنوا بان أو إحسانا، 

■.ه ميسقإ ولا لهر همزأ ثيمحبما رش ين تنؤ أثغت عم سيمس ؤوإئا تعار! قوله 
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حئهُ(لهميق يا ءؤوءات قوله: في قبله المذكورين إلى راجع قوله: في الضمير 
شيئانملهم فلم المذكورين هؤلاء عن تعرض إن الأية؛ ومعنى ألثيل4، محآين ثألمسكتث 

حلال؛رزق أي ر-بمءوهايم رك من يخمن ؤاقآو\.0 عنهم الذكور ؤإعراصك ، عندك ليس لأنه 
لهمكالدعام طيبأ، لطيفا لينا أي منّوريه؛ مة لهر ُؤممل منه فتعطيهم افه يرزقكه كالفيء 
منه.تعطيهم أنك رزقا قفله من ر يإذا الله بأن ووعدهم الرزق، وسعة بالغنى 

الإعطاءعلى يقدر لم إن وأنه الأخلاق، لكارم لنبيه الله من عظيم تعليم وهذا 
المبيح.الإعهتاء من خير الجميل الرد لأن الإءعلاء؛ عدم في فليتجمل الجميل 

سورةفي ِ وعلا جل - الله به صرح الكريمة، لأية ا هذه عليه تا دلالذي وهدا 
ولقد[. ٢٦٣]البقرة: ١^،^ يبتهتا صادقة تن حيّ وممحْ ضث، ُؤمت قوله؛ في ررالبقرة؛' 

الودين لفإني ين لللسائا هبأجود أ يومورق، تكن' إلا '  ء
مردودىن حا ؤإمنوالي ا إمخلقي من الخير السائلون يعدم لا 

يعطيما عدم ءتلّ إلا الإءهلاء عن يحرض لا ه أنه إلى تثير الكريمة والأية 
غايةهو وهذا عنهم. يعرض ولا منه، يحقليهم فإنه الله يره إذا النتفلر الرزق وأن منه، 

لففلمن الفاعل بمعنى مفعول القرطبي: وقال الأخلاق، وكرم الجود 
كاليمون.الير 

هوالذي الشرط بفحل متحلق رغث،ه من يحمد قوله: أن قررنا مما علتا وقد 
الشرط.بجراء لا ُؤترصسه 

لهمقفل ذلك: ومعنى عليه، وتقديمه بالجزاء تعلقه ، اتقئاففي الزمخشري وأجاز 
بذلكلابتغّائك بهم؛ والهلف( عليهم ر يأي ربك؛ من رحمة ابتغاء ميسورأ فولأ 

الالجواب فاء بحد ما بأن المحيقل( )البحر فى حيان أبو عليه نلكا ورد الله، رحمة 
يقمإن تقول: أن خانمأ فاضرب يقم إن قولك: في يجوز لا قال: قبله. فيما يعمل 
انتهى.عليه، منصوص وهل،ا فاضرب. خالدا 

للمآكفار؛راجع نمضي ووأثا قوله: في الضمير أن جبير ين سعيد وعن 
اللهمن هداية أو عليهم، لك نعر أي ربك، من رحمة ابتغاء الكفار عن تعرضن إن أي 

انتهىالدمثقي، سليمان أبو قاله ياللمّان؛ المداراة الميسور: فالقول ا هل. وعلى لهم. 
يسرتتقول: التحل،ي، من وميسور ومتعديا، لازما يكون ، بالتخفيفر ويالبحر* من 
.أيضاحيان أبو قاله أعددته؛ إذا كذا للئ، 

َكا0إقهj ، ٣٢ذ يترف هلا ظق، ِلهملتهء -حع1؛ا ثثد مثلوثا بثل تعالى: قوله 
اممهجعل فقل مظلوما قتل من أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - بين منهؤُإه. 

الإسرافعن والنهي منصور، بأنه ووعده القتل، في الإسراف عن ونهاه ّلهلانا، لوليه 
صور:ثلاث شامل هنا القتل في 
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الجاهلية،في تفعله العرب كانت كما بواحد، أكثر أو اثنين يقتل أن الأولى■ 
المشهورة:البسوس حرب في عباد بن الحارث بن بجير محتل لما ربتعة بن مهلهل كقول 

تالمشهور قصتيته وقال عباد، بن الحارث فغضب كليب؛ نعل بشسع بؤ 
الحيعن وائل حرب قحت لمني ة امعنالقل مربا ريق

إلغ_ غالي يالثسع الكرام بيع إن ني مة امعنالعل بمر ا قرب

فيداحل القتل في إسراف قتله في يشتركوا لم بواحد جماعة قتل أن ومعلوم 
الكربمة.الأية فى المذكور المهى 

غيرهبذنب البريء قتل لأن القاتل؛ غير ولكنه محقعل واحدا بالقتيل يقتل أن الثانية؛ 
,أيضاالأية في عنه منهي القتل، في إسراف 

.أيضاالقتل في إسراف المتلة زيادة فان به، ويمثل القاتل نقّى يقتل أن الثالثة؛ 
إليهومال العلم، أهل بعض ذكره فما الكريمة، لأية ا معنى في التحقيق هو وهذا 

القتل؛في الجاني الظالم يسرف فلا الأية معنى أن من الميل، بعض تفسيره في الرازي 
الوأنه صعقه، يخفى لا المقتول لولي ض ا جعله الذي والنصر المّلقلان، من له تخويفا 

منصّورييم.كاث ؤإقةُ • بعده محوله مع يكم 
أسارولكنه مفصلا، بيانا هنا يبينه لم المقتول لولي الله جعله الذي السلهلان وهذا 

القاتل،على المقتول لولي السلتلة من. اطه جعله ما هو السلطان هذا أن إلى موضعين في 
.مجاناأو الدية على عفا ثاء إن أنه ذلك ينافى ولا أحب. إن قتله من تمكينه من 

النهىلأن الذكور؛ لهلان الذكر يعد أكله ق ثنرذس ^٥٨؟ ؛ هناقوله الأول؛ 
هوالذكور ١لسلقلّان أن على يدل الذكور ١لملط-ان بذكر مقترنا القتل في الإسراف عن 

فيه.الإسراف عن المنهي القتل ذلك 
ققوله؛ إلى ١^^ ؤ، أكمتاص عوقأ ^٢^، تعالى؛ قوله الثاني^ الموصع 

المذكورالملقلسان أن على يدل فهو [، ١٧٩، ١٧٨]البقرة: ألآكبه حيت آثتمبماهن 
القرآن.القرآن به يبين ما وحير هذه، القصاصى آية تضمنته ما هو 

تالكريمة الأية بهذه تنطق مسائل 
سلطانلوليه ليس مظلوم عير محتل من أن أؤمءللوث1ه قوله؛ من يفهم الأولى؛ المسألة 

كماقتله، فى لوليه محلهلان ولا حلال، فدمه بحق قتل من لأن وهوكذلك؛ قاتله، على 
امرئدم يحل ررلأ ؛ الله رسول قال قال؛ عليه المتفق مسعود ابن حديث بذلك قدمنا 
والنفسالزاني، الثيب ثلاث؛ بإحدى إلا اف. رسول وأني الله إلا إله لا أن يشهد ملم 

,ررالاJلةااسورة في إيضاحه تقدم كما للحمامهءا الفارق لدينه والتارك يالتمس، 
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تأيضا قوله في المفهوم بيان به يظهر ■؛ؤمه1اوماه ت قوله في المفهوم هدا وبيان 
[.١٥١]الأ;عام: أوؤ4 ^١^٠ ك ءَ أي أقش ثنوأ وة 

الثلاثغير المسلم قتل لإباحة أخر أسباب الأدلة بعض في ورد قد أنه واعلم 
أحدأ؛يقتلوا لم إذا المحاربون ذلك من العلماء، بين ذلك في اختلاف على المذكورة، 

أؤيثتلوأ ون قوله؛ قي المذكورة الأربعة الأمور بين مخير الإمام بأن يقول من عند 
.رراّددةآأسورة في مستوفى إيضاحه تقدم كما [؛ ٣٣ث ]المائدة بصثيوأه 

ذلكفي الأقوال قدمنا وقد اللواط، فاحشة في يه والمفعول الفاعل قتل ذلك ومن 
.ررهودأ،سورة في يايضاح وأدلتها 

لديتهالتارك رر قوله؛ في المذكور الكافر قتل فى دخوله يبعد فلا حر ن ا قتل وأما 
ساتمنىيتفئر ووما ت تعالى قوله فى الماحر كفر على القرأن لدلالة للجمائ® المفارق 

ممن ؟٥^٠ ؤوما وقوله: [، ١٠٢]البمرة: آيتزه ألئاس ثتلثوف ممروأ وثلكإ 
ولالمنض تا ^ضمحرن ت ه وقول[، ١٠٢ت ]البعر0 ه ثؤ فئنة عقن إئما يقولا حئ 

[.١٠٢]البقرة: بث ألأجرة ؤ، لؤ تا أقريته ثن عيموأ ولقد نشهم 
لدينهالتارك رر في داخل مرتد كافر فهو وجوبها أنكر إن فانه الزكاة، مانع قتل وأما 

القتل،لا القتال فيه يجوز فالذي بوجوبها مقر وهو منعها إن وأما للحمائ؛(، الفارق 
محروق.واضح فرق والقتل القتال وبين 

معه،البهيمة وتقتل هو يقتل بهيمة أتى من أن من الحلم أهل بعض ذكره ما وأما 
معه((واقتلوها فاقتلوه بهيمة على ويع ارمن ه؛ الله رسول قال قال؛ هريرة أبي لحديث 

علقمة،ين عمرو بن محمد وفيه يعلى، أبو رواه الزوائد(: )مجمع في الهيثمي قال 
عنالحصين بن داود طريق من ماجة ابن ورواه ثقات■ رجاله وبقية حسن، وحديثه 
•مرفوعا عباس ابن عن عكرمة 

الثلاثفي المسلم دم به يباح ما حصر لأن يقتل؛ لا أنه على العلم أهل وأكثر 
معالحديث، هذا من ؛التقديم أولى عليه المتفق مسعود ابن حديث في المذكورة 

الخمائلمن ذلك غير إلى حق، بغير المسلم قتل في والمة الكتاب في العظيم التشديد 
لفرؤع.ا في الذكورة 

ابنحديث فى الذكورة الثلاث فى الحصر هذا —؛ عنه الله عفا - مقيده قال 
مطعنلا ثبوتا يوحي ثبت ما إلا عليه، يزاد أن ينبغي لا الصحيح في الثابت مسعود 

تعالى.الله عند والعلم لقوته، فيه؛ 
هذافى يدخل لا ختلآ المقتول أن على تدل أخر آيات جاءت قد الثانية؛ المسألة 

تالأ''ماب؛ظوئ؛تقمه سدت ما وقى هء قثطأنُ يثأ ثنلح ئبم=ظلم كقوله؛ الحكم 
صحيحفي ثبت لما [؛ I٢٨٦ ]البقرة لئطكأظيم ؤ يبينا إن نواحينا لا رسننا ؤ وقوله؛ ٥[، 
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ئدنعم اممه ررقال قال; قرأها، لما ه النبي أن هريرة وأبى عباس ابن حدث من لم م
مانن ئم [ ٩٢ظ4 إب فئتا بمثل آن ض ص وثا وؤوله: فعين"• 

إقسثة وديه مقثن رمز مذ حملقا نويثا قل ُؤوش بقوله; حطا القاتل يلزم 
فيمعلوم هو كما وجنا قدرأ الدية . بض وقد [. ٩٢]النساء: يةث;د.م_أه أن إلا ١^^ 
إيضاحه.معيأتى كما والفقه الحديث كثب 

الأيةحكم أن مثلوثاه هبل ؤون0 ت تعالى قوله إطلاق من يفهم ت الثالثة والمسألة 
لأنذلك؛ ونحو بحجر الرأس كرصخ محدد وبغير كالسلاح، يمحيد القتل فيه يستوي 
القصاص.بم، ظلما القتل اسم عليه يصدق الجميع 

الروايتين.أصح في وأحمد والشافعي، مالك، منهم العلماء، جمهور قول وهدا 
العلماء.جماهير مدهسا هو ت مسلمأ؛ ررشؤح في النووي وقال 

أرادمن يرجع والدية القتل بين المقتول لولي التخيير حول للعلماء خلاف وهناك 
الأصل•إل عليه الوقوف 

وليأن المسألة هد0 في بالدليل رجحانه لي يفلهر الذي —• عنه الله عفا — مجقيده قال 
دفعها؛على إجباره فله الجاني وامتنع الدية أراد فلو الأمرين، بين المخير هو المقتول 

يقول!يثه ١ ولأن عليه، التقدمة لأية ١ ودلالة ذلك،، على عليه المتفق الحديث لدلالة 
[.١٩٠]١^: ألبدة؛4 إل 1دتؤ تلئو! وب يقول: [، ٢٩]الماء: آسثتقإ4 ثقوأ 
يمنعهأن للوارث لماله صونا ه نفإهلاك أراد إذا أنه الواضح الأمر ومن. 

بماله.دمه صون على ويحيره الصواب، طريق عن الراح التصرف هدا من 
عندلديته الميت ملك يقرر أنه عندي القولين أطهر -؛ عنه الله عفا ■ مقيده قال 

بتوريثالمذكور الحديث في للضحاك . النبي لتصريح أملاكه؛ كسائر فتورث موته 
،للست، مملوكا كان ما على إلا شرعا يهللق لا والميراث ديته، من الضبابي أشيم امرأة 
.أعلم تعالى واطه 

لطانالهذا له انفه جعل الذي المقتول ولي تعيين في العلماء احتلف ت الرابعة المسألة 
.لأية ا . ..عّأءثنناه ِلوِكيء جعيا همد مهلاوما فبل ت قوله في لكريمة ا لأية ا هذه في دكور خلا 

المسألةهذه فى عندي رجحانه الدليل يقتضي الذي ت عنه لاه ا عفا — مقيده قال 
علىالولي إطلاق من مانع ولا إناثا، أو كانوا ذكورأ الورثة هم لأية ا هذه في الولي أن 

كلأيجعل مبب غيره وبين بينه انعقد من لكل الشامل الولي حنس المراد لأن الأنثى؛ 
[،٧١]المو؛ة: ه نؤ آزتآث بمئم ثألتوضق ت تعالى كقوله الأحر يوالي منهما 
[.٧٥]الأنفال؛ ِسىه أوق نسمم أترحايّ • وقوله 

مقروناالأخرين، أشقى أته على الدال للحديث قوية؛ يكفره أيضا قال من وحجة 
علىيدل وذللث، ^__[ ]lJإ.اه آقمتها أبعث I قوله في الذكور صالح ناقة بقاتل 
تعالى.الله عند والعلم كفره، 
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اتباعلأنه ت قالوا التقيد، مع الكريمة الأية هذه من العلم أهل بعض أحذ همه؛ 
العلم.غير 

فيالكفار به افه ذم الذي الأعمى الممليد أن شائ، لا عنه اممه عفا - مقيده قال 
وإلاؤ كقوله؛ متبعه؛ وكفر منعه، على الآيادتإ من وغيرها لأية ا هذه ريل كتابه من آيالت، 

اتيؤبىلا ءابثآؤئ-لم كايى ؤؤ ءاآءآ عقي أؤا ثآ ئمع بز هؤ\' أممه أنزل تآ ثم نز 
ألئنولوإث، ه أنزل آ اق تاؤأ ثن مذ ؤ'ولذا وقوله: ]١^؛[، .4 بمتدوث ولا ثء 

.هتبمدون ولا سيئا يعلثوة ك ءا؛آؤئم 'كاث أوؤ ءاباءأ ئقؤ وجدئا ما -حتثا ق_ادوأ 
آنإوءاياءآ عقه ؤمدئا م، ثبع بز ه1لوإ أممه \ئإإ مآ أئمأ لم يل وقوله' ل.ْ[، ]الان
نبه،من تكنيا ءايثم ^أم وقوله; ]لقمان[، .اه ألتعير عياب، إك يدعؤيم ألثتئن تكان 

).ءاقنهم عق وإيا أفذ عق ءائاءوأ ؤجدنآ إدا يالؤآ بز ؤا سثتسكأل م ئهم 
عقوJثا آمك عق ءاباءJا ؤحدثا إثا مهفينيها هال إي دير من مئة ف، ^ii^، ين آربم1نا ءآ ه؛ؤلن( 
[،٢٤-  ٢١]الزخ-رف؛ ؛؛!،^^ ١٠عقه ،م منا إثدئ جئتم أؤإو قل ؛.( مثندؤت ءامهم 
هيم: Ijj][؛اباوواه بمني عك عنا ثثدوثا أن ردوف يثلنا ئشز إلا أنتن إن : وقوله 

الآيات،.من ذلل؛، غير إلى [، ١٠

بصيدهانحن التي لأية ا بهذه تبعه ومن حزم كابن الفلاهرية بعض استدلال أما 
ومنع، به القائل وتضلل مطلقا، الث_رع في الاجتهاد منع على الايات، من وأمثالها 

هوكما معناه، بغير وتفسيره ، موصعه غير في القرآن وصع همن فهو أصله، من التقليد 
الدينمن معلوم أمر بفتياه وعمله للعالم الجاهل سؤال مشروعية لأن الفلاهرJة؛ في كثير 

بفتياه،فيحمل قيمتيه ه المحا أصحاب بعض سأل العامي كان أنه ومعلوم بالضرورة. 
نصفيها يوجد لم إن المسالة أن المعلوم من أنه كما المسلمين، من أحد ذلك ينكر ولم 
وسنةفه ا كتاب تفهم في هته ءلا بقدر حينئذ الحالم فاحتهاد ، ^^ نبيه سنة أو فه ا كتاب من 

بينجاريا وكان لمنحه، وجه لا ، به المنعلوق من عنه المسكوت حكم ليعرف نبيه 
إن— الإيضاح غاية وسنوصح المسيّين، من أحد ينكره ولم ه، الله رسول أصحاب 

حكمواستنباط ١^٤، في الاجتهاد مسألة والحشرأ؛ الأنبياء، سورة راش - تعالى افه شاء 
أدلةونبين . غيره أو الإلحاق كان قياسا؛ به بإلحاقه به المنطوق مجن عنه المسكون 

احتجاجهمفي بقولهم قال ومن والنفالام، كالفلاهرية المحالفين شبه رد وتوضح ذلك، 
ذلك.جمع بطلان يتضح حتى عقلية ويشبه دعواهم، على الله كتاب من وايات بأحاديث 

الفيما والقياس بالاجتهاد القول صحة به يعرف نلكا من طرفا هتا وسندكر 

الآكريم.للشنع محالف غير عليه المصوص بنظيره النظير إلحاق وأن فيه، نص 
ينكرهيكاد لا بينهما الفارق ينفي به بالختلوق عنه المسكون إلحاق أن أولأ اعلم 

معنىفي س لقيا ا  ١١ظه الشافعي ؤيسميه الجلي، القياس من نؤع وهو مكابر، إلا 
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عنهمسكون إلحاق أنه مع القياس، اسم عليه يعللمون لا الأصول أهل وأكثر الأصل،، 
الحكم.في الفرق أعني بينهما؛ الفرق لعدم به بمنهلوق 

أنفي عاقل يشك لا فإنه ثما يقل ^٥^٠ ت تعالى قوله النؤع هذا أمثلة ومن 
عنه.المسكوت الضرب عن النهى على يدل به المنعلوق التافيف عن النهى 

درزينكثان مثل وش . يزه ثثإ دره يثقال يمثو ؤذن0 ت تعالى وقوله 
الدرةبمثقال بالمواحذة التصريح أن في أيضا ثك لا فانه ]الزلزلة[ ه إ. يرم ستإ 

عنه.المساكون الجل بمثقال والإثابة حدة لموا ا على يدل به لمنقلوق ا عليه والإثابة 

أنعلى يدل أنه في شك لا ٢[، ]التللاق: عيره دوى ؤوئيد)\ ت تعالى وقوله 
عنها.مسكونا الأربعة شهادة كانت ؤإن مقبولة عدول أربعة شهادة 

أنمع ؛العمياء، التتبحية عن النهي على يدل بالعوراء التضحية عن ونهيه 
عته.مسكوت ذلك 

يدلأنه في شك لا [؛ ١٠ت ]النساء أكتت،ئه يإأ آعكلون أليية ُأؤ,إن تعالى• وقوله 
حق.يغير له إتلاف الجمع لأن ؤإغراقه؛ اليتيم مال إحراق منع على 

عدل،عليه قوم العبد ثمن يباع مال له فكان عبد في شركا أعتق ررمن ه•' وقوله 
منأن على يدل عتق،، ما منه عتق فقد وإلا العيد، عليه وعتق حصصهم شركاوه فأعهلى 

والأنوثةالذكورة أن الشرع استقراء من عرف لما كذلك؛ فحكمه أمة في له شركا أعتق 
فيمحلرديين غير كانا ؤإن العتق أحكام في لهما تأثير لا طرديان وصفان العتق إلى بالنسبة 

.وغيرهماوالميراث كالشهادة العتق غير 

منععلى يدل أنه في شك لا غضبان،، وهو اثتين بين حكم يقصين ررلأ ت ه وقوله 
كالجؤعالنفلر، استيفاء من المانع التشويش بها يحصل حال كل في الحكم قضاء 

المفرطين.والحقب والحقن المفرطين، والحزن والسرور المفرطين، والعطش 

لمولا عن الهكب على يدل أنه فكب شك لا الراكد، الماء في البول عن ه ونهيه 
الحكمقي يوثر فرق لا إذ الراكد؛ الماء في القارورة من البول وصب مثلا قارورة في 

يمكنولا حدأ، كثيرة هذا وأمثال ونحوها، قارورة من فيه وصيه مباشرة فيه البول بين 
مساكونعلى به يمنهلوق امحّتدلألأ كله ذلك فى أن شك ولا مكابر، إلا فيها يحالف أن 

الالهناط،، رربتحقيق الأصول أهل اصقللاح في المحروق الاجتهاد تؤع وكذلك عنه. 
يحيقللا مكابر غير من فتها الخلاف يمكن لا التي ومسائله مكابر، إلا ونآكر0 أن يمكن 

نتؤ؛أيمعدل دوا يمء ■؛ؤثق5أ ت تعالى قوله ذلك فمن منها، أمثلة وسنذكر الحصر، يها 
مناهلتحقيق في احتهاد النعم من المعين النؤع يماثله المقتول الصيد فكون [ ٩٥]الماودةأ 

قوليقللان على قاطع دليل وهو كتابه، محكم في - وعلا حل عليه. نص الحكم، هذا 
واجب،الزوجات على والإنفاق أصله. من مستحيلا الشمع في الاجتهاد يجعل من 
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وقيمالحكم. ذلك مناط تحقيق في الاجتهاد من نؤع من فيه بد لا اللازم القدر وتحديد 
الوالزكاة اجتهاد. من فيه بل لا الواجب القدر وتحديد أتلف، من على واجبة المتلفات 

عليهاالدلالة في يجتهد ظنية مارات يا إلا فقر0 يعلم ولا كالفقير ، مصرفها في إلا تصرف 
إنماوعدالته العدل، بقول إلا يحكم ولا اه. إلا يعلمها لا الباطن حقيقة لأن بالقرائن؛ 

وكيلكالحاشرة. وطول والإعطاء الأحد بقرائن معرفتها في يجتهد ظتة بأمارات تعلم 
يحصى.لا مما ذلك غير إلى بالأمارات، القبلة جهة في فرين لما ا من الاجتهاد 

الحكملأية ا هده تضمنت المالكية! علماء من منداد حويز ابن قال مسألأ! 
علم؛به لما ما جواز على دل يمء ثث قس ثا ثمف أره قال! ّ لأنه بالقافة؛ 

إثباتعلى احتججنا وبهيا به، يحكم أن جاز ظه على غلب أو الإنسان علمه ما فكل 
يلحقفالقائف اتساعا، علما يسمى وقد القلن، غلبة من صرب لأنه والحرص؛ القرعة 

وفيالشبه. طريق عن بالأصل \ذنوآ الفقيه يلحق كما بينهما، الشبه طريق من بابيه الولد 
فقال!وجهه أسارير تبرق مسرورأ علي دخل . افه رسول أن ها عائشة عن الصحيح 

قطيفة،عليهما زيد بن وأسامة حارثة بن نيد إلى أنفا نظر المدلجي مجرزأ أن تر ررألم 
حديثوفي لمن الأقدام هدْ يعص إن فقال! أقدامهما وبدت رؤوسهما غطيا قل 

تفسيره.في القرطبي نقل يواسحلة ه ا قائفا، مجزز وكان يزيل! بن يونس 
أقوالاعتبار في اختلفوا العلماء أن المعلوم من _؛ عنه الله عفا — مقيده قال 

الأنصاريةبقصة اعتبارها بعدم قال من واحتج . اعتبارها عدم إلى بعضهم فذهب القافة؛ 
ق^،النبي الشبه هدا يعتبر ولم به رمست بمن جدأ شبته بولد وجاءت زوجها لاعنت التي 
المرأة.يجلد ولم زنى من الولد بآن يحكم فلم 

ذلكمن الوك ذلك أن به ه النبي لأثبت ب الأنا به نشت الشبه كان فلو ! قالوا
زنى،ابن الوك بأن والحكم عليها، الحد إقامة ذلك على فيلزم يه؛ رميت الذي الرجل 

تعالى.يله ا شاء إن النور( سورة )في إيضاحه يائي كما ذلك من شيئا ه ليي ا بمل ولم 
والموريؤإسحاق حنيفة أبي عن مروي الفاقة أقوال اعتبار بعدم القول وهدا 
وأصحابهم.

محتجين١لوك، في التتانع عند القافة أقوال اعتبار إلى العلم أهل جمهور وذهب 
الأعورين مجزز بقول سر المبي أن عائشة حديث من الصحيحين في ثبت بما 

المرور•من وجهه أسارير برقت حتى بعض، من الأقدام هده بعض إن ت لجي المد 
علىدليل القائف بقول سروره بل يعجبه، ولا بالباطل لمر . كان وما ! قالوا 

وأحرىعليه، قرر ما مشروعية فى كاف وحده تقريره لأن الباطل؛ من لا الحق من أنه 
•ترى كما ضح وا وهو عليه، التقرير على بالأمر المرور زاد لو ما ذلك من 

ذلكيقبل لا قال! من فمنهم ، احتلفواالقافة أقوال باعتبار قالوا الدين أن واعلم 
الجميع.في ذك يقبل قال! من ومنهم الحرائر، أولاد دون الإماء أولاد في إلا 
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لأنوالإماء؛ الحرائر أولاد في ذلك اعتبار التحقيق _1 عنه اش عفا - مقيده قال 
فيتقرر كما الدخول ثتلعية النزول سب وصورة حرة، ولد في وقع ه النثيا سرور 

صورةإن قائلات ئه مالك، للأمام حلافا الحق، وهو الجمهور قول وهو الأصول، 
•لموله السعودا )مراقى معا~حمآا وعمده اليحول، ظنه السبا 

تصبنا ظالإمام عن وارو بب السذوات ل إدّتحا بواحزم 

'نبيهان 
آخر؛لرحل فراشا أمه كانت إن يرحل مولود شبه في القافه أقوال تعتبر لا ت الأول 

زمعةبن وعبد وقاصي أبي ين سعد فيه اختصم الذي الولد شبه شدة رأى النبي لأن 
لزمعة،فراشا الولد أم لكون المسي، في الشبه هذا عنده يوثر ولم وقاصي أيي بن بجتية 
أخرىجهة من الشبه هدا اعتبر ولكنه وللعاهر للفراش ررالولد ؛ فقال 

سودةير فلم يأبيها ألحقه أنه مع عنه؛أ رراحتحيي زمعة بتت لمودة فقال النسب؛ غير 
٠ءنل<هم معلوم هو كما الخلاف، مراعاة في لكيه لما ا عند أصل المسال وهذه قعل. 

بالباطل،والقذف البهت، القفوت أصل الحربية! علماء بحص قال ث الثاني التنبيه 
ولاأمنا نقفو لا كنائة بن النصر بنو ررنحن .I الحم، همن روي الذي الحديث ومنه 

قيس،بن الأشعث حديث من وغيرهما مجاحه وابن أحمد الإمام أخرجه أستاه من لتتمي 
أمنانقيق لا أى أمنا،١؛ نقفو ررلأ ت وقوله تاريخه. في كثير ابن الحديث، هدا طرق وساق 

تلكميت ا قول ومنه - بها ون

قفيناإن الحواصن أقفو ولا ذنب ير غببريء الأرمي فلا 
تلجحدى ا النابعة وقول 

التقافيايشعن لا الحياء بهن ساكن العرانين شم الدمى ومثل 

اللغة،من معلوم هو كما الأتباع العرب؛ لغة في القفو أصل أن لتا يقلهر والدي 
.واليهتؤالقذف أصله إن قال! من ذكره كما المساوي اتباع فيه ويدخل 

ضعا0 ؤ وةؤ\د ؤألصت ألتنح ؤ.؛ة ؛!كريمة! ١لأية هذه في ت-حالى وقوله 
التفسيرتمن وجهان فيه م1،ثهه 

له؛فيقال جوارحه أفعال عن القيامة يوم يسأل الإزن أن الأية محنى أن ت الأول 
ولمإليه!؟ النفلر لك، يحل لا ما إلى نثلريت، ولم سماعه!؟ لك، يحل لا ما ممعن، لم 

عليه!؟.العزم لك يحل لم ما على عزمت 
كترعما كقوله! تعالى افه كتاب من آيات المعنى هذا على ؤيدل 

.4سنة َكامأ عنا . أمحن َكقنن وقوله: [، ٩٣]اJنمل: توزه 
الأيات.من ذللث، ونحو ]الحجر[، 
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عليهفتشهد صاحمها، أفعال عن ل .سمأ التي هي الجوارح أن ت الثاني والوجه 
■فمل بما جوارحه 

منتكذيبه يقع فإنه الحجة؛ في أبلغ المعنى وهذا ؛ تفسيره في القرطبي قال 
ؤئثمدأيتهم ؤتمخمنا آفؤزههم عق محتر قال! كما الخزي غاية وتلك جوارحه، 

محبجدهمؤأنممهم سمعهم هم • وقوله ؛؛، ٦٥ت ]قس وه َكامأ يثا وهم 
[.٢٠]فصك: بمملؤزه َإكاثوأ لما 

الجمهور.قول وهو عندي، أظهر الأول والقول _ت عنه الله عفا — مقيده قال 
'ألثمع^٤ تعالى• قوله لأن أخر؛ مواصع في عليها نبه نكتة الكريمة الأية وفي 

قسثا يمش حلا ؤ ; قوله في النهي تعليل يفيد ه تنقي عنه كان قهقت َةل همأقؤإد ثأثتر 
الإيماءمسلك في الأصول في تقرر لما المذكورة، الجوارح عن بالسؤال شره يدث لك 

العما انتهى المعنى أن ؤإضاحه! التعليل، حروف، من المكسورة ررإنأأ أن ت والتنبيه 
بذلكمختبرك وهو لتشكره، والعمل والبصر بالممع عليك أنعم الله لأن لك، يحل 

معصيته.في نعمه تستعمل فلا عنه، وسائلك 

شيئاثلمؤدى لا أثهأؤكم بهلهمن ين لم؟ث^م قض •' تعالى قوله المعنى هذا على ويدل 
الآيات.من ونحومح؛ ؛[، J^l].ه لعت؛قم وأ'لآذثثه ؤألانجنر آلثتع ٣ ثجعث 

إلىراجعة 'ؤأوليلثاه بقوله! الكريمة لأية ا هذه في تعالى قوله في والإشارة 
الصحيح.وهو العقلاء لغير ررJأولثكاأأ الإشارة على دليل وهو ؤألئؤإده ؤأتتز ؤ٢أثمع 

تلعرجي ا وهو الشاعر قول العربية فى شواهده ومن 

والممرالضال كن هولياء من لما شدن ا غزلأنأميلح ما يا 
جرقرتوقول 

امالأيسك، أولئبُل. عيش والالنوى منزلة يعد سازل المنذم 
أولئكرربعد ت فيه الرواية وأن فيه، شاهد لا جرير بتت أن زعم لمن حلافا 

تعالى.الله عند والحلم الأقوامءأ، 
آيلثخ ور 'أروص همث ق أثن ما ق تثن ؛^^٠ ال_ى: متقوف، 

فيوالبخم اكبمر ص الأية س في الناس - وعلا جل - اش نهى .4• همب 
تلخلاصة ا فى مالك ابن قول حل. على حال وهو مذكر، مصدر ُؤسثاه وقوله- المشية، 

طلعد زيغتة بككشرة يقع يحالأ نكر مومصدر 
)بالفتح(يمرح ربالكسر( مرح محن الوصف أنه على - الراء بكسر - ررمرحا،ا وقرئ 

الجبارين.مشي متمايلا سبخترأ كونك حال في الأرض في تمس لا أي 
له!مقررأ لقمان عن كقوله أحر مواصع في المحنى هذا — وعلا جل - وصح أ وقد 
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ي،ؤآقيد . ئمحو محنا!؛، َلآا محت ث" أقن إة مخ ٦^٧ ؤ، ثتير غ" لائاثى ثدئ قعز 
]الغرقان:همئاه ُهم، عل بمئؤن آقيى أو-تي وقوله: [، ١٩، ١٨ه تسك 

الايات.من ذلك، غير إلى [، ٦٢•

متبخترأالإنسان مشي على ؤإمحللاقه والنشامحل، الفرح شدة اللغة؛ في المرح وأصل 
عاده.والنشاط الفرح شدة لوازم من ذلك لأن الخاكبرين؛ مشي 

تجعللن مماْ أن أكير،ه محيث د ؤاق تعالى؛ قوله في محيي القولين وأظهر 
ؤؤقبعده: قوله المعنى هذا على ويدل عليها، وطئك، وشدة لها Jدوملأا -حرقا فيها 

بينمّححور عاجز حقير صعيف، المختال التكبر أيها تن، أنأي محلؤلأه؛ رلت١لا بلح 
فيهاتوثر أن تقدر لا تحتنلثف التي لأرمحس فا فيهما، النأثير عن عاجز ت، أتجمادين! 
فاعرفطولها، طولك، يبلغ لا فوثلث، الشامخة والجبال عليها، وطئائ، بشدة فتخرقها 

مرحا•الأرض في تمم ولا تكر، ولا قدرلث! 
جرير،ابن قاله بمشيك،، تقهلعها لن أكفير(ه قة بؤا معنى؛ أن الثاني■ القول 

العجاج■'بن روبة بقول له واستشهد 
لخنقا ّع م لأعلا ا به تشمالمخترق وي خا ق لأعما ا وقاتم 
الأعاريي،وأجود فيه، والمرور المشي أي الاختراق؛ مكان بالمخترق مراده لأن 

لمنحلافا الجبال، طولك، يبلغ لن أي الفاعل، عن صحول تمييز أنه و؛ؤظهه قوله؛ في 
قال؛من أجاد وقد أجله. من مفعولا أعربه ومن حالأ أعربه 

أرفعمتلث، هم قوم ا تحننهفكم توانحعا إلا لأرض ا فوق تمم ولا 
أمنعمنلث، هم قوم من ما١!، فكم ومنعة وحرز عز في كنت وّإن 

منععلى مجاه آلمحا ؤأ ٣>، تعالى؛ بقوله العلم أهل بعض واستدل 
.مرحا يمشى ممن فاعله لأن وتعامحليه؛ الرقص 

JL_ a Jj J ملكئن إو إتتأ 'ألتوكة ين ثآمحئ ؛اثوث زتحفم _؛
أفحصكمالأية ومعنى للانكار، آثماه رتحفم ؤأئأصث،ؤ قوله؛ في الهمزة ■ ؛.ه عيثا
نصيبافيهم يجعل لم البنون، وهم الأولاد بأفضل والصفاء الخصوص وجه على ربكم 

الالمادة فإن والمائة، العقول حلاف وهدا البنايت،! وهي أدونهم لنفسه واتخن. ه، لتف
وأدونها،أردأها هم لأنفون وينحل. الشوييط، من وأصفاها الأشياء بأجود عبيدهم يوثمرون 

أجودلأتخذ — كبيرآ علوأ ذللث، عن وتعالى سبحانه — وكأ متخذ،آ — وعلا جل — كان فلو 
علىمتوجه الإنكار وهذا بأفضلهما، ه نفدون يصطفكم ولم ا أرداهما يتخذ ولم الصبين 

جعلوافقد كبيرأ، علوأ يقولون عما وتعالى محبحانه افه، يناينن، الملائكة قولهم؛ فى الكفار 
هم.لأنفيرضونها لا وهم الإنايث،! وهو وأردأها أضعفها له جعلوا ذللث، وْع الأولاد! له 

إذاغك @ آمح، وه ؛ ٣٥٢ كقوله: كشرة آيات في المعنى هذا اش بتن وقد 
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ؤ3وقوله: ]الطور[، .i أثزث َوثلمُ أتت ت م وقوك: ]المجم[، جذة.i بمته 
كثيرةهذا بمثل والأيأت ٤[ ]الزم_رت لقاءه نا محاى منا ث؛صثلق ؤنرا ثقخد آن، أق أثاد 

ؤإدخالكريمة؛ الأية هذه في ونوله . لنحل،آا ررمحمورة في بإيضاح ذلك بينا وقد حدأ، 
أمر— كييرأ علوأ ذلك عن وتعالى محبحانه _ يله الأولاد ادعاء أن فيه بين عظيماه مي كتؤلؤيت( 
حئمكد رج^( ولدا ألتخمتن أئنذ تعالى! بقوله عفلمه شّدة بين وقد حدأ، عفليم 

دعنأأن . هدا آنتاق، ومحز آلأثءس ثيثى مثه ةلو0 ألق1يت شكاد . ^١ ثق؛ 
أويءؤ، إلا آلثثزت ة س =٤^، إن . همإدا يقخد ق لوي، همما . ؤإدا 

—فالمشركون ]مريم[ ر.ه ^١ آلقينؤ ترم ءاته غلهم ؤ( عدا ؤبمدهم لحمنم كد عتدا 
ثمالله، بنات أنهم ادعوا يم إناثا، الرحمن عباد هم الذين الملائكة جعلوا — الله قبحهم 

هوله؛نحو في والفاء والهمزة الثلاث. المقامات في العفلمى الجريمة فافترقوا عبدوهم؛ 
٠أيضأ لنحل،أ ا سورة ء في يايضاح حكمها بينا قد ؤأهأصتةته 

قرأ. ا.ه ثة ألإآي( ذى اق، ثمحمأ ^١ ييرث 'كا ء١ثه _T ِثان ؤ ^٥١٠، ■ تحار قوله 
رركماعاصم عن وحفتس كثير ابن وقرأ الخطاب، بتاء تقولون؛، رركما القراء جمهور 
حقكلأهما التفسّير، من وجهان الكريمة الأية هذه معنى وفى الغيبة. بياء يقولونأأ 
قيهايكون قد لأية ا أن المبارك الكتاب هدا ترجمة في قدمنا وقد ، له ويشهد 
حق.كله لأنه الجمع فتيكر قرآن له يشهد وكلاهما حق، كلاهما وجهان 

أحرىآلهة اش مع كان لو الكريمة الأية محنى أن المذكورين الوجهين من الأول 
اشإلى أي - العرم ذي إلى لحللبوا أي - المزعومة الألهة أي - لابتغوا الكفار يزعم كما 

يعضهمالملوك يقحل كما شركاءه يكونون إذأ لأنهم ملكه؛ ؤإزالة مغالبته إلى أي . سبيلا 
.إكبيرآ علوأ ذلك عن وتعالى الله ن سحا بعض، مع 

الأيةمعنى من المتبادر وهو عندي، القناهر هو لأية ا محنى فى القول وهذا 
همماولو يي، اق ١^-،؛؛ ^٠، تعالى؛ قوله المحنى لهذا الشاهدة ت لأيا ا ومن الكريمة، 

عناألأم سمض لعئ و بمضهم ؤلملأ حو يثا إكه َمر لهب ^١ إلي من معم ءطار؛ثت 
وقوله؛]الم_وسون[، و{ه يمحكؤذ عثا ٥؛*^ وألئهأدة أنسب عنلم ا.ا مخميك 

المعنىوهذ١ ]الأنبياء[ .(ه هئلأ عثا أيظ، لن أش ثثبمين، كندؤ أثه إلا ءاتة ذه٠ا ي0 
وأبيوالنقاش، الفارسي، علي وأبي جبير، بن وسعيد عباس، ابن عن مروي الأية في 

لمتكل،ّين.ا من وغيره منصور 

أيسبيلا، الحرم ذي إلى لابتغوا المعنى أن الكريمة لأية ا معنى في الثاني الوجه 
ؤأوتي؛ق،تعالى؛ قوله المعنى هذا على ويدل بفضله. لاعترافهم إليه تقربهم ووسيلة محنريقا 

وبمروىعدابق4، ؤبمازث ثثثثو تجمن أمي أجم ألوسق رتهر إق يثمى أل!ة 
تفسيره.فى كثير ابن عليه واقتصر قتادة، عن القول هدا 
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القولهو العربية اللغة بحسب لأية ا من المتبادر الظاهر المعنى أن شّك ولا 
فها مع آلهة وجود هو الذي لممروض ا والمحال المهحال، فرتس لأية ا في لأن الأول؛ 
معدومةولكنها موجودة، كانت لو تنازعه بل إليه، تتقرب أنها معه يفلهر لا له مشاركة 

تعالى.الله عند والعلم الوجود، مستحيلة 
حجاباآلاحرة ثقئ لا أنين ئو دقق ( ،tjjآلئنءان درأ0 الى تسمه قوي

التفسير!من وجهان الكريمة الأية هده فى ■ ر.اه سق 
بالاحرْيؤمنون لا الذين وبين بيتك جعلنا القرآن قرأت ؤإذا المعنى أن الأول! 

وعلىبه. فينتفعوا يفقهوه لئلا ؤإدراكه القرآن تفهم من يمنعهم ومحاترأ حائلا أي حجابا؛ 
والأياتبكتابه، الانتفاع عن قلوبهم به الله حجب ما هو المستور فالحجاب القول، هزا 

همقرءاداثا وفآ إقؤ يثا آلتئؤ ؤآ ءثآ كقوله! كثيرة؛ المعنى لهذا الشاهدة 
محبهم4و آثث وقوله! ]فصك[، رواه علا إقا بجاب وينك بجتا وس 

ذلكغير إلى [. ٥٧]الكهف: سهوهيم أن آيكنه ئلويهتآ عق لمننا ■وإيأ وقوله! ٧[، 
.وغيرهماوالزجاج قتادة لأية ا معنى في القول بهذا قال وممن ت، لأيا ا من 

أعينعن يستره فه ا أن المستور بالحجاب الراد أن الأية! في الوجه 
أبوأحرج • لأية ا هذه على الكلام في المنثور( )الدر صاحب قال يرونه، فلا الكفار 

عنالدلائل في معا والبيهقي نعيم وأبو مردويه، وابن وصححه؛ حاتم أبي وابن يعلى 
أقبلت١[ ]السا-: لهّس،ه أق يدا ؤسأا نزلت لما قالت! نهأ بكر أبي بنت أسماء 
مول!وهي فهر يدها وفي ولولة ولها جميل أم العوراء 

عصيناوأمره . . . قليناودينه • ■ • أبينا ميمما 
أقبلتلقد خهئه! بكر أبو فقال جنبه، إلى ثتيه يكر وأبو جالس، ه افه ورسول 

تعالى!قال كما به؛ اعتصم قرآنا وقرأ ئو\تياا لن ررإنها فقال! تراك؟ أن أحاف وأنا هذه 
فج_-اءت.(ه. ستويإ حtجابا ألاحمي لفيؤل لا أقن ؤدن ثق لمثا آلقنءاق ئؤأت ^؛^١ 
صاحبكأن بلغتي بكر، أبا يا فقالت! الني تر فلم نةه4 يكر أبي على قامت حتى 

قدتقول! وهي فانصرفت هجاك. ما البيت هذا ورب لا ت لقهئل، يكر أبو فقال هجاني!؟ 
المعنى.بهذا الروايات من ذلك غير إلى سيدها، بنت أنى قريس علمت 

الرواياتبعض ساق أن بحد الأية، هذه تفسير فى ه القرحلبى الله عبد أبو وقال 
منثوربحصن الأندلس ببلادنا لى اتفق ولقد نصه! ما الأخير الوجه هذا فى ذكرنا ما نحو 

ألبتفلم عنه، ناحية إلى وانحزت العدو أمام هريت أتي وذلك ، هذامثل قرحلبة أعمال من 
وأناشيء، عنهما يسترني ليس قاعد الأرض من فضاء في وأنا فارسان طلبي في حرج أن 

وأحدهما، حاءاحيث من رجعا ثم علي فعبرا القرآن، من ذلك وغير يس سورة أول أقرأ 
اهيروني، فلم أبصارهم — وجل عز — الله وأعمى سيهلانا( ريعنون ديبله هذا للأخر! يقول 
تعالى.طه ا عند والعلم لأفلهر. ١ هو لأية ا معنى في الوجه هذا إن القرطبي! وقال 



(٤٦)الأية الإسراء: سورة  ٤٨٢

إطلاقمن هو I ء لعلما ا بعض قال ه مضل ■؛ؤ-حأجاب1 الكريمة! لأيه ا هذه في وقوله 
أفنتعالى! كقوله عكسه يقع وقد ساترأ، ا حجا أي الفاعل؛ اسم ؤإرادة المفعول اسم 

اسممن كل فإطلاق مرصسة، أي [ ٢١]الحاقة: راينزه قنؤ مدقوق أي ه ثاو 
يسموننيون والسا العربية؛ اللغة أسماليب من أسلوب الأخر ؤإرادة المفعول واسم الفاعل 

فيكالقول الفاعل ؤإرادة المفعول إطلاق أمثلة ومن عقليا؛؛، ررمجازأ الإطلاق ذلك مثل 
قولهالعلم! أهل بعض وقال وشائم. من يا بمعنى ومشئوم، ميمون قولهم! ية، ألا 

أعينعن مستور الحجاب ذلك لأن مفعول؛ اسم كونه من الفل-اهر معناه على ه رؤثسضل 
فىحيان أبو هذا واختار ؛ غيره يراه فلا القارئ به مستورأ أو يرونه، محلا الناس 

تعالى.الله عند والعلم )المتر(، 

•ه وهمأ ءاداغم وو ينمهوه أن أكقه قلؤبهم و وثثتا تعار! قوله 
)جمعأكنة، الكفار قلوب على جعل أنص الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل — بين 

يفقهوهأن كراهة أو القرTن، يفقهوا لئلا ويكنه، ويعتليه الشيء يستر ما وهو كتان( 
صاحبه،به ينتفع فهمآ معانيه فهم أي القرآن؛ فقه ويين قلوبهم بين الأكنة تلك لحيلولة 

وانتفاع.قبول سماع سمعوه لئلا وثقلا صمما أي وقرأ آذانهم في جعل وأنه 
هووأنه به، الانتفاع وبين القلوب بين الحيلولة سبب أخر مواصع في وبين 

والختموالهلع القلوب ؤإزاغة المصائر، بتلمس كفرهم على الله فجازاهم كفرهم، 
هأؤيهأهأثق أنلع راعوا تعالى! كقوله إليها، الخير وصول من المانحة والأكنة 
أقدثيموقوله؛ [، ١٥٥]الساء: عقءا أقص ثو ^؟، وقوله! ٥[، ]الصف! 

ئرادئمٌنص ^ؤ، وقوله! [، ١١٠]الأنعام: آوي يدق يوينوأ ي كما وتجحرب 
إق;يثا والتأم ثتمِح هلوده،ر ؤ، ه! وقول[، ١٠]المق—رة؛ تثءئأ4 أق 

الأيات.من ذلك غير إر ]التوبة[، .4 حقفثرل وم وناثأ ونيهو 
يقعلا الشر إن قولهم! في القدرية على صح لوا ا الرد الكريمة لأية ا هذه في ! تنبيه 

شيءملكه في يقع أن عن كبيرأ علوأ وتعالى الله ن سحا العبد؛ بمشيئة بل اممه، بمشيئة 
١]الأنعام! آئ/قأه تآ آثه شآء أ بمشيئته ليس  هدينهاهنمى َلآإ شقنا [، ٠٧

الأيات.من ذلك غير إر [ ٣٥قل ؛يثثب أق شلا [، ١٣ت ]المجدة 
ضآه.آدنيهمِ عق وؤ\ ؤحدم آلتتءان ي رئق لكنت تعار! محوله 
القرآنفي وحده ربه ذكر إذا ه نبيه أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا حل - بين 

لكلمةشنهم بغضا نفورأ، أدبارهم على الكافرون ولى اقه؛؛ إلا إله لا ء قال! بأن 
وعلاجل - به للاشراك ومحبة التوحيد، 

—وعلا جل - وحده ذكره من نفورهم أن مبيتآ أحر، مجواصع ر المعنى هذا وأوصح 
فئيىلأ أؤ؛ث هلمحث آسْأجم ؤبمده آقة دكق 4وإدا كقوله! المار، في خلودهم محبب 
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يأثدو ٢٠٥؛^؛; وقوله ]ال-زِْر[، ه .ا متبميقث هم ^١ دوبنج;ة ين آقيث يكر ؤإدا 
ر[،ف! ]غآلكيو.ه آلتئ ث، كحم* محمحأ هء وإن؛^ri ًقهمتر ييدئ أث، دعي( ^١٤ 

لثاعيءالهينا ؛؛،^٢ بثا ثيمق، . _^j، ص إلا إك لا ثم ٥-؛، إدا كامأ إثم ؤ ت وقوله 
[،١٣]الش_ورىت إفيهه يدعؤهم ما هلمكئأ عق وقوله ]الصاف_ات[، محتيزم 

؛^؛؛٤١١٧آلثهقق َكثيأ آرمى وجوُ ي( ثيف— ؛هيت ءاثقا ءثهم كي، ؤنأ، ■' ه ولوق
ممعإي بخإ ١^^؛، وقوله■ [، ٧٢لالح-جث ء١ثئنتاه ممفّهم أتؤ_نك\ تلرآت< دسطورثح 

]نمك[.®4 تنلمحق ثئإ' فه ثإئمأ ص لدا 
فيأدبارهم على ولوا أتم( حال؛ فهو نافر؛ جمع لأية؛ ١ هذه في وقوله 

فعولعلى يجمع والفاعل . إئراك دون من وحد0 اش ذكر من نافرين كونهم حال 
٠وركؤع وو\ؤ، ، ويسجود كساحد 

قوله؛من المطلق عن ناب ما فهو وعليه مصدر، نفورأ؛، زر العلماء! بعض وقال 
منه.الفور بمش وحده ذكر0 عن الولية لأن 

ملأؤثت' ءسمحز آيقز َكثثا ئآد د/ذمحء تن يبمتر ١^٠ أدعؤإ ظ • نعالك، قوله 
عدائقوبجاؤيكن ثثثثم ؤييمن أمت أنم أمأ؟ رتهر إل ي؛ممح ؟■عوث أل!ث نجك أ® 

المعبودينأن الكريمة لأية ا هدم في — وعلا جل - سن • )®ه •؛،•ون كان ره، عذ.ادظ إة 
العنده لهم ؤيشفعون زلفى، افه إلى يقربونهم أنهم الكفار زعم الذين الله دون من 

تحويلهأي ؛ ولاعنهم، المكروه إزالة أي عابديهم؛ عن الضر كشف يملكون 
إلىوالقحهل الخى،، إلك، والفقر الصحة، إلى المرقم، تحويل أو آخر، إلى ان إنمن، 

اللهدون من الكفار عبدهم الدين المعبودين أن أيضا فيها بين ثم دلك، ونحو الجدب 
منعنده ما ونيل رصاه إلى الطريق أي إليه، الوسيلة ويبتغون بطاعته، الله إلى يتقربون 
مثلهم.تكونوا أن عليكم جسا لوا ا فكان عته بطا الثواب 

كانواغيرهم، أو حزاعة من الحرب من قوم في لأية ا هده نزلت مسحود.' ابن قال 
\ؤغواالله! فأنزل يعبدونهم اوكفار ويقي لجنيون ا فأسلم الجن، من رجالا يعبدون 
فينزلت لأية ا هده أن عباس ابن وعن لأية، ا . .ه.آلوسله ;نهر إق بمنوث■ ؛دعوث 

زيد،وابن مسعود، ابن وعن أيصأ، وعنه وأمه، والمسيح عزيرآ يعيدون كانوا الدين 
الشمسعبده فى نزلت أنها عباس ابن وعن الملائكة. عبده فى نزلت أنها والحسن! 

وأمه.والمسح وعزير والكواكب والقمر 
منمعبود كل أن من الكريمة الأية هده في - وعلا حل - بيته الذي المعنى وهدا 

بينه— وعلا — له ومحتاج إليه مفتقر دونه من معبود كل وأن عابده، ينفع لا الله دون 
بملءظرللا آق محا بن ثبمم أؤ؛ى أدعُأ ظ بأ'ا راقي كقوله أحر، مواصع في أيفآ 
شممحت.ولاين يثم لإ  ١٧ش/ك ين، يهثا ثم  ١٧'لإنح، ؤ،ولا 'ألثممح، د لثم مئال، 

نا: الزمر(اررفي وقوله [ ٢٣-  ٢٢نبأ: وه آذى ِء إلا السة ثج 
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هحىهل ينثن أؤادق أؤ ضتيآ هقثقت هن هل بمن أثء أbديى إن آؤ دون ين ذمحثآ 
منذلك غير إلى [، ٣٨]النص: آلنثولإون4 تولفي ءقه آثآ حسي ءل تمحمحأ ثنٍكع 
اروفيالكريمة لأية ا هذه في بالوسلة المراد أن الخائل0اا سورة ررفي قدمنا وقد الايات، 

لبيد!قول ومنه الصالح، لعمل يا ش ا إلى التقرب هو الخأئدهءا آية 
والاش إلى لب ذي كل لى بأمرهم قدر ما يدرون لا الناس أرى 

عنترة؛قول أن التحقيق أن المائدة،، ررفى قدمنا وقد 
وتخضيتكحلي يأحذوك إن ة وسيليك إللهم الرجال إن 

كقوله!وسائل، على تججع أنها قدمنا كما المعنى، هذا من 
ائلوالومبيننا تصاقي الوعاد لوصلنا ا عدنسون لوا ١ غفل إذا 

ؤسون4قوله: في الفاعل واو ص بدل أنه آهمي4 قوله: في الأعاريب وأصح 
.تعالى الله عند والعلم ، هنا إعادته عن أغنى بما المائدة،، سورة ررفي هدا أوصحنا وقد 

عدابآ•تبؤ،ثا آو آكثثئؤ يرأر مل ث؛لظوثا ص إب مين تن ٌ الى: تعقوله 
الكريمةلأية ا هذه في العلم: أهل بعض قال .ه. سئيإ ألكنف ب دللك َكاف سيل،وا 
دلتالمحذوف النعت وهذا — مهلsكوها نحن إلا ظالمة قرية من ؤإن أي - الصفة حذف 
ؤأهلهاإي مهاوغٍ، يكنا ت كقوله ؛ تعالى افه كتاب من آيات عليه 

ءنملونوظ؛؟ ثم آلهمئ منك ريق ذق ؤ أن يجهلك •' وقولص [ ٥٩]الفصسص: 
ؤوناوقوله; ويربهم، يهم فيكفروا الرسل تنذرهم أن بد لا يل أي ]الأنعام[؛ .4 
وتؤين ت وقوله ]الأنعام[، .4 ؤأئأها طلج ؤه ظيجك ثيلك ًًقان 

عتمةون أزها و؛الا ئداقق ؤنإ عدآيا ؤثدتثا ثديدا حسابا ئحاس1قها ؤتحسندء لإنا م ءن عنت 
النعتحذف القول هذا في ما وغاية الايات، من ذلك غير إلى ]الءللأق[ .١^ حع لؤا 
محشنوَلإإ ئند ملك تعالى؛ قوله القرآن في ونفليره عليه، تدل أدلة وحول مع 

ركبالتي للسفينة الخصر حرق أن بدليل صالخة؛ سفينة كل أي [؛ ٧٩]الكهف; ءصباه 
فيهاالتي المحيية خذ يا لا لأنه لها؛ الملك أخذ من سّلامتها به يريد وموسى هو فيها 

هالحي ؟نت آلئى تعالى: قوله المن حذف ومن المحيحة، يأخذ ؤإنما الخرق 
ونفليرهالمطلوبة، البقرة صفات في معه لبس لا الذي الواصح بالحق أي [، ٧١]البقرة: 

الأكبر:المرقش وهو الشاعر، قول العرب لام كص 
وجيدفنخ ا هلة فهفهمبكر الخدين ة ليأمورب 

'■١^^^٧ بن محيي وقول طويل، وجيد فاحم همع أي 
لائنه لالنن ومل عفه لعفوس ول قه ولقمن 

فيأشار هذا ؤإلى جزيل، نائل ونائله جميل، فعل وفعله فصل، قول قوله أي 
بقوله:الخلاصة 
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يقلالمعت وفى حذفه يجوز عقل والنعت المنعوت من وما 

والقريةبالموت، إهلاكها الصالحة لقرية فا عامة، الأية العلمت أهل بعفس وقال 
والمرادالموت، ذائقة نفس كل أن شك ولا بالعياب، إهلاكها الطالمتة 

تجرير قول ومنه لمكتوب، ا لمسطور! وا لمحفوفل، ا لؤح ل١ 

سطراديوانها في الختم تكمل ما وحلعته مالي بايعته شاء من 
مكةأن من الأية هذه تفسير في مزاحم بن الضحاك كتاب عن مقاتل يرويه وما 

والجبالبالترك، والكوفة بالغرق، والبصرة بالجؤع، المدينة وتهلك الحسثمة، تخربها 
يعوليكاد لا بلدأ بملدأ ذكر ثم صروب، فهلاكها حرامعان وأما والرواحف،، بالصواعق 

آمنةالجزيرة أن منيه بن وهب عن يروى ما وكذلك الصحة، من له س أمحا لا لأنه عليه؛ 
حتىآمنة ومصر مصر، تخرب حتى آمنة وأرمينية أرمينية، تخرب حتى الخراب من 

الملحمةكانت فإذا الكوفة. تخرب حتى الكبرى الملحمة تكون ولا الكوفة، تخرب 
الزنج،هبل من الأندلس وحراب هاشم، بتي من رحل يد على هسهنمليتية فتحت الكبرى 

الجيوشواختلاف المل انقطاع من مصر وحراب الأندلس، قبل من افريقية وحراب 
ئيمعهميحصرهم عدو قبل من الكوفة وحراب الجؤع، من العراق وحراب فيها، 

يحصرهمعدو من الأبله وحراب الغرق، قبيل من البصرة وحراب لت،، لفرا ا من الشراب 
منالتبت، وحراب التبت،، قبل من خراسان وخراب الديلم، من الري وخراب وبحرأ، برأ 

الحبشة،من مكة وخراب والسلهلان، الجراد قبل من واليمن لهتد ا وخراب الصين، قبل 
الإمرائيليات،.قبيل من لأنه عليه؛ يعول لا ذللث، كل اه ١لجؤع، من المدينة وخراب 

لأيةا هده في - وعلا حل - بتن . ثللمثإ يلهإ ألناقئ يميد وءايتا اؤ تعالى! ئوله 
الحقيبصرون تجعلهم بينة أي مبصرة،آية كونها ل حا في قة لتا ا ثمود آتى أنه كريمة لا 

أخرمواصع في أوضحه ولكنه هنا، ها ي ظلمهم يبين ولم ه، ففللموا فيه لبس لا واضحا 
ئثهموه_اه؛ؤيىئأبو، : وقوله [، ٧٧]الأعراف: ريهتِيم م عى ذكؤ؟' ^ Ijjtكقوله: 
.لأيات،ا من ذللثط غير !لى ، ]القمر[ ثض.4 تعاطن صانم ؤتادوأ وقوله؛ [، ١٤: ]١^ 

لأيةا هذْ في - وعلا حل - بتن . إلناأسه■تال رتجف ِإن للف قنا وإذ ؤ تعالى- قوله 
يشاءكيف فيهم يفعل قبضته في فهم أي بالناس؛ أحاط أنه ه نبيه أخبر أنه التقريمة 

بعضقملتنا التي لأيالتا ا ومن العلم؛ أهل بعض قال منهم. ويحففله عليهم نبيه فبلعل 
وقوله:]آمحمر[، ألدب تجوز أيتإ ص تعالى: قوله الإحاطة هازْ في التفصيل 

ألناّيىهيق ثعهثدق- وقوله: [، ١٢ن: عمرا ]أل الآية ستعل؛وثه َكهموأ نلن;ءك\ ؤءل 
آيةأما مدني، المذكورة الأيات ويعص مكية، لأية ا هذ0 أن هذا وفى . [ ٦٧]المائدة; 

مكية.لأي ي البيان في إشكال فلا الأتية [ ٤٥]الضر: أ-ثع4 قوله: وهي القمر 
ؤهآلقيبه رآلشءم؛ إناين فتنه إلا أرتق، أل ث<تدا وما ؤ ى: ع—الته ونن
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أرا0ما حعل - وعلا حل - اش أن الكريمة الأية هذه معنى في التحميق . أثثنءازه 
يعضهمعقول لأن للناس؛ فتنة والمعراج الإسراء ليلة والعجاب الغرائب من ه نبيه 

ببيتيصلى كيف ؛ قالواحما، يكون أن يمكن لا أنه معتقا،ة ذلك، قبول عن صاقت 
محلهفي ويصبح واحدة، ليلة في رأى ما ويرى ق، لقلبا ا السبع ويخترق المقدس، 

يمكن،لا أنه واعتقادهم به، تصديقهم لعدم لهم فتنة الأمر هدا فكان محازأ هدا بمكة؟ 
للناس؛فتنة الزقوم شجرة هي التي القرآن في الملعونة الشجرة جعل - وعلا جل - وأنه 

؛قالوا ]الصافات[ ؤاه آثحبم أنل  X3محج شجأره ؤإدها يقرأ! ه سمعوه لما لأنهم 
فصارالنار؟ أصل فى ينبت فكيف اليابسة، الأرض فى ينبت لا الشجر لأن كذبه؛ محلهر 
جر^؛، ١٠بقوله؛ لهم فتنة المذكورة الشجرة كون من المراد هو هدا أن وبين فتنة، ذلك 
آثحبيِأنل ؤآ محج ثجنأ إدها .( ^فتة فتنه ثندتنها إJا ^ ١٢شنه أم درلأ 

جعلهاالتي الرؤيا إلى آخر موصع في وأشار ترى، كما واصح وهو ]الصافات[، ا.ه 
اقهقّنثة عد و ئمئ رق تآاهُ ذكي تئ. تا ثل قوله؛ وهو لهم، فتنة 
منهت( ئت ،ق. وتأ آؤص بلغ تا تقئ. تأ ألندره ثسز إد . حثه ٥، ^. 

الكريمة،السورة هده أول في هدا إيضاح قدمنا وقد ]النجم[. ه آلكرمحتايل ءايث 
روياههي إياها فه ا أراه التي الرزيا إن قال؛ من قول أن تعلم ذكرنا الذي التحقيق وبهذا 

يعوللا أمية بنو القران في الملعونة بالشجرة المراد ؤإن منبره، على أمية يني المنام في 
حجة،به تقوم لا ضعيفا بدلك الوارد والحديث الصحة، من له أساس لا إذ عليه؛ 
افه،رحمة محن يحيد النار وأصل النار، أصل في لأنها باللحن الشجرة وصفا ؤإنما 

للعنأو القرآن، فى يها وصفت التي صفاتها لخبث أو افه، رحمة عن الإبعاد واللعن؛ 
تعالى.ائه عند والعلم يطعمونها، الذين 

حلثثأينأ ءآنجد هال إطيس إلا فنحدوأ لأدم آنجدإ فماشهفة هنئا تعاليى؛ قوله 
فيهيدل طيناه ثلت لمن ؤءأسجد إبليس؛ عن الأية هذه في تعالى قوله ا.اه• ينا 

طين،س لمخلوق السجود عن واستكباره إبائه على الإنكار بهمرة للسجود إبليس إنكار 
قوله؛في القرةاأ ررفي معا بهما فصرح أحر، مواصع في والاستكبار الإباء بهذا وصرح 

بقوله؛الحجر(( ررفي بإبائه وصرح [ ٣٤؛ ]البقرة ين أؤثر إيس وإلا 
وإلا؛ بقوله ررصن(( في وباستاكباره ]الحجر[، ل.(ه ألثنجدة مع ^^؛، ل؛، أمحنآ اؤدس ^إلأ 
حكيمأ4 نر ؤأئا بقوله؛ استكثار0 سبب وبين ]ص[ ا.(ه من ؤ0 آJسكبمز ءائيس 

حال؛وقوله؛ ١راليقرةآ(، في إيضاحه تقدم كما [ ٧٦]ص؛ ٌليرغه هأ،  ٢٥٤٧قار يتن( 
الموصولنفس من لأ حا كونه لزمخشري ا وتجويز طينا، كونه حال في حلقته لمن أي 

وهونميز، وقيل■' طين- من أي الخافض؛ بننع منصوب وقيل: عندي• ظاهر غير 
تعالى.افه عند والحلم . أصعقها

حتتؤذ-آلدومِ إك \ذثرني. ثؤن عل حكرمت آةنى هندا ررق 'ؤهال تعالى؛ قوله 



٤٨٧( ٦٣«  ٦٢)الآ؛ئان الإسراء: مودة 

له!محال اللعين إيليس أن الكريمة الأية هذه في . وعلا جل - ذكر ه و( ظبملأ إثُ دريته7 
لمأي آدم؛ وهو له بالسجود محأمرنتي علي كرمته الذي هذا أخبرني، أي ؤأرءةئه 

بهمفعول وهذا خطاب، حرف محي والكاف ا منه خير وأنا على كرمته 
محولوهو مبتدأ، ا، وررهذابه، مفعول الكاف إن وقيل؛ أحبرض. ت والمعنى لأرأيت، 
الفراء،وقاله عليهم، لأستولين ت عباس ابن محال ذريتدوه ومحوله صحيف. 

متقارب؛والمعنى ت القرطبي محال لأصلنهم. I زيد ابن ومحال لأحتويتهم. ت مجاهد ومحال 
ولأجتاحنهم.والإصلأل، بالإغواء لأستأصLنهم أي 

تيقوله المراد أن لأية ا معنى في لي يفلهر الذي —ت عنه اطه عفا - مقيده محال 
إذاالفرس؛ احتنكت العرب؛ محول ص أشاء، ما إلى لأمحودنهم أي ذريتدوه، ■؛ؤلآ->ث،ؤئ 

)منأحنكه الفرس حنكت العرب؛ تقول شئت. حيث لتقوله حنكه فى الرسن جعلت 
حنكه.على يكون الرسن لأن الرسن؛ فيه جعلت إذا واحتنكته؛ ونصر( صرب باب 

يأكللأنه القبيل؛ هذا من عليها، ما أكل أي الأرض؛ الجراد احتنك الحرب؛ ومحول 
فيمحالاشتقاق الفلاهر؛ محي الاستعمال أصل هو هذا الفم. حول والحنك بأفواهه، 

الراجز؛كقول والاستئصال طلقا الإهلاك في يستعمل كان ؤإن الحنك، س المائة 

صعقتوأ بنا جهد إلى جهدا أجحفت محي ستة يد إلأشكو 
لنتواجتنا أموالنكت واحت

ؤلآ">ثبؤققوله؛ من لأية ا هذ0 في إبليس عن _ وعلا جل - ذكر الذي وهذا 
قبن لآتتح> م، ؛ كقوله كتابه؛ من أخر مواصع في أيضا بينه ، لأية ا .ه ٠ . درثتمح7 
ته وقول]الأء_راف[، .ه ثكآث ؟"قمم يد ولا مأ وش ونجم وش ننهم وبن أي:يم 

فيإيضاحه، تقدم كما الايات من ذلك، غير إلى [، ٨٢]ص: آمحيزه 
.وعيرها و ء لنسا ا ررسورة 

؛كقوله أخر مواصع قي القليل بهذا المراد بين الأية؛ هذه في ومحوله 
أه4 لهت؛ ت ه ولوق]ص[، آذيشذذ.4 نم بمادق أمحه،إلأ 4محيئهم 

إيضاحه.تقدم كمآ ]الحجر[ ر.اه آمميتن متم عتثنادق إلا ١. مذذ 
سيقعأنه منه فلنا قاله الأية. .4 .٠ ذربمم7 4لآثتأؤثا لأية؛ ا هذه في إبليس وقول 

فؤماإثُ ئآقبعوه ئئثر إنمس عتيم صدق 4ولثت تعالى؛ قال كما الفلز، هل،ا له تحقق وقد 
]سآ[.©4 أ'محث نن 

قال ٠4واٌومئل جرآء جنآوكر جهقر نهن؛ق ث*لث، شن آدهن، تعالى؛ محوله 
جهدك،اجهد أي إهانة؛ أمر هذ،ا ه هب آذ 4هال الكريمة؛ لأية ١ هذه تفسير في القرطبي 

أيم-مأل4 جرآء جرآوقر جهث>ّ آدم ذتثة من أطاءك أي مح*لث4 4ئن أjفإرناك فقد 
الذهابمن ليس r،4*^^4 ت حيان وأبو الزمخشري ومحال وغيره. مجاهد عن واقرأ؛ 
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جزمما بذكر وعقبه احترته. الذي لشأنك امض معناه! ؤإنما المجيء، نقيض هو الذي 
•ثومدإ4 جرآء جرآوهد -بميئر مهر؛ق بجعك ^^٠>، قوله؛ في اختياره سوء 

فيأيضا بينه الكريمة لأية ا هذه في تبعه ومن إبليس يه أوعد الذي الوعيد وهذا 
أمحثةنم يعاق ثيس منق، جهم و( آمل ؤآئى كقوله! أخر مواضع 

إلى]اك«-راء[ .4 آتم0 إنمس هعمد . رأكائن ئم فنا ؤهيمث\' ; وقوله ]ص[، .4 
إيضاحه.تقدم كما الايات من ذللشر غير 

محبله؛لمصرر يا منصوب مطلق مفعول ت الكريمة الأية هذه فى تعالى وقوله 
تالخلاصة في مالك ابن قول حد على 

تخبانهذين لأصلا ه وكونتممب نوصف أو فعل أو يمثيه 
بلله؛ داعي لا وافر بمعنى ررموفورأ" إن قال: من قول أن لي يفلهر والذي 

والمفعولوافر، فالفاعل يفر0، الشيء وفر قولهم: من بابه على مفعول اسم راموفورا(ا 
زهير؛قول ومنه موفور؛ 

بشتمالشتم يتق لا ومن يفرم عرفه دون من المحروق يجعل ومن 
وفر• تقول أيضا لازمة المادة هذه وستعمل متممآ، مكملا جزاء فالمعنى وعليه 

والعلمواضح، هو كما قبله للمصدر نعت رأموفورأ؛؛ ؛ وقوله كثير؛ أي وافر؛ فهو ماله 
تعالى.افه عند 

وثارنحروثحلك عثهم محللب بمرش يمم أتفتق س تعالى! ئوله 
تفسيرفي ه كثير !بن قال .ه. ضئإ إلا أشثن تمدهم رثا رعدهم وآ'لآوكي لأتول آق 

عقآلقيطن أتبميا آة ئر تعالى؛ كقوله قدري؛ أمر هذا الكريمة! لأية ا هذه 
•انتهى سوقا، إلها وسوقهم إزعاجا، المعاصي إلى تزعجهم أي ]مريم[ أرا.4 مرهم 

قولهفي الأمر صيغ أن لي يظهر الذي -• عنه الله عفا - مقيده قال 
عاقبتهفستري ذلك افعل أي للتهديد؛ هي إنما ه يتحر وقوله؛ وقوله؛ 

وهوالبحر، في حيان أبو جزم وبهذا [ ٤٠ت ]فصلت ه يقتم ما \ كقوله الوخيمة 
منهم،تستفزه أن استهلعت من استخف أي ؤوآس.تئزره وقوله؛ ترى، كما واضح 

أيفز! ورجل الاستخفاف. والاستمرار! عاليه، المقام لدلالة محذوف فالمفعول 
زهير!قول ومنه حركته. لخفة فز؛ اليقره! لولد قيل ومنه حفيف، 

الحشكبه ينظر ولم العيون حاف غيهللة فز يسيء استغاث كما 
اللبنهمز؛ وأخره ساكنة ياء بحدها مفتوحة المهمنلة بالمتن زهير بيت فى للوالستئ،ا 

مصدرلأنه السكون؛ أصله والحشك الدرة. نزول قبل الأخلاق أطراف في يكون. الذي 
ذاتلوحش ا بقرة هنا لغيطله وا للوزن. زهير حركه ؤإنما امتلأت، إذا الدرة، حشكت 

مناستخف أي والمزامير؛ والغناء اللهو هو مجاهد! قال ؤبمبموطئايم وقوله! اللين، 
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داعكل يثمل صوته عباس؛ ابن وقال والمزامير، والخاء باللهو منهم سخفه أن استهلخ0 
Iوقوله وسوستك. أي ؤدصّوتكه I وقيل له، طامة وقع إنما ذلك لأن معصية؛ إلى دعا 

العرب؛تقول الأصوات؛ والجلبة؛ المائي. من يجلبة الموق الإحلأب؛ أصل 
علىتهللق والخيل للمبق. واستحثه حلمه من به صاح إذا عليه• وجلب فرمه، على أجلب 
جمعوالرحل: الأية. في المراد وهو عليها، الراكين الفوارس وعلى الأفراس، نمس 

أمثلتهوأوصحنا فسكون بفتح فعل على وصفا الفاعل جمع التحقيق أن قدمتا كما راحل، 
منعندهم فسكون( ربفتح فعل لمّت إذ الصرفيون؛ أغفله موجود جمع أنه واحتترنا بكثرة، 

وراكبوصحب، وصاحب ، ورجل جل كرا ذلك من ورد فيما فيقولون الجمؤع. صيغ 
التحقيق.حلاف وهو جمع، ولا جمع اسم إنه - وشرب وشارب ، وركب 

راجل-جمع الرجل في لغة الجيم، ذي ؛اورحلك" عاصم عن حفص وقرأ 
وتاعبتعب نحو فاعل، بمعنى فعلا أن على القراءة هده الزمخشري؛ وقال 

أرجلهم.على الماسين أي اه الرجل، وجمعك ومعاْ 
أصن1ف؛فعلى الأموال في لهم مشاركته أما . وآلأوك4 ؛٧ ف، ؤوثارمح 

ونحوئب والوا كالبحائر له؛ طاعة أموالهم من أنفِهم على حرموا ما ؛ منها 
منبه يأمرهم وما تعالى، الله محصية في الأموال إنفاق من به يأمرهم وما ذلك، 

أنمالأنس الخانات؛ اع وأنوالغصت و L كال شرعا المحرمة العزق ال الأمواكتسايط 
له.طاعة ذلك فعلوا 

أيضا؛أصناف فعلى الأولاد في لهم مشاركته وأما 
له.طاعة أولادهم بعض قتلهم ر منها

وموالاة.له طاعة ويصرونهم ويهودونهم أولادهم يمجسون أنهم ؛ ومنها
ذلك؛ونحو العرى وعبد شمس وعبد الحارث عبد أولادهم تسميتهم ومنها؛ 

إنمالأنهم الزني؛ أولاد ذلك ومن له، طاعة اش لغير عبيدأ أولادهم سموا بدلك لأنهم 
ذلك.غير إلى له طاعة الفاحشة بارتكاب وجودهم في تسببوا 

الأيةهده تضمنته ما بحفس كتابه من آيات ش بين الله أن فاعلم ، هداعرفت فإذا 
أرقتيمئتلوأ ألإكق حسر كقوله؛ والأولاد، الأموال في ليم اكيطان مشاركة من 

.هتهتدت حقامحوأ وما ئتتزأ ئت آلإ عق أد-ارآء ألله ررهمهثر ما لمر هم ثعها 
فيلهم منه مشاركه للشيعلان طاعة الأية هده في المذكور أولادهم فقتلهم ]الأنعامء، 
لأيةا في المدكور اطه رزقهم ما يحفس تحريم وكيلك طاعته. في قتلوهم حيث أولادهم 

مهمك,ديآ مثا ِتي ؤر-جملوأ وكقوله؛ أيضا، أموالهم في لهم منه مشاركة له طاعة 
[،١٣٧]الأئ_ع___امت ِوثعاباه وهثذ.ا يلمثهز ق ه_ندا هقسالوأ صسيسا را/أثتج آهتثرث 
-ومئوآقثئّ يبلمهتآ يثآء ش إلا دهلع.ثهثا لا حنث وحرث آننق هندهء وكقوله؛ 
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.هيئرورتق حقانوا يثا عقؤ آئآجء هقها آم آسني ئؤِول لا وآثنم ًتيئها 
أشُقز ئه ي تشُ قثلمقر ززق تت 3^؛ ه أنتن ثآ وقر ه وقوله: ]١^٠٢[، 

الآحادثومن الايات، ْن ذك غير !ر ]يونس[، .4 مسمى قؤ عل و ط آذى 
بنض عيا حديث من مسلم صحيح في ثبت ما — ذكر فيما لهم مشاركته يعفى المبينة 
حنفاءعبادي حالقت إني - وجل همز — الله رريقول ت قال الله. رمحمول أن >جلجبم حماد 

فيئت وما ^-٠٢؛،، أحللت ما عليهم وحرت دينهم، عن فاحتالثهم الشياين فجاءتهم 
إداأحدكم أن ولو قال؛ أنه ألله رسول عن ها عباس ابن حديث من التببحين 

إنفانه رزقننا، ما الشيطان وحنب الشيطان، حنينا اللهم الله، يم فقال أهله يأتي أن أراد 
انتهى.شيطان((، بمر0 لم ذك في ولد سنهما يقدر 

الحديثفي لهم الله أحل ما عليهم وتحريمها دينهم، عن لهم الشياطين ل فاجئا 
مشاركتهمأنولع من ذك كل - التائي الحديث في التسمية تركوا لو لهم وصرها الأول، 
فجالواالشياطين استحقهم أي الجولان، من افتعل أصله للفاحتاكهم(( وقوله: فيهم. 
الحرب:في الجولان ومنه وحاء، ذهب إذا واحتال: حال يقال: الضلال؛ في معهم 

قوله:في والأمر تعالى، الله عند والحلم وساقه. به ذهب إذا الشيء واحتال 
للتهديد.أنه قدمنا وقد واص1-<ه ؤ وقوله ؤو\س؛لإنه، قوله: في كالأمر 

الشيقلانمواعيد أن فيه بين [ ١٢٠ت ]النساء غمبناه إلا ألأقكن يمدهم وما ؤ وقوله: 
الهوأن زلفى، الله عند وتقريهم لهم تشفع الأصنام بأن لهم كوعده وباطل؛ غرور كلها 

ذلكعير إلى الأحرة، ش ذك مثل لهم سيجعل الدنيا في والولد المال لهم جعل لما 
الكاذبة.المواعيد من 

بجدهموما ويسمم كقوله: أحر مواضع في المعنى هدا تعالى بين وقد 
صص ٣ ٣ شم وقوله: اء[، لاك 40مهق ي آنقظن 

إرىآلأتر دمى لما آلثتهقن وقوله: [، ١٤]الحديد! ألمؤره آم وعزبحآ آم م ناء حئ 
الآيادتا.من ذلك غير إلى [، ٢٢]إدرامم: . . فاثلثنلإ^. وإعر0ؤ أو رعد وعث>ءظلم أق 

هدمفي؛ - وعلا حل( - بين، ■ 4 نئطن عتهر للف ثس ءبمادتم، ^،!٤ ت تعالى قوله 
لأيةا في أن هر فالفنا عالمهم، للشطان لطان ملا المالحين عباد0 أن الكريمة ية ألا 

إضافةإليه العباد إضافته المحدوفة الصفة على ويدل قدرنا، كما الصفة حذف الكريمة 
عمتلءبثادلi ؤأب كقوله; أحر آيات، أيضا المقدرة الصفة هذه على وتدل تشريمخ، 
تينظ ءَائثمأ أك و ثلثن يث َمح ^١^ ه: وقول]١^[، .4 أصن 
؛[،]١٣©ه ممك ه ئم نألأ أك:وزلإ هث، ثظنم ١^١ ® :وقئ 

منذلك غير إلى ®ه أثثاين يى أقعق، من إلا ثلثي ٠^؛-.؛ أك ليس بمامحك-ا ^^٤ • وقوله 
إيضاحه.تقدم كما الايات 



٤٩١( ٦٩. )٧٦ الآ؛ات الإّراء: ّور؛ 

منمآلؤ إل ءسفي هء إةْ إلا ثرمن تن ثل آلم ذ ألئر سؤم تحار؛ قوله 
ءءدرألا ثث حابمث1 ءثآ؛طم تين آز آل؛ر جانب دكآ نش أن آنأسم . َكمئل آلإذس ج0 
ثامغرقكم ألر؛ج ين ثاينا عقكم محيل مئ ئايأ مؤ سدكم آن أمتم آم و( >=ك؛لأ وم 

أنال-آكريمة لأية ا هدْ في - وعلا جل - بض ■ .ه ثنا يدء عكا لك ءدتُأ لا لإ َكثرم 
'كأنهاالبحر أمواج فغشيتهم الرج عليهم اشتدت أي البحر؛ قي الضر مسهم إدا الكفار 

أذهانهمعض غاب أي عنهم؛ صل ذلك من لهم خلاص لا أنهم وظنوا الجبال، 
قييدعون فلا - وعلا حل . اش دون من يعبدون كانوا ما كل الوقت ذلك في وخواطرهم 

منوغيره الكرب ذلك مجن ينمي لا أنه لعلمهم ؛ وحده - وعلا حل . اش إلا الوقت ذلك 
الحينذلك فى وحده له والدعاء العبادة فأحاكوا . وعلا حل - وحده هو إلا الكروب 

ماإلى رجعوا البر ووصلوا عنهم، وفرج الله نجاهم فإذا البحر، هول فيه لهم أحاتل الذي 
َكضإبمآلإتن وث ُم أ'و إئ قم ^^1 تعار: فال الكفر ض علمه كآنو! 

أيانفي — وعلا جل — الله أوضحه الكريمة الأية هده فير المذكور لمعتى ا وهذا 
ثبؤيلج جم ثمين ؛، ٠٢ؤح 'قئن إدا حئ نألم آو ؤ، .جإنث ألإى • كقوله كثيءّة؛ 
أثندعزأ دهثِ أحظ أم ثظنوأ تكاي ؤأ من أتنج ثثاءئم كنامئا يئ نا نيحوأ 
ؤتمن هم ^١ أيئم قمآ و ألثتخ_ن ين لنث؛ؤرى سْء ين أتقا لن ١^؛؛( ثم هيت 
^۶٤وآلم آء ظي؟ من ونج-1كر من ^؛3، وقوله: [، ٢٣-  ٢٢ت ]يونس آلؤ^ مم أمح؛نجدا 
إلَكرد، َلإ، وين يما .عؤلإ أس ءل و ين ؛ yJoJح،ء ين أثن؛ ٧ ثئته قج، 

^١١^ لإ محس أس ن-مإ ^، jJlؤ،  '\_^وا ه: وقولع_ام[، ]الأن®4 دءن لإ 
أسدمإ َةلقلل منج عشمم وقوك: ]الخكّوت[، )®ه يشجن هم ^١ ألم إئ، بمهم 
حثارم إلأ إثادسآ بجحي وما مقيد ئثهم ألؤ إق بجنهم قثا أله لد محبين 
ثمةحولم إدا مأ إقه يما يئد دعا كتم الإدس مش وقوله: ]لق-مان[، اوه كترأو 

غيرإلى ٨[، ]الزَ- سئه عن نصل ثدادا كي محبمي لإل ين إكق دعؤأ ما نمى ينه 
.وغيرهاالأنعامءا سوره ارفي إيضاحه قدمنا كما الآJالت، من ذلك، 

عقولمخافة بصيده نحن الذي الموضع هدا في بين — وعلا جل — لله ا إن ثم 
أمنينكفرهم إلى رجعوا البحر هول من ونجوا المر إلى وصلوا إذا وأنهم الكفار، 

جانببهم يخسف بان البر، إلى وصولهم بعد إهلاكهم على قادر أنه مع الله؛ عذاب 
أوفتهلكهم، ماء المن حجارة عليهم يرسل أو الأرضي، فتبتلعهم البحر يلي الذي الثر 

أمنهمعليهم منكرأ هنا قال كما المتلاؤلمة. أمواجه فتعرفهم البحر في أخرى مرة يعيدهم 
حاصبمّباهعلتبم^كم يهسل أر آل؛ر جلبب لكم محتسف أن '؛ؤأدأمسار البر؛ وصول بعد وكفرهم 

ؤويذأثرئ ةو\ فيه ميدكم آن أْنت> وأر الحجارة فيهما اللذين الرج أو المطر وهو 
مصدرية،وما محيبية، فالباء ؛ كفركم بمب أي َكثنيمه يثا ^٠ ٥٢٧آلنيج ين ثاصبمفا نؤلإ' 

تمام!أبي قول ومنه وغيرها، المراكب تكسر التي الثديية البحار نح ت والقاصف 



(٠٦٩  ٦٧)الأس الإسراء: سورة  ٤٩٢

يالرتميعبأن ولا نجد عيدان قصفت أعصفت ما إذا الرياح إن 
•عره و ا كان رنما نجد سجر عدان كرُت بشدة هبت ما إدا يعي 

البحرغير في إهلاكهم على قدرته من هنا — وعلا جل — بينه الذي المعنى وهذا 
يهممحسف ثثأ ؤ,إن ت كقوله أحر صع موا في أوصحه — السماء من عداب أو يخسف 

عقءو هو ومحوله: ٩[، ]سبأ: لأية ا . . . يىككا عير ثقل أو آلأينى 
ءؤءأمنموقوله! [، ٦٥تالأنعام: لأية ا . . . محته ين آؤ فوعآ ين عيابا ءوؤم يعق آن 

هوهمنرمحل أن ألثء ؤآ ثن سم آم ا. قور همح ؛٥١ آلأيس إؤأ محيثا أن ألثء ؤ( ثن 
حاصتاعتيم أتحلنا ؤإدا ة؛ لوط قوم لاقي وقوله لالماLك[، دير َئقا هسعشون حضسخ 

ينوا4تن ك؛ ثي ه: ولوق]آشر[، .ه يتم صتهم زط ءَاد إلا 
١J[ ]إنهاقيل أنه قدمنا قد الأية هذه في والحاصب الايات، من ذلك غير إلى داريات

مىنبالحصباء ترمي ثديية ريح كل لأن صحيح؛ القولين وكلأ الريح، أو يق سحا لا 
الفرزدق-قول ومنه أيضا؛ حاصبا تسمى بالبرد ترمى سحابة وكل وحصبة. حاصبا 

منثورالمعلن كنديف صب بحا يضربنا الشام شمال مسسمبلين 

لبيد؛وقول 

هحصبعصوف كل ا هالأذيأهلها من حوت أن علتها حرت 
أيفاعل؛ بمعنى فحيل ثئاه ه عقنا ء |متمحإ لا الأية: هذه في ومحوله 

محاقولا ئويثها إيب ونهر عقهن مدم وفد كقوله؛ بثأركم؛ ؛الم^لالبة يتبعنا تابعا 
ثأرأو بدين مطالب وكل بدلك. تلحقه تبعة عاقبة يحاف لا أي ]اكس[، عقبتها 

!عقابا يصف الشماخ قول ومنه تبيعا؛ العرب تسميه ذلك غير أو 
يعالتيمن الغريم لاذ كما منها الشرفين ثعالب تلوذ 
الأحر!قول ومنه منه، بغرمه يطالبه الذي الدين صاحب من المدين كعياذ أي 
يعبتدهن لغرم صوامن ا وكأنهغزلانهم وغدت غدوا 
إثهؤأداء دال٠عروذ، تعالى! قوله القبيل هدا ومن بدين، مطالب حصمهن أي 
محنىهو وهذا فليثحة مليء هملى أحدكم أتح ررإذا ه؛ ومحوله [، ١٧٨القرة: ]ه 

ثائرأ.نصيرأ مجاهد وقول نصيرأ، أي ررتبيعآأ؛ وغيره عباس ابن محول 
بأنهموعاتبهم الآكفار ذم افه أن اتكريمة الأية هد0 في الناظر على يخفى لا تشيه: 

حقهمن شيئا يصرفون ولا ، وحد0 له العبادة يخلصون خاصة والأهوال الشدائد وقت فى 
التيوحده، له الواحبة حقوقه في غيره به يشركون والعافية الأمن وقت وقي لمخلوق. 

باممالمتسمين جهله بعض أن ذلك من ويعلم العبادة، أنولع حميع في وحده عبادته هي 
الأهوالوغشتهم الشدائد، دهمتهم إذا نهم فا الأوثان؛ عيية من حالا أسوأ الإسلام 



٤ ٩٣)•٧( الأة ولأّماء: ّررة 

فيهيخلص الذي الوقت في الصلاح؛ فيه يعتمدون ممن الله غير إلى التجئوا والكروب 
المضطر،إجابة أن موصع غير في أوضح - وعلا جل - الله أن مع لله، العبادة الكفار 
غيره.فيها يشاركه لا التي حقوقه من ازكرب من ؤإنجاءه 

آماي ؛ؤءآس النمل® محورة ®في تعالى! قوله ذلك، في الأدلة أوضح ومن 
داضثآس يدء هأدجئنا ئ أفء تبمي لخظم وأرل< و؛'لآرم، '١٥^٠ ؤح دئج>ىآس 

جعلأئن و عيؤ4 ممُ هم أق؛ل ع ئنِتؤأ أن ء محقاى ما بهجثؤ 
آسع حاحغ ٢؟؛،>^، لأك< نإكذ غيه ئ-ا محبمل مضإ جللهآ له ألأُءما 

حزتبمقم أني هث تةاُْ إذا آمحطئ نجن، أش @ ,تمحى لا كرم ثل 
في- وعلا جل - فتراه الآياJت،، ]المل[ . .• ؤاه ددظثوف ثا نجلا أممي ئع لته آ؛ أآترْبم 

الخالصحقه من عنه وء الوكشف دعا إذا المضطر إجابة جعل الكريمات، الآياتإ هذْ 
ؤإنباتهالماء، من الماء ؤإنزاله والأرض، الموات، كخلقه أحد؛ فيه يشاركه لا الذي 

بينوجعله رواس، لها وجعله أنهارأ، حلالها وجعله قرارأ، الأرض وجعله الشجر، به 
الالتي وعجائبه صنعه غرائّا من الاياتط هذه في ذكر ما آخر إلى حاجزأ، البحرين 

كييرأ,علوأ ذلك، عن ونحالى ،بحانه أحد، فيها يشاركه 
إسلامم، كان الكريمات، الآيات، هذه في - وعلا جل - اممه ذكره الذي وهذا 

الحبشة،بلاد إلى منه فارأ ذهب، مكة ه اممه رسول فتح لما فانه جهل، أبي بن عكرمة 
لبعض!بعضهم القوم فقال عاصف ريح فجاءتهم الحبشة؛ إلى متوجها البحر في فركبإ 

ينفعلا كان إن واممه ه! نففي عكرمة فقال ٠ وحده اممه تدعوا أن إلا عنكم يخى لا إنه 
لأذهبنسه أخرجتني كن عهد، علي لك، اللهم غيرْأ البر في ينفع لا فانه غيرْ المحر في 

إلىفخرج المحر، من فخرجوا رحيما- رووفا فلأجل-نه ه محمد يد في يدي فلاصحن 
اه.، لجهبمء إسلامه وحسن فأسلم . الله رسول 

المنهوم؛الإغراق الإهلاك إلى راجع ثعاه ؤ.يمحء قوله! في مير الغ أن والظاهر 
الإغراق.ذللا، بب، ب؛ثأركم يتبعنا بيعا تجدون لا أي َؤميمه يما قوله! من 

وقيلللإغراق، وقيل للإرسال، قيل  WajWوصمير ت المعاني روح صاحب وقال 
تعالى،الله عند والعلم وقع، ما ئاعتبار لهما 

آدملبني تكريمه من العلم؛ أهل بعض قال ءاده. بؤآ َلإتنا ولمي ؤ تعالى! قوله 
رحليه،على منتميا قائما يمشي ان الإنفان وأحسنها؛ الهيثات أكمل على لهم حلقه 

هذاعلى يدل ومما بفمه. ويأكل أربع، على يمشي الحيوانات من وغيره بيديه، ويأكل 
؛ؤوء،ويحموقوله! ]اكض؛ا، .4 ممحو ثصن ثآ آلإثذ قنا ُؤلت تعالى؛ قوله القرآن من 

تعالى.الله عند والعلم ط؛، غير كلام لأية ا وفي [ ٦٤]غافر! م-ورءظلمه قآحسن 
البحروفي الأنعام، على البر في أي .4. . . وانم آو  liا؛ؤءجكم تعالى! موله 



(٦٩- )٠٦ الأس الإّراء: ّررة  ٤٩!

قامنآلئإأؤا همعد '؛وؤبميا كقوله! حدا كثيرة لدلك الموصحة والايات المنن. على 
رئوة٠^ وألآنمجِ ٢!^، ثن ء نجعد َقها آُلآلأج قئ ؤو؛ةلى وقوله; ]المؤمنون[، ر.ه 

.سورة ررقي ايفبماح مستوفى هدا قدمنا وقد تالزحرف[، ه رؤ^ا 
رربإمامهم؛؛المراد ت العلماء بعض قال . ه أنا'،م( يكل ندعؤإ ^^٢ تعالى؛ قوله 

]يس؛كماه إمايَ قآ أحمملمننه تعالى؛ قوله هدا على ويدل أعمالهم. كتاب هنا 
iS^l_كم ما قميف آتثم كيثا إق تلمح أمق َلكا -٠^٨ أمؤ لإ ه؛ ولوق[، ١٣

■وقوله [، I٤٩ ]الكهف فيهه مما مثاوئ\ن آلمجر٠ان فمق، الكنتب وقوله؛ ]الحاثية[. 
ارواخت.4 تصا ؟منه لكثث آكتة ثم لإ مج ثقهء 4 محرم آئرتد إثتي جظ 

عباسابن عن رواية القول وهدا عليه. الذكورة آية لدلالة كثير؛ ابن القول هدا 
والحسن.والضحاك العالية وأبي عباس لابن كثير ابن وعزاه وغيره، حرير ابن ذكرها 

نعيهم.رايإمامهم،، الراد أن ومجاهد قتادة وعن 
شىربمولأّ بجتاء ؤإآ قٌولا قؤ 4؛^؛؛^، تعالى؛ قوله القول هذا على ويدل 

يثهيدأثؤ َمل عن بما ^١ وقوله؛ ]يونس[، .ه بمليون ي محم آكتط بم؛ثه> 
عقهرثهيدا محي كل ؤ؛ تعث وقوله؛ ]النس.اء[، ه شهيدا،D؛3^؟ عؤي يلثم، وحئنا 

ر؛؟ثّمحر آُلأرما وقوله؛ [، ٨٩]النحل! ٣!؟^^ عل قعيدا ينكث وحثنا قسمب نل 
[.٦٩>^ ١١]أين ئىءَ آوقث ثمح؛ 

ه-الني إمامهم لأن الحديث؛ لأصحاب شرف أكبر هذا وفي اللف؛ بعض قال 
مننبيهم على أنزل الذي بكتابهم أي رر؛إمامهم«؛ العلم؛ أهل بعض وقال 

جرير•ان واختاره زيد، ان به؛ قال وممن التشريع، 
يمنقوم كل ندعو أي ه؛ شم يا أناس طل ننمأ وم العلم؛ أهل يعص وقال 

الكفروأهل — عليهم وسلامه الله صلوات — الأنبياء أئمتهم الإيمان فأهل يه، يانمون 
يد.ءورآىأيثة ؤجعذنهم 4 تعالى؛ قال كما الكفرة، رؤساء من وهم وكبرا سادتهم أئمتهم 

•تعالى اش عند والعلم عندي، الأقوال أفلهر الأخير وهذا [• ٤١]القصص؛ ألكثاره ائ 
قرآن.من لها يشهد وما لأية، ا هذه فى العلماء أقوال رأيت فقد 

ماترجيح على الدالة القرائن من ه ثلمينهء يكثتم أوق أؤذس ؛ هذا بعد وقوله 
الأعمال.كتاب الأية هده في الإمام أن من كثير ابن اختاره 

يقررونهبأيمانهم كتابهم يرنون الدين أن الكريمة الأية هده في - وعلا جل - وذكر 
ولأيفللموزط.

أمءوأدآؤم ئقوئ نينهء كنتم أوتث س كقوله؛ أخر مواصع في هذا أوصح وقد 
[،U_l].ه كهه وت ثن ظني جث دثِله 'محني أرق تن لإهمأة قوله؛ آلي .ه كهه 
الكريمة.السورة هذه أول فى مستوفى هذا قدمنا وقد 
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فلأنيا ت يقال أي لا راأمهاتهم كعب بن كمحمد ٠ يامامهم  ١١المراد إن قال! من وقول 
مرفوعاتعمر ابن حديث من الصحيح في ثبت وقد شك. بلا ياحلل قول فلانة، ابن 

.فلأن((ابن فلأن غيرة هذه فيقال لواء غادر لكل القيامة يوم يرفع ١١
.4■ّلملأ ثاثل آصن أ'لآ'خرُ ى ئهر أنمث قدوة ي َكاتت رثن ؤ تعالى؛ قوله 

قولههذا على ويدل العين، عمى لا القلب عمى الكريمة لأية ا هل.ه في بالعمى الراد 
عمىلأن [؛ ٤٦]الحج: أأضتريِه ؤر آؤ 'آلملوي_؛ ئصى وق؛في؛ آلدتمنر شى لا تعالى! 

الذكرىفتفعه يتذكر العين أعمى فان العكر؛ بخلاف، يضر، لا القلِح إبصار مع العين 
أوروا برة؛ ثو يدرف وما )و آئمحئ ك، أن ؛و نفقأ ُؤءتس تعالى؛ قال قيه، ببميرة 

]ص[.وه آلدوئ قس :و 
يضيرلير العينين عمى فان والتقى المروءة لب القبمر إذا 

وذكرهوحوم، من عنه روى كما ءمرْ، أحر في عمي لما ه عبامحي ابن وقال 
■الرومرْ ابنعبد

نورمنهما وقلي لساني ففي نورهما عني من الله خذ يا إن 
مأثور، يفكالارم صفمي وفي دخل غيرذي وعقلي ذكي قلمي 

أهلبعض قال سبيلاه آصن أمحمى ق ئهو ُؤ الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
يهتديلا كذلك، أعمى حرة لا ١ في فهو المعنى بل تفضيل صيغة الصيغة ليت، الحلم! 

الزمخشري.حزم وبهذا نفع إلى 
صيغةالثانية أعمى٠ ١١لفظة أن الذهن إلى يتبادر الذي _! عنه اممه عفا ِ مقيده قال 

الأخر؛.في عمى أثل هو أي تفضيل؛ 
فير والمقر نزاع، بلا تفضيل صيغة فإنها تخيلاه ُأئل ۶ بحده! قوله عليه ويدل 

علىمنه الوصف، فحل من يأتيان لا التفضيل وصيغة التعجّ، صيغتي أن الحربية علم 
بقوله!الخلاصة في له أثار كما فعلاء، أنثاه الذي أفحل 

هلأأثاهي يض، وصفذي وغير 
غيرتعجب، أو تفضيل صيغة من مصوغا العرب، كلام في وحد ما أن والفل-اهر 

يقوله؛الخلاصة في له أثار كما عليه؛ يقاس ولا يحففل أنه للثروحل، ، مستوف
أثره نمذي العلى ى قنولا ذكر ا مغير لاحكم ندور الوب

قوله!نلاثأ أمثلة ومن 
أثماخأشاح لكم المخازي وفي ثمر ولا ظل لكم المعالي في ما 
اخطبال ربحميضهم وأبلوما ألأمهم اليوم ت، فأنالملوك ا أم

صيغةليس ق طباخ محريال وأبيضهم  ١١لبيتا ا ا هن، في قوله إن العلماء! يحفس وقال 
بينهم•من طباخ ل سربا الأبيض وحدك أنن، المحنى بل تفضيل، 
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رإداثيث ي كئرى إقض آؤثأ أؤ3 عن تئتنرك كادإ ؛^ji6 تعالى؛ ئوله 
قريش،من لمشركن ا في نزلت أنها حسر بن سعيد عن روي .4• ثللأ لامحدرك 

روايةفي عباس ابن وعن بالهتنا، تلم حتى الأسود الحجر تستلم ندعك لا له قالوا 
حتىسنة بآلهتنا متعا ! قالوا سهلهلآ فسألو© النبي أتوا ثقيف، وفد فى نزلت أنها عطاء 
سبفي الأقوال من ذلك غير إلى مكة، حرمجت كما وادينا وحرم لها، يهدى ما نأخذ 

الأساب.بخصوص لا الألفاحل بعموم فالعبرة حال كل وعلى نزولها، 
تيقتنونك ومعنى ذلك، قاربوا أي يقتنونه؛ كادوا الكفار أن الكريمة لأية ا ومعنى 

إليك.نوحه لم مما غيره علينا لتفتري إليك أوحينا الذي عن يرلونك 
مضوقتل؛ الأمر، نفس في فيما لا ظنهم في ذلك قاربوا العلم: أهل بض قال 

لشدةالإسلام إلى ليجرهم أحبوا ما بعض في يوافقهم أن فلبه. في حقلر أنه ذلك 
إسلامهم.على حرصه 

أشدامتنع وأنه إليه، أوحي ما بغير الإتيان منه طلوا أنهم آحر موصع في وبين 
إليهأوحى ما يتبع بل ه؛ نفتلقاء من بشيء باتي أن يمكنه لا إنه لهم؛ وقال الامتناع 

مائق أو _T عير دمن؛ان أتت لثآة، ُزمن ألا آكمك> ؤءالأ قوله؛ فى وذلك ربه، 
رقءميق إن ف إوإلى يئ ما إلا أدهع إن ممى ي-لماؤا ين أثدلإ آن يط ذمحت 

منالمخففة هى تتكادمآه لأية! ا هاوْ في وقوله [. ١٥]يونس: عذل_يميم قه عذاب 
الخلاصة؛في قال كما النافية إن وبين بينها الفارقة هي والأم مهملة، هنا وهي الثقيلة، 

تهملا مإذا لام الزم لوتمل عالقل فإن نن؛، وحف
قاللأية، ا ُذْ في كما ناسخا كان إن إلا فعل مع كنّلك تاكون لا أنها والغالب 

الخلاصة؛قي 
موصلاذي ان ببا غالفيه تلفلا اسخا نيك م لإن فعل وال

المحو.فى معروف هو كا 

لآذَقش^١ . يلأ شقا اثبمر رمكن كدت ك نثقش أن ؤو)زلأ ت تعالى ئوله 
هدهفي - وعلا جل - بين • ر.ه نجسمإ لك محه لا م أدث1ت ؤتيش آلثتوو صنش 

إليهمركن لو وأنه الكمار، إلى الركون من له وعصمته ق^، لجيه تثبيته الكريمة ية ألا 
عذابومثلي الدنيا في الحياة عياب مثلي أي الممات؛ وصعق الحياة صعق لأذاقه 

عذاببضعف المراد ت بعضهم وقال . تفسير0 في لقرطي ا حزم وبهذا الأحرة؛ في الممات 
فىالصاعق العذاب بضعف والمراد القبر، فى المضاعف العذاب الخمات؛ 

وهذاالجميع، تشمل لأية وا وغيره، الزمخشري حزم وبهذا البعث. حياة بعد الأحرة 
أمظ؛كقوله■ الموضع هذا غير في بينه حالف، لو لهه الجزاء شدة من هتا ذكره الذي 

]الحامح[ًالأة آزتذ.i ظ كلثأ ل أشن. ِنث /_؛، ٠ آ'لآقاول ثض ئدا 
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عندالجزاء كان أعلى الدرجة كانت إذا أنه من لأية ا هده عليه دلت الذي وهدا 
ميشؤبمتؤسؤ يتكأ لجتا من آلتي هاء ؤ كقوله• آحر موضع محي بينه أعظم المحالفة 

تل محا من أجاد ولقد [. ٣٠]الأحزاب; ضعفنه آلمداب لها دهبعقسا 

امكبالكبح الرجل وصغائر صغائر الصغير الرجل وكائر 
الركونمقاربة من ه نبينا براءة الإيضاح غاية أوصى الكريمة الأية ُدْ تنبيه؛ 

الركونمحمقاربة لوجود؛ امتناع حرف ®لولا؛؛ لأن الركون؛ نفس عن محفلا الكفار، إلى 
يقيناضح ه، حلقه لأكرم - وعلا جل - الله من الشين، لوجود الامتتاعية رالولأ(ا منعتها 
يقاربلم وأنه قبلها، ما تبين لأية ا وهده ه، نفالركون عن نملا الركون مقاربة انتفاء 

إليهمتركن قاربت أي سقاه؛ إثهتِ ميتقئ كوت كد ؛ؤ قوله؛ لأن البتة؛ إليهم الركون 
إليهم.تميل إثهره؛ ؤستتقن ومعنى ترى، كما الامتناعية دررلولألأ الممنؤع عين هو 

هدْأن اءه النسورة ررمحي بينا قد .ه. ..ألشتسى ِلدزك أام؛ّاوْ تعالى. قوله 
ألئني4؛تزك ل>قوله؛ لأن الصلاة؛ لأوقات أثارت التي الأيات من الكريمة الأية 

ؤ\قأقوله؛ محي الغاية بدليل والعصر؛ الفلهر وقت، ول فئتنا التحقيق، على يوالها أي 
أثيره؛^^؛،١^ وقوله؛ والحناء، المغرب وقت، يشمل وذللث، ظلامه، أى أيله عسق 
تكقوله الصلوات لأوقات المشمرة للايات وأشرنا إيضاحه. تميم كما الصبح، صلاة أي 

حنقأف ه: ونول[، ١١٤]هود: آولي4 تث غثا آء حلتي آلمثلوآ ؤريوِ 
علىالكلام في السنة من ذلك بيان وأتمهنا ]الروم[، الأية ر.ه يتث تمسؤيى 

إنهناك فر1حعه [، ١٠٣]النساء: مؤبموثاه كثجا ألئوثتلم، ي َكاسئا آلصّلوه قوله: 
تعالى.الله عند والعلم شئت. 

لغةفي الحق رمبما.ه• َكاث آؤطو إة أتنلأ ؤرهى آلص جآء ^^3، تعالى* قوله 
المضمحل،الذاهب هو ت محلل لبا وا مضمحل، ولا بنائل ليس الذي الثابت ت عرب لا 

دين.من النبوية والمسنة العفليم القرآن هذا في ما هو الأية هذه في بالحق والمراد 
بينوقد الإملأم. لدين الخالقة والعاصي باش، الشرك فيها الباطل والمراد الإسلام، 

زهق؛باش الشرك وأن راسخا، ثابثا جاء الإسلام أن الآكريمة لأية ا هذه في — وعلا ل ج— 
٠جاسه من وزالت حرجت إذا ت شه زهقت العرب: تقول وزال. واصمحل ذهب أي 

كلفي ثابت غير مضمحلا أي زهوقا، كان الباطل أن وعلا. جل - بين ثم 
ويذهبه؛الباطل يزيل الحق أن وذكر الوضع. هذا غير في المعنى هذا بين وقد وقى، 
عَد.4رما آتطل نيئ رما اس ّآثك محن . ألمحي، عثم أو بمذث، إة؛؛i، 4^، مموك؛ 
[.١٨]الأناء; زإهيىه هو ^١ مدمغ4و أتظل عل أ-ليى ئقدف ُؤأ، إ وقوله ]سبأ[، 

أبيابن أحرج الكريمة، الأية هلءْ على الكلام محي المتنور الدر محاحِح وقال 
مردويهوابن المنذر، وابن جرير وابن والنسائي، والترمذي ومسلم، والبخاري شيبة، 
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نصب،وثلاثمائة ستون البيت وحول مكة، ه النبي دخل قال! هه مسعود ابن عن 
؛^■؟٠رهوهه ك0 آلظل إة أكلل ؤرهى ألص ؤجأء ويقول! يدم في بعود طعنها فجعل 

[.٤٩نسأ: ثيده ؤما ألتطل ننءا وما آاس 

معدخلنا قال: ه جابر عن المنذر وابن يعلى وأبو شيبة أبي ابن وأحرج 
فأكبتالله رمول بها قامر ؛ صنمآ وستون ثلاثمائة البيت وحول مكة، الله رسول 

.رهوءل4 َكاث ألبطل ^٤ أكلأ ووهى ألحى ُؤجآء وقالا لوجهها، 
لهعباس ابن ءن الدلائل في والاهقي مردويه وابن الصغير، في الطراني وأخرج 

فشدصنما؛ وستون JلأJماJة الكعبة وعلى الفتح، يوم مكة .ؤ نله ١ رسول دخل قال؛ 
فيخرمها صنم كل إلى يهوي فجعل قضيبا ومعه فجاء بالرصاص، أقدامها إبلمى لهم 

■كلها عليها مر حش رهوهاه َثاذا ألبطل إة أكطثأ ررهئ ألحق ُؤحآء فيقول؛ لوجهه 
المشركيننصب كسر على دليل الأية هذه وفى ت لأية ١ هده تفسير فى القرحلبى وقال 

إلايصلح لا وما كله الباطل آلة كسر بالمعنى ؤيدخل عليهم، غلب إذا الأوثان وجميع 
اه.ذكر عن بها اللهو إلا لها مض لا اش والمزامير والعيدان كالطابير اش لخُصية 

،وشبهها والخشب الخدر من الختخزة الصور الأصنام معنى وفي ت المنير ابن قال 
إلامنه شيء بيع يجوز ولا عنه، المنهي اللهو إلا فيه منفعة لا مما الناس يتخذه ما وكل 

عليههي عما غيرت إذا صر لرصا وا والحاسيد والفضة الذهب من تكون التي الأصنام 
آلاتمن كسر وما ت المهلب قال . بها والشراء بيعها فيجوز قطعا أو نقرأ وصارت 

يرىأن إلا مكسورة، بها أولى فصاحبها منفعة كسرها بعد حبسها فى وكان الباطل 
ابنحرق تميم وقد المال. في والعقوبة لتشديد ا محنى على بالنار حرقها الإمام 

فيأصل وهذا الجماعة صلاة عن تخلف من دور بتحريق و. الحم، همم وقد ■ تهفه عمر 
فأزالة ملعونة فإنها رادعرها ت صاحبتها لعنتها التي الناقة في قوله مع اّل؛ في الحقوبة 
بنعمر أراق وقد . به دعت بما عليه دعت فيما لها وعقوبة ، لصاحبتها تأديبا عنها ملكها 

لىنحا لئه ١ رحمه . لقرطبي ١ م كلأ س لغرض ١ ه ١ ، حبه صا على ء بما شيب لبنا هثه ب خقنا لا 
وليمتلمنالصاليب، فاليكسرن عدلا حكما مريم ابن عيسى لينزلن رروافه .ت وقوله -، 

تعالى.الله عند والعلم عليه، دلالة ذكرنا ما قبيل ص - الحديث، الخريراا 

إلشنن ؛زد ؤلأ لاثوبجن وثئ ؤئآٌ هو ما ألئرءان ثن وومئ تعالى؛ فوله 
دكالذي المعنى لهذا المبينة الأيات البقرةأا سورة رر أول فى قل،منا وقد - ا.اه شاتا 

وآماتيإ ئتتنثئون وم إيثنا وادئيم  ١٣٠١؛١^■^< ^٥١؛، كقوله: لكريمة ١ لأية ا هذه عليه 
]التوبهء،.ه ء=قيرف رنم وثاؤأ يمحجطر إق يحثا وادمم مير هزبهحَ إ، أريي 

وهوومأ ءاد١يهثإ ؤآ لا وأرمك ومخآء هدى ءامنؤأ ,برنجك هو ت ه ولوق
سدوههو ؤم1 ت لأية ا هذه في وقوله إيضاحه، تقدم كما [ ٤٤ت ]فصلت عسه عثهتِ 
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للأجسامشفاء وكونه ذلك. وغير والنفاق كالشك أمراصه؛ من للقلب شفاء كونه يثمل 
صحيحقوهي نحه، لفا يا اللديغ الرحل رقى الذي قصة عليه تدل كما به؛ عليها رقي إذا 

النونبفتح والباقون الزاي. وتخفيف النون ن سكا يا ه وننزل رر عمرو أبو وقرأ مشهورة، 
تعالى.اش عند والعلم الزاي، وتشديد 

.ه.نيئا ّثاث آفؤ منه ولدا بمايمء وئثا همس آلإمس عد أثثا ت تعالى قوله 
والعافيةبالصحة الإنسان على أنعم إذا. أنه الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل - بين 

يمتثل.فلم ريه؛ طاعة عن تباعد أي بجانبه: ونأى وطامحه، الله ذكر عن أعرض والرزق 
■نهيه يجتنب ولم ، أمره 

اروناىبنفسه، مستيل، عنه، مسسعن كاثه الله يكر عن أعرصى الزمحشرى٠ وقال 
والنأيوجهه، عرض يوليه أن الشيء عن الإعراض لأن للأعراض؛ تأكيد نبه،أ بجا 

عادةمن ذلك لأن الاستكبار؛ وأراد حلهره، ويوليه عهلفه، عنه يلوي أن بالجانب 
الله.رحمة من ١لقتومحل أي اليأس، شديد واليئوس: المستكبرين. 

ررفيكقوله كتابه، من كثيرة مواصع في المعنى هدا - وعلا جل أوصح وقد 
خيقئؤر ثثوس إلو ينه رعقها ^ يبمثه ينا أآتكة آدها ■' ودء هورة م

]هود[،إ.ه فخير لئ إقم ؤ ألثتئات ذهب ثمإى مثثث صثآء بمت ساء آذقه وثغن 
نوح'ئث؛وس أشر ثثه ي1ن ألم  jlitjين ألأنس تئم ؛ فصك(( ررأخر في وقو!ه 
ولنقانمثه ألتاءه أئن رتآ إ_؛ ثدا تئولق ثثئه خأب بمد بى يئا ليته آدهتنع لن و. 

عثعدا>ب تى يؤديمهم عيألإإ يثا َكمثؤإ أديى هقى َلئئت،ئ بميم ؤ إة زة■ إق ينق 
منهاواهدءء ءذر آشر سه وإدا _ءتاِيخء يئئا أمءن ألاش هئ أتتا ٢ ^. 

إدلثز إني نمة غم دعيإ ثر ألناس ص ؛ الوومء ورة حمفي  ٠١وقوله ]فصلت[، 
أدئثاؤوإن\ أيضا؛ فيها وقوله ]الروم[، .4 بمعى ميهم ينثم همتق إدا رينه ينه ادايهر 

هوقولأِوم[، ]البمءلوثا.ه هم إذا أتيمم ملث يما تتثذ نيتهم وإن ثا فييإ هه ألناس 
عنهَةثمنا ظثا آز قاعدا آز لجن.يء دعائا أكز ألإذتن مس ^^١ ؛ يوساامحورة ررفى 
ؤو1دا؛ الزمّر؛؛محورة في  ١٠وقوله [، ١٢]يونس: صر إق يّءنا ؤ •تتقآن مز صرم 
ثقين إقه ثوعوأ َكد، ما ئئ ينة ئثة حولم ^١ مم إفيك ثنتا نغم دعا صز اثنق؛ آص 

ثرألإذتن ص ٣^١ أيفأ؛ فيها وقوله ٨[، لالزٌر؛ سلوءه عن لي-ل أندادا بمي ربمد 
ثاآقرم فتة يث ثل عو قق ريقثُ  ٥١قاد ;ثا سث خزمحة إذا م ه 

.الآوااّتاس ذلك غير إلى [، y.^l]بملمؤذوه 
^إلأ؛ هودءا محورة ررفي قوله في المومين عباده الصمات هذه من اض اسقني وقل 

'—ة—دمكما ، ]هود[ ا.ه ءيّ يأجر ثغينأ إهر أؤلتق، ألصنلحنت وئبليأ صنيا أئ؛ث 
رأى•في راء ؛ كقولهم ؛ نآى لمعنى وهو كجاء، وناءا،  ١١ذكوان ابن وقرأ إيضاحه، 
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لأيةا هده في - وعلا حل - ذكر ئيلاه. إلا آدنيِ ين أُتثر ؤوج تعالى- ئوله 
مالأن - وعلا جل - علمه إلى بة بالقليلا إلا العلم من حلقه أعملي ما أنه الكمِيمة 

الإثارةفيها الى الأيات ومن جدأ. قليل الخالق إلى؛،!م يالمب العلم س الخلق أعمله 
ؤأوؤت '؛ثق تمد آن ون آتر لهد ه ث؛شتا يدادا ألبمر 'ثان دو تعالى؛ قوله ذلك إلى 
بميمؤأتحر آهنث ثمى ين أ'ني، ؤ، أث؛ قؤ ■' وقوله لالك_هف[، .4 مددا ,ينلهء جئ، 

•[ ٢٧لك<ان؛ مِ حك عختز آثه إن أش '؛منت ث يمد ثا أنحر ستعة يعدهء ثن 
لأيةا هل0 في . وعلا جل - بين . ==ىيرله قك َغدثث ثنلم إن ؛ؤ ؛ تعالى ئوله 

;كقوله أحر مواضع في المعنى هذا وأوضح كبير. ه نبيه على قفله أل الكريمة 
ثحناوقوله: [، ١١٣]او~اء: عظيناه عقش آس قل ويرك< ثأم ة؛في أم م، 

سق؛-عاهزئا رييلش عثك بمتتهز ويتم ئلر رما دنك ين مدم •ا أثث تيغر؛ق )و محنا تًا أك 
ورثكفنش وقنتا رو( صدرق ثك قج ^١؛ وقوله؛ ]؛لفتح[ وه عيا يتمل ه وبممق رج( 
الأثات•من ذلك غثر إلى ]الثرح[، وه دوك نك ررقتا .( ثلثرق آقن يآ آه 

ؤوتيّقوله: وهو المرسن، جميع على كبم قفله أل آخر موضع في تعالى وبين 
قولهIفي الكبير بالقفل الراد وبين ]الأحزاب[ رج^(ه كير،إ محلا آس ين لهم بمأف آلمؤبمتبجا 

هوهلنأ ينهم عني. دئاءول ما قير ألجكثاب ويذكي ي ألصنلحئت ؤبميلؤأ  ١٠٣١٠ُؤوألخبف 
[.٢٢]الشورى: أل|ر4 ألئقل 

ممفظذ آؤ .( يوع آلأرءس ين كا مجن ثى ئك محث دن ^١ ١٧^تعالى؛ قويه 
ءينانعمت كما قنقط أر ج^( مجير1 جلنثها آلأئهنر ثيجر وتبمكذ ييل ين جثت 

وآنآلثدل ؤ، مي آو ثمن، من بجت ثك إئا أو جا ؤيلأ ثألميقي ؛أش يأي، أو كثئا 
•يبمة.4 بمث/ل إلا كمق فثل رق شحان ءل مروم كثث؛ ٥^١ يزل حئ لمحك صت 

وكثرةوتعنتهم، الكفار عناد شدة الكريمة ت لأيا ا هذه محي — وعلا جل — طه ا بين 
له؛يؤمنوا لن إنهم ه.' له قالوا أنهم فذكر الحق، لقللب لا التعنت لأجل اقتراحاتهم 

غزير؛ماء أي نع، من يفعول وهو ينبوعا، الأرض من لهم يفجر حتى يصدقوه لن أي 
تنانبأي ه جنت ممف ديث [ ٢١]الزمر: آ'لأدياه ؤِإ بغهح تعالى: قوله ومنه 

عليهمالماء قْل يأو . الماء من أنهارا ومهلها أي خلالها، فيفجر وعنب؛ نخيل من 
نسقطآو آلأنمحن بهم ثبم، شأ إن ؤ تعالى: قوله في أي ؛ زعمواكما قعلحا أي فا؛ ك

قالهمعاينة. أي قبيلا، والملائكة باش يأتيهم أو ٩[. ]بأ: آلسماؤه غثك كثما ءأيم 
[.٢١]الفرةال: رناه مئ آو ألقسيم ءق_نا أنزل ُؤلزلآ كقوله: جريج، وابن قتادة 

والقبيلبه. كفله إذا : بكياتقبله من كفيلا؛ أي ررقبيلأ؛؛: العلماء: بعض وقال 
واحد.بمعنى والزعيم والكفيل 

بمعنىالأية هده فى القبيل وكون بصحته. ثاهدأ تقول بما قبيلا الزمخشري وقال 
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هوت مجاهد وقال ثهيدأ. ررقبيلأءا مقاتل: وقال والضحاك. عباس ابن عن مروي 
أوالملائكة، من حال فهو القول هدا وعلى الملائكة. باصناف تأتي أي قبيلة؛ جمع 

آن: الزخرف(اقوله ومه ذهب. من أي زخرف؛ من بيت له كون 
ُؤوقمحأهقوله؛ إلى فقؤ4 تن ثئثا ِدثلإهم إليئلمغ لهز ين ئثثلثا نيحد؟ أمه تف أق؛ 

يؤمنوالن ؤإنهم فيه، يحعد أي ؛ ماء الفي يرقى أو . ذهباأي [ ٣٥-  ٣٣]الّزحرف: 
والعنادالعنت وهدا يقرؤونه. كتابا عليهم ينزل حتى صعوده، أجل من أي لرقيه؛ 

لوأنهم ومحن أثم، مواصع في بينه هنا اعمار عن - وعلا حل - نكرْ الذي العظيم 
متاواو ؤ تعالى؛ كقوله يؤمن لا الشقاء عليه سق من لأن ؛ آمنواما اقترحوا ما اش فحل 
]الأن_<ر_ام[،.ه ئ؛ن سثر الأ كدآ إن َةيأ أفيئ لمال !؛.;؟؛I هلمثوْ تيلامل ق كثثا ٤^، 

^ابيأمحءصثاكؤأبموأآتيٍئ ئ زك آة ظ وقوق; 
فيهئئإ آلثء مذ ئاثا عقبم ثثحنا وأن ؤ ه! وقول[، ١١١ام؛ <ء]الأنه أثل نثاء آن إبُ 

وقوله؛]الح-ج-ر[، .ه ئتمقف مم ص بز أمحننا ذهيق إتا قاوأ . ثث-من 
عتيمحك آق؛تك ١^^ ه؛ ولوق[، ١٠٩ام: ]الأت_عتؤموِل4 لا ثآ؛ق ^١ أ>هآ خه 

]بمؤنس[،.ه أ'لأي> أنداب ييأ حئ ءايؤ ُ=قث، جاءمم ؤؤ . يؤمون لأ رؤى حقلت 
كثيرة.هدا يمثل والآيادثإ 

ويوضح١ منا رحل كل إلى ش ا من كتابا أي ه منوم لأية؛ ا هده في وقوله 
]الما-ر[ؤ و( مئئزْ صحثا يوق أن يمم أمري؛ ؤ يريد ؛ المدثر® ررش تعالى قوله هذا 
رسلاثة ما يثن وق حئ محيى أن ئالوأ ءايه ■عءئهم ؤوإ1\ تعالى؛ قوله )ليه يثير كما 
[.١٢٤]الأ;عام; \ؤه 

تنزيهاأي ثبمولاه، بمإ إلا 'قت هل رؤ_ر سحان ؛^؛3، اكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
ٌافعل عن، العجز عن تنزيهه فيه ويدحل به، يلغا لا ما كل عن - وعلا جل - لربي 

ربي•إلي، يوّحه ما أنع بشر وأنا شيء، يعجزْ لا شي،ء، كل علمح، قادر فهو اقترحتم، 
إلكمآذآ إو يتق هدأر بمثر أنأ إقدآ ُؤءل كقوته؛ أخر مواصع في المعنى ُا-ا وبين 

]الك_ه-ف[،ا.ه لْوا رم ِسادء وي؛مك صتلثا ملأ ثل؛صل رده فاء ؛يمأ ك>ام وجد إثث 
وأسمحأ4إص هأنثقيتنإ وجد .إقه إقه؛ؤ أثا إق يئ محئت؛ؤ يثن أنأ إه ه؛ وقوت

بمثرإلا ص إن رنتهم لهم ، ؛^٥١٧الرسل؛ جميع عن تعالى وكقوله ٦[. ]نمك; 
الآيا'ّ-إ•ٌز، ذلك غير إلي( [ ١١زابراهمم؛ بمتابئء4 يق بناء من ؤ يعن أقه ثلين يثلخظم 

وصمالفاء ؤإسكان التاء بفتح والخائي وحمزة عاصم الأولى لرتفج.راا وقرأ 
هذاعلى الجميع واتفق مكورة. الجيم وتشديد الفاء وفتح التاء بضم والباقون الجيم، 

وقرأباعانها، والباقون ين اليفتح فا® رركوعاصم عامر وابن نافع وقرأ الثانية. في 
الزاي.وشد الموز يفتح والباقون الزاي، وتخفيف، الموز باعان ررتتزل® عمرو أبو 
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نثئأأق أثث ثاو أى إلأ' ألهدة إل يوبنثأ آن ألناس نح ^وثا ت تعالى ه نول
تغرابهميام الأمم جميع عادة جون لأنه عادي، هنا المدكور المانع هذا • ه ؤبمولأ
أقيؤ وقوله; ١[، * ]؛برامم؛ يثتاه نثر إلا أنتر إذ كئوله؛ البئر من رسلا اش بث 

]القمر؛ؤيثره صنلنل ؤى إذا إآ دؤعه-ل وحدا ما ^^،؛؛، ومحوله! [، ٤٧متون؛ ثثاه
وقوله:٦[، ]اكنابن؛ بموثا4 أثث ئقاو أثم، ثيهر ي ه أنئُ ؤذ;لش وقوله: [، ٢٤

الآJات.من ذلكأ غير إلى ]الؤءنون[، كسثؤُك.ه إدا ؤؤ يثتؤ يثى أثقر ُؤونيا 
ررفيهذا غير آخر بمانع صرح تعالى أنه عادي الأية هذه في الماغ أن على والدليل 

أى.إب رما حوبرو\ الهدئ ثؤمتهمإإيجاءهم أن آلناس مخ ت وهوقوله الكهف،؛ سورة 
الكهفا(ررفي الملكور المانع فهذا ]الكهف[. ؤره ٥^ آلمداب ؟يم آو ئئد ئأيم 
فبلاالعذاب ياتيه أن أو الإهلاك، من الأولين سنة به افه أراد من لأن حقيقي؛ مانع 

—وعلا جل — مراده خلاف يقع أن لاستحالة المراد؛ خلاف من مانعة ذلك يه فإرادته 
أوصحناوقد تخلفه. يصح عادى مانع فهو هذه، إسرائيل؛؛ بتي آية ارفي المانع بخلاف 

.الكتاب((آيات عن ب صطرا لا ا إيهام ُُدغ بتا كتا في المسالة هذ0 
تىعقهم لرقا نمه ينئوى ثنيطه ألإي ق '؛اك ؤ ه ت تعالى قوله 

يكونأن يلزم الرسول أن لأية ا هذه في — وعلا جل — بض • ه ا. ثبمولأ ،قمحكا آكملأ 
مثلهم؛ملكا عليهم لنزل الملائكة إلى رسولأ مرسال كان فلو ، إليهم المرسل جنس مجن 
•مثلهم بشرأ لهم أرسل الشر إلى أرمل ؤإذا أي 

آنتاوؤ نقذ عثه أنزو ؤلأَ ؤوهؤ\ كقوله أخر مواصع في -^؛ ٠١١يردا أوصح وقد 
ث!م ن1فئا تثة ص ئآ جئ ه و تظثون لأ ثذ \لأٍ ذ شه 

إلنجمهشئ رحاثُ ِإلأ ؤنإلى أرس-1نا ه؛ ولوق_ع_ام[، ]الأن)وه ئسوكث 
١وسف; ]ي ألكعكامؤأمنث إثمم إلا مثثتين ين فيّئأوا وؤثآ ه; ولوق[، ٠٩

إيضاحه.تقدم كما [ ٢٠ت ]الفرقان ه آلآسواق ق ؤيمشؤن 
ثنثفأن عق ثادر دآلإخت آقثزت طى ١^ أف يرنأ ^١^ ت الى عته نول

معوالأرض السموات خلق من أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - بين نلمهره• 
خلقعلى فهو الأكبر الأعظم خلق من لأن شك؛ بلا ان الإنبعث على قادر عفلمهما 
شك.بلا قادر الأصغر 

بنأدتغ\ر \ئئف؛ي يجينق ت كقوله أخر مواصع في المعنى هذا وأوضح 
الأصغر،خلق على قادر فهو الأكبر خلق على قدر ومن أي [، ٥٧]غافر: ألثايرا4 حلي 

[،٨١]يس: بقه ظهث بملق آن عك يقدر نإلأيض حلى 'أكى وقوله: 
نحىأن عق يقدر محنمهن فنأ ؤلغ وألامحى ؛لثمليا حو أرى أثة أة مئأ ^3 • ه ولون

ثتزلتهاستآة؛ا تغ ).( بقها ألجء ر آشد  ٢١وقوله [، ٣٣]الأحقاف: ه بق آلمهمن 
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زآأت1د. ! ■؛٠٥ ١٣٠أمج . دئهآ ؤلإت بمد ألرص . ٥^١ وثمج ثنا وأعئش 
]النازعات[..4 زلأكقأؤ لآؤ ثثا . آزثها 

جدأُاتثاؤا ثنيه ؤف1وكا ^١ ييآ ;حعق ثرآين  1L«j^0أنتم ؤ ت تعالى يوف' 
رحمته،خزائن يملكون كانوا لو ادم بي أن لأية ا هدم في تعالى بين .4■ ئى ألامنن 

خوفاالإعطاء؛ عن ولأمكوا غيرهم، على بالورق لخلوا والنعم، الأرزاق خزائن أي 
بخلهم.لشدة الإنفاق من 

عليهم.صيق أي عياله، على قتر قولهم: من مفيق بخيل أي قتور؛ الإنسان أن وبين 
الؤأ\ ؛، ٥٢ثى تجيب ثم 4آم تعالى؛ كقوله أخر؛ مواصع في المحنى هذا وبين 
>وةاأفز تثث إذا @ ئاوها ئلق آلإذش ^إة وقوله: ]اوساء[، وه نته اقاش 

١^^،.من ذلك غير ؛لى ]المارج[، وه ا1ثتإث ي و توثا آقق تثة  ١٢^و 
الأيةفي لها فيقدر الأفعال، على إلا تدخل لا ررلوأ؛ أن العربية علم قي لمشرر وا 

حذففلما المحذوف؛ الفعل فاعل أصله ررلوءأ بعد المرفؤع والضمير ، محذوف فعل 
فجعلتالواو فبقيت الفعل فحذف تملكون، لو قل والأصل! الضمير. فصل الفعل 
تعالى.الله عند والحلم واحد، غير قاله هكذا أنتم. هو ! منفصاs ضميرآ 

أهلبعض قال لأية. ١ .ه . . تنو ءائنت ينع موّئ ءاثئا ؤوق؛ت تعالى! ئوله 
والطوفان،والبحر، والسنون، واليد، العصا، هي! التسع، الأيات هذه العلم! 

مفصلات.آيات والدم، والصفاح، والقمل، والجراد، 
يآ^١ عصاه كقوله! أحر مواصع في الأيات هذ0 _ وعلا حل . بين وقد 

ءادأحد.دا وأمد ؤ وقوله! لالأعر١ف[، ,إلقطسن بثناء ,هم، ؛يا يدم ومع تستن قت1تان 
آصمياآن مؤيئ إلث، أؤقآؤمحنأ وقوله! [، ١٣٠]الأعراف؛ آلسمرتاه من ودثمن كّنإن تيزن 
عيم■؛ؤقا3_سأنا وقوله! ]الشعراء[، واه آلعظييِ عثإت ^3، م محان آتثر بم-اق 
منذلك غير ؛لى [ ١٣٣]الأء_راف: ميصكوه ءا,يت ؤألدم ^^٠^^ وألئثز وأؤاد أذ1وهاث 
قولهذلك بين فقد وعليه ررالسنينأا يدل الجبل بعضهم وجعل ذكرنا، لما المبينة الأيات 
الآدات.من ونحوها [ ١٧١]الأعراف: ه طثئ َغقئو هوثهم لتل ئثئنا تعالى! 

بينلثادره. وآُلأتيرا أوث11وت رب إلا هتئو مي ثآ عينت كد دعّالى! ئوله 
إلاأنزلها ما المذكورة الايات بأن عالم فرعون أن لكريمة ا الأية هذه في - وعلا ل ج— 

فرعون!قول أن على يدل وذلك واضحة؛ حججا أي بصائر؛ والأرض السموات رب 
كل]الشعراء[ ه ييبؤثا فبعؤن ^٥١١؛، وقوله! [، ٤٩]طه: ؤكما ^ ^٥٣

عارف.تجاهل منه ذلك 

سورةراقي علمه لما جحوده سسسا مبينا لمعتى ا هذا وعلا حل _ أوضح وقل، 
إثهمتيقآ إل، ءانلت ؤج ؤ، سؤو ئي ين ؛بماء عمج ثئقا ؤ، تدئ ■؛^5>؛،j، بقوله! التمل؛؛ 



-١ )٥• الأس اٍلأماء; سور؛ 

ُآتثتثةآ1، . يث سم ٥^١ ^١ ١٥نجمة ءابما ثآءمم ،Q . ئيضى قزيأ  'ي
[.١٤.  ١٢]الممل: لأية ا ثءو4 غك 1ئئيإ 

الكريمةلأية ا هذ0 في - وعلا حل - بين روه. وإئثر أرنت ؤوإ-لس تعار؛ ؤوم 
صدق،فأحباره حق. فيه ْا فكل له، مضمظ به متلبسآ أي بالحق، القرآن هذا أنزل أنه 

وكيف[ ١١٥]الأنعامت وعدلأه ;و يمتن ت تعالى قال كما عدل وأحكامه 
إتلفأزل يما يئيد أثه تعالى؛ قال كما بعلمه؛ - وعلا حل - أنزله وقد لا! 

[.١٦٦يشئ، أنزيم 

لأنإنزاله؛ طريق في تديل ولا تغيير فيه يقع لم أنه على يدل رل4 ت وقوله 
يبدلولا يغير لا أمين فيه، يغير حتى عليه يغلب لا قوي إنزاله على المؤتمن الرسول 

[،١٩٤-  ١٩٣]السعراء• قلتاه ؤ ).( آأّب؛ن أي يد ُؤثرلا بقوله! هدا إلى أثمار كما 
أوتعصنقايوما^؟ ١٥ثئثريكم تمم هآللث ؛، ينم؛١١لش1أءزأ بعثقهن ^^ذها وقوله: 

أرق؛t؛؟ فثلز أتدثه إق نذوة أثدتطم ثثاذسؤإ لئئز ينا أعو ^؛٤^  ٧١٥بج_ؤ 
عندوه ]الكهس[، أحئاو(ه وة==خم يثعنف ه منه يممزق ثثالآ=ةم ثثاثا 

رّولؤيمالأية• هده في ه وقول—كوير[، ت]الو(يم فيتؤ م ؤا ؛كن أتممح، ذى 
به.مرمل أنه على يدل لأنه الرسول لفظ بدلالة ربه؛ عن لتبليغه أي [ ١٩]الذكوير! 

القراءعامة الحرف هذا قرأ . عك ألناسن و لئهمأئ همثه ^^٠١؛؛ تعالى؛ ئوله 
وقرأوالباطل، الحق بين فيه وفرقنا وفصلناه وأوصحنا٥، بيناه أي بالتخفيف؛ ررفرقناه؛، 

سنة.وعشرين ثلاث في الوقائع ؛حمسا مفرقا أنزلناه أي بالتشديد؛ ارفرقنا0اأ الصحابة يعص 
[jJl ]حان. ؤعر م م بمتق خ[ تعالى: قوله وضل بض يمض فرق إطلاق ومن 

أيمكث، على الناس على ليقرأه لنبيه القرآن هذا بين أنه - وعلا حل - بين وقد 
أمروقد كذلك، إلا يقرأ أن ينبغي لا القرآن أن على يدل ودلك وتثبت، وتؤدة مهل 

ذلكعلى ويدل ٤[ ت ]المزمل قوله؛ فى دلك على يدل بما تعالى 
فؤادقيكء لقت قحدؤ حمله ألهمءاق فه يزد لولا كهممحأ آله ؛ قوله أيضآ 
]الفرقان[..4 محلا تدقه 

فيقوله حد على يحده، ما يفسره محذوف بفعل منصوب تعالى؛ وقوله 
الخلاصة؛

أظهراقد لمسا موافق ا حتمأصمّرا فعل بنصبه بق فالما 
افهأمر . آلاتهقه توعؤأ ثا أق آوس آدعإ أز  ٥١آدعيإ تعالى؛ قوله 

ش-ازواإن أسمائه، من ثاروا بما يدعوه أن الكريمة الأية هذه فى عباده - وعلا ل ح- 
وعلاحل — أسمائه من ذلك غير إلى رحمن، يا ؛ قالواشاووا ؤإن اش، يا ؛ قالوا

ودروأييا هادعوه أئسئ آلآسمآ'ء كقوله؛ المرصع هذا غير في المعنى هذا وبين 



٥٠٥الآيث)ااا(اٍلأماء:ّهمرة

١^؛،اثه ُؤهو ت وقوله ]الأعراف[، .اه بملوث َ؛>وأ نا تثجنوث آنضئ ؤآ يلؤدوث ٢"^؛، 
إلاإقن لا \نج ه ئؤ © أتيي آؤثن ئث ثألأيدئ الم قي ؤ إلأ إثث لا 
ثقأش ئبمن ألممقي ^ئلإاث أمط آمحذ ألثفيق ٣ ص نش أو 

١^ؤ ق لإ مج آلتئ أمحلا لخُ أمحإ ^ ٥٦أليق أق و © همطون 
.]؛]،>^^[ ©4 أمر وم وأدرؤ 

قوله؛في الرحمن اسم تجاهلوا أنهم الموضع هدا غير في - وعلا حل - يئن وقد 
أفعالبعض لهم وبين [■ ٦٠]الغ-ر؛-ان: أؤقن4 ؤما ؛>؟ ١٥لؤش آنجدؤأ لهت؛ مز ؤنإذ( 

©آلإثف ■ءارح © ألئرءاف علم © ■' قوله في - وعلا جل - الرحمن 
م© وص قوله: إن العلماء: بعض قال ولدا ]١;^[؛ ©4 أكان قنت 

إن- لهدا وسأتي •٦[. ]اّفال: أوثقه رنا ءؤث1ؤأ لقولهم: جواب ©4 أئئرءائ 
.الفرقان((محمورة ررفي إيضاح زيادة — الله شاء 

ندبح، ؤإذ ؛^، ٧٢ة شك ئم ق؛أ( محؤ وإدا شد ثر 'ألى إي آثند ت ت،عالى نوئه 
علىالناس الآتمريمة الأية هده في - وعلا جل - افه أمر • .اه هآ يئن أليل ؛ن وك 

كلأي ش،، ررالحمد ت يقولوا أن فدمنا كما لأيباعه أمر القدوة أمر لأن ه؛ نبيه لسان 
والعزةوالشركاء الأولاد عن منزه أنه مبينا له، ثابت وحلاله، بكماله لائق جميل ثناء 

.كبيراعلوأ كله ذلك عن وتحار سبحانه بالأورء، 
روهأ-محثد آثئ هو كقوله: كثيرة مواصع في والصاحبة الولد عن تنزهه فبين 
ثواهوأدا ولا منصه أمحي ما ؤيا جئ ثق وقوله؛ ١لسورة، آخر إلى ١[ ]الإخلاص: 

دقآؤَلأا ؤكق ءثمحة لم ظ ثأمِ ؤإر ثؤ أؤن آة رآلأدنح( ألثثؤت وقوله: 
ثثهاجئم قن . محليا أوس أمحي ؤوذ\ؤ\ وقوله: ]الأنعام[، .ه علم دز وهو 
محليادقمحأ آن .ا هدا أيتال وثمر ألامحش محئنس منه ثقئ \لثتزئ ثتكاد . ^١ 

كثيرة.ذلك والآيات ]مريم[، و(ه محليا يقخد أن لوي أبتي محما 
كقوله:عبادته في ولا أي ملكه، في له شريك لا أنه أخر مواصع في وبين 

أوجدشِ أثمحم آته ؤء وقوله: [، ٢٢]سبأ: ظهيره من يمم لد محما شنك من يهما ثم 
]الملك[،رواه فيد قيء لإ عق محهو آلمك إيه آدوى وقوله: [، ١٦]^L^ ^لثهاره 
دثاءمن وتمر يشآء منن آئتقك محبميع ثشاءّ من ؛^ ٤٧٢توق ، ٠٥(مثلك أضئ ^^!؛، ه' وقول
كثيرة.ذلك بمثل والأيات [، ٢٦عمران: ]Tj؛ ه مشاء من وتذل 

فيحتاجيذل لا أنه يعني ه أدول نن وئُ لإ إؤ ونلذ لأية؛ ا هذه في قوله ومعنى 
فيسه كما وقدرته، قهره تحت شيء كل الذي القهار، الزيز هو لأنه ثه؛ يعز ولي إر 

حيرهعين آى ؤ.إد، وقوله• ، ٤٢١]يوسف: آتاٍهءه عق عا-لب كقوله: كثيرة مواصع 
والأيات[ ١٨]الأنحام: عبادهءه و آلثاهر ووهو وقوله: الغالب. والعزيز: [ ٢٢٠]البقرة: 

كثيرة.ذللا، بمثل 



الآس)ا-ه(الكهف: سورة ٥٠٦

شدةفي الاه تعقليم ويظهر شديدأ. سليما عظمه أي ؤولإْ وقوله! 
تتعالى كقوله يرصيه، ما كل إلى والمسارعة نهيه، واجتناب أمره امتثال على المحافظة 
تعالى.الله عند والحلم الايات، من ونحوها [ ٣٧]الحج: ما عل آنهث ؤةكبأأ 

أنلنا ذكر قال: أنه قتادة عن الكريمة لأية ا هد0 تفسير فى جرير ابن وروى 
٠٠ ٠ إياه شن لم ِش'أكيى لأية ا هذه أهله من والكبير الصعر يحلم كان ه النح، 

آيةالأية هذه محمى ه افه رسول أن حديث قي جاء وقد قلت ت كثير ابن وقال ٠ ية ألا 
■أعلم واقه • آفة أو مرق فيصيبه ليلة في بيت في قرثت ما أنها الاثار بعض وفي العر• 

تذهبالأية هذ0 قراءة أن مقتضاه هريرة أبي حديت من يحلى أبي عن حديثا ذكر ثم 
أعلم.تعالى والله . نكارة متنه وفي ضعيف، إستاده قال! ثم والضر، ,المقم 

.محمدنبينا على الله وصلى 

ص
الٍقهفسورة 

ننذرينا )و؛ ءو-بم1 لإ .بعل ؤؤ أؤثب تدم عك أزو ,ث ؤلثتد تعالى; موله 
ثيجتو محنك ثمإ لت 'ألثت1حنت سنيي آكين ُلثؤممت ويئن ل؛ئئ ^٧ ا صددن أس؛ا 
َكمبم،لإبادهتِ ه عر عى هء ثم ةا )ؤا ملئا أث، \ئوكو يائ أرمكث وينذر رو( أب؛دا فه 

فيعباده - وعلا حل - اه علم روا4. ظ، إلا يمحك إن أويهم بئ محج ءفلمه 
علىإنزاله وهي عليهم؛ أنعمها نعمة أعظم على يحمدوه أن الكريمة المورة هذه أول 

الاستقامة،كمال في هو بل فيه، اعوجاج لا الذي العفليم، القرآن هذا . نبينا 
وأيحسابوالحرام، والحلال العقائد، فيه لهم وبين النور. إلى الفللمات من به أخرجهم 

يشعهم،ما كل على فيه وحضهم يضرهم، ما كل من فيه وحيرهم والنار، الجنة دخول 
النعمةهده عالي يحمدونه كيف ربهم علمهم ولذا الخلق؛ على لعفلمى ا النعمة فهو 

الآية.. . تده عق آتنو ألمحا ة : يموله الكبرى 
العظيم،القرآن هذا ل يانزا خلقه على والامتنان الإنعام عظيم من هنا له أثار وما 

تكقوله كثيرة مواضع في . وعلا جل - ذكره به عمل من ومبشرأ يه، يحمل لم من متذرأ 
إؤثاثر_أ أوتجتى ئآما . ميثا ؤ;؟ إوؤأ وأزتآ رآمحو ين ببمن •؛آءؤ ق ألئاس 

]ال__ن_س__اء[.ه قنتمى مخي إثي وةد.إلم وثم ننث وحمم ؤ، ه رآءع؛ثئوأ 
رذِءقثئأنبمثة دوغث ي يى ءثهر ثئق ألخكثب أملثا آئآ قتحه-.ر ُؤأولذ وقوله؛ 

أد=كرلس*ركيل بئ عق يمص ألْؤان هندا أؤإر^ ت وقوله ، [ التتبوت ] يهم؛نويك■ يشي 




