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0

00
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حيفة
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0
/انةغة فلصاختلف عاماء النفسير فحماللاآبة

وهابيل

لابة؛ فصل

(أىقوله نع
الىفان حأؤك فاح ب0ن

فى بان حكالآبة (أىقوله تعالى اماه ذ كرقصةاطحرةالاوك وسلت نزول قوله

والسارق والسارقة اخ وؤيهمسائل

ده
ووعهفصل
سي

التوبةمقبولةالح (أىتوبة

السارق)
4ه كذرالقسة فذلك) أى

المتعلقة بقول,تهأعأالهىاالرسول لاحرنك 11

نعالى لتحدن أشدالناس عداوةللذبنامنوا

البهوداح) .

؟ه فصلق حكالآبة (أى قوله تعالىةكفارته
اطعام عشسرةمسا كين )11وفيه مسائل
ته

كضشقة

كيفة

ذ كر الاشارة الىقصة!لملامنبانسمىرائي لأيجرمم فدل وأركان التيممجسة
 42فصلفىفضل السلاموالحث عليه
م لوم

 4فصل فأىحكام تتعلق بالسلام

رنهسى
كل أ
لىفض
الف
فص

فلك فصل فى أحكام تتعلقبالآبة) قأوىلهتءالى
فصلفىحم البرإوفيهمسائل
وما كان لمؤمن أنيققتلمؤمنا الاخطأًالح)
رق واب انظارالمعسر والوضععنده
أحلكف فصل وقداتعلقت المعتزلة والوعيدية بهذ
ين والامى بقضائه
لددمي
اشدي
وت
الآبة (أى قولهتعالى ومن يتل مؤمنا
يلا:فسيرسورة لعمران
فهتهاالسىا
ذ كرسالقصة المتعلقة بقول

متعمدا ا

اح فسلاعل أنالجهاد قم الىؤرضعين

أحسعيى ال

فصل ف فضلالبيتواحج

وفرضكفايةال

والعمرة

فصلفىحكامتتعاقبالج

آاقية (أىقوالدنعال
لتع
إمت
بكا
فصلفى أح

تغفار
فاصللفاىفسضل

ىلارض فليس عليكمجناح أن
واذاضر بمف ا

دك.رث
فاصلحفاى3

ورداتلغفلولووعيد

الغال

تقصصروامن الصلاة )1

عارك

الذينكفروا كلام متصل مابءدهالح)

فاصللحفهىفاضلدىوالك_هادة فىس_بملالله

تعالى

نيك

ملإنفسيرسورةالنساء
فصلفىالحثعلىنعايم الفرانض

وفيه مسائل
اا

فل وقدكسك بهذه الآبقمن بجروىاز

فصل فىإيانأحكامالفرا

د_دور الذنمن الانبياء (أى قولهنعالى

فصل و اأسلاابرثثلاثة| ل

واستغفراللهاناللهكانغذورارحها)

فصل والسهاما لدو دةفى الفرائض ا

و

فصل وقداكذالله تجداد_لى اللهعليهوسل

فلروىعن زيدبنثابت قالوادالابناء
خليلا ما اتخذابراهم خليلا
عنزلةالابناء ال
ريق فبصلتفيعاا بإأقسم بايلنزوحات
فاصتلفق العاماءعلى أنهنهالآية (أى|مرهع جلنفسير سورة المائدة 6و
قولهتءالى واللاتى بأتين

لإدس

فصل ف أحكامتتعاق بالآية (أىقولهتعالى
واذا كنتفيهما) وصفة ص-لاةالهاوف

فصل فىحكامنتعلقبارحوفيه مسائل

لمهة*

فل قل

قولهتعالىان خفتمأن يفتكم

اء
مله
ات
علا
الفاحشةمن تساتكم  35فص

الناسخوالمسوخ فىهذه

ال)منسوخة

الآنة (أى قولهتعالىياأمهاالذين آمنوالاتحلوا

فقددلرفالدداق ومةاحس<بمنه

شعاثرالله ال

عورم فأصحلفكىام تتعاقبالآية (أى قولهتعالى| ون فصلفى فرائضالوضوء

8

باأمها الذبن آمنوا لاتقر بوا الصلاةوأهمونع

فصل ىذ كرالاحاديث التىهوردتفق صفة

سكارى! )1

الوضوء وفذله

فصل فىأ كامتتعاقبالاية (قوألىهتعالى ]0م كذرقصة وفاةموسى وهرون عليوماالسلام
وا نكنتم م ذى أوءلىسفرا)1
م 4ذ كرقصةالقر بانوسببهوذ كرقصةقتلقابيل

لاإلفجهرزسءتالاوّلمن تفسيرا القرآنالعظيمللماامعلىابلنمعدروفبالخازن #
حضفةه

م#رنة

3

مقدمة الكتاب وهى تتضمن ثلانة فصول

2

اضولانلقهرآونتعليمه
واتوللفف
الفصل ال

قصل فىذكرأحاديث وردتف ثوابهل

٠

البلاءوأجر الصاءر بن

الفصل الثافىف وعيدمن قالف القرآنبرأبه |٠٠ فصلاختافالعاماءفى حع السعى بنايلصا
منغسيرعل ووعيدمنأو الفرآنفنس-يهوم
لتعهدهة

 5الفصل الثالثفىجعالقراان وترتيبنزولهو ف
كونهنززلءلى سيعة أحرف

والمروة فىالحجوالعمرة .
/اء

فصل فهايتعلقمهاه (لأيةمن ال (أى
قولهتعالىانالذين كفرواومانواوهمكفار
أوائئك عالملهلملهعونةاللانكة الل)

52

به ففصكلونالقرآنئزل علىسبعة أحرف وما|0؟؟ فملفىحكه_نةالآبة (قوألىهتعالىفن
قلف ذلاك

 ٠فصلفىمعنىالتفسبروالتأو يل
 ١١القول فالاستعاذة

؟ بلإتفسير سورةالفاحة»
 ٠١فصلفذ كرفضلها

اخطرغير باغ)وفيهمسائل

 +فصلفى احلكآبة (أىقولهنعالى ومنكان
مسيضاا|)وفيهمسائل

 1+فشصلهفرفضرلمضان وفضل صيامه
فاصلدفعىفاضءلواذابه

تسكاف
ءك
 701قاللقاح
 ١فصلفىحم السملةوفيه مسئلتان
قلحك كلامال بالباطل
 4المسئلة الاوففى كاولنبسملة منالفضحةام؟؟ فص
وغيرهامن السورسوى سورةبراءة

م١ فوصالتفقتالامةعلى وجاولبحج!

 ٠المسئلة الثانيةفىحكمالجهربالبسملةوالاسرار د١6 فرصولفوتىعحرييمدامننثمربما
مفسائاتان
9 ١فصل فىةآموينفويحهال
 9المسئلةالاولى السنةللقارى 1
حة
افىتح>
فنية
لالثا
اسئلة
 9الم

فمتتعلق باهر
06١ فأصحلكا
١ فوصألمالمسراط
فصلفىح>الآبة(أى قولهتءالىو يسكلونك

 ١9بإنفسيرسورةالبقرةه
 ٠فصلف فضلها

عن امحيض ال)وفيهمسائل
٠ فصل فىبيان حكالآبة (أىقوله تعالى

يه
لخا
عقصة
مئكةو
دلملا
آهيةا
قفىما
م« فصل
السلام

؟ه ذاكرسياققصةفرقالبحر بنىاسرائيل

للواكه ؟الغ فوَُأعانم ال) وقبه
مسائل

|١ فأصحلكافمالعدةوفيهمسائل

مخلسعائل
هابه .٠ فوصلففيىحهكال
و عذليه
ادمموسى
سفمليعا
اارللقصة
سه ذ ك

للمناجاة

جوها
والت
زدة
اع
وكم
علفنق-ه
و فس

ىذه
والإأخدادوفسيائل
بوه ذ كرالاشارةالىقصةذع البقرة
افصللقتقيحلاذاوج-دف موضع ولأمب؟ فصلفىبيان-ىهذهالآبة (أىقولهتمالى
عرف قائله

هب فبصعلصفىاملةقوإلللا-:كة

حسخ
اللىن
قص

ومتعوهن علىالموسع ودرهال) وفيهفر وع

٠مة ذصلفى ذكراختلاف العاماء فى!اف_لاة

الوسطى
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 7-00وار وص ا

اثويابعكايقي
ل اىل
| انتعذهمفائهمعبادك وان تغغرفطامنك نتالعزبزالحكمأخرجهالنساق © قولهعزوجل (قال| عل
ارادليمذياوم بومالقيامة والمعنى | الاعن <كسسمةوصواب
من) اتفق جه ررالعاساءعلى أن الم
هادقي
قف اعلص
دومين
صهذاي
الله
أن صدقهمفى ال نديا نفعي,ف الآخرةلانهبومالاثابةوا!ززاءومانة-دم منص قهمفى الح

(قالاللههذالوم شع

سم

| القيامةوالمراديااادقين النبيون والمؤمنونالاعنكفا ر لاينفعهمصندقهم بومالقيامة قالقنادةمتكلمان  /الصادقين صدقهم) برفع
ْلاخطتانبو املقيامةعسىعا يهالس_لاملانه قوم 9فهو لماقص اللةعنه ماقاتط م الاماأمست”نى بدالاء2ة

اليوم والاضافة على أنه

لما إقضى لامالا"بةفصدق عدوالله الوا نقنهصدقهوقالعطاءه و بوممنأيااملدنيالان

هذابوم ممم الصادقين

عمدت يتقولاللةته الى

آدقخافرىةافلدنيينافعهصدقه وأماالمتكا الانوفابليس فانه,ةوم فيقول وقالالشيطان
٠وفساكالنصا

الآنرة دارسزاءلادارع لوذهب فاىلهقدوال الىظاهرالايةمن االنصدق النافهانما بكوفى أ فيه صدقهم الستمرق
ام حين ديناهمواخرم.هموا لمن
الهخذهاطبة جرتم عايسلىعلليه
الدنياوهذ القول موافقلذهبالدى حيث يقوالن

اك اليجاوءالوسهماذهب ايهالجوورتمذ "كراسلةتعالىماطممنالواب علىصدقهم فقال تعالى (هم[

عل المفعواية تكقمول

عات 2رئ من تحهاالانهار<الد ن يهاأبدا) فهذااشارةالىما>ه_لىظطم من الثوابالداممالذى )

قال زيد عرو منطلق

لاانقطاعلهولاانتهاء (رذواللعنهم)' يعنى بطاعتومله زودضواعنه) لعنىباأعطاهممن ثوانهوجز يل
كرامتهذلك)اشارةالىماذ كر مهن ثواءهم(الفوزالعظم) يعنى انهمفازواء +ذةوبرطوانه

أى قال الله هذا لعسى

وات والارض ومأفبين )عظم النهعزوجلنفسه
ملاك
لل مه
اارل
عنهم ونجوامنااذ

عليه السلام ننومفع

مما قالؤي_>النصارى يعانلىاذنىلهملكالسموات والار ضهوالذى

الصادئين صدقهم وهو

ياسلاكلقهيةلاماقالتالنصارىم ناطيةالمسرج وأمهألامهمامن جلة
مفنىالسموات والارض فهماعبلك

وقيلهو

جواب لسؤالمضمرفق!| -كلامكانه م واعد الصادقين

بإلثوابالعظيمقليمن يعطيه-م ذلك قال
م

ات.والارض ومن

للهه
خالدين فنا بدا رذى ال

اعنهم) بالستى المشسكور

:

(درذوا

عنه) بالحزاء

فون (وهوء ىكلثئ قدر)

|الوقوردك التور اسم

و التةسصابه وتعالىاعم

ل:انهياق لاف الفوزق
الدنيافهوغير باق(لنّهملاك

عرادهواسرار

الجدولت روراض ريا

كما به

ا

عظمنفسه عماقالت

ا00انمعهاطا آخر
هفسيرسورةالاتعام)
(مارزءالاولمن تفسيراخخازن ويليها لز ءالثانى أول ت

(وهوءلىكلثيئ' قدبر]
من المنعوالاعطاءوالاحاد

والاذناء نساله ان دوفقنا

ارضانهوحغلنامن الفائزبن

ناته وصل اللةعلى سيدثنا
تمدوالهوسلم
(>الجزءالاول من تفسبر
|

الامام النسق و يليهالجزء
الثان وىاوله تفسيرسورة
الانعام د

داسّه)
(انكات فلت فف ع

أفإوولوقلت» عامتهلانك

()510

ا نصحالقىلنهفهامضى فد عامتهوالمعنىاللىاأحتاج الاىعتذارلانك نعاللىم

(انكنت فاتهفقدعامته) أس_#ندالعلالاىلتثعالىوهذاه غوابةالادب واظهارالمسكنة لعظمة انلهالى

(نعل عاق نفسى) ذانى

عاأعلولاأعل ماتعلم00
لضامص اليعامهثمقال(تعمرافىنفسىولاأعلمافىتفسك) يعنىت م
ونفواي

(ولاأع رم:ففسك)
ذاتك فنفس الذي“ ذانه

عباس نعلماف غببىولاأعرماىغيبك وقيلمعناهتعلامأخفىولاك١ماحقى

ا

ما كان

لعناهتءل مأقول أفعلولا عل مأتقولوتفعل
منى ف دىارالدنياولاعلمايكونمنكفىدارالآخرةوقي م

وعلى
اى ت
علمعن
متهوا
و هوي

شسى» وذابهغطى واحدوقال ازجاع النفينقار
لنف
اقال
والنفسعبارةعن ذا تالشيئ ,ي

ولاأع-لم.علومك (انك

10

وحةفقتهبقول »:جيعحقيقةأ ى ولاأعلحفيقةأمسك وقل معناهتعممعلوىولاأعلمعاومكوائما

أنتعلام الغيوب )تقر بر

ذ كرهذا الكلامعلىطر يقةالمشاكلةوالمطابقةوهومن فصيمحلسكلاممقا(لانك أنتعلام الغيوب)

للدملتين معالماانانطوت

اانوماسمكون وهذانا كيدلماتقدم من قولنهالكتماق تفتىولاأعمماق باك
يعنىانك تعلم ك

عل_هالنفوس من ج-لة

ملاماأمتنى به) ع
و فولهتعالى اخباراعردغشى (مافلتط ا

|أغيوب ولانمايء-لم 7

 0به (أناعبدوا

اله)يعنىقلتطم اعبدوا الله(ر ىور )75يعنىوحدودولاتشركوابهشيا أً (وكنتعايهمشهمدامادمت

علامااغيوبلايتهبى اليه

عىتنى الىالسماء
فعن
مفياتىر)ي
فاساانو
فيهم)يعنىوكانت أشهدمايفعلون و احصرهمادمتمقمافبهم (ف

 :ع !-أحد (ماقاتطمالا

فالمرادبهوفاةالرفملااللوت ( كنت نتَالرقيسعليهم) ياعلنحىفيظ عليهمالمراقب لاع_اطم وأحواهم

د) يعنىأنتث_هد تمقالىالتىقلنها
يى*
هل ث
شلىك
م مستنىب)هأى مأأحسنهم والرقيبالافظ الذىلابغيبعنهشى* (وأنتع
الاجماأعي تن به شمفسسرما  ١طم وأبنتعالدشهيمداعرليفهتنى اليك لات عايك خافيةفعلىهذاالذهيدهنابعنىالشاهدلمكاان

أمسبهفقال (أناعبدوا

اللهبىوربكم)فانمفسسرة

منك قثوئلهعز
ابع
عبعز
.وما يكونوبجوزآن يكون الشهيدهناعه_نى العليميعنى انلتعالم بكلثب" فلا
وجل اخباراعن عيسى عليهالسلام(انتعذ هم )يعنى انتعذب هؤلاءالذدن قالواهذه المقالةبإن عيتهمعلى

بمعمنىأى (وكنتعليهم

كفرهم (فانهمعبادك  0لايقدرونءلى دفع ضرنز لبهمولاجلب نفعلانفسهمواأنت العادلفي لانك

فهم) مدة كوفىفيم-م

أوخت طمطرباقلحق فرجعواعنهوكفروا (وانتغفرطم) يعنىلمنتابمنكفرهمنهمبانتهد نهالى
فانتقام ممنتربدالاتتقام منهلاءمنعليك
الامان فانذلك بفضذلكورسج(تفلكانكأ نتالعزر) بعناىل

شهيدا) رقيبا (مادمت

(فاماتوفيتىتكأننت

لقب عليهم) امنيا

مائر يده(اكيم )ف أىفعالاكله اوهذا التفسيرايصحءلى قول!اسدىلانهقالكان سؤالاللهعزوجل
لعيسى عاياهلسام حين رفاعلهاسلمىاء قبل يوم القيامةأماءلى قولجهورالمفسر بنانهذا السؤال

(وأنتءلىكلمى شهيد) انمايقع بوم لقيامة قفوىله وانتغفرطمفان أكنت العبززالحسكم اشكال وهوانهلايليق بعسىعلي»ه
شىرك والجواب ع انهالذاشكالمن
همتهبعأنالى لايغفرمنماوتلعل
مقونلى وفعلى وقوطم اببلاطمابالمغفرةطمالمنععا
اذنلككلأقانلت الغفورالرحيم ولكنهعلى
فنك
وفعلهم (انتعشبهم فانهم وجوه أحدها أنهايسهعذلى طراإلقطمغلفبرةولوكا

عبادك وان تغغرطمْ

فاالنكعنزتيزاكيم)

مفيهم لانهالزع يزفىملكهالحكيم فىفه_إهو يجوز حكهته
لمةالوىتفو يضه االدىه
تسايم االلا
رنهلايفعل ذلك بقولهانالنهلايغف أنيتشررك
وسعةمغفرنهنهورجتهأن يغف راحكفارلكنه تعالىخي أ

اقلازلجاجعلٍ عيسىعليه

 3الوجه الثاتىقل معناهان تعذمهم »سنى باقمانهمءلىكفرهمالىالموتوانتغفرطم بعنى لم آنمن منهم
وتاب ورجععن كفره الوجهالثااث لان الاثباىر لما قالانلهلعسىأ أنقلت للناساتخدوق

ومنهممنأقامعلىالكفر

وأىاطين من دو نانمبقعلعسبّىالا نالتصارى عت غنء] لكذبلانهلرية-ل ذلكوقول الكذب
ذن فيحوزسأأنللهااغفر وال أعلعراده وأسراركتابه ١م( عن عبداللهنعمرو بانلعا ص أن

السلام انمنهم منآمن
فال فىجلتهم ان تعذيهم
أىان تعذبءنبكفرمهم

مى
اللعؤسل اسع بكر تلاقولالنهعزوجل فابراهيمرب انينأضلانكثيرامن الناسفن تبعنفىانه

عنبهىادك الذين علتهم
فا

عيديهوقالاللهم
الآبةوقولعبى ان تعذبهمفاتهمعبادك وان نغفرطم فانك؟ نالعز زا حك فرف

جاحدبن لآينك مكذبين

اما مق و بى فقالالنهتهالىياجبر يلاذهبالى مد ور ا فاسألهماسكيك فأتاهجيربلعليه

لانديانك وأنت العادلى
ذفلاكنهم ود كفروا بعد

واجلوبخةعلم وان

السلام فسألهفاخبرهرس ولالتةصلى اللعايهوسريماقال وهواأعلفقالاللةياجيريل اذهبالى مد فقل 1

لهاناسترضيك فوىألماتكنسوءك عنأفى ذر أن رسولالنهصلى النهعليهوسلقا حمتى,أصبحبابةوالآية

تغفرطهم أى ان أقاعمنهموآمنفذلكتفضل منك وأنتعز_بزلامتنع عليكماتريدحكيم

ان

65١
يؤكلمنها-تى ”االو فاذافاءاائطارت وهمينظروناليها<تىتتوارىعنم-موكانتتتزلغبابوماتنزل
ام
لليه
سى ع
لعس
و بومالا”ءزلفأوج اللهءز و,جلاالى

اجعلما'دفىورزق للفقراءدون الاغنياءفعظم

ذلكعلىالاغنياء<تى شكواوشككوا الناس فيهاوقالوائرون المائدةحةاتنزلمن السماءفوج اللهءز
وجل الىعيسى عايهاللام اف شسرطت أن منكفر بعدنزوطباتءهذعذابالاأعذ ب أهحدامن العالمين
فقالعسىعايها لسلامعند ذلكانتعذمهمفانهمعبادك وان تغفرطم فانكنت العزبزالحكيم فسخ الله
أرت
العذرة من الكناساتوالحشوش فامارأى الناس ذلاك فزدوااليعسوىعليهالى_لام وبكواولبص

ابلرخنعاسزىعليهالسلام تبوكجعات تطيفبهوجعل عبدى عليهالسلاميدءوهم بإسمائهمفيث_يرون
برؤ-هم ولايقدر ون لىالكلام فعاشواثلاثةأيامثم هلكواوقالكع بأنزاتاالمائدةمنكوسة قتطير ماالملائكة
دة كلثئال ليزوالاحموقال ريم أأنت قات للناس
ئعل
مسانزل
لعما
ا|ءن
بينالسماء والارضعايها كلثئ الااللعحم وقال
اتحفذونى وأىاط-ين من
دونالله) الجهور على أن
و عرجون ثمحى »ارونفيأ كلونحتىأ كاواباجعهم و فضل وقالةتادة كانت”نرأ لعليومرع
(واذقال الله بأعسى ابن

ثحكيانو! كالمنّوا#لوى لبنى اسرائيل وقالال-كلى واملقلاتةلُأسنزملكاوجسة أرغفة فأواواءنهاماشاء
لشهد منومو قالواوحكاماسصر
ضثصك من ي
اللهوالناس ألفوفذافمارجعواالىقراهمو ذشمرواا لد ي

هذا

السؤال عون بوم

فىالقمامةدليلهسياق لابة

أعينكمفن أرابدداخليلرهائبتهوم ن أرادفتنته رجع الىكفره فسخواخناز يروليس فيم صىولاامأة
فكثواثلاثةأيام ث هملكواليت والدواولياً كاواوليشر بواوكذات كلعسوفخقولهء زوج ل(واذقالالله دين رمه إلى الاء

وس_ماقهاوقي ل خاطيهبه

ياعسى |بن مسمأأنت قلت للناساتخذوى وأىاطين مندونالله) الابةاختلفالمفسرون فىوقتهذا

القولؤقال السدى قالاللهاعسىهذا القولحينرفعهالى|اسماءبدليل ان حرفاذ يكون للاذىىوقال

سائراللفسر ينانمابقولالئةلفهذاالقولبو املفيامةبدليلقولهيوميجمعاللهالرسل وذلكبو املقيامة
و بدليل قولههذابوم ينفعالم'دقين صد قه .وذللك يومالقدامة و أجيبعن حرفاذبائهاقد تجىععمنى
اذا كقولهولوترى!ذفزعوا يدنى اذافزعواوقالالراجز
أمجزاك اللهء-نىاذجزى » جانلاتسعمدنوافتالعلى
سافظ استفهام ومعناهالانكاروالتو بيخ لمناذدّلعىكعلىعيى عليه
ألننتقالت
وأفظ الآبةقفولىهل أ
السلام منالاصارىلانءسىعليهالس_لام لهياقلمهقذالةفان قاتاذا نكعااسىعليهالى_لاملميقلها
فاوحههذا السؤال همععرالنهبانهميقلوقاتوجههذا السؤال:شييت الخة:لى قومهوا كذابطمى

اكذاوهويءلأنه يمف لهواأرادتعظمذلك
أعت
رف
بفههوكارةولااققائنلآخ
أمىهم
ادعاتهمذلكعليهوانه
الفعل فنىءن نفس ههذهالمقلة وقالمافلت طم الاماأمى تنى به أناعبدوا اللهر ىور ممفاعترف

ناصنارى لقو وابامية مريمفكيف
اات
بالعبودبةباوالنههليكسازحمت وادعتفي»!لنصارى فا!نق
قال!تخذوق وأ المين من دون اللهقات'نالنصارى دادعت ىعسى أنهالهورأوا انمي مولدنه

لزمهمالممقواهلةعلى سبيلااتبعية وقولهتعالى اخباراءن عيسىعليهالى_لام (قالسبحانك) يعنى
اش مهالكعن النقائنض و براءةلاك من العيوب قالابوروق اذاس مععب عليه ال.لام هذاالخطاب

وهوقولها أنتقاتلاناس اذونى وأىاطين مندونالته ارتعدت مفاصإه وانفجرت ملنأكصل
شعرة م جنسدهعين منودقاملمجيبالته تاهلسىببحانك(مياكونىنأةأول مالس ى بق )أىكيف
أقولبهذا الكلام تولبساهل ولستأستق العبادةحتى أدعوالناساليواولابين نهليسلهأ نيقول
هذهالمقالة وهذا الامقلاممتقواماضع والشو ع لءظمةالنهتعال شرعف بىيانهل وقعذلكمنهأم لادقال
ص

ع ع

ب ست

دب  221 502د  05095561094659220254 5525عر هده سات ا

اققطوك 0اك ج 10ل

دالمه لدظاذ(ة لسبصانك)

منأن كون لاكثشربك
(ما؟ونك) مابدغجىى

(أن أق-ول مالس لى
عمق ( أنأقوال قولا
لادقلىأنأقوله

68+

دوالعيد بومالسسرورواًإهمن عاديعوداذارجع والمعنى تنخذذلكاليواملذىتخزل فيهالمائدةعمدالعظيمه
يتكر برالعا  .لأى منفى
زمانامن أهل دبنناولن
ببأعتدىنا أكولبمأنها
آخرالناس ايأكلأوطم
أولامتقدمين مناوالاتباع
(وآنة.نك) +لمى صحة

|ونصلىفيهنحن ومن حبىء ءن بنعادفنزات فبىوم الاحدفاتخذهالنصارىعيد اوقال!ءنعباس معناهياكل
منهاأولالناسكايا كلاترهم (وكةمنك) أىندكون المائدةدلالة علىة درت كووحدانتكوخة

درزقنا) أىارزقناذاكمن عندك وةقبل ارزقناالنكرعلى هذهالنعمة(و :أنتخير
|بصدقرسولك ( ا

الرازقين) يعنىخيارنمتن:فضل ورزق(قالالله)عزوجلجيبالعيسى (إفمنزطاعليم)يدنى المائدة
| (فن يكفر بعدمنكم) يعنىبعدنزول المائدة (فى أعذبهعذابا)ي»نى جنسامن العذاب (لاأعذبهأحدا
اكفروابعندزولالمائدةفسخواخنازير قالالزجاج يجوز
0منالعاايين) إمنىمنعالمىزماتهم فحدو و

ا

' أن كونهذا العذابمكلاف الدنياو بجوزأن>,كونمؤخراالى الآخرةقالعبداللهبنع.را ا نأشدالناس
نومأ كدذلك بقوله
عذابايوم القيامةالمنافقونو .نكفرمن أكدابالئدةرا لفرءون واختلفالمعاماءفى نزولالمائدةفقال
(وارزقنا وأنت خسير
لةنلزالناللهلا وعدأهم على كفره ,باعلذاب بعدنزواللىادة خافوا أنيكفر
الحسن وجاالهادئدت
الرازقين ) وأعطنا ما
سألناك وأنتخيرالمعطين بعضهم فاس_تعفواوقالوالائر يده افتخزلعامهم ف.لىهذاالقو| 0ن معنىقولهتعالىانى»نزط اعاكءيان

(قطلااتطفيسم)

بالنك_د بد مدنى وشاى

وعاصم ود

الال

وشرط عليهم شرطابقوله

سألم:نزوطا والصحيح الذىعليه جهو رالعاماءوالمفسسر باننهائزاتاللناهنتهالىقال املنىزط اعليك.

رىه
بف ف
خاخل
وهذ 'وعدمن اللهيائزاطها ول
و

ووعدهولاروىءن

مار بنياسرقال قالرسولانن صلى الله

و مر أن لاحخونواولابدنروالغدنقانواوادسرواورفنوا
 0ع اأسماءخيزا ونا ا

افدسحوا قردةوخناز برأترجهالتره.ذى وقالقدروىء ن جمارهن غبرطرإى موقوفاوه وأصح وقال

(فنيكفربعد منم) بعد

بنعياس انعسىىعليهااى_لام قالطم دو مواثلانين بومائماسألو|االلةماثم يعطيكموهفصاءوافاما
فرغوا قالواياعسى|نالو تالالا جدتناع إولاطعمنارسالا ةفاقل اث كةاد صلوتيا

عذابا)أىتعيب كاالسلام

عايهاسبعة أرغفة وسبعةً<واتحتى وضعوها بينبدمهمقاًكلمنهاآخرالناسكأ كلأوط وفالسامان

اتزاطاتكم (فائىأعذبه

بعنى التسليم والضميرق
(لاأعذبه) امصدر ولو

بأإربلعدذاب مايعذببه

لميكنبد من الباء (أحدا

عاقالين) غن لكين
أنالمائدةمتعزل ولونزلت

لكانت عيدا الىبوم
القيامة اقوله وآخرنا

او بكى وقالالاهمر بندزألعلينا مائدةمن السماء
فعي
وبس
صد ةل
ىمائ
وار ب نوال
مال
لاس
اىلم
الفا رس
الامة فرك ره شراءيانعات عا +ةمنفوقهاوغ..امة منتحتاوهمينظرون المهاوهىتهوى

م
ايه
لسىل
اىعي
الهم منقضة -تسىقطت بين يديهم فبك

وقالاللهماجعانىمن الشاكر ابللنهم

اجعلهارجة ولاتجعلهاءقو بةوالهودينظرون ابلىنثئظرلوامه ومجدوارحاأطيبمن رحه فقال
عسىعايهالسلام ليقمأحستم عملافليكشف عنهاو يسماللهفقالثمعون الصفارارلسموار يينأنت

لهام فتوضأوصلى صلاةطو يلقو بكى بكاءكثيرائم كشف اند يلعنها
سلي
لىىع
ااعس
أبولذىلك منافق
ول
0

ادا

مدو بةا(دمسهاشوك ولاعلمها ذساتوسيل» هن الدسم وعند

وعندذ نمهاخلوحوطا ٠ن ألوناالبقولماخلا الكراثواذ الجسةأرذفةعلى واحدمنها

زيتون وعلىالثانى عسل وعءلىالثا اسمن واعلىرابع جإن وعلىالخامس قديد ففالشمعون

والصحيحأنها نزاتفءن

ياروحاللّةأمن طاعلادمنياهذا أممن طعام الجنة فقالعسى لثسئما ترونطعاممنالدناولامن

كانوا بكرةوعشيا

أوزمن أومبتلى! لاعوف ولافةيرالااس تغنىوندم منلمأيت وقيلمكث تأر بعينصباحانتزلخصى

وئدس»
نزلكتما
مب ن
وه
طوعالماكلجنذةهشىء اخترعهالله بقدر نهالعاليةكلوائما سامواشكرو,أعددوويززددهمنفضإهفقالوا
تطيربه الملائكة علبها بإروحاللهكن أول منياكلمنها فقالعسبى معاذالنهأن؟كلمتهاياً كلمنها مسنأطانفافوا أن
انفوقاامن رزةزقاللهلكالشفاءولغير
كدي
المرض والبرصوالوذام واللمقع
ادعقاطاةوهل
فهاف
لامئ
كلطعام الاالاحموقيل يأاكلو
كانواد ونعا .اماشاؤًا
بمنروص بض وزمن ومبتلىوضدرواعواوهم سيا
فمقأة
اليلاءفا كاوامنهاوهماً اف وثلماندرجل وا
وقيل كانتتنزل حيث
ادال تمكة حاطاحينا نزاتثم طارتالمائدةصعوداوهم ينظرون|امهاحتى توارت ولبأكل.نهاص يض
انذزالتاجتمع اليهاالاغنياء والفقراء والصغار والكباروالرجالواانساءياً كاونمنهاولاتزالمنصوبة

|

0

ل

00

 13وا)ا

0

قالوا آنا واشهد ,اننا
مسلئون) أىاشهدباتا

| وقدرتة و8الى 0اكفقت»
 5 5اللعيك) بعواذ 0ل كاذ ع 0

اذكركالهآلدنةو  002ا لالماق ميذهالعيزااكد  1تقضد الود
قّإه مشخاصه اللهمنهمورفعه الىالسماء (فغالالذنكفرواء 60

ل

لد

بن

هيسى عليهالسلامءن المكوزا
الود وم يؤمنوامهذهدا كدرزات(إنهذا لاك رمبين) يعنىمأجاءهم ن ع

ظ قولهعزو-ل لماة

لمركاى

بين 5

مخلدون منأسل وجهه

(اذقال الحواربون) أى

اذ تكروااذ (ياعيبى ابن
ميم) عيسى أصبءلى

اتياع حركتهسركة الاءن

نحو يازيد بن عرو (هل

السلام (قالواآمناواشهدباننامسامون) لارققهانلاج .انقارآامناوائماقدمذ ا

ير بك) يهفلعل
وانقادوا بظواهرهم مج قوأهته إلى (اذقالال وار بون باعسبىابن مس هل ستطيع ر بك) قال

طمعك ر بك ان
أوه-تلى

المفسرون هذا-لى الجازولاجوز لاحدأنوهم علىالموار بشيكناونها.فىقدرةالله تعالىلكنمم

سال_:دفا ستطاع وأطاع

ا

ب

ىعكعاسجاب و أجابهل

9

تستطيعر بك على أى

1

عباسلاولكن
دط يا قالبراي
6ن لاصز

ومعترفان ١

ليطمكن قلىودشلاإن مشاهدةهذهالآنة|العظهة تورث منبداالطمأنينة فى القاىوطنا السسقالوا

هل تستطيع سؤال ر بك

لخدف المضاف واللمءنى هل

وتطمكن قلوبناوقال بعضهم هوءلى ظاهره وقالغاط اا م وقالواذلك قبلاسصكاء الامان والمعرفةق

تسالهذلاك من غيرصارف

قاو.مهموكانوابثسراافقالوا هذهالمقالةة رداطةعلى عندغلطهم بقولهاتقوااللةانكتتم مؤمن ين يعنىانقو

ؤكاعلنه (أن
سرف
«ص
ينزل علينا) ينزل مكى
وبصرى (مئدة من

1

قدرة شمر جلوالقولالاول حت وق لست الأمشعيل قل
راق

و يعطيك باحابةدءأ 'ك وسؤالكانزالالمائدةفقدوردفىالاثاره ن أطاء التأطاءكل

ر بكدعاءك
(أنينزل

علبنامائدةمن السماء) المائدةانوا الذىهليهااطعام ولاإسمى مائدةان 1يكن عليهطعام انمايقال

السماع) هاىخخوان اذا

كان ات هالطعام ءنماده

لاحوار ي(ابتنةوااللةان اكنتممومين ) يعنىاتقوا افلىلهذاالؤالانكتتم مؤمنين لانهسؤالتعنت

اذاأعطاه كا نهاكيد من

انكنكم ونين مصدقين لا  2وافىقد رةالله تقدماليها (قالانقوااللة)
آعاىوقي لمعناهاتقوااللهنت آ دلشيوأحلسدأ.لن الاعم قرا>-كفنهاهم عن اقتراحالآببةعدالابمان فى اقتراح الآيات بعد

أمرهم وى
وقي ل

ا

لمطزي

هذاالال ومع

بدأنناأ كلّمنها) يعنىقال وار او

السلاماعت نطابنزولالماندةعاة8
لبي عليه

لاننأقدك مغلنهاافباعن االجيونعاوقيلمعنائر يدأننأ عل منهالاتيرك مهالاحاكجلة(وتطمان
قلو بنا) يوعنتىسكن قاو بناونسنيقنقدرة الللاهتنعاالوىانعامناق د رةاللهيالدليل فاذاشاهد
المائدةازداداليةين وذو .بتالطماننة

نازول

(دنع[لأنقدصدقتنا) يعنى ونزداداعاناو ,بقدنايانك رسولالله

(وسكونعايهامن الشاهدبن)عنى للهرالوحدا نيةولك بالرسالةوالنمبوةوقيل معناهو_كون لك عامهاء.ن

ميسىأن يدومواثلاثينيوماوقالهم
الشاهد بن عنلدبنىاسراثيل اذا رجعنااليهمفاساقالواذلك أمىه ع

نكا ذٌاصمتمذلكوأفطرتم فلاتسألوناله ياالأأعمطا5فغساواذلكوسالواتزولالمائدةفعن د ذلك
(قالعيسى ابنمىممالاهم) قبل انهاغتسلل ولس المح وص لىركعدون وطاطاراً سهو ,بم دعافقال الهم
أنزعلينامائدةمن السماءت>كون لناعي د الاوأناواترنا)
 2ناا

استد لالالونكونعاهامن

لعق عائدةهى اللةعلينا وحددو برهانا

ظهورالمتكزات (انكتتم

مؤمنين)اذالا يمانبوجب
التقوى (قلوا نيدان
نأتكبملرنكها)(و:طمأن
ولو بنا) وئزداة هقينا

كقولانراهمعليهالسلام

ولكن ليط أهن قاب(ونعم
أن قدصدقتنا)أى نعلم
ا

الشاهدبن عاعاشالمن يعد ناوللا كانالسؤالازيادةالعل لالاتعنت(قالعيسى ابن مىيماللهم) أد_إوباالله

1زلعلينامائدةمن السماءسكونادناعيدا) أىيكون يوم نزوطاءيداقيلهوبوم الاحدومن
تامارغو بعالم رنبنا)نداءثان ( ن

ن امتخذهالنصارىعيد اوالعبدالسرورااعائدولذايقالبوم عيدفكانمناهتكون لناسروراوفر!(لاولناوآترنا) بدلمئ لنا

ساقط مععامك ومغمور بهفكأنه (هلام) لاعرلنا (اذقالالله) بدلمنبومجمع (ياعسىابنميماذ كرنعمتىءايك وعلى
والدنك) حيث طهرتها

اف
ب
ب؟7؟ت 7ت
<77
ب
ب
ت
لتلم7تتت 0ب
اللاا7تت

دناءن
اععلنيك
هل نالياعطبولال يف 7070وقيل معناهانك لماح
منبواطن الاموروتحن ن ع

واصطفيتهاعلى نساءالءالمين
العلومواانلذى سألتناعنهلس حاف عليك لانكانتعلامالغ .وب ومعناه العاميامناف المعلوما ت على
العلام علىاللتهعالى
والعاملف (اذأبدنك)أى تفاوتهاليس لحن عليهخافيةو بنافءعابلناالءتكثيرودلتالآي جةعولازىاطلاق

قيوتك نعمتى (روح

كاجوزاطلا واعلاقعاءق قولهءزوجل (اذقالاننةياعيسى ابن ميماذ كرنعمتىعليك) قالبعضهم

القدس )كبر يلعليه
ن اذقالاللهتعالى اعسىصلة اذا أجبتم ولا اكلامرنادبقوله لارسلماذا أجبتمنوببخالامالمسكذبة
ة
السلام أبدبهلتثيتالخ ومن ردمنهم علىالنهوكان أشدالاهماحم اجاوافتقارا الىالنو بيخ والملامة النصارى الذينيزعمونانهم
ك,ذ يبطم وطعن دؤلاء
سياتم
أب
لفن
اهم
بنطعن
عليم-م أوبالكلام الذى انباععسىعايهالسلام ووججهذيلكعاالنامما ما كا
وصفوهعالايليقكلالهمن احخاذالزوج:والولدذ كراهةى
حيابه الدينوأضافهالى النصارى ته_دى الىجلالاللهتعالىحيث
ابدلوافيسائدة ىذ كرهذهالحكانة
وهع
وىان
لعل
ادل
الق-دس لانهسب الطهر هذهالابةأنواع نعمهعلىعبىىعليه اسلامالبتىن
ته ,وفساداعتقادهم وتوكيدالجةعلبهم وقيلفائدةذلك اسماعالامم
ابح
قق
معلى
من أوصامالآثامد ليله(كام تنبيه النصارى
الس_لام بهمن الكرامة ؟ وقيل مواضعذرفم الاتداءعلى الفطع
عاخاصيالهله
علقسياىمةم
الناسق المهد) حالأى بوم ا
تكامه-م طة_لاواعازا ومعناءاذ كراذقالاللةياعيمى وانماخرجقوله اذقالاللهعلىافظ الماضى دونالمستقبللانهوردعلى
سبيل حكابةالحال وقيلتقديرهاذ.قولالله باعسىابن ميم اذ كرن.تىعليك افظهوا<_دوالمراديه

(ركساة)تبلين(اواذ

عامتك) معطوفءلى اذ

ذرهاشكر .ها (وعلى والدتك) يعنى بنعمته
البعلا انلنةتءالىعدد نعمهعليه وفىهذه الآبةوالمرادمن ك

أيدنك ونحوهواذ اق واذ

 .علىميمعليماالس_لامانه تعالى!|أننهانبااحسناوطهرها واصطفاهاعلى نساءالعالمين ثمذ كرنعمهعلى

حرج واذ كففتواذ

عسىعليهالسلام فقالنعالى (اذأيدتك بروحالقدس) نعنى كبريلعليهالسلام لانَّالفدسهو

أوحيت (الكتاب) الها
(والحسكمة) الكلامالحم
ليةلنهخصعيسى بالروحالمقدسةالطاهرةالنورا نيةالمثمرفة(التنكلامسفى |لهد)
امان
الصواب (والةوراةوالانجيل خبيئة_كدرة ظا
صاغلر (وكهلاً) يعنى وحافلةادكهولةمنغيرأن يتفاوتكلامك ىهذين
واذعلق) تقدر (»ن يعنى تنكلمهم طف|لافاى ح
سلنعسى عالليسهلام
حد قبإهقالابنعباسآر .ا
است
لةل
الوقنين وهذهمتزةعظمة وخاصة شمريف
النهتعالى وأضافهالء -هعلى سبيل التشر يف والتعظيم كاضافة ببتالله وناقةانله وقبلأرادبروح

القدسالروح المطهرةلان الارواح نتاف 0

فنواروح طاهرةمقدسةنورانيةومنهاروح

نلكطهييئة لير)هيئة

مشلهيئة الطير(بإذى)

0
وهواءن ثلاثين سنةؤ-كث فىرسالته ثلاثين شهراامار

واذعاءتك الكتابّواليكمة) 02

بتسهيلى (فتنفخ فيها) االكتابةوهى الخط والحسكمةالفهموالاطلاععد اسرراارالعلوم (والتوراةوالانجيل) أوىعاءتك )

الذميرللكاف لانها صفة
انعي.ى
قلهىكا
خميلئةا
ال

و ينفخ فيهاولابرجع الى

اطيشةالمضاف اليهالانها

لْلطمينن كهيئةالطيربإذى)
ااذح
التوراةالتىأنزلتها عولاىملواسىئجي ل الذىأنزلتمعايك (و
يوعانذىتجعل وتصورهنناكطصيورةالطير بإذنى(إفتنفخ فبها)كذرهنافيهاوفسورة العرانفيه
ىلخاوىوذلكارال
قولهفيهاعودالىاطيئة جعلهامصدرا كبقعنمطا عل ا
فالضميرف

ىلهياذى 0
ف الهيثةامايكونف ا

ا ١

الصميرالى الطيرلانهامؤنثةقالالنهتعالىأوليروا

لست من خلقهوكذا

الىالطبرفوقهم صافات وآأماالشمير المذ كورفاالعمرانفقولهفيهف.عود اأىالكان يعىق

الضميرق (فتكونطيبرا

ذلكالشئٌالممائل طيثةالطير (فتسكون طيراباذق) وانماكررقولهباذىتأ كيدالكون ذلكالاق

باذنى) وعطف (وتبرى”

واقعابقدرةابنهنعالى وخلرقهلابقدرةعسى عليه السلام وتخليق»لا انلخاوقلاخلىشيااماخالقالاشياء

الاكهوالابرص باإذنى)

كاهاهواننهتهالى لاخالق طاسوادواتما كان الاق طذا الطرممجزة لعسىعايهالسلاماأكرمهالله

علىتاق (واذتحر جالمونى)

تعالىعها وكذاقوله:هالى (وتبرى" الاكهوالابرص باذق) يعنيونش ال كاهوهوالاجمى المطلموس

منالقبورأحياء(بإذى)

قبلخر ج سام بننوح

لاءرص معرو ف ظاهر (واذخر جّالمونى) يدعنىهن قبورهم أحناء (إذق] تفعل ذلك كله
امر
وبه
ال

بدعائك والفاعل طذهالاشياءكلهافى | قيقة هواللهنعالى لاندهوالمرى” إلاكهوالابرص وهوبحى

الموق وهوعلىكلثيئقدبروانما كانتهذةالاشياءمتجزا ات لعسىعليهالسلام ووقعت باإلذلنةتعالى

ورجلين وامىأة وجاربة
(؟) قولهوقيل موضعاذرفعاإلايلائمه قولهوفمعنلاءيات|أمل

وقدرنه

(1/لا )6الوصيينالخائنين(ومااعتدينا)

منا) أىلهينناأحقبالقبول مهنذعيبنن
هحقم
تنا
دهاد:
اللش
هن إ
شقسما
(في

الميتوهم أهله وعشيرنه  9قسمانبالله) ؛يعنىفيحلفان بإلله (لشهادباحق من شهادتهما) يعنى

00

من[أعاتهما (ومااعتدينا) يعنىفىأعانناوةقولناانشهادتناأحقمن 0

(:انااذالمن الظالين) ولمائزلتهذهالآبةقام مرو بالنعاص والمطلببن ىو داعة|اسهميان وهصامن

أاهمليت وحلفابالئة ابلععدصمرودفع الاناءاليهما وانماردتالبمين علىأوليااءلالوميصتيلاينادعياان
الميتباعه_ماالاناء وأنكرورثةالميت ذلك ومثلهذا أالنوصىاذا أخذث_يأ من متارلالقمايلانه
نولصدقالله
أوصىل بههو ا:سكرذالوكرئةردت العينعليهوا الأسميم الدارىبعهدذ القصةكابق
سقوله اناا ذت الاناءفانا توبالىاللهوأستغفره هُُوقولهتعالى (ذلك أدنى,أأننوابالشهادة
ورصد
نداجين عل أىولياءالميت بعدأعمانهمأدنىأى أجدرواًحرىأن
علىوجيها) يدنى ذلك الذىحكمنابهم ر
بأتوابالئهادة علىو جههايعنىاًأن بأتىالوصدبان وسائرالناسبالشهادةعلى وجههافلا ونواافيا(و2افوا

ومانحاوز.ناالحق فىعينا

(انااذالمنالظالين) أى
انحلفنا كاذيين(ذلك)

الذى مذ كره دمينان
ا(لأحدكنى)أقرب(أن
بأنوا)أىالشهداءعلى نحو
تلكالحادئة(بالشهادة على

وجهها) ك جالوهابلاخيانة
فبها (أويخافوا أنترد
١أيمانبدأيعانهم)أن كرأ

صيايفا
بأن
أنترداًيمان بعدأعمانهم) أاىوألقرو
نكاذبيأنناتذرااخلاافوبامهاذناع اللىحأسوكلميا(ءواالتلقيوتافايلحللهف)وايععلنىى أبمانث-هودآخر ينبعد
خياتتهم وكذ.هم فيفتضحواء بغرموافر بالاحلفو ن
أعانهم فيفتضحوابظهور
وخافوا اتللحهألنفوا أبماناكاذبةأو>ونوا أمانة (واسمعوا)»نىالمواءظ والزواجروقيلمعناهواسمعوا

سمعاجابة (والللهامهدى القوم]) يعنى زالثةل رشدم كانعلى معصية وهذاتهدبدوتخويف

لانن أماتتهأوحلف مانا وكاهذذبهةالآبةالكر عةمن صعب ماف
ووعيد 05
القرآن منالآياتنظماواعراباوحككاواواللهأعلبأسراركابه يهقولاء زوجل (بومتجمعاللهالرسل) آل
الزجاجهى متصاإة ع-اقبلهاتقديرها واثةوا اللهبومجمعانثهالرسل وقبل تقد بره واللةلامودىالقوم
الفاسقين 5

الىالجنةفى ذلك اليوم وهوبومالقيامةوقي لانهامنقطعة ما

قبلهاوتقديرهاذ كربأمْديوم >معاللاهلرسلوذلك بومالقيامة(فيقولماذا أجبتم)بعنىفيقولاللهتياك
ونعاىيلارسلماذا أجاد كومالدورة بكقومكمحاندعوتموهم فىدارالدنياالى توحيدى وطاعتى

وفائدةهذا السؤالتو يزأم الانبيااءلذنيكذبوه (مقالوا) +فوااردل زلاءرن قالان عباس معناه

6ن كعامك فمملانكتعملأأضمرواوماأظهرواوة خن لانعلالامأظهروافعامك فيهمأنًفذمن عامنا
وأبلغفعلىهذا القولاتمانفوا العرءنأانفسهموان كانواعاماءلانعامهم صاركلاعل عندء| اللهوقال

قر وابةأخر:ىمعناءلاعلانالاعلراً ع يهمناو:لمر لق ريمنالاول و و للتخالاع اتاحوه

ءن مس أنتأعل”ندمنا وقيالمعنالاحترقةعلدنباعاقبأةمح لانا كنانعم
الك
اننسوا
يمةع
الحك
|ا
ما كانمن فعالهمواًقواطموقتحيا ذا ولانهلماكان منهم00

مأخبرالنةء نعسوىعليهالسلام بقولهوكنت

عايومشهيد امادمت فيهم

بدك نأومئه

فاساتوفيتتىكنت ناتلرقيب

عليهمومنهماروى عن أس انرسولاللهط_لى اللةعليهوس_لم الراك عرلخد جالعو امي

-تى اذارفعوا اللىحاوخادوق فلاق وانأى ربأ دحاب فيةاللى!نكلاندرمىاأحدثوابعدك زادى

كنم (واتقوا الله) فى
|الحمانة والء-ينالكاذية

(واسمعوا) قسبمعول

والجاابة(يواهلدى القوم
الفاسقين) الخارجينعن

الطاعةفان قلتمامغنى أو

هناقلت معناه ذألكرب
من أن يؤدوا الشهادة
بالمق والصدق اماللةأو

لوف الءار والاقتضاح
بردالايمان وقداحتجبه
من برىردالاهيلنعمبدعى
أوالجواب االنوربة 5د
ادعواءلىالندمرانيينانهما

قداختاناخافافاماظهر.
كذبهما ادعماالشراء وما

كتافا نكرتالورئةفكانت
روابة فاقولسحقا لمنببدعلدىأ خرج.اهفىالصحيحين وقالجعمالنمفسر لبانتامنيامةأهوالاوزلازل
العينعل الورنةلانكارهما

زول امن

راتمايفزعون هن هول ذلكو يذهاونعن الجوابماذاثابت البهمعقوطم

و
يشهدون على!أعهمباك

اعد

لد

الادرالا ريع العرع إلكابر

نرسلعايهم السلام لماعاموا األنله تعالىعام
وذكرالامام نفرالدبن الرازى وجها آخر وهواًال
ا

يعاموا3
وعالدلا إ

( ها" (غ-انن) ا-ول )

0

أوا ل

الشراء (بوم) منصوب
باذكرواأوا-ذروا( تجمع
لل اهلرفسيلقول ماذاأجبتم )

ماالذىأجات أ حين
دعوعوهم الاىلاجمانوهذا

السؤالنو

ا

سيج

(قالوالاءر لنا)بإخلاص قومنادليله(! نكأنت علامالغيوب) أوماأ-دثوابعدنادليليكنتا نت الرقيبعلبومأوقالواذلك :أدباأىعامنا

هاعالفلعلظاهر ([افالصابمة-وك متص)ببأةوم_:ك منالمسامينومنغبر من
(انأتتم ضرباتلفاىرض) سايفرفتمفسبهساورت فم
أهل الذمةوقيل مو اذلاوز شهادةالذىعلى المسل واماحاز ت فىأولالاسلام اقااةل مين (سوتنهما) تقفونمماللحافهو

ءيأرىو آخرانمن غيرمع#بوسانوان أنتمضر بتمفالارض فاصابتم «صببةالملون
اسنئاف كلام وصأفةلقوله أورانمن غ
اعتراض بويناللصفمةوصوف (من بعدالدلاة) من بعدصلاةالعصرلاونقهتاجتاع الناس وعن الحسن رجاهالنلعهصبرعدأوالظهر

ليقحعدكوونمة بعد*ساوق حديث بديلاتهالمانزاتصلىرسول اللهصبىالنهعليه وس_ل صلاةالعصرودعابعدى
لنوا
الز كا
!نأه
لا
ى (فيقسمانبالل)
ديم
عاءمنت
وشترين
خلفائم وج ادلاناءبعكةفقالوااناا
(1ه)
00

0 0

ا

0

فثسهادتهم مغقببرولة فحىالاملناحوال لع وقولهتعالى (انأتمضر باملفاىرض) يعنىانأتم

ساافرلتمافرض (فاسابتكممبيةالوت) يعنوزلب أعسباباامولتواوسصمتاودقتم |

وجوابدوهو (لانشترى) اليهما (نحبسوئهما) يعنىانانومهمابعضالورئة رادعواءلبهماخيانةفالح-كم فيأهنيوقفوهما (من
بعدالدلاة) يعنى منبعدصلاةالعصر لانجيعأهلالاديانيعظمون ذلك الوقت و >تنبون فيهالحلف
وجُوَابُ القنرنا تحذوؤقف

أغنى عنهمهنى الكلام
والتقديران ارتتم فى
شاتهما كلو هما (به)

الكاذب وقيلمن بدعديصنلاهةماهلانهمااذا كانا كافر لبانحترمان صلاةالعصر (فيقسمانبالله)

يفمىان تغاظافلىدماء والطلاق والعتاق والمال'ذا بلمغائتىدرهمبالزمان
الشا
لالا
انهق
يعنى فيحلفان بإل
والمكان ف حاف بعدصلاة| اعصرانكان عكةبينالركن والمقاموان كانبادينةفعندال_بروان كانى

كنكم
شنىا
بالله أوبالقسم (منا) ببتالمقدس فءندالصخرةوف سائرالبلاد فىشرفالمساجد و أعظمهابها (انارتنم )يع
أمهاالورئة فىقولالشاهدين وصدقهءاخلفوهماوهذا اذا كانا كافر بنأمااذا كانام_امين فلاعين
عوضاءهن الدنيا (ولو
كان) أىااقسمله إذا عليومالان ليفالشاهد ا سإغيرمشسروع (لانشترىيهتمنا) يمنىلانديمعهداللهبثئمن الدنياولا
تحاف الهكاذبين لاجلعوض نأخ-ذه أو-قنجحده (ولوكانذاقر بى) يعنىولوكانالشهودله
قر فى أىلاكلف بالله
كاذبين لاحل المالولو ذاقرابةمناوانماخص القر بىبلذ كرلانالميلاليوما كثرمنغيرهم (ولانكتم شثهادةاله) اما
أضاف الشهادةاايهلانهأمى بإقامتهاونه ىعنتانها (انااذالمن الآنمين) يعنى انكتمناالشهادةأوخنا
كانمن نقسملدقر اهما
 9لانكم شهادةالله) بهاولا نزلتهذه الآبةصلى رسولاللهه_لى التهعليه وس( صلاةالعه رودعاءمه| وعديا وحالفلهمامءدنبدر
أىالشتهادةالتىأمى الله لالااهللهذاىلادواتمسمال خوناشياًئمادفع اليي_ما-خافاعلى ذلكنرفسلوىلالنهص ل اللعهلي وهس لم
سبيلهمام ظهرالاناءبعدذلاكقال!وبجنعدباسلاناءعكة فقالوااشتر ينادمن تويعمدى وقيل.1اطالت
حفظهاونعظيمها(انااذا)
المدةأظهرو «فبلغ ذبلنكىسهم فانفوعصقافىاذللاكانا كذااشتر ينادمنمفقالواطماألمتزمماا نصاحبنا
ناكتمنا (لنالآنمين)
ربعشيأمن متاعهقالالم يكن عد_دنايينةفكرهناأن نقرلمبهفسكتمناهلذ]ك فرفعوهمالىالنى
ان أربدو-ما
لقي
 :و
الشاهندان فقد ناخ اصلللىهعليهوسل (فانعثر ) يفعاننىاطلعوظهروالءثوراطجومعلى أعبملسيمههغجميرهوكل»ءن
اطلعءلى أمىكانقدخنعقاييلهلهقدعثرعليه (إعلىانهمااستحقا انما) ياعلنىوصيين ومعنىالآبة
م-ما وأعاتهما الكاذية
يئما بتسب
خالا
تحليف الشاهدين وان فانحصل ااعثور والوقوفءلى االنوصيين كانااستوجبا
بأدرالوصيانفإ ينسخ
(فا"ران )يعنىم نأولياءالميتوأقر باه (يقومانمقاءهما) يعنىمقام الوصيين فالمين (من الذين
نحليفهما (فانعثر)فان
اطلع (علىانهمااستدتا استحق عليهم ) يعنىمن الاذسينتحقءايهم الاأموهمالورنةوالمعنى اذاظهرتخيانة الحاافين
انما) فعلاما أوجسائما

ونكذبهمايقومائنان آخرانمن الذينجنىعليهم وهم أهلالميتوعشيرنه (الاوليان) يعنىبامص
بإ
عمرك مومه د ود جل 72ج 7جل  2وج جملوج

سي رح وو سو صصص ص سس سس عحب سو ا

010

ا دنث
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واستوجباأنيقالانهمالمن الآنمين(فا خران) فشاهدا نآتران (يقومانمقامهمامن االسذتيحقعليوم)
أىمنالذيناستحقعليهم الامومعناهمنالذينجنىعلي ,-وهامألهلمت وعشيرنه وقفصة بديل انهلماظهرتخيانة الرجلينحلف
رجلان منورنمهان اهناءصاحمهماو انشهادتهمااً<ق منمهادجيها (الاواليان) الاحةانبالشهاد ةلقراانهمأومعرةتهماوارتفاعهما

عااللىاهومليا نكانه قيل ومن *املافاقويلليانأوهمابد لمن الضمير ف يقومان|و.من آستران استتحقعليه-مالاوليان حفص أى من
انلشهادة أن جروهدم اللقيام!.إكهادةو يظهرواءهما كذبالكاذبين الاولين
بينهماملا-ولمِابنم
الورئةالذيناستحق عل

بكرعلىانهوصف للذب انستتحقعليهم بجرورأومنصوباعللمدح وسمواأولينكالنانوهامأولينف لذ كرفقولهشهادة يسم

جزةوأبو

هلاه

|

| اشتر رناهمن تويعمدي فقاء رجلانمن أولياء!اسهمى -ذافاباتهك_هادتنا اق من شهادتهماوان الام
لصاحبوم قالوفيومنزهاذهتالآبةيأيهاالذين]م:واشهادة اوذكاحض را دكالموتأ خرجهالترمذى
.وقالحدرث حسنغر يب وأخر جهذهالرواية! لاخيرةفالابخماراىالفتىفدسييحرهفقولهتعالى يلاها
الذبن آمنواشهادة ينميعنىليشهدمايشكملانالشهادةا ماتاج البهاءندوقوع التنازع والتشاجر

اذاحضر أ-د؟م الموت
حين الصويهاثنان)ار تفع

يعنىليشهد اثنانمتم عند

حذورا موتوأردتمالوصية

(ذواعدلم_:كم)

يعنىمنأهل د #كم

اثذانلانه خبرالمةداوهو

و ملت بامعشيرااؤٌءنين واختافوافىه_ذينالاثنين فقيل ه اكالشاه دانالاذان يشهدان علىوصمة

شهادة تقدر شهادهة

المودىوق .ل#هاالوصيان لانالآبةنزلت قموهاولانهقالتءالى ذ.قسمان بإللهوالشاه_دلابازمهئين وهل

بنك شهادةاثنين أولانه
فاعلشهادة دونك أى فيا

الودىانين تأ كد افءلىهذاتكونالشهادةععنى الحضوركقولاك شهدت وصليةان يمنى حضرت

(أوخرانمنغيرم) يعنىمنغيرأه لدنم وماتكووهذاقول!بنعباس وأبىمومىالاشعرى
هيلمن غير اثنانواتسعف بفيأنضيف
اونق
ذب
عفسر
مرالم
وسعيدبنالمسيبوابنجبيروالنخىى والشعى وان سيرينوشمريح وأ كث
عشيرتك وقبيات> وهم سامون واختاف العاماءفى حمهذهالآيةفقالابراهيم النخى وجاعةهى الياشيد راوانا2
ورضعاء.م 1ن

ظارف لاشهادةو<_ين

منسوخة كانتشهادنأهل الذمةمةبولة افلىابتداء ثمنسخت بقولهتعالى واستشهد واشهيدبن من
 1جام لانا جاع الامةعلى ان شهادة لفاس لاتجوزفثهادة!سكفارو ااهللذمةلاتجوز بطربالقاواى

الوصية يدل منهوفىابداله

وذهب قومالىأنهاثا ب-5ةننسخ ودوقول! بنعباس وألىموسى الاشعرىوس_هيدن المسيبوابن جبير

داه لفل على و+جوب

وان سيربنو بدقال,جد بن حيل قالوااذال دم

مينيشهدان علىوصدده وهو ف أرض غر بةفايشهد

يكاءالانهذاموضع ضيرورةقالشر يحم٠كان بأرضغر بهل د مسأما
كافربنأوذميين أومن أى د ن

بكانامن أهل ال-كتابا ومن عمد ةالاصنام فدهادتمهم جائزةفى
لشهك وصدده قاش هدكافر بنءلىأى د ن

الوصية لان<ذورالموت
املنامورالكائنةوحين

الوصة ندل منهفيدلعل
وجودالوص.ةولو وجدت

قوقاهذهول حد أحدامن الاين حضر شهدم على وصيتهفاثهدرجاين
من المسامين حضمرنه الوفاةبد
.أياء.وسى فاخبراه وقدمابتركة»ووديتهفة
منأهلالكتاب فقدماالكوفة فان ا

لو

دا أن

اعد لعصراللهماخاباولا كذباولا
مب
الفي
يكنبعد الذىكانفىعهدرسول اللهه_لى الثهعليه وس( ف ح
لم

بدلاولا كاولاغيراوانهالوصيةالرجل وتركتهفامذى شهادتهما أخرجه أبوداود وقالة مفىقولهذوا.
عدل»-:كم بعنىمنعشير>-:م وحيكمأواخران منغير هن غبرعاث_يرد-

و<يسم وانالابة كلهاى

المساءين وهذاقولا لسن والزهرى وعكر.ةوةالوالانجوزثهادة كافرفىشىةءن الاحكام وهذامذهب

الشافىى ومالك وأ<لنىيفةغيرا ان أباحنيفة أج زاشهادةأهل الذمةفمانارم عطهم <لى بعض واحتج هن
خحتجءن أجازشهادة
وا
ونلاوايس فهامسو ب
قالبانهذدالآبةك», +إنسورةالمائدةمن اخرااةنزرا

لون الاح ارا دنا
الاتلاءفاقل الى!لو<وب

وحذورااوتمشارةت-ه

وظهور أمارات لوغ
الاجل (ذواءدل) صفة

لانن (مد-ممن
أقارلامعل أ<وال

الميت (أواخران)عماف

|ع بانانئه ع القىالىأول الآبةياأيهاالذينآمنوافمهذا اخطاب جيعالمنين ثمقال على اثنان (منغيرم)
غيرالل فاىلهمذوض
هبذعوادعد أولآمخران من غير فعلابذنلهكمامنغيرا مين ولانالآبدةالةقءلىوجو ابلخلف املناجااب
أرض
ىان
-لىهذبن الشاهدبن وأجع المسلهون علىأن ااشاهد الى لابجبعليهعين ولانالميتاذا ك

غربة ولحدم ايث_هدهعلى وصيتّهضاعمالهورعا كانعاءهديون أوء ند وديعةفيضيعذلك كله

لمةوغ_يرهممن التكفار.حتىلايضيعماله
واذا كانذلاك كذلكاحتاجالىاث_هادمن حضرء ن األهذ
وتنفذوصيتهفهدا كالمذطرالذى أبيسلهأكلالميةةفىحالالاخطرار والضرورات قفدتبيس شيامن

از

ااا

لاسا و. 1د

سلن لميكن مؤءن فبامغى ولامؤمن فياءقىالاوالىجانبه
حقا
لم و
اديت
أنفس_كلا.ذسركءن ضل اذا اهت
| مثافقكردعملهوةيل فىمهنى الآبةلايضرمن ؟.فر باللهوحادعن قدا لسبيلمن أاهللكتاباذا
|اهتد,ممنأتمقالس_عيد بنج .برئزات هذ«الآبةف أىهلاسك اب وقالابنز يدكان الراجذلا أسلمقالواله

.

كأن تن صره وتفعلر تفعل فقالالله عزوجل باأعها
لبنى
سفهتآناءك وضلاتع ,و فعات وففغات وكانين

 :الذن آمنواعلي>؟؟ نفكلايضر من ضلاذا اهتديتم فالا!طبر ى وأولىهذهالاقوالوا أصحااتأو يلات
لزمهن الامىبالمعروف والنهى
انة
دلاإطءاعمةاب
أءم
واا
بهة .اروىعن أربىاكلصد بقوهو
آىهذ
لاف
 ١عاندن

عن ال حكروالاخ_-ذءلى بدااظ:لاناللتهه الىيقول وتعاونواعلى البروااتقوىومن التءاو نعل البر
اخ_ظذاعللىم-تى رجععن ظامهوقالعبداللهبن
درواالا
بمنك
والةوىالامى بالمعروفواانهمىعن ال

ها)
ميجع
(الىالنه ج

رجوءم (فنثكها المبارك هذهالآبة أوكد آنةفىوجو بالامىباءروفوالنهىعن المنتكرلانابنهتءالىقالعايم أنفسم
كنم تعملون)نمبحز يم |يعنى هلد -با ينع ظبعض>؟ بعضا بورغبهف الخبراتو ينفردعن القبائحوالملكروهات والذىيؤٌكد

ح نففسظ؟ذوىا أنفسكوهذا أمربانتحفظ أتفس_:اولايتم ذلكالابإلام
اليكأ
"ذلكأنمعنى قولهع

على أعمالور وىانه

ظلمعروفواانهىعن المنكروااللتأعلمو وقولهتعالى(الاىانهمسجعك جيعا)يعنفىى لآخرةالطائع والعامى
ا
ل.لى ترون
وبد
حمرج
الء'ص وكان من المهاحجر بن والضالوالمهتدى (فينيك> عا كنت تعماون)بعنى فخبرم باعمالكر عر ب>عايها فولادتعالى (يأأبها
مع

دى ويم وكانا

الذبن]منواشهادة .نكم ) سيب زول هذهالابة ماروى أن تيمبنأوس الدارى وعدىبنبداءخرجا.ن

نصران-ين الى الشام

المدب::ةفىكجارةالىالشاموما نصسرانيان ومعهما بديل مولىعمرو بن !عاص وكان م امافاماقد.وا الشام

ذرض بديل وكتبكتابا

مىض بديل فكتبكتابافيه جيعمامعهمن المتاعوألق دافى متاعهول /خبرصاحميه يذلاك فامااشتدوجعه

ف »مامعهوطرحهفىمتاعه

أوصىالىيم وعدى وأغعىماأن فبءدامّاعه!لى أهلهاذا رجعاالىالميئة ومات بديلذفتشامتاعهؤفوجدا

صوى
ويه
أاحب
ول بربهص

عا
ددفين
فالم
فيهاناءمن فضة» مقوشابالذهب فيه ثثهانةمثقال في اهمان ماقضياحاجتهماوا نصرفا الى
المتاعالىأهل الييتففدّثُوهفاصا بوااصحيفة وفيهاتسميةما كانمعه-.ذاءأهل الببتالىكيموعدى فقالوا

أهله وماتففتشامتاعه

فرفءوا الىرسو لاللةصلقى

قالالاقالواانا ونجادفىمتاءه صحيفة وها تسميةما مكاعنهو' نافقدنااناءمن فذةمنقوشابالذه فيهثلهائة
مثقال فضةقالالاندرى انماأوصىالينابشي*وا أعسناأنندفعه|ليكف فعناهوم.الناءلبمإلاناءفا]+تصموا إلى
اننصعلايهوسل فاصراعلى الا-:كار وحلفافائزلاللةهذهالآبة هذاقوالمفسر بن ور وىالترمذى
عن بعنباس عن فتىماهلذدهاراىلآبةيأيواالذين آمنوا-هادة يفك اذاحضراحدم الموتقاليم

انلعل وسلمفنزل (يأبها

برى“الناس منهاغيرى وغ_برعد ىبن بداعوكانا نصران>يتنلفان الىابلتشاجمارتهماقبل الاسلام فاتيا

فاخ ذا|اناءمن فضةفاصاب
أأه_ لندبل !|هعديفة

وءاالوهمابالاناء فحدوا

اإلذن آمنواشهادة يشم

الملاك وهوأتعجظا,رنه فرض فاواصلىيهماوامص هماأن يبلغامائرك أهلهقاليم ولاماتأخذناذلك الجام
فبعناهيلفدرهم ماقتمناهأناوعدى فاساتي أهلو فدعنااليهممامكعاناو فق ادجامف أسلوناعنهفقلنا
مائرك غيرهذاولادؤم| لوناغ_يرهقالتيمفلماسامت بعدقدومالنبىصلى النهعليهوسإ المدينةتمت من

ذلكفأتبتأهلهفاخيرتهم الميروأاذيتاليهم +سمائةدرهموأخير”تهأنعندصاحىىمثلهاف اتوابهرس.ولالله
عل اىلمعاويوسل فسأطمالببنةذيلجدو افامصهم أن يلقو «عمابعظرعلىأحلد0
باأهاالذينآمنواشهادةبد:كاذاحض رحد ااوت,الىقولهاو افوا أنتردا يمانبعدأيمائه فقام
 6بن العاص ورحدل اخرذافافنزءت الإسمائةدرهم»ن عدىقالالنرمذى هذاحديثغر يب وايس
اسناده بصعديح وف د روىعن ابنعباس
رج

”من هذاءلى الاختصارء نغ برهذا الوح_4قالا.نع.اس

ملدارى وعدىبنبداءفات الهمى بارضلبس فيواملفاماقدمابتركته
رجل منبنىسهممع :ي ا
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فقدوا

اه
لاضركمن اضذلااهتد ينم) قااللعباعضساءهذا| أعىمن اللهتعالى ومعناهاحفظوا أنفسكم من ملابسة
الذنوب والاصرارء_بى المعاصىلانك اذاقاتعليكز بدامعناالزم زيدارقيل معنامعايم أنف-كم
 :فاصلحوهاواع.لوافى خلادهامن عذاباللهء زوجل وانظرواطامايةر مهامن التةعزوجل لاضر من ضل

اذا اهتديتميعنىلايضرم كفرءن كفراذا كنم مهد بنوأطعتمادئاعز وجل ذمأعمسنهونهاهعنهقال

دبونجاه_د نزاتهاهلآذبة فأىه_ل السكاباليوودالاصارى يءنىعابمألناهيضرع
عجيبير
هن ضلمن أاهللكاب نفدوامءامز يةوائر كوه و في للماقباتالجزيمن أهل الاب قالبءعض
زاته_ذ هالابة وقيلىانالمؤُءنينكانشد عايومبقاء
الكذاركيرف:قبل الحز بةُمن عض دونفبنعض

الكفار عل رفكره ,فقيل طمعليكأنفسكمواجتودواصفلىاحه الايضر ؟ضلال لضالينولاجهسل
الماهليناذا كنم نتمموتد بنفان قلتهل بدلظاه رههدالا بةعجلوىازيرك الام بالمءروف

واأنهبى

عن المتكرقاتلايدل علىذوالكذىعليهأ كثرالناسانالطيعلر بزدوءجلا يكون مؤاخذابذنوب
اكات المعادى اما وجو ب الامبالمءروفوالنهى عن الما-كرنابت بدايل الكتاب والس_نةعن قس

(لابغخرم) رفعع_لى
الاستئناف أو.جزم على

ابن أنىحازمعن أىبكرااص درإضى اتللعهالىع + :أنهأقماهلاالناس!  8تقرؤنه ذه الآبةيأمها
الراءاتياعالضمة!اضاد (من
الذن آمنواعليكأ غك لايضرم.ن ضل اذا اهتدم ولانضعونهاءوضعهاولا :درون ماهى واىسمءت
رسولاللة صل اللةعليهءوسل .قولان ااناساذارأو أظالمافليأخذواءلى يديه وش لكأن يعمهمالله ضل اذا اهتدتم) كان
المؤمنون نذهب أنفسهم
هم
حسن وصأمترجه أ بوداودوزادفيهمامن قوم,فعمل
بعقاب مدهأخراجلهترمذى وقالحديث
حرةءلى

هل العنادء.ن

عليكأ نفس اذا أعستمبالمعورف ونهتم عن المسكرفليقبلمن>قالابن مسعود م واباللءروف وانموا

الكفر#:تمنون دخوهطم.
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بعض فاصنفسهفعندذلك جاء:أو بل هذ ءالاآنةوقيل
الامى بالمعروف والنهبى
التالكانى لان رسولالله
اللهيقوالعليك أنفكلايضرمن ضل اذا اهتد يتمفقالبنجمراونهاللبس

صلى الثةعليه وس( قالأللايباغالشاهدالغائبٍفسكنانن الشهودوأنتالغائب رلكن هذه الآيةلاقوام

حنمن دبنهاان قالوالميقبل نمسموعنأف أىمية|اشعبانى قالتيتأباثعلبةالحشنىفقاتلهكيف تصنع

ذبهاهلاايةقالأية آيقةلتيأيهالذنيآمنواعلكأنف لاكاكيضرم من ضلاذا اهتد يه قمالأماواطةلقد

هاسارس واللله هلىالتةعليهوس لافثتقمروابالمعروف وتناهواعن المنكرحتىاذا
نبير
ا
عهخ
تعن
سلات
رأ تشحامطاغا وهوى» ءاود نيامؤٌثرةوا تخابكل ذى رأى برأىهفعليك خاصة نفسك ودع العوامفان

منورامكأيااملصبرفنصبرفيون قبضعلى اج رلاعاملفبونم لثأج سين رجلايعلمون.شلعما>.وفى
اومقناهللا بلأجرجين من
روابة قبل يارسول الله أسرسعسين رجلامن أ

أرجه الترمدى وقحادليث

سن غر ,يبوقيلف معنى ال ناةَانالعبداذا عملبطاعة اللهواجتاى نواهيه لايضرهمن ضل وقالابن

عقبوالسهعل>كأ نت لايضرمن اضذلا اهتدم

بقولاذاماالعبداطاعنى فمأمسنمهنالحلال

والرام فلايضرهمن ضل بعدهاذال أميندبهوعن صفوان بنحرزقال دح على شاب من أأكداب
الاهواءفذ كرثيامن أمىهفقاتلهالاأدلك علىخاصةاللهالنىخصمهاأ ولياءهياأمها لذين آمنواعليم

القذرةعلمهمالا حوز

ا

اي

وامتنعواءنرركو مهاوذحهاولا:طرد

كان هل الماهلية اذا تحت الناقة جب ةأبط :ن اخرهاذ كرعروا اذنها أى شفوها
(5هة)

عن ماءولام عىواسمهاالبحيرةوكانيقولالرجلاذ قدم تمن سفرى

ط>ياتم سؤلاكوساءك ذلك قولدتءالى(ماجعل الل)هأىم أانزل
علعل
نتمشأياف
أوبرأتم,نمر ضى فناقنى |كفروابهفلاتسألوا أن

سائية وجعلها كالبحبرة

فىتحرم الاتتفاع مهاوقيل
كان الرجلاذاأعتقعمدا
قالهوسائمة ؤلاعةلى سنهما

ولامبراث وكانت الشاذاذا

احشكبرهعه ولاأمى بهلمنحبرة)الحيرةمن الصروهوالشق يقال رناقتهاذاشق أذنهافهى
لهلا
اوللو
فعلةمعنى مفعولة(ولاسائية )يعنى المسيبةانخلاة (ولاوصيلة) الوصيلةالشاةوكانتالعرب فالىماهاية
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ل>م
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ر<لمن
هالف
ظمهو
اذاوادتطمذ كراو'نثىقالواوصلتأخاها (ولاحام) الا

كب

ذهالاوصاف الصيرةهىالناقةاذاوادت جب ةا بطنبر كبوهاوم
ناسهف
اعب
ي|بن
بقال
ولايتتفعبد
كرانحرودواً كله الرجالوالنساء
اوالكلا” ثمنظروا اولىلخادمهسافانكان ذ
بحزواو برهاولعنعوهاماء

ان
ولدتسبعةأ بطنفكان
وانكانتنىشقوا أذنهاوتر كوهاوحرموا اعلنىساءمنافعها وكانتمنافعهالارجالخاصةفاذامانت
السابمذ كرا كا الرجال
مركبظهرهاول حزوا
حلتلارجال والنساءوقيل كاالننتاقةاذا نابعت ثنتى عشمرةسنةاناناسبيت ف ب
رنسثىات فى
أان
وان ك
اواغكمذا!ن كان ذ كرا

وأنثى وقالواوصلت أخاها

ممع أمهاو يفعلبها يكفاعل
يذنهائ
سىشقأ
و برهاول :شرب ابنهاالاضرف فاتتنجت بذعدلك منأنث
غماضبله
وذا
أنا
بامهازقيلالسائةال عبرالذىيسيب لآطنوموذلك انالجر-لءن أهل ااهلية كا

قريب نذرفقالان شفانى اللهأوثئ اننهمىيضى أوقدمغانى ناوجتبىهذدسائبة ثمإسيبهافلاتحدس عن ماء

فالوص.اة يمعنىالوادلة واذا

ىمنزلةالبديرة والوصيلةه ن الغنمكانت الشاةاذاوادت سبعةأبطن نظروافان
ىرا كيه أحد فه ع
وولالماا

يوست الال

لنهالرجالوالنساءوا نكانتأ تتىثر كوهاف الغنموانكا:تولدتذ تراوأًنثى
كانالسابعذ كراذحوهدواأ ك م

عشمرة ابطن قالواقد جمى

قالواوصات أخاهاواستحيوا الذ كرفليذحوه من ابللانثى وهاحولاائىافحل اذا ركب ولدولد دوقيل
هلوفاحل اذا تنجمنصلبهعشيرةبأطن قالواجى ظهردفلاب ركبولاحمل عاب ولاعنعمن ماءولامعى
فاذاماتا كاللهرجال والنساء (ق)عن سغيد بانليب قال ابصيرة التىجنعدرهالاطواغيت فلاعلبها أحد

ولام وت.ىعنى ماجعل

من الناسوالسائبة كانوايسيبونهالآطتهم لاتحمل عليهائىئء قال بوهر برقال رسولاالتلهصلهلعليه

ابحمل
والبرك
ظهره فل
علب» ولاعمنع ٠ن ماء

ماشرع ذلكولاس به(واكن  0بتتمرو /نعامى اخ زاعى > رقصبهف النارول عن أنىهربرة قالرسولاللةصلى التعايهوسلم

الذين كفروا) بتحرعهم

ماحرموا (ية.-ترونعلى

ىكعبوهو عرسي الواررع)ء نْ عائشة قالتقالرسول
و اأتعرو بن لىبن قعةبن خندف خاب

اللهعل اىلع ليهوس|رأأيتجهم حطمبعضهابءضاو ريت م رارةعبهوه وأولمن سيب السواائبلقصب

اللهالك_دب) فىسيتهم
هذا الجر ماليه(وأكثرهم

باضلمقاف وسكونالصادالمهماة لاامعلاءحكاانهتلية نفعلهجذاافهىليته .فامابعث

اللهءزوجل نديه

7لينمادهصبعىايه وسل أبطل ذلك بقولهماجعل اللمهن >برةولاسا ثبة ولاوصياةولاحام يعنىاج ارللهمن
ا

لايعقلون) انالله لرمم
ذلك وهم عوامهم (واذا

قتبعلاطلموا الىمان لزالله
والى الرسول) أى هاموا

الى حك اللهورسوهبان
هذه الاشياءغ_ب رك#رمة

(قالواحسبناماوجد ناعليه

ملاأذنفي وهلاأمىبهولكتم أنتمفعاتمذلك
نه ملةولإجىمنحا و
كبرة و لاسيبه ن سائبة ولاوصلم و

(فخ)ء نا بن مسعودان أه اللاسلاملايسيبونوانأهلالجاهليةكانوايسيبونفوقوله
منعند ت
الى(واسكن الذي كنفروايغترونعل اللاهلكذب)يعنلقومطان اللهأعسنابها(واًكبرد ملايعقاون)
أرادبالا كثرالانباع يعنأىنالا:باع لاتعقلأنهذ كذب وافتراءمن الرؤساءعلى اللهعزوجل (واذاقيل

طمتعالوا|لى - أنزل الولالاىلرسول)يعنى واذاقيلطؤلاءالذين روا لصاتروفعلواهذهالاشياءوأضافوها

ال اىننهكذ بإتعالواالىماتزل الليهعنى فىكتابهواى الرسواليعنى مداصلىالف عليهوسلاملذى أنزلعايهكابه
ليبينلم كذ ماتضيفونهالىاللةو بان لكالشرائعوالاحكاموان الذى تفعاونةيبسبد (قالواحسينا
) يعنىقد[ كتفيناي ا أخذناعنهوممن الدبنون طمتبعقا اللنةرداعليوم (أولوكان

ميتدا واخير ماوجدنا وما

ةرهان
اب
 1باؤهلايعامونشيأولامتدون )يعن اىنمارصح الاقتداءبالعالمالمهتدى الذىيدنى قوله| ءولاىل
بم
10000 11
ا
اعلنىذى والواوف (أواو والدايلوان آناءهمما كانوا لات
كانآبإؤهم) لاحال قد
دخاتعاهاهمزة الانكارونةديرهاحسبهم ذلك ولوكانباؤهم (لياعامونشيأولاتدون)أى

يضرحكم.

الاقتداءانمايصحبالءالمالمهتدى واتمابعرف اهتداؤهباحخة (باأيهاالذين]ه:نواع>كأ نفس )اتتصبأاً00

٠ أسماءالافعالأى

الزموا اصلاحأأنفسكوالكافوا اميفى علليكفى موضذع جولاناسمالفعلهوالجارولاجرورلاعلى وحدها

/

اه
اسمن (ح)ء ارادي

ابائرر»لوانتي التعايدورارزا يقولالرجل

منأفو يول الرجل نض ناوة -أب نناقتىفائزلالفلييمهذ هالايةيًج.االذنامدوالات_تاواعنلها
ان""بدلكتسؤ كالآيةكاها وقبلنزاته_ده الآبةفىشأن الحسيءنءعلىبن ألىطالب قاللمائزات

ولنةعلى اماس مجعالبيت مناستطاع اليه سبلاقاولاويارتولفاىللكهلعام فكت ناوا نارسوانق

ندلسكو
كلعامقاللاولوقات نملوجبتفانزلاللهع زوج لياأيهاالذينآمنوالا-:ملواءنأشياء!ن :ب
أرب الترمذى وقالحد بشغر ي(بم)عن أنىهر برةقال+طءنارسول الالللةهعصلبيهو_-ل فال

إأهاالئاسقد فرض عا المجلواف الجر-لأفى كلعاء ف حكت حت ق طاهاثلاثا ثمقالذروق
 5كنك ولوقات نملوجبت ومااستطهتم واهاأهلاكءن كةابنلك كثرةسؤاطم واختلافهمءلى

أنبيانجماذا أعس:كمبثئ فاتوامنهمااستطعتم واذانهيت>معن فثائجتنبوهور وىجاهدءن ابنعباس

وان تسملواءنهاحين.نزل
الهران ندا لس( 0

لاشياءأىوان #الواعن
هذه ا لتكاارف الصعيةفى

للاوتاءن أشياءقال هىمالبحبرةوالوصيلةواس ائبةواحدامألاتير
ىاقنوهلعدذلاك ماجعل اللهمن نحبرة زمان الو و«ومادام
بنهعن الآيات فم واءن ذلاكثمقا قلد سأط
ولا كذاولا اكوقذالعكرمةامهمكانوا ألو
قومعءن فلكم | الرسول بينأظهرع:بد لك
اضعدوابها كا
وفرم بغندي الانةياامر:الذنا:والائ ثلواء نأشياعجعة ىك انتبد لكأأى نظم,رام تلك االتحكاليف التى

وتبن لكو ميعنى!انمم بالحملبهافانم عن سألعناحج ياهن انيوم بهفلايقدرعايه قب.وءه

سوق 8ىّغك ونشق

 00يسوء دذلاك (وان
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عداليىلعد ةاابى ليست
اللهءزوجل اسابينٍعد ةالمطلقة والمتوفىعنمازوجهاواخاء للومكن فعد دهؤلاء
ذات قرءولاحاه_ل ف ألواءنمهافانزل اللهزوجلجوامه ف قىول واللافىيسن من ال.ضهن سام

الهعما) عذاالله عماسلف

ا
ذلاء ومنسألعنن لسسمه مياهن أن ,احقه النبىصلالنهعا.

رنتم حاتلىين
صنابه ا
تسثلواعنهاحين ينزل التران تبدتلك) مع
قزرلان >> منفرض أونهى أو كم فته رذونا نفس لغضب
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الآبة(عفاالتعنها) يعنعىن مسئاة.-عن الاشياءااتى ا

الىاكه

2

 2فلاتعودوا

الى مثلها (وائلهغفور

اللهكم ال والعتهافل يؤاخذ بها وليعاقبكعليا (واللةغفور (لعنىق اننابمنسكم حابم)فلاييتجل

حليم) الايعاقبكالابع_د

دعقو ب وقالعطاءغةور يعنىاا كان اغا حلمبموعنعه  0آمُنتموصد قم وقالبعض

الانذار والضميرق 0

اذلك ؛
دياد
علع
بصااطا
العاماء الاشيالآتى>وزاؤالءنهاهى مايترتب عليهاأعسالبدنوالدنياومنم
جلع
رنب
 0قالان أعظماالممين حى' إعدى يع
فلاجوزا! ؤالعنه(ق)عن سء بدن أنىوقاص ا

ساطا) ار جع الىأشياء

ف اىلم مين حرمامن سأ لعنشلمحر اعلىناس رممن أجل مسئاته(ق)عن المغيرةبنشعي ة أنهكتب
إلى معاوبةا نال بىصلى النعليهوسلمكانينهبىءن قي لوقالواضاعة ال لوكثرةالء وٌالعنمعاو بةان

الال ثإةااتىتدعلليها
بان الى سال عه

تبىتزلذمها أقدام
لت|ص'عا
ئطا
ااو
ساغ
مال
لود
ادا
النىكل التمعايهوسر تمعن الاغاوطات خرجها بو

المسثلة (فوم منقب م)

واها | عاساء
عسنائل غاط5
العاماءو يو يدذلك قولأفىهر برةشسرازالناس اثلذمبرناسارلاونلم

من الاولين( 5أصبحوا

وعن ساءانة ل سئلرسول لل صه لىاللعاليهوس[ عنأشياءفذ ال لالم حلاللفهىكتابهوالحرام

)»صاارواسببها( كافربن)

شنى ان رسول'لنهصلى
عاتعنكهافواوء ن أالىثلعلحبة
ماححرمهالله ف.ىتكابه وماتكتعنه فهويفمالقدانف
يء وهاو<د حدودافلاتعتدوهاوحرم أشياءفلاتقربوها
ضفلا
نضذ
تلاعن االللهى فرفضرا أ
النهعايهوسلم قا

وتركأشياءهنغير سيان فلاتبحة واعنهاهذان الح يدثا نا خراجهملافاجاصمعول ول بعزهمالى الكتب
السمةثمقالنعالى (قدسأطاقوم»ن قبابكمأصيحوابها.كافر بن) الالمفسيرون م

انا

الناقةمعقر وهافاصبحوابها كافر إن وقوم ٠ودىى قالوا لااللهجهرة9كان هذا السوًا لواكليم

وقومعيسى الوا زوك لمائدةع ليهدمم كذنوإمها كأنه تعالىيقولان أوائك-ألوافاس أعطوا-ؤْطم

كاعرففبى اسرائل

اللىجكعلعبة في اماأوالى ماذ كرمن حغظا وم ةالاحوام برك الصيد وغيره (لنعامواأن اللبهعلممافىالسموات'وماق
(ذلك) شارة ا

الارض واناللهبكلثعلئيم)) لأتىعامواأناللهبعماطلاسمماوفاتومافى الارض وكيفلايعلوهو بكلثئعليم (اعامواأن!لله
شديدالعةاب)اناستخف

(اعلى
اايلد الحرام م
الرسول الا؛ابلاغ) تنشديد

فى اعجاب القيام يما أمس
به وانالرسول قدفرغ ما
وجب عليه من |لتبليغ

وقامتعليا2ةولزمة-.م

الطاعةفلاء_ذر لم فى
التفريط(واللهبع ملانيدون

ومانكامور ن) فلاحق

عليه نفاف.م ووفاف--م

(قل لإستوى الحبيث

والطيب) الأخير أينعهر
ما.دون

وما كتمون

(0“.م

بال,رم والاحرام إواناللغفور )لأثاممن عنامالمشاع رالعظام (رحم) بالجاتى الماتحيء الى

بببنبممنابا-ا-ا-ا-ا--!-إبإبب|ب يبب

0

ببب

علارض طمأحد (ذلك انعكو اأنالله به ماق
تمف
كانوايامنون اذاقلدوا أنفسهم لمحناءشص رياهر
السمواتومافى الارض) ياعنندىتءالى اللفاىزل ؟صاط اعباد وما اهجؤوعنل!ال|ب-١كعبةالبيبت
اطدى والقلائديامنونبهالانهبعل مصاح العبادكايع مافىالسموات ومافىالارض
الحراموالشه را حروام
لان تهعالىىعلجيع المءعلومات الكايات وز زميات وهوؤولهتءالى (وأناللهبكلثئعام) يعنى انهتعالى

لاتنىعايه

أبل شد يدالعةاب )يعنى ان اتوكمحارمه وامصلها(واناللهغفوررحم)يعنى
خافية(اعاموانا

1نتاب وامنولاذ كرالنا نواع ر-جتهبغبادهذ كربءدهاانهشد بد العقاب لانالاعانلا:مالاعصول

الرجاء والحوفمذ كر بذهم بلدعل سار ته وابةعفر رج ©قولنهعالى(ماءلىالرسولالاالبلاغ)

رىسو لتاالذى أرسلناء |١ب الاتبليغ ماأرس_ل بهم الانذار يمافيهقط عالججفى الآبة
يعى لدس عل
 11قانر سل قطم اما

عار معمن لاه

د اتعقة عاميكمبذاكوامزتك ااطاعة فلاءذرف ااتفر يط(واللهيعممانبدونومانكتمون) يعنىأنه
0

أا! >-مظاهراوبإطنا (قللاستوىالخبيث والطيب) يعنى الال واهرام
عايهشئ م<نو

فالىدرجة والرت.ةولاعت

دل الردىءوا يدوا لالم والكافر ولاالصالحوالطالح اوعا

وأم تكثرة لولمه
يدني
كال
تأهل
الحبيث) يعنىولوسركثرةالحببث لان عاقبته عاقرةسووءالمعنىيان

ذ كرأنهلارسةوى خبينم

الدن مه اوماءند اللهخيرواًبقلانزينه الدذار جاردا غند ايدو وناناويا روى جار بن

وطيبهم بل عيزبنهما

قال
ل فليههبطفاعه
اات
اكلان عم
لىمذل
عابلدله راجنلاقاليارسول الله ان4١ركانت كارففهل ينافعن
لملطيب وقالمقاتل ن فزشتبريح ن ضبعةالبكرى وتاج
ايق
لطيابلا
الله
النىصلى النهعليهو-ل انا

وش سالطيب أى المسلم

أمسك بمدأونها لمعنه ولاعتدوه
قدتقدمت القصةف أولالسورة (فاتقوالله) يعنىذها
ان نوكر

(ولوأع.ك كثرةالخبيث
فاتقوااللة)راثروا الطيب

يعنىباذوى العقولالسليمة(اءلكتفاحون) وقولهءزوجل (أياالذينآمنوا
0
لانسثلواعن أشياءانترد! لكو )8اختالفوا ففسيبنز وله ذدالآبةفروىعن أأنس بن مالك قال

اأفىر
كبيث
بلح
لا
ااق
فيء

وان قل :لى الخيث وان

كثروة للهوعام فقحلال

خطب ر 0

اشهعل.هوس خطاءة ماسمع:امشاهاقط ؤتاللوتعاءون ماأعلماضحكتم قارلاوالبكيكم

كثيراقال فغدإالىداب رس.ول انلةصلى الثفعليهوس لوجوههمطم خنين فة

الرجلمن أنىفالذلان فنزات

المأل وحرامه وصاح

هذهالآبة لانئلواءنأشياءان :دل

العملوط اله وجد

زاغت الشمس فصلى أظهرفقام علىالنمبرؤفكرالساعةفذ كرفي أموراعظامائمقالمن أحبأن يسأننى

وم وف رواب أة خرىان رسولالنههلى اللةعايهوسل خرج حين

اثرالناسالبكاءواً كثرأن يقول
عن ثئ فلأل فلا-:ألوفءن ثئ الاأخبرت>؟ بهمادءت فىمقالى ف ك

(أوى
الناس ورديهم ي
عبدذالالهفبةنلسهمى فةالمن أبىذقال بوك حذافةثمأ كثرانيةولس وفىبرك عمرءلى
الالياب ) أى ااعقول ساوافقام ح
الخالمة (اعلكتفاحو ن) ا فقال رضينابإلر باوالاسلامد يناو محمد نفبيساكتثمقالعرذتهلى ال:ةوالناراتفافءرض

كانوايسألون ااننىصل الله

عليهوسلمعن أشياء

ها | الطائط ف أمركاليو.مافلىخير والشرقال١ءنث_هاب فاخبرق عدي_د اللهبن عمد اللهن عتئٍةقالقااتأم
ع_داللهن -ذ!فة عبد اللهبن-ذ افة ماس عتبابن قط أعتى :لك أمنت أنتسكون أمك قارفتبعضٍ
00

امهانافئؤل (يأبهاالذين

ماتقارف أهل الماهارة فتفذعدها علىأعين ااناس

آمنوالانسثلواءءن أشياء)

فروابةأخرى قالقتادةيذ كرهذ|الحد رثع ند هذمالآب لات ماواءنأشياءان:بدلكم 1

خرحاه

قواسلايلبيوب
زهوجهورالبصر بين أصإوشيئاءبهمزتين بينهماأافوهى
ف
منثتنصرف مر
لتأن
لنيذنةالات
فءلاءمن لف#ظ ثىءوهمزتمااولثا
أاءوهى مقرد #لفظاجع معنىومااسنةة  3اطمزتان الجتمعدانقدمت
الاوكالنيهى لالاكملمةفعلت قبلالشينفصاروزنالفعاءواج+ةالشرطية والمءطوفةعليهاأىقوله(انتبدام تو كم

1

45م
دي_ر يمقة_لالص_يد عالىمرم
والثااثه_ذهالآبةوحرمعلي>م صيد البرمادمتمحرما كلذلك :أك
| واالختعلفاماءهل يجوز

اصديهدغيره فذهبقومالىألنهاحل ذلك حال
للحرمأزيا كلمن لصحم

بزوى ذلكعن ابن عماس وهوقولطاوس واليهذه  الثورى واحتجواعلى ذلك يماروىعنالصعببن
دثامة اللي انهاأهدىللنىصلىالعلليوهسلجاراوحثياوهو بالباواءأوبودانفردهعليهرسولاللةصلى
اللعهليوهسلفٍامارأىمافوجههمنال ركاهةقالانالمنردهعليك ال نااحزمأخرجاهفى الصحر حين وذهب

سةه
فلميصد
ناذا
بصيد
جهورالعاماءالى انهجولزل<رمأزيا كل +مال

وصيلدالهولابإشارنهولا'عان

عليهوهذاقولعمروعمان وأنىهر يرةو بهقالعطاءوو#.اهد وسعيد بن جبيروهو مذه مالك والشافى

ص)طفيىاد
اللة
لواا
(وااتق

فى الحرم أرفى الاحرام
(الذى اليه تحدرون)

تبعثون فيجزيسم على

نأابلىقاتاندضارىقالكنتت جالسامعرجالم نن أكاب النى أعمالكم (جمل الله
هماروىءة

وأجدوأأاب الرأىو بد لعل
صلىاللةعليهو.سل ففمنزلىطر بكقةورسولاللةصل اللةعليهو سلأمامناوااةو0.و نوأناغبررم

 0أىسير 3

عاماله يبية فابصرواجاراو-شسياواً نامشغول صف تعلافلبوذنوالىواحبوالوق أبدرته فالدفت
فابصرنهفةم ت|الى الفرسفاسرجت همركيت ونسيت السوط والرجخ فقاتظ-م اولوق السوط والرخ

ْهيت ونزالامر ركبتفششدد على الجارفعق رنهمجدت
ضلي
ْع
ع_:ك
فنء.
قالوالاوالنه لا

بهوقد

ماتفوقعوافيهيا كاونم انهمشكوافىاً كلهمايادوهمحزمفرحناوخبأت العذدفاد ركارسولاللهصلى

يمدنى خلق وقداما حال
(للداس) أى انتعاشا طم

مناولتهالعضدفا لطر عل وزادفق
اللعليهوسلٍفسألتهعن ذلكفقال.هلمع منهشىئفقلت ن ف

فىأصي دنهم ونهوضا الى

رواية أنالنىصل ابلهعلسوسم قالطمانماهى طعمة أطعمكموه الهو رواية هو_--لالف كلوه

أغراضهم فى معاث-هم

وفروابه قالطورسو.لاالللهلصهلعل_ - 7-1 0دأمي هأن حمل عليهاأو شارالمهاقالوا
لاقالكاواماققمن +هااأحرجاهفى الصحصين” وأجاب عاب هذ|المذهب عن حديث الصعب بن جثامةبانه

انمسارده الانلنىتصهلعليهوس| لانظن انهاتماصيد لاجلهوالحرملايا كلماصيدلاله(إوااتقوااة)0
فلاتستحاواالصيد

رسي بقوله (الذىاايهحشرون) يعنى ف الآخرة

ومعادهم لاثمطممنأمس

حتهم وعمرتهم وأنواع
منافعه .قيللوتركوه عاما
م ينظروا وم يؤْخروا

فيحاز بإمالم © قولهعزوجل (جعلاللهالكعبةالببتاحرام) جعلبعنىصير وقيلمعناه

(والشهر الحرام)والشهر

بإن و  5وقالمجاه_دسمىاتلكبعبةلتر بعهوقب لارلتفاعه عانلارض وسمى البت الحراملان

الذىيؤدى فيهالحج وهو

النةحترم+وعظمهوثسرؤوعظم حرمة»-وحم أن؛«صطاد عذدهوا أن حتلىخلاهوأن يعضدة جردواأراد

امدم من حديث! بنعباسن النبصلاللهعليهوسمبخيطوم ق منكةفقال
مخر
بالبيتارام جيع ال
انهذا اليلدحرمهالله تعالىبوم اخلاقسمواتوالارض فهو حرام رمةاللهالىبوم القيامةلا.مضدشوكه

الحج فيهشأناقدعامهالله

ولاينغرص_يدهولايلتقط لفطتهالامنعرفهاولاخلى خلاه ع وقولهتعالى (قيامالاناس) أصاوقواما أوأريد به جنس الاشهر
| لاندسيب لقوام مصاالناس ىم دينم-م ودنياهى وآخرنهم أمافىأمى الدينفانهبهيقومالحج وتنم
المناسلك وأمافى م النديافادهتجى اليسهكراتكلثى“ و بامنونفيسهمن النهب والغارةف_اولق الرج-ل
قلاأتبيهأوابنه افلحرم م حهوااملاآىخأرمةفان البيتجعل لقيامامنا كع_:دهوجعلتلاك
امعلنعدلوالد رجواتتكفير الخطيئاتوز بةاالدسكراماتوا و بتفااما كانت
اىتبقا
ال«منأاسسك ارلن
|لدكعبةالشمريفةسيباصول هذهالاشياءكا نتسبالقيااملناس (والشه راحرام) يعنى وجعلالشهر
الخرامقدامالاذاسواً رادبالكف-هر المرمالاشهرا الحرمالار بءةوهى ذوالقعدة وذواخة واالحرم ورجب
0

بأمدون فموامن الةتالوذلك أذاائربكان بقتل بعضسهم بعضًا

وغير بعضهم علىبعض وكانوااذاد خلتالاث-هرا الحرمأمسكواع عن ااقتالوااغارةؤهافكالوا بامنون
ي

فاشهرالحرم سفبكباانتاقياممصاالناس (واطدىوالقلائد) يعنىوكذلك جعل اطدى والقلائد
ال
نا ممصا الناسوذلك أنهمكانو ايامنون سوق اطبدى الىالبباتلحرام على تفسسهموكذلك

(( - 1غازت)  -ايل)

وذوالخةواهرم(واطدى)
مامودى الىمكة  9القلائد)
والمقاد معةه خصوصا وهو

البدنفاانواب فيهأ كثر

رليعذقوابعاقبة هتسكهحر ةمالاحرام
إ يلدوقوبالمره)متملق ( . )4870بقولهفزاءأىفعليهأن عازىو ,سكوفء
لس
2227_7222
والوبالا-كروهوالضسرر فوج بأنككون هواخير بين مهاشاءوقال#د بن الحسن من أصحاب أبىحنيفة ال.خييرالى حكمين لان
ىداث_ترى طعاماوتددق
دنل
طلا
منك ومن فالانكلمة أولاترتببا قا
الذىينال افلعافية من اللتهعالىقالحكبهذوالعد
جمل سوءلة-له عليهمن

قولهتعالى فاخذناءاً ذا

وسلا أى ثقيلاثهديدا

والطعام الوبل الذى يثقل

بدفانكان مى مراصام وقالمالاك ان لخرج المثلمن الاميقومالصيدثمتجملااقيمةطعامافيتصدقبهأو
إدوموقال!أبو-نيفةلا المثل.٠ن امبر بقومالك_يد فانشاء صرف :تلاك القيمة|لى ثئمن النعروان
عَاءال الطعام فيتصدى بهوان شاءصامعن كلنصفصاعمن برأوصاعهعن

0

النقو يمفقالجهورالفقهاء«قومفالمكان الذىقتل فياهلصاوقالالشعى بقومعكةمن مكةلانهيصرف

علىالمعدةفلايسمّرأ(عفا
بها و©قوالدتعالى (اليذوقو بإلأمي( يعنىجزاء ذ نبه والوبالفالاغةالشيع الثقيل الذى حاف
ات#عماساف) لكممن
الصيدقب لالتحر م (دمن

ذ ره

يتمالمىعى و ديلاذا كانفب4وخامةواة-اسمى اللهذلاكو بالالاناخراج الجزاء نه.للءلى الافس لان

تفنيقهيهاللمال وهوثةيل علىالنفسوكذ االصومأيضائقيلءلى النفسلانؤيءانهاك البدن (عفا الله
عاد) الىقل |اص مد بعد
ب (ومن عاد)يعنىاالىلقصليد ميةث ني (فينتة.النهمنه)يعنىافلىآخرةوالاتتقام
رىقبل
ديعن
اساف)
عما
التحر يمأرفىذلك لاحراء
لقصليد
احرم
المبالغةفىالعقوبةوهذ|الوعد لايمنعاهاب الجزاءفىالمرة الثانيةوالثالفةفاذا تسكررمن ال
(ؤينتة,اللهمنه)بالجزاء
تسكررعليهالحزاءوهذاقولجهورالعاماءو ف دروىءن !بنعماس واانخمى وداودالظاهرىأنهاذاقتل
وهوخبرميتد| -#ذدوف
تقدبردفهو ينتقم اللةمئه

السيدص دنائيةلاا

ا

ا 000منهقالابن عماس اذافتل ارم صيد امتعمداسثلهل

قتبلهشيا من الصيد قان قال :نملحمعايمو بيةاللهاذ بهف فينتقىالتهمذكوان قال أقتلقبلشهيأ حكم

(واللهعز يز)بالزامالاحكام علماننه سذوه رك 10لكنعلا ظهرهموصدره ضر باوكذلكحك,رسولاللهه_ل اللةعليه

(ذواسقاع) :لذن جاور

حدود الاسلام (أحل
لكم 0

البحر )

مصدات الصرتمانة كل
وما لايكل (وطعامه)

ومايطعممن صيد هوالمعنى

وسل فىصيدو ج وهووادباطاتف (واطعز يزذواتقام) يعنىين عصاهواذا أتلف الحرمشيأمن الصيد

الذىلامئلن لهمنالاممثلالبيض وطائرص_غيردون الجامففيهالقيمةفيقوم ميشترى بقيمتهطعاما

و يتصدقبهءلى حاو اعهرمأو بمومعنكلمد بوموقول تعالى(أحل لمديد البحروطعامه)المراد
بالصددماصيدمنالبح روالمراد بالبحرجيع المياهالعذبة وال11ةفاماطعامه فاختلفوافيه ؤقيلهو ماقذفه

المحرورى بهالاىلساحل يروىذاكءن أببىكروعمروابن ع رموأبىأبوبوقادةوق لص دي البدرطر به

ديبىو بروىعن ابنع.اس وجاهد
سنالمس
لد ب
ا_عي
ور وس
أحزل الاتفاع ميم وطعامه مامهبروى ذلك عن سعيد بنجبب
كااقولين وجلةحيوانالماء<لى قسمين سمك وغيرسمك فاماااسمك ؤميعه -لالعلى | تلاف جناسه
مانصاد فى الدرواأحرلك
وأنوااعهقال رسولالنة صلاللهايه ول فىالبحرهوالطهورماؤهالخلميتته أخرجه ا بوداودوالترمذدى
حانلأيفة لاحلالاأنوبتسبب
أالمكالكالوكأسول(متنطهاوهلوم) والنسافىولافرقبينأنيموتبسبب'و به_يرساب فيحلأ كبلوهوق

يا السمكفقسمانقسميعيش فى لبروالبحركاضفدع والسرطانفلاح لأ كلهماوةالسفيان

مفءولله أى للم

تتيعا [( 3ولاسيا :رة) أرجونألا يكون,السرطان باسواختلفوافى اراد فقيلهومن صيدالبحرف حلأ كلهللحرم وذهب
ةليهقصادل
قدةفع
جهو رااعاماء الىأنهمناصيلدبر وانهلاحل للمحر أ كلهفىحالالاحزامفان,هاب جرا
وللسافرين والمعنى)حل
مرق المرادة غرةوء»-:وعن |بنعباس قبضة.ن طعاموكذإك طبرالاماءفهومنالصبدردأيضاوقا لأ جد
لكطعاء*متيعالالتناتم
يؤكلكلو عد ارلاااضفدعوالفساحقاللانامساحيغترسوبأ أ ك الناسوقالابنأىليلومالك
ياكاونطر ياولسيارتكم”
حر وذهب جاعة! 1أنمالهنظيرمنالبر ربكؤلفيق كل نظيرهمن<يوانالبحرمئل بقر
لكلبما
ااح
يب

يتَرُودونه قديدا تكزمود

موسىعليه السلامالحوت
فى مس__يره الى الخضر

(وحرمعليم دا |
ماصيد فيه وهوماية رخ

الماءرنحوهولاي ؤماكلابؤكل نظيرهفىالبرمثلكابالماوخءنز برالماءفلايحلوأ"كقلوهل تعال(ىمتاعا
لكوولاسيارة)ب»نى ينتفع بهالقوماولنمسافرون فينزودون منهةُوقولهتعالى (وحرمعليي دمريد البر
ر
حزوج
لالتهع
ماد»تمحوما) ذ كر

رىء م فىثلاثةمواضعءن هذه السورةأحدهاقأول
ليدحعل
الص
>ا

0
اأدورةوهو قولهغ_بر>لى اله_يد وات

.١. 5ف"بىث؟”ت77 7_7

حرم
والثانى قوله.اأعها الذينآمنوالانة:لوا الصيدوأ
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والثااث
فيهوانكانبع بشفالماءفى بعض لاوقاتكالبطفاانلهببرىلرانوهياوتللبدفىحرلهمى عى5اللذاس متتجر
قوالهلفىتاطناماشءتكناركمان المقيمون ت جنعانابنىاملنكانأقام عكذايؤخ هن القاموس

أوصفةلجزامءثيلكبمها)قتل (إذواعدلمنكم) حنكعماادلانمن المسامينوفيهدلملعلىانالمثلالقيمةلانالتقويمماحتاج
اللنىظروالاجتهادد ون الاشياء المشاه_دةولانالمثل المطاقف اىلسكتاب وال_.نةوالاجماع مقيدبالصورةوالمعنى أوبإلنىلابامورةو
بالصورة بلامعنى ولانالفيمةأر فبيداتلامثئللهصورة|جاعافلم بق غبرهاص ادااذلاجمومللمشترك فانقات قولهمن النعينافىتفسير

()071

لى فىاللآبة
خيراللهته
 1يصوم ك5

بالماقةأم بالقيمة والذى عل.هجهور العاماءمن الصحابة فنبه_دهم أنالممائلةفى الخلقةمعتبرةلان ظاهر

الآنة.دلعلى ذلاك ومالامئ ل هفالق.مة وقالأبوحنيفةالمثلالواجب ف قل الصيدهوا:ة.مةلان|اصيد
المقتولاذالم يكنلهمثلفانهيضمن بالقيمةوهذالانزاع فميرهافكدابناالمئل هوالقيمةفىهذهالصورة
صوركذ لك لانالافظالواح لاهوزجها لاعلىمعنىواح_د وأجيبءعنهبان
ابئأنر,كاونلف
فسوج
حاقليمةمةائلةأمي معاومفيحب رعايتهاباقصى الامكان والنمكن رعايتهاالا!اقيمةوجب الا كتفاءمها
للضرورةوحةالشافى ومن وافقه فىاعتبارالممائلةبالحلقةأن!اصحابة حكمواف بلدانث-تىوأزمان

فكان مدن النمم بيانا
لأهدى ااشتر:ى بالقرمةق

أحدوجوه التخسيرلان
من قوم الصيدواث_ترى

بالة.مة هدبا فاهداهفقد

جزى دل مانل من النعم
ع-لى ان الاخبير الذىق

ملنع
سللكمنا
فبا
سافة
مخ
وماف النعاء ة ببدنةوهى لاتساوى بدنةوحكموافى جمارالوحش بقرةوهو الآبةبين أن جزبىإطدى
وا ا»لاىهرب من الصيدشيهامن حيث
رأنه
ظعلى
نلك
ادلذ
ابش ف
لايساوىبقرةوكذف ف|ىاضمم بك

أويكفر بالطعام أوالصوم

وخف
بس
الحلقة غكموابهو /بعتبروا القيمة يجب ف الظىشاةوافلار ل

الضبسشاةوفالير بوع

اكسايتقيم اذاقوم ونظر

جفرةو احلسجفا.ةوكلماءبوهدركاافواخت والقمرىوذواتالاطواق شاةرما-واهمن ااطير بعد التقويم أىالثلابة
حامكهماى جام الحرم بشاةو روى
ااس
ففيهالقيمةفى ال-كان الذىصرب فيهوروىءن عهان وابن عر

يلىر
ظد ا
ناعم
لمااذ
اارفا
مخت

عن ع رمانهقضىف الضبع بكبش وف الغزالبعنزوف الارنب بعناقوف اابربوع فرة  0وقولهتعالى

و+ءلهالواجب و<دهدمن

(يحكبهذواعدلم نكم)يعن>>الزاءفى قل الصيدرجلانه المانعدلانمن أهلما -2وديم

غير.يخرفاذا كان شيا

وينبتى أكونناةةمهين فينظرانالىأش.هالاشياءبهمن النعمكان بدقال..مونمبهنران جاء
أعرانى الىفىكرالكديقفقالانى أدهت من ااصيدكذاوكذاف أل أبوبك رأبىبنفكةعاسلالاعرابى

ايدم بر
لانظظيرلهتوم ح
بيناأطعام واالصيامؤفيه

افىأنيتك أسألكوأتنستألغ_يرك فقالأبكورومانكرت منذلك قا اللنهتعالى> بدذواء_دل نيوعمافالابةألائرىالى
مك فشاورتصاحى فاذاائفة:اعلىثئ أمرناك دور قول[دعاى (هد يابالغالبكعية)يعناىنالتكفارة قولهأوكفارة طعام
هدىيساقالىالسكعبةوسميتالكعية كعيةلا تفا هع'والعرب تسمى كلبدتميتف كععبةواة.اأر بد مسا كين أوع_دلذلك
ىكعبة رعندهاملاقياطا سايقمف ارموهوااراد الباوغفيايج ذانا كف خثر ابن
بالعكعبة اكللحرم للاانابلذقع افلس
و:يغةله أنيتصد ق بهحيث شاء
اطدى ككةو تتصدق بهعلى مسا كين ارم هذا مذهب الشافى وقلاأب -

اذاوصل اطدىالىالسكعبة (أوكفارةطعاممسا أكويعندلذاكصياما) بذاهلشافىومالكوأبو

كللىة أوفهىذه لآبةلاخ يروقال جد وزفرمن أصحا ب ألىحذ.فةانامللقرئرى وهصاروا يتان
أيفنة ا
حن
عن ابنعباسقالالشافى اذاقتل صايلدمثل فهوضخير بأيشثنيلاثءةانشاءذيج الثلمن النعوتصدق
على مسا كينارم وان شاءقوم الئل دراه .والدراهم طعامام يتصدقيهعلى مسا كين ارم وان شاء

صامع نكلمد منالطعامبوماوقا لأ بوحنيفة.صومءن,كلأصافصاعبوماوءن أجدرواتانكاةولين
صصاع
٠قدر بطعام اليوفمعندالشافعىمقدر بالمدوع:دألىح:يفةمقدر ن
وأصل ه!ذاهاصلمولمان
ولهأنا!صو.محيث شاءلانهلانفمفيهلامسا كينوذهب جهوراافقهاءالىأن الخيارفىتع.ين_-دهذه
ثة اءلتىخيير
اهذه
ثًلحد
ليها
ابعا
الثلانةالاشياء'لىقائل اله_.دلذى واجبلعسليكهفارة لان الله أوج

الاث_ياءالثلاثة ولاسبيل
الرذلكالابلنقو(يهمديا)
ىهأى كم
حالمن اطاء ف ب

يدق حالاط_دى (بإلغ

الكعية) صفةطديالان
اذافتهغير <قيقيةومعنى

يلوغ 4الكعية أنبذع
بالحرم فاما التدقبه
ليث ونعتندالشافى

رجه اللهفى المرم (أو
هى طعام أوكفارةطعام علىالاضافةمد فىوشانىوهذه
ى ذو
أدا
فرمبت
كفارة)معطوف على جزاء (طعام) بدلمن كفارةأوخب
الاالضامفةذلابفبنكانهقي ل أوكفارةمن طعام (إمسا كين) تقولخاتمفضةأى خانممنفضة (أوعدل) ورقراى؛لعبكيسنقال
الفراءالعدلماعادلالئ منغيرجنسهكاله وم والاطعام والعدلم”إومن جذهومنهعد لاالجلبةالعندى غلامعد لغلامك بالك

زمان)خمى
اذا كانمن جنس»فا ناربقديامنتهكقيمتهو /يكن دن جنسه قل هوعلدغلا بماكلفتح (ذلك)اشارة اللىطعام (إيصيا
فىمله جلاوا  +يارفى ذلكالىالقاتل وعد محمدرجهالله الىالحكمين

2

ننالهأيد يمكاوحركم) ومعنى يباو ختبروهوءن اننلاظهارماعل ٠ن العدمعلىماعللالعلممالبعلومنلااّذبعليضاحرمكل صيدأوابيان
الحنس (لعل اللهمن خافهباغيب) ءءء اللهخوف الخات نه الامةناععن الاصطيادموجودا  6كانبعلقبلوجودهانه بوجدليثيب» على
إولاءلىعاء» فيه( ذناءةدى)
لمن

اافكن العظام

1111002

1

ىولهبشئ منااصيدايعلرانه
)قالف ق
وذابأ ابم
فصاد( بعد ذلاك)الابتلاء (فلع

055

رسرفر إشدطساديوااًفى مالة لابتلاءومبءهم أصحاب السبتفسخواقردةوخنازير مهوقولهتءالى

(|| *1د مادم )يعنىاافرخواابيض ومالايةدرأن ي رفمنصغارااصيد (يوعرمناىحمكب)ارااصيد مثلجر
ا
تذفاله وأريمدكاعحكهوالضعيف.ن اله يدوص_خيره ييتلاىلثةبه
 5 0 0الوحش ونحوهاوققاولالعبهاس
 4اليد ا

0

:م

أ 08

عبادهفى احرامهم <ت لىوشاؤانالوابايديهمفنهاهم للأهن يقر بوه (لمعلرالله) أىلبرىالنهفانه قدعامه فهو

فائفوةيلهو
نحا زلانهتاعلىعالويمازللمعنى يعاملك معاملةالختبرومهعيناهليظهرالمءلوم وهوخوالخ
»نباب حذ ف المضاف وااتقدبرلايعلأمولماءالله (منمخافهإاغيب) يعنىمن حاف اللهويروؤلايصطادق

عاحدراما شايناهى (ذن اعتدىبعدذلك)يعنىفصادقا ةلالاحزامبعدالنهى (فلهعذابأايم)
تردح ف جع لد حت “ل | ا|لبةال
ا*ن | ي|عنى نفايىالقدالبنعياس هو نأ بوجم ظهرهو بطنهجلداوتسابثيابووه_ذاقول ١كثراالفسر بنى
النصب ع-لى ل
ضميرا فاعلتقفتا | م|عنىهذهالآبةلاندقد سمى الجلدعذاباوهوقولهوليثهدعذ ابهماطائفةمن الؤمنين ف وقولهءزوجل
(دءن فالومنك متعمدا) (يإأمهاالذين]م:والاتقتلواااصيدوا أتتحمرم)جع حأرىلااتقلوا اصيد وأانتم#رمون,بالحج والعمرةوقيل

حالمن ضهيرالفاعلاى ||المرادمنهدخول اورم يقالحزاذماعقدالاحراء وأحرم اذادخلارم وقيلماص ادا نبالآبة
سةرفأثىف_ىدعلى جارو-فشقتل وهوحرمصنارمهذا
إلآب
ذا كرالاحرامه أوعالناان ||قلتلل!احصيرمدولافى الحرم ئزااتطلذدا
مايقتله ارم قتلوعليه

فلاجوز

نووك
الح
الك عامافلاجوزفقل |اصيد ولاالتءرض لهمادام محرماولافى ار موالممادالسيد ك

فانقة-ل نهاسيالاحرام» ||مأ كولالاحم ذواهقولالشافى وقالأبوحنيفةهوكلحيوانمتوحش سواءكانمأ كولاأوم يكن
أورصيد اوهويفن

||فيجبءنده ااضمانءلى»ن سقبلعاأوراأ ونحوذلك وا-ةتنى الشارع خخسفواسق فاجازقتلهنّ (ق)

سمن الدوابليسعل اىلةحرملفهىقن جناحالغراب
لفبهسإوصيسدخائ اا ||عن بنعمأنرس ولانتهصلى النةعليهوسلٍ قجال
شرط التعمدفى الابةممم ||وداألحةوال ق بروالفأرةوالكاب العقو روفروابة خ+سلاجناحعلىمن قتلهنّفاىرم والاحوام
أن لو رات الاحرام

(ق) عنعائشةر ضى اللهءنهاأنر و لابنهدلى اللةعايهو.م قالمسمن الدوابكاهن فواسق يقتلن فى

نفوىاح رومذ كر
!تال
وى قبا العمدوالخمطأ |الحرمالغرابوالحدأةوا العقربوالفارةواا-كاب لعقورو كلفخوساسق يق

با!باعقورقال
اغر
لرةكوال
بوةاقلععقروبواالفأ
احي
لهن ااحلرلمال
قىتقال
ينساف
سيةا
جروا
لانموردالآبةفون تعمد ||نحوهوف

|إنعيبنةالكابالعقو رسكبلع ضار يعقر وقاسالشافىعليهاجيع مالايؤكللبه قللانال#ديث
ققدروىأنهءن طيفى | ا
عمرةالحديدية جارودش ||يبشعمضعلهىأشاياسءباع ضاربةو بعضهاهوام قائلةر بعضهاط يرلايدخل فمعنى السباعولافىمعنى
اهب
ويهذ
خم لعايه أبوالبسرؤةتل ||الهوامواماهوحيوانمتخبث الاحموتحر بالا كليجمعالكلفاعتبرودورتب عل
وأىجوب
ىلر
اهالب ا
أس

فقيلله انك ) 0

ا+زاءف كلمالايؤ هكاللا الاعيانالمد كورةقثواقلادوباعليهاالاتف

 00يورن ولو ||فليوجبوافيمكفارة ف قولهتعالى (وءن قتلهم:كمتعمدا) قالجاهدوالحن وابنز يدهوالذى
الالفشل التعمدوا دلا يتعسقدل |لمع نان لحرا ارا
مدق 73لاتغامظا 0
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أعظمءن أن>كونله ككفارة وقالابن عباس وا+هور > عليهبالجزاءوا ن تعمدالتتلمعذ كرالاحرام

وهذامذهبعامة الفقهاءأمااذاقتل |اصيد خطأبان قصدغيرهيالرى فاصابهفهوكالعمدف وجو بالخزاء

بر |.:وهومذهب جهورالمفسر بنوااغةهاء قالازلهرى نزلالقرآن بالعمدوجرتالس_نةف الخمطايعنىالقت
أيؤخذبه (لخزاء
ذطألشا
لرىشفااخ
ا بنق.يرولاأ
ذدب
ع امخطيئبالتعمدف وىجوابجزاء وقوالهسعي
ماف
.

اهذهالممائ
ا افى
ااختلفو
اواحد و
له
اشم
لماغقةلاموقءتلمنااللنغم).ي ىعنفعىلشهفحعدليةأءجمزرءاممنالنع النمعلرمشلماقاتقّتللوالازوالمءل كوال
م
0لة0ا00
|مثشل
ضرت

0

.
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-

.

803

0

0

ماف لمن الصيد وهوق*.الصيد يقوم <يِتٌُ يد فان بلغت قيمته عن طدى خير بينا نود ىمن النعم

مهاتهققيمة!اصيدو بيينثأ_
نترى بقيءمهطعاماةعطى

0

بالخلقة

كلمسكين نصف صاعمن برأوصاعا نَغَسيرهوانشاءصامءن طعامكلمسكين
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ذ كراللتوءن فعل الصلاةوك ذلك لقمار يثغل صاحبهءنوم اللهوءن الصلاةفان قلتمجع الجر
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اىوالثهان
وم قالف
اننعهليه

شاءاهت لا<اهعلىيبن فأرى غيرهاخيرامنهاالاكغرتءن عينىواأننت الذى هوخيراًحرجاهفى ااصتحصين

هُُقولهتمالى ( كذلك ,بين النةلم آياته) يعنىكمبين 1م كفارةأعان>إذاحةننم كذلكدين
3

تت

لج

اعلام شر بعدّه وأككانة

| ف(يااميلعكامتكشمكرروهنل) عنلعيممت

( 7ذاك) شارالىماتندمة دعن الاطعام ا
لاحو تقدالكفارعةلى الحنث  3وقو|
والصومءعندالمحز

)فبروا

كرون)يعستنس ابي ١مايأ يناك

ارج منه (يأيهاالذبن

آمنوا انما لمر والميسر)
أى القمار (والااضاب)
الاصنام لانماتنصب فتعيد
(والازلام) وهىالقداح
النىمست(رجس) #س

أوخبيث مستقذر(منعمل
اليطان) لانه حمل

عليهفكانهعملهوالضمير
فى (فاجتذبوه) برجعالى
الرجس أوالىاتللشيطان

اول لد كر ارال

لما ام عل باقن  1 --اما حل الاك وقولكاوام رازةكاشسلالاطيا

نوهقيل
كفااذ
فمضا
ال

وكانت! رواالمسرممايستطآ_عندهم بين اللهفىهذه الآبةان ار والمسسرغيرداخلين فىساةالطييات

اتماتعاطى اللحس والمدسر

الحلازت بل هرامن ج ةل رماتواجركلماخاص الءةلىوغطاهوالمس مرالقماروقد تقد م نفس يرش فسورة

ولذاقالرجس

 0والانصابهى! لخارةااتىكانوا::صموتمالاعيادةو بذحونع_:دهاوالازلام هى القداحااتى كانوا

> قسمون مهاوقد م :فسيرذ لاكوالرجس فالاغةالك ئالخبيث الم تقدر (ممن تملالشيط ان)يعنىمن
0
1
لجح

5ه ودعاثهايا كال أولدسالمرادا هاه ن تملبديه (فاجتة.وه )يعنىكونواجان..أمئه والضميرق
سح ع يع 2سم م بج سي يم ع ص سي جم صم سمت مج وص ستج :بسمصمع مسومدعفدمعدععدجعوبوصص عنعمو لمجع مو 2 2

اه
ىفكفارة انك التىعقدوهااذاحنثم (اطعامءشسرةءسا كينءن أوسط مانطع.ون أهلكم)يعنى
يعن

(اطعام عشر ت:مسا كين)
هوأن يديهم و بعشيوم

وبحعوزطأينهم بطر بق
ي

منأقصد ذلك لانم الناس من سرف فىإطعامأه لدوءنهمهن بتمترعاءهم فامىاللهبالعدلق أداء

الكفارةوقي ل أرادبالاوس_ط افلىقمةفلايكونغا! .امنأعلى الموجودولا+سس العنمن أرداًالموجود
أضل فعلى
أددالاوسط الافذل قال!بن عباسكلثيئىك دابالله أوسظ فهوف
بل الوط فىالقيمةوقيلرا

العقليك وهولكل ااي

هذايكون المعنى منخيرمنطعمون أهلي؟وأفذإه(أوكدوتمم) *ومعطوف علىحلأ وسط أىكانطعمون

نصف صاع من براوصاع

الما كإن منأوسط ماتطعمون أهل> ف_كذلك فاكسوهم من أوسط الكسوة (أوغ ريررقبة) إعنى

منشعير أوضاع من كر

عتق رقبةوالمرادج-إة الشخص

وعندالثافىرهجالله

مدالكل سكين (من

أوسطماتطعمور نأهليم)
أىغداء وعشاءمن براذ
ااثت مع
رثل
موسء
ش الا
الادام والادلى  0من

عر أوشعير (أوكوتهم)

عطف على اطعام أوعلى
محل من أوسط ووجؤه

انءن

الإفصال فىحكالآبةييوفيهمساثل علاالسثلة الارلف»ة فىبيان الكفارةوهىأربعة أنواعهالنوع
الاوّل من السكفارة الاطعام فيجباطعام عشمرةمسا كين و اختافوافى قد رمايطعلمكسلكين فذهب قوم

ب
ادىلمن
غبغدا
الأىنهيطعملكل مسكين مد من [اطعامعداأنىصل اللهعل وس...لموهورطل ولت بال
قوتا لبلدوك ذلك سائرالكفارات وهذ اقول |بنعباس وابن عمروزبدبنثابتو بهقالسعيدين المسيب
| وااتاسم بنمد وساان بنإساروعطاءوالس_ن واليهذهب مالك والشافىى ويروىعن ع روعل وعاثة

أنهوعاملكل.سكين مدانمنبروهوندف صا و بهقالأهل العراق وقالأبوحنيةةا نأطم من الحاطة

ْفنصفماعوانأطمممن غيرهافصاع وهوقاوللشعى والننخى وسعيدبن جبيروتجاه_د وقالأجدبن

حل يطعمالكل مسكين مدن البرأونصفصاع منغيرهامث_ل القرو'اشعيرومن شسرط الاداعامءايك
الطعامل كينفلشواهم وغداه .ل زهوقالأبوحنيفة يز يهذلك ولاحوزاخراج القمةفىالكفارة

أوسط بدلمن اطعاء ||كالدراه ,والدنائير وقالأ بوح:يفة>وزذلاك ولااخراج الدقرىوالمبزق التكفارةبل> با خرالجحب

والبدل هوااةتصودفى

أ<:يفة ولاجوزضرف
وجوزد بو

الكلام وهى ثوب يغطى

عنم
الك وةواختاف العاماءفى قدرهافذهبقواملى أنه,كسو كلم حكين ثوبواعحدلاميايهقا

ربنذى
را
موءن
مورة
الع
اللهءنه ازاروة.ص ورداء

(أوتحريررقبة) مؤمنة
أوكافرة لاط_لاق النص
وششرط الشافبى رجه الله

الامان جلا للطلى على
:قد فىكفارةالق-ل

فةأيام » انوع الثانىمنالعكفارات
الكل الىمس؟ين واعحثدسر

الكسوةازارأورداءأوة ص أوعءامةأ وسراو يولكأساء و>وذوهلذكاقول!بن

عراسوالمسن وتجاهد

وعطاءوطاوس واليهذهبالشافى وقالماناك بحبأنك وكملسكين مانجوز بهالصلاةفيك والرجل
اة
لزى
صماء
ادنى
اهوأ
فاراو
ن بواوال ةنوبيندرعاو هاراوقال جدللرجل نوباولارأةنوبيندرعا وم
وقالابنعمربة.صوازارورداءوقالأ بوموسى الاشعرى بثوبانوهوقول سءيدنن المسب وابن

اجق
دقفي
علعد
ات ا
بفارا
سير بن وقال| براهيمالنيخى حبنوبجامعك االحفة»!انوع الثااثمنالسك
رقبة.ؤمنةوكذجيعلاكبلحبكفغارا ات وأحازابوحديفة والثورىاعتاق الرقبة الكافرةجفيىع
كلافاارنةالقتل اوملذشهافىانالمطاى حمل
الكفاراتالا كغارةالقدّلذان التهق_ +الرقبىةبإ

لىاجماع و يشترط األننركقوبنةسالمة الرقحتىلوأعتتق
إدف
بلرمت
ةا
ااعرتاق
ذحوز
كلا
سيدو
ومعنى أوالتخييروايجاب عالىاللمق
احدىالكفارات الثلاث فىالكفارة مكانباأوأم ولدأوع_,دااث_تراه بيرط ااعتقأواث_ترىقر يهابلذىيعتق عايهفكل دؤلاء

(فن /يجد) احداها

عمق المكاتب فىالكفار اذامو دمن نحو.مالكابقشيأ
لامحزى فىاعتا قالكفارةوجوزا أصصاب الرأ

فكفارةو يشترط أتنكون الرقبة-لهةمنكلعيب يبضلرعم فللايجزى
ف(صيامثلانةأيام) ٠نشابعة |وجوزواعةق القر ايلبل
لقراءةأبلى وانمس_عود

كذلك

مقطو ع اليد أوالرجل ولاالاعمى ولاالزمن ولاالجنون|اطبى و >وزعتق الاعوروالادم ومقطوع

الاذنين نهواذلاهنفاللعايوبكاهالاتضر بالءمل وعند<نأينىفةكل عيب يفوجتنسا من الإنفعةعنع
الجوازفيجوزعةق.قطوعاحدىالي-دين ولاجوزءتق مقطوعالاذنين ف اىلكفارة#الاوعالرابع من

الكفاراتالصوم وهوقولهتءالى (فنليحد) يعنىالكفارة (فصيامثلانةأيام) يفعناىذاعزمن لزمته
كفارةالعينعن

الاطعام أوالكسوةأو'امتق

وجب عليه ص

قصيام ثلائة
يامثلاثةأيام وهوقوله تعالى

ايام

2

ىحليل وتحرم أوولائتعدوا
(ولانعتدوا) ولااوزوا الخدالذى-د علي ف ت

ما أردناالاالحرفة نعل

)( 5

م عليكم
رلى
حكا
الل
ماح
حد ودم

حر
رس اق ادم

انلا نفسكمعلي -قافهومواواً ا إواوتومواونام اناققومواأأنامواًدومو

كل اللحموالدس.م
أفطرواً

و1قَّ النساءفن رغ عن ستتى فلس منىمجعالناس وخطهم فقال مابالأقوام حوموا الناء والطعام

تآم أن
والطليب وشهواتال نيافاىلس

يينسى ترك اللحموالنساء
دل
ففاه
تسكونواقسيسين ورهان

ل

م ابه شياو واواعهروا

ا

يا

رك

كبك
قبلكإل
فغاهاك منكان
وأقمواالصلاةو” تواالزكاةوصوموارم ان واستقيمووااإستقم لك

شددواعل أنفستهمفش دداللهع امهمفتلاكبقاياهمفى الديارووالدوامع فائزلاللهعزوجلهذهالايةياام ا

الذبنآمنوالاتحرمواط .ماتماحل اللهلمن؛عنىالطيبات الانيذات ااتى نشتميهاالانفس وكرل اليهاالقلوب
من المطاعم الطيبةوالمشارب الاذيذةفاعم اللاءزو جل مهذهالآبة أنشمربعةابيه ص_لى اللهعليه وس-لغبر

0

عليه من ترك الطيبات وانهلايننى أن تنب ااطيبات| اياحات ومعنى لاتحرموالاتءتقدواتحر م

رئرك لذات الدنياوشهواتهاوالانةطاع
الطيبات المراحات فانم ناعّةهدتحر بمثئ أ <_إداللفهقدأكفما

أو ولان.رفوا فى تثاول
الطييات (انالله لاحب
ا معتدبن )حدوده (دكلوا

تمارز5كالله-لالاطيبا)
<لالاحاليمارز:قلكالله

و(اتقوا الله) توكيد
للقتوصية عامس نهوزاده

توكيدا بقوله (الذىأتم

بهمؤمنون) لانالايمان
به يوجب ااتقوى فما
أعسبهونهى (لا.ؤاخذ م

الللىةوالتفرغ لعبادنهمنغ يراذ رباارانفس ولانفو يتحو الغير يفلضةلامنع نابل ماموار يها النهبإاخوقأيماتكم ) الاغو
اىم
رال
الال
 2قولهتءالى (ولائءتدوا) يوعلناتىهاوزواا خ

وقيلمعناهو لانحبوانفسم فسمى جب

طفبفيات
لرا
الاس
اذا كبراءتداءوقيل معناهمولاتعةدوا با

(اؤالاعت السين) بن الاوز بن

الطلهيبا) يعنىوكاوا ابلهماؤمنونءن قرازلله
الحلالالىرامفوقولاتهالى (وكلواممارز-لافلكا
| الذىرززقكوأً-لها-ك مكن المطاعم والمشارب قالعد اللةبنالمبارك الحلالماأخذنه من وجههوااطيب
ين و الات اللاي  1وهالاعلىو<ها تداوى وعن :ابنعياسان
طاء-دك
ااالح
ماغذى وأعى ذام
وعلذا”ف النبىى_لىالع ليهوسلمفقال بارسولاننهانى اذا أدبت الاحما

أقدمرت للنساء و لدتو شهوق

سفرمت علىاللحنمفائزلالليهاأبهاالذين آمنوالاتمرم واطيباتمااً ل اللهلكولاتعتدواا نسلاب
المعددبنوكلوامار ز 5اللهلالاطيبا أخرجهالترمذى وقالحديث<سنغر يوبلهعن عائشةقالت

ف العين الساقط الذى

لابتعاق به حكموهوأن
حامفعلى د برى أنه
ذلك وليسكاظن وكانوا

حايفوماعالىل تطحرربات
على طن أندقربه فاما

نزلت تلك الآبة قالوا
فكيف أيماننا قنزات
وعند الشافى رجهانلله

كان رسولابنةدلى ادليه وسل لحوباءوا» ل ولهءن أف هىر برة قالتى رسولاللهصلى اللعله
وس بلحم فرفماالليذهراع وكانت:ك.ه فوشمنهاقالت عائشةمااكالنذراع احلىبر-ولانلهصل الله
قصد (واعن يؤاخن كم
عليهوسلم واءكنكان لاد الالم الاغباوكانيتل اليهالذراع لانهأ لها نضحاأخر ج اهلترمذدىفوةولاه
ماحرى على الاسان بلا

تعالى (اخواان الدىاتم امؤنون) هذاناالكين للوصية اام اننتهه ألىبهوزاادااتاً“كيد بقوله

عاعقد تم الاإمان) أى

بتء:يد؟ الايمان وهو
وى فى الانتواءالىمااع اللهبهوعمانهى عنهوفالابة
قجب
تهو
لن ب
ااما
الذىا نهمبهؤّمئونلانال
فدل برزق أكحلدءن عراددفا ن تهعالىلومسيكفل بذلك لماقال كوا ١ توثيقهاو بالتخفي فكوق
كل ق
دايسل اللىألنهع وج
ذير حفص والعقد العزم
بساأاغ فااىللطحلبروصءلى الند.اوانيعولء_لى ماوعده
نقالعاديوج
رزة.م الله واذاتسكفل برز
عاللىوطء وذالا:تدورى
الله وتكفل يهقانهتعالىأكرم.نيخاأفنالوء_د فققواهتالى (لايؤاخذالله بللغوفأيانكم)
قالابن عباس انزلت باأيهاالذينآمنوالاتحرمواطيبات ماحل انهلقالوا بارسولاللهأكيصفنع
بأعانناا<:تاىفناعامها وكانواقد<لةوا-لى مااتفقواءلي»فانزلاللهء زوجل هذه الابةلايؤاخد الله

بإلاغوفى أرعانكم وقد تقدمتفس_برالاخوف الاممانفىسورة 'ابقر :ووقولهتءالى (ولسكنبؤاخ_ذ ها
عقدتم الأيمان) يعنىولكن بؤاخف ماتعمدتموقصدتمبهالمينومنهقول|افرزدق
لت و

وفالآبة حذف

قووله » اذالمتعمدعاقدات العزاتم
بتاغ

تقديرهولكن بؤاخن م ماعةدتماذاحنام كذفهلانه.علومع:دالسامع (فكفارته)

( - 55غازت) ا-وك)

الماضى فلا كفارة فى
دافى
لش
الغموس واءئ

رجهالهالقصديالقاب

وعين الغمدوس مقدودة
يت

معقودةؤ-كانت

الكفارة ذنها مشمروعة

والمعنو ولكن يؤاخذؤيما

نعاوماعذدهم أو بنكث ماعقدتم
عقدتم|ذاحنئم خذ ف وقت الؤاخذةلانه كا م

لخد فااضاف (فكفارته) أى فكفارة نكثه أوف“ غارةمعةودالاعان والتكفارةالفعلةالنى منشأهاأن تسكفر الخطيئة أى تسترها

لوا ال
حبةين واقيولجه
اهملبصح
معاي
انعلااملل
(أومالنالانثؤمن بلله) انكارواستبءادلاتتفاءالا انمعقيام موجبوهوالطمم فىا
رأ
بمبتد
ووكبالنا
قومه,لاموهمفاجابوهم بلذا

ولانؤمن أحىاغليرمؤمنينكقولك مالكفائما (وماجاءنا) و بماجاءنالإمنالحق)

يعنى اتعملديهالسلام والقرآن (ونطمع) حالمنض.مبرالفاعلفىنؤمن والتقديرونحن نطمع (أنيدذلنار بنا) الجنةمع

القو

الصالحين) الاندياءوالمؤمنين (فاثابهمالتةيمافالوا) أبقىوطمر بذا آمناوتصديقه,لذلاك (جناتتجرى منتحتهاالامهارخالدبنفيها
وذلك جزاءالحسنين) وفيهدل على أن الاقراردا ل فالاع_ان كماهومذه الفقهاءوتعلقت الكرامية أن الاعانمردالقول

لساسنيفاق بدفعذلك وأنىيكونجرد القولاي.اناوة_دقالاللهتعالىوءن
مع فالىسماقو بإالاح
ديض
لبف
اناء
بقولهاقالوالكن الث
الناشمن يقولآمنا الأو باليوم

) 2 ٠ه(

ىلا؟انعنهم معقوطمآمنابالله لعدم التصدبن بإلقلبوقا
الآخروماهم عؤمنيننن ا

أهلالمعرفة الموجودمهم
اللفعليهوس الذينبشهدون,الحق (ومالنالانؤمن بإللهوماجاءنامن! لحق) قالابنسباسلمارجع الوفد

س
!,
7
ر3
اظ
 2 1اد

ةوقاي النلاليوهوداعيرا ورهمكتم
إامهمقومهمعلىتركدبونهم
منعن ردسولالنهص لى انتهعليهوس ل
 2فاجانوهم.هذا الجواب ومعنىالآبةومالنالانؤمن بوحدانيةاللهوماجاءنامن اعلحذق_مدندهعلى

١اسانرسولهصب اعللليهو( -ونطمع)يعنى ونرجوباذللاكع-ان( أنيدخلناربنامعالقومالصامين)

7نول ننس
*” ||يعنىمعأمةتمصدل اىلله عليءوسم وهقولهتعال(ىفاثامهىالنهعساقالوا) يدنى بالنوحيدالدىقالوهوانماعاق

الثلانةفلس بصادقق

الثُوابوهوقولهتعالى (جناتنجرىمن نحتهاالانهار ) ع<ردالقوللانهقدسيق وصفهمي ابد على

دعواه (والذبن كفروا

اخلاصهم فماقالواوهوالمءرفةوالبكاءامؤذنان بحقيةةالا<_ولااسصتكانةالقال لان

القولاذا اقترن

وكذبوابا ناننا أوائك

اعرلفةمفهوواءلاومادن اعلحلقييقهبإلواب وقال!بنعباس عاقالوابر يدباسألوايعنىقوط.فاكتبنا
ال

أساب اجم) هذاائر
ل
الردفى-ق الاعداءوالاو إعمانهم (والذبنكفرواوكذبوابا باننا)لماذ كرابشعز وجل

مع الشاهدين (خالدين فيها)يعنىاتات( ذلك جزاءالحسنين ) يعنىالإمتيوالوعناينا

الوء_د.مومنى ااهللكتاب وماأعدطممن

أثرالقبول للاواياءونزل

اًطاقالقولبذلكليكونهذ|الوعيدطم ون جرى
غلىكفرهوتسكذ يبهو
أقاممنهم
الوعيدلمن
الحناتذ كر

فىجاعة من الصحابة

محراهم افلىكفروالتكذيب ؤةالوالذينكفرواوكذبوابا باتنا(أواَك صاب الجم)وف ولهعزوجل

رضىالثةعنهم حلفوا ان | (|يأيهاانلكذمينوا لانحرمواطيباتماًحلاللتهالكم) العاماءالتفسيرانااللنىنةصعلليه وس لذكر
معها
يترهبواو ,لبسواالمسوح ||الذاس بوماووصف القيامةفرق الناسوبكوافاجمع عشرةمن الصحابةفى ببت
ظنعبن
ون الجحىم

و يقومواالليلو يصوءوا ||وه أبوبحكروعبى بنأبىطالبوعبد اللهإنمسعود وعبداللةبنمروأبوذرالغغارى وسالمموىأبى
اانهارو سحوافى الارض

حذيفةوالمة_دادبن الاسودوسامان الفار.ىوءعقلبنمقرن وتشاوروا واتفقواءلى انهم,تره.ون

وبحبوامذا كيره.ولا ||ويلسونالوحوجبونمذا كيرهمو يصومونالدهرو يقومونالايل ولاينامونعلى الفرشولا
أ كاواالاحموالودك ولا ||نأكلون الحم والودك ولايقر بونالنساءولاالطيبو يسيحونف الارضفبلغذلكالنىصلىالثمعليه
نحق
لميغأنه
باللا
افقق
ىعن
مدفه
يقر بوا النساء والطست أ وسم فالىدارعهمانظ'عنو نف يصا

زو جك وأصتحابهفكرتان

(يأهاالذبنامنوالاتر| .تكذب وكرهتانتبدىسرزوجهافقالتيارسوا ل الئهانكانق-د أخبركعئان فقدص_دقفانصرف
1ك دراه
000 0

رسولانلةصل التةعليهو -فاماجاءعمانأخيرتهبذلكذأنىهو:هأصحابهالعشرةالوسرولاللهصل الله
عليهوس(فتالطم رسولاننةصلى النةعايه وسلمالمانيا أ

أفغسنةام:
يلىالن
ملاتقولواحرمنامهاء
ورمعمنوىاللاامنءوها نفماكنلعتحر أو

اتفقتمعلىكذا وكذاذقالوابلىيارسولانته

وما

فعزم على تركهاتزهدامئ كوتقشغاروى ان رسولالنةصل اللهعليءوسلم و 5كلالدجاجوالةالوذوكان يتجر»ااواء والعسل
ال

وقالانالمؤمن -لوى حب الواءوعن الحسن انوهمدىعاهلىطفعرامةدالسبخى وأصحخابه فقعدواعلى المائدةوعليها الالوان من
الدجاج امن والفالوذوغ_يرذلك فاعتزل فرقدناحيةف آسل امسن أهوصائمقالوالاولكنه يحكرههاذلهالوان فاقبلاسن عليهوقال
بياققدراثر :ى لاعلانبنحل بلبابالبريخال السمن يعيبهمس ولعنهقيالنلههفلان لاياكلفلالوذو .قوللا أؤدىش سكرهفقال فيشرب
:
رداً كبرمن نعمتهعليهف الفالوذ
اهفى
بعاي
للله
امةا
مهلااءننع
لهجا
الان
االلمبااءردقالوانع قا
وكرا|فياهن المعدودتسعةوف اخط.بان العاشسرعمان بنمظعون لسكنينافيهقولالخازنفاقهووأصحابهالعشرة نم
سم قولهوهمأب ب

عبارةالخطيب خاليةمن ذلك اه مصححه

ذانفيهم نواضهاو استسكانة والليودعلى <لاة “لكو فيهدلي علىأن العألنفشعوم وأاهلدامهايلىروا انكانعلالقسيسين وكذاعل: 7
وا كان فراغ والبراءةمن الكير وان كانتف نصيرانى (واذاسمعوامااً نزلالىالرسولترى أعينهم فيض ن الدمعماعرفوا من
الحق )وصفهم برقةالقلوبواعهم :سكونء_:داستاعااقر أن كاروىعن

()019

اانحاثى أنهقال عفران

رسولاننةصل اللةعليهوسم قد خطيهافمرت بذلك وأعطتالخار :نهو  2كانت طاو ذت خالدن

سعيدفىنكاحهافا نكحهار س.ولاللهصلى اللهعليهوب-لم عصلدىاقمملغهأر بعمائةديناروكانالخاطب
امح

شعت وس اجات #ارسلالبها

حين اجتمع فمىجاسه
 "30لحشة
 0و

لماك لونجا برفهاابمراهةحاءمه ابالدنانبر

وهمتها منهاسيند بنارافتمأخ-ذهاوقالتانلمك أممفىانل آاذمنكث_يأوقال تأ ناصاحبةدهن
الملك وثرابهوقد د قت حم صل اللهعليهول وآمنت بهوحاحتىاليكان  3ريهمنىالسلامقالتنعم
فقالت قدأ الملكنساءهأن يعن اليك -أعذد هن مندهن وع ود وكانرسولاللةل اللهعليهوس_-لم

إبرامعند هافلايكردقالأمحيدبةنرجذجاالىالمد.ينةورسولالثةصلى الثهعليهوس يحاصصر+يب رارج من
>عاليهمنةقدممنالددشةوأقتب مدرنةحتىقمرسوالالنهه_لى التهعليهوس_-لمؤدخاتعايهفكان
سَ
لىع ن النجائنىوقرأتعليهالسلام من ابرهةجار الوالر

ور نكن

عليهرس

ليما

م انولذدينةعايدميممننىم-أمباسفيان وذلك
السلام وأنزلاللعزوجلعدىاللهأ نيجل بنكو بي
بتزوج رسول انأةصلىالنهعليهوس أمحبدبةول بل أغباسفيان ان رسول اللصهلىالثهءليهو نزوجأم

لع نأفدو بالعنثجائمى بعدنرجوعجفرو صاحابهالى النىصلاللاع ليهءوسم
د
جفح
اكال
للذل
حبيبة قا
_هدانك رسوالاللصادقاءه_دقاوقد
ابنهأزمففىىستان رجلام عن أصحابهوك تب اليهيارسول أانثها
بإبعتك و بإبعتإن عمك جه_فرو اسامتلله.ب لعالمينوقد بعد تاليكابنىاً زهى وان شثتانا انك

بنفسىفعات والسلامعايك يارسوفلارللكهبواف سفينةفى أثرجهفرحتى اذا كانوافىوسط الب<رغرقوا

ذ كرمييم قجاعلفرفيه
سورة السب له 27

فة_رأها الى قوله ذلك
عددى إن .م وقرا

حديث موسى فبكى
النحاثى وكذلك فمل
قوم-ه الذن وؤدواعلى

وس وهم سبعون رجلا
حين قرأعا.وم سورةإس
.كوانفيضمن الدمع

اونيوم الثياب
عبع
اةرس
لجع
جمع
راى
وصوااف جبعفهروراسوا ل اللهصبىاللةعليهوس_ل وهوخيبر وو

فيهم رسولاللةصل اللهعليهوسل
الصوف منهسماثسان وستون رجلامن الحبشةوانيةمن ارلشأامعل
لءقرا ان وامنواوقالواماأشرههذا عا كان ينزلعلى عسى داه
وياناسم
سورة بيسالىارهافك القوم .د

تفي-ض لان الفيضان
عتلى الاناء أوغ_بره حتى

اأسللنامهفاهئذزلهالآبة فوموهى قولهواتجد نأقرممهومد ةللذبنآمنوا الذبنقالوااناه ارىيدنى وفد
انأر بعين
أصلادبوامع وقيل نزلرتفجىالني
التجاثئىالذينقدموامع جعفروهما!بعون وكانوامن ا
مننصارىنجرانمنبن اىلخحرثبنكهب واثنينوثلانينمنالحبثة وتمانيةروميينمن أهل الشاموقال فوضعالفيض الذىهو
طلغمافيهمن جوأنب»-ه

ع

الامتلاء موضع

قتادةنزات فىناسمن أاهلكلابكانواءلى شمريعةمن احا ماجاء بهعيسى عليهالسلامفامابعث تمدصلى الامتلاء أوقصدتالمبالغة
النهعليه وس لآمنوابهوصد قودفانى اللةعامهم بقولهواجدنأقر مهمموادذب نآمنواالذينةالواانانضارى
فوصيفهم بالبكاء مات

وجل(واذا سمعواماا نزلالاىلرسول)ي»نى واذاسمعواالقرآن الذىٌنزلالاىلرسول د صل اللهعليهو-لم
(ترىأعينهم :فيضمن الدمع).تقالفاضالاناءاذ امتلاًحنىرمجامنفهيه وصفي,اللتهعالىاسيللدمم
عانلدبكاء ورقة|اتقابعندسماعااقرآنقالبنعياسيربدالاجائى وأصحابه لاق رأعامومجعفربأنبى

طالبسورةصيي قالفازالوابون حتىفرغجعفرمن القراءة( ماعرفوامن الحق)يعنىالذىنزلعلى
جمدصلالتهعليهوسل وهوالحق (يقولون) يعنىالقسيسين والرهبان الذبنسمعوا القرآن»ن جعفرعند

أعينهسم كانها تفيض
بإنفسهاأ ىتسيلمن أجل
البكاءومن فى بماعرفوا

لارتداء الغابة علىأن
من معرفة الحق وكان من

ق فابكاهمفسكيف اذاعرفوا وكقلرهؤًا القرآنوأحاطوابالس:ة
ابعض
تتبيينالموصول الذىهوماعرفواأوالتبعيضعلى همعرفوا
(يقولون) حضامليمرناافاعلقعرفوا (ر بناآمنا) بمحمدصلاللعليهوس| والمرادانشاءالايمانوالدخولفيه (فاكتبنامع
الثاهدين) معأمةتمدعليهلسلامالذينهم الك_هداءعلى سائرالامبومالقيامة لكو اشهداءعلى الناس اذك لانوجدوا

ذكرهم ف الانجيلكذلك

1ه
|لى الاطلاقوقيلاعامدح هن من همنهحممد صعلىلاليلهه و  -ذوصفهمبالك بدينعيدىالىان
عظ
ةل
تسولانم
ا ع ر

اوأقبح فان!ل:صارى
ْيعض

لتعليموس

فا منوا بدوتبعودفانقات كم رالنصارىا شد واغاظ منكفراايوود

ملوهدا-ابنازعون ف
االنل
دداءوون
بنازعون فىالاطيواتلفي

اد مان و 5:

الن.واتؤيةرون

قبح فلذم |لبهودوم دح النصارىقاتا عاهوه د ح فىمقابلؤذم
ناعصي  .والاولأة
رقف

ولبس عد على الاطلاق وقد :فد دمالفرق إنشد ةعداوةالموودولين الاصارى فلذ لاكذم اليوودومدح

ىلنعجائىملكالبشة
الندارى الذينآم:وامنهم واختافالعلماء فيمننزاتفيههذ هالآبةفقيلنزلتف ا

معه
اذين
وهال
مأاب
امةو
أكد
واسمهأس

لإذ كرقهةاطجرةالا ول وستيزبولهذهالابة
أفرهممودةلنذبنآمنوا الذين الوا انانضارىان

000000

قر يشا انفرتانيفتنواالمؤمنينعن دينهمفوثبتقكبليلةءلى م نآمن منهمفاذوهموع بوه فمافتآن
من افتتن منوموعصمالله .ا

د

0

طاسافبامارأى
هليهوس_لبعمهأفى
اصلىاللع

رسولالنّهصلى اللهليهولمائزل بأصدابهول؛بقدرأن عنعه .م شناسلركين وبلءيؤدمبىال+ها دمي أعوابه
لعه
لج
ليها-تى
أخرجوا ال
دهفا
باخرو جالقآارشنامش عوطلان اماف ار ولايظمعحند

للسامين فرجانفر ج!وا أحد عشمر رجلاواً ر بنسعوةسراوهمعمان بنعفانو زوجةهرةيةبنترسول

النةهلى النعليهوسل ومالز بير بنالعواموعيدائنةبنمسعودوعد الرجن ؛نعوف وأبوحذيفةبنعتبة
دوزوجته مسامةب تنأمية
بصعنبع ب ورأبوسامةالانعسبد
وامسأبن سنههتاةسهيل بنعمرو وم
ظنعبونن وعاميبنرديعةوامسأ نهليلىب تنأبىخيثمة وحاطب بنتمرووسهيل بنبيضاءنغرجوا
وعمثما
اللىبحر وأخذواسفيئة بنصفدينار الىأرض الحبشة وذلكفىرجب فالسذةالحامسةمن مبعث النى
هم جعفربن أبىطالبونتابعالهون فكانجيغمن
صلىالنةعايهوس وهذ ا طجرةالاولى م سرج بعد

ينن
ناثذي
ومين
 0اضلخيشة من الم

رجلا سواىلنساءوااصبيان فاماءامت قربيذشلاك.

جهوامرو بن العاص وجاءةمهدايا الىالنحاثى رزإطارقت ليردهم اليومفدخلالءهتمرووقال لهامها
بناجل سفهعةولقر إش وا-لامهارزء م أنه نىوائه قد بعثاليك برهطمنأصخابه
راج
د
الأشانهقح
ذلك ويرك خبرهموانةوءهم ب ألونكانتردهم|أبهسم فقال<تى
ليك قومك فاحبيناان نأ
ليفسدواء

ا

 6قامسبهم انه ١
نحيامها قالطم املكمامنعكم03 0
ملتجاتى راسج
لا

فبعسىراان

ل

ا

الهاناحمدناك تحيةأهل|: 1وي الملاكةفقال
000انال اي

ىاب قاونمقالاقرؤافقراًعورم
للص
تعرفونشيأتماا أنزع

ا

1

10

وسائرالنصارى فعفواماقرأفانحدرتدموعه ماعرفوا عمناحمتىفانزلاللفهيهسمذلكبامننهمقسيسين
للنعجائى+ع_فر وأصخابهااذهبوافاتم سيوم بإرضىيعى
ىالا يتين فقا ا
ورهباناوانهم لاي -كبرونال خ

أنماا

اسار

ا

00

رسول انهصب اللهعليهوس لمالىالمدينة وعلا م هوقهرأعداءهوذلك فىسنةست من اطجر:ةوكتبت

رسولاننهصل النهعليهوس] الى!المججائئىءلى بدعرو بأمنيةالضمرى أنيزوجهامحبدبةبنتأنىسفيان
لجائىجار نةيقالطه ابرهةالىأمحبيبةعبرهاأن
5سرت معزوجهاوماتءنهافارس الن
 5ندتها

رسول

(ترى كثيرامنهم يتولونالذبن كفروا) هم منافق وه ل السكتاب

7١ هو(

كانوا بولونالمشسركين و يصافونهم لبس

ل
جب
قلوب بعضهم ببعض ثمقاللءعنالذبنكفروامن؛دبى أسمرا مل على لسسان داودوعسى ابن مى,يىمذلك بماعصوا

اانوايفعلون تر ىكثيراءنهم يتولونالذبنكغروا
وكانوابعتدون كانوالايةناهون عن متكر فعلوهابئئسم ك

ليشن ماقدمتط مأنفسهم القىولهفا_قون تمقالكلاوالله اتأصم نبالمءروف ولتهونء ن انكرت
انان علىبدااظالمواتأطرنءلى اق أطلتخم لعل الى فضرازادفروانة ل ير بانلله

سخط الله (وفى العذاب

عليه وسلمالماوقعت بذو|سعرائيل فىالمعاصى نهتهمعاساؤهم فلينتهواخااسوهم فى>السهم وا كلوهم
وشار لوهم فضرب اللهقلوببعضهمبءض ولعزيجمعلىلسان داودوعي .ى ابن مسبمذلاكماعصواوكانوا

هىام
خهاملدون) أجىف

(ولوكانوا بؤمنون بالله)
اعانا خالصا

روه علىاطق
يعتدون وجاس رسو لاللهدل اللةعليهوس وكامتكثافاقللواى نفس بيمدستي

أطراقال الترمذىهذا الحديث <سنغر يب قولءأكيإدوشر بي هوقعيد مهوالوًا ت ولالمشار والمقاعه

فعدل ععنى فاعلوقولهلتأطر ن:هالاطرالءطفيه_نى

0

ولانفسهم سيخط

النعليممأى ه_وحجت

قلوب بعضّكببعض ثميلعنكم كالعنهم رجه بوداودواخوجهالترمدىعنهفقالةالرسولاللهمبى الله

اتعطفنهواترد نهالى| الذى خالفه

ماقدمتطمألنفسهم ان

والقصرالقهرءلى

بلانفاق

(والنى) أى د صل الله

عليهوسلم (دماأنزلاليه)
يعنىالقران (مااكُذوهم

الى“ و قوهعزوجل ى(كنثيررامنهم )يعن مىن اليهودمثلكهب بنالاثمرف وأصهابه (إيولون لذبن
رونكاين من أهلمكةوذلك دين نوا اليهيخدشواءلى رسولالله صل الله أولياء) مااتذوا المشركين
موال
منىي
كفروا) يع
عليهوٍ وقالابن عماس معناهترى كثيرامن المنافقين تولون اليهود( لبئساقل يلت طرم|أأفسهم )يعنى

شن ماقدموامن العمللمعادهمة ,الآخرة( أن سخط اللةعايهم )يعنى بماؤءاوا.ن موالاة|ا-كفار (وف
اع

أولياء يعنى ان موالاة

ماشركين نلعدلى نفاقهم

ىلآخرة(واوكانوايؤمنونبالثهوالنى) يعنى ولوكانهؤلاءالذبنولو نالكفار
ن) عنىف ا

يؤمنون باللهو مكون مد ولانح ليوتهس اوانى مبعوث الىكافةاحباتي (وماألزلاليه) يعنى
ويؤمئون بالقرآن الذى؟نزلاليه.نر به(مااعذ وه مأولياء) يعن مىااتحذوا الكفاراًنصارا وعوانامن

دونالمؤمنين (ولك نكثيرامئممفاسقور ن)عىولكناً كثرهم خارجون عن طاعة اللهوأمى دوانماقال
كاه لانفعاسمن سيؤ عدنمثلىعمد اللبهن سلاموأأصصابهوقولتةعالى(جد نأ شدالناسعداوة

للذين آمنوااليهودوالذناشرركوا) الامفىقولهلتحد نلامالقسم تقديرهوالتةياتمدانك لتحد نأشد
الناس عداوةللذينآم:وابك وصدقوك اليهودوالدين أشركواوصف اللهشد ةعداوة اليهودوصعو ب

فاسقون) مسشهرون ف
|| كفرهم ونفاقهم 3
فلقاكان

هؤلاء اليهود

سى
والل
عن ب
ومنو
ينؤ

وما

انز 'اليه يعن الوراة
مااتحْذوا المثمركين أ ولياء

ةام فى لعداوةللمؤمنين وذلك حسدامم.-للمؤمنين
اجابتهم االىمق وجعله ,قرناءالمشركينالعابصدن

كالباط المسامو,نوكن

نديوا الذيقنالواانانضارى) ووصفلينعر بكةالنصارى وسهولةةقبوطم
كدةملل
(واتجدن أقرمهنممو

قمر متهم  000نْ

الحق قالبعضهم هذهب اليهودانه>ب عليهم إيصال|لمروالاذى الىمن خالفهمفىالدين باىطر بقكان

مثل القتلونهبالمال أو بانواعالمكرواا-كيدوالخيلوم ذهبالنصارى خلافاليهودفاالنابذاءى
مذهيهم حرام فصل الفرقبيناليهودوالنصارى وق لان |ايهود مخصودونبالحرص الشديد على الدنا

ككان شديد العداوةاغيرهوأماال:صارىفانذ.هم منهومع رض عن الدنيا
لمنككان
ذسةو
وطلب الر:يا
ولذاتهاوترك طلب!لر باسةوم نكان كذ لك فانهلابحسدأحداولا بعاديهبليكون لينال رعبكةفى طابالحق

ابنسيانوأ لنإهسمتكيرون )ولم,ردبهكل
ررىه(بقس
فلهذاقالتعالى(ذلك بإنهم)يعسنىمنالونصا
التصارى فانمءظم النصارى فى عد اوةالمينكاليهود بل الآيةزات ف ن امن همن التدارى مثملالجاشى

طرب القس والقسيس العامبلغة الروم
وأصحابه واولاقسلقسيس اسمرئايلسنصارى وواقجماقلبيسقون
وهذامارقع الوفاقالباهبخينتين بع_نى العر ديةوالروءيةومأاالرهبانفهوجع راهب وقيلالره.انواحد
وجعهرهابين وهم سكانالصوامعفانقلت كيفمد -هم اللهذلك مع قولهورهبانيةابتدءوهاقاتاما
يقبابلوةذدمووصفهم بشدةالعداوةلامؤم:ينو لاإبازم..ن هذا الغدرأن,كونمدحا
لىم
مدحهم الالةف

 11الناسعداوة للذن

آمنوااليهوهد)ومفعول
ثان<:2دن وعداوة عمبيز

عليهم (ول:تحد نأقربهم
٠ودة اذين1م:وا الذن

قالوا انا نصار:ىم اللام
"تعلق لعداوة ومودة

وادلفيهودبشدةالشكمة

وجعل اليهودقرناءالمشركين فىشدةالعداوةللمؤم#:ين ونبهعلى:ة_دم قد مهمفو باتقدعهمعلىالمشركين (ذلكانمنهم قسيسين
ورهبانا) أىعاماءوعيادا (وأنه لإستكبرون) عسلهلولة ماخذالنصارى وقربمودتمم للمؤمنين بإنمنهم قس_ين ورهمانا

مالاجلاك كمضراولانفعا) موعيسىعلشياهاللسلااميأىستطيع أنيتهمركعمث ملايضمركإيهانهم انلبلاءوامصائب ف الانفس«والا.وال
ولاأأنينفعكعث ملاينفعكبه٠ن صحة الابدان وااسعةوا لملا نكل مابستطيعهالبشمرمن المذارو لمناففعبتتخليقهتعالىفكاً تهلاعلاك
منمشيأوهذادايل قاطععلأىنأمى دمثاف آأر نو ددةح يث جعاه لايستطيع ضسراولانفعاود_فة الربأنيكونقاد,راعلى كل ىالامخرج
نلا ونه وعوالدق سمغعانتواويو إل مالستعدوية
مقدورعن قدرنه وال هوالسميم العليم) تعلق باتعبودن أى أت ركونبا و

(قلايلأكلتابلاتغلوافد 2).
اليهود وضعهعن ا-تحقاق
النبوة(غيرالحق) صفة
ل

در محذوفآأىغاوا

غبرالحق يعنى غاواباطلا
(ولاننبعوا أهواء قومقد

ا

(1ه) 

الغلويجاوزةال+د فغلوالنصارىرفءفهوققدره باستتحقاقالالوهيةوغلو

بات طؤٌلاءالنصارىأ نعبدون.ن دونالله (مالاجلك لكضراولانفعا )بع-نىلايستطيعأن يضرةعثل

لبافنفس والاموال ولايقدرأن ينفعم»هلمانفعم اللهبهمنصحة
مايضر؟ النيهمن البلايا وا ااصائ
الابدان وسهةالارزاقفان |اضاروالنافم هوانلةتعالى لامن تعد ون من دوه ومنلايد رعلى النفع

وكفرععلمبمافضائر كم

هنا( وااثةهوالميع العليم)ع.نىانتهعالىسميعلاقوالك
والضرلا باكو

قسل) أى أسلافك ُ قوهعزوجل (قليأأهل اللاكتاغلبوافىد ,م م الغلو#اوزةالحدوذلك انالحق بيبنطرق

. 0ينور ع "|الافراط والتفر غبجاطوزة المودالتقصيرمذمومانفالىددين(غيرالمق)ينلىانغلوافىدينتكغاواإطلا
000

النى غبرالحق وذلك انهمخالفواال+قىد :نهممغ لوافىالاصرارعليهوكلا الفريبقينمن اليهودوالنصارىغاو!

صلىالتهعايهوس (وأضاوا

كدي وتسم
(وضاوا) لمابعث رسول
النةصلى اللهعليه وسم
(عن سواءالدييل )<ان

وغوا
كذنوه و<سدوه ب
عليه(لعنالذبن كفروا
من بنىاسرائلءلى لسان
داود وعسى ان مسحم

ففعسى عليه السلاماماغلواليهودفالتقصيرف حقهحتى نسبوهالىغ_بررشدةواماغلواانصارى فحاوزة
)واءجع
الحدفىحقه حتى جعاوهاطع .وكلااملو بنمذموم (ولانتبعوا أنقواءقومقدضاواءءن اقبللاه
تءالىاطوى فالقرالناوذمه وقالأبوعبيدة
هوى وهوماندعوشهوة |انفساليهقال الشعى ماذكرالنه
وبر يدوالخطاب
_فلبانرحب
لال
نمجداطوى يوضع الاموضعالد.رلانهلايقالؤلان بهواىلخيرا ايق

فىقوله ولاتتبعوا أهواءقولمليوودوالنصارى الذينكانواق زمانرسولانتةصلى اللةعليهوسإنهواعن
للهى
انا
 2اسلافهم ذماابتدءودمن ااضلالةباهواتمم وهوااهرادبقولهأهواءقومقدضلواء.ن قتبلعفبي

مكانوا ضعللاىلة(وأضلوا كثيرا) يمنىمناتبعهمعلىضلالتهموأهواتهم (وضاواعن سواءالسبيل)
يعنى وأأخطوااعن قصدطر باقق و قولهتعالى(لعنانلكذبغروامن بنىالسرسائاينلعدلاىود)قال
كأثرالمفسر نهم أكا بالسبت اعد وافلسبتواصطادوا ايان فيهقالد اودعليهالسلام اللهم

العنوم واجعلهم قردةفسخواقردةوستأقى قصتهمفى سورةالاعراف (وعمسسىيامبن)يعنى وعلىسان
قيلانأهلايلآلما اعتدر
ماابئد ةلأ كاوامتهاواد خرواول ؤمنواقالعسى عليهالسلام اللهم
عبسى ابن موىهم كافالر ع
اود اللهم
فى السدت قدال

تنخرونبا امهم
فماءا
يلعا
اعضا
وقا بل
استنهمو
كئى ق
دوسأ
وزبر
اولعانهجمعلهم؟ بةفسخوا العنهمواجعلهم خنازبارفسلخوهاخنا
قردةولا كفرأدحاب
عسى بعدالمائدةقال 1
الا

عدب

٠كفرنعد

0ل 0
:ك

عذايا

لمتعذبه أحدا من العالمين

نىم ملعونونأعللسىنة الاندياءعليهم
اال
يهتع
و يقولون نحن من أولادالانبياءعليهما لسسلامفاخبرالت

السلام وقيلانداودوعيسى بشرامحمد صباللهعليهوس(ولعناءنيكفر به(ذلكماعصوا وكانوا
لكعن بسبب عصيانهم واعتدانمث1مفسرالاعتد ١اءوالمعصية فتقالنعالى( كان :والاينناهون
لذل
انى
يعد ون)يع
/

5

عن منكرفعاوه)أىلاينهى نعضهم بعضاعن منكروقيل معناهلايتناهون عن معاودةمنكر فعأوهولاعن
1

1

و

1

8

والعنهمكالعنت ند اازتكاتالمعاسىوالمدوانعن عيداتبندودرس اكجيول دار وامات ا ا

ون

رع

0
 0ا
للرسافحسل النقضنعلبىناىسرقيلانكانالرجرنباقار واكام اا
كوم بلقا  2الكث

1

0

0

ا0

تس ا ب للكيقاسالف دوعق قامس نون للا ا
0
(ذاكجاعضواوكانوايتد ونذلاكللعنبعسائمواحتدامفسرالحسيةوالاعتناديتوله( كانو[الى١ 0 ١١لور اا
0:

صف [ :كر بفعلودولا يكونالنهىباعلدفعل انهملايتناهون
لايتناهون )لانبى بعضهمبعضالاعن منكرفعلوه) منقب فعلوهو» .ونى
رو

ل

ل

00رادوافعلواوا! رادلا:شهون عنمسكرفعذاوه,يصرونعلين هيقالتناه

موله(لبئسما كانوا .يفعلون)وفيهدايل علىأن
عن الامىواتهىعنهادا امتنع منهوتر كم تحبمنعسفوعلهم موكد الذلاكبالقمبة

ثرك النهىعر المنسكرمر:العظائمفياحسرهعل المسامان فىاعراضهمعنه

طف الوجودالاالههموصوفبالوحدانيةلاثانىلهوهوادتهو_ده لاثمر كلوق قوله (وان
فال
(ومامن الهالاالهواحد) للاستغرا قأى وام
ميتتبواعمايقولون مسن الذين كفروامتهم) للبيانكالتىفىفاجتنبوا الرجس من الاوثان ولدقل لعسنهم لانفىاقامةالظاهرمقامالمضمر

الكفرمنهملانكثيرامنهمتابواءن النصرانية

لناكشربهراادةعلم.الكف رأولاتبعيضأى لعن الذينبقواعلى  (١8ه)

الواحدى ولايكفرمن يقولان'لله:ااثثلانة وإبرديهانهثااثثلانة ط1دلانه ماءن اثنينالاواشثالهما
العو  2دلعلبه قولهتعا ىفىسورةالمادلةمايكونمن نحوىثلانة لاهورا بعهم ولاحجسة لاهوسادسهم

ب االثلانمى_اكامين >>واعن
واّْقلدقنانلبى صل مىالله ليّهوْم لباكنىرماظنك باانيناللثههث2ماوا اطر ن
7

01

(عذات ألم)توعشديد

الالهمن العذاب (أفلا
ت-وبون

الله

الى

و يستغفرونه)الاينو بون

أانايلمس ح ياشفواكوناانوواب دثلانةافانامبوانوروح القدايس الهلذاثهةالهوا حنم||.يجول» يادةالمكررة
الم
اع واطارارةوغنو الابالذاتو بالاان السكامةو بالروح الحياة عابهمبالكفروهذا الوعيد
واثبتوا الذاتوالكامةو!+-ياةوقالوا
ا
ن
ا
ل
ك
ا
م
ة
ا
ل
ن
ى
ه
ى
ك
ل
ا
م
ا
ل
ل
ه
ا
خ
ت
بإلاجن وزعموا ااناللاهبوالابن الهوالورحالدواا-كل الهوا<_ دوااعماأطنتهبذحاس ادلعسكيلساىم امحعتالوامطالياطللمااءن الشديدماه ,عليه وفيه

تكب من ادرارهم (والله

بيدمة العقلؤاناثلاثةلانكون واحداوالوا _-لا,كون ثلاثةولائرى افلدنياءةالتأث_د فاداولا || ..

أظهر بطلانامن مقالةالنصارى وعلىهذ أاخبرانتةعنيم

ف قىولهاقدكفرالذينقانوا

مدنىمذهبوم وان .صرحوابانه ودامن :ثلاثة  1طة فذإك لازوماطء.امتنعون هذهمانلعبارةلانم,
عنيامالودفهقدثالت ثلاثةوقوهامهبعودهاذله وامحندافقيضهةقالوا
اذاقالوا ان وكالحدءن الجاقا

0

ا

ا

ان نابواواغيرهم(مااالسيج
9 0 04

ه_ذ)
ناوا-
الاال
أولافوذا يان ف_ادقول النصارى ثرمدالتعليوى فقالتعالى(ومامن الها
ليع
ينسق ||قا  0 6-0نَ

ولااثانلى1دوهلالممهربوكلاواد لاولاصاحبة لهالااشتعالك 0 0 0
الله وان مولسووفؤاولحاا نة
ناك

٠

انمد

م

(وان لرينتوواعمايةولون) .ه-نى و/يانتهالاصارىع نهذهالمقالةالحبيئة ل(عن الذينكفروا.نهم 1 9ك0سِ 0
خجام) يعنى دين الذي أ
نقامواعلى هذاالقولالخديث
وه الدينالذىليس عرضىعذاب وجيع|||* ع لقوبوا راهالا كه

00

لح

0

2

سا لنسارى
ل الى يمن هدهمذالة ابيعفغال تبالى(افلايتو
بون الا
ىلله)يعنىمن

والاءرص واحياؤه الموق
يكن منهلانه لدساطابل

قوط(باولتسثا_يثتغفرونه) وهذااستفهام ععنىالامأى توبوااولااىلسلتهغفروه من هذاالذنب ار" الامكدوااراي

بهو  0خلقه هُقوله
العظيمفانهتعل يىغفراالذنوب(وا اهمور)يعنىان امير«وتاب الي(هرح)يم

ار

د

لالالاينكانناواتااملنا
اولانكوداحالترمندقبالعرعسلع)يليعاهانيللسايمبحإرلكسدوزلاإمكنالااللعةزووعلجدئتي3س|ا:نللتمسا وها <<0
لكان
ريعالاسام فسا اشر ادكتب رفوا

|0

ئر بنىآدم
سنابه
كدشا
شار ىباطيةاليجدلا امام اشر بنبا كل ناالطعاموبيع
>كيفبكون القن تاجل اىلمنعاءولسايتالابدوقيلسناءانعلوكان لكايمون ل

وشكفطادرين

اليد روات زرا
صديقة) 0
ا
2 5

ألمالجوع وأالعطش ولبوجدذاك فكيفيكونطااوقيلهذا كايةعن الحدث وذلكانكل .نأ كل امصدقاتللااءالمؤمنات
وشرب لابدله املنغائط ونالكبوالونهتهذهصفته فكيف,كون اطاوبا لفان قساد لقاولاصارى
أظهرمن أنحتاج الىاقامةدايلعلهث قمالتعالى (انظر ) الطابالىصلى النعليهوسل أىانظر

باد )كيف نب0ينلمال2ايات)

الدا5لةءل علا -نقوط ع انراق ب10ؤفيكون) 0أ ىك 8يفيصر وفون

عن استماعاق وقبوله وقولتهعالى(قلأتعبدون مندون الله)الطاب لانم ص_لى اللعهليه وسإلأقىل

0
عبر  4ججحاف

د

عل.هالقولهتءاأقوصدقتث

0

70000

1

اليهما

وأعصاب وغيرذلك بمايدلعلىانهمصنوع مؤّاف كغيردمن الاجسام (!نظاركرفنبينطمالآيات)أى الاعلاممن الادلةالظاهرةعلى

ذه!
هامل
دقون
عاحم
بماع
بطلان قوطم (لمانظراق يؤفكون) كيفيصر فونعن اس

الفرق بي انلربوالمر بوب( لقأنعبودن مند نوالله

يىهم عن
البيان ونهتذجيب من الذلهتهعالاى ف

وقال يقتلون بلفظ المضارععلىحكايةادال الماضية استفظا عالاقتل وذ اعلىان لقتل منشأنهمواتتصبفر يقاوفر يقاعلىانهمفعول

كذبواويةةلونوفيلال-:كذيب مشترك بايانيهودوالنطارى والقتلص باليهودفهم قتلوازكر ياوحى (وحسبواانلانتكون) جزة
'ثقنيةهأهلإهانكون تذففتان وحذف ضميرا!نو نزل<سبانهم لقونصهفدىور هم نزلةلع
وءلى وأبوعمروءلى أمنخأفنفةمن ال
فلذ'دخل فعل ال مان علىان لتىهى للتحقيق (فتنة) بلاءوعنا بأى و<سب بنواسسراثيلانهملياصدبهممنالنهعذاب بةتّلالانبياء

مساليثتمل
سلر
وونكسذدبا

(١:ه)

عامهداةانوأن من المت 1دوالمسذن[أيه مسدمذعوى <سب

(فعمواودموا)

فلميعماوامارأواولا عدا

سمعواأوفعمواعن الرشد
وصمواعن الوعظ (تمناب

النهعليوم) رزقهم ااتوبة

وكان فمن قتلوازكر ياوكىعاءومااالام وانمافعاواذلاك نةذالأيثئاق وجواءة على اللهعزوج ل وها مه
لاه ه ©ةولهنءالى (و-سبوا) يعنىوظن هؤلاءالذ ينكذ بواالرسل وقتاواالاندماء (أزلانكونقتنة)

هوا عمالجىلههمذاالظن الفاس_دانهمكانوا
وذى
للال
_فع
يعنى ان لايعدبو اللهولاببةابوم بفذلعكال
يعتقدون انكلرسول جاءهم بشمرعآ ريرش رعع ,جبعليومتسكذببهوقةله فلهذا السبحسبواان

قلىاذلدكهمأ نآباءهم وأسلافهمب فدعوعننوم
تاع
عد.و
اماق
ا
لاوكونففعتاهذمذةليكر :لهواونقيل ل ن
منوم)هويدلمن الضمير

األىواووهو لبادلبعض
مأوناهلوكلخبرمبةد |

سمعوهوهذا لعمى
العذابف الآخرة(فعمواودموا) يعنىأنهمممواعن اق فل صصروهودء واعنهفل

هوكناية

عنحمىالبصيرةلالبصروكذ لك! اصممهوك:.ابةعن منعنفوذالمقالقىلوبهموسبب ذلكشدة

فوم (والله, .صيربما

كريا وى وقيلان
ااءزيدى
تهماكذوبو
قلان
ولام
وصموا) يعنىف زمانز كرياوحى وءيسىىء ايوم ال

سمب
فاز مه
يعملون )د

حمواوطد_موايعنى
الام ثم
ببعثةعيسىعليه
العهى والدمم الاولكان بعد موسىمتابالتفعليهم يعنى

معثبلد اللهبنسلاموأصصابه(واللهبصيرءايعملون)يعن مىن قل الاندياءوتكذيبالرسل
يح ياننى
مالسال
ميم وق
اسرائيل اعردوا اللهر بى

ور بكلمميفرقعاسىعليه

بدومب ليكون خة
عب

وقولهعزوجل

(لقدكخرالذين قالواالننةهوا .-ابن )لماح النهعن البهودماحكادمن نقضهم الميثاق وقتلهم
الانبياءونكذ يبهء الرسلوذيرذلك شرع ف الاخبارع نكفرا!نصارى وماه,عليه.ن فسادالاعتقادفقال

تهالىاع كدفرالذينقانوااناللههوال_يح ابن ىم وهذاقول ليعقو ببةوالملكانيةمن الندارىلانهم
تمولونان مسي ولدت ا هاولاهم تقولونانالالهجل وعلا<ل ىذات عسى واتحدبه فصاراطاتعالىالله
عن ذلك عاوا كببراإوقالالمسييابنى اسرائيل اعبدواالئةربىوربك)يعنى وقدكان ايح قالهذالبنى

ام
لليه
سهع
للان
الك
حهعةلىا ملاهقوااطعة فعسلاىدقول!!نصارى ذ
لاتخنبي
اسرائيلع :دمبعثهاليهمو هذ
ميغرق بدنهوبينغيرهف العبوديةوالاراراله بالربوبيةوان دلائل اد وث ظاهرةعليه (اندمن بشرك

لهع+لي:ه-ة يعنىاذامات على
الل
باللهفد حرم النةعليه الجنة)يعنى انهمنبلجهعثسر بكامنخلقه فقدحرما

هوام
سظام
فذين
شسركه (ومأواهالنار) يعناىنهيصيراىالنارف الآخرة (ومالاظالمين) ويمعانلىإشركينن ال
الجنه)ااتى هى دارالمو<د ين

بالشمرك (نمصناأر) يعنىماهممنأنصاربنصمرونهمو عنعونهممنالعذابيوم القيامةعقولهتعالى (لقد

منه(ومأواه النار) أى

عمىجعه (وماللظالمين) أى

ركافلذين قالوا االننةثالكثلاثة ) وهذاقولالمرقوسيةوالفسطور بةمنالندارى ولتفسيرقولالندارى
طر يقان أحدهما وهوقولأ كثرالمفسرم,بنانه أرادواموفهالمقالةإن الهوعىبموعستىطةثلاثة وان
نتاس اتحخذوقوى
لنتلقل
الاطية مشتركةينهم وانكلوا !١د منهمالهو يبن ذلك قولهتعالىللسيح أأ
اطينمن دون اللهفقولهثالكثلانة في»اضمارتةد برهاناللهأ د ثلانة1لطة أوواحدمن ثلائة] له قال

9مكلام عسىعايهالسلام (اقدكفرالذين قالوااناننةثات ثلائة)ثألىثاالنثةطةوالاث_كال

الواحدى٠ 

كبةفالراواىلدذين قالواان النههوالحمابن مرح رقااللثفانية!قدك الينقالواانالنهثاكثلاثة والجوابان
قاىدلا
اتنعهالى قلالف

ابلعنضهارىكانوايقولونكان السيح بعينههوالته لا انلتةريمار جبىفىبالعضازمان فىشخص فتجلى ف ذلكالوقتفىشخص ,
عسى وهذ! كان يظهرمن شخص عسى أفعاللا.قدرعليهالالهو بعضهمذهبواا ى] طةثلاثةاللهومى وا اسيح وانهولادئنةمن ميم

وفىمقنوله  2م قوله مابشتملعليه صؤلمةاأنأشىتأمنلعليهصلتها اه

(حتى #:يموا التوراةوالانجيلو .ماأنزلاليم مر ع( يعى القرآن (ولبزيدنكثيرامئهم ماتزلاليكمنر بكطغياناوكفرا)اضافة
زيادةالكفر والطغران الىالةران بطربقالتسبيب إفلاتأسعلىالقوم.الكافربن) فلاتتأس علمهم فانضررذ لك يعوداليوملااليك
ناو هم
فسكف رمن الذين قالواآمنارافواههم ولمنؤ,م ق
(انالذين آمنوا)بالسنتهموهم المذافقون,ودلعليهقولهلابحز انلكذين يسارء وانل
١و الذردنهادو اوالصابثون والتصار:ىم قالسديو به وجيع تصن إن ارتفع ااصابئون,الابتداءوخيرهع_ذوف والنيةيهالتاخيرعماق

حيزانمن اسمهاوخ_برهاكانهقيل االنذي نآمنواوالذ بنهادوا واانصارى

(١99ة)

(نمبناآلمله واليوم الآخروع_ل

واطدى ولانؤمن لك ولانتبعك فأنزلالنهقل يأأهلالسكتاب استمعلىشئ (حتى تقهواالتوراةوالاكيل
وماأئزلاليم منر 9م) الأبتوقد:قدم معنىاقامةالتوراةوالا يل وانهبازمه .العمل عافهماوهو

الاءان محمد صالىلهعليه وسلوٍقدتفتسقيدرمماأ نلزاايكممنر بك (وايزنبكثديرامنهمماأ:زلاليك
مر طبيكغاناوكذرا ةد قولهنءالى (ؤلاتاسعلى القوم|اكافر بن )يعنى فلاتحزنباد على هو لاءالذين
والصابئون والنصارى)

هوذابهينافلىابةان
لابين أللهءز,وجلان أهل اكاب لسواعلى شوعمالدوم

صا_ل لاحدمنهم فضياةولامنقبة الااذاآمنالله واليومالأخرو عمل
عاام فىكلأهلالمالواحنهل
هذ
صاا برضاهاللةومن العملاادا! لان بمحمدصلى النهعايهوس| لانهلارتم الايمان الانهوقد تقدم تفسير
هذه الآبةفىسورةالبقرةوقولهتءالىوالدارئون رظاالهاع رابيقتضى ان يقالوااصابثين ذاقوكراءة

صالحافلا وف

عليهم

ولاهم يحزئون)والصابئون
كذلك أىمن آمن بالله

لسارخوف
فا"
واليوم ال
عليهم فقدم وحذف اير

كقوله
فنرأبكمسى امد يذة رحله ع
فانى وقبارها

لغريب

أى فانى اغررب وقبار

كذلاك ولادللام علىانه

وند وناكبثيرمن الس_معة وقراألجهورربارفعوماذهلبيل وسيبو بهانهارتفع
عواب
سعب
م”بنك
ألى
الصابئون بالابتداءءلى نية|لتأخيركا"ن]نمهقنيولاوناالذليذينهادواوالتصارى منآمن باللةوال.وم
الآخروج_+لحاةص_الاخوف عام ولاهم حزنون وااضابئونكذلك قدف خبرهوالك.ة فيعطف علىحل أن واسمهالا نذالا
خبران ولايرتفع باأعطاف

الصابئين علىمنقبلهم هىااانصابئين أث_دالفرقالمذ كورةفىهذهالآبة ضلالافكا” ندقالكل هؤلاء

ياصلحقفبرلاغ منالمبر

الفرقاذا امنواوانوا بالعمل |إصا قبلاللهبوبهمحتىالصابئورنفانهماذا امنوا كانواايضًا كذلكوانها

لاتقول ان زبها و>رو

سمواصابئين لانم .صبواعن الاديانكاهاععنى شرجوالانهم صيواالىاتباع اطوى وااشهوات دنهمو

منطاقان واماكو زانز يدا

يشبعوا ماجاءء تبهالرسل منء:ه اللهفانقلت3دقالالل تهه الىفىو لالآبةان الذبن::1واتم قىاآلخر

منطاق وتمرو والصابئون

الآبقمنآمنفافاةهذاالشكر ارقاتفادنهانامنافقينكانواابظلهرونالاسلام ويزمونانمممؤمنون

معخبرهال ذوف جالة

أمنيعنىمنثبت علىاعانهورجعم عن نفاقه مهم وقيل فيهفائد 5أخرى وهى ان الايمانيدخل حت أقسام

معطوفةعلى ج_لةقولهان
الذين آمنوا الىآخره ولا
لاال للتىعطفت
#ال ط

فنىهذاالتكراراخراجهم منقبل

المؤمنين فيكون معنىان الذينامنواأى بالستهم لابقاويهممقالمن

كثيرة وأثشيرفهاالاءانبالل واليومالاخرففائدةالتكرارالةنريهعلىأناثسرف أقسام الامانهذان
الفسمانوفىقوله (منآمن إلئه) :حقذدفيرهء نآمنالله (واليومالآخر) منهموانما حسنهذا

عليها وفائدة التقدم

الحدف لكونهمعلوءاعند |اساءعين (وعملصاخا)يعنىوضم الىاعانه العملالصا وهوالذى برادبهوجه التذءهعلى أنالصاثئين
اللةتعالى ؤ(لاخوف عليهمولاهم>زئون) يعنى افلىآخرةقولهءزوجل (لقدأخذناميثاقنى اسرائيل) وهم أبينهؤلاءالمعدود.ين
يعنىأخذنا! لعوودعليهم ف التوراةبإنيع اموابمافيهاء.ن التوحي_دو العمل اام ناهمنه والاتهاء ما

يعنىما الف أدواءهموإضادشهواتمم هن ميثاق التذكايفواالعمل,الشمرائع (فريةا كذبوا) يعنىمن

هىعو#ادصيلهوسم
اذبلوالعيس
|اللالذبنجاءتهم (وفر قايةتلون) يعنىمن الرسلف_كانفمنك

( ( - "0غازن)  -ارك )

ضلالا واأشدهم غيا يتاب
عليهم انصحمنهمالاعان

فاالظن بغيرهم وتحل من
امن الرفععلىالاتداء

وخبرهؤلاخوف عليه .والفاءلتضمن المبّدامعنى الشرط ثام+لة كماهى خبران والراجع

الاسم حاذنوف تقديرهم ن]:نمنهم (لقدأخ نذاميماق بناىسمراثيل)بالنو(ح.ويأدرسانااليهمرسلا) ايقفوهمعلىمايانون ومايدرون
فديتهم ( كلاجاءهمرسول)جاةسرطيةوقعت صفةرس لاوالراجع #ذو ف أىرسولمنهم (عالاتهوى أنفسهم) عاخالفهواهم

ع»نم ملشابقال:
وإضا
ا-كلليف
شرائع وجوابااشرط محذوفدلعليه(إفر يقا كذ بواوفريقابقتاون) كاندقيلكلا
ودشاهوالتهم
جاءهم رسولمنهم ناصبوهوقولهذر يقا كذبواجوابمسةأنفلقائليق 2> 1.اوسالءهم

فىتلغهاحداولاخائ ف أن ينالكمكروه

فذق وشا وأنبوبكراأى
ا

اذاما كلفت *ن

أداء 00

قط وذلك ابنعذها لس
باولى بالاداء من

بعضص

فاذا متؤدبعضهاذ_كانك

(61ه)

ماأنلمتبيلغتك(فاباغت رسالته) رسالانه
كو
هل)
عفع
ي/ت
جان
(و

اليهود رمعنى الآبةياأمهاالر.سول باغجيع ماأنرلاليك منر محباهكراءهولائراقبن أح_داولائترك شيأ
نلك ىوقت منالاوفاتفا بلغترسال-:هوهوةولهتعالى
ياأنزل اليكمنر ,بك وان خفيت شيا م ذ

(وان/تفعلفا بلغترسالته) وقرى“رسالاتهقال'بنعياسيعنى ناكتمتانةماا أنزلاايك من ر بكم

صلالئهعليهوسلوتركابلاغالبعض كان كنل؛يباغشيأماأتزل اللهاليهوحاشا
تبلغ رسالنىيعنىنه
رسولالله صلىاللهعليه وسم أنيكم شيأهاأوج اليسهروىمسروقعنعائشةقالت منحدثك أن

أغفلت أداءها جيعا كم رسول النةصلىاللعهليهوسل كتمشيأ أنازلليد فقد بثكمذقرأت,أبهاالرسول بلغماأنزلاليكمن
ر بك أخرجاهف الصحيحين بز بادةفيهوق وله تعالى(واللهيعصمك من الناان)يدوحفظلك  02عنعك
ان 0

لميؤءن بيعضها

كان كن لميؤمن بكاها
ح<كثئ واحد
اسكونها فى

ككطانحت خطاب
ا
0

مملغا غَدّير مملغ

ن قااكف
مومنا بهعبرمؤهء ٠

نهم والمرادبالناس هناا تكفارفانقلت ليس قد شجرا0

دقد أوذى بضروب
بإعيتيهوم أح و

عنالاذىفاب م دذيلناك و بين قولهواننه بعصمك من ااناس ولتارادم :اله لقصمه  +نالام
يأقدررعاليدههأب<دااقتلو بدلعلى صعةذلك ماروىء ن جا ربانهغزامع رسولاللةصل اللةعليهوس_م

قبلند فاساقفل رسولااللهتمملعىايه ول قفلمعهفادركتهم القائلةفى وادكةيرالعضاهفنزلرسول الله
حرة فعلق
صاللىله عليهوسلم وتفرق الناس ستظللونبالشحر فنزل رسولاللةص_لى اللةعليهو -خشخت

مواسيفه وتنامعه نومةفاذارسول االللتهصفلعىايهوس

إبدعونا واذاع:دهاعرافىفقالانه_ذا! اخترط

اقواتلالملبهعاة »,وجلس وى
الملحدةلعنهماللتهعالىهذ ا عسلىبى وأنانائم فاستيقظات وهوفيدهصلتافقالمن جثنلكامنثىف
روابة أخرى قالجاب ركذام رعسول االلللصهلعىليهوسل بذات الرفافعاذا أتبناعلى شجرةظليلةت ركناها
يهه وس_لم -ذاءرجل من المشركين وسيف رسولاالللهصهلعىليهوسل معلقبالشيجرة
للل
لرسولالله صعلىا
فان1ت كله فانكماكلته فاخترطه فقال تحافنىفقاللافقالمن عانعلكلمنهىقفاتلهدده ا اب رسولاللةطبىالله عايءوسل
قلناهذا أمي يتبليسغ أخرجادفى الصصصين وزادالبخارى ف روابةلهاناسمذلك الرجلغورثالبحنرث (ق)ءن عائشةرذضى
الرسالةفىالاستقبلأى بلغ اللقعنهاقالتسهررسولالنةص_لى اللهعايهوس ل مقد».المديئةايلةفقالايترج_لاهالحامن أصمانى
ماأئزل اليك مر بكفى بحرسنى الل ليةقالتفبيهانحن كذ لكسمعناخشخشة السلاحفقالمن هذا قالسعد ن
بألىوقاصفقالله
المستقبل فانتفعلأى

ردولاللهصلىاللهعايهوسلماجاءبكفقالوقع فىنفسى خوفعلىرسولاللهه

ان لمتبلغ الرسالة فى

ىق عا و0 10
أحرسه د عالرهسول اللصهل التعليمو 1عناموعنعانشدقالت كانستولننهل ا

لتقن 3مك تبلغ

لمها
ايلاحتى زات والله بعصمكم ن الناسفأترجرسولاللةصلى الثةعليهوم رأسهمنالقرفةقال أ

الرسالةأصلاأو باغماأنزل

لل+فوىابعنه_ذا انهذه
الناس انصصرفوافقد عصمنى اللأهخرجه الترمذىوقالحد يشغر يب واقي

ايك من ر بك الآنولا
“ننظر به كثرة الشوكة
واعدةئان0م اسان

00

الآبةئزات بعد ماشج رأس_هفى بومأ_-دلانسورةالمائدة» نالترالقر؟ ن نزولاوقوله (اناللهلاءودى

القومالكافر بن) قالابنع.اسمعناهلابرث_ دمن كذبك وأعرضعنك وقال!بنجر يرااطبرى»عناه
النله لابوفقلارشده عاد عن ضيل الى وار

عه ا

جمت بههن عنداللهوإبنته إلى

سليا
تنىق
د
أعساله وطاعتهفهافرض عليهوأوجبه هُُقتوعلاهلى (قلياأهلالكتات لتمعلىني )يلع

بباغ اصاذاو بلغذلكغير
طؤلاءاليهودوالنصارى لستم علىشئمن الدبناق المرتضى عد_داللهواتم علىثئ الدعون| نم
ادافان تبلغعلى
ح
تم
دفةانك
حارى
ألنص
عهم وسىعالليسهلاميامع شم ارليه ولداتماجاء*كبهعسبىياء عشي را
هذا  53--نك تبلغ عليه مماجاء ب
وغيرتقمالابنء باسجاء رو لااللةصبى اللةعاءهوس لرافمبن حارئةوس لامبنمثو مالكبن ااصيف
الرسالة! قصلاالممشمحعا
رافع بن حرمإ هوةقالواءا_#دأ! ست تزعمأنكءعلىمل |ةبراهم ود ':دوتؤمن عماء_:دنامن

وا لالد سل
لاف يقدرءليهوانشج

اماق

 5هم منهاما م

التوراةوك-هد

اللتمعلي عوسلم بلىولك -ك أحدثم وجدتممافيياف أخنعايكم.دن
أن تبيذوهلاناس
تم

بد ينافاناءلى الحق
فانابرى”هن احداتك قالوافانانًخذما فى

برته أونزاتبعدم أصابهماصابه واسلناالسكفار شال قوله(ان اللهلايودى الوم
عسرت
اكس
ففوجهه بومأبحدو

واطدى

الكافرين)لامكهمتسايريدنانرزاله كن الاك(قليحل الكنابلم علشىى)”علىدبينعتدبهحتىيسمىشابيعالانه

نليهالسلاممنكتبهم (واذلاعت الفسد بن ولوانعل
(د عون فالارضفساداو)يجتهدونف دفعالاسلاوتحوذ كرا ع

اللكتابآمنوا) برسولالةعليهاللامو بماجاءبهمع ماعددنامن سيا  7م

هواتقوا) أى وقرنوا ايمانهم

)١1(١

او واد اللمه لولفةبعتآلنالهس لمينفلاتالزالهودفىذلةأيدا وقال
عليوم امجوس واهلمفرس دموأف
مجاهد معن الآبةككدامكروا مكرافى حرب ت#دص_لى اللةعليهو.سل أطفاها اللهناعلىوقالالسدى لاما

أحجعواأمرهمعلىشيئ ليفس دواابهلأمتستهمعصدللىيه وب لذفرقهتعلالى وكل أوةد وانارافى سرمبد
طَ اللفعايهوسم أطفا هاالله وأمدناره,وقذ ف ف قا بوهم الرعب وقهرهم ونصرنبيه ود ينه(و سعونق

بالتؤوى (لكفرنا عنم

مه)ا (وولاندخلوناهام حنداهتم
النعيم)معالمسلمين (ولو

أنهسمأقاموا التوراة

الارض فسادا) يعنىو >تهدو نف دفعالاسلامو محوذكرتمده_لى اللهعليهو.سام ن كتمهموةقل انه
»م| والاجيل) أى أقاموا
ب
يسءون,ال-كروالكيد والحيلولس يقدرون علىغ_بر ذلك (واللهلاحب المفسدين )يعنىان اللهلاح
اكات ما وح<دودهما

اقا
لته
ةصف
دذه
من كقاناته
نلاتى اليهودببلدةالاوجدتمم منأذلالناس فيهاوهماً بغض خاق اللاهليه ومافيهما من نعت رسول

قولهتعالى (ولوأن أهلالتكتابآمنوا)يعنى ماحلمدلةصعلليهوس_ل وصدقوهفواجاءبه (إواتةوا)

در (وما

اع

ناعنهم ذنو.هم التعى لوهاقبل الاسلام لان
وهم
حام
ىهملسي
نعن
عرنا
.لكف
يعنى اليهودبةوالندرانية ) (

الاسلام بجإبهم(اوقلاد خلناهم جنات النعيم)يعنىمعااملين يوم القرامة (ولوأنم أقاموا التوراة أنزلالبوممنريهم) *ن

سائركنتب الله انيدم

نوفاءبالعهودوالتصد.ق عمد صب الله
والاتيل)  7,ىأقاموا أحكامهم اعد ودهما وعملواب افيهماءال

اب
تل
كأه
لامس
اف,
عليهوسلم نلعاتنهوصفة»موجودان فيهمافان قلت كر
هما تياو بد اماه

سر دعته حا

تت

باقامةاأتوراةوالائحيولمع
له

تمان لامبافبيهاء

انهمواءىلاق لمركن  3وقولهتعالى (دمااًنزلاليهمنر م فيه قولان

اجداهكا [نالمراد بدكت تبأنيانم القديةمثل كتا ب شعياءوكا ب ارمياءوز بورداود وفىهذهاا-س؟كتت
أضاذ كرتهد ل

و

مكاذون الامان جميعها

فكانه أنزاتالويهقميل

اهلوقرآن (لاكاوامن

فوقهم) يع-نىالعْنارمن
فوقرؤسهم (ومن نحت

فكروانر اديأقامة هذهالكت بت الابمان؟حمد صل اللعهليهوسل أرجاهم )بعنىالزروع وهاده

والقول الثانىان المرادماا نز لبهممنر »م هوااقرآنلمهممامورون بالاعمانبهفكانه نزلاليهممن

عيارةعن التوسعة كقوطظم

تكذيب دصل الةعليه

فلان افلىنعمةمن فرقه

وس ودتواعلى كفرهم و وديتهم أصابهم اللهبالقعدط والشدة حتبىلغوا اللىحدث قالواءداللةمغلولة

الىقدمهودات الابةعذل

رهم 00كاوا0

العل
وود
رلنه
 0أرجاهم) ؛ىنص ا

ف خاسبرالله أنهماوتركوا الدهوديةواتك؟ 2رالذىهمعام لد كلت اك ره لصب والشعة وجو قوله
ا م قالاإنعباس معناءلائزاتعليه-م المطاروأرجت طم
تع الى لأحكاوامن فوقوم وءننا
النداث والمرادءن ذلك توسعءة 4الرزقعايع-م (منمأءةمقتصادة) أىعا لدةوالاقتصادف العمل من

ان العمل بطااعة!إنةتءالى
سرب لس ءة الرزق و«و

هل

كقوله:ءالى واوأن

غيرغلوولانقصير وأصله هن القصدلانهن عرف مةصوداطلبهمن غيراعوعجناهجوامراد إلامةالمقتصدة ||| القرى آمنوا وائةوا

من آمنمن أهل لكاب مث ل عمداللهبنسلاموأصحابهواالنجائئى وأدصدابهالذين

أساموا(وكثيرمنهم) | لفتحناعايهم بركات من

يعنى من أه ل الكدابالذين أقامواءلىكذرهمهثلكهبالابشنرف ورؤساء' ليهود (إساءماعملون)

ااسماءوالارض ومنيق

ملىكف رهم قالبن عباس م أوابالرةيحمعا1لذكذيب بالننىصلىانلعلوم
يعنىبشسمايعم لون ءن٠اقامنهع

الله عل له رجاو برزقه

من حيث لاكسب فقات
ا
سي
© قولهغَروَل )أ+االرسولدبلغملأنزل الميكمنر بك
| اس_تغفروا ب>انه كان
تهزل ه_ذهالابةوة,بل نزات عيب
اذب
رسوله ادئللهعل>وس  -ضاق ذرعاوء رف انمنالنهاس ١ فبك
لكان

لوون
ونبه
قؤ
يهز
الت صل اششعليةوسل دعاخمال اىلاءلامفقالواأسامناة,لاك وجعاواس:

تر بدأن :تخذدك-ناناماتذت!!نصارى وعاسى <-نانافامارأى الانلىصللةعار يدوسل ذ»لنكهم سك5
فانزل النههذه الآيةومس ةبان يقولطمبأأهلالكتاب استمعلىدرل

ركعي

لادان

حءاضيين عن الحثعلى
اىب
الجهاد وذلك أنامنافقين كرهوهف-كان الننىصلى اللهعليهوس لياسلكف
لي

المهادلاعام من كراهية ا

دمت

د

##

اام

اه

لاخ رفز رلت

وهم عمد الئةبنسلاموأابه وك انيةوأر بعونمرء ال0

0

قم ةرجم والقصاص وماسالعئته

غفاراالآيات وأنلواستقاموا
على الطر يقة لاسقيناهم

ماعغدق (امنهمأمة .قتصدة)
0

عق مناء:

١
رسول أبلةعلده |[للكن< ,

وقيلهى الطا9ئفة المؤمئ١ة

اس وأعملهم
ساعما يعدأون) فيهمعنى ||ت|كد سكانهة دل وكثيرمهمم أ
4-3

ماأانزلاليكمنر بك )جيعما َزّزلاليكوأىضيءاً رزل الملك غبرصي إأقث
فواصحانه وغ_يرهم (باأيماالرسولبلغ
وقبل همكعب :نالاثسر

آة
ا مغاولة كنابة عن ابل أجهم اعلىوف قكلا»ي ,فقال بليداهمس وطءّانأى لسالاميعلىماوصفهوه
من اليدل بلهوجوادكر

على سبي

أعطىعلىأكل الوجوهوالاشكال
الكل فانمن أعطى بيدديهفقد

9
0
2.
1

وث*4ه

ه

.

30

|

برد ورةولامعدودةومنهقوله
الثاان ان اليداذافسرت,اانعمةفنصالق ران ناطق بتئذيةاليد ونعاللهغ

/

(ينف ىكيف يشاء)نا كيد ,الى وان تعدوانعءةانّلانحدوهاو جيب عن هذا الاشكال بانالتثنية بحسب الجذنس ميد ل نحت

لاو ًَدفباأسع-حاء ودلالة ]:١كلوادمن الإنسي6ن أنواكثعيرةلامهايةنعم 5ةاالمدثن_لياونعمةالدين ونع.ةالظاهر ونعمةالباطن
ع-لى أنهلائفق
0

|واء-مةالنفع ونعمةالدفع فالمرادباتئنيةالمااغةفى وأصفص!لصنعامةب جااابقولالاولءن هذا

الاعلى

ا

د

٠

-

0

105

-

00

0

«قتخى الكمة (وايزبدن '!بإ قنالواان اللتهعالىأخبرعن آدم انهخاقه يدبهولوكانمعنى خلقهلادم بقدرنهأو بنعمتهأوا-كه يكن
الحم منهم )من اليهود

ا خاصوصية آدميذلك وجههفهوملان جيع خلقه مخلوقون بقدريهوجيعهمفىملكه ومتقلءون ف نعمه
ل

 1فاماخص اللهآذ معايهالس_لام بةلهنعالى لاخلةت بيدى دون خلقه م دذلاك! ختصاصهوتشسر يفهعلى

دون
دا)اأ
زكفر
باو
طىغيان
عد تك :زول الفرا ن

سد هم عاديا فاع+ود

وكذرابا يات اللهوهذا

بىب
س ال
لفعل
افةال
من اضا
كاقال فزادتهم رجاالى

غيرهونقل الامامنفرالدبن الرازىعنأانىمسن الاشعرى قولاان اليدصفةقامةبذات اللوهىصفة سوى
القدرةمن اشألنتهسكو بانعللاىسصبطيلفاءقال والذىبد لعايه انتهعالىجعلوقوخعاق آبديمدبه
عسلبىيل ااسكرامةلآدم واططفائهل فلوكانت!ايدعبارةءن القدرةامتن عكونآدم مصطفبذلكلان
ملان اثبات صفة أ خرى:وراءالقدرة يقعمهااخاق وااتكو بن عسلىيل
دت ف
بلوقا
ذلك حاصلفىجيعالخ

الاصطفاء هذا آركلامه وجيب عن قوطمان التثنيةبحسب الجنسث يمدخل تحتكل واحدمن اجنين
أنواع كثيرة بانالاسماذاءنىلايؤدى فىكلام العربالاعن اين بإعيائهمادون ابجعولايؤدىوعءن

لدءىاس يعنى مأ كثرالدرا اهم
رجسه .وآاقينابينهم العداوة الحنس أيضًا قالواوخطأً فكلامالعر ب أن يقالماأ كثرالدرهمين فاىأب
واليغضاءالى بومالقياءة)

فىأبديهم لانالدرهم اذاثنىلايؤدىف كلامالعرب الاعن اثنينباعيانهاولتكن الوا<د يؤٌدىعن جنسه
كاتقول العرب ما كثرالدرهم فىأبدى الناس بعنىملأكثرالدراهمفى يديهم لانالوا<ديؤدىعن

وقاوهمشتىلاربقعبهم

اتفاق ولاتعاضد ( كاما

لوقك واار الا در
أطفأهاالله) كلما أرادوا
غ0

.زع

-

حاراية ادع بوادفهروا

ميقمطمرمن
ا

اللهعلى

وقدتاه الاسلام

وهم فى»لكالجوس وقيل
كلماحار بوا رسول

صل اللهعايه 2

الله

نصر

عليهمعنقتادةلاتاقبهوديا
فى بلدالاوقد و<دنه من

أذلااناس

ولىاتنلهالست بحارحة كاتقولالجسمة
هتعا
اصفةللله
ليد
الجعفئبتبهذاالبيانقولمن قاىلاحن!ل
تعالى الله عن قوطمعاوا كيرالينف قكيشفاء)يعنى اتنعهالى برزقكابر بذو بختارفيوسعءلى منيشاء
و يقترعلى من يشاءلااعتراض عليهفىملكهولاذمايفهله(ق)عن أفىهربرة أن روسل اللهصلىاللعليه
وس قالقالادننياك وتعاىأنف نفقعلرك وقىاللبدااتنتغهميلاضهانفةةسحاءالليل واانهارارنتم
ماأنفقم نذخاق السموات والارض فانهمميذاقبصيدهوكانء رشهعلىالماءوبيدهالميزانيرفع ويخفض
هذا الحديث أيضااحدأحادايلثصغات فيب الاعانبهوامى ارهكاجاءمنغبرتشبيه ولاتكييف يوقوله
تعالى (وليزيدن كبرامنهمماأنزلاليكمن ر بكطغياناوكفرا) يىعكنامانزاتعليك ابة»ن القرآن
كفروامهافازدادواث_دةفى كفرهم وطغي انامعطغيانم,والمرادبالكيرعاماء ا لوودوقيل اقامتهمعلى

كفرهم زبادةمنه فيه(و أ'قناينم

العداوة والبغضاءالىيوم ااقياءة) يعنىألقيناالعداوة والبغضاءبين

البهود والاصارى وقيل ل ذتلك بايانطيواهئوفدفعلهم مختلفينفىدينهممتعادين م:راغضينالىبوم
القيامةفان باعلضبوودجبر بو بعضهمقدر بو بعضهممشبهةوكذ اك النصارىفرقكالملكانية
والنطور بةواليعقو بيةوالمارونيفةفهانذ|قاتلمعنى ياضاحاصل بينفراقلمسامين فكي فكوذنلك
عيباءلى المهودوا لنصارى حتىبذموابهقلتهذه البدعالى حدات فالمسامين | احدنت بعدء صرالنى

ينهم فسن
ل ذالك
د”من
امى
صلىال عهليهو سل اوصءصحرابة واااتاصبعيدن أرماافىل|اول فليحكنث
جعل ذلا عيماعلى الموودوالنصارى افلىذعلصكرالذى نزفليهالقرانءلى ر سول اننةصلى الثةعليه وسلم

يثهم م ينهلكهم
لبع
عللي
لكن ا
 ١وكالناأاورقادللحرب أطفأهاالله) ياعنلىكبلمهوافدسودخالفؤااح
أأفسد وافبعثاللهعايهم حْتنصىرالبابلى ث أمفسدواافلبعلثةعايهم طيطوس الروى ثأمفس_د وافساط الله
علههم

عن قوطالانمواًكاهمأ لسحت لبس

(ة ) 6 5للعامةوعن| إن عباتنرصى التهغمهاحى نشد
ءالاول
م كانوليصنعون) هذ اذماعلماو
د

(عن قوطمالام)

يعنىالكذب

(وا كلهماأسحت)

والمعى هلانهى الاحياروالرهءانالوودعن

آنةفى القران حدث| رك

لة
زنك
معئن ا
رنهى
تارك اا

قوط الانمواً كاهالسحدت (البمس ما كانوايصنون)الاي<عبانرىوالرهيان وااغذيليرنمهمعن المعاصى

م تكب انك رف الوعرد

رك النهىعن المنكر عنزلةمس تكبهلانالناتهالىذمافريقينفىهذ دالابةقالابن
اذانيدت لاعل
وه

(وقالت اليم_ود بد الله

عماس ماف الهرآنأشدتو بخامنههذهالآيةوقال الضحاك ماىالة رانآئةأخوفء :ندىء٠نها  0قوله

مغاولقغلت أبديممولعنوا
عزو+ل (وقالتاابووديداللهمغلولة) زاتهذهالآبةىة :ادلاصوودىقال ابن عماسانالله كان
عاقالوا .بدلادمسوطتان)
قادلإسبطوعلوىدحتى كانوا ؟ ثأراملونااسلاواًخصيهم ناحيةفاماءم ! الثقوتداءلى اللةعليهوس_ل
روىان اليهوداعنر»الله
وكذبوابهكهعنم ماسط علبهم من السعةؤعندذلك قالةتحاص بدالنةمةلولبعنى محبوس_ةمة,وضة
للا كذبوا داعا نه

لررق وال تلو السطاءقف.بوا اللهتعالىالىالسخل والقبرض تعالىاللهعن قوط_معاوا كبيراوااقال
ح ا

الب_لامكف الله مااسط

خةاص ولوينههبتقياةلموودورذوابةولهلاجرم ان اللتعالى أ ركهممعهفى هذ هالتقالاه
حييث
شا لم
نقالة
فهالم
هذ

|نم ,-وقالتاليهودايلدلهمغاولةيعنى نعمتهمقبوطةعناوقيل معناهبدالله مكفوفةءن
خالبتعاالرىاع
فق
لقولهتهالى
ادباؤنا الكلوالقول األصاوحل
عبذنافليس ياعلذاببنقدرمايبر برهقمسماهوءذلبكد ة

عايءمن السعة وكانوامن
أ كثرالناس مالافءندذلك
قالؤ :حاص نداللهمغاولة

إشفق كيف يشاءواعل انغل اليدو سطهاحازعن الل والحود يدلء_ل قولهتعالى انديهد_لى اللهعليه

ورضىبة-وله الآخرون .

وس ولتاحمليدكمغلولةالىع:قمك ولانسطها اكللبسط والسببان اليد] لةلكل الاعماللاسيالدفع

فاشركوا فيه وغل ال د

يد حازافقيل
للى
ال ا
يب وأس_ندوا المودوالبخ
للى
ابب ع
المالوانفاقه وامسا كهفاطلقوا اسم الس
للجوادالكر يافمليياضدومبوط اليدوقيلبخلوالمقبوض! ليد و وقولهتعالى(غات يدهم ولعنوا
لناالجواد
عساقالوا) يعنىأمسكت أبديهمعن كلخيروطرد واعنرجة اللُقالالزجاجردالئةعليهم فقا

اتظوالرجتلاءو أيتيرح المغاولةلمسوكه كر عدارال ليود نالل كن ندعو يهم

ا

و بسطها #ازعن البحل
والحودوم:هقولهتةالىولا

تحدلندك مغلولةالىعنقك
ولاتسطها اكلبسط ولا
يقصد المتسكامبهاثبات يد

اتسادفة رجهت فعلىهذ اهومنالغلحقيقة أىث _د تأ بد.مءهمالأىعناقهم وطرح.واق

النارجز|ءط معلىهذ|القولومعنى لعنوايافالواءذ بواسب_مافالواف عن لعحممم أنهممسخوا فالدياقردة

ولاغل ولاسط حتى أنه

وخناز بر وضربتعايم»الالةوالمكتةوالجرباةلوفاخرةط معذابالنار ةُُوقولهتعالى (بليداه
ا يعتاسوات رودو

مبسوطتان)

تعمل فىمالك يعطىو عع

لبي ماافترءواتاتره

بالاشارة من غيراستعمال

فقد
عتلعىااللثى اللعهن قوطمعلوا كبيراواأجي:باوامهذ|المواب علىقد ركلامه ,وأمااالكللايمدفى
اختلف العاماءفى معناهاءلى قولينأحد هماوهوم ذهب جهورالساف وعاماءاهل! اسنةو باعلضمتكامان

اليدولوأاعلطىاقطم الى

ادر لالقالواما
انبداللةصفةمن صفات ذانهكالسمعوالبصروالوجهؤ يجب عليذااولاامالنتبساايم وكركها كاجاءت
أبسطبدهبالنوالوقداستعمل
فىالكتاب والسنةبلا وكليافتدبيهولاتءط لقال اللهتعالىل اخلقت بي دى وقالالنىصل اللةعليه
كالناةلرادنيدبه ين والتقول الثاتىقولجهورا-:كامين وأهل التأو ؛يلفام.قالوااليد
وني
 -ع

حي لاأصع اليديقالبسط

الباس كنفيهى ص_درى

بذ كرف الاغةعلى و<وه أحدها الهارحة وهىمعاومة وثانمهاالنعمة.قالافلان عندى نداث_كره عابها

شءللاءاس الذىهومن

ا الام
هبدذلك
مللا
لى أولىالاددى والابصارفسسروهبذوى القووىالءقولو يقا
ناعلالاله
وثالئهاالقدرة ق
مادكهومئهقولهتهالى الذى يده
والمعنى سلبكالالقدرة ورابعهاالملاك يقالهذهالضيعةفى دفلا نأىف
عقدة النسكاح أىعلاك ذلك أمامارفحاةتفية فىصفةاللا زوج لانالعقلدلعلىانهمدنعأن تسكون

ف عىل لابدانيكير تأديل

يدالثةعبارةعنجسممخصوص وعضومي كبمن الاجزاءوالابعاض تعالىاللعن الجس_مية واللكية8.3
تتاىلي-دمها
سىرال
سان
والتشسهعاوا كبيرافامتنع بذلكأن"تبكون «اللهعه:ى اارحةوا ماسائرافلمع

أبديهمدعاءعايهم بالبخل

المعاقى كسفان ومن لينظر

هدفعىحيقارة دعن القدرةوعنالملاك وعن النعمة
للي
اوالأن ا
-خادلةلان؟ كثرالعاماءمن ا١تكامين زع.

ات
ياطق
ئن
اران
بلق
وههناااشكالان أاحدلهيهداانذافسرت بعنى القدوةفقدرةاللهوا<_دةونصا
اليدينفىقولهتع الىبليداهمسوطتان وأجيبعن هذا الاثشكالبان اليوودااجه_اواقوطم بدالله
11:25:5
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امثالهذهالابةوقولهغات

ومن كثامنواأل اق الله
 1تغل فىجهنمفهىكأنها

غات واغائنيتاليدفىبل
بداه مسموطتان م

رد قوطمونساكارهأ بل وغأد ل علىاثباتغابة السخاءلهوات البخلع »:فغابةميبكل اهلسخى أنيعطيهيدنه

(من اعنهالله) شسرعقو بالفلمة.قةمن أاهللاسلام فز عمككوذلك اشارة الى اتتقدمأى الاعان أىبشميرمانقمتم مناعاننانوابأى
ااب
مذضفاف قبلأوقبل من تقديره بشمرمن أهل ذلك أودبن مناعنهانتة (وغضبعليهوجءل»نهمالقردة) ينى د
جزاءولاددمن ح
ابتنهم مسخوااؤردةومشاهم
بلس
فاشب ا
السبت (واخنازيبر )أىكفار (8٠ ن)أهل ماد ةعيسى عليهالسلامأوكلا اسلخين من ص
مدعحوا خناز بر (وعيد

تحيةبمى ضرب

الطاغوت) أى التجلأو

ومنهقولهتعالى فبشرهم بعاداباي ومالمعنىقل هل أنيك بشمرم.ن أهل

وجيع #

ذلك الدميثنو بةفانقلتهذايقتضىان الموصوفين بذلك الدين كوم بعالبثممرلانه ته الىقابلشمر

الشطانلانعبادتهم التجل
بتزبان الشيطان وهوعطاف

-لىدلةمن كانهقلى ومن عمد

الطاغوت وعبدالطاغوت

ك عنلعذهالله أوهومنلعنهالله
يلأ
ناده
ومسخ دورنهشسرهن ذلك فو وقولهتعالى (من لعنهالئة) معن
ومعنىلعنهاللةأبعدهوطرده عن رةه( وغضب عليه) يعنىوانتقممنهلانالغضباراد 5الانتقام من العصاة

جزة

حه_إوا»ما «وذوعا

(وجءلمهمالقردةوا+نازير) يعنىمن المهودمن لعنهاللهوغضب عليهومنهم منجعلهم قردةوخناز بر

قالاءانعل.امسماسنوخين كلا هصمدااب السبت فشبانهيم مسخحواقردةومشا مهسم<واخناز ير
والفطنةوهومءطوف على

وابء_د نزول
رذي
كنففال
نكا
أاصنفعىاب السجتمن البهودومسخالخحناز ير
وقيلانمسخ القردة ك

المائدةفى زمن عيموىعليهالى_لام ولائزاتهذهالآبةعيرالم_..امون البهودوقالواهم يا'خوانالقردة
وت يعنىمن أطاعالشيطان
غبد
ام ع
طمنه
لجعل
اىو
والناز بروافتضحوابذلك (وعبدالطاغوت) يعن

اللهمنهمعبد

الطاغوت

(أوائك) الممسوخون

الممعونون(شسرمحكانا)
جات الدمرارةللكانوهى

لاهله [اممالغة( وأضلء-,
كو
لءن

سواءااسييل) عن قصد

0

الو الىالحنة

:

1

00

1

:

000

انهممؤم:ون راذونبالذى جاءبهوهممتمسكون بضلاامم وكغرهم فكان هؤلاء,ظهرونالامانوهم

||فذلكمنافقونفاخبرالةتعالىنبيهصلىالنهعايه وس(حاطموشأنهم (وقددخلوابالكفروه ,خرقجدوا

1

0

فهاسول لهوالطاغوتهوااث_يطان وقيلهوالت ل وقيلهوالكهان والاحبار وجاتّهانكل.ن أطاع
أحدافىمعصيةاللهفهد عبد دوهوااطاغوت (أولئك) يعنىالملعونينوالمةضوبعامموالممسوخين
(شسرمكانا) يعنى»ن يرهم ونس با لشسراالىلمكان والمرادبهأهلهفهو.ن باالسبكنابة وأقريالدانمكانهم
بدق قيوعلهتعالى
سقرولامشكداشنرأامنه (وأضلعن سواءالسبيل) يعنىوخطاعن قصدطر ا
2
2
ا
:
(واذاج .اؤٌ كقالوا امنا)قا قلتادةنزاتفى ناسمن |ليوودد خاواءلى رسولاللهصلى النهعليهوس! فاخبروه

ور

ان امن
ا

ص

اللعليهوس

05

0ى0
كا .نوايدخلون عل
الم
لم

(واذا جاؤ؟قالوا اهنا

3

:

3:

12

12

بهب)ه) ييعنعىن اىناودنهملوا كافر بن و
مث
1خرجوا خكلاودا كاففرربن
نمليتعاقى بق
ن الاعانفهم2كافرون
دلوبا
موئعمنى
هم

عزوجل( .وترىكثيرامنهم ) الخطاب لانىصلىالنمعليهوس يعنىوترىياجكدثيرامن البهودوكلمةمن
سكأن
ت:مل
ون اتبعدض وانعهلذاهالافعال المكورةفىهذهالابةما يكفاعنلها اكاملهودفلذاقال
تعالى وتركشي
ىرامنم(.سارعون) المسارعةفىالثئالمبادرةاليه بسرعة لكن لفظةالمسارءة|هاتستعمل

فخيراتوضدها الخيلةوتقالقااشمرف الاغلبوانماذ كرتلفظة
 | 0 00 0ف| اميورمنهقولهتعاالىرعبون ال
000

 1المسارعةفى قولهسارعون (فالاثموالعدوانواً كلهمالسحت )اقائدةوهى انهمكانواأبقدمون علىهذه

3

00 0

المنسكراتكأنهم حقون فبهواالائماسم جامعلجيعالمعاصى وا نوياتفيد+لحتهالعدوانواً كل السيدة
فلهذاذ كرائنهالعد وانواً كلالسححت بعدالاثومالمعاصى وقي_لالانمما كتمودمن التورزاةوالعدوان

0

0ك تاتحدتت
ول

1وا
د
وك
قد تقر يا للماذخى من

او

111

رس

رسشحاتوما كانوايأ كلونهمنغيروجهه (لبئسما كانوايعملون) يعنىلبئس
لواا
| م|اهزادووافايها

كان هؤلاءاامهود يعملون وهو مسارءته .الاىلاثم والعدوانواً كلهمالسعدت مهقولهتعالى( لولا)
لعم
ال

هلاوخ عنايسى الوخيض والدوب (نهاهمالربانيونوالاحبار) قالالحنالربانيون
عاماءا هل الانى _.ل والاحبارعاماءا هل التوراةوقالغ_يره كلهممن اليهودلانه مهل بدكرم

0ا
11#7111##1111اا
ك

ولائ
الكذب (والعدوان) الظلأوا
لختص
امان
عبي
د,و مااينتعداهمالىشغيرهم والمسارعةف الشيئالشه_وفي
عسهبسرعة (وأكلهم
ا
السحت) الخرام(لبئسماكانو
س
ئ
ب
ل
)
ن
و
ل
م
ع
ب
شياعماو(هلولا)دلاوهوت:حضيض (ينهاهمالربإنبون والاحبار

:

( .منالذينأوتوا الكتاب) من لابيان(من قوبالتعفار )أىالشركين 

(/ا٠ه)

وذوعطف على الذين اانصو َ

كالككنانا بدمرى وع لى
قولاوهم معذلاكيبطنون السكفرو سمرونه(من الذينأونواالكدابءن قبلكم)-نى اليوود(والكفار)
تعلق عرد ةالاصنام واءاف_ل بينأهل! اعكتابوال-كفار وا نكان أهل الكتابمن الكفارلان كفر

ا مش ركين منعبسل ةالاصنام أغاظوأحفش من كف ره لالكتاب

(أولياء) يعنىلاتتخدذوهم أولياء

والمعنىاكتاانأبهولالكفاراكذواد يشكبامعشمرا ل مونين هزواوسخر بةفلاتتخذ وهم ن أتولياء
واأضارا

(واتقوا النهانكنم مؤمنين) لعنىمؤهنين -قالانالاؤمن ,أبىموالاةأء -داءاطعزوجل

 0قوله تعالى (واذانادلملى اإصلوة| خذوهاهزواوا لعبا) قالالكاىكان منادىر.سو لالنهد_لى الله
علرهوسل اذانادى الى|ادلاةوقام المسامون اايهاقاات|اممودقد قاموالاقامواوصاوالاصاواو يضحكون على
ط يق الاستوزاء فأزل اللهذهالابة وقالالسدى نزات هذه الابةفىرجلمن

النصارىكان بالمديئةذكان

مله
ابدفدخ
خكاذ
اذاسمعالمؤذنيةول أشهدأ نلاالهالااللهوأشهد أن 2د ارسولاللهيقولحرق!ل
ذاتاملة شاروهو واهدلة نيام فطارتمثماثسرارةفا<ترق

وقالوايا

الدتواحترق«هووأه_4#-وقيلانالكفار

د قدأ بدعتش ايميسمع ع ل فماءضىمن الامقبلكفناكن ت تدعىا لنروة ققدجالفتالانبياء

قيلاك ولوكان فيهخيراكا نأولىاناس بهالانياءفن أبن لاكصياحكصياح العيرفأقيح هذا الصوت

وجملن أحسن قولامن دعالىاللاهلآوأنز ولاذاناديتمالصىلاة
وماأسمسج هذا افلاانمزلاللةء زو
اتمذوهاهزواواعيا

(ذلك بامم قوم لايعقلون)

يعنىانهزوه .واعبومن أفعال|اسفهاءوالدهالالذبن

لاعقلطم ف قولهتعالى (قل يهل التكتاب) الطاب لاننىصلى الاعايه وس ريعنىقيلاد طؤلاء
المهودوالاصارىالذيناتخذواد ينك هزواواعيا (هل::قهمو نمنا) يعنىعنلكر عوانانا تعيبون

علىجيع الاندياء».ن قبل وهذا
أنزل
والمهنىهل كد ون علينافى الدينالاالاان باللهدوعا نزلاليناوبا

عطف على الذين الرورة

أىمنالذين أونواالكاب

قمبنا-كم ومن التكفار
(أداياء واتقوا الله) فى
٠والاة الكفار (ان

كم مؤمزين) حقالان

الامان حقايالىه_والاة
أعداءالدين (واذاناديتم
لىدلاوةاتخذوها) أى
الصلاة أوالمناداة (هزوا
واعيا ذللاك بأنه-م , 0
لاعقاو  60لانلعبو-م
اوتروهة موا فعالالسفهاء

دالجهلةفكانهم لاعقلطم
وفه-هداءٍ-ل على بوت

الاذان ينص الكتاب

هل
يقل
لابلاناموحده (
.الكتابهل تنقمونمنا
الاأن آمنا بالنه وما تل

اليناوماأنزلمن قبل)
يعنى هل ت«يبون منا

اوززار
ووراء
دعاز
لفعو
ابىرا
بأ
خن
وافع
دب ور
بخدا
عليهدوس_إ نافاربهنوودفيهمأبو باسر بنأ

نبأبى

الناومانزلالىابراهيمواس_معيل
اتزل
ومأ
ازارواشيع فسالوه من بِؤْءن بهن الرسل فقا لأوه اله

عنمن به فائزلالنةهذه الآبةوقيلانم_قالوا اوالئةمانع( أهلدينأقل حظفى انليادوالآشرةم >_:ولا
ديناشرامن ديم فازل اللهذهالابةقلياأه_ل

وتنسكرون الاالايمان الله
وبالكتب المنزلة كلها

(واناً كثرمفاستون)
وهوعطف علىالجرورأأى

وماتنقمون مناالاالاء.ان

السكتاب هل تنقمون مناالاأن امنابالثة وماأنزلالينا

وماأ:زلمن قبل وهذاهود يتناااق وطر يقناال:قم فلتنقدونهعلينا (وانأ كثر ؟فاسقون) يعنى إللةومانزلوبان كار
ماقامت>.كعلىالدبنالباطل مب
نما كرهتماعانناوتقمتموهء لينامععاسمبإناعلىلمقبسبب فسة ك و

]| الرياسةواخذالاموالكالباطلواتماقال كثر كلاناللةعلرانمن اهللسكتابمن بيؤء ن باللةو برسوله
أ
قولهعزوجل (قلهلأ نُكبشسرمن ذلك) «ذاجوابابهود ةلالمواامانهرفديناشرامن د.ف-ك
والمعتى قل باد طؤلاء ١لموودالذينقالواهذهالمقالةه ل خبرع بشمرمن ذلك الذىذ كرح ونقمتمعاينامن

فاسةون والمعنى أعادمونا
لانا اعتقد نانو<_.د الله

وصدق اتدائهوفسقكم
غاافئفكم لنافى ذلاى

ايماننابالئةو بماأنزلعلينا (مثو بةعندالله) يسعزناىءفان قاتالمثو بةمختصة بالا<سانلامهافى معنى و>-وزأن يكون الواو
الأواب فسكيف جاءت فىالاساءةقات وضءت الو بة.وضع العقو بةعلىطر يقهقوله

بعنى مع أى ومانتقمون

مناالاالايمان بالنهمع|نك

فاسقون (قلهل!ا نبشكم بشسرمن ذلك مدوبةعندالله) أى ثواباو
هونصب .على العيزواائو بةوان كانت مختصة بالا<س ان ول كمه اوضعت

».وضع العقوبهكقولهفبشمرهمنعذاب ألموكانالموودبزجمونان المسامينمستوجبون للعقوبةفقيلطم

(ذلك) أشارة الىماوصف بهالةومءن الحءةوالذلةوالءزة والجاهد ةواتتفاءخوف اللومة (فذل اللهيؤنيهمن إبشاءواللهواسع) كير

الفوااضل (عليم)؛ن هومن أهلها عقب اانهى عن .الاذمنتحبمعادامومذ كرمن يب

آمنوا) وااعاخبفتيصداصهم با لوالاة

”٠

م

الانمهمبقوله (أساوايك اللةوسرولهوالذين

الولىوانكان1اذ كور جاعة تنبمواعلىن الولايةننهدلوالغيرهتبع

أوقويلاانيمااؤٌ ؟الله
وا
التكفار و كافون لومهمفبين اللتهعالىفىه_ذهالآبةان» نكان قويافالدينفانهلاحافى نصرهلد.ن

ورسولهوالذين ام والميكن

ابليلهده بألوسائه لومةلاتموهذهصفة ا ؤمانليمنخاصين اجمانهمللتهعالى(ق) عبن عبادةبن الصامت قال
بابعءت رسول اللهلىاللةعليه وسل'علىالمع والاطلاءعةسرفوالإسرواانشط والمكرهوءلى نألاتنازع

فى الكلام أل وتبع
ومحل (الذين يقيمون
الصلوة) الرفععلىالبدل

ةفلفومة لائمثمقالت الى (ذلك فضلاللهيؤنيهمن
بلالتا
الامس أهلهوءلى أن نقول,ا لقأ ينها كا_نا

يشاء)ذللكاشارة المىاتقدمذ كرههن وصفهم محبةاللوهاينجانممللمؤمنين وشدتهم عالسىكافر بن
مناالذرينآمنواأوعلىهم
وأنهم جاهد وونفلسىابييلاخلالهفون ةلاومتمكل ذلكمن افلضن_ةلتهالى تفضلبهعلبهم ومن احسانه
الذرينأوالنصب علىالمح
الهم(والتةواسع عليم) يعنى تاعناهلمىواسع الفضلعامعن يستعقه وهقولهتعالى (ناواي> الل وهرسوله
(و.بؤنون الزكوة) والواو والذين آمنوا) قالابن عباس نزهاذتهالابةفىعبادة بن|اصامت حين تبرأءن موالاةاليهود وقالأوالى
ف (وهم را كعون) اللورسوله والمؤمئين يعنىأ داب د صلىللع ليهوسموقالجابر بنعمداللهنزاتفىعمداللهبن_-لام
لاحالأى بؤنونهافى حال وذلك أنه جاءالى املدند_ةلعىليهوسل فقاليارسولاللهان قومناقريظةوالنضير قدهجروناوفارقونا
ركوعهم فى الص_لاة قيل
وأقسمواأنلاحالسونا فنزلتهذهالآنةفقرأهاعليهر رسولالنةصلى الثةءليهوسلم فقالعبداللة بنسلام
اننهائزاتفى على رذىالله
رضإما بالئهر باوبرسوله نساوبااؤمنينأو اياءوة_لالآبةعامة فى-ق جيعالمؤمنين لالامنؤمنين بعضهم
عنه حانسا سائلوهو

أولياء بعضفعلىهذايكونقولهتعالى(الذينيق مون الصاوةويوينالزكوةوهمرا كعون)صفةلكل

را كع فى صلاتهفطرح له

مؤمن وريكونالمراد كبرذهذءااصفات يرا اؤمنين عن الامنلامفقنيانلفاقنينكانوابدعو ننم مؤمدون

صافى
خاء#ء كانهكان ج

لى المؤمث_:ين بانهميقهون ااصلاةيعنى
للاةوا لزكاةفوصتفعالاله
الاأنهمممكونوايداومون اعللىصفع

خنصره فلبمتكاف لالعه
كثير عمل بفسد صلانه

كسام ركوعماوسدودهافى مواقيتهاويؤتون الزكاةيعنى و بؤدون زكاةاً»واطماذا وجبتعليوم أماقوله
تعالى وهمرا كعون|ف|ه_ألتىفسه_ذيرفيه وجوه أحدهانالمرادمن الركوع ه!:الخذوع والمعنىأن

أكو نالمرادمته
وورد بلفظانع وانكان المؤمنين يصاون و يركونوهممنقادو خناضعون لاواميالنةونواهيهالوجه!اثانى ن

السببفيه واحداترغيبا

انمن شأنهمافامة الصلاةوابتاءالزكاةوانماخض الركوع لذ كرتشمريفالهالوجه الثااث قيلان

للناسىق مل فعلهليمالوا

هذه الآيةزات وهم ركوع وقيل نزاتفىشخص معين وهوعلىبنأبطىا!_قال السدىمى يعلى سائل

مثل ثوابهوالاة دل على

وهورا كمفىامعد فاعطاه خا ع فهعلىهذاقال|اعاماءالعمل!أقليلفى

ران الفدقهاقى ااشثلاة

وقطاطدقة
زاف
ندو
تن ق
أولى ووانقكا

وعلىأن الفعلالقايل

ااصلاةلايفسدها وااقول,الءموم

علىين أبىطالب وهورا كعموبدلعلىذلك ماروىءنعيد

الملاكبنسليان قالسألت أباجعف رد بانعلليىاقرعن هذ هالا يةاتماوليكالنةورسولهوالذ.نآمنوا

لايفس .الصلاة(ومنيول
الله ورسوله والذرن

منون فتقاانناسا يقولونهوءلىفقالعلىمنالذنيآمنواف وقولهتءلى (ومنيتول
مانلهممفقؤال

اللةتورسوله والذينآمنوا) يعنىومن نولالبقطياامعةاللةونصرر ولهوالمؤمنين قالابنعباسير بد

آمنوا)تخد هوايااًويكن

نالانصارومن بإنىبعدهم (فاقحزب الله)يعنىانصاردين الله(همااغالبون) لاناللنهاصرهم
المهاجر ب و

وليا (فان حب اللههم

على عد وهم واحزبالفاغة اب الارجللذين يكونون.عهعلى رأبهوهمالقومالذين يخْدمعولنامس
الغالبون)من اقاءةالظاهر
أهمكهوا لدءزوجل (يأمهاالذينآمنوا لاتتخذواالذين اتخذواد::كهزواواعبا) قالابن
حز بهيعنى ف
ماقاامضميرأى فانهمهم
ردا الاسلام مناذةاوكان رجال.ن المسامين
هث ة
ظلر
أنا
عباسكان رفاءةبن ز يدبنالتابوتوسو بد
الغالبون أوالمراد يحزب
هعالىه_ذه الآبةومعنى |تخذواد>-_:.ههزواواعباهواظهارهم الاس_لام بالنمهم
بوادونهمافائزل اللت

اللهالرسولوالْؤمنو نأى
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مبءون
ةحز
>لال
موأص
والب
ل مقنلايغ
اعتضد
ومن توطمفقدنوى حزبالله وا
لامس حزبهمأى أصامهموروىأنرفاعة

1

دولا

نز «دوسو ي!دالنرثة_دآظهراالاس لام نافقاوكان رجالمن المسامين بوادونهمافنزل

(بأعهاالذنامنوالاتتخذواالذ ن اذ واديف>ه هزواولعبا) يعنى كاذ هم ديك هزواولعبالايه ح ان يقابلباكاذ #اباهمأولياء دل

ييابلذلك بالبغضاءوالمنايدة

١

(أذلة) جع ذليلوأمأذلول ذمعه ذال دمن زعم أنهمن الذلالذ ىهو

زه ٠ (

ضد! امعو ةفق د سهالان ذاولالا مغ على

زئعكوااالة همأبوكربقّا ط وكرهذلك أصةابرسولالله ه_لى اللهعليهوس_ وقال ع ركيفةقائل
وم

أذلة قال الجوهرى الذل

يلل بين
لج
ذزور
ضد الع

|أناس وقدقالرسول اللهص_لى اللعليهوسلم أمست أن أقاتل|اناس <تى  5لوالاالهالاالله فى فاطافقد

الذل وقوم أذلاء وأذلة

أعهممنى مالهوذمهالاحقهوحسابهعلى اللهفقالأبوبكروانلةلاقانان من فرقين ااصلاةوالزكاةفان الزكاة

والذلبإلكسر اللين وهى

لقاناتهمعلىمنعها
حق المال واللةلومنعوقعناةاأوقالعقالا كانوارؤدونها الى رسو لانن اصللىهعايهو .س ا

وقالاً

نس بمانلاك كرهت|اصحابة قتالمانب الركاةوةالواهم أهل القرلةفتقلدا وارسيقهو خرج وحدهفلم

دكر .لال
سلعاوبن
جد وابدا من الخروجعلى اثرهمفقا
فت_إن
حمع
اش س
بيا
أنع
اب

ا داري الاتباءوقالركر

بو لماولد بعدالنديين] فذل من ارلىاباكصديى اقد قماقمام نىمن الائبياء

فقىال أهل ألردة,وقأاتعائثة توفى رسو لاللههلى اللةعايهو.سلوارتدتااعرب واسأبالنفاقونزل

باكلرىمالونزلالجبال الراسيات طاضهاو بعث أبوككرااصد يق خالدبن الوليدجفيىشكثيرالى بحنذىيفة
بالهامةوهم قوممسيامةالكذاب ؤاهلاك اللهان

اوعد

عل

طم بنعدى لدىفقتل جزة

ضد المعوبة يقالدابة
ذلول ودواب ذال (على

المومئين ( وم يقل

للؤُم-ين لتضمن الذل

فه
معنى الحذووالكءطان
قعياطفين عليوم على
ل
وحهاتذال والتواضع

فكانو<شى يقول قتات خبرااناسفىااهاية وش رالناس ف الاسلام! راديذ اث وحدىا نهفىحال اللشاهلية

قل جز و هوخبرا اناس وسفلحالمهة:لى مسيامة |الكذاب وهوشسراانا سوقالقوم المراد بقولهتءالى

(أعزة على السكافر بن)

أش_داء عام والعزاز

الارض ااصلبسة فهسممع
أباموسى الاشءرى أخراجلهها اكلمفستدرك وقيلهمأهل الن (ق)عن ألىهر برة قالقالرسولالله
صالىثةع ليهوسم 5هل امنهمأرق أفئّدةوأاين

لوباالامانعان والمسكمةعانيةوقال السدى

المؤمين كالولد لوالده

والعبدلسيدةو مع ال-كافربن
اقيم

علفر اوتكظ

لت فىالاتصارلانهمهم الذين نصروا رسولاننةه_لى النةعليهوس_| وأعانوهعلى اظهار الدينوقيلهم

أخياء منأهلالعن لفانمنالنخعوخ ة] لافمن أه لكندة وح إةوثلاثة؟ لاف من اط الناشس

جاهد وافىسيل اللهبوم القادسية فىخلافةعروءلى هذ |التقد يركو نهذهالاية ا<باراءن الغيب وقد
وقعالذ-برءلى وق

(ع'هدون فىسبيلالله)
ةاتلون الكفاروهوصفة
لقوم كضبوم وأعزةوأذلة

ى:ت-كونهذ والآبةمكزةوأمامعنى الحةفيقال أحبنت فلانامعنى
حم داللهتءال ف

جعات قاىمءرضابان>بهوالحيةارادةءاتراهوتظاه ذيراوعك: .الله تعالىا لعيداتعاءهعلب4وتوقيقف»

سأ-ن الثواب علىطاعتهوأن,شىعليهوبرضى
وهداءت-:هالىطاعةهوالعملعابرذىنهعنهوأن *حيبه
بوجب سخطهوعةوبته
عنه واحبلةعبد نن عهزوجل يسأانرع الىطاعته وابتغاء ميضانه ونلأايفءمال

وأن يتتحبب اليه ابوجبك الزالدي جهءانااللهمن حبي و .يحبونهعنهوكرمه يعوقولهآمالى (أدلةعلى
وان
اينطول
لؤمن
دمذنالم
رم-م
بوات
انهم أرقاءرجاءلاهل ديهم واخ
وين ءا طلخي
الودتعين وهممع رقتهم ومع بلك عابها

بل أراد لينجانهملاوانهم

أعدامهم الكافربن قالعىبن أنى

طالب اذلةءلى اللومذين يعنىاهل رةةعلى أهلدينهماعز تعلى | كافربناهلغاظة على من خالفهمى

دينهموقال ابنعباس تراكداهو|للوادلدهوكالع,د اسيد دواه.لفغىاظة علىالكافر بن كالسيععلى فر إسته

(ولاافون لومة لاع(

الواو>ةمل أنسكون
اءدالأى عاهدون وحاطم

فى المجاهدة خ_لاف حال
المنافقينفانممكانواموالين
لليهود فاذا خرجوا 5

جيش المؤمنين خ'ذوا
أولياءهم الببودفلا يعملون

شيأمازعامو نأ نه بلحقهم فيه

لوومأممنجانتاهملاؤه نون

 ٠وقالابن الانرارى أ:ناىلنةعلىالمؤم:ينبهم بتواضعون لاؤم:يناذالقوهمو يعنفون الكافربناذالقوهم

فجاهدتمم لله لاخافون

راجينللمؤه:ين مثغة ينعايومعلىو+هالاذال وااتواضع
قال
وقيلأنالذلهناعهنى الشفقةوالرحجةكانه

لومةلانم وان:سكون لاعطاف

تى لبّدءعلى علومتصد مهموفضاهمو 0فم لالاجل 0نهمذلياينى أنفسهمبلذلك
واعاانى بلفظة ع-لى

هياوققوله أعزةءلى
واس
ةذ
لعالىب ه
ادل
التذاللاجلأهم ضموا العماوه:صبهم فضيلةالتواضع ود

السكافر ين يعنىأنهم أاشعدقو اءفىأنفسهموع'لى عد انه(.عاهد ون فىسبيل الله)يعنى أنهمينصمرون
دين ال (لولاخافونلومةلام) يعنىلاخافون عن لعاذلفىنصمره .الدبنوذلك انالمنافقينكانوابراة.ون

أىمن صفهم الجاهدةى
سديل الله

0

دينهم اذاشرعوا فى اص
من امورالدين

لاتزعهم

(فيصبحوا) أىالمنافقون(علىمااسر وافى١أنفسهم)من النفاق(نادمين)خيرة مبحوا (ديقولالدبن آمنوا) أىيول بعضهملبعض
عندذللكو يقول بصمرىعهافاءلى

حينئذ فقيل يقولالدبن

آموا (أهؤلاء الذبن
أق.وا بإللهجهد عام

انهم لممكم)'ى اقس موا
باغسسلاظ الامان

انهمأولياؤ5ومعاضدوم

)٠ : 6

أن نأى» #ول بغيرواوشاى و #ازىءلىانهجوا بقائل يقولفاذا يقولالملؤمنون

هعالىرطمأأل اليهودمن أرَضاخَاوْوٌ  2جهم من بلادهم بلاكلقة
ه بلادهم أوأص من عدده بء:ى أنت
أن

وتعب ولا ون لاناس فيهفعل اابتة ك أماتىفى قاوسا,لرعب فااوادياره .وخربوها بإيديوم ورحاوا الى

أدمين )بعى فيصم ال:افةون الذنيكانو'بوالون
فعايلىص(م حواءلنىمماأسسرهوامفنىا
الشامو وقوله ت
سارالى'ايبود (و يقول |
الِهودنادمين على ماحد ثوايه أنف-همان أمىمجدلايتم وقيلندمواعاللىادخم

الذين آمنوا) ».ىوا ,ول 'لذينآمنوافىوقت اظهار النهتءالى نغاقالمنافقين (أهؤالاءلذن أة-موابالله

جهد عانم انهملمعم)وذاللكماؤنمنين كانواءت©>بون»ن حمانلاافقين عندى أظهروا الميلالىموالا
وهم.ن أمارناوالآن .صكامروا
ننهامان
ععا
مهدأ
لنهج
على الكفار وجودأيمانهم اللهودوالنصارى و يقولونانالمناذقين حلفوابإل
مم ؟ رف تقدير الحالأى

يحتهدين فى نو كيد
أعمائهم (حبطتأعماطم)
ساعتثت أعماط ,التىعماوها

ر ياءوسمعةلااماناوعقيد:
وهذاءن قولاللهءزوجل
شؤادة طمحبوط الاعمال

ونتجيبا من سوءحاطم

افاىمٍ ار (
مقين
هناف
بلم
أمفيبامنكاذنا
موااينلاعد اثنامن اليهودحبين للاختلاط مه
ظجلهمراوامن النفاقوموالاةالبهود (فاصدواخاسر بن )ي«نىانهم خسرواى
أى بطلكل خبرعماوهألا
نايلادبإقتضاحهم وخسيروافى لآخزةبإحباط ثوابأعاطم وحصاوابالعذاب الدائمالمقيم © قولهعزوجل
(باأمهاالذينآمنواءن برندم_:كوعن دينه) يعنى٠ن برجع منكمءن دينهالمق الذىهوءليهوهودين

الايمان فيختارامااليهودية أوالنصرانيةأوغيرذلك من
دفر
الاسلام فيمدلهو يغيره بدخولهفىب اعلدك
نلاسلامقالالحسن
أصناف الكفرفلنيضرالتهشيأوانماضرنفسه برجوءهعن الدين|اصحيم الذىهودي ا

علالثهتءالىأن قوماسيرجءون عن الاسلام بعد»ونتبيهم صلىالعللهيه وسل فماخ_برانه سأ بقومبهم
و حبونهوذكرهاحبالكشاف ان احدى عثيرةفرة:من العربارندتثلاث فىزمن رسولالله

ألعنواستولى
(فاصبحوا خاسر بن) اهللئىةعليهوس لموهم بنومد سآورئيسهم ذوالجاروهوالاسوداا«نسى وكانكاهنافتدب ,
افلىدنيا والعقى لفوات
لليله ول الىمعاذبن
عبلىاده و شرج منهاعمال رسول'لنةصلى النهعايه وس(فكت رسواللله صعلىا

المعسونة وادلواعمقوبة

(بأمها الذبن آمنوا
من برندملك عن دينه)

حيلة الوساداتالء ن فاهلكه ينهتءالىعلىند فبروازلك دامى دنه وخقبهذرارسوا لامسل اسع

|

هلاىللهعليموسل منالغدوًفمىخبرقله فىآخر
المسامين قله املةةحل قراالماءونبذاك وقبض رسول الد

من «رجع منكمعن دن ر بيع الاول و بنوحنيفةوهم قوممسيامةالكذاب تنأوكتب الرىسولاللهعل اىللهعليهوس منمسيامة
رول الله الى د رسول اللهأمابعدؤان الارض نصفهالى وندفهالاك فكتب !ليه رسولاالللهلصةلعليه

الاسلام الىما كان عليه

من الكفر برتدد مدق
وشاى (فسوف؛لى الله
بق-وم يحبهمو بحبونه

يرضى أعماطم وشنى

ل

امال فانالارض للهبورثها٠ن نشاءمن عبادهوالعاقبة إلتقين

وستاق قصة قتلهفما :تعدو :,وأسدوه قوم طليحةبن خو يلد نذأفبعث النهرسولانلة صل اللهعليهوسم
خالدبن الوأيد فقائلهفانمزم ب-عدالقتال ال اىلشامثمأسلبعد ذلكوحسن اسلامهوارند سبعفرق ف خلاف»

أرفاىباكصديق وهمفزارةقوم عب بذةبن<صن الفزارى وغطافان قوم قرة بنسامالقشيرى وبنوسايم قوم
الفحاءةءن عردباليلو بشوير بوعقوممالاكبننويرةالبربرعىوبعض مممقومسجاح بنتالمنذرالنيئة

لمهم مهأ و يطيعونه

دىو بن وبكربنوااثلقومالحخطم
نبس
لثكبنة
ااشء
التىزوجت نفسهامن مسيامةالكذاب وكندة قومال

و.يؤئرون رضاه وفيه

دببىكرالصدرقرذى انتهء:هوفرقةواحدة ارندت فى خلافه تمربن
ان زد فسكنىاللأهمىهمعلىب أ

دليل نبونهعايه السلام الخطاب وهمغسان قومج إةابلنامو وااختلاعفاساءف المعنىبقولهتعالى(ذ وف,ان اللهبقوحمبهم
ا بررهم يمام57
اأه ل الردةومانئئ الركاة
وين
للذ
و يحبونه) فقالعلىبنفىطالب وا سن وقتادةهمأب بوكروقاصاصانبها

فكان واثيات خلافة

الصديق لانه حاهد

فحةته
اصح
لوفى
امريدخبن

7ذلكأن النىصلىاللهعليهوسل لاقبضارندعامة العرب() كاتقدمتفصيإهالاأأهل المدينةواهلمكة

وأهل! لبحر/نمن بنىعبد القبسفانهمثبتواعلى الاسلام ونصراننةمهمولماالدابرئدمن ارد منالعرب

خلافةجمررضى النهعنهم اوس النىصلىاننهعليهوس! عنهمفضسربعلىعانقسامان وقالهن اوذووهاوكان
ومنعوا
البامإالنثرمع.لبةالنالهرجال من أبناءفارس والرا جعمن الخزاءالىالاسم المتض نلماعلنىشمرط محذوفمعناهة.وف,انى اللهبقوم مكانهم
(*) قولهاريدتاءةالعرب تقادالمذاىرندادهم فىزءن أفىبكرسيع فرلقاغير أه مصححه

وم
موقذين ان لكر ناوانهدل ىأ حكامهمُ قُولهعزوجل (يأمهاالذي نآمنوالا +::و-أدامموودوالتصطارى الاتنخذوااليهودوالتصارى
أواياء) اختلف فسرون ف ساب 'زوله -ذهالآبةوانكانحكمهاعاما بيع ا مؤمنإن لانخصوص أواياء) أى لاتتخذوءم
ننومالحمفال قومنزلت هذه 'لآبةفىعبادةبنالصامترضىاللهعنه وعمداللهةن
الب ت لأمنعم ت

أنىبن سلول سراألمنادقين وذلكانم_مااختصمافةالعمادة انلىأولياءمن الهود5كثيرعددهم شديدة

ؤ راوخمونهم
تتص
وست
وت

شوكتهم وافى برا الىاللهو لىرسولهمن ولابتهم ولاموالىافالئةورسولهفقالءبد اللنأنىلكنى لاأبراً

وتعا شرو نم-سم معاشرة

المؤمنين م عَلل الى

لنىة صعللىيهوسم يأباالحباب مانفستبه.ن
لال
اال
من ولاية البهودافالئىدوائفرولابدلىمنهم فق
ةذبل فانزلاللههنهالآبة وقالال_دىلما
ألا
ولابة الهود علىعيادة.ن !اصامت فهولكدونه نفقا
من الناس وتحخوفوا انبدالعليب!.الكفار فقالرجلمن بعض) وكاه-مأعداء”
ةلى
فامع
ئ ال
ادّد
طداث
كانت وقعة أ<_
المسامين أ»األمق بفلان المبودىو آخذمن أماناف أىخفا أنبدالعلنالههو:دوقالرج -لا خرأنالمق المؤمنين وفيهدليل على
بقوله («ذ-هم

بفلان النصرانفى من أاهللشام وا خ_ذمفه أمانافانازلللههنهالآبة ينهاهمعن موالاةالبيودوالتصارى
وقال عكرمة نزاتف أن لىباب بنعبد المنذر-ابعثهالنىصلىاللهعايهو.سل إلى بنىبقظرة حاينصمرهم
فاستثاروه فالىنزولو :قالواماذا .صنعبذااذانزاناجعلا صيعهفى حلقهاشار 5:لىانه الذيجواالهيقتلكفائرال

الثدياأسها الذين م1نوالاتتخذوا المرودوالنصارى أواياءفنهىاههالمؤءنين جيعا أن,تخذدوا اليهود

أولياء

أن السكفركلهملةواحدة
(دمن يتوظم مم فايه

منهم) منجلتهم وحكمه
حكمهم وهذا تغايظ من

ر.اسنولهو خأيرانه من دهم ضاراوأعوانا وحلفاءمن
واء
للهال
اىألًه_
باعل
والنصارى أنصاراوأعوان

اللفوتث_ديد فى ودجوب

داولنله ورسولهوالؤمنين فانهمم-م واناللوهر سولهوالمؤمنين منهبراء(بعضهمأولياءبعض)يعنىان

انية اناف فى الدين

نالفهمفىد ينهم وملتهم
مخ
بعض ارود أنصارابءضعلى ومين وان النصار ىكذ لك بدواح-سدةعلى

(ان الله لام_دى القوم

(ومن ينو مط منكمفانه.نهم) بعى ومنبدول اليهوودالنصارىدونالمؤمنين نت سرهم علىالمؤمنين فهو
ارضيهوزرضىدينهصارمنهم وهذا

ظاموا أنفسهم عوالاة

تعليممخن اللتهعالىوتث_ديدعظيم فى انب البوودوالصارى وكلمن خالفد ين الاسلام (ان النهلاميدى

(فدى الذين

منأهل د ينهموماتهملانهلا:.ل

حدالاوهوراض بهو بدينهواذ

الكفره

القوم الظالمين) نع-نى اناللهلابوفق من وضع الولابةىغ-يرء وضعها و:ولىالموودوالاصارى مععامه

بعداوتهمللوهلرس ولهولامؤمنينروىان أباموسى الاشعرى قالقاتاءمر ابينطابانىكانيا نصرانيا
فقالماللك ولهقا تلاكانهألاتخت <-نيفايعنىمساماأماسمعت قولاللهء زوجلباأمهاالذينامنوالاتذذوا
ا
ل
الميود والنصارىأولياء بعضهم أولياءلبدضقدليتنهولى كتابتهفقال لا كر.ي .اذا أهائهمالنهو
فترى من رو بهالعين أو
)معاونتهم
أعزهم اذا أذطماللوهلأاد نيه امذا أبعدهمالتدقات انلهايتمأمسالبصمرةالابهفت.المات النصرافى والسلام القاب (فيهم فى
يمنى هب انهمات افتصنع بعدهف اتعلهبعدموتاهقلاعآملنهوا استغن بعغنيهرهمن ال ينوع قولهتعالى

ثان لا<مال أن يكون

على المساء_ين وموالاتهم

(فترىالذين فىقاو مهمص ض )يعنىفترىباد الذبنفىقأوبومذك ونفاق (سارعون فيهم) يعنى

يسارعونف مودةاليهودوءوالاتهم ومناصحتهلانهم كانواأهلثروةو يسارفكانوايةثونهمو  2اطونهم

لاجلذلك نزات عبد اللهبن أفالمنافقوىأصهابهمن المنافقين (يقولون) يعنىالمنافقين( نخشىأن
نيما ذاكر 0.الدائرةمن دواثرالدهركلدولةااتىتدولوالمدنى يقولالمنافقون انماحاط اليرودلاناكدى
بأدنورعليناالدهريكروهو يعئونبذلكالمكروهاطز يمةفىارب والقحط والجدب والمواادثلخوفة

(يقولون) أىف أنفسهم
علىماأسروا( م ذى
ام وله

ل

نادا :رة)أى حادثة

ندور بال ل التى.يكونون
عايها (فعسىالله أنيأق

قالابنعباس معناه كثى أنلايتمأمىشد دو 0عليناالاممك كانقبلحمد(فعسىالله|أنيأ بافتساو
ى_يرفعإووهو عنزلةلوعد
اومن عنده) قالالمفمرون عسى مناللهواجب لانالكر ماذا أطمع ف خ

اللهعايهوسلم علىأعدانه

انىل فلعسهىأن بأبإلفخ سلولهرتجدالنصهلعىليهوب| على أعدائمواظهار
لتعلق النفس بهورجائهالهوالمء

واظهار الم.امين( أواعص

دينه عالىاديانكلها واظهارا سلمينءلى أعد انهمامملنكفاروالموودوالنصارى وقدفء_لاللهذلك عنه

من عنده) أى يعاسلنى

وكرمه فاظهردينه ونهسرعبد دوقيل أرادباافتعحفتحمكةوقيلة لح قرى !ايهودمثل خيبروؤذك وكوها |

عالليسهلام باظهارأسرار
المنافقين وفةلهم

(فما نا م) هن الشمرائعالمختلفةفتعبدكل أمةبمااقتضتهالمتكمة (فاستبقوا الخيراث) فابتدروهاوسابقوائحوهافب

لالفواتبالوفاة

ىعنىالتعابلىلاست,اقالحيرات (جيها) حالمن الضميرارور
والمراد بالديرات كملام الثةتالبىه(الاىللهمسبعك )ا :نافف م

والعاملالمصدرالضاف لانهف نىقيدراايهترجعون (فينبئ>بهاكنم ويه تختافون)فيبرع» لانشسكونمعه منالجزاءالفاصل بهن

ةك ومبطا-ك وعامل>م ومفرط-كم
وبإن احم (سشهمما
أنزل الله ولانتبعأهواءهم

أى بصرفوك أوهومفهوا

لوأى مخافة أينفتنوك
واعا حذره وهو رسول

()7.6

فانعمل(وانا )-معطوف:لى,الح ق 'أنىزانا اليك لكداببالق

كترم (فما آنام[) يعنى من الشمرائع املف ة هل تع لونبمأملاقيةبينبذاك المطيعمن الءاصى
والمو فى من اخااف (فاسةبقوا الخبرات) هذا خطاب لامة#د صل اللهعليه وسلميعنى فبادرواياأمة #د
ام) .ه-نى المطيع والعاصىوالموفق
ءجعك
يهمى
جىانن
إلاعمسال الصاحاتااتى تقر بككالىاننهتعالى (ال

فبك عاكنتم فيهتلفون)ي«نىفيخبرمفالآخرةبما كنحمفيهتلونم ن أمىالدبن
والحالف (

رىة الباتشكون معهفيخصل بينلق والمبطل وااطائم والعاصىبالثواب
خم ف
آخبر
نوياواللمده-نىالفي

والعقاب  0قولهتعالى (وأن !حك بيهم :لأنزلالله)قالبنعباس ا نكعببنأسيدوعبداللبهنصوربا
ورثاس إنقيسقالبعذ-هماب ض اذهبوابنا الى _د لعلنانفتنهعندينهفأنوهؤقلواياتجد قدعرفتأنا

(ع-ن عض

ل

إلله

انليوكفلاونا) عانلك
أارلاكدوا
ما أنزلواش

أحبار الموودوأشسر افهموساداته ,واناانتبعناك اتبعةنا امود ولمخاافوناوان يشناوين قوم:اخصومة
فنتحا كاليك فاقضاغاءليهم نؤمنبك ونصد قكذالىر -.و الللهصلاللةعليهو-لم ف زالالنههذ الاية
 0احمببنهعما ئزلالليهعنىاحكمببنهامياتد بلحم لذ أىنزلهاتف كىتابه (دلا شبعأهواءهم)

غيره (فاءلأتمايربدالله

يعنى وهام وك به قالالعاساءابس فىهذهالابةنكرارا تقدمو اهاأنزتفىحكمينمختلةين أ .الاية

أن يصدبهم ببعض ذنوم

الوك فنزلت فى شأنرجم الحمن وان ااب.ودطلبوامن أنيحادهوهذءالاية يزاتشان الدمىءوالديات

أن بذاب التوى عن

ااءلبهعضذهالابة ناسخةةاتخييرقفوله فاحكبنهم
عااننمبنسهمق
للك
حين نحا كوا اليهقاضص قاتي

١وأعرض عنهم و وقولهتعالى (و احذره,مأن توك عن بعضء أنزلاللاهليك)يعو واحدر حكن
فوضع ببعض ذلو مم

وضع ذلك وهذاالاهام

عملض
بكالع
بىتر
هؤلاء امود الذينجاؤااليك أن,يصرفوكو .صدوك >كرهم وكيدهم فيحماوك -ل
أنزل االلهيكفى كتابهواتباع أهوامهم(فاننولاواي)عنىفانأع

اانابرك ,ضابال>م عا
رذواءنألوايم

لتعظيم التولىوفيه تعظيم

الذنوث .فان .الذنوث

بعضهامهلك ف كيف بكاها
(وان كديرام ن الناس

افاةون) +ارجون
عن أعس الله (أخم

الاهلية بغون) يطدون

و بالذاء شائى يخاطببنى
اانضبرق تفاضاع-م<لى

رسول اللهد_لى اللهعليه

 6-1لفتلى 5

فياعلى بعض ذثو هم
الحو بةفباىلبدنعاض ذنوبهم وان اخص يعضالذنوبلان اللجهازااهلمدن
عنن)ى
يسقو
بلقل والسبىوالاء أت رجازاتهمعلىباقذنوماهملالآىخر #وان كثيراا.ن التاس لفا

فجماهارة يطلبهؤلاءالييودقال
المهودلانم رد واحك اللتهعالى(أفك الجاهليةيبغون )بع_نى ال
اانعياس يعنىحكالجاهليةما كانواعليهمن الضلال و الجورف الاحكاء وتحر يهم اياهعماأم اللةنه
وقالءقائل كانت باننى النضيروقر يظةدماءوهماحيان من موودوذللكقبلأنيبعثالله د اصلالله

عليهو-م فامابعث وهاجرالىالمدينةتحا كوا اليهفقااتبنوقر يبظنوةالنضيراخوان اا بوناواحدوديننا
واحد وكا ناوا<د ان قتلب والاضيرمناقتيلاء طوناسيءين وسقامن تمروان قتلنامنهم قتيلاأخذوامنا

نىصف منجراحتهم فاقض ددنناو ددهم فققالرسولاللةصلى النه
لعل
انةا
ماثة وأر بعين وسةاوأرشجرا ح

فضذ_-ل عاللىأخرىدم ولاعة_ر ولاجراحة فغضدت بنوالاضيروقالوؤلائرضىحكمك فانكل'اعدووانك

ماتألوفى وضعناوتصغيرنافانزل الدااللههألفي>ة.بغون وقرىئ“بالتاء على الخطاب والمعنى قلطمياد

اءفقالنو

الاضير تحن لانرضىبلذاك

دعهضعلى بعض فقراً
فنزاتو سر طاوس عن الرج'.يوفضلل ب
هذه لابةرناص بأ فك .ون

٠وقنين

(ومن أحسن )مبةءأوخبيردوهواستفهاء فىمعو | فىأىلاأحد ا <سن (ءن الله )دو

عزوالاا»:

فى(اقوء بوه ون )لاءيانك الاء فى هيتلك أى هذا الخطاب وهذا الاستفهاء لقوء بوة ون ةا همهم :لذنيتب ونا نلاأعد ل ٠ن الله

ولا!بسن حك منهوقالأبوعلىمعنىأتهومعندذوملان اللاموعنديتقار بانفالمعنىونزلنهياءن موالاةأعداءالدبن

يعددقيا)هحا)لملنالتكقادب (ملمهابئينزولاوانماقيل قبل
(م
لابشا

)(1+6

الشوئهوبينيديهلانماناسزعنهيكون

اذك

الذى لاشك فيه 5انهمن عند ا 2لل(همصدقالمابين يديهمن الكتاب) يعنى ِان:هصدق جيعالك:سالتى أ نزطاال 2له ( وراءه وخلفهفا تقادنم

على أنسيائه (ومههناعليه) قالابنعياسيعنى شاهداعلى

(م ا
ديه
نل داب)المراد

كنبا تى ب[دوم:هقولحسان

انالكدابمهون لنبينا  #وبعارقذهذووالالباب

 5افكاغطو يمدق
تاصق اللقعليهو-مواما كانالقر تياد ل الكتساى .3إولانهالكتاب
الذى ل
ايخ ولايةير ولإندلواذا كانااق رآنكذلك كانتشهادتهعلى اموراةو لال وا

الكتت المنزلة

سن

لانالقرإن عق

يع

لزبور كتب الله فكان حرف
وجيع ا
لكتبالمنزلة-قاود_د قاوقيل المهون الاءينوانما كالاقنرآنأميناءلى النكتب'تىقبإدفها
التعريففيهلجنس ومعنى
أخبرًهل الكتبع نكتههمفا قنالواذلاكف اىلقرآنفقدصد قواو'لافلا (فاحك ينويمه أ
نزالللَه)يعنى تصديقه الكتبم وافقتها
اذا ت ارفع هر لل
كتاباليك دوم بحاقان الىثرا اليك (ولاتعاحواءهم) عفاد ||فالتو-يد والعبادةونا

تنبعاكواولااموه3

زا

عياضلاتأجذباعوامدق جنا دن (مماجاءك من الاق )

يغنىولاتدآرف عوابا الدىباه ٠ن عندالله وام

وقو!له

وم

دي

اماد من

أرسانا
ل

كلك من

الى اليهأنه

ا نامج مارغر وسمنالجانالاردغير لىحلي وسلايعأهواءهمق | و|لد إل أنا فاحدون

ممدصلىاوم

وعامهمأجعين بداي ال)لناقلطتاتكترفس ارمالثلايةأمةوهاماعيدى وامة (ومهمنا عليه) وشاهدا
دعز

و

لي

ا قيياهدىرن روم

شرعةونه اجاوامرعةالشمبرعةيعنىلكلأمةشر  2 0عوادعيل م  0اشرلعة
والدن واحود لور

راص الدريةه ن ا
يلشترعفاو

ا

اي

ام

ا

]5رات5 0فسك يكنه
ق ار

ولا 0

|أحراتض لعاايل

رت ا
لقمز بعةالطرلاسر يقةالاطية المؤدبةالىالدين وا هاجااطربق الوماح وال انق17-5 3
كيم الدريعه

رار ندر ما وردنا

يان0

ا

وفك تروت 0

طاقن تود النشمر بعةه
ى التىااص لدي ام#بافدواتاج لطربقالواضحالدىو إلىالر 5

قالابن ع
باس فىقوال شي عرةومنهاحاس:ةوسديلاوقالة :دةسه لاوسئة فاادأنمختلفة احورادّشر بعة

وللانخيل مثبعوةلاقرن شربةغيحل اللةعزوج ل فيهامايشاءو بحرممايشاءليعل من يبطيعهيمنتعصييه

ا-اداعلى

 5 72اا
ب

سيلاب وه(

ولاتنحرف فلذا عدي

والدبن الذى لايقبلغيره هوالتوح.دوالالخلا صن الذىجاءت بدجيعالرسعالبي السلام وقالدلىين | ؛و:لفنكاانتهقنيلتحرف

أى ط لب الاكان منذبعثآدء علمءالسلام شهاد:أنل االهالااللهوالااقرار ساجاء عهند
ناللّ ولكل قوم | حماجاءك من الحق:تبعأ
شر بعةومنهاج قالالعاساءورد تآناتدالةعلىع_دم ال.اإن ىطر يقهالانبياء وال
ر
س
ل
م
ن
ه
ا
ق
و
ل
ش
ي
ر
ع
أهواءهم أوالتقدير عادلا

كوملمانالدنبنمتاوفدىربنقهوحل
وتىداةالوةلعفهلأىنرحأهصقوملوااولاتلبءدايءننن ببوناقوله أواف.ك الذينهسدىالله م
|.جاجءاءكانلكالمنك)
فهداهم اقتدهووردت آنا
ه
م
م
ن
ه
ا
ه
ذهالاي
ةوهى قولها-

جعاءامنكم

أماالناس (شرعة)شربعة

شسرعةومنهاجاوطر ايمقع بوهنذ هالآباتانكلدادو دم الاينفي ىذ الاعلىأصول لدت ( ٠ومنها جا)وطر يقاراطضا

اولفيه
منالابمنابل وملائكته وكتبهور -لدواليومالآسروكلذلك جاءتبهيالرخسلمتلنعفنادولله

وأماالآبات الدالتعلى حدوالمان ببنهمفحموالةعل اىلفروع وماءتعاق بظواهرالعياداتؤائز أتنعيد
اللهقعيادهفى كلوقتبمايشاء فهذدطر
ب اع نينهذهالآباتوادلهأعإ باسراركتاءه واحتنجبهذه

من قال ناتممرع من قبلالا.لزمنالان قولهسكل جعلنام_:
ا>يسرعة ومنهاجايد 5لعلىأنكلرسولجاه
1
0

رادل به.نقالن شسربعة
من قبلنالانازمناد كرالله

انزالالتوراةعلى “وى

 0لام مانزالالاتجيل

ةس ول لخر قالتعالى(ولوشاء'لله لجعلمأا
تمر دعه خاصة فلابازمأ مةرس ول الاقةداءبشر بع ر

دي

بعى جاعة متفقه  -لىثمربعهواحد ةودبن وا-ذلااءةلاف فيه (واتان ايباوم) نعنىوالكن أرادان

امزالالقرانعل عدلل

بم
أانلز
مانن(
ةواو
وشاءا
اللهل
حعل
دة)

عليهالسلام .

جماعةمتفقةعلىثسر يعةواحدة (ولكن) أراد (ليباو  )5لميعاممللكةالمختير

(فن تصدق )من أصصاب الحمق(به
ف)بهالوقصكاصفراعفراعةنه)4فالمتصد ق بكفارة إلتصدق بإحسانهقالعلي
نهالس
صلام
دمن
ق
بدمفاد ونكهكفاانرةلمن يوم ولدت
ه
أ
م
ه
(
و
م
ن
ل
ع
م
ا
ع
أ
ك
ن
زا لاللهفاوائ.كااظهاملمون) بالامتناععن ذلك (وففينا) معنىقفيت'لثئ
بالشوع جعاتهفى أثرهكانه جمل فى
ان ع

+ه١ 2 قا) هو

حال من عسى (لمابين
الايل فيهه_دى ونور

ومعادقا لما بين يديهمن
التوراة ) أى وآاتناه

١ه( ٠ ٠

قفاه  2لففاه شهفوه اذانبعه

(على! ثارهم) على؟ثارالنبيين الذينأساموا (بعسى

أذلا سكنواعن وناانى صل النهعلي .ولمتعبد| بعداابه »#:اأواجليه واءكانمن شمر يعةءن قبل
أملاوذهبتالاشاعرةوالمعتزلة الىانعمنذلاك وه«واختيارالآمدىمن المتأخرإن وان الاؤلوناصحة
مذهههمبا انلاجساعمنعقدحلىجعاةلاسدلالبةولهوكتبناعاي ..فيهاان!انفس باانلفآسبةمع انه.ن
دون
باولا
ع.لو
ترائ
مىاس
اىن
ن عل
ًتوب
شنرقبعدةممنلادهمذ كورف ااتوراة ومك

بثمريعةمن قبانا

لاصحهذاالاستد لالقرقولهته فى(لفنتصدقبه)يبعانىلقصاص فليقتصمن الانى (فهوكذارةله)

فىهاءله قولان أحدهمااناطاءى لمكنابةعن الجروح وولالمقتولوذلك

أن الجروحأووالى المقتول

الاتجيلثا بتافيهدهدى ونور

اذا تددقباقصاص كان ذلككفار ةلذنوبهدوهذ اقوملسبعنود وعبدالله بنعمروبانلعاص واسن

ومى_دقا قصب مدقا

س( يقولمامن رج ل!صاب بثذئ
ه اولله
ي_لى
انةص
ويدل عليهماروىء ن أفىالدرداء قالس.عت رسول ال
من جسدهفيتص دق بهالارفاعلهله بهدر جة وحط عن بخطهيمة رجاهلترمذى وء ن قأنالسماراً يت
عس فبياهلعذو رجه أبوداودواانسالى والقول
أاص
اهقص
ل في
|همئ
هلولسلم رفعالي
عهللىا
رسولا لل

إعطف علىناتباعلاذق

يدف -ه وقأممقامه فيه

وارتفع هدى ونور ابا
الذى قام مقامه فيبسه
(وهدى وموعظة)اتنصبا

عظا
وىاهد
والأ
الخ
بىا
عل

(للتقين) لانهمينتفعون
به (وليسم أهلالانجيل
يأمئازل الله فيه) وقلنا
طماحكموا بموجبهفاللام

الىذا_نميرف قوله لهيعودالىا هارح والقاتليعنى أنالجىعليهاذاعفاءن الجانىكان ذلك العفو
!ثا
ال

قنصا صكفارةله
لا
ائلك
اياؤاناخ نيه فى!لاخرةوهذاقول! بنعياس ومجاهدومقا
لنب
كفارةلذ
فاماأجرالعافىفعلىاللتهعالىويوقولهتغالى ( ون لايلحكلعهداف[نازوللئكه ,ااظالمون) يعنى لانفسهم

حأيثن/زحلكواابلمالءزوجل و قولهعزوجل (دقفيناءلى؟ ثارهم) يوععنقىبناءلىآ ثار
النسين الذينأساهوا (بعرسى ابنميمءصدقالمابين يديهءن التورا 0يعتىا نعيسى عليهاللامكان
مد_دقابان التوراةمنزلةمنع _:اللهعزوجر وكانالء.لىممهاواجياقءبلو رودااذسخعابها فانعسى

#ليهاللام نسخبعض أحكامالتوراةوخالفها (وآنبناه الانجيلفيههدى ونور) يفعنيىههدىمن
صمن_عيمرة
بياء
لةوض
اهال
الج
ين
بد
اىمص
معس
لبان
قبار
إلاخ

(ومصد قالمابينبديهمن ااتوراة) هبذتالكيرسارللاوللان ف الاول
بدبهءن |اتوراةوفا/لثانىالاخيار بإنالانحيل قملصلدتوراةؤذاهر

كرا ار (وهدىوءوعظةللتقين) قاافلوهدةىأمنيرى لانالانجيل
بنتهلسبس
ذنظين وأ
افرلقلبي
ال
لفتدة كر

وفت<-ه

بتضمن البشارة محمدصلالعا وسلمفكونسهبالاهتداءالناس الىنبوةتمدصبىالتةعليهوس وأما

وبحم 6

للاموفع

كون لاتحيل موعظةفامافيهمن المواعظ البلة:والزواجر والامثالوانماخص المتقينبالذ كرلاىهم

الم دزة #لىانها لامي

الذينينتفعون بالمواعظ وه قولاتء لى (وليحكم أهلالانحيل بماأنزل'للهفيه) فالاهل المدانىقوله

أى وقفينال ؤمو:اوا حكم وليحكم حتمل وجهيناحدهأ نكو زالمعنىوقلناليحكم أهلالانجيز يكونهذا اخراراءمافرض

(ومن /حك ىا أنزلالله عليو .فىوقتانزالهعايوم من الك عاتضمنهالاتحيل نم<ذ افئةوللان مإاهقمن قوله تودنكاوةفينا

فاؤلئثنك هم الفاسقون )
امار جون

ك3

الطاعة

قولاتكسور

وز أينمل على
اجلل
اخود فااثلاث ف.كون

كافرا ظالما فاس_ة :لان

بالك فى
فول كير والوجهالنانىأنيكونةولهوايحكم بتداءوفيه أمسللاصارى
دل عليهو-ذالة

كتتامهم وهوالاتجيل فان قلتتعلىهذ |الوجءكيفجازأن يم وابالهكبمافالانجيلبعدنزولالقرآن
فلتان المرادمهذ |الك الامانمحمد صلىاللهليهوإ لانذ كرف الانجيلووجوب التصديق بنبونه
موجود فاذا آمنوابمحمد صلىاللهليهوس! فقد حكموابماف الانجيلوقولة (ومن  -يماأئزلالله
فاوائك همالفاسةون) إعنىفأواك هرالخارجون عن طاعةاللةءزوجل قُُقوله عزوجل (وأئزلنا

قامر آن (بالحق) ينىبالصدق
ليكب
اال
دزلذا
اخطلابنللهنبعىصلليىهوسل يءنى وأت
بك) ال
اال
تيك
ال

الفا المطاى وااظالالمطلق هوالكافر وقيل

الذى

ون لحمفا نزلاللفههوكفربانلعلمهةظامفى حكمهفاسقففلىه (وأئزلنااليك الكتاب) أى القرآن-فرف التعريفي لاعهد

(الحتى) بسب اق وثاباتهوتديينالصوابمنالخطا

44
ٍفاسةون فقالجاعةمن'افسر بن انالات الثلاثنزالاتلفكفارومن غ_يرحكاللّهمن اليرودلان
ال
| المسلموانار-:كبكبيرةلايةالانهكفروهذاذولابن عباس وقتّ'دةوالض>:ك و بدلعلى صحةهنا القول

عام فى الهود وغيرهم

ماروىعن البراءبنعازب قالبزلانَنهباك وأءالىومن لكا نزلاللهؤأولئكهم الكافرونومن
ا
ه
ظالمونومن لمك ما نز الللفهأوائكهم الفاسقون فىالكفركل
لمكب أنازل اللهفأومك هم
وفرضنا على الييود فى
الللهفاكولئ
| 0جمهل وعن ابن عباسقالومن لمكباأنزلا
اكفهرمون اقلولىهالفاسةون هذه التوراة (أن النفس)
الايات الثلاثف البهودخاصةقر يظة والنضيررجه بودا:دوقالجاه_د فىهالذآهناتالثلاث منترك مأخوذة(!لنفس)مقتولة
(وحكتبا علبيمفيها)

اتلزكلاالأنهر د لكتاب اللفههوكافرظالفاسق و قالعكرم_-ةومن لمعك انرلااننةجا-دابهفةد

ماهذاقتاتها بغ-ير حق

كفر ومن أقربهولمكمبهفهوظال فاق وهذاقول!,نعباسأيضاوا تيار الزجاجلانهقالمن زعمأن (والعين) مفقوأة(باعين
عاا ننزلالألحكهفاالمابلهتهكعفارلىاولاستم,ىاأكلنفاتنردب.,.لشاقعءبناطالللةفهوككنافركفوقرلالبطااالولسبةوقنمللاعتكتبهوكاتبهوسرسأإهكواالفريومم:نلآ>خر والانف)جوع (بإلائف
و لأذن) مقطوع (الأذن

هذ هالآيات الثلاث
ونحوهذاروىعن عطاءقالهوكفر دون الكفروقالابن مس_هودوالمسن والنخمى
مر وظلموفق واليءذهب
لحم ذكبغير اللهفقد
اتشى وبادل
عامةفىلبوودفى هذهالامة فكلمن ر
ذي فيمن علأص حكمالثةثمردهعياناعمداو 8.بغيره وأمامنخئى عليه
هوق
لطاب
السدى لانهظاهراالخ

النص أواخلطأتفأىويل فلايدخلرافاىهلودء رد وال أع علراده و ةولدته (لوكىتبناعليه .فمأن النفس
بالنفس) يعنى وفرضناءلى نىاسرائيل فىالنوراةان نفس ااقائل بدفس المةتول وفاقافيقدل بهوذلكان

والسنّ)مقاوعة (بااسنّ
والحرو حقصاض) أى

ذتاقصاص وهوااقاصة

ومعناه ماءكن فيهالقصاص

اضالانتوفراة
الل:هالىحكفىااتور,اةانعبى الزاتىال#صن الرجموأخبرأنالمرودبدلوهوغيروه وأخبراًي
انالنفسبالنفس وهاؤلناءالممودغيرواهذا اممو بدلوهففضاوانى النضيرعلى ىقر يظةة_كان ذو
ىلنضيرأدٌو'اليهم الديةكاملةفغيروا|
النضيراذا قتلوامن قريظة أدوالمهمنصف الديةواذاقتل بذوقريظةمن ن ا

حلكمهفى التوراةوهوأنالنفسبالنفس والعين
حكاننه الذى أنزلهفى التوراةقال!,نعبا سأ +برال
بالعينوالانفبالانف وا,لأاذلنأذنوااسن بالسن وااروح قصاصقالف اطم حالفونفيةاون النفسين

فس .قتليهااذاتسكافا الدمانومذه الشافى أنه
ناتل
لن ق
ابةا
بالنفس و فقو ن العينينبااعين ومعنى الآ
لاقر سل بكافرلاصح.ن حديثعلىبن أب طىالب أن البصىلىاعلالايه وسإقالل باقتلملم بكافر

والالمكومةء_دلوعن

ابنعباسرذىالله عنهما

كنوا لاون الرجل
بالمرأة فنزاتوقولهأن
النفس بالنفس بعدللى

أنالسمل يقت-ل بالذى

رالبمرااًلواعليد
والرجلب
أصبنافع وعاصم و

زة

(بااءين )يعنىتفقأمها(وا,لابنلفانف) يعنىبجدع
الحد يثأخرجادفىلصحي دينفل وقولهتعالىوالعين
به (والأذن؛لأذن) إءنىتقطعبالاولااسسننّ) :عنى"هلعمهااسواائرالاطرا ف والاعضاءفيجرى رفع اللءطونات كلها

لاعطا ف لى ماعمات فيه

فبها القصاص كذاك وقولهتعلى (والمروح قصاص) يعنى فهايمكن أنيقتص منهوهذاأعميم بعد
صهذهالار بعةبالذ كرثقمالته الى
التخصيص لانالالهلتى ذ اكلرنفس والءين والانف وانلأغذن
هصكاليد والرجل والذكروالاند.ين وغيرهاوأمامالا الفنسن لناللدئ وكعنا
والمر وح قصاص على سبيلالعموفءماي>كن أمنينقد
 70أنالءطف على #لأن

بمهامنلفنسفس اجراء
ذاصلفىك وفيه عل
يمكناقداص فيه كرضفى .أ وكدسرفىعظم أوجرا<ة فىبطن ححا ف منهالاف ؤلاقص
الارشوالمسكوءةواعل أنهذهالابةدالةعلى أنهذا الك كان شسرعاالفتوراةنةالشمرعءن قبلنا اكتبنا جرى ؤاذاوضب
يازمةاالامانسخ منهيا فصيل قالهذه الآبة ةف شرع :اومن أنكردق#الهان<ماةلسعتايناو صل هذه
هءم
ميا
لاأب
الم#ىئلةان النىصلى اللةعليهوا لدو1.و أمتّهبعداليعثةهل هم تعبدون شرع من تقدم منال

لنعقن أصحاب أب حىنيفةوبعضأصحاب الشافى وعن أجدفىاحدىالر 2ايتينعنهانه كان
السلام ف

متعبد| اصح من شرائع من قبلهبطربا اقللويحهىلامن جهة كتّبومالمبدلةونقل أر بإبهاواختارابن
الحاجبمن تأر بانهلذماذهب وهوأنهصلى النهعليهوسل كانبعدالبعثةمتعبد|بشسرعمن قبلوفها ,

وح وهوااق والالميب_قلاخزاع معنى|
ليد
لميفخ منالاحكامالباقيةقبلشمريهعلتكنه لميعتبرفي»ا ق

الباقون الكل ورفعوا

الجروح والأذنسكون
الذال حيث كان نافسع
والياقورن ضمها وها

ءا نكالسءدت والبحت

(يحكنها النبيونالذبنأساهوا)

وضد
لعري
االت
بائها
بإجر

لانهم

.

و

خب

( 2 )891اتفادوا+كاللهفى التوراةوهوصفةأجر يستابنديييلنعالىلمدح وأريد

||
ال مم

الى هو دين الانياءكاهم
(لاذينهادوا) تابواءن

الكفرواللام يتعاق بكم

الندونالذبنأساموالانينهادوا) أرادبانبيين الذينبعئوا بعدموسىعايهالسلام وذلك اناللهبعثى
مإدقّاابمانةهاالتوراةوأحكا.هارمءنى أسلموا أتىق!ادوا
|بنىااسلرأولفامن الائداء وبلاعسثموعاهبك

(والربإنيون والاحبار)
مساوفان على النديون
أى الزهاد والعاماء زيما

استحفظوا) استودعوا

فيلو أينويزكونبدلا
من مهانى كما (من
كتابالله) من اتديين
والذ ميرف استحفظوا

لامى اللهتهالى والعمل بكتابهوهذ اعلىسديل المدحط .وفيه نعربض باأبهودلاءهم بعدواعن الاسلام الذى

هودن الانياءعاموم السلاء وقالالحسنو لزهرى وعكرءةوقتادةوالدى نحملأنكون امرادالتبيين

اللذيمنوأاهو ا»لدصنلهىعليهوس واعساذ كرهبلفظ الجعتعظماوتشسر يفالهصلى التهعايه وس(لاالننى
صلى اللهعليهوسلا<ا>عبلهىود بالرجموكانهذا اليف التوراةقالابن لانبارى هذاردعلى اليوود
والنصارىالانبليانءعليب.السلامما كانوامودوفين|امهودية والننصرانية بلكانوا لمينللتهعالى
منقادين لامسدونهيهانينهادوايعى للمهوديعنى > التوراةطم وفهابمو حملومعلى حكامهاكافعل

رسولاللةصبى النهعليهوس_إ من اهم على --الرجمكاهوفالتوراة ولبوافمقعا.أعرلاىدوهمن الجلد
وقالالزجاج وجائ أن يكونالمعنى عالىتقديم والتأخيرءلىمعنى اباأنزاذاالتوراةفبهاهدى ونورلاذين

هادوا اعكمااندونالذين أسلموا (والربانيونوالاحبار ) أماالربانيون فتقدم:فيرهفىسورةآل
حيين
لواالبان
وانداياء
لل
بار عمرانوأما لاحبار فقال!بن عباسهمالفقهاءوقيلهم العلماءالاحبار وا<دحبر بفتحالاءوكيرها
نحفاظ
جايعلاواكسوت
اغتان وفااللفراءاتماهوحبر بكسسراحاءوااسمى به-1كانالحبير:لذى)ة بهوذلك لانهصاح يكاب
أفهم اللهحفظه
من الىلكها
وقال أبوعءرد اماه وحبر بفتّحاداءوالجبراله لالدم.ق من أثرع اومهفىقلوب الناس وفعأالهاالحس:ة التى
أولارانون والاحبار يقتدى م اوحجعبهاارومنه اكلعاحبياروقيل ابر الاثرالتحسن ومنهالحديث ير جمن الناررجل
ويكونالاستحفاظ من
قحبدذرههبوستردأى جالهومهاؤهوا.:اسمى العامحبرالماعليهم أنثرجالالعل وهل فرقبينالبرانيين
الانبياء (وكانوا عليه
شهداء) رقاءلثئلاسدل والاحبارأم لافيءخلاف في للافرقوالربا.:ونوالاحبار عنىواحلدعواهم,اءوالفةهاءوقيل الرباذ.ون
مهم ف ال كذرءلىالاحباروقيلالر بانيونهم الولاةوالحكام
د:ه
_لله
ةن ا
ىرلا
لحبا
أعلى درجةمن الا
(فلائحشوا الناس) نموى

والاحبارهم العاماءوقي لالربإنيونعااءالنصارى والاحبارءاماءالمهود بوماعنحىاكلآابمةياكلتوراة

حبابونار © وقولهتءالى (يمااستحفظوامن كدابالله) يعنىيها
اار
وذلاك يلح ه
البللحةكفاىمحكعونماتخهشميتهممغاير النديون وك
على خلافمام وابه من

العدل خشية سلطانظام
أوخيفة أذية

0

(واخغشون) فى محخالفة

واء فيوماسهل
إىلي
أبصر

وافقه أبوع ,وفى الوصل
(ولانشتروابا إنى) ولا

نظوا داباللةفلاي ف وهوقيل هون حفظوهفلا؛ضيعواأً-كامه
استودءوام نكتاباللةوقيل هوأحف
وشسرائعه

وقد خذاللهعل العاماء حفظ كتابهمن هذبن الوجهان معاوذلك بانيحفظوا كتاباللهفى

صد وره .و بدرسوه لسبتأهمائلا.ف#وهوان ر ل ياضميعهوامااحكواماهثسرائعه فاذافعاواذكلاكنو قاين
وناشهداءعلى كتاتالنهتعالى
اينر وكالارباننيي
االنهؤالاء<المنبي
حفظه (وكانواءايوشهداء) يعونى

صد ق وأنهمنعند الله (فلاتْمُوا اسللوااخشون) هذاخطابٍلحكام الهودالذين
و يعامو ننه و<ق
دصل الله ليه
ماأن ا'لنااظسهافرىصفة
دتفو
كانوافى زمراسنول اللهصلىاللهعليهوسلمبعنىلا
وسلواع,ماللرجم واخشونيعنى فىكتان ذلك (ولانثتروابا يإفزىنليالا) يعن وىلاتسةبد لوابايات'لله
وأحكامهثناقليلايعنى الرشوةف الاحكام والمادءند الناسورضاه ,والمعنى اهية_-كوعن تفيرالاحكام

أذنلهكا كن التغبير والت.د يالللاجطلمع افلمالوالخاهذاولرشوةفا نكل
تستيدلوا بابات الله لاجل خوفالناس ك

وأحكامه (ثمناقليلا)وهو
السو وابتغاءالاءورضا
الناس (ومن مها

متاع الدنياقليل (و٠ن لكك عاأنزل اللفهأولائتلككهامفرون

)يعىالنيهودنلكاأرو اك ينتهعالى

االلمنتمووصراعةلويقهافلواانهغيرواجبءلبم-م فهمكافرونءلى الاطلاقعوسى والتوراةوبمحمد

لى النةعايه وس لوالقرآن واختافالعاماءفين نزات هذهالآياءتالثلاثوهى

اللهفأوائتكه .الكافر ونومء لبك عا :لافلأهوائكه ,الظ
عالماونومل٠ود
ز أ انةذأوانكحالرسكافرونومنيكوهالالعونك
يكن
وشكنح سا
(ند

قولهومن لحكبانزل

للالهئكه
أزوا
ل>ك عفان

ابنعباس رضيالنهعنهمامن /ككجاحدافهوكافروان ,كنجاحدافووفاسى ظاموقال!بن مسعودرضىانلهعنههو

0

الفاسقون

/اةع
(ذان جاؤك فاحكميسوم
صلىالنةعليهو لف الح بنم .فانْشاء حكوان شاء :كَّقالالحسن وكاهد والسدىنزات ف المهوديين

أوأعرضءعنهم )قيلكان

حرقالان ز بدكان حى ن
الادذينزنيا وقال قتادةئزلت فرجلينءن قر يظة والنضيرةة لأ حد هماالآ

رسولاللةد_لى اللهعليه

أخطب قدجءل لانضيرى دين ولاهرلى دبةوا<_دتلانه كانمن نى الاضيرفقاات فر دظه لاركى

وسإمخيرا اذائحا كمليه

بكم<_بى وتتحا كم الى د فءازلابنهذهلآبةتخرينابيلهنهداعصلىيهو -لف |ى سم بينهم
علإ؛صليهاختله عاماءااتفسيرافىحكهذهالآبةعلىقلين! حدهى مامد وخةوذلك' نأهلالكاب

أالكتاب بينأ2ن>؟
لأومو بي انن لاحم ينوم

كانوا ذاترافعوا لىالنىصلاللهعليهوسم كان #يرافان شاءحكم ينهموانشاء أعرض عنهم م نسخ

ذلاكبقولدوان|

حكمبدنهممسأانزلاللفهلزمه|لم ينه وزالالتخريروهذا القول ص وى دنابنعباس

وقيل نسخ التخيير بقوله

وأناحكم بنهمفاأتزل

وعطاءومجاهد وعكرءة والسدى والقول الثانىانهاحكمة وحكام الامين بالحياراذاترافءوااامهم فانشاؤا

الله(وانته رض عنهمفلن

حكمواينهم واأنءشارؤذواعنم-م وهذاالقولمسوىعن امسن وااشعى والدخهى و لزهرىو بهقال

بغروكشياأً) ذان بة-روا

اله-كمو لاعراض
ينأماقولهفاحك بهم أوأء رض عنهم ففيه|اتشخير بين
الاي
اجدلانه لامنافاةبين

على الاذرار بكلا نالله

يهة! لمم اذا حكبانهمقا اللامامنرفالدين الرازى و ذهب
وأماقوله ون حك بدنهمجم أانزلكاليلهفففي
لهكلداب اذ تحا كوا اليءلانفىامضاءحكم الاسلام
الشافى انهحبعلىحا #المساهين أن حكباينأ
صغاراطمفاماالمعاهد وانلذرن طىمع الى مينعهد الىمدةفلس بواجبءلى الحا أ حكيمسم بل باط )بالءدل (انالله

تعالى بعصمك من الناس

(وان حكمت فاح ببنهم

يديرف ذلك وهذا التخبيراال كورفىهذ والاية خصوص المغاه_ دين وأأمااذكحا مل وذنىوجب

حب المة طين)العادلين

عاللىحا كلك نهملاختافاقوالفيهلانهلاجوزلام-م الااقراد > أه الذمةواللهأعل ُ وقوله

>نك
.فو
كك-
(و

مبقحبطين )يمن العادلين وءندهم التوراةفيهاحم
اناللله
بكاملقسط ) يعنى بالعدل والاحتياط (ا
ه ف.اح
يكنمت
ته لى (وانب ح
فواولواوحكمنوافيه (م)عنعبداللهبنتمروابلنعاص قلاقال رسول اللهصلىاللعهليه وإان المطين

الله)تتجيبمنحك.مهم

برمننورعن عن الرحمنوكاةايديه عبنالذينبعد لونفىحكمهمواهابهم وءاولواهذامن
علىمنا
عندالله

ان لابؤمنون بهكتوابه

ىاو بلهاولا نعرف معناها لكن
أحاديث الصفاتفنالعاهاءمن قالفيهوف أمثالهنؤمنهاولا :كامف ن

مع انالك متصوصفى

المتكامان

الذى بدعون

نعتقد ان ظاهرهاغيرمىادوان طنامعنى يلوقبإنلةهذا ذه جاهيرا لاف وطوائممن

لك

ومنهسممنقالاناتمؤول بأو للق مهاوهذاقولأ كثرال :كامين فعلى هذاقال القاضى عياض المراد || الاءان بهفواحكاللحال

بكونهمعن االلعخيانلةالحسنةوالمنزلة لرفيءة وال
لبمفوب ادلفوعلالاسان الىالعين وضدهالى || ا»لنتوراة وهى مبتداً
اعر
البسارقالواوالعينمأخوذة.ن
الن وقولهوكاةابدبهعين ممنىعلىانهليسالمراديالعين اهار <هتءالى الله

عن ذلك فامهامس:#حيلةفحىة ٠ت لى
وو
قلوهماولوابفتح الواووضم الامالخففةهكذاذ كرهالشيخ نحى

وخبره عندهم (ثمبتولون

من بعدذلاك) عطفعلى

الدين فىسرح
مس( قوامعلناهوما كانتطمعليهولابةرهذا الفضل منف
عم
دالتقلدهمن الا-كاموالله |||حكمونك أبىث
عمرضون

أعلوقولتعالى (وكيفعكمونك وعندهم التوراة) هذاتتجيب منالن
اهتعا
للىان
شبيه
هه
عدس
لليه |||من بهد تكيمك عن

ااولىلسبحاوفكومنندكاجيمحاددونم نعبعوناهطملهبامللعراخصىة لاالجتاوومرلاأةنوحاتتلرسعنكاههكملىقمبظأوعهرلذ.اجلهعاكهتم وقعناادهد,لاهنهمم حكحمتوداواءل_ندىودطلمى | «حكمك الموافقماق

كتامملابر ذونبه (وما
أوائكبالمؤمنين) بكاو

فونك كما
اللهعليه وس فىأم الزانيين ثمأعرضواءن حكمهوف الآبةتقر يعلاميودوالمءنى وحكجيل
م
ث
(
ه
ل
ج
أ
ن
م
]| نمو يرذخونعكمك وعندهمالتوراة (فبواحكالله) ينىالرجمالذى نحكاوااليك
ةيمك ابدعون (انا
يتولونمن بذهلداك) يعنىتميعرضونعن حكمك اواةاتىافى اكمهم (وماأولئنك) يعنىاامهود أنزلنا التوراة هاهدى)
ور) يبين
ثحق
ولا
(دى
(المؤمنين )يعنىكا همكبمزونموعقنيالدوماأو ان بكالمصدقبنلكوي قولهعزوجل(اناأنزلناالتوراة سه

فبهاهدى ونور) سنزبوبلهذهالآبةاستفتاءالموو درسولالنةصلى النهءليهوسلمفىأعس الزنايانوقد مااستبهم من الاحكام
اتلملدهصعلليهو .سل و٠ميئةمانحا كوافيه
سق بيانهواطدىهوالبيان لان التوراة مييئةة نبوة
)0

رخارن) 1

بحرفون السكاممن بعدمواشعه) أىيز باونو إنيلونعهن مواضعهالتىوضغدااثةفيهافههماونه شيرمواطع كدانكا3نانوس دون

()591

صفةلفومكقولهلبأنوك أوخبرلبتدا

هذا) ا حرف المزالعن

مواضعه و يقولون مشل
بحرفون وجازآن يكونْ

حالامن الضميرىيحرفون
(نفذوه) واعاهوا انه

الي

دفه
رنؤنوه)وافتاكخلا

فهوالباطل روىانشر با

زفىبشريفةبرخوهما
2صنان وح_-ددهماالر جم

فىالتوراةفكرهوارجهما

لشرفهما فبعدوا رهطا
هسم لنسالوا رسول الله
عللهيه وس لعن
صلى ال

ذلك وقالوا انامس»اماد
والتحممم فاقب_أواوان

أمسك بالرجم فلاتقبأوا

ا

ا

ااا

ا ا

لان قد
|قايده,ولالمعرفةال 5-موناهممماهوا للزامهمع:ايعةتدو:بدفى كتاجمولءإوص اتعليموس ك
لت

ا أو اليهان الرجمف ااتوراةالوجودة ىأديهم ليغ بروهكاغ_بروا أشياءمنهاأوأخبربهذلاكمنأل من

أهلالكتاب وهوعبد النهبن سلامكافى حديث ابن ع رالمتفقعليهواذلك 0ف عايه 00
ىوجبهاعليهم فى!انرواةوذلك
حانكتموه هُُقولهآمالى (بحرفونالكام) :يعنىيغبرون حد ورداللهااعت أ

ابنهدملوا الرجم بالجلدو الت<ميم وقالالحسن انهميغيرون مايسمءون منالنىصلاللةعليهوباالت

الحق واع_اوابه (وان 0

(فاذروا)فايا ك١واياه

معذوفا ىهم رفوونالضميرمى دودعلى لفظظالكام إبقوالونان ونيم

برااطبرى بح رفونالحكام ذف ذكر لحك اءرافلةسامعين به(من بعمدواضعة)

يعنىمن بعد ان وضعهاللهمواضعه وفرض فروضهو احلحلالهوحرم حرامهفانولثقد قالاللهءعزروج_ل

نردموفاضوهوةنلامولضعك]حارمعن مواضفولمفنريقنه
حبس
رفونالكم

قلت نعبمبنومافرق وذلك نااذافسرناحرفون لكامعن مواضعه بالتاو تبلاالماطلةفمف؟يكون معنىقوله

هنم
نبا
اب
حرفوناا-كامعن مواضعهانه-ميذ كرونالتاو يلاتالفاسد ةلنلك|انموص وليسف
رفون تلاك اللفظة.ن الكتاب وأماقولهحرؤونالكام»من بعدمواضعه ففيهدلالة على نهم جعوادين
الامىبن يعنى انمهمكانوايذ كرون ال أويلات الفاسدةوكانوايحرفون اللفظةمن السكتاب فى قوله رفون

هفمن نع_دمواضه-هاشارة الىاخراجه م انلكتاب
لو
واطل
الكام عن مواضعهاشارة الى!تأو بقاللب

فولهتعالى( يقولون )بعنىاليوود(انأوتةت همذ انفذوه)يعناىنأفتا ممدبالجاءوال
بإكلية وق
كفنا زرجمفا -ذروا انتقباوه (وشن
نان يفتك بذ و
فأقلوامنه (وان /تؤتواروا) ي ر
ردالله فتنته)بع ىكفر.دوضلااته (فلن تلك ل مهن اللهشيأ) يعنىفلن تقد رعلىدفمأم اىلنافي (أوائنك
لذبن

يردالنهان يعلهرقاو 60

هن وديهم
قالبنعباسمعناهان تخلص نياتهموق ل معناهليمرد اللا

الللهى لبردا اسلكامافروانهلم يطهرقابه من الك والثمرك ولوفعل ذلك
وفىهذه الآبةدلالةعتلىءانا
فامى بهالمرجمفابوا ان لآمن وه-ذهالآبةمن أشد الآياتعلى القدربة (ط.فالدنياخزى) يع-نىللمنافقين واليبودأماخزى
ياخذوا به(ومنبردالله المنافقين فبالفضيحةوهتك أستارهم باظهارنفاقهم وكفرهومأماخزىالبهودفبأخذالجزبة والقتل
فتنته)طلالتهوه وجةعل وال والاجلاءمن األرخضازالغيرها (وطمافلآحرةعذاب عظيم) يعانلىود افلنىارللمنافقين

اببشنرف
لكع
امثل
من يقولبربدانهالاءان والبهود و قولهزوجل (سماءونللدكذ بأ كالونللست )نزلتف حىكاماليهود
وللهاءيرن بادلناةلشكياف)ر(قفطاعنرغجلاكء ونظرائهكانوابرتشونو يقضون منرشاهمقالالحن اكلانحا ممنهم

اذا أناءأأحدهم برشوةجعاها

تمد ولى اللهعايه و
عن اعانهؤلاء(أوائك
الذين بلردالله أنيطهر
قاو هم عن الكفر

لعامهمنهم اختيارالكفر
وهوحية لنا علبهمأيضًا

(لهمفى الدنيا خزى)

للنافقين فضيحة ولامهود

( َ7دطم ف الاخر5ة

0ك تبربهافيايدوسشكملعمحءانجتههولابنظر ا ى خصمهفيسمعالكذب ويا كلالرشوةوهى

السحت وآصل الست الاستئصال يقالسحتهاذا استأصله وسميت الرشوةفى سصاتلاحلانهاتستأصل
دين المرتثى والسدت كلهحرامعلتحيم-لهشدةالشمرهوهو برجعااللحىرام اليس الذىلانكونله

بركة ولالاخذهصي وءة ويكونحهفولهعار>يث فيهلا لةومعاومان حال الرشوة,كذفاذللكك 
فم
اىل
حرمت الرشوةعلىمجاعن أبىهر يرةانرسولالنههبى اللعهليه وس!لعنالرائئىوامرتث
ن
سقال
اعاص
أخرجه الترمذى وأخرجه أبوداودعنع_,دالله ن عمرو بنال

انماذلك ف الا كاذا

رشونه لبيدإقطللكا أويبطالعنك حقاوقالابن مسعودالرشوةفكلثئ فنشفع شفاعة ليردمها-قاأو
العد الرجنما كنائرىذلاك الاالاخذعلىالحم
يقي
هت ف
بدفع مهاظامافاهدى بي اليهفقبلفهوس<

لى ومن لمك عا أنزلاللفهاولنكهم الكافرون هُُ قولهءزوجل |
للاخذعبى الم كفرقالتعا
فق ا ا

عظيم)أىالتخليدىالنار (سماعونللكذب)

وللتاكيدأىهم

.فان

ملباهحوهومن سحته اذا استأهإولانهمسحوت البركةوف الحديثهوالرشو :اسم
وك)ل لكسا
شحت
ريز كلون ولل
60

وكانواياخذ و انلرشاءلى الاحكاموتحليلالحرام و بالتشقيلم و بصرىوعلى

153
الى مالاللفعليه وسللان صور باداش_دتك لا,اانلهاهلذاىلاهوالذى أ:زلالتوراة علىموسى

وأخرجممنمتمروفاق ال الببحورأنها فوأغرق؟ لفرءونو بالذىظللعليك الغماموأ0زلعليم

المن وااسلوى وأنزلعايكم<ل كاالبههفويهسرامههل دون فىكا بعا جملعلىل

الحدن فققالابن صوربا

اللهمنعوالذىذكرتتى بهلولاخشيتأن يفل عليناالعذا با نكذ بت أوغ_يرت مااع ترفت لك ولكن

ةفوجب
لمل
حخلا
كاند
سها
مإوفي
لهأد<
اولأن
كرف هى فى؟تبك يجامدقالاذاشهداًبرعةرهط عد

علتهما الرجم فقال ابن دور ياوالذىأنزل النوراةعان موعسكىذا أنزلالهفالتوراةعلىموفسىقال
لدالنى صلى اللةعليه وسرفها كانلسارم بهفى أمى اللتهعالىفقال!بنصور اك

الشر يف رثكاهواذاأخذ ناالضعيفأ قناعليه امد

اذا أذنل

نلاكفل ترجه
فكثرالزنافى1ش*رافناحتى زأنىبن علمم

مزق رج لآخرفىامى أةمن قومدفارادالملكرجه فقامقومهدوبهوقالوا واالهلائرجه <تىترجم فلانالاءن

عو الملكفقانائعاوانجتمع فلنضع يدون الرجميكون علالىشريفوالوضيعفوضعنالدوالتحميم
ا

بعين جادةبحبل مطلى بقارم تسودوجوضهمام بحم-لانعلى جار بن ووجوههمامن

قبل دبرالجارو يطاف هماه لواذملككان الرجم فقالت البوودلابنصورياماأسر ع ماأخ برتهوما
كنت لاتانتاعانك اهل ولكتك كنتؤائيافك رهناأن نغتابكفقالطمابن صورباانهقدناشدق
بالتوراة ولولاخشيت أن نز ل عليناالعذاب ماخيرنههفامى النىصلاللهعليهو سإ بهماف رجا ءعندياب
الممسنحد وقالالالهم انىأولمن أحبا مك اذأمانوفائزالله ذهالآية(ى)عنبنع رقالان|لمهود

لل اىلتعليه
حاؤًا الى رسولاننةصلى النهعليهوس لفذك.روالهانامىأةمنهم ورجلازن.افقالطم رسولالص

وسلمماتحدون ف التوراةف شأن الرجمفةالوانفضحهمو علدرن تقالعداللبهورشادم كدمانفيها
الرجم فأنوابالثوراة اتشتروهافوضع أحيدهمبددعلى آنةالرج .فقرأماقبلهاومابع_دهافقاللهع,ء_دالله

ابنسلام ارفعبدك فرفع بددفاذافيها آبةالرجم فتهالواصد قباد فمهاآنةالرجم فامسبهماالنىصلى الله

عليهوسم فرجاقالف رايت الرجل,انحلنىمعرلىأة يتقمهااوارةوفروابةأخرىطما قلاأ النبىصلىالله
عليه وسل برجلوامى أةمنالموودقد زنيافةاللايوودماتصنعون مهسماقالوانة حم وجوههماوئحز مهما
قالفاتوا بالتوراةفاتلوهاا نصكادنقمين-ذاؤامهافالار .جل منبرضونأعوراق رافقرأحتى اتتهىاى
موضع منهافوضع بددعليهافقالارفع :بدك فبردفهعفاذا آنةالرجم تلوحفقالياتدان فبهاالرجمواسكنا
تتسكاتمه بيننافام مهماف رجاف رأبتحنى زادفىروايةأخرىفرجاقر يبامن موضع المنائزقرب المس.جد
مسعلىرسول انهل الثهعليهوس | يبودى
 (0عنالراء إنعازب قال

اوت جاعذمقالهكنا

نحدون <دالزائى ىكتا ,بكقالوانعمدعارجلامن عاساتهمفقالأ نشدك باللهالذىا  0التورااعلموسق

كاللاوا لواأاننكنشدتنى مأهخذابلرك اعلردجم ولك :نه كبرقأشسرافتا
هكذا تحدون حدالزاق فىكماءب ق
فكنااذا أخذنا الكمريفاتركناهواذا أخذنا|اضعيف أقناعليهالحد فقلناتعالواقلئحةمع علىثمعئ تقدمه

عل الدر:نك

الس

ل

تم فتقالرسولاللةصل اللفعليهوسلم اللهماىأوال
ي ج

من أ<يا أمس كاذ أماتودفامي نهفرج,قزل ايارس وللاع:زنك الذين سارعون فى الكة رالىقوله

انأوتيتم هذا نفذوهية ولاتواتمدافان صنكبالتتحميموااللدنفنودوا نمي؟بالرجمفا<_ذروه فائزل
الهك هم
أزلال
ون
ا 5ب
اللةتبارك وتعالى ومن مك ىا ن لز اللفهاولئكصم المكافرونومن >

الظالمون ومن ل> عا نزلفالولهلئك هالمفاسقونالفسكىفاركاهاالتح.يم هوتو يدالوب»بالجم وهو
الفحم وقولهمادو انافتوراةفىشأناار بقالامهناالسؤالمن النىصلىاللهعليهو.سإ لس

(وائةعلىكلثئ )من النعذيب والمغغرةو

التوبة(يأبهاالرسول |
لا ز انلكذبن سارعون
ف الكفر )أىلانهتم ولا
تبال بمسارعالمةنافقين
فاىلكفر أى فىاظهاره

()15

ىق بالةقمامالسسرقةعلى التوبةوه_ذهالآبةفاضحةلا_در بةواللءةزلة فىقوهم بوجوب ١
 0مغفرةلانه ف م
نالابةدالةءلى انااتء_ذيس والرجةمفوضان
الرجه لامطيع والعذا للءاصى لا

| يناف ذلك وجوا بآخروه وأ ن نهعالىأخب رأنلهاك السموات والارض

الىالمدشية:والوجوب

فكه
والمالكلهأنيتصرف مل

)نىأنهنعالى
| يكشياءفوأرادلااعتراض عليلهافدى1١سكهو يكقولذهل(كواةعلىكل تيعقديريع

قتادرععلذىيب م أنرادتعذيبه منخاقهوغفرانذ نوبمنأراداسعادهوانقاذهمن اطلكةمنخلةه
م إلموحمنه-.ممن1ثار
|هو
|نالحلقكاهمعبيدهوف.لكه © قولهتعالى (يإأسهاالر.سول)«اخطار ات ال لماي و
لا
الكيدللاسلاموءن موالاة

المشركين فانى نادمرك
عايهم وكافا رموه ل
أسرع فيهالشيب أى وقع
فيه سريعا فكذلك

مسارعتهمالكففىروقوء4م
فيهأسرء ثيئ اذاوجدوا

خطاب تشمر يوفتكر ع تيلموكلاخاايهللهعزوجل با الى مواممء ن كتابهو بياأها
ورقبوكله
الرسولفى موضعين هذا أحدهماوالآخر قولهتعالى اها الرسول بلغمنتزلاليك من
(لاحزنك الذينيسارءون ف الكفر) يعنىلاغهتمعوالان:همالسكفارولا.:المهم فاتىناصركعامهم وكافيك

شرهم (منالذين قالوا آمنابافواههمولمتؤمن قلو م إاعلنمىنافقين لانهمأظهروا الابمان,القول
وكتموا الكفروهذهصفة|! “افقين (ومن الذبن هاادووا)أى وطائفةمن اليهودقالالزجاج وه د احتمل
وجهين حدهماأن الكلامتم عند قولهومعن لين هادوائم| بدا الكلام بقوله (سماءونلاكذب)

يوكون تقديرالكلاء لا زنك الذبنيسارءاونلكففرمن

فرصة لححطؤها (٠ن بكونهم سماعين لادكذب والوجهاانانى ان السكلامتمعفد

الذين قالوا) تديين لقوله
كونففر
لارع
اينيس
الذ

(آمنا) مفعول قالوا

(إفواهوم) متعاق بقالوا

أىقالوا بإؤواههم آمنا

(ولتؤمن قلوبهم)ف نحل
ال (ومن
حلى
لع
انصب
ال
الذبن هادوا) معطوف

عقلاىملانلوذيانأى من
المنافقين والمبود وبرتفع
(سماعونلللكذب)على
أنهخبرممتدا مدر

هم سماعون والدّمير

للفريةين أوسماعون
مبتدأ وخبره املنذين
هادواوعلى هذابوقعفلى

قلو موهمعلى الاولءلى
هادوا ومعنى سماعون
لاكذب سمعون منك

يكذ بواعبلإيكنسخوا

لاسمعوا امنا اراد

المنافقين ومناهلذايدنوائم وص فالكل

قولهولرتؤمن قلوهم 00

ومن'الذبن هادواسماعونللكذب أعدءنالذينهادواقومسماعون لاوحاكلذمبعنىا انهم
الكذب أى سمعونالكديمن رؤساءهمق يقباونةسي رانم بطر

رادم ميم

عيكلذيك وذلك انمهكانو!سمعون من
اأن
سقميلاءون بلاوجل
لاتسمع فملنان أملىعاتنقبالمءنو
خجون منعندهو ؛«قولون سمعنامنه كذاركذاولري سعوائلكمنهبل
رسول اننةصلىالنةعليهوس نمخ ر
كذناواعليهوقولهتهالى(سماعون)يعنى بى قر بظة يعنىانهم جواسيس وعدون (لقومآخر بن)وهم

رواعندك باتد»(ذ كرااقصهفىذلك)»قالعاماء
أهل خمير (يأنواك )بعنأىهلخيبوربأنوكحضول
التفسيران رج-لاوامى أةمنأشزسرنافي هاوودكخيايرناحصنين وكان حدهمااالرجمعندهمحك
التوراة فكرهت!!مهودرجهمالشسرفهمافقالواانهذا الرجل ئرب يعنونرتجداصل اللعليمو-مولس

اال:ى_>م بنىقر رظةفا:تمبجيرانه وصلحمعهفل ألو عنذلك
|ربافخراسواو
كفتىابه الرجمولتكن اض
فبعثوارهطا١ سي ستشفينرقااوهماسألواجداعن الزانيين اذا أحصناما<د همافانفما4ق)ابمداوا

اامنه ورسألوامعهم الزنايين فقدم الرهط -تى نزلواعلى نى قر يظة
اووهول
بذر
منه وانأمسكم بالرجمت فقاح
والاضير وقالواطم ان جيرانهذا الرجلومعهف بلدهوقد <_دث فيناحدث وذلكانة_لاناوقلانة
قدزنيا وقد أحصنافنح بان تسألوهع ٠ن وضائهق ذلك فقا/تطسم بنوقر يظةوالنضيراذاوانقيامي كهم

نكرهون ثمانطاققوممنهمفيهمكعب بن الاشرف وكهب بن أسدوس_عيد بن عمروومالك بن الصيف
وكانة إن ألىاقيق وغ بره مالىرسول انههلى امعليهوس_ لوقالواياتجدأخبرناعرةالزانى والزانيةاذا

ان ماحدهمافى كتابك فقالهل ترضون بقذائى قالوانمفنزل جير يل عليه السسلاميا بةالرجم
فأخبرهم بذلكفابوا أن,أذ وابهفقالجر بل للبصلىاهةعليءوس ماجع_ل بدنك و ينومان صوربا
لعرفونشاابمسدأأيض أعور سكنفدك قاللهاءن
ىلنهعلي»وس_ل ه ت
ووصقهله فقذلط مالنىص ل ا

صورب قاالوا ن قمالفاىرب_ل هوفيكمفقالواهوأعوودى ب علىوجهالارض بهاأنزلاللةعلى موسى
0

افلىتوراة قالفارساوااليه ففعلوافامااءقالله) النىصلىالتهعلي»وسل أنت ابن صوربإقالنم

قالأنتت أعلوودىقالكذلك بةوأون فقالالنى>لى اللهعليهوس |للمودتجعاونه ينىو ينك قالوانتم

والنقصان والتبديل والتغيير
ممنك
اباغوه
ونالي
ععي.
مهوهم
سهودوج
ا الب
مينمن
(سماعون لفومآخربن إيائوك )أىسماعونمنك لاجلقوم آخر

فقال

اللي

ٍ؟
ٍحي
اح
ّاّ
ٍا
سلسسسسلسسسسسسسسسسحححححححححجججييحصطصَ
اسل
سس
ب
س

عرق دون ذلاتفعليهغرامةم له والعقو قبولةهغيرمتخذالجبخنبنةةبالخاء المتجمةو بمدهاباءموحدةمن

أهفىشينةثو بهوهوذيلووأسفإءوالحر بن
نحت ثمنون وهوماحمله'لانسان فحىضنه وقيلهومارخ-ذ
ننرالسمكوىلالله
موضع الوّرالذى جف في مث ل البيد رللحنطةوروى مالك ف الموطأعن أبىحاسي

طنع فيابلغنمن
قري
اراحلأوا
فهالم
ذلا آوا
فة'ا ب
اقف حررس
لمعا
صلىاللعهليه وس_إقاللاقطمفوىةر
ان اهركوناهمالك منقطعاوهوروابة من حد يثعبداللهبنع رموالمتقدم فانهذهالروابةعن أحبىسين

عن مرو بنشعيبعن أبيهعنجدهوجد دهوءبد ابن مرو ابلنعاص قولهولافىحر يسةالجبلمن
ة
سال
وعاها
رن ح
حهمء
العاماءمن عل اخر ر ةسالسسرقة نفس_ها يقالسرسبحرس حرسا اذاسرق ومن
ومعنىالخديث أنهليس فياحرس ف ابل اذاسرق قلاطنهليس بحرز وقيلحر يسةا1بلهى الشاةااتى
بدركه اللليق لبأنتصل مأواهاوالمراح ضم الميهوالموضع الذىتأ اولىيهالماشيةباللي لعن جابران النى
ى خوالئانمنتم ب ولاخناس قطعأخرجهالترمذى والنساقٌ مالمسكلة (فن تاب) من السرقة
ع للبس
صلىاللعهليه وس| قا
الرابعة) اذاسرقمالالهفيهشيهة كالولد سسسرق من مال والده أوالوالدمرق من مالابنهأوالعرد يسمرق (من بعدظلمه) سرقنّه
ىسءمن مالم رفكلهاقعام علىأحدمن هؤلاءفيه اعل9ب_كلةالخامسة)» (وأصم) برد الدشروق
مانلس_يده أوالشمر يقكي
اذاسرقأولميةقطعت يدهالعنى من الكوع واذاسرقثانيةقطعت رجإهالإسرىمن مافصللقدم (ذانالله يتوب عليه)
واختلةوافهااذاسرقميةثالكةفذ هيأ كثرهمالى انتهقلعبدهالبسسرى فانسرق مىةرابع قطعت

قبل نوبته(اناللهغفور

رجاه العنىماذاسرقبعدذلك زرو بسحتىتظهرتوبه يروىهذاعن أ ىبكروهوقولقتادةو به

رحيم) بغفرذ نيهو برجه

قالمالاك والشافعىلماروىءن !ءنع.اس ان رسولاللةصل اللهعايهو لمقالفى السارق ان سرق فاقطعوا
هذ كرهالبغوى بغيرس:دوذهب قوم الىانهانسرق بعدماقطعت يدهورجله
اتاء
جفاق
ررق
اانس
وهم
يد

حهس
لعلي
بقطم
فلا

(النعم)ياشمدأوياعخاب
(انالهملك السموات

وروىعن عالنىهقالانىأس_تحى ألنهلايأددعايستنحى بهاولارجلاعثىم,ا
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يعنىم بنعد ماظ نلفسهبلسسرقة(وأ-ل )ميعنىوأصلالعملفالمستقبل (فاناللهيتوبعليه) يعنىفان

(ويغفرلن إشاء)انتاب

وهذا قولالشعىوالنخىى والاوزاعىو بهقالأ جد و صاب الرأىو قولهتعالى (ذن تابمنبظعادمه)
اللهيغفرلهو يتجاوزعنه(اناللهغفور )يعنىلمن ناب(رحيم)به

ملإفصلد وهذهالتو بةمقبولة فهابينهو بين الثةفاماالقطع فلايسقط عنهبالتو بةعند كثرالعاماءلان
ضى والعزمتعرلكىهفى ال قبل
ملى
ام ع
مالند
الحدجزاءةلى المنابةولابدمن التوبةابلعقدطع وتو بنه
ففاوم بوجدمعهمتاع فقالله
اتر
علتصقرداع
يلاهللوهب! أاتىب
لهص
عن أبىأامخيزةوى رساونل اعلل

رسولالنةدلى اننعليءوس مااخالك سسرقتفقاللى فاعادعليهمستبن أوثلاثا .ذكللك يعترف فاصبه
ل االللههلعىليهوسلم استغفر اللوهت اليهفقال الرجلاستغف راللهوتاوب
سلوله
فقطعمجىع برفهقا
اليققالالنبىصلىاللعهليهوسماللهمتبعايهاخرجه أبود واد والنسالى بعناهواذاقطع السارقحب عليه
وق باقيا
ركان
سهؤلو
ملي
لرم ع
الاغ
االسرمقاملنعندأ كثراأهلالعلموقالالثورى و أصهابالرأى
غرمم
عنده جب عليهأنيردهالىصاحبهوتقطم بدهلان!اقطع -ق اللوهالغرم-ق الآدىفلاعتنعأحدهما

الكر اضلس)موااتلخطابللني اصللىهعليه
والالةللهم
بالأخرواللأعل مه قولهعزوجل (المتعلأن
وس والمرادبهجيع الناسوقيلمهناء المتعلأمهاالانسان فيكونال+تلاب لكل فردمن الناس اناللهله
ملاك! لسمواتوالارض يعنىااننمد برأعسالمسافمىواتوا الارض ومدسرفهوخا تمن فميامومالكه
لايمتنععليهشئ ف أراده قبمالانذلك كا؛ف مىلكهواليهأمصه (عدذبءن يشاءو يغف رانيشاء)قالابن

عباسيعذب منيشاءعلى|اصغيرةو يغفرمنيشاءالكبيرةوقي ليعذبمن يشاءءلى معصيته وكفرهبالقتل
و القطع وغيرذلك فىالدنياويغفرلمن يشاعبالتو بةعليهفينقدهمن اطلدكة والعذاب وانماقدمالتعذ ب

عنالكةر

53
والمرادبااء_ دهنا|ل+ارحة و<دهاعند جهور هل الاغة..ن رؤس الاصابع الىالكوع وجب قطعهافى حد

|سسرقةمن اولعةكووعلوهتءلى (جزاءبها كسبا) يمنذلكالقطعجزاءل فىعاهم (نكالاءنالله)
ال
|يعنى د قوبةمن الله(واشهعز بز ت)نفقىامهممن عصاه( كيم)يأعنوىفجيباهمن قطعبدالسارق
فصل ف بىيان > الآبةيجوفيهمسائل ملالاموثللةى)د اقتضتهذهوجوبالفطم علىكلسارق
وقطمرسولاللهصلى اللعهليهوس( افلىسرقة (ق)ىعن عائشةانقر يأشهامهم شأنال زموميةالنى سرقت

فقالوامنيكامفبهارسول اللصهلىالنهعليهوسلقالواومنيجترئ علي اهلاأسامةب زنيد حب رسولانتةصلى
ظللةعليه وسلفكامه أسامةفةالرسوا لالنةصلى النةعايهوسم أنشفعفىحدمن حدوداللهثمقام فاختطب
أ

ظقال انما هاك الذين من اقنبهلمكانوااذاسرق فبهمالشيربفتركوهواذاسرق فايلهضم_عيفأقا.وا
ت
 ١عليهالحدواماللهلونفاطمةبنت د سرقت لماعت بدها#وعن عائشةقالتأتى رسولاللهد_لى اللهعليه
للكاقنطتفعاطتمةهااً خرج.ه!انسثى (ق)عن ألى
| وسل ارق فقطعهفقالواما كذائراك تباغد هذاقالو

ْ هر برةان رسولالتهلى اللعهليهوس! قالعنالثهالسارق يسرق لبيذةفتقطعيدهو يسسرق الحبل فتقطع
اده قااللاع.ش يرون اانلهبحضديد وانمن الحسالما يساوىدراح .أخرج».البخارى وس األسارق
ب

ه)نكالا دن الله) أى
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اعزلبزب
غاله
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ديث عهد بالاسلاموا  2أن
الذىبحب عليه الغطعفهوالبالغ لعاقل الغالمبحرمالسرقة فل وكحان
|السرقة جراءقدصا عل لإا" الاوك وو اانصاب الذىيقطعبهفذهب  1كثر
| العاماءالى انشربع دينارفانسرقر بعديناراومتاعافيهه4-ر بعدينار يقطعوهذ'قول أبلكىروجمر

ىوءن
وى و
رثاف
ا وال
مزامى
هوالاو
يز بز
ادالع
عنعب
لمر ب
دقالع
بىو به
وعمان وعل

عائشةأنرسولالله

صلى النهعليه وس لقاتلقطع بدالسارق الافىربعدينارفصاعد|أخر.جاهفىالصحصين وذهب مالك وأجد

(عكيم)فماحم مقطنع |أثوقلامتاسهثةادلرىاانههثملاثاةدخرراهج,هاجأادعقةمباهلاجلناملاتررسوىعونيابرنوسىمعنأأربسنىوهلرابلرنةهامنلقىدارلائةلعالصياهبواللذقىطتسقعاطرعقباهئاىلييدجن
«هالسارق والسارقة

خسة دراهموبهقالابنأبىليلىلاروىع ننس قالقطعأبوبكرفىحن قمته جسةدراهم وفرواية

هو أخرجهالنسافى وقا اللروايةالاولىأصحوذهبقواملىأنه لاقطعىقن
يلله
لا
عهصلى
قطع رسولال

مندين رأوعشرةدراهم بروى ذلك عن ابن مسعود واليهذه سفيان الورى وأبوحنيفة ماروىءن ابن

عباس أن رسولاللهصل اللةعليه وس أولمن قطعفحن قيمتهدينار أوعشسرة دراهماخرجهاًبوداود

فاذاسرق نصابامن المالمن حرز لاشبهةلهفي قطعتيد اهلعنىمن السكوع ولايجب القطعسسرقةمادون
النصاب وقال!ب عنباسوابناليزروالحسن القدرغبرمعتبرفيجب القطعف القايلوالكثير وكذاالحرز
ماليهذهب داودااظاهرى واحتجوا بعموم.الآبةفان قولهتعالى و لسارقوالسارقة
غبرمعترأ أضاءنده و
فاقظعوا يدمهمايتناولالقايل والتكثيروسواء سرقهمن حر زأوغ يرحوز ماائاةالثالتةد الحرزهو

ون أمتعتهمفبهافكل
ظسو
فلنا
حناا
بىسا
ماجع_ل للسكنى وحفظ الاموال كلدوروالمذارب والخمالت
توح لأبوابمغاق فاماما»كانفغير بناء
فلك
مذ
وقءن
هءسر
وسوا
يانهيحكنافظ ولاعند«و
حزفرزو
ولاخيمةفانهابس بحرزالاأنيكونء_:دهمن حفظه أمانباش القبورفانهيةطم وهوقولمالك والشافى

وأجسد وقال ابنأبى لىوالثورى والاوزاعى وأ وحنيفةلاقطععليهفانسرقثيأمن غيرحرزكمر
من بستّان لاحارسلهأ وحيوان فىبر بةولاراعىلهأومتاع فىنمينتقطم عن اابيوتفلاقطععليهعن
عابللدهبن رعومن العاص أن رس والاللنلةصهلعايه وس سم لعن الْعرال.اقفقالمن أصاب بيه

منهمنذى حاجةغيرمتخذ خبنةفلاثيئعليهأخوجه 'لثر.ذى وأبوداودواافافى وزادفيهومن برجبثى

فمعنلهيهغرامةمإدوالعقوبة ومنسرقمنهشياًبعادن,يؤويهامربنفباغثمنلحنفعليهالقطم ومن
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اذائاب واستأمن ق|بااقدرةعلب» ؤةالااىدىهوكالكافراذا آمنيطلب بشع الااذاأصيب.
ب.ه
لدم
ط دا
ايؤخ
ذقال
اسكا
عنده مبأعلينهفانه برده لىدأإهوه_ذامذهب مالك ,الاه زاعىغيران ما

لهيه فاماماأصاب:ن الدماء وأالوااموياال وؤلهم,اطفلملايت.عهالامام بذئ منذلك وهذاحكعلىنأبى
طالب حفاىرئة بنز يدوكانة +نرمجحار بيافتتادبرقبعللأينهفاءنهعلى علىنفسهوكذ لك جاء رجل

من عي اىدامىوأسى الاشعرى وهوعلىالكوفة فىخلافةعمان بعدماصلى الكةو بة فةالياأباموسى
دواق
ارض
سلا
فا
ليتف
هذامقام الأعان'ذابفكلان بنفل نا المرادىكننت قدحار بتاللةورسولهاوسع
قد نبتمنقبلأنيقدرعلىفقام أبوءوسى فقالهذافلان المرادىوانهكان حارب اللهورسولهوسىى

أوغيرذفلاكستعيرت لما
وس بهالى اللهتعالىمن
فع ل الطاعاتو تركالسيئات

(وجاهدوافسب املك

ونا
رلذي
فان ا
كحون
تفل

لوأن هم مافى الارض
اندمنووفال
اعال)م
جي

الارض فساداواقندتاب من قبلأنيقدرعليه فلاا.ل:ءراضخلهبأردوقال الشافى سقط عنه بتو بته

(ومث-إومعم) رأنفقوها

قالبقلدرةعليهحد النةولاس ةط عنه.هاما كان من حقوق نىآدممن قماص أوظءامة منمال أوغميره

(ليعقدوا به [حعلوه

وأما اذاتاب بعدالقدرةءاي>ذظاهر الآبةانالتو بةلائ:فعهوتقام عليهالحدودوقاك الشافى و حملن

قديةلانفسهم ولومع ماى

سقط كلحداتء زوجلبالتوبة و قولهتعالى (يإأيهاالذينآمنوااتقواللله) أىخافوا ابتلرلكاانبيات
(وابتغوا اليهالويلة) يعنى واطلبوااليهالقرب بطاعتهوااعملمايرضى وانماقلناذلك لانجامع
التسكاليف محصورةفى نوعلايثنااث طمااً_-داانوع_ينترك المهيات واابهالاشارة بقولهانقوا الله

حيزه خيران ووحد الراجع

عات واايهالاشارة بقولهوابتغوااليه الوس_يلةوالوس_.إةَفعيإةمن وسل
الى
طعا
للهن
بالاىال
والثانى! لتقرب

اليه اذاتقرب اليهومنهقول|اشاعر * انالرجالط,اايكوسيلة * أىقربة وقيلمعنىالوسياة
الحبةأىتحببواالىاللةعزوجل (وجاهدوافسب له)أى و جاهد والعادوفىطاعتهوا بتغاءمصضانه(!ءلم

تفلحون) يعنىل كى تسعدوابالخلودفى جنتهلان الفلاحاسم جامع الخلاص منكلمكرودواافوز بكل

فى ايفة_دوابه وقدذ كر
شما 'نلانه أجرى الطمير

مرى اسم الاشارة كانه

قيل ليفتدوابذلك (من
عاب بو م املقيامةمانةبل

 1طمعذاب ألم(

محبوب وقولاعروجل (انالذبنكفروالوأنط .مافىالارض جيعاو[:.همعهليفتدوابه من عذابيوم

فلا سبيلط ,الى النحاة

القيامةماتقبل منوم) يعنى النكافر لوملكنيالوددنيا حرى مثلهامعهام فدىنفس_4من العذا ب بوم

بوجه(ير بدون)يطلبون

ذاب لازمللدكفاروابهلاسبيل
عأن
لذا
انه
القيامةليقبلمنهذاك الفداء (وطمعذاب ايم)اللقصود م

أويتمنون (>أرنجوا

طاملالخىلاص منه بوجهمن الوجوه (ق) عن أنس قالقالرسولالنةصي اللهعليهوسل يقولالنةتبارك
وتعالى لاهونهل النارع_ذابالوكاانتلدلنكيا كاهلا مكفنتدتيابهافيقول نم فيقولقدأردتمنك
أيسرمن هذاوأنت فىصلب]دمأنلاتشمرك فىولاأدخلك اانار وأدخلك الجنةفابيتالاالشسرك هذاافظ
مسلم وفىروايةالبخارىقالجاءبالكافر بوم القيامةفية للهأرأيت و كمالنءلاكلارض ذهبلأ كنت
تفتدىبهفيقول نم فيةاللهلقدكنت سئات ماهواًيسرمن ذلالنكشأمنركبى (بربدو خنأرنجوامن

من الناروماهم عارجين

الناروماهم

ارجينمنها) فيهوجهان أحدهماانهميقصدونالخروج من الدارويطلبونهواتكن

لاب_.تطيعورإنذلك قي_ل اذا جلهمطبالنارالىفوقطلءوالخحروج منهافلا.يقدرون عليهوالوج_هالثانى

أينتهممنونالخروج من انار بقلوهم (وطمعذابمقيم) يعنىوبطمدعاذماثابت لابزولعنهم
ولاينتقل أبدا ل قولهعزوجلوا (لوسالاسرارققةفاقطعوا أبديهما) قالاب انلسائبنزطتعفمىةبن
أببرقوقدمناقصتهفىسورةالنساء وايماسمىاسلاساررققالانهياخذالثيءالذىليس لهأخذهف خفاء
نحهداعاهوكة ولك منسسرق
ومنهاسترق |اسمع مسذةماوالسار قهنامص فوبعالابتداءلانه /يبقعصديوا

فاقطع بدهوالمرادباليدالمد كورةهناالعينة لهالحن والشعى وادلىوكذلك هوفقراءة عبدات بن |
مسعودفاقطعواأًعانهماوا تماقالأ بديهماوم يقليدبهمالانهأراديمينامن هذاو ينا منهذه

.ع فانه

ليسللا نسان الاين واحدةوكل ثئ موح دمن أعضاءالانساناذاذ كرمضافاالى اثن_ين فصاعد اجع

معنى الشمرط وبدأبالرج للنالسرقةمن الجراءةوهى افلرجال كث
اروخ
لرالزا
شنىلا
هنالز
ونانب
ةعث م
ونهى

أالزنانفاديا عن قطعالنسل
اليد لامها!لة|أنسرقةة ولتقطع لة

مهاو طمء_ذاب مقيم)
داتم(و السارق والسارقة)

ارتفعا بإلابت_داء والخجر

محذوف تقديره وفهابتلى
عليم الشارق والسارقة

اا)
هم
باقدطعو
أواخير (ف
بأدىمهماوا راد العينان
بدلءلقراءة عبد اللهن
مسعود ودخوا|ل الفاء

لتضْممهمامعنى الشمرط لان

العنىوالذى سرق والتى
سرقت فنقطعوااً بدمهما
ا
فلنساءأوفروقطءت

٠
للعاماءقولان أحدهماان ا حاربايلنلءنهذهمالفون مسالخارجون عنطاءتهلا نكلمنخالف مص

موانوميالقول الثانىمعناميحار بون
 ١نسانفهوسرب هفيكون المءنىخالفوناللهورسولهو بهعص
احسمللاح
فض فسادا) يع|نى
لنار
اعو
مفضاف (ويس
أولياءالله وأولياءرسوله فهومن باابلحذ
فتلس وأخذالا.والوقطعالطر بق واختلفوانىهؤلحامءاحار بينالذين
نسوق
للنا
الىا
وااروج ع
(دسعون فى الارض
فسادا) مفسدبنو

أن

وز

كونمفهولا لهأى

للفساد وخيرجزاء

(ان

يقتلوا) وما عطف عليه

وأفادالةشد بدالواحد بعد
الواح دومعناهان يقتاوا

القتل (أويصلبوا) مع

ستحقون هذا ال+دفقالقومهم الذءن يقطعونااطر بق و بحملون السلاح والمكابرون فالبادوهذا

قول الاوزاعى ومالك والايث بن سعدوااشافى وقالأبوحنيفة|لكابرو نف الامصارليس طمحكانحاربين
فى استحةاقهذ!الحدثم ذ كراةتمالعىقوبةهؤلاء حا برين ومايستحقونهفقالتعالى(انجتاوا
أويصدوا| أوتقطمأبديهم وأرجلهممنخلاف أو ينفوًامنالارض) وللعاماءف افظة أواد كورت فهذه
الآبةقولان أحدهماانهاللتخييروهوقول!ءنعبا سفى روابةعنهو بهقالالحسن وسعيد بنالمسدب

وانخعى وججاهد وهوان الاماممخيرفى ميالحار بإنفانشاءقتل وان شاءصلب وانشاءقطع وان شاءننى

من الارضكاه و ظاهرالآبة والقول الثانىانافظةأولابيان ولسلتتخبير وهوالرواية الثانيةءن ابن
هالعقوباتءلىتراتيلبمراتم وهذاكاروى
عياس وهوقولا كثرالعاماءلان الاحكامتتاف فترتبت هذ

عن اب عنباس فىقطاع الطر بق قالاذاقتاواوخذوا المالقتاوا وصلبواواذاقتلواول بأخذوا المالقتلوا

وأخذ المال (أوتقطع

واذاأخذوا المالولم يقتاواقطاءت أبدمهموأرجلهم من خلا ف واذا أخافوا ايلقسبتيالووالوم,أخذوا
فرأوىافى كيفيةالصلب فقيل
لال
خأصتداب
اى و
وافى
 0-0الارض وهذاقول قدادة والاوزاعى والش

أبديهم وأرجاهم) ان

صلب حيائمبطعنفى بطنهبرححتىبموتقال الشافعىيقلأولاويصلىعايهثم يصلبوان جمعبينالقدل

القتلان جعوابينالقال

[احقدوا المال (من

خلاف) ا

وم

وأخذالمالو يصلبءلى الطربق فىمرالناس ليكون ذزلاكجرالغيرهءن الاقدامعلى

همذثهالمعصية واختافوافىتفس_يرالنى هن الارض المذكورف الآبةفقيل ان الاماميطلبهمفىكلبلد

وجدوا نفواعنهوهو قولسعيد,ن جبيرومر بنعبد الءز يزوقيليطلبونحتىتقامعليهم الحدودوهو
ينفوامن الارض)بالحبس قولابن عباس والليثبنسعدولاشافبىوقالأبوحنيفةوأهل|سكوفةالننىهوالبسلانهننىمنالارض
فيقة
اامن أحبابهولايتتفع بلذاتالدنياوطيباتهافهوم-_:نى من الارضااق
اذافيز بدواء_لى الاخافة لانا حبولاسبرى حد
من
ىون
نس ح
عال
يس ف
(ذاك)اان كور (لهم الامن تالابكقعة|لضيقةالتىهوفيهاقالمك؟<ولان عر بنا+طا بأولمن حم
خزى فى الدنيا) ذل

آولخهمرفة
لة (
وفاضيح
اك طم الا
من قبلأنَتقدرواعليوم)
سقط عنومهذه الخدود

لاماهوحق العباد(فاعلموا

أنالن#غفوررحجم) يغفر
لهسمبالتوبةوبرجهمفلا
يبعذبهم

هذهالامةوقال احسهحتى أعلمنهالتوبةولااً نفيهالىبلدترفيؤذيهمثم قا تلعالى (ذلك) يعنى الذى

ذ كرفىهذهالابةمنالحدود (طم) يلعنلىمحار بين (خزى فالدنيا) أىعذاب وهوان وفضيحة

(اولطآمفخرىةء عنظايبم) هذا الاولعيكدفىساقرالذين نزت الآبةفيوم فامامن أجرى حكالآبة
بجنايةف الدنياكانت
علىا حاربينمنالملمينفيذنىاالعلذاعبظيم عانلهآمخفرىةلانالم اذاعوق ي
انشاء
وبد
ةءم
نابت
لبهج كن
هاءاع_ذ
خئةاانش
عقو بتدكفارةلهوان /يعاقب افلدنيافهوى خطرالمشي
عوفأاعدنخهاهالجنة هذامذه ب أهل السنة هج وقولهة»الى (الاالذبننابوامن قنتبلقدأرواعليهم)
وقا
رأنت
دبل
فرض بالفسادمن ق
اسىلا
يعنىلكن الذيننابوامنثسركهموحر لبلهةورسولهومن ال
عليهميعنىفلاسديل لك عاي-م بشئمنالعقو باتالمذ كورةفالآبةالمتقدمة (فاعاموا اناللهغفور )
يعنىأتنابمن الشمرك (رحم )يعنىبهاذارجع جما سخط النةءزوجل وهذاقولمعظم اهلالتفسيران
المرادمهذا الاستثناءالشمرك الحارباذا امنوا لقابلقدرةعليهسةقظ عنهحجيع الحدودالنىذ كزها

النتعالىفىهذهالآبة وانهلا.يطالب بشئ تا أصابمن
كترملو
ابوس علي ذا
7اح لبود

الم

 11بةللكفار

0 0000

اذا

أي

01ص

وقوهعزوجل(اماجزاءالذبنيحار بوناللهورسوله)قال! ن عماس نزلتفىقوم معنأهل|(نكن

ْ :و أوانيت ترك فصل الققعاكوسزء هدوفيتاق'مقدوا العهدوأف دوافى الارض نفيراللهرسولهصلى

|أ اللهعليهوس لانيشابقلوان شأ يصلبوانبشأيةطع يدوم وأرجلهم من خلاف وه -ذاقولالضحاك
أيضاوقا!لالكالىنزاتفى قوم هلالنعو عروذللك ان النىصل اللهعليهو-لم وادع هلال.نعو عروهو
ىلنىصلىالنهعلي»وسلٍ فهوآمنلايهاجفر
ىولالالا
ا أبوبردةالاسامى ع أن لابعينهولايعينعلي وهمن ص ب

ردون الاملامبقومهلالومكن دلالشاهد افند واعامى فقتلوهموأخذواأءواطم فنزل
قوممنبىكانةب ي

امهلذهسعيد جببينرئزات الهآذبهةفى قوممنعر بنةوعكل
قيه
وضاءف
ةالق
بامب
آلسل
ليها
اعلل
جبر رب

نوا

الرسولاللة دل اللهعليه وسلٍو بإبعوهاعللاىسلام وبهةمكفاذستوسجوا المددينةفبعئهم رسولاللهصلى
من عكل
اأن
سلك
النهعليه وسااللىاصبلدقة فارتد واوقتلواالراعى واستاقواالابل (ق)عن أنذسبانما
وعر ينقدمواءلى الننىصلىاللعهليهوس(ونكاموابالاسلام فقالواياقى النهاناكنااهل 2نعول نكن
والومدينة فامىطمالىصعللىايللههوسم بذودوراع وأم هم أنخرجوافيهفيشر بوا
أهلر يف واست ا

من ألبائها وأبواطافانطاقوا-تى اذ! كانواناحيةالحرة كخروابعدالاسلام وقةاواراعىالنىد_ل الله
روا أعينهم (اعاجزاءالذينيحار بون
فمفساممبي
عىلصيبهو-لم فبعث الطلب فىأثره
عليهو-إ واستاقواالذود فباغذاللكاللن
اللهورسوله)

أى أولباء

و قطعواأيديهم  0جلهموئركوافى ناحيةالحرةحتى مناواعلىحاط,قالقّادةبلغناان رسولالله صل الله
الله فى الحديث يقولالله
عليهوس [كانبعدذلك بحثعلىالصدقةوينهمىعن ال4لةزادفىروابةقاقلتادةفد ثنىابنسيرينان ذلاك
تعالىمن أهانلى وليافقد
قتبسلزألنالحدودوفر وابةلابخارىانناسامنعر ينةاجتووا المدينةة رخص طم رسولاللهصلىالله

عليءولأنيأنواابلالصدقة فيش ر برامن الباعهاواأبواهافةةلواالراىواستاقواالذودفارسل رسولالله

ات لوس فا بقهم فقطعأبديمرأإًرج:لهموسمرأعينهموتركهمفى ال رةعذونالارةزادفرواية
قا أل.بوقلابةوأىشئ أشد مماصنع هؤلاءارندواعن الاسسلام وقتاواوءسرقواوفروايةأبىداود انقومامن

عكل أرقالمن عر ينةقدمواعلى رسولاننةصلى اللهعل.هوس| فاجتووا المد.ينةفامىطمالنىصلىاللةعليه
تلفهصعبىليه
وسل باتقاحوأعسهم ياشنمر نوامنأبواطاو البامهافانطلقوافاماكدواةلةواراىى رساوللال
وسلرواستناقواالنعم فبلغرسولالنةصلى النةعليهو سلخبرهممنأو اللنهرافارسلقى] ثاره م هاراتفعالنهار
حتى جك بهمفاصبهم فقطعت بدي وأرجلهموسمر تآ عينم وألقواى الرةستسقون فلاسقو قال

فهو انزلاللهعر
ةل
الهيزاد
ورسو
رلو
أبوقلابةفهؤلاءقوم سرقوااوةو:اوكفروابعدايمانم .وحاربواال
غرر يب
اونجملاجزاءالذينيحار بوناللهورسولهو يسعون ف الارض فساداأنيقداواالآبة  حشم
لإن ولسنامن أهلالمدن
ليش
هذا الحديث '#وحكمهقولهانا ك:.اأهل ضر ع يعنى أمهالشيةو بابدياةنع
والريفهوالارض ااتىفبهازر ع وخهب واجعأر قيوالفهاستوسجوا االمندرهضاةليمعنتىوافق منراجهم
ذواكقولهفاجتووا المدبن-ةوهومعناهوالذودمن الابلمابين! انلاثةالىالعشسرةوالحرةهى رض ذات
ختارةسودوهىهنذا اسملا رضابلظمادهيذةمعروفةوقولهف_م رأعيئم معتاهانه جى مساميرالحديد
ول به أاعينهم <تىذهب بصر ه.اوقولهو ينهىءن المثلةالك#لةأنتقطع أطراف الحيوانوتشوهخلقته
ومثلةالقتيلأن يقلمأونأفذهنيهومذا كيردوحوذلك واختاف العلماءى كمهذاالحديثفقيلهو

ماناسونخهى االنلىئ»ةلعىليهوس عن اللةوقيلحكمهثابتغيرالسمل والإةوقاينلهذهالآبةناسخة
لافء لاهلنىصلىاللفعليه وسل مهموقيل كانذلكقبلأنتنزل امدود فامانزات الخدود وجب الاخذمها

والعمل عقتضاها وقيل

نبزاةتهمذهعالنآيةار .سول االللههصعلايهوسل وتعايامناالليتهاعاهلءىعقو ينهم

اوهفا
ننة
عيرك
ملةغ
ابعللىبهاسمافجقازلاءالذبنيحار بوناللهورسولهواعل النحار بةل
وتمعايج

( 5ك  -رغازن)  -اك)

بارزق لحار بة

(كتبناعلى نىاسرائيل)
خصهمبالذ كرواناشترك
الكل فلىاذانكااتوراة

أول كتاب فيهالاحكام
ي)ر
مسا
ضتلنغ
ان ق
انهم
(أ
لاشأن و من شرطية ل(غبر

نفس ) بغيرقتل نفس(أو

8/1
مسرائيل) فانةلتمن أجل ذلك
شراأىجنى عليهمشرا( كتبنا)أىة رشارارج ركا ا

عليهم
معئأه مر

0

قايل وه املو بان وجوب القصاص

بى اسراثيل وه_ذا مشكل لانهلامناسية بانواقعة

على بنىاسراايل قلت قال بعضهم هومن ام اكلام الذى قله

ول,روىء ن افعانهكات
هبي
ر ها
اقل
ونه
بجلا
لنأ
للك أوىم
ذأج
والمءنىفاددجاملننادمين من
على قوله  .ن أجل ذلكوحعه تمام!!كلام الاولفعلىهذ ايزولالاشكاللكن جهورامقس بن وأصواب

نه منأجل ذلكابتداءكلام وليسبوقفءليهفعلىهذاقال بعضهم ان قولهمن أجلذلك
وال
المعافى عقلى

فسادف الارض) «عطف
أنواع المفاسدالخاصلة

لبس هواشارة!لى قصةقابيل وهابيل دل هواشارة الىمامي ذ  1وفىهذهالقصةمن

على نفس أى بغيرةادق
ب
سس ب

الارض ودواك مركأوقطع

هذا القئتلارام منهاقوله فاصممحمن الحاسر نول م

الطر بق وكل فسادٍبوجب

0

القل (ذ_كانماقتلالناس
جيعا) أى فالذبعن

الحسن لازقائل النفس

ل رة الىأنه حصلتله<سارةفىالدين

أبواع الندموا سمرةوالحز نمع
والدنيا والآخرةومنهاقوله فاصمح من|انادمين وفيهاشارةالىأ نحظر فى :

اسرائيلأًىمن اجلذلكٍ0

ل

قاثناء

م الفائدةبتخصي.صه بق اسرائيلقا 2ت انوجوبالقصاص
شر ددع القصاص حككانابتافىجيع الامف

وا .ن

 0عامافى جممع الاديانوالمالالا"نالنشديدااد  5رههنافىحق نىاء !ل غيرثاتف جيعالاديان

جزاؤوهجغهضخبمالله
عايه والعذاب العظيم ولو
قتل الناس جيعالميزدءلى

وذلك ندل عقلسىاوةقلو م و بعدهمعناللهءزوجلولا كانالغرض منذكرهذهالقصةآسلية|انبى :

ذلك زوءن أحياها)و.ن

بتى |سزائل

لفسافكاتاقتل الناسجيعاولايشك أن المقصودمنهالمبالفة
منقت ن
والملللانه تعالىحيفى هذءالآبة بإن
فىيعقاب قاتل النفس عدواناوان البهودمع عامهممهذهالمالغةالعظيمة أقدمواعلى قل الانبياءوالرسل

صلىالنهعليه وسلمعلىماًود عليهاودب التتاكالى دل الاو

ا

00بص

استنقذهامن أسباب
اطلكة من قتل أوغرق

قثل نفساظاما( بغيرنفس)يبعنىلغ_برقتل :نفس لاعلى وجهالاقتصاص فيةادمن قاتلالاخس
نفسا) يعنى

أوحرق أوهدم أوغيرذلك

علىوجهالعدوان الحرم(أوفسادف الارض )هوء طف على إغبرافس يعنىو بغيرفسادفى الارض فسدق

فىهذهالقصة مهذهالمالغةمنا سب لاكلاموتوكيد للمقصود والنةأعلعراده عقولهعزوجل (انهمن قل

(افا أحياالناس جيعا)
فك
ل اادفرض (فكأنماقتل
اوف_
جعل قتلالواحد كقتل والكفر بعد الايمانومنهاقطع الطريقونحوذلك وهوالمرادمن قولهأ
من 13 0يسلىالنابرقتلها3
0
الجيع وكذلاك الاحياء الاق ات
بهالقدل لانالقتل عَلنَ ساُ 5يرةمنها التصاص ودواارادمن قولهقتل نفسا بغيرنفس ومنهاالشرك

ترغ.يءاوترهيبالا نالمتعرض
لقتل النفس اذافورآن

1ا

قتلها كقتّل|اناس جيعا

قتل |اناس جيعاومن أحياعايعىمن
و>ب
للذى
ها
يمث
لصاص
علتق
من قدّلنفسا #رمة>س عليههن ا

عظم ذلكعليه قتيطهوكذا

غأروقحرق أووقوع فهلكةفكاً أحيالناس جيعاعنى ان لاهلمثنوابمثلثواب نمأحياااناس

درا

معدلا انالا ل

0

ا

الذى أراد احماءها اذا

جيها وقيل معذاهمن اسصل قتلمسلمغير-قه فكأ

تدوران حكمه حم احياء

اورع عنقتلجيعالناسفقدساموامنهقال هل المعانىقوله ون أحياهاعلى
تورع عنقّله-ل فكأنم ن

لاسن ري يتا
(ولقد جاءتيم) أىنى
سرائيل (رسلنا) رسلنا

استحل قتلالناس جيعالانهم لسابو نمنهومن

الجازلان الحىهوانلةتءالىف الحقيقةؤمكون المعنى ومن تجاهامن اطلاك فكأنماجى جيعالناسمنه

سئل الحسن عن ه_ذهالابةأهى لنا ما كانتابنىاسرائيل فقالاى والذىلاالهغيره ما كانتدماءنى
جداءت بنىاسراثيل
اسراتيل  1كرمعلى اللةمن ثدسمااوقوله تعالى(ولتقدجاءتمر سلنابالبينات) يعنى ول

أبوعمرو (بالببنات)بإلايات

رسلناببيان الاحكاموالشسرائعوالدلالات الواضحات (مان كثيرامنهم بعدذلك )يعنىبعدجىءالرسل

الواذهات (ثمان كثيرا

وبعدما كتبناءليهم حربمالقتل (ف الارض اسسرفون )يعنىبااقّللاينتهونعن»وقيل معناهجاوزون

منهم 1بعد ذ2لك) بعد

اححداق واتماقال تعالى نوكثايرامم_ملانهتعالى علانمنهممنيؤمن,اللهورسولهوهمقليلمن كثير |
اللسس7ساسسس

سس

ما كبتبعنادعلييهجمىأءوالرسل بالآيات(ف الارض لمسرفون) فىالقتى

22

222222

وقوله

/المغ
سوأةأن )يعى فاسترجيفةهوءورنهعن

ا
الاعين (فاص من الد

تنلل

لعل لور مدو سنن

لإعلى قتزدوة ل انه ندمعلىقدّلأخيهلانهم القع قداوسخط عا ميهه[أؤادواخوتهة ندم لاجل ذلك لالاجل

شعه
ك نمه ندمنوابةوخوف وا فاق من فعله فلاجل ذلك ل:.
أنه :-ى جنايةواقترف ذ نراعظم بقتإهذل9ن
الندمقالالمطاف بنعد

بنحنطب لماقتّل!بنآذم أخاهرجفت الارض يكنعلمبهاسبعةأياموشربنادم
الله

لهى
الل
عل ا
تفقا
المفتولك شرب الماءفناد اهاللتهعالى بن أخوك هابيل ذةالما أدرىما كنت عليه رقييا
اندم أخيك لينادينىمن الارض ذإقتلتأخاك قالؤابن دمهان كنت

قتلته رم اللهعلى الارضمن

ن أ'نعراس قال اافة!ىقابل هابدلكأنآدمعكةفاشةااكااشحر
بومئذأ ن ةشرب دمابعده بداو بروئفء ع

١أ

لنادمين)
عا
فاصبح من1

على قدإهلانعبت (يه من

+إهوتحيره فى أمسدول يندم

فض حدث فااطقندفوجد
لثار
وتغيراتلاطعمة وجنت الفوا كدواغيرت الارفضقالآدم 3احد

ندم التائ.ين أوكان الندم

كشتعليهوكيلاؤقال بلةتلتهولذلك

نوبة لناخاصة أوعلى له

قال قلدهقاتبيلوة دلمارجعآدم سألقابيلعنأ0

ةللايضدك وانهرثاه بشع رفقال
نبي
سها
قل
ئدة
ابع
اسود جلدك قدلا نآدمممكث
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<1:4زز2ة<ذز0د<ز6<<11ززا2204ع11

ىه
لافا 4.اعد

كلق .لذر دل ف  -عاو فاصقت يدر جل

ؤارأسثورمن
بده «.فقالفيم| اول خاء

رتفا كات
رجقلد»نهم +ءلهفى لقر بإنوجء_لالرج اللمنعهاذاء
دهر
ذهبثالا ياقوتواإلجو
الرءدل والهر بإنوف الحديثالصحيحمابيدل علىصحة هذاوهوماروىعن

ألىهر برةقال قالرسولانله

غزا نىءن النالبيقاوءفمقهاللا.خبءنى رجل ملك بضع امسأ ةوهويربنيدبانىبماوم
إيه
_هعل
سلل
صولىا

(فلا تأس على ا-لوهم

ميهااونلااً حد ثىبيوناوا رفم سقوذهاولارجل اشترى غم أوخلفات وهو ينتظ ورلاادهافغزافدنامن

الفاسقين) فلا تحزن

عصراواقن يبامن ذلاك فقال الشمس انك مامورةوأنامامورالاه-م احسهاعليئنا لست حتى
القر بصلا وَأللء

عليوملانم فاسقونةيل

فح اللهععليه ةذمع الغنائم  +عتعنى الناراٍ كنهائلتمابدهاتتالوان فيكغاولافليبايعنى منكلقبيلة

يكن

ر<ل فازةت ندرج-لل دمده فقالي>الغلول جا ابوث

لم  7وهطرون

ارزنافاحلهالنااً خرجه
فكاتها زادؤروا انةذلتحل!!نا لاح قبلنئم؟ لاس ل الغنالممارأ عفنو

معهمفى التيهلانه كانهقانا
وفبعالموسئن

البخارى وم  5سرحغر م هذا الحديث* قولةلاءةبعنىرجلملكبَضعامسأ البع يضم الباءكناية ظ

7:

يفرق بينهماو بنم .وقيل

اكه دق

ك1

,بن
ع
عنفر ج ال

لمذ
احبس
سسف
ملنا
شلفا
لاخت
ااض
الحهبمهاعلينا قالالشييخ محالدينقال القاضى عي

كورهنا |

الذىحست عليهالشمس بوشع بن نون قالالقاخى وقدروىآن دين

رح ويس عليه

د |صلى اللهلميهوس_ل <ست له ْ

الشمس مى تين|حد اهمابومالندق <ين شخلواءن صلاةالعصر-تىغر ب ت!لشمس فردهااللهعليه حتى |

لالاسراءحين اننرظالعيرل] <ر
صلى العصرذ كرذلاك الطحاوى وقالرواتهثقاة والثانيةصبيسة لة

وماتالنقماء فىالتيهالا

كالبو بوشع مامسالنه

"مروق الشمس
بووصوطاامع #
ل

هونس
ذ كرن

 5000ا
وس

نا

والخلفات النوقالحوامل وقولهلاشمسانكمامورةواً بامامور ظ

فويرلارئتداجلاىوة_.ل وقفت ولمتردوقيلبطءحوكتهاوكل ذلك منمتزات النبوةقالو يقال ان |

لاه
ف

لم آن.قص

ل رس  2رةءن الذهب فوضعهاؤاءتالنار

وعب
هن سيزه!ناستحق ونال
إن بكيرقز بادانع

مودس

1:

ناك

|

برأم بنىاسسراثيلبعدموسى

على

لمهمكنلق02

الح_داءتركوهو يؤمنوا

أد
 /النهاليهولابع ل <

قبضه
اقببرةنهداهاوس وأقاممهاماثاءالنةتعالى نم
وقائ
يرف خاي وشم

قبرهوهذا أأصححالاقاو ربل لاتق ق العماءأن موسىعايهالسلام ا

بقوله (وائلعليوم) على

عق وهذا

أهل ااتكتاب (نباابنى

لاأملك الانفسمى وأ الآبةفقالاللعهزوجلفانها >رمةعايهم أربسعنيةنيتيبون ف الارضفلماضرب
عايهمالتيهندمموسى وأتاقومهن اكلاذينوا يطيعونه فقالوالهماصنعت بناياموسفىكثوافى اليه ؤل) خرجوا

ادم) من صلبه هاسيل

ا

ا

0

وىمه فدعاءعليهمفقالرباى
“ودى قعل

فماءعشر :أذرعوكانتعصاهءشسرة
جزاموسىالس
منهرفعالمن ولالوى واابقول والق موسى وعو فن

وفابيلا وعمارجلانمن

بىاسرائيل (!اق)نبا

أذرع وكانطولهعشمرة فاصا بكهبعو ج فقّإهقال الطبرى و ولكان قتلموسى اياءقيلصيرهف النيهم

مّاسابااصدق موافةالما
كفتىبالاواين أوتلاوة

بزع بنواسرائيللانهكانمن أاعلظمجبار بن دروىعن نوفقالكان سر يرعوج كاءائةذراع وقالوان
أهلالء لبإخبارالاولين مجعو نعلى أن بلعببمانعوراء كانيمنأاعلاجنبار بنبالدعاءعلى موسىلاندكان

متلسةيااد_دق والصحة
اوواتلعايهم وأنتمحق

وقول تعالى(فلاتأس

علىالقومالفاسقين )يعنىلازن عاءبه لماوم أهلمخالفةو روج عن الطاعةوقيللماند م موسىعلى مادعا

صادق

عقلوىمه أوسى النهاليهفلاتأسءلى التقوم|ل!فاسقين قال الزجاج وجا,أن يكون خط بالمحمدص_لى اللهعايه

ْ

بيعاللاسمالاعظمؤدعاعا.هموسى

ذدذدددد070ااا
ا
666١١

وستردقدةهفى سورةالاء راف نشاءالنهتءالى

ألهم المعاصى وح لفة الرسلووقول|دع زوجل (وا:لعليهم نبأابىآدم
وسلم لأاىنحزن يتامدعلىقومشبز
بإلحق) يعنىاذكراقومكوا خبرهم خبررانى آدموعماهابيل وقال:
دفى قولجهوراا أغسر إن ونقلعن 

ااين من,ىاسسرائيل
جايم
ربهو
اماصل
اىآد
كناابن
ابلاقرنما كا
الحسن والضخاك ان! ل
لالقىصةمن أجل ذلاك ت؟بناعلى نى اسرائيلنه.ن قنفلسابغيرنفس
اهنع
خيهرقول
آعل
ىبدل
و

1

| خم ف لالتأصم؟ بم  +وأماوفاتء وسعىلياهلسلامفقا بلن اسح قكانص اللهمومىعلي اهلسلام
أح ب اليه اموت فنبأبوشع بننونفكان موسى يغدووبروحالبه
 0قد كرهالموت وأعظمه فأراد اللهن

سوا للهيانىالئهماأحد ث اللاهليكفيقوللهبوشعيانى النهأل حبك كذ اوكذ اسنةفهل كنت أسألاك
ْعنئئما اعديك ان الكدى كنتأ نت تدع بوذ كروكولاينكرلهشياآفاما رأىموسئذلك

كراحياوةأحبالموت (ق)ع نألىهربرةقالقا رلسولاللةصلى النةعايهوس إأرسل ملك الماوتلى
موسىفاماجاءصكه ففقأعينه فرجع الىر بهفقالارسلتنى الىعب_دلابر بدام فورتداللة|ليهعينهوقال
رالب ثمهمقالم المتوقال
ىنةق
أة س
ارجع اليدفقل|#رضع هيعدلى مآنثورؤإه ؟مكالغطت بدمن شعر
ظالان فسالاللها ن.دنيهمن الارضالمقدسةرمية >ء<رةأل رسولاللهةهلى اللةعايهو.سل وفك م
ف

ظك قبرجاهالنىب|اطر يق عند التكثيب الاجروفىروايةل 1-قالجاء اك الموتالىمومى فققال جب
لاريت
رِبك قالفاطمهوسىعين ملك الموتففق هام ذ كرمعنى ماتقدم قالالشرخ حى الدين اانووىقالالمازرى

قوله والثانى الإهذاهو

ا وقد ين بءض الملاحددة هذا الحديثو أنكرتدورهقالوا كيف بجوزءلى موسى فق ءعين ملك اموت

الجواب اانااكفى شرح

وأجابعد-هالعاماءباجو بةأحده ا نهلاجتنعأ نكوناللهقد أذن اوسىفى هذهاللطمةو يكوذنلك

النووى علىسكم ونص

نفسهفدفعهعنهافادت
وظن انهرجل قصدهير بد

قصدهابالفق ءواؤ بدهرواية
أنه
لا
المدافعةإلىؤق عع ينه

الجواب الثانىفيه والثانى
أنهذاعلىالجاز واراد
انموسى ناظره وحاجه

ا ونس

ف الحدرث تصرح بإندقصد فقمعينه فانقبلفة_داعترف» وسىحين جاءهثا تمابانهملاك | 1كت

ا فالحواب انهاناهف 'ىمرةالثانية بعلامةعل مها نهمل|ت الوتهفاستس ل ل حهلاف المرةالاولى وأماسؤالموسى
ادياءوغيرهم وفيهدايل على
الادناءمن الارض المقد سةفلمرفها فضلهاوفضل من امن امد فونينمن ال ن

|ركةوالة رب منمد اف انااصلالعحيلنمقالبوءاضنماسأل
استصباب الدفنافلىمواضع الغاضلةوالمواطن با

فغلبه بإجة و يقال فقأ
انذفالاغلبه
لان عن_إ

بالحةو يقال عور تالغئ
اهقال
قتصفي
تخل
اذا أد

موسى الادناءول سال نفس بدتاملقس لانهخافآ ن يكونقبرهمشهوراء_:د همفيفتتنبه لاناس والله

وفى هذاضءف لقولهصلى

اسن منهولا
أع قلالوهبمنببنهخر مجوسى ابعضحاجتهفر برهطمن |لا سكةحفر وقبنرالميرشيأح
مدالفيه منالخضرة والنضسرةوالمهبحةفقالطمياملا ئسكةاللانتحفرون هذا القبرفقالوالعيدكريمعلى

النهءليهوسل ؤرداللهعينه

ذانةل أرادجتهكان

ر بهفةالانهذا! العيدمن اللهعنزلةماراًيتكالرو .مقط فتنالتالملاكةياصؤ اللهن بح أن يكونقلاكل

بعيدا والثاث الّ .اه

وددت قالوافائزلواضطجع فيهوتوجهالىر بك فنزلواضطحع ونوج هالىر بدعزوجل متنفس أسهل

<2ه
.ع
مد

تنفس فقبض اللهروحهثم سوتالملائكةعليهالتراب وقبلا نملك الموتأتاه نتفاحةمن الحنة فشمها

فةءضرو-هوكا نتمرموسىعليهالسلامماثةس_مةوعشر بنساة فأمامات موسى

الار بعونس:ةو بعثاللهبو.شعالىبنىافسساراخثبيلرهم

عليهال_.لام اتقضت

اناللهقداميه يمال بار بنفصدقوهوتا بعوه

فتوجه ينى اسرائيل الىأر حاءوهى مديئةالحبار بن ومعهنابوتالميثاق فاحاط يعندةأر حاءستةأشهر
فلما كان فى السابعنفخوافى القرون وضدوافى ااشعى ذحدةواحدةفسقط سور| اد ينةفد خاوهاوقاناوا

الجبارين وهزموه ومهجمواعليهم يقتتاونهمفكانتالعصابةمنبناىسرالئيجقعون علىعنقالرجلمن
لكاشدتمس أن تغرب
ايةو
الجبابرة يضر بونها-تى.ةطعونهاوكان القتالواافتمبومالجعةفبقيتمنهمبق
وندخل لياةالسبت فقالالاهمارددعلى لش س وقال/اشمس انكفىطاعة اللهوأنافىطاعة اللهوسأل
الشم س أنتقف وااقمأنيحقتى ينتقم٠ن أعد اءاللقبل دخولفارلسدباتللةعايه الشمس وزيدى

ين وتتبعماوكالشامفاستباحمنهم<1اوثلاثينملكا-تىغابءلى جيع أرض
علهم
جى قت
أءةحت
النهارسا
مقله نواحمواوجع الاغنلاتنماؤارءلتتاً كاهافلتطعمهافقالان
الشاموصارت كلهااينى اسرائيلوفر

اعم
 2وين قار كر00

دن

.الا0

وف وه قين

١جيفهم فىهذدالقفار وأماأ ناذه مالذينلميه_ملوا الشرفبد خاونهافذلك قولهتعالى فانهايعنيالارض

ر,تعب
عب
مأن بكون
دقي لت ل
ا المقدسةمحرمةعايهء قال كنأهلالمإهاذضر منلعفخرني و
فيجوزأن يكونالنهتمالى مه بانبعكوافف"لك الفازة ال نحوالب!عمق الي لو

الجهادقيل فانهاء#رمة

عاهم أوالمرادفائها #رمة
عليهم(أربعينسنة)فاذا
مضى الار بعون كا نما
كتّبؤقدسارموسى عليه

السلام يمنيق من ببى
ارا ثيلوكان بوشععلى

مقدمته ففتحهاوأقام ذيها
ماشاءالئة مقض وأر بعين
ظرف

ال<:ر

| 0

دولهفانهاعرمةعليهم قالر بعين سنةبامهونفىالارض فاما
(أر بعين سنة) 0نقال! نالكلامتمعن ق
ا ,رمةفاتهاءو بدةحتى عوتواو بد خلها|بناؤهموة.ل معناها نالارض المقدسة+ع رمةعليهمأر بعلن سلة

خلونهاوتفتح طم جُُووولدتعالى (يتبوون فالارض)
بد
ثم

يعنى يتحيرون فيهايةال تاهيةيهاذاتحير

رىفرسحا
.خ ف
شاس
عفر
واختلفوافى»قدارالارض ناالهتوىاؤافقيل مقدارستةفراسخ اأوقنيلىست
وقيل نسعفراسخ فىثلاثين فرسخاوكان القوم.سا نألف مقاتلوكانواإبر<لونو «سيرون بو مهمأجع
فاذا أمسوا| اذاهير

0

000

لع العم هذا المقداا

ا

اثيل دجوو ردن

مسي

ارجأ

قلتهذامن بإبخواارقلعادات وخوارقالءادات ف أزماالنانداءغ_برمستبعدةفان اللعلىكلثئ

والوقف

علىسنةأوظرف (يأبوون

افلارض) أىيسيرون
فيهامتحير إن لاييتدون
يطقراأر إعين سسنة
والوقف على عايهمواعا

عوقبوابالحيسلاختبارهم
المكثفكانوا امعوشدة

ةزاءطمعلىسوء صذيعهم وخا لفته,أعمىالله
بالمكث أر بعينسنةفىالمشقةوالحن ج
منتلاكالارض بل أمى

وداحصل بذواسسرائيلف التيشكواالىمومى علياهلسلامحاطفمأنزاللتهعليه_مالمن واولاوعىطوا
الناائئمنهمفتسكون معهعلى مقدارهدوهيمت وسألموسى ر بهأنيسقيوم
من الكسوةماهى قاءةطم فيذش ًا
جءل
فأتى >< رأبيضءمن<

7

0

بوشعبن نون وكاللبن بوقنا  3-0ار 001

0 0

0

أنموسىءليه

يل ان مووسهىرون مانا التيجيعا
جمقنه
السلامماتفالتيهأمخر ف
ملإقصةوفاةموسى وهر ونعلبهماالسلام »

س_يرظم لهمعدولن حدت

أمس_وا وسون حيث
أصبحوا فى ستة ؤراسخ
ولماندم عفن الدعاء
عليههقيلله

فاماهرون فانهكان؟ كبرمنْ موه ى بسنة قالالسدى أوجاللهعز وجل الىموسى ان متوفىهرون فأتبه

جبل كذاوكذافانطلق موسىوهرونوذلكالجبل فاذا بشجرةلرمثلها واذابديتمبنى وفيس هسر بر
ررأوىن ذلك البيتأعبه وقالياموسى انىأح بأنأنامعلىه ذا
هما
عليه فراش وفي4-رائةطيبة فا
خلفا ىأ كفيكربهذاالبيتفتم
اغضنبع
ليتفي
لاالب
ابهذ
قىر
السسر برقالنم قالىأخاف أن,أت

تبغضيءلى وعليك جيعافاماناما اخذهر ون اموفتاماوجد
يءر
لفابنجا
اىى
ذأ!نتم
قالياموسىه م
مسهقال ياموسى خدعتنى فلمافبض هرون رفعاتلوبالسر برالىالسماءوهرونعا.هوذهيتالشءحرة

اقتداهقال
يف
نوساىه|رون
فرجع موسى البىنىاسراثيلوليس هرون مع_»فقال بنواسرائوللححسبد م
وانهرونكا نآ فتروق أقتإهاما كثرواعليهقام موسىفهلى ركعتينثم دعااللةعزوجل
موسىحكو
فنزلالسمر بروعايه هرونفنظروا اليهوهو بين|اسماءوالارض ذصدقوه ثمرف وعقال علىبطنأانىلب

اناتلىهرونو بق موسىفقال؛:واسرا ثيل!وسى
فهرو
لم و
بسلا
جهال
لعاي
امى
ارلذنىفعنه صعد هو
أقنتتلتهو؟ ذوهفأمياللهالملانكة فماوهحتى ص واابهعسلىر بانىئيل وتكامت الملانكةعونهفصدقت
بنواسرائيل أنهمات و براالههوسىمماقالوه ث امنالملاسكة -جلودوفدنوهيوطالعءلى موضعقبره_-ادالا

ارخ

فالرجلان) كالبوبوشع (نميناخلذايفون) اللهويحشونهكأنهفيرجلانمن المنقينوهوفى حلالرفعصفةلرجلان وكذا(أنم

اللعهلبوما)بالحوف منه([ادخااوعلبومالباب)أىبابالمدينة(فاذاد<ل:موهفا نكمغالبون)أىانهزمواوكانت الغلبةلكوومااعلاذلك
باخبارموسىعايهالسلام (وعلى اللهفتوكاواا نكنم مؤمنين) اذالاءانبهيةتضى التوكلعليهوهوقطع العلائق وترك العاق للخلائق
هلنا) هذا لادلخموطس.تقفبلعلىوجهااتوكيد
خسىاانا
ديامو
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ودصواأمى هماواقلواماأ خبرانئةعنهمبقولهتعالى (قالواياموسىانالن ندخلهاأبدا) يعنىقالقوموسى
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اجاءرسولنابان [-كمعلىفترة» نالرسل)قالابنعباس قالمعاذبن جبل وسعد نعم ادةوعةبة,؛ن وهب

موود يامعشسرالبهوداتقوا اللهفواللةالتنعامو ننه رسولاللةلة دكدح نكذرونه [ناقبلمبعثهوآصفونه
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د اماقاناذلاك لكموما نزلالنهم ك
هبوبن
.ةووه
لنابصفته ؤت.الرام بن حوعل
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العاماء فىقدرمدةاافترةفروىعن سامان قالفترة مابينعدسى و#دصلى اللهعليهوسلم شع له سدلة أخرجه
(علىفترةمنالرسل) متعاو

البخارى وقالقتادة كانت الفتربةينعيسبى وت#دصل التهعليه وسسهائةسنة وماشاءادنمن ذلك وعنه
أنهاسمائة سنةوستون سن ةوقال ابنالسائب #سمائةوأر بعونسنةوقال!اضحاك انهاأر بعمائةو بن

+ا»مْأى جاءمعلى حين
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غالدبن سنانالدىقالفيهرسولالنهصل اللهعايهوسا :أ ضيعهقومه قال الامامنثرالدين الرازىوالفائدة || ..

ىمرائع المتقدمة
الال
قدأطارق
وسل عند فترة الرسلهى انالتحر ف واا:خب ركان
فى بوثة جد صلىالنهعليه
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( كت

نتنقواوا

(ماجاء نامنبشيرولا دير )
لتقادم عهدهاوطول زمانهاوسيب

ذلك إختلاط ادق بالباطل والكذ ببالصدق فصارذلك عذراظاهرا ١

فاعىراض الخاقعن الطعبمادأاتنلاينقولوا اهناعرفننهلابدمنعيادتكولكناماعرة١: كيرف
نعردك فبعثالفلىههذا الوقت #داصلى اللهعليهوسلم لازالةهذا العذرةذ لك قولهعزوجل (أنتقولوا
ماجاءناء.ن بشيرولانذير).ه-نى لثلاتقواواوقيلمعناهكراهية أن نقولواماجاءنامن بشيرولانذ يرق هذا

القتا ل وذير
لقومه
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ارت ا
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اه افر )داللعلى
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كنا أبادىالله

عند وأيامهالفتىأأننمفميواعليك قالالطبرىه_ذاتعر يفم اللهتءالىأمديهمد صلىالنهعليهوسلمهادى
هؤلاء الهودفىالنىو لع

كرةنمالله
مع
كمعن المق وسوءا+تياره ملانفسهم وشد 5خ الفتهملانياهم

الائهادهم سببذك من
عليهم وتتابع!أبادنهوآ

مقاساتهم ومعاتهم

فىذات الله عزوجل (اذجعل فيك نبياء) يعنى امنوسى عليه لسلامذ كرقومهبى اسراثلبأيامالله

عنادهم وما أنبه عليهم فقال اذ كروانعمه علي ذفضد> إن جعل فيكأناءقالالكاىهم
اليعون

أًا
ىبل و ض
قوسء الا
الذيناخدارهم موسىمن قومهوا تطل ب

نأنساءنىاسرالمن
كار

ملسلاموهؤلاءلاشكانهممنا كارالانبياءواًولاد ا
أسدىبنابراهم عايها
يعقوب إن

أندياء علىةولالا كثر نوموسى

وهرو 0

أولاد

ا

يتضاعفاانالللىهأعل م وسىأنهيبعثمنبعده

:فى شّْاسرائيل أنبياءفانهل يبعثىأ مةمازعث ف ١«نى أسمراثيل0

كان هذا لالم

ولعمة

والفاء فى (فقدجاءم)
ممدق بمحذوف أى

لاته_ذروافة-د جاءم

(شير) للمؤمنين (ونذير)
للكافر وبانلمدنىالامّنان
عابهم بإن الرسولبعث

5ار
الهم حينانطمسبت ث
الوج أحوجما يكونون
الهليهشوا اليهو بعدوه

أعظامنعمةمناللهوتلزمهم
الجةفلايعتاواع_دايانه

رلراسليهم ميننهم

عن غفلتهم(إوالئةعلىكل
ثئ قدبر ) فكانقادرا

علىارسال #دعليهالسادم

ذرورةة (واذقال»وسى

ظاهرة عايوم (وعليماوكا)بعنى] 1 1أحرارائملكون! أنفسك يعداأن ا ملثمعنيدافىأيدىالقبط ' لقومهباقوماذ كروانعمة
نىجعا كأ00
ب
قال ابنعباس ١٠

يكنلمنقبلهم خدم
كل ن ملك ادم ولم

وروى ء نأبى سعيدالخدرىعن النبىصبىاللهعايه وس قالكان واسرائ.لاذا كان لاحدهم خادم

اللهعليكماذجعل فيك

أنبياء)لانهميبثعف أمة

 ١ناتصك ف ب اسرائدله ن الاندياء(وجعل> ماوكا)لانهملكيم بعدفرع:ون ملكهو بالعجدبابرةملكهم ولانالماوك تسكائرؤاة بم نسكائر
 ٠الانبياءوقيلالملك منلهمسكن واسع فيهماءجاروكماننتازطمواسعة فيهامياءجارب وةفيلمنله
وتلوخ
ادمثهم كانواعلوك
أين
بفدىى
1_6

(انأرادأ نملك المي ابنميموأمهومن ف الارض جيءا)أىلنأراد أنمبلك
)ذن يمنعءن قدرنهومشيئتهشيأ
هنعلاكمن النشهيأ
من دعوداط امن المسيح و مهيعنىان

وأمدأريةالجمام نهم
و.م
لانفاوت نوها م

والمءنىان»ن اشتملعايه

ر<مالاءومية دتىيشارقه

نقص

اامدسر به وءن

لاحتعاءهشواهدالحدني؛

(8/18)2

المسيسعبدخلو قكسائرالعبادوعءطممن افلارضجيعا عاللىسيح

| فالواه_ذهالمةالقوهوم الهبعقو ب .ةوالما-كانية منالنصارىلامهم يقولونفى المي انهاهتعالىابنه
|
عماةواون عاوا كبيراوائمانالواهذهالمةالةالحبيثةلانهم يقولون ,الول وان النهقد حلف بدن عسى فاما
ظ كان! عتقاده ,ذلك لاجرمح لنهعلمم_مبادكفرمذ ا اللهمايدلعلى فادمذههوم فقالتعالى(قل(

ظنى بطؤالداءالامارىالذين قولونهذ المق.لة(غن يلك )يعن يىقد رأنيدفم(من اللهشيأ)يعنى دن
يع

لنمميلكعمابن مىموا ) يعنى يعدمالمي وأمه ومنافلىارض جيعا)
أم ادتدشيأ (انآرااادأ

ووجه الا<-تجاج علىالنصارىبهذاأناليملوكاناهاكايقولون لقدرعدلفىمأعى ااذناأراداهلا كه
ايفلىوق بهنعتالربوبيه واعلاك أمهوغيره' لإوللهمالسكموات ومواابليانرهضما)!نماقالوماينهماولم يوقملاينهن لانهأراد

ولوقتطلع البقاء عن جيع مابين هذين النودين أوالصنغين»ن الاشياءفانهاء لك وأهلهاعبيد موعيسى وأمهمن جلةعبيده (اق
مااواحد ل يمسك قص الى
مأيشاء) يعنى من غبراءتراض عليهفيا اقلانهخا آدممن غيرب وأومخاق عيسى من أمبلاأب وخاق
اأصدية (ولله فلاك
السبواتوالارض وما سائراماق.نأب وألإوالنه ىكلثيقئدير )تيععنىاالنالىللهايتزهئئ أراددفلااعتراض لاحدمن
ااؤه) قالبنعباسأنى رسولاللههلى
نوما لق مايشاء) أى خلقهعليهقوولهت» ال(ىوقااللبتوود والنصارى نحنأ:اءالنهوحب
عرىمبرنو وشاسبن عدىفكلموهوكلهم رسولالنةد_لى اللهعليه
صبانرو بح
اان
التهعليهوس-ل عم

عاق من ذ كروأتى

وكاومواتى لاد كن

اسىق
حعي
واق
كاخ

٠ن

ذ كرمنغيرأننى كاخاق
حواءه نآدمو اق هن
5

كروأتى كاخاق

آدمأو اق مايشاء عاق

زىة
وعس
ك يد
مرعلى
الطي
لدؤلااءتراض عاء_> لانه

القعاللاير (بوداللةعلى
كلش قدبر وقالتالموود

والاصارى >ن أبناءالله
وأحباؤه) أىأعزةعايه
كلاءنءلبى الاب أواشياع
انى اللهع0

والميح

وسلم ودعاهم الىاللهوحذرهم نقمتهفقالواماتخفونايا_ دكن أبناءالطة و أحياؤمكةول النصارىفائزل
النهغزوجل فيم-م وقالت!امهودوالنصارى> ن بأناءاللهوأحياؤهالآبةوسببه_ذهااقالة ماحكاهالسدى

_نلمن ولدك النارفيكونون يهار بء-ين وما
دائخلا
أاسر
قال أماالبهود فانهمقالوااناس أوىالى
<تى تطهرهم ا كلخطاياهىث يمنادى منادأنأ خرجوا كل ختونمن ولداسرائفييلخرجون فذلك

قولتء:لىان املنساارالاأيإمامعدودات وأماالنصارىفان فرقاءنهميقولونالسبم ابنالله ذبووكافياقالوا
علىاتلءلاهلى فاماوجه قول|امهود فانم يعنون انه ن عطفهعايهمكالاب الشفيقعلىالولد و ماوجه قول
النصارى فائهملاقالواافلىمسيحانهابن اللهوادعوا انهمنه,فسكأنهمقالواكن أبناءاله هذاالسيب وقيل

ملضعاف_نى نحنأبناءرسواللله وأمالنصارى فامهمتاولوا
النبهود انماقالواهذهالمةالةمن بوإباحذلف!
قولالمسيح أذهبالىألىر يم وقوله اذاصليتمفقولوااياأيانالذىفىالسماءلنقدسن'اسمكفذهيوا الى

ظاهرهذهالمةالةول يعامواء أرادالمسيح عله السلامان صمتهذهالمقالةعنه فاننأويلهاأنهفى بردورجته
وعطة-ه على عياددالصالحين كلابالر .حم لوإدو جلة ال كلامفىذلك ان

المهودوالتصارى كانوايرون

أاءالئه
لانفسهمفضلاعلى من سواهم بسب أسلافهم الافاضلحتىاتموافىتعظيمأنفسهم اقلاىألنوا>ن بن
وأحباؤه فابظلاله عزوجلدعواهم وكذبهم فواقالوابقولهتءالى (قل فيعذبكبذن بوكم)معناءاذا كان
الامسكاتزعون فليعذبكاننهونتمقدأقررتمعلىأنفس أنهيعذبمأرب«ين بوماوهل رأيتموالدابعذب

ر
شتتسميا
منىعب أل
ولدهبإنناروهلتطيبنفسب بح أنيعذب حبيبهف اىلنار(إبلنت بمشمرعن خلق) .يع

فلن لاشياع أبى00

البهود والنصار ىكسائر بنىآدممجزبوانلاساءة واالاحسان فقو لادتعالى(يذ رمنيشاء) يعنىلمن ناب

ير
بهبن
زالل
لبد
او ع
وه

املينوودية والنصرانية (و يعذبمن يشاء)يعنىمنماتلى اليهودبةوالنصرانيةموقعينلاهيهدى من

اهمللسكموات والارض
الحيبيونوكم كانيقول يشاء فيغفرله و يميتءن يشاءعلىركهذفيعذ به(ولن
أقرباه لمكوحشمه تن
ذلك لاثم بيك لهفىذلك فيعارضوههوالذاىلمعغافكرةلمن شاءوانتعذيبلمن شاءوفيه»دليل على أنه
تعالى لاولدلهلان من لاك السموا والارض سحي لأنون هشبيهمن خاقه أوشر فيىكملكه

وماينى))يعنىأتنعهالى عاك

أبناء الملوك أونحن أبناء

رسل الله (قلفإيعدبم

بذنوبم)أىفانصح نكمأبناءالئهوأحباؤه فلتعذبونبذنوبك املمسخوالنار

(داليه

أنامامعدودة علىز مك وهل »سخ الابولدهوهل يعدي الوالدولدهبالنار نمقالرداعليهم (بلأنتبمشعرمن خاق) أى أتمخا منخلقه

لابنو(يغفرلن شاء)لم نابعن لكفرفضلا(و يعدبمنيشاء)منماتعليهعد لا(وبنهملكالسموات والارض ومابينهما

يالر يتعلق باخذثأى
اناللبحبالحسنين) ومنفقوله (دءن الذينقالواانانهارى أخذناميثاقهم) وهوالامان باللهوالر-الومأفع
وأخذنامن الذينقالواانانصارى ميثاقهم فقدمعلىالفءلاهار وا لج روروفصلالبيفنعل والواو بالماروائجرور واء_اليقلمن النصارىلانهم

انلفسنهمصبرذلاانتهوهمالذين قالوالعسىنحن أنصاراهلم
اانمداسعمواء
والصفحعن اهل

بخب ولهتعالىقاتأواالذبن لايؤمنون,النهولاباأيوم
الكتاب ماسو 3
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اختلفوابعد نسطوريةو يعقوبية

الاحرالابةالتى زا2ت

م كان ناد وبين الهنى علالتهعليةوخامها
وات
ق نز
فخةبل
فسورة ,براءةقالةقتادةوقيل اهاغيرم:سو
ا

الهذ هالآبةولتنسخ وذلك
ونز
نعالتبىي صل التععلويس علذىلك أ
واذلك المهفأدظهرا ت

وملكانيةأنصارا للشيطان

(فنسواحظاتماذ كروابه

فاغر ينا) فالصقنا وألزمنا
من غرىبالشئ اذا ازهسه

أنهحوزن يعذوعن غدرةفعأوها مالرنص_مواحر باولعة:عواءنأداءالمزبةوااصغار وعلىه_ذاالقول
ولصقبهومنهااغراءالذى
بانهاغيرم:سوخة يكومعنى الآبةذاعفعن ٠ؤمنهم ولانؤاخذهم ماسافمنهم قبل ذلك وقيل معناه
فاعف عن دغاثر زلمهممادامواباقينعلى العهد (انالله حب انمحسنين) يعنىاذاعفوتء نهمفانكنحس.ن

قهم) لماذكرناتاقضموود
ثاراىأ
يانض
ماان
االو
نينق
خمنذالذ
والله ايلنحسنين جُقولهعزوجل (و
الرى
دسجي
نان
لاق و
اميث
الممثاق اتيعهبذكرنقضالاصارى ال

مشل سديل |امهودفى نقض العع_د والميثاق

وانما قالتهالىومنقاالذليوناانانصارئ ولميقل»ن النهارىلانم,الذين ابتدءواهاذلاسم وسموابه

باصقبه(بينهم) بين فرق
النصارى اتلفين (ااعداوة

والبغضاء الىبومالقيامة)
بالاهواءا داف ((وسوف
يذبلهم الله بهاكانوا

أنفسهم لاأن اننهتءالىسماه مهاخذ ناميثاقهملء:نىكتبناعلي .ف الانجيل أن يؤمنوا ؟محمد صلىاللةعايه
ل قنسوااحظامماذ كروابه) يعنىفتروكاماامىوابدمنالاجانمحمدصلىال عللهيءوسل(فأغرلالس

يصنعون) أى فالقيامة

العداروالبعناء الوم القيامة) قالقتادةلماتركوا العم لكتاب اللهوءصوارسلإه

بالمزاء والعفاب (إأهل

فالتميناوأوان

وضيعوافرائف-ه'وعطلواح_د ودهات اللّهالغداوةوالبغضاء ينهم وقيل العداوةو البغضاءهى الاهواء الكتاب ) خطاب للموود
الختلف-ةوفاطاءواام من قولهتعالىبينم قولانأ <د همان المراديه.اليهودوالنصارى فان العداوة

والنصارى والكتابالجنس

والبغضاء حاصلةيدهمالبىوالمقيامة والقولالثانى أن المارالدمهنمصفراقرىذانكل فرق-ةمنهم تسكفر (قد جاءم رسولنا) د
الاخرى(وسوف ينبثهامللهىا كانوارد::عون) عاد اهس لك رعقلاخر كنالا جاردا

عليه السلام (يبين لم

مو لقدوتغالى(يهل السكتاب) يعنىاليودوالتهدارىقدج
لف
الدنيا قفيه وعيدوتهدبل
(اآ اءورسوانا) ييكععننثىى|ي|را مما كلتم تخفون
الل اعليهوسم'(إببينلم كثيراماكنتم تخذونء اكات كران كدسلاليم يظهر ٠ن الكتاب) من نحى

نمهدصعلليه
كثيرانم اأخفواوكتهوامن أ-كامالتوراةوالانجيلو ذلكانهم خفواآنة الرجموصافلة ت
تمان

رسولانهم اسشعليهوسم'بين ذلك واظهرهوهذامةز .ة للنىصلىاللةعليهوس| لانه

يقراأ كتامهمولريعملافيهفكاناظهارهذلاك مز ةله(ويعفواعن) 0بإرعنى ممامكتمونه فلايتعرضله
ولايؤاخده م يلانهلاحاجة الىاظهارهوالغائدة ف ذلكانهمبعامون؟ون النىصلاللهعليهوسلم عالاما
فونه وهوم» زةلهايض فيكون ذلك داعياط ال اىلاان به(قدجاءممنالسنور) يعنى 6د |صلى الله

عليهوس |اغاسماء الله ورالانهميتدى بهكاىتدى بالنورف|اظلام وقيلالنورهوالاسلام (وكتاب
مبين )يعنى الاوز عمدىب اان)هزع بيدىاللاتاب البين (منام رضوانه) أى انبعمارضيه
اله وهود بن الاسلام لانهمدحه وأ'نىع رخل الم )«لارعباىبر بددين اللهوهوا لاسلام فسمله

براعدهو بعث بدرس_إهو عدمادهياتباعه وقيل سيل
دينه اللذعىش

ف
اذف
ضبإب
السلام دارالسلامفيكونمن

السلامطرق الس-لامةوقيل_-بل

(وخرجهم٠ن!اظاماتالىالنور)يعنى ظمانسات

الكفرالى نورالا-ان (بإذنه)يعنى بتوفيقهوهدارته (ومهديهم ال صراط مستقيم) يعنىد ايلناسلام
فقو لادعزوجل(لتقد كفرالذين قالوااناللههوال-ع ابنمىيم)قالبنعباس دؤلاء ضارىرا نفانهم

لهصلله
صفة رسول؛الل

عليه وسل و>مونالرجم
(ديعفر عن كم ( م

تحنونهلاسنهأو يعفوعن

كثيرء فكلايؤا ذه (قد

جاءكمناللهنور وكتاب
«بين )يبالدقرآنلكثفه

طلا المترك والشنك
ولابانتهما كان خافياعلى

ااناس من اق أولانه
ظاهرالاعاز أوالنور#د
عليه السلام لانه ميتدى

لةقرآن (من ارنضبوعانه) منآم منهم (سبلالسلام) اطلرسلقامةواانجاةمنعذا بالل أوسبل
أهوىدىببهاادن
ىسرا جا)لإم
 .نكاسم س
وىر )من ظامات!!عكفر الى نورالاسلام (باذنه) بإرادنهوتوفيقه (وموديهماى
لاتنال
اللهفالسلامالسلامةاو الل (وخرجهممن الاظام
صراطمستقم لقدكفرالذين قالوااناد هنوالمسيح ابنمي )معناهبتالةولعلى أن اللةهوالمسيح لاغيرقيلكانف !ى!:صارى قوميقواون

وا اناق وبحىويميت(قل
دهم
اىاعليتحيقثان
و
ذلك ولانمذ هبهومبد

رعومعينك وتقفهنالابتد انك بااشلسدراطخلعليهاللام الموطئةلاقشم وهو(لأنقمالصاوخوا
(وقالالنةافى مع ) أى ناصر
,امنتمبرسلى)من غيرتفربق بان أحدمنهم
الزكوة)وكانتافر يضتين عاموم( ر

أ

اءه ,والعزر فىاللغةالردهويقالءعزرتة ذناأىا د تديعى

فعات

وعظءتموه م أونصرةوهمنانتردواعز

(وعزركوهم)

بهمابرردعه عن اقبي كذ اقالهالزجاج

(وأقرظتم أللهة.رضاحسنا

باعدوقيلمول براممفىإلا كفرن ( )5/18عنكوسيا نك) جوابللقسم وهذاال+وابٍسادمسدجوابالقف.
والثمرطجيءا(ولاد خانم

٠.

حدف

الإنهارئن
تكن ده

5

5

3

الم كد اق بالوعد

(وقالاننه'فى مع

!عنىبالتصمروالءونةوة لىهو خطاب لعامة بنىاسرائيل والقولآلاول
نقد برهدوقالللمقباءاتى معم ي

0 00
2

3
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وذ لاكقولهزعالى واقدا خذ اللهميثاق

ىأ مرائيلو بعثنامتهماثنىعشرنقيما

فب

ألام فاخالطبالية
بمذ كور فكانء ودالهانلقىباءأ ولثم اابتلدك

مرائيل 0كتمالصلوة) هذهجلةشرط.ةوالشرط م ىكبمن ةسة أموروهى قولهاأنأ كت الدا

ا

 0إزكوةوآمنم برسلىوعزرءوه .وأةرذتماللهةبعاخما

قولهتعالى (لااك

العفايم (بعل موا ع دنااتك)ر ذلك اشارةالىازا ال العذاب وقولهتءالى( ولأد:
جنات تج رعيم اتلياانوان
السبيل) أخطا اط إإى اشارةالى|يصالالثواب ومعنىالآبلةنقتمالملاةالكتوبةو نتم الزكاةالمفروضة وآمَنتمبرسلى إن

ر كرالامان بالراس_للبلهاوندكانوامقر يإقنام ال_لاة وايتاءالزكاةوالامان
انلحعقمءنكف ر قبلذلك جيع رسلى واه ت ذ

ا

 0تجميعالرسلوقولتعا

فقدضلسواءالسبيلأيضا

لبعض الرسل ذتمالاللهطسمانهلايتم الك ذللكولاا

ركان الملابعدهأظهر

مي ونص وهموأصلالنعز رفاللغةالردع عن وعرزوه نصرتعوهمبانتردوااأعداءه
وعزرة وهيعن

واعظم (فها نهم

دنهموقي لمعناهوق رعوهم وعظمتموهم والقولهوالاولوأة .رذت اللهقرضا حسما يعنى بهالصد قا

ميثاقهم) مةالصابفدادة

رط دم ا
قال
أف ق
ااندوبةلانالزكاةتقدمذ كرهافلافادةفى تفسيرهذا اللقرض,الزكاةؤان قواتكي

تفخهم الامس (لعناه-م)

قرضا-سنا ارقلا اماختتالان بغرا قرضتمالافراض قاتان قولهقرض أخرجمصدرامنع:]:

طردناهم وأخرجناهم من | لامن افظهوذاكانأقرضيهنىقرض فكانمعنى الكلام وأقراذذلمثدفة رضتم قرضاح_ناونظيرذإك
ردتنا أو مسخناه-م

ا

والنتكممن الارض نباتاذكانمعناءفنبتم نباناوقولهلا كفرنع

سياكيه آذ

أوبضربعنلاييم الجزية | ف|علتمسائرماامي_:بهلاحو نعنك سياونأكغمفرهالم 0000
بعدذلك

حتاالانمه
:

منكم) يعنىبعدأ خدالعهد واميثاق (فقدذلسوا اءالسبيل)!0

(وجعلنا قلومهم قاسية)

ا

باسة لارجةفبها ولااين
ل 2

المسشةيم وهوطر إق الدين الذى شرع واطدى الذىأم بساتباعهفقولاهنع ا لى (فمانقضهمميثاقهم) أ
نكىاانسرا يل نقذوااميثاق اللهوعهد دبان كذ بواالرسل :لذبن جاؤامن ل -ع3
|ثاق ونذل
بسب نقضهم ي

من قوط درهم قسى أى منودسيىاوءااولالةونبذوا كتابهوضيعوافرائضه (اعناهم) يعنىجازيناه.علىذلكبانأبعدنا
إدئء (حرفون الكام

لهين
تس
اةيا
لمظ
وطردناه معن رجتنا وأصل الاعنةالابعادء ن الرجة (وجعاناقلوهمقاسية)يغنى غا

عنمواضعه) 0
ل ران

القسوة خلاف الاين والرقةوقيل معناهان قلوهملصتت حااهة دكان ا  0مشو ب بالكفرواانفاق
(حرفونالكام عن مواضعه) يعنىيغيرون حدودالتوراة وأحكامهاوقيلهوبديلهم صفة تمده_ل

لا

قف وةقاوبيهلمانهلاقسوة اللفعليهوس ونعتهمنالتوراةوقيلهو>ر يهم معانى الالفاظ بسوءالتأو بل (واسوااحظا 00
ومو سيان نعتهوصفته (ولاتزا
|صيساً نفسهم مام وابه منالايعانبمحمدصلىاللهليه
أشد مالرافتراء علىالله إءنى وتركو ن
وتغيبروحيه( وف واحظا)

تطلععلىخائد-سةمنهم)
ُّ

وتركوانصبباجز يلاوقسطا

اتتواه أن 0

علىمءصسيةمنه ,وكانت خياننهم نض الع د ومظاهرته
قالابنعباس يعنى
0000

ا

واي

000

00

00

00

جد واصف عن جزمهموموًاخذتهم وهذاالامباع
زلاغهمبا-

واعراضهم
عن التور تاغفالحظ عظم أوقست قاوبهموفسدت_
ذرفواالتوراةوزااتتأشياءمنهاعن حفظهمعنإن

والصفح

1

لععضم بالمعصية وتلاهذهالابة وقيل تركوانصيب أنفسهمممأامسوابهءنالاعان أحمدصل النهعا
اءب
مسعودرضى اللعهذه وقد ينسىالمر
خونونك ومهمو:
 00أىهذمعادتهم وكاعنليهأسلافهمكانواخاونونالرسلوهؤلاءوسلو ب(راونلنعاتتهزا ك1
بالفتك بك وقولهعلى خائنةأىعلى مانة 0

فعلةذاتخيانة أوعلى نفس أوة,رقةخائنةو يقالر-عل خائنهةكقوطم رج لراوبهالثعر
ب 1-25

4/6
وخر ج معهعلى بن أنىطالب فقال!ل:وى لىالنةعليهوس_ل لعلىلاتيرح مكا نك-تى 2 +

اليكأصحانى

ىلمد00:2.اتزل
قن خرج اليكمن وسألكعنى فق ل توه الىالمدإنةففمل ذلك حتى نناهوا اليهثمتبعودال ا
|

اللةءعزوءل ه_ذهالايةياً.مواالذىآمةوا| اذ ليوا

علخاذم قوم يع ايروادن يسيطوااليج

(فكف أبديى نكم)
فنعهاأن دا ايك(واتاقوا
الله وعل الله فليتوكل
المؤمنون) فاانلهكاى

أبدمهم يقال سط بدهاليها ذا بطش به وهواذامدهاالىالمبعاوش نهاية تله(فكف أبديهمء نك ) ي#نى
والدافع والمانع (واقد
انهتعالىمنعهممم أارااردوهبك (وائقوا الله)يعنى ا 5عنه (وعلىاللهفليتوكلالمؤمنون)
أخذالنهميئاق بنىاءرائيل
أمىاللةتع الىالمؤم_:ين بالتوكلعليةلانههوا كعابفادهجيع أموره ,فاذافعاواذاك ونوكاواعليه
حفظهم ورعاهمعنأرادهمبتسوءمكذ أده بردي

أرادوأنيف ابي وهةءالقصةأوك

و بعمنا منهدم دنى عر

نقيبا)هوالذى نقبعن
اسراثيل)اذ كاف الآبامتقدمةبض غدراتالوودومرادوءمن كيدرسولاللهدلى لعل ١

أحوال القوم ويفتش

ن» دوه
وس( وأصحايهاًتبعه ذبككوأسلافهم وماتقذوهمن الوائدقوالعهودومعنى الآيةاناللأهخذ ميثاقهمأ ي

عنها ونا اس_تقر شو

ولاش ركوابه شيأوان يعامالواتيموارفاةمن الاحكام والتكاليف (إوبعثنامتهم اثنى عش رمنقيبا) اختاف

اسرائيل بمهمر بعدهلاك

العاماءفى معنى اهيب فقال| بن عا سال ةيب الضمين وقالقتادةهوالك_هدد علىقوههوةي ل هوالامين

ؤرعون أمره ,الله

رض
الكفيلوق_لهوالباحث عن القوموءن -أواهم بإذكرالقصةف ذلك ) قالأصحاب الاخبار إل_برالى أرحأاء
والسيرانالله عزو جلوعدموس.ىعليهاللامأنبو رنهوقومهالارضالمقدسةوكان يسكنهاالكتعانيون

الشاموكان ب كنها

نر دبنىاس رائيل الىلاراضلمقدسة وقالانىكتبتهالم داراوقرارا
لجار ونفامناللهةموسى سأي

الكتعانيونالمباترةوقال

فاخرج اليهاوجاهد من فيوامن العدوفاق نامرك ليم وخذمن قو.ك اننىءثمرنقيبامن كلسمط

طمالى كتبتها لكودارا

نقيبا يكون كفيلاعلى قومه بالوفاءمنهب ,معلاىأصى وابهفاختارموسى النقباءوسار بينىاسرائيلحتى

وقرارا فارج وا المها

ءاهلونقياء إبتحسسونلهالاخبارو بعامون عامها
قر بوا منار بحاءوهى مديئةالجبار بن فلباعث

فنيها واق
وجاه دوا م

فلقبهم ارجللجمبنار بنيقاللهعو جبنءنق وعذق أمهوهى احدى بنات آدّعمليهالسلاموكانطوله ناصرموأعس للهل
ثلانة لاف ذراعواثلائةوثلانة وثلاثين ذراعاوثلث ذراهعكذا نقلوالبغو:ى وفيهنظرلانآدمعليهالسلام عليهالسلام أنيأخدمن
كان طوالهعلى ماورد فىالاحاديث الصحيهة ستينذراعاقال وكانءو جحتجز بالسحابو ,شربمن
ماهو يتناولالحوتمن قعرالكرو يشوبهفىعين الشمس و يروىان الماءلماطيق علىالارض من جل

وغيرهمابلغ ركبتىعو ج وقالانوحعليه 'لسلاماجانىمعك ف السفينةفقالنوحعليهالسلاماخر جعنى

كل سبط ثقيبا يوحكون
كفيلاءلى قومهبالوفاءيها
أعى وابه توثقة علمم-م

باعدوالتفا أومىبوكعاشعو جثلانة كلاف سنة <تىأهلكه اللهتعالىعلىندمو.سىعلهيالسلام فاخارالثقياءواخذالميثاق

صخر ةمن الجبل علىقد رع سك رموسىر وسكاخناففى فرسخ وجلهاعلى رأسهليطبقها
وم
عايهم فابلعنثهاطد هد فنةب الصخرةوقوّرها منقارهفوقعت فىع:قه فصرعته وأقبل موسىعايهالسلام

طمالنقباءوسار مفهامما

تتهوكان ءلىرأسهحؤزمة حطب وانطاق
وهومصروع فقدلهقالفلااتىعوج النقباءأخذ هم وجعلهمفى ح ز

دنامن ارص كنعان بعث

فلل
كائي
ناشر
وىنى
عل

به امى امسأنه وقالطداانظرى الىهؤلاءالذين بريدون قتالناوطر-هم بينبدمهاوقال الأاطحنهم برجلى النقياء يتحدسسون فرأوا
فقالتامسأنهبلخلعنهمحتىخبرواقومهم يما رأوامنكوقاينلهجعلهم فىكهوأنىبهمالىاملك فنثرهم أجراما عظيمة وقوّة

رنوا االعننقودالعنب لاحه_له
اكا
يبدينيه فقالطمالملكارجعوا الىقومكفاخبروهم مارأيتمم و

وث_وكة فهابوادرجعوا

الاجسةأنفسمنهمينهمفىخشبة و يدخلف شا رالرمانةاذائز ع منهاحيها جسةأ نفس قرجم|.تقياء
وقالبعذهملبعض ياقومن|حكم اذا أخبرتمنى اسرائيل خبرالقوء رجعواءن نى اللهموسىولايقاتلونهم
أن عدو هم فلكئوا
ض
معه| كتمواءن بى اسرائيل ختبرالقوم وأخبرواموسىوهرون ما ارًيتمفير بزاأنهماو اذ بع الميثاقالا كالببنيوقنا

خدنوا قومهموقد نهاهم

النقباءعلى بعضالمفيثلاقمباذلركجعوا الىنى اسرانئيكلدوا العهدوالميثاق وأخبركررجل

اسملطاهعرارجألىانمنهم وهم بوشعبننيونقوكناالفبابئنه_ماأوفيا بالعهود ولمرسكذاالميئاق

بووشمع بن نون وكانا
من النقباء

هلواأفنرقبوى) أىالعدلأ قربال اىلتقوىنهاه أمولااننحماهمالبغضاءعلنىركالعدلماستفأ فصرحلل بمالإمبالعدلككايدا
وتشديدائماستانشفذ كرطروجه
الكفار مهذه الد_فةمن
القوة نحاالظن بوجو به
بخ الوماين الذبنهم

جو بالعد لمع
الامىبالعدل وهوقولهاتلعىهو افرلباتقوىواذا كوان

()5/018

واواصادلبعقدو (ه قرب للتقوى )أىالعدلأقربلاتقوى (واتقوا الثةان'للةخبير بمائء_ملون)

| يعنىان اللهنعالىخبير مي أجمال مطلععا اوخبيرينعد لومن لإعدلو#قولهتعالى (وعدانه ,

الذينآمنواوع لوااصالمات )يعن عىماوا؟_اوا'قهم اننهبه وأوفوا.العهودالنىعاهدهمعليها مطغفمرةوأجر
أواياؤه (واتقوا الله)فها
| عظيم ) بهيذاانللوع د كانهلمانةد مذ كرالوعدفقيل أىثيئ هذا الوعدفقالطم مغفرةوأبر:عظم واذا
وعد هم أنزهم الوعدفانهتعالى'لاخاف الميعاد (والذين كفرواوكذبواا ناةا) يعنى والذبن دوا

.تعملون)لدعدلم" ||وحدانيةاللهو:ةضواءهودهوموائيقه

وك ذبوايماجاءت بهالرسلمن عنده (أوائك )يعنىمنههصذفته

ولذاذ بكعردها اةايلوعد

م فاىألن!نااوردلفاس الالا-كفارلان المصاحبةتقتضىاللازه_ة
ابةطنص
قالآ
(أصعاب اجيم) «ذه

ورك نفاق (وعلانة

كايقالفلانصاحب فلانيعناللازمله وهقولهعزوجل (يأيهاالذينكمنوااذكروانعمةالنعليكم)

الذين أمنوا ومس ||يمناىذ كروانعمةالنةعليكبالدفعمن كمع سائرنعمهالتىأنع مهاعليك موصافلتنلءكمةالنىذ كرهم
الصالحات) ويعتدعدى ||بواوأمسهمبالشسكرعلهافقالتهالى(اذهمقوميسأطنوااليمأبديهم )بعىباقتلوالبطاشبمفصرفهم
مفةةهاذلتى
لبةنوعىص
نحوالمو بمياأنرادوهبم ااختلافتفهسليرف نسزيوبل ههذهاالآ
ب>و
الىمفعواين فلااولالدين||عب_:
| منواوالتنى منحوف ||أم ادنةتءالىصحاب:بيصهبلىاللعهليهوسلبذكرهاوالشسكرعايها فقالقتادةنزاهتاهذلآيةورسول الله
استغنى عنه با4لةالىهى

عليهول ببعلن > إةحين أراد بنوئعليةو نوارب
صلىالله

أن يفتكوابرسول اللهدل النهعليهوسلم

عصلبيءوس على ذلكوانزلصلاةالجوفوقال
هيه
لنب
لالى
اهتع
قوله (طم»خفرة واججر | و| بأشصتماغبلهوذاا!لصلاة فاطلاعلن
ع)ظومالوعيد وهوقوله

الهسنركاسنول انه هلىاعللهيه وسلمرحااغصطفان بنخل

 9الذينكفروا وكذبوا
يبااننا أوافك أصحاب

تاقمادلواوكيف:ةتإوقال أفدكبهقالواوددنا نلفكعاتذلكفأفىالنىصلىاننعليه وسلموالنىصلى الله
طىاسيهغاكياهفعل يهزالسيفو ين رظاليهميةوالى النىصلى
أف
ادء
عليهو-لممتقادسية»فقالبافعه

اجيم) أى لايفارقونها
(اأمهاالذينآمنوااذ كروا

دترم

لع

فققالرجلمن المشركين هللأ نأقل

الثهعليه وس( مية قثاملمن نك من يىاتجدقا الل فتوددهأسمابرسولالنةصلى التهعليءو_.إ فاغبد
لةلعليهوس لم
اه د وعكر.مةوالكلبى بعث رسولاالللهص

السمف ومغفى فانزلاللةهذهالابةوقال

المذذر برناعلساعدى أوحهدوالنقباءلياةالعقبةفىثلاثينرا كيامن المهاجز بن والانصارالىبنىعاص

روىأن رسولالله صلى

ابنصعصعةنفرجوافلةواعامى بنالعافيلءلى برمعونة وهىمنمياهبنعىامسفاةم لتوافقدلالمنذروا سعابه
الله عليه وس-م م
الاثلاثة نفركانوافىطاب ضالةطم أحدهم مرو أبمنيةالضمر ى ف بلرعهم الاالط_يرتحوم الفسماءسقط
ا بنائم نولىتيدشحتى لترجلامن المشمركين
أقت
لانة
الدمفقال حدالنفر لاثل
قيرظةومعه ال 9 3هن مبنايقبنرهاءاق

بحكرد مسرواحمتنان| ف|اختالفاضر بفتلامانخالمتهالضر بقرفع رأسالساملاىءوفتحعينيه فقالال كبرالجنةورب العالين
سف

رصهم ديه ايت

قتاهما عرو بن امية

ري

|| .

سايموكانبينالنبىص_لى النهعايهوس_لو بانقومهماءوادعةفا ننسيا
ورجع صاحبادفلق.ارجلين مننى

البىنىعامى فةتلاهما وق مد قومهماالى النىصل ال:ثهعليهوسل يطلبونالديةنفر اجالللىصة_علىليه
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تعلوى
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الات”  71و بى النضير يستعينهمف عىقاهماوكانوا قدعاهدواالنىصلى النهلعيهوسلمعلى ترك الق
0

اناحاجة
 (|0] 0.فالديات وقيل أرادان يستقرض منهمديةرجلينفقالوانمباأبالقاسم قد ن لكانت تأيناوتس ل
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عقبة بنعامىقالكانتعلينارعاة الابخاءتنو بتىفروحنهابعىفادركترس ول التعصلىنعليوس

قائما حدث الناسفادر تمن قولهمامنمإريتوضأفيحن وضوأم يقوم فيصىركعتينمقبلعليهما
بقلبه ووجهه الاوجمتله١لط:ة فقا ت م أاجودهذ! فاذاقائلبييندى يقولااتىقبا»:أجود فنظرتفاذاجمر

قالانى قده يتك جئت آنفاةلمانت؟م.ن أحديتوضأفيباغأوفسبخ الوضوءثم ,قوأشلهد لأاانلهالا
الله وأن سد اعبدهورسوله لافت<تله بوابةااللجمنّانية يدخ
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المراد بااللمساحرفجىل الغسل وقالأبزو بدالمج خفيفالغل لقولالعرباصسلحتاة.هنى توضأت
صت
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طناوهات ماسمبهلاصلاةبمعنى أتوضأقال أبوحاعوذلك ان الموتذئ لابرضى لصبالماعءلى أعضائه حتى

عبمحسهامع الغسللفسمى الغسل عمحسابهذا الاعتبارفءلى هذاالرأسواالرجل مس وحاالناأأن مسح الرأس
ف والذىيدل عاللىمارناد بالمسحفىالرجل الغس لذ كرااتحديدوهوقولهتءالى الىالكعبينلان
العديد اعاحاءقااغسوا لواجئ ف امسوبحفاماوقعال دبدمعالمسحعلانهفىحكالغسلو قالجاعة
من العاساء ان !الارج ل مءطوفةعلى الرؤس ف الظاهرواارادؤمها! لغس_ل لانهقديتسق بالذئ علىغيره

والك فيهمائةافكقالالشاعر

باليت بعلك قدغدا » متقلدا سيفاورمحا
والمعنى وحاملارحالان الرخ لايتقاديهوك ناك قولالآخر » علفتهاتبناوماءباردا * يع-نى وسقيتها
ماءباردا وكذلك المعنىف الآنةوامسحوابرؤسكواغاوا أرجلك فامامإن ا"ل>عسل وعطفت الاركل
على الرؤس افلظاهرا كن بقرامالدليلعلىان الارجلمغسولةمن مفهومالآبة والاحاديث |اصحييحة
دسل
الواردة بغسل الرجاينفى الوذوءوماامن جلعك راللامفى الارجلءلى جا ورةالفظدون لمكموا
اللجحارذب وانا أخذاعراب|اض بللجاورةفليس بجيدلان
لتل
ردذب خربوقال|ل1رب نء
بقوطم ج
رةفى الشعرأو إصاراليهحيث >صلالاءن من الالنباسلان
الكسر عالجىاورةا اتالحمذلرلاوجل
ر
خبل
الاضب
لن نعتا
الاربلا يكو

ولاناللكسير بالموارائ.ا يكون بدون حرف |اعطف امامعحرف

العاف فلتتسكام بهالعرب وقولهتعالالكىاعلىبين في»داي_ل قاطععلى وجوبغ_-ل الكعبينكاى
وجوب غسل الرجلانكفى قولهتعابى وبأدكمالاىلمرافقوالمعنى واغساوا أرجلممعالكعبين وقدتقدم
لاق والقدم
نعند مافلهس
امان
نعظ
نهاماا
لبان
اكع
ااختللعاافساءفى ذلك غندقولاهاللمىرافى وا اس

اهقذول جهو لرعااماءمن أهل الفقه واللغةوشذ اتلشيعة ومن قال بمسسهالر.ان
عظم مستديرعلىظهرا'قدم وبدلعلى بطلانهذا القولانلكعبلوكانءلى ماذ كروها-كانفىكل
رجل عب واحدة لكان“بتىأن.شالوارحا >-الاىلكعابكافى قو تعالىوابدي الى| رافق ؤاماقال

الىالسكعبين علأن لكل رج لكعبين فرطل ماقالوهوثيت قول امور
جلافصل6دقد تقدم أنالفروض اذ كورةقىهذه الآنةأر بعة وهىغس_ل الوجهوةس ل اليدين الى

ءهلى وجوب
ةهذ
بفى
آلشا
لالا
الرأسوغسل الرجاين الىالسكعوين وتققددم ااسةدل
المرفقين ومسع
فلوضوءوهوأن
النيةفى الوضوء فصارت فرضاخامساوذهابلشافيى ومالك وأج_د الىوبوب الترتيب ا
هم
سسح
أهمم
رمدي
إغسل الاعضاء افلوذوءعل الولاءكاذ كرءاللة فىهذهالآبةفيغب_ لأ ولاوجيه ث ب
يغس_ل رجليهفصارالترتيب فرضاسادساوذه ب أبوحنيفةالىأن ااترتيبفى الوضوءغيروا جباحتج
الشافى علىوجوب ااترتب هذ هالآبةوذلاك أن اللتهعالىأع بل الوجه ُإغسل اليدن نمبسع

الرأس ” 5سل الرجلينفوجب أنبقعالفعل مسنما

أعسابن تعالى ولقولهدلى اللهعليهو -.فىحديث

حجةالوداع ابدأعايداً اللبهوهذا الحد يث وان وردفى قصة الم بايلضنفاوالمروة فانالعبرةبعموماللفظ

ملخاصوص الفسبعباوللاناألنى اصلثىهعليه سإ افلوىضوءماوردت الامىتبة كاوردفىالناصبة
ولقل عنه ولاه ن غيرهمن الد.حابةا ن تهوضأمنكسا أ وغيرص تب فثبت أن رتابلأفوعاضلوء 5ص
اثلعلاهلىونصعايه فىهذه اولأابجبوا احج أوبحهنيافةللذآهربهةهأذيضا واذلاكواأونلاتوجب
الترتيب فاذاقلنايوجوب الترتبصارذلك ز يادةعلى الاص وذلك غيرسائزوءاجنيهببانه لرنقلءن

777ل
77ص77
اجلالبح7

قلع عليهاسم المسح ونأاخبذديان!انىعليه|ادلام وهوماروىانهمسح عنلاىصيته وقد رت
بأق
موجي
الاستيعاب' والشافبى باايقينفا
الىالتكعبين )باانصبشان ونافعوعلى ووجفاصاعنى فاغسلوا
الخاصيةبر بعالرأس (وأرجلم

)(13

وجوهم وأبديكم الى
المرافق وأرجلك الى
_لفىونة_لعن مالاك والش_عىو زفروألىككر بن داودالظاهرىانهلا بادخال
ستين
غرؤ
للاا
اخا
| اد
الكعرين وامسحوابرؤسك

على التقدم وااتأخير

سل واختارهابن جربرالطبرى ونفلعن مالك وقدسه لعن قولاللهء زوجل فاغسإوا
|رفق
اانغفى
ْ الم

آالمس بهأنبباغالمرفقينفى الغسل لايجاوزهماوجة أصعابهذا
ىفق
ذافق
لىلمر
وجوهك وأيدب>ىاالا

غيرهم بالمر بالعاف على

القولان كلة الىلانتهاءااغابةو ماعل غابةلحميكون خا رجاعنهكافى قولهتعالى تنمأوا ااصيامالىالايل

الرؤس لاانلارجل *ن
ين الاعضاء الثلانة

ولاناد لاند خل افلحدودةوج نبلأاجبغسل المرفقينفى الوضوءوةةال+هور انكامةالىهناع.نى
معومنه قولهتعالى ولاتأ كلوا أمواهماىلأموال أىمعأموال؟ و يعضدهمن السنةماصح من حديث

المغسولةتغسل بصب الماء

أىهر يترةواضنهافغس_لوجهه فاس.خالوضوء مغل العنىحتىأشرع ف العضدمبدهالسرعاحة

علنيا فكاات امفاقة أشرع افلىعضدثم قالعكذارأيترسولاللةد_لى اللةعليهس لكان بتوضأوالجواب عن ةااللمتقدمة
للاسراف المهبى عنه أانمد اذا كان هن جانلسحدوددخل فيه كافىهذهالابةلانالمرفق منجنس اليدواذال,كن مجننس
فعطفت على الممسدوح الحدودخاي_دلفي» كافى قولهتعالى ثمأتموا ااصيامالىالايللان النهارمن غيرجنساليل فلايدخلّفيه
لالفسح ولكن لينيهعلى ُ الفرضالثاث قولهتعالى إوااسحوابرؤسكم) اختاف العاساءفىقدرالذى>ب مسحدمن الرأس
ح كثرهوقال
سهجب
م أن
وجوب الاقتصاد قصب فقالمالك بحبمسح جيعه وهواحدىالروايتين عن أجد والروايةالاخرىعنه
حر بعه وفروايةأخرى عنهجبمسمحقد رثلاثةأصابعمنهوقالالشافى الواجبمسح
س بيحب
ميفة
الماه عليها وقبل الى أبوحن
الكعبين فىء بالغابة

مسسممح واارادالصاق المسحبرأاأس ومامج بعضه و »ستوعيه لسععإؤهدمامافق
ماينطاق عاليلها

أماطة ان ظانحسبها

تياط فاوجبالاستيعاب وأخذالشافىباليقينفاوجب مسحمايقععليه
المسم بالرأسبافلأخافحماتلك

جامع'الوم انها#رورة

فسح بناهيده وعلىالعمامة والخفين متفق عايهوقد رالناصيةبر بعالرأس و الفرض الرابعقولهتعالى
ك اعلبىين) اختافالعلماءنى هذا اله وهلفرض الرجاايلنمسح أوالغسل فروىعن
(اوألرجتل>
أننسهقالنزل
تناوسنو يروىذلك عن قتادةأيضاو بروى عن أ
حلّا
انعماس أنه قالالوضوء غس

مسوحةلانالمسح لت رب اسمالمسح وأخذ أبوحنيفةبديانالسنة وهوماروىعن الغيرةبنشعبة أن النىد_لى اللهعليهوسل توضأ
لدغاية افلىكمريعة وقالى

للجواروقدصح أالننى

عليه السلام رأى قوم.ا القرآنبالمسح والسنةبالغسل وعن عكرمةقاللس ف الرجلينغسل انز لفيوماا مسح وعن الشعىأنه

مماسحأهمل
لممو
التي
يلعهل هيا
عسللجء
نالغ
ايه
كنعل
عسعدون علىأرجاهمفقال قماالهوااسح على الرجلين ألاترىأنما كا
اجب ف الراجالينمسسح وقالجهورالعاماء من الصحابة والتابعينفن
وبل للاعقاب من النار واملذهابماميةن |ااشيلعةوأن
وعن عطاءوالله ماعامتن

انلهغوسل وقالداودالظاهرى> ب المعببنهما وقال
وباعدلهامةالار بعة وأصصامهم أنف ارضلرجلي

أحد امنأدصحات رسول

الف خبربايلنغسل والمسع وسببهذا الاختلافاختلاف
امسن البصرى وخمدبنجربرالطبرىمك

ابلهصلى اللةعليه وسل

بغسل هله

الاعضاء

لمطهرهامن الاوساحااتى

تتصلبهالانهاتبد وكثيرا

رأنافمواءنعامى والكسائى وحفصعن عاصموأر جل بفدّساللامعطفاعلى
القراء فىهذا الحرففق

الغسلفيكون من لخرمعانلاذهىالتقديم و يكونالمعنىفاغسلواوجوهك وأيدايكلالمىرافق وأرجلكم
الىكعبين وامسحوابرؤسم وقالأصحابهذهالقراءة اناملاللأمهيعباده بغل الارجلدون مسحها
و ب لدعليهأيضافعل النىصلاللهعليهوسلوأصضابه والتابعين فن بعدهمورقاب نكثير وأبوعمرووجزة
وأبوبكرعن عاصم وأ ر جلك بك سرا لامأعطمفااعلقىارلامسءحةالنصب فالمعنىفيهاظاهرلانهعطف على
المغسول لوجوبغسل الرجلين عألىلم+ذههبور ولايقدح فيه قولمنخواألمفاقراءة الكسسرفةد

اةاندةنعالن
لدي
والقيام بديدنيهمتطهرامن الاوساخأقرب الىاتعظمف-كانأاكلرخفدمة كإنى
الشاهد اذا رادأن يقومبينبدىاملكوهذاقيلان الاوكأنيصلىالرجلفىأحسنثنيابهوان الصّلاةمتعمم فأضل مالنصلاةمكشوف

اتتتافوا

الرأسلمانذلكأبلغف اىلتعظيم

تذاافلرفأر نأىاذا أردتان
الخاسر بنباأمهاالذبنآمنوااذاقتم االصىاوةفاغساواوجوهكم )أ اذاأردتمالقيامالىالصلاة كقولهفا
تق الهرآن فءبرعن ارادةالفعلبالفعللانالفعلمسببعن الارادةفاقي المسبب
> |].١
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لل .احاز ونحوهكا ند5بن

تبلتتبىتدوسعباه ا
لاد لايق اناابوامنقبلو ق

مه قولهعزوجل (اامهاالذينامنوا اذاقتمالىالصاوة) يعنىاذا أردمالقيام الىاصلاةومث[هقوله تعالى

فاذا قرأتافلقارسآتنعذبالته أى اذا أردت

قراءةالقرآنفاستعنبالله ومثلهمن البكلاماذاائجرتذانجر

بوضوءءصلنادةكولهوظاهرالآبةومذهبداود
افلىبزأى اذا رادلتتحارةوهذاالقولبةتضى وجو ال
اظادرى وذهب جهورالعاماءمن الصحابةفنبعده,ال اىنهجزى“عدةه مواتبوضوءواحد وأجيب

عن ظاهرالآبةبإنالمعنى اذاقتم|االصى_لاةوأ عنتلمىغ بررطهفذف ذلدللكالةالمعنىعايهوهذا أحد
اختصارات القرآنوهوكثيرجداولان الانلنلىصهعلليهوسل جع بوم الحندق بإنأرصبلوعات

بوضوء

واحد وعن أبىهر برةةقااللرسول االلههلعىليهوس! الل.اقنبهلصلاةا دك اذ أحدث حتىيتوضاً
أخرجاه افاىصحيحين وقي لمفعنى الآبةاذاقتم الدى_لاةءن النوموقيل هوأمى ندبندب منقامالى
ااصلاةأنيحددطاطهاردوا نكانءلى طهرو ددلعليهماروىعن ابنعمرنأر سول اللةصلى النهعليهوسلم

قالمن توضأعلى طهركتبالنُلهعةيرحسنات نر»جالترمذى وقهيذلا اعلاممن اللّهالىرسولالله
صلىاننعلي وهس لأن لاوذوءعليه الااذاقامالىااصلاةدونغيرهامن الامالو بدلعليهماروىعن ان

عباس أن رسولاللهصلى النةعايهوس_إ سر ج بومامن امخلاءفقدماليهطعام فقالواألانأتيك بوضوءفقال
اأنمرت بالوضوء اذااقتالى|املاة أ شرجهمسم وقولالاولهوا تارافلمآعبنةوفروض الوضوء

ل

02
الزاء بلفظ المزاء الذى
«ومسب عنه ونقدره

وتم محدثون عنابن

عباس رذى الله عنم-ما
أومن النوم لاله دليل
الحدث وكان رسوا لابله

ص_لى الله عليهو.سل

والصحابةيتنوضؤنلكل
صلاةوقي ل كان الوضوء
لكل صلاة واجباأول

مافرضثمنس(وأبدي

اللمرىافق) التىفيمدعنى

المذكورةفىهذهالابةأر بعةو الاولغسل الوجه وهوقولهتعالى (فاف لو واجوهكم )وااستلدشلافى على الغابةمطلةافامادخ وطا
التيتعتد عسل الوجةعدهالانةو نهآن الوضوءمامور تدوكلمامور بنهك
حبوأنمنو ياوا فى اللمكم وخروجها

روىفالصحيحين من <ديثعر بانلخطابأن النبىصلى الثةعليهوس_إ قالافاالاجمالبالنياتواتما

قامس بدو رمع الدابلفا

ىكلماامسنوى والوضوءمن العامالفيب أن يكونمنو باواماةلناانالوذوءمامور بهوانهءن
اس
أعسالالدين اقوتلهعالى وومااملاليعيد وااللمهخادينلهالدين والاخلاص عبارةعن النية|لهالصةومتى

فيهدلل عاللىخر وج

كاالنختالانيصةةمعتيرة كانصل النيةفى جيع الاعسالالى تق ربمهاال اىللهتعالى معتيراواسلأدبو
سيةت ثمرطااصحة الوضوءلان اللتهعاىلأ وجب
|ن
لانيل
حنيفة اهدم وجوبالنية فى الوضوءمهذهالآبة قال
للنىص
ادةع
غس_ل الاعضاءالار بعةفىهذهالآبة ولوجبفيهاانيفةايحاب النيةزيادةعلى النص والزيا
نسخ ونس القرآن خبرالوا<دو بياس غيرجائز عو:أ_جهيبباناانهاأوجبنا النيةفى الوضوءبدلالة
القرآن وهوقولهتعالى وماأعى واالاليعيد وا اده اصينلهالدبنوأماحد الوجهفن منابت شعرالرأاسلى
مننهسى الذقن طولاومنالاالاذذنناعلرىضالانهماخوذمن المواجهة فب غسل جيعالوجهف الوضوء
و >س|ءصالالماءالى ماتحتالحاجبين وأهدا ب العينين والعذار بن وااشاربوالعنفقةوان كانت كثة
هلاو بحبغسل ماالاتء<يةلحفيفة
تغس
ااب
متال
انان كانت كثة لاتراىلبشمرةمن تح

وهل يحبامسارالماءعلى ظاهرمانزلمن الاحيةءن الذقن فيدقولان أحدهماو بهقالأبوحنيفةلاجحب
درأ سلا يكونحكم»<ك الزأسف المسحفكذلاك احلمشعرالنازلعن <د
لانالشرعالنازلغن ال
الوجهلاحبغس_إوو القول الثانىق>.بامرارالماءءلى ظاهرهلانالوجه ماخوذمن المواجهةفتدخل

اىفق) يعنىواغساوا أيديم
مىرال
لدب
اأي
جالياعحيةفى حكالوجه © الفرض الما قولهتعالى (و

ونظرة الى مسيرة لان
الاعسار ع-لة الانظار
و بوجودااسيرة تزول

العلةولود<ا تالمسمرةقبه
ا-كان منظرافى اغالتين

لعشا ورا وكدلك

أنمواالصيام الى اللي للو
دخل الليلاوجسالوصال

لى الدخول
لفيهعدل
ومما

قولكالحفقظترآن من
أولهالى رهلانالكلام
مسسوق لفظ القراأ كله
ومنه قولهتعالى مئ

جد ارامالىميحد الاقصى لوقوع العلبإنهعليهالسلاملايسرى بهااللىبميقتدس منغير ن بدلهوقولهالىالمرافق لادايلفيه
علىأحدالامبنفاخذالجهور بالاحتياط كما بخودط االفغسل وأخذزفروداودبالمتيقن فلخبلداهاوعن االنلىلصهلعىليهوسم
انهكانبدبرالامالءمعلرىفقين

0
أن نطعمهم منذبائحداوق_ل ان الفائدةفىذ كرذلاك اناباحةالنا

ا

الذبانكانت حاصلةمن المانبين لاجرمذ كرانتهتمالىذلكتنبيواعلى الغييزبايلنوعين © تمقالتعالى
دهن ارائرفعلى هذ|القولالالهادمةلالاؤمنةفىهذ|الليلوءن
هال
ا) ق
#نات
(واخصنات من المؤم
أجازنكاحهن أجازه؛ثمرطين وف ااعنت وعدم طول !شر ةوقال بنعباس الصنات|لعفائف فعلىهذا

وحنتتو
تماء
احالعا
نأبا
ايل و
ذلتحا
اذاا
افىه
هدخل
حالمن
الات
كلزاة
تاحا
(وانحص:اتمن المؤمنات) القوللاحل نك
هى اللرائر أوال_فائف

طارقبن شهابان رجلا رادأنيز وجأخته

بتهاروى

ففالتانى أخذ ىأنأ فضحك فىقدبغيت فانىعمرفد كر

ولشهذانشر طاصحة | ذلك لهمنهافقال أليسق_دتابت قالبلى قالفزوجهاوق-ل انماخصالىصناتبلذ كروهن الخرائرأو

الذكاح بلهوللا سصباب ||العفائفليحثالمؤء :ينعلىتخيرلناساءايكو اإلنوادكريمالاصلمن الطرفين
قوقولهتعالى (والحصنات
لانهرصح نكاحالاماءمن ||من الذينأوتواالتكتابمن قبلكم)يعنىواأحل ل الحصناتءن أهل الكتاب البهوودالنصارىقالا.ن
الم.سامات ونكاح غير عياسيعنى اارائرمن أهلالدكةابو قااللمسن وااث_عى والنخىى والضحاك بر بدااء_فائبمن أهل
العفائف وخصيصهن بعث ]|| الكتاب فه_لى قولابن عماس لا>وزالتزو ج بإلامةالسكتابيةوهومذهب الشافى قاللانهاجتمعفىحقها

على تخيرالممنين لنطفهم ||نوعانمن النقصانالكفروالرق وعلى قولالحسن ومن وافقهحوزاليز وج بالامةالتكتابيةوهومذهب
وزج
وهومءطو»فعلى الطيبات ||ألىحئنيفة لعءومهذهالابةوا اختاف العاماءفى حكهذهالجمسهكّولةراذلهبفةهاءالى جوازالئ
أوميتدأوالرحذ وف

بالذميات من الموودوالتصارى روى انعهان بنعفانتز وج نائلةبنتالفرافد_:على أسانهوهى ذصصرانية

أاىوللاحمصناؤتءمنات | ,وانطا<ةبنعبيد اللتهزو جيهوديةو روىءن نعمركراهية ذلكو بحتج بقولوهتلهالتىنكحوا
للم (والغصناتمن

| المشركات د بودن وكان هواللاأعمشركأعءظم من قوطاانر مهاعسى وأجابل+هورعن قولهولا

الكاب وحممن
الذين أوتوا الكتا منبمن ||نسكتحوا ال مركا حتىبِؤمن بانعامدخاصبلهآذبة فاباحالانهلتهاحصىنات منأه
قبل )هى احرائرالكابيات

سواهن من اه لالهرك وقالس_عيد بنالمسيس والحسن >وزالتزو يجبالذمياتوالخر بياتمن أهل

أوالغائم الككتابيات الكتاب لعموم قولهتعالى وال#صناتمن الذينأونوا الكتابمن قبا-كوأجاب جهور العاماءبان ذلك
(اذا ١تيتموهن || مخصوص بلذمياتدون ار بايلاتكمتنأاهبلقال|بنعباسمن نساءاًهلالكّاب منتحللناومنون

أجورهن )أعطيقوهن من لاتحللناورقأ قانلواالذينلابيؤمنون ا,لاىلقلهوله حتى .عطوااز يةعن بدوهمصاغرون والمرادمهم هل
مهورهن (خصنين غير الذمةدون أاهللحربمن أاهللعكتاب قوقولهتعاف (اذا تيتموهن أجورهن )بعنىمهورهن وهو
ماين ) منزوجينغير
زانين

(ولامتحذى

أخدان)صداءى والخدن

بقع لالد

الاق

(دمن يكفرلاكق)

العوض الذىيبذلهالزوج امرأة(حدنينغيرس ا فين)يعنىمتعففينبالتزو غي زرانين(ولامتخذدى
أخدان )يعنىولامنفردبن بغى واحدة قد خادمهاوخادنتهوا حذهالافسهصديةة.فحر بهاوحددسم انله

الجاع علىجهةالسفاحوهوالزناواتخاذالصد ببىوهوا د ن وأ(-هعلىجهةالا-صان وهواانزويجبعقد
يح (ومن يكفرإلايمان) يعنومن

حدماأمىالثةيهمنتوحيددونبوة#دهلى اللهعليهوسإوما

جاءبهمن عندالله(فقدحيط عبله)يعنىفقد بطل واب ع ل اهلذىكان ع لهف ال ندياوخاب وخسرفالدنيا

فى الآبةومن,كفر بشسرائعالامان وتكاليفهفقد خاب وخسسر وقالقتادةذ كرلناأن
مقيعلن
بشمرائع الاسلاموماا حل ||والآخرتو

يحات
بكا
االىن
تنةتع
كاحال
لاأب
ايلل
بطل (+إهوهوف الاحرة يكفر بلايمانفة_د حبطع_.إموهوفالآخرةمن الخاسر بنوق
*ن

قان فهاينون لولاأناللهقدرذىأعانالم مح لامؤمنينتزو جنافائزلالنةهذهالابة والمعنى انتزويج
المسمين اباهن ليس بالذى حرجهن من اللكفر وقيلان أهلالحكتا ب وان <داتط ف النديافضياة
باياحدةذباتحهمو نسكاحنسائهمالاأن ذلك غيرحاصل طوف الاخرة لانم كفر باللهويجدنبوة ,
أرحرم مااً<لاللهأوخد_د بثئ ماأنرلاللهفة-د كفر باللهوحبط ع |والمتقدم (وهوف الآخرة.ن

ظ

الول لا ا

لاتبعيضلانهانماحلأ كلبءض الصيد وهوالاحم دون افرثوالدم وقيل من زائدةفهوكةولهتعالى |
كاوامن كمرهاذاأثمر (واذكر وام اللفعليه)قالاب عنباس يعنىاذاأرسجاتارك فقلسممالنّ وان

0

لريكأت
راملاىأمسكدنععء-لى
|ىأ لبشم
|عن
لعائد! الىالاكلي
لون الضمبر
اأن ك
تم ل
صمل>ت
انهوق
اذاأدركتماذ
مأمسكن عولياكملمءنىو سموااشعليها
ن التسميةشرطاء_:دارسالالجوارح وءندالذبيحة
وذا
كلىه
تلفع
واذ كروا اننمالنةعايهعند الاك
اميه
لليهذكعراس
لتما
اوا
وعندالا كل  4وسيأق بيانهذهالس_لةفىسورةالانعام عند قولهولاتأ كا
(واتقواالل)يعنى وا-ذروانخالفةالئةيعنى فيا حل لك وحرمعايكم (اناللةسر يعالحساب) يعنىاذا
فلص دوفعلمانهاهعنه و قولهءزوجل (ال.وم أحل 3
حاسب عيادهيوم القيامةففيه حويفان خا

معنى وس_موا عليهاذا

أدرك'م د كاله دا

ماعاءهم من الجوار حأى
سمواعايه عرنيدا|لة
(وائقوا اللّه) واحذروا

الطيبات) اتما كررا-لالالطيياتلاتاً كيدكانهقا الليومأحل ل الطيبات! ت سىاًاتمعنهاو حتملان
برادباايوماليومالذىأنزاتؤ.ه هذهالآبةأوال.ومالذى:قدمذ كرهفىقولهال.وم ,ئس الذين كفروامن | الفة أمره فىهذا وله
دين اليومأكلت كد ينكووبنالغرضمنذ كرهذ|انهاتلعاكلىقالاليومأ كات لم ديم (اناللهسر يع الحساب)
انهمحاسيم عقلىعالم
يس
بات وقليل
يبإ
طسمة
ااملنع
لكأل
اذل
لف-ك
حعمة
وأن مت علي نعمتىفبينانهمأاكللدبن وأتمالن

لتمفتقدمة هوقولهتعالى
ابا
ةطي
المرادياليوميومامعيناوقدتقدمالكلامفى ذلك البوماولفمآعنبىال
 9طعام الذينأونواالكاب حل لك )يعن وىذيائحأهلالكاب حل كواهلمبوودوالتصارى ومن دخل
فدينهم من سائرالام قبل»بءث النبىدلىالنهعايهوس_ل فامامن دخ لفىدينهمبعاد مبعثالنو د_-لى الله

ته روىعن على /قنأانىلطلااابتاً كلمن ذا
صاحل
يبفل
ذتغا
عليهوسلم وهومة:صمروالءرب من نى

هتغملبلمسكوا بثئمنالنصمرانيةالابشرب ار و بهقالابنمس_»ودومدذهب
أصارى الفعراببننى

دله ليك
ولا للدعه م
(اليوم)الآن(أحل!-م
الطيبات) كررهتأ كيدا
للنة (وطعامالذين أوتوا
الكتاب حللم) أى

الشافىانءن دخلفدبنأهل الكتّاببعد نزولالقران فانهلا لذ ببحتهسثل ابن عماس عن ذباتحٌ ذبانحه.لانسائرالاطعمة

تصارى العرب ققاللاياسبه مقرأوهن يتطمم #فانهمئم م وهذاقولالمس_ن وعطاءبن أبىرباح لامخدص حلها بإلإة

' | والشعبىوعكر.ةو قتادةوالزهرى واالهك وجادوهومذه

ظ

ب ألى<ديفة ومالك واحدى الروا,تينعن أجد

(وطعامكم حل طم) فلا

اىىءلى تحرذببئم الجوس وسائرأهاللشرك مو معرك | جناح عنلتيكطعموهم
وشاف
عبال
جذه
والروابةالاخرىومأل م

اءلدىبأطعام الذبنأونواذلبكابئحهم خامةلان| لانهلوكان حراماعليم
 | ٠العربوعبدةالاصنام ومنلا كن.تاابلل ومهأجرعوا
ماسوى الذبائحفهبىحنالكةاقبنلتالاهلالكابو بعدأنصارتطمفلايبق اتخصيصهابأهل الكان أ طعامالمؤمنين لماساغ طم
فائدةولانماقبلهذهالآبةفى بيانحم الصيدوالذيائجفملهلهالآبةعليه أنوسلىاوئلراااطعاء | اطعامهم

اب بالذكرد ل علىأن المراد
تهل
كأ
لاخص
اةفام
لامختلف عن نولاههن كتتالىأوغيرواهء .حتاف الذكا
لطعامهم ذباتحهموااختاف العاماءفوالوذج مو دىار ندمراقعلى غبرااسماللفهقال!بنعرلاحل ذلك وهو

 3قولهوسيأف بدانهذه

لحل
هل سكل الشعىوعطاءعن انصرافى يذيعبإسمالمسيمحفقا
انح
قولر ببعةوذهبأ كثرأهل اللالى

الى_#ثلة الخلتءرضلما

ذ كره هناعندالابةالآنية

وأنتتسمع فلاتاً كلواذاغابء :نكفسكلف دق أ-والله اثوقدزعم .قوم ان هذهالآبةاقتضت اباحةذبائح
أهلالتكتابمطلقاوان ذ كرواغيراسمافليلهكون هذاناسخا لقولهتعالىولاتأ كلوايه الميذكراسم الله
اذن
اءلفى ه
مل مس هم
حلذي
يد ا
فلهعن
_نميذ كر ون ال
مخلا
نانس
اكول
لذا
صى ك
الام
ليسا
اه وا
ع
تيقناانهمذ>واعلىغيراسم اللهناكل ولاوجهلانسخ و وقولهتعالى (وطعامكملطم )يعنى ذابانئحنا
ل علىانهمخاط ,ون بشر ِتناوقالالزجاج معناهدو حلام أن تطعموهم منطعامم
طم <لال وهذابد

تنع أن حرتماعللاهلى
جهم
الاب
لمل
هاياه
اطعنمانا
للىا
خءل الخطاب لاموبن واس أن التتخايلبسداو

فى سسورة الانعام اه
مصت< 4 <2:

اتوصيدماعاءتم قدفالضاف أوتجعلماثشروطيجةوابهافكاوا
(وماعاءتم )عطفعلى الطيبات (" )1أاكلأط-يلبا

من الجوارح ) أى
الكواسب لاصيد هن سباع

البواتم والطبر كالكاب

الطميات يعنىماذيعلىاسمادنهءزوج_ل وقيل الطيباتكل ماتستطيبهالعربونستاذةمن غيرأن ورد

يتحر عه نصمنكنا بأوسنةواعلم األعنبرةفىالاستطابة والاسلذاذ بلااهلمروءة والاخلا قالجيلةءن

طنهيمبو نأ كلجيعالميوانات فلاعبرةبهم اقولهتعالى وبحلطمالطييات
تيةم
العرب فانأيه اللسباد

واافهد وااعقاب والصةر

لئثخ فحابنيث غير مستطاب فصارهتالهآبذة|اللكرية نصافها هللو حرم هن
وحرمعايم .الامبا

والبازى والشاهين وقيل

الاظعمة دقولدتهالى (وماعاءتممن الجوارح مكابين)يعنى وأحل صيدماعاءتم من الجوارح خذفذ كر

هىمن الراحة فدث_.ترط
للحل الخرح (مكلبين)

حال من عاءتموفائد دهده

الخال مع أانستهغنى عنها

بعامتمأنيكون من يعم
الجوارح موصوفابال كاب
والمكاب مؤدب الجوارح

انب
كم
لمشدق
المها
ومع
لان التادبفىالكلاب

 1كثرفاشةقءن افظه

لكتره قحست اولان
السبع إسمى كلما ومنه

|اصيد هومااكدفلا لدلالةالباق عليهولامهمسألواءن ااصيد وقيلاز قولهوماعاءهم من الجوارح
ماسمكان عليوع|لاىلهقذولاصحمعنى اكلاممن غيراضمار وا+وارحجع
ابتداءكلام خبرهفأكاو
جارحة وهى |ااسكواس بهن الس_ماع وااطيركالفهد والغروالكاب واابازى والصقروالءقاب والشاهين
حتمن الجرلامهاتجرح|اصيدء :داءسا كه وقيلسميت
رسمي
اليم
واللتع
جبب
والباشق من الطبر ا
ارح الكواسبمن جرح واجترحاذا١ كتدبومنهقوله تعالىوالذين
وب
+تكس
لهان
الان
وارح
جو

ينىن والمكاب
منيع
اابي
عممك
مسج
ااجتلرس-ويائات يعنى!كتس.مواوقولهو بعلمماجرحتمبالنهارأى١ كت
هوالذى يغرىالكلاب عنى الصيد وقيلهومؤدب الجوارح ومعاءهاوا.:ااشتق لههذا|الاسممن السكاب
لانهاًكارا ياجاالىالتعليممنغيرهمن ال+وارح (نعهونون) يتعغنىامون الجوارحالاصطياد (ما

عاك الله),يعنى من العالذىعام>اللهفىالآبةدايلءلى انهلاجوزصيد جارحةمالمكن معهةوصفة
التعايم نهاولارجل بعلجارحةاصيد وبذلإكنبوجد فبهاأمورمهااندساذا أشايتعلى|اصيداستشات

صتي_د أمسكت واون كألم:هشيأومنها انلا نفرمنه اذاأرادهوانحنيه
اخذ
واذازجرتنز|جرت واذاال

نلهكامى اراكانتمعاءةواقاهاثلاث مسات فانهيحلقتايها
اذادعاهفهذ اهوتءامم جمع افلجاواذراوحجد م ذ
الحديث الهم سلط عليه اذاجرحت باالرصاحبها (ق) عن عىدبن حاتمقالس ات رول االللصتلعىليهوسل فقاتاناقوم

كلبامِنكلا كفا كلهالاسد

 ١تعهونهن ) حال أو

استئناف ولا وضملهوفيه
دليل ععلىلاىنكل اخذ
عشاان ا

نه الادن

أخرهمدراية فم من

اخذءن غير.تقن قدضيع

سالتكابك المعلروذكرت اسمالتهعايهفكلنمامك عليك الاأنياكل
نصيدبهذهسكلاب فأقارلاذ
لسى
أا عناأ
وفن
>اىكخا
نلذ
الكاب فلاناً ك

نفسهوخانالط كلابالريذ كراسم التهعايهافامسكن

وقتان فلاتأ فاكنلماسميتعلىكابك ولتسم لءىغيرهوفى روايةفا نك لاندرى أيهاقتل وسألتهعن صيد
المعراض فقالاذا أصبت بحددفكل واذاأصبت بعرضهفقّل فانهوقيذفلانا وكاذلارميت|اديدفوجدته
فماءفلاتاً وكالختاف العاماءفهااذاأخنت
بعديومأو بومينايس بهالاأثرسه.لك ف_كل فانوقم ال
الكلاباصيد وأكاتمنه شيأفذه بأ كثرأهل العالتىحر؟»ويروى ذلكعن ابنعباسوهوقول
عطاءوط اوس وااشعىو بهقالالئورى وابنالمبارك وأصحاب الرأى وهوأصحةولىالشافى وبدلعايه

أنامه وعض عند أتقاء
قولههلى اللهعليءوسلم وان كلفلاتا كلفاما مسك علىأفسهورخص بعط-هم فىأ كلهبروى ذلك
التحارير أناء_له (ما
عن ابنعم روسامان الفارسى وسعدبن أنىوقاص و بهقالمالكلماروىعن أبىثعلية ادثنى قال قالرسول
عامكالله)من ااشكايب
كداب اذ أرساتكلبك وذ كرتسم الله ف كلوناأ مكنهلأخرجه ابو
النةصلىاللعليهوس لفاىدي
(فكلوا»سكن عليكم)
دماوادوغيارا المعلر.نالجوارح اذ أخذ تصود اأوالمعامذاخرجبغيرارسالصاحبه فاخذ وقتلفانهلاحل
الامساك على صاحبه ان
الاأأنيدركهحيا فيذحه فيحل (ق) عن أل :ىعلبة!لإسنىقالقلتيارسواالنللاهبارض قوملأكهتاب
لذنكل متدفان| كمه

يد كل اذا كانصنيد
كلب ووه قاماصيدالبازى

ونحوه فاكلهلاحرمه وقد

عرفف موذعهوالضميرق

أفنا كل فى نتهموبارص طيد ا ا ا ل يكالالذىايس و بكاىالعمفايص لىقالاما

ماذ كرت ٠ن نيةأهل السكتاب فان و جدتم غيرهافلانا كاوافيهاوانل تحد واخبرهافاءسلوها وكاوافيها
وماصدت بقوس_ك فذ كرتاسماللهعليه ف ك ولماصدت,كابك لمع فلذ كرتالانمهمعليه فسكل وما
صدت بلك غيرالمعلذادركت ذ كانهفكلف وقولهتغالى(ف_كاواماأمسكن عليكم)دخات ءن فىقولهما

اليم

صلرد خطاوقال أ بوزيدأشارت
اكلل ع
م قولهاذا أشليت قالفى|اصحاحو قولالناسأشلدت ال
الكل دعونهوقال|بن السكيت يقال أوسد تالسك ب,باصيد واد نهاذاأغر بتهبهولايةالأشليته اااهلاشلاءالدعاء ا« ,٠صحح

ا

(هناضطر)متصلبذكر
حارمات وقوه ذلحكم

'قبلتزوله-ذهالآبةلانه ليمزل يصرف نبيهصلى اللهعليهوس وعبادهالمؤمنين من حالالىحال ونقلهم

د اعتراض أ كديه

من صىنبةالىمستبة أعلىمنهاحتىأ كلطمشترائوعاملعديانلمهو بلغبهمأقصى درجانه وم تبثم

معنىالضريموكذامابءده

أنزل لمم ه_ذهالابةو رضيتل >الاسلامديشايعنى بالصفةااتىهواليوم مواوهى نهابة الككالواًثم

لان ير بمهذه الحبانث

الآنعليهفالزموه ولاتفارقوهروىالبغوى ساد دعن حابر 'نعيد الندقال

يدت رسولاللةص_لى الله

من جلة لدين السكامل

الاق

والنعمةالتامة والاسذلام

ذاكرموهءهما ماصخبةودروى الطبرىعن قتادةقالذ كرالناأنشل لكل أهلدبن ديهم يوم القيامة

المنءوت بالرضادون غيره

اارلبسأنلتام وأناالاسلام
لههو يعدهفىالميرحتىجى ءالاس_لام فيةولي
أهاب
وبشي
فاماالايمان في
فيقولاياك اليومأقبرو ابلكءومأجزى و وقولهتعالى (خناضطرفى تمصة غيرمتجانفلاثم) هذه

من المللومعناه فناضطر

عليهوسل يتقولقال جبر .لقال اللفعزو جل هذادين ارتضيته لنفسى وان يصلحه الا السخاء وحن

الىالميتة أوالىغيرها (ى

تمة) جاعة(غير )حال

الآبةمن تماممانة د مذ كره فالمطاعم التتىحر.متعهاالىلومته_إةمهاوالمء-نى أالنحرمات وانكانت
حرمة احلااأنلهاةقادحللافخىطراراامهاومن قوالدنعالىذ ل>فس الهىذا اعتارض وقعبايلنكلامين

(متجاف لام) مائلالى

وااغرض منهتاً كيد مانة_-دمذ كرهمن معن التحريملانتحر بمهذهالحبائثمن ج-الدين

م أىغير متتجاوز سد

الكامل والنعمةالتاءة والاسلام الذىهوالمرذاىلعلنةدومعنى الآبةفن اضطرأى أجهد وأصيببااخر الرمق (ذانالله غفور)

الذى لا يمكنهمعهالامةناع من اكلمي ةوهوقولهتءالىفى مممجصةايععنىةفوىالخمصة خاوالبطن

لايؤاخذ بذلك (رحم)

من الاغذالءعجنودع غيرمتيا ن لفاث يممنىغيرمائل الاىثأمومحنرف اليهوامعنى فن اضطراىلأ اكلمليتة

إإاحة الظور عدون

أوالى غيرها افلمىجاعةفاياً كلغي مرتحانف لاموهوأنيا كلفوةق الشبعوهو قولفقهاءالءراقوقيل

معناهغيرمتءرضلعصيةفى

مقصدوهوقولفقهاءالخاز (فانالنةغفوررحم) ,عنى انأكلمن الميتة

(يسئلونك) فى السؤال
معنىالقولفلذاوفع بعاده

ففحالالجوع والاخطرار  0قولهء زو جل (يسئلونك ماذاا حلطم)روى الطبرى سند معن الىرافم

(ماذاأأحلطم) كاندقيل

و .سٍبْ تأذنعليفاذنكفمبد<_ل فقالقدأذنالك بارسولاللةقال
يىاهلله
لصل
قالجاء جبر يلالاىلعننى

إبقواونلكماذا أحلطم

أجل ولكنالاند خ-لبدا فيكاب قال بورافع فامى ىأ ن قتلكلكاب

بالمد.ينةففعات <تى! تتهيت الى وامايقل مااًذحاللنا

ام أةع_:دها كابينبحعليوافتركته رجة طام جدت الرىسولاللهصل اللّهعليهوسلم فايرنهفاملى

حكابة لقماالوالان سثئلونك

بقّله فرجعتفقاتلىلالهكافتاؤًا او رسولاالللهةدعلىلي»هو .سلفقالوايارسول اللةماحل لنامنهذه

بلفظااغيبة كقوالك أقدم

زندليفعان ولوةبللافعان

عليهوس_ل بعثأبارافمفى
صل الله
 -الطيبات وماعاءتممنالجوارح مكابينوروى عن عكرمة|ن الننى

اذافأنحلزات يسئلونك ماذاأحلطمقل,حل > الطيبات وماعامتم من ال+وارح
ناما
عليه وسلفااقلو
مكابين قالابنالدوزىوأترج حديثأبىرافعالماصميفحىهقالالبخوى فامانزات هذهالآبةأذن

وأ<ل انالكان صواراوماذا

مبتدا وأحل طمخبره
كقولك أىتئ أحلطم
ومعناه ماذاأأحل طومن

رسول النكصلى النعهليهوسلفى اقتناءالكلاب ااتىينتفعمواونهىعن امساك مالانفعفيههنها (ق) عن

المطاعم كانم --ين لي

عقبراط الااكاب
أنىهر برة قالرسول االنئهدهلعىليه وسلمن ألثمكسابافانه ينتقصفكلبوممنإ«
لنةصلى التهعليهوسلمقالمناىقكتلبالس ,كاب صيد ولاماشيةولاأرض
حرث أوماشيةولل أنرسواال

عابمما حورم علمع-مءن

خبيئات الما "كل سألوا
فانهينقص من أبره قبراطانكل بوومقالسعيدبن جبيرنزاتهذه الآبةفىعدىبن حاتموزيدبنالمهلهل عا حل طممنها فقال

الطائيين وهوز بدالخيل الذىسماهرسوا لاللهد_لى اللعهليه وسلمز يداير قالايارسولاللةاناقوم نصيد
ذالآ قالالبغوى وهذ!الفول اصح فىسارب الت
بالكلاب وباليزاة فاذ حللنافنزاته ء

سير

(قلأ< للم الطيبات)
لاالس ريت منا د

اكايالمد
ماب
فقولهتعالى ميلسونك يعنى يسالك صد
ذى! حل طمأ كلهمن الطيبات والما كلكائهم انانلا هوكلماليات حر هق

١نالك اراد الوا
عايهم م
هد

ى ]كلظم (وذ[ذ[لاحل حل > الطماتسات)) يععنى ققللطهناممك"]عدأ حلخلا
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كتاب اللهأوسنةأواجاع

أوقياس

54
وأخاصواالخشيةلى ف قولهعزوجل(اليومأ نكازتالتكهدذيتهكا)لآبةفىيوم الجعةبعادلعصر
:تندقو بركت
ةكاد
فءفس
اضبا
نهالع
لاقت
الىن
داتء
ضعرف
عقفب
ليه وس(وا
على
ةص
ننى
لاا
بفوىمعرافةو
دداع سنةءشسرمن الهجرة (ق) عن طشاهرقاببنةالجاء رجلمن المهود
وىي
لف
الك
لتقل الوحى وذ
الىعمر بن الطاب فقال,اأميراالمؤمني نآيةفىكنابكتمق ؤرنهالوع ليذئزماعتشيراليهود لاتخذناذلكاليوم

عيداقالف ىأآنةقال اليومأوكلأتتلكمعدسينتكعليك نعمتىورضيت ل> الاسلامدينافقالتمراق
لاعماليوم الذىنزلتفيهوالمكان الذى نزاتفيهنزت على رسول|للةصل اللهعايهوم بعرفاتفى بوم

(اليوم) ظرف لقوله

مع)
بكناعاكفكيتدكلخوكوفبن

الجعة أشارعمرالى أن ذلك اليومبومعيدلناوعن بنعباسأنهقرا اليوم؟ كلتلك ديه وأعمت
عليكمنعمتى ورضيتلم الاسلامد ينا وعندهيهودىقال لونزلتهذهالآيةعلينالاتذ ناهاعيدافقال
بن عباسفانهائزاتفىبومعيدينف بىومجعةوبأومخعررفجةهالترمدى قال <ديث <سنغر يبقال
ووممخعسرةأعفياةديوومعيدلابوودوعيد للنصارى وعيدلجوسوم
بنعباس كجانعفةذىلواايلي

دهالآبة ببىعمرفقاللهاانى صلالله
ادهتورهوىذأن
ئولزابع
لوامحدقابله
وأظهرت عليهمكابقول تجتمعأعيادلاهلالمللفبىوم
صلقاال
الملوك اليومكل لنالملك عليهءوسل مايسكيكباعمرفقالأ بكانىانا كنافىز بادةمن ديننافامااذ فكالنهم ينكمتلشقيعا
أى كفينامن كناحافه صدقت فكانت هذه الآبةنىر سول اللهصلىاننعةليه وسلٍعاشبعدهااحداو انين بوماوماتصلى الثهعايه
وسل بوم الاثنينلليلتينخاتامنر بيعالاولوفب للاثنتىعشيرةليلقوهوالاصح سنةاحدىعشمرةمن

اطجرة وأمانفب_برالابة فقولهتعالى اليوم؟ كاتل؟ديف يعنىبالفراض والسان والحدود والاحكام
والحلال وادرام ولننزلبعدهذه الآبةحلالولاحرام ولانئمنالفرائض هذامعنى قول!بنعباس وقال
سعيد بنجببر وقتادة معنىاً كلت لكدن أىحيث لبح جمعك مشرك وخلاالموسم لرسولالنهصلى

الاسلام وقوانينالقياس

ايلن>ادعليىان ومنأتسكم من عدوكبان كفيتم
لاهانىأظهرتد
اعللليهه وس ولامسامينوةي معن

(وأتمستعليك نعمتى)

هنلابزول ولاينسخ وأن شريعتهمباقيةالىبو املقيامةوقيل
ندي
لهواقيمل!ةكاألال
اون
هخاف
ذمت
طنت
ما ك

بفتمجكةودخوطا آمنين

لتابولم يكن اهلغذبرهذهالامةوقال|بنالانبارى
 ١الكدابلنطهذهالامةأنهمآمنوا بحكلنىوكك
اليومأكلت اع الاسلامعلىغيرنقصانكانقبلهذ|الوقتوذلك أن اللتهعالىكان يتعبدخلقهبإلئ

الجاهل_.ةومناسحكهم

فوىقتمبز بتدعآليخهفْ ورقؤيكون الوقت الاولتامافىوقتهوكذ اك الوقت الثانىتامافوقتهفهو
كايقول القائلعندى عشرة كاءإةومعاوم أالنعسس عن1شكهلاءا شراانعالتىتعدانلةعزوج لها

دينا) حالاخترنهلم من عبادهف الاوقات الختلفةختلفة وكلشر بعةمنها كاالملتةفعىبوقدتبهافسكمل اللهعزوجاللشرائعى
فنىوة تمن الاوقاتونة_لالامام
اكا
صبن
قلد
نكاانا
بينالاديانواآذ تت بانه اليوم الذى ذ كره وهو بومعرفة ول بوجب ذل
رنافلدبنالرازى عن القفالواختارهان الدينمانكااقنصاالبتة بلكان بداكاملاكانتالشمرائعالنازلة

هوالدينالمرضىوحده

من عند الله كافيةف ذلاكالوتقالاأنهنعالى كانعالمافى ول وقت البعثةبانماهوكاملفىهذا الوملبس

بكامل ف الغد ولااصا|فيهلاججر مكانينسخبعادلشبوتوكانبزيلبعادلنحتموزأمماكنارلبعئة
فائزل|لنةشر لعة كاملةوحكم ببقاته!الىبومالقيامةفالشرع أبداككاامنلاالاأن الاؤلكالالىب 1و

مخصوص «الثاى كال الىبوم اتقيامةفلاجلهذاالمعنى قالاليوم؟ كلتل> دنم مقالتعالى
أتعليك نعمتى) يعنىبا كا اللدينوالشر بعةلانهلانع_مة أاتلممانسلام وقالابنعباس حم
(تموس
بطدمخول ادنةوقيلمعذاهأنتهعالىأنزطمماوعدهم قوفلهىولامنعمتىعايم فكانمنتمامالنعمة

دأخناوا مكة آمنين وختوامطمئنين /خااطهم دمن المشركين (ورضيتل>الاسلامدينا) يعتى
لرىطواالاعتى
دام
يلاام ل
تىاقلاس
ناناوهقيولرضيت ل>
عادي
م انل
واخترت ل>يالاسلامدبنامنبي
فباشرعتلم من الفرائض والاححكام وداولدومعال الدبنالذىا وكالتنهملاكقالتعالى
2211

لذجنعلصىب) كانتطمخارةمنصو بةحول البيتبذيحونعلهاإهظمونها بذلكو يتقر ابلوينهانسمى الانصابواحدها
اما
(و

ظ

سذاتوكقذسام
االلميتاةوك
ا)لرفم بالعطفعالمىيتةأى حرماتعولي
ضازعلام
و بل
مموا
ىتقس
فن:س
نصبأوضوججعوا لواحدنصاب (وأ
بالازلام وهىالقداح المعامةواحد ذاز موزلم كان <دهماذا أرادسفرا أوغزوا
أو#ارة أونكاحا أوغ_برذلك
()510
من حدبدوغيرهالاالسن والظف را اتقدم من نهى النىصبىاللهعليهوس لعن ذلك
ذععلى النصب)

هُُوقولهتءالى (وما

إعنىوحوم ماذ علىالنصب واانصببحة مل| نْيكون جعاوا<_دهنصابوا نكون

لعمد الىقداح "لانةعلى

سبق
متو
واحدمنها مك
ربى وع-لى الآخر نهاق
والثااتغف لفانخر جَ

الجاهلية يعد وهاو يعظمونهاو ذحون طاولستهذه |عارةبإصنام!ناالاصنام الصوراانقوشةوقال

اعببناس هىالاصنام المنصو بةوالمعنى وماذع علىاسمالنصبأوالاجلالنصب فهوحرام(و إن تتدسموا

بالازلام) يعنىوحرم.علي الاستسقام بالازلاموهوطابالقسموا امن الازلام وهىالقداحوكانت
أزلامهم سبعةداح مستو بهمكدو ب على واحدمنهاا ص ىر فىوءلىواحدتهاق

وعلىواحد 1

وكانت العرب
وعلىواحدمنغيركوعلىواد ماصق وعلىواحد العقلوعلىواحدغذ ل أى لدسعليهشئْ

للعقل أوغ_يرذلك
افلىجاهلية اذا أرادواسفرا أوتجارة أ ونكاحاأواخةلفوانى نسب أوأأصوقت>يم
منالاموراالعظام حاؤا الىهبل وكانتأعظم صملفر بش كةو جاؤاعائةدر هم وأأعطو.هاصاحب القداح

حتىياه اطمفانورج أمسف رى فبعاىواذاللاكمى وان سرنجهانىر لىليه_علوهوان أجالواءلى نسب

الأمص مذى لحاجتهوان
.ىكأوان
ساه
جالن
خر م
خرجالغذل أعادهفمنى

الاستقسام بالازلامطاب
معرفةماقسمله الريقسم
له بلازلام قال الزجاج
لافرق بن هذاو بين قول
المنحوين لاتخرج دعن

أانراحتى خر ج
اختلفوافىالء-قل وهوالديةفنخر جعليهقدح العةلتحملووان شرج اجلاغسلفولاث
المكتوب عليهفنهاهم اللفعنذلك وحوّمه وسماهفستماوقيل| لازلامكعابفارسوالروم الىكانوايةاصون

ليلا كزانلتام للعرب والكعاب للم وهى النردوكلها حراملجواز اللعب بشئمنها هُ عن قطن
ااوق
به
١ن قبيصةعن

عليهوس
أبيهقالسمعترسول! للهصلى الث

يقولالعيافةوااطيرة وااطرقمن

أجلم كذار حأرج

اطاوع2م تاوق ةرج
ا

لا ترده_ذاوقا لل

الحرت

كذايأمي بكذاومكنا
كل ماعيدمن دون اللهعزوجل وؤءل الحبت الكاهنو روىالبغوى سند التعلىعنألىالدرداءقال
رالى
قالرسولاللهد_لى اللهعليهوسممنتسكهن أواستةسم بالازلامأوتطيرط_برة نردعنسفره/ينظ

ةلان
الدرجات العلىنوما اقيامة هُ وُقو|دنعالى(ذلكفق )يعنىماذ كرمن هذهاحلرمااتلفآىهبذه

لعن ومعتلنياول 'كذاوكذافانه فسقوالفسقماخرج منالخلاالاىحراموقيلنالاشارةعائدة
ين كفروامند-:,كم) ييعتنىسوا أنترجعواعن
ذنس
لم ي
اليو
اعللاىستقسامبالازلام والاوكاصح (ا
دي >:الىدينهمكفاراوذلك! نالكفاركانوا ,طمعون فى1نيعودالمسامون !الىدنهمفلماقوى الاسلام

يسدالكفارمن بطلاندين الاسلاموة.لانذلك هو بومعرفة فنزاتهذهالابةوا اانىصلى اللةعل».و.

وبارقدفبعورفمةاوقبيعل/ينهواىاالمعنى الان,مس الذبنكفروامن دين

فهوكاتقولاليومقدكيرت

تر بد الآنة-دكيرت ونوالذلانكانيزورناودوا البومحفواناومترديومابعيئه يبع-بى وهوا الآنحذو:ناوا"

:قصديهاليومقالالشاعر

فيوم علينا ويوم لنا © ونوسماءو بومشر

مقصدليوم واحد.عين (فلا 2شوهم )ذلا افو الكفاراأعوااللة.منونالذن
ارادفزمانعايناوزمان أناو! ي

وعلاماتء-لى أحكام الله
تهالىو جوز أن عل الله
|فاىنحوم معان وأعلاما

يدرك بها الاحمكام

ولالائة فىذلك اما اللاعة
ويث هد عليه وقيلرهو
المرسمروفسمتهم الخزور
ع_لى الانصماءالمعاومة

آمتوا أنظهر واعلىد >,فقدزال| لخفوعنفكاظهارديتم (واخشون) أىوخافواخافةأمرى' (ذلكفسق) الاستقسام
ا

ل

سوم

اك
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للحرم ف الآبة(اليوم) ظبرعفيلنيهسوولايرءدب.هابودمءناهالآنوهذا كاتقول
لوبىحمك
ااعة
دالط
جعن
عوو
يم ر
نازلا
بال
أنكاالبيومرقندتر بدالآنوقيلأر ينديزوامنتزبوطاوومقدالبعةوكان بومعرفةبدعالعصرف خةالوداع (نيمكساذلذريوامن
يسوبامطنهاأونهأو يتسواءند ينك أن يغلبهوتلاعنااللىلهوفى بوعدهمن اظهارهعلى الدبنكه (فلاءشوهم) بعداظهار
دن )ين
اولدزبونالالحوف من الكفار وانقلابهممغاوبينبعدماكانواغالبين (واخشون) بغبرباءف اىلوصل والوقف أىأ خاصوا لىالخشية

3

سس
سس
سس
ل
ال
الشاة <تىاذامانت؟ كلوهاذرم النهذلك والمنخنقةمن جنس الميتةلانهالمامانت لمبس_لدمهاوالفرق
بنوماان الميتةتموتبلاسببأحد والمااخنقةتموت بسبب انق (واموقوذة) يعنى المقتولة بلحب وكانت

العرب يف اضىلضجارهبليوةنلشاةبالعصاحتى توتويأكاونها-فرم النةذلك (واالملتردنيةى) يتعتنىردى
منكان عالفتموتوف بثرفتموت والتردى هوال_ قوط منسطح أومن جبل ونحخوهوهةهالمتردية

تلدق بالميتةفيح رمأكلهاو يدخ ل فىهذا الك اذارى بسهمهصيد افتردىذلكالصيدمن لجأبوءن
مكان عالفاتفانهرماً كللاندلايعمهالتبااتردىأو بالسهم (والنطيحة) يعنىااتىتنطحهاشاة

فةتأ ذكللك خرءهاالنهتعالىلانهافى حك الميتةفامااطاءفىهذه
اوكلانمتاالءهربلي
أخرى حتىوت
الكلماتااتىتقدمت أعنىالمنخنقة والموقوذةواتردية والنطيحة فاءاد ات علبهالاهاصفات لوصوف
(وا موقوذة)النىأنخنوها

ضر بابعصا أوجر حستى
مانت (والمتردية) ع

تردتمن جل أو بثر
هىا
تلت
حى ا
طةوه
نطوح
امن

مونوهوالشاة كانهقالحر.مت علي الشاةالمنخنقة والموقوذة والمترديةةوخصت الشاةلانهامن أعم

حة
يءف
طاطا
نثيتت
ل
لت أ
ان قا
مايا كلاهلناسوالسكلام ماكر ج علىالاعمالاغاب ثميلح بهغيرهفا
مع انهافىالاصلمنطوحفةعد لوابهاالىالنطيحةوفىمث لهذا الموضعتسكوناطاءحذوفة تقول كف

خفضو بةوعين مكحولةقلتانماتحذف اطاءمن الفعيلةاذا كانت صفة
خضب وعين كيليعنى ك
لموصوف بتقدمها فاذال)يذ كرالموصوفوذ كرت|اصفةوضعتهاموضع الموصوفتةولرأيت قبيلةنى
فبلإاطناءلانك ان ند خلاطاءمبعر ف رجل هوام امىأةفعلىهذ|ا:اد خاتاطاءف النطيحةلانها

صفة لموصوفغيرمذ كوروهوالشاةوقال !ب انلسكيتقدتأتىفعيلةبإههاءوهى ف تىأوب ملفعولبارج

مخرج الاسماءولابذهب بهامذهب |انعوت>والنطيةوالذبيحة والفريسةوأ كيلةالسبع وصصررت

الاماأدركمذ كانهوهو
إذسطرب اض_طراب

بعدها فانه اذا أدركها

بهواحياةفذبحها وسدى
اكت

الذاجر حالسبع شفيقأتل
ةأه
يان
لدةك
جع)اقاهقلتا
لسب
الال
بقب.لةبنى فلان ف وقولهتعالى (وما ك
أوأمكنهلاً كلوا ماب منه-فرمه اللتهعالىوالسبعاسميق علىحكيلوان .اب و يعدوعلىالناس
والدواب فيفترس بنابهكالاسد والذئيوالعر واافهدونحوهوف الابةمحذوف تقديرهوملاً كلالسبعمنه

لانماً كلهالسيعفقدفقدفلاح لكهانه الح للباقمن(الاماذكيتم)يعنىاألداركتموهوقدبقيت
فيهحياة مستقرةمن هذهالاشياءالمذ كورةوااظاهرانهذا الاستئناءبرجع اخالرىمجياعتالمذ كورة
افلآبةمن قولهتعالى والانخنقةالىوماً كل! لسبعوهذاقولءلىين أبىطالوابنعباس والحسن
وقتادةقالا بعنماس يقوالالنهتعالىم أادركتم منهذا كلهوففيهارذوححودفهوحلالو قالالكاى هذا

الاستثناءمماً اكللسبع خاصةوالقولهوالاولوأما كيفيةادرا كهافقال؟ كثرأهل العلرمنالمفسربن
اأندركتذ كانهبان توجدلهءين نطرفأوذنب بتحرك فا كلهجائز قالابنعبا ساذاطرفت بعينها
أوركذتبرجلهاأ وتحرفكتاذع فهوحلالو ذهببعض أهلالعمالأ نالسبعاذاجر فحاخو اجلمشوة

أوقطع الجوفقطعاتيأس مع_هالحياةفلاذ كاةلان ذلك وباهنكحارنكةورمق

الاانهقدصارالىحالة

نى الذكية أنيلحقهاوفيها
لايؤئرفىحيانهالذح وهوم ذهبمالك واختارهالزجاج و الباننبارى ملعان

إقيةشخبمعهاالاوداج وتضطرب اضطراب امنبوحلوجودالحياة فيهقبلذلكوالافهوكالميتة وأصل
مئنااتذ كيةسامقط اعلاوداج وانهارالدمو يدلعليهماروىءن رافم
دلث
للامغةرعااما
اىا
الذ كفاةف
نخد عن النىصل اللهليهوس م قالماانهرالدموذكراسم النهعليه فكاوهليس السن والظفر

وسأحدثكمعن ذأملاكالسن فعظموأمااظفرفدى ادبثةأخرجاهفى الصحيحين وأاقلاللحذي.فوان
ودجينمع ذلكوالحلقوم به_دالفم وهوموضع النفس
عواملوأ
إلمدرىقءوظاا
كعا
المفدورعليه قط
والمرىءمجرى الطعاموالودجانعرقان يقطعانعندالذعوأماآلة.اذيع فكلماأنهرالدموفرى الاوداج

من

صطيادبعدحظرهعلييم بقولهغير#لى الصردوأتمحوم (ولاجرمن شناآن
(واذاحلام) حْرجتم منالاحرام(فاصطادوا)|!-ة إلا

ىعد بتهالىمةف_ءول واحدوا؟نين تقولجرم ذن انحوكسسبهوجزمته
قوم نصدوم عن المى_حد الحراما نتعتدوا) جزممث لكدب ف ت

ين
بيرا
ط ضم
الين
خفعو
ملالم
ذنبانحوكسبتهاياه وأو

واتلثاعنىتأدنوا

()551

وأن صدوم متعلق بالشنا'ن

أو:بتءرضوالهمن مؤمن أوكافرمأنزلاللهبعدهذ! اافلمشركون فنلجاسيقر بوا المسحدالمرم بعد

ععى العاة وهو ش_دة

البغض وبسكون النون

الحرمقالالواحدى وذهبانهجالعاةاملنىسوخ هذفهىالسورة هوذاهنالآبة كم قالواماندبناالى

شاى وأبووباكلرمعنى ولا

نأخنيفمن يقصدينهم أ لهسريعتنافىالشرهالحرامولافغيرهوفصل الشه رالحرامعنغيره لذكر||يكسبنم بغضقوملان
تعظباوتفضيلا و حرمعلينا أخ_ذاطدىمن المهدين وصرفهعن باومجغاإووحرمعلينا الىقلكائداانلوا
يافعللو4نهااهفلىيةوهذ اغبرمقبوولالظاهرمجاهعاويرهالعاماءمن نسخهذهالآبةلاجباع العلماءعلى
أناللهعزوجل قدا <ل تااللهشلرك افلاشه راحرموغبرها وأكجذعلوكاءلى انالمشرك لوقاد

عنقهوذراعيه

م ذالنالاهمن الفتلاذال,ميكنقدتقدم لهع دة ذمةأوأمانوكذلك
جيعلماءالجربأكن

أجعواعلى منعمن قصد البيتبحج أوعمرةمن المشركين افولهاتعاللىمشارنكون نس فلايقربوا
داعرااممهم هذاوالنهأعلوهوقولهتعالى( واذاحللتم)يعنىمناحرامك (فاصطادوا)هذا أمي
عجد
بمس
ال
اباحة لانالله حرمالصيدعحلاىاللةهرامحرامه بقولهىتغعايلرحل الصيدوأتتمحوومأبا_هلهاذاحلمن
احرامه بقولهواذاحللتم فاصطادواواماقلناانهأمى اباحةلانهليس واجباعلى الحرامذاحلمن احرامهأن
إصطادومث|ه قولهتعالىفاذاقضيت الصلاةفا نتشمروافىالارض معناهاندقدأ بيس > ذلك بعدالفراغمن
الصلاة(ولاجرمن )قالابعنباس لاحمل:ك وقيرمعناءلاكسب ولايدعو؟ (شنا نقومي)عنى
بوغعضدقواموتهم (أنصدوم)يعنىلانصدوم (عن المسجدالمرام) والمعنى لمان عداوةقوم
م
دقد
قلصد
تان ا
اعلاىعتداءلان صدوىعناللماسنجدهاذرهااملسورةئزات بعدقصة الحديدية فك

صدورةالاعتداءولا

حمانم عليهانصدوم
ذل "الشرط  70وأنو

عمروو بدلع_لىالجزاء

ماقبإه وهو لاجرمنكم
ومعنى صدهم اباهمعن

المسحد ارااممنعأهل
مكة رسول اللص ىا لله

عولايهلومسؤملنين.,وم
الحدسية عن الع مرة

ومع_نى الاعدداءالاتتقام
منهسمبالحاق مكروهبع-م

(أنتعتدوا) عابهميعنى باتقتلوأخذالمال (وتعاونواعلى لب ورالتقوى) يلعنيىعن بعض_>ك بعضاعلى

5تعاونوا على البر

(ولانعاونواعى الالموالعدوان) يعنىولايءن

والتقوى) على العفو

ةاسالسنة
عنعم
ب|ب
تىاقال
متقو
رواا
بلير
لسبا
ماابك

إعض> بعضاعلى! لانموهوالكفروالعدوان وهوااظم وقيلالائمالمعاصى والعدوانالبدعة (م) عن

والاغضاء (ولاتعاونوا

مسعبن
السنوا
ان قالسألت رسولالنهد_لى اللهعليهوسإ عن البروالائم فقال البرحسناوخاللقاثم ما علىالام والعدوان) على
ا
و
ز
؟
و
س
م
أ
ا
ا
م
ج
ا
د
و
ت
ت
ع
ت
و
ن
أ
ة
أ
ن
ا
ا
ه
ا
و
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ا
و
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ه
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حاك
الاتتقام والنشنى أوالبر

المانها "؟عنه (انالهشدبدالعقاب) يعنى.انالفأمى«وففتيههودعيددعظيم ف قولهعزوجل
(حرمت عالمييتةوالدم والممنزير ).بتياعنلالهلىف أواللسورة ماأحللنامنبهيمةالانعامبقوله
أحات لكبهيمةالانعامئمانتهعاى استانىمنذلك بقوالامايتلى عايكمف كذرذلكالمستئنى بقولةحرمت الأعور والعدوان فيل
عليكالممياتتفهافركقلتهالرو ح تمابذعبغيرذكاةفهوميتة وسببر بمالميتة أن الدماطيفجدا

تقوى
فل اولأامولر
 2الحظو ر والائمترك
الحظور و يجوز نبراد

مكو بقال
دذل
لبس
اهاح
فاذامات الحيوانحتف أنف
فاعلرموصقارفبين وفتشسوديدووبتحكصلهل-مفرنمهالضنرهرذعلظكيوكاللدهموحهمو العموم لكلبروتقوى
فاهلية تجعلالدمف
المسفوحالخارى وكانت العرابلج
انز يرأرادبهجيع اجزائه وأعضائهواانماخص اللخم لذ كرلانهاللقصودبلا كلود تقدمفىسوررةالشرة

أأحكشاميها هذءالوثلامثةااستثنى الشارع منالميدّةوالدم وهوالسمك والرادوالكمد والطحالوذكرنا
فافىذلك © وقولهتءالى (وماأهل لغيرالئةبه) يعنىماذ كرعلى
ءتل
اواخ
ماك
احةذ
عابا
لعلى
اليل
الد
فاهلية كانوايذ كرون سماءأصنامهم عند الذي فرمالتهذلكبهذه
ذبحهغبراسماللهوذلكالاعنرب الم

ولاكل الموع_دو ان

فيتناولبء_موءههالع فو

والاتتصار (واتقوا الله
اناللهشديدالعقاب)

لمنعصاه ومااتقاهمبين

الآبوبقولهولاتأكلوا :الويف كراممالئهعليه(واللنخنقة)_ قا بلنعباسكانأه الجاهايةبخنقون ما كان أهل الجاهلية
اتى(موواتحلتدفم)أىالمفوح وهوالسائل (ولمانزير )ونكلجهس
كبلاونهفقال (حرمت عليكالميتة)) أأاىلنبهفيمهةال
وانماخص اللحملانه معظمالمقصدو (وماأهالغبراللةبه)أىر فعالصوتبهاغبرالل وهوقوطمباسم اللتاوالعزىعندذيحه (والنخدقة)
مقكة أ وغيرها
شن
انتلوا
خانلقوىهاحتىت,ما

والنحر (ولاالشهراحرام)أى
الله تعالىمن النسائك
و بهدونفارادالمسامون يأغنيرواعلي ,فنهاهماللهعن ذلك وقيلالشعائراهدابالمشعرة واشعارهاان
)
ووهولجاعاهدليقة(لائد
اةلفاىبل والبقر
امةهدى وهوسن
هلا
نكع
دموهن أذل
يك
ب سعنايمر حديدةحتى ,ؤسيل
لحة
يطعن فاىدف
():5

جعفلادة وى 0

اممدى مننعلأوعروة

مزادة آولخاء شحر او
غيره زولاآمين النت

أشهرلامج (إولاالهدى) وهوماأهدىالىالبيث وتقرببهالى

دون ااغم و بدلعايه ماروىعن عانشةقالت فتات قلائدبدن|أنبىصلى النّتعليهوسلث أمشعرهاوقلدها

ثبمعث به الىالبيتفاحرمعليه ثئ حكالنلاهلا أ شرجااءلفىصحيحين (م)عن ابنعباس ان رسولالله
صلى اللعليهوسل د لىالظهر بذى الخليفةم دعابناقته فاشعرهافى صفححة سنامهالاينوسلتالدمعنها

وقلدها نعلين”مركبراحلتهفامااستوتابلهبءليىداءأهل بالحجوعندألى <:يفةلانجوزاشعاراطدى بل
الحرام) ولاتحاوا قوما
دصوا نتحرم وقيلشعائر
قاص_د بنالمسحد الحرام قاليكره ذلك ؟ وقالاءن عابلاآسبفةىملعا_ننىحاواشعائرالنههى أينت
النةشرائع القومعالمد ينوهالمء-نىلاتحاواشيامنفرا'ضهاانىافترض عايك واجتنبوانواهيه ااتىنهمىعنها
وهما اج والعماروا<لال
(ولااكهر الحرام )وألىاتاوا الشهرا حرام بالقتالف.هوالشهرهاوحراالمذىئكانت العرتبعظمه
هذه الاشياء بأتنهاون
ءفايهلاسلام لينقضهذا الك بلاكدهدواارادبالشهرالحرامهناذو
اية
الفمى االدجاها
وترم |أفقتا
بحرمةالشعائر رأن يحال
دنة
نقاالكا
جالم
القعدة وقيل رجبذ كرهماابن جربرو اقليملرادياحلالالشهراحرامالنسى ءفق

ينها و بين المتسكين بها
وأن بحدثواىأشه راج
ماه_دون بداائاس عن

باتلعحرأشنوالهدى

بإاغصبأو بالمنع من بلوغ
ع_إدوآما القلاندخازان
برادمها ذواتالقلائدوهى

ى
دلى
طعطه ع
ان وت
البد

لاوختشاص داقر
اطدى كقوله وجبريل

ومركا لكانهقيلوالقلائد
منهاخصوصاوجازأنينهى
عن التعرضلقلائداطدى

مبااغة فى الهبى عن
التعرض لاهدىأىولا
تحاواقلائدها فضلاان

تحلوها كا وال ولاسدبن

رشتين فنبتى اعبنداء
الزينةمبااغة افلىنبىعن

ابداء مواقعها( بتغون)
حال املنضميرفى آمين
(فضلامنر هم أى نوابا

(ورضوانا) وان يركى

عنهم أى لا.تعرضوااقوم

هده مطتيم

ابنعوف يقومفىسوقعكاظ فيقولافىقدأحلات كذاوسرءت كذايعنى بهالاشهرفنهى اللهعن ذلك
وسيأقى تفسير النسرىء فىسورةبراءة (ولااطدىولاالقلائد) اطدىمابهدى ابلنىتالله من بعير
ير
عدق
بفىع
لشد
اى ن
أو بقرةأوشاة أوغ يرذلك مارتقرب بهالىاللهت اعلىوالقلائد جعقلادة وهىال
وغيره والمدنىولااطدى ذواتالقلائدقالالشاعر

حافت بربمكةوااصلى * وأعناقهدينمقلدات
فعلى هذا ااقولانماعطف القلائد عالطىدىممالغةفى |اتوصيةهالانها.ن أشرفالبدن الهداةوالمعنى
ولانتحاوا اطدى خصوصاامقاداتمنها وق ل أراادالًكقالبائدوذلكان االعلرمبافهلية كانوا
اذا أرادوا الخحروج من ارمقادوا أنفسهموبالهمءن حاءشجرارمفكانوا,أم:ونبذلك فلانتعرض
ارم (ولاآمينالببت
طمأحد فنهب الهى المؤمئين عن ذولكنالهفعالهم عناسكلال نزعتمئ من رشج
الحرام) يعنىولانتحلوا القاصدينالىالبيتالحراموهوالكعبة شرفهااللوعظمها (بشغون) يعنى

فارة(ورضوانا) بعنىو يطلبون رضاانشعنهم
يطلبون (فضلاءنر بهم) ياعنلىرزق والار بالاتحج

بزعمهم لانالمكافرلاحفالهفى الرضوان سكن يظن ان فعلهذلك طالب الرضوانفو زأنبوبصهفبناءعلى
ظنهوقيل االنممركينكانوا |يقص د ون>تحهما| بتغاءرذواناللةوا نكانوالا بنالونهفلا ببعدان حصل طم

بسبب ذلك القصدنوعءن اخرمةوهوالامنعل أنفسهموةيلكانالمشمركونيلتمسون فىهممايص
طمد نياهم ومعاشهم وقيل| بتغاءالفضل هوللمؤمنين والمشركينعامة وابتغاءالرضوان لامؤمنين خاصة
وذلكانهمكانوا حدونجيعا

ملإفصل» اختامعاماءالناسخ والمنسوخ فىهنهالآبة فقالقومالهآذبهةمنسوّة ال هىهنالان
قوله تعالى لاتحاوا شعائرالئةولا|اثهرا حراميقتضى حومةالقتلف|اشهراحراموف ارم وذلكمن.وخ
بقولهتعالىاقة_اوا المشركين حيث وجد تموهم وقولهتعالىولا آينالببيتاراامبقتضى حرمةمنع
بنحج
موفذلسكوخ بقوفلهلايقر بوا المسجد الحرامبعدعامهم هذافلايجوز أ
المشسركيزعن البيتالخرام
مشمرك ولايامن باطدىوااقلا دكافروه_ذاقول!بنعباس ومجاهدوالحسن وقتادةواً كثرالمفسر بن

قااللشعى لمينسيخ من سورةالما ةنالداهذهالايةو قبل المنسنوخمنهاقولهولا آاملينببت ارام نسختها

آبْةبراءة اقتلوا المامركين حيث وجدموهم وقوله فلايقر بوا السجد ارام بعدعامهم هذاقانابن عبا

كان المؤمنون والمشركون >دونالبيت جايعلافؤنهمىداليلنهأنينعوا أحمدا أنحج الببت
لدفمف لسصه حمس سه > ممح عد هعلل كمه دتعت  + 2شك لهند حت كج  73ته سوم ووه سهسر ها و

؟ قولهوقالابنعباس ا هكذاانقولثانلهرضىالنهعنهاذتقدم لهغيرهذا اه

و
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حدوده واتماقلنااانهذ الوألولى بالصوا ب لاناننهتعالى اتبعه بالبيانمال لعبادهوسرمعليهم فقال (أحات 3

ويه

نلحبوان الانعام) والهيمة كلذات
لكلذىأربع م ا
| تعالى (أحلت الكبومياةلانعام)وهوخطاب للؤمنينخاصةوالببيمةاسم
ببرحر
لتمبفال
تكن خبصمفاااعتعدار|فالسباع والضوارىمن الوحوش واناسميت بهيمةلانهاأهمت عالنعقل أورباقعوا

وات
هايادخذل
بول
فلغم
وال.يز قالالزج.اجكلج لاجيزفاوبيمةوالانعامجع النعموهىالابلوالبقروا

واضافته ال اىلانعامللبيان

الحافرفقول جيعأهلالاغة واختلفواق».عنىالآبةتمال الحب_ن وقتادة.هيمة الانعامالابلوالبقر

وهى بعنى من كامفضة

مءلى جهة التوكيد وقالالكاى.هيمة الانعام
نيمعةاالى
ابه
لال
والغتموالمعزوعلىه_ذا القولاناا ضااف

ومعناهالبهيمةمن الانعام

وحديها كالظباء وبقر الو-ش وجرالو-ش وعلىهذ||نا ضافالبهممة ال اىلانءام ليرعف جنس الالعام وهى الازواج الانية

ةلإدخلة سمال و يحرمم نن ا|لبهائمفله ذناقالتعالىاًحاتلم
وماحل مناهاللانهملوًهفرديهامفا

وقيلمهيمةالانعام الظباء

دّةفى بطواسيويو تذههأ كثر
مهيمةالانعام وقال|بن عباس هىالاجنة التىتومجيت

وبقرالوحش وك_وهما

العاماء الىحل لهاوهوم ذه

الشافىو بدلعليه ماروىعن أنىسعيدءن |لنى صلىالثفعليه وس|انه

ذانهذ كاد مأسترجه الترهذى وابن ماجهوفروايةأف دىاودقالقلنابارسول اللهتحر
قالفى المنين ك
| الناقةونذيحا مقرةوالشاةو >دف بطنهاانين نلقيها.مناكل قها لكاوةان شتتمفانذ

ا

(الامارتلىعليك )آنةتحر عه

وهوقوله حرمتعليم الميتة
الآبة (غ بريحلىالصيد)

للان
اةا
وروىالطبرىعن عمابرنف قولهأحات ل>امبقهيم
عهاطمقايلمةافىابلامعوفىقلت ان خرج حال من الضميرف لكأى
يهااوسء,ة:ا|لالمنين.ن مهيمة 'لانعاموعنهان بقرةرت
م|يا كاله قال نعهمو عنزلةرتها:نوكعبد
ىطنهاجإ:ن كوي
ا فب

د

تنين وال 0

طَّاه

الك

هذ هالاشياء

لامحلينالصيد(وأتمحرم)

حالمن تاحللصىيدكانه قيل

كاالام ,وقوتة الك(الامابتىعليم)عرق القرآن أحللناتم بعض الانعام

حنيفةلاحلأ در س3
للآبة فهذام انلمتاوءليذاوهومااستننى اللهعزوجل
نكر يمه وأأرادبهقولهتعال حرمىتكعلخيارلمايئة
من بهيمةالانعام ولوك اعد وأنتمحرم) ياعلنىاأنحعلاتملككلهاوالوحشية أيضامن الظباء

يتداف حالاحرأامه
صيق
والبقر والجرغي ر>لى صردهاواً:ننمح مرون افلىحااحلرام فلا جوززللمحرم لأن

| (ان الحم مابر بد) 2
ات

يقضى فىخلقهمايشاءمن تحليلماأرادتحلياهوتحر يممأرادخحر عه

وقولنهعالى(ي!أبهاالذينآمنوا
مصاحةلغراده
نسكامةوفرائتمهمنافية
اتنقرسعليم أ
لار

فىحال امتناعكمن الصيد
وأثم محرمون لثلاضيق
علي؟واارم جع حرام
وهواحرم (انالله2

مابر بد)منالاحكامأومن

رة :ىأ المدنة وحدهوخاف خيله
كبع
سبن ض
لند
ابنه
لانحاوا شعائرالت) نزات ف الحطم واسمهشرب
التحليل والتحريمونزل
هصعلليه وسلمالامتدعوالناس فقالالى
ننى
خارج المددينة ودخلعلىالنانلىصنلّىهعليه وسلفاقاللا

نبياعن ليل ماسرم

شهادة األنهلالاااللهواقا م ااصلاةوايتاءالزكاذفقال خسن الاأنىفاصاعلاقاعأم اىدونهسمولعلىأسم (:اأسهاالذبنآمنوا لانحاوا
وآنى م نخرجء5
لت مليوس ة لاسا سغرطيعريل نر بيعة شعائرالله) جع شعبرة
ع قال النبصىلى امغنليوهسللفددخل بوجهكافروخر ج بقفاغادر
يتكلمبلسانشيطانفلهاسرجشمر

وماالرجل بسلفر باسملرمحمدنينسرةحفاستاقه وانطاقيدوه برنجزو يقول
*يس براعى ابل ولاغهم
قدلفها,الليل سواقحطم ل
ولاجزارع_لى ظهروضم * باثوانياماوابن هند يكم
دم
لينقمو
اساق
بات يقاسيها غ-لامكالزم * خحدسالل
فتبعوه فليمدركودفاما اكلاعنامالقابلخر جثمر حياحجامح كاجبكر بن وائلمن العامة ومعدتحارة
عظيمة وقدقلداطدى فقالال امون يارسولاللههذا الخطم قدسورج حاجاكلببنناو فيقناهلالنىصلى

وسلم إفائزل التهامهاالذبن]من والاتحاواث_ءاثرانهقالابنعياسهى المناسك كانالمشمركون >دون

0ا6ا0اي060اا060606ا060202ةز<2ز2زةزةزةزةزةزةزةزةزةز
م
07اا6
7ايا
067يا
7زياي
"[ةاذ[زا

وهىاسمماأشعرآىجعل

شعارا وعامالانسك بهمن
مواقف المج وصرانى

الجارا والمطاف والمسى
والافعالالنىهى علامات

الحاج يعرفمهامن الاحرام

والتلوافوالسىوالخلق

1

ةع

| نصراننةوالفتح وروىعنهأ ناحرآئة نزات واتقوابوماترجءون فيهالىاللةوروى ان ااننىصلىاللهعليه

| وس عاشبعد نزولسورةالنصرسنةونزات بعدهاسورةبراء ةوهىآنر-ورةنزتكاملةفعاش
اد”
|أشيرهكدا ذ كرهالبغوى وفيهنظرلا|نهق
اصدليقلرهضىعنه
صيتحفيىحين منحديثأفىبكرال

أنالنى صلىاللعهليهوس لمبءئه فى الخةالتىأميمعايءهاقبل خة اوداع ى رهطيؤذْنفالناس بومالنحر
الالاصحجبعدالعاممشمركولا.طوف,بالببتعر يانمأردف النى صلىاللفعليهوس /بعل بىنأبى طالب

فامس أن بؤذن ببراءةقالاًوهر برةفاذنمعنافىأجل منىببراءةالالاححجبعد العاممشرك ولايطوف
بإلييتعر بان وكانتخ ةأنىبكرهذهسنة نسع قبل خةالوداعبسنة قالالبغوى نمنزاتفىطر بق خة

ؤسورة المالدة مدنية

|الوداعيستفتونك قا ل الشتيع ف رادت ات وال ثمنزات وهوواقف بءرفةاليوماً ل

ش
اله
علىا
ويها
ومهاىئةوع شرونآنةد الكىديتم فعاش كدهاا حداوانين بوماتميز'ات آنةالبرائمنزلت واتقوابومانرجعون ف
(سمماللهالرحجن الرحيم) النىسل لتمعليوسيمبع هدا داوع شمربن بوماوهذا خرتف_يرسورةالنساءوالتةتعالى أع كراداه

علإنة_برسورةالمائدةي
(إأمها الذين آمنوا أوفوا||وأسرا ركتابه
بالعقود) يقالوق بالعهد ||بزاالتلدينة الاقولهتءالىالمومأ أكلتلكد- :ك فانهائزبلعرتفة ةافلىوداع وااللنىلصةلعليهر 0
وأوفىبهوالء_قد العهد | واقف بعرفة فة رأهاال:نبىصلىالتفعليهوس_لمفى خطبته وقال,ا مهاالناس انسورةالمائدةمن]”اخزالفران

الموثق شيهبع_قد الحبل تزولافاحلوا حلاطا وسرمواحرامهافانقاتمخص اانىد_لى النةعليءوس( هذهالسورةمن بين سور
ونحوهوهى عقودالله الق

>حل حلاطاو حرمحرامها 3
القرآن بقوله فاحاوا<لاطاوحرمواحزامهاوكلسورالقرآن أن

عقدهاءلى عبادهو ألزمها

هوكذلك واماخصهذهالسوةازيادةالاءتناءسافي وكقولهتعالى انعد ةالشهورعنداللها::اعشرشهورا

اياهم من مواجب

فىكتاباللةبوم اخلاسقمواتوالارضمنهاً ,ر بعةسومذلك الدينالقيفملاتظاءوافيون أنقسكنو5

النكامف أوماعقدالله
يلءوس_ل اهلذسورة لانفيها
عنلىص
امالخصلال
عليكوماتعاقدتم ينك |الار بعةالاشهر لذ كراز بةالداعتناءمها وقيل!ت
ا  -ورالقراالنقباغلوى روىعن مسمرة قالان اللهتعاىأ تزلفى هذه
لامع ل
والظاهرائهاعة_ود الله ظ

| اجدئاب الفللىه كدهالار بعةأشهردانكان لاحوزااظل ىثئ منجيعأث_ي رالستة واعاآفردهذه

لنيل
عليهم ىدينه م

| السورة ثمانية عشر حال ينزطافىغيرهاوهى قولهواانخنقةوااوقوذةوالمترديةوالنطيحةوماا أكلالسب

مووأاالازا ولماامعامتم من الجوارحمكابين وطعامنأاولذتيوا
سصب
قلن
تىا
حلالهوحر م حرامهوانه | الاماذ كيتم ونماتذعسعل

كلامقدمجملا معقب
بالتفصيل وهوقوله

الكتاب حل !كواالحصنات منالذين أونواالكتابوء .امبيان!!طهرف قولهاذاقمالىالصلاةوالارق
رماجعل اللة..نحير ولاسائبةولاوديإةولاحام وقوالش هادةيكم
والسارقةولانقتاوا ااديد و أتمح م

ا+ذصاراعتيةاللوت

جلباسم الله الرجن الرحيم»د

يمنوأاوفوباالود) ياعلنعىهودقالهالجاعةواختافوا افلىمراده ذه
ا هُُقوله عزوجل (يأبهالذ آ

هنء لى بوفائهافتقالابنسرب هذاخطابلاهلاكاب واممن يىأبهاالذبنآمنوابالكتب
العقود اااتلىألمى
المتقدمة أوفوابالعةودااتىعهدتها اليف شأن ممدصلى اعليموسوزالاجان رول 2
للمؤمنين أمسهمبالوفاءبالعتقودقالابنع اس هىعهودالاء.انومااًاخذهعلى عماده فالقران فماأحل

وحرم وقيلهى العقودااتىكاانلتجافهلية كانيغاقدبعضهمبعضاءبى النصرة والمؤازرةعلى منحاول
ظامه أو بغاهبسوءوذلك

هومعنى الحلف الذىكانوا,تعاقدونه ينم-مقالقتادةذ كرلنا ااانننىصىالله

عليهوسل كان يقولأوذوا بعقدالجاهاة ولاتحدثواعقدافىالاسلاموقيلبلهى العقودالتى يتعاقدها
اح وعقدالعهدوعقدالبيع
كقد
ليننوع
االع
الناس بوبمنهاميعقدهالانانعلى نوفساءلعقودس عقد
وعقد الشمركةزادبعضهموءةدالحلف قالالطبرى وأولى الاقوالع:دنابااصواب ماقالهاءنعباسان معناه

أوفوا مها ل ممنونبعقوداللةالتى أوجبواعايك وعقدهافي حلوحوم عولأيكلزمم فرضهو بين لم
سودوده

(بانماضصمذهرلك«)افرت
سفع
مارمسهوالظاهرويحل (ليسلهولد)

(/ا)688

الرفععلى|اصفةأى انهلك امسؤغبرذى

الاضارى رق عن جابربن عبد الثهقالمى ضت فانانىرسول اللصهل التهعليهوسلم وأبوكر يعوداق

نضوئه فافقتفااذا ىل حلىالندعليهوسلم
ماشيين فاتبىعل فىتوضاًالنبىصل اىلتهعليهوس نمصبعلىم و
فقا تبارسولاننه كيف أصنعفىمال ىكيف قضىفمالىفليردءلىشياحتىنزتآيةالميراث000

ولدوالمرادبالولد الابن وهو
مشترك بقععلى انمه

والاثىلان لان سقط

كفلتكافلىةوف رواتي,ةافرقسوالاللهانمابرتىكلالة فنزات آبْةالمبراث قالشعبة فقات الاختولانسقطها البنت
للهي
قاالل
ىلسكلالةقال هكد انزأتوفروابةلاترمذى وكانكى ”
لحمدن المنكد و استتفتو:نك قل الليهفتيكف ا

ىلكلالةولانى داودقال|اشسكيت وعندى
وك قل اللهيتيكف ا
أخوات حين نزلت ب راثيستفت ن

(ولهأخت)أىلابوا أمأو

لاب(فلهانصه_مائرك)أى

هى فتافبقاترفسقولاللهألاأأوصى الميت (وهو يرثها)أىالاخ
وفخجفى
لالللهلصةلىعليهو س فن
سبعأخوات فدخل على رسوا
لاخوانىبالثلئين قال حسن قبالتشطرقال أحسن *م خرج وبرتكانجىافقبارللاأراك ميتامن وجعك

برثالاخت جيعماطالن

هذاوان النهقدأ نزلالفذبىيلناخواتك فع_ل طن الثلثينقالفكان جابر يقول أنزت هذه الآيآفى

عىكس من
لعل
د رالاامم
موتهاو بقائه بعدها (ان

تونك ول اللهيفتيكفى
ةات
دلز
نىاللهصل اىلتفعليه وس فانزلاللهذ الآبةوروى عن ابن سبر بسنقا

لمكطناولد)أىابنلان

للشعليهوسم
الكلالة و النىصلىاللهعليهوسلم فىمسيرلهوالىجنيه حذيفة بنايانفبلغهاالننىص ا

الاإنسسمقط الاخ دون

يستفتونك قالله يفتيكمفىالكلالقوروىالطبرىء ن قتادةان!اصحابةأهمهم شان الكلالة فسألواعنها

حذ يفة و بلغهاحدبفة عر بن!#طابوهو رسيرخلفه فامااستخا فع رسأل حديفة عنهاورجا أن كون

0

تفس_برهافقاللهحذ يفةواللةانك لعاجؤاًنظننت أن امارتك تحمانىأن أحدثنك ذيهامالاًحدثك

البنت فان قلت الابن
لإسةطالاخ وحددفالاب

بومئذ فقالعمر/أردهذارجك الله وأماالتفسيرفقولهتعالى ستفةونك يعنى أيلسونك و يستخيرونك نظيره افلاىسقاط فاقتصر

هنو بركعماساًاتمعنهمن أمسالكلالةوقد على نفالولدقاتبينحكم
ها
نيعنى
لالة
اىلسكل
مععننى الكلالة باتمدقلالليهفتيكف ا
منتفاء
اتتفاءالوادووكلح ا
رة الكلامعبى مع-نىالكلالةمن احلياثشتقاق وغ يرهواناسم ال-كلالةيقع على
تاقدلمسفأوول
ىو:الدوالوادوانوقع على الموروث فهومنمات
ن اول
الوارثوعلى اوروث فا ونقععلاىلوارفثهم م س
اسمىالموتهل كاالانهاعدام
هولهتعالى(انامسؤهلك)يعنىم ت
دلاولادو ق
دلابوينولاح ا
ولابرئه أح ا
فىالخقيقة (لبسلهولد) يعنىولاوالدفا كتقى ١لََ أحدهماعن الآخرو ,يدل على الحذوف ان السؤال

ياالىن السنةوهو
بالد
الو

قولهعليهالسلام ألحقوا

الف_رائض بإهلهافاتق

فالفتياانماكانفى ١-كللالةو:رقدتقدمانالتكلالة»ن لبسلهول ودلاوالد(ولأهخت )يعنىولذلكاطالك فلادلىءصبةذ كروالاب
ا رادبإلاختمناًأبيهوأمهأومن أبيه(فاهانده مائرك)يعنى فلاختالميت ند تركة» وهوفرضها

أوفءن الاخ (فانكانًا

اذاانفردت و باقالمالابيتالمالاذالم ن للم تعصية وهذامذهبز بدن ثابت وبهدقالالشافى وعزند

اثنتين) أى فان كانت

نلمتيتأخذت النصفباافرض وناخ_ذالاخت
بانل
أحننىيفة واألهعلراقبردالياق عامهافاذا ك

الاذتان اثنيندلءلى ذلك

انت وركت تأ خامنالابوالام أومن الابفانه ستغرق جمييعراث الاخت
مخت
الا
طاولد) يعانىذانا

ولهأخت (فلهماالثلثانما
ترك وانكانوااخو) :أى

م
النصفالباقبالتعصيبلابالفرضلانالاخواتمع البناتعصبة ل وقولهتعالى (وهويرثهايانكن

اذاانفرد ولكن للاخت ولدوهذا أصلفى جيعالعصبات واستغراقهم جيعالمال فاماالاخم ا
نلامفانه وانكانهن در ث,بالاخوة

صاحب فرسضسلتاغرق جيع المالوقدتقدم بيانه(ف ناكانتااثنتين فلهماالثلئانماترك)أراد بنتين وللرادبالاخ-وة الاخوة
فصاء داوهوانمن مواتترك أختينأوأخوات فلهناللثلثانممائرك الكماينتو(واانخوةرجالاونساء والاخوات تغليبال-م
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هعالىلماخاق أرواح البشرجعلها دلب
الفسر بنان الل ت
:

0

3

5050

2

9

:

ادمعليه

1

7

ْالسلام وأمسك عند درو حعبى عليهال_لام فلم راداللةان لق أرسلبروحهمع جب بل الىمسحم
:
:
8
:
2
م

إسىء ليه السلاموكيلان الروحوالري مجتقابران ىكلامل!عربفالروح
0
القلولب(منه ع)أ بتخليقه
فكخ كانبآعىدواذنهوقيل أدخل النكرة
ننذل
لى ا
اهيعن
| عبارة عن نفخجبر«لعليهاللاء وقولهمن

0

03

العو ساك

ق|نش

فحىساد

عها مات بع

عله السلام وق

انا

و

ع#ممتقا

بان ىكلا ١

ف

! فىقوله وروحءلىسميل اانءةم و
مالمءسنىروح وأى روح من الارواحالقدسية العاليةالمطهزة وقولهمنه

وسخرلم مالاسفموات ||اضافته تالاركوحالى نفسهلاجل النشمريف والشكربم)عن عدادةب |ناصامتقالةال رسولانتةصل
ومافى الارض ج.عامه

النهعليءوس_( منشهدأ نلاالهالاادنه وحدملاشر يكلهوان تخداعيدهورسولهوانعدىءمدهورسوله

و بهأجابعلى ن الحسين

حهالجنةءلىما كانلهمن العمل  0وقوله
]! وكامته أاقاهاالىمم مور مونحهوا الج_.:ة والنار-إوادلل

ابن واقد غلامانصرانيا |ت|عالى (فا>منوا بإللهورسله) يفعصندىقوايأهل!سكتاب بوحدانيةاللهوانهلاوادله وصدةوارسإدفما
مت

كان اردق

زعم ان ىكتابم جةعلى

9

ب

أوع
ايى
سمن
(

جاو به منعنداللةوصد قوابانعستوعليه|اخلام
(ولاتقواوائلاثة)

هده منوابه ولاتجعاوهاطاوقولهتعالى

يعسن ولانقولوا الاطةثلايةوذلاك ان الاصارى يقولونا ب وابن وروح

القدسن وقيل

١ . -|انهم يقولون انالنهبالموه رثلاثةأقانم ثوذيلتكواناهذماأناءمودوفة بص غ'ت“لاثة بدليل انهمحوزون

ملو
0
0

ياللةورسإهولانةوالواثلاثة)خبرمبتد |محدوفأىولاتقولوا الاطةثلاثة

على

(وكان الله عر يزا)فالعتماب على الانكار (حكما) فىبءثاللرلاسنلذارولمانزل|ناأوحينااليك الوامانشهدلك مذ افنزل
( 7اكن اللهشهدما نزلاليك) ومعنى شهاذةاللهعا أنزلاليه

اله (

يانه الصحتهباظهار المجزات كاثيت

ذليرهن اللهومنأاجلللذلهكابعلثرسلين مبششر بن
اصلحعبا
هشخ
الببخارىلوففظ مسلمولا

الدعاوىبالبينات اذا كيم

ومنذر بن وقولهتعالى (نوكاالعز يزا) يعنىف انتقامهممن خالفأم دوع صى رساه(حكما) يعنىى لايؤيد الكاذب بالججزة
ارساله الرسل  8قولهنعالى (لكن اللرشهد ىا نزلاليك) قال|بنعباس دل على رسولالنهصل الله
عليهوسل جاعةمن الموودفةالطمانىمااللأعلانكاتعلمنالىرسوال اللفهةالوامانعمذفلاكنزل اننههذه

الآبةوفرواية عنابنعباس انر ؤساءمكةأ توارسولالنةصلى اللهعليموسلم فقالواراجد اناس ًلناعنك
البهودوعن صفتك فكامهم فزعموا الناهبمعرفونك فائزلاللهعزوجل سكنالشلههدا أنزلاليكيعنى
ان ججدك هؤلاءالمهوديات د وكفرواا أو<يناا ليك وقالواماانزلاللةعلى بشرمن شئ فقدكذ بوافيا
ادعوا فانالنهرث_هدلك بالنبوةو يشهدعا أنزلاليكمنكتّابهووحيهواءعنى أن اليهودوناشهدواان

القرآنلينزلعليكياحمد سكنايلثل_ههدبانه أنوزلعثلهياكدةاللهائماءرفت بسبب أنهأنزله ذا
القرنالبالغافلىفصاحة والبلاغة|لى<يثعزالاولون والآخرونعن معارضتهوالانيان:.إوفكان ذلك

(أثزلهبعلمه) أىأنزلهوهو

عالمبانكأهل لانزالهاليك
وانك مرش أو نزلهبماعل
من مصال العباد وفيهلق

-5ول المعتزلة فىانكار

الصفات فانهائيت لنفسه
العر(والملانكة يشهدون)
للك بااخبوة (وكنى بالله
لهد
شهيدا) شاهداوان يش

زماكواظهارالم5زة شهادة بكو ن المدعى صادقالاحر.م قالاللتهعالىلكن اللهرشهدلاك باحمدبالنيوةواسطة

غيره(ان الذبن كفروا)

شهد اانالاليكبين صفةذلك
هذاالقراالنذىأنزلهعليك (أنزلاهبعامة)بعنىأنتهعالىلماقال لكر ايلل

دصل اللةعليه

بتسكذيب

الانزال وهو أندتهالأىنزلهبعلناموحكمةبالغةوقيل معناه أ نزلهوهوعلببانكأه_للانزاله عليك وانك

وس وهم المهود (وصدوا

مبلغهالىعياده وقبلمعناهانزلاماعل .ن مصاعبادهفى انزاالهعليك(و الملائكةيشهدو ن(يدنى يشهدون

 03سييل الله) و مئعوا

دئت
هبش
ششهد
بإنالهانزلهعايكو يشهدون بتصديقك ومااع رفشتهادة الملاتكةلان النهتعالى اذا

الناسعن سويل الحسق

يكع وقد ثبتان التهيشهد,انهازلهبعامهفل لذك الملائكةيشهدون بذلك (وكئ بالنهشهيدا)
لةشبذل
الائك
الم
يعنى وحسبك بااتلدلاةنيشهد لكوكئ بالنهشهومدا وان يشهدمعها حدغير«ففيهتسليةللننىصب الله فىكتابنا (قدضاوا ضلالا
بوهطهلاعربهٍِ |نالاضحده

عليهوسل عن شهادة أهل الكتابلهفان الليهشهدلهوملائكتهكذلك فقولهء زوجل (انالذب نكفروا)

بعيدا) عنالرشد (ان

يعنى ججدوا نبوةتمدصلىاللهعليهوسلوهماليهود(وصدواعن سبيلاللة)يعنىهنعوا غبرهم عن الامان

لذن كز ررا) بإلله

بكمان صفته والقاءالشبواتف قاوبالناس وهوقوطم لوكان د رسولالانى بكتابمنالسماءجلةواحدة

كأقموسىبالتوراة (قدضاواضلالابعيدا) يعنىءن طرياقطدى (انالذين كفرواوظاموا) يعنى

(وظاموا) مداعليهالسلام
بتغييرنعتهوانكارنموئه

كفروابالئه وظامواجمداصلىالنهعليهوس بكماندفتهوظامواغيرهي بالقاءالشبهةفى قاوبهم(ليمكنالله ( عن الله ليغفرطم)
ليغفرطم) يعنى لمنعلمنوسمانهعموتونعلىالكفروقي لمعناهل»كناللليسترعليهم قبائحأفعاطمبل

ماداموا عللى اعفن

يفضحهمف الندياويعاقبهمعايها بالقتل والسبىواالملاء لوفاخر ةبالناروهوقولهتعالى (ولالودبهم

(ولالييدهمطر يقاالاطر بق

طيقرأ) يعنى ينجونفيهمن الناروقيل ولالبهدمهمطر يقالاىلاسلاملانهقدسبقفعامهانهم لايؤمنون

جهنمخالدين فيهاأبداوكان

ىامهانم-م
(الاطربقجهم)يعنىلكنهتعالىهديهم لطر بقينؤدى الىجه وهى البيوديةلاسبق ف ع

ذلك على اللهمسبرا )وكان

ألذهللك (خالدينفبها)يعنىفىجهنم(أبداوكان ذلكعلىالليهسيرا)يعنىهينا ف قولهعزوجل (يأيما حليدهم فىجه سهلا
سيكهجفيعارمن اليهودوال:صارى وعبدةالادنام وغيرهم ولقهو
للف
الناس) هذاخطابعام بادخ

(قدجاءكٌالرسول) ياعلىينداهصعلىليه وس (بالاق)يعنبىدينالاس_لامالذى

عليهوالتقدير يعاقيهم

خالدين فهوحال -٠درة

رب
عرك
لس
ااب
خط
أرتضاه اللثهلعبادوقيل جاءبالقرآن الذىهوالحق (منربم) يعنىمنعند ريك (فا"منواخيراليكم) والبتان فىقوم عر الله
نك خيرالك>م بعنىمناللكفرالذ ىأ تم أنمملايؤمنون وعونون
ذل
,بما
يعنى فا 'منوايماجاءم بتهمدصلىالثهعليهوس_ليكنالا

عليه(وتاسنكفروا) يعنىوانتجحدو راسالةمحدصٍل اىللاعليهو.سل وتكذبوايماجاءكبهءن الاقمن | على الكفر ا(أنياهس

قدجاءم الرسولبالحق من

)اأسىلاموهوحالمأنىحوقااخ(يفرالكم)وكذلك اتهواخيراالكانتصابهع مض روذلك انهلمابعمومعل اىلايمان واعلاىنتهاء
ر بامل
 2اللتشع العمل  61أ كفال -برالكاى اقصدواواتو| اخصترالم>مات قندمر' الكفر والتثلت وض الاعانتية

اه
 07076ل77ا797777تيبسسسسسب

بيلحب

ةا

موسىتكليما) يعنى خاطبهخاطية منغبر واسطةلانتا كيدكام بالمصدر يدل علىنحقيق الكلاموان
موسى عليهالسلامسمعكلام اللبهلاشكلان فعال الجازلانؤكد بالمصادرفلايقالأرادالحائط سقطارادة

وهذا ردعلى ,مةنولاناللهخاقكلامانى مفسحملعموسى الذسلككلام اولقفراالءااعر ,بانسكىلما
بوضع الىالانسانكلا ماباىطربقوصل لكن ل تاحققهبالمصد رواذا-قق بالصدلمكن

الاحقيقةالكلام

ؤدل قولهتءالى تكليماعلى ان موسى قدسمعكلام اللهحة.ةةمنغبرواسطة وروى الطبرى بس:دهمن عدة

(وكاماللةموسى تكليا)
أبلىاواسطة (رسلا

مبشر بن ومنذرين)
الاوحه انينص على

المدحأى أعنىرسلاو جوز

طرق عن اكلعابحبارقاللما كامالئةموسىعليهالسلامكامهبالانة كلهاقبلكلامهعنىكلام موسى
لانة فقاليارب هكذاكلامك قاللوسمعت
الس
رب
خكله
ا-تى
هفهم
نل أا
اارب
بلسانه فعلموسى يقولي
كلاى يعنىءلى وجههل تنكشياقالموسىيارب خهللفقىك م قيشاملهكللااومأكأقرب خاتقشبها
كلاى أشدمايب_مع الناس منالصواعقالقعاالبمعاضءم]ان النتعالى خص موسى عليهالسلامبالتكايم
<الدةلميكن قادحائى
از
ان
ةكذوللك
إاءةس
جنبي
ه الا
يهمن
لةغير
عنبو
ةافى
اقادح
رلك
وكنذ
تلمي
لبهو
ارفه
وشم

نبوةمن أنزلعليهكابهمترفامنالانبياء وقولهعزوجل (رسلامبشر بنومنذرين)يعنى انأوحينااليك

انكون ,دلامن الاوؤل كأأو<يناالى نوحوالنبيينءن بعد هومن أوامكالنبيين أرسلت رسلا الىخاقمبشمر بن من أطاعنى
وأنكون عموفلاأى وانبع أمرى وصدق رسلبالثواب الجزايلجفنةومنذر بنمنعصاق وخالف أمرى وكذبرسلى
اقصودمن
وأرسلنارسلاواللام فى بالعذابالااللينمافرىوقيلهوجواب عن سؤال!اموودانزالالكتاب جاةواحدةوالعننىالم
(املايكون للناس على بعئة الرسول هوارشادا لحا الى معرفةاللهوتوحيدهوالا ان بهوالاشتغال بعمادنهوانذارمن خاذللفك
ل)ق
عرسل
تدال
ابنهججةي بع
وهذا المقصود حصا بانزال!سكتاب ج-إةواحدةو بانزالهنجومامتفرقة انبزاللهمتفراأولى وذلكان
ى
ن
ع
م
ل
ن
ا
ب
و
ر
ذ
نن
مب
وشر
عب
عيبأماندات وتأللفهافائزاالالكتابجلة
النفوس قبلبعثةالرسلونزاالالكةبعليهم نكن تاعرلف ش
انارسا ممازاحةللهلة

وتنميملالزام اباد
يقواوالولا أرسات الينا
رسولافيوقظنامن سنه

الغفلة ينوبهنابها وجب
الأقاءلهة هابا ستيل
معرفتهالسمع كالعبادات

وااشرائع أعنى فىحق

واحدةوفيهجيع التكاليفر بماحص لف بعضنفواسلعباد نف رومن تلكااتكاليف وتثقلعليهمك 5أخبر
اللهعن قومموسى بقولهتعالى واذ تنقناابل فوقهمكانهظلةواظنواال

دا لك

واذ كروامافي هفليقباوا أحكام التوراة الابعدشدةفلهذا السببكان انزااللقرآن نجومامتفرقةأولى

(لا»كون اناس عبىابنحتةبع ادلرسل)يعنىبعد ارسالاولراسنلزالالكتب والمعنىلثلا
وقولهتءالى لث
حتج الناسعلى الدنهفىترك ات ويد وااطاعة بعدمالرفسيلةواواما أرسات الينا رسولاوماتزلتعلينا

كتتابا ففيه دليل علىانهلوميبعثالرسل لكانللناسعليهخةفىترك ااتوحيد وااطاعة وفيهدايلعلى

اناننةلايعذب الخاققبلبعئةالرتسلعكقااللى وماكامعذبين-تىنبعث رسولاوفيهدليل اذهب أهل

السنةءلى أمنعر فةاللتهعالىلاتثت الابالسمعلان ةقولهائلامكونلاناسءلى اللهعهبعدالربسلدلءلىان
مقادبرهاوأوقاتها وكيفياتها
قبلبعئةالرس_ل سكو نطمالخةفىترك الطاعاتوالعباداتفانقلت كيف>ون اناس عاللىله جه |

رن طافتياعا رفك

بالعقل

قبل الرسل وماق محجوجون ا نصب من الادلةااتىالنظرفيهاموصل الىمعرفته ووحدانيد »كاقيل
وف كلميئله1انه » #ند لعلىانه واحد

قلت ارلرقسالدمناملهغونفامةنوالجهالةوباءثون اماق الىالنظرق ناك الدلائلالى ندلعل وىحدانتته
بسب#حانه وتعالى وبدمنون طاوهمو سائط بتينعالالهلى و لقهوممدنونالأحنكهامتهالى التىافتزضهاعلى
عماده ومباغون رسالتهاليهم (١ق) عن المغبرةبنشعيةقالقالسعد '/نعمادةلوراً يترجلامعا رأنى
س انسل
لابهاليغاغبشففبلغذلارسول الل

اا

00

منه والأغيرمنه ومنأجلغبرةاده حرماللاهلفوا<ش ماظهرمنهاومابطن ولاأ<د أحب اليهالعذرمن

ذر وبانلممشسر بن ولاالأحيدهحابلمدحةمن اللةومن أجاللذلمكنوعةدلفظ
نعث
اللذلمكب
انامنأج
البدارى

أاللهواليوم الآخر)عطمعايهوالخبر (أولئك ( )188سنؤتيومأجراعظما)و بالياءجزة
2ا(لموؤتاولناملؤزكمانة)ومبنت,دب
فضءلى قوله
طخف
عصلاة
لناا
اةيمي
والقول الثانىانالمفيمين الصلاةغيرالرا-خين ف العوموضعبوالم

لال الكتابعن سؤاطم

تعالى يمائزل اليكفعلىهذاالقوليكونمعن الابةوالمؤمنونيؤمنونى أنزل!!.ك وماأنزلمن قبلك
و بالمقيمين الصلاةوهم الانبياءلانهم لسر حعدأمنهسمعن اقامة|اصلاة وقيل المراديهم الملانك:لانهم

يسبحون الالوالنهارلايغتر ووسنح الزجاجالقول الاولواختارهوصح الطبرى القولالثانىواختاره
اوم الآخر)بعنى
مالمؤمنون باللهو!./
روتكاف زوالؤتون لز )سافعل والؤمنونلانهمن غني(و

لهىو بالبعث يعدا موتو بإثوابو بالعقاب (أوائك )يعنىمن٠هذهالاوصاف
تانعيةاان
والمصدقون بوحد
صفته (سنؤتيهم أجراعظيا) نعئى ستعطم)معلىما كانمنهممن طاعةالنهواتباع مرهثواباعظماوهو

الجنة وقواعزوح (اناأو.-مااليك  0حيناالىنو حوالنبيين من بعده) قالابن عماس قال سكين
ل الآياوتفيل هوجواب
موسقانزل الهذ
وعدى بن ز يدياتهدمانعان اننأنزل على بشمرمن *ومن بعد

لاهلا لكاب عن سؤاطم روسل االللنهصهلعىايه وس أنينزلعليوم كنا رامانلسماءجلةواحدةفاجاب
اللةعزوجلءعن سوااطممذهالآيةفتالاناأأوح.مناال .كبا دم أوحيناالىنو 0النبيين منديوعادلمعنى

رسولانة اصلنبهعليه

انيغزلعليهمك اا

و

من السماءوا  0عليهم
بانشأنه  6الوى اليه

كشأن سائرالاندياءالن
لفوا (  5أوحينا الى
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أولاديعقوب (وعسى
المذ كور بنكنتاباجلةواحدةمثل ماتزلعلىموفسىمالم يكن عدم انزال|-كتاب جلةواحدةعلى أحد
هؤلاءالانبياءقادحانى نبوّتهفكذلكلميكناانزلاقلرآنءلى تمدصلىاللعهليهوسلقادحاف نبوبتهلقد وأبوبو بوأس وهرون
وسلمان واتينا داود
أنزلعليهقمانلزالعللبمه,فسرون وانمابدأ اللهعزوجل بذكرنو هعاللياملانهأولنىنعث

و يعقوبوالاسباط )أى
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ل إيعةوول نشبرعلىالشمرك وانزل افده
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سنةلتنقص قوبهول يشب ومتنقصلهسن وصبرعلى] ذى
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قومهطولتمرهمذ كراللهالانبياءمن بعدوجلة
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نلانبراءبلذكرلدمرفهم وفضلمعفقال(وأوحيناخاراعم
بقولهتعالىوا لنبيين منبعدهثمخص جاعةم ا

عايهالسدلارمقن(ورسلكاي)

واسمع |.وأاسعدقو يعقوب والاسباط ) وه أولاد.ءقوب وكانواا”ىعشر (وعيسىوابوبو بونس

ناوا

رعو

وهرون وسامانوا تبناداودز بورا)»نى واتبناداودكتابامن بورايع
بنىامكوتوقي لالزبور بالفتحاس“م(|6قدقصصناهم عليكمن

لكات الذىارلك داود وغومائة وجسون سورة لفابسهاحم وللاكلااوللهاسارام
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سبيح ||قبر) رن قبلهذءالسورة
وتقدرس وبمحيدوثناء على اللةعزوجلومواعظ ودكااوندعليهالسلام حر اجلى البريةفيقومو يقرا
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الله عليءوسل عن الانبياء

سطاءةوهذ ااذللمعصية
لقراءةداودو تجبون»نهافاماقارف الذن زالع:هذاك وقيللهكانذلك!ناأ
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كرمن ك
لانالله أنزلعليه التوراةجلةواحد:وكانالمقصوديذ
منهمكنتابإجلةواحدةفلهذ اميكفرموسىءليه السلاءو قولهتعالى (ورسلاقد قمصناهمعابكمن قبل) ||إزبه 0 5

االملائمزتاتق هدذمهةالقآابةلت|امو1ودمااومى
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يذ كرفاءزاعا

وار بعهمن العرب

ولايةرفماد رمو علهالسلام  3 0ا

بعثوأوماورد بهممنقومهم (ورسلالم.قصصهمعليك) أى لم مهملك ولنعرفك أخباره .قالهل
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الاثارةبقوله (د إصدهمعن سبيل اللهكثيراوأخذهم الربواوقدتمواعنه) تمانهممع ذلكفىغابة

الحرص على طلب المالفتارة صاونه بطرابلقر بامعأنهمقدنهواءنهونارةيحاون بطرابلقرشاوهو
المرادبقوله (وأ كألمهومالالناسبالباطل) فهذهالار بعةهى الذنوب الشتدىدعايهم بسببهافىالدنيا
(و بصدهم عبنسبيل الله)
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وعنعهم عن الاعمان

(كثيرا) خألىقا كثيرا
أوصد| كثيرا (وأخذهم
الربواوقدنهواعنه) كان

باائلخرما عليهسمكاحرم

 0العذاب قوةنا(لكانلراسخونف العم 0المهوا عاستئنى
اللهعزوجلم نآمن من أاهللكتاب يمنتقدم وصفهم وصفتهىفى الآياتالىتقدمتفبينفي تقدمحال
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كفاراللعودداجهالمتهوى يققنعنةلابهلبوندس

علينا وكانوا إتعاط_ونه

(وأكلهم أموال الناس

بالباطل) بالرشوة وسائر

فيأهولوالبصائرالناقبةوالعقولالصافرةوء معمد الئةنن سلاموأصحابهالذين أسامواداع
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منآمن (عذابألها)ى

فلع مهبموهمالمؤمنونوالقول اقلأثناهمالمهاجرون
الكتاب فيكون الممنىاحكن الراسخون ا
والانصارمن هذهالامةفيكون قوله والمؤهنونمابستدتاءأ كتلفاميؤمنونع أنزالاليك يعنىأهم

للكافر بن منهم) دون

الاخرة(ا.كن الراسخون

فالعر) أىااثابتونفيه

التقنون كابن س-لام

ماين قنك صوق ال درااز مليخواولاق لحا

ا

«صد قونبالقرآن الذىأتل اليكيادومانزلمنبلك(والمقيمين الصلاة) اختاف العاماءفىوجهأصبه
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 0ومحالأن بو خرعئان

وارتفع الراء_<ونءلى

شيأفاسداليصلحهغيرهولان ال رآنمنقولبالتوائر عن رسولاننةصبى اللهعليهوس! فسكيف عكن ثبوت

الابتداء(يؤمنون)خبره

ولاباتفتالىمازوامنوقفوع لحن فىخط المسدفور عا
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زيما أنزلاليك) أى

ااقران (وماأئزلمن

الاختصاص والدحمنالفتانوهو بدا 000

اهدور بماغىعليهأن

قبلك ) أىسائرالكتب

السابقين الاولين كنوا أبعدهمةق| غغيرةعلى الاسلام وذبالطاعن عنهمن انيت ركوافى كتابالته

(واللقيمين الصلاة)

عزوجل ثامةيس هامن بعدهم وخر ةابرفؤهمن باحق به-م ثماختاف العلماءف المقيمين الصلاةأهم

فلع أمغيرهم علىقولينأحدهمانم هم وانمانصبعل المح والمعنىاذ كرامقيمينالصلاة
منصوب علىالمح لبيان الراسخون ا
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اولهممؤتون الزكاةقالواوالعرب :فعلذلافىصفةالشئالواحدونعتهاذ! نطاواتعدح أوذمفربماخالفوا
عمداللهوالمقيمون وهى

بان اعراب أولهواًوسطهاحيانا
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أوسطهور بماأجرواذلك علىنوحعودامن الاءرابواستشهدواءلى معنىالآنة

نمرجعوابا خرهالىاع رابأرلهوربماأجروا اع رابآخرهءعلى اعراب

لابعدنقوىالذين هم  300سم العداةوا فةالجزر

النازلين بكلمع_ ترك » والطيبونمعاة_دالازر

مين وهم العينون
وكهذراءالىلمنعناىازذلينوهم الطيبون ومنهذا المعنىتقاوللجامءفطقىوعمك
والقول
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حكم الثمرعاليومفان
ااهلواف
والنصارى ولايقبلمنأحدالا الاسلام أوالقتلوعالقىدهيذقالمهذ
اللكتابى اذابذلالجز بةوجب قبوطامنهو لجزقةإهولااجبار #علىالاسلاموالاحوابأنهذا الكليس
بقلداهمةومقيد بماقبل نزول عسىعليه السلاموقداً خبرالنىصلى الثهعليه وسلم
مستّمرا الىيوم ال

بنسخهوليسالناسخ هوعسىعليهالسلام بل الناسخطذ!الك هونبيناد صلىالنةعليهوس| لانهدهو
سلفدلعلى أنالامتناع منقبولا
المبينالنسخ أوأنعسى عليهالسلامحم بشمر بعة مدصل اللهعليهو.
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 0ذلك لوقتموشرع
ان

الاليؤمان بهقالوالذين0

بومئديعمنى عندنزول ثسرذمةقليلةمنهمواًجاب كعاب هذا
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القوليعنى 0

نزولف لزانامن
عليهم شهيدا) يشهد

دزولامارح البو
عنن
كلوقت منببس
ل البرك
مل أسدن
الآبة

على المهودديانهمك 3بوه
لصارىبانهدعوه
وعالن

ابنالله (فبظلممن| لذبن
5وقولهتعااى 0
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مم

هادواحرم ناعليهم طيبات

اوه ربواش ركوابهو يشهدعلىتصديق منصدقه أحلتطم) وهىماذ كرى
اعلليوىودأنهم بوهكوذطعنوا فايلوهعنلدىار ىنهنمخذ
لياس انام لاقع ربطارا
منهموآمنبه
فنسىببظ م(تحهرممناعايهم طيبات أحلتطم) يعنىما
فقو لاهعزوجل (فبظلمنالذبنهادوا) يع

سورة الانعام وعلى الذربن

هري كرهمن نقضهمالميثشاق

ظفرالآية والمعنى ماحزمنا

وماعددعليهم من|أنواع|الكفر والكبائ رالعظيمة مثل قوطماجعل لذااطا كالمطةوكةوطمأرناالله

عامومالطيبات الالظلعظم
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ىانت لالالمالابظعمَظ اتكبرمدداك
المادباتالك

بهذه الامورحرمانلهعاءبهمطيبات كانت حلالاطم وهىماذ كردق سورة
حهره وكعبادته التجلفيسب

لد

الانعام

خراغ الهوداذن
ساكل ىطترالآيندلالويفمدالابة

ارتكبوهوهوماعددقبل

هذا

تقضواميثافهم الذىواثقوار بمب وكفروابباتاللهوقتاوا أندياءهموقالواالببتانعلىمي وفع_اواما

طيبا تمنالما وكغلفيرها النىكانتطم حلالاعقو بةطمبظلمهمالذىأخب ارلاله
اهببههفى
وصفكهمتالن
عنهمفى كتابهوروىعن قتادةقالعوقب القوم بظظامودوبنبىغوهوحرمت عليو,أشماء ببغيهموظامهم
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علهل التوراتأنيا  00 3ه مأن
نئةسوم
سدارانازيح نمقاترقال كا ل

الأمانعحمد

لايعو نت عله عقوابتطمل

و

فيه
منحرمعليهمفلأجد
ىانوعلىلسان
ىك
ظفرالابةل الؤالتاى لماو سرع البايباتعلي كيفتومن

شنا قد اليه فتركته واقدأنصطفالواحدى فماقالفان

عم

بانهأن اللهتعالى

لابءاقبعلىذنبقبل وقوعه وقدذ كرالمفسر ونفىمعنىالظم المذ كورفالآبةماتق-دم ذ كرموكها
زم عليهامماحممن
ذنوبؤالمستةبلفانقلت علاللةتعالى وقو عهذهالذنوب متهمتر وقوعها

الطيبات النىكانتطم<لالاعقو نط علىماسيقعمنهمقلتجوابهماتقدم وهواأنالنهنعالى لايعاق_على
كلفسعرونبذ سكرفسبراإجاليا
ذنقبل وقوعه وطذليذ ك تاينف تفس برهالآاذسها

فقالاع أنأنواعالذنوبحصورةفىنوعين الظمللحاق والاعراضءنع الدينالحق أماظلالخاقفاليه
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فىفتلهلىشك منهأى منفتدلاءهمى 
(وماقتاو ورقينا) أىقتلا
ايأقوماقة_لوه مدية:ين

أوماقتاوه حقاف دعل
قينا تأكيدا 0له

وماقت لودىق اتتغا
فتله-قا (بلرقعه الله

اليه) الىحيثلاحم
 --ينه والى|اسماء

(وكاناللهع_ز يزا) فى
اتقامه مناليهود(حكما)
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كانهذاصاحبنافابنعسى

ونان
:ىافاب
,اعس
انحهذ
صنكا
كانوابقولونا

تواظنهمب .نافعلىهذا القول-:كون
لاعنءل وحقيقة (ومافتاوهيقينا) قالاءن عباس يعنى ليقل

اكظن ية.ذاوا)دلظنهم وبرمانفع مادقعطممنالشبهى
الا
اطاءفى قتاوه عائدةءلى ااظن والمع_بى ماقتلوا ذ
ة_ل للشئ يكونءن فهر
قان
للك
الذ
قتلهفهوكقول!! عرب قلوعاماوة ل بقينايعنىعامه عاماثاماوا ص

ااءلاائماكانظنامنهمانهمقتاودوم
واستيلاء وغلية ومَتىالآعل هىذ الريكنعامهمبقد لعيسىعاماتامك
يكن ذلك <ميقة قبل نّاطاءفى قتلوهعائدةعلى عبس والمدنىوماقتاوا المسيحقينا ماادعوا انهمقتاوه

بعدهقدبرهوماقتاوه (بلرفعهاطهاليه) 0
ما
وقدل ان قولهبقيذابرجع الى
وم صلبوه والكن اللفعزوجل رفعهاليهوطهرهءن

الذرن كفرواوخاههعن

انهمميقتلواعيسى

أراده سوءوقد تقدمكيف

اا)قيعتنىد فاىرهءلى من
(كهانعز يز
لىلو
اعال
يه ذاية جُوقولهت
فران
كان رفعهفىسورة الع
إشاءمن عباده(حكيا) يعنىفىانماءعيسى عليهالسلام وتخايصهمن اليوودوقيل عز بزايعى مذيعامنتقما

املنيهود فساط عليهمينطب ونسباسنبسيا تواسلرو فةتلمنهمقتةعظيمةحكيياحح بم

فمادبرءن رفعهاليه(وان
علىالمودحيثادعواهذهالدعوى!! -كاذية  0قولهتءالى (وانمن أهل الكتاب) #نى ومامن أ3

 5أهلالكاب الاليؤءن

ام وانهعبداللةورسوله وروحه وكامتهه_ذاقولابن
لليه
اى ع
أاهللسكتاب (الاليؤءخنبه )يعنى بعس

يدقبلموته) يوه كننه عباس وأكثرا ف سين وقالعكرمة فى قولهالاليؤمان بهيعنىيامحلملدصةلعليهو سلوهذا القوللاوجهله

جلةقسميةواقعة صفة

ذالآبةحتىبرجع ااضميراليهوقولالا كران اولان تعدم
اللعليهوس ذ كرقبله «
صلى
لانه لج رللنى

اودوف محذوف تقدبره

0 8 0

3
ال ى( قبلموه
كانعو»

امارد 0العتام

وانمن أهل الككتاب أحد

الاليؤمتن بهو>وه ومامنا

الالهمقام معلوموالمعنىوما
مناليهودوالنصارى حد

الاليؤمنن قبلموته بعيسى
عليه السلامو بإنهعدالله
ورسولهبعنىاذاءاين قبل

المكت :ات إلاامنع

ةرم رظن

اد

روا

ا

ا اعانهقال ابنعباس معناهاذاوقع فىاليأسحينلانفعهاعابنهسواءا<ترق أونردى منشاهق أوس قط

عايه جدارأواً كلسيع أوملاتل-ؤهأةأفرقأييت ان خرءن فوق بيتقال,كلم بهفىاطواءفقيلله
أرأيت انضر بتعنة»قال,تاجلج بهاسانهوقالشهر <بونشبانالبهودىاذاحضره الو تضر بت

انلسملكاةباجكتهاوجه هود بردوقالواياءد واللهأتاكعدى نديافكذ بهتفيقولآمنت انهعبداللةورسوله
وتفول للنصرافىناك عيسىنبيافزعمتانهاللهوابن ؤ ايللقهول آمنتانهب ادلنهفاهل الكابين يؤمنون

ان تزهقى رو<-ه <-ين

بهوالكن حي ثلا:ي:نفعهم ذلك الايممانوذهب جاعةمنأعنالراك ان سورع الوعسى عليه

لائة_عه اعانه لانقطاع

السلام وهوروايةءعن ابنعباس أيضاوالمعنى ومامن أجدمن أهل الككتاب الايلؤمان بعسى قبل موت
عسى وذلك عزد نزولهمن الدماءفىآرالزمان فلايق أ<د منأهل السكتابين الآامن بعسى حتى تكون

وقتالة-كليف أوالصمبران

م
هوان
ت-نى
مى ب#
لعس

الملواحدة وهى ملةالاسلام قالعطاءاذا نزلءسىى الىالارض لاتبقهودى ولانصرافى ولاأحديعبدغبر
عدا
الله الا اتن بسسى وان

قبلموتعيسى وهمأهل
الكتاب الذبن يكونون

00

ن أنهربرة قالقالرسولاللهصلى

اذى نفسى بردهليدوثتكن أن يغزل فيك بن مسيمحكم ماقسطافيكى ااصليب ويقّل الدنزير
اللدعليه وسلمووال

ويضع المزية و يضفايلمالتى يقلبالهاحد زادفى روابةو-تىتكون السجدةالواحدة رامن الدنيا

قوىال
ةلآبة
يتها
رنبوهقبالمو
ف زمان نزولهروى انهينزل ومافيها ميقول بوربهرةاقرؤا انشم وان»ن أهلالسكتاب الاليؤهأ
منالسماءفى آ اْلوزمان قال رسول النةصلىالنهعليه وسوالللهيغزانفحيككمكاابنعصاىبدملافليكسسرن الصليبوليقتلن المنزير
فلاييق أ_<-د منأه-ل وليضعن امز بةوايتر كنالقلاصفلا عليهاوليذهبنالشحناءوالتباغض راا<ّ:اسد وليدءون الى

اللكتاب الابؤمن به<تى
تكون اللآواحدةوهى
ملةالاسلام أواالضميرق به

اعيسى ينزلفىح1والزمان ف هىذه
يحن فنىهذا المديث داء على ن
يفىح!لص
امال فلا يبلأ حد أخرجاه
لسعاي |ولاان.هينزل ندرا برسالةمستّةلةوشسر بع ناسخة بلككون حاكما
الامتويحم بشر م

ليبيعىنيكيره <قيقةوسطل
هلامةوامامامن أيهملقولهصلى لنةعليءوس( فبك اله
من حكامهذ ا

لملدصهلعىليه وسلوالثائىالى!اسكتاتى
برج االلىنهأو االيت

5

(وشماقبتاو
هموم
طامملب)وهرولوكنىانرهطا منالييود ١

((7 )188/
رنى وبكامتك خاقتنى

نأ <د هماانهمن وولاليهودفيسكون
جيعاورد علمهمبقوله(وماقتاوءوماصلبوه) وف قولهرسولالله قولا

المعنى انهدرسولاننة علىزعمهوالة ولالثانى انه.نقولاللةلاءلى وجها لكابةعنه,وذللك ان اللتهءالىابدل

ذكرهم ففعسىعليهالسلام القوالالقبيحبانقوالالحسن رفعالدرجتهعما كانوايذ كرونه من القول
القبيح ووقولهتالى(ولكن شب طم)يعنى|لق شبه عيسى علىغيرهحتىقد ل وصاب واخةات العاماءق
صفةالنثسهالذىشيهءلى اليوود فىص عسدى عايه! أسلام فروى الطبرى وسنده عن وهب إن مذمهء أنهقال

فنافحبداتطوا مهمقأساد خأواعليه-م صورهم اننهتءالى
أافلىيهود وعمسعىهسيعة عشمرمن الخوار ا

كلهم على صورةعيسىؤةالواط_م سحرةونالتبرزن لناعيسى أولجنيةةعلاكفةالعيسى لاصمابهمن

والدلى فسخ اللةمن سبهما
وردة وخنازدرة <:معتثت

ابره|لله
اليهود علىقتّإهف <
يانهبرقء»إلىالسماءو يطهره

عن صبحسة البوديقال

إشترى نفسهمت البومبإإنةفقالرجل هنهمأنانرفج أيهمفتمال'ناعيسى وقددوره اللهة:هالىعلى صورة
تلو ,صلب
قهى
يشب
فيه
عسى فاخذوهوقةلوموصلبوهفن شمبهط ,و ظذوا انلهومقادقعديسى وظنتالاصارىمدل ذلا ورفعالله عل
عزوجل

سى عليهالس_لام قاللاصحابه
علياهلببلاممنبو»مهذلاك ورفوابةأخر :ىعن وهبعيأن

ت و يدايعنى بدراهم سيرةكان جواددرنرقوا
ااث
مك ثل
ليكفرن ىأ دم قبل أن رصح الدري
ا اليهودتطلبهفاخذواشمعونأحدادوا اريينفةالواهذامن أكداب عدبى فحد وقالماأنابصاحيه
وار باالنايلىهود وكانمنافةافةالماتجءعلون
خعض
اىب
م أخذوا اكخرؤحد فكذالمكاً  5أت
فتركوه “

أن أنادلاتمعلى المسيح فعاوالهثلاثين درهمافدطمعايهفالق اشللبههعيسىءلى ذاللكمنافق الذىدل
عله فاخذوهفقتاوهو

بودوهم«نظرون انهعيىوقال قتادةان أعداءاللهاايهود زعمواام مقد أواعيسى

حاماقابلهأ 0
اهاصلسل
للي
وصلبوه وذكراذا ان نىاللةعيسى_ بن م ع

ولهالجنةفانه

مقتول فقالر .جل منهمأنايانىدنفها ف ذلا الجرل .وقتلود مب ورفعاللعزوجلعدب االلىسماء وقيل
ذىلك الرقيب فاخذ فقتل
اانلود حسوا عسىفى بيت وجه_اواعايه ر|قحيفظهفالق اللهش.هعسى عل

فلك الواةتلقاطلبرى وأولىالاقوالبا'دواب ماذ كرناعن وهب
وصلب فرفم اللكعزوج_لعسى ذ

حين أحيط بغهيوبريمسنئّإة
لععباسيىتفى
مبنبنه من أن شبهعيسىأل علىجيع منكاانم

ولكودو ينذدقذيبههعيسى عليه ااسلامم نمككرلوهأرادوهبه
اهمبذ
عيسى اياهمذلاك ولسكن ايخزىاان

منهمأنافااق النهعايْهشيهه
ؤقدل وصابوقيل كان

رجل ينافقى عيسى فاما
أرادناقناء قالأناأأدلم
عليهؤدخ-ل ددث عسى
شبهه
ورفع عسى ولق الله

خناافقو ؤادعلي»
على ال
2

اوه وهم يظذون انه

عسى وجازهذا علىقوم
لارؤمنونوشيهمسنداكى

من قل وغيرهوليبتلى اللةمن أرادابتلاءءمن عباده ونحم,لكأون أأقشمه علىبعض أصحابه بعدما الواروالجرور وهوط-م

تفرق عكنغهاأبهو رذعاللهعيسىعليهالسلامو بت ذفلاكخ_ذوقتل وصلبوظن أصعابه واابوودانالذى

قتلوه ودلبوههوعسى لما رأوامنشبهه به وخنىأعسعيسى عليه.وكانت-قيقةذلك الامىعنداللهفلذلك
قالتعالى وماقتلوه وماصلبودولكن شبدط م(وان الذيناختلفوافيه) يعنىفىقل عسى وه مالبوودزافى

شكمنه) يعنى من قلهوذلاك ارد

سس

للش بيس رانقداو للشيعهلى وجهذلك

الخص دهوذناسمهادقتاوه نظروا الى سد هفوج دوه غيرجسد عاسى فقالواالوجهوجهعسى والكسد

جسد غيره فخهذتاهلواافهم فيه واقيللياهنود لاحب واعسى وأكابهفىلبيتدخ عليه رجلمْم-م
رجه

شبهءيسى علىذلك الرجل فاخذوقّلورفع اللفءزوجلعسى الىالسماءوفقدوا
الهم فالقالله

صاحبهم فقالوا انكناقتلنا انلكحافقينةصالحبذنااوصااحبنا فايناميمعيسىفهذاهوا ختلافهم
فيه وقيل ان الذيناختافوافيهه ,التصارى فبءضهم يقولانالقة_ لوقععلىناسوت عسىدون لاهوته

متاجيعاو بعضهء يقولراًيناهقتلو بعذهم,يقولرأيناهرفمالىالسماءفهذا
و بعضهم يلقوعلواقعياهلق
هواختلافهم ؤ.هقالاللهنعالى (ماهمبدمدن 0يعنىانهمقتلوامن قتأواعلى شك منهسم فمةلبع رفوا
حقيقه

ذلك المفتول هل هوعسى| أوغيرهإالاا باع الظنّ)يعنىم ن يتبعون|اظن فى قتإوظنامنم_مأنه

كقولك خيل اليه كأنه
فرولكن تقو التشجيه

أومسئد الىضميرا اقول
لدلالةاناقةانا عليه كانه

قل ولكن شبههم من فتاوه
(وانالذين اختافوافيه)
فىعسى يعى اليهود قالوا

ان الوج-هوج4_-عيسى
والدنبدن صاحنااو

اختاف التصارى قالوا اله
واءن الهوثالث5لاثة (لفى

شكمنه ماطوبه دنعل
الااتمااععالظن( إستثناء

ع شمعون الظن واعا وصفوا بالك وهو أنلايترجح أحد الحانيين عرضنوابللن
واسكن
منقطملان اتباعالف ن دس منجفس العليعنى

١

وهوان يترجح أ-د همالان  1راداهم ف

كونماط م ندمنعلولعكن ان لاحت طمأمارةفظنواافذاك وة-.ل وان الذيعن اختلفوافيهأى

متأصلم .لإتويآنامومىناسملبطبانا) خخ
ضللكا)وا نس
غىذ
تءل
(فعةونا

ثاسبفبهم
يهم)
ظاهرةعلى»ن خالةه (ورفعنافوقهمااطور عيمثاف

ودلر ع (وقلناهم
خعن
دئين
لطاط
اياءم
وا البابسجدا)ادخاو اباب ايل
امل)طو رمظلعايهم (لاد
ليخافوافلا ينةذوه (وقلوناط
بتاعسدكان اين وث_د بدالدذالمدى غيرورشوهما مدت انعدواوهىة راءةأفىالاأنهأدغم
لاتعدوا) لاتحاوزوا الحدتءد وواوارش
الناءف الدال وأبقالعينسا كنةفى روايةوف روايةتقل فتمجااتاءلىالعين (فىلبت )بإخذالسمك (واخذناءنو-م ميااغليظا) عهدا
يتعاق بقولهحرمنا عليهم طيبات نقدبره
ءيد
لةدبلااتوك
ومامضوا ب
()55:1
مؤ كدا(فما تقضهم)أى فبنقضهم

لا'منبءىصلنىىالالهنعلهيهؤوللاءالذين يطلبونمنك
لهم مينافو دقو ب نستأصلعيدة التو لوااقصودمن هذوافالية
7 8

 7عن

 1باشمدان تمزلعايهم كتابامن |اسماء!مايطلبونهعنادا وكا جافانىقدائزات التوراةجلةوا<دةءلىهوسى

لوعبدوا
قوله ور را ١وآ تنتهمن المع زالتباهرات والآيات|ابيناتمافيهكغايةمامهم طلبواالرؤيةعلىالعنبايد
لمر كيدنحقيقان العجل وكل ذلك بدلعلى جؤاوم وامهم ب ولوناعلللىجاج والعنادوفقولهفعفوناعن ذاسل_كتدعاء ال
تحريم الطيبات ليمكن

ابنعأجةر.وناعنهم فتوبواأنئمنعفء:كك(وآتبناموسى سلطانا
ولذ
ثنأاوابئكا
اىا
لالممعن
وتوابةو
ال

ا

مسدنا)يعنىحة واضحةندعلى صدقهوهى المعوزات الباهراتالىأعطاهاالنهءزوجلاوسىعايهاللام

لس 7-2

 3قوله عزوجل (ورفعنافوقه|اطور ؟يثاقهم) يوعرفنعى:افوقهم الجبلالمسمىبالطور ببسأبخذ

اماهوعدت رد ”||| ميثاقهم وذلك ان بنىاسرائيلا.نعوامن قبولالتوراة والعمل عمافبهافرفم النهفوقهم الطورحتىأظاهم

با بإتالله) أىمجزات ||ليخافوافلاينقضوا العهد والميثاق (وقلناطم) يعنى والطور يظلهم (ادخاوا البابسجدا) :قالفوا

مومىعليه|اسلام (وقتلوم ودخاواوه ,يزحفونءعلى استاههم (وقاناطملانعدوافى السبت) بعنىوقلناطم لاتاوزوافى بومالست

|لىمالاحل لكفيهوذالنكهم مهوا أنيصطادوا السمك ف بىومالسبتفاعتدواواصطادوا فيهوقيلالمراد
الانبياء) كزكر ياديحى | ا
وغيرهما (بغير-ق) بغيد | ب|هالنهبى عن العمل والكسب فيومالسبت (وأخذنامئهم ميثاقاغاظا)يعنى وأخذناءنهمعهدامؤ كدا
مميثاق وهوقولهتعالى
لمانه
اه ث
كثعن
لم ال
ذهاه
اعمان
وتهوا
ضن يذ
قبهوأ
نلئه
سبب يستحقون بهالقتل |||شد يدا بإن يعماوا ابأمى هما

(وقوطم قاو بناغاف) |(فمانقضهم ميثاقهم) يعنى فبنقضهم وماصيدةإلتووكايلدمه-نى فنبقسبضبهمميثاقهم لعناهم

جع أغا ف أى حو بة

دق
وسمخطنا عليم -م وفعلنابوم مافعلنا(وكفره.با ات الله)يعنى و حودهمبا “ناتاللهالدالة عصلى

لايتودل اليهانئمنالذكر) أ|نديائه (وقتله.الاندياء)ينى بعدقيامالحةوالدلالة علىصعنةبوتم(.بغيرحق )يءنىبغبراستحقاق لذلك
والوعءظ (بلطبعاالليهها

لقتل (وقوظم قوبناغاف) يعنىو بتقوظمءلى قاوبناأغطية وغشاوة فهىلانفقهماتقولجعأغاف

بكفرهم) «وردوانكار |||وجقعيلغلاف يعنىفلوأبونعيةلاع ف(بلناحاالجةىماتدعونااليه فردالنهعليهم بقوله (بلطبعالله
لقوطمقاوبناغلف (فلا ||عليهمبكفرهم) يعنى بالخلتةمعلى قاوبم_مبسببكفرهم (فلايؤمنون الاقليلا)يعنىايمانهمعوسى
للقليرهو
يؤمنون الاقليلا) كعبد || و|ا'توراة وكفرهمماسواهمن النادياءوالتكتبوقيل لايؤم:ون قليلاولااكثليرماورقيا-دا
ابلهبن سلام وأدمحابه

عمدالله بنسملام وأصحابدالذي نآمنوامن اليهود

قولهتعاك(و بكفرهم وقوطمعلىسمهت ناعظها)

دقمن غيرأبومنسك رقدرةالله كافر
لخل
وعلى
لالى
اهتء
فلى ||يعنىحين رموها بإلزناوذلك انهمأ سكرواقدر الن
(ويكفرهم) .عطوع

عل أوع اتسين
ع
قو|

ار

 5اللكقرلاني اكتروا

ا

فالمرادبقولهو بكفرهمهوا نكاره,

قدرةالنهتةالىوالمراديقوطم علىمسبيهتاناعظماهورميهم اياهابالزنا

نلهجزاإتمابدلعقبر اءتها من ذلكفلهذا السبب
واغساسماهبهتاناعظمالانه قد ظهرءند ولادةمسيمم ا
0

قولليودعقسم الابانالسام ةُُتوطمعزوجل دقو الكاناا

د

و0

يهم التهعزوجل
كىذذلك
أ سدولاللّه) ادءتاليوودا قلنهوماعيسى عولصيدهاقلسنلهامالنصارى فعل

صلى النفعليهوس |عطفبعض كفرهم على

جيعا

الام مسحهبالبركة
بعض (وةوطمعلى مسمعوتاءاعظاجا) هوالاسبةالىالزنا ((وقوطماناقتلناالمسيح) سمىءسيحالانجبريلعليه
فهو وح أولانه كان يمسجالمر وياضلا كهوالابرص فيب رأفسمى مسيحاي_نى الماسح إعبسى ابنمسيم رسولالله) همم

اىلذ
هالذ
ييها
ا:ا
عسو
لارار
زلكف
نولا
يعتقدوه رسول اللهلسكنهم قالوا استوزاء كق

وواانلوياقذلك

رنسول
لنا
ال ا
هوبحم
فون
صك ن
وان
كر

لاناواسطة ينهما(أددك هالمكافرون )هم الكاماون فى
ويم
فنرالا
لسطكابي
ودياناو
(وير يدون أنيتخدوابينذلك سبيلا) أى
الكفرلانالكفر بواحد كفر بالكل (حقا)تأ كيد اضمون!لاة كقولكهذاعرد انق أى حق ذلكسقاوهو نممكاملينى
فبنع الإمهينا)' ف الآخرة
كا ر
السكفرأوهوص_فة اصدرالكافر بنأى د مالذبنكفروا كفراحقا ثارّايقينالاشك فيه (وأعتد نالا
(والذينآمنوابلنةورسإهوليفرقوابيناً حدمنهم) واماحازدذول بينعلى حدلانهعامفى الوا<_د المذكروالمؤنت وتثنيتهماوجعهما

هم) و بالياء<فص (أجورهم)أى الثوابالموعودط( ,وكاناللهغفورا) (, )8 85سترالسيات(رحها) .قبل
ؤئكتسيوف
نوا
(أ

لمع التكذيبببعض رس لهويربدونأن خذوابي ذناك سبيلا)يعنبىي انلاءانبالبءض دون 'لبعض
تخذونمذهاطهبوناليهوديناه نون به (أوائك) يعنىمنهذه صفته ([ مهالحكافرون حقا)يعنى

بقيناوائاقالذللك توكيدالكفرههم لثلايتوه,متوهمانالاعان ببعضالرس ل دلاسمالكة ,رعنهم

وليعمأالنكفر ببءضالانبياءكالكفر بكاه,لانالدليلالذىيدلعلى نبوةالبءض ومهتوجازةازممنه

تتزة
يث وجدتالمتجزةحصاتالنبووةقد واجدلم
احله

يع الانبياء فازمالاعان بجميعهم (وأعتدنا)

يوعهنيىأنا (لكافر بنعذابامهينا) يعنىوانونفيه (نوكاملذنيوابلئةورسله) يعنىوالذين صدقوا
هند<ق وصدق (وإيشرقوابي نأحدمهدم)
لنع
لبهم
ااؤا
بوحد انياةللةونبوةنجبييعأائه وانجيعماج

رمهم)
يعنىمنالرسلبل آمنواجميعهموهمالمؤمنون (أوائك )يعنىمن هذهصفتهم (أسوجفووه
يعنىجزاءاعانهم بالئهوعمكيتبهو رسله (وكاناللهغغفورارحيا) يعنىانهتءالىلماوعده,بالثواب
أخبرهم أنهيجاوزعن  0بغفرهاطمو يرجه فهوكالترغيب لابهودوالنصارىف الايمان محمد
اانمنهر حا اللكفر وقولهتعالى (يسئلك أهل الكابأن
صلىالنهعليه وس لانهماذا آمنواغفر مم ك

م قعوت[زلةفى ايد
باطللان

المرتكب ال-كبيرة.لانه
أخبرأنمنآمن بإلتهور-له

ردفرفبينحدم نوم
دؤتيه أجرهوص كم

الكان نان الله
وميفرق بين أحدفيد ل

اىن
لوعل
طع_د
بت الو
نح
قولم-ن لايقولبة_دم
صفات الفعلمن المغفرة
والرح_4لانهقال وكان الله

ابنُعازوراءمن الببود الالرسولالنةصل اللهعليهو-م اكتتآبياقاننا بكتابجلزواحدةمنالسهاءكم

غفورارحجارهم يهولون
ماكان النةغفورار<ماى

أمفوسىىبالتوراة ولسألوارسول اللهصلىاللهعليهوس|أينزل علكمهتمابامختصاي موقيلسألودأن

الازلمصار غفورارحها

تنزل عليوم امن السماء)يعن يىسأللكباتجدهل الكتتابوهم الههودوذاك انكعب بن الاثشرف وفتحاص

للك
اان
دى ل
هاء!ل
_وكم
ثلان
يلىف
لاب
يغزلعليو مكن

بإنكرسوا لالتهوكان هذاالسؤال':البودسؤال

ولماقال

ةتخاص وأصمابه

لانىصلىالنهعليهوس ان

آمنت واقتراحلاسؤالاسترشادوا نتقيادوالئه ن اعلىل ياتزل الآياتعلى اقترا-حالعبادولان مز ةالرسول
سألوا كنت نبياصادقافاتنابكاب
صلىاللثقعليهوسكمانتقدتقدم توظهرت -كان طلبالز يادمنبا ابلتءنتفووقولةهتعالى(فقد
د ع املنسماءج_لة كأ به
كر امار
موسى|أ كبرمن ذلك)يعنى أعظممن الذىسألوك امد ففيه نسامة
للمودحيث سألوارسولالته صب اننةعليدوس لسوالتعنتوالمعنى لاتعظمن عليكياند مسئلتهمذلك موسى عليهالسلام نزل
انهممنفرطجهلهم واجترائهم علىالللهوأتبتهميكتناابمن السماعلما آمنوابكوانماأس:د الوالالىالموود

وإ وان وجد هذاالسؤالم نآبإنهمالنذكيانوافى أيامموعسلىيه
الذينكانواف زمنالانلنىتصهلعليه س
السلاملانهرمكانو|اعلىمذهبهم وراضين بسوًااطمومشا كلينطمفى التعنت (فقالوا) يعنىاًسلاف هؤلاءالهود
ان منبانسىرا ثيلسْرج.وامع موسىعليه
عان
ماث
(أرإ:انللهجهر (:يعنىعياناوالمعنىآر:نأهثرجهرة سوذل
ااصلاةواللام الىاليل فةالواذلك وقد تقدمت القصةفى سورةالبقرة (فاخنتهم الصاعقة بظامهم) ييعنى

ميههرونحين
بسب بظامهم وسؤاطمالرؤ بة (اثنموا التجل) يأعطناىوهمالذبن خلفهمموعسىأخ
خر جالىميقاتر به (منبعا-ماجاءتهم البينات )يعنىالدلالات الواضحات الدالةعلى صدقمو,سى وهى

ا آنجلةقكنزفق الوامي1دى يا

مى وأبوعرمو( كتتابامن
السماع) أىجلة كلت

الذوراة جل واعا قترحوآ

من لمعت
ذسلكتعل
وقال الحس_ن رلوسألوه
مسترشدبن لاعطنهملان

لاجوامشرة مقدر مانن تاياماو0

فاررنااللةجهرة) عيانااًئأرنائرههجهرةءا نيالصادقة)العذابافائل أ اولاناار 0
موضعهأو بالتحكمعلىنمف

(يسئلك أهلالكابأن

تنزلعليهم) وبالتخفيف

على

 8كر
ل

كاانزالالم رن جلةولوكان ذلك بسبب سؤال
عكنة ك
وال الرؤٌنةلاسوال الرؤ بةلامها م
الآياتونه نهم فى سو

اطملعهممكن ولايعلق بالممكن الاءاهومكن الثبوت
داعهةةببلأ
يالص
قنه
الرؤيةلكان موسدىذلك-ق فانهقالرب أرقأ نظراليكومواخذ
أثحمياهه (ث امتخذ واالتجل)اطاإمن بعدماجاءنهمالبينات)التوراةوالمتجزات النسع

كلىأو يابللسيرمن العملو يععط
ركمع
كجري
شا)ب
( )558الاعان (مكان شا كر

فكانالشكرمتقدماعلى

(جرعرملنالهثوااب)
ال

عالمايماتصنعو ن(لاحب

الله الجهر بالسوء من
القول)ولاغيرال+يرولكن

الجهرأخش (الاءن ظل)
الاجهرءن ظلاسةئنى من
هالله جهر
ارحاليذى
الله

المظالوم وهوأنبدءوعلى
الظالمو بذ كروعافيهمن

السوءوقيل الجهر بالدوء
من القولهوالشتمالامن
ظلفاندان ردعلءءمثلوفلا

ذلك شسكعرظايامبوما نماذاهم النظرثانياانتهسى بهالنظرالىمعرفةالمنعمء ليةفا.نبه لمث

مشكرا

»فصلا كانذلاكالثس ركالمبهممقدم عالىالاء-ان فانلك قدم الشكرعلاىلاان فىالذكر (وكانالل
شا )كيرعانى مثيباعمادهالمؤه نين موة.أجاورهم و!اشسكرمنالله الرضابالقاي لمنعأالعبادهواضعاف
الثوابعليهوقيل لمم

مذ

النهءبادهبالك_كرسمى

ألنةالفال 5وندمتشاعل

كك
ازا

الشككة (علها) الى

راعلى سبي لالاستعارةفالمرادمنالشا

كرى

ىاك ف قول
فيجاز بكعل ذ
قث-كرة:وها نكم

عزو<ل (ااخت تاجو من القولالام نظ )قالهل المعانىيعنىأنهتعالىلاحب الجهربالسوء
ولاغبراحهر ندضام ن القوليعنى من القولالفيءع

0

نىالاجهرءن
هواستةناءمتصل والمء:

ظلوِقيلهوا استئناءمنقطع ومعنأةلكن المظالوم بحوزاًنهر بظلالظالمقالالءاماءلا جوذزإظياناأحوال

الذاسالمستورةالمسكتومةلان ذلك يصيرسببالوقوع الانالسغفيبة ووقوع ذلكالشخص فالرليبكن
أوغصب وح وذلك وان شوتمجازلهانيشم ثلدولايز ١دنا
من ظلفي وزله'ظهارظامهذ..قولسرق .نى

على ذلكو بد لعل ذلك ماروىعن أبىهر برةقالقالرسولالنةصل اللةعايه وس ل

0

الاول وف روايةفءلىاليادى” منهماحتى إعتدى المظلومأخرجهم! قالابنعياس لام_اللهان يدعو حد
وح

عليه وإناتنصر بعد

ةا

ظامه (وكانالنهسميعا)

لشكوىالمظلوم (علاها)
ظ_م

الي

ل

رق

بينمار د

ال

2
نك

لنوم فلشردبول
اذازي

حسنواضيافة» فلدان  1:وماصنع بهقالمجاه هواالرجل نزل,الرجل فلاس ن ضيافته فيخر ج منعنده

العفو ولأانيجه راد
لاحددلسوءوا ا نكان على

وحهالاتعار بعدمااطلق

ؤيةول أساءضيافتى وقالمقاتل 705

ل

الور بهحثا اعلىافضل

رااصدبى وذلكان رجلانالمتهوالتى دلانمعد

|

عاخر فشكت عنه بو بكرم ارام ردعا يهفقام النودلىاللةعليهوسل فقالأابوككر يارسولاللهشتمنى فل
تىاذارددتعليهةت قال انما كان يب عننكفامارددتعايه ذهب الملاكوجاءالشيطان

فقمت وئزات هذ هالآبة (وكان انتةسميعا)يعنى لدعاءالمظلوم (علما)مافىقا هفليق اللهولابقل الاالحق

اءه
فخير
خخ
ااءا
واءد
وذ كر
تسببالل_فو فقال (ان

فقولهتءالى (انتبدواخيرا) قالابنعباسير دمن أعمال البركالصيام والصد قة وااضيافةو!اصلةوة 0

معناهان تبدواخ_برابدلامن السوء (أوتخفوه ( يعنىحفوا الخبرفل نظوروهوقيل معناهان ترد واحسنم4ة

تبدوا خيرا) مكان 00

السوء(أوتخفوه) فتعماقه
سرام عطفالعفوءليهما

فقال(أوتعفواعن سوء)
أى محوهعن فلوربحكم

والدليل على األنعفوهو

للقصود بذ كرابداءاتدير

كثرنها#صورةفى قسمين أ <د ماص دق النيةمع الحتى والثانىالتخاقمعاماقفالذىيتعاقبالخاق
ينتحصرف قسمين أإضاوه ا رصال نفعالي .-فىالسمروالعلا0

تعالىان تبدواخيرا أو

تين جيعأعمال
متين
اىها
لدكل ف
واءن سوء) افي
(أ
فو أورفع ضرعتم ,واليهالاشارة بقولهتوهاتلىعف

البروجيعدفم اضر وق_لالمرادبالحيرا-ال واتعنبىادنوا الصدةء فتعطوها الفقراءجهر|أوفوها
كانءفواقديرا) يعنى /بزل ذاعفومع قدريهعل الاتتقامفاعفوا
فتعطوهاسسرا أوتعفواعن مظامة(فانالله

أنتممن ظاسك واقتدوابناةلقع زوجل بععنكفويوم اللقتياجمةالاونهزأوهالاءفوعة>ك لمرعقناه

واخفائه قوله (فانالله
كانعفواقديرا) أىانهم
بزل عفواعن الاثاممع

بل
فتعماوامهانكة :

عشسراوانهم مهاو يعملها كتبتلهواحدةوة لمانجيم مقاد_د

اخيرات على

النله كانعفوا من عفاقديرا على|يصالالثواب اليهؤقوالدعزو.جل (انالذين,كرون باللةورسله)نزلت
ف اليوودوذلكانهمامنواعوسى والتوراةوكروابعسىوالاتجيلو بمحمدصلاللهءايهوس( والقرآن

قد رتهعلىالاتتقامفعليم وقبل نزاتالفيهىودوا!نصارى جيعاو ذلاك ان الموودامنواعوسىوكفروابعسى وحمدوالتصارىآمنوا
عسى وكفرو بامحمد صلىاللعهليهوسل وعابهمأجعين (وير بدون أيفنرقوابيناللهورإهو يقولون
انتقندوا بسنته (ان

الذبن كفربوانللهورسإه

وبر يدفورنقأونابين

نأونابين الايمان,النهوالابمان برسإهولايصالايمان
ذؤءن ببعض ونكفر ببعض )يءنىوير بيدغروق

الهورسلهو يقولون نؤمن ببعضونكفر ببءض) كللهودكفروابعسى وحمد

لالقرآن
عليهماالام والانجيل والقرواآكنالصار ىكفروا محمد صلىاللهعليهوس و

الله

ظ (بأهاالذينآمنوالاتتخذوا الكافر بأونلياءمن داولنمؤمنينائر يدون ان نحه_أوالنهع ليكمساطناميينا) جه بينةفى تعدييم (ان
رىفى
رك الاس هلمن النار ) أىفىطق الذ
لقيندف
اثاف
الم
سبع دركات سميت بذلك لانها
جقهعم والنار9186 .
متداركهمتتائعة بعطي]

ةبلاغننمين تعيرالىهذ همي ةواهلىذه
كل الجا العالةا
عَرءَن النىصلىالله ليهءوس_إ قالمل المنافق

فوق بأءض وانما كان

هى قوله ك.ثل الشّاةالعائرةبالعين المهملةومعناه|:ت<يرةالمترددةلاتدرى لاى الغذمين تتبعومعنىتعير

لفق لفن عذابامن

لممكذلافق مىدمع
اذا
أىبن تذهب وه
تترددونذهبي ناوثمالاصةالىه-ذهومىةالىهذهلاتدرى ال

الكافر لانه أمن السيف

المؤمنين ومىةمع الكافر نبأوظاهرهمعالمؤمنينو باطنهمع الكافر بن © قولهعزوجل(اأهاالذين
وآالمائة.خذواالكافر أإوناياءمن دون | اؤمنين)لماذم الطهء زوجاللمنافقين بقولهمذ بذبينبذينلك
انلهلهالمؤمنين انيتخلةواباخلاق المنافقين يقوللاتوالوا الكفارمن دون أهل ماتكوديتكفتكونوا
طامنمن هود بنى الاضير
ذبا الانهلرىااننصار بالمدرينة ك
هالي
ىن و
فافقي
كن أوجبتله!انارمن المن

افلىدنيا فاستحق الدرك
الاسفلق

العقى تعديلا

ولانهمةإهفى الكفر وضم
اك

وقر يظة حلف ومودةورضاع فقلوايار-ولاللهءن تنولىفقالالمهاجر بن (أتربدون أن حءاواللهعليم

كرا

الات_تهزاء

بالاسلام وأ«له والدرك

نيكةبةإكاذ ؟الكفار
نتهاخاذون العكفارأواياءان تح اوبانتبةعا
سلطاناء.بينا) يءنىأتر بدو ا
لبذنلاكر ثمقمبرينالدارمن المنافقين فقالتعالى (اناانافقينفى
ابوا
أولياء».نداولنمؤمنين فت توج

الاعششىو بف الراءغيرهم

الدرك الاسفلمن النار) يعنىفى!اطبق الذىفىقعرجهم والنارسبع دركاتبءض_هافوق بعضسميت

ومسا اغتانوكذرالزجاج

طبقات جيم دركات لانهامتداركةمتتابعةوقيل الدرك تمقف لعابهم تتوقهدافلينارمن فوقهمومن
قاأنشدعذ ابإمنالكافرقلتان
ماننقااتفمك
لارف
نهم وقيلهى نوابدتمن يحددمةفلةءاموم فااىلن
ىكفره نوعاآآخر.ن املنكفهروأهخبوثالاستهزاء
النافقمثللكافر افلىكفروز يادةوهوانهضم ا
فاقين |شد
اعذ
م انلله
ل_ل
اتجع
بسد
ااملين وتاقلهساكلفىارفلهذا ال
بالاسلام وال مينوافشاء أسرار
عذابامن السكفاروالنافقهن أظهرالاان وبأطن الكفروقي لهوالذىيدف الاسلام بلسانه ؤلايعمل
بشسرائعه ولايتقيد بق وده ولاهدخ لتحت أحكامه وأماتسويةمن ارتسكب مايفق بهمنافقافلاتغليظ ومنه
قولهصلى اللعهليهوس ثلاثمنكن فيههومنافق وان صام وصلى وزعم أنهمسلمم ناذاءدث كذبواذا
وعد خلفواذا ادن االنفحاضناهلذصهفاتالمنافة ينفنفعلهافةد تشيهبااافقين مجوقولهتعالى

ان الاختيار فح الراء

الذينتابوا) من النفاق
وهواسةثناءءن الدْ_مير
الجر ورفوان _2دهم

أصيرا (وأصلحوا) ما
أف_دوامن أسرارهم

(ولنتحدطم نصيرا)يعبىولن جديعمدطؤلاءالمنافغين نادمرا ::سرهممنعذاباللهذا نزلبهم ث امستئنى وأحواط_مفىحالالنفاق
اللفعزوجلمرنناب من ام:افقين فقالتعالى (الاالذبن تابوا)يعنىمن النفاق (وأصلحوا) يعنى أصلحوا
(واعتصموابالله )ووثقوا
الاعمسالفعماوابا أم اللهب وهأئدضوهاوفراتايواعمانهاهمعنه (واءتصموابالله )يعنىويمسكوابعهد الله بدكايثق المؤمنون! لخلص
ووثقوابه (وأخلدوا دينهملله) يخعانصىوواطاءتم .وأعماطم التىعماوهالئة وأرادوهبهاو لبربدوار باء
ولاسمعة فهذهالامورالار بءةاذا<دات فقدكل الايمانفاذلك قالتعالى (فاولئك) يعنى التائيين من لابشغون بظاعتهم الاوجهه

نهين أجرا
ملل
النفاق (معالمؤمنين) ««نىفىاجنةوقيلم يعهنى»نأى-ن المؤمنين (اوسلوفميؤتا
فآخرة وقولهتعالى(مايفءل اللبهعذاب امن شسكرت وآمنتما)اهسذتفهام تقر برمعتاءانه
عظها) يعنى ال

(فاوالك مسع امومنين)

فهم أصعاب المؤم-:ين

تلعااليىعذب!اشاكرالمؤن تاعنذيبهلابز بدفىملكهوتركهءقو بتهلانقصءى ساطانهلانهالغنى الذى

ورفاقه-م فى الدارين

لاحتاج الىثئمن ذلك فانعاقبأحد افا .ياعاقب» لام أوجبهالعدلوالح-كمة فانقتم بشكرنعمته
و.نتمبه فق دأنقذأ نفبكممن عذابهقال أهل لمعا فيهتقدم وتأخرتقسديرءانآمنتم وشسكرتملان

(وس-وف وت الله

المؤمنين أجرا عظها)

الامان»قدم على سائرالطاعاتولان الشك رلا :فع م ععدم الايمانولان الواولاتوجب الترتيب وقيلهو
على أدا وهالماعنلىعاناقل ينظر بعينبديرتأهولاالى اعليه.ن الانلعمعةظيمة ف ١ىحادهوخلقه فيشكرء لى

الياء فى الخط ه_ما اتياعا

! 1للفظ ثماستفهممقررا أنه

بن الشا كرفقال( ميافعلاللهبعذاكان شكرغع)لله(وآمنتم )بهفامنصوبةبيفعلأى أىثئيفعلبعذابكفالايمان معر85
لعذم
لاب

قل ينظ رالى
اان
عن ل
لاما
اىال
لء_ذا ب وقدم الش-كرعل
الذف!رساتاحق
كادف
اعملةعن
المنمورااللشاكعترافبالنعمةواللكفر بإلنتمواان
ماعليه منالاذلعمعةظيمة فىخاقهوتعرلإلضنهافع فريششسسككراءبهمافاذا نتهمبىهالنظر الممعرفةالمنمآمْنبه شثكمرشكرامفصلا
سد

(وه:

مهومىضواعن قال ونوا نينافىمظاهرتهم علي فهانوانصيبالنا
من المؤمئين )بان”ل طناه مع#ك وخياناطم ماضعفت لو مه ب

ممأاصدم(فائحم بنم)

أمهالمؤمنون واهناؤة#ون (بوم القيامة )فيد ل المنافقين النارواممؤمنين الجدة(ولنبعلالنهلاكافربنعلى

المؤمئين سبيلة)  ,أى ف الق.امة بدليل أولالآبة كذاعن على رذى اللةعنهأوحة كذاء ن ابن عباس رضىاللةعنهما

عادعونانة) أى يفعلون مايفءلال! دع ( ):5:1من اظهار الامان وابطانالكفرواا

أوأولياء اللهوهم امم :ون
فاضاف خداعهم الىنفس.ه

ن(شوريهفواطخادعهم)
وهو فاع لمم مايف_عل
المغال فى الداع حيث
ت ركهم معدصوى الدماء

والاموال فالدنياوأعدطم

(انالمافقين

.افق من أظي رالاءان وأبطن الكفر

نمؤلْءمنين) عم هن صلاتهموالدخول ف دينهم وبلمعناءاندفعاؤمنين بذ يلهم
مالا
رايم (وعنعك من

بوااف |أصيحم ٠نهمومى ادالمنافقين
يات
عنم وم اسلتناايا مبإخبارهه وأسرساررهامنصفه

اظهارالملةعلى

لكفار فان قلتمس مى ظفرااومنين فا وسمىظة رالكافر بن نصيباقات نعظمالشان المؤمنين وتخسيسا

ر
ظينفوأ
ا_ام
مىالم
رمومْمنين أعسعظيم تفتسلداًبوابالسماءحتى ينزل|لنصر عل
لظا |!كافرلانق ال
الكفارفا هوالاحظ دلىء ونصدب <سيس لاببق منه الامانالوهفى الندياوطمفى الآخرةالعقو بة الشديدة

علىذلك الاصبب الذى نالو ه اماد

 0مالقيامة) يعنىالفريقين فر قيالإمنين

وفر بق الماافقن والمدنى اتماوضعالس_رفء ن المنافقينفىالنديالالاجلكرامتهمبل أترعذابه البىوم

الدرك الاسفل من النار

القياءة (ولن بجعلالنهل|سكافر بنعلى ا ونان سبيلا)ذيهقولا نا حدهماوهوقو على بن أبىطالبوابن

فق لمتشم والخادع

عباس ان المرادبهنواملقيامة بداي ل أعنطهفءعلى قولد|فالنهحك ينك بومالقيامةروى ان رجسلأالءلى

اسمفاع_ل مخنادعته

اإنأبىطال عن هذه الآنةولنيجعلالللهلكافر'نعلى المؤمنين سبيلاوه ,يقتاوننافة ل واننعل الله

تفدعته اذاغلبته وكنت
أخدع منهوقيل بز يهم

+ؤمنينغاليةفى
إلكافر بن دوم القيامة على الممنين سديلاوالقولالثاتىا نهذافالد نياوالمعنىةاانلم

سزاء (دوااعذه.اقاموا

الىالصلوة قاموا كسالى)
متماقاين كراهة أماالغفاة

دانيغلي باطجةوقيل #عناهان اللهلمهل للكافر نعلى اللؤنين
الدزكلا الىاةر إنوليسلاح

سبيلا بان حو دولها اومنينب لاكلية <تى ستب حوابيضهم فلساقاحدهن الموّمنون وقميعلناهان الله
الدىواملقيامةويفرع على ذلك
شسبرعةالاسلامظاهرة
االشمرعفان
لايجعلللكافربنعلىامو منين سبل ب

مسائل م أنحكام الفقهمنهاان الكاةرلابرث الم( ومنهاان الكافرااذااستولىعلى مالالى_إليعا-كه

فقديبتلى هاالمؤءن وهو
جعك_لانإكسكارىى

قوله تءاأى (ان المثافق_ين حادءوناللهوهوخادعهم) ١يعنىبعامأون اللهوهوكاز مهمعلى

سكران (يراؤن الناس)

و .ب إلانومإظه رونلهالاسلام ويبطنونلهالكفر
هله
عللاهصيلال
5 0ل معذاه خادعون رسول ا

حال أيىقصد ون بصلاتهم
الرياء والس_معة والمراءة

الرؤية لان
المرافير مهم عمإه وهم
يرونه اس سانا (ولا
مقاع_لة دن

بذ كرون الله الا قليلا)
ولايصاون الاقليلالانهم

دعونن
عبين
لصاون قطغائ
الناس أولايد كرون الله

بالتسبيح والتهليلالاذكرا
ان
كحسن
وال ل
لدراق
ليلا نا

0

ومنهاانالكاذ رلدسلهأنيشترى عد امسأماومتهاان الإ لابقبدقّلبالذى بدليلهدذه

وهوخادءهم بعنىواالنمحاز هم بالععاتوفي لايم ,طون نور ايومالقياهة كابعطى المؤمنونؤ.يمضى

المؤمنون بنورهم اعللمىراط و ,طفا نورا:افقين (واذاقامواالى!اصلوة )يعنىالمنافقين (قامواكسالى)
ءنىمتثاقلان وسد ب هف! الكسل اوم عدون مهالانملابربدون بفعلمانوبااولار دون مهاوجهاللةعز

وجل ولا افون ءلى:تركهاعقابالان الداعالفىملهاوف :الذاس فاذلاك وقمفعلهاعلى وجهالكسل
والفتور (يراؤن الناس)يعنىانهملاربةومونالىالصلاةالالاجل الرياءوالسمعة لالااجل الدين ولابرون

أنهاواجبةعايوم قواقلتلاهدلةولاالناس ماصلى منافق (ولايذكرونالاانقايلا) قالابنعباسانماقل
ذللاكنهم يفءلونهرياءوسمعة ولوأر'اداوقا بلذيالكوجهالنلكهثليكرااوة للانالله ميقلبدواوقبله
لكان كثيراوقيلالمراد بذلنكهر|ااصلاةوامعنى الاانةهاملاييلصاالولنانهمهتىلم يكن هعه,أحدمن
المهفنليانيص لونواكاذناوا.ع المؤمنين ,كافون فعاها(إمذ بذبين بين ذلك )يعنىمتكزي مبتنرددين بين
الكفروالاع.انلانم ليسوامع الومذين اخاد_ين ولامعمشاسركينالمدمرح-إن بالشمرك وهو قتولعهالى
نان وامسواامنانكفار
د  8بعنبىسواءناللوشين يكب طِ0

ذلاك اليل لنهتءالى كان
من

ينومامحبرون
(ومنيضالاللهفلن نحدلهسبيلا) طر بهاالىاطدى

00

احدالاأن الذيذبةفيهانكرير لايلسذفب(بين

لنطمما) مم(الذين) نصبعلىالذمأورفععنىأر ايلدذين أواهلمذبن
أإبا
ب(
ابهم
ذوكا
عنهت
(إبشرالمنافقين ).أأخبرهم ووضعبشسرمكا
(.تخذون الكافرينأولياءمن دون المومب:سيتنغوأنع_:ده,العزة) اكلامنافةونيوالون السكفرة «طلبون منهمالمنعةوالنصرة
اعز ةجلليهءا) روانأعز.وكالتى عليهالى_لام والمؤم,نينك قالوبنهالزعةوارسولهوللمؤم:ين( وقد
نلام
الس
فيه ا
(دعل
ويقولونلايتم أعصستم
نزلعليكم) بفتحالنون عادم و بضمهاغيره (ف الكتاب)القراأن (أناذا ١١:5 ( سمهشمآياتادنه,كفر بهاو يستوزاًمها ؤلاتقعدوا

نكفرهم مهتدين ف قولهتعالى (بشمر المنافقين بانطمعذابألياً) يعنى أ برهمباتجودان اوضعبشرمكان
م

22

رد

2

0

و

مرب ثم
 3-3تيس ينوصذ

الممودأولياءواً نصاراوبطانةمتن دون اوم نين وذلاك انالمنافقينكانوا؛تهولونان د الايتمأمسمفيوالون
( يعنى يطلبونمن اامهودالءزةوالمعونة
ىداءلى المنافقين (أستغون عندهمالعرة
البود فقال اللهتع ال ر

قنوة والقدرةوا لغلية للهجيعا
لفا
اللهعليهو ل وأصابه(فانالعزل:لةجيعا) عانى

والظهورءلى ل

اراي  0ل

ات

0

0

0

زلعيم) 05

-تهمهوقولهتعاى فسورةالاقام 0

فاعرض عنهم حتىيخوصوافى<-د يث غيرهوهذ|أنرل؟كة ا

كلام غيرالكفر والاستهزاء
بالقرآن واخكوهض الشمروع

تموصففاننهةتاى المنافقينفقالتعا ى (الذبنتخذونالكافر بن أولماءمن دون المؤممنين)لهنىيدون

مان 0

معهمحتىخواطواف حديث
غيره) حتى ,شرعواق

عُوضونف!ااتنا

اه

الات

وان مخففة من الثقيلة

أى أن اهذا سمعتم أى نزل
عليم ان الثان كذا

والشأن ماافادته ال-+إة
شسرطها وسؤاءها وأنمع
ماق حبزهافى موضع الرفع

ينزل أوفى موضع النصب

نل والمتزل علبهسم ى

الكتاب هو مائزل عليوم
عرشرن 3-فالاستزاء 00 0

0

بقوله (فلا
هم

أذوافى <_ديث اخرذير الاسممزا  8رآن و عحمد
معد وامعهم حتى>وطواافى حديث غيره) يعنىي خ

ل وشرةالابن عباس دل فى هذه الآبةكل د ث فالدبنوكلمبتدع الوىم القيامة 0

ات

اذامثلهم) يعنى انك ياباهلا.لونمع المستهزئين با.ارلالتهاذارضيتم بذلك فانتومهم فى الغ رسواء
قالااعاماء وذ ابدعلىان من رضىناالكفر ف وكافرومن رطىعن5

واللكوف

ا بدعة1راك
معص حب
عرضاوانجلس
عون  0ال م ال

أومندكرهفمحوزا 1لوس ع

لقالوز ال والاولاصح (اناللهجامعالمنافقين
اهة و

مجتمهوافىالد :ذياعلى الاستهزااعبا ناتاللهوكذلاك جمعهمفىعذات
والكافر إنفىجهنم جيعا)أى انها

0

العنامةوقول ءررجل ا

نزلتفالمنافقين والمءىينتظرون ماحد ث بم

)أى ظفرءلى عدوموغنيمة :نالومامنهم (قالوا)يعنى المنافقين
هن خبرأوشر (فانكان!-ك فتحمن الله

فوقعةواافتح فاعطونامن الغنيمة وقيلمعناهالنمكنعلى د8-7 ,فى المهاد
1ك (ألمتكن :كك)يعنىال
كنامعكم فاجعاوالنانضيبامن الغنيمة ١دانكانا-كافر بن نصيب)أى دولاقوظهورعبى المسامين (قالو0ا(

ايلعمننىافقين للكفار (نأسلصوذعليك) الاسواذهوالاستيلاءوااغلايسةت,حقاولذفلان-لى فلان
أىغاب عليه والمعنىمغلبكرعن و من قتالكوا1ركم نفعلذللكوقيلمعناهاًم ادل

5 ١ه ( -غازن) 

اوك ) فانخوضامنافقينفي» كفرومكث

بمكةمن قوله واذا رأيت
الذبن خوذون فاىتنا
فاعرض عنهمحتىحوضوا
فحىديث غبره وذلكان

ا مشسركين كانوا خوضون

ف الذكن العزان 1ك
مجال_هم فيستمزؤونبه
اممينعن القعود
فنهىال
معهم ماداموا حائضين فيه

وكان المسافقون بالمدة
يفعلون>وفءلالمشركاين
بككةفنهوا انيقءدوا معهم
كامبواعن حالسة اث ركين

مك ( -:1اذامثلهم)أى

فىالوزر اذامكثكم معه-م
ولبردبهالع؛ملم نكل وجه

هؤلاءمعهم معصية (اناللةجامع النافقين والكاف ربنى

جه جيعا) لأجماعه,فى الكف ورالاستمزاء (الذين) بدلمن الذين تددو نأودفةلا نافقين وذصب على الذمهنهم (تراصون©م)

ينتظارون بكم يتح  -داحممظنف راواخفاق (فانكان لمفحمنالله)نص 5روغنمة (قالواألمدكن  60مظاهر نفاشركوناافلغنيمة
ىفاتيفع لبابالسمواظة رالكافر بن تصبيا سس الظهملانه
نمع
يشم,لاأ
ظفرمااين فنعناعطل
نصيب)سمى
(وانكان كاف رين

لحفمنايلصدنيميونها (قالوا)الكافربن(نأسلحوذعاكم )1لتوغلتبمكن مقنتلكفابقيناعليكم والاستحواذ الاستيلاء والغلية

(أونعرضوا) أىوان وليتمافامة|.ثهادة أواعرطتم عن اقامتهاغيرهمانلو بواوينوسكون اللاممنالىأىوانناوا سنت عنشهادة
المق وأحكومة|اءدلأوتعرط واعن
(يأسواالذين آمنوا|)خطاب
للمسامين (آم ( اثنتوا

():1:

الشهادةبماعندكوءّ:هوها(فاناللهكان».اتعملون خبيرا)فيجاز>ك عليه

رهااق ولايقيم
يان
بوغىلس
قرى” بواوين ومعناهان ياوىالشاه د اسانه!لىغيرا حققال!إنعباس يل

الشهادة علىوجها (أوتعرضوا) يعنىأويءرض الشاهدعن الشهادةفيكتمها ولايقيمهايقاللويته
على الاع_ان ردومواعليه
حقه اذادفعته عنه ومطلتهبهوقيل مغناه وانتلوواعن القيام بإداءالشهادة أوتءرضواءعنهافتتر كوها
فهادةمن قوطملويتالثئئ اذافبلته وهوخطابمع الحكام يقول
وقيل معناهااتحر ويالفتبديل الش
ن دو نالآخرأوةهرضواعنهبالكاية وقرى“نلوابواوواحدة من الولابة
يحد
مامعأ
آمُنو بابعض! لك :تب والرسل وان ناوا بيعنى تمياو
وكفروا ببءض أوللنافقين فو وخطاب للحكام أيضاومعناه فلاتلوا أمورالمسادين وتضيعوهمأوتءرضواعنهم (فانالله كانباتعماون
أىياأمها الذينآمنوا نفاقا
آمنوااخلاصا(باللةور سوله) خبيرا) بعنىأنتهعالىجازى الحسن باحسانوهالمسىءبإساءنه فيجازيكبإعمال> ف قولهعزوجل (يأيها
الذين آمنوا آمنواباللةورسوله) قالابنعباسنزاتف عىبدالنهبنسلاموأسدوأسيدا ب ىوكبعبعلبة بن
أى تمدصلىاللهعليهوسلم
(دالكتاب الذى نزل

على رسوله) أىالفرقان
(والكتاب الذى عل

قبس وسلام ابنأختعبداللهنسلاموساءة اأبخنيهو يافميهنبؤنيلامايءنمؤمنو أهلالكتاب نوا

رسولاللهصلىالثعليهوسلفةالواانانؤمنبكوبكتابكو بموسىوا'توراةوءزبرونكر باسوى ذلكمن

االلطمنالفننعىلصيلىهوسلم آدمنلواباللةو برسوله جمدوااقرانو بكل كتابكانةبله
الكتب والرسل فق

فائزلالله هذهالآبةيهالذنبآمنوابعنى محمد «باملقورآمنىوالتوراة آمنوابالةورسولهاسم جنس

ابأيهاالذين آمنواعوسى والتوراة
عملىنقباللان)دأياىء جقذلسهمأمنتزل إغنىآمنوا جميع رس_له وجقي لءهواخطواابللاهم_لدنالىسكيتا
الكتب وبدل عليهقوله

وكتبه نزل وأنزل بالبناء

للفعول مكى وشاى وأبو
ءءسل
امنا
ف !ا
لءلى
لروو
عم

فهما غبره ,واءاقيل نزل

رعسلوىلهواًنزلمن قبل
لان الفرقان نزل مغرقا
منحماق عشر

بن سنة

حلاف الكت قبله (ومن

وبعسى والانجيلآمنواء+مدوالقرآنوق لهوخطاب لامنافقين وامعنىياأبهاالذينآمنوابالسدتهموم
نؤْمن قلوبهم آمنوابقاوبكحتىيئفء>؟الايمان لانالايمان,الاسانلاينفع من غيرمواطأة القلبوقيل

هوخطاب للؤم_:ين والمعنىياأيهاالذين آمنوافى الماضى والحال آمنوافىالس_تقبل ودوموا واثدتواعلى

الاجان (والكتاب الىذنزلكلىرسوله)يعنىالقرآن(والكتاب الذىأنزلمن قيِل)يعنىوآمنوابااقرآن
لبكيعتب (ومن
ويجميع الكتب النىأنزطاعلى أنبيانهقبل القرآن فيكون لكتاباسم جانس
يكقر بإللهوملانكته وك ورسإةواليومالآخرفقدضل ضلالابعيدا) © قؤلهعزوجل (انالذبنآمنوا

نمكفرواهم آمنوا ثمكفروا ثمازد'دوا كفرا) قالابنعباسنزلت فاليهودامنواعومى كفمروا
بعبادتهم الكدلثمانوابعدذلك مكفروابعسى والاتيلمازدادوا كفرا١بمحمد د_لى اللفعليهوسل

وها .وسى مكفروابعدهتم آمنوابداود مكفروابعسى م ازدادوا كفرا<مد
مق-نلان
ملقرآآنو
دا

ومن كفر بِدئُ من ذلك

صل اللهعليهوس_إوقيل نزاللتمفناةة ينوذآلكماننهوا مكف روابءدالايمان ثمآمنوايعنى بالسنتهم
وهواظهارهم الامانتجرىعايوم أ كامالمؤمنين مازدادوا كفرايعنىموتهم|سعكلفىروقيل بذنوب
أحد ثوهافى الكفروقيلهم قوآممنوائم ارتدواالى الكفرثمآمنوائم ك رفواتم ازدادوا كفرايعنىعوتهم

(فتدضل ضلالابعيدا)

ادنلعهللاو قع
عليهو ذلاكلانمنتسكررمنهالاء_ان بعدلكف روا!-كفر بعدالامانمىاتكثيرة ب
للايمان فقىلبهو من كانلككذلا يكونمؤمنابالتاعانا حار ازديادهم الكفر.هواستهزاأؤهموتلاعبهم

كله (ان الذى آمنوا)

بموسى عليه السلام (ثم
كفروا)

حان

بإلامان ومثلهذا الملاعبب,الدبنهل ثبلن بوتلهأام<كع ن علىبطنأانىاب انهقاللاتقبلتوبتهبل
طم يعنىماأقامواعلى
قت لوذهسأ كثشرأهل العاملىأن توبتهمقيواقد قول|دتاءلى(لميكنالللهيغغر:

وبله لقللذينكفرواانينتهوا
قذاتا
برا
هكف
نفرال
ميغ
السكفروماتواء ليه وذلكالنلهانتءالى أخيرأنه

عبدوا

التجل (ثمآمنوا) عوسى

سسسلاالاا
لس
ل
س
سسل

بعد عوده (تمكفروا) بعسى عليها لسلام(ثم

بكرم

س2

يدي
ازدادوا كفرا) بكفرهم ماحلمدلصهلعىليه وسلم ل(مكنالليلغهفرطم سولا
لهم
بلبه
ا) الى الةنجأاةوأوهالىم االلجنمنافقون
أنوافىالظاهروكفروافى السرمىةأتبع
ردى وازديادالسكف رمنهمثباتهمعايه الىالموت يوبدهقوله

(ان يشا بذهم )يعدمم(مهاالناس وياتبا”خربن) وبوجدانسا”آخربنمكانكمأوخلقاككثرب غنبرالانس (وكانالتعلىذلكفديرا)
بليغالقدرة(* كانبر بدنوا ب الدنيا) كالجاهد بر بد بحهادهااغنيمة
"3

()921

(فعند اللهثواب الدنياوالآخرة) كاله

يطاب أح_-دهما دون
اعطيكملاندمافىالسموات ومافىالارض وأماااماكة ففالة تءالىوللهمافى السموات وماف! لارض5؟ فى
مأا
هل ه
خىيط
 ]3الآخروالذ

بواكليلا أىفتوكاواءلي>ولاتتوكلواءلى غيردفانه مالكلاف السموات والارضوقيل :سكرترهاتعد يد

(وكان النةسميءا)للاقوال

(انيشأًبذهيم أب.االناس)قالابن عباس ير بد ا مشركين والمنافقين (و,بأتياخرزين) لغ رهم

(بصيرا)لافعال وهورعد

لماهومو .هرا «لتتقوهوتطيعوه

ولاتعصوهلانالتقوى والخشسية أل كلخبر 73قولهعزوجل

 2يرم>-:ع وأطوع لهففيهتمهد يدل-اكفاروااعنى أنه لك-كأيها |لكفان» غلكموكهان قبدكم ووعيد (ياأمهاالذين]منوا
اذ كذفرنواوبهاوركسله كن لمعل ذلك عدبرا) يعنىوكان اللهعلىذلك الاهلاك واعادةغيرم كونواقوامين بالقسط)
قار
دأبليغافى القدرةلاءتنع عليه ثدَئّأراده بزل ولايزالموصوفابالةدرةعلى جيع الاشياء  0قولهتعءالى

نهدن فىاقامة الء-دل

)م:نكانير يدثوابالدنيا) إعنى٠»كان بر بد بع .دع رضامن الدنيائزلتف مشر العرب وذلك انهم حتى لانجوروا (شهداء)

اتهياقلىخرالوقهنم|اابعث يواملقرامةف-كانوا | تقر بوناايلاىعلطلهيهم منخير
كانويقرون بإوناللنه

خببعرد خبر (لله) أى

اميصد قوبنوم القيامةوانما كانوا يطلبون
لنه
ا لا
وقين
نذاف
االم
الدنيا ووبصرفعنهم شرهاوقيل نزاتكف
هادهم .مع رسولاللةطد_لى النةعليهوسإعاجل الدأد:اوهوماينالونهمن الغذب.هة (فعندا للها ثلودابتيا

تقيمونشهاداتكم لوحه

دياوماغالونهمن
والآخرة) العنىالذين يطابون باعمساطم وجهادهم واب ال ن

الغنيمة طون

لله (وتلوفعلىسأم) واو
م
كىأ
سةعل
فشهاد
ننتال
كا

ىقصداضم

لان الله عزذده ثواب الدنياوثواب الآخرةفا وكانواءقلاءاطليوا :واب الآرة -تىحصل طمذلاكو صل

والشهادةعلى نفسههى

الافرارعل نفس لانفق

”هالنةمنهاماًرادوصرف عنهمن شرها
دياعلىسبيل التبعيةوالمعنىانينأراد بعملهالدنيا ]نا
طمنوابالن
ماراد ولس لهنوابت فىالآخرة جزىبه ومنرادبعم_إه وجهاللهوثواب الآخرةفء_:دالله تواب الدننا

والآخرة اؤٌتسهمن الدنيا ماقدرلهو يز يهف الآخرةخيراازاء

(وكانالنةسميعا)

يعنىلاقواطموما

الحق وهذا لان الدعوى

يسمرونه من طلبثُوبا الدنيا (بصيرا)يعنىبنياتهمومافىنفوسهم وقيلبصيراعن (طلبالدنيابع .لووءن

والشهادة والاقراريشترك

يطلب الآخرت:بعمله © قوهعزوجل (يأعهاالذينآمنوا 1ونواقواءين بالقسط شهداءلله) قالالسدى
انفقيرا وغنمااكت اك الى كل

عار هوس( مان

يار الى فانزل
سمو ممعلفقرييرىان الفرقزل

0

جيعها فى الاخيار عن

حق لاح دعلى ان

مداه الآبةتوأمسبالتقيام بالقس_ط معالغنى والفقيروقيلىانه -ذهالابة متعلقة بقصة طعمة نأ برق

ما

معنى الث-هادة عليهابالزام

غ_يران الدعوى اخبار

كن
أتقسط

عن <ق أنفسه على الغير

 0الك-هاداتواجتناب الخور ان

0
اونوا

لفى جيعااث_هاداءتعلى من

والاقرار لاغبرءلى نفسسه

 75شهد اللهيعنى1أقيمواشهاد  >:لوجهالله 5مس كفيها فيقول !لقف شهاديه (واوعلىاأنضك)
رعلى نفسهوذلاك
العبد' انسهد على اقب -هبال+قوهوان كك
بءنىولوكانت الشهادة علىأنفس> أم الله
إلاة 0إسمى شهادة فى كونهموجبالا-ق عليهه

(أوالوالدين والاقر بين) يعنىولوكانتالشهادةعلى

الوالدين والاقر ببن٠ن ذوى رجه أوأقار بهوالمعنىقولوااق ولوعلى أنفسك أوعلىالوالدبن أوالاقارن
انك ينعاب لليهتاي ولانحابوا غذمااغ ناهولائر<وافقيرالفقرهفذ ات قولهتءالى (اذين) عق
م عاطم
ماك وا ناوا مه م الاىلنةتعالىفهوأعل مه و
المثهودعايه (غنياأوفة يرافال أولىبهما)يعنى
عق وبالفقر (فلاتتبعوااطوى
نون لظي نى فاللةأولىبا
ىلتثذيةلانهردالضميرالى لم د
اقل ممماعلا
وا

أن الع-دلوا) يعنى فلاتتيعوااطوىوا':قوا اللهآن تعدلواء نالق فىأداءالشهادةوقيل معناه اتركوا
متابعةإاطوى <تى تك_برواموصوفين بصذةالعد للانالعدلعمارةعن لك متابعةاطوى

ا

(وان تلووا)

والث_-هادة لاغيرءلى الغير

(أدالوالدبن والاقر بين)
أى ولوكانت الشهادةعقى

كبانكم وأمهانتم
وأفار(45انيكن)الشهود

عليه (غيا) فدينع

الشهادة عليهاةناه طلا

لرضاه (أوفقيرا) فلاعنعها

أت رجاعليه(فاللهأولىبهما)

يه قوله
لادل
عالىء
باغنىوالفقيربأالىنظرطماوالرجة واتماثنى الضمير.فهما وكان حةه أن بوحدلانالمءنىانيكن أحدهذبنلانهبرجء
 0يراورهجنسالتوي

م

0

ادة (انتعدلوا)ء نِ

دهالريغنالنهكلا)كل ايها (منسعتة)
عوبتطليقه|ياهاوايغائهمهرهاونفقة ع م
يتفرة)أىانل بصطلمالزوجانعلىئ ونفرفابامل أ

منغناءى برزة» زوجاخيرامن زوجه

(م )2

وعيشاأهنامنعيشه (وكانالهواسعا) بتحايل النكاح (حكيا):لاذن

ف الستراحفالسعةالغسنى

يتفرقا) يعنىانم بمظاحاوارا ادا الفرقة (يغن اللهكلامن سعته)يعنىن*ْ فذلوو زقه والمعنى يغنىالزوج

والقدرةوالواسع الغنىثم
ه
اين
ن ب
غقتدر
الم

أ ام أةأرى

وقدربه

بوقونلنه(همافىاسموات

وماى الارض) خلقا
والمتملكونعبه_ده رقا

(ولقد وصبناالذين أونوا
لكاب )هواسم للحفنس
فيتناول الكة ب السماوبة

(من قبلكم) مالنام
السالفةوهومتعاق بوصينا

أو باوتوا(وانا )8عطت
على الذينأ(وتأونااتقوا

الله)بإن انقوا أوتكون

والمرأةيزوج آخروة لى»عناهبعوض الزوج .اكب

اق
لعد
طب
لجين
الزو
تسلءة لكل واحدمن ا

المرأةهاتب وبوسع2

هماوق هذا

(وكان انلواسعا) يعنىواسع الفضل والرحةوق لواسع

القدرةوالهعلوالرزق وقيل هوانى الذىوسع جيع اوقابهغناه (حكما) العانىذا ميبه ونهىعفه

ناأموساً كثر بجبعليه الندوية
اته
الإفدل 6د فيابتعاوفىككالآبةوجلتهانالرجلاذا كأاننتح
ينونفىالقسم فانبرك النسو ب بيهن فى فعلالقسم عصى اللهءزوج ل فى ذلكوعلبهالقضاءلامظاو.ة

والتسو بةشرط فالبدّو أمافىالجاع فلالان ذلاكبدورعلى |انشاط وامليقللبوليس ذلك!ايهولو

كان فى نكاحه حرةوأمة قسمللحرةيتينوللامة ليلةواحدةواذائزوج جديدةعلى قديمات كن عنده
سدبع ليالان كانت|ال+ديدةبكراوا ان كانتثيباخصهابثلاث ليالم
اعن
هيت
فانهخص اد يدةبإن يب
انه سما أنفالقسم و سوى بهن ولاحب عليه قضاءعوض هذه الااملىللقد.اتنو ددلءلى ذلك ماروى
أبوقلابة ع نأ نس قالمن السن اةذا تزوج البكرعلى الثيبأقامءندهاس_بعاوقسمواذاتزوج الثيبأقام

ول أخرجاءىال حيعين
ى التهعليه
الاىلنل
عندها ثلاثاوقسم قلاأبوقلابةولوش؛نت قلتنا أن ارفعه

طأقنرع يونلهناجبعليهأن
واذاسارفالرجل الىف رحاجةجا زلأهن حملمعهبعض أسائهبشمري
يقضى لاباقء ا تعوض مدةس_فردوان طالتاذالميزدمقامهفى البلد علىمدةالمسافر :نو بدل علىذلك

ان المفسرة لان التوصية

ماروى عنعانشةقالت ركاسنول الله صبىالنةعليه وسااذا أرادسفراأقرع بين نسائهفايتون ترجسهمه
وعله
واقئهم
شرج مهامعهأنرجهالبخارى مع ز يادةفي>-واذا أرادالرجلس_فرنة|ةوجبعايهأ خذنس

ه-ذهوصيةقد عمةمازال

مىوات وماق الارض) يعنى وعبءيمداكاقالأهل المعاتى لماذ كراللهتءالىانهيغى
ساف
لهم
الل
اتلعى (و
من سعته وفضإو شارالىمابواجبلرغيةاليهف طاب الميرمنه لانمن ماللكسموات والارضلانفنى

فىمعنى القولوالمعنىان

,توص الثاعنهاعيادهوك ثم

م انليهودوالتصارى وأحاب الكتّب القدعة
مهاه وصليامنهمبالتقوى خزائنه إواقدوصيناالذين أوتواالسكتابمنقبابلك)يعنى
( 6أناتقوا اللَ) أىبانتتوقوهااوللأهن نوجدوه
يسعدون عنده (وان (واا؟) يعنى وودينا ؟بياأهلاله
تكفروا) عل 60

اتقوالان المعنى آم ناهم

وأعص ام بالتقوى وقلنا
طمول أن بتكمزوا

(افلانسسلمموااتوما

فاالالرضتغركناينا)

عن خلمهوءن عبادتهم

(جيدا) مسحقالان حمد

لكثرةٍ نعمهوان محمده
أحد وتكر برقولهللهةمانى

السمواتومافى الارض

تقر يزلماهوموجب تقواه
لان املق لما نككلهله

وهوخالقهم ومالكهم فقهأن

نىىان
هوا_أم
مالف
لاح
اه ول
ورو
دتحذ
وتطيعوه و

الامىبتقوى النةثمربعةقدع-ة أوصىاللمهاجيع الام

السالفةفى كتبهم (وان:سكفروا ا)يعنىوانتجحدواملوصاكبه(فانانةماف السمو اتومافىالارض)
م انلا لكة فالسموات والارضه مأطوع ل منكموق لمعنااءن النتهعالىخاق ال 1ك
والارضونافيينوالكرن زاك رو1

كانكذلاكفق لكلأحدأن يتقيهو يرجوه

(وكاناللهغنيا) يعنى عن جيع خاقهغيرحتاج ال.ه-مولاالوطاعتهم (حيدا) «هنى تود عنلعىمه

عايهم (وللمهاف السموات ومافىالارض وكئباللوكيلا)قالابعنباسيعنىهيداعلىانلهفيهن عبيدا

فنهلداتفعماوابارلفافنائدةفى :كر يرقولهتعالىوننه فى!ماسمواتومافىالارض
وق معلناهوكئ بإل

قلتالفائدة فىذلك ان لكل ابةمعنى :ص به ما لآبةالوالىفعناهافان للهمافىالموات ومافىالارض
لينه
نب
أعته
وهوبوصييمبتقوى اللفهاقمبأواوصيته وقيللماقالتعالى وانيتفرقايغن اللهكلامن س_

ماالفسىموات ومافىالارضوانه قراعدلى اغناءجيع الخلائق وهوال_تغنى عنهمو أماالآبةالنانيةفانه
تعالى قال ونالن:سهكمفراواففاىن!اسموات وماف الارض والمرادانهتءالىمنزهعن طاعات الطائعين وعن
ذنوبالذ.:ينوانهلا.زدادج_لالهبالطاعات ولا::قصبالمعادى وق للمابان انلهمافى ال.مواتوماىق

الارض وقالبعدذلك وكانالنهغتياجيدافالمرادمنها

نهتعالىهوالةنى ولهالملاك فاطلبوامنه ماتطلبونفهو

يكون مطاعاف خلقهغيرمعدى وفيهدليل عبىان التقوى صل ا ميركله وقولهواتنكفرواعقيس التقوىدايلءلىان

يكم

المرادالانقاءءن الششمرك (وبنهمانىا.مواتوماف الاروضكنى بإلنهوكيلا)قاذ و «وكيلاولاتتكلوا علىغ ريهمخوفهم وبينقدربنقهوله

يصتاءصأاناءل ىن :طيب
غبرهم أىيتصالحاوهو أ إدفابداتالثاءصاداوأدتمت (إصلحا)ف معبىمصدركل واحدءن الفعلين ومعنىال
نلفهساعن القسبمة أوءن إعضهاأوته ب لهبعض امرهأوكلهأوالنفقة (وااصطل خير )من الفرقة أومن الاموزأومن الحصومةفىكل شئأووا
ح حاضراطالابغيب
شهل
لى ج
اح)أ
خبرمن الخيوركاان الخصومةثسرمن الشسروروهذها+لةاعتراض كةوله( وأحضرتالانفس الش
:

عنها أبداولا:نفك عنهيعنى اثمهامط.ود عليهوالمرادان المرأةلا-:كاد

واحدمئهما يطلب مافيه راحتهواً<ة مرت تعدى الىمفعولين والاول

مح تمسههاوالر<للا كاد سمح بان يقسم طااذارغبعنها فكل
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الانفس ثممخحاثلعلفىةالطبع ومتابعة

مأةانكقدكيرت ودخلت فالسن وأناأردأن ا
صلحاً) يعنى فىالقسمة واللهةه وهوأن يقول لزوج لا ر

|قوسماةرافانرضدت فاقيمى وان كرهتذلك فارقتك
أنزوج امس أة جرلةشابةأوثرهلاءيللياكفوىنأ

حسنوا) بالاقامة على

وخليت سبياكفانرضيت يذلاكاكلانمتحهسى_نةولانجيرعلى ذلك وان مترض بدون-قهاكان على

نساتك وان كرهتموهن

الزوج ان يوفبواحقهامن القسمواالنققةاوندمبحهان حسان ومانسكهاق وفاها-قهامع الكراهةطا كانهو
لمحن قاالب عنباس فانصا حتهعلىبحعقضها .ن القسمةواانفقة جازواا نأتكرتذلك بعدالهلمكان
ذلك طاوطا-قها (وااصلحخير )ياعقناىءتها خبيعبردهاياهاوالم

اة علىترك بحعقضهاءن القسم

وأحبيتم غيرهن وتصبروا
على ذلاك مراعاة هق
الصحبة(واتقوا) النشوز

والاعراض ومابؤٌدى نك

والنفقة +برمن الفرقةعن! بنعراس قالخشيت سوديةطألنةهارسولاللهد_لى اللهعليهوس_[ فقالت الاذىواماصومة (فانالله
عتليهماأن إصاححا بينهماصاحاوااصلم خيرفها
حزا
افن
لاتطلقنى وأمسكنى واجءز بوىفلعلائاثةجففنعل
كان عاتعماو ن( من
سر غر يفسكان رسول صاللىلاهللهعليه
اصطلحاعايه من فثهئوجائز رجهالترمذى وقالحديث
الاحسان والتقو(ىخبيرا)
وسل يقسم لعائشة بومين بومهاو بومسودة (وأحضرت الانفسالح ) الشمأقح البخل وحقيقته
فرئيب؟ -ليهوكان تمران
الام راللازمللنفوسلاموامطبوعةعايهومعنى
نسهالكثم
انف
تالا
ر ل
ضوا
حقال
هر ص علىمدع الميرواةا
الخارجي منأدم بنىآدم
اسمحعهلىامن زوجهاوالرجل يشمعليها
الآبةانكلواحدمنالزوجين شح بانلصيآبخهرمفانمرأ مكةن
بنفسه اذا كان غيرها حباليهمنها (وان سنواوتقوا) هذاخطاب للازواج يعنىوان

!ا5

اليهوقاات| +دلل على الى

الازواج ااصحبةوالعششرةوتتقوا اللةفى-ق المرأةمانامنهةعند كوموةعينالهوان سوا بالاقامةمعها
واياك من أهلالجد_:قال
فانالله كانياتعملونخبيرا) يفعينىجاز يباكعممالخ و قوله
عاللىكراهة وتنقواظامهاوالورعايوا(
عزوجل (وان تستطيعوا أن تدعلوابينالنساء) بعنى وان تقدروا أن7ووابينالنساءىال+بوءيل
(ر .صتم)يعنى علىالعدلوالتو بة بينهن وقيل
مكوسايوح
القاب لماانذللاكئقد رعونليه وليس ن

كفرقفالتلانك رزقت
مدل وسشكرت ورزاقت

معذاه ولوحرصتم علىذلك (فلاتلو اكللميل) ياع#لنتىىاتلحىبونها ف اىلقسموالنفقة والمعنى انك لستم
منهيين عنحصول التفاوت ف الللمالى لانذلك خارجعنقدرت؟ ووسعكواكنك منهيون,ءن اظهار
ط(ويانعوا
ذالكمي لافلقولواافع لعن أفىهر برةأنرسواالاللنتهصهلىعايه ولقالمنكانت لهام أتانقليدل وانلصاسبرتين
أنتعدلواإن النساء)ولن
بينهماجاء بومالقيامةوشةهساقط رجاهلنرمذى وعفنىددأاودمن كانتلهامىأتانفال الى-١داهما
موعودة

جاءبوم القيامةوشقهمائ لعن عائشةقالت كان ر سول االلننهصةلعىليه ول يقسم ففييءدقوللاللهمهذا
قدمى فم أاملاكفلاتامنىفماملكو لاأملك ياملنىتقاب رجه بوداودوالترمذى والنساقٌ هه وقولهتعالى

(فتذروها كالمعاقة) يعنى فتدعوا الاخرىالتىلاتمياون البها كالمعلقةلاأيماولاذات بعلكالشئ المعاق
تابعل
لاهونى الماءولاءبى الارض وقبل معناهفتذروها كال جونةلاهىمخاصةفتنزوج ولاهى ذ

فيحسن|امواإوان تصل-وا) يعنى بإاعدلفى!قسم (وتتقوا)يعناىلجورفى!اقسم (فانَالله كانغفورا)
ضىهن دون(برعحضما) بعنىبكحيث يكام مالاتقدروعليه (وان
بيعلال
ابحىلصل من ال
يع
لت  1 2لحر ا سا لل م للد

للذاحكر بن

طهر |المدل نين
الثساء والقسوبة دى

لابقع مأيللبتة املامعدل

أن وى بنهن بالقسمة
والنفة_هوااتعهد والنظر

والاقبالوالاملة الفكاية
وغيرها وقبللمعناهان

تع ادوافىالحبةوكانعلي
ه لام يقسمديننسائهفيعدلو يقولهذه قسمتىذمأملكفلاتؤاخ ف فىفمتاملكولاأءلاكيعنىالحبةلانعاشة.
رذىاللهعنها كانت أحباليه(ولوحرصم)بالغتمفى
تحرىذلاك (فلامياوا كلالميل)فلاتجورواعلى!ارغو-عنها و رفتمنعوها

قسمها م
انغ
جيررض
تام
ذتهي
اعن
بىان
كل ا ا
للمبيلس
فى
ر
حد
فلا تفرطوافيهوانوقع من التفربط فىالعدلكاءوفيه ضربمن التو بيخ

وكلنصبعلىالمصدرلانلهح؟مارضافاليه(فتذروها كالعلقة) وهىاللتيىست بوذالتابعملطلقة (وانتصاحوا) ينون (وتنقوا)

اجور (كفاانانغللفهورارحما) يغفرلكم»يلقاوفبلكوايريجعكاقبك وان

يناي النساء)أى الليهفتي>وال اوقلالكتابأى القرآن فىمع:نىاليتاىبعى قولهوان خغامأنلا:ف_طواف اليتائى وهومن ولك

أع.نىز يدوكرمه ومايةلىفى حل الرفم

ليىتعلي>م فىمعناهن
ويو زأنكون فىيتائى
اانساء بدلا من فبون

والاضافة؛ءنى من (اللانى

لانؤتونهن مكاتبطن)
مافرض طن »نال يراث

يهمضم
وكان الرج-ل من
اليتيمةلى نفس-ه وماطا

فان كانت بجيلة تزوجها
الالال دان كانت
د٠سممة عضلها عن التزوج

بون
غثها
رفير
ووت
(ىم
حت
أن :نكحوهن) أى ف

ل

بالعطفا -لى|أضمبرق ١فنيم أولى افظ اللهوفىتاى النساءصاة تلىأى

وأن الء_دل والا نصاف فىحقوق اليتائىمنأعظمالامورعد_د انهتعالىالتىتحبمماعاتهاوان الملهها

ظالم (فى يتاى النساء) قل ماعنلافدفساءالتاىوةيل فواللاودااىلانساءلان الابةئزات فىيتاى
أمكة (اللانى لانؤتونهنما كتبطن) يءنى ماة رض طن من المبراث وه_ذاعلى قولمن يقولانالآبة

نازلةف مى .يراالثيدائى رالص

غاروعلىالقولالاخرمءناهماحكتب طن من الم_داق (وترغبونأن

وتكرغابوحنهفنلماطن وج اطنباقرمنصداقهن وقيل معناهوترغبونءنذنى
تنسكحوهنّ )يع

نكاحهن لفبحهن ودمامتهن وءسكوهن رأغبمةوفىاطن (ق )عن عائشةقالت هذه اليثم تكونقى

عدروابها فرغبجافطىاوءاطاو بر بدأن::قص صداقهافنهواعن :كاحهن الاأنيقسماواطن فكىال
الصداق وأمىوابتكاح من س اهن قالتعائنثةرضى اللهعنهافا-تفتى الناس رسولاننةصلى اننهعليهوس
قكوفلهوترغبو نان سكحوهن فبينهماناليتيمة اذا
ىون
لةت
ءلاسة
سزاوج
نلهع
لال
بذعلداك فاانزل

«لحقوهابستهافى! اكلاهل_داقواذا كانت مغو بةعنها

كذاانجتالومالرغبوا فىنكاحها ل

فىقلةالمالوالجبالثر كوهاوال .واغبرها.قاتلةرككوانهاحين يرغبونعنهافليس طمأن ينكحوها
اذارغبوافههاالاأن.ةطواطا و يعطوها-قهالاوى منالصداق © وقولهتءالى (والمستضعفين
املنوادان) يعنىو يفتيكف الستضعفين من الولدان وهم الصغار تاعنطو وهم -قوقهم لا انلعبرب

ان :ك<وهن لجاطن

افلىماهلءة كانوا لإبورئون الصغاراًيضافنهاه م الندعن ذلك وأعسهمأن بعطوهم <ققهممنالميراث(وأن

أوعن ان ت_كحوهن

ملتيمن (وال تضمغ

يفعنيىحاز © عليهوقوه نما(لوانامر أجافت منبعلها”نور أاواعراضا) (ق)عنعانشةفى قوله

نقوموالايا اىبإلةسط) يعنى بالعدلفى مهورهن وموار شون (وناشعاوارن خيرفاناننهكان 11

ملنولدان) أىاليتائى
ا

تعالىوان اعمس أةخافت من بعلها نشوا أواع راضاقالتنزات فالمرأة :كوروعتداارخلا بمحتكتريا

و#هروورمء طوف على

فيربدطلاقهاو يتزوجغ_يرهافتقول  4مسكنى لانطلقنى زوج غسيرى  3نتفى حل مانلنفقةعلى

يتائى النساء وكانوا فى

احاوالصلح خيروقيل نزاتفىعمرة
حصا
لني
صا أ
معاايوم
وناح
نلاج
دى ف
يهال
والقسمةلىقاات فذلاكقولهت
بنت تممسدبانمةو يقهالاسمها خولزةوفجهاسعد بنالر بيعو بةالرافعبنخدع نزوجها وهىشاءة
فاما كبرت تزوج عاهاامسة وشىابةواثرهاءليها وجفاالاولىفاتتابنة _#دبن -لمةنشنكو

الاطفالوالنساء (وأن

صبلاىللهليهول فنزاتهذهالآبةوةيل كانرجل هامسأة3د كبروتلهمنهاأولاد

الجاهل -ة اتمابورثون
الرحال! قواءبالا.وردون

زوجها راسلوىلانه

تقومو الايتائى) 2

فارادان إطلقهاو يتزوج غيرهقات لاتطلقنىودعى أقوم

كالح تذعفين بمعنى1-5

وانشات فلا:قسم لى فقالانكان ؛بعل ذملك فيوأحب الىفاتىرسولاللهه لىالن-هليهو[ فذكرلهدلك

فى تان

النساء

وق

المستضعفين وأفنتقوموا

أومنصوب يعنى ويام
ان تقوموا وهو خطاب

للامة فأن ينظرواطهم

سوتوفواطم حقوقهم
(بالقسسط ( بالعدل فى
مبراهم وماطم ( ومانفعلوا
محنبر ( شرط وجوابه

رات 1

1

نانشكت

فانزل اللهه ذه الآبةوانا ص أةخافت إعنى عامت وقيل ظنت وقيل باللمراد نفس الحو لانالخوف
لاالخاصع_نلدظهورالاماراتالدالة -لىوقوعهءن
بعلالانه_-دام رأة لمراي بساك

بعلهايعتىمن زوجها والبعلهواك.دو .سمى الزوج

ادا «ضاجعتها اص إهمنالنثمزوهوا رتفممن الارض

والندوزقديكون املنزوجين وهوأنكر دكلواحدمنسماصاحب»فنشوزالزوج هونبعرض عن
جهفها يورك «ضاجعتها أوسىءعشمرتها
المرأة وهوقوله تعالىأواعراضايء_نى بوجههعنهاأو يوعبث
أويشتغل بغيرها وقيلالمرادمن النشوزاظهارالحشونةفى

!تقول والفعل والمرادمن الاعراض السكوت

عن الخيروالثمر والابذاءبل؛ءرض عنهابوجههأو يشتغل بغيرها (فلاجناجعايهما) لق فلاحرجولا

ما
ه(
ناح
بصل
ارًة(أن يصاححا)منالمدالحةوقر:ى أن إصلحابضم الياءوكسراللامءنبالا
| ثمعل اىلزوجو م

ذلكالاحلطمامنعخابله
مأ خافتمن بعلهنادوزا)توقهتمنه
ندعليا)أى فييجازبكعايه إوانا
(فاناللكها ب

دلخا)

وأمارانه والنشوز أن تحاف عنهابإنعنعها نفس>ونفقته وان دوذمهابسب أوضرب (أواعراضا)عنهابإنية_لحادامها وموًانسامها سب

كرسن اودمامة أوسوءفى خاق أوخلق! وملالأوطموحعين الىخرى أوغبرذلك

(فلاجناحعلبهما أنيصلحاينهما) كوق:صالخا

نارق
لهوقدد ل علءئاممل
كانابراهيمير بداعاءالطعام انفسهاحةم لنادلاك
بمصرفالخايإهلغامان ابراهيملو

مادخلءلى الناس»ن الشد ةفر جعغامان|براهم به_برطعامفروا برطحاء من الرملس_هلةفقالوالوجلنا

من ههالذبطداء ليجراىدل:نا|سأانلاقودرةفاناسصى ان نر مهم وا بلنافارغةفلؤامن ذلاك الارلمغلرائر
لذاك ول-كان الناس بمابهفغلبته
ىبراههم دلىاللقعليهوس-لم فأعامودوسارةناءة فاهم
التىمعهمتمأنواال ا

سبيحان اللهماجاءالغامانقالوابلىقالت ؤاؤابثئ قالوا
عمناهؤنام وأسقيقظت سارةرة-ارتفع النهارفقالت
ىوه ددقيق ,كونحوارى فام اتلخباز بننبز واوأطعموا
ن فمقامتالىالغراثرففكتهافاذاهى مبلااج

الناس فاسقيقظ ابراهيم فوجدر ع الطعامفةالياسارة نمأهبذلافكقالت منعانلداميصلكصرى فقال معطوفة على اةبيللهام
يث
حنىدوف
لامع
ان ط
يك
هد امنعند

خليلىاللةقالفيومئذا

هليلاوقيل ل أراهاللهماكوت السءواتوالارض
ذه الل+

وحاجقومه

فواىدللعهاهم الىنوحيد دومنعهم ٠ن عبادة النجوموالشمس والقمر والاوثانو بذلنفسهللااقاءف
النبرانو بذلولدهللقر بإنومالهلاضيفان اَذه اللهخليلاوجع_إواماماللناسيقتدىبه

هالسلاملما كسرالادنام وعادى قومهفاللهءزوج_ل
وفذر تهوة ل ان ابراهم علي

وقي لمادخل

وجع ل الدءوةفيه

اْذهالله خليلا

عليهالملاكة فظهم ضيفافةرب الهم تملاء و باوقالكاواعلى شسرطأمنوا النقأوله

وتحمد وهفى رهف ال جبر يلأنت خليلابنهؤن بومئذسمى ابراهيم نا يلالله(م)ع .ن أأنس قالحاء رحل

ال اىلننىصلىالنهعليه وسل فقالياخيرالبر
تمداصبىالنهعايهوسل خايلا
عفدل »وقد اتحذ ابنه

سرت

اممسزات

اعذابراهم خليلافقدثيتف الصحيحينءن ألى

صل انلعةليه وه لانهدقاللولكنت متدذ اخايلاغرر فىلاخدت|اباك رخايلاوءن
سعيدالخدرىعن النبى

متتخد اخايلالا د تابا كرا
ان مسعودء ن النىصلىالنةعليهوسل لوكنت م

و

اد

ٍزادعلىابراهيم
هسلو
ىل عليو
ةن صل ا
ك'نالدد ي2نين اغلا
حرجه مس 1فقد”ددث موذ
اتخذاللهصاحبك خليلااً

حال

اي تسد

سل مليوس 0مل اللةو<يدبهفقدحاء قحمد شعن انعيا سأن النى

ىودنهمافاىلس.موات
ترجهالغرمذىباطولمنه عقولهتءال(
دلىانعليهوإ قالالاًواأناحبيب اللهولاكرا
وما الارض) قالأهلالمءافى مادعااللهلحلقالىطاعته وعمادته والانتمراد لامي بينسءةملكهلبرغب

اماقاليهبالطاعةلهوانماقالماف الموات واملاارضولية لمن لانهذهببهمذه الجنسوالذى
يعقل اذاذ كروار يديه !لجنس ذ كربلفظةما (وكانالله بكلثئحيطا) يعنىعالماعل احاطة وهوالعل
ىايش ذ عنهنوع الاعامهوة .ليجو زان كونمه 5محيطابالة_درةعليه
ةل
لجه -ت
بالشمئن ك و

 0قوله

عزوجل (وإستفتووك فى النساءقل الليهفتيكمفيين) الآبةقال ان عياسشق نات 1معكةوة85
تقدمت قصتون فى أولالسورةوقالتعائشةهى النتدمة تكو نفى ح رالرجلوهووام 0

|ذا كانتذات جالومال,أقلمنسنةصداقهاواذا كانتغيرمم غوبفيوالق|ة الججال ولاتلركها
ا
وفى روقاباةلتهى الي..مة نكونف خ رالرجلوقد مراكلههففىيرغب عنهافلا يتزوجهالدمامتهاو بكره
بأزنوجهاغيرهفيدخلعليهو يشمركةفىمالهيحب هاحتى موت فنهاهملعنذلك وانزل هذهالآيةفقال

اشأءنوحاطن والاس_تذتاءطلى الفتوىوهواظهار
و يسةفتونكيعنىو ستتخبرونك ا ,لامندسفى
ماأأث_كلم انلاحكام الشمرعويةكشفه وتاديلبنمهفقاسل
سرون والذىا:.ة موهؤيههوميراث النساءوذلك
انهمكانوالابورثون النساءولاالصغارمن الاولادتآفباةمنازللميراث قالوا بارسولالنه كيفترثالرأة
يلكهم شفأىنالنساءوحاطن(ومايتلى
تدال
فشم
والصغيرفاجامهم مهذهالآبقةنالليهفيك فيهنيعنى قييلا
ع1يكف التكتاب) يعن يىفتيكمفيياتلعىليكمرالمعنىان الليهفتيكفى اننساءقا أنزلقكتابه علي وقيل
ض »:تعظيمحالهذهالآيةالى تت_لىعاريكموانهافاللوحالمحفوظ
المرادياتكتاب اللوح الحفوظ والغرضم

اذاللهابراهيم خليلا

لاطعامه الطعام وافشائه
السلام وص .لانه باللدل

والناسنياموقيل وى

اليسهاتما اتحذتك خليلا

لانك تحب أن تعطى ولا
تعطى وفى روابة لاك

تعطى الناس و لاتسأطم

وفى _5وله (ولله ماق

السموات وافلارض)
دليلعلى أن اكاذه خايلا

لد سضتر نه
لا<ةياجهتعالى لانه٠خزه
عذنلك (وكان الله ثئْ

عيطا)عاا(وبتفتونك

ف النساء) وتسألونك

الافتاء افلىنساء والافتاء
تدييناليم (قل الليهفتيكم

فيونّ ومات_لى علي ف

الكتاب

(فاوائك بدخلون اونة)بدلون
النواة الراجع فولا

وعمال الصالحات جيعا
وحازانكونذ امعد

( 2 )1موأكبوعمرووأبوكر (ولايظامون تقيرا) قدرالتقيروهوالنقرةىظهر

وةدعب جيع ااصالحات بالعملفاذاعملبعذهااستحق الثواب
تلاي
؛حدا
نانأ
أض ل
ربعي
الدالحات لات
(فاوائك بدخاون الجنةولارظامون نقيرا)النقيرنقرةفىظهراانواةومئهاتنيت|انخلة قالابنع ماسير بد
لاينقدون قدرنقرة|انواةوهذاعلى سبل المبالغةفى فى الظلمووعد بتوؤية جزاءأعماهم منغ_يرنقصان
ووقو4هعزوجل

ههو بن ) لابين اللهتعالى' ن النهمن يعمل من
ند يناتءنأسلوجهه ل و
(وءن أحس

أحدالفر يقين دليلا على

ذكره اعنلدآخر وقوله
يمعنمل سوأجزبدوقوله

كقوال بهلى ن

وو

واعل أن دبن الاسلاممبنىعلىمسبن أحد هماالاعتةادوااء»الاشارةبقوله أسل وجههللهيمنى|نقاديته
وخضع لهفى سرهوعلا ندته وق لمعناهاً خاص طاعتهلله وقملفوضأميهالى انه االلامثانىمن مبانى
الاسلام العمل واليهالاشارة بقولهوه و سن يعنى فىع إواله فيد خل ف هفهل ال+سنات والمفروضات

سيل ب»

وأحاطتبهخط يدنهوقوله

والذين آمنوا وع_لوا
المالحاتءةقيب قوله

وقالوالن تمسناالنارالاأياما
معدودة (ومن أ حسن
ديناممنأسلم وجهءلله)

أخلص نفس هلله وجعلها

جاأتةك عرف لطا
ولامعبوداسواه

فقهالتعالىومن أحسن دينايعنى ومنأ > ديناوالدبن هو
نضْلِه
|اصالحات وهوموٌمن شمرحالاعانو بي ف

(وهو

مسن ) عامل لاحسئات

والطاعاتوترك السيا توقال!ءن عراس ف تفسبرقولهوهو محسن بربدوهومو<دللهع زوج لابشرك
بد

أقالالعلماءواء-اصارد بنالاسلام أ <سن الاديانلان في هطاعةاللهو رضاءوهمااً<سن

وا:رف الماثل ومعناهالمائ لعن الاديانكاهاالىالا_-لاملان كمالسواهمن الاديانباطلو<نيفا جوز

وبكجوون-الاللمتبع كانقولر بترا كباقالابن عباس ومندينابراهم
أنيكونحالا لاإراهمزأني
عايهالى_لام|اضلاة الىالكعية والطواف ومناسك المجوالمان ونحوذلك فانقلت ظاهره_ذددالابة

يقتضى أن شرع  -#صلاللةعليهوسل هونفس سرع ابراهم عليهالسلاموعلىهذ الميكنتمدصل الل
فالجواب قلت 'ن تسرع ابراهم وملتهدا خلانفىشرع مد
عليهوسل شرع«ستقلبهوليس الامىكذلك ا

صلىاننعليهوسل وملتهمع ز يادات كثيرة <سنةخصاللةبها د اصلىاللهعايه وسل ن اتبع.إةتمد
صلى الله ايهوسل فقداتبعملةابرااهملانهاداخلة فىمإة مدصل اللهعليهو.ل وشرع

وهوحال منا متبأومن

الاجمال

واماخص الوجهبالذ كرف قولهأسل وجههننهلانهأشرف لاءضاءفاذا انقادالوحه لنهوخذع لهفقهدانقادلله

ابراهمداخلق

لاعندجيعالامفان العربعكانوايفتخرونبالانتساب
و
وعبادنهوظذ اخصهباذ كرلانهكان مقب
توحيد اله

إبراهيم (واد النهابراهيم

خليلا) هوفالاملالخال
وهو الذى خَالاك أى

بوافقكفى خلالكأو

فىكلحالوقي_ل |خ1لةالاختصساص والاصطفاءوسمى
ىلنة
النقطعاليهوسمى ابراهيمخايلالانه! تقطعال ا

بداخلك خلال منزلك أو

ايبرلااهيلماخناهوالىفى النهوعادى فىادنهوقي لانهتاقبأخلاق حسنةوخلالكر ةوقل الخليللحب

فالخلة صفاءمودة توجب

ماعخنذىإةالنىهى بعنىاحبة  2قدكلاتمسإكالروحمنى » وبه-مى الخليل خليلا

الاسرار وانحبة أصؤ لانها

خليلالاءه جءل ذتمرهوفاقة_» و حاجته الى!للهتعالىوخأ اللإهلعندهى -كينه منطاعته وعصمته ودوفيقه

يسدخللك م يسدخلله

الاختصاص بتخلل

من حبةالقاب وهى ج_-لة

ءية-#لالى طامن
اعتراض
الاعراكقبولهوالحوادث
جةوفائدتها تلأكيد

وسترخاإهونصره والثناءعليهف دقأ:نىالنةعزوجل علىابراهم عليه' لام وجع_إهاماماللناس يقتدىب

واختلفوافى السسالذىمن أجإهاذ النهابراهم خا لافقال|بنعباسكانابراهيمصلىالنه-ليهوسلم

فسء<ط فقصدالناس
ةلنا
دا
شصاب
ن الناس فا
مىبه
أب لضيفان وكان منزلهءلىظه رالطرااقضف مين صي
باب|براهم يطابون م:هالطعام وكانتالميرة تأ>.:من صديق لهعدمرفبعث ابراهمغامانه الىخليلالذى

وجوب انماع لنهوطريقفتءلانمن بلغم انلزلنىعندالناهناعد خليلاكانجديرابانتنبعلتهوطر بقتوهلوجعلتها

2-7

الال
عالدىاأوندلا يغيدتأبيودالدواملانهلوأفادذلك لزاتءتكراروهوخلاف الاصلفعل.ن ذاللكدأانود
لله كن » 0-عنالنه داك
ل

ى الذىئة  5و وءدداحماوزأوممك-اكطددقفمى:زه االلتتممدءاتقلا))علععي ابمرمق احد ادق

بسا)نىالامنية |
تاكتيتكوالا
(لبس,
ن اولهلوهتوكيد بليلغقولهوعدالنةحقا يي قوألدهتهاللاىل

ادنك كن المستة
والثالى مو كد لغ_يره

فقيمنلا)
| افعولةمن العنيةوالعنىتة_ديرثئ ا فلىنفس وتصو برهفيهاوالامنيةهى الصورةااصلةفى!انفس من تنى (اوملنألصد
الشئاذاوقم نففىس_4-هوأرادهوف الخاطب بقولبهالمياسنيك وألماانى أهلالكتاب قولان أ-دهماأنه ولاو هرات تلام عدي
خطاب للمسامين وأاهللكتاب !لم ودوااتصارىو ذلك أنهمافتخروافةالأهلالكتاب نيناقبل د
وكتاناقيلاكتابم فنحنأوىباهمش وقهالالس امون ندينا اخلااندياءوك:.ا بنايتضىعلى الكت ب وقد
آمَنا بكتابكولتؤمنوابكتابئافنحن أوى باللهمنكوالقول الثافىانهخطاب مرك مكةفى قوطملانبعثولا هذه ااتوكيدات مقابلة
ات !كنات فقوم انكناالنارالابامامعد ودةوالمعنى ليس الام بألامانى افا الامص مواعيد الشيطان الكاذية

النأأىلحادأصدق منه

وهوتاً كيد ثالثوفائدة

لقرنائه بوعد اللهالصادق
وًيعنىش ركافات عليه بزبهالناروقال الحسن هذانفى -ق
ولكن منعمل س ا
بالعقاب على المخير واللكبير ولازى

العكفارخاصةلانهم جازون

ااومن بسى عملهبومالقيامةوا-كن حزى با<سن © لهو تتحاوز

عن سيانهوبدلعلى صدةهذاالقولسياقالآبةوهوقوله (ولاعدّلهمن دون اللهولادا لانصيرا) وهذا

]| هواللكافر فاماااؤء.ن فلهولىونك_بروقا لخر ونهذهالآبةفى حقكلمن تمل سوأمن مسإ ونصراق

وكافرقالابنع,باسهى عامةفى<قكلمنمل سوأجزبهؤالايأأنتتووببقباالنلبمتوتهعايه وقال
اعءنماس فى روابةأبىصا عنهلانزالتهذ الآ شقتعلىالمسامين مثقةثد بندة وقالوايارسولالله

إلهحسعنةشر<سنات ومن
 ١وأشامن لسوملأغير كفسكيف الجزاءقالمنهما يكونالفدنيافن يفعم
حوزى بالسيث نقصت وأاحد ةمن عة مر<سذانهو بقيتلهنسع حسنات فوبل ن غلبتآحاده أعشاره

ةو ينظرافلفضل
نيئة
سلس
حانك
وأمامن كاالنجآزخاؤرهفةىفيةا ب<لنبياننهوسيا .نهفياق مك
لو بدلعلى صعةهذا ا'قول.اروىعن أبىهر برقالا
لضو
ضف
فذى
فيعطى الوزاءالفهىنةةؤتى كل
ففىكلمايصابيهالمسلم كفارة-تى النكبة ينكبهاوالشوكةيشا كهاأخر جهمسلموعن أبىركاكلمديق
از بهولاجدله.ن
عايهوسل فنزلتهن يعمل سو
قال كنت عندرسولاللّةصلى الله

دون اللهول'ولا

و س يلاأيا بك رالاأقرتك ابةأرزنااتعلى قلتبلىباروللاهقال فاقرانبها
هلهع
يلىال
للهص
نصبرافةالرس ول ال

فلاأءلالاأنى وجدتانقصامافظهرى فةطأتطافةالرسوالاله صلاللعهليهوس( مشاأ نك بإأباكر

لاوايانه (لدسبامانيكم(
ليس الامعلىشهوادحم
و أمانيم عا تركو
أنتنفعك الاصنام 95ا
عاق أهلالكتاب) ولا

على شهوات الو-ود

والنصارى حيثقالواخن
ؤاهان سنا
الهو
حنايءال
أب

النارالاأيامامعدودة (من

يعملسو أيجزبه)أىمن
المشركين وأهاللكتاب
بدليلقوله (ولا>-لهءن
دونالله واياولاضيرا)
وه_ذاوعيدلا-كفارلانه
قالبوعده (ومن يعملمن

قلتيارسول اللهبإبىأنتوىأو ينامععل دواوانال بون با لنافقالرسول االلله
لصهلعل.ه و 0
اما الصالحاتن كذرأوأنثى
فيا<تى تلقوااللةرَليسعلي ذنوب وأماالآخرونفيجقع
أنتيأيا ب ركوا اؤمنونفتجزون باذللدكن
و«ومؤءن) فقوله وهو
ذلك طمحتىبزوابدنومالقيامة أ جهالترمذى وقال حدبغر
بس
هقذا
وهءة
رسناد
دوفا
ىالو

الحديث منغيروجهعن أبىبك ورايس لهاسناد دحوقولهولا د لهمن دون اللهولياولا نصيراقالا.ن عماس
فتاو
فةافىر-ق
كخاد
سآبة
لهال
انهذ
بر بدوااياعنعه ولاك_يرا,نصردفان قلنا ا
ففانهلاولىلاحدمن دون
دق كلعاملسوزءمن م وكا ر

يلهاظاهروان قلناائهافى

ملقيامةرلانادرفااؤء نونلاولىطمغير
بو ا
الله

أحدااعن اللهوقولهتعالى (ومن يلعممن ااصالحات
يلهس عنمح
لنال
فاذ
الله وشفاعة! اشافعين-:كون ب
6

منذ كأوأتىوهومؤمن) قالمسمروقلمانزات من يعمل سو از بدقالأهل الك ابن وانتمسواء

هىمن
فنزلتهذهالاية اقلاملفسمرون بيناللهت اعلىبيندالابةفضيةالو منينعلىغ_يرهم واقفظة
ومنل ف
( 6ه ( -خازن)  -اول )

مؤمن حالوم-ن الاوى

للةبعيض «الثانية لبيان

الاءهامفىمن يعمل وفيه
اشارة آل أن الاعنال
لست من الاعمان

اخ

يحتمل ان يحملهذا الحتغيويرعاللىتغةييرتأعاق بظاهراماقمثلالاوشلموشوصعلرو ي لدعلي»قول

لالقه
صلىال عهليهوسللعناالللوهاشمات والمستوثماتوالمتنمصات والمنفلجات للحن امغيراتا خ
أخرجاه من رواية ابنءسعودوطماءن أسماءقااتلعناللبنصهلعليه وس( الواصلة والمتوهإةوقيل

تغيير خاق اللههوالاختصاءوقطع الآذانحتى اانلبعضاماء حرموكرنس اخصاءالغ.-م وجوزه
بأنىوقاص قالولا'ن رسوالاللصلىالثهعليهوس رد
بعض العاماء لراضنفايظهاغهرا(اق) عن سعد ن
علىعمان بن ظعون لاااختبتتصليناالتبملهوترك انكاح والانقطاع للعبادةعن نقافاعلكان !إن
بكرهالاختصاءو يقولاننمافيءهالحلق أخراهملاملوكطأفومعناهفىترك الاختصاءةاء الحلق يعنى
(ومن يتخ الشيطان

تىهنّ وكلامهنّ واياسينّ و #وذلك
اف
كساء
ولن
سلبا
ا يادنهموقال! بنز بدهوالخ:ث وهواأن يقشممهالر.ج

واياهءن دون الولهأ)جاب

اقئم والانعامللركوبوالا كل فرموهاعلى | نفسهموخاق
بالهىخل
اهتع
وقمل تغييراخنانقههوان |ال

الى مادعاه اليه (فقد

الشمس والقمروالنجوم والناروالاعارلمنفعة|اذاس فعبدوهاءن دونالله(وءن يتخذالشيطانو ليام

خسمر خسيراناميينا) ى

الولىمن الموالاةوهوالنادصر (فد خسيرخ.سسراناميدنا)

حاون اسسع)

دو نالله) يعنى بتخدهر بإنطيعهفمايامسدنهوقيل

يوسوس اليهدمأنلاجنة

لان طاعة الشيطان نوصإهالىنارجهام وهىغابة الحسران بقفالآبةسؤالان ج الاولقاللاتحخدن من

عيادك نصيبامفروضا واانصبب المفرهوضوااكيئ المقدرااقليلوقال فىموضعاغرالاحتكودر خدالا

ولانازولانت ولاضنان قليلاوقاللاغو ينهم أجعين الاعبادك هنهمالخلصين رهذا استثناءالقليلمن الكيرفكيفوجهالجع
(ونيهم) /الاينالون فااللجوسابكفاانرالذين هم حبنالكشياطاننوولااً كثرمن االلىامعيدنفدىلكنوم قلمنالمؤمنين
فلفضل والثسرف وعلوالدرجةاللعهنودالمؤم:ون وانكاتوا أقلمن الكفاراككنهم أ كثرمنهملانطم
(ومابعدهم الشيطان الا ا
الفضل والشسرف والسوددوااغليةف الدنياولءوالدرجةالآفخرةوا أنشدبعضهمفى هذاالمعنىفتقال
إظهر خلافه (أوائك
وه.الاقل اذاتعدعثيرة » والا كثروناذايعدالودد
مأواهم جه ولابجدون وقيلانابليس لماللمن مآاذأمرادورأى المنةوالنارو عمانط_ذهأهلاوطذهأًه_-لا قاللاتخذنءن

غرورا) هوان برشي
عنها مخيصا) ملعادومفرا

عبادك نصيرا ممروضايعنى الذينه,أهل النارهالؤالالثاىمن أب لناباييس العمبالعواقب حتى يقول

(والذين أمنواوع_اوا

ولاضلهم ولاغويونلهاممننم .ولآمسنهم واقاللافعراف ولاتجدأ كثرهمشاكر إن وقالفنى

السالحات) ولمشبعوا اسراثيللاحتن-كن ذر اتلاهقليلافالحواب منثلاثةأوجه أحدنهاان!بليسظنّ انتقع مانهلمهاذمهور
مصالظنهو د على ذلك قولهتعالىواةد صد قعليهم |بامسظنهفاتبعو#هالوجه
الشيطان فالام بالكفر التىبربدها ملنهدمف

سند خلهم جنات جرى
من حتها الانهار خالدن

فيها أبدا)وقرأ النخى

سخيلدهم

الثاتى قالبنالانبارى المعنىلاجتهدن ولاحرصنفىذلكلاأنهكان بعلالغيبالوجهالثالث قالالماوردى

هن اللجائأنيكوندعل ذلك من الملانكة خ_برمن التهتعالان؟ كثراخلا'ق لايؤمنون وقولهتهالى
(إيعدهمديمنههم)يعناىلشيطان بعدحزبه أوولياءموينيمفوعدم وتنييتهاياهممباوقعف قىاب الانسان.ن

ألعم
طول ا
ررواني
دلمهان الندياومن نعيهاوإذانهاوكل ذلكغرورفيهب علىالعاقل نلايلتفت الىثئ

محادلمناوائنطالعمرهوحصلمقدودهفالموتوراءهبنغصعايهماهو
منهافر بمالمءطل حلمهرمذاوأر
فيهوة .ليعدهمو نيهمبانلاجنةولانارولابعث فاجتهدوافى تحصيلالاذات الدنيو نه(ومابعدهم

الشيطانالاغرورا) يعن بىاطلاوضلالا (أوائك)يعنى الذين اتخذواالشيطانوايا (مأواهم جيم )يعنى
مسجعه.ومستقرهم جههم(ولايجدونعنها)بع_نىعن جه (محيصا).عنمىفراومعدلايعنى لايعدلون
عنهاالىغ_يرها والابدطممن ورودهفاوباهلاخالدماذ كروعيدالكفار تابعهبوعدالوْم-:ين فقالتعالى

(دالذينآمنواوتملوا الصحااتسندخلهمجناتنجرىم تنحتهاالانهار)يعنمىنتحت المساوكانلغرف

(غالدين فهها)ييعنىف الجنات (أبدا)بلاانتهاء ولاغابةوالايدعدارعن د ة الزمان الممتدالذىلانقطاعله

ولاّدزاً كابتج زأغيرهمن الازمنةلانه لابقابلدأكذا ك ياقالزء
ذنك
ليل
به<ادلدبن
اوف قول
افديه
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_ ” “؟7تتت7؟تتتت تت اتب؟تت لقأ
على

ح

و .يغفرمادون ذلك منرشاء) مصتفسيرهفى هذ هال ورة(وهن ,شرك باللهفقدضل ضلالابعد ا)عن ا'صواب (انبدعونمن دونه)مابعبدون
هالااناثا) ججعأنثوىهى اللات العزى ومناةولميكن حىمنالعرب الاوطم صم يعبدونه يسمونهانثىنى ذلانوقب لكانوا
مندون الل (

إيقولون فىصنامهن هن بنات ألله (وانبدعون) بعيدون (الاشيطانا) لابههوالذىاغراهم علىعيادة الاص_نام فاطاعوهفعات
طاعتهملدعبادة (مسبد
ا) ا رجاعن ااطاعةعار ياعن ا خيروه:الاصرد

(اعنهاللةوقاللادن) صفتان

)١7

المشرك اذاتاب من شسركهوامنقبلت نو بتسهوصحايمانهوغفرتذنو به كلهاالتىعملها فاىحلاشلمرك
(دبغةرهمادون ذلك )يعنىمادون الثركاََ(لنيشاء)يعن لىمنإشاءمن أهل التوحيدقالالعاماءلما ا خير

اننأنيهغف رالشرك بالامان والتوبةعامناانه يغفرمادون الششرك بالتو بةوهذهالمشيئة فيمن ليتبمن
كاتبصيابرة أوااصغيرةمن غبرتو بةفهوعلىخطرالمثيئةانشاءغفرله
لذام
ذنو بهمن األهتلوحيد! فا
اا)
دلال
يض
عدضل
بلفق
وأدغله النة بفذإوورجتهو ان شاءعذيهميدخلوالنة بعدذلك (و من بشسرك بال

يعنىةد ذهب عن طر ببق اطدى وحم امليركلهاذاماتءلىركهفانفلتلكررتهذهالآبة بافظ واد
سفبب
فموىضعين من ه_ذهالسورةومافائدة ذقلاكتفائد ةذلاك التأدأكويلانالآبة اللاقدمة نزك

يعنى شيطانا مى بجدامعا

باناعنةاللهوه_ذا القول
الشفيع(*ن عيادك تصيدا

مفروضا) مقطوعا واجبا

لمق لالت عمال
وسعةوس_-عون وواحد

لله (ولاضام-م) بالدعاء
الىااض-لالة وااتز-.ين
والوسوسةواو كان انفاذ
الضلالة.لي-هلاضخل |ادكل

ونزات هذهالآبةفى سبسآخر م وهوانالآبةالمتقدمةنزات فىسبب سرقةطعمةبنأ بيرق وئزات هذه
رفىتسديباده ومونهءلى الثمرك ف قولهعزوجل (انيدءونمن دو نهالاانانا)يارت فىأهلمة
الاآبة
اأحدهاانهم
بيعنعىمماد ون من دون النهالااناثالان كلمن عبد شيأ فحةادعجاته وقوفلهىانائقوال
(ولامنيهم) ولالقينى
كانواسمون أصنامهم بأسماءالاناث يقولاون للاتوالعزى ومنناةكقالاانلموا قولون اد مكلةبلق ًنتى
قاو مه املامانىالباطلةمن
اداث قااللزجاج
ووا
ها ر
ةمك
.حفي
«نىفلان وااقولالثافىااثابعنىأمواناقالالحس.ن كللتخىئلشارو
طولالاعمارو بلوغالآمال

والمواتكاها يرنها تكخابرءن المؤنثتقوله_ذه'خرتصكننى وه ذ:الدراهمتنفءنى ولان لاثىأنزل
اسنمثى على (ولا نهم فليبت-كن
درج-ةمن الذ كرواميت أنزلد رجةمن !الى نالموات أتزلمنا.لوحان وقدياطالقا
ذان الانعام) البتك

ااكةو .قولهن بناتالله(واندعو ن)أى ومابعيدون
لبد
الجاداتوالةولا لثااثانبعذهمكانيع
وسادتكهنةو بكامهم
(الاشطانامى بدا) قالابن عباس !كل صتمشيطان بدخل فى:و فهو رتراءىنةلل
انام
طعون
ين بد
_ىوا
ثءال
اللهن
لقالا
الات
فلذ

بدا وة_.لهوا بلس لانهأغواه_م وأغراهم ءلىعمادتها

وأطاءوهسفعات طاعتم.لهعبادة والمربدوالماردهوالمامرد العاتى مارج عن ا(لطلاععنةهالله) 'ى أبعده
(ال) يعنىبلاس (لاتخذنمن عبادك نصبباءفروضا) «هنى حظامةدرا معاوما
اللهوطرده عن رىته وق

كل م أاطيعفيهابلس في ونص!يهومفروضه وأص_لالفر اضلقطعوه_ذا النصيبهم الذينيتبءون
خطوانهو يقبلون وساو.سه (ولاذام) .عن طر باقق واارادبهالنز بين والوسوسة والاذاي ساليهمن

الاضلالئ قالبعضوملوكانت |اضلالةالى! بلدسلاضلجيم ا(مدالقامننهم) قالاب عنباس بري:دويف
التو وبتاةخيره'وقال لكاىأمنمومانلهاجذةولانارولابعثو قيل أه :يهمادراك الونةمععامللمعاصى وقيل
والاخواءوالاهوالالداع.ةالىالعصيانوقيل أمنمهمطوالاليقاءفى الدنياونعيمهاايؤثروها
آنبنطمرك ب

القطموالتبتيك للسكثير
والتككن بزاى لاجام-م

ع-لى أن يقطعوا  ذان
الانعام وكانوا يشقون

آذان!ءاقةاذاولدتجدسة

أبطنوجاءالحامس ذ كرا

وحرموا على أنف-هم
الانتفاع مها (ولاس نهم
فليغيرن خاق الله) بفقء
عإن ادانى واعفاتنه عن

ناو يشقونها وهى البديرةوذلك انمهكانوا
وعنى
)
عم ي
طنعا
قالا
بان
همكن 5ذتسن
بلام
ية(و
ااخر
فىال
عل
الر بكاوبلأخوصاء وهو
بشقون ذانالذاقةاذ ولدت سأ بططنوجاء امس ذ كراوحر.مواعلىأنفسيمالاتتفاعمهاولاير دونها
رف بنى
واتم
ظاىلبه
#احف
مب
يالاس يعنىدءن
عه)ق
نالل
ناقر ب(وةلآمس نهمفايغيرنبخاق
عن ماء ولا مىعى ووسل طم بلس اهذ
آدمأوبالوشمأوبن الانساب
بلحلا لوقتغييليرخاق اللةهوتغيبراافطرة التىفطر الاق عايها
واتلغليهيردين اللهه وال ارام ور ا
واسب_:اءحاقها أوبتغيير
شيب بالسواد أوبالدر َ(
اح ييا
ص
ب
ال

ْ

ْ
١

١

١

ير

يي يي

بم

وا تحلل أوبالتخنث أو بتبديلفطرةاللهااتىهى دين الاسلام لقولهلاتيد يالندالقه
لبآلبة أوفىقاتل جزة
(*) قوله اولهآوابنةالمتقدمةال الذىذ اكلرآهبةءانلدمتقدمةانهانزات ف أىهل اكاب المتقدمذ كرهما ق
وأصابه أو جوابرجل سألعن الشمرك انز قولهتعالى قل باعبادى الآبةولميقدملسرقةطعمةذ كراءلى انهلايظع رأن نكون سيت

تزولالابة كاهوظاهر أذ معحمده

مسوه ورور يد لمنكي رأومن تجواهم أومنصو ب علىالانفطاع:منى ولكن من أم بص _ادقةفف
(الامن أمىبصدقة)الانمهوىمن أ
نواه امير( أومءروف)أى

(أواصلاح بين الناس)
أىاصلاح ذَاتَالن
١وءن يفعل ذلك )المد> ر

رض أواغانة

مألوهاوفلأموركالدجبيالاهطدقةالزكاةو بالمءروف التطو

5

محلو نوة من الارض وقيلأصلهن النحى والمدنى لاخيرفى كثيرمايدبرونه ويتناجونفيه (الاءن
ئوقل بادلا رف
مر بصدقة) سو الاقوق نس سد ة

من فعلذللكر باءاوترؤسا

وهومفعول والاشكال
انهقال الامن ص

تمقال

ومن يفءل ذلك والجواب
انهذكرالامى باخابراردل
بلهعالىن فهااعلذهادخ_لى

الأمبهزفمىسةاخيربن
كان الفاعلفيهمأدخل ثم
قالومن :فعل ذاك فذكر
اأفاع_ل وقرن بهالوعد
بالاجرااعظمأوالمرادومن

س
عءن
اعبر
لاكف
ايبذ
يم
بالفعل (فسوف اونيه

أجراءظما) يؤت ءابو

عمرووجزة(ومن يشاقق
الرسول.ن بء_دماتمينله

المدى) ومن حااف

ارسولمن بء-دوضوح
الدايلوظهورالرشد (ويتبع

غيرسبيل المؤمنين) أى
الفسيل الذىهمعليه *ن

الدين الحنيئى وهودايعللى

1

الحدرث الافماكانمن أعال المسيروقينهواستناءمنقطع تقد برها أنمنأميبى_دقة وحث عاءها

(ابتغاء مرضات الله) (أومعروف) به#نى أوأمس بطاعةاللهوماكيزه'شرع وأعمسال
للب رضاالةوخر جعنه

ا

فيهمن

البراهامءروفاللعاقنولتعرفها (أو

الىما
اين
جتحعادم
اا
رن و
تيني
يتدا
اصلاح بينالناس) يعنىالاصلاح الكالم

كانافيه من الاافةوالاجماع

علىماذن اللهفيه وأعسبدعن ألىالردد اءقالقالرسولاللصلىاللهليهوسمألاأخبركبافضلمن درجة

ااصيام والصلاةوا اصدةة قالوابلى بارسولالله قالاصلاح ذاتالبين وانفسادذات الدينهى الالةة

أخربهالترمذى وأبوداود وقالالترمذى و بروىعن الننىص_لى اللفعليهءوس لماندقالهىالحالفة

لاأقولتحاقالشعر ولكنناحللقدين (خ) عن سقهبلبانءسعادفانتأهتللوا<-تى ترامواباخارةفاخير
رسول الله صاللىلهعا يهوس_ل فق ال اذهروا بنانصالحبهم رف)ءنا أممكتومبنتعقبةبن أنىمعيطقالت

ةسول خيرا
يلنا
فبينا
سمءت رسوا ل اللصلىاللهعليهوسل ٍ:تقول لس السكذاب الذى يصل بايئننين أوقال
ا

أوإشهى خيرازادمسم فروابةهقالتولاً

و

ا ارب

والاصلاح بين الهناس وحد يث الرحل زوجةهوحد يالتمرأةزوحها (دمن يفعلذلك) يبعنى هله الاشيا
اللىذ كرت (بتغاء مىضات الله)يعنىط لبرضادلان الاسان اذا فعلذلكخااصالوجه الله نفعهوان فعله

رياءوسمعة] ينفعهذلك اقوا600

اماالامالبالنيات!الحديث (فسوف نؤتيه) ي»نىق

ا للانأل سهماهعظماو ااذاكانكذلك فلايع قمدره
الآخرةاذافعل ذلك ابتغاءمى ذأ الله(أجر ١اعظها)ل <د

عىمة أيضاوذلك انهل اسرق وظهرت عليه لسرقة
الاالهققولاهعزوجل (ومن بشاقق الرسول )نزلطتف
كة كاذرامى ند اعن الدينقاتزلاالع زوجل فيهومنبشاقق
مرب
لةىفه
اضي<
خاف علىنفسه القطع والف
الرسول .ه:نى> الفهفى التوحيد والا ان وأصلهمن المشاقةوه ىكون كلواحدمنهوماف شقغ 0
من بد اران لاطو )أى وضحلالتوحيد واحدودوظهرلهصعةالاسلاموذلكلا طنع.ة كانقدنبي

لدىاأنزل فيه وأظه رمن سرقتّه ادل عل عدن الاكلدة ادي ارسولا صل_للةىعلي»وس_لم وأظهر
للو منين)يمنىو يتبعغبرطر بق المؤمنين وماهمءليه.ن
ايي
الشقاق ورجعءنن الاسلام(و يبعغيرس
الامانو يبععبادةالاوثان (نولدامانوالى)أى نكا افلىآخرةالى ما ونلاىلفدىنياونتركهومااختارلنفسه

(ونصلهجيم) يعنوىنازمهجهاومأد لهمنالصلىوهولزاومالناروقت الاستدفاء (رشاس يا يعنى
ارجع الىالنارروىا نالشافى سئلءنابةمنك تاب اللةندل علىان الاجاع حة فقراًالقران
ودس م
ب

بكلاانع غيرسبيل
تذل
اين و
ثاماثةهسة <تى اس خرهجاهلذابةوههىى قولهآعالىو يبع غيرسبيل المؤمن

|ا|ل|مؤمئين وهوء فارقةالجاءةحرام فوجبأنيكون انباعسبيلالمؤمنين ولزومجاعتهمواجباوذلك لانالل
انالاجاع <دلاجوزحاافتها

تعالىاق الوعيدءن يشاقق الرسولو فرعيل لون ست

اناجاعالإمة جه جُُقوله

لاجو زكخالفةالكتاب والسنة
لاناننتهعالىجع بيناتباع
ال هآذبهة فشىيخ منالاعرابجاءالىر.رسولالنةمل ابنهعليةوس فقاليانى اللهافىشيخ منهمك فى
نزلت
فيرسميل المؤمنين وبينمذاقة
علاىلل
نونه ولياوألواقعالمعاصىجراءة
رته وآمنت بهول أت ذم د
الدتوبغيرانى:1/شركبإلنمهذع ف
ءَرودلَ اام رأ عترك به)نزات ف طعمةبنأ برق أيضالكونهماتمشركا .وقالابنعياس

الردول فىالشرطوجعل

سؤاءه الوعيد الك_ديد
فكان اتياعه-م واجبا

ءزوجل ومانوهمت طرقةءين الى|أعزالنهه رباوانىلنادم تائبمستغفر فاحالىعنداللهفانزلاللههذهالابة
اناللهلا غف رأن شرك بهفه_ذا نص

صر يبان الث

كّ غبرمغفور اذاماتصاحيه عليهلانه قدثيت أن

سس
#آ#أ ل ل

كوالاةالرسول( نولهمانولى) بجعلهواليالى نولىمن الضلالوندعهومااختاره

المشرك

 05خطيثة) صغيرة (أواتما) أوكبيرةأوالاولذنبيينهو بين ()498

ابلفعباد (ميربمه
اىلذن
ر بهمواظءان

الانسان.رالظل هوالشمراك فادونه (مستغفرالة) إنعنىمن ذ نوبه (حداللهغفوراز-ما) فى هذه

بريا) كارى طعمة زبدا

ف(قدا-تمل بهتانا)كذيا
حكين حدهماأنالتوبةمقبولةعن ح.عالدوت الكبائروااصغائر لانقولةومن
الآبة دلبل على
دل قاأدورظم نفسهء مالكلوال الثانىنظام رالآبةيقتضى أن جرد اتلغاسفاركاف وقال عظها (وانما مبينا) ذنيا
توب (دمنكسباقا)
لعصهم انهمقيدبالتوبةلانهلا :.فعالاستغفارمع الادسرار عليالذ

رتعنى ومنن عمال

ذنماببايائمبه (فائهايكسيهعلى نعسه) يعنى|نمايءود وبالكسيهعليه والكسيعيارة عمايفيدجرم تفعةأو

6

اد

قرلا

7

ل

ظاهراوه_ذا لانهبكسب

الاثم آتموبرى البرىء
بإهت فهو.جامعبين الامى بن
والبهتانكذب مهت من

(كاناشعليا) ' بارت

ا

لقعوقيل0
اذحكعا
رع  650يعن

عردوع ند اقدامه علىالتو بة كما نقتضى خكيتة ان :شحاوز عن ١١تانبو  2رله ويقملنونته
 2ب

خطيئة أوانما)ةءلىان الخطمده هى اصغيرة

الك

فىقلت

(زمن

تالت عولكيرترة عل الخطرئةهىالذف

قول عليهمالاعل لهبه(واولا
فل اللةعلييك ور جته)
م

واطفه من

الختصس ابا لوالا لدبت ا تعدى الى |اغيروة .لان الخطيئة هى سرقة الدرع والاأمهو :عيئهالكاذية

الاطلاعءلى سرهم (طمت

فانقلت

طائفة منم-م) من فى

(نمرمهرياً)

دبعنىثميدف

الخطيك-ةوالام اثنانف-كيف ود

عاجتاه رافش

ركو نت

يه لمترقة الىالمهودى ومسرق

رفةولهميرمبقلتمعناهتمبرمياد هذبن المدا نري
الضمي

وقيل معنادم رم يهمافاكتئى باحد ساعن

و-دملانهأقربمذ
الاخروقيل انه:عودااضميرالى الاثم

وقمللان ااضمير يعوداى الكسي ومعناه أميرميها كر

كور

(فقداحمل بهتانا)الببتانمن الببت

وهوالكذب الذى تحيرفىعظمه (وانما«.مينا) ينعنذ نيابدثالانهبكسبتالانمالم وبرميهالبرى ءباهت
ديع نين الامبين قُُقولهءزوجل

(رالاف

لطليكورت)
ا

هذهالآبةمتعلقة بقصة طعمةن

ىلولافضل اللهعليك
لو
ه
ضا-بهم فقولنا
تيه سلمس
صلالعل
أورق وقومهحيث لبسواعلى رشول اانه
يعنى باحمد بالذوّةورجمه.يعنى الدسمة دناوى

منالاطلاعءلى أسرارهمفهوخطاب للذذىصلىالله
اليك
(أنيضاوك) يعنىعن القضاءرالحق ونوج

عليهوس (طمت طائفةمنهم )ي«نىا

طر بق العدلوقيل معناه طؤْكفى|.21؟ ف ارات

المع

قوع طخمة
لان
سام عناعرذ للك

هوس أنبد فععنهو مرُههدعن السمرقةو برى هااليوودى (وما
ع رذوا اندسارق ثمسألواا!:ى صلىاللدعا.

يضلون الانفسهم)  .نى ان وبالذلك يرجععليهمبسبب تعاونهم علىالاثومبشهادتهملهنأهبرىءفهمماقدموا
علىذلك رجع و بالهعليوم (ومايضرونك منثنئ) .عنىانهم وان سعوافى الاك فى الماطلفانت ماوقعت

ل+الوماخطر بدالكأنالامم على خلاف ذلك ولقمدعناهومايضرونك
فيهلانك بذ.ت الام علىظاهرا
مة وانهلايضر«أحد(وأنلاللهعليك الكداب) يعنىالقرآن
صمة
لللعهادا
من ثئ فاىلى_تقمل فوعدها !
(والحسكمة )يعنىالقضاءمهما يعنىوأوجب بهمابناءالكعلىالظادرة كيف يضمرونك بالقائك فىالشموات
م نتعلوقيل
عو
عن

ظفراوا اراد بالطائفة بنو

ظفروالفميرفى منهم
يعود الى الناس (ان
إضلوك)عن القضاءباحق

ونوجى طرياقلء_.دل

ععامهسمبان الجانى
صاحبهم (ومايضاون
الا أنفهم) لان

وبإاعليهم(ومايضرونك

منثئ) لانك اماعملت

بظاهر الحال وما كان
خطر ببالاك انالحقيق-ة

عللىاف ذلك (وأنزل
اللهعليك الكتاب )القرآن

(والحكمة) والسنة

(وعلدك.لنكن تم)

نكن 7تع(وكانفضل النعليكعظها)اعنى ريزلفضل اللعهليكيادعظهافاش  1أولاكمن
احسانه ومنعليك بذ.ونهوءماهأكنزلعنلك.تكامبهوحكمة»ءوءضمك عنحاولاضلالاك فانالله أو من خفيات الامور
هوالذى تولاك بفذلهوشملاث باحسانهوك.فاك غائلةء نأرادك لسوء فنىهذهالآبه"نبيهمن اللّهءز وجل

أمءنورالدين والشسرائع

دمنأافر
ماحبا
النهعليهوس( على
دلى
لذديسه تم ه

زيط

قدا

دا

تقول
ح و
را
بوا
ر
بخل

وضائر القسلوب (وكان
فال إللهاعلككك

تعالى(لاخبرىكثيرمننجواهم)بعنىمننجوقىوم طعمةوقيللهىعامةفىجيعمايتناجى الناسب وهالجوى عظها) فيا عاك
5ع

الاسرارف التد بيروقي ل الو ىمانفرد بد بيرهقوم سراكان ذلك أوجهراوناجيته ساررتهو صلوان

وأنمعلك (لاخيرق

كثيرمن نجواهم )مو :تناجى الناس

٠.

#ءلو

.

واماقيل

6

.

9

٠.

0

٠

.

.

سب

09

-.

الممالغةلانه نعالىعالممنطعمة! نهمغرط ف الحيائةوركوبالماموروىأن معامةهرب الومكقواراة رب بالاعله
نلفظ

لسرق أهلءفسقط الحائط عليهفقدِّهوقيل اذاعثرت منرج على سيئةفاعلانطف خوات وعن رترمضى الله عنهانهبآقمدام بدسارق

ؤاء ت مهتب

وت#وله_ذهأولسرةةسرقهافاءف

الناس) حياءم:هم وخوفامن ضررهم
مطلم علوم لاعن عامه

عنءفقالكذ بتانانشعلايوًا خدءيده فىأولمىية

(4؟)12:

(ستخفون)

سنشترون (*ن

(للا؛-تخفونمنالله) ولاستحيونمنه (وهومعهم) وهو عالم6م

| ولاتجادل عه (انانهلاجبمنكان خوّاناً:ما) ي«نى وّانابسرقةالدرع أثمابرمي-هالبرودى وهو
فخيانةوركوب الماثم
ظى»وانمساقالتعالى <واءاأ:ماءلى المبااغةلتاعناهلىء_ل من طعمةالافراط ال
بر

الآنهناعية علىااناس ماهم

فيه من قلةالحياء والحشية

بودل عذلىلك أاننهزلفيهااقرآن دقمكةم تداعن ديثءثمعداعلى الاج بنعلاط :قبعلي»بيته
فسقط عليه خرمن الطائط فاماأص<.وا أخرجوهمن مكةفاقركيافءرض طىوقالابن سبيل ومذقطع به

نر هممععاءهم أنهوف لذملوهحتىاذاجن عليه الليلعد اغليهمفسرقهمثما نطاقفركبوافى طلبهفادركوهفرموهبالخارةحتىمات

حضرنهلاسترة ولاغيدة | و|منكانتهذه حالهكانكثيرا 1ران والاثمفاذلاكوص_ههاللهتعالى بإمبالغةف اىلحيانة والائمقالبعضهم اذا
(اذ يبيتون) بد بردك ||عثرت من رجلءلى سبئةفاعاأنخطوات و يروىعن عرامنه م بقطعبدسارق تأؤامءهتبكى وتقول

لهمفىية © قولهعز
وأ لهأيكنونايلا (مال ||هذه أولسرقةسرقها فاعف عأمنيمرايلمؤمنينفةالكذ بتانانلاب اأخذوعبد
اهرك) دهوند|]:وجل (#:تخفون منالناس)ب«نى يسةترون حياءمن الناسيربذدلك بنىظفربانهرث وهم قوطمعمة
طعمة آن برى بالدرعق

اأبنيرق (ولا-:تخفون منالله)يعنى ولاستترون من اللهولاستحيون منهوأصل الاستخفاءالاستتار

دار زيدليسرق دونهولف | و|انماف رالاستخفاء بالاستصياء عل اىلمعنىاللاانستتحياءمن الاس بوجبالاستارمنهى (وهومءهم) يعنى
انهم يسرقها ودهلويل

وال مبعهاملل والقدرة ولا عليهميئع من حاطملانه تعالىلاتخنىعخاياهفيةوكئ بذلك زر اللانسان

على أنالكلام هوااعتنى ||عنار-:كابالذيوب (اذيبيتونمالايرذىمنااقوا ل )يعنىيضهرون و .قدرونو .زورون ف أىذهانهم

القائمبالنفس حيث سمى ||اواأتصملديتتدبيرالفعل باطلعليملوةذقلكالاونقاوفميابينهمنرفم الام الىااللنىندعللبهوسلم
التديرةولا (وكان اننهجا ||فانهسمع قولطعمةو يقبلعينه لاتهمب_ل ولايسمع قولاابهودىلانهكافرؤل برضالطهتء لى بذاك منهم
يعملون حيطا)عالماعل احاط؛ فاطلعنبيهصل اىلنهعليهوسل علىسعره .وأهموابه (وكان اللهعايعماون  2يطا) ياعننهىتءالى لاحنى
(ها تمهؤلا)هاللتنبيه علندتي :نامر رعمادهوهومطاع علبهم ومحيط .لاتق عليهخافية (هأتم هؤلاء) هالادنبيه يعنى

قأت وأولاءرعىعدا ! ب|اغؤلاءالذبن هوخطابلقوم عن المؤسينكانواند ون عن لسو وطن دون جلا ما١
عنهمسيب أعهكمانوابوهم ف اخلظارعم مينوآصر لنزدلاد

لخنم

0

ولاق جاتو الخصمينبر بد

رقوأولاء ]|أنيفتلصاحبه عماهوعلي»والممنىهبوا أنكم خاصمتم وجادام عنطعمة قوومه (فالحيوةالدنيا)
الك لبعض أ وقيسلهوخطاباقومطعمة وفىقراءةابن مسعودجادلتمع-:هوالمعنى هبو أا نكمخاصمتم عنطعمةق
الأسكاء ا

ود

ا

لا

د ىإذاا ع ءد زعدايدنوواستنهام مب التوبيخرانتقريم

ول
ضنم
وءا
مولا
الك أوا
من الثين وببادلتم

(أممن يكونعلم .وكيلا) يعنى كاد محامياءنهم من بأسالنهاذائزلبهم هُُقولهتعالى (ومن يعمل
ا يظلنفسه) نتهزذهالآية فىترغيبطعمةفى التوبةوعرضهاعليهوقي_ل نزلتفىقومهالذين

وامعنىهبوانكمخاصمتم

حادلوا عنهوق_لى هىعامة فى مسبىءوء د ني لانخصوص البب لايمنعمناطلاق لحك ومءنى الآية

دخل
(نافلحييوةجاالنيا
الله عنهمبومالقيامة) لحن ]!

رةقة منقتادةواتماخص مايتعدىاالىنير بإسمال.وء
اعللطسعم
ومن يعمل سوأسى »بهغ يرهبمف
مصن الحلف كاذب
ها+ت
بىفي
لانذلك يكوانلفاحكنرا يصالاللضررالى الغ يرأو,ظ (-نفس يعن
ونحوذلك وق_ل معنا دومن يعملسواأىقبيحاأو يظل نفس برميهالبرى ءوقيل السوءكلمارأئمنه

خاصمعنهم افلىاخرة اذا خذهماللهبعذابهوقرىئءنهأى عن طعمة (أممن بكونعليو وكيلا)

الاسان

حافظاوحام :امنابلألسهدوع_ذابه (ومن يعمل سواً) ذنمادون الشسرك (أوإظلنفسه )الشرك أوسوأ قبيحا يتعدى ضرره الى
الغيركا فطععلمة بقتادةوالهودىأو إظالنفسه عا ختص بهكالحلف كاذب (ثميستغفر الله) 0-0نهد الله غفورا رحيا)
لهوهذا بثعاطعمةعلى الاستغفاروالتو بهدمنكسس اتمافانتما

لنت خيرفاعله

لان وبالهعايها (وكان اللهعلواحكيا) فلا يعاف
)س»
لعل نف

:/
(وكاناللعهلماحكيا) يعنىانتهعالىلايامىث بمشيئالاوهويع املهمصاءدة !لم  00قولهعزوجل(اءاأنزلنا
اليكالكتاببالحق)

قالابن عراس

زات هذه الابةفىرجل من الانصار يقَاللهطعمةبن أبيرقون ى

لدر
اهان
تنه_
نبنال
اادة
كهةة
وقالل
ظفر 'نالرثسسرقدرعامن حارله ي

ع فىجراب فيهدة.ي قعل

الدة.ق «:تثرمن خرق فى +1راب حتى نتم الىداره ثمخبأهاءندر جل من المروديقاللهز بدبانلسمين
فالندماأخذ هاومالههاء نعلفققالصاب الدرعلقدرا:ااثرالدقيق حتى
فالؤْست الدرعع ند طع.ة فل ب
دخلدارهفاماحلفر

دواتبعواأثرالدة.ى

الىىمنزل! امبودى فاخذوهم:هفقال المبودى دفعهاالىطعمة

(اناأتزانا اليك الكتتاب

الت أى عاويم

بايلنئاس عماأراك الله)
ل

التفعلءهوس

عليهوسل
لوسالوه أنيحادلعن صا حبهمطعمةفهم رسولاللةد_لى الله

أن عاقب

البودىوا ن بقطم بدهفائزل اللههذ هالارة وقيل أن ز يدبن السمين ودع الدرععند طعمة ؤحدهطعمة

|رانبالق يعنى بإا_دق و بإلام والنهبى
فاالئنزهله_ذ«الآبةانا أنزانا اليكيعنىباتمدالدكتاب يعنى :ه

لويك
هكاوأ
بعرف
ما
وقال الك يخأبومندور

رجهاللهعا أطمكبالنظر

والفصل(لتتحكبينلاناس ما راك النه)يعنى مماعلكالتهوأواجىليك وانماسمىالع البقيىر و بةلانه أفصوله المنزلة وفيهدلالة
لررؤ بةفىقوةالظهورروى عن عرا نهقاللايقوان! <دكقضيت ارا الىاللهةفان اللهلجه_لل
جورىاش

جواز الاجتهاد فى حقه
 9لانكن للا ثنين)

لاناللهتعالى كانبربهابادوان رأى أحدنا مكون ظناولا كونعاماقالا لحةقون داتهذهالآبةءلى أن

' رسول اللهصلىاللةعايهوس_إما كان م الابإلوى الالمىوالص الأنزل عليه (ولاتكن) يعنى باد
(لاخائنين خصيا) يعنىولاتسكن لاجل اذائنينوهم قومطعمة خاصم عنم-م واد لعن طعوةمدافعا
عنهومعيناله

(واستغفرالله)

«عنىممأممت بهمن معاةبةالبوودى وقيلمن جد الشعن طعمة (انالله

كانغفورا) ينى لذنوبعبادهيسترهاعايوم و يغفرهاطم (رحما)يعنىبعبادهالمؤمنين
ع فصل د وقد كسك مهذهالابة منبرى وا زصد ورالذ من الانبياء وقالوالوم.هممنالرسول صل الله

ادأن رسولالنهصلىاللهليهوسم
للاستغفاروالجواب ساسكو ابهمنوجوه ه <
عليهوسلم أذمنىب,ا
ميفعل المهى عنهف قوله ولاتكن للخائةين خصهاوم >اصمعن طعمةلا سألهقومهان .ذيعنهوأن

سيب
السمرقةوا امالصبىالنهعا.هوس_ل الىنصرةطعمة وهم بذلاك
بالاستغفارطنا

القد و

فى|أظاهرمن المسامين فامى هلله
انه

عليه وسلمببراءة
الوجهالنانى ان قومطعمة-1اث_هد واعندرسو لاللهصل الله

لاجل اخخائنين (خمها)
مخاصيا أى و'لاتخادصم

اللهود لاج-لل بنىظفر
(واس_تغفر الله) ممأ
ممت به (انالله كان
غفورار<ماولاحادلعن

الذينيختانونأ نفسهم)
>ونونها بالمءعصسية جعلث
ماعلصعرةصاةخيانة منه-م

لانفسهملان الضرر راجم
الهموالرادبه طعمةومن

طعمة من السرقةولميظهرف الخالارسولاللهد_لى اللعهليه وسلممابوجب القدحفى شهادتي,هم

موهومن
اومه
ءنق
.نهم
عاو

نةعهرلفو وقعذاك الام لكان
اعم
بإننقضى علىالي وبداىلسعرقة فام أاطلع-النةعلى كذب قومط

أنه سارق أوذ كر بلفظ

الجعلتناولطعمةوكل من
أمىه بالاستغغارلقوم طعمة اذمه عمن طاعمسةتفغافنارهه .لى اعللهيه ول حتمل أنيكولنذن يقد
وأن لذنوبأمته الوب_هالرابعاندرجةااننىد_ىاللهعليه ؤرسأ اعللدىرجات
كةو
ينموّ
نلال
سبق قب
وماخصيه أشرف المناصب فله_اودرجتّهوشرف منصمه وكالمعرفته باللفعزوج

خان خيا-ه (ان الله

لإحبمنكان خواناًثبا)

ل ف ايتقعمئه علىوج-ه

#لتأو يلأوالسهو وص من أمورالد نيافانهذ نببالفسبةالى منصبهد_لى الثهعاره وسلم

قبل حسنات

انون نفسهم) يعنىولااد لاد عن الذين يظامون! نفسهم باخيانةوهم طعمةومن عاونهوذ ب عنه

لرادهذا الجوعكلمن خان خيانهأىفلا تخاصم الخاثن |
الثوابوطذ'قيل لمنرظلمغيرهاعساظل هنوفقي الم

قلو بم وليعاموان الامسباهذرليسلنوفعغلبتهمعايه وماتماهوتعد 
ىه.
قينوعدو
تهسه
لران
(ان انسأعدللكافرعبذنابامهينا) أخب
وان مال

امه ) ذرغتممنها (فاذ كروااللهفياماوقعوداوعلى جنوبكم)

لاهبام ومطفلتجعينار
أردتمأداءالصلاةفصاواقياما انقدرمعليهوقعوداان ع زتمعءن

الخوف

(فافيمواالصملاة)فاعوها

اللا

ا
0

(فاذااطمأنتم) سكنت بزوال

بطائفةواحدةأواذاقم فاتمواولاتقصرو ا واذااطما نبناتلمصحةفاتموا القيام

والركوع والسجود(ان

الصلاة كانتعل

المؤمنين

ابد لاطشومن أنعكم :ا

كتابا موقونا) مكتوا

و1

سوله

وأعطيكسيفك فقاللا ولك ن أث-هد أنلاأقاتلاث أبداولاأعين عايك عدوافاعطاه,رسولانلةط_لى الله

_#دودا بأوقاتمعاومة

عايهوسل سيفهفقالغورث لانت خبرمنى فقال الننىصلى اطهعليه ع أجل أنأحق بذلك منك فرجع

(ولاتمنوا) ولانضعفواولا

غورثالىأصابهفةالوالهو دلك باغورثماه نعكمنهفقالواللهلقداً هوي تاليهباليف لاذرر بهبهقوالله

تبتوتانغواا(ءفاالقوم)

ماأدرى منزخخى بين كت نفررتاوجهى وذ  1رعافلهمقم رسولاننةصبى ادنعليهوس |قالوسكن

فى طلب الكفار بإاقَتال

الوادىفقطعرسولاننةصلى التهعليموسل الوادىالىصمابةوات:برهماخبروةرأهذءالآيةولاجناحعليكم

والتعرض بثهمأملزمهم

ان كانبكمأذى منمط رأوكذتم م ذ ىقال١ بن عباس كان عبدالردن نعوف جر حاذنزاتفيهأن

الةبقوله (ان كونوا

تضعواأسلحتكوخذواحذر يعنىهن عدوك(ان اللهأعدللكافر بنعذابامهينا) يعنىمهانونبهوقوه

تألمون قانه-م يألمونكم

ةالحوف (فاذ كرواالنه) ي»نىبالتسبيح والتحميد
عزوجل(فاذاقضيتم الدلوة)يعنىفاذافرغصتلمامن

تألون وترجونمن الله والتهليل والتكبيرواً::واعلى اللهفىجيع|أحوال؟( قياءاوقعوداوءلى جنوبك )فانماأنتعمليهمن الحوف

مالايرجون) أىايس

جدبربالمواظيةءلىذ كراطهءزوجل والتضر عاليه رفم ع ن عائشةقال تكان رسو لاننهصبى النهعليه

ماتحدون منالالم.ارح
والقتل مختصا بكمبرهو

لراة يقعصناىوالنهة ]اماسورق خالا'صححة وقعودا فى حال
صك
للذ
ادبا
وساب كرابن كلأحيانهوقيل | را

لماوعل حو بكويمنىفحا اللزمانةوالجراح (فاذااطمانتم)يعنىفاذأمنتموسكنتقلوب وأصل
الطمأ نبنة-كونااقلب (فأق_موا ااصلاة) ٠.فناىتموهاأر بعافءلىهذا يكونالمرادز,البطمنةأترك السغر

يينوهمم
بشو
صي
يترك
مش

كبايكم اصنهيمرون

والمعنى فاذاصر'ممقيءين فى أوطانك فاقدموا!!صلاةتامةأر بعامن غبرقهمروة .معلناهفاقيموا| اصلاةاهام

عليهفا! لاتير دك

وان المراديااطمأ ننةسكون ااقلبعناعلاخطرابوالامن بعدالحوف (ان
يىكهذ
ركوعهاوس حوده؛فعل

مل ص-.برهم معانم

ااصلاة اكالنمتؤعملنىينكنتاباموقونا) يعنىفرضاموقتاوالكتابهناجعنى الكوبيعنى المكتو بة

أجدرمنم-م بالصبرلان»

ترجونمن النةمالايرجون
من اظهارد يتكعلىسائر
الاديانومن

موقنةقأوقات حدودة قلا جور اخواجهاء ن أوقاته علىأى حال كان من و١فأوأءن وقيلمعناهفرضًا

ا رلنلك اررركا ولا ركعتين ق قيولهتعالى(ولاتمو:اف ابتغاء القوم)سيب نزول

هذهالآبةا نأبإسفيانهوأصهايه 1ا رجعوابوم حدبعثالنبى”صلىاللهعليهوس ل ىآ ثارهفك كوامن
الثواباعظيم
|لمالبراحاتفقالانتعالى ولاهنوابعنى ولاتضعفواولاتتوانوافىابتغاءالقوء يعنى فطل بأبىس_فيان
)| أ

افلآخرة(اوكلالهنعابا)

عاعد المؤم.ونمن الام

وأصحابه م أورداعلابخةفى ذلك وألزممعو.افقالتعالى (:اكنو" تواتالونفانهم,ألمون)كاتألمون) يعنى
انحدولالالمقدرمشترك بنكو بيمناهمتولسدكسابدون منالوجعوألمالجراح مختصابكم بلهمكذلك

صبر ونصمبثرلهم مع
تيف
لاطاىوك
(2ما)ى د برأمورهم فاذالم,يكنانلاعلمااطم عن قد الكفسكيفيكون مانالكمعن قت
ينرأق
بمةب
روىان طع
لايقرو,نذلك كله
ولن
ك وا
رقاب
سالع
شاب و
ىلصبرمنهم لان .قرو نبالحشسرواالنششر ولاثو
انأو با
سرق درعا
أحدبنى ظرف

دجانرله اسمهقتادة.ن

فاتتمأمهالمؤم:ونأولى ال+هادمنهموهوةولهتعالى (وترجون »٠نالنهمالا,رجون) يعنىوتأملونمن الله

ا
هن
لديا
كىالا
فخرةمالايرجونوقي لترجونالنصروااظة نياروفاالظدهارد ,نكم عل
دن الثوابالآ

النعمان فجىرابدةيق
ااو
هفما
ف تمودذوحال
من المهودذةالت

وكان
هناس
لالى
دعها
هلدف
شةتما
وذوها
 +فاخ
.ودى
عالمب
طمنزل
مالهسواع_م تر كوهواتبعوا طًاّلدقيق حتى |نتهىالى

بنوظفرا نطلقوا بناالورسولاللهصلىالتهعليهوسلفلودأ ن اد لعن صاحبهم وقالواانم:فل هلك صام ناوافتضح

:
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ألواعلى العدوفصفوامكاهم
يجدنم نصرفواومامبواو قب
تد س
رسول النةصلى النةعليه وس ركهة وسيج
وجاءت الطائفةا لاخرقىصفوا خا

فرسولاللةصل اللةعليهو ل فصبى م ركعةوسجد تبنثمسلرمسول

ركهة
ههم
ننسفانسمن
للا
عجدات ثقاممت!اطائفان فصلىك
ادنةصبلىاللةعليهوسل ورقكدعتين وأرب س

وسجدتين أنرجه النسافىقالأب وبكر ابلنسبى سمعالزهرى منابنحمروهلذياسمنعهوالذى

أ ترجاه

للاةً|لوبفا<دى الطائفتين ركعةوالط ثئفة
فالىصحيحين عن اب عنمرقالصبالنىصلى التهعليهو.س ص

نءلى العدو وجاء أوافئدك_لى هم رسول
لابيهم
الاخرىالمعوداجوهثةمانصرفواوقاموافى»مقاةمبأ
صه
لل
االنللنكصةلعليهوسإ ركعة ثمقضىهؤلواءهرؤكعلةاء ركعة وف روابةأخرى قالصلى رسول االله
عليهءوسل صلاةالحوفف

بعض أبامهفقامت طائغفةمعه وطائفة بإزاءالعدوفص_لى بالذين معهركعةوجاء

وأزاى
اين
ليح
المح
ذا
_جةف
خلخر
الآخرون فبى .مركعةواقلضطتائفتان ركعرةكهة و بهاهلذرواية!
وأشهب المالكى وهوجائز عند الشاف ىايضائمقبلان الطائفتين قضواركعتمم الباقيةمءاوقيلمتفرقين
وهوالصديح والفرقاإلنروا ياتلينطاانئفة الاولىأدركت و الاصلاةوهىى حكمنخاللفاماء وأما

عليكمث_دةواحدة (ولا

الطائفة الثانيةف نلدرك أولااصلاةوالمبوق فيا يقضىكامنفردفى صلحاكته بإالمئلةالثالثة» فها
| اذا اكلاعندوف ناحيةالقبلتوصورةهذهالدلاةماروىعن جابر بانعلبلده قالث_هدت معرساوللله

جناح علي ان كانبم

صللىلع ليهوسل صلاة| لوف ذعففناصفين خافرسول |لطةصل اللهعليهو سلوالعدو بينناو ب1يانقلة

اذى ه-ن مطرأوكلم

مسضى ان اضعوا) فىان

فسكبرالننىالنصهلعىليهوسلم وكبرناجيعا مركموركهناجيعا ن رمفم رأس4همن الركوعورفعنا جيعائم

تضعوا(أسلحةكم وخذوا

|تخدر بالسحودوالدف الذىيليهوقام الصفالموخرق كوا لءد وقاماقضى رسو لاللهصل اللهار

--ذرم) رخص طيفى

السدودوقام الدف الذىيليهانحدرالدف المؤخر بالس_حودوقاموائم:ة-دم الصف المؤخروتأخراامف
المقدمثمركعالنبىصلىاللعهليهوسلوركعناج .عاتمرفعرأسهمن الركوعورفعناجيعائم حدر بالحود عابهم جلهاسيب ماببلهم
من مطراو إضعفهم من
>لءدوفاماقضى النىصل الله
مالؤصفرفى وا
لام
وااصفالذى ,يليهالذىكانم سرافى الركعةالاولى افق
عليهوسلم السجود والصف الذىيليه نحدرااصطف| لور بالسجودفسجد وامسلالنبىصلى التدعايه وسلم مص ض ومس هم معذلك
وسامناجعاقالجابركايصنعحرسهوا لاءبامانهأمسشرجهمسلم امهو أ
رج البخارى طرفامنهأنهسبى باخذ اله_درلئلا.ه_خلوا
وضع الاسلدةانثة_ل

فلغز وةالسابقةغزوةذا تالرقاع ومهذا الحديثأخذالشافى
هىصعلىايه وسإا
ننب
صلاة|الحوفاملعاا
ومن وافقهفهااذا كانالعدوفى جهةالقرلة بالل الرابعة 4اذا اشتدالربواأّحم القتالصاوارجالا
وركيانابومؤ نبالركوع وال<ود الىأىحهة كانتهذامذهباشافى ومذهب ألىحنيفة أنم-م

لاايصللوخنافلىهةذفهاذا أم:واقضوامافاتهم من الصلاةواصلاة!الحوفءو رأخرمذ كورةفى كتبالفقه
وساهدذاموذءهاو اللتأعل ُ وقولهتعالى (ولاجناح عليكم) أىولااثمولاحرج علي (انكان بم
اس راخلصنهطى فىوضعااسلاح فىحال
ببن
أذى منمطراأوكنتممسضىأن تضعواأسلح-_:كم ) قعالا
الطروحالالمرض !الاسنلاح رشقلجلهفىهاتين اااتين (وخذواحذرع )ر«انقىبواءد وك ولاتغفاوا
س نزات ف النىصلى الله
ابن
بقال
عيوم
عنه م هم اللبهالتحفظ والتحرزوالاحتياط للايترأالعد وعل

لسسلا فر ج
أحد افوضعااانا
وعد
عليهوسلوذلك اندغزابحنىاربو بنىأ عارفءزلواولابرون منال
_ليل بين
لىسفا
اواد
| رسوأ لالهصل اللهعايهوس_ل اجة حتىقطعالوادى و لاكماءترش بالمطرفسال ال

ثر بىفقال
لارحا
ةستفحتبصر بهغورثبن اه
رخا
جابه
شنأص
رسولاللةصلىاللعهليهوس_إ و بي
قتاالةانلأقتلهثماندردن الجبلومعهالسيف ول بشعربهرستول اللصلى اعللهيه وه لالاوهوتم على
رأسهوقدس_ل السيف من عمد هوق,الامد منعذعك منىافلآقنال رسولاللهه_لى الل عليهوس_( الله

عازولجللهقامل! كغنىغورث بنالحرث,اششتفاهوىغورث ,اليف لض ربره ول النةصلىالله

رت

افك )

فبوجم عليومالعدو

22
أسا_:-؟ وأمتءتك فيصد.ونهُ-:م غرةفيةةاونم
فل ف أحكامتتعاق بإلابة ودفةصلاةا لحوف» وفيه.سائل 9+ال1إةالاولى6د قالأبوبوسف
نبى صلىاللعهليهوسلفلاو زاغيره
اا
والحسن بن زيادءن أصصاب ألىحنيفة د_لاة الذوفةكابنتا خ
بعد دفعلها وقالاازلى من داب

لشاف ىكانتثابتةثم فخت

وا<:-وااصحةهذ! !اقولبان اللهتعالى

هل» وس_|فقالتعالى واذا كنت فبهمفاقتطمالصلاةوظاهرهذا بدلعلى اناقامة
خاطب ديهصلىاللع

الك
جهور العلماءوالفقهاءالى ان هذا

النىصل
دوق
ثبتفى

الابةوجبأن
اللهعلي» وسلمكك هذه

شت فى<ق غيره .ن أمتهاةولهتءالىفا,:هوهواقولهصل النهعايه وسلٍدلواكا كدو أدلى ولانذلك
اجماع اأصحابة على فعاهاوة -روىءن علىبن أبىطالل !نه هلىصلاةالخوف بادصابه ايلةاطريروكذلك

وإاندس طؤلاء
الوموسى صلى ب دإ ابهدلاةالخوف وك ذلك -ذيمة بن العان صلاهاباصصاءه بطر س

افادةتلاة بان هذاوانكانقدخوط ب به
!و,
| خافن الصحابة رجيب عن قولهتعالىواذا كطننىتفب

انى صلىاللعهليهوس(فاسائ رأمتدهاخلون ىهذ ! 1فهوك قولهيًبها لنى اذاطلقتم الناءالاأن
| برد نص بتخصيصهصلى النهع ليهوسمكدو نأمتهك قولهختءااالىصةلك من دوونناظلميؤءرنقيونلهواذا
حك أخذ الزكاةان بعدهءن الاثمة كان
|كمنتفيهم خذ من أمواطمصدقةفاذا كبابنهمواولقادطنيت

يب عن افظةاذابإنمقةضاهالثبوتعند النيوت وأماالعدمعندالعدم فغي
جيهم
.كذلك قولهواذاكات و ف

| مسلم علالمسئلة الغانيهيد قالاخ+طابىصلاةالحوف أنواعصلاهاالنبىص_لى الدعليهوسإفىأيامختافة

ربااغفسىةفهى مع اختلاف صورهامتفقة
ما
وأشكال»باينة كرى فىذلكاكولاهملااهحوط لااصللاةو
فصاتبهقفرفقتطينائفةو جا
المعنى فن أنواعصلاةالخوف .ااذاكان العدو#فيىرجهة القبلةفرق الامامأد
الء_دوة<:رس ويه_لىبالطائفةالاخرى ركعةفاذاقام الىااثانيةأتوا لانفس_ .وذه.وااى وجاهالعدو

تعر ون واد الطائفة الثانيةالنىكانت حرس فيد_لى بهمالركعةالثانيةو يبت جالسافىانث_هدحتى
إتموالانفسهم الصلاةم سلبهموبدلعلىذلك .اروىعن يزبدبنرومانءن صا وات ان 00
هليه وسل بومذا تالرقاع صلاة|لحوف'نطائفةءةت
النى صلل الل ع
ا ركعة منيتقاماوأعوالانفهم

معهوطائةةودادالعدوفصلى باليىمعه

“انصصرؤواوجاءا! -دووداءت!لطائفهالاخرىؤه_لى

ملركعةااتى
بو ا

بقيتءن صسلانهم لدت < اسافاءوالاتفس هم س امهم ترجاه الصحيحين الذىصلىمع الى صلىاان
عا هوسل هوسهل بنألى<ثمة وقدخرجاه.ن روايةأخرىع:هان النبىصب

اننهعايه وس( صلىباصصابه

وذ كوه وهذاهوحتارالشافى لانهأشدموافقة اماهرا لقرانواحوط لاصدلاةوا بلغف حراسةالعدوأما

كونه أشد موافةةاظاهرااقرآن فان قولهوا:طأاتئفة أ خرى ريصاوافلماوامعك يدلءلى ان! اطائفة الاواى
قادت وقولهفلي لهموامعك ظاهرهبدل علىان جيعص لاةالطائفة لثائيةحصلتمع الاماموكوتمحاوط |
ص
لامى |'صلاةمن <.ث

انهلايكثرفيها العمل هن اليئء والذهاب وكونها أحوط لامر ارب

والراس_همن

احنيهثإذالم ي؟ونوافى اصلاةكان مكن لاحراءةوالكرواافرواطرب اناحتاجوااليهوذهقومالىأن
وفتحر سوهم فىصلاتم .ثمتاتى الطائفةالثانية
دلى
عب ا
لذه
هءةامت
جمرك
واما
دو_ىلى مع ال
الطائفة اتلا
ونه بده ونا
فَحَكَل مع الامامالركعةالثائيةو يسم الامامولا حالم
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الاولىالى موضع الاماء قتقضى بقميةصلاتهام تذهب متافى الطائف_ !8ن

الىموضع الامام فتقضى |

آيةصلاتمهاروى

وترجع ااطائفة

ذلك عن ابن مسعود وهومط هب فى <نرفةو بدعلى ذلك ماروىءن ابنمرقالء لى

! النىد_لى العللهيه وس صلاة|الحوف فكقابلرفص_لى خلفهطائفةمناوطائفةمواجهة العد ورفكمهم

ردول

(واذا كنت )يتمد(فيوم)فىأصصابك(إفاقت طمااصلاة) فاردتن تقيمالصلاة (05؟ )8عمد اظادرهتعلق أبوبوسفرجهالله
ؤلا,رى صلاة لوف لوده

عايه الام وقالا الاعة
ا

الثافى فقال مسسيرة لملتان س#دةء شعرفر:سخا كلف رسخ دجلةأم.الةتسكون كانيةوار بعينميلا ا

95

ْ

لكوفةلاقصرف أقلمن ثلا أيام
رمات لعتدلات وقاكالتورى وا ونيةة والهت

ْ

ك>مفلرذوا كلام متصليا بعدهمنفصل صماقبإه وتقديره
ن-_:
ملإفدل) قل قولهتعالىان خفتمأنيفت

وانخفم روىعنأبى بوابلانصارى أندقال نزلقولهتءا ىفليس علتيكغمجصنارحأوناءن ااصلاةهذا
انريم بعدحول سألوارسولاللة صلالنعايهوس_ عن صلاةالحوف فنزلان خفتم أنيفتد> الذبن
كفروااناللكافر بنكانواال>م عدوامبيناواذا كنت فيهمالآيقرهث_لهذافى القرا نكثير يءحجاىخر
امه ث بمنق عليه <برآتترهوفااظاهركاتصلبهوهوم:فصلعنه ويقوهعزوجل (واذا كنتفههم

أينولا رسولاللهدلىاللفعايهوسل
رسرك
فأقتطم الصلاة) الآبقروى عن !عببناس وجارأاناش

اللهعليهدوسلم فكلعصر

لكل امامكةولهنعالىخذ
٠ن أمواطم صد قةتطهرهم

داي_إوفعل الصصابة ركى

اللهءمهم بعدهعليهالسلام
025

2

٠.

4

(ذلتقم طالة منهم.عك)

فاجعاهم طائفتين فلتقم

وأصقابه قامواالىا'ظهر بصلون جيءاندمواأنلا كانوااً كبواعامهم فقال بعضهم لبعضدءوهم فانطم

فىصالذااقا .واالبها فشدواعلييم فاقتاوهم
رعن
صمب
عاته
ةاماّمولاءه
أحلبيوم من؟ب
بعد هاصلاة هى ا
عازوجليقول واذا كات فيىمفلقتطم
هو
نز جبر بل عليه الب_لام فقاليا#د انهاصنلااةالللوف

العلاة فعامصلاة دووفروىءن ابعنياش امرزوق نزقوسبلبه_ذ«الآبة قالكنا.ع رسولالله
صالىله عليهوسل بعسفان وعلىامد ركينخال بدن الوايدفصلينا|اظهرؤةال1شسركونأقد أصيناغرةوق
روايةغفإةولوح! اعامهم و|ه'.فصىلاةفنزات الابةوابلينعااصظرهقرولهتعالىواذا كنت فيهمه_ذا
ابك و شهدتعهم القتالفاقت طمالصلاة
صدق
دا »
أتب
خطاب لنبىصاللىله ليه وسلم يعنىواذا كن
(فلتقمطائفةمئهم معك ) ياعذناىحانوقت |اصلاةو اقتهالاصصابك فاجءاهمة_قتين فترققفةمنوم

ونقوم طائفة جاه العدو

(وايأخدواأسلحتهم)أى

الثين تحاهالعدو عن ابن
عماس رذى اللهعنهماوان

كان المراديهالمصلين

فكانوا

شغلهم عن ااصلاة كال.يف

معك ف صدلىب .م(وايأخذواأسلحتهم) اختاغوافىهؤلاءلذين أمىهم النهبإخذالسلاح لفأيرادهمالذين
م
قاموامعهالى |اصلاةفاءهم يأخذون أساحتوىفىاصلاةفعلىهذ | القول!ا ,أخذون من السلاح مالايشغله
سحدوا )١أىقيدواركدمق
عن ااصلاةولايؤذىبهمن اجلنىبهكاب_يف وا نر ولذااكنهأقرب الىالاحتياط وأمنعللعدوءن |
لاقدامعابع.ف ناكان ااسلاح بشغلحركتهوقلهعن الصلاة كالترس الدكبيرأوبِؤْذى من اهلىكجانملر حَ

سمةوقي ل حتمل أن
اته
دن أرسلح
<ذو
ائ :الذينبقوافى وجهااعد وفائم.لاياخ
طدي
ارا
فلاياخذه وقي|ل
يكو نم الافريقين>مل اأاسقلارحلباناذللىكالاحتياط (فاذاسجدوافليكونواءن ورانم)

يعنىاذاصلى الذينمءك وفرغواءن الصلاةفليكونواءن ورائ-كفايعننىصرفوا الاىلمكانالذىهوى
وجه العذو للحراسة (واتأتطائةة أخر:ى يداوا) يعنى اتاتالطائفةاتىكانت فى وجهالعدو (فايص_اوا

يلس
سيةتيةه

معك) الركعةالثاذيةالتى بقيتعاييك و يموابقيةصلاتهم (واأخذواحذرهم وأسلحتهم) يعنىانالله

بسح تفيانلسجود على

ظاهرهء :دنا وعند مالك

ععنى الدلاة(فليكوتوامن

ا :ل )أىاذاصات هذه

الطائفةالتىمء_ك ركعة

فليرجءواليقغواإزاء العدو
١دلتأت طائفة أخرى م

تعالىجءل المذر وهوالت<رزواك.قظ لاةستعملهاااغخاز ىف دفم العدوذلذجءالكه مأخوذامعالسلاح
فان قلتلمذ كرفى'لالوابةالاءل<ةفقط وذ كرهناا+ذروالاساحة قلتلان العدوقامايتتبه للب هين
اطائفة (فليد لوامء ك)أى
اىلثانية ظهرللكفار أن
فار بةوالماقالتلةرفاكذاقهام-وا:ال
فأوىل!دلاة بليظنو نكونم .قاءٌايلنح
| المامين فاىلصلاة نكف .تتم زون الغرد-ةف الاقدامءلى ال امينفلاجرمأن اللهلم ه ,فىهذا
يةاادل+ذ رمن ال-كفارمع انل (ودالذين كغروا |)يعنىعنىالكفار (اوتغفاون( سن
الودضع بز

ارك فتسهونعنها
ففى
س_>
أبلاغ
لووجدوم غافلين (ءن أساحة_ كورامت:م ) يعنى حواتج>التىما
(فيميازنعليك ميلةواحدة) يعنى فيقصد ونك و حماو نعلي <لةواد وأتممشتغلون إصلاتوعن
ٍ

واتحضير الطائفة الواقف ة

اركعة الثانيةو(ليأخذوا
مذرإهتمح)رزونبهمن العدوكالدرع وكوه

وأأسلحتهم)
جعسلاح وهوماةاتلبهوا أخ ل السلاحة ط عانلدشافى رجهالله وعندنامستح و
بكيفيةصلاةالحوفمعروفة (ودالذين
كغروا لوتغفلونءن أس لحت وأمتعتك ) أى :واأنيناوا ككغرةفصلات >( فيميلون -ايك .٠لتواحدة) فيشدون

شك
أن امسنان نصلى 11 97ك
1

م رأخرجهالنسائلىوء نانعياس! ن١

٠ن الماوئة إلىمكة لاكاف الاربب العالمين فصلى رك«تين ا نربهالةرمذى

١

0

ران

والنسالى وأجابا+هورءنقوله

 ١ع خفتمان كلذاانتف.د<صو[الدءرط ولارعازممدعد «الشمرط عدماثمروط فقولهتءالى ان خفم

تعالى'ان

يمتدى انعندعد مالو ف اص لرذصةالقهر واذا  4 10لكالا يقتيمعن حالالامن
ل

غير سو اها 10
نا .سكت ع:هالة وانوذ الع
ااث
|ا:عات 000الامن كبرالوا< ديكو م ن
ف
| يات

5متكرالوا<_د على خلاف»مادل< 1مهااقرآنفانقاتاذا كانهذا اناب فىحالالامن

ارت

 2قد

هوكال! موف قات! عاءزات الابةء_لىغااب أسفا راج

قلت

لا

ىلوقوععوقوله
وأ كثرهالم  +لعن خوف العدوفذ كراللهءزوجلهذا الفترظط من -يث انه الاغابف ا

ل

امات
(انالكافر بنكانوا! -كعدواميينا) أى ظاهرالعداوةفلسلتى به ارخمتكف فصبز

لثلا حدواالىقتا  1اعتنا! -ك؟سجيلاوا عماقال عد واوبنقلاأعد اءلانهيذتوى 5يهالوا<دوالجع

ملإفصل فحقكأام عاق بالآبة 6وفيه مسال لاا إةالاوى»

فىَ-ي قصرقصر|اصلا :فىحالةالسفر

||جائزبإجاع الامةواائمااخةلفوافى جوا زالاتماء فىحالالغ رفهذس كثرالعاماءالىان القصر واجب
4

1
ه١
6
0
اك
1
ا
احت+ل

فىالغر وهوقول س رموعلى وابنت رموجابر وابنع ماسو بهقالالحسن وجمر بنعبدالعز يز وقدادة

0وهوقول مالك وألى حنمقةو بدلعليه ماروىةنعائثةقاات فرضالله صلاةحين فرضهاركهتين متها

وازركوع والس<ود

والتسبيحكاروىءن ابن
عياص رذى اللهءنهما
(انالكافرين كانوالم

عدواءيينا) فتحرزوا
عنهم

| فىالخضي واقرت صلاةاسفرعلى الفر يذ_الاوى وفرواايةأخر:ىقال تفرض الله الى_لاة <ين فرضها

فتروز
ساقر
لر ف
االسف
ةر و
الحض
لفىا
صتين
|ركاتين ركع

يدفىصلاة لخحرضجرااهفىالصحكين وذهب

ٌقْوم الىجوازالاتمام فى السغرولكن القعرأفضل بروىذلاكعن تان و-عد بنأبىوقاص والي ذهب

ْلشافىى وأجد رهوروابة عمنالكأيضاوعيدللى ذلكماروى البغوىابلسنشدافىعن عائشةقاات كل
ا
ص
ظلك قد فعلرسول الله
ذ
ام

3اك إةالى مرحت

وس
ليه
|للع

قدمروأموعر انث

امبااعسترديم رسول انسل امل

تبارسول اللهالى و
:ىاذاق دمت مكةقال
-:-

كم توصمت

ره الذستالى وظاء راقرآن سل على ذلك لانالنهةءالى قال
ظأفطرت قال <سنتيإعانشسةوماعاب علىأخ ج
و
| فلس عليكمجنا ح أنتقصيرواه ن اأصلاةوافظهلاجناح اعاتستعملى الرخدةلافها يكون حماو جيب
عن حديث عائثةفرض اللهالصلاةركعتين بانمعناهف رضت ركعتين أولاوز يدفىصلاةاضر ركهتان ءلى
سييل التحتم وأقرتصلاةالة رعلى جوازالاقتصارء امهاوثنت جوازالاعام بدليل آترفوجب|اصيراليه

ىك نالجع باليانحادديث ودلائل الشمرع علاالممّلةالثانية د اخةلففىصلاة المسافراذاصل ركعتين
ركعتين هل هىمقدورةأمغبرمةهورةفذ هب وقوم الى|نهاغيرهقصورةوانمافرض صلاةالمسافرركعتان
عامغيرقصر يروى ذلك عن ابنعباس واين عمروحابر إن عد اللهواله ذهب سعيد بنجبيروااأسدى

وأبوحنيفة فعلى هذا»كومعنى القصرالمذكورق الآبةهوتحخفيفر»و .عهاوس<ودها وقدتقدم المواب

عنهوذهب قو|مانلهىامقصورةوليست ,ادل وهوقولجاهد وطواواسليهذه الشافى وأأجد 5
الثالثة) ذاهلبشافى ومالك وأجدواحهور الىانه جوزااقصرف كلسغرمباح وشمرط بعذهمكونه
حج اوخجمرةا وحهاد أوسفرطاعةولاجوزالةص رفس فرالمءص يةوقالأ بوحنديفة 0

ةعة جدااخلتعاافماءفىمسافةالقصرفةالداودوأهل الظاهر >وزااقصرف قد_يرالسفر
عا9لالرماب

دال  جابربن زيداقصر بعرفةواأماعامةأهلالعلم
وطو لهو يروىذلاكع نأأنإسضاوقال عرو إارنق
مسيرة نوموكانبن تمروصابنع
سبا
رسا
ية
نو يغطران فىمسيرةأر بعةبردوهى ستةعشسرفرسخاواليه
ذه

وهوعطه

على ير ج (فةدوقم أجرهعلىالله
)أى صل لهالاجربوعداللهوهوثا كيدلاوعدؤلاثئ جبعلى اللهلاد من خاقه

النةغفورار-ما)

قالواكلهجرةاطلب علأوحج أوجبهلاددي
أزرداارادلفىيهطاءةأوةناعةأو زهداأوابتة'ءرز قفطهيىبهحرةالى

“النةو رسولهوان أفدرطك_ةيالقوءتفة_دوقعأجرءعلالل (واذا 95( 2؟)1
سصسسسبتت-اايايا-ا|-يبيبيبيب

يس |سي

سس

يي

سس

ذ بتمفىالارض )سافرتفيها
فالضرب فى الارض هو
السفر (فايس عل>م

فصفق عمينهعلىثهالدنمقال'لأه.ه ذهلاك وهذدلرسولك أبابعك علىمابايعك رس ولاكممات بلغخ_بره
أحدابرول

(دكان

وس
هليه
ص_لىاللع
الل

وضحك
أوفى ججرا
فتقالوالوو'فى المدريذةلكانأتوم

11د

خلج) برح ران

ركونوقالوا

ماأدركماطلب فائزلاللهعزوجل (و.ن خرجءن ستهمها حرا الىاللةورسولهتم ندركهالاوت) يعنى قبل

ىفس25 +
ىلثةبإجابهعل ت
ىقد وجبأجرهجرنه عل ا
باوغه لىمها جره (فة_ وقمأسرهءلى الله ي#نف

تهدروا) فان تقصيروا
(*نالدلاة) من أعداد

رككات اتلد متاو

الوعدوااتفضل والكرم لاوجوباسةح-ةاق وتم قالبعض ااعاماءو يدخلفى حم لآنة.ن قص_د فعل

طاعةمن الطاعاتم عزعن اما.ها بكالتتهلهبوا اب تلك الطاعة كاملاوقال بعض همانم مكتبلهأجر ا) -

1اقول الاولصم لانالآبةنمائازالتفاى .عرض الترغيراب
لْ,مأام الاجرفلاوا
اعت
مذى
ارال
هلقد
بكا
ذل
افطىهجرةوانمن أصدها ول يباغهابرماتدونهافقدحصللهثواب اطجرة كاملا كذ ك كلمن قصد

كتباللّه لهثواءها كاءلا (وكان اللةغفورارحما) يعنى و يغفرانتهله

ا
هلى
مقدرع
هولي
ااعة
فعلط

الارض)

ما مكاننهمن القعودة_.لاطجرةالىانخر جمهاجرا © قولهءزوجل (واذاضر بتمف

؛.نىأذاس'فرتم فموا(فليس علميكمجناح )أى حرجوام (ان تقصروامن الصلاة)يغنىمنأرب رعكدات الى

ركهتين وذصللكافةى!اظهر واالعلصصقرودالمعشارءوفااصللاءةالتضييق وقيلهوخمااللثىئأص_له
وفسران الحوزىالقصر بالنقص ولأرهلا<دمنأهل!اتفسيروالا*ة وقيلمعنى قدمرا 'صلاة جعاهاقصيرة

وثرك بعضركهاتها أو أبرعكضائواترخ د اوطاذلاسبيذ كروافى:فسبرقصمرالصلاة ا كذورةفىالآبة
ادبالقمر
قواين حدهماأنهى دعدال ركءات وهوردااصلاةالرباء.ة الىركءتين وااقول النثاانىرا
5

:

ع

5

كر

1

رخرصةوفااللفا كال
غزْع-ة  1قال الشافى
رجه

الله لان لاجناح

ستءمل

فى موطصع

التحفيف والرخد_ذلاق

موضع الءزيمه وقلنا

ولاجوزالا كالاقول مر
رذى اللهعنهصلاةالسؤر

ادخال!اتحفرف فىادام اوهوان يكت بالاعاء والاشارةءن الركو ءوالس_<ودوالقول

الاولا ضح

ةا وكا(انخفتم أن يفتكم)ع
ا|
لات
#لى باءلضصلاةفةءت مهذاان :سير القدر بأسةاط باعضصركء
بغتااكو يقتلم ىا صاده (الدين “ذروا) ذهت داودا اظاهرى الى |ن جوازالة هر يخصوص حال

بة
بىهكد
ذدهعل
الخوفموا

الرباعية ركعتين وظاهر

يمرط يقتضى
لنشعد
الا
تنم أنيفتد>-هالذين كفرواو
فلىا
ختعا
وله

على اسان نبي د_لىالله
عليهوس_لٍ وأماالآبة

فكائهم ألفوا الاعام

عادلممشسروط فعلى هذالاجوزالق عند الامن ولاجوز ر .فع ه.ذا الشاط _>. 2برالعاحادلا .نه يقتضى سخ

ؤلك)ء ف

١ مطمئه

ااقران بر الوا<د وذهب جور هل الء-ل ال اىن القدمرف حالالامنفىافر جائزو بدلعليه ماروى
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7

0
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ده

مرك

لافنَ

 :1عا

ا

عن يعلى نمم قالقات لعهر بن الخطاب فليس عليكمجناح أن تق روامن |اصلاةان خفتم نيفةنم

ضع 1 1

الذبن كف ر وافقد من الناسققاليميت ماعيت منهفس ااتر سول النهصلى اللءهايه ول عن ذلك فقال
صدقةأصدق انلهجاعايكم فاقياوامد قد أخرجهمس_ل وعن عبد اللبنخالدبنأسيد انهقاللابنعمركف

بالقصر و يطمنوا اليه

"قدمرون!!صلاةرا ماقال|للةنء لىفليس علي>م جناح أن تقصرواء.ن الصلاةان خفتمأنيفتد>الذين

كفروافة:ل!بنعمر ياابنرسأولاانلنةصلى النةعليهوسلٍ أأتاناوحنفىضلالفعامنافتكان فماعام:

ل

م0

(انخفتم أن يفتةم
الذينكفروا) ان خشيم

يأقنصد؟الكفار بقل

أوجرح أوأخدو لحوف شرط جوازا قهرع-:د ال+وارج اظاهرالنصوء_:د الهو رلدس بشعرط -١اروى عن .علىبنأميةانهقاللعمر
| لانلةذلى اللةعليهو م عن ذلك 3ق ال ص قَهأصد ق الل بهواعا.كع فاقلواصدقته
مأبااخا'ة صيرو :قدأمناف الع يت ر

' .وفيهدايلعلى أنهلاجوزالا كلف السفرلان لتمدقعالاحتمل الغليكاسقاط #ضلاحمل الردوان كاالنمهدق من لاتازمطاعته
كولى لقم ص

ولانحاطمحيننزول الابةكذلك فنزاتعلى وفق االوهوكةولها نأردن>صنادايلوقراءة
اذاعفاف ن تازمطاعتهأولى

عبداللة منالصلاةأن يتنك أىل نالاية > علىانالماردبإلابةقصرالاحوالوهوان نواى"لعدلاىبةء :د

الخوف أواخلفقراهة

(فلوا) 2م

0

 0-5ع

1راددات

ودذول الهاءلانى لذبن
من الاهام اأنشانه بالشعرط

أوقالوا فيم كنم والعاف

اهم والابة
ل فوأى
ماذو
ندلعلىانمن مك
من اقامةد: .هف

لدم

اوور

 0 5لابرط علىا 3

الىرسولاللةصلى اللهعايهوس_إ واصب
سا معع

١ تيا

(٠0

0

0

عضالا دااع0
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 00-5ومن الهحرة

ولك ماواه مجم وساءت مصيرا) خبران فاوانك
هاجروا على جواا بالاستفع ام(فاء

ااا اا لج صي مممسصم مج محوك :٠

ا١١ااااا

صسات

تتم

ا_مسس

لل

لما لسمدة

ذلك بعدفتح مكة,قو لدم_ل اللةعامهوس ! -لاهجرةبعداافتحولكن<هادونيةة أخرجاه فى|اصحيحين

وقمل ظاا وأنف_هم#2روحع 0

ركينيوم بدروتكثيرسوادهم حتى قداواامب

وجوههم وادأ رهم (قالواذكام ) نهوالنو بيخوقر ع يعنىقالت|<1كه طؤلاءالذن قداوانىأى

الفر كماو

دي

لاف

ل

ريق

)جز بانل(افرىض)
عا
ىين
نضعف
عسة
بنام
قولهتءالىاخ.اراعنهم (قالوا ك

١ 80115 .كين وهو

بعنى فىأرض مكة (قالوا)يعنى

قالهمالملائكة (ألم:سكن أارلضله واسعة فتهاجروا فبوا)يعنىاالدىبينة ورتجوامن بأيظهنرالم.ركين
بوعل انهعكن من فا كذبهمالنةفى قوطمكناءستضعفين وأعامنابكذبهم (فاوائك ) يعنى».ن هذ هصفتهم(مأواهم )يعنى
افامتهعق غيرهحةت عليه
ئمنى أهل|اعذر ومنعل0
السىجهتثم
سصيرمصيرهم ا
«نزطم (جؤتم وساءتمصيرا) يعنى ابلم
المهاجرة وفى اد يمثن
ور بده

0

04

من

الارض اس_توجبت له

الجندةوكانرفيق أبيه
ابراهم وننيه جد ص_لى

.للىة
:قهالةءالى (الاالمسةضْعفين من الرجال والنساءوالولدان لايستطيءون حيلة) إعنىلايةد رو<نع
ولانفقةولافوةطمعلى ارو جهن مكة (ولامبتدونسبيلا) يعىولابءرذونطر يقاب -كونهمنمكة

الىالمدينة (فاوائنك) اعلنمستطءذين أهلالاعذار (١ءسى انلةأن يعقو:عنهم) يعنى يدا زعنهمبفذله
وا<سانةوعسىى مانللهواج ب لانهاطماع ور ج والالهتهالىاذ أطممعبد-اودله (وكان'للهعفواغفورا 0
قالاءن عياس؟ :تت ناوا ا

ن الم ةذعفينهوكانرسولاللةه_لى ايلةعليهوس إبدعو

رأسهءن الركءة
لافىة(ق )عأنلىهر برةقاللمارذةمرل
لضعصفين
الت
اللهعليبه وم (الا طؤلاء ا
ليةلقاولم أنهالويد ابلنوليد وسامةبن هشاء وعياش بن ألىر بيعةوالمستضءفين ككةاللهماثدد
الاثان
الى ةذعفين من الرحال
وطمأغتيكرعاللىاوم اجعلهاعلي,م سنينكدنىبوسف فقو لادءزوجل (ومنيهاجرى-بيلاللهبحدق
واانساء
والولدان)
اسةانى من أهل الوعيد الارض ع اغما كثيراوس_عة) قا اللزجاج معنىم اغماءهاجرا يءنى مجهدافاجلراراضيعنىان
المهاجراةو.ه والمراغمطمءنزلةوا<دة وان اخدافاللفظان وهوماخوذمن الرغامرهوالتراب يقالرغم نفه

(لايستطيعون <ياة) فى اذا التدق بااترابوذلكلان الاتفعضوشر يف والترابذايل <ة_يرؤءاواقوطمرغم أنفهكنايةعن
ادرو جمن-م لغةر.هم <دول الذللهو يقال رامت فلاءاءءنى هحرنه رعاديته ولأبالبهرغمأ »:و يقوىذلك قوبلءضأه_ل
اه' نالرجلاذاخر جعن قوءهخر اجغمماط ,أ
نيل
اللغةتهواخر وج من بلادالعدو برغمم نعفوهق

وزه-م (ولامتدوت

سيلا )ولامعرفةط-م

بااللكولاس_تطيعون
ددفة لادس:ةذعؤين أو

لارجالوالنساء والولدان
واما جاز ذلك والجل
2اكذلان المومطكاوف
وان كان وه حرف
التعر رف ؤادس دي لعينه

.خاضباهم ومتاطعاوقالالغراءالمراغم المخطربو المذهب ف الارض وأنشدالزجاج ف المعنى
الىباد غ يرداق امهل 4#

5

فعلى هذا كوت معنىالآبةدمذهبابذه_اليهاذا اانا كرهدهذك قولأهل اللغةفى.عنى  1راعءةوقال
ابنءاس >د «كولا.كولاليهمنآ رض الىأرض وقال جاهد جد متزحزحاعما كر هه وق ل>دمةةلما
يذقلباليهوقيل |1راعمةوا ااجرةوا < -دةيقالراءت قوىأىهاجرتمم وسميت المهاجزةمى اغنةلانه

اجر قومه رعي ومقولهوسعةيعنى فىالرزقوق _ل د سءة|.انضلالةالىاطدى وقيل >دسءة فى الارض

يثخ كبيرص رض يقالله
اذرجل من نشىلي
هه
عةبل
مإتى
سآبةا
هتال
انىسهاجراابهاقالاءن عباسلمبازا
جندعن ضهرة:قال الملاهأنا مناسثتنى اننهء زوجل والحىيلااجةدولىمن المال مايماغنى الى المديئة

كقوهع واتدا ص على الاجميسبنى (#فارائكعىاللهن
مذا أطمع جز
فهومن اللهواجسلانالكر ب ا

عفو,-م) وعسىوان كنا ا طمع

را نْ1
(وكاناللهعفواغفورا) لعباد

رامت الراجذلافارقتهوهو يكرهمفارقتكاذلةنلحقهبذلك (كثيراوسعة )فىار1

وانعد
الارض
ارفسبل اليد ف
(ومنه ج

واف
االدابصنأدورفلتيد ل ل

لاءن

55

ةىوااقد_ ل ف المهاددرج :وقال ابنز بد
الاطسلجامردرةجةدوارمهجادف
الاسلام درجة واطمحرة فا

الدرجاتهى سبعوهى النىذ"كرهااللة فىسورةبراءة<ينقا ذللك باهملارصامم .ظماولانصب ولا#مةفى

ورحمة) قايتلتصبأجوا
بفضللانهىمعى أجر,هم
اجرا ودرجات ومة_-فرة

مدل النهالقىولهولا.قط ويناوالدا وكقباطلم|بن حيريزالد رنجسابءوندرجةمابينكل درجتين ور ةلمن أعرااو
انتصب درحجات

أصب

ممرواسدباعين سنة)(معن أل سىعد الخدرى أن رسولاللهه_لى اللهعا ءوس(قال
حضمرالفرس اض ا
ألى
الع
هقا
ديد ف
عس_ع
من رضى بالثهر باوبالاسلامد يناو بمحمد رسولاوجب تله نةفقتس طا أبو
نفضيلا كقولك ضر به
بارسول الثهفاعادهاء ليهقالوخأرى يرفاممللابهئهااةلعدبدرجة المفنىةمابين كلد رجاتيلنسك باميانء
والارض قال وماهى يارسولالنةقالالمهاد فىسجيلالله(خ )عن أفىهر برة قالقالرسولاللةد_لىالله أسواطاأى ضر بواأتجرا
عظماء_لى انه حال دن
عليهوسلم نمآمن باللةورسولهو افامااصلاةو؟ فى الزكاةوصامرمضان وح جكان -قاءلى اللهأن.دخ_له
التدروالق هى درحات
الحنسة جاهد ف سبيلالله أوجاسفأرىضهااتى ولدؤهافقالوا أولانبشيرالناس بولفكقالان فالىنةمائة
ادممةغعلفهرة ورلهة
درجة أعدهانلللمجاهدينفىسبيل اللمهابين الدرجتين كادين السماءوالارض فاذاساًاتماللهفاسالوه مق
الفردوسالاعلى فانه أوسط انةوأءلىاله:ةوفوقهع رش الر-جن ومنهتفح رأنهارافن
انقلت قدذ كر بإضمار فعلهما أى وغفر
اللقعزوجل فةاالآلباولدرجةوا_-دةوذ كرفىه ذه الآبةدرجاتف اوجهالحكمة ف ذلكقلتأما طمورجهم مغفرة ورجه

ذرجة كانهقيل فضلهم

الدرجة الاولى فاتفضيل الجاهد بنعلىاأقاءدينبوجودا اضرروالعذرو اما |لنانيةفاةفضيل المجاعدبنعلى

كأون
نل>:ةمس ل
القاعدبن من غبرضررولاءذ رفضاواعا.هم .درجات كثيرةوقي

وحادلهان اللهتعالى فضْل

الدرجةالاوىدرجة

الجاهدبن على القاعد.بن

المدح والتعظهم والدرجاتدرجاتالمنةومتازطا ا5لفحد يثْواشأعل ُ قولهتءا ى (ومغفرة) يعنى
لذنوبهم يسترها و يصفحعنها (ورجة) يعنىرأافقوم (وكانالله غفورا) يعنىلذنوب عبادهالمؤمئين

بعذردرحة وعلى القاعدين

بغبرعدر يامس النى عليه

(رحها) #عنى .يتفضلعلوم برحتهو خفرنهءن ابعنمرعن النبىصل اللهلليهوسأفياحك عنر به السلام! كتفاء بغسيرهم
عزوجل قالقال أعاعبد هن عبادى شرج مجاهد فى سبيل اللهبتغاءمى ضاتىضمنتلهان ارماله

أرجعته بصهااب منأجرأوغنيمةوان قبذتهغفر تلهورح:ه أ خرجه|انساق
ملإفصل» اعمالنها د يانقلسمىؤرض عإن وفرض كفابة فغرض العينأن بدخ-ل

للخاهادفرض
دنرحاا ت

كفابة(وكاناللهغفورا)
العدودارقوممن

المؤمنينو بلاده,فيجبءلىكل مكافمن الرجال عن لاعذرلهولاضرر بههن أاه_للبتلاكدة الخروج

تكن الشر (رسا)

توفريالاجرونزلفينأس

الىعدوهم دفعاءن أنفسهموعن أهاءهموجبرانهم وسواءف ذلك لمروالعبدوالغ-نى واافقيرفيجب على وماجرحينكانت اطحرة

هن بعدعم ممن المساهين فر ضكغابة فان/تقع الكفابة يمن نزلبهم العدوفتتحب
الكافة وهوف
ى
ل
ع
ض
ر
ف
ا
ل
ف
م
ه
.
ل
و
ز
م
م
ل
ا
ب
ة
ي
ا
ف
ك
ا
|
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ع
ق
و
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ا
و
م
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ع
ب
و
أ
ن
ي
م
ا
م
ل
ا
ن
م
م
ه
ن
م
ب
ر
ق
ن
م
ى
ل
ع
مساعدتهم
ادلدىرمي تدافقتل كافرا
رق
تلىبطارب
خاع
ا ال
لدبن
الاابع
ولا يدخ فىهذ |الفرض أعنىاف-ركضفا|بةاافقراءوالع.,دواذا كان (ان الذتن بوفاه-م
فرريضةوخَرج معامشكن

العكفارقار بنفىبلادهمفءلىالامامأن لاىكل سنةمنغزاة يغزوهمفمهااما بنفسه أ وسراياهحتىل ياطل

المهادوالاختباروا االطهقادمع وقوع ل-كفابة بغيرهلارقعد عنهوا-كن لايفرضعاي» لتاعنالاللهى
وعدالجاه_د بنوااقاعدين الواببةولهوكلاوء_د الالسله_نى ولو فكارنضاءلى االكافةلاستحدق

القاعدون عنالمهادالعقابل االنوابواألعل و قولهتءالى (انالذينتوفاالهمملانسكة ظالمىأنفسهم)
الآنةئزات ف:ىكناامسوابالاسلام ولمهاجروامنهم قيس بالنفا بنكاهلمغيرة وقدس اإلونليدالمبغنيرة
ذابنن
لابة
اهال
وأشماههمافاماخر ج المثمركون ابلدىرخرجواءعهم فقتاوامع السكفارفائزلالنهتعالى هذ

الملانكة) >وزانيكون
فتقرهأم
وةمن
نراء
ماضيا لق
ومذارعا عه-نى دو«فاهم
وحذفت التاء الثانية
لاجماع التاءعين والتوق

قبض الروح واللانكة

رضواح المؤمنينوثلاثة يلونقبض
توفاهم الملاتسكةيعنىملاثالمووأتعوانه وسهتّمةثلاثة مئه يملونأق,
ملك الموت وأعوانه
أرواحاللكفار لوأقريادباهلملوكت وحددوا اذ كرهبافظ المععاللىستبيعلظيم كاخاطب الواحد
(ظالمى أنفسهم) حالمن
بلفط المعوفى التوفىهناقوا ل نااح _دهماانه قبض أرواحوم الناتىحشسرهم االلىنارفه_لى اقولالثانى

يلون المرادباملائسكة الزباالذذين يلونتعذ ايلسبكفارظالم ىنأفسهم يعنى بالشمرك وقيلبالمقام فىدار ضمير المفعول فىتوفاهم
الذركوذلك لانابتنعالى.قبلالاسلاممن احد بعدهحرةالني ,هلى التهعايهوسل حتىيهاجر اليثمنسح

أى فىحالظامهم أنفسهم

بالكفروترك اطحرة

كذلككتتمقمبنل)أول مادخلنم ف الاسلام سمعتمن أفواهكم كلةالشهادة خصنتدماء كوأ وال>؟»نغيراتتظار الاطلاع عل
هواطأة قاو ب-كلالستك والكافى كذ لك خبركان وود تقدمعليها وعلىاسمها(فن اللهعلي )بإلاس_تقامة والاش_تهار بالامان

فافعاوا بإلداخلين فى الا_-لام م
اللهكان اتعماون خبيرا)

فل (بفتبنوا) كررالام,النبيناي ؤكد عليه-م (ان

01

عن قل مفناج رالاسلامو تتعوذيهوقي ملعناء قاد لواب كيان الو قار1و ) 1كذلك كنم

فلاها فتوا فى القتل

مقنبل) يعنى
ذكان
هكا
ا

اذى ااتاىليككالام فقاهملهاست موءنافقةنتموهكنتمأ نتممن قبليعنىمن

وكونوا ترز بن محتاطين لقأنبيعزالله دين
تهكا
خمفلو نأتمهينم كاستخنئى هذا الذىقلموهبدبنهمن قومهحذراءلى
فى ذلك (الاإسنتوى
اكعتهذ
فف قى
لوم
نفسه منهموق ل معناءكذلككتم تأنءون
حاهلقتكا
رمةوامن قاطاولاتةةلوه وقيلمعناه
القاعدون) عن الجهاد
كاذلك كنتممنقبل مشسركين (غناللةعليكم )يعنىبإلا#لامواطد اي فةلاتقتلوان قاللاالهالاالنه وقيل
(من المؤمئين غير أولى
معناه منعلي بإعلانالاسلامبعد الاختفاءوقيل منعليكمالتوبة(فتبينوا) ولأاىتصجلوا بقتلمؤمن
الضرر )بالتنسب مداق

وغونأ كيد للامىبالتبين(إانالله كياانعم لوخنبيرا) يعى فلاتتهاونوافىالقّل وكونوام>:رز بمنن

وشا وعلى لانه استثناء

ذلك حت'طينفيه و قو زوج

(لايستوى القاعدون من الممنينغير و
ألىالضرروالجاه -ون ف سبيل

من القاعدبن أوحالمهم

النةباء.واط .ونفأسهم)الآبة(خ )عن زيدبنأمثالبتىقاعللى انبصعلىا
للليهه وسلايستوى!اقاعدون

و بجارعن جزة صفه

من المؤمنين والجاه_دون ف سبيل اللهبامواط-مواً نفسهم ف ع
اه اإنأممكتوم وهو عامواءلى فقالوالله

وء ز
لصلفمؤةمنيلنلوقابعادلريفنع وغايلرضهرمر ياروسل الل/هوأستطيع الجهادلجاهدت وكانأعمى فاتز
هعل
لوج
صىلى التقعايهوس_ل ولفذه
رلالنة
عنلفىذى ؤثقلتعلى حتىخفت ان رنضفذى ثمسرىعنه فانزلالنهء زوج لغيرأولىاضر د(ق)ءن

المرض أوااءاهة »عنمى

البراءبنعازب لمانزلتلا :وى القاعد ون منالمؤمنين دعارسول!لتهط_لى اللهعليهوسلمز بداذاء

أوعرج وناك أوحوها

كنف فسكتماوشكا
مابكنةأومم ضضرارنهفنزلتلا.ستوىالقاء دون من المؤمنينغير أولىال.رروق
(وانجاهدون فىسبيل الله روابةأخرىلانزلتلاسةوىالقاعدونمن المؤمنينالقا
نلة!نعىلصيلهوس_ل ادعوافلانالؤاءمومعه
بامواطم واأنفسهم) كك

الدواة والاوحو اكتف فغال١ كش

على القاع دون وى

لاستوىالقاعدون من المؤّْمدين والجاهدونسفبىيل اللهوخاف

النىص_ل اللعهلي وهس لمامبكنأتموم فقاليارسولالهأناضر برفنزاتمكانهالاس_توىالقاعدونمن
الممنينغ-يرأولى الضسرروانجاهدون سفبىيل اهنذثهالروابة الثانيةأ رجهاابن الاثيرق كتابهجامع

التداوى بين الجاه_د
والقاعد بغر عذروانكان

الاصولوا أضافهالىالبخارى ومسل ك مأجدها كاب الج بعان! لصعحيحين لدم.دى وهفذهالابة فل

معلؤماتو بدا للقاعدعن

المهادفى سبل اللهواث عليهفقمولهتءالىلايسةوىالقاعدون من الموم:ين يعنىلايعدل الاخلفونءن

المهاد وتحريكالهعايه

الجهاد ف سىديلادنهمنالمؤمدين الجاهدين فىسهيلاللهغري وألىلغسرر يعنىأولىالزمانةوااضعف ف البدن

ونحوههل يستوى الذبن

واليصرفانهم :اوون الجاهدبنلان العذرأقعدهمعن الجهاد (م) عن جابرلقكا.نامع رسولاللهدلى الله

يبعلءون والذنلا.ءامون

فهوتحر يك اطلب العلم

وتو بايلخعرلضىا بالجهل
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م2

(فضلاننهاجاهدبن بامواطم
و نفسه ,على القاعدين)

ليلة
ع الس
ا وت اومن
اس ستواء

القاعدءن

والجاهدين كانهقيل ماطم
لاتوون'فاجيب بذلك

عليه وسل فىغزاةفةالرسولاللهدى

حسهمالارض

ينه رجالاماسر مسيراولاقطعتم وادياالا كانوا
ها يوسا انبالمد
الل ع

(خ )عن نس قالرجعنامن

غزوةتبوك مع النىصلىالندعليهوسلم فقالاناقواما

للإس_توى
ببناس قا
خافنا بإلادنة مأساكداشع اولاوادياالاوهم معناحدس_همالعذر (خ) ععنا

القاعدون من المؤمنينعن بدرواخخارجون الما هُ وقولهته الى(٠فضلاللهلجاهدين بإمواطموأنفسهم
ىلآخْرةقال!بنعياس أراديااةاعد تنهناأولى الت ررفذ_لالله
على القاعد بندرجة) إعنى ذذيإةف ا

الجاهدين على أولى لذررد وجةلان الجاهدياثسرال,اد بنفسهوءالهمعاانيةوا أولوالضركانت ط-م نيةوام
بباشروا الهادفتزلواءن المجاهد :ندرجة (وكلا)بعنىكلامن الجاهد بنواالقاعدين (وعداطهالحسنى)
يعنىالنة باهم (وفضل انلهالجاهدين )يعنىفى سييل اللهعلىالقاعدين )يعنىالذينلاءذرطم ولاضرر

(أجراعظها) يعتى ثواباجز يلامقارذلك الاجرالءظم فقال:ءالى (درجاتمنه) قالقتادة كان يقال
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(درجة)ع ن
لبى المصد رلوقوعهاموقع المرة»ن الت
لفضي
ؤلكا
ذنهلقي
هم تفذلة كقولكضر بهسوطاوضب

للاسلام

(كلا)أى وكلفرري مقن القاعدين وا مجادهيلنانهمفعول' ول لقول(هوعد ادتهو)الثانى(امسنى) أى انو بةالحسنىوهى الحنةوانكان
اجاهدو ن مفضلين على القاعدبن در جة (وفضل ابناهمجا ده ينعلىالقا دء بن)بغيرع.در (أجراعظمادر.حات»ءنهومغفرة

ع بن آمنوااذاضر بمف سىبل الله)سم فطر يالقغزو (فتبينوا) ()118/

فتثيةواجزة وعلى وهمامن التفعل ممى

الاستفءالأىاطليوا بيان
أداواذاة رك الود ظ«1لوالافظةء م1نْ 1رادمنهالدوا مالذى لانقط 0اذائيتهذاكان
ذمها

الود ورف الآبةانالله"على بهأت قات:لىالمو..كنعمدافى ١ناراف <يث يشاءالله مر حدمنها
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أحاديث الشفاعة الصمدرية:دارا2

دهاء_ل
المؤمن تمداعدوانااذاناتقياتبو رم

الموح<-

الام وثمانه ولاتتموكوا فيه
(ولانقولوا انلدقىاليم

من الناروقمء لان قاتل

اي

ؤولهتءاىو

السلام)السإمدق وشاى
وجزة وهما الاسةسلام

من هاذلاقّل ونو بةاللكافرم نكفرهمقبولةبدليلقولهقللاذين كفروا انينتهوا يغفرظمماقد ساف
وقول لاسلام و قل التسليم
واذاكانتالتوبةمن الكفرمقيولةفلان:ة لمن القائلأونىوا الأعلفقو لادعزو جل (يأمهاذا
الذىهوكية هل الاسلام
فقمالله مسدا س بن
اذاضر بمافلىسلبهلفتبينوا) الابقال|بنعداس نزات فىرجل من بنىمسبن عو يت
(لست مؤءنا) فىموضع
نهيك وكانه ن .أهل فدك سل عن قومهغيرهفسمعوا افر بةرسولالنةصلى

اللةعلمم *وسلرددهم وكان

االلبانيئى فهر بوامنهو أقامءذلك الرجلالل فاساراًىالل خافان
ةهغ
لالل
ايق
ضجل
فر
عاللىسر به
لإكونوامسامين فالآثمهالىعاةو| 0ن الخبل وصعده والميل فاماتلاحقت اليل سمعهم ,كبرون فعرف

لالهالسلامعليم ْ
هل الللهيه وم 9فكيرونزلوهو رقو للاالهالاالئه مد رسو
انهممن كاب رسول اللص

ااوتعمناه| سامة نز دنكإسيقه وذتلووا العمما ع2غنمه م رجعوا الورسول اهدب اللهعايهوس_لم فاخيرو هابر
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١لظلا

وسل.من ذلك وجداشد كا

سرام

ا عايهوس! اقتلتموهارادةماءءه مقرأأرسولاللهةد_لى اللهعليهوس  4 00انز بده
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١بومئنماستغف ,رلهرسولاللةصل

نهو
اللهعا

فغزتممسسرية لرسولالله
وبق

ممرداس لنقةت-ه

باس_لامهفامارأى الخيل
أل+أغنمه الىمنعرج من

السلاح فقالألا

شدتقت عنوأمه-جٍتىاعا قاط اخوفاً ملاو روابةء ن ابن عراس قال صى رجلهمن نى سام علىنفرمن

وكبروا كبروئزل وقاللااله

توظ.ريانءنإشا

فال قلت بارسولاننهافاقاطاخوفامن

أصماتالحولات كنات عليدومم ومعهغم فل -لمهم وق لو اماس إعامكا تيعوذمة_ك فقاموااليه ْ الرااسلئوهلادللّهالسلام
ولت سل الغا وسلرفانزل اللعز وجل هن هالاءاناميااالذنام و اذا عفاقيكةله اسامة بنز يد
 0اا
1
قيناو

د اسيل اللهيعنى اذاساف رتمالىالمجادفتدنواء ن البيان :قال”لات الامى اذانا ملتهقيل الاقدام
ظ

عليه وقركى قادشوامن انتثاث

وهو خلاف الكداة والمعنى فقفوا و شتواحتىتعرفوا المؤمن 0

واءة ق غنمه ف-ا_خيروا

رسولاللةصل اللفعايه

ي يةعنيىعنى لا:قولواان
حم)
تلا
للس
أق.ما ا
 ١وتعرفواحقيقةالاص ا نعايه (ولاتقواوالمن ل
حياغ ذه التحيةانهاماقاطاتعوذافتقدمواةليهباب.فاتأذ وامالهولك نكفواءنه واق_,اواء:هما

وقال قتلتموهارادة مامعه

أظهره لكرقرئ الس بفتعحااسين من ذبرااف ومعناءالاستسلام والانتقيادأى استم وانقاد 5قاللااله

مقرأ الابقء_لى اسامة

ول فوجد وجدا شديدا

الاادئة درسو لاله وة ل |اسلاموالسلعمنى وا ىلداأنةوا ندر علي؟ (است مؤءنا)يعنى لست من

(متغونء_رض

أهالالاعمان فتتقتاوه ب لذاكقالالعاماءادارأى اا زاةفى بادأوقر بدأوج من العرب شُعار الان_لام جب

الدنيا):طليونالغنيمةالتى

انك فواعنهمولا يغيرواءعلى لاروىعنععصامالزنىقال كانر .وات
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ول طماذارأتممسجد اأوسمعتممؤذنافلانةةل
"7

ل شعاديهوس_ل اذابعث

أخرجهاأبوداودوا'ترمذى وقال

أواانصراق أناموٌّمن لاحكاعمانهلانهبدعىأنالذىهوعايهايعان ولوقال
أرا!فقهاء لوقاللمرودى
كث
لاالهالاالله د رمولاللهفعندبعض العاماءلاحكبإملامه<ت يىتبرأمن دينهالذى كانعليهوعترف أنهدن

الااقعترف
اافذة ا
ا!اصءرةبلا أنه رسولافلىك
خلى
باطل وذلاك لانبعض!اموديزعمأن د ارسول ا
أنهدرسولالىكافةالخاق وانالذىكانعليهمن التمودأواالتتتصير باطلصم اسلامهوحح بصحتهودقوله
تعالى (تبتغونءرض! ارو ةالدنيا)يعنى تطلمون |لغنيمة التىهى من حطاء الدنياسر يءةالنفادوالذهاب
[ وعرضالد نمامنا فعهاومتاءها (فعنداللهمغام ثيرة) أىغنائمكثيرة.ن رزقهبغنمكموها يغنيكمنها

( “اه ( -غازن)  -ابل )
ااا

ولسلل منقومة عسيره

الخ لوصهد فاماتلاحقوا

ااوقال أعتقرقبة 1

أ

بان نيك أسل
مسسد

د مهما.لمترفةال لرساولله صل الله| دلىاللعهليه ول فهربوا

دعم رلىيارسولاللهفةال كيكك أنت بلاالهالاالنه يقوطاثلات مىاتقالاسامةؤ ازال رسولالله

5
لى اللقعليءو-ريكررها-تىوددتاً ىمأكن
ظ
ص

النصب بالقول وروىان

0

الحياة

هى حطام سربم النفادفهو

الذى يدعوم ال وك

ا]لشزيتاولفليحت عن
حالءن نقدلونه والعرض
المالسمى بهاسرعةفناثه

ودبتغون حالمن ضمسير

الفاعل تفقوىلوا(

فعندالله

مغانمكثيرة) يغذمكموها

دول ظهر الاسلامو نتعوذيهمن التءرضلهلأخذواماله

5
مكيةنسخنها آنبيةمةدومن يقل مومنامتعمد ا-ؤزاؤهجهم وروفايةقالاختافأهل الكوفةفىقتل
| امن فرحاتالىاءن عباس فقالنزلتفىانرمانزلوم ن .فخهائئْ وف روايةأخرىقالابن عباس نزات
هذهالآبة إلد_:,ةوالذين لايدعونمعاللهاطا آآخرالىقولهم:انافقال امشمركون ومايغنىعنا الاسلاء وق

| عدلنابالئةوة_دقتلنا النفسالتىوم الله وأتدذا الفواحش فانزتلاعلاللهىالامن ناب وآمن وع#ل عمل

صادا الى آلخرالابة زراودفابىة فامامن داخل_لافسلام وع قاوثمقتلفلاثوبةلهأخرجاه !فاىصحي.حين
مهاة
حنلدكان
ذبهاسافلىآية فقالمن أب
وروىءن:لى بنأبى طالب رضىاتلعلاهلىعنه!ندناظرا هبنع
فقال|:نعباس تكائف الويدذيهاوقال! 'ن

مسعودانهاحكمة ومانزدادالاشدةوعءن خارجةابنز بدقال

سمعت زبدب ثنابتيقولأنزلت همذهؤالمآبنةوامنمتيقعتمسلدالخزاؤهجهثم خالدافيهابعدالتىفى
الفرقان والذينلابدعونمعالنداطا آكخرولايقتلون النفسالتىسواماللالهبالمق ستةأشه رخارجهأبو
اىبفة ثمانية أشهروقالز  00اتبهذهالآبةااتبى فى الفرقان
وسائ
رالن
داودوالنساتى وزاد
والذبولايدء ورت اجات اخرعبنامن 1ينه فلبثناسبعةأشهرئنزاحالغايظة بعدالادئة ؤنسحت اللدئة
أدبالغليظة ه ا
و ا

القول بالقوا
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00
بالامذة أن

قاننزااتلقنملسآباءوا 0

كثرونمن 0

وذهبجهورمن قالبالنسخ

انالسىاخنهاالابة|اتىفى النساءاً دضاوهى قولهتهلىاناللهلايغف أنيشمرك بهو يغفرمادون ذلك ان

هديانلباآننة
قدم لخ جر فهىاادصحي
معبتاس
يشاء وأجابمنذاهنباملهىامن وةعن <د ياثلبن
كو رف الابةوالنسيخ لبد خل الاخبارولن سلمناانهيد خله
ذاعس
مكال
لذل
اعل
خبرعن وقو عالعذابعننف
النسخ ادكعنالدعبين الأبتنينتمكنبحيثلايكون بدنب_ماتعارض وذلك بنإيحه_للمطاق آنةالنساءعلى
تقيرد آنةالفرقان فيكو نالمء-نى فزاؤهجهثم الاءن نابوقال بعضهم ماوردء نابنعباسانماهوعلى

سابليتلشديدوالبالغةفى الزجرعنالقلفهوكارو ىعن س'فنيعاينينةانهقالان لبقتليقاللهلانو بة
وةوقيلانهقدروىعن ابنعباسمةلهوروىعنه ايضاان نونه
للكوان قل ثمندموجاءتائيايقاللهلك ب ب

“قبل وهوقولاهلل_نةو بدلعليهالتكتاب والس:ة أماالكتاب فقولتهعالى وانىلغفا راننابوامن
ريه ا

د ان -هرالدنو00 ,

د  3نجار 0

لك بدشيادخل|| اراأخرجهس(ق) عن عبادةبنالسامتقال 000

عليهوسلفى #لس فقالتبايعوى علىأن لانش رمكوابالئةش أولاتسمرقواولا نزنواولاتقتلوا النفس اابتىحرم
وأرجلولاتعصون
.كم
اللهالابالحق وف روابةولاتقتاواأولادكولاتاتوايتان تفترونهبينأبد

فى معروف

ن وف من فاجرهعلىاللهومنصأابث_يأمن ذلك فسترهاللهعليهفامسدالىاللها شنامعفاعنهوان ش
عدبهقمابءناهءلى ذلك

ا
ا
ملفل
خعلصىوهذصاةوةيل
عاماءالسنةبان الآنةئزاتفى كافرقتل مس لاوهومةدسبصبنابةفتكون المآبة
هذاالوع.دا ن فل مسا|مسحلا لقإوومن اس

حلقل مس

كان كاذراوهو لدف الناررس يكفره

قالهىب زاؤهفان شاءاللهأن تحاوزعن
بعلمو منامتعمد اخْراؤهجي:نم
وعنأبى جارفقولتهعا رومن

جزائه فعلاًخرجها بوداودوة_.ل ان اخدلودلاءةتضى التأبيدبلمعناددوام الخالةااتىهوعاماو بدلعليه

ولاام بقائهاواذاذ كراره
وكل لمكدتها
طلا
قولالعربالايام  +و الادوذ

قرنه بذكرالتأبيد
كقوله

ا
بذت غاص و ةس وعشم ون دنت امون وس

وع ثرون حقة وس وعشيرون جذءه وهذاقولالزهرى

.ور بيعة واليهذهبماللك وأجدوأصاب الرأى وأماديةالخطامخففةوهى أجاس بالاتفاقغيرنمماختلفوا |
فىتقسيمهافد هب قومالىانهارءون بنت تخاض وعشرون ببنتون وعثمرون نابونوءثسرون

ذرعونة
جةوعش
حق-

رنىور
هانب
زوسلو
لزيز
االع
وعبد
رربن
ال يم
ساقو
وهذ

بيعةو بهقالمالك

ليةخفطىقالوشبه االلعمعداعقلىلةوهمالعصباتمن الذ كو ررولاادجابنعلىىمنواثئ لانالنى
الد
وا

دية أعضاءالمرأة
هنوىك
قبي
فهام
صلى التهعليه وسلمأوجبهاعلى العاةلةوديةالاعضاءوالاطراف الحكم
علىالنصفمندية أعضاءالرجل واللّأعم عامسل التالثةقحكالكفارة 6الكفارةاعتاقر 3ةمومنة
وى

فمالالقا تل سواءكانلمقتول مساماًومعاه دارجلا كان أوامراًتحراكانااوعد اقفنلد الرقية

فعليهصيام شهر بن متتابعين فالقاتز ان كانو اجلادرةبةأوقادراعلى تحصيلهابوجودالمّن فاضلاعن
نفقتهونفقةعياله وحاجته.ن مسكن وحوءفعايه الاعتناق ولاو زلهانينتقلالىالصومفانعمزعن الرقبة
أوعن #صيل عنهافعليه دوم ث-هر انمتدابعين فا نافطر بومامتءمداى خلالالشهر يبناوى الذيةا و
نوىصوما اخروج_ عليه استئناف

الشهر إنوانا فطر بومابه_ذرص ضأوسفرهل ينقطعالتدابع
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نللا ينقط ١علتتابوععليهان««نى وهوقولس_هعيد بمناسليس والحسن
الشافىلانها فطرخ'تاراومنم-م مقا
والشعبىولوحاضتالمرأةفى خلالالشهر بنأفطرت أيا املحيض ولا«نقطع000
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بدلافقالفصيام شهربمنتا بعين نوبةمن اللهفنصعلىالدوم وجعل ذلك عقو بةلقل الخطاوالله أعلم
بنة الكنانى وكانقدسم
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© قولهعزو جل (وم ينقتلمؤم نامتعمد اخزاؤه جهنمنز
هوواأخوههشام فوجداًخاههشاماةةلا فىدبنالججارفاتى رسولاننههلى اللهعايهوسل فذ >زلهذلك فارسل
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عامقا تلىهث
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ل
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وان تعلمودادفعوا| اليدديتهفبلغهم

دارط امةننةوارسولوماض] لةقاتلاراكناتؤدىاليودن,تهفاءطودماثةمن«الابلفانصمرفا

راجعين نحوااد ينةفاتى الث_يطان مقسافوس اليهفةاللهتقبلدية أخيك لتكوزعليك سيةاقال
ربا
برك
عهم
بقةإ
كان نفس وفضل الدبةفتغفل الفهرى ذرماهبصخرة ف
وكن نمفس
كىمء
الذفهرى
الف
كى
لال ف
ذفراوق
من ابلاقبيلتوسهاقراجعاالىمكة كا
قتاتبهفهراوجلت عقف له * سراةب-نىالنجارأر بابقارع

وأدركتثارى واضطجعتموسدا  وكنتالى الاصنام أول راجع
ؤنزات فيهومن يقتلم منامتعمد ايعنى قاالصقددّله ذزاؤْهجهثم (غالدافيها) يءنىكفرهوارندادهوهو
الذىاسسقةئناءالنبى صلىالللهيهوسل نوفمتحمكةعمن أم_:همن أهلهافقدل وهومتعلقبإستارالكعبة

(وغضب اللهعليه) يعنىلاجلك رهوةتلهالمؤمن متعم اإواء):يعن وطردهعنر جته (وأعدلمعذنا!
عظيا) اختاف العلماءق حكهذهالآبةهلهى منسوخةاًملاوهل ان قتلمؤمنام تعمدانو بةأملافروى

اتباةوتعاايلهتىى
للاف
عن س#هيد بن جب_يرقال وات لابنعباسألمن قمتنلامموتعمد امنو بةاقال
سومالنهالابالحق الىخرالابةقالهدهاية
بى
الهرقان والذبنلابدءونمعالهاها آخرولايقتلونالنفس |١ت

و من دقل مونهامةعمدا)

حالمن ذ_مير القائلاى
قاد_داقة_إولاعانهوهو

كف رأوقتله مستحلالقةاه
وهوكفرأيضا انه
جيم خال فايها) 0

حعازلايهقهاالاسلامهى
د
ووا
ااه
حزاؤه ان جاز
قديراد بدطولاقام وقول

المى_كزلة بار وج من

تفءالى
لهال
قاعومان
ال

باأهاالذن آمنوا كتب
عليكم لقصاص ف القتلى
(وغضب اللهعليهواعنه)
أىاننقممنسهوطردهمن

رحجده (واعد لهعناانا
عظها) لاارتكابه مسن

عظها وخطبا جسها فى
ال_ديث لزوال الدنيا

أهونءلى اللهمنقل
أميرى مسم

2
صيام شمهترتبانبعين بدلاعن الرقبة (نوبةءن الله)يعنىاجلعللهذلاك ب بوةأتقاتل خوطأ(وكاناللهعاما

يعنى عن قتّل خ(طحأكها )يعنىفيهاحكب عهليهمنالدبةوالتكفارة
ى
للقت
عى ا
للشاف
 ١دصل فىأحكامتتعلقبالابةج ودفيه مسال ب«السةاةالوالىفىبان صفة اقل » قدالا
ٌثلْاثةأقسام عمد وشيهعمد وخطأًاًء العمدالحض فهوأن يقد قتّل|أسان عايقل بدغاايافةل بهففيه

| القصاص عند وجودالد_كافؤ وأدبةحالةمغلظةفى مالالقاتل وأماشبهالعمدفهوان,قص دضرب انسان
| :لبقتل عثلهغااءءامث ل أن ضمر ببعهصاخفيفة أورماه >< رصغيرففالتاقصاص عليهوتحبعليه دية

|مغلظة على عاقاته.و جا الثىلاث سنين وأما لاطأ لض فهوأ.نلةامد ] بهل قد شاار امال اا
ةلى“"لاثس_نين ومن دورقة_لالخطأ ايضاا ,ن
|مله ؤلاقصاص عليه ونب ويهدبة خففة علىعأقلته»وج ل ا

بيقددرىمشمرك أوكافرفيصبب سا ماأو ,قصدقتلى! نسان يظنه مثركابانكان عليه اماس المشسركين
عل والثانية خطأفى القصد عا ل ةإةاثثانيةفىحك الديات فدي
أفى
ظوشعارهم فااصورةالاولاىخلطف
|أ

ظارال مائةمن افلابذلاع_دمت الابلفتتجب قيهمهامن الدراه-م أوالدنانيرفىقول وفىقوليدل
مقدر وهوأأاف دينارأواثناعثيراًافدره,و ددلءلى ذلك ماروى-ن عمد اللهبنمرو بنالعاض قأ

توابة املنله) تبولامن
عليه|ذاقيل نوتبعشوع
ذلكتوبةمته أوفليت

كاالندتبةعلىعهد رسولالنهصل اللهعليهوس| تمرانأماونةئدميناانية د5رلهامفقالوكانت دةبأهل
التكداببومائذلعالىصفهن دايلةسلم فكانت كاذلسكت-ختىخلف تمرفقامخطيبا ذةالانالابل
0

لفدرهموءلى أاهلاابقر

بأقترىةوءلى

أهل الشاءًا شاةوعلى أهل الحالما'تى-لةقالوترك هحرم برفعها فوارف

ا

دوداودفذ هب قومالىان الواجب فالديةمائةمن البال أوألف دينارأواثناءةسرالف

توبةفهى ندر على المصدر درهم وغوقولاعروه ن للبربرواسانلبدمرىو بهقالمالك وااشافى وذهبقوم الىانها مأئةمن الاب

(وكان الممعليا) بماأعصس | أوأافديناراوءثمرة ]"لاف درهم وهوقولسفيان الثورى وأصحاب الزأىوديةامراآة دف ديةالذ ك
الحرودية أاهللذمةوالعهد ثاثدية المسل| نكانكا بياوان كان#وسيانفمس الثاث تمانمائةدرهم وه
(حكيا)فواقدر
فولسعيدد ن الست القع

اا

ع

هلذىوالمعاهدهة ل دية المسلمروىذلك
اا ب ا

عن ابنمسءودوهوقولسة يان الثورىأ صحابالرأىوقال قوم ديةالذىنصفديةالىدخو

انعيد العز بز و بهقالمالكواً جودالاصلف ذلك ماروىءن مرو 1

بيهعن جدهأن

رسولالله اصللىةعليهوسل قالديةالمعاهد صف دبةا رأخرجهأ بوداودوعنهأناانىص_لى اللعليه
هلة نص عقل الل مينواهمود والنصارى أخرجها لنساقى فن ذهبالىأن دي
ذأه
لل
العة
وسسلم قا
أهل الذمة ثلثديةالل أجاب عن هذا الحديث,إنالاحلف ذلككانالنصف ثمرفعت زمن مردي
رالثاثمن ديةالمسامين والدبةفى قتل العمد وشبهالعمد
هقاتوعلهىوقد
اىف
صلذ
الم ولترفعدأيةا
جوذنعة وأر بعونخافةفى بطونهاأولادهاوهذ اقورلوز يدبنثاب
لةا ن
مغاظة فتجبثلاثون وثحق

وبه قالعطاءوالي الهشذهابفبىماروىءن عمرو بشنعيبءن أبيهعن جده ان رولاللهه_لى الل
عليهوسل قال من قت#لمتعمدادفمالىأواماءالمقولفان شاؤاقتلواواشناؤا أخذوا الدبةوهى ثلاثون
حقةوثلاثون جذعةوار بعونخافةوماد وواعايهفووطم وذلكانشديدااعقل أخرجه الترمذىوقال
د بث حسن غر يبوعن عقبةبنأوس عن رجلمن

ات

اردق اعاياوم قالخطب الن

صلىالتهعليهوسلمبوم الفح فقاالاوانقتيلالعدهبالوط والعصاوا جرماثة مانلابل أر بعونثنرة ال
لتيلخط العمدأوشبهالعمد قتيلالسوطوهالعصامائة.ن
بازلعامها كاون خلفة وفر وابة سرىألاانك ق
الابلفيهاأر بعون فى بطونهاأولادهأخرجه النسافى وذهب قوم الىأنالدية المغاظةأرباعجس وعدمرون
بسب

سساأويرىشخصاعلى انمكافرفاذاهو( (ومن قل مؤءناخ طأ)صفة مصد رحذوقل أىقتلا
عن غبرقه دبانيرى كافرافيصيب م ا

خطأ (فتحر يررقبة)مبتدأوا ميمرحذو فى فعليهتحريررقبةوالتحر برالاعّاق واحروالعتيق الكر ينمالالكرم الفاحراركاان
اللؤْم فى العبرد ومئهعتاق الطبرولعدةاكقرالءخهيلاوالرقنةالنسمةو يعبرعثابالرأس فىقوفطلمانعءلك كنذا رأسامن الرقيق («ؤمنة)
 3ل لاأخرج ا

سيدن جلةالاحياءازمه أنبدخ_ل نفس امثلهانى ج|ة

ففرروماوت كما
ملدق بالامواتاذالرق أثرمن؟ لث راكالك

الاحرارلان|طلاقهامن ق_د ارقكاحماتمما من بل اانلرقيق

()110

أومنكان ميتافاحبيناموطذ امنع

نزلتفعياشبنأبىر بيءةاخلزوى وذلاكانأهتىرسولاللهصب اللعهليهوس_( وهو ب 5ل اطحدرة

من نصرف الاحوار وهذا

مث-كل اذلوكان كذلك

فاسلثيمظخهافراأسن_لامهلاهله ترج هار بإالىالمد.نةونحصن فىأطمءن 1طاميارالاللحن
فمد أيضااتكن
لع
لاوج
زعتمه لذلك جزعاث_دبداوقالتلابنيهاا لحثر وأفىجهل انى هشاء وهخماوأاء .اشن ألىر ببعة

اران لايطلاىسقفولاذوق طعاماولامسرابتاحأتىنياق بهنقرجا طلبهونومجعههااخر تبنز يد
ابنأنىأنيسة -تىأثوااادينةفاتواعياشاوهوف الاطم فقالوا نزلفانأمك ليا نوهاسقف بعد ك وحقدلفت
لا كل ولانشسرب <تىترجع| ليهاولاك عمد اللهعليناان لانكرهك على ثئ >ول بنك و بيند.ئك

فاماذ كروالهجزع أمهوأوق وال اهلعهد باللنزفلااليخهمرجودمن الم يوأذوةثقوه بسعةوجاده وكالحد
منهم ماة جادَن قمد موابهعلىمه فام أاأناهاقااتلالاك من وثاقك حتى-:كفر بإلذىامنت بهمر كوه

مومثقاافشىاالشءمسالنه فاعطاهماألرذاىدوافاناهالحرث بنز يدفقالياعياشأهذا الذى كنت عليه
لأنكان هدىلقدتراكتطدى واأنكان ضلالةقدكعنتايهافغضس عياش من مقالتهوقالوالتلا لفاك

حتملأن يقالانماوجب

عليه ذلك لان النهتعالى
اىلأقائل نفسا مومه

حيث مبوجب القصاصض
فاوجبعليه مذاهارقية

مؤمنة (وديةمسامة الى

أهل).و داة الىور-ه

خالياالاقتلتكثم'اعنياشأسلبذعدلك وهاجروأسزالحرث بنز بدمن بع هدوه اجرالى رسول اللهصلى يقتسموها كايقتسمون

اعللليه وس و(ليسجا عضيرااشبومئذوم شعر با_-لامهفبيناعياش يسير بظهرقباءاذاتى الحرث فقتل المبراثلافرق ينها و بين
فقال لهالناس و بحك يعراش أىثئ صنعتانهقدسمفرجععياش الىرسولاللةصلى اللعليه ول وقال سائرالتر كةفىكثلبى”
بارسولاللةاندكانن أعسرى وأعسالرخ...ماقدعامت وانىلأشعر باسلامه-تى قدّلتهفنزلوماكان اومن فيقذى منهاالدين وتنفذ
فى
أنِعكَلمد ممالاخطاءمعنىالآبةوماكان ومن نبل يا ةو ما كان لهسي جواز -:3لووقيل الوصية واذالببقوارث
تلؤمنمن وكجلهوةولهتعالى الاخطا اتبايلمالوقدورثرسول
فييه تحرياملقم
معناءما كان له ذلك في أناهمن بدروءهدهفال
استئناف منقطممعناهلكن ان وقمخطأفتحر يررقبةوقيل معناءما كان اومن أنيقت_لىمؤء:االبتة اصلل_هلى الله عليهوس-م
الاأأنخط“ المؤمن فتكفارةخطثهماذ كرمن بعدوالخطأفعل الشى”من غيرقصد وتعمد(وءن قل مؤمنا ام أة اشيم الضبانى من
خأفطتحر يررقبةمؤمنة) يفععنلىيه|عتاق رقبةمؤمنةكفارة (وديةأمسهاملةال
كن
هى)أى وعلي»دية كاملة عقل زوجها الشم
علاىقإة والكفارة
اديلةع
مسامة الىأهلالقتيل الذينبرثونه (الاأنيصدقوا) ييعنى الاأن.تصدق أهلالقتلعلى القاتلبالدية ال
و يعفواءنه(فان كان)ياعلنمقتول (منقوعمدوا
وهومؤءن فتحر بررقبةمؤمنة) أرادأنهاذا على القائل(الاأنيصدقوا)
|
ة
ر
ا
ف
ك
ل
ا
ه
ي
ل
ع
و
ه
ي
ل
ع
ة
ي
د
ا
ل
ف
ه
م
ا
ل
س
إ
ل
ب
ع
ب
ل
ن
م
د
ل
ت
ق
ف
ر
ا
كانر.جل مسلمدارا ربوهوهنفردمع قومكف
الاأن,تصدقواعليهبالدية
ر
ا
د
ى
ه
ن
و
ئ
ر
ب
ن
ي
ذ
ل
ا
ه
ا
ه
أ
و
ر
ا
ف
م
ك
و
ق
ب
س
ن
ن
م
و
ه
و
م
ا
ل
س
وقيلالمرادمنهانهداذا اكقاتنوالمسامافى دارالا
أى يعفواء مه والتقدن
ن
ي
م
ا
س
م
ل
ل
ب
ر
ح
ر
ا
ف
ن
ك
م
و
ق
ن
م
د
ي
ز
ن
ب
ث
ر
ا
ن
ا
ك
و
ه
ل
ا
الخرب وهم حرب لامسامين ففيهالسكفارةولادبة ل
فعليهدية فىاكلحاالنى
فكانفيهالكفارةحر بررقبةمؤمنةدون الديةلانه مركنبقيونمهو بايلنمساسين عهد (وانكانهن قوم

بنكو بمدنيهثماق)أىعهد (إفديةسامالأىهإووتحر بررقبةمؤءنة) يعنى انهاذا كان المقتول كافر!
مناهد| اذم فتحب فيهالدبةوالكفارة( فنلد )يعن الرقبة (فصيام شهر إنمتتابعين)  8فعليه

حالالتصددق عليهمها(فان

كانمن قوم عدوا 560

فانكانالمقتول خطامن

قوماعداءلكأى كفرةفالعد ويطاق على الجع (وهومؤمن) أى المقتول .ومن (فتحر يررقبةمؤمنة يعنىاذا أل الخحربىىدار

الحرب وإومهاجرالينا فقتلدس_ل اخلطأتسحكبفارة بتو للعصسمةالموء:وهىالاس_لام ولاتجب الديةلان العصمةالمقومةباالدارول وجد
مة الى أرهبلردورقتبةمؤمنة)أى وان كان
سدافد
مق)عه
ةينا
بهمم
(وانكان) أىالمفتول (منقوميش )بي انلمسامين(وبين
دية الى( وهوقولنا (خن م)يرحقدبةأىلعلكها ولامابتوصلبه اليها
كدية
ى!ن
ذعلى
المفتوالذميا كمهحكالمسل وفميهدلهال ل

ع(ين
بين
اهر
(فصيام شهربن) فعمليهنصياتم ش

(أوجاؤ 6عطف علىصفةقومأى الاالذينيصاونالىقوممعاهدين أوفوممسكين عن القناللالك ولاعاي>أوعلىصلةالذين
),اضمار قد والحصصرالضيقواالانقياض (أنيقاتاو ؟)أى ع
الاالذن يتصلون بالمعاهدبن أوالذبنلايقاتلو ل (حصرتصدورهم حال

)هم) مع(واوشااءن لسلطهمعلي)بقويةقل وساهزمالةالخصرعنهم فل(قانلو) عما
8م
أنيقانآوكمعن قنال(كأويانلا  51قو
.

على للطي.ودخولاللام . || 0

0

:

وقيلهم خزاعةوالمهنىانمن دخل فىعهد منكان داخلافىعهدم فهمأيضاداخ_اون فىعهد؟ (أوجازٌ

اانلوة)
لان كيد (إن ع

حهرت صدورهم )بحملأنيكون عطفاعل الذنوتقدبره الاالذين يتصلون بالمءاهدبنأويتصلون

فانلرتعرضوالم م

بإلذن حصرتصدورهمفلانقتاوهم وقيلحم لأ نكوعنطفاعلى صفةقوومتقدبرهالاالذينيهاون

0

ادم) الىقومينك و بم عهدأويصلونالىقوم حصرت صدورههم فلانفتاوهم ومعنى حصرت أىضاق

ون ولابر بدونقتاطلانمأقابرهم وهم بنومد
مني
سلكالا
منا
صد ورهم عنالمقائلةفلاير دون ق

ع

ا

( -طر.

(إستحدون آخر بن

وكانوا عاهدوا أنلايقائلوا المسامين وعاهدواقر يشاأنلايقاتاوهم(أنيقا:لوم)بعنىضاقت صدوره
عن قتالمللعودالذىيبحو انهم(أديها تلواقو.مهم)إنعنىمنامنمنه .وقيلمعناهانهم لايقاتلونكم
معقومهم ولا,قانلونقوءهم مع فقدضاقت صدورهم لذلاكعن قال وااقتال معككوهم قومه لا

يبدرون أن يامنوم)

الاساميونو بنو دكرنهى اللهعن قتالهؤلاءالمرند ناذا اتصلواباهلعهد ال .مين لانمن انضم الىقوم

بالنفاق ي(اومنواقومهم)

وكمهمفىحقنالدومذ اك انالنةتعالىأوجب قدّالالكفارالامن كانمعاهدا| أو الى
ذوى عهدفل ح

بالوفاق همقوممن أسد
وغطفان كانوا اذا أنوا القتال فقتالهجائزوةالجاع-ةمن المفسر مبعانهدةالمشركينوموادعتهم فىهذهالآبة مفسوخةبابة

معاهدا ورك القتال لاءهلاجوزق _:لهؤلاءوءلى هذا القولفا قولبالنسخلازملان الكافروانترك

1

لاصوا 0

0

||

5

5

البنع وذللك لان اللهتعالى لااع زالاسلام و

ع

0

أههأميانلايقبلمنمشمرك العربالاالاسلاءأ والقتل (ول

حَاءال لساطهمع

1

لج فلقاتاو )
ميذ كرالله تعالىمنتهعلىالمسامين يكف باسالمعاهدين وذلاكل أ
اًاتىالل

0  ١فومهم  43الزعب فقاىو بم وكفهمعن قتالكومعنى الت ليطهناةةو بةقلو مومعن قال المسامين ولكن قاذلفله
0

عجود

ا

:

'

فان

5

.

ردوا اىاافتنة) تلادعاه .ف يلقاتلو ب
موم فتتحمكةمع قوءهم (والقوااليكمااسل )بعنى الاثشيادوااص لفان ادواواست,اموا(شاجءل

 8ااي
(ار 0

للهلككعليهمسبيلا).ويعانبىلاقلتلالقال بعضالمفسربانهلذام
قنس
توخابليهوهى قولهتعالىاقتلو

5

افد قلازات:
0: 2:

7

المشركين حيث وجد كوهم وقالبعضهمهىغ_برمنسوخةلانااذا جلناهاءلى المعاهدن ف-كيف عكنان

0
يقالا هامسو<ة

 3قولهعزوجل

0
(ستجدوناخرين)

قالابنعماسهم

3
أسدوغطفان

:
كانوامن

ا(نم حاضرى الم ف-::ةكاموا بكامةالاسلام رياءوهمغ_برمساءين وكانالرمجلهم يقوللهقومهبماذا آمنت
شرافبها منتعفد و
يعتزلو ).فان ليعتزلوا يقول اتمبانلقردوالعقروابلخنفساءواذااقوا أصحاب رسولاللهص_لى اللعهليهوسل قالواطماناعلى
قتالكم (ويلقوا اليم ديتكمب بردون بذلكالامن من الفر يقين وروفايةأخرىعن ابنعباس أنهائزلتف بانلىعدباردوكانوا

:
0

 0مهذهالصفة (بريدون أنيامنوم) يعنىبر بدونباظهارالايمان أنيامنوك فلاتتعرضواط( .و يامنوا
0خٍّ قومهم )بعنبىاظهاالكفرطم فلايتعرضواط( .كلماردوا الىالفتنة)يعىنكطادعوا الالشسرك (أركوا

 | 3 0 1ف|يها)رجعوا الىالشرك وقادوا مانلكويسين رؤعسلهىمفيه (/فساتنزلوم) يعنفرفانم,كفواءن

 2عن قتال؟ قتساليحرحتوىا اليمكلةق(ووا الليسو بكفواأيد.هم)أى وايلقواالصلحوم كلفواعنقتالم
(نقدوه .واقتلوهم1

(نخدوهم) يعنىأسرى (واقتاوهم حيث*ةختموهم )يعنىحيث| دركتموه( .وأولئك )يعنىاهلهذه

لقفتموه ا

الصفة (سإجلءاطناالكنعلايمهمبينا) يعنىجتةظاهرةالةّل والقتالوقيلى ااطلةواضحةهى ظهور

ب برك

عداوتهموا نكشاف حاط بالكفروالعدواة ُ قولهتءالى(وما كانلونمأ نيقتل مؤ.مناالاخطأ) الابة

جعلنال؟عايهم سلطانامييذا) حةوالضظحةهورعد اومهموانكشاف حاط فى الكفروالغدروا ضرارهم

زات

المسام
ين أوتسلطاظاهراحيث أذنالك فىقتلهم (وما كانلؤم,ن ) وما
اصحل
نهولا
ياست
ققام
ت ول
لالا
مقكا
ؤله(
منا) ابتداء منغير
ص
قصا 'أى ليس المؤن
م كالكافرالذى تقدم اباحةدمه (الاخطاً) الاعلىوجهاللخطاوهواستئناء منقطع معنىسكن أى كن ان وقعخطأً

ويحتمل اني
لكون ص
افة
قصدرأ
تى[

(داركي)

> العفار(بما0
ردهم الى

أشاولاتختلفوافكفرهم أائر بدون
نرمدادخم ومقوهمبالشركانفردوهم ي
م أ

ا أن تجع_اوامن جلةالمهتدبن (منأضلالله) من جءإهاللضالاأو )١16

أموائماستأذنوا
الحديدوقيلنزاتفى قومخرجواالىالمد.ينةو سا

اطسق الرجالكاء:نى السكيرخبث

0
أظهرالثةض لاط فيكون

تعييراان سماهممهتدن

والانةندل عملذىهينافى
المسلمون فيهم فقائليقولهممنافقونوقائل.ةوله,مؤمنونوقيلنزات فىناسمن قر يش _5دموا

الع ليهوسلاناعلى الذى فارةناك عليهمن الاعان واءك:ااجتو يناالمد ينةواشتقناالى رضن ث امنهم خرجوا
فحىار الىالشامفبلغذالمكسلمين فقهالبعضهم حرج اليهم ونقتاهموذبماامعهم لانهمرغبواءن ديننا
ذواديارهم وكانهذابعينرسولاللة صل اللةع ايه
وقالطائفةمنمهكيفتقتلونقوماءلىدين وان ي ر

وسل وهوسا لكاتينهى أحد الفرياقيلنفآنبزاةتهوذقهيل نزات ف قوأمسلمواءكة وما جرواوكانوا
ىد يث الافك ومعنىالابة
إظاهرون المشسركين وقيلنزات فىعمد اللهبنأنىاب سن_ اول المنافقلما:كامف ح

اثيات الكسللعب_د
والخاقلل_ربجات

قدرنه (ومن يضلل الله

فان د لهسبيلا) طريقا

الى المداية و(دوالو
عكفرون كا كفروا)

اللكاف لفت سير

الكياعمشمرماؤمئايلنمنفافقين فثتينأى در'تمقأم هرم ف رقتّإنفرقةتذب عنهمو فرفةتباينهم وتعاديوم

دوف ومامص_دربة

فانولى افلرلهقة البذويننيعذنهم واألمميؤمنين جيعاأن,كونواعلى منهاجواحدف التباينوطاملتبرؤ

أى ودوالودكفرو نكفرا

منهمث أمخبرع نكفرهم بقوله (واالةأركهم) لعنىنسكسهم فكفرهم وارتدادهم وردهم الىأحكام

مثلكفرهم (فتسكونون)
عطاف على تكفرون

بعدما كانواعلىالنفاق (أتريدون نتم دوامنأضلالله)ه_ذاخطاب للفئةالتىدافعمتعن المنافقين
والمعنى أتتغونأ المؤمنون هدابةهؤلاء المنافقينالذين أضلهماللةعن اطدى (ومن يضالالله)

(سواء) أى مستوبن
أنموهمق الكفر (فلا

ر يقاتوديهفيها الىالحق واطدى  0وله نعالى تتخذوامتهم أولياءحتى
طحد
دانت
لنىف
انطدى (فان د لهسبيلا) يع
يعنى ع
(ودوا) إعنىيمنىأوائك الذنرج.عواعن الاهان الىالارتدادوالكفر (اوت فرون)يعنى-كفرون

يهاجروا فسىبيل الله)
فلانوالوهم حتى إؤمنوا

أنتبمامعشرالمؤمنين  5كفروافّكونونسواء) فى الكفر (فلاتتخذوامنهم أولياء) يعنىمن اسكفار
منع المؤمنين منموالاتهم (حتىماحروا) يعنى إسامواأومهاجزوا(فى سبيلالله) مع وههىهددرةاخرى
ىلمدرينةالثانيةهح رةاللؤمئين
ىول الاس_لام منمكةال ا
واطحرة علىثلانةأوجه الاولىهجرةالموّمنين ف أ
ىلنعنه,وى
ح ا
ننبي نكا
عليهوسإ فىسبيل اللهعاد ينصابرب ي
وهى| روج مع رس ولالنهصلى الله

هذه الآبتمنع المؤمنين من موالاةالمنافقين حتى
بقوله (فان تولوا

لاناطحرة فىسميل الله

اخ رفن 2

عن الاعان (لقدوهم
واوتاوه محيث وجدموهم)

مهاجزواواطبحرةالثالئة هحرةالمؤمنين مالمهي اللهعنه  3كانحكسائراش ركين

ا أعرضُّواعن الاس_لام واطحرةواختاروا الاقامةءلى الكفر (لخدوهم)
يعنى فن

(ولاتتخذوامنهم ولياولا

الخطاب لِلِؤْمنينأىخذوآهممهاااؤمنون (واقتاوه حيثوجدموهم) يعنى إنجنار هم الل

نصيرا) وانبذلواالكم

واآرم (ولاتتخذواءتهموليا) يعنىفى هذهاخالة (ولانصيرا) يعنىينصر؟ علىأعدأ م لامهمعد اعثم

الولانةوالنصرة :فيلااوا

لاتجوز حال ومعنى .يداون ينتسبون مهماو
ا والاةلانموالاةاالكفاروالمنافة_ ين
الى
ىلقدللا
برجع ال ا

3وم( أى شتوو 5البهسم

منهم (الاالذينيصلوانلى
نتتمون اليومأبوايلدخلموانفمعوهاملجواروقال بن عباسيريديلج نالىقوم بسكو بنهمميئاقأى
وسل وادع «لإل بنعوه رالاسلمىءند شروجهالى
عهد وهم الاسلم.ون وذلك ان رس ول اننةصلىالنةعليه

وتصلون م والاستثناء

من قولهلفذوهم واقتأوهم
دون الموالاة ) بكم

مكةعلى |وا

لكر

وض للق ظلالامن قوت وغررىولا اليهقاليالجوارملماطلالوق

روابةعن ابنعماسقالأرادباقوم الذىيفكيو بينهممياق بنىبكربنز يدمناةكانوافىالهلمواطدنة

ر
ونساونلالله صلى اللهلعي

(ديمنيهثماق)القومهم
الاسلميونكان هسم

ردك انهوادع قبل خروجهالى مكةهلالبنعو عوالافاخ علىأنلابعينه ولايعين

عليه وعلىأنمن واصلًالاىأه
للا
يلوها ا
فتح
لومن الجوارمثلف االذى
قطل
تالاأىوه مالامن انليقومينكووينهمميثاق

ألاهو) خبره
(اإلللّها)املبتهدا
م
ن
ر
س
ش
<
ي
ل
القيامة) أى
حااسات فى«سحد أوموضع فيس تحبأن سإعليون اذام خفعلىنفسهأوعليون فدنةاروىعن
)2:١

اليه والقيامة القيام

أواعتراض واخير(ليجمءنكم) ومعناهاللةوالئةليجمء>؟ (الىبوم
أسماء

بزنتد قالت»رعاي نارسولاللهصلىالتهعليهوس فى:وة فس عامنأخرجءابوداودوفىروايةالترمذى

كالطلابة والطلاب وهى
أسنول اللهصلىاللهليهوس!مى ف اىل جد بوماوعصبة منالنساءقءود فالوى«ببإيلتد_ليم اقلاتلرمذى
ر
قيامهم من القبورأو
معىلأة مفردةأجنبيةفانكانت جيلةفلاسل علهاولوسلم فلاتردهىعليهلانه
اام
حديث حن واذ
قيامهم للحساب 00

بيقوم الناس ارب العالمين

(لاريبفبه) هوال

من نوم القيامة واطاء

يعود الى اليوم أوصفة
الشتدر حتدوفك

اى

جا لاريبفي-ه واطاء

يعود الى المع (ومن
ملنله حدشًا)
ك 6ا

عويهيوزاس_تفهام يمعنى
النىأى لاأحد أصدق
«نهفى أخياره ووع_ده

ووعيده

لاس_تحالة

ويس كدقالردّوانكانت عوزالائخاف عايه ولاعايهاالفتنةسإ عليواوتردهىعايه وح النساءمعالنساء

كك الرجالمعالرجالف السلامفيس(بعضهنعلىبعض ملالمسئاة الرابعةفىالاحوالالتى يكرها_لام
فيهاد فن ذلك الذى يو لأويتغوّط أوبجامعوتحوذلاك لاس عفلليهوسا فلايستحق الإجوابالا

روى عن ابنس رمأن رجلامس ورسولالنةصلى النةعليهوسليبولفإ عليهف يلردعليه ترجهمسإ قال
الترذى اكمابكرهاذا كانءلى ااغائط أوالبولوبكرهالتسلمءلىمنفى

الجاموقيلانكانواءتزر بن

لاا رسلم عليم ,والافلاو كر السام علىالنائموالناعس والك_لى والمؤذْن والتالىفىحالاالص_لاة

والاذان والتلاوةوككرهالابتداء بالسلامفىحالالخطبةلان الاين ٠ أمورونبالانضات للخطبة ويكره
اكمة ونحوهمفلا بل على هؤلاء عإالمثلة
لوظكذل
اسق
أنيابلدمابتدعبا تسليمعليهوك ذلكالمعانبف
الحامسة فىحم السلامعلى اهلالذمةاليبودوالنصارىاختاف العاماءفيهفذهب أ كثر ه .الىأنه
لاحوزابتداؤه ,بالس_لام وقالبعضم انهليس حرامبلهومكروءكرادةتنزيه وبدلعلى ذلك ماروىوءن
النصارى السلامواذالقيتمأحذهمق
رسولالنهه_لى النهعليه وسإ قاللاتبد وا|ايوود ول ا
ان
| أبىهر برة

_ىل فيردعليه و يقولعايك بغير
سعل
مراف
ظرق فاضطروهاىأضيقهأخر جهمس| واذاسلمعيودلوا نص
ط
قاعل رسولالثةصل التفعايهوسل وأصصابه فاقلالسام علي فرد
واوالعطف ماروىء نأن سان مبودي

الكذب عليه اقبحه

عليهالقوفمتهالرسولاللهد_لى اللةعليه وسم نهدلرونماقالقالواالله ورسو! لدأعمسلدانئىاللهقاللا

لكونه اخدارا عن الغئ

ولكنهقالكذاوكذاردوهعلى فردوه فةالقاتالسامعليك قالن بمانىالنهفقال صلىاللعهليهوسلعمند

حلاف

ماهو عليه

(فالكم) مبتداً وخيره

ذلك اذاسإعليكمأحدمنأاهللكتاب فةواواعليكأىعليكماقات أخرجهالترمذىفاوأتى بواوالعطف

اكنجاب ليم افلدىعاءولايحابونعليناو بدعلىذاك ماروىعن جابران
االزجعفلقاالونلي
جيم
وم
وفقالواالسامعليك يأبللقاسمفقالو عليكفقاات
(ف النافقين فتتين) رسولاننهص_لى اللةعايهوس_لم مس عليهناسمناليهد
أى مال اختلفتم ىشأن أعائشة وغضب تأ تسمعماقالواقال بقلدىس_معت ؤردد تعايهم واناتجاب عليهم ولاابونعلر :أخرجه

قوم قدنافةوانفاقا ظاهرا

نرقموفهمفمرقانيم
وتف

م تقطعوا القولبكفرهم

وذلك ان قومامنالمنافقين
استأذنوا رسولالله صلى
اللهعليهوس لفىاخ روج

اولمىعالتابيدنبإجتواء
ا
تى
حص
ةحا
|مى
حلين
راح

أساءةبن زيدانرسول االلنهصةبعىليهوسل مرعلىجاس فيهأخلاطمن الىمينوالبيودفبإعلييم
أخربهالترمذى قوله -زو جل (النهلاالهالاهولي< معنم )هذالامالقسمتقديردواننهالذى لاالهالاهو

ليجمعت_م الهف الموتوف القبور (الىيومالقيامة) يعنىالىبو مالحشروالبعثسميت|لقيامةقيامة
فيه)يعنىلاشك فى ذلك اليوما ندكائن (ومن أصدق منن الله ح يدما)يعنىل أاحد أصدقمن إلثهفانه لاحلف
المبعادولا >وزعايهالكذب والمعنىالنة_امة كا 2لاشلك فمهاولار يب ةولهءزوجل (فالكفى اانافقين

فتتين) اختافوافىسبب نزوله_ذهالآبةفة يل نزااتلفذين لهويوامأحدمن المذافقين فامارجعوا

حقوا بالشركين فاختاف
الم لمون فهمققالبعضهم

همكفاروقال لعذ_همهم
مسلمونوفة-:إن حال

قنالقتفترقلةهم وقالت ةفلراقنقّلهم فغزااتلفمانلاففقين فين فتمال رسولالنهصلى اللةعليهوس لم

لحال
هقرالك
ذست
فلأىىمهيئي
مقت ونصبهعلى نأوب
لئا
عقلنتماالهكقا
مكا فالسيبويماهذا
اكممال
قول
كق

انها

4
يح عن أبى
بلستلام أخر.جهالترمذى وقالحديث
[اطعام وصاوا الارحام وصاواوااناسنيامندخلوا|
 |],أمامة قالمسن ناسستاصلىاللةعليهو.م أن نفشىالسلامأخرج.ه بن ماجه

م تتعاقبالسلام6دوفيهمسائل ال_ثلةالاولىفى كيفية السلام) (ق) عن ألى
اىأ
كف
فحصل
هر برةعن ان صلىاللةعليهوسلم قال اخاق للتهعالىآدم عليهالسلامقالاذهب فلم على أولئك نفر

اليعكليك السلام
وامع
لسل
الال
ققا
تسمع مابحيونك ب فهانهاتحيتك وتحيةذر يفتكف
سلو
اكة ج
فلائ
ن الم
للنعهاقمالاء سحب لمنببتدئ”بالسلام أنيقوالالسلام عليكدرجةالله
ور الةله فزادوهوراجةا
لهو بركانهفيأق
السللام
ةيما
جعل
و بركانهفيأنىبضميرا جعوان كانالملمولعايحهداو يقولالجيبور و

فقعوللهيكم عن مرانبنحصين قالجاءرجل الىالنىصلالنةعليهوس_لٍ فقالالسلام
نوواالعطف و

عفرلديعليهثم جاس فال رسول اللهد_لىاللهعليه وسرعشم جاءآتترقفال لسلامعليك ورجةالله
ففردقعلقيههاؤلاعسشمرون خاءآخرفتالالسلام عليكورجةاللةو بركائهفردءليهؤاس فقالثلاثون
أخرجه الترمذى وأبوداود وقالالترمدىحديث حسن وقيلاذاقال! لل(السلامعليكم فيقولالجيب
وعليكا اسلام ورسجةاللفهييدزدورجةاللةواذاقاللسلام عليككعورجةالنهفيةولوء الليكسلام ورجةالله
و بركانه فيبزدو بركانهواذاقالالسلامعاي>كورجةاللّهو بركاته فيردعايهالسلام عثلهولايز يدعليهورو ى
أثر جلاسل علىابن عماس فقالالسلامعلي ورجةاللةو بركاته تمزادشياًفقال! بن عباس ان السلام
انتهى البىركةو يستحبللمسل أن رفعصوتهبالسلام لسمعامل عليهفيجيبهو يثترط أنيكون
ام الابتداء
ل>>
سنيةى
لالثا
امسئلة
الردعلى لفروفن أخرهنرمد ايع جدواباوكان؟ مابترك الرد م9ال
بالسلام سئةمست<ية لس بواجب و«وسئة علىالحكفايةفان كانواجاعةفسلم واحدمنه مكف عن جيعهم

ولوس كاهمكان أفل وا كل قالالقاضى حسينءن أصهاب الشافيى ليساناسنةعلى التكفايةالاهذا
وفيهنظرلان تشميت العاطس س:-ةعلى السكفايةأيضا “كالسلام ولودع<لى جماعةفى ببتأوحلسأو
مسج وجب عليهأن سل عالىخاضر لبةنولهدلى اننعليهوسلم أفشوا السلام والامى للوجوبأو

هأو يتأكداس:حبابهأماالرد
ريح
امف
هسلا
ظلا
اهلا
بارأ
يكون ذلك سنةمتأ كدةلانالسلاممن شع
لم فقدأجعالعاماء علىوجو بهو لبعاديهقولهته .الى واذا-يبتم بتحية-فيواباحسن منهاأ وردوها
عالى
والامى للوجوب لفاىنترك الرداهانةالمسل فيجبترك الاهانةفان كانالمإعليهوااحداوجبعليه
هفمىفر كضفابة فلردووا<دمنهم سقط فرضالردعن الياقين
قلام
الردواذا كانواجماعة كان ردحالس

ط
وان تركوءكاهمأثمواعن على ن
بأابىلب ر اذلىلهعنهعن النىصلىاللعهلي»وس( قاليجزى عنالجاعة

ىداب
اذامىوا أنس م أحدهمو جزىعن الملوس أنيردا دهم أترجهأبوداود لالم لةالثالئةف آ
السلامة السنةأنيس_والرا كب على الماثرىوالمماثنىعلىالقاء_دوالقليل علىالكثير والصغيرءلى

الكبير (ق) عن أبىهر برةأأنرسول اللهصلىالعلليهوسلقاليسالرا الكمبعاثلنىىوالماثنىعلى
|قاعدوالقاايللكعثلىيروفى روابةللبخار :ىقاليسل الصغيرءلىال-كبير والمارعلى القاعد والقليل على
ال
الكثير واذاتلاق رجلان فالمبتدئبالسلام هوالافذ_للاروىءن أى امامةالراهلى قالقالرسولالله

صلىاانعهليهوس أن أواللىناسبالئهعزوجل

من بداألهسملام أخرجها بوداودوالترمذى ولفظهقالةيل

بارسول اللاهلرجلان يلتقيانأمم_مايمدأ الام قالأولاهماباللةقالالترمذى -ديث حسن و يستحب

للام والماجةو السنةاذام بجماعةصبيانصغارأنيسمعلبهم لاروىءن أنس
كقب
الام
 ١ن يبدا بإس

أنهمسعلىصبيان فسلعماموموقالكانرسولالنهصل للع ليهوسلبفعطءرجاالهصحيحين وف روابة
فان كن جع
ءلى
ام ع
سسلا
ناال
لموأم
ايو
عاللنىيصهبوسلم مغسللوىان يلعبونفسا عل
ندهان
ابىلداو
لا

( ؟ه ( -غازن)  -اول )

9ابللأأهسشدا).ن قر بش (وأشد::سكيلا) تعذيباوهويييز كبأسا (ءن بشفعشفاءةحسنة) هى الشفاعةىدفم ثرأاوجابنفعم
ههم
نلل
عىا
بشفاعة (ومن شفع شفاءة سيئة)هى خلاف الشفاعة! لسئة قالبنعباس رض
جوازهاشسرعا( يكن لهنصدبءنها) من ثواال

ماطامفسرغيرى معناه..ن أمىبااتوحيد وقالأهل التكفروضدهالسيئةوقالالحسئ هوامنثىبالصلهوضدهالنميمة( يكنلهكفلمما)
كل مقيتا) مقدّد راءر أقاتعلى الذيئافتد رعايه أوحفيظامن ااقو.ثلاية سك للف سانا(واذاحيتم
أ(صيوبكان اللهعلى
لامدفاىر فبسنامواعلىأ نفس>تحيةمنعننحدايلتلهم بوبلمقونه
باالسل
)(8٠:
أى سراعلتفحارنةفىدينا
كا  0ا درت
ل ا
ل
ار
0
 8 1تقول 1فعلوذلك
انا باسفيان بدالهعن القتالفلير جالىالموعد (وائل أشدباسا) أىأعظم صولة( واث_د
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| كنعباك باد فيشفعهم فىجهاد عدوهم :يكنلهنصيبمنهاآى حظوافرهن أ جرشفاءة» وه وث8واب اللهوكرامته
(ومن شفع شفاعة سيئة) قل هىالغيمةونقل الحديثلا.قماع العداوة بينالناس وقيلأرادبالشفاعة
 2عاءالبهود علىالمسلمين و َقيلمعناهمن 0
ش3فع كغر.هعبلةهتالالمءؤمئين
السيئةد

( كنله ك .
ذفل) .أى

2

يي

وقيل نصبب (منها) أىمن وزرها( .إوكانالنةعلىثكئملةيتا) قالابنعباسيعنى مقتدراأوجاز ب
وأفاتعلى |لشيم قد رعليهقالالشاعر
0

وذى ضغنكففت الشرعنه

١
نلهىمقينا
احك
و
ساانتء ع

يعنى قاالردااعلسىاءة اليهوةهيشلمع
انهادا وحفيظاعل الاشياء (ى)عن أبىموسى قا لكان رسولالله

اعلسيهاوخإاءرجل رسألفا بقل عليذابوجههوقالاشفعوا تيؤقجضروىااولنهعلى اسان
النه
7 1 ١ 0 0 0صجلىا

0 0

| ر|سولهساشاءوفرواية كجانلاذسااجائء طهاولبحقااجةلأقاشلعفلعىواتؤجرواوذ كورق«وه

أتكزودنجهل ا(روجااذعناححيصموتحلياةاةخيووسايابحاسلنحميناهةاف)االدلننيحايأوةفتفلةمنالحآخبرةلواولصأيةسأهنايمقنااحلحبلياامك اسللللهأاىللجلاعكوطية
اح ر ٠وي| لع
0يفول
اليب
نات مطاف أرىد(

مثلها والتسليم سنةواارد
فر رضْة والا<سن فض ل
ومامن رجل»رعلى قوم

مسامين فيسل عايومولا

لكام وهو
!لذل
جعل دعاءوهذهالافظة كانتالعرب:قوطافالاجاءالاس_لام بد
حياةوذلك اخبارثم

ف عظلىة
لام
المرادبه افلآىيةيعنى اذا عليكمالمفاجيبوهياحسن مماسلم عليكمبدرا|اختبرلفظ ال
اذلاانان بطول ايا ةبير
ممةمن الدآفعاتافا
لىاالا
سعن
لانم
الل
ياك اننهلانهأتم وأحسن وأ ك
سلامة كانت حيانه #ذمومةمنغص-ةواذا كانفى -يانهسلها كانأ موأفكللذا ابلسابختير لفظ

بردونعل»-الائز ععنهم السلام(أوردوهاً) يعنأىوردواعليه 5ساعايكم (انالله كانعلىكلنع حسيبا) ييعنى يااسوجاز يا
روحالقدس وردتعا.ه والمعنى أنتهعالىعبىكلشي منردااسلام ع:إوأو باحسن ممنجهاز
الملائكة ولابردالسلام

فى الخطية وقراءةالقرآن
<هراوروابةالحديث وعند

مذا كرة العم والاذان
والاقامةوعند أنى بوسف

شاعمايه)د (ق) عن عبدالنهبنيمرو برانجللعااصسأأنألرسولالله
حسل
الإفصل فوىفاضللاا
صلى التةعليه وسلم أى الاسسلام خيزقالتطعمالطعاموتقراًالسلامعلى منعرف توم4نتعرف قولهأى
الاسلام خيرمعناه أاىلخصااسللام خبر (م) عن أبىهريرة قالقالرسولاللهه-لى اللعليه وسلم

ل<اتنىدتلوؤاملنجنوةاولانؤم:واحتى تحابواأولفاأعدلكتعلمىتوعهاذتاحابتم أفشواالسلام يشكم
عن عبداللهب سنقلااملسمعت رسولالنهم_لى النهعليه وس_لٍ.ولااأليناسأفسوا السلاموأطعموا

ر جهالاسم ىلاع الشطارع والتردوالمغنى والقاعد طاجتهومطيراالجام والعارى من غيرعذرى

الطعام

مامأ وغيرهو يساالرجل اذاد ل علىامسأنهوال اثمىعلىالقاءدوالراكابلعما
لئىورا ك الفرس علىرا كبالجار والصغيرعلى
الكبير والاذل
على الا 60واذاالتقماا تدرا وقل باحسنمنهالاهل املأةورد وهالاهل الذمةوعن الننبىصلىاللعهليهوسإ اذْاسلعليكم

ار ف تىسليمأىلايةالعليكبلعليم
رام
غسل
لعلياها(
أهل الكتاب فقواوا ايعليأىرعلي ماقلتملانبسمكانواايقولونالسام عايكوقوله
لان كانبيهمعه(انالنه كانعلىكلش حسيبا)أ ىيحاسبكعلى,كلتمن التحية وغيرها

(لعامه) لعلتدييرماخبروابه(الذين يستذبطونهمنهم) ستخرجون د بيرهبفا.:موتجارمرهفموتمهعمبا وراحرب ومكايدهاوفيلكانوا
فيداغحالاعداءفتعوداذاعتهىمفسدةولوردوه الى الرسولوالىاألولاىمى وفوضوه

2201

اولكباونوا كأنم يسمعوالتم

أو اللىامس منهم(لعامهالذين يسةخيطونه
حسب ااظاهرولاالنمذافةينكانوا يله ون الايان فاذاقالوالى
منهم) أى تخ رجون ندبيرهبذكائهموفطنتهموتجارمم.ومءرفتهم بامورا رب وءايذينى طاومكابدها

الذين ستنيطون يدبيره
كيف يدبرونه وما ياتون

اونل فنيهبط الماء
وذر
وب

وهم العلمااءلذبنعاءوامايخبنى أن»كتممن الامورومايذبنى أنبذاع منهاوالنبط الماءالذى خر ج منالبثر
أرلماتحف رواستنباطه استخ راجهفاسدءير لاخ رجهالرجل بفذ_ل ذ كائة وصفاءذهنه وفطنته من المعافى مانحف_رواست_دنياطه
والند برفيايعضلويهميةالاستذيط الفقيهالمى_ثلةاذا استتخرجهاباجتهادهرفهمه وافلآبةدلي ل على
استخراجه فاس_تعيرلا
جوازالفياس وانمن العمايدرك بالنص وهوالكتابوالسنةومنه مابدرك بالاستنياط وهوالقياس
د.شخرجه الرجل يفل
عاوماونةنىالآبةولوأن هؤلاءالمنافةين والمد:هينردّواالامىمن الامن والحوفالىالرسول والىأولى ذهنهمن المعانى والتدابير
الام وطابوامعرفةاهالفيه من جلوعتلهمواحقيةة ذلكمنهم وانهمأواىبالبحث عنهفانهمأعميمارئيى
فيايعضل و(لولافضلالله

الاذىلبخبرثجرمئنول

أنيشاعأو كم ف قولتعال (داولافضلاللهعليمررحته) يعنى ولولافضل اللهعلي ببعثةجدصلى عليكم) بارسال الرسول
النةعليهوسل وائزالالقرآن ورجتهالتوؤ.ق واطداية (لاتبعتم الشسيطان) يعنىلبقيتمعلىالدكفر (ورجته)بانزالاالكتاب

والضلالة (الاقليلا) اختاف العااءفىهنا الاستثناءوالىماذابرجع فقيل هوراجعالىالاذاء-ةوهو
فاعوابه الاقليلافا خر بعجض|المنافقين
قول|عببناس والتة_ديرو! ذاجاءهم أمسمنالامن أوامو أذ
لذموامن أمىال راياوهذا القولاختيارالفراءوابن جرير
منبا,علي
واعاةلا
يهاعلاذ
والمؤمنين عن هذ
الطبرى وقيل هوراجع ال اىلم تفبعاين و«هوقولالحسن وقتادةواختاره!ن قتسةوتقدبرهاعامهالذين

يستفبطونهمينملىاالفاعقلى هذينالقولينفىالآبةتدب

وتأخيروقيلانهراجع الىاتباعالشيطانوهو

(لانبعتم الف_يطان)

لبقيتمعلى الكفر (الا
قليلا) عذبعوه ولكن

آم :وابالعةلكز يدبن مرو
ابننفيل وقس بن ساعدة

قولااضحاك واخدارهالزجاج ومعاوم ان صرف الاستئناءالىمايليهو إنتدلبه أولىمن صمرؤفهالىالثذئّ

وغيرهمالماذ كرفالآى

مبعثالنىصل اللةعاءوسإ وانزالالرقآنمثلز يدبن مرو بننغيلوورقةبننوفلوقس بنساعدة

قب_لها تشبطهم عن القّال
واظهاره-م الطاعسة

البعيدوتة_د بردولوالافضلاللهعليمورسجتهلانبعتم الشيطان الاقليلامت_ ووهمقومآمنواواهتدواقبل

الالإدىوقو لادتعالى(فقائلفىسبيل الللها كافالانة..ك)نزامتوفاىعدةرسول الله هلىالات سم
وس لواعدمسوسم بد رالمخرى بعدحرب أحد وذلك
هلل
يلا
أباسفيان حبرنب وذلك أنر سول عالالص
ر
االى
للناس
فىذى القعدةفلما بلاغلميعاد دعارسولاالللهصهلعىا.هو .س ا

وج فكرهه بعضهمفائزالالله

هذه إلآبةفقائلفىسديل اللهيعنىلاندعجهادا اعد ووالانتصارلإستضعفين من المؤمنينلاتكاف الانفسك
رضك
ي فر
غسكاف
يعنى لات

«لىجاهدفىسبيلاللهووو دك ذاناللهناصرك لاالجنودوقدوعدك النهر

واضمارهم خلافها قال

يللفاللم) ان
(سفقبائ
رككوك و<د ك
تو
وورد
(لانكاف الانفس_ك)
غيرنفس_ك وح_دها ان

تتقدمها اللىلهادفان الله

امبعادفرج رسول اللهملىاللعهايهوسفسىبعين راكباالى ربالدمغرى ف-كفاهم الله
عابهموهولايخاف
تعالى ناصيرك لاالهنود
تقالو رجعواسالمإنوعاتب النهمنتخافءن رسولاالللهلصهفعلىيهوس_إ ب«اهلذآبةعلىترك الواد
وقل دعا الناسفىبدر
نعاس وأعامهم بامورالقتال
ارو مجعهوق الآبةداِ-ل علىأنالنىصلى اللعهليه وسلمكاانلشج
الصغرى الى الخروج
دلوم يكن أشجعالناسلأس هبذاك وااقدتدىبهأبوبكر
ومكابدهلاناللتهعامنمسهبالقتتال ودو
الصديق فىقتال أهل الدرتمنفىحت نم اةلذينمنعوا!الكاةفعزم.على ار وج ال قىتاهطمواواوحد

ه(وحرض

وكان أوس_فيان واعد

رسولاللةه_لى اللدعا».

هلاىد ورغبومف اىلثوابولس عليكف شى انهمالاالقدرٍيلض.افاسلتعذيف
لحذمه.ع
انى
المؤمنين )يع
وسا الأقاءفيهاة_-كرهبعض
عهم (إعسىالله)أىاعل الله(أن,كف بأسالذينكفروا) يعنىلعلالألنينعبأسالك اروشدتم وقد
 22222222222220الناسأن خحُرجوافنزاث
ب
ا
اي
ا
اللي
 0ج ومامعهالاسيعون ولول شبعهاحدنخرج وحده (وحرض المؤمنين )وماعليك فىشأنهمالال!تتحر يضعلى القّال سس لاالتعنيف

سه بلرعب فإخرجواوعمىكلةمطمعةغبران
أك ف
م (عدى اللةأنكف ,أسالذينركوفا) أى بطشهموشدتهموهمقر يبشوقد
اطماعالعكر بمأعودمنانجازاللئيم

(واله ييكتبمابميتون) يشبتهفىاتف

أعماطمو يحاز عليه (فاعرض عنهم) ولباناحدلثانهتلتكقام منهم(ونو كلعلىالله)

فشأممفانالله كفيك مضرتهمو ينتقملك متم اذاقوى :أمىالاسلام (وكى إلهوكيلا) كافيالمن نوكلعليه (أفلايتدبرون
القران)) فلاياماونى هأ ني وهمياني وهاد برالتأمل والنظرادب راالامى ومابؤل اليهفىعاقبتهم استعملفىكلتأملوالتفسكرتصرف

القفبالنظرف الدلائلوهذ برد
وس

():05

قولمن زعم منالروافض انالقرآن لايفهم معناهالارتف_يرالرسول صب اللهعليه

لموالامام المعصوم

وقيل ان طالفةمنهم اجتمعوا فى الايلو بتواذاك القولنفصهمالد كر(والله كتب) أى بشدت و حفظ

ويدل على ةحارلقياس

عليهم (ماببيتون) يعنى مايزورونو يغ-برونو يقدرونوقال!ءنعيا سيكب ماسسرونمن النقاق

وءلى بطلان ااتقليد (ولو (فاعرض عنهم) أىلانماقي ,دولا

فيهاختلافا كثيرِ(أى

تداك مانترا خلهمف ضىلالتهمفانامنتقممنهموقيل

لاتغترباسلامهم (وتوكلعلىالله)أى فوض 1مى ك الالنةق شامهمقن النهيكفيك|مىهم و ينتقملك
منهم(وكئ باهوكيلا)يعنىناصمراللك علمهم جُوواعزوجررا لايد برونااقران)أصل! لد براانظر

فه
ت
برت
قنظ
اأى
علثئ
فىءواق بالاموروالتفكرقاديار دانماستعمل ىكلتفكروتام ليقالندبر تا
ومعنىندبرالقران تأملمعاني-هوالتفكرق حكمهوتيصرءافيهمن الآياتقال!بن عباس أفلابتدبرون

والنثشر يك والتحايل
والتحرم ادتفافتاً مدن

حيث البلاغة فكان

اأقرآن فيتفسكرون فيهفبرونتصديق بعضهلبعضومافيهمن المواعظ والذ كروالامي وا!نبى وان أحدا
على كوهثبوة  63ص لى اللهعليه
برفيه
للعلماء'ناللتهعالى|<مجبالقرآنوالند
هن اخاقلايدرعليهقا ا

وسل واحةفى ذلك منثلائة أوجهأهحا_دفصاحته ااتىع الخلائقعن الاتيان عثاهافىأساو به الثانى

عاضلغاحدالاتجاز
ه

و بعضهقاصراعنه »ان
معارضتهأومن

حءتث

المعاتى فكان بعضها

من مورالغبلايعاالمىهاالاالله تعالى الثاكسلامتهمن الاختلاف والتذاقض وهوارابدقولهتم الى

ااسيعنى تفاوتاو”ناقضاوفروايةءنهلوكان
بتال
نثيعرا)
.ارا ( ولوكان»ءن عندغيراهنة لوجد وافيهإختلافا ك

لغيب قدواؤق الخبرعزه

من عند خاوق لكان فيهك ذب واختلاف وقملمعناهلوجدوافى اخبارهعن الغيبيا كونو عماقدكان

وبعضه اخبارا خالفا

خستلاف
!ل
هانه
يلهو
فدال
نكتذالكنهمن عن
ثان
اختلافا كثيرالانلايعلاغمرهبالااللهنعالىواذا ك

للممخبرعنه واعط_هدالا

ولاننافض ول لوكان من ع ندغيراللهلوجدوافيهاخدّلافا كثيرامن <رثالبلاغة والفصاحةوالمعنىلوكان

على معنى كعم عذد علياء

منع:د لوق لكانعلىقياس ا لكلام الخلوقبعضهفصيعحبليغحسن و بعضض_هص دودركيك فاسدفاما

المعالقو بعص ه دالاءلى

فاغةثيتانهمن اعلنلدهواللعنى أفلافركرونى
االحديل
ةاوج و
حنه
اكلاقنرآن الجيفعهصعلاى م
القرآن فيءرفوابعدمالتناقض فيهوصدق ماكيربهعن اأغ وب انةكلا م النةعزوجل وانما يكونمن عند

تعاق الملحدة بيات

اهقض واختلاف ع انهدمن عندقادرءلى
نسفي
غبراللة لا لوعنتناقضواختّلاف فامااكلاقنرآن تلا

كثيرامن >وقولهفاذاهى

أنالنىصل اللهعليهوسل كان سعث! ليبعوث والنه ايافاذاغلبواأوغلءوابادرالمنافةون ب ةخبرونعن

يدعون فبهااخةلافا

عبان مبسين كانهاجان
فور بك لنسأللهمأجعين

عنها أهلالمق وساجدها

حاطم بثشميعونه و ند ثونبهقبل أنبحدث بهرسولاننةصل التفعليهوسل فيضعفون ب قهلوبالمؤمنين

فانزلاللتهعالمىهذهالآبةواذاجاءهم بعنىالمنافقين أمسمنالامنيجعانىءهم خيربوفتغحدمة أولوف
رقاولأذأاعذاع بهاذاأشاعه
للنساسي
يعنى القتل واطز يمأهذاءوابهأى أفشواذلك ابروأشاعوهبينا ا
أذاعبهفىالناسحتىكأنه * بعلياءنارأوقدت قوب
وأظهرهقالالشاعر

تحد ثوابه<تىيكون رسولاللةصلى الله
(ولوردوه) عق الام الذى د ثوابه(الىالرسول )يعنىانم.لم

عليهوسل هوالذى بد ثبهو يظهره (واك أوف الاممنهم)يعنىذوى العقولوالرأىوالبصيرةبالامور

مر.امولهمصكبحاابة كأفىكروعهروعئان وعلىوقيلهم أمساءالسرايارالبعوث واماقالمنم-معلى |
(واذاجاءهم أ مس منالاءنأواخوف)همناسمنضعفةال #لم ن
يالدينلم يكنف,م خبرةبالاحوال

|

أوالمنافقونكانوااذابلغهم برعن سرايارسولاللهلىاللعهليهول » ن أمنوسلامةأوخوف( : ,أذاعوابه) أفشودوكانتاذاعهم

مفسدةيقا ألذاعالسمروأذاعبةوالضمير بعودالىالامس أوالى الاءن أوالخوف ل
حانأ
دوتقت
هضى
م|ا

(داورذوء) أىذلكالمير (كى

(وأرسلناك للناسرسولا)لامقدراحتىنسبوااليكالشدة

مالاناس رسولافاليك تبايغالرسالة
أوار.لت

)420

اسن قالوالناهذهوان تصبهمسيمةيطبروايموسى ومن معهولاذ كرحاسللنهات|للكسبوسيا  نهوعد

ولرش اليك نسي والسرعة
شهيدا) انك
(وكفى,الله

مامثاطاومن حاءبالسيئةفلا جزى الامتلهافيطل
! عليهاباكواب والعقاب فقالنعالى من حاءبالحسنةفل عو ش ر
لكانت الآبةعلى مايقول هل قد راتهالما صب تمن <سنة وماأصتمن
:هذا قول القدر ةوقال بعضهم و

عكالدانةجرت
لاب
اأص
سيئة ميقل ما

بقولالانسان أصانى خيرأومكروهوًصبت حسنة أوسيئة وقيسل

مفعىنى الآبةنأصابك من<سنةأى النصروالظفر بوم بدرفن اللةأىمنفذ_لاللهوما  صابك منسيئة

لواو فاةمدتض بالارل
أى لا كادون يفقهون
حديما يقولون ماأصابك
وجلل المه_ مزلة 0

أىمنقتلوهز عةنوما<د فننفسك يع-نى فيدنوبابك وهوخخاافتهم اياكفانقات كدرفوجه

بالشتدى الانه النائتة

ى الحقيقة لانالله
لله
عدال
شقيلتااماءاضكافاةهاالى الله»الىفى قولدقل كلءىفعن
ابة
للآ
العبدفى هاذها

على الطاعة و المعصنية

فالىفعل
الجعبينقولهتعالىقلكلمن عد_داللهو بينقولهوم'اصابك منسيئّةفننافسالكسفياضئاة

تعالىهوخالقها وه وجد هاوااملااضسايفّةةالىفعل العبدفه_لى لمحا زتقد برهوما صاأيك
إبذاب نفسكعقو نك

٠

ن الله
ن سيئةف ٠

ندعلاقنالستعلسيرالاح فيوكةولءتعالولاش حت

فهو سُفين فاضاف المرض الى نفسه علىطر ,بقالادبولايشلكعاقل ان الممرض هواللهتعالى وة.لهذه

عدلة عاقبلا وفيسها ضهاروتقاخدييرتقديرهفاطؤلاءالقوملا بكادون يفةهون حد رثاو يقولون

مأصاابك محنسنة هناللهوماأصابك م سنيئة فن نفسك ول كلمنوعدق_دااللله|بن الانبامرىعفنىى
الآنةماأصايك اللفبنهه منحس_نةوماأأصا بك به من سيئة فااغعلان راجعان الىللهتعالى ف قولهتءالى

(وأرسلناك لاناس ار يعتى وأرسلناك ادق كا ادلناتيرل لذااتو,رسا 7

العك بانوقدنادى عليه

ال
ءلف
فقا
لبكااذي
اأصا
ما
اعد كناك من اللهخلتقا

واحادافائىيكونطم حة
فذلك وشهيدا كييز(من
بطم الرسولفقدأطاعالله)

لاندلاي ولاينهمىالاعنا

ولست رسولا الىالءرب خادة كاقالبعض'ايهودبلا نترسول االىخاق كافةالعربوغيرهم (وكى
ف |أأمىاللهبدونهىعنهفكانت
باللمشهيدا)

0

ل

فى

ننة
سلىا
حداع
لشهي
اللّه
باللهشهيدا على تبليغك ماأرساتبهالاىلناسوقمعبنلاهوكنى با

والسيثةمنالله

قولهءزوجل (منيع الرسولققد أطاعالنة) سيب نزولهذهالآبةان لواف

ل ريل

منأطاعنى فقدأطاع اللهومن|أحبنى فقد حبالل فهقال بءضالمنافقينمابري هدذا الرج-ل الاأنتتخذه

كات التصارىعسىين ميبربافائزلاللههذالآنةمن اط اعلرسوليعنى فبأم بىدونهرىعنهققد
أطاعاللهيعنى ان طاعةالرسولد_لى الل عهليه و سإ طاعةاللتهعالىلانهوامً مها وقال الهسن جع_ل الله

طاعة رسولهه_لىاللهعليءوسل طاعته وقام تبهالحةعلى الىمينوقال الشافىى ان كلفر بضةفرضها
للللههصعلليهوس_إ طاما كنانعرفكيف
اللةفى كتابهكالحج وااصلاةوالز كاةاولابيان رسو اا
تأتيهاولاكااأندكانءشوع منالعباداتواذا كان الرسوالهلىاللعليهوس همالذمتزلةالشمر يكفاةنت
طاعته علىالحقيقة طاعةا لله(ومن

ير

رلا لي ينايعنى حافظا

3
تحفظا أعاطمعليهم بل كلأمسهمالىاللهقالالمفسمرون وكانهذاقبلأن بوص بالقتال ثمنس ذلك با"

القتالو قولهتعالى(و يقولونطاعة)نزاحتف المنافقين واذلامكناافنقينكانواءةولون باللسانلرسول
الكل انناعاه.وس آمنابك وصد قناك كرنافامصك طاعةأى ام نارشأ نناطاعة (فاذابرزوامنعندك)

أوااصيهيه
نو
هءتوهفى
طا
طاعة لله ومن تولى)عن

الطاعةفاءرضع_:ه( فا

أرساناك عايهم حفيظا)
أم
اط
عيه
تحفظ عل
ونحاسبومعليها وتعاقبهم

(وءقوالون) وية-ول

المنافقوناذا أعستم لش
(طاعة) خبرممةدا دوف

أىأعس ناوأنناطاع_ة
(فاذابرزوا) خرجوا (من
عند ك متطائفة منهم)

زوروس-وى فه-و مدن

أى خرجوامنعندك (إبيتطائفةمنهمغيرالذىتقول )التبديثيفكعللأم,سالايل يقالهذا أمممبرت البيتونة لاندقضاء الام
]| اذادير بله_ل وقضى بليلفق ديت والمعنى ان#مقالواوقدرواأم ابالليلغ برالذى أعطاوك بالنهاردن
سلمتعنغىبرو بدلطائفةمهمغيرالذى تقوليعنىغيرالذىعهد ت الهمة الى هذايكون
الطاءة وبقد

التبييت عاعلنتىمديل

واءساخص طائفةمن المذافقين بالتديدت ف قولهمنم-م وكامة من للتبعيض لانه'ءالى

علأن متهممن يوقعلى ا

ونفاقهوم:هم من برجععنهو رتوب نأصمن يعمرعلى ال فاقوالذ 0

ألاودلمن أبوات
وند بيره بإ
الثعر لان الشاعر ندبرها

ووعماو بالادغام حزة
س

وأبوعمرو (غيرالذى تقول)

خلاف مافات وماأمت بها وخلاف ماقالتوءاضمن تمن الطاعةلانهمأ بطنواالردلاالةبوولالعصيان لاالطاءةوانماينافةون عايقولون
و يظهرون

مماعانليداقلل والآسرخيران انتى)ماعانليادقليل زائلومتاع الآخرة كثيرداتم والتكئبراذا كانءلى ثمرافلزوالفهوقليل فكيف

القليل الزائل (ولاتظامونفتيلا)
ر
بم
_لى
خةوع
أىوجز
مك
أناه_ذرلابنئحى من
القدر بقوله(أناتسكونوا
يدرك> الموت) مازائدة

لتوكيدمعنى الثمرطأبن

(واوكنم فبردج)
<دونأوقصور (مشيدة)

م فعة(وانتصهم حسنة)
تعمة من خصب ورخاء
(.قولواهذةمن عن ادلله)
نسبوه الى الله(وان تصبهم

سدئة) بليةمن قحط وشدذ

(يقولواهذه من-ندك)

أضافوها اليك وقالواهذه
منء_--:دك وما كانت

الابشؤمك وذلك ان
اولمانالفةميبنودكانوا اذا

أصاءهم خيرد وتااعلاللى
واذلاصاامهكمروه نسبوه

ه عليهوسم
لصل
االتىلخد
فكن.مهماللتهف لىبقوله

(فل 0

الل)

والمضاف اليه حذوف أى

كل ذلك فهو يبط
الارزاق ويقبضها (فا

طؤلاءالقوملا-.كادون
يفقهون) يشهمون
(حديما) فيعامون|نالله

اهلوباسط القابض وكل
ذلك صادرءن حكمةثم
قال( أصابك) باانسان

خطااعاما وقال الزجاج
انخاطب بهالنبىعليه السلام

والمرادغيره (.ن حسنة)

():0:

ولاننةدونأدىثئمن أجور؟علىمشاقاافتلذلائغريواعنهو بإليا

تا
قل همباحق (متاع الد.:اقليل) .بعن اىن متخاو الا

اا زائر (والآخرة)بعنى

اا

أ وبواب الاخرة(خيران انتى)بعنىانتى اله كك ومعصية الرسول صل اللهعليهو| (ولانظاءون فتيلا) اى

أو ر؟قدرفتيل (م)عن المستوردينشدادقالقالرسوا ل النةصبى اللعليه وسلمماالدنيا
|ولاننقصون من ج

ا|لفآشرة الامثلماعل أحدكأصبعههذ«وأشار يعنبىاسبابةفالمفلينظربمترجع © قولهءزوجل
داماماتواوماةتاوافرد
اكادواءن ن
(أينهاتكونوابدرك > اموت )نزاتفالمنافقين الذينقالوافىة:لى أحد و

اللعليهم موذهالاةوقيدل نزات فالذينقالوابرنالم كةبتعاينااتقتالفرداللهعليوم ب#ولهتءالىأتها
أنلهاخلاص ممنالموتواذاكانلابد طمنالموت
تكونوايد ركم الموتيعنيىخزلبمالموت فبين تعالى
كان اقل فى سبمل اللهوجهاد اعدائهاًفضل هن الموتعبى الفراش لان المهادموتحصل بهسعادةالآخرة

فلام
ثمبين تهالى اندلايدهم منالموتوانهلاينجى لمهشئ ,بقوله (واوك:كمفىبروج مشيدة) البروج ىك
العربا+صون والقلاعو المت د ةالمرفوعةالمطولةوقيلهى

المطلية بالشيد وهوا هص

(وان تصمهم حسنة

يقولواهذهمن عند الله)نزاتف ا نافقينوالمهود وذلاك|نالمدينة كانتذاتخيروارزاقو :عمد مقدم
الابىصلىاللعهلهوسل فاماظهر نفاق اانافقين وعناداامود أمسكالنهعنهم بعضالامساك فقالالمنافقون

واصحابه فتمالالنهتعاىوان

رىنا اروعصنامنذ قدمعايناهذا الرج-ل
والمهودمازلنانءرف |ثانمقصا ف
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(والشهداء) والذيناستشهد وا سملالله (وااصالحين) ومن صلحتأحواطموحسنت أعماطم (وسن أولئك رفيقا) أىوماأحسن

لليوطاحدوا لجعفيه (ذلك) مبتدأ )(١+*5 خ(بارهلفض لمن الله) أوالفضلدفته
االخ
ءق و
ادي
وااص
توهك
سةاو
افي
ىكر
فلئ
أو
ملستسي
ل

نيشه
نييائ
ي
سجسب
انيلفس

دمن الله بره والمعنىان

غليهوسلم قال ك.ف كوانلال و نأتبارسولااللهدرفجىاتا|اءلى ونحن أسفل مفنككيف ثراك فائزل ماأعطى المطيعون»ن الاجر
اللهتعالى هده

الآبةومن يطعالليهعنى فى أداءالفرائض واجتذاب النواهى والرسولاىو

بطعالرسولف

دىابة والتوف.قافلدنياو خبودل الجنةفى الآخرة
اهمطيعن
بةعلم
الب_خن التىسنهفاا ولكم اعلذنيأنمالل
بيبكونون زدر .جنهمفى ان ةلانذلكبدقتضى التو باةلفدىرجة |ابيفناضل والمفذول(والصد بقين)
الص_.ديق الكثيرااد_دق فعيل من الصدقوا لصديقونه ,أتباعالرس_ل الذيناتبعوهم على مناهحهم

لع

مرشاكديااصديقين
افل_ه
أوطه

لتاب وديلالديى عوالدئ صدئبكلالدين 0

هفاىهلنآبةأفاضل أصصاب رسولاللةدلىاننعايهوسل كابىككرفانههوالذى سمى بالصديق من هذه
اليه وهوأفضل اتباع الرسل (والشهداء

هم الذيناستشهد وافىسبيل اللهرقيلهم الذين استشهد وابوم

أحد(وااصامين )جع صاطوهوالذى استوتسر يرتهوعلانيتهف الخبروقيل الدا من اعتقادمصواب
يأبوبكروبالشهداء مر
وع.لهفىس-نة وطاعة وقيل المراديا :ميان هنا تدصلى اللعهليه وس_ل و بااصديقن

وَعَيانوعل و باصالان سائرالضضاءة (وحس نأوك-ك)

يعنىالمشارالمهموهم| لند.ون وااصديقون

والشهد اءوااصامون وفيهمعنى ابدككانهقال وماأحسن أوائك(رفيقا) يعنى فىالنة والرة.ق الصاحب
الرفق وهوصفة اع لانالءرب نعبردعن الواحدوا لجع

سمى رفيةا لارتف'قك بهو بصحيتهوااوحد

رق

وقِ-ل معذاهو<سن كل وا<دمناوائكرؤيقا

ع نأنس ان رجلاسالالنى دلىالل-هليهوسل

عن الساعة فتّالمتى الساعة قالويأاعددت طاقاللاثئ الاأنى</ب الهورسولهفتقال نتمعمن أحببت
الانًس/حب
ف<بادتنقا
قالأنس فافرحنابثئ أث_دؤر.حابقول النىد_لى اللقعليهوسم أنتمعمن أ

التبوصلى النةعليهوسم وأبا بكرو ردأرجوا نأ كون معهمحىاباهموان /أعمل ماهم ف وقوله
تعالى(ذلك) اشارةالىماقدمذ

كرهمن وص

الثوات

(الفضلمن الله) يدنى الذىأعطى اللهالمطرعين

العظيم وص افق اةلمنعليوم
من الله لتانفهط_ل هدم

ل
فادضأن
عابهم أوأر

كبا

1

بعبادهو عن هوأهل الفطل
وداتالآبةعلىان مايفعل
اللةلعباده فهوفك_ل منه

خلاف مايتوله المعتزله

(بأبها الذينآمنوا خدوا
درم ) المذر والحذر
ععنى وهو التحرزوهما

كلا بالا يقال اك

حذرهاذاتيقظواحترزمن
المخوفكانه لجاعلحذر
الثةالىق بهانفسهو بعصم

مهاروحهوالمعنى!<_ذ روا

من الاجرالعظيم (وكئىباهعايا) يعنى حزاء من أطاعهوقيل٠عناهوكى بإللهعام| بعراده فهو يوفقهم

لهو ةيدل لل

يلاد بل لتجانالوهافطل اتلعلهالىورجته و لد

ماروىعن! ىئهر برةقالقالرسولالنهدبىالنهعليهوس

خلا حدام:م
رانبد

ثبات)فاخرجوا

الىلعدو

ع لهالهنة قالواولاا ةم

بارسولاللةقال ولاأناالاان تعمد اللهم:ه بفضل ورحة فظ البخارى و! -ل>ودقولهءزوجل (نأها
نآمنواذواحذرم)
الذي

الحذراحترازمن

خوف والمعنى |<ذرواواحتر زوامن عدو ولاكنوهمن

واحد هانبه (أوانفروا

لادبالحذرهنا السلاحيعنىخذو اسلاحكوعدت اقتالعدوك وانماسمى السلا -ذرا
أنفس؟موقيالمر
لانبهتق و حذروقه-لمعناهاحذرواع_دوكواقائل أنيةولاذا كان المقدوركث؟ افا نفع0

النىعايهالسلاملان الجع

فالجواب عذه بابمها اكالنكل بقضاء اللهوقدرهكان الاصىباخذا لذ رمن قضاءالله وقدره (فانفروائ.ات)

بدون! اسمعلايموالعقد

جنوىاجيء! كاك مع نبيكمصلى
أى اخرجوا سرايامتفرقينسر بةبد سسربة( أوأانفوروااجيشعا)ريء

بدون الواسطة لاينتظم أو
انفروائيات اذالميع النفير

نواءنوىانم:كم ان بترن وامثثاقان
الاإعانف الجنسيةوالنسب واظهاركلة لاسلاملافى <ةرقةالاء'

(  7082اإخازن)  7امن

أوانفرواج.اذاعماالنفبر

وئياتحالوكذاجيعاراللام فى(داانم:كوان )للابتداءعنزلئهاى

طن والقسم وجوابهوالاةضممنيرالراجع
يلله
لسما
انغالفلورومن وصولةوفى (ليبطان )جواب قسم دو:ذفديرهوان منكعان أق
منهااليه مااستسكن فألىىيباط_يأتنثاقان وليكةفلن عن المهادو بطؤ عءنى أبطأتأأىخرو يقال مابطؤ فبيكته_دىبالباء والخطاب
اءسكررسولانلةصلى اللفعايهوسلم وقولهم :م أىفىااظا هردون الماء!

اليمنقافقوينلون /تفتاونأنفسكم تأنوا حنى بظهرالامى

(ثملاحدوا نفسهمحرجا)ضيقا ():٠٠ه افضيت) أىلاتضيق صدورهم منحكممك أوث_كالان الشاك فضيق منأص هحتى

يلوحلهاليقين (و يساموا
تسليا) و.نتاد والقضائك

انقيادا وحقيقتهس| نفسهله

وأسامها حأعىلهاساللمةله
أى خالمة وسلما مدر

مؤ كد للفعل عخزلة
نكر برهكانهقيلو يمقادوا

لحكمك انقمادالاشيهة
فيه بظاهرهم و باطئه-م

للتىو بةمنه فقالفاقثلوااً نف ذفعلنا
بقذى يومد امالللهق د أذ نبتاذنباميةفى حياة»و.فعدىعا.ومى ا ا

س أامالواتلتههلاينء(-منى
ابن
ميس
ثن ق
فبلغقتلاناس_بعين ألفافىطاعةر بناحتى رعضنىافة-الثا بتب
اهد والشعى نزاتهذه لآبةفى بك رالمنافق والبوودى
#فءات
لسىل
النف
قنأفّ
رمدا
الصدق ولوأمىنى

وت وءعلى هذا القولتكون الأنةَمهاة اقبلهافلاور بكمءناءفور فبعكلى
ااغلى
طتعم
الالذيلناخ

هذ نكونلامزيدةاتأ كيدمه-نى القسموق لا نلاردا-كلام سبق كانهقاليسالامسكايزجمون

انهسمآءنواوهم يخلافوحنكمكماستأ:فالقسم فقالتعالىفلاوربكلايؤمنون حتى يحكموك فيا

شحر يفدهيمميعان|ىتلفوافيهمن الامور وأشكل عاهم حكمهوقيل فياااتسعامميقالشاجرهى
اط
تبعض
خهفى
ا بعض
وادخل
الام اذانازعه فيهوأصلهالتدا+ل والاختلاط وشحرا! كلام اذ

(ملاحدوا

فى1أنفسهمحرجاماقضيت) يعنىذيقاتماقضدت وقيل شكافمافطيت بل برذوابقضائك 00

والمعنى لكوانوامؤمنين
تىبرضواعكمك وقضائتكلحكمك هُقولهعزوجل (داو أانًا كتبناعايهم) أى فرضناوأوجبناءليهم الضميرفى عليهميعو0
(واوأناكتشاعاءهم)ءلى
اما:نازعواة
تسلبأ) لعنىو :نقادوالامىك ١:تفياداولايعارضونك فنئمنأمىك وهقسيلا ممعونا

المنافقين!أى ولووقمكتبنا
علموم (أناقتلوا)انهى

المفسسرةنأفسكم)أى تعرضوا
لاقلتبالجهاد أوولوأوجينا

المنافقين وق ل يعودالضمير علىالكافةفيد خل فيه الناففى وغيرهاقاتنلوا أأنفسكأواخرجوامن ديارك)

يعنىكا كتبناعلى بنىاسرائيل القتلوالخرو جمن مصر (ماذءاوهالاقليلمنهم )معناهميفهلهالاالقليل
منهمنزات فىثابت بن قدس بن *ماس وذلكان رجلامن المرودقال والنهلقدكتب النهعايناااقروالخروج
ففعلنافة الثابت واللهلوكتسالنهعايناذلك لفعلناوهومن القليل الذىاسة:نى اللهوقيللمانزلتهذهالابة

قالتمر وعمار إنياسروابنمس_عود وناسمنأ داب رسولاللهصب ان عليهوس( وهمالقليلالذبن

عايهم شل ماأوجبناءلى

وفا عوا ندفنااهلنذاىفبلغ ذلك النىصبى التهعليهول فقالان منأمتىلرجالا
لأمني ناال
ذكرهماننةوانته لو

ناىسرائيل من فتلهم

الامانفىقاو بهمأننتمنالجبال الرواسىومنقالان الضمير فوعايهم يعودالىالنافقين قالمءنى مافعاوه
الاقلبلىءنهم يعنىر باءوسمعةوالمعنى انما كتبناعليهم الاطاعةالرسول اصللنهع ليهوسلٍوالرضابحكمه ولو
أن كتبناعليوم القدّلوالهروج منالدوروالوطن ما كفعالنهالانفر سيرمنهم وقرى“الاقليلامئهم بالنصب

أنفسهم (أواخرجوا ل

ديارم)بإطحرة (مافعاوه)

لماقه ,واطاء ضميردد

مصدرى االفعلاين وهو

لوبالخروج أوضمير
القتأ
المكتوث إدلالة كتدتا

ع(اللياهقليلمنوم) قليلا
شاى على الاسدئناء

وتغديرهالاأأنيكون قليلامنهم(واوأنهمفعلوامابوعظون به)بعنىولونه فمعلواماكلفوابهمن طاءةالرسول
صلىاعللهيهو .سلوالرضاعكمه (لكان خيراهم)يعنىفاىلدنويالاآخرةوانماسمى ذالك التكليف وعظالان

أوامىاتلعلاهلىوتكاليفهمةرونةبالوعد واواللثوعويادبوالعقابوما كان كذلك سمىو :عظا(وأشد
 7يعنىنحةيقاوتصد يقالايمانهموالعنىانذلكأقربالىبات ايمانهم وتصديقهم (واذالآنناهم من

لدناجراعظها )يعن”ىوأباوافرجز يلاواذااجواب لسوالمقدركانه قيلماذايكونمواهلمذياروالتثبيت
قالهوان نؤتموممن لدناًجراعظما (وطد يشاهم صراطامت تنقيا)قال|بن عباس معنادولارشد ناهمالىدين

والرععلى البدلمن
(وأوم,.قعاوا مسقم يعنىدينالاس_لام وقيلمعذاهوظد يناهمالىالاجمالالصالحةااىتؤدىالىالصراط لتقم
ا

مابوءظونبه) امتنباع
رس ولاللةعلي»السلام
والانقياد له-كمه(لكان

خبراطم)ف الدارين (وأشد

ن
دنهمعوأ
)اعا
عل
بيتا
تشب

الاضطراب فيه (واذا)

صئمراط المةةيم
اولا
اظمأ
رلء
كاجرا
ذارل
ىدذ ك
لنان
اةلا
ان
ء
تلى
وهوا!دراط الذى بعمرعايه المؤمنون ا
بعدهلانههوالؤّدى الى انه هُُقولهءزوجل (ومن إطعاللوهالرسول فاولئكمعالذينأنمالنهعليوم)

الآببهة زات فىنو بإنمولى رسولالنهصبى اللهعليهوسلكانشديدلحببلرسولاننهصلىاللعهليهوسلقلييل
0

الصبرعنهفاناءذات بوم وقد نغيرلونهيعرف الخزنق وجهدفالا رسول!نيت سم

فقال يراسولالنهمانىمىض ولاوجمغيراى اذ الأرك استوحشت وحثةشد يدةحتى!ألقاك مانىاذا
0

 00لانك  - 00لمانا

تان

سوال مقدركانه
جواب
قل وماذايكنوط بمعد التثبتفقي ولاذالوثبتوا(ل نبناهمم لندناًقرع رس 222
هالرولفاولئك مع الذينأثماللهعليوم
دراطا) مفعولثان (مستقيا) أىلنبتناهمعلىالديناحا (ومنيطعاللو

0

عليه

عهته
الل
يبلغمنووميؤثرفبهم (وماأرسلنامن رسول) أى رسولاقط (الاليطاعبإذنالله) بطتوافيعقةههفوىتيسيرهأو سفببىاذطن ا
الرسولفةدأطاع ا(لولاهوانوماذ
ظاموا أنفسهم)باتتحا8
أم المبعوث 'به-مبان يطيءوهلانهمؤدعن النهفطاعه
وبانه

طاعةاللهومن بطع

(و)2

 1لالفاظ حسن المءالى مثتملاءلى الترغيب وااترهيس والاعذاروالانذاروالوء د والوعندباكوات والعقان

فنفوس ةو لدتعالى(ومأأرسلنامن رسول)قال
فااكنلام اذا كانك ذلك عظم وقاعهلفىقلوب وارال
لة موكدةوالمءنى وأمراسانارسولا (الاليطاع بإذنالله) يعنى ايلانمهوالمءنى انما
دمن
افظة
نج ل
هزجا
ال
ك
لنف
ذهأذ
وجتطاءعةالرسولبامياننهلان الل

راع بهوقل معناهبعلاللةوقضائهأى طاعتهتسكون

(اؤك )
الى الطاغوت ج
| ثين من النفاق معتذر بن

عماار:كدوامن الشقاق

(فاسستغفروا الله)

باالذننهلانه اذنفيهف -ةكونطاعةالرسول طاعة اللهومعصبتهمعصية اللهوالمعنىوماأ رسانامن رسولالا
من النفاق والثك_قاق
فرضتطاءته علىمن أرسلتهاليومواأيناتتدمن الرسلالذرين ؤرضتطاعتهم علىمنأرساوا الهمففيه
(واءتغفرهم الرسول)
نو بيخ وتقر ب لعامذ'فقين الذرينتركواحكرسولالل هل اننعاي»وسل ورضواحم الطاغوت (داانهم بالشفاءعة ظم والعاملرق
اذظاموا أنفسهم )يعنىالذبن> اكلوطااغوتظهوا أهنمبهالتحا اليه (جاؤك ) يعنىجاؤك

تابين منالنفاى واالتلحاط اا
ملغىوت متنصلين رمتمساكبوامن الخالغة(إفاتغف رو!الله)يعنى
الذن بالاخلاص وبااغواف الاعتذاراايكمن ابذالكبرد حكمك والتحا كالىغيرك (إواس_متنغفرذهلمك جاؤك والمء-نى ولووق-ع
الرسول) يعنىمن مخالفة.والتحا كالىغبرهوانماةالواستغفرطم الرسولولويقل واستغفرت طماجلالا يتم فوقت ظامه,مع '
دؤامن خمهاللهبرسالته
لرسوللالللهّصهلىع!ليه وسلوتفخمالهونعظءالاستغفاره واهماذاجاؤاك فجا

اس_تغفارهم واس :غذار

وجعله سغيربايذءو بخيلنقه ومن كانكذ لك فاناللتهعالىلابردشفاعته فلهد! ابلعسبدلالىطر يقة

الزسدول

الاتفاتمن افظ الطابالىافظالغيبة (لوجدوا الله توابار-با) يعنى لوانهم نابوامنذنو بهمونفاقهم

توابا)اعاموهتوابأأى اتاب

واستغفرتطم لعاموا اناللهيتوبعلبهمو يتجاوزعنهم ويورحقهوملهءزوجل (فلاور بكلايؤمنون

(اوجدوا الله

عليوم وميقل واستغفرت
م وعدل عذهالىطر رةه

نجلصمنار (ق)عنعردةبن
لاماور
العو
حتى حكموك فياشجر يينهم) نزلتهذهالآبةف الزير بنا
الزبورع نأبهن رجلامن الانصارخاصم الزبيرفى جش!رراةااتى نس_قون فبقه!اا!نلناخللانصارى

الاتفات تفخما لشانه

ى! للهعاي» وس[ؤةال رسو اللله صلىاعللهيهو سزلاز بر
سر حالمماءعرفالى عفلايخهتصماء ند رسولصاللله

صلىاللةعليه وس وتعفاما

ارىرثسمول أانلكلاهن!بن عمتك فاون وجهرسولالله
للاينصا
اسقياز مرثم أرسل الىجاركقفغاضبا
مساء<تى يرجعااللوىدرفةالالز بيروانلةانى لاحسب
دالننىعليه ولثقماللاز براق با يزريماالحد
هذه الآبةنزات فذلك فلاور بكلايؤمنون حتىحكموك فها ث_جر ينهم زادالبخارى فاستوعى
وسل قبلذلكقدأشارعلى
هله
يىال
علللهدل
رسول االلثلهةهعلاىيهو !-حينئذلاز برحقه وكان رسول ا

لاستغفاره وتننم,اعلىان

أرهاولالا نصارى فاماأحفظ الانصارى ردولالله د اللهعايهوس_إاستوعىرسول
الز«بر ردأيسأعىةل

شفاعة من اسمهالرسول

من الل>هكان(رحها) »م
قل جاء اع رالى بعددفنه
عليهالسلام قرى بنفسبه

انهل التةعايهوس_( لاز ببر<قهفى صر بعالم قالالز بير واللهنا حسب هذهالآبة نزلتالافىذلاك

على _3نرهوحثما من ترأبه

رااجلحر .ةالثمراجالمسماايءلالتى-5كون منابل وتخزلالىالسهل الوأحدةشسرجة بسكون

عل راعيه وقال بارسول

#قولهفى

الراءوا+رةالارض +رااءالمل؛سةبا ار

ةال.ودوقولهفلونوجه رسو لااللهنصهلىعليه وس_إيتعغنىبر

وقوله امأ حفظأى أغضب رسولاللهد_لى اللهعايه وس( وقوله<تىيرجع الىالدرهو بفتحاليميعنى
أصل اد اروقولهفاسة وى لهأى-١توفىحقهفىصر يعالك و«وان .ن كانأرضه اقرب الفىمالوادى
تمق فرسوالاللةصلى اشّعايهءوسلم أذنلاز بسرفىاق على وجها-امحة
لما
اهت
فهوأوى ,اواللوادى وحق

فامألىخص  +ذلك وليعترف باأشار بهرسول اللهه_لى اللهعليه وسلم هن المساحة لاج_إوأم الزدير
باسقيفاء-ق علىالساموخجصلمهعلى مىانقفه_لىهذ | القول:سكون الآبةمس_تّأ نفةلاتعاتى هابا
قدلهاقالالبغوىوروىانم-مالماخرجام اعلىالمقداد فقمالمن|كلاقنضاءقالالانهارى لابنعمتهولوى
شدقه فمطن لهموودى كانمعالمه_دادفقالقاتلاسههؤلاءيث_هد ونانهرسول الهم يتممونه ف قىضاء

أنزلعلي-ك واوانه_ماذ

ظاموا أنفسهم
طلعت

0

الابةوقد
ا

00

أستغفر اللةمنذنى
ذنودى من قبره ود
غفرلك(فلاور بك )أى

ذور بك كقوهفور بك

لنسلمهموليادمنةلتا كيدمعنىاولقجسومابالقسم (لابؤم.نون)أوالتقديرفلاأى الاملىبكسايقولون'م قالورلباكيؤمنون (<تى

حكموك ذواشجر يفنهمما)اختاف ينهمواختلط ومنه!لشح ,لتداخل أغصانه

و بر بدالشيطانأنيضلهم) عن

(2 )8,9"7الح ى(ضلالابعيدا)مستمرا الىالموت (داذافيلهم) إلنافقين(نءالواال

رصبي

ماأنزلالله دالىالرسول)

 1ال خلية ادكثرةموفلتنافقه,رءوناعلى ذلاث فاليومنحناخوةف الدين فلافضل لكىعاينا فقالالمنافقون
فى
(رأيتالمنافقين
لاتحا م

بىهلى اللهعا.يوسم
هم ننطاى الىألىبرد ةالكاهن الاسامى وقالالمساءمونءنالفر يقين بل ذ .طانىالىاد

نصدون غنك صدودا)

ذالناقنون

يعرطونعنك الىغيرك

ىللاطرفقالوالك ع مرة
نعحكمباب ,فقا أطعمواا للقمةنه؛ن ا
لوال بردةالكاه «

)| أوسق فققالل بال ماثةوسق د.تى فابواأن بعطوهالاعشيرة أوسى وأبىأن حك بنم .فائزلاللهعزوجلايتى
ممأن قبلك الزءم والزعم
لكر
زل!ي
نانز
(ليفغكرويهبفال)رشوةوفنيقضحىاهطمم |التصاصو نأزلالآهبذةهألوترالى الذي ن يزعمو ننهأمآمنوا ي

| بوضفماتلحزواىااغتانواً ككرمايستعملالزعم »من القولالذىلايتحةق وقيلهو-كابةقول >كون
مظلنةلل-كذب ولذلاث قل زعم مطية الكذب وامراادبلهفآىنهذةه|احكذي لانالآبةنازلةفى المذاققين

وكيف إصنءون (اذا

أصابتهم«صيبة) مقنتل
لخر لسر

(يماقدمت

أبدهم) من لاتحا كان

اد رالآبةيدل علىاعهانازلاةلفىذدين نافقوامن مؤءنىا ألهكلداب و بدلعليهقولهامنواءنا نزلاليكوما
صناك اولااطلاىغوتيعنىكعب بن الاشرفقفوىل! بعنياس سماهاللهطاغونا
ننأ
بدو
 ١أنزلمن ةبلك بر ب

غابرك واتهامهم لك ىق

لافراطهفى!| لغيانوعد اوةرسول النةصلىانتمعليءوس لوقيلواب وبردةالكاهن ىقولالسدىوقد

هم)
ضالنأ
ناليشيط
أعسوكاأفنروا إبيءنىبالطاغوت لاناسلكفبر بالطاغوتايان الله وجل (وير بد
الحكم (ثمجازك ) أى
أصاب القتّرلمن المنافقين يعنى عن طر بق الهدىوامق (إضلالابعدأواذاقيلهم)يعنإلىنافةين (تعالواا ىماأنزلالله والىالرسول)

(علفونبالله) -ال(ان
المغيرك

(الااحسانا)

كى ي
بنه
اي<يعنىهاموا الىحكاللاهلذىأنزلهىتاكبهوالى الر -ول
صدودا)«:نى بع رضونعذك وعن حكمك

(رأيتانافقينمدونءعنك

ضمنافقون عن رحسكول الله
اعراضاوأى اعرض وانا غُارل

1له
صلىاللعهليهوس لانومعلمواانهصلىالنةعليه وسل كان>> بينه!ماق الصرع ول قابل ال5ر قو
لؤلاءالمنافقين وكيفيه نعونإذاأصاتمم مصيبة
اصابنهممصيبة)يعنىفسكيفحا ه
عزوجل (فسكيفاذ أ

اداساء2

(ونوفيةا) دان

دنخواملفة لاك
رمي
ئخص
ال

1دتدزونء نا (عاقد .تدهم )يعنىتصوبوم عقو بة سيب اقد تمأ بدح وهوائما؟اكول

11ت

ولانسخطالحكمك وهذا صلىاللعايهوسم واهوذعيد طمعلى سوءصنيعه ,ور ضاه حم الطاغوت دون <> رسولالله لىالله
وعيدطم علىفعله.وأنوم عليهوسل وقيل المديبةهى قتلع رلذلكالمنافق وقيل هىمكصليبة تصيب المذانفقيينافواىاللدآخرة (ثم
جاؤك) بع ادافين حين تصوبه المصائبيعترذون اليك(يحلةونبإنه نأردنا)أى ماأردنابتحا كن

سياد مون عليه مين

لاينفعهم الندم ولايغنى
عنمم الا-تذاروقيلجاء

أواياءالمنافق إطلبونيدمه
وقد هد رهاللهفتقالواماأردنا

بالتحا ال؟ىع_.رالاأن
>سن اللىصاحبناعكوهة
العدلوالتوة.ى ينهو بين

خص_مهؤماخطر بالناانه

كله ماحكبه(أولنك

صا اغليىرك لااساءة( وتوف قا)يعنىبين الخصمين لامخالفةلك فى حكمك
انىلفى
الخيرك (الااحسانا)بع
وجقاءيألواياءالمذافق الذىقتلهتمريدطيلتبهوونقالواماأردابالتحا ؟:لىعرالاأن حمسن الىصاحينا

لنافاهدرالتةدمذلك
فحكىمهو بوفق بينهو بخينصمه وماخطر ببالناانه > ماك بهمنصقاتحب
قوبيتهلمعن
المنافق(أوائك الذرينابدعنلهمافى قاوبهم )ي|عناىمننفاق (فاعرضعنهم) يعنىعن وعق
نلنفاق واللكفر والكذ ب وتحو يفهم
قبول عذرهم (وعظهم) يعنى باللسانوالمرادزجوهم بالوعظ ع٠ا
بعذاب الآخرة(وقل طمىأ نفسهمقولابليغا)يعن بىلرغايؤئرفى قاومهمموقعهوهوالتخو فإللهءزوجل

وق ل هوانبوعدهبماقتل ان :تو بوامنالنفاقوقيلهوأن يقولهمانأظهرتممافىقا بوجممنالنفاق

قتاتلمانهذاالقول يبا 3نغففوسع م كلمبل وغقيل معناهفاعرض عنمف الملاوقلطم أنفسهامداحافت

بهم #ولابليغاأى اغاظ طامقفوىل خالياءهم لمبعسهمغيرهم مساراطبمالنصيعدة لانهافيلسرأجعوقيل

ي املبلاغةايصالالعناىل
الذين يعالنهمافىقلويهم) هذا الاعراض منسو بابةالقتالوقدتكا العلمقاحدالبلاغةفقابلعش

هن النفاق( فاعرض عنهم

الفهم أفحىسن صورةمن اللفظ واقليبللاغة<سن العبارةمعصحةالمعنى وقيل التلاغةسرعة الابجازمع
خلير
الافهام وحسن اتتصرفمنغيراضجار وقيلحأسن اكلام ماقاتألفاظهوكثرتمعان.هوقي

قبوللياغا)فاعرض عن قبول

اكلام م شاوق أولهالسىماعآتخرهرقي للاستعدق الكلام اسمالبلاغةالااذاطاءق لفظهمعناهومعناه
لالمىع أسبقمنمعناهالى القابويل المرباادقول البليغ افلىاب أن,ونحسن
ااه
لفظهوميكن ف

وعظهم وقلطمفىأنفسهم

الاعذاروءظ الزجزوالاكار

وناأغفىوعظهم باتو يف والانذاررأوأعرض عنعقابهم وعظهمفءتابهمو0

منالوعظ بارتكابوم

الاافاظ

ه جنانهدوقن؟فسهميتعلقبقلطمأى قلطمف معنىأنفسهمالحبيثةوقاوبهمالمعلوبةعلىاانفاققولابليغا
كنما
والبأغأةن بلع بلسانه

لإفان ننازعتمفاىثخئت)فلافنتمأ تموأوالوالاءص فىثئ من أمورالدين(فردوهالىاللهوالرسول)أى ارجعوافيه الاىللكتاب وانة(ان
خالفوهفلاطاعة طماقولهعايه الى_لام لاطاءة لومقفعىصية ا لتىوحكى ان مب_امة بن عبد|.لاكبنمىوان قا لابىحازم ألستمأعتم

بطاعةنابةوله وأولىلامىمن فقلاأ بوحازم أليسقدنزعت الطاعةع_:ك اذا

خالةمالحق بقولهفانتنازعتم فى

(الم؟)

الاقوالبالصوابقوالمن قاله,الام اءوالولاةاصيحة !لاخبارءن رسو لاللة صل اللةعليهو سال بإلامس

بطاعة الائمة والولاةؤء! :كانندعز وجلطاعة وللى_امين مصاحة وقالالزجاج وج_إة أولىالام من يةوم
بشأن المسامينفىأمسد ينموجيع مأادى اليهصلاحهم قالالعاهاءطاءة الامامواجبةعلى الرعيةمادام على
اتهبفهاوافق لمق
الطاعة فاذازالعن الدكةابوال_نة فلاطاعةلهواط؛اع

 0وقولهتعالى (فان

ثئ ذ--ر ذوه الى اللهأى

القرآن والرسولحفمىانه
وإك اذ رمه بحلل وذاله

(ذاك) اشارة الى الردأأى

الردالى اكاب والسذة

ن أدعسيكو والتذازع اختلافالآراءوأصلهمن انتزاع الحةوهو
ءفى
ئفتم
ثىاختل
تنازعتمففثئ) يعن
اانفسه (فردوه الىاللهوالرسول) أىردواذلكالذالىاتمنازعتم
انكل واحدمن اللتنازعين ينزعلخة

عد رامن

ىجرلسولهد_لى اللهعليهوس_ل مادامحياو بعد وفانهفردوهالىسنتهوالردا!ئ
| فيهاى كتاب الولهاعلز و
كاب اللةوسئنةرسولهصبى اللهعليهه.سلواجبفا نو جد ذلك الك فىكياب اللهأخذبهفانمحدق

وودى
بشر النافءق م

اد وق_ل الردالىالله
هله
تسب
جة ف
ا#ن
يلهه وس( فانمبوجادفلاىلس
ل ال
ع_لى
كتابالنةفئى سنة رسولهد
ورسوله أن.قواللالايعماللةورسولهاءل (انك:م تؤمنون,اللواليوم الآخر) يعنىافعاواذلك الذى

كم به ناكنتم تومنون,الثةوانطاعة-هواجبةعليكم وتؤمنونبالءادالذى فيه جزاءالامالقال
أ:حس
اةح»امديث
لسن
العاماءفى الآبةدلل عالنىمن لايعتقد وجوبطاءة اللهوطاعةالرسولومابعةبا ال

تأويلا) عاقبة كان بين

خصومةفدعاهاليهودى الى
النى صلى اللهعليهوم
واه لايرتشى ودعاه
المنافق اوكعب بن

الاثمرفابرشوهفا حتكما

الواردة عناالنلننىصهلعىليهوس| يلكوان٠ :ا بإللةواليومالآخر ذلك خير)يعنىردالح_>الىالله
الىاللورسوله
ورسولهخير (وأحس نتأويلا) يجعندىعواأقبة وقيلمعناه ذلك أى ر كدمااختلفتمذيه
عن تأويلام_:كولهوأ-ظم أجراليقولهءزوجل (ألمترافلذبن بزعمونأنممآمنواعا نزلاليكوما ؤقتذى لاوودى فإ,رض
المنافق وقالتعال تتحا م
أنزلمن قبلاكير يدون نيحا اكلوطااالىغوتوة_دأم واأن,كف_روابه) قالابنعباسنزاتق
الى اعلبلىيه الى_لام

رجلمن المنافةين يقالله بثركبادننهو بميبنودى خصوءمة فقال|اموودى ننطاق الىتمدوقالا نافقبل

الى ع_.رفقال المودى

+الاالىرسولاللهةه-لى
اغ واتفلابمىوودى اأصنمه
طاها
أىسم
|لذ
ههوا
لف و
لشسر
نطق الىكعب بن الا

اعمررذىىاللهءنهقضى

النهعليهوسل فامراأى المنافقذلكأتمىعهالىرسولا النةصل التهعايءوس_ل فقضىرسولالنّهصلى التةعليه لىرسولاللةصل اللهعايه

طق بنا الىعمرفاتياعرفةال اليوودىاختصمتأنا
نلا
وس( لابهودىفاماخر ج منعهلنزدمهالمنافى وقا

وسلف بلرضبقضائهفقال

اى.ه ف يرلضبقضائهوزعم انهمخاصمى اليكفقالعمرلانافق؟ كذ لكقالنمفمقال
عةض
ىدف
وهذا اللىه
تلعومأ<_ذالسيف واشتملعايهثم خرفجضرببهالمنافق
اافبديخ
رالايكو
طماعمررو بدا<تى أترج
حتى برد وقال هكذاأقضى بينمنبلرضبقضاءالتهوقضاء رس ولاهفلنزآاتبهةذوهقالجبر ,لان #رفرق
باينلى والبباطل فسمى الفار وق وقدالاىلكسان ناسمن اليوودقدأسامواونافق بعضهم وكانتقر يظة

لعلرنافق؟ كذلكقال
نعقمال عر كات اح

أخرجاليكهافدخ-ل عمر
فأخل سسيفه ثخمرج

والنضيرف الهاهليةوكانت قر يظةحلفاءالازرج والنضبر<افاء الاوسوكان اذاقةلرج-ل منبنىقر يظة

فض رب به عانلقمنافق

ئأخةذتوسقى من وكارذاقتل رج لمن ببىالنضير رجلامن قر يظةم
اأو
مل ب
تضيهرقت
رجلا مدنبيناىلن

فقال هكذا أقفى لمنم

ملن
بقل به واأعطىدرتهستين وسقافاما-اءالاسلامو هاجزالنى صبىاللهعا.هو -.اللىمد بذةة:ل رج

ضل_كفيقارلك.ناوا أنتقمداصطلحناءلى أننقتلمتك ولا
وتدامولافن ذ
ناخ
بةف
النضير رجلامن قر يظ

تقتلواءناود يثناماثةوسى وديئ> ستون وسقافنحن نعطي ذلك فقالت

الخزرجهذانئ كام فعامتموه

أنزلايك ومانزلمن قبلك ) وقالجبر بل عليهالسلامانعمرفرق بوينااللميقاطل فة ال

برض بقضاء الهو رموله

ؤنزل (أمترالى الذين
عونا هسم امنواعا

يىدالوتس_إ أنتأغاروق
علالالةصل
رسو

فنسماه اللهطاغوبالافراطهفى التاغيانوءداوة
رب ب
سكع
ثأى
ث)
اوت
لطاغ
اىال
(بربدون)حالمن الضميرفيز»#ون (أنيتاحكموا ال
رسولانلةعليهالسلام أوعلى النشديهبالث_مطان أوجعلاخة.اراالحا ؟الىغير رسولاللةص_ب اللهعليهوسلم اعنلتىنحا ؟اليهتحا كما

الىالثرطان بدايلقوله(وقدمي واأنكفروابه

أل

الناس) قضيتم(أنتحك.وا
إلعدل)بإل.ويةوالانساف | احلكنامسوأانبالءدل) يعنى اولاننهياميم تاحنسكموابين|اناسبالعدل فيجبعلى الاكأن ,أخ
للهالوعدال م اواةفى الاشياءفكل ماخرج عن ااظلٍوالاعّدا.
واةنلعمان بنطلحة بن  4يمن وجبعايه لموجنب لهوص
عد

الداركان سادن

الكعية وقدث_ذرسول
اينصلىاعللاهمهو .دل مه

مفتاح الكعية فامازات

ياء فىالدخولعلي:.
شفى
أمين
ةالخحص
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رفضر بواباكفهم الصعيدثم م<.وابوجوهزم مسعدة واحدةَثم عادوافضر بواباكفهم
جاة
فصل
لد ا
اصعي
با

عة
اب
جوذه
الصعيد ميةأخرىحوفاسبايد مهمكاهلاىلمناوكالبآباط ثمبطاونيأدهم رجه ا بوداود
الىانالتيمم ضر بةواحدةلاوجهوالكفين وهوقوعلى وبان ءاس و بهقالااك_عى وعطاء ومكحدول
والهذهالاوزاعى ومالك واجد واس<ق وداودالظاهرىواحةجوايمار وى عن تمار بيانسر قالبعثنى

فد كرغ الدابةمأنيت'انى>لى
عتي
صمرغ
لاءفت
االم
هلومس_! فى حاجةفاجنبت فلأمجد
عنىاصليى ا
ال

ل بيد يك هكذام ضرب بيديهالارض ضيربةوا<دة
قكوأن
تفي
النهعليء وسلةذكرتلهذفلقكالاءا يك
هكد اوضرب ٍ .ديه الارض
“لمشممسالعلى العين وظاهركةيهو باطنم-ماووجههوف رواية أنتقول
فافض يديهفسح وويكهفيهاً خرجاهفى الصحرحين وجالتلهيادناسم طذ هاما ر-ةو-دهاع:دبعض |
أاهللاغةءن أطرافالاناملااللىكو وعهذاهوالمةطو عف حدااسيرقة وقال أ بواسحقالزجاج حدها
انمدتطوع
والا
هق
دتكف
يوا
لممه
التي
من أاطلراافنامل|لىالكدف ذن ذاهلباملىمأسنوح ف اى
فيمم الاىلمناكب والاباط نظ رالى'ن مسمى اليديطاق على
حل
االلىمامسو ا
لفسىحسدراقةوء.ن ذنهب

ي!مم ال اىلمرفقين قالانالتيم ,بدلعن الوضوءواليدالنغسولةفى
جيءهاومن ذهتّالىان الممسو حتفى

الوضوءهى الممسوحة ف اىاشيمم فيحملالمطاقالذىف قىوله»الىفاسوا بوجوهك وأيديماعألقىرد
اىءن حديث
ذال
الذىفىقولاهتعلاولىضفوبءهفاغللوا وجوه وبأدايلماملرىافق وأجابمنذههب
مار بإناأرادمنه بان صورة اضرب وايس اراد منهجيع ماكمل بهالتيمم ا

عفدل  #وأركاناتيم سج الاولتراب طاهرخالص هغبار يعاقبالوجء واليدين و يوز بالرملاذاكان |
علي غهباراكافى قصدااصعيد فلوتءرض هب الرحلمبكفهولو».هغيره باذنهمعزهجا زوانقاكدارنا
فوجهان !ثالث ناقللترابالىالوج_هواليدين

الرابع زةاستباحةاله_لاةفاوتوى رفعالحدث ميصح

وأ كلهأن :وى استباحةالفرض والنفل الخامس مسمالوجهواايادبلنمارلفىقين بضر بتين والترئيب
ولايصح التيمم اصلاةالابعدد خولوةخ اولاجوزا ام,إندلاى رض بهم واحدوهوقولءلى واءن

عباس وعابمنرو بهقالالشعبىوالخى وقتادةوا اليهذهبمالكوالشافىوأجدو اسعدق وذهي جاءة لى
دث
حالم
>ضم
ان الهم كالوضوء فجوزتقدهءلى الوقت و>وزا ن!صلى بهماشاءمن ار ن

و«وقول»سءيد

|بنالمسيبوالحس_ن والزهرى واكورى واابلرأى واتفقواعلى انه>وزأن:صلى مم واحدماشاء
من النوافل قبل!!غرض و بعدهالى أنبدل وقتااصلاةالاخرىوأنيقرأ؛لةرانانكان جنباويشترط
ا

ا

ل ل

2

طلك

اذنانا
ش*
ا لعطشها وعما
|

حيوان

ترم ذانه>

عوج
زلهالتيمومء

الماءوقولهتءالىفة.ممواد_عيداطيبا

دان ذك

اأضلا اتيم فىا لنااغةلقصد يقالممت ؤلانااقذصدبهودوق الشمرعء اع نأفعال#صوصة ع دعام

|الماءلتأدية اله_لاةواختلفوانىالص».د!اطيب ذة:لنتادة المعردالارض ات لدس فمهاش<رولانيات

صاللعرثيد الارض المستو بةاتىلاثئ فيها وقال
اقا
الك
|الابنز بدالعءيدااستوىءن الارض وك.ذ
وق
|االفراء الدعيدهوا ترابوكذ لك قال بوع.مدقوفلىهد_لى اللاعا هوس اام والقءودإلد_»عداتقال

ااصعدات الطرقماخوذءن|ناصءيدودوا تراب وقبل |صعيد وجهالارضاابازروهواختيا رالزجاجقال
ليسترات انماهووجه الارض
اد ل
وادعي
هلان!
وىذ ضع ثرا ب أولا
لنف
ااصعيد وجهالارض ولاتيال اكا
بارفامأ لبطحاءالغايظة
اصعيد قاللايقع اسماصعيد الاعلىذبىرغا.
سشيافرىافى
| ونقل الربيع عن فاا
والرقيقة فلايقععايوااسم اله عخداذ!اطنهنراب أو.د ركو لنهغماركان الذى خالطه هوااصعيدقال
ولايقيمم بنورةولا  0رنيخكله -ذاعارةهذا كاللاشماذى فى:فس يرااصعرد وهو الفدوةى
ىلك اافراءوابوعب.د فى!فهالتراب وجيع الاقوالف !امعد صحعة
| الاغتوقولهفى ذلك ةقد وافقه :ل ذ

فىالاغة تكن المرادبهه :الترابوقد قالبن عباس ف قولهدعيد اهوالتراأبوهاخلتلالفء-لم فماعوز
بافى الىانهختص م 'وقمعاي_ اسم التراب الهغبار كلح ه واله نلآن
بهانتيمم فاذلهش
رض مسء<د اوبرااطهورا ناص|ااتراب بالطهورولاناللهتعالى
الجلءااتف
النىصلىاللهتاهو  2قا
و|دافدعيدبااطيب وااطيب من الارض هواالذىندت فموابداءِقاد لجلا اتيت رج نبانهفع_لى

(فامس<وا بوجوهحكم

اذا مالاينبت لبس بطايب وان أ.يضاقولهت» لىفى سورةالائدةفام<وابوجوهم وأبديكمنهركطةءن
ه

وأبديم) قيل الباءزائدة

اتبعيضهناولاتأقذلك فاىدك رالذىلاترابعايهوا .يضافانه قال لاغ.ارص_عيد لانه ماخوذمن

نكه>وز التيممبكل
اال
يد د وهوالارتفاع ولااكونذلك فالىصخروماأشهه وذه سآبوحنيةةالىوم
ظ

لكيمن جاسالار 000مل والخص والاورةوالزر نيخ و>وذلك
ا

ا

-تىلوضر بيده عصلخىرةملاء

صصح مدع ده وا ح-تسج أبو-ذيفةوءن وافقهبفلارهالآبةقالوالان الت مهواقصدوااصعيد

دمن الارضكقرت الىفتم هواصعيداط.ياأى'قددو ارضافوج ب أن كون دذاالةقدركافيا

|وأجيب عنهعاتقدم من الدلي ل فقوىلهم-:هوانافظةمن:كون اتبءرضقالواو!-اروىعن جابرأن

جمل يفسردماتقدم
نان
هجيذبانهب
|الننىصلى اللهعليهوسل قالوجءات 4الارض مسجد اوطهوراو ا
يص .تراب والمفأسر يقغى دلىالجمل وجوز بعضهمااتيمم بمكالهوه :صل
ضفى
خيذة
منحلايث <ذ
بالارض هن شعدرونباتوهدرو>وذلك قالوالا ناسم١١صعءك

عاتقدم ٠ن الادلة © وقولهنء00

2ع< لىم تاصاعد علىالارض وأجيبعنه

الوجهالممسوح فىلديم مهوائحدودق

الوضوءوا الختعاافماءؤا لس مسعحه من الدقدهب! اكتراعلالس ابن جروابنهسال وا شينوهو
مذهب ألى<نيفةوالشافيى انهءسح الوجهواليد بنالىالمرفةين بضر بين وصورةذلك أن يضرب كيه

على رابو مسحمه اوجههولاب| إصال

!تراب الىمنابت الشءو رتم.ضر بضير به أخرى ويفرق

أصابعهفوس يديه الاىلمفرين ويدل د لىذلك ماروىءنلجار نالنىصلى النهعليهو| امهم ضر نان !

0
ضةرلاوجه وضسر بةلايدين الاىلمرفة بن رواهالبميق
ب

ىراولشافىءن ابراهم بن شمدء نأ ا

الخوبرثء نالاعرجعن ابن الصمة قال صرت -لى|'نىدلى |انلمعلهوس لودو :وفك سك  1يسدفل |

بردءلى<تى قامالىالإدارة نه بعصا كانت معهثم وذع يده علىالود |رفس وجههوذرا عيه رد ةلى ه 1
حديث منقطع لانالاعرج وهوعبدالرءن

ن مير

نهره زم سمعه  0نابن الصمة ا

22002
ب”بت,ئجتبتت

مولىانعراسء ن ابنالصمة وكذاهو#رج فالص<ي>ينعن عميرموىابنعماس قالد خلناءلىأبى
93-2

يي

ا ل

ل لل

ا

11

أجدبن نبل وضعف بءضهمه_ذا الحديث االلح:المسة د نموناقضالوضوء املسفرجمن
د
عباس
وان ع
»نأوفغ  بر فذهب قوم الىأنبهوجب الوضوء وهوةولع.روابن عمرو
م

اس

| وأفهر برةوعانشةو بهقالس_عرد بنالمسدب وساءانبن
أ واسحقغ_برأن

الشافى قال,نتةضن

سار وااءمِ 02

(فمعد واماء)فلتفدروا

| على ذلك ماروىئعءن بسرةبنتةخوانان رسولالنهط_لى

على استعماله اعدمه أو

ا حدى هوم أخرجه الترمذىوقال<ديث ضيح ولانىد'ودوالنساى>وه

لعد وأوفقد آلةالوصول

اليهأوانع من حيةأو

الاوزاعى والثافنى وأج_د

الوضوء اذالمس دبطن الكف والرج_لوامرأةفى

ا رسول'ننهص الىاللعهليهوسل يقولمن مس

النةعلي»وإ

بنأنىوقاص
ذااكسوا ع دل

قالءن مس س 2ذ كردفلال

 0وعن أم<يابةقالث سمعت

فرجه فايتوذ أخرجهان مأحهوفد :أجد وأ وزرعةوءن

ألىهر برةأنالنىصبىالنهعليهوسل قالمن أفضى بيد:الىذ كرهوايس دونهسترفقدوجب عهلايلوضوء
لاوبوضجوءوهوقول علىوابنمس_عودوأبى
بل وذهب قوم الىأنمسالذ كارل
ذبن
حجد
أخرجه أ-
الدرداء وحذافة و بدقال لسن واليهذه بالورىوانن المدارك وأصحاب الرأى واحتجواء.اروىوعن

وهم المرضى والمافرون

طاق بعنلى قالقدمنا علىرسولالنة صل اللةعايهوس_إ خاءهرجل كأنهبدوىفقاليانى اللهمائرىى

والحدنون وأهل المنابة

مراهبنعودضا قالهل هوالامطذغة أوقال بضعةمنه اخ أرب+وداودواترمذى والنساقى نوه
ماسلرجل ذ ك

والجزاء الذى هوالامص
بالتيمممتعلقم-م جيعا

وء علىمنمسالذكرعنحديث طاقن علىبانقدومهعلىرسو الل
ضجب
لبمونأو
اجا
معناه وأ
المسد وأبوهربرةمن رهم اسلاماوةد روىاتنقاض
وسلمكان فىأولاطحرةوهو يدنى
ليه
0لى اللدع
ص

فالمرضى اذاعدموا الماء

لضعف حركم

وعزهم

اابنهقس بن طاق وهوايس بالقوى عند هل الحديث هُوقوله نعالى (ذ دوا ماء ؤت مواصعيداطيبا)

هيسهللهم أسبابالعرادةويدلعلى ذلك ماروى
بل
اعلان التهممنخصائص هذهالامخصها اانتهعالى
واللمسافرون اذاء_دموه

لمعدة والحد نون وأل

إكتاية اعذد ولهش
الاسبابفلهمأيننوا
لهم دزةوءلى (صعيد |)

عن حذيفة قالةالرسوا ل'للهصلىاللهليهوسل فمضاناعلى الناسبثلات جات

صفوؤناكصةوفالملائكة

و<عات!:االار ضكاهغ'مسءد_داوجعاتر شهالناطهورا اذام ند الماءأخرجه ملم وكان سيب بدء

و سل فبعضأسفار0
هله
يى ال
الةصل
التهم ماروىءن ا ذى الله.ا ىعن اقالتشرنامع روسل اد
-تىاذا كنابالميداء أو بذاتال+ش

هس
فاقام سول اللةصبى الل-هلي و
انقطمعةد فى

علىالعاسهوا قاع
|

الا سمعه واس واءلىماءوايس معهمماءفانى |ناس الىألىكرالصديق فالا الاركاله

عائثة

قال الزجاج هو وجه
الارض ترابا أكواغنيره

كاتس اران

او

ومسح لكان ذلكطهوره
ومن

عايهو !-واضع رأس» لىنفذى قد نامفتقالحيست رسول اللهصل

التفعايه وس_لموالناس ولدسواءلى

درق
ماءوليس معهم ماءقالتعائشة فعاتدنى أبوبكروقالماشاءاللةانيقولوجع يطعن بخداهف
فلاعنهنىمن التدرك الامكان رسولا ننهصبىالنهعايهوس علىتذذى نام رس ولاللهلىالتمعايه وسلم

برك > لبأفآىكرقاالتعائشةفبعة:االبعبرالذى علكنيته فوجدناالعقدتح أخرجادفى الصحيحين

ىسورة الائدة

لاءدداء الغابية لالات.عرض

(طيبا) طاهر ١ا

ا وجعهابيد وذات الميش اسملوضعوهو على
قوط ابالبيداء البيداءالمفازةوالقغفر وكلكدراءفهى بيد

بر بد من المدينة وقوطافبعثنا!ابعيرأىاثر ةنولاهتهء :لىفلتحد واماءهومعطاوف علىماقيإهوالمه-نى أوجاء
أحدمتكمن الغائط أولامت املنساءفطلج الماءلتطهروابهفم د وهيعنىفاعوزكفل>د وه بشن ولاغير

من لانالحدث ماءور بااتطهر بالماءفاذا أعوزهالماءعدلع_-:هالىالتيمم بعدطلبالماء قالالشافى
اذاد<لى وقتالصلاةط اف الماء فان دهم ودلىثماذاد<ل وقت|ااصلاةا مُانءةوج عليه الطلىسيرة

أخرى وقالأب <ونيفةلاحب اي اهلطابلاصلاةالذا نية> الشافى قولهتعالى فلادءوفاعدم الوجدان

| مشعرببق الطاب فلابدفى كلمي ةن سبق ااطلبوأجعواعلى انهاووجدالماء لكنهحتاجاليه
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لسلسم

0

لعطمه

ا
المزتى وامالحفوظء نعائشة'ن الننىصلىالنة ليه وس لكانيقبل وهوداتم؟ ذارواهالاق'ت عن عائشة
ثروقالقوملاية:ض كال و«وقولابن
«:وقالأبو.:-ه+-لاينتقض الوضوء بالا.س الاالأاننحتدنا
عباس و بقاهلالهسن والتورىواحتّج من :وجبالوضوءباللمس ماروىعن عائدة'نهاقالت كنت

1ين يددى رسولالله صلىانهت!> وسورجلاى ففاقىبذاتاهسجد ح زمفىفقبضت رجلىفاذقبساطمتهما
ب
بيوت بوم د ليس فياهمصابييح أخرجا!هافىصحيدين وأجاب مأنوجبالوضوءباللسعن هذا الحديث
7

نعمزه طاعلىحائل المل الثانيةهو :الف قواللش-افى فى االسحرمكالام والينت

والاحتاوا” جنب صغيرةفاصحالقوالبن عنه نهدلايدتقض الوضوء بهوااثاتى انه ينتقض الوذوءبهوماخ-د

القواينء_:د حاب الشافمى!اترددبين| أتءاق بعموم الآبةفىقولهأولامسم النساء أوالنظرالىالء_نىقى

النتقض باللس وهوتحرك الدهوةفبانع؟مخوذمناالابةفيثتةض الوذوءبلس المارموان أخنذ ابالمعنى
هو سقولان
لقضموف
ايتت
فلا
يمه
الفاعل الامس وانل

والمله.وسهوالذىلاذ-لم:هفىالمباثسرةرب-لا كان أوامياً واللامسهو
المباثمرة فاحد الةواين أنهينتةض وذوء!لامس ومالموس لعموم الانةلانه

لمسوقع بين الرجل والمرأدف..تقض وذوءهماءء اوألةول الثانى أنه,نتقض وذوءاللامس دون المل.وس

كردىق الور ذى اللهتءالىء نهاقاات:قد ترولاللههلى ! 000لمنالفراش فالعسته
فوضع تبدىءعلىأخص قدميهوهوسا جد وهام :صو تان وهو يقولاللهماىأءوذ,رضاك من سخدطك

نىفك أشرجهمسإ فاو
5ت عل
نتي
ذكبكم:ك لاأحدى:ناءعليك :ن
عوعافاتك مونأعقعووبت
انتقض وذوءهه_لى اللهليهوس_ اتقطعالصلاةولوا كل كه راع اداو سنها و طهر ها ؤلاوذوءعلي»ه

ثللاةاللثالثةفى اد ث #وهواخارج٠ن السجياينعي !:ككالنبول وااغائط أوائرا كلر ع ونوها
تحه مارت وضاأو .قيممءندالمعدامءلماروىعن أفىهر برة رضىالله
اصي
للتا
صاكف
فاذاحصلمئ هن ذل

تعقالامولع:ر»سقواللالنهصلى النةعايهو |-لايقيلاصلللهاة| حدمذ أحدث -تىيتوضأفقالرجلمن
أهل

موت ماحد ث يباهريرةقالفساءأوضراطأنرجاءفى الصحيصين أماخروج التجاسةمنغير

السبيلينكاافهة والخامةوا لرعاف وااةقٍىءوحوهافذهب قوم الىأنهلاوضوءمن روج هذه الاشياءروى

لك والشافىلما
اهب
مي» ذ
ذلكعن ابنعررواءنعياس و بدقال عطاءوطاوس وا ن وابناليب واا

أنالس١ حب رسولاللةصلى اللعايهوسلم فصلى وإتو ضأوليزدعلىغس ل حاجه ا خرجهالدار
روىءن ق
قطنىوذهب قومالىااب الوضوءمن ذملنكم_مس_فيانا لدروىواءنالمبارك وأصمابالرأى و جد

واسحق واتفقهؤلاءءلى أن تروج|'قايلمنهلاينقض الوذوءو ليعدلى! نتقاض الوضوء روج هذه
بأبىطلحةع ن أب اىلدرداءأن النبىصلى اللهليه وسإ قاءفتوضاًقالمعدان
الاشراء ماروىعن معدان ن

يت
بدق
صل ص
ا فا
نذلك
أت ه
ددق فذ كر
مسح
دفى
فلقيت؟و بان

لهوذوأه أ رجهالترم_ذىوقالهو

يباابل |:الرابعة)من نواقض الوذوءزوالالعق ل >:وأبوانماء أونوملماروى
أصح فثىئهذا| ال
صعلايهوسلم العين وكاءالسهفننفاليمتتوضاخرجه ا بوداودوابن ماجه
لللللهه
عن علىقالةالرسو اا
وى ءن أنس قال
رلك
اى ذ
ملعل
و سكتنى منذالكنوم اليسيرقاعدامفضماع حل امد ث الىالارض و بد
 :انا دابرشو اللصهق ]طايه وشلينتقارون العشاءالاخيرة +ىفق

رؤسهمميصاون ولاتوضوّن

ال ودوةولألىهر برةوعانك:-و بهدقال
أخرجهأأبوداود وذهب قومالىأن!!نوم لإينةضإلوذوء بحكل
الحمسن واسدق والمزق وذهب قوء الىانهلونام قائماأوًقاعدا أوساجداوهوفىاإصلاةفلاوضوءعاي-ه

حتىإضلجع و بهقالسذيانالورى واءنالمبارك وأهاب الرأى للاروىءن بنعياس ان النبىه_لى
اللهعليهوسل قاللسعلى مننامساجد ا وضوءحتى إضطجع فانهإذا اضطجع استرختء اداهأخوجه

( - 9(1خانن)  -الل)

لذلا
هأن ,تيمم و يعصرأوقال
يان
فقالةت_لوقتاهم اللأهلاسألواابذعالامءوافااشفاء العىالسؤالانماكف ك
يعص شك الراوىعلىجوحهنرقم مجعليه ويغسل سائرجسده أخرجه ابوداودوالدارقطنىولحوز

ييحهم
قصد
يل ال
ااغ
لح
وه 
أسحعاب الرأىالع بايلنغسل والتيمقلوااذا كان كثرأعضائه أويدن
عليهوا نكانالاكثرجو حااقتصرعلىالتيتميمموالحديث عنةلمنأو جب المع بين الغسلوالت.مم ف قول
باللقصيروعدم الماءفانه ينيه.و يسلى
تعالى 1وعلى سن )عن ,ىأوك:نتممسافر ينواأراد.هالسفرالطو و
ولااعادة عللواااا

اال

كر بإذرابد وه

!كثاس و الستفاتيت رسول اللههلىا عليهوسلفمقالأ ب
يتنى !| إنابةفام
صكان
تيذةف
فمادوتالى الر

بعسفيمماء فسترتى ثوب
ذرفسكت فقال:كاتكأمكاأباذرلامكالويلفدعاجار بةسوداءفاءت
واستترت بالرا<لة فاغتسات فسكالىأاقييتعنىجبلافقمال الصعيدالطيب وذوءالمإولوالىء:مرسنين
فاذاوجدتالماء فامسهجادك فذانلك خيرخوأجبهوداودالعس قدحمن شار فبيعهلالماءلاوضوء
والاغتسالأمااذالميكن الرجل مىيضاولاءلى سغروعدم الماءفى» وضلعايعدم فيغهالبافانهيتيممويصلىثم
مللك والاوزاعىلااعادةعليهوقالا ب -و:يفة بوساراصلاة
بعيد |ذاوجد الماءوقدرع ليهواهلقاشلافيى وقا

أوعلى سفرأوجاء أحد

ىد الماءقوقدوله تعالى(أوجاءأحدهكم من الغائط)الغائطالمكان المطمكن هن الارض وجعها'خيطان
وكانت عاالدعةرب نيانالغائط الحدث فسكنوابهعن الحد ث وذلاك ان الرج_لمنم_مكان اذا أرادقضاء
الحاجة طلبغائطاءن الارض يمعكنىانامنخفنامن الارض>حبهء ن أ ينالناس فسمى الحدث هذا

المطمن منالارضوكانوا الاسم فهومنبتاسبءيةالنئ باسمكانهف وقولهتعالى( أولامتم النساء)قرىهنا وفىسورةالمائدة
يبأنتونه لقضاءالحاجة فكنى لامسهم النساء وللسم بغيراً لفواخداف العاماءفى.عنى الملامةعلىقواينأ ح د هماأناهلجاع وهوقولءلى
للالنس بوصل
اع
وابن عباس والح ن ومجاهد وقتادةووجههذا! القولانالنهنعالى بكانىللمس عن ا
|انساء) جامعتهوهن كذا

اليهقالا بنعباس اناللهحى كرمكنىعن الماعبالملامسةواللقول الثانىانالمراداللس هناالتقاءالبشرتين

جكماناع أو بغيرجاع
باء
عن علىرذى اللعنهوابن سو

عباس

وهوقولابن مسعود واب نعمروااشعى واانخى ووجههذا القونلااللمس

حتيقةى الس يايدفاما+إرلا لجاعتجار والاصل<_ل السكلامعلى الحقيقة لاالجازوماأقراءة من
قرا أولا مفالملامسةمفاعلةمن اللسلاندلعلى الجامعةاًيضاعلىالاطلاق لاهقد وردف الحديثالنهى
عن بيع الملامس_ة قاللوعء.سدةفى معذاهاهى أن يقولاذ المستيوا فىأولست ويكههد ب

فالملامسةفى احديث يعنى الامس

الم

بالمدواذا مكاسنتتعملةفغيرابرالجامعةيدلقول|هال (أروالامثم اانساء

علىصريحالجاع بلجل لىالاصل الموضو علهوهوالامس ,اليد

فصل ىأحكامتنعا بقالآبة)»وفيهمسائل الله الاولى6ة اأذافضى الرجل بشي منبدنهالىشئ
وضوءههاوهوقول!مسبعنودوابن عمرويهقالالزهرى والاوزاعى
من بدن المرأةولاحائليبنهما! تتقض
والشافتى لمارواىلشافىى :دعن ابنع رأن قدالق لبةالرجل امسأنهوجسهابيدهمنالملامسة فنقبل

أقشالافىى و بلغناعنامبسنشّمودم_إه وقال
وىط ال
امسأنهأوجسها بيدهفعليهالوضوءسؤاْبهاماللكم ف
مالك والدث بن سعدو أ-جدواسدق اذاكانالامس بشُهوة! تتتقض الوضوءوان

كن بشهوةفلاويدلعليه

سةمننسائهثمخرج ال
ماروى عنعائشةرضى النهتعالىعنهاان رسول اللهلى النةعليهوس قل ام أ

الصلاةولويتوذأقالعردةوَمَنّ هى الاانت 5ه حك !خرحه!اأبوداودواج,.بعنهذا الحدرث بانهلس

اسمعيل ضءف هذا الحديث وقالحبيببن
نات قالالثر مذى انهلا,.صاسنادم حالوس.معت بند
ثارت لمإسمعمن عروةوذع فكي بنسعيد القطان هذا الحديث وقالهوشيه لاغ وفيه ضعفمن وجه

آخر وهوانعروةهذا ليس بعروةبنالبزبرابنأختعائشة انماهوشيخ مجهولقااللبميقيغرف بعروة

الزن

لذلا
واالح

ان

واس

أنكون
ن الصلاة حتى بغتسل الاا
مجدوا الماءفتيهموافنع الجنبء ع
افر إن و ت

فى سفرولاماء معهفيتيموو يهلى الىأن عد الماءةتسل وها اقول على

ر
يديبن
جعري
وابنء.اس وس

ومجاهد وقنادةفن عجاعبلرى السبيل المسافربانملنحعنب منالعبورف المسجدوهومذهب أحبنىيفة
ودج ابنجربرا!طرى والواحدى القولالاولو بدلءلى

صح<تهوجهان <دهما أن ا ساف رالحنب

لاتصمح صلانهبدون الهم ويدكرالتيممهونافيءدةا ج الىاضماررشيئينءعد مالماءوذذ كراا:يهمو علىالقول

دل  9 7البافرؤ ا جوازات.مم بعده نا
الاوللاحتاج الىاضمارثئ
لا حمل هذ اعلىحكمعادفىالآبةولبعداي هأ ن جيالعقراءاستحنوا الوقف علىقوله(حتىتغة اوا)
انببة هئالاغة .ال
غلح
ىلىا
لاقع
ابةب
بتعنغىإتل_ىألنواوفيهد على أن حالم:ا

لفقل أفحىكام تبتاعالقآبة د اختلف العامااءلفعىبورف حدافلابإحهقوم اعللاىطلاق وهوقول
الحسن و بهقالمالك وااشافى ومنء

ىلاطلاقودوقولأ» حاب الرأئوقلاقووميتهملاعبورف
نهم عل ا

المسحد واختاف العاماءف الامكلثمفسحداً يضاللحنب فنعهأكثرأهل لعلوقالوالاجوزلاحنباللكث
فى المسحد حال !ماروىوءنععانشة رذى |نله نءال عىنهاقاات جاءرسولاللهصل اىللهعايهوسل ووجوه بيوت

.البيو تعن ال-حد ثمدخل رسولاللهه_لى اللعهليه وس
أصمابه شارعةفىالمسجد فتمال وجهواه ذه
يوصلنع القومشيأرجاءأن تنزلطم رخصة نفرجاابهم بعد فةالوجهواهذهالبيوتءن الجدفاق
لااأل<لمس<د حا ئض ولاجن أخرجهأ بوداودوجوزاجدالمكثف المسحد بش رطالوضوءو بهقالالمزق
دابعان حد يرث عائث_ةبانهفى روانه>هول وقالعيدق لايشدت من قبل
من أصصحاب الشافى وأج
0

استدل جد اذهبهعارو ىعن عيطساءابرنقال رابت رجالامن هاب رسولالله صب الله عليه

!سرهم

ده
سوزرف
ممذص
جسبون اذاتوصواوضوءا ] 1حْرَجَه سعرد إن

لمذهب الجهور بعمومالابةو بماروىوءن ال

زاك بىهلى اللهعا

واحتج

يداالمسحد

فذادى باعلى صويه! نالحد لال لنب ولاحائض أخرجهابنماجه و حرمعلى الم .نب أيضًاالطواف

وقراءةالقرآن كح رمعليهفعل |اصلاةويد علىذلك ,ضاماروى عن على بن أبىطالب قالا ل
و1

رقص ابت ترج فيدر الهرآنو يأكلمعناالام ولاحجبهورع؛قالولاك<زه

(حتىتغت_اوا) الاأن
تكو نوامسافر بن عادمين

الماءمتيهمين

عدر

ء

النيه.بالمسافرلانغااب
حالهعد م الماءوهذامذهب

ألى-ئ.ةةرجهالله وهو

مسوىعن على رذى الله
6

وقال الشافى رجه

انظلائقر بوا الى_لاة أى
مواضع الدلاةوهى المساجد

ولاجنما أى ولانقر نوا

المسحد جنيا الاعبرى
سيل

الاحتاز بن قيسه

لسمنابة رجه أبوداودوالذافى والترمذى وافظهكان يقارلأقرآن على حكاللمام
املنقرآنشىء الب
يكن جنبا وقال حد.ث حسن صحبع بع ن |بنت رمقالقا رلسول اللصلىاللعهليهوسلملاءقراالانبولا

فيجوز للجنب العبورق
الامسلجدحعاندجة (وان

الحائض ولااانفساء من القرا نش ياأ خرجهالدارةطنىو > _الغ-ل باح شيئين بانزالالمنى وهوالماء

كام مسدى

ىعن عانفةرضى اتلعلهالى عنهاقاات
ولك
رلىذ
الع
الدافق أوباإءابللاحجشفةفى الفرج ويانزلو يد
سل رسولاللهدلى اللعهليه وس لع عن الرجل كد اامان ولايد كراحتلاماقاليغق_لوعن الرجليرى أنه
دروولا

ت مسامةوالمرأةترى ذلك أعلمهاغسل قالنم خأرجهاًبوداود
سيل ليدول1

والترمذى (ق)ء نأنىهر برةأنرسولالنةسلى النهعليهوسل قالاذاجلس بين شعبهاالاربع ثمجهدها

جب ااغسل زادفى روابةوانممننزل ف وقولهتعالى(وانكنتممسذى )جع م بضوأراادها ارض
ووقد
الذى اش رمعه !مساسالماءمئ لالد رى واحواق الذارو>و ذلكوا نكان علىبع ضأعضائه جرا-ة أوبه
رفخ يخاف من استعم الالماء|اد:اف أوزيادةالوجعفانيهتيمموبيهلىمع وحودالماءوان كن عض
اانه معدي حاو بعطهاجر حاغسل الم حي وهم اجر فالوجهواليدين لاروىءنحابر قالخرجنا

فس رنافاصابرجلامنارفشحهفىرا أسهثماحتل فسألاأصعحابههلجد و نى رخصة ف التيممفقالوا

ماتحدلك رخدةوا أنت تقد رع لالماءفاغتسل هات فاماقد مناءلىرسول اللصهلىاللعهليهولأير ذلك

لكنانا
تعالى لاهل الاسلام ذنو بهو خبلدومالمنةفيةولالمشركون تعالوا.قولما كناءشركينفيقولون والله
(يأمهاالذين آمنوالاتقر بوا ردناما كنامثسركإن رجاءأن يغفرط فيخمعلىأفواهوموتنماقأبديي .وأرجلهميماكانوا يعملون

فعذ د ذلاكعرفوااألنله لاثم حديثاوء-:ده بودالذبن كفروا وعصوا الرسولاونسوىبهمالارض
ولاحتاف  0انا كذ*نجاكيملالدسنانهاواط فنفىموطنلايتكامون ولاسمع

الصلاةوأنتمسكارى )أى
لاتقر بوهافىهذهاالة

(حتى تعلموا ماتفواون)

شركينوماكنانعملمنسوءوف

مو  00ن 1

أى تقرؤن وفيهدايل على
انردة السكران لست

1ل نءالىفاعترفوادعي
ود فو

الرجعة وآخ تْاللامكواط ن أن تمعألفىواههم وتتكام جوار-هم

ل

لون وف موطنيسألون

فهوةولهتعالىولا بكت.ون اللةحد يثا

هُ قُوله عزوجل (ياأجاالذي نآمنوالاتقر بو الصلاةو تتمسكارى )جعسكران(حتىتعهواماتفولون)

بردة لان قراءة سورة

الكافر بنبطرحاللامات
كفرو ع بكفره حى
خاطيهم بادسمالاعمان ومأ

أم انو عله الشاا
بالتغريق بدنهو داناعمسأنه

ولابتحد بدالامان ولان

سيت نزول هذهالآبة ماروىعن  -لىبنأبىطااب رذىاللهعد قالصنعأ ابنعوف طعامفدعانافاكانا

وسقاناخ+راقبل تحر بمال+رفاخ-ذ تمناوحضرت!اصلاةفقد .ونىفقريأتيقهلاالكافرون أعبد
مانعيدون ون لغيدنالماك 6ول اا

أخرجه الترمذىوقالحتريث حسنغرأ وأخرجهاأبوداودواارفظجهلاانءن الانصاردعاهوعبدالرجن

م الجرفضرت!اصلاةفامهم علىف المغربفقريفالأمها كاف روننفلطافيها
ر|
حةبل
تهما
نسقا
|بنعوف ف
ببانسان
فنزات الآبةلاتقربوا|اصلاةوا نتمسكارىحتى تعلموامانةولونوروى! نجر برالظرى ععن ا

رجالا كانوابانونااصلاةوهم

ّتعملن
نتمع
أمةاج
الآ

تانقر بوا اأصلادوا نتمسكارى حتىتعاعواماتقولون
دل

سكارىقبلأنتحرمادرفة لاللعهزوجل يلأهاالذي

نآمنوالاتقربواالصلاة

وأنتم سكارى الآبةفءلىهذاف المرادبااصلاةقولان أ<_دهماأنه انلفدسلاةذاتالر كوع وال.جود
واماتةولوونالقولالثانى انالمرادبالاة
وهوقولالا كر ين والمعنىلاتصاواوا ننمسكارىحتىتعا

لانة
جر 1الك لس
مخطئا لام بأغره
حبذف المضاف والمعنى
هوضع |اصلاة وهوال .حدواطلاق افظالصلاةءلىالمسجد تمل فيكون منبا
(ولاجنيا)عطف علىوأتتم
مفضاف جائزسائغو بدلعاي-ه قولهتءالى مطتدصوامع
ىولحذ
لاتقر نوامواضع ١اصلاةوأتتمسكار ا
افظ الصلاةوالمرادموضعها جائزواء! انهذا
اقان
لئدت
طهاف
ااضع
سكارى لانحل ال-+لة.ع وبيع وصلوات والمرادبااصلوات مو
الواوااتصب دلىاال كانه
ر ايلمجر فكانوايث سس بونهافى غ ريأوقات الصلاةثم
حقب
لان
النهبى عن قرب|اصنلاةفىحالةااسكرانما ك
قبللاتقر بوا!اصلاةسكارى
لحر بم الجر بعدذلاك ونتهذخهخالآبةوقال لماك المرادبالسكرسكرالاوم يعنىلاتقر بوا ااصلاة
ولا<نما أى ولاتصاواجنيا

م
دعس
حلاذان
عند غلبة النوم و ليعدليهماروىعن عائشة رضى اللعهنم أن الننى«لى اللعهليهوس_إقا

اهحد
لىوفي
اتو
والمذب س

وهويهلى فلبرقد حتىيذهب عنهالوم فان!أحدةاذ اصلى وهوناءس لابدرىاعإه بذهب س تغفرر به

والجع واولماذلكمرؤنث

فسب نفسهأخرجاهفى الصسحيحين ويوقولهتعا! (ولاجنبا) يوعلنىاتقر نوا ااصلاةوأتتمجنب والحنت

لانهاسم جرى مجرى امه 1

الذى هو الاجناب (الا
عابرىسميل) صفة لقوله

جنداأى لاتقر بوا الصلاة

جنبا غيرعابرى سإيلأى

إستوى عت

 1كروالمؤثلانهاسم جرىجرىالمددرالذىهوالاجناب وأصل الحنابة

اليعدسمى الذىأصابته! 1ذابةجنبالانه بتحدنب!اص_لاةوالمسحد وقي ل جاننتها!ناس حتى يغفس_ل زلا

عابرىسبيل) الاعالبرعهؤن.افواعر_لومهنوقطعالطر بهقمذنا الجانب الاىلجانبالآخزو ختلف

مدان المرادبااءرور هوااعبور ف السحد وذلاكأن
هأح
نى قولهالاعابرى سيل علىقولين
عاء-ف
المعام

قومامنالانصاركانت أباوابلهممفسىحد فتصيمهم الجذابةولاماءء ند همولامرهم الافىالمسحد افرخصطم

جغنميامق
ريءمإسناف ران العبورفيه فعلىه ذا القوليكونالمرادبالصلاةموضع الصلاةوالمعنىلاتقر بوا المسجد وأتمجنبالا
وماراد بالجنت الدينم

لالكاانتهقر.وا
يلو
قتس
يغ
الصلاةغيرمغةساين

مفجتياهز|بمناللخروج منهأولادخولفيهمثل أن كون قدنام فى المسحد فاجن:ب فيحب الخروج٠نمه

أويكون الماءفى الم.جدفيدخلاليهأو>كونطر يقهعلهفيمرفيه.ن غيراقامةوه_ذ! قولابن مسعود
وأنس بنمالكواحاسن وسعيد بناليب وعكرموةالذيحاك وعطاءالخراساق والنخى والزهرىواليه
 |]:ذهبالشافنى وأج_دالقولالاثالمأرنادمن قولهالاعابرى لاسلبميسافرؤن واللهنى لانقربوالصلاة
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يعرف مقدارهم أنهسمىمداع الندياقليلاوفيه
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فلياخذهقالفيفرحالمرءان كو ن لهااق علىوالدهاوولدهاو زوجته ا واخيه فياخ نمنهوانكان صغيرا
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و٠صداق ذلكى كاب اللهتعالىةو|لهت اعلىفاذا
 .نفس1م0فىالصور ؤ :لاأنسا :ب نمبومثذولاءت0س0اءلونو يوْ.نى:
بالعيد و ينادىمنادعلىرؤس الاواين والآخر بن هذافلانبن فلانمنكان لهعليه حقفليات الىحقهم
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بالكفر وع_لىمن نافق
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تدده

الد افق لانسنماء [ك تال الإثكدانط

روا

فيةقولاى ربمن ابن وقدذهمت الد نيافيقوا للهدارا ونءالى كلت

بالنفاة

فىأعالها اصالحات فاعطوهممنها فانبق مثقالذرة.ن حسنةقالتالملائكةيار بنا وهوأعل بذلكأعطينا||”

كلذىحقحقه و بقلهمثقالذرة»ن
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حسنةفيقوللللاائكة ضعفوهالعبدى وأدخاوهيفطل رجى |جنة١رضىاللهعنهانهف ر سأورة

ومضاداقذللكق كابالنهان دنهلايظلمثقالذرةوانتك <-سنةيضاعفهاو ومن لدنها جراعظياأى

ارسي 0ك

الجنة واالنكمالنعابئداشكقيةاقااالتهنافنيت حسناتهوتق طالب نكثيرفية ول التلباركوتعالىخذوا
سمينئاتهم فاضيغوهاس ايلئىانهم اكتبوالهكتابالى! لنارتراجلهبغوى بغيرسندعنامبسنعود»وقوفا
عولأيهسنده ابنجر برالطبرىعن اءنمس_عود فعنى الآبةعلى هذا التأو ايناللنهلا.ظ-ل مثةالذرة
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للخصمعلى خصمه يبألخذهالدم_:دوا لارظلمشقال ذرةتبقلهبليثيبمعابهاو يضاعفهالهفذ لك قولهتعالى أ صلى العا حر وقال
واننكحب:ة يضاعفهاًى حعله ضعافا كثيرة (و يؤت.نلدنه) يعنىءن عنده (أجراعظها) إن

حسبك (بومئد) ظرف

الجنةوالمعنى و بعط من عد_ده أ جراعظمابعنى عوضامن حسنة وذاللكعوض «هوالحنةوقا لأ بوهر يرةاذا
قالاللهء زوج لأ جراءظمافن يقدرةدرهقولهتءالى (فكيفاذاجئنامنكلأمةبشهيد) يعنىفكيف

لقوله(بودالذبنكفروا)

أكونحالهؤلاءالمشسركين واالمنافقين بوم القيامةاذاجٌ:امن.كلأمة بشهيد قالابنعياس بر بننددمها

هشاهدوط ا وجئنابك )يتامد(إءلى هؤلاءشهيد )١ينعثنى_هد على هؤلاء
للأيمةي
عىك
والمعنىانيهؤقىبن

الذنسمعواالقرآن وخوطبوابهبهاعم لوا(ق)عن ابنمسءودقالةال رسولاللهصلى اللهعايهوسراقرأً
عأهنمن غ_برى قالفقرتأعليه
محب
أالسفى
ليك أنزلق
عاللىقرآن تف,قاارسولالنهاقرأء ولعيك
سورة النساءحتى جدت الىهذهالآبةفتكيف اذا جئنامنكل أمة.ث_هيد وجثئنابكعلى هؤلاءشهيداقال
حسببك الآنقالفالتفت اليهفاذاع يناه تذرفانزادمسلمشهيدامادءت فيومأوقالما كنت فيهم0
روانهفوقولهتعالى (بومئذ) يمنىبومالقيامة(بود)أىيننى (الذبن كفروا) يعنىتيد واو حد انيةالله

تعالى(وعدوا الرسول) يعنىفاجرهم ندةنتو-يداللهءزوجل (لوتسو:ىهم الارض) يعنىلوصاروا

فبهاوسو ستعابهموقيل انهم ودواأنان إببعثوالانه-مانما كانوافىالارض وهىمستو بةعليبموقال
ارض فءند ذلكعنى
اسكابىيقولالنهتعالىلابهاتم والو-وشوالطيوروالسبا عكوتقرابافت .واىملهن
دااءود والوتسوىبم.الارض
وبانعيبةاسعف
الكافرلو يكونترابا (ولاكتمونالنهحديثا) قارلا
هليهوس ولاكفروابهولانافقوهفعلى هذا القوليكونالكتان
ْ وأنهمليكونوا #كعيوا أمىتمدصلىاد ع

ما كاتموافالدنيامن صفةتمدصبىاانعهليه وسلونعته وهوكلا ممتصل بقلو وقيل هوكلاممستا قنافل

ات
هعلى
لاف
ااء ت
قأشي
سعيد بن جبي رسأل رجلاتفنعقمااسلانى جد ف القرآن

ماءتافعليك قال

.ةوافقال يغفرالله
كين
درك
ناشلانهوحمدتهاقوله تعالىو التهر بناما كفنذقامش
منهاقوله تعاليوولا كةو ي
لاطت
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لله (وعصوا الرس_ول
لون.وى --مالارض)
لبدوقتون فتسوى هم
الارض 5تسوى االموق

أوبودون انهم بعشو
وانهمكانواوالارض سواء

أوت سير البواثمرايا
فيودون حاطا تسوى

يفن
وخفي
ست
لناء
احال
بفت

الامالة حلاف اذى
التاءن من تسوى جزة
وعلى نسوىبادغام التاءى

السين مدنى وشائى (دلا

:مون الله حديثا)
الى

ولاهدرون

:سهد علييم ولاصنع

لي صو 1توا

عبدالرحمن نعو ف طعاماوثسراباودعانف راءن الصحابة رضى اللهعنم-م حينكانت ا رمباحةفاكاواوثمر نوافقدموا| حدهمليصى بم

كذااا
|وابتغاءميضاته (وكاناللهبم_معلها) يدنىلاخعليهثئ من أعمالهؤلاء الذينينفقون أمواطم

لاجل الرياء والسمعةففيهوعيد وتهدبدطم ل قولهعزوجل (انالنلايظمئقالذرة) نظمالكلام
هثقالذرةيعنى وزن
وماذاعلمْ-م لوآءنواو أنفةوافان النهلايض ولاببخس ولاينقص أحدامن واب عل م
درة وقالاءن عماس الذرةرأسلةجراءوقي لالذرة كلجزءءن أجزاءاطباءالذى,كون فالعكوةاذا
كان فواضوءالشم س لاوزنطاوهذامث لخر به الهتعالىلأقل الاشياءوالمعنى ان اننهتعالىلايظلأحد


شما ن فليل ولا كثيرنفر جالكلام علىأهخرثئ ْ0إعرفه الناس (وانتك جسن ساعنها 0١ 2
ج
لعمراأمثاطاوقيل هذاءداك سابفكن بقلهمن السناتمثقالذرةضاعفها اللله لىسبعمائة والى 2

عظيمقالقتادةلا ن تفضل حسنافى علىسيافى عثتهالذرةاًحب الىمنالدن.اومافيها (م) ع نأنسبن

(وكان اللهبهمعلها)وعيد
(اشلا يفا مثقالذرة)
ن
هى الل المغيرةوعن ابن

ىولهتءالى اناللهلظم مشقالذرةوانتك حسنة يضاعفها قالقالرسولاننهصلى النهدايهوس لما
مالكف ق

الثغلايظل مؤمناحسنة يعطىبهافى الدنياوبحزىالمهآاخفزةوأما الكافرؤيعطى>سناتق دتملمهاف
و بانلعاص أن رسولالله
ملهربن
عدال
ال نديا <ت اىذا أفضى الىالآخرةنلكن ل<هسنة جزمىهاه عنعم

عباس رذى انلةعمهماانه

أدخل يدهف التراب ؤرفعه وتسعونسدلا كلسجل مثل مدالبصسرئم ,ةوتلنأسكر.نهذاشيأ أظامك كتبتى المافظونفيقول
مفخ فيهفقالكل واحدة
ثن

عليكالبوفءيخرج
دا <سنةفاه لاظل
عذرفيقوللا.ارب فيةولتعالىبلاىنلكعن ن
لااربفقول أفلك

من هؤلاءذرةوقيل كل

الهالااللهوأث_هد أن م#داعيد هورسولهفيقولاحضر وزنك فيقوليارب ماهذه
بطاقة“مها شهدأ ن ل ا

جزْءمن أجزاء اطباءى

(بطاقةفىكفة فطاشت اس حدلات
حال ككف ةا ل

الكوةدر( :واننك

اللطاقتيع علا

توعان

ا درا 000

رضولاط طل
دى قال قال
ق)من أب سعيدالخ ر
|ثقات البطاقةولايقل مع اسمالنةشئ رجه الترمدى لف
و

حسنة) وانيكمثتمال

ا التمعلهوس ثمبضرب المسسرعلىجهنموتحل الشفاعة وبقولوناللهمسلسلقيليارسول النهوماالجسرقال

انار مشقه واعثالات

طيهيف وكلاولحيبسكهتسكون بفنيجدهاشو يكةيقالطها السعدانفيمرالؤمنون
دخحضطمالةف

ذميرامئقاللكونه مضافا

كطر ف العينوكالبرق وكالرب وكالطيروكاجاو بدالخيلوال ركابفناجمس وخدوشس عمسسهمومكد وش
فنارجيثم حتىاذاخلص اموٌم:ونمنالنارفوالذى نفسى بيددمامنأحد من بأشدمناشدةللفى
استقصاءالحق منالموّمنين للهبو عامل عواي الحو يلاوو اطاط أنتمبأشدمناشدةفى لمق

الىومؤنث حسنة عازى
على كان التامةوحذدفت

النونءن تكن تخفيفا
لوحت تر الس عمال

(يضاعفها) يضاعف ثواءها

يمعفهامى وشاىي

ود تبين النن لوحن وك راذاراًوا انهمقدنجوافى اخوانهمبولونر با كانوايصومون.هنا

و يصاونو ححون فيقالهم أخرجوامن عرفمفتحرمصورهمعلىالنارفيخرجون خلقاكثيراقد
بغه
قلىنص
انار ا
ست !ا
أخذ

والى ركبتيه ميقولونر بنامايق فيهاأا_دممن أعيتنابهفيقولارجعواخن

وقجادبتهفمىثقالد ينارمن خبرفاخرجوهفيخرجون خلقا كثيرائم يقولونر بنالإنذرفيها أحدامن
اثيرام
|أمستنابهم .ةو لارجعوافن وجدت فىقابهمثقال صفد ينارمن خيرفاخرجوهفيخر جون خلق ك

|يقولون 1دالرنذرفهامن أ :نا حداامهولا و واه و

لقا

ا

فيخرجون خلقاكثيرائم يق ولونربرنافلينوادخبراوكا نأبوسعيد يقولانمتصدقوق ذا
فاقرااتاشتمإنال لايعمتعلد روود ا

الحديث

 00يؤْتمن لدنهأجواءظمافيةولاطهتبارك

من النار
ةبض
ضفيق
بجين
قلرا
وَتعال شمدت]!  1نلك 2شفع النديون وشفعالمؤمنونوإ ببق الاأرحما
رج منهاقومالبعملوا خبراقط قدعاد وجامافيلقيهم ف نهراففىواهالحنةيقاللهنهرالحياة فيخرجونكا

تخرج الحبة فى أجيللاائسيرلونهاتكون الاىخرأوالىالشجرمايكون الىالشمسأصيفروأخيضر
تنترعى بالياديةقالفيخ رجو نكاللؤلؤق
وما »ونمنهاالىالظ يكونأ بض قفقالوايارسولكانكتنكأ
عاخبرقد موه
جهنة بلغويرعهملول
لدا
ابنأ
هاهلذ
للل
لاء ا
اءتق
رقاءهمالخواتميعرفهم أهل المنةهؤلاء
ينقول
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كانمختالانفوراوججععلىمعن هى

هد اتيف

صرت

سخلون (د بأعس ون !1ناس بالبحل) بالببخلجزة وعلىوه ا
ملغتان كارلشدوالرش دأى يبخاون بذات أيديهمو عافى أدىغ_بره
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فيأعس ونه بان.ب-اوابهمققةداللسخاءقيل البخل أنيا كلبنفسهولا,وٌ كل
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انلابأكلولا.ؤ كل
فالس صوجاء أن ان

هالآبةهذبنالوصفين
هذ
هوالذىيفتخرعلىعباداللىهاأعطاءالتةمن نعمهولايثكرهعليهاوانماختم الله
هلفقراءومن جبرابه|اضعفاءفلا سن البهمولايلوى بنظره
المذءوءين لانالخال الفخور بانه#من أقارب ا

عليهمولانالتالهوالة -كرومن كان» كيرلان
اماك

رق( عانبنع ران رسولالله

الا (ق))عن أب عر برترصى اللهتعالىء٠4:
بخي
أو
فالامظازاتهيوم انقيامهالى 00
ودر

ويؤ كل والحود ان

 1ولاياًكل(وككقون

 6آتاهم اللهمن فضإه)

ويخفونمانم الةعلي-م

ىلتهعليهول قاللاينظرالتةلوم القيامةالىمن جرازارهاط را(ق)ء ا فعر يرةركى
سل ا
رسولالل
أن

مةه
ن-إ
اللهتع الىعنهأنرس ولاللهصى اللهعليهوسلقال بها رجلعثى فى

ته حتالفق

ل
جه ص
نفس

مشيتهاذ خسف الله بهفهو تحال الىبوم القرامة (خ)عنابن عر رأنرسولالن ل اللهعليهوس قال
بهار جل * نكن قبل

براازارهمن الخيلاء خسف

رضى اللهتعا

تس

ألىهر رهة

بهفهو لحل
لسد رس
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ك الى بوم القيا
قلارض
ىا
ول اشرو

أعن

احرلامقالفلادين

بهمن المالوسعةا

الوق

الحديث اذا أن امللهع_لى
عيدهأعمة حب

أنيرى

لع متهعلى عب-دهدو فى

العم الف_دادونهم الغلا <ونواراثون وآأصهابالابل والبقر
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عليهالسلاموعتدنا
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(والذينيشفقون أمواطمرثاءا اناس) يعنى لالفخارواك_مهءةوا .ال
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نزاتهذه الآآبةفى!ايهودوقيِلْفى المنافقينلانالرياءض ربمنالنفاقوقيل نزلت فى« شمركمكةالمنفقين
امواطم ففعداوةرسول

اللصه

ل اللهعليهوس_ ل (ولايؤمنون,اللهولا!ايومالآخر)

إصدقون
يعنىولا

بتوحيد الله ولابااعاد الذى فيهسزاءالاعالانهكثن (وم :نيكنالث مطانلهقر بنافساءقر بنآ) بعنى

(والين :فقون مواطم)
.عطوف

على

الذين

بباسخللون -وأكعلاىفر بن
(رثاء الناس) مفعولله
أى لفان ولستفال
مأأجودهم لالاتغاءوحه

ال ان صاحهو خاي فيتمساسو باسليل  2يطان واءااتهلىاكلام هنابذ كر

اللةوهم المنافقون أو

عناعلسهو للهالشيطان فيس الء-مل عملهوقيل
ااأشيطان تقر يعاطمعلى طاعةالثل.ان والمءنىءن ك

مش ركومكة )2ور نْ

هذ اف لجع
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كارذشيطان فى سك لةمن النارنمو هم
لاالشياطين قرناءه.البار يقرنمع كل

معلىتركنمال 0
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ازقهمالله) وا
مم ر
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وأىنئعلهم وأىوبإلوتبعة1
يع و
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وعيداطم بإنااش.ط 0

7ب7ببتبتبتبتتت

فساءة ك 0حيث جلهم

اابالئةواليوم الآخزو أنفقوا
ان (وماذاعليهمل و

دن موالتو:لين
عرو بالعايومفالامعان والاتفاقى سيل اللوهامرا ا

الامضرة لمروكتذهمواو بيه
شالللعاقماضمرك لو  0راو علنا

بإلطةولا بإليوم الاحرومن

:فعة ومصاءدة فى ذلك وهذا 3

ذا
تكااصاتم لابغطر وي وقولهتءالى(والجارذى القرفى والجارالجنب) أاىونوا الىالجارذى القربى
وهوالذى وبرجوارهد_ك وارار الجنبهوالذى بعد جوارهعنك وقيل الدارذوااق ربىهوالقر ي
والجار الجنب هوالاجنى الذىايس بنك و بدنهقرابة(ق) عن ابنم ررضىاللهتءالىعنهقالقالرسول

اننةصلى التهعليه وس مازالجبريل بوصينىبالجارحتى ظننت انسهيورثهوعنعائشةمثله(خ) عانلشة

رضى الل تهعالىعنهاقااتتيارسولاللهان ىجاربىأنذياهلمااهدى قالالىأقر مهما بإبإمنك (م)عن
أبىذرقالةالرسولاالللهلصهبىعليه وسلبإأبإرذاذا طبخت مى:فاكثرماءهاوتعاهد جبرانكوروفاية
والجارذى القربى) الذى

قال أوصانىخا يلىصلىادنعليهولقا الذاطبضت مىق فةاكثرماءه ث امنظراى أهلبدتمنجبرانك فاصيو

ورسجواره (والخارالجنب)

اناللننىهصعلليه وسلقالواننلاريؤمن والنهلايؤمن واللهلا .من قيل
منهاععروف )(عقن ألىهر برةا
من يارسولالله قااللذى لاياءن جارهبواثقهو |لابدخل الجنة.ن لايامن جارهبوائقه البوائق الغوائل

أالىذى جوارهيعيدوالوار
القررب النديب والار

والشسرور(ق)عنهقال قال رسولاللهدبى اللةعليهو.س بلانساءالمؤمناتلانحقرن جارةلخارتهاولوفرسن شاة

لنب الاجنى (والصاءب

معناهولوانتهدى المهافرسن شاةوهوااظاف وأرادبهالذئ قير (قى) عنهان رسولاللهه_لى اللهعلي

بالجنب) أىالزوجة عن وس قالمنكانيؤء»ن بالثواليوم الآحرفلايؤذ جارهوهنكان بون باللوالا.ولماخرفايكرم ضيفهومن
على ر ذىالله ع:هأوالذى

كانيؤمنالله واليومالآخر فايقلخيرلاً رليصمت ووووقوةلهتعالى (وا'ماحببالجاب) قالانعياس

حبك بانحصل حبك اما

نيك وة ل هوالذى يصحيك رجاء نفعك #عنعبد
فىروق ملهفىالمرآةتسكون معنىإجلى
سق ف
لفي
االر
هو

جنيك فى>#اس أومسحد

اجتاز بك الذىقدانقطعبه وقالالا كثرون المراادبلابسنديلالضيفعر بفكتكرمهوتحسن اليع(ق

رفقاق ضفر أوشيركاف النهبن ع رمقال قالرسولالنةصل التفعايهوسل خبرالااصلصانبه عتنعدالى خيراهمصاحبه وخيرالميران
فولهتعالى (إوابن|اسبيل) يعنى المسافر
تعزعلأوغيره أوقاعد| الى اعلنندثتعالى خيره ,دار أخرا.جلهترمذى وقالحديحثسن وق

واه التيل) العري

أعمانسم) العبيد والاماء

ىرج خو يلدبنتم روالءدوىسقمالعت رسول الله صلىالنةعليه وس ليقول منكانيؤمن الله
عن أ
واليوم الآخرفليكرم ضيفه جائقتالهواوماجائزته بارسواللله قالبومه وليلتهوالضيافةثلانه أيامخا كان
وراءذلاك فهوددقةعا.ه وقالمن كان .ومن باللةوال.ومالا تخرفايقلخيرا أوايد_مت زادف روابةولا

(ان الله لاب م نكان

حل لرجلمسلم أن3,معند خيهحتىبوّمٌقهالوايارسو| ل اللهوكيف يوه قاليقيم عذ' .هولائ عنده يقربه

فرابّهوجيرانه فلاياتفت

بدقوله جائزته نومه وليلتهالمائ ةزالعطية أى يقرى الضيفثلانةأيامميعطيهماوزنهمن منقل متيل
ولىضع آختر,روقولهأنيقيمعذ
ملا
وقيلجواأنيكرم ااضيف فاذاسافرأءطادما كفيه بوماوكإةحتى يص

أواااضيت ,را ملكت
مخةلا) متسكيراياً:فعن
البهم(نفورا) يعددمماقيه

تىيتمأ بوقءهفىالاثملانهاذاأقاممتدمولرشردأئمبذلكف وقول تعالى(وماملكتأأعاشم)
أخيه 7-2

كبرافانعدهااعترافا كان

يعنى المماليك فاحس_:واالبم ,والاحسانالءمهمأنلاتكلفهممالا:طيقون'ولايؤذيهم!كلام الحثنؤان

كوا

ار

ينعطمهم

أ فى كرا"صديقرة ىاللةعنه أن رسول

اللهصبىاب عهليه وسلقماالللاجءدنةلسي>الملكة أحرجهالترمذدى#ءعن راف نكيت انا لام
نبىطالبيقالكاناتركلا
علي وهس لقال-سن الملكةهاءوسوءالخاق شؤم أخرجهاً بوداودولهعءن" 0إ أ

رسولاللههلىاللةعليهوسل الصلاةااصلاة تقوااتةفياملكتأمانكم (ق) ء ن ال زور بن سو بدقال
رأا تأباذروعليهحاة

اللهعايه

ا

وس_لفعيرهيامهفانى الجرل النىصبىاللعهليهو |ففذ

رسولاللةصلى

من
يهو س ا
لصب
ه اعلى
تلله
لهفقا
الكل
كرذ

فك جاهاية قلتل سىاعتى هذهنك.يرالسن قالفمهماخوانتكووا لك جعاهمالنتحتأًسِ3
اؤمس
 0كان شوو حت ,دوق طعم_وتما با1

بس#ه رايس ولاتكلفوهممايغام-مفانكافتموه -

فأعينوهم عله ورقو لادتعالى (ا
لنا
اله
حب نكان خختالا) الخال لكب رالعظيمنففسىهإلذى لايقوم
سلقورا) امشو
عقوق الئا (

عوالتععتت

راسي

ل

لا

هو

«وقوف على |قرارهورضاهاومءنى قول:لى لازوج كذ بت أى لست عاص ففدعواك حيث ندر عثل

كم الزوجان يطائقدون رضاهو هكمالزوجة انك تلعدون رضاهااذاراً!الصلاح فذلك

كالا م

داكلبخينصمين وان يكن على وافدصهىماو بهقالمالاك ومن بقهاذل|التقول قال!يسالمرادمن قول
علىللزوج <تى تقرانرضاهشسرط بلمعناهانالمرأةلمارضيت عافىكتاباللهت اهلىفقال الرجل اماالفرقة
قة فىك تاباللهفال لهع ىكذ بت حيث |نكرتان -:كوانلفرقةفىك ابالله بلرهى
رست
لنىفلي
فلاايع
فىكتاب اللفها قنولهتعالى بوفقاللهينمايشتملءلى الفراق وعلىغبرءلان ااتوفيق انحر جكل5

«نهماءن الاثموالوزرويكون نارةذلك بالفراق ووتارةبصلاححاامهمافى الوصاة هدقولهتعالى (اناللهكان

علءاخبيرا) ياعلنثىاةتنعالى يعمكيف بوقق بينادافين وجمع بي انلمنفرقين وفيهوعرد شد يدلازوجين
والح-كمين ان سلكواغ_يرطر ف الحقوهقولهعز وجل (واعبد واالله) يعنىوحد ودواًطيعوهوةيادة

(ازالله كانعلما) بإرادة
الحسكمين (خبيرا)بالظالم

من الزوجين ولبسهما

النةتاءلمعبارةء نكلفعلبأتىب اهعرد رد النهتءالوىب خدل في جهيع اعمالالتقلوب واعمالا+وارح (ولا

ولابةالتفريق عندناخلاها

رتكشومابهشيأ) يعنى وأخلدوالهفى العبادةولاتجعاوالهفىالر بو بيةوااعبادة ثمر يكالانمن عبد معالله
ابللك :ترد يف رسولالله
رأك بهولايلونخاصا(ق )عن معاذبن ق ج
مقد
ثلهف
غيره أواراد بعمإ غيرال

مالك رجهانته (واعيدوا

صلىاللهعايوم ءالىجار يقاللهعفي رأواسمه يعفورفةالبامعاذه ل تدرى ماق اللهءلىء ماد هوما-ءق

هلتالنهورس ولهاعإ قالفان-ى اللهعلى العبادان »دوه ولاشركوابهدشيا وق العياد
العبادعلىاللق

الله)قيل العبوديةار بعة
الوفاءبااعهودوالرضابالموجود
والحفظ لاحدود والصير

تاسيشر هم فيت-كاوا
االن
لألبشرم
اة_لا
قّهأ
يإعن_ذ ب من لابشسرك به شيافةا تبيارسولالل
رله
عللاىال

على|الفقود( ,ولانشركوا

اوجبهوجءإه م حةاعلم ممفسرذاك الحقبقوله
قوله هل تندرى ماق الله لىعيادو عناهماستحقه ى أ

قنيا) .صسها وعيره

أنيع_دوه ولادشمركوابهث_ياوقوله وما-ق الءرادعلى الل|هنماقالحقهمءلى سبيل المقايلة لحةق-ه عليهم

لالانهم يسههةون عليهشياو >وزانيكون٠ن قولالرجللصاحبه حقعلى واجبأىمماكد قياىبه
وقوله أفلا |بشم الناس اسلااقل لاتبشهرهم فية-كاوالانه صلىأللةعليهوسلمرأى ذلكالم طمواحرى

نلا كواعلىهذه
إحسانا) دغديره

ذمىتر فعطىبهالدرجاتف  +:ووقولد|تعالى (و بالوالدبن
للع
ااا
لركو
الشاوةوبت

وا حس_نوابالوالدءناحسانا بعنى برامهماوعطفاعاموماوا

عاهماو سهى فىتحخص_.ل ص

ادهماوالانفاق عامهما بقدرالقدرة ©

ن
حاس
بالن
الىورسولالئةهلى النةعليهوسم فقاليارسولالثةمن اح

افر ن برالوالد.ن لعمادنه

عن أبىهر بره قالجاء ر حل

صمابتىقالمك قالثممن قالثم

امكقال ثقماهلنثم اقلاكلثمءن قالأبوك رووفايةقالاءلكثم امكثم أباك مآدناك فادناك قولههم
غمأنغه
أياكفيه<ذ ف تقدبشرمر أباك (م)عنهقالسمعتر سو لااللههبى التفعليهوسلميقولر.غمأنفهر.
القربى) أ واح_:واالىذى القرابةوهوذوورجه.ن قبلابيهوأمه(ق)ع ننس بنمالك رذى الله
اللهه لىاللةعليه وس .ةول٠ن سرهان بط
قالس معت رسو ل
تعالىع :نه

لدف رزةه و بنسلله فىأثرهفليصل

| رجه قولهياسالاقأثر «يهنىاله أجلووعرهو وقولهتعالى (واليتاصوالمسا كين) أىواحسنوا
الىاليتائى وانما أم بسالاحس ان اهملاناليايم خصوص بنوءين هن الكزوااصغروعدمالمشفق والمسكين
وسلم
ةالفةرفةمسكن لذاك (خ) عن سهل بنسعد قالقالرس ولالنهدلى النهعليه
هوالذىركبهذل الفق و

أناوكافل ينيمفاىدنة ذهااوأشاربااسمابة والوسطى وفرج نينهماشيا (ق) عن أفىهريرةءن النىدلى
اللهعلي وسل قالالساعىلى الارمإةوالكينكلجاهد فى سه .ل اللةوأحس_.ه قالوكااقاتمالذىلايفتر

(( - 85عازن)  -انك )

وحمل المصدرأىاشراكا
(وبالوالدين

احسانا)

وأحسةوا مهما أحشانا
بإاقول والفعل والانفاق
علم_ما عند الاحتياج

(وبذى القربى) وبكل
مبننكو بينهقربى من
أخ1عسدم أوغبرهما

هواايتااىوالسا كين

(اناله كانعليا كييرا) أىانعلت أبعديلميين فاعاموا ان ق ردتهعلي> أعظممنقدرتكعليينفاجتنبواظامهنأوان اللهك

عليا كيراوانت؟ تعصونهعلى (1/م) علوشأنهوكر ياءساطانهتمتنو بونفيتوب علي فأتمأ بالعفوعمن حنىعلي اذارجم
خاطب الولاةبقوله (وان

نشقماقما) أصله عليين سيلا يعنفىلاتطلبواعليين الغمرب واطجران علىسبيلالتعنتوالايذا»وقي لمعناءأز يلواعنو
يتم
خف
شقافاينهما فاضيف الشقاق التعرضبالاذى والتو بيخدلائجنواعايين الذنوب وقيل معناءلانكافوهن بحبتكم فانالقلبليس
بإبديون ان ادنعهكانيا كبيرا) العلىفىصفةالنهتعالىمعناهالرفيع الذى يعلوعن واصلفواصفين ومعر
االلىظرف على سبيل
الانساع كقوله بل مكر

العارفينالعلىبالاطلاق الذىيستحق يع صفات المدحوالكبيرهوام_.تغنىعن غيرهوذلاكهوالهتعا

الكدارة  واتثلاف لأن

كببرقادرعلى انينتصفطنيمظنامهنم انلرجالوقب ملعناهانالتمعلووكييرائيقبلنوباةلعا

اىل النه
الموصوف ,الال والعظمة والكبرياءوكبرالاألنذى يصغركل ,حدلكبربواعنظهمتهتعالىوالمعن
نه واقلينلساانءوان ضعفن عن دفعظ اٍلرجالعنهن افلاننهعلى”
الليلواانهاروأصله بلمكر متعالمن أني.كا«فعطبايدهقماولا
فىاولايللهاروالشقاق

كلامنهماءفعل مايشق على

اذاتابو يغفرلهفاذاتابتالمرأةمن نشوزهافالاولى ن بقكبمأانوانو بتهاوتتركوامعانبتماواعاموا انقدرته

عليأعظممن قدرتكعل »ى نحت أب يدكفمانتمأ بالعفوعمن جنىعلب #قولهتعالى (وانخفتم)
صاحبه أويميلالىشقأى يعنى وانعاءتم ونية:تم ومقعينلاهالظن أى ظننتم(شقاقبدنهما)يعنىبين الزوجين وأصل الشقاق الخالف
ناحيةغبرشق صاحبه

والضمير للزوجين ول بجر
وها رى ذدور
ذ

مأبدل عابهماوهوالرجال

صمناوشقهوان .ةو لوكالحد
عاو
وكونكل واحدمن اللتخاافينف شىقغيرشق صابهأو ياكلونأص
دن الزوجينمايشى عصلاىحبهسماءهوذللك انهاذاظهر بايلنزوجينث_قاق ومخالفةواشتبهحاطماوم

جصلر ولاالصفح ولاالفرقةوكذ لكالزجوةلاتؤدى المقولافدبةوشرجاالى مالاحلقولا
يغعل الزاول

وفعلا ي وقولهتعالى (فانعئواحكامن أهلهوحكامن أهلها) اختافوافىالخاطبينبهذاومن المأمور

والنساء(فابعئواحكمامن
مكام آونائبهلانتنفيذ الاحكامالشرعية اليهوقيل امخاطب
اذل
لب ب
والاخاط
هيل
ببعئةالحكمين فق
ة
م
أهله)رجلايصلللحكو
بذلك كدلأمن صالمى الامةلان قولهبتععالثىذواخطاب المعولس جاوعلى البعض أولىمنجله
والاصلاح بينهما(وحكما
من أهلها) وانما كان

باعلثحكمين من أهلهما
لان الاقارب ارق

ببواطن الاحوال واطلب
للصلاح ونفوس الزوجين
أسكن المهمفيبرزانماى

ضائرهما مسن الحب

والعض روارادة ل

عالىبية فوجبجاهءل |ىلكلفعلىهذايجبأنيكونأل لا آوحاجددالااملةاسومااءمأولربوجد

فلاصاحين أنيبعئواحكامن أهلهوحكامن أهلهاوأيضافهذايجرىمجرىدفعالضر رفلكل وا<دان
يقومبهوقيلهوخطاب لازوجين فاذااحصل بينهماشقاقبعئاحكمين حككامن أهلووحكامن أهلها(ان
بر يد|اصلاحا) ياعلن1ى-كمين واقليزلوجين (بوفبقانلهنهما) يبعانىلصلاح والالفةروى الشافى سنده
عن علىبنأنىطالب رضى اللهتعاى عنهانهجاءه رجل وام أةومعكل واحدمنهمافئام منالناسفقال

علامشأنهذي قنالواوقع بدنهماشقاققالعلىفباعئواحكمنأهلهوحكامن أهلهائمقااللحكمينتدريإن

لبى”
عكتا
ات ب
مرضي
بمأ
نفقاهلتال
لرقم
اقاف
ماعليك عليكمن رأيتهانتا>معاجعتماوانرأً يهانتغر

حتتى تقرمدالاقرت بهقالالشافى والمسة بان
نىكةذب
اللعل
واقا
فيهولىوقالال|رجملاالفرقةفل
يبعتالحا #عدلينو جعلهما حكمين والاولان يكونواحدمن أهلهووا<_د من أهلهالاناقار مهما

والفرقةوالممميرق (ان
أعرف بحاطمامن الاجانب واشدطلءاللاصفلااحنكانا اجنبيين جازوفائدةالكمين انكل واحدمنهما
بدرااصلاحا) لاحكمين يخاو إصاحبهو يسكش ف حقيقة امال ليعرف انرغبتهفى الاقاءةعلى النكاح أوالفمفارقة بثجتممعان 
وق (يوفق اللهينهما)
لازوجين أى ان قصدا

اصلاحذاتالبين 553

4

بورك فى

وساطتهما واوفع الله

بحسن سعبهمابين الزوجِين

ؤيمعلان ماهوالصواب من!تفاقأوطلاق أوخلعوا كان وكيلانلازوجين وهلجوزطماتنفيذ م

يسراضزماالزهوجمينبداونواذمهماف ذلكمل ان يطلقحم الرجلأو يفتدى ح اكلمرأةبئمن

ماطافلاشافىى فىذلكقولانأ حدهما انهلاو زالابرضاهماوليس كم الزو جانيطلقالاباذنهولا

نعليا توقفح ين لررض
افة
لني
دىح
بأن
لك امرأأةانتلعبشئ من ماطا الابإذنواوهومذهوأج

الزوج وذلكقالأحم_يانالفرقةفلافقاللهعلى حكذتبىتتقر عثلماأقرت بهتفنئيفتينذالامص

الالفةوالوفاق وألققنىففىوسهماالمودةوالاتفاقأوااضميرا انلانحكمين أى ان قصدااصلاح ذاتالبين

موقوف

والنصيحةللزوجين بوفقاللهين_همافيتفقان علىالكامةالواحدةو يفساندانف طابالوفاق حتىيت املمرادأوالضميران للزوجينأىان
 1بداأصلاح ماينهاوط ل ابروانيزولعنهماالشقاق يلق!للهبنهما الالفةواأن طدمابالشقاق الوفةاق وبالبغضاءالمودة

نكف
0

2

0

0

ا

0

ارال

0

أسنهمع

هوان يضمر بهابإلسواك ونحوهوقال الشافى الضربمباحوتر ك#أفذ_لعن مرو بالناحوص

حديث
رسولاللةصل اللهعليهوس| فىةا لوداعيقولبعدأن جداللهوا:نىعليهوذ كرووعظ فاذلكر

أقلصاةفااسلتوصوابالنساءخيرافانماهن عوان عند لبس تملكونمنون شيأغيرذلكالاأنيأتين
الف

تمانفاعك رخن الشاجعواب لوه د

سديلاً خرجهالترمذىبز يادةفيهةولهعوان جععانيةأى أسيرةشيه

ارت
اة
ارأه

عن فلاتبغواعايين
نلم
نا ا
ل

والضرب المبرح الشديدالشاق فه قووله(فاناأطعن> فلاتبغواعلمينٌسبيلا)أىلاتطلبواعامهّطر يقة

تحتنجون بماعليهنَ اذالقنبواجب قم عن حكيمب منعاويعنأبقياهلقلت لك
(واضر بوهن )ضير بإغير

عجبدد شملع_إمجامعها أوقاليضاجعهامنخراليوم اعيناس بن
النه
اللفعليه ور لاجادا دعام
عيدا للهل

اا

مبرح أعى بوعظهن أولا
عموح رانين ف المضاجع

السافاءت رالهرسولاللهصب الله
انههامر لاتمريرإ

عليهوسل فقالز برت|انساءعلى أزواجهن ة,رخص فىكدر مونفاطافنالرسولاللهصل اللهعايهوسم

ثمبااصرب ان لمنجع
فين الوعظ واط<_ران

ا

طافالحمد نساءكثير الك
للاىلنهعليهوس| تقد
لسول الص
سر يشسكون أزواجهن فقا ر

نْ

أزواجهن لبس1أ,رلئك خيار؟ أخرجه أبوداوداياس بن عبداللههذا قد اخلف فىصحبته وقالاليخارى |
لايءرفلهكثية قولهز برتيقالز برتالمرأة علىزوجها اذا نشزتواجترأت عليهواًطاف بالشءأحاط نه

فنىلهاذهحااديث داي لعلى األناولىتر ك اللاضرنبساءفان! تاجالىضيربها لتأديبفلايضر بها

(فان أطعنحك )بترك
النشوز (فلاتيغواعاين
س_بيلا) فازيلوا عنون

ضربا شدبداوايكن ذلك مه راولانوالبالةسرب علىموضعوا<د من بدمهاوليتقالوجدلانه ع الخخاسن التعرض ب1ا3لاذى١وس_هيلا
ن السو ط واليس ١متسعوك «دو وكودن
رلا
تد و
بالب
ان مون الضرث اند .لو
سسل
ولاببلغبالضبر عشسرةأسواطفق
فقهابلعضهمحكمالآنةمشر و ع علىالتردب
و باجخلةفالتخفيف,ابلغ شئ|أولفىىهذ| لبا وبا ختافالعاماء
دعل الترنيب قالعلىبن أنىطالب ركخىاللهتعالى
فان ظاه رالافظ واندلعلى البعالاأأنجرىالآبةب ل
عنه يعظها باسانهفان! نوت فلاس_ديل لهعامهافانا تهحرمذحعهافان 1توس مهافان لتنعظبالضضرب

لعث الك وقال]خرون هذ االترددب مراعىعندخوف النث ا

5

 1نكر أن

د عدن النشوزفلاباس باجعبين

وس
معاي
عض عنالى سى
ررضاناتسا

قاللاسئل

ينهأخرجءأبوداود رق  6نأبىهر برةقالقالرسول التهصلى النهعليهوس أذادعا
ضرب ام أ
الرجل فيم
الرجل امس[أنهالىفراشهفا :نتأن تجىءفبات غضيان علمها!عنتهاالملائكة حتى تصببح وف رواية ان رسولالله

صلى اللهعليهوسإ قال والذى نفسى بد همامن رجل ند عوامي أنهالىؤرأأَشْهةفتالىعليهالا كانالذىق
السماء ساخطاعايها<تى برذىع نباو روابة اذاباتتمهاحرةورا اش زوحي العدهااالا 1-5 :ستىتصببحوف

ىنع ايهوسلقالاذادعاالرجلامراً نهالى حاحة ذا0
صل ا
الله
ىن رسول
عل ا
قبن
أخرى حنىترجع عنطل

أن |
اعسأة زوجهاف الد:االاقالت زوجتهمن الحورالءينلانؤذيه ق :اللكابهفاماهودخيلعندك بكوث
قالتقالرسولاللهصل اللهعليهوس_لٍأيباام أةمانتوزوجها راض عنماْ
يفارقك اليناولهءن أمساية
 7ااا تالجنةوقولهتعالىفان

لعن

ا
ب«:نىفان رجءنءعن النشوزاليطاء_:مءعند هد |>١١

1
فلاسغهأ

يعنت الامص أى طايه

أذلك (عمافضلى! لل لهعم هم على بعض)1تشهابررق لعضهم أرحالوالنساءيعنىانما ك:توأمسيطر إن علمونلسبب تفغضيل الللهعضهموهم الرح
95لى العص)رظم النباءبالعةل را!أ زم

الصلاةوالنبوةواغا
م
والزم والرأى وااموةوالغزو كال هوو

/:ا؟)

والامامةوالاذانوا+طية

نلنقباءوق |ميأن بدبةبدتز بد بن أبىزهيرو يتدالامى أنه بنت حمدبن مسامةوذل
والجاعة والجعة وتكبير | ابنالربيع وكانم ا
فلىة
مد ا
اقعن
حثر إ
الن
.

-

-

رجهالله والك_هادة فى
الحدود

والقتصاص

واضعيف الميراث وااتعديب

كهيهوملك النكاحوالطلاق
واليو-م الانفسات

إرجعواهذا جبر يل أتانى

فاهنزلذالنههتعااللآىبةفقال لال ل اللبعليمومدم أردنااًموا رادا

 7والذى! رادائةخير ورفع|القصاص فقولهتسالى الرجالقواءمونعلى النساءأى منساطونعلىتاديت
ساعليونفءلىالمرأةأأنتطيعزوجهائى طاع -ة اللوهالقوا
لنسناء والاخ على ندمهن قالابن عياس؟ م و

ففظىها وناأثيتالقياملار.حا
 00تأديس فالر -ل! .قوم بأعساارأذو >_,ح د

ا

علىالنساء بين السب ف ذلاك فقا ل تعالى (:افضل الل ينهمعقبعض) يعنى أن اننهنعالىفضْل الرجا

تمواق

0

و بان نهعم علم-م وفيه

00

(

فةالالنمصل النةعليهو| لتقص منزوجهافانصرٍفت معأيهالتقتص منفققالالنىس !ه400

عر

د اا2

0

انبانشيزتفاعطلميههافانطاة أ بوهامعها ىرس ول الئةه_لىاللمعليوس افقا الفرشتهكرعتفىاط

عاتو بالامامةلانمنه
اعة
لدوجابلج
والاجها
عدقل والدين والولابة والشهادةو
على الس اءبامورمنهازةالبا
| الاندياء دالخافاءوالائمةومنهاأن الرجل يزوج بأربع نسوةولاجوزلامرأًةغير زوج واحدومنهاز با

النصدب فالمبراث والتعصيب فالمبراثو بيدةااطلاق ووالا:هل-ركاجحعةواليهالانتسابفكل هذابد

عقأوامن أمواطم) يعنىو بماأعطواءنمهورالنناء
 0على فل الرجالعلىالنساءؤعثقماتلعالى(إوتف

( 0ذاى وات |والنفقةعايينعن فهر يرة أنرسولاتةصلالنةعايدوسإقالاوكنت آمىا أحداأنيسجدلاحد
-

اناات) مطيعاتقاء ات

ظجات
فوا
الزا
حن ل
(عليي
بما
للغس) المواجب الغتب

وهوخلاف الشهادةآىاذ
كان الازواجغبرشاهدين

سن 0
0

1 * ١

لامىت اتلرسأجةأدنازوجهااً خرا.جلهترمذى (فالصادات) يعنى السنات العاملاتإالخير (قاتتات)
أى مطيعاتلازواجهن وقيل مطيعاتلل (هحافظاتللغيب )افروجهن فىغيبة أ زواجهن لثلا يلحق الزو
ى
ليي
عوما
العار سيب زناهاو يل<ق بهالوإدالذى هومن غيرهوقيل معناه حفظ سر زوجها وحفظ ماله

المرأةمن حفظماتلابعدتفىغية زوجهاع نأبىهر برةقالقيليارسول اللهاألنىساءخيرقال!لنى نسر
هخرجهالنساق ورواهالبغوى سند التعل
لدامات ا وتطيعهاذأمىولاتخالفهنى نفسهاولام|طابجا يكر أ

رتتك واذا أمىتمه
سنظر
هأةااذا
يءام
لمسا
اراا
عن أنىهر يرةقالقالر سولالتةصاالنهعليهوسلمخب
أطاعتتك واذاغمتعنها حفظتك فىماطاون,فسالم تلاالرجالقوّامون العنلسىاءالآية د قول[دتعالى(ع
حفظالله) ببعق عاحفظهن النةحين أوصىبين الازواج وأمىهمبإداءالمهروالنفقهالمين © عن أ

 ' 0 0مول هر برةقالقالرسولالنةصلى النةعليهوس( استوصوابالنساءخيرافان المرأةخلقتمن ضاععو جوان
أخسا

لك
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م

ع
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أله
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الابه بااحلفلظهنوعصمهن ووفقهن لحفظ الغيبوقيلاحفظ اللهمن حقوثهن علىأز واجهن حي
(واللاىتخافون) أىتعلمونوقيل

تظنون ن(شوزهن )أى شرورهن وأصل!انشوزالارتفاع ونشوزاارأةهو بغضهالزوجها ورفعنفسهاعن

طاعته والتكبرعليهوقيلدلالاتالنثشوزة_د:كونبالقولوالفءلفالقولمثلان كانتتلبيهاذادعاه

وتخضع لهاذاخاطيهاوالفعل مث النكانتتقو لمهاذادخلعليوتسرىعاتلهأىاع دسفااذاذأعاخالفت هذ

0

ا رت
0
)١

ع

ع

بتسارححهسنان
روف أو
دهن
أعىهمبالعدلفيينوامسا ك

05

 2رد
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أعوجماف الضاع|علاوفان ذهبت تقيمهكسرنهوان بركته يزلاعوجفاستوصوابالنساءوقيل ف معن

الاحوال بإنرفصءوتتهاعليه أولتحبهاذادعاهاولنبمادرالى أمىهاذا أعمسهادل ذلك على

نشوزهاع ل

.

ِ
0
ع
007
0
:
2
]إزوجها (فعظوهن) نعنى اذاظهرمنهن امارات!انشوزفعظوهن بالتخو يف بالقولوهوان يقولطاانق
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اللهوخافيه فحانقلىاعلويكارجىعما أنتعليه واعامىأطانعتى فرعضليك ونحوذلكفاناصرت

هتعالى (واهجروهن فّالمضاجع) »نىان لينزءنعنذلكبالقول
3واج |لعذللىك هوحرههاوفقالومضلحع
منةنعانلاز
وافععه
وطتر
والنشزالمكانالمرتفعوالنبوةعن ابنعباس رضىالنةعنهماهوان تخ فبحقوق زوجها

فاهمحروهن

ولاتطيعأمس«(فعظوهن )خوفوهن عقو به|للهتعالى والضرب والعظة كلاميلينالتهلوب القاسيةو برغب الطبائعالنافرة (واهحروهن
قعن المضاجع
فالمخاجع) فالمراقدأىلاندا خلوءنحت اللحف وهوكنابةعن الجاعأوهوانب لوبهاظهره فالمضحعلانهمي ل

كضلان (*9/1م) بكلثى عليا)فالتفضيل منهعنعم
لمنّالف
الائاس
نواما
ااتتمن
(فدول
إواسألوا النهمن فضاه)فاننزائنه لاتن
عواضع الاستحقاققالابن
الدنماعلى النساءوقيل لارحال نصيبمما| كتسيوامن أعسالجهادوللساءنصيبما! كتسين يعنىمنطاعة

عيينةبلايلاممحْلةالا
ليعطى و الحدرتث من

التوفيقللعبادةو قيلكيامالل عهبادهبالمت_مُإةالاليعطيهمة'فهتنديهعلى أن العبدلابعين ثم فى الدعاء

مسأل اننهمنفضإوغضب

النساءان يكن

عايهوفهان التهتعالى

والطلبولكن يطلبمن فضل اللهمايكون سببااد_لاحدينهود نداهواخرنهوقيللمائنى

أودمن فضلوفانهأعلعصامعماده
رجالاون يكون طن مثلمالارجال نهاهناللهعن ذلك وأعسهنأن يسل

جىماللى
(انالله كانبكلثئعلما) لعنىاندتءالىعليم عاكونصلاحالاساثلان فليق هم السائل عل

ى عليمبايصلحه ؤلايمنىغيرالذىقدرله مهقولهتهالى (واكل)يعنى من الرجالوالنساء
لله
انال
عفا
تطلب
ال

لعى_ك الخير الكثيرعن
عنده ويقول لاأعطى

عبدى حلتىيوسأالىموكبى

(جعلنا موالى)يعن ورئةمنبنىعمواخوةوسائرااعصبات (مماترك ) 'يعنىيرثونممائرك (الوالدان وعلى( وللكل ا)لمضافاليه
والار بون) من مبرائهم فعلىهذاالوالدانوالاقر بونهم الموروثونوقيل معنادو لكل جعلنامواىاى

محذوف تقديرهواكلا َك

ورئةمائرك وتسكونماععنى من يعنىمنتركهما ثم ؤسمراموالىفال الوالدان والاقر بون فعلى هذا أ(وجلكعلامناالموالى)
مالدموأدةر بوهوالقول
تدان لامرونه م الوارثون والمعنىوا-كل شخص جعاناورية من تركهم وه و
( )دقرى“عتقدت بغراامع التخفيف
لاول أمحلانهمى وى عن |بن عباس وغيره(والذين عاقدت أعان

والمعاقدةانحالفة والمعاهدةوالاان جع محينملن برادبهاالقسم أواليدأوهماجيعا وذلكانم-م
كانوا اذاتحاافوا أخذ كوالحدمئهم بيدصاحبهوتحالفواعلى الوفاءبالعهد والعسك بذلك العقدوكان
الربحل حالف الرحل فالخاهليةو يعاقدهفيقةولدىدمك

وهدىهد.ك وثارىثارك وح

بىحر بك

وسامى سامكتر:نىوأرثك وتطلب فى وأأطاب بك وتعقل عنىوأعقل عنك فركون لكلوا<دمن الحليفين

وراثاياونهو يحرزونه(مما

نرك الوالدانوالاقر بون)
هوصفة كال

وفقاق

من مالتركه الوالدان أو
هوهمتعاق بفعل محذوف
دلعلبهالموالىئة_دبره

السدس فاىملاآلخر ,وكانالكثابتافى الجاهليةوابتداءالاسلام فذلك قولهتعالى (فا” نوهم نصدهم) يرثون مارك (والذبن

يع عطوظ حظهممن اليراثثمنسي هذا |الحم بقولهواوا الا رحام لعطهمأو دبعض فىكتاب

الله وقالابن عراس نزاتهذه الآبةفى الذين ]0ه
والانضار لاق دموا المدينةوكانواتّواثورن
ن
لواال
موالى ترك

هوس لم»نالمهاجربن

تلك المؤاخاةدون النسب والر-مفامائزات ولكل جعلنا

ليراث
ب
نلنصروارقانةوالنصصةوقدة ه ا
أبات؟م ا
تد
لين عاق
اا
شتام ق و

بووصى لرهوواية أخرىعنه قا ولالذينعاقدتأعافت_> فانوه نمصييهمكان الرج_ليحالفالرجل

عاقدت أمانك )عاقدتهم

أبديم وهومبتد ضهن
لىشمرط فوقمره
ماعن

وهو (ذاتوهم نصيبيم)

معالفاءعقدت كوى أى

لدمسينه مانب قفيرث _-دهم|الاخر,فنسخ ذلك سورةالا نفالفة الواأولوا الارحام بعضهمأ ولى عقدتعهودهماعمانم
والمراديهعقدالموالاة وى
"وهم مشمروعة والوراثةيهاثابتة
الآبة ليستبمنسوخحةكبملهاباق والمرادبقولهوالذينعاقدت أعان> الحلفاءوامرادمن قولهفا
عددعامةالصحابةر ذى الله

نصببهم يعنى من النصرةوالنصيءدة والموافاةوالمصافاة وتحوذاك فءلىهذ الاتسكونمنسوخةوقيلنزلت
ففعبد الرح-:نبنأنىب ركالصديق عن داودن الحصين قالكنت قرأعلىأمس_عد بنتالر بيعووكانت
اذا أسإرج ل أواص3
دكيق فقرأتوالذينعاقدت مان فقالتلاتقرؤاوالذين تعقأديمانم ا نمائزات
صفىب
لترأ
اى خ
رمةف
يق
أانبورثهفاساأسلم أم اللهأن بونيصهدبه لاوارث لهوليس بعر لى
اىسلام ذا فأبوبك ل
أففى,كروابنهعيد الرجن حاينلأف
أخرجه أبوداودو ادس سافن ايه كانتالمعاقدة افلىاهلية على ولامعتق فيقول لآخر
ععلقىاأننى اذا
والتيتك
قالقالرسولالنهصل اللهعليهوسلم
جنيتويرث منى اذامت

عولفيزويلعنا وصجاره

ةرجه مس( وقول تعاى (انالنهكان
لبزدءالاسلاملاد
لاحافق الاسلاوماأاحالمكانفالجاهلية

لعشاهد واارادمنه
اد ع
ىشهي
ل شهدأ )قالعطاءير يداهل يغب عنهعلٍ ماخلقوراهنا ال

عامهمجميع الاشياءوقي لالشهيدهوالشاهد علىالحلقيومالقيامةبكلتماوهفعلى هذا الشاهديمعمى
تخبروفيه لواعطدائعين لولوعصيادةامْخالفين ع قولهعزوجل (الرجالقواموناعللنىساء) ثزاتفىسعد

ويقولالانزقبات انعقد
ذلكو برث الاعلى من

علللى
نناا
ا(
كسفل
الا

كل ثىئ شهيدا) أى هو

عال/الغيب والشهادةوهوأ بلغوعدووعيد( الرجالقوامون عل النساع)ية ومون عليهنآمرين ناهينميإقومالولاةعلى الرعاياوسمواقواما

نكف عدجسبئانكم)عنابنمسعودرضى اللعنهماالكبائركل مانهىاللءمن لحو اناك  1انمتنبوا كبائرماتنهون
رللهوقيلالمرادمهااًنواعالكفر بداب ل قراءةعبدالله كي
عنهوعنهأ يضاالكيائر'ثلاث الاممراكباللهواليأس منروح اللهوالامن »من مك ا

نى
هلا
ئىوك
اد ف
مام
ماتنبونع:هوهوالكفر لوند خاكعمد +لا)مهدخل
عنهما مانآناتى سورةالنساء
ابله

0

2

(؟لام)

الكاف والمصدر ) كر يحمسا)ناوءن بناعباسرضى الله

هىخيرطذهالامة ماطلعتعليهالشمس وغر بتبربداللليبين ل

صبببببببببسيي لب

0
نف ع:
 :مادسن
0:

ل

لس

0

ل

0تهونعنههىكل ذنبعظه قمزبهحهوعظمت عقوباتمهافى الودنيدابولا+دما.:ى
0رما
أنعاااتلىجت|نبو اا كبائ
ل
ملا
نعم ل
الآخرهبالعذاب عليهن(كفرع_:كسيئانتم) ينمسنتىرهاعليكحتىتصير نزلة مالي

م ْ 7نَأ التسكفير الستروالتغطية فصغارالذنوتبكفر بارلحكسنياتارولهاتاناكفلابالتو بةوالافلاع عنهاكاورد
ا

رأن.شمركبهان

اللايمثقالذرةو

0

فى الصحيح عند

للماواتالخدوا
زا ا
برةأأنرسول الس ا شعليهوسق

|

الا

لمابينين زادفىروايةمالمتغش الكمائروزادفىروابةا خرى ورمضانالىرمضان مكفرات لماينهن اذا

حاس)يعتنىاشر يفاوهواإنة
:ل أ اجتنبتالسكبائر ترجهمسل ف وقولهتعالى( وندخلكمدخلا كر يم

رل>معمودنفيه
كدخ
نتن
اطاعا
لبمال
خنيت
ع الهبمذايعونشبث والمعنى اذا اجتنبتمالسكبائروأ
)
ضلى
عضكع
ببهبع
مجاه اليه عل إن | مافضل النه
باجتناب الكبائروعلى

لبور

ولك

ا

0
سر
ا كثرالج.

ا

© قولهءزوجل(ولاتتمنوا
ذلاكالامي المر.غوب0
 0ا

ارو

سقلوتل الله يغزوالرجالولاتغزوالنساءواء.الناضف الميراث
|االنكبائرغ برمغفورة أندلا يكومننمجاهدء ن أبسماامةقرالت
اطرلآنالكمائروالضقائر

هعض>كعلىبعض قاملجاهدوأنزلان المسامين والمسامات وكانتأم
فائزاللهعلىول:اتمنومافضل الئبه ب

فىتشرنته تعالى سواءان

سامة أولظعينة قد متالمدينةمهاجر ةرجهااترمذىوقالهذ احديث ميسلوه يللماجعل اللةللذ كر

شعااءعيذهمباوانشاء ||مث_لحظ الانثيينمن المبراثقالتالنساء نحن أ<ق وأحوج الىالزيادةمن الرجال لاناضعفاء وأهمقوى
عفاعمممالقولهتعالىان ||وأقدرعلى طلبالمعاش منافان لزالنهتعالىه_ذهالآبةوقي

الثكلايغفرأن يشرك به ||الرجالانالنرجوان نفضلعلىالنساءفىالحسنات ف

للمان لزقولهللذ كرمة_ل حظ الاثئيين قالت

الآخوةفيكونلناأجرنا أعجلرىضالعنساءكافضلنا

صثف
نميرا
اافال
الكن
و يغفرمادون ذلك منيشاء | ع|ليين فااللنيسرااثوءقاالنتالنرج ونأيكونالوزرعلينانضهماعلى الرجا
فقدوعدالمغفرة لمادون ||من نصيبهم فنزاذلتهذ اهلآبةوالءنىعلىقسمين؟ حدهمان يتمنىالانسانأنبحصللهمالغسيرهمع زوال
غنيذرلكفهذا
لمةع
انع
الشرك وقرنها ممشيشته ||تلك ال

هلىمن بشاءمن
اقم هواهد وهومذموم لانالنةتعالىيفيض تعم ع

تعالى وقولهانالهسنات

ترقدق
علو
اء_
اماف
ملى ف
بنعا
عمادهوهذ |ال+اسد يعترض على |لله

يذهين |اسياات فهذه

ممانىلمغث_يره ولاحبأن
الانسان أيضافهذ! اعتراضاللعهلأى«ضاوهومذموم القسمالثا أنيت
نسمعنمنه أيضاقاللانتلك
منا
يزول ذالكمالعن الغبروهذاهوالغبطةوهذ اليس »ذموم وءن اا

الةند على انالصغائر

سهان <بقتلك النعمةمن ذلك

والكبائريجوزانيذ
0هب| اه|للنعامكقربكمفذالككاناتممفاسلفديةعفلى|لحعقبددفانااللتدهيزعأنوجوالنليأاعقلالعاصلحاسنعلباادتههمفلنميراضفلبلقاضونالئاعمواافلتكلناون
0لدا:نهادلرزبىالدةع

ينطاقعايهماو

10

ن

منعملالآرة و ي
اقلاللهمأعطنىمابكونصلاالىف دين ودنياى ومعادى جُ وقوله»الى (لأرح.ال

أصيبمما! كتسبواوللنساءضييهاا كتسين) قال|بنعباس يعن

بماتركالوالدان والاقر بون من

م

الميراث يقوللاد كرمثلحظ الانثيين وقيلهذاالا كتسابف الاجر عىان الرجاله سناو

ع  1ار

الآخرة سواء اللانحس-نة بعشمر
ومأثاط
ااوال
ء فى
لسيئة
وذلك
نمثل
االرج
سهايس
اتوى
نالفض-ل

به بعضك علىبعض)لان
الناسعلى بعضمن الجاهوالال بةوله(ولانتمنوامافضل الله

الرجالى

الدنيا

ذلكالتفضيل قسمةمن اللةصادرة عن حكمة ونديروعلم باحوال|اعبادو.اينبنى لكل ءن بسطف الرزق أوقبض فعلىكولا<د أن يرض
عساقسملهولاحسدا ادع لى<ظهفاالحسد ان يتمنىأنيكون ذلك لشئلهوبزولعن صاحبهوالغبطةان يتمنىمثلمالغيرهوهوهى خص في

والاولمنهى عنه و لقال الرجالن جروأ ن,كون أجرناعلى الضعف من جرالنساءكالميراث وقالت!انساءيكون وزرناعلى ندف وزرالرجال
اك
رعل
للاف
اولس
]ين )
اا كتس
قءننض
تلنسا
تالننسمبا كتسمو اول
كلليراث نزل( للرح

شه
|أخذالالحقفلهنا الس

)سند

قيدهالوعيدوما كانعل وجهالعدوانوالظلٍ وهوقولهتعالى

(فسوف

عرفالاخرداراسل فيا (وكان ذلك عل الليهس_يرا) أى همنالانه تعالى قادرعلى

مابر بد وه قولهعزوجل (انتجتنبوا كبائرماتبونعنه) اجتناب!اشيالمباعدةعنهوتر كهجانيا

والكبيرةنا كبروءظممنالذنوب وعظمتعقو بته* وقبلذ كرالتفسيرنذ كرالاحاديثالواردة
افلكبائرفنذلك ماروىعن ىأ,كنرةقالكناعندر .سولاللصهل اىيلهعليهوس فقالألاانيثكبا كير
الكبائر ثلاثاقلنابلى بارسولاللهقالالاشراك بإللهوعقوق الوالدين ألاوشهادة الزور وفولالزوروكان
متسكمًا فخالزساليكررهاحتى قلناليتهسكت أشراجالهفصىحبصين (ق )ع ننأ نسننمالكقالذ كرلنا
رسولالنةصل النعليهوس لالكبائرفقال!اشرك باللهوعقوقالوالدين وقتل النفس وقالألاأ نيتم
باكبر السكبائرقولالزور أوقالشهادة الزور (ق) عن أنىهربرةأن رسولاللهه_لى اللةعليهوس_إ قال
رلك بالنهوالسحروقتل النفسالتىسوامدنةالا
ش قا
لاهن
الهوم
اجتذبوا السبع الموبتقاقل بارسول ال
بالحق وأكلمالاليتيموالزناوالتولىبومالزحفوقذف الحصناتالغافلاتالمؤمنات (خ) ء

مسعود قالسأًاترسولاللههلى التمعليهوسر أىالذنبأعظمعن ادلثهقالا تنجعلنلهنداوهوخلقك
قلت انذلك امظيمنمأى قالانتقتىولادك مخافة أن بطممعكقلت ثمأى قال أن تزاحنلىيلةجارك (خ)
عن عمد اللةن عمرو ادير االع ستل اشعليهرتل 1مائرالاشراك باللهوعقوقالوالدبن

وقتسل النفس والعينالغموس وفروابةان أعراابياجاءالى النىصل اللهعليهوسل فقاليارسولالله

ماالسكبائرقااللاثسراك بالنةقال ثمماذاقالالميالغموس قلتومااله_ين الغموس قألالذى يقتطعمال
صلقاينعليهروسقلالانمنالكبائرشمالرجل
اعص ى”مسلٍبيمينهوفيوا كدت وى عن ان رسو الله

ىهرواءةمن 1ك
والديه قالواوهل يث:اثلرمجلوالديدقال نعسمب الرج ل أبالرأجلوأوااممهفهيوسبأفبا

(فسوف نصليه نارا)
خنلدهنارا مخصوصة شدبدة

العذاب (وكان ذلك)أى
اصلاؤه النار (علىالله
يسيرا)سهلاوهذا الوعيد

افلىمستحل للتخليد
وى حق غيره لبيان

سر كبرالكبائر الاثيراك بالله

استحقاقه دخولالنارمع

والامن من م ركاولاللهقنوط منرجةاللهواليأسمن روحاللةوسسن سعرد جببينران رجلاسأل|بنعياس
عن الكبارراأسبعهىقااللهىسالبىعما اقربوف روابةلىالسبعين قرالبااندلا كبيرةمع استغفار

وعد اللعهغفرنه(انتحتنبوا

ولع

لان

ولاصغيرةمع| صراروقال كلشوخعصى النهبهف وهكبيرةمفنهنعامفللشسيسأتغفراللّهفان اللهلاخلدفى
النارمن ه_ذهالامة الامنكان راجعاعن الاسلام أوجاحدافر سداد مكداهدر وقالعلى ن أنىطالب

_هبأداولعنة أوء ذاب فهوكبيرةوقالسفيان الثورىالكبائرما كانفيهالمظالم
بلل
غتّضمها
أنوب خ
كرلذ
فماشكو بايلنعباد والى_غائرما ا بنكو بان اللهتعالىلاناللهتعاى اس دغفرو بعفوواحتج

لذل كك ؛اروى عن أنس بنمالك قالقا رلسو لالنةصلىالنهعليهوس ينادى مناد من بطنا نالعرش بوم

اد خاواالينةبرحتى وقالمالاك
لهبمواوا
القيامةاامةتهدان ال قلدهعفاعتكم جيعاالمونين والمؤمناتلظانوا
|بنمغول الكبائرذنوب أهلالبدعوالسيا”

د لالس فيل الكبارذ نوت العمدالستَ

الاخطسأوتالكنسريانهوواماعليهوحديث النفسالمرفوع عنهذهالامةوقال السدى السكيائرمانمهبى الله
الللمسة والقبلة
ةسقومث
رفا
ناظوال
اهالالص
عنه من الذنوب وتالمسيقاد"ماتهاو بنعوهااالتى بقعفب
واشباهذاك (ق )عن أنىهربرةعن النبىصلاللهعليهوسل قالكتبعلى ابنادمنصيبهمن الزنامدرك

ذلك لاالةالعينان زنهامالنظروالاذنان زناهماالاسماع واللسانزناهالكلام واليدزناها البطش والرجل
زلناخهطا|اوالقلبمبوىو .يتمنىو,صدق ذلك الفرجأويكذبه لفظس|وقيلاللكبائرالشركوما بؤّدى
اليهومادونه فهومن السيا>] تفقدثيت بماتقدم منالادلةأن منالذنوبكيار أروصغائروالى هذاذهب

الجهو رمن الساف والخلف و,ثدبتلائل الكتاب والسنة

واذائبت|نقسامالمعاصى الىصغائر

وكيائرفقوله

كبائرماتهونعنه

طل)
بكايف
لوال
ااأم
ات (يإأبهاالذينآمنوالاناً كاو
عاق
اىمش
طعل
لت و
اهوا
(وخلق الانسان ضعيفا)ل,صيرعن الش

هالتبحه

الشسربعة من وناحلسرقةوالخيانة (1/٠؟) والغصب والقماروعقودالربا (الاأنتكوننحارة) الأأنتقعتحارةتجارة اكولفاأن
ل

اوها
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منهاليناوتفضلاواطفاعليناوم يشقل الت-كاليه عليناكاثقلها على نىاسرائيل فهوك.قوله تعالىبر .بدالله

 1كالب.رولايري بدكاملعسروقولهتعالىو.اجءلءع ليكف اىلدبنمنحرجوكاروى عنالننىصل التهعليه
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وس أبنعدثقتابلالحنيفية السهااةلسسحةو وقوتلعالى(وباقالانسانشعيف) يمفقلةالصبرعن

0كن اقصدوا || النساءفلاصبرله عينسهنتوقمييلاانلهءضعهفوهاهفهوضعيف العزمعن قهراطوىوقيلهوضعيفقى
معناهولطعمنق

ووغجل
زهين
عمناءم
هقم
لنهخل
وقةلا
قلالخل
أص

(يإأبهاالذب نكمنوالاتاً كلوأموالك يكم بالباطل)

كوننحارة عتنراض أو يعنى بالخرامالذىلاحل ف الشمرعكالرباوالقماروالغص والسرقةوالخيانة وشهادةالزور وأخذالمال

خص الابكاللذ كر ونهمىعنهتنببهاعلىغيرهمن التجصيرعفات الواقعة
كاواولكن كونتجارة عن بإلعينالكاذبةونحوذل
تواض غير ئبئعلهوخص) عاللىوبجاهطل لانمعظ المقصودمن المالالا كلوقيليدخل فيهكلمال نفسهبالياطل ومالغيردأما
الجمارة ,لذكرلانأسباب أكل مالهبالباطل فانهفواقه افلمعاصى وأماأ مكالعيرهفة_دتقدم معناهوقيل يدخ لأ كلالمال
الرزق؟ كثرها متعلقمها
بالباطل جيع العقودالفاسدة قوقولهتعالى (الاأنتكونتارةءن تراضم )>:اهلذااستثناءمنقطع
والآنةندلعلى جوارالبيع

اللاتنجارةعن تراض ليستمن جنسأ ك اللمالبالباطل فكانالاههناعنى لكنيحلأ كلهبالتجارة

الموقوفتااذالوجادحازة
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فسكل وحدامتهمابالخبار مالرشفرقاركانا جنع وبخز لأدتهرنؤاان

ا

 +ي ]رتلاط ا 70000

بحاس لاذنمهااباحه
دأينعاول يترك واحدهنهما البيعفقدوجبالبيعأخرجاه
عذللىك فة_دوجب البيعو ناتفرقاتبعبا
فولهتعالى (ولاتقتلواأنفسكم) أىلايقلبعض_ك بعضاوانماقالأ نسم لان أهلدبن
بااشتحارة عن ترا ض من افلىصححين وق
غيرنقييد بالتفرق عن وماحكدفنهفس واةحودصح عنالانلنىنصةلعىليه وس أنهقالفى خة الوداعألالاترجعوا بعدىكفارا
مكان العقد والتقيبدبه ضرببعذكرقاببعضوقي

زيادةعلىاانص (ولاتقماوا |ا|صلللىهعليه وسلمن تردى من لجنهبذلأفنقهتبلىنلفلاسنهفسهاوننعفانرجقهنتمنلففيسبتهرهاد(خىىا)لعدنامخفلدهارفبيرةهقاألبةداولارمسنولتاحلسلىه
هق
يكد
ددة
بد ي
نلفسه ع
اهدق نارجهامخال ادمخادافيهاً بداومنق
س بد
<مهف
تهفس
أنفكم) منكان *ن ||سفمقاتل نفس

جنسكم املنمؤمنين لان ||بده يتوجأبها فى بطنهفنارجهنم خبالدداماخلقدافويهلاهأيتردى التردىهوالوقوع من موضع عالالى
ر بتهمهاوهو يتوجأبها أأىيضرببهانفسه (ى) جعندب
ض|
اسكين
ذهبال
المؤمنين ك.نفس واحدة ||أسفل قولهيتوجاًتقالو جأن
أوولايقتل الرجل نفسمكما

أأعن رسولاللهصبالنهعايهوسر ق لاكانبرجلجراح فقتلنفسهفقالاللةتبارك وتعالى بدرقعبدى

يفعله بعض المهاة أو.منى ||بنفسه حرمتعليهانةوفى روايةقالكانفيمنكان قبلكم رجل بهجرح فسزكعفيانخاخز بهايده
أل الاموال,الباطل فارقأالدمحتىماتفقالاللته»الىبادرفىعبدى ب:فسه حرمت علبه|1نةوقيل فىمعنى قل الانسان نفسه
القتل ك

استحقبهالقتلمل أنيقل فيقلب فهيكونهوالذى تسيبفقتلنفسهوقيل معناءولا
فظالغيرمكراك نفسءأولا ||يأفنعل شيي
ترلاها (ان
قملا
ىلواع
ىنفاسكبلا تنعم
أاهادكوا
تتبعوا اهواءها فتقتلو] | ت|قتلوا أنفسكبا الكملال,الباطلوقيلمعناءول
أوتركيواماوج القتدل

اهكان كورحبا) يعن اىنه نعالىمنرجتهبكنها كعنكلشئ 1توجبونبهمشقة أومحنةوقب لانه

(انالله كان ربحمها)

تعالى أءس بنىاسرائيل بقتلأنفسهمليسكون ذلك توبةطموكانبككياأمةمجدرحيا حيث /كافك تلك

ولرحجتهبكمنيكعلىمافيه

التسكاليف المشقةالصعبة و ٠ن يفعلذلك)بعنىماسبق ذ كرهمن قتلالنفسالحرمة لاالنضمير يعودالى

اًنم أقربالمذ كوراتو ةيل انهيعودالى قل النفس وأ الكملال,الباطللانهمامذ كوران فىآئةواحدة
صيانة أموالكوبقداءا
وَفَكْل معذاه أنه امس بنى

الرابرهق سني

الذئف غيرموضعه فلذلك قد هبالعدوان والظلاندقديكون القتليحقوهوالقصاص وكذلكقدكون

اخذ
ليكون نوبحةيطصماوخمطاياهم وكانبكيأأمةمدرحواحيث ليكلة> للكال-كاليف الصعبة(ومن
ببفعل ذلك ) ا
أىلقت لأى ومن يق
ادمع
للىاقنلفس اعد واناوظاما) لاخطأولاقصاصاوهما مصدران أفىم
ووض
.عرا
ةال
هو لطما

(ذلك)أى نكاح الاماء(لمنحمشت
ىالع
كنت
م) .انخاالفاثم الذىتؤدى اليهغلبةالشهوةو أصلالعنت|نسكسارالعظم بعدالجبرفاستعير
لكل مشقةوضررولاضررا أعظمم منواقعة|.1ا "ثموعناعنباس رضىاللهعنهماهوالزنالانه سبب اطلاك (دأانتصبروا) لفاحلر فم

عالىابتداءأى وصيرمءن نسكاح الاماءمتءففين (خبرالك لانفياهرقاقالواد ()956

الس

سسببببللللللالل

الاش

لاا

يي

يي يييي ييب ب ا يب ب

يبي

بب

بليب يي ص ا لالب

ولامها خراجةولاجةمتهنة مبتذلةوذلك
كتلقهصانيرجع االلىناكح

ب

يي

انماحسده الجلديحلاف احرف د الامةثااتلبهآذيهةو بيانانهبالجاد لا بالرجمثابت بالحديث وهو

0

ماروى عن أنىهربرةقالسمعت رسولاللةص_ل اللةعليهوسل يقولاذازنت أمةأحد؟فتبين زناها
فليحلد هااد ولايثبر عامواثم|انزنتفلمحادهاا د ولا,رب عابهام ان زنت|اثالثةفتبين زناها فليبعها

ومهانة والعزةمن صفات
المؤّمنين وفالح _ديث

-ل هن شع ر رخجااهلفصىديدين قووللها,ثربعايهاأىلايعيرها وال-ثريب التأبين والتعيير الخرائرصلاح البيثوالاماء

ولوب
جسب
الي
وحب و
بمس
ابلدين الن وى وهذ|البيعالمأمور بهفىالحديث
والاستقصاء افلىلوماقلاشلين ح
جبوفيهجواز بيعالشى الامْلينحلقعينروه الذبايع
عندناوعندالجهورواقاللدظااودهورأهلووا
كلرهثياً
المأموربهيازمصاحبهأنيابيلنحلاشطترى لانهعيب والاخبار بالعيسواكجيبففانيقي

و يرتضيهلاخيهالمل فاللعجوااهبانستعف عند الاشترىبانيعفهابنفسهأويصونابهييته أوبالادسان

الههاأو.بزوجها أوغيرذلك وأاعل (ذلك )اشارةناكلىاحالامة(لمن اخلدعىنتَمتكم) يالعزننىاوالمنى
شلدشبةقالث-هوةعلى الزناواتماسمى الزنابالعنت لمايعقبهمن
ذلاك من خواافألنغتاحمماهةشودةا
المشقة وهى شدةالعزو بةفاباح النهتعالى نكاحالامة بثلاثةشروط عدم القدرةعلى نسكاحاهرة وخوف

هلاك اليبت (واللهةغفور)

سد لون (رحم)
يكشفالحدور (ببدرالله
)بأينص!ا>وير يدالله
لي

أنيبيندل؟فزيدتالام

موكددلارا ادة التبيينم
زددتفلاأيالكلناً كيد

العنت وكونالامة مؤمنة(وتأصنبروا)يعنىءن نكاحالاماءمتعففين (خيرل>م )يىعكنيلا يكونالواد إوضاافةل!لماعبنى بر بداله
رلجككم حيث أباح أنيبين لك ماهوخق
وفر
عبد رقيةا (واللةغفوررحيم) وهذ! كالتوكيد للماتقدميعنى انهتعالى غ

ملاأمتممحتاجوناليه ف قولهتعالى (يربداللةايبينَلم) اللام فقولهليبين معناأنيبين

ام

ال (وهدم
وقيلمعنادير يدا تزالهذهالا ياتمن أجل أن ين لد يكو بوضحلم شر عكومصالأءورم وأفاضعملأ
لعتر يسممنهوقيل يابليصنابنرعلى نسكاح الاماءةبرلكم (وديم )أىو برشدم
وقيل يمبياني

سننالنبنقمبنكم)

سان الذينمن قبلم) أى شرائع هن قبلسمفتىحر الامهاتوالبنات والاخوات فانها كانت

وان مهد م مناهج من

مخرمةعلى منقبل وقيل معناهبرشد؟ الىمالم فيهمصلحةكابينهان كانقبل وقيل معناه
لام (ويتوبّعليكم) يعنى و بتجاوزع-:كماأصبم
سيه
نليىامفمية وه مىلةابراهمالعل
با
و ادل
قبل أنيسبينلكو يرجع بكوءن المعصية الىكنتمعليهالىطاعت_هوقيللمابين نأمى الشرائع
والمصال وأرشدناالىطاعتهفر بماوقعمنا تقصيروتفر يط فأيماربه و بينه فلاجرماه تعالىقال

كانقبلحكممن الاندياء

والصالهين والطرقالتى
سلكوهافى دهم لتقتدوا

»م (ديتوب عايكم)

وبوفة-كللتوبةعما كنم

و يتوبعايكم (والعليم) يعنىبعصا عباده فىأم دينهمود نياهم (عكم) يعنىفمادبرمنأمورهم
(واائةيريداننتوبعليكم)قال! بنعباسمعناهير يد نأ حرجكمنكل ميكرهالىماحب و برضى وفيل عليهمن الالاف (والله

معناديد لكعلىمياكونسببالتو بتكالنيىغفرل؟بهاماسافمن ذنو بكومقعينلاهانوقع منك تقصير
اونتٍ) قيلهمالبهودوالنصارىوقيلهم
هن يوتبع
شلذي
لبدا
اير
فكرولم (و
غعلي
يتوب
فدينه في

لامدعراعم)
(اللهبر يدان
اشر ع طم و

حالبال وقايللهجموس لانهميساصلون نكاح ,
الييود خاصة لانهميقولونان نسكاحبانلتاخت منال
م
ا
ر
ح
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ة
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ة
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ا
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ب
ن
الاخواتو بناتالاخوةفاماحومون النهقالواانك تحلو
تتأ كيد والتقريروالتقابل

هوك علييم) التسكرير

||فانكحوا بفنناتزاالتاخهوذاهلاخلتآنةوقيلهمالزناةةبر بدو تنكأوننوامثلهم (أنتمياوا) يعني
ْ | عن المق واقلصسدبيل,المعصية(ميلاعظها) يعنىبانيا منكامحوم النةعليم (يربداتأن خنفء_:كم)

يع-نى ليسهل عليك كامالشرائع فهوعامىأكحلكام الشرعوجيعمايسرهلنا وسهإوعلينااحسانا

(در بد)الفعجر(::الدين

يتبعونالشهوات أن ياوا

ميلاعظما) وهوالميلءن
اىع
تهمبعل
افقت
عدتهم وموا
هأعاظم
نيل
مام
القصدوالحق ول
ا )
ا
الشهواتوقي لهم البوودلاستتحلاطم الاخواتلاب وبتنالاخ و بناتالاخت فاماحرمهن للقالوافاتم تحاونبنت الخالة والعمة
والخالقوالعمة عليكم حرامفانكحوابناتالاخت والاخفنزتيقوليريدونان تسكونوازناة مثله-م (بريدالتةان بخففعدكم)
باحلال نكا الامةوغيرهمن الرخص

(أواعللهإانم) فيه
يعمان
انللاناال
بلسا
ال
(عضك منبعض) اى

ا"

جس7بب

سس

ل
هيقمدو
نلتصد
وىل ظاهراج-انهن ودالءللعالىيأمنان هوا
تنقبيهبعل
ا

للملللللم سم

لي

ل

يل

ل مس

سس

ل

عايسدبن
نفس وهوقوله تعالىذلك منخعذبىاالعسنتهمنو>اقلالزبئناوهنافول جابر ووابسعنب

جوبطيراوسومسروق ومكحولوتعمرو بندنارواليهذهب ماولكلهافىواً جدو روىعنءلى

والحسن البهر:ى وابنالمسدب و>اهد والزهرى انهجوزلاح أن تكحالامةوانكانمو.سسراوهومذهب
أل حنيةة الاأنمكونفى نكاحهحرةوالسيبفمنمالحرمن نكا الامةالاعند خوف |اعنت|ن الولد

الاماء فكلم بنوادم

بالانساب

والتفاخر

باذن أحلهن) سادتيون

بشبعالام افلىرق وار بةواذا كانت الامرفيقة اكلوالندرقيةاوذلاك نقصفىحق الهروق<ق ولده

ولان-ق السيدأعظممن-ق الزوج فرباملاايحهتاجفاللازوحجداليهاسبيلالان لاسيدحبسهالخدمته
ولانمهرهاملك السمد ولاتقد ر عهلبىتهمن زوجهاولا انتيأر منهحلاف امرفةلهذ!السبب منعاللهمن
ان-فهحرةوء ندا ل
نكا الامةالاعلىسبيل!أرخ.صةوالاخطرار و وز للعبدنكا الامةواا:نككا

للىاو زلامحرا أكواعنبدا
هل ع
ندلي
اآبة
<نيفةلاجوزلهاذا تكتاحنتهحرة كايقولفى! روف ال
وهوةلنانى أنطن أن ناسلكاحمةالكابية لقولهتعالىمن فيان المؤمنات يفيدجواز:كاحالامةالمؤمنة دونالعكتابيةلان
اسر
ام
لعنقد بانفسهن ذيهانوعين من الننقص وهماالرقوالعكفر حلافالامةالمؤمنةلان فيهانتقصاواحداوهوالرق وهذاقول
لانه اعثير اذن

الموالى

مجاهد والحسن واليهذهيمالكوالثافيى وقالأبو.حنيفة>وزالتزو بلجامة الكتابيةو بإلانفاقوز

وطء الامةالتكتابيةعلك الهينو وقولهتعالى (وااشأءل ايلنزكجا)جقاألىاعه_اواءلى |اظاهرى
أوللامة أنيتزوجالابإذن
فايمان
الايمان فيانمكمامتظعيهدرونالته يول السسرائروالمحقعانئقاهولقايتلتعرضوالاباطن ال
من نفس واد ةلاتتنكفوا
لىكنكم
ك)يعن
المولى(وا توهنأجورهن وخذ وباااظاهر فاالئنةأعل بمان؟ (بعضكمن بعض
من نكاح الاماءعند الضرورةواء.اقيل طمذلك لانالعربكانت تفخربالانساب والاحسابو يسمون
مهورهن بغير مطل
واضراروملاك مجورهن

موالبن فكان أداؤها

البين أداء الى الموالى

ان الاماةطسجينفاعاللتهعالاىن ذلكأمسلاياتفتالي فهلابتدالم شموحو أنفةمن النزو ب بإلاماء

فانكم ماتسلانووسنبفالىآدم وقيل انمعناهاند.ن>ك واحدوهوالايمان وأتممشتركونفيهفتى وق

لاحدمٌالذمرورةجازلهأن يتزوجبالامةعند خوافلعنتوقال!بنعباسيريدأن المؤمنينبعضهمأ كفاء
لين )يعنىخ|طبوا الاماءال ساداتهن واتفق العاماءءلى ان نكاح الامةبغي
بعض (فانكحوهن بإهذن

اذن سيدهاباطللانالنن اعلىجعلاذن السيدرطجافواز نحكاالامة (وانآوهنأجورهن) يعنى

مالوماوالليىنوالغتذقدفبرالومآخناوفا مهورهن (بالمعروف) يعنى مونلغيارمضطرلاروقيل معناهو؟ نروهأنممهئواطن وأجعواءلىان 
(محصنات) عفائم حال

املنمفعول فنىوواهن
(غير مساخات)

زوان

أخدان) زوان مرا

والاخدانالاخلاء فىالسر

ص
فير
حف غ
أحصن كو

المهرللسيد لانهملكهوانماأضيفابتاءا ىالمامرهاءلانه من بضعهن (محصنات) يعنىعفائف (غير
يحبكون معكىكل م
ىصا
ذواا
لوه
مساخات) يعنىغيرزانيات(ولامتخذات'خدان) جعخادن
ظاهرو باطنوأ كثرماسسةءمل يمن يصاحب بشهوة يقالخدن المرأةوخدينهياعنىحمهاالذىيزنىمها
زق م
نحد
صبوا
لتا
وىتخ
سلن المسافةهى البىكلمندعاهانبءتهوذات الاخ_دانهى الن
مقا
اىلسسر
فا
ماولى وتوزالثانية فاماكانهذ!الفرق معتبراعلنداهج_ر,م انالله
فاهلية تحرال
غيره وكانتالعرابلج
تعاىف ردكلواحدمن هذينالفسمين بإلذكرونصعلى حرعهمامعا (فاذاأحصن )قيربفتحالالف
من وق رأحفص بغمالالفوكسرالضادوهعناه زوجن
سنااها
اوصااد ومعناه حفظن فروجهن وقبل مع
ايحنشة) يعنى بزنا (فعليين نصفماعلى الحصناتمن العذاب) ياعلناىفمعالءىاللاقى زنين
(بفافنت

(فانأنين بفاحشة) زنا ندممادلى ا راترالابكاراذازنين من اللدو تلدالعيد للزنااذازنى جسين جادةولافرق ا بليمنماوك
المتزوج وغيرالمتزوج فانهاد سين ولارجم عليههذاقولا كثرالعاماءو يروىعن ابن عباس وقال
طاوس انهلاحدءلى منليتزوجمن المماليك اذازناىللناهنتعالى قا فلاذااً حصنوالذى ليتز وجلدس
الحصنات) أى الحرار
اد
ريس
حصن وأجرسع>4_:بان معنىالا <صان عندالاكثر بنناكلااسلناماولامرا ادمنهالتز وبعافل
لاونك وماحنصكاننافلار جمعايه
مءلى
مبيه
لالتن
ام:ه
مانلهاتنزو رشسجرط لوجوبادعليه بل المراد

ويقنوجللدةه
يعنى س

صفماعلىا حصناتبدعلىاناهلجللداالرجملان الرجملايتنهف وانالمحصنات هنا

حرائرا
وللانىجلز
ن

اما

(انالله كانعاما)بالاشياء

عليه(اناللهكانعليا)يعنىايصلحك أبهاالناسفىمناوغكيمرجامن سارأمورم(حكيا) يعنى قبلخلقه (عكي) فيا

لال ولازلل
مايهدخ
'فهادبرلكمن التدبيروفيياأمسكبهوينهاحمعكنول

ملإقصلفىقدرااصداق و مإيستحب ممه اعمانهلاتقفدبرلا كثرالطداق اقولهتعالىو ١نيتم احداهن
قنطارافلاأخذوامنه شيأوالمستحسانلايغالىة مهقال#ر رم

اراق

ابا

5ك
صدقة النساءفانهال وكانتمكرمةى الدنياوتةقوى عند الله[-كانأولا "م

رض طممن عقدال كاح
الذى بحهفظت الانساب
وقيل اقنو|  4اس مدعتم

ماعلمت رسولاللةصلى اللهعليهوس :نتكحشيأمننسائهولااأنكمث م.اعنتتاندعل/ 1كان اثمسير نزاتالمفنعةالتىكانت ثلائة
أوقيةأخرجهالثرمذى ولابىداود>وه(م)ء ن ألىسامةقالساًلتعانئشثة زوج الننىدلاللهعليهو-لم م

تكقاهنلازواجهثنتىعثمرة أوقيةونشاقاات أتدرى
كان صداق رسولاللةصكٍ اللهعليهوس_إ قصادلا

أيامحين قح اللهمكةعلى

اسرا ص

تنم

يستطع م 1طولفاض)لا
ماالنش قتلاقالت أصف أوقةفذلك ج#سمائةدره ,واختلف العاماءفى أقل الصداق فذهب جاعة الى
انهلانة_د برلاقإهبملكالجازا أن,كونمميعااً ومناجازان,كوصنداقاوهوقولر بيعةوسفمانالثورى يقال لفلانعلى طولأى
فضل وزيادةوهومفعول
والشافى وأجد واس<ق وقالقوم ينقد رالصداق بنداب!لسسرقةوهوقولمالك وأبىحذيفةغيران ناب
يىفة عشردراهم والدليلءلىان ااصداقلايتقدرماروىعن
نأل
دكراهم وعحند
ةال
ثم
لقةاعند
الثسسر

بستطم (أنيح)

هغف_-عول الط_ولقانه
عازه ويل فمسارك ولاانودوهبت فيلك
سهل بن سعد الساعدى قال جاءت امياعامل
مصدر فيء_مل حمل
ونظرااءالكرا اسطل علي وس فصعد الذظرفيهاودو به ثمطأطأرسول اللةصلى اللعةليهوسلرأسه
فعله أوبدل من طولا
فامارأتالمرأةأنهلم بقض فيواث_يأ جلست فقام رجلم .نأكابه فقال بارسولانلةا نم"7سكن لك بهاحاجة (الحصنات المؤمنات)
فزوجنموافقالفهلء:دك من ع فقاللاوالنةبارسولاللهفقالاذهب الى هلك فانظر,ه لد شيأؤذهي
.
حزائرا0
ثمرجع فقا لاوالثةماوجدت شيأفال رسولالنةصلى اللهعايهوس_لانظر واوخاتامن <د يدفذهى *َ

رجع فال لاواللةيارسولالله ولاخاء.امن <_دبدولكن ازارىهذا قالسهل مالهرداءفلهاكه_فهفقال
رسولاالللةلصهلعايهو .سلماتصئعبازارك اابنستهلم يكن عاموامنهمئ وادنستهلم يكن عليك منهة

فآ النىصلاللهعليه وس_إمو ايافامسبهفدعى لهفاماجاء قالماذا
خلس الرطجلاحلتمىاجذاب_قام ر
معك من القرآنقالمى سورةكذاوسورةكذا د دهاقالتقرؤهن عن ظهرقلبك قالنعقالاذهب فقد

أعانم مسن فتياتم

اوه 0فألىيدتكح

مماوكة من السلا
زقولهمن فتياتمأىءن

فيا تالمسامين والءنى ومن

ملتكتسكها بمامءكمن القرآن وفىروابةفةد زوجتكهاتعامهامن القرآنوفروايةفةد أنسكحنا كها لمستطع زيادةف المال
يمامعك من القرآن أخرجاهفى الصحيحين وهذ الفظالجيدى فى هذا الحديثدايل على انهلاتقدبرلاقل
وسعة ببلغبهاتكاح الرة
]| الصداق لاندقالهلتحد شيأفهذاددل على جوازأىثئكان٠ن الى لثمقال ولوائمامن حد بدولاقيمةله
فاينكح أمةونكاحالامة
هىو زأن عل تعااهءلمقرآنصداقاوهوقولالشافى و .نع حاب ار1
ن عل
اايل
الاالقليلالتافهوقيهد
لانن

مال | شعليةوسم قل أعطى فى دداقامى أةمل ء كفيهسو يا أوير افقد

استح لخرجهاأبوداودعن عبد اللبهن عاص ع خن أبيهان! ص أًةمن«فنزىارةتزوجت على نعءفليقنالطا

رسولالنةهلى اللهعليهوس_إ أرضيت مننفسك ومالآك بنعلينقالتأعفراجازه أخرجهالنرمذى وقال مر

طع من
سمن
اب انلطاب ثلاثقبضاتمنز بيبمهر ف قولهءزوجل (و
ْ

 5ىالفسنىطولالانهيناليهم6ن 0

طولا)فبعضنلىاوسعة

 00كناية ار 00

الكتاية بجو زعندنا
والتق .د

فى النص

للاستحباب بدايل ان
الامان ليس بشيرط فى
الرائرااتفاقامعالتقييد

بدوقال اعبنباس ومما
وسم اللهعلى هذهالامة

رهلقنسه( 11
أنيزو عا ن
فانالانسان الاجوزة

ل

الحرة

المؤمنةفليتزو ج الامةالمؤء:ةوالفتياتالوارى ااماوكات جع فتاةيقال!امة فتاةولاء.دفتى وف الابة

هىلا حوزلاحر:كا الامةالابشمرطيناحد أن لاع_د مه رحرة لانهجرت العادةفىالاماء
اينعل
دل

بتتخفيف»هورهن ونفقنهن وسبساشذتلغكاطن بخدم#ةساداتهن والشمرط الثاقى هوخوف العنتعلى

نكاحالامةوالبهسودية
كنان
والنصرانية وا
موسراوفيه دليللناق
مسئلةالطول

هلا
بدلااناف ليسبادللاعرانكسمى بلمدنافم الداروالدابةأجراوقالقومالمرادمن -م الآبةهو_:كاح
ا موفاذاانقضت تلاكالمدةبانتمنه بغيرطلاق و يستبرى'
المنعةوهوان ينسكاح امسأ ال مىد ةمعلومة بشئمع

رجهاوادس ببنهماميراث ابوتكداناهءذاافلىاسلامثمنهمى رسول النهصلى الثهعليه وسعن المتعة كرمه

(إم) عن سبرة ب .نعبد اليهنىاهنكانم رعسول اللهصلىاللعهليهوسل لفيقاأايهاالناسانى تكأنذنت
لكف الاسةمتاع منالنساءواناللةقد حرمذلكالىبومالقيامةفنكانعندهمنهن ثئفايخل سديله

ولاتأخذواما تآبدموهن شيأوالىهذ اذهب جهورالءاماءمن الصحابةفن بعدهم أنىساكناحالمتعة
وماتقدم من <د يثسبرةالمهنى (ق)
ةيلوهسخ
:فق
لاسسخها
حرام والآبةمنوخةواخة ت ا,فواا ن
عنعلىبنأنىطالبرضى اللةءنهقانلهمىرس ول اننةصلى النهعليه وسلم عالن منتسعةاءبوم خيبروءن

(فر إضة)حالمن الاجور
امقفروضة اووَضفت
موضع إتاءلانالاياء

مغروض أرمصد

أ كللو املجرالاف_يةوهذاعلى مذهب منيقولانالس-نةتنسخ القرآنومذهبااشافىانالدنة
وذلاان ناسخهذهالآبةقولهتعالىفى-ورةالمؤمنون والذين همافروجهم
ي_لقى ه
لا:نسخ القرآن فء
ةزولا
حافظاونالاءلىأزوا اجهمأدمانلككت أعمانم,فانهمغ_يرماو.ين والمنكوحةفىالمتعة لويسجت ب

ملا عين وخاتلفت الرواياتءن ا/نعب'س فالمتعة فروىء+_:ان الآبةكمةوكان ,رخصفالمتعةقال

رموٌكد

عسارةسأاتابنعباسعن المتعة أسفاحهىأمنكاح فقاللاسفاح ولانكاح قفااتهى قالمتعةقال

أى فرض ذلك فر يضة

الندتعالىفااسةمتعتمبدمنون قاتهلطاعدةقالنم <.ذةقاتهليتوارثان قاللاوروىانالناس

(ولا جناح عليكم فها لماذ كروا الاثعارف فيا بن عباسبالمتعةقاقلانله.الهأنامأاقتتي,اباحتهاعلى الاطلالقسكن قاتانم
ةللهو روى انهرجع نه وقباتلحر يهاو روىءطاءالخراسانى عن ابنعباسى
يركت ح
للممذخط
تراضيكم بهمان بعد حالل
فتمتعتم بدمنهن انهاصارت مفوبخقوةلهياأمهاالنى اذاطاةتم النساءفطلقوهن اء_دتهن وروى
الفر  66ذما تحط عنه قولهااس
من المهرأوتهبلهه ن كله سالم عبد اننع رأنعمر بالنامانطاببرؤمصدعادللهوأً:نىعايهثم قالمابال أقوام:.تكحون هذه
أويرٌيدا لهاعل مقذارء المتعة وقدمهمىرسولاللهه_ل التفعليه وسلم عنهالا جد رجلا نكحها الار<تهبالخارةوقالهدمالمتعة
اوفواتراضيابه منهقام |انسكاحوالطلاق والعدةوالميراث قا اللشافيىلاأعلفاىلاسلام شيأأحل حثرمم ثأحمل حثوممغبرالمتعة
وقال أبواعلمميسدامون اليومتمعون علىان متءةالنساءقد نسختبالتحر يمنسخهاالسكتاب والسنةهذا
أوفراق

قولاهل العلرجيعا من أهل از والشام والعراقمنأصاب الاثروالرأى وانهلارخصةفبهالمضطرولااغيره
قالابن الجوزىنففس_ىبرهوقد :كاف قومن مفسمرى القرذآقنالوا المرادج_ذهالآبة نكاحالمتعة ثم
نسخت ماروىعن النىصلىاللهعليهوسم انهنهى عن متعةالنساءوهذا كاف لاحتاجاليهلانالنى

صلى الئةعليه وسلأجازالمتعةتممنعمنواخرءهاف_كان قوملنهسوخابقوله وأماالآبةفانهالتتضمن جوازالمتعة
لانهتعالىقال فيهاانتتغوا بأموالكممحصنين غيرمساخين فد ل ذلك علىالنسكاح الصحديمح قالالزجاج
قولهفااستمتعتم بهمنون نفكاحةوهعلى الشمرائط التىجرت وهوةوله#صنينغيرمساخين أى
ومعنى

عاقدين النزوبم وقال!بنجريرالطبرى األولتىأو يذللينكفبىالصواب تأو.لمن تأولةفانكحتموه
منون خامعتموهن فا توهن أجورهنلقبياتمالشلخخةر بمالنهتعالىمتعة النساءءلى لسأنرسو لاللههلى
اللةعليهوسم فقولهتءالىفا توهن أجو,رهن يعنىمهورهن (فرإضة) يعنىلازمةوواجبة (ولاجناح
عليكمفماترااضيتمبهمن باعلدفر إضة) اختاغوافيهفن مجاقلبإوعلى ناكلامحنعة قال أرادانهما اذاعقدا
فلاجز وان يتراضيا
عد !الىأجل علىمالفاذاتمالاج_ل فانشاءتالمرأأدزادف الاجل وزادالرجل ا

كنكان جائزائمنسيخ وحرم رمن جل الآبةعلى الاستمتاع بالنكاحالصديحقال المراد
ذدتلقدلما
فارقها وق
بقولهولاجناح علي فيا تراضيتمبهيع-نى منالابراءمن المهروالافتداءوالاءتياض وقالالزجاجمعناه
| لاجناحعاي>مانتهبالمرأ لازو ج مهرهاوانم ب الرجللامرأةااتى لويدخل بهاندفااهرالذىلاجب
عليه

( ١وانحصناامن النساء)أى ذات الازواج لاهنأأحصنفروجهن بالتزوج قراالكساق بافلتصحاده !.سوافئر القرآن بكسمرهاوغيره
 ٠بفتتحهاف جيعالقرا(نالامامدكتأعمانكم)بالسبى وزوجها
فدارالحربواللءنى وسرمعايكم نكاح
()"564
المنتكوحات أى اللاق

أنالزنايتعاق بدتحربمالمصاهرةبروى ذلك ن عمرانبن حم ينوأبىهريرةوبهقالجابر بدنوزالحسن

وأهل العراقولولسامسأةأجنية بشهوةأرقبلهابشهوةهل بجعلذل ككالد ول
يفات تحرايلممصاهرة
وكذلك لأواةسابمشسووةه ليجعللك كالوطءىحر يمال بدبةفيه قولانأصحهما انهثب تبهحرمة
المصاهرةوهوقولا كثراأهلالععمالوه كا لاحت الظرشهوة و قولهنعالى (وحاصلنات)

طن أزواجالاماملكتموهن

إوسبابوخنراجهن بدون

أزاواجلهنفلورقوةعة بتباإن
الدار بنلابالس.ى فتدل

لعنى وحرهمت الحصنات منالنساء)و[ران سان والك لي وعالحصان بالفتسالمرا 5 32يطاق
الاحصانءلى المرات الزوجواخرةوالعفينفة والمرأ ةالمسامةوالمراد.ن الاحصا نف

ااغنئمعلك العين بعد

قولهواحد_نات

ا لا
ذوات الازواج من الن
هن قبل مفارقة أزواجهن وه_ذدهى السابعة.ن النساء
ححد
نساءف
كلاحل
الى حوزمن بالسيبقالبرسعيد المدرىنزات هذه الآبةفىنساءكنهاجرن ارلسىول االللهلص_هلعىليه

كاللها
حينع
المام
وس وطن أزواجهن فتزوجن ببعضالماينثمقدمأزواجهن م هاجر.بن
تنهم
ونن
اثسمتئنى فتالتعالى (الاماملكتأمانتم) ايلعسن+اىبااللاتى سبين وطنأزواج فىداراحرب فيحل
لمالتكهن وطؤهن بالعادستبراءلان الى برتغمبهالنكاح ينهاوبين زوجهاقالأبوسعيد الحدرى بعث
رسولاللةصلى اللهعليهوس! جيشاالىأوطاس قاصابواسباياطن أزواج منالمامركين فسكرهواغيانهن
فائزل الهنهاتعلالاىبهةذوقال! بنمس_عودارا ادانهاذاباع الجار ِةَالمزوجةفتقع الفرقة ينهاو بين زوجها

الاستبراء (كتاب الله
علييم)مصدر مو كداى

كتبالنهذلك عليكتابا
وؤرضهفر ةوهو جرم

ماحم وعطف (وأحل

ل) على الفعل المضمر
الذى كعات النداى

كتباللةعليك حربمذاك

و يكورنَ بيعهاطلاقاف يحل لامترى وطؤهاوقالءطاءار اديقواهالامامكك تأايمان »كانكو امدق

ول نازرتلم)

عليمأمهاتك وكتبعاك هذا كتابارقيلمعناهالزِهوا كاب اللةوقيلمه ناهكتابامن اللمعليمععنى

ماف على حر مت (ان

تكاح هعفبيد<وزلهأن:نتزءنهامنه وقيلأرالدخيصاناتمن النساءالحرائر و.عناهان مافواقلار بعمنون ماسوالحزمات الل كورة
فانهعليكم حرامالاماملكت أانك فانلاعددعبكف اليوارى ولاحصر (اكلالبةعليك) يعنىحرءت وأحل كوفغيرأبى بكر
كتب اللهتحرماح معليكمنذلاكوحايلماحال كتابإ(وأحلالكمارواءذلكم)يعنى وأحل الله تبتغوا) مفعوللهأى بين
الكماسوى ذاللكذىذ كرمن الحرمات وظاهره ذهالآبةيقتضى <-لماسوىالذحكورين من لماعل ماح رملان
دنق
الاصناف الحرماتالسك
لدد
يللهن البسنحةرم أصنا ف أخ سروىماذ كرغن ذلكانيهحرمانع
تبتغوا أو بدل مما وراء
ث
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ايلنمرأة وعمتهاو ابليم
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ك
ح
ذاسكمومفعولتبتغوامةدر
ذلك ناكلامحءتدة فلاتحل للازواج حتىتنقضى عدتهاو .ن ذنلكا
كنامن ف نىكاحهحرةلجزلهأن يتزوج
باموةالقادرعلى طولاامرةاغزهآن يزوجبالامةومن ذنلككانن»ءع:دهأر بعنسوةحومعليهآن
يتزوج خامسة وهن ذلآثالملاعنةفامهاحرمةا:لمللىاء ن بالأبيدفهذهأصنافمن المهرماتسوىماذ كر

ف اىلآبةفه-لى ه_ذا ,حك ون قولنهعالى وأحل ل ماوراءذ-كموردبافظ العموملكن العمومدخله
التخصيص فيكوزعامانخصوصاوةولهتغالى (أنتتتغوا!موالكم) فيهاضمارتقديرهوحل لكان
نَسَعوا أىتطلبوا باموال> أى تنسكحوا صداق أوتشتروابئدن وف ال
دان
|آبة
ادلل
صءلى
اق

لايتقدر

بذئ فيوجوزاءلى
ل اكلقلثيلير لاطلاق قولهتعالى تأبتنغواباموااكم (خصنين) علىمتزوج-ين

وقيل متعففين (غيرسافين) يعسنىغيرزانين والسفاح الفجوروأص_إدمن السفح وهوالصبواها

سمى الزناسفاحالان الزائىلاغرض لهالادب |انطفة فقطوقولهتعالى (ااستمتعتم بهمنهن) اختلفواى

مانأ
تمل
معنا فاقاملسن ووبجتاهلدأرذادذمات|تمتفبعتاملجساع من الن
لبنك
سدحي
تصل
اساء
ااح
اعق
الاغةالاتتفاع وكلمااننفعبهفهومتاع (فا“نوه أجورهن ) «نىمهورهن واعماسم المهرأجزالانه

واهلونساءوالاجودانلا

يقدر (باموالم) يعنى

امُوروفيهدليلءلىان

النسكاح لايكون الاعيسر

وانهحبوان لمسموان
غيرالمال لايصلح مهراوان

لقال لايصاحمهرا اذالحبة
لاتعدمالاعادة( محصنين)
حفاىلكو> 2 :منين
(غبرمساين )لدلاتضيعوا
أموالمونفةروا أنقسم

سن الوقوع الام
02لافساداعظم من يكمباناخسمرا -:إنوا 000إعصين الاهم
فيالاحسل لك فتخسي ورادسكو ود نيا
والمسافحالزافى من السفح وهوصبالى (قاسةمتعحم بهمنون )شانكحتموهمون

١ف وهنا جورهن) مهورهن لانالمهرتواب

علىالبع اف معنىالنساءومناتبعيضأوللبيانو ايلرضجمعيراليهعلى اللفظفبىهوعلى المنىففا 1توهن

5
| مهاجازله تازنوج بتتهاولاوزلهان يتزوج' مهالانالنهتهالى أطاق تحر بمالامهات وعا قر مالبنا
بالدخول,الاموةولهتعانى(وحلائل أبناتك )يعسنىأزواج اك

(وحلائل أبنائكم) جع

حلملة وهى الزوجةلا نكل
واحد منهما حل للاخراو

باحللفرااخشرمن ال

أاولمنملول (الذينمن

أصلابيم) دونمن تبايم
فةد تزوج رسولاللهصلى

التهعايه وسلمزيشحين
فارقها ز بدوقال اللهتعالى

لكايلاليكؤونمعنلىين

حرج فى زواج ادعيائهم
وايس هذاانى الهرمةءن

حليلة الابن من الرضاع
(وأنحمعوابيناا:+ين)

أىفى النكاح وهوق
موضع الرفع عطف على

وتاهحااحلإدوالرجل حاميلسم

ولقيل ل ناوكال<دمنهما حل حيث يحلصاحبه فىازارواحد وق
هما
بدمنه
حاح
اكلو
صلان
الك
| بذ
ظان كل واحدمنم_ماحلازارصاحبه.ن الخلبفتحالحاءوجلة:انه رم علىالرجلى أزواج أبنائوهأب
ل
كحتر
أولادهوان سةاوامن النسبوالرضاع وذلاك بنفسالعقد (الذينمنأصلابم )!ماقال»ن أصلاب ا
دن التنىليعلمانزوجةالمتبنىلاتحرمءلى الرجل الدىتبناهلانهكان فىيصد رالاسلام عنزلةالابن ففخ ا

ذلك وقالالنةتعالىادعوه .لأبائهم وتزوج رسول اللهد_لى اللهعليه وس( زوجةز يدبن حارثة وكا
قمتدبثناهمفتةرالكاولن تزوج زوجةابنهفانزل اللتهعالىوماجعل أدعياءكأ بناءكوقالتع الىاسكيلا يكور
اعللمىؤمنين حرأجزفوىاج أدعياهم ف وقولهتعالى >(موعاونابينالاختين) يعولا وزلارج_

ظ

أنجمع بينالاختينى نكاح واحدسواءكانتالاخوةبنهمااخوة نب أورضاع المعإن الاخة_ ا

يعقلعى ثلاثأةوجه أحدهاأن جمعينمابعقدواحدفهذا العقدفاسدلايصحفلوتزوج _<١دى الاختي
| ثمتزوج الاخرهى بعدهافههناحم ببطلان نكاح الثاني-ة فلوطاق الاولىط_لاقاباناجازله نكاح حم

الوجهالثانى هن صوراجوعبينالاخت.ينهوان جمعببنهماجلكالعينفلاوزلهان بجمعبدنم_ماف الو
فاذا وطئ ا<_داهما حرماتلعثلياهنية حتىيحرمالاولىبديعأوهيةأوءتق أوكتابةالوجهالثااثمر:
دورا لجعبينالاختين هوأن يزوج اد اهماويشترى الاخرى فيما-كهاعلك العينفذهب بعض العاما

الىأنه لاحوزاطجع ببنهمالانظاهرهذهالآبةيةتضى تحر المع مطلقا فوجبانعرم المعببنهسماءلى
 2الوجوه وذهب بعضهم الىجوازدوااةوا ل الاولأصح وأولىلاروىقبيصة ابنذؤيب انرجلا

نما آب وةسرمتم_ما آيةقا
 -ألعئمانعن أخت_ين ملكوتينارجله ليجمعبينهمافقحاللعماته

أنافلااًحبانأصنعذلاكنفرمجنع_:دهفلقى رج_-لامن أ هاب رسو لاللهه_لى النهعايه وس لفسآل
عكلته نكالاقالابنث-هابأراهعلى ب
ادالفعالجذل
عنه فمقااألنأا فلوكانلىمن الام دوخلأجدأح

حارمات أوىحم عليم

فولهتعالى (الاماق
أبىطالب قبامللالغكاهنهعن الزبير بن العواممدلذلك أو جا مهلالمكوفطأ وق

المعبينالاختين (الاما

ساف) يعنىلكن ماقدمضىفاهمعفوةنه ددامل قولهتعالى (انالله كأنغفورارحما) وق لان فائد

قدساف )رلكن مامضى

هذا الاستثداء اةنا تلكمحكفار دحيحة فلوأًسلعن أختينقيللها خترأيمتاشئت و يدلعلى ذل

مغفوريدليلقوله(ان الله

ماروى عن |اضحاك بفبنروزء ن أبيهقالقلتبارسولالنهانى سامت و>تىاختان قالطاق أبتهماشئت

ول المع بين المرأقوعتهاولابين المرأةوالتهاو يدل
االاو
للآبة
#عاق >>ا
كان غفورا رحجا) وعن أخرجه أبوداودفجرهوع نت
ذىلك ماروىءن أنىهر برة عن الننىدلى الثعليه وس_-لم أنهقاللاجمع ابليمنرأةوعمتها ولابينالمراًة
ممدبن الحسن رجهاللهان عل
أاهدلاهلي ةكانوا بعرفون وخ انه أترجاهفى |اصحي.حين قالبعض|ااعاماءفى حدماحرم الجمكلاص أبتنيم_نماقرابة أوليونكان
اهلذحرهمات الانكاح امسأذ
ذلك ببنك و بينالمرأةل زا لاك نكاحهال بحلالكمع بدنهماالفرع الثانىاحرمات,النسس سبعةأص:اف
الأبنكاحالاختين فلذا
رماتبالسببصنفان صن ف بكرم بالرضاعوهن الامهاتوالانُواتعلى ماتقد
فنتهاوا
ذ كرتالآبة
قالفيهما الاماقدساف
ذ كرهوص :حرمبالمداهرةوهن أالمرأةوحلياةالابن وزوجةالابوقدتة_دمذ كرهافى قولهتعالى
ولاتنكحوا مانك ابا من النساءالآبة والر بانفِءلى ااتفصيلالمد كور والمع بينالاختين الف

رم أ-مليههاولا بت
تاص
كلاح صحيعم فلوزفى ب
نحص
|ا
ابهرة ب
الثال تحر بامللخامدلصبس
وأرادأن يتزوج عبنولكاذلنكحرم المزمتىهاعلى آنباءنالزاانئىهوالاناتتعلق الحرمةبدكاح صحدي
به ااصداق وتحبعايها|اعدةو باحقبهالولدوه_ذاقو لعل وابن عباسو ب
طسداحب
 3بشكاح فأ

قالسعيد ابلنمسيب وعروة ابلنز يروالزهرى واايهذهبمالك والشافى وفقهاء! خازوذه ب قومالى

لي
اللاب7707ا0ات770االللللللللللال س
ان

(وأمهات نسائ>م) وهنبحرماتبمجردالعقد (ورباتيم)

فاط

والاختاءدل ذلك علىجيعالا ولوالفروع فنبهبذلك انهتهالىأجرى الرضاع مرى التسو بدلعلى

م قالكرم من الرضاع مارم هن
ذلك ماروى عن عائشة رذتىعاالللهىعنهااان رسول 'للهصلىاللهعليهو.
الولادةأخر.جاهفى|اصحيحين (ق)ءن ان عباس قالقال رسو الللا صل الله ايهوم فىدنت جزةانها

لبتاحملرلىم منالرضاعمارم منالنسب وانها|بنةأ من الرضاعة فكلمن حرمت باسبنس سحوم
للنظر
>ا
نظبرها إسبب الرضاعةوتاماسمىاللتهعالىالرضعاتأ مهاتلاجل الهرمةفيحرمعليهتكاحهاو له
ايها واخخلوةواوااسفرمعهاولايترتب ج عيليعهأحكام الاموم.ة.نكل وجهفلايتوارئان ولانبعلىكل

ور بنبةلانهبر مهما كابرب

ولده فى غالب الامس م
انسعفيه فسميا بذلك

هما (الاق
مر
وان ي
فىحورم) قال داوداذا

متكنق حترهلائحرم قلنا

ذ كراغرعلىغليةالمال

ديهنأما أ نيكونارضاع
واحدهموما نافلقآةخروغيرذ لكمنالاحكام وانف نبتحوماةلرضاع بثحسرط
الصى فىحالالصغرو اذلىك|ننهاءسنتين من ولادته لقولهتءلىوالوالداتيرضعن أولادهن حولينكاملين
التعلي للات<ر عوامن
وقولتعالى وفسالهفىعاءينعن سأاممة راسنول االننةصّلهىعلي وإ قلابلحرممن الرضاع الامافتق
لاحتضانتمعطن أولكونين
الامعاءفى الندىوكانقبل الفطام نرجهالترمذىعن ابن.س_ءودقاللارضاءة الاماكان فامىواين
إصدداحتضا_:كم كانم
ط باأطول منه_ذ ا وأأخرجب_هأ بوداودسختهمراقالقالءبداللهبن مسهودلارضاع
أجها ملالمكوفى
تر
ف العفدءلى بذاتمهن عاقدون
الاماشد للدموقال أ بو-نيفةمدةالرضاع ثلاثونراشلةهولهتعالى وجإهوفصاله لانوشنهراوح ماهاور
دون

جدس
عملىدأقةل!+ل واكثرمدةالرضاعلان.دةالجلداخلةؤيهوأ رقلاوسلتةشأرشطهالثانى أنبوج
يزهذهب الشافهىو بدلعلى ذلك
اهبلنال
والل
ربد
بالع
بدق
رذءات متفرقاتروى ذلكءن عائثة وب

ماروى عن عائشة|نالنبى صلىالنهعليهولقاللاتحرم المصةولاالمصتان أحرجهم(1م)ء ن أالمفضلان
النىصل اللعهليهوسلقاللانحرم الاملا+هولاالاملاجتان وف روابةان رجلامن ببىعامى بنصعد»ءة قال

يانىاللهل تر املرضعة الوالحداق(امل)عن عائشةقالتكان فيا أنزلمنالقرآنء شر رضعات .علومات

الشرط وؤائديه

على بنانم (مننساتم

اللانى دخانممهن)متعاق

بربائيسم أى الريبةمن
المراة المدخول مهاحرام

على الرج-ل حلالله اذالم
بد خل مها والدخول من

رمن ثمنسختمس معاوماتفتوفى رد ولاللهه_لى اللعا.هو م وهن فهايقرأمن القرن قوطها
كنابةءن الجاعكقوطم

فتوفىرسول انهل اللةعليه وسلوهن فمايقرأمن القرآن حتمل انهليباغهانسخ ذولأكجعواءلىان

ضاع وكثيررم وهو
راي
لىاأنق
اءال
لاسا
وتملىا تلساخوتهو بق حكمه وذهب جهورالء
هفذاهلاء
اكبارك
اال
بعىنوم
ازا
ولاو
قول|بن عماس وابن عرو بهقالسعيد بنامهب واليهذهب الأورى وا

وأبو

هبور عاطلاقآبة
لجمإذه
اةم
حديفة وأجدفى احدى الروايتينع:ه والروابةالاخرىكذ ال هشبافى واح
لبانعهعمملوم القرآن وظاهرهولويذ كرعدداو اجالبشافىوءن والفقةهىبهإ_ذن|هالسنةمبينة

للقرآنمفسسرةلهوقولهتهالى (ومأهاثٌ ناتك )يه-نىاذاتزوج الرج-لبامحأرةمتأم عهلاياهلاصلية

ببئعامها وضرب

عليها

المخاب أى  13خلتهو.هن

الم زالالت 0002
والامس ووه يقوم مقام

الدخول وقدجءل بعض
العاماءاللانىدخاتم من

وجيع اجتدهامن قابللاب والامكاالفنمس والرضاع أيضاوكمذثهرباألصصابةو جمع التابعينوكل العاماء
أنمن تزوجامسأةحرمتعل »أمها بنفسالء_قدسواءد ل با أويلد خلبها وذه ب جعمن الصحابة والتأخرةولبسكذلكلان

وص-فا لانساء المتقدمة

االلأنمأرمأة انماتحرم بالدخولبابنتواوهوقولع_ لىوزيدبنثابتوابنعمروابن البزيروجابروأظهر
يسومع_لى الااوقلولوهوء_ذهبال+هورو بدلعل ذلاك ماروىعن
اعلبا
اايلاتععنمالبن
ورو
ال

مرو بشنعيب عن أبيهعن جد أن رسولاالللنهلهىعليه وسأقيامالرجل تكحام أةفلالل تهكاح
ابنتهاوان ليكن بدهخالفايتكمابنتهاأيمارجل نكم ام أةفلابحللهأن أبمسكهمادخلبهاأواريدخل

وا
نلم
أخرجه الترمذى وقولتهعالى (وربائبكاللاى فىججوركمءن نسا'_كهاللاتى دختلتسممكينفوان
دخاتم مونفلاجناح عليكم) الربابجعر بيبةوهى بنت المرأةمن رج ل اترسميتر بةلدتر بيتهاى
كترالرجل وقولكهدخاتممن كنايةءن الجاعلانفس ااعقدف حرم علىالرجلبناتامسنهوينات أولادها

وسافنان من اولناسلبرضاع باعلددخولبالزوجة فاوفارقزوجتهقب_ل الدخول.ها أومانت قبلد ذوله

الوصف الواحد ليقع على

موصوؤين مختلنى العاه_ل

وهذالان|انساء الاولى
جرورةبالاضافةوالثانية

ناجوز أن تقول
عول
مسرت نسائك وهر بت
ننساءز بد الظر يفات
م

علىأن نكونااظر بياث

نعمتا طؤلاء|انساءوهوٌلاءالنساءك ذاقال الرجو.اغجيره وهد| أولىيمافالهصاحب الكشاف فيه(فان نكونوادخلم ون فلاجناح عليكم)

ح علدك ف أ نترعواناتي .اذفارفتموىأ:ومثن

(إولانتكحوامانكس] بأؤكىمن النساء) وقبلالمراد بالسكاحالوطءاى لانطؤاماوطيع] باوموفيهتحروبطمءموطأةوالاب بنكا
أوعلك عين أوبزنا ماهومذهينا وعليهكثيرمن المفسر وبلنماقالوا كنانفءل ذلك فكي جالما كانمثاقال 0
كك وات

يقال4القتلاساوءسبيلا)
و بشس الطر بق طدر بها

ذلك ولاذكرقأولالسورة
نكاح ماطاب ,أى<-ل
من النساء وذ كربعض
ماحم قبل هذاوهونساء

الآباءذ كرالهرماالتياقيات

لعوين

من! نسب

تيع من السيبب وبدأ

بالنسب فقال (حرمت
علي أمهانكم) والمراد
د
نحون
عمنكا
تحر
البعض وقد ذ كزناالحار

سه

فشىرح المنار والحدةءن

من (وناتم) وبنات

عاانذا
لل
الاد
بين وا
قوباللج ايدلقآ.حماد
عل الاحاد فدرم على

ا1ل
سلو
ك

مهار ركه

(وأخوانكم) لابوأمأو

ل باأولام(وعمانتم)من
الاوجهالثلائة(و خالاكم)
كذلك زو نات الاخ)
كذلك (وبناتالاخت)

كذلك منرعق السب

وو

ا

 0اانساء) قالالمفسرونكار
إللةواستحلاتم فروجون بكامة اللقهوا
أهل الداهلية يتزوجون أزواجآ امهمفنهاه,اللعهن ذبلهكذهالآبة روىانهلماتوفى أبوقدسوكانمر
صااللحاىنصارخطبا به قدس امسأةأبيهفقالتافى ناتك ولداواًنتمن دالمى قومك واكنى؟
رسول اللةهلىاعللليه وسلمواستامرهفاتته فاخيرتفهانزلاللهعزوجل و لااتكحوامانكح] باو منالدين

(الاماقد سلف) ينى الامامضى افلاهلية قبل نزولالتحر ب فانهمعفوءنه(انهكان فاحش.ة) اتماسمادفا ح

فة الاومتكاحالامهاتحرا فملماكانذلاككذلكسماهافاحشلةانههن ألقيمعاص
لانزوجة م ائلازبل
ساه
9مقدا)بعناىنهبورثالمقت من اللهةوهوأاشلدغضب وغاالبةحزى وخاسار ة(وساءسبيلا)أى و بذإ

طر يقالانه يؤدى الىمقتالله والعربتسمى واالدرج_ل من امسأةأ بي مهقيتاوكان منهمالاشعث بنقي
وابو.عيطاءنأبى عرو نامسسروى البغوى سند دعن البراءبن عازب قالممفى الى ومعهلواء فتقاتالا
ا ب

وجاعسأةا بيه نيه براسه جُقولهءزوجل
ىجل تزه
ال ر
وسل
هليه
صلىاللع
لعثنى النبى
قا ب

حرمت

عليكأمناتنك)بين التهعزوجل فىهذالآية 2رماتمن النساءبسيبالوصلةامابسب ب ونب (اخ)ءَ
انعبا  0قالحرممن| لنسب سبع ومنالصهرس_بعثمق رأحرمتعلي>أ مها-:الآبة ؤماةالحرماء

من النساء دص

قبل الامأوالاب ملحقة

ف

رن

ا

مصنفافاما
كنار بعةعش ر

رماتبالنسب فقولهحرمت عليكم.هام جعأمودر

از يادطتاءلاتوكي دوالاء هىالوالدةالقر ببةو يدخ_ل فحىكمها كل امرأةر.
مات
اأم
وهات
أم
نسب المهامن جيةالابأو “ن جهةالابمدرجةأو بدرجاتوهن جيع ادا توان علونفيحرم نكا
الامووجيم الجدات (و بناتحم)ورسن كل تهرجعنسب.مااالليوكلادة بدرجةأودرجات,انات
عر  3 0نكلامأة شا ركتك
ا اليد
اكبنتايم وم
0
1

وه 0

احو]لاوا حرق بأنهوانعلون كر

ون

سةشاركتالامفىأصلهاف_دخر
ام أ
ىكل
:كم) جع خالةوم
موخالا-
اإساوقنأختأبى الا(
من حي الام

28

أخوات الاءواًحوات امهاعباوةنا ' 2ون الخالةمن جهةل بأيضاوهى أ خ تم الاب 2

وناتالاخت)وهى عمارةع نكلامس أةلاخ_.لك أولاخة_ك عالهاولادةو 6
الاخو

'نسمهاالىالاضخ

الاخت فيدخلفيون جيع بنات أولادالاخوهالاد3وا انسفان فهدهالاد ناف السيعة  #رمةإساب القس

بنض الكتات وجلته!نه حرمعلىالرجل صولهوفصولهوفصو ادول أصولهوأول فصلمن
ل
أصل فالاصوله .
 53نات

الاخوةوالاخوا

ا

55 01

عاليذااتوذ ا تالاولادوفدول ول أصولههن الاخوا

ما
ااتلواات واناعللوعنقاال
خلعم
تأول فصل م نكلصل بعده؟ صل هر ا
و

تاعاسب

0

إلىما
00

ل

فقال (وأمهانم اللاتى
ا

من الرضاءة) 1ثى ست

الرضاعة) الله تعالى نزل الرضاعةمنزلة النسبفسعالىمرضعة

1
لينال

كم

0

كزال

والأخك

أمالارضيع والممردعفااتت وكذلك زوج المضرعةا بوهواًيواه <دادوا

1 1ولدوادلهمن غيراارضعة فل الرضاع ولعده 3

نولدطاء
حم لك لعولت.

 -فهراخونهوا حو انهلابي»وأمهومن ولدط.امن غي

وا

6

س0

(فانكزهتموهن )لفبحهن أوسوءخلفون(فعس ىن ن نكرهواشيأ ويه لاللهفيه) فذلك الذئأوف الكر«ه(خيرا اكثيرا)ثوابا

سؤرلا أوولداصالخحاوالمعنى فانكرهتموه ن فلاتفارقوهن !2كراههالانفس وحدهافر عا كرهت النفسماهوأصل فى الدينوأدلىالاىمير
وأحبت ماهوبضدذلك واعكن لانظ,ر ى أسباب الصلاح وانماصح ولهفعسىأنك5رهواحزاءلاشرط لانالمءنىفان كرهدموهن فاصبروا

عليون مع اللكراهة فاعلل فماتسكرهونه يرا كثيرالس فمانحيونهوكان
ص

()5055

ل سح ترجه مد حدسويهبادتح كوبحطصا حيرهمدختبصحا .صتمتيةادهاتوي سي جدميس جص عحي تعد دع عه

طا كانحب ان نملك (فانكرهتموهن

)يعنىذانكرهتم عشرتون ود

د را

الرجراذا رأىاصرأة ذاعحبته هت الى
حدهورماها بفاحشة حَى

ع ص0

فراقهن (فعسى
يتن وا ثرتم

أن سك رهواشيأوايلحهنلهفيه يرا كشيرا)قالابنعباسر عارزقمتماولدا صالخا فهلالله فىولدها
خيرا كثيرا فتنقك تلك الكراهةئحرة واانفرةرغية وقيل فالآبةندب الىامساك المرأةمع الكراهية

يلحمها اك الافتداء منهعا

0
0

ل(وانً 7
1 1 3

وجه]ر
ببعدلم
0
1
1نهاذا 9كرهصص 1بتها 8وحمل َذلك االمكرلوبهاطللثوابو ا 0نفقعايهاوعِسن هوصصيتمااستحق الثناء||+
طالا

١

الجيلفالدنياوالثواب الجزيل ف العقىوقيل ف معنىالآبةان ان كرهموهن ورغبتمفىفراقهن فر بما أخرىوي 0 5
نم اد هر
:
بان لص من هذ االزوج الكارهطاوتتزوج غيرهخيراءنه
حعل اللهفىتلاك المفارقة طن خيرا كيرا وذ لاك

فوقوله زوجل (وانأردتماسترد الزوج مكانزوج )الخطاب لارجالوأرادبالزوجالزوجةقالالمفسرون

لمان كرالاتهلفىآبة الاولىمضارةالزوجاتاذاانين با +ثة وهىاالمناشوزوالزنابين فىهذهالةآربيم
1

اده

0

فهونرانك فقامت
روى  0قال علراان وام

ادط -لاقها ا

غيرها

وأعطيتم احدى الزوجات
فالمراد بالزوج المع لا
الطاب لجباعة الرجال
(قنطارا)مالاعظيا كامس

كه اللهيعطرناوأنت |[ىا لعرانوقالعررضى

اللهعد_هعلى المايرلاتنةالوا
معنا وتلتالا نةفقال كل الناس؟اك

داعمروق

أخطأورجع عن كراهه
روابةامراً .أصابت وأميرا

_دقات النساء فقالكت

 .المغالاة وقدتغالىااناس فىصدقات١١ نساء حتى بلغواالااوف وقيل ان خيرالهوراً سمرها واأسهليها (فلا

تأخذوامنه شيأ) يعنى من القنطارالذى؟ نيت وهن لوجعاتمذالكقدرطن صداقافلا تأخذوامنهش يا ||أمأةا نتبعقولاكام قول
وذلكانسوء العثمرةاماأنيكونءن قبل الزوجأوءن قبل الزوجةفانكانءن الزوجوأرادطلاق المرأة اللهوآ ندم| حدا هن قنطارا

فلاحل لهأن أخذشيأمصنداقهاوانكان النشوزمنلقاليرأةجازلهذلك (الادوه) استفهام عمنى ||فقالع ركلأ-د أعلم8
التوبيخ (مهتانا) يعنىظلهاوقيل بإطلا(واسامب ذا)يعنىأتأخذ ونه مياهتين مين

)كيف تأخذونه) 6
اظلفهعلورمقعبيحهف الشمرعوالعقلقالتعالى و

فلاتفعاوامئ_ل هذا

رجتمزوجوا على ماثئتم

الولائ يه فعاورا

(فلاتأخذوا مت  0من

مثله -ذاالفعلوكيف ,لمقبالءاقل أن بس_تردشياً بذلهلزوجتهء نطيب نفس وقيل هواس_تفهام معناه

القنطار (شيأ أتأخذونه

لضى
ألىبع
)كما
التوبيخوالتعظيم لاخذالمهر بغير-لههم ذ كرا بب فىذلكفتالتعالى(وقد أعضىبعض
الافضاء افلىاغة الوصول يقالأفذى اليهأىوص_ل اليثمللفسرفبىنمعنى الافضاءفىه_ذ«الآبة قولان
أحدهماانهكنابةء انلجاع وهوقول!:نعباس واه د والى_دى واختيارالزجاج وابن قتدبةوه ذهب

ميتاناواامبيذا) أى سنا

والمتتاسنتأقنبل الرجل
بامى قبح تقذقهبه وهو

الشافنىلانء_:ده أنالزوجاذاطلققبل اليس فل أن يرجع بنصف المهروان خلاعواوالةول!اءىق

برىءمنه لانهو تعد

معنىالافضاءه ون حاو بباوانم جامعهاوقال!!-كاى الافضاء أ نكون معهافى لاف واحد جاءعهاأوا0

ذلكأى,تحير وانتتهب

عامعهاوهذا القول هواختارالفرا اءومذهبأبىحنيفةانالماوة المحي<ةءندهتقررالهر (وأخدن
ماكغمليياظا) قبل هوقول العاقدء:د العقد زوجتسكهاءلى ماأخ اذلل لهانساءعلىالرجالمن امساك
ق

تعروف أوتسريعح!سان وقيلهى #النكاح المعقودعلى الصداقوهى السكامةالنى تستحلبهافروج
ذىلك ماروىءن النىهلى اللهعليهوسلامنهقالاتقواالنهفى اانساءفانك أخدموهن بامانة
انساءو يدل عل

مهتاناعلى الحالأى باهتين
وآثمينثم أنكرأخذالهر
بعدالافضاءفقال (وكيف
' 0
م
5

)5

(خازن) ح

ءاول (

لت نكر الا<ذنوعال بذلك (دااوح

ى لعا

الىبعض) أى خلابلاحائل ومنهالفضاءوالابة 2هانافى الخاوة|اصديحة اعهانوٌ كد

سىاك يمعروأفوتسسر بم باحسانوالله
مال
اهتع
فلل
امغيس) عهداوثيةاوهوقول ا

تعالىاخذ هذ االميثاقعلى عماده لاجلهن فهوكاخذه نأوقولالنى عليهالى_لام اسةود وابالنساءخيرافانين عوان فىأبديم أخذمودن
 5ذاهذالائرئون كرهاولكن نخطيون فننسكدون
دامانة اللوهاستحللتم فروجهن بكامةالنهولانزل لاحل !51رتووااائسا ءكرهاقالواتر

برضاهن فقيل طم

1

وعد بهالامخدار (دلاالذين يموتون)فىموضعجر بالعطف على للدبنيهماون السما "تآىلدستالنو بةإلذبن يعملون السيا' تولالان,

عونون(إوهمك فار س
)قعاليد جبميرنالآبة

الاوااىلفمؤمنين والوسطى فالمنافقين والاخرىافلىكافر بضنو
افلبمعصاحف بلامان وه

مأبختدبره (أوائك أعةدناطمعذا,ألعا) أىهيأنامن العد.دوهوا -أ+عاضديرد وأناالافمقللبتالدالتاء » كان الرجليراثمأ
مورنه بإنيلقعليهانو بهؤيتزوجها )5٠؟)
آتآت|ت تت ب
علىسبيل الارث كاتحاز
المواريوه نكارهات

بلامهرفنزات (أهاالذينآمنوالاع لكأننرنواالنساءكرها)أىانتأخذوهر
0
ا
اليا ل
2

قفوله وليستالتو بةلاذين ي#ماون السيا تير بدالشرك وقالسعيدبن جبيرنزلت الآبةالاولرف

لذلك أومكرهات كرها

المؤمنين يعن قىوله| :ا !دو بة
وعلاى ا
للولهسطى ف ا
قىمنا
وفقلينهيعن
وىلست ااتوبةاواللاخ
كرىافربن
بقعونلىهولاالذينونونوهمكفارواذا تكاالآنيةنازلةفىالمنافقين واتكفارفلاوجهجاهاعلى المؤمني

وبالضم جزةوء_لى ٠ن

قولهتعا لىولت التوب

بالفتح من الحكراهة
الا كراهمهدرق موضع

الخالمن المفعولوااتقييد

بالدكردلايدلعلى اواز
عتدعدمه لان نتخصدص

الثئبالذ كرلاءد لعل نفى

ا

ا

للذين يع_ماونالسيا"تالآءة ثمأنزلالنهنعالىبعدذلكان اننهلايغف رأن بشسرك بهو يغفرمادون ذل
1ديشاسغرم الةالشغرةعلمنماوع
ور إيسهممن المغفرةفعل
توكافروأريحل لو يدل مشيته

هذاالقول:نسكون الآيةمنسوخةف حوالمؤمنين  8وقولهتءالى (ولاالذبن ؛ونون وه مكفار)معناه

لانو بةللكاراذامانوا على كفره_موانما ت
مقبل توبته#مف الآخرة لرفمااتسكايفق الآخرةومعاينة
ماوعد وابهمن العقاب (أوائكغته اللم)أئهيانام (عذابألها) قُ قولهءزوجل (يأيهالذي

ماعداءمفىقولهولا :دلوا آمنوالاحل لأ زترهنوا النساء كرها) زات فىآاهللمدينةوذلك انممكانوافى الجاهليةوق أول الايلت
اذامات الرجلوخاف اميأةجاءابنهمنغ_برها أوقر يبهمن ذوىعصيتهفالق نوبهعلىتلكالمرأةوعل
أولادةخشيةاملاقوكان
الرجلاذاتزوج امأةوم خفبصائاهراً-ق مهامن نفسهاومن شاغءيرتهفزاونجها بغيرصد الاقااصداق الاولالذىأصدقهاالمت

تكن من حاجدهحسها
مع سوء |لعثيرةلتفتدى
منهعاطاو تلع فقيل

وانشاءزوجهاغ_يره وأخذهوصد اقهاوانشاءعضاهاومنعهامن الازيوضااجرهابذلك لتفتدىمنهبم

ورثتهن الميتأوءوتهى فبرهافان ذهبتالمرأةاىأ هلهاقبلأنيل عقليواوى زوجهاثوبهكانتأحق
نصارى وترك امي[أنهكيدشة بنت معن الانصار ب
 000واعلى ذلك <تىنوق أبوقس باناللااسات

(ولانعذ_اوهن) وهو

ف م أبن لهمنغيرهايةاللهحصنوقبل اسمهق سدب نأبى قيس فطرحثو بهعايهافورث نكا<ها ثمتركه

منصو عبطفاءلى أن ترثوا

مينفقعلبهاإضارهابذاكلتغتدىمنهفأنت كبيشةرسولالنهسلاىلنةعليهوس فقالتيارسولالتهان

ولااتاً كيدالانىأىلاحل

لك أنترثوا النساء ولا
هن أوجزوم
وضخ
اانتع
بالهبى عكَل الاسئتاف

قزحاولوقف حينءد على

كرها والعضل الس
والتفسق

(تذهيوا

ببعضما ١تبتموهن )من
المهرواللام متعاقة تعضلوا

أباقبستوووفرث نكا بن فهلاهو «نفق عل وىلاهو يفدخقلف و
اىسب
قيلهى_دى ف يتن
اىلاليخل

<اتىي
لأن
نىأهعسفيك فان:ل|اللهعزوجيأي
لها الذينامنوالاحلل> أنترثوا النساء كرهايعنىميراث
نم ا النساءوق يل معناهاأنترنواأموالمنكرعايمىوغنكارحات(ولاتسناوعن) ىاو تون د

لاهو
يم
قبعض
اب
طدى
الازراجوسل العشاللع (اتذهمواببعضما  1تيقودن )يلعانضىحرفةفت
خطاب للازواج قالابنعباس هذاف الرجلتكو نه ع 1أتوهوكارهطاواصحيتهاوطاعليهمهرفيضارها

يكل كانالرنجل يظلق امسأنهبثرماجعها ث
قنذل
وهع
لنفتدى منهوتردا ليمهاساقالمهامن المهرفنهىالل
يطلقهايضارهابذلك فنهواءنذلك وةملهوخطابلاولراءالمءت فنهاهم اللفعنعضل المرأةثمقالتعالى(ال

لضكمرارهن ليفتدبنموااختلفوافى الفاحشةالمبينة فقي
ل ا
ذين
أنيا بتغيانحشة»بينة) يعنى ش
م ى ١الندوزوسوءا ماق وايذاءالزوج وأهإهوقي ل الفاحشةهى الزنايعنىان المرأةاذانشتّزت أوزنت حل

اماساق اابهاواًترجهافنسخ
هخذ
جا
وشة
زاح
ابتف
هصا
ناأً
مةاذ
(الاأنيانين بفاحشة)هى لازوج أن يسأطها لماعوقيلكانت ا رأ
اللهذلك بالخدود (دعاثسروهن ,المرعوف )قل هوراجع للكلام الذى قب ولالمعنىوانوا النساءصدقاتمين

بالبذاءالاأن يكونسوء
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>-إة ووعااشلرو
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و بفتحالياءم؟ىواأبوبكروالاستئناءمن أعمعامالظرفوالمفعوللهكانه قل ولات:عضلوهن فىجيع الاوقات الاوقت ان بأتي
أوولاتعضاوه
ناعلة» ن العلل لالانء.اأتين بفاحشة وكانوايسيئون معاشرةالنساءفةل طم(وعاضروهن بالمعروف )وهواانصفةفى
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التهشياً أنزميءادهوصدق فيهفءنىقولهعلىاللهأوعج_لى نفسهمن غيراحاعلبيأهحلدانه تعالىيفعل

شدقهاء الآ ارتسكا

القبيعمما بدعواليهالسفه
وعن جاهدمنعكعى أبله

فهوجاهل حتى زع عن
جهالته وقيل جهات-ه

انار لديا لتكعمل

فووجهالةعبد! كان أوغبره
قنادةأجم أصحاب زسولالنةصلى اللةعايهوس (علىان كلثئ عصىالثةنه
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المالتواب

حاهلامونا الاعد بار وقد-ل معنى الجهالقانيأ الانسانبالذنمع

الكن كيل عقوت يفيل معنى الههالة هواخةمارالاذةالفانيةعلى| لالدةالءاقية (ثمشو بون

من در ب

يعى +.تو بون بعدالاقلاععن الذنب بزمانقر رس لثلايءد ف زم ةالمصر إن وقيل القز ب

ان.توب ف صحتهق3ل هس صن *مونةوقيل قبل مونه وقيلق_ل

معابثة ملاك الموت ومعايئةأهوالالموت

واقاس_مدت هذهالمدةقر دبةلان كلماهوا تقر سوفيهتابيهءلى انع رالاسانوانطالفهوقليل

وان الانسان يتوةمفةى كلساءة واظة نزاوللموتبهعن ابن ع رمأن!!نىص_لى اللهعايهوس_ل قالانالله

ذنب ولكنه جهل كنه

دقو بنه (لميتو بونءن
قررب)من زمانةريب
وهوماقيل <ضرةالموث

ألاترىالى قوله<-تىاذا
حض را دهم الموتفبين
ان وقت الاحتشار ه-و

قبل فيه
نذى
اال
اللوقت

تعالىيقءل بو بْةالعيدمالم.د:رغ رأخرجهالترمذىاا+عر غرةأن عل المشمروبف فمالمر «ض فيرددهق

التوية وع-ن الضحاك

الخلق ولاصل اليهولا.هادرعلى بلعهوذلاكعفد باوغ الروم احلىالحلقوم وروى البخوى دنع نان

كلتو بةقبسل الموتفهو

سعيدادر أن رسولالنةصل اللهعليهوس( قالانالشيطانقالوعزتك يابرلاأبرحأغوىعبادك

كاردا احهم أ جسادهم ذقال الربتبارك وتعالىوءزقى
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وجلالىوراتفاعى فىمكاىلاأزا الأغفرطم

مااستغفروق و9قلف معنى الآبةانالقر ب هواًن ,توبالانسان قيل أن حيط ||سوء حسنانه فيعديطها

(فاولئك ,بوب اللهعليهم )يعنىييقبل نو بتهم (وكاناللهعلياحكيا) قال|بنعياس عل مافىقاوبعماده

المؤمنين من التصديق واليقين خ>-هيادوبةةبلالموتواو بف درفواق ناقة وقيل ف معنى الإبقعلانهاها
أنىيلك المعصيةباستولاءالشهوةواطهالةعلءهة -ىبالتوبةا عن تابعنهاواًنابعن قر يب قولهعزوجل

(وليست!التوبةإلذين يءملونالسيا ات) قالابنعباسير ١داك مرك وقالأبوالعاليةوسعيد بن جبيرهم
المنافقون وقالسفيان الثورىهم اللامون ألاترى انهقالولاالذبنيموتون وهم اكفان (<حىاذاحضر

٠

الباقية وقيسل لمجهلانه

أحدهمالموت)
مداه

رح للخروج .نْ
يعنى وقف النزع وعاينملا_كهالموت وهوحالةالسوقحين نساقالو

نبول التوبةب المانهعن :قبوطامشاهدة
(قالاثبت الآن) قالائحةون قرب الموتلاجنعم ق

تىلايمكنمعهاالرجو ع إلىالدنياحال ولذلاك نهل نو بة 8رعونولاامانهوهوقولهته الى
حوالااءٍ

نهل الهالاالذىامنت بهبنواسرائي لوانامن المامين  7لان وقدعصيت
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|| ٠حصلواعلىع_ذابالآخرة.مالسكفارلان اللتهعالىجعه.فى قولهأولتك أعتدناطمع_ذابألعاوأًيضا انه
تعالىا خيرانهلانو ,ند معن معايئةالموتوأسبايوقلتلس الامىعلى مازعموافة_دروىعءنا نعياس
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ا
التوبةلاذين يعماونااسيا -اك تى اذاحضمراً دده مالموتقالانىتبت الآن) أىولائو
لك ايف ورا سابالمورتما ينتملكالوبفان نو بةهؤلامغيرمشيولةلانهاسالشطرارلا-الاخنيار وقبولالتوبةنوابولا

لكالا
(واللذان) بر يد الزااى

وازانية و بنشديد الاون
م (يانيامهامتكم) أى
الفاحشة (فا ذوسا)

بالنو بخ والتعيبر وقولوا

(م) عن عبادةبنالصاءتقال كاننى اللهصلىاللعهليهوس_ل اذائزلعايه حككرب لذلاك ور بدوجيه

الماكاسرى ع نه قالخذواءنىخذواعنىقدج»_ل اللهطن سبيلا| ب
فأتزلاللهعايه ذات بوفمتى فكذ
بالببكر مجالثدةوائى سنة والثيببالثيب جلدماثةوالرجم
فصل

انفق العلماءعلىأن هذهالآبةم:سو.خةثماختلفوافى ناسخهافذهب بعضهم الىأننأسخها

حد بث عمادةبن|أصامت المنقدم وهذاعلى مذهب من برىنسح ااقراآن بإلسنةوذهب بعضه الىأنال

ماما استميا أماحفتها منسوخةبا .بةالحدااتىفىسورةالنوروقيل!نهذهالآبةم وخةبالحديثوالحديث منو خةبا
انللا(هفباان)عن الفاحشة وقالأبوسالبلانخطابى صل ١فانىسهخذهالآبة ولافىال+ديث وذلك لان قولهتعالىفاسكوهن
 9أصاحا) و غسبرا الحال البيوتحتى يتوفاهن الموتأ واجعللنهطن سبيلا يادءلعالسىاكهن |فاىبيوتمد وداالىغاية أنبجعلا
(فاعرضواءنهما) فاقطعوا طن سديلاوان ذلك السجيلفكانمجاملقاالصبى العللهيه وسسلٍخذ واءنىقدجعلاللهطن سبيلاا| ج ,د
التو بيخ وااذءة (انالله صاره ما الحد يثبيانااتلكالآبة|جملةلانا خاطاوأجع العاماءعلى اجلابدكرالزاتى مائةوراجلمحدر

كا تنوابارحها)يقبتوبة
أقان و رجت

قل

الحسنن أولمانزل..ن حد

وهوالذى اجتمعفيهآر بعأةأوصاف الباوغو العقل والحر بةوالاصابةفى_:كاحيح رهواكيب واختاة

غدرب ورجهطافئذهفبةالى أنهيب امع بميانو بهقالءلىبنى طالبرضى التفعن»ولام
فلىجل
واسعدق بنراهو بهوداودوا هل اظاهر وروىءنء لى'نأبىطاابرذى اللهناعلىعنهاًنهجادمرا

الزناالاذى مابس ثم اطمد انيهيوماليس ورجهابوم ا+عةوقالجلدتها بااتنالةورجتهاسنة رسولاللةصل اللةءليهوس

ءى لصنالزانىالرجموحددلانالنىصل الثةعايه وسلرجمماع ز واالغامد
وقالجاهيرالعاماءالواجب ل

اولجالدلارجم فكانترتدب
اهمتاوغأر رياباللزماكنىونفيهسنةفذه الشافعى وجاهيرالعاماءوجوب ذلك وقالأ بوحن.
الئزول علىخلا فترترب ولملد
التلارةوالخاصل اهما .اذا وجادلا بقذىبالانىاألحادأنبراهالها تعن براوقالمالاك والاوزاعى لان على النساءو بروىمثإوعر
إفضنة وائلةشافهى وجاهيراعاماء ظاهرحد ب
كاناخصنين خدهماالرجم عقلاىللان المرأةعوررةوف نفيهاتضبيع طاوتعر ا

لاغير واذا كاناغسير
محصنين قدهما اللد

عبادة بن|اصاءت وهوقولهصلى اللةعايه وس السكربالبكرجلدمائةوى سنةوروىنافمءن ابنحمرا

رسولالنةصلى الثليهوسم ضرب وغ رب وأنأبابكرضرب وغرب وان ممرضرب وغرب وانكان الز

انةس
يس
عمد|فعليه اد -ةسإن وفىتغريبهقولانقلنفااانئهبغرب ففيه قولان أنصمههمباغأرب قنص

لاغير وان كان أحدهما
حصنا والأخرغ_يرمحدن علىحد دوا نكانالزائىمجنونأاوغيربالغجفللداعايه ع قولهعز(ووجاللاذان) هوئ(ة:ييةأالتذيىانها
فعلىامحصن»نماالرجم يعنىيأتيانالفاحشة(منكم)يعنىمنرجال>كوفا نك ومقيلهماالبكران الاذانل حصناوهصاغيرالمعت
اآلبةاملورالافودقيمن ذ كرف الاولىالنساءوهذ هلراجالاناللهت اعلىحكفىالآباةلاولىبالحدس
وء_-لى الآسْراللد وقال إل
حنر
اب

الآبةالارىى

السحاقات والثائية فى

اللواط-يِن والى فسورة
الثورف الزاى والزانبة
وهوداي_ل ظاهرلانى

حئيفة رجه الله فىانه

يعزرفالاواطة ولاه_د
وقال#اهد آبةالاذى فى

الاواطة

ب
لت ف
اذاحس
الببتعلى النساءوهواللائق بحاطن لانالمرأةانماتف»ل الفاحشةعند الخرو جفا
نتقطعتمادة المعصية وأماالرجل فلايمكناحبلسبهفيىتلانهيحتاج ال اىلخروج فىاصلاح معاثهواكتساب
(فا ذوهما)يعنى بروعماباتهولبالاسان وه
بلرجلالااذليزاةنبىالقولوالفعل
قوتعيالهذعات عقو ةا

مناس سبوهماواشةوهاوف روابةعنهقال
عل ب
أنيقاللهأماخفت اللهأمااستتحيتءن اللةحين زندتوقا

الألسايند يوذىبااتعبيرو يضرب بالنعال( فاننابا)يعنىمن الهاحدة(و أصلحا)نعنىالعملفيياا
وبا
هو
فدذ
(فاعرذواءنهما) أى اتركوهماولانؤذوهما ناللالهكان توابار-ما)ايعننهىتعالى يعودعهلىبعب
وَمُعْفْر”تهورجتّهاذاناباايهوهذ|ال-كم كاباتندفاءالاسلامكان ح ادلزائىالاذىالتوبوياخاتعبر
بالقول ,الكان فامائرزات| لدو دوثيات الاحكام نسخذلك الاذىبالآبة التىفىسوررةالاور وهى قولهتعالى

آايرأةففةفئدىيبناتللاهلجلدءلى
الزانية والزانىفاجلدوا مكملوما_حمدامائة جلدةولاتان ا؟ملهم
البكر باصكاب وثيت الرجمعلىالثيبالحهن بسذة رسولاللهصلىاللهاعيه ولفصقحدان رس و
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لثارفى هذه الابوهل ومهاد!ل للعتزلةعلى قوطمان

العصاةوالفساقه نأهلالامان غخادون فالىنارقا كّقالا لذوذاك ااعط يةهنااك كَ وروى غك رمةعن

انع ءاس فىمء ستىالآبةمن لبرض بقس_مة اللو ييندعدخمأ_قا
إلاولنلهاراوقال |!-كلى ,كفر بقسمة
ذلك واذا
لوداالااذانت ذلك ذن رذ -م
ح_د
تدح<
سده
هثاون
لر ي
لموا
ال

كفركان -عكمهحكالسكفارف انلود النرااذالم:تب قبلمونهواذاماتوهوم صر علىذلككانمخادا

كن
افانا ركفرهفلادليلفالآبةللءتزلةواتأعل ف قو تعالى(واللاى) هوجع ات رهى
المؤنتخاصه

(يأنين الفاحشة) يعنى يمعلن الفاحشة يقالأ ندت أعس| قسمعدا اذا فعلتهواافا حثة فالاغة

لام قبحهفى النفوسو ١ببح  3كرهافلالسنةحتى
قلو| يعظ
ألوفع
الفءلةالقب.ءدةوقيل الفاحشةءمارةء نك
باخ

بدن رن اشام

ع آنل نض ناهىالزناواها
نار :ةا موص نوو ارج اكرام الاكمرا ل

بةلأكاف”
كالحدودالك
0

0
بدخ-له جنات 2رى من

تحمها الاهار خالدين فيا
وذلك اأفوزالعظيم ومن
بعص الله ورسوله يوتعد

حدودهيد خ_له ناراخالدا

فمها) اتتصب خالدين

سمى الزنافاحشةلز بقابدةحه( مننسا-:كم )قيلهنالزوجات وقيل المرادمون جذس النساء(فاستشهدوا
وغالدا على الخالوجع
ن
عاون1ر بعكم )يعنى من المساسين وهف اخطابللا زواجاطألىبواأر بعةمن الشهودليشهد واعليو مس ةوأذ-رد أخرى نظرا
وقيلهوخطاباحكامأىاسقءواشهادةأر بععليونو يشترط فىهذهالشهادةالعدالةوالذكورةقالعر

ما
حون فو
مدد
ستر ب
يار
اشهود
رلاهل
ت ال
ساجعل
ةانم
عطاب
بنالخ
اب

(فانشهدوا) يعنىالشهودبالزنا

والحكمة فىحسي ن انالمرأةااتقع فىالزناعند
مسيوهونتف
لاح
(فاسكوهن فالبيوت) أاىف

الىمعنى من وافظهاند<له
فهمامد قوشاي (وله

ع
|ذابمهين) طوانهءند
الحر وجوالبروزلار حال فاذاحست فى اابيتل:ة_د رعلى الزنا (<تى.توفاهن اللوت) يعنىشوفاهن
عوللاق للمعتزلةبالاية
تله
ال
ملائكة الموتعندا نقضاءاجاطن(أدحعلاللهطن سبيلا)وهذا | -كمكانف أول الاسلامقبلئزول
فائهافى ا<لقحكفاراذ
ولدودوجع_ل اللهط سنهيلا
السو كانتالمراةاذارّنت عست  3الت --تىوتم اس اليس با

|

أ[ الكافر هوالذى ته_دى

الحدودكلهاوأمااللؤم ن العاصى فهومطيع بإلاانغيرمتعد د ال وحيد وطذا فسمرالذحاك المعصءة هنابالك .رك وقالالسكاىو.ن لعص

نباكم مفقال(واللاى)هى اجلتعىوء وضعهارفع إلا0 ,
 7دور عوككي «زبقسمةالموار بثو بعد حدوجات جادهم خاطا

الفاحشة) أىالزنالزيادتهاف القبحعلى كثيرمن القبائحيقالأتى الفاحشةوجاءهاور هقهاوغشيهاععنى (من نسائتم) هن
واخبر (فاستشهدواعليين)فاطلبوا الشهادة(أر بعة-:.كم )من المؤمنين (فانشهدوا)بلزنا (فامسكودن فىاابيوت) 0

يترووفاحهن (أو>علالنةطن)
(-تىيتوفاهن الموت) أىملاسكةالموت كقولهالذين :توفاالهملاكةأو-تى ,أخذهن الموتو أ
عنباس رضىاللةءنم_ما السبيلللسك رجلدمائةوتغر يبعامولاثيب الرجماقولهعليهالسلام
قبلأويادنلىاأن (سبيلا) غبرهذهعن اب
قندىجعل اللهطنسبيلاالبكر براجلبلكدماثةوتغر يبعام والثيب,الئيب جلدماثةورجمباخارة
خذواعنىخذواع

فانكانوا أ كثرءن ذلك)منواحد(إفهمشسركاءف اىلثلث)لامهما تحقون بقرابةالاموهىلائرثأ كثرمن ااثاثوط ف الايفضلالذ ك

منهم عالاىتثى (إمنببعدووصيصةى بها
والاولادوالثانى الزوجة
والثالث الزوج والراسع

("ودم)

أودين )انما كررتااوصيةلاختّلاف المودمين فالاول الوالدا

الآىخزور با أضافوااامم_ما فهوكقولهتعالىواستّءينواب!اصبر والصلاة ثمقال»:الى وانها لكبيرةوقال

الفراء اجذااجازءحارسفاننامدعناىولاتحدفسيرالىأيهماأر بدويحوزاسناده اايهماأيضا (فانكانوا
الكلالة(غير مضار )حال
دمااءألناأماذا كانوا افثنصيانعدايشتركون
أ كثرمن ذلك فهثممركاءف اىلثلث)وهذااوجالعاالعا
ر
بأوىصىبها وهوغيرمطا افلثاثذ كرهموأفنيثاههسمواءقالأبو بكرالف_ديأقلفاىخطابنتهالاية ااتىأنزلاللهأفوىلسورة
لورته وذلكبان «وكدى
 3نادةعلى الثلث أولوارث

(وصيةمن الله) مصدر

موكداىنو صي بذلك

وصية (وائلهءايمي)من جار

أوعدلفومته (-م)
عقو
لعاج
هلخباثرالاي
عإلىا

وهذا وعيدفانقاتفاين
ذوالحال فقيرنأبوصى

النساءمن شأنالغرائضأ ,زطاف الولودالوالدوالام والآبةالثانية افلزوج والزوجة والاخوةمن الا
والآبة اشاللنفاهلتمىوتامسورة النساءف الاخوة والاخواتمن الابوالام والآبةالنىخهم مهاورة
الانفالاتزهاللهف أىولىالارحامبعذهمأولىببعضفىكتابالنهف وقولهتعالى (منبعدوصية بوصىبها
لل
مكا
لب
ااه رالابةبدلعلى جوازالواصية
ظلك
 1دين)تقدمتفسي درو اقمئ من الاحكامبذكرهناون ذ

ونل االلنهصةلىعليه وسلقماال<ق امس ىسل
سرما
رنع
و ببعضهوفمعنى الآبةماروىن نافععن اب

لةثالاوثلوياصليته مكدو بة
لفهىث ىبر بيدوأدنىبهأن يدت اياتينوف روااب
رثىوبواصىبفةيهو
به لد

بها قات يمر يوصى
فينتصسعن فاعله لانهلما

فيل يوصى ابعملمانثم
فناعل
جاكاالكا
ردي
مو
مابدلعليه سمح لانهلا

قيل سبحلهعلانثممسبصا
ؤاضمر يسبحأواء_ ان

الورئةأصئاف أصصحاب
الغفرانضوهم الذينطم

سهام»قدرة كاابنتوطا
اانصفوللا كثر الثلثان

و بنت الابنوان سفات

و سليول
هلةع
يى ان
لةصل
ى لودل جمعيبنسول الل
لت
عاص
عندهقالنافعسمءتعند اللهبنعمر يققول م

ذلك الاوعندى وصبتىمكتو بةأرجادفى ااصحيدينفىى ظاهرالابةوا+د ْمايدل علىاطلاق الوصية
هىذا المحطاقوتخصيصه وهوقوله صلىالتهعليهوس ف حىد يبثسعدب
دعل
ييدل
يةما
قلسن
تدف ا
لكن ور
ألىوقاص قالالذاث والثاث كثيرانك أن تذرورتك أغنياءخيرمن اننذرهم علةيتكففونالناس

أخرجاه ف|اىصحبحين ففىهذا الحديث دايلعلىأن الوصةلاتحوز باكثرهن الثاث ونالاقصانعن

الثاث جاائزلولواصتجيوةزلوارثو بدلعليه ماروىعن تمرو خبانرجةقالسمءت رسولاللههلى الل

عليهوسم ,تقولااللنهعزوجلأء طىكل ذى -ق -قهفلاوصيةلوارثوالولدلارغاش ولاعاهرار خرجه

طهى كلذى حق
علل
الغرمذى وا لنسائىعن أف اىمامةقالس.عترسول اللهصلىاللهعليهوس| يقولانأ ا
رخرلءلى الورئةبمحاوزة
ضمد
لغبر
انى
حقهفلاوصية لوارثخرجها بوداودوقولهتعاى (غيرمطار )يع

للديسه أويقر يمالهأواًكثرماله
بوصىباكثرمن الثاث وقيلهوان بوصىنعدبن
االثلاثوصف.ةوهوان
ورركتهعن أفىهر برةانرسولالنةصل اللهعليهوسمقالان الرجل عمل والمرأبةطاعة الله
لاجنىو ت
سين سنةثم> شمره اموتفيضاران ف الوصيةفتعدب طماالنارثمفأ أبوهربرةمن إعدوصيةبوصىبها
أخرجه ابودوااودلترمذى وقاتلادة “كرهالنهتعالى الضرارف الحياة
أودن الوقوله واذلفلوكزالعظم
هع زوجلكبيرةوقد
نأم
لاغة
انخا
وعند ا موفتنهى عونقهدم فيهواقليلااضرنارف الوصية.ن الككائرلا

اان .نظرعندالموت
نىبال
الا و
نهى النةعن الاضمرارف الوصية فد لء لىأن ذلكمن الكبائر واعلمانا
وهىع عدم الولدكالبنت
فقدر ماتخلفمن المالومن خاف.ن الورئة ثمبجعل وصاته حسب ذلك ف ناكن مالهقللااولفورية
و طامع البنت الصاية

كثرةفالاولىبهانلادوصى بشئاقوله صلىالنهعايهوس لماسءدبن فىوقاص انكانتذرورنك أغنياء

السدس وتسقط بإلابن

خيرمن ان بذرهمعالة كفون لناسوانكان ف اماكلثرةأوصى >سبالمالو بحت الورئةوحاجتهم

ممه وأسفلمنها غلام
فيعصبها والاخوات لاب

باعداهقفإة ولاكثرة  0وقول(توعاصىية.ن الله)أىفريِضْةءن اللهوي لعاهدمن ناليم فهاجب

بنتىااماب الاانيكون

وأموهنعندعدم الواد

وولد الابن كلبنات

لك من مبراث منماتمتم (وادنةعايم )يعنىانهعالمصاع بادهومضارهم ومايفرضعليهم».ن الاحكام

وقيلعايم :نْ جور وفصبتهو عن لاجور (حايم)يعنىأنهتعالىذو.حل ومذواناةفىترك العقونةعمن جارفى

يم
ح جلاهل
لهل
وياهج
أوسابان المطانىاليمذ والصفح والاناةالذى لايستفزهغضب ولا
وصيته وقال ب

فل
ودلواهلاابلدسمع الابنأوابنالابن وسان
ات وا
,اانسلفل
و سقطو ن,الولداولوادين و

اط

نا
واعلان الوا<دمن

كنأر بع زوجاتفاون يشتر كنفالربع |
النساءظا لربعأوالمْنوكذلك لو

نلولودواادلاينولدلبتبافذىلكوبسواءكان الولد
وان واسم الويدطلقعلاىلكذروالاثىولافرقبي ا
لاردل دن الزوجةأومن غيرها َيقولهتعالى(دانكانرج لبورثكلالةأوام أة)تقدير الآنةوان

ا رجلأوامم بور ثكلالةواختلفوافى الكلالةفد همأ كثرااصحابةالى ان الكاذلةمن لاوادلهولا
والد روى!لشعى قالسئلأبوككرا اصديق عن الكلالةفة ال سأقول ذمواقولابرأف ذىان كاندوابافن الله

الاثئيين (وانكانرجل)

يعنى اميتوهواسم كان

وانكان خطأخنىوءن الاشيلطاونأارالهمداوخاللاواد فامااستدافع رقالان لاستصى من الننأهرادشيأ

(ورث) من ورت أى

قالدأبو بكروهذاقول علىوابنمسعودوز بدنثابتواحدى الرواءتينءن عمروابنعياس ودذا القول

دورثم:هوهودفة لرجل

هوااص<يح حارو دل لىكتهان اشتقاق الكلالةمنكات الرحمبينفلانوفلاناذاتباعدت القرابه
بهم فسميتالقرابةالبعيدة كلالة.ن هذا الوجهوقيلالاكنلالة أفصىلالاغةعبارةعن الاحاطةومنه

الا لكالحيالطتهبالرأس فن|عادلوالد والولدهن القرابةانماسموا كلالةلانم_مكالدائرةانحيطة بالانسان
لثئ
كعض
والب
همن
فبعض
امانس_مة الولادةفلت كذ|ك لانفيهاتنوعالبعضعن البعض ونولد ال
يد
اذى
ت_دزال
يوا<
ال

على نسى وفااحمدادالقرابةامغابرةاقرابةالولادةو همالاخوة والاخوات والاجمام

|الاحاطة,المأسوب اليهفثيتبذلكان
والعمات وغيرهم فا صل نسبهمتص

التكلالةعمارة من اعادلوالد

والولد رالروابةالاخرىعن عمروابنعماسان الدكلالةمن لاولدلهو بهقالطاوس وام طذا القولبقوله
ءا ىقل النهيفتيك فىالكلالدانام ؤهاك لدس لهولد و بيانهعئدعامةالعاماءما خوذ.نحديث جابر بن

هلقاةل بومال<كودلآناةلةئزات فى خر
بلااابن
عابللددلان الآبةنزاتفيهوليمكنلهيومنزوطانأأبو
تمرالننى صلىالثهعليه وسل فصار نشجأابر بيانالمرادالآبةااتىنزات ورةاىن]زرواطكافيهواحتلفوا
بن٠سءود وابنعباس لانه
ف ان الكلالة اسممنفنهممنقالهواسم ليتوهوقول علىبن أف طىالب وا

ماعن ذهاب طرفيه فكلمود نسبهوقي ل«واسم لااحلىومرنئةوهو قلأوفىكرااص ديقوعليه
جهورالعاماءالذين قالواانالكلالةمن دون الوالدوالولدو بدلعليه حديث جابرانابرثىكلالةأىيرثنى

ورئة لس وابولودلارالدفانكان المراديالكاللةالمرتالموروث فالمرادبرثهغيرالوالد والولدوا نكانالمراد

تكامهكللاتهذابرث
الوارئين غفيهرمالوالدوالولدوقالا بن ز يدالكلا لاتت دوا واوا نيواالمي

(كلالة)خبركانأىوان

كانرجلهوروث ماله

كلالةأو بورث خ-بركان

ضل.سنيرق
وكالاللةحا
بورث والكللة تنطلق
على منماف ولد اولاوالد

وعلى..ن ليس ,نود ولاوالد
صفل
ليناوهو
ااخلف
من
مصدر يعنى الكلال وهو

ذهابااة-وةمن الاعياء
(أوامرأة) عطفء_لى
رجل (والهأ وأوخت)
أىلامفانقلتقد:قدم

ذ كرالرجل والمرأءفل أفرد
الضم_يروذ كره قتأاما

بالكلالةوهذايور ث ,بالكلالةوقال أيواريرسألرجلعقبة عن السكلالةفقال لانكبونهن هذا يسأللى افراده فلان أولاح_د
اعسنكالالةوماأعضا ل باتخصاب الى صلىالع ليوهسل :ناعنات  +مالتكلالة(ق)عنعرقالثلاث الشيئين وأمانذ كيرهفلانه
سول انسل ءوسا كانهد الينافينعهداانتوئ الياهلجدوالكازلة وأبوابءن

همذ كر
بلرجلعاالىنرج

أبواب الرباوه-ذاطرف حديثذ كرفابر(ق)عن٠عدان؛بن أفىطلحة قالخط بعر بن الخطات

مبدوءبهأوبرجع الى

ان

يهمعندىمن الكلالةماراجءت ولاك كن مساك وس قام#مئارا جعته
فقال فىلاأدعبعدىشا
ا

0

0

ا

نان

ألاكفيكاية

ا رك |

القرآن اما يك

ا

0

تين 0

املاثءوهى النىف أىول سورةالنساءوااللآباةخرى |فاىصيفت وهىااتىفى] خرالسورة وفيهامن البيان
لوالا

لدعاالمعلهاووتولدانعالى(ولهأخأوأختفلكلواحدمنينا السدس)أرادبه

الاخ والاختللا مبانماق العاماءوقراًأسعدبن أنىوقاصولهأخأوأ خت منأمفانقلتان اللهتعالىةال
اواص أت الى ولأوذ كالرجلوليذان الي
كل أ
وانكان دجل تورث

هذا علىعادةالعرب فانهماذاذ كروا اسمينثم أخبرواعنهماوكنانى الح

الحم

وهومد كر(فلكل

و  _-ل منهما السدس

ثاني اورة بورث وكسرالاوجلاىورة بو صب ابله|اماقور من
ابلفصادمكى وشاى وجادو عحى وافالاءثىف الاولى وفصالف
الصادين أى بوصى.اميت (أودين )وال شكان ان الدبنمد مءلىالويةفى الشمرع وقدمت الوصسية ءلىالدينفى!ادلاوةوالجوابان
جاءنىز بدأوعمروكانالمه-نى جاءنى أحد الرجلين فكان
(4ه")
ات
قنك
ارىا
ذألائ
اتبي
أولاندل علىالتر

هىمن بهد
لف
ودبر
القنة_
وصية بوصى.هاأودبن من
بعد <_د

هذبن

الششين

علىالاخوبنفازادوذلك جائزفىالاءة كانقدمثمانالاخوةاذا<بوا الاممن الثلثالى السدسفائهم

وهوخسة

لياب<ذاقى كرجل ماتعن أبوبن وأخوبفاننللامالسدس وااماق
اةبل
بابت
ا.اا
لونش
لاابرن

اسداس للاباس_دس بالغفر إضة والياى التعصس قال قتادة واناح ب الاخوةالاممنغيرأنيرثوامع

الوسية'والدين واوقيل بهذا الابث_يامعونة للابلانهيقوم بشانومو ين قفعايومدون الام(منب«د وصيةبودىاأودين )عنىان

اللفظ لمندرفيه الترنيببل ||هذهالانصباءوالسهام انمانقسم قبضداءالدبن وانفاذوصيةا يتف ثائهوذ كرالوصيةمقدم عالىدين ف
و
أمف
ابن
ددهذ
رد ح
بحوزتقديم المؤخر وتاخير ||الاونا لافى > لانلفظةأ لواناوجباترئيب وااءهى لاالحشديثينكانهقالمن بع
المقدمكذاهنا وا اقدمنا

١

مشَمِوْا إآللا قالعلى رضى اللهعنها-:ممنقرؤ انلوصيةةبلالدبنو بدأرسو|لاللههبىالله عليهوسلم
صية وهذااجاعءلى الأدنين مة دم على الوصيةوالارث مو نرعنم_ما لاالند.ين ع<قلى
وبل
باالدبلن ق

عليه السلام ألاان الدين

المت والوصية <ق لهوهما ةد مانعلى<ق الورةوقولدتعالى(٠ 0كمأبنا ٠كلاندر 8نأبومأقرب

قابللوص_ية ولانها تشيه

|١ ذفعا)قيل هذا كلاممعترضبينذكرالوارثين وانصيامممو بانقولهذر إضة من اللهولاتعلق لمءناهعحنى

اطو ع للهمن
فض
لاهساعنز ,وجليشفعالمؤمنين بعضهمفى ع
لنعب
الاب
المراث من حيث امواصلة ||الآنهومعنىه_ذا الكلا مفى قو

بلاعوض فكاناخْرااجها ||الآباء والابناء أرؤمكدرجةفانكان الوالدرفمدرجة.ن ولده رف اعلنهدرجة
مماشق علىالورية وكان

ولدهاليهوانكن الوإدأرة

درجةءن والدبهرفعاللالهيه والديهلتقربذلاكأعينهمفقالتعالىلا:درونهم أقربل؟نفعالاناحدم|

أداؤها مظنة للتفر رط ||لايعرف منفعة صاحيءلهفى انةوسميقنهزاللةىعالية تنكون سب الرفعتهالبواوقيل انهذا الكلام ابس

ثذيوننم لاندرون أيهم أقرب
رنال
بيع
حلاف الدينفقدمت على||معترضا ينما ومعناه ماتلعآاقبمةعنيىقولاباو ؟وأبناؤ م
الدرين لسارعوا ىا خراجها لم نفعاأى لاتعامونأهم أنفعلكف الدبنوالدنياقنكم من يظناانلاب أنفعلهفيكونالابن نفعل

صافايه<ة لك
مىم
لعل
معالدين (ابق )8مبتداً |أومكو من يظنالنابنأ نف لعهفيكون الابأنف لمهواسكن النههوالذى درباامس؟
(وأناؤ )8عطف عليه ||فاتبعوه ولووكلذلك اليكلتعامواأجهمانفعالك فتعطونء  لايستحق مالا كدقمن الميراثوتمنعون
والخبر(لاتدرون) وقوله

من إستصق المبراث (فر يضةمن الله) يعنىماقدرمن المواريثلاهلهافر اضةواجبة(ان الهكانعلا

قرهرب ||حكما) ي<عنىاكاتنعاقم|هبالااشيحاءكقمبالفماقد رمنالفرائض وفرضمنالاحكام وقيل»عناءعلها
أخب
(تدأ
(أموم) مب
حهميث فراضصغارمع السكبارومخصالكبار بإلبراث كا كانت العرب
الق
لأنخ
كبم
حاقهق
كك( واججسلة مفوضع ||عذ
وثةال <_دها االنلهتعالى كانعلم|بالاشياءقبل خلقهاوم,زل كذلاك
نبصتبدرون (نفعا)عييز||:فل وف معنىلفظة كأانقثلا
لمله كان
والمءنى ؤرضاللهالفرانض الثانى حك الزجاج عن سيبو بهانهقالان!او لمماشاهدواءاماوحكمة ومغفرةوفضالانقيالط
الاح اسه 6

لاسرا

0

0 9

كذلك وإيزل انمناهشعلاىهدتمالثااث قالاخخليل

اديرءنالنهعزوجل عثلهذه الاشياءكابير بالحال

والاستقبال لانصفات التلعالىلايجوزءلبهالزوال والتقلب م قولهعزوجل (ولكم نصغمائرك

© ||أزواج؟ ان يكنطن ولدفان كانطن ولفدلكم الربعمما ركنمن بعدوصيةبواصأيودميجن)هذا

 1مبراثالازواج منالزوجات وقالتعالىف مىيراث الزوجات :ن الازواج (وطن )يعنىلازوجات (الربعتما

لمعاوت رركتمان لمكن > ولدفانكانلك ولدفلهنالع ماتركممنبعدوصيةتوهون بهاودين)لماجعل
يم
النافم داأنتم درون
ملوهفجى !لبسبىلارجل مثلحظالانئرين
الهف الموجب النسىحظ الرج_ل مدلحظالانئيين جاعللال
تفاوتها فتولى اللهذلك

فضلامنه ولركلهاالىاجتوادم لحز معن معرةةالمقاديروهذه!لةاعتراضيةمؤ ةكلادموضع طامن الاعراب

و

ذلك فرذا(من الثهانالنهكانعلي )بالاشياءقبلخلقها( حكيا) ىكلمافرض وقس
(فريضة) ونصبت :صب ددرالؤٌ كدأىفر ض

نوارريث وغيرها (ول؟ نصغ ماتراك أزواجم) أى زوجاتك( 5ان كن طنولد)أىابنأو بنت(فانكان طنولد)مم أوم
الم
بعسانركتمان يكنلل ولدف ناكان > ولفدلهنالع م#تركت
غير(فلكالر بعماتركنمن بعدوصية بوصينبهأاودينوطن الر

منبعدودي نهوصونبهأاودين)والواحةوالجماعةسواءفالبعوا'طن جعلميراثالزوجضعفمبراثالزوجةأدلالةقوله|اذكرمشل ح

(إواكانتوا<دةفلهاالنصف) أى وانكانتالمواودةهنفردةواحسدةءدفىعلىكان الناء+والنصب أوفق لفولهفانك٠ننساء فقاناقد

ىلانفراادف احكمهماحالالانفراد
< 0ك المثتين فىحالاجماعهمامع الابنوح المناتواابنت فىحالالانفراادوميذ 5كرح>البنتين ف ا
قلتحكمهما حتاف فيهفاانعباس رذى اللهعنهم ان:زط"مامئزلةالوا<_د 5لامئزلةالجاعةه وغيره م ن ااصحابةرضىاللةعنهم أعطوهما-م

لاعس

قرلداللذ كرملحظ الانثيين و ذلك لان منمات وخاف بذبنااوفاالثاث لابنت وااثلثان لانفناذا كان الثلثلينت

واحدة كان الثاثان للينتين ولانهقالفق خرالسورةانامى ؤهلاك ادس لهولدولهأخت فلهاكم_.غمائرك وهويرثها نكن ٠طاولدفان

كاتااثتتين فلهماالثائمانمائرك والانتان امس رحهابالميتءنع الاختين فاجوبواط-مام وجب اللهللا تين ولم«نقصواحظهما عن حظ
من هوأ

ممم

كاولانالنت لاوجب ظامعاًمها الثلث كان

2222

أحرى ان حب طاالثاث اذا كانتمع

الت متاياز ون لاحتنا

(2

الى(دانكانت واحدة) لعج | مقت ١
تع
وقوله
وهذانص واضحف الى إذ
ريع
بإللئينلابنتىسعد بن الب

راحدة(فلهاالتصف) يعنىفر

خاطنا

ا ثلما01

ن غيرمك  5وروهماوا اإداء ١
(دلاو به( يعنىاأبوىالميت كنابةع ع

(ا-كل واد مهماااتترق مارالك ان كانلهولد) إعنى أنللاب والام.هم وجودالولد أووادالابنا-كل |

واحد منهماسدسالمبراث واعل ان اسمالولديق -فىالذكروالانئىفاذامات المستوترك أببنووولدا
مع الولدالذ ا
داس
سض ولل
لبالذر
ا_دس
بامالس
كذراواحدا كانأواً ككرأور لك بئات فانال

بالفرض ومع الات لالسدس بااتعصيب وهواليامنالاتلركووهال<مع_الدمةنتالب_دسبالفغرض

أهفلامهالئلث) يعنىانالميتاذاماتعن
يىت (وورنهبوا
ميعن
الد)
وبالابالفتىعصيب (إفانلميكن لدو
ااخلذاملاابل,ابقالفرض والتعصيب
أبوبنولدس لهوارثسواهمافان الاالمتثااذثبالفرض وي

معهامة

5

كك

ايا مع أخمها لوانفردت

مهه

اثانوف
ثم
حابلط

الآنة دلالةعلى أنالمال
كادللذ كراذا ليمكن معه
ألناتىنهجعل لاذكرمثل
حاظلاين

وقد جع_ل

للا الثدف اذا كانت

فيكون الال ينهم ثلاثاللذكرهئ_لحظالانثيينفان كانمعالابو  0جين فيفرض للام
ه
م
ثلثالباق يعد نصيب الزوج أوالزرجة (فانكانله)يعنى لمت (اخوة) يعنىكذورا أوانانا(فلا
حااللانفراد ضعف| انف

مدر دةفعم انللد كرف

5

التركهاذا ا

00

أن لثلاثة ححبونالام

اىلدس وان الا الواد_د اوالاتالوا<_د ةلتايجب الام منالثاث الى الى_دس
ن الثاث ال
ف

ونفالا كثر ونءن الصحابة يقولوناالناخو بنححمان الاممن الثاثالىالسدس
الا ب

وبة
الاح
لاس
ااءنء.
وهذاقولتمروعمان وعلى وز بدبنثابتوا+هور وقال

الاممن الثاثالى

السدس الاأنيكونواثلائة قال!بنعماس لعمانصارالاخوانيردانالاممن الثاثالىالس_دسواتما
قالانطهتعالى فان كانلها<وةوالاخوانفىاسانقومك لسابا<وة فقالعهاننانىانقومك نوها
باخوبن ولاأس#تطيم نض أمىقدكانقبل وىانمانشهذا الا<ة_لاف لام ماختافوافى أقل المعوفيه
قولان- -دهماا ن أقل الجسعاثذانوهوقول القاذ ىأ ف رالباقلالىو*#ةه_ذا القولا نك إذاجعت |

َأحَذا آل واد فهما جاع ة لاأن ل المعضميعلى شاوولقاال!نتبنارى التثنية عانلدء ,اطع
هدمابدناود وساءان
ومث-هور فكلامم بقاع امع علىامهنم 3ن ذلك قولهتعالىوك تالحكمهم شواه

ب كااوالقولالعاقأ 0000 5وهوقول
عايههالسلام ونه قولهته لىفةد صغت قأوبكار ,بد قاما

بلام بالاخو بنادايلاتفةواعليه وهوانافظ الاخوة,طاق
لاصعحاوسانااءحا
اال
جهورالعاساء وهو

( ه؛ (-خازن) -

اول

(

ولوقل واسكل واحدمن

وهوالكل وااضمير ىق
(ولابوبه)لاميتوا هراد

الاب والام لسعاي

الاك (ا-كل:ايها
السدس) بدلءن لابو به

بشكر ربالعاملوفائدةهذا
الددلانهاوقيل ولاو به
السدس لكان طاهك

اشترا كهما ذيه ولوقيل
ولابو بهالسدسان لاوهم
قسمة السدسين علمهما
على السو بةوءلى خلافها

أبو بهالسد س لذهبت فائدةلا كيدوهوالتفصيل رمد الاجالوالسدس

مبتدأخيرهلابو بهواليدلمتوسط بنهماللب ان وقراراًلأحسن الس دس والربعوالعّن والثاثبااتخفي(فممائرك ان كانواد) هو يفم
نلهولدوورثها بواءفلامهالناث)أى مارك والمعنى وورثهاًيواهفس سلانهاذاورثهاً بوادمع ا
على الذ كروالا:نتى (فان/م يا ٠

.وحين

كان الامثلث مابمق بعد اخراج نصيب الزوجلانلثما رلك لانالابأقوىمن الامفىالارث ,يدلدل أنلهضعدف حظها اذا خلصا وأؤذضرب طا
ب حازتالام
الثاث كلا لادىإلى حط تصيب#هعن تصدموافان امسأةلوتركت زوجاوابوبن فصارلازوج النصف وللامالناث والباق للا

كر فبلنامه,كسسراطمزة جزةوءلى
اىمللذحظ
سهمين والابسهماواحد فينقاب! .الى | نكو انلا نت

له)أى للءيت (اخوةفلامهال_دس) اذا كانلاميتاثنانءن الاخوةوالاخوات
م#سبواء
افىج
لياف
الاخ
والاءمان ؤااءلات وا

جاورةكسراللام(ذانكان

فصاع_د افلامهالسدس والاخالوا<_د لاحب

ذان
لدادالاب يسقطونمؤلاء
وأج
أىو
وافى
قول عمر وعمان وعلىوامبسنعودو بهقالمالك والاوزاعى والش

الثلاثةو بإلاخللبا والاموذهب قومالى أن الاخوةي ةسقطون جيعابل+دكا قطون بإلاب وهوقولأب

بكرااصديق وانعماس وامعلاذدورافداىءوغائكةو بهقالالحسن وعطاء وطاوسوأ بوحديفةوالاقرب من
اافدانكان م اعلودأح
علالبثم
نما
الث
لبااتببعسةدطمنوى فاقراملهامبنثما بن الابنواونسف
اعص
ال

فاث فانل ,يكن فجلدلاخ للاوبالام ثمالاخ
من الاخوة والاخوات للابواالامأوللابيشتراكلامنبر
للابثم بنوالاخوة يقدمأقر مهمسواء كانلابواأمأولأب فاناستو ياالفدرجةفالذى هولأب وأمأول

ثمالعملاب وثأمملاب بثنومهم عل تىرتايلببانخىوة ماملعامبثمعم الودعلى الترتيبفانم,يكنأحدمن
عصبات النسب وعلى المتولاء فالميراث للعتق فانم يكن حيافلءصماتالمعةق وأر بعةمن الذ كور
يعصبون الاناث الابنوابن الابنوالاخ للابوالاموالاخللابفاوماتء ن ابنوبذتأوعن أخوأخ

لاب وأمأولابيكونالمالبنهمالاذ كرمثلالاحنثظ.ين ولاإيفرض للبنت والا<ت وكذ اك ابن الاإ

(فانكن نساء) أىفان

نعصب0

فوقهاذالمأخذ هن الثلثين شيا -تى اوماتعن نتانو بنتابن

ذلامنتين الثلثان ولاثيء 1منت الابنفانكان فى درجتهاا بن ابنأوأس_فل منهاابن ابنابنكان الباقينو

تءن بنت وتخكان
اتى
مح
وبة
لعص
كانت الاولاد نناء لضا إلذ كرمثلحظالا شين والاختللابوالام أوللابتسكون معالب::ت
يعبىبناتلميس
عهن ابن للينت!انصف وااياقوهواانصف للاختولوماتءن بنتين واًخت كانلابنتين الثلثان والياق للاخت

(فوق اثنتين) خبرثان

وددلءلى ذلكماروىعن هذيل بنشم حبرل قالسئْلأبوموسىعن ابنةوابنة ابنوأختفقالللائة

سعبوندو أخبربقولبىأموسى فقال!'نمسعودلقد
شكال [وصقفة لنشاءاع |انصف وللاخت!انصف وأت!بن مسعودفسمئل
أقبضقىضاءرسول االلللهصهلعىايه وس ! للابنةالنصف ولابنةالابن
نساءزائداتع_لى اثنتين ضلات ومأناامن المهتدبن ثفمقباهلا
(فلهن ثلثامائرك ) أى
اإلسةداسلتسثكلثين ومابقفللاختفأخبر بوومى بقولابن مسءودفقاللاألوىمادامهذا امبر

تلان الأكنا كات
فالمبراثع_ أنااتارك
«واليت

 50أخرجهالبسخارى وآماالتفسيروقولهتعالى بوصيك اللهأىيعهداايكو  1ض عليكمفأولادميءنىف

سبان
اقنقا
لنتءا
ادلا
أمى أولادكاذاءتمو الوصيةمن اننهايحاب وانمابدا النهتعالىيذ كرميراث الاولا
الهذلاقندمةذ كرميرائه .للذكرمحثظلالا ثثيينيعنىالونلدالذكرلهمن |ايراث
بولده أشد منتعاقه بغيرهف

ضعفاسهام الانثى فلاذكرسهمان وللانئىسهم فلوحص ل املعاولادغيره_م منالورثة مأنهل الفروض
فلاند.ين (فانكن)يعنى المتروكات
كلابو بن أخدواة روشهموماقبعدذلاثكانين الاولالدذ كرثئلس إ
منالاولاد(نساء فوق اثذتين) يعنىبننينفصاعدا( فلهنثلثاماترك)وأجعتالامةعلى أن لبنتين الثلني

ننعالى قا
لمذناتهلا
الاماروىء ن ابن عماس ابهذ هبالىظاهرالآبةوقالالثلثانفرض الثلاث.ن اال

فناكن أساءفوق اثنين فلهن”اثاماترك فعل |لدلينلانساء اذا زد ن على النتين وعندهان فرض الثنتين
ههبو ريضأاالو»-الاولانالنهتفلىقال
لاذ
اباةة
نه بوجوهؤي
ءأ
بحدةر
يلوا
جرض ا
النصف كذ
وفذللك ين حصول الندف تصيمالليثتين الو_» الثانى
ةلنص
دملا
حؤ
انف
و!ا
لها
لةفا
وان كانت واحد
لابة تقدعاوتأخيرواالتقد برفا نكننساءاثثتين فافوةمافلهن الثلثان الوجثهااانالافظةفوق
اانف

اضي بوا الاءذاقوانما
ههناصأةوااتة_ديرفان كن نساءاثنتين فهوكقولهفاضر بوافوقالاءناق يعفنى
ظءا بعلان العربتطاى علىالاثنين جاعةبدليلقولداتعالى فقدصةتقاويلكوأجه
لينفنسا
بثنت
سمى الا
الرابع قالعاماءا ل+هورانماأعط:.ا الينتين الثلثينبأو ابهلران لاناللهنعالى جء_للابنت الواح_دة
بقولهانام وه ككلس
النصف بقولهتعا ىواكنانت واحدةفاهاا لنصف وجعل للاخت الواح دة!انصف
لهولدوله خت فلهانطه_مائرك ثجمء_ل للاختين الداذين بقولهفانكانناانتين ذلهما'لثلثان فاماجء_ل
لالاختين الثلثينعاءاان للمنتين الاين ةياساعلى الاختين الوجه دامس ان النبىصلىالتفعليهوسمقضى

بالثلنين

لمان
|ا الزهرىوالاوزاعىواً جدواس<ق

لاروىء ن جابرأنرسولاللةصلى الئةعليهوسل قاللانوارث بين أاهل |

غدر
بل ح
«لتين أخر+هالترمذى وقا

بانلعاص ان رسولاللةصل اللةعليه

و
ربن
ملله
عبدا
ي#بءن ع

وسقاللابتوارث أهل,م.لتان شى أخرجه أبوداودوجإهالآخرون عل الاسلاموالكفرااك كف رعندهم
لانن
«إتواحدة فتور نت لعضهم من بعءضلا يكون فمهاثرات اموا

وات

الرقيق٠ا

مع الأرث نا

كاين سي والرى  2الأرافلان

كان|اقتلأوخطألاروىء نأفىهر برة

عن النىصلىالنهعليهوس] قالالقاتللابرثأخرجهالترمذى وقالهذ|<د اكبلااعت والعمل عل وعد كنال
ان القائللابرث سواءكانااقّل عدا أوخطأوقال بعضهماذا كانالفستل
أهلالعم

ا فانويرثوهو

قولمالكوع,ى لوت وهوأن موت المتوارئين وذلكبانال

ا وماسيق

كانت ديانه يقيذانء دمونه دن ورلاه
مونه ذلارث أ_<-دهمالآخر بل,كونارث كلواح دك منهما ان

فصل  6والسها م انمحدودةفى المرائضالمدذ لورة
الت

الكدس فاانصدف فرض جسة فرض الزوج عندءكل مالولدوفرض | الينتالوا<حدة

اللتار بنتالانء 0

ا

 2 5باللهعزوج ل ستةالندفوالر بعوان

مرص
دلابولاف
اصابوة رض الاختاواحة

لودولان فض لبتي فساعدا 00 0
3ع

55

الات 00

1

الاختين

والام أوللاب والثاثؤفرض "لاثة رض الاماذالم ,كن:للميتولدولااثنانمن الاخوة

وط في “أ الباق بود
ن
|الاخواتتالافىمس_ثلتين_-١داهمازوجواً بوانوالاخرى زوجةواًوانلال
و

ظنصيب الزوج أوالزوجةوفرض

الاثنين فصاع_داءن أولادالامذ كره.وأتثاهم في هسواءوؤرض امد

كن الس

له الد.ددس

ا لال
1ض
ر

إصاسبتر ًُ

ل

وائنانم نالاخوة ا
وولدانا و
سيعة فرضالاباذا كال لاعدتهوأدوفرض الاماذا كانللميت ولد

و|الاخوات وذكن كناد لكلنحت ولد :و.عالاخواذا كان فىالبإ صاحبة رض وكاناك ان ا

ا
ظ

001

افاسيةيعالاشوقوةرن كلد زا داك وفرض الواخدة ن أولاةالانم كزاكان زا
بناث الابنمعبنتالصابتكمل الثائين,ارفك

وات تفع الات الاتالام 00

ل"
ا|لها ين (ق)عن إبن عباس قال قالرسو لانلةصلى اللهعايهه وس لأألحقوا الفرائض,اهلهافا؛ قىفهولاً.
حت
|الدبن فسخ النهمنذلك مأ
ر<ل ذكر( خ( عن ابنعماس .قال كانالماللاولد والوصة | و

لاك كر مثل حظ الا:مان و جعل ا( بر نكل واحدهم_ماالسدسو الأأثورح

شعل'

| الما#الغن والربع

ولازوجالشطروالر م اه
لقصل ص ردى عن ز يدن حقال ولدالا ,ماء > خزلةال ,ابناءاذالمكن دوهن ابنذ كرهم 61رهم
ان "كفا زلةارين
ولد عحبونم؟َ .-و نولا رثْهلدانيع
 0ماه م كانثاهببرلون كبام

لدت
١
د5

ةةوله صل اللهعامهووس
ال
الشف ولاوالانننق

ن
اب ْ

1ألقو ١ا ألمرائض بإهاهافشاى فهو

لأوى رجلذ كرفىهذا الحديث د ليل علىأن بعضالورثة ححب البعض واعب حجان <ب نقصان
والزوجة من الربعلاعن  00الناثاك ااسلاسوكذاك الاثدانمنالاخو:الراك
الامدانالثاث الىالس-دسضسوا ماالثالىودهووخة  ارما ن فهوان الامسقط | ات

يك ١

واولادالام:وهم

الاخوة لاه سقعاونباز ب-ة بإلاب وال+دوان علام بالولدووإدالاءن وأولادالابوالاموهمالاخوةالاب ْ

والامرست طون بثلاثةبإلاب والابنواءنالابنوان سة اواولا قطون,الحدءلى مذهيز يدبنثابتوهو|
يي
2
.ب
ي
ت
ل
0آ
ب
بآ0
ي
7آ72
ي
آ_2

هح
و
كم
ا0

ا
_اءءندزابتنالر بيع النقرباستشهد
ىقاسلعط
والسكاى 'يزات فىأ كمةامى أةأوسبنثابث و بنفائهو

نوم أحد ويرك بنتين وامأة وأخا(ق)عن جابررذىالتقع:هقالجاءت امسةسه بنالربايبعنتيها
س_إ فةااتبارس ولاللهانان|بنتاسعدبنال بريعقتلبأوعمام».ك
هلل
علللهديلىا
ل
هبن سعد رسو ا

بوم أحدش هيدا وان مهماأخذماطم افريدعطماملاولاينكحان الاوطمامال قاليقذىاللهفىذلك

ل الىعمهما فقالاءط ابانتلىسثعلدأين واعط أمهما
سيه
وهعل
فنزات آنةالمبراثفبعث رسول اللصلىالل

ولك أنرجهالترمذى واقاللاجلاسدهىكلاينةلهالبورثونال+وارى ولاااضعفاءء.ن
هايق
العفنوم
الغلمان لايرثالرجلءهن ولدهالاء.ن أاطااققتالفاتءبدالر .حجن أخو<سان ااشاءعروترك امراة
ية
آهذ
للى
اتءا
دننه
ل
وسجس بنات-ذاءالورئةو اخ واماله فكت اص أناهلاىلىصلىاللهعايهوسلم فاذز ا

الكر عمة وقبل الشروع تففىسيرهذهالآبةالكر عة تقدم فصولاتةضمن أ-كام اافرا'ضوأصول
قواعدها

ملإفصلفى على تعلمالفرائض 6د اعلرانعم الفرائضمن أعظم العلوم قدرواشاسرفهاذخاو أفضلها
أانالشمر يعةوفر ع هن فروعهافىالحةيقةاشتغل الف_در الاولمن ااصحابة
 | 00دهى ركن من رك

بدصيلهاو-:كاء .وافىفروءهاواًصوطاو ,كىفف فىضلهاان اللعهزوج لنولىقسهتهابنفسهوا نزطافىكدابه

مبدنة من قحدسلهوقد حث رسولالله هلىاللهعليه وسلتععللىحيهافماروا أ بوهر برةقالقالرسولالله
اللىنةع ليهولتاعللهفوراا ُض والقرآنواحلنوااسفانى»ةبو أخضرجه مرفهذيىوهقاالخطراب
والعلمر فوع و بوشكان حتاف اثنان فالفر إضة
وض
وأخرجه أجد إحنمل وزادفيهؤمفاقنىابمى
عأفىهر برة قلقال رسول االلللههّلىعليه وإتعاموا الفرائض وعاءوها
حاندا برها ن
أاد
فل
فانه انلصعفلل وهوأولعلبو وهوأولثيئ ينزعءن أءتىأ خرجهابنماجهوالدارقطنى

علإفصل ف بانأ كامالفرائض  6اذاماتالتولهم ,بدأ بتجهيزه»نمالهثمتقغى دبونهان كان
عليهدين ثمتنفذ وصاءاهومافض_لبعدذلك منمالهيقسم بان ورتوالوارثون»ن الرجالعثمرة الابنوابن
الاإن وان سفل والاب واد وان لاوالاخ سوااءكانل با وأمأولابأولااموابنالاخللاب واألوامللاب
وانسفل والممللاب والامأوالاب وابناهما وانسفاواوالزوج والمعةنى والوارئات من النساءس_بعالبنت

و بنت الابن واسنفات والامواالجدةوانعات والاخ تمناكلجهات والزوجةوالمعتةة وستةمن هؤلاء
لابلحقهم الححربمانبالغيروهم الابوان والولدان والزوجانلانه ليس ينهم و بايلمنيتواسطة ثمالورثة
لزنه شيف صافيرث بالفرض الجردوهم الزوجان والمئات والاخوات والامهات والجدات وأولادالام
وصتذف برثبالتعصيب وهماابنونوا لاخوةو بنوهموالاجمامو بنوهم وصنفبرث بالتحصببتارة

ايلبم يكنلاميت ولدف ناكانلهبان ورث الا باافرض
ذتعه
اثباا
و بالفرض أخرى وهماالاب واد فير
السلدغسرض
با
السدس وا نكانت بنتورث

واأخذ الباقبالتعصيب والعصبةاسملمنباخذجيع المال

|رد و باخذمافضلعن حاب الغرائض
اذا نف

ملإفصل6د وأسباب الارثثلاثة ندب ونكاحوولاءةالنسب القرابةبرث بعضهم بعضاوالنكاحهوأن
كاح والولاءهوانالمعةق وعصياته يرونالمعتق والاسباب
نسب
لب
امه
برث أ<د الزوجين نهْصاح
اف رلايرثالمسل اولماسم يرث الكافرماروئ عر اشامة بن
كدين
ل ال
اتلاف
ف#ةاخ
التىمنعالممراثآر بع
زيدانرس و الللههب اللهعليه ولقاللايرث ال السكافرولاالكافراا| أسرجاهفى الصحيصين فاماالكفار
فيرثبعضهمبعضامع اختلاف ملاهموا أدباالهمكلافنركاه .ل واحدةوذهب بعذهم الىاناختلاف الملل

والكفر نع ااتوارث أإضاحتىلايرثاابوودىمن اانصراف ولاالنصراتىن الجوسى والىه ذاذهب
سد

لم مم عمل ل

صم 2مج

سه ص عو ع ممح عع سرعم عمددعو سي م ع مس ع و م

ب و

0

الزعرى

00107002

فليتقوا واليلقوهلواقولاس ديد)المرادمومالاوصياء؟م وسابإنخسواافيلخلافوا علىم فنىتخوره ,من اليتانىفيشفقواعلم_م خوفهم
أنفسهمو إصوروهحتى لاجسسرواءلى خلاف الشفقةوالرجةواومع مافحيزهص|ةللذ.ين أى
علىدر نهملوركوه ضعافاوأن ,قدروا ذلك فى

وايخش الذين وصفحتاهطممامه_ملوشارفوا ان يركوا خافهم
ا كفم وقول هوخطاب لاولياءاايةاىوالمعنى وايش

(91؟)

تدضارهم خافوا
ذر يةضعافاوذ الحكعن

من خاف على ولدهمن لعدمونه ان؛ضيعمال

رىه يهمفليحسن اليه
اليمالذعيف الذىهوبذةرغيرهاذا كانفىخرهوالمقصودءن الآبةمن كتانف
دفعهلمن بعده (فليتقوا الله) يعنى افلام الذىتقدمذ كره
اني
لب أ
واح
ابهم
بفعل
وليه أووصيه واي
(وايقولوا قولاسديدا) يعنىعد لاوصوابافالقولالسديدمن ال+السينعد_داار يض هوأنيامصهان
قفوفلالب_د يد هالناوصياء
احر
الا
وا ن
هتهو
تورث
يهو
صولد
واقل
يتصدق بدون الثاث ويترك الب
وأواياء اليتائىان,كاموهممابكامون أوالادهم ولايؤذوهم بقولولافعل ف قولهعزوجل (انالددين
كباون أموالاليتائىظاما) قالمقاتلوابن حباننزات ف رجل منغطفان يقاللهمى ثدبن ز يدولى

ماليتيم وكان اليتم ابنأخي»فا كلهفائزلاننههذهالآبة'نالذرينيا كاون»وال اليتائىظامايعنى
حواما بغيرحق (انمايا بكطاوننفهمنارا) يعنىسيأكاون يومالاقلداذمةىفيماىكاوننارابمايؤل

سقادلى يبعث  1كلمل اليتيمظاسابو املقيامةوطب النار رج من فيهوءن
لامة
اليهأص ه بمومالقي

رد" ىقال د ثناالنى
وسع
لت ى
مسامعه وأذنيه وعيذيه ونأفه ريفعهمن راآدبا "كل مالاليم وفحدا ن

صلى الثةعليهوسل عن لأيسلرى بدقالنظرفتاذا أنابقومرطكممششااففرالابل وقدوكل من ياخذ

بمشافرهم ثعمل فى فأواههم صخرامنناربهخرؤجملنأساافءلهقمقااتيلاجهبرؤللمناءالذبن
يل
ميل
اىسب
بكاون أموالاليتائىظامااءابا كاونفبطوهم نارااوقينملاذ كرا اكللنار عل
لا كل باذكروان
والتوسع افلىكلام والمرادانا كلمل اليتيمظامايفضى بهالى ماروصاااخ
كان المرادساث رتاواع الالافات وجيع التصمرفات الرديئةالمتافةللمال لانالضرر>ص-ل بذكلك

لليقيم فعبرعن جع ذبلالكا لاكنلهمعظمالمقصودوانماذ كرالبطون تأفكهيودكقولك رأيت
بعينى وسمعت ,اذى (وسيصاون سعيرا) يعنىبا كاهمأموالاليتامىظاما وااسعيرالنارالموقدةالمسعرة
ولمائزاتالهانب«ةثق ل ذلك على الناس واحترزواهن مخااطة اليتاىواأ.واطمبالكاية فق ذلكءلى

اليتاى ف#خزلقولهن اعلىوحاانلطوهم فاخوا  0قد نوهم بعضهم ان قولهوانخالطوه ,ناسخ ذه

الآنةوه ذاغاط يمن توهمهلانه ذه الآبةواردةف امن معن أمحوكاللاليتائىظاماوه_نالايصبر
كه وتالان 1كلمال اليم بغير-ق

من أاعلظاهثام وقولهوانخالطوهمفاخوانسم واردءلى سبيل

الاصلاح فىأموالاليتائىوالاحساناليه ,وهومن أعظمالقرب ف قولةتعالى (بوصيك اللفى
أولادم لاذ كرمثلحظ الانئيين) ااختلاعفاماءفسبب نزوله_ذهالآبةفروى عن جابرقالمضت
فاناتى رسولاللةص باللعلي»وس يعودن وأبوبكروهصاع سيان فوجدانىأعمىءلى فتوضأًرسولالله

كيف أصنع فمالى كيف أقضى فمالى فلبن بثيئ -تى نزات اآلبمةبراث

وف روايةفقاتلابرثنى

ىنزات بوصيكم اللهف أىولادموفىرواية
نثزات] بها لفرا'ضو رفوابة أخر:ذ
الا كلالة فكي ف ال بفرا

أخر:ى ف بمردثليىأحتى نزلت آبةالمبراثإستفتونك قلالليهفة>.ع رجالهببخارى ومسلوقالمقاتل
عظ الد كروغيقلللاثيين مهل

عابهم الضياعبعدهم لذهات

كلل ودراب انا

والقول السديدمن الاوصياء

ان يكاموه ,كايكلمون
أولادهم بالادب الحسن

ودعوهم بيابنى
والترحديب ي
وبا ولدى (ان الذين

بأكاون أموال اليتاى
ظاما) ظالمين فهومصدر

فى موضع الال (اعما

ا كاونف بطونهم) مل ء
بطونهم(نارا)أى.ا كاون
مار الىالذارذ_كانه نار

روىانه يبعث 1كلمال

اليتائى بوالمقيامةوالدخان
حرج قمبنره وفمينه

وأذنيه فيرف الناس انه

كانياً كل مال اليتيم فى
الدننا (وسيصلون) شاى
وأبوبكرأى سيد خلون

(معبرا) نارا املننيران
مهمة الودف (بوصيحم

الله) بعهداليمو ياعم
رف أولادم) ف شان
مبرائهموهذ!اجال تقصيله

(لاذكرمثلحظالانئيين)
أى لاد  1هدم أى من

أولادم ذف الراجع
اليهلانه مفهوم كقوطم

السمن منوان بدرهم وبداً

حظ الذ ك رأوالاتتى نص ف حظ الذ كرافذ ادمضوعف حظهاذلك ولانممكانوايورثونالذ كوردوث

الاناث وهوال بلورودالآبة فقيل 80ا

ىفهىن حتىكر منمعادلائهممنالقرابةعثل
ظ
حاد
نر عف طمنصيبالانأث فليانم

 ٠مابدلون بهوالمراد حالالاجماع أى اذا اجتمعالذ كروالاك ناينالنهسهمان طكامناسهمين وأمافىحال الانفرادفالاءن؛اخذالمالكله

عخذلايانلهثلثايننواهلاتبعه حكالانرفباقدوله
يتالنتا
واللبن

لدشكل
القولكوناما الاو0
ا
0
قدم اليتاىاث

واواالقربى ب)عنىالقرابةالذي لابرئون (واليماى والمسا كين) اما

م وحاجتوم

(فارزقوهممنه)

أىفارضخواطممن

المالقبلااقسمةواختاف

اهلعااملاءآفبىةفهقاذلقومه_ذهالآبةمنسو<ةبا بةاللواريث وهذاق_,ل نزول آيةالموار يثُفاما
نتآزباةالموار لياثجهعااهتاوسخةته_ذهالآبةوهى روابة
وقتادةوقالقوم

المسيب وعكرءةوالضحاك

مجاهدعن ابنء,اسوقولس_-عيد بن

هى كمةغ_برهنسوخةوهى الروانة الاخرىعن ابنعماس

أاءببىنر باح وسعيدبن جبيرومجاهد
وهوقول أبى»وسىالاشعرى والحسن واألفعىاليةو الشعبىوعط
اىين
بعل
والنخى والزهرى ثماختاف|اعاماء بعدالقولبائهاكمةه_ل هذا الامى أمى وجوب أوندقو
أحدهما انهواجب فقيل ان كانالوارث كبيراوجب عليهأنيرضخ! ن حضيراااقسمة يمن المالبقدر

(أولواائربى)*نلايرث

يذم و يقول افىلاأء لك هذاالمالوهو
اعت
رأني
تطيببهنه »وا نكانالوارثد_غيراوجبءلى الولى
رئة
وان
لس
انعما
نلاء
اءقا
كعفا
طؤلاء الص

من الاجانب (فارزقوهم)
فاعطو:هم (منه) قفابرك

ا
ذاك
هاأم
الولى أوالودى انىل

كبارارظوا المووانكانالورئة دغارااعتذراامهمفيقول

!ل-الوانماهولادغار ول وكانلىمنهثيئ لاعط > وا نكب روافسيعرفوا

حقكم هذاهوااقوللءروف وقباعلضهمهذ!-ق و.ا.جلب!!فدىغارواكك.ارفانكانالورثة كبارا

الوالدانوالا قر بونوهو

تولوا أعطاءهم بانفسهم وان كانواصغارا أعلى وامم-م وروى 2د بنس_بر بنانعميدة السامانى قسم

أعسندب وه--و باق م

لج_الىبةهذوقال لولاه_ذهالابة لكان هذامن مَالى
أموال ينام فامى بشاة فذحت وضنعت طءداماالا

ينسسخوقيل كانوا5

سصمة الاء .فاانذا آالام االىةل-امةرضين والرةبقى وماأشبه
قخت
بنم
وقالامسن وااخخجى هذا الرض
ىى*ءن
حلذ
تع ا
سمتا
ذاث فقوإواطم قولامعروفاوق_لكانوايعطونالنابوتوالاوا قور ثالثياب وال

|قسمتهوااقولاك فى ان هذ |الامى ندب واس باب لاعلى سيل الفرض والاحابوهذ! القولهوالاصح
المراث (وقولواطمقولا | 5
مءروفا)ء درا جيلاوءدة
<سنةوقيل|اقو[المعروف

الذىعليه العملاليومحوّا<دواطذ! لقولبانهلوكان طؤلاءحق معين ايينهاللتهعالىكابينسا رالحقوق
وكا جب وقيل فمعنى الآبهاَنالمراديااقسمة الوصية فاذاحضرالوصيةمن
رنذل
يناا
غعاء
فيث لبين
لابرثهن الاقر باءواليتانىوالمسا كين أمىالنهالوصى أن جع لطمنصيباءن تلاك الوصيةو بولطم
ذلك  0وفاوقوه(وقولواطم ةولامعرهلوانتم :اقلبععطرةبان والاذىولهتعالى(وايحشس

ماأعطوهم ولاعذواعليهم

الذينلوتركوامن خافهمذر بهذعافا) يعنى أوولاد ادغارا (إخافواءابهم)يعنى الفقرقيلهذاخطاب لين

(واءش الذينلوتركوا

ضرهااوت فيقولونلهانظرالنفسكفانأولادك وورثتك لايغنونءنك
حادونء :دالمر يض وحقد

من خلفهم ذر نةضهافا

خافواعاموم

شيأقدم انف_ك

اعدق وتصد

قوأًعط

ا بزالون بهحتى بأقىعلىعامةمالهفنهاهم الثهعنذلكوأمسهم

فوسبتولإجحفوالم كان تكرهونبا 155
نانبأ ولننالوطلراد دو ارتدعل اثاث

منأ ولادهالصغارمن مالهوحاصل
رىأ
كضعل
ااضعف والجوعمنغ_يرمال فاخدوا الله ولاتحملوا لمري
ل
لك
الاخي
فس_لك فلاترضه
هذا اكلام م 1لناكترضىءثل هذا االفنعل

وكانهلوكانهذ! القائلهو

علاي معالةيت-كففون!!:اس مع ضعفهم وعزهم
د دو
ملواد
المودى أسمره ان > مهمن >ضمره على حفظ ماله
وقل هوالرج ل > ضير:الموتو ير بدأنهوصى بذئ ذ.قوللهمن حضرهمن الرجالاتقئألنةوأمس_.ك
أموالك لولدك فمنعونه ه عن الوصمةلاقار :نهل نحن ككل الآنه مل أن كرون  1حك مرا له
وككون المقصودنهيهعن تكثيرا! دية للا نبق ورنتهفة راءضعافاضائعين بعد.وبهثمان كانته -دهالآية

ق للتركهوان كانتقدترابتعدايفة  .لاك
رم
فصية
واثْقبل تقد براآئاث كالامنرادعنياان لاجعلالو
عصحابةأنهم أوصوا
كان المرادمنها دأونصى بالاث أوباقلمنهاذاخاف عل ورثته5اروىعن  0ال
الها عل 000

|6-0000

0

0

0

(فأذادفعماليمأموالفأشهدواءلييم)بإنتهسماموهاوقدٌ وهاد فعالاباحد

7م

ثئ وف تفيقمالكل من مالتمك غ-عزمسرف ولامبذرولامتاً”ا 1
يسدش
س
س

وتفادياءن نوجها مينعليكعندالتنخاأصم
والتتاكر

فى كه1

ولى العاليةوع .مد ةا[اسان وأنى وائل ومجاهد ومقأتأنهيأخدمن
'فروىء ن عمروابنعياس وابن جبير ا

مالالتمعلىوجهالقرض واختافوافى أنههلبأزمه|أقضّاءفذهب قومالىأنهبلزمه المَضاءاذا ايسروهو

تضةأىرض»ن مااليلتم اذااحتاج اليهفاذا
سر
 0 1قولهنعالىفلياًباكالعروف وامعروفب ا
أسسرقضاه وهوقول جاهدوسعيد ن. .-برقال عمربن اناطاب الى أت:رات فى م ن مالاللهعنزلة مالاليتعم

اناس تنك استعتقت وان افتفرت 1ا بالمعروف فاذااً

ركو

ون

اهولاقضاء

(وكق

بإلله

حسيبا) اس_ما فعا
بالتصادق وانا و تكاذي

أوخوراجع الىقولهفليأكل

الدردف اق ولا رف
فان اللخاسيه عليه

بل كون مانبااكلهكالاجرةلهعلى عله وهوقول اسن والشعى واانخى وؤتادةقالالشعى لاياًكاهالاأن

ويحازيه به وفاع_ل كنى

رصطراليهم] قّطرالى ميتمالقائلونبوازالا كلمن مالاليتم اختافوافىقولهفلياًكلباللءروف فقال

افظةاللهوالياء زةاوكنى

عطاء وعكرءةيأ كلباطراف أصابعهولاييسرف ولايكتسى مده ولابابس الكتان ولاال+لللكنيا كل

بتءدى الىمفعولين دليله

مارسديبه الجوعو ملباسيستر بهالءورةوقال المس نياكلمن تمر إدواينمواشيهبالمعروف ولاقضاء
عفاايمهاالذهب واافضةفلا ,عخاذلم:يهثهيرأفداندأخوذوقجبال!-كاى اروف هو ركوبالدابة نميب مماترك الوالدان
والاؤر بون وللنساء لصيتب
روى أرجنلاقال لناعباسانلىيتها وان لهأبلا
وله
يلمأنما
و2دمة الخادموليسّله نيا ك
فسيكفيكهم الله (لارجال

أفائس.بمنع امن ابلوفقال ابنعماس انكنتتيفى ضالةابلدوتم:أسر بإهاوتليط حوضها ول

نوم

ورودهافاشرب ذيرمغرس_لى ولاناهك ف الب وقالقوم المعروف أن يأخدءنلويد قباءههأجرة
عملوولاقضاءعليهوهوقولعالكه وجماعةء ن أهل العومقول تعالى (فاذادقءتم ١١رمأأمواطم ؤاشهدوا

ترك الوالدانوالاقر بون)

همالمتوارثون من ذوى
القرابات دون غيره-م

ااد وليس بواجب أم النهتعانى الوبلاىلاشهادعلى دفعااملاِلايلقىيم باعلبدلوغ لتزول
شمى
عليهم) هرذاأ

وتظهر بذلكأمانة ترك بشكر برالعامل والضمير

عنهالتهمةوتنقطع الاصومةلانهاذ! كانتعليهبنةبكاعندهن أنيدعىعدم!الفيض
الوصى وت قط عنهالعينعندا نكاراليكم القرض (وكئباللهحسيبا) يعنى حاسباوحاز باوشاه أبه
هُقوله تعالى 0رجالا سي ترك الوالدان والاقربون) ئزاتهذهالاية فى أوس بن ثابت الانضارى

قمنه

لعود اك

ماترك

(ندييا) نصسحلى الاختصاص

توفى وترك ام أنهو يقالط آكمةو”ثلاث بمنناهتافقام رجلانهماابناء ,الميت ووص_ياه يقالطما
رئونالنساء
أدنولهاشيأمن منالهوذلك انهمكانوا0
سويد وعرؤةفاخذامالهوليءطيا'مي بن نا
ولاالدغير من الذ كوروانما كانوابورثونالرجالو يقولونلايءطى الارثالامن قاتلوحاز الغنيمة وجى حوزوه روى اناوس
إن ارت رلك اموانه أم
الموزةؤاء تام هامس أةأوس الورسولالهم_لىاننهعليهوس /فقااتيارسولالثدمات اوس بننابت
ويدد ك:وثلاث بناتفزوىابنا
سوءئ
رك تلات بناتوانا امسأنهوليسعند ى ماأنفق علمون وقد ترك أبودن مالا<سةا وه
تمهميرانه مونوكان أهل
وعرؤة ويلعطيانى ولابنانهمنه ثيأوهن فجىرى ولا,طعون ولاس ةين ؤدعاها رسول الله صلىاللةعايه
الخاهلئة لاورثون النساء
وس فقالاايارسولاللهان ولدهالابركين فرساولاعملولاك«لانكين عد وافانزلاللههذهالآبةو بينان
الارث ابس دا بالرجال بدلوم يشترك فاليرهجالواانساءفقال»الىلارجاليعنىالذ كورمن أولاد والاطمالو شر لونلات
ايت وعصبده نص بأى حظ مائرك الولدانوالاقر بونيعنى:ن الميراث(ولانساء نصيب) يعنى وللاناث
أمونلاد المرتحظ (ماترك الوالدانوالاقر بونمماقلم:هأوكثر) يعنى»ن المالالخاف عن المت الغنيمة لخاءتامةالى
يمعنى| عنى تصديا (مفروضا)

(نصيمامفروذا) يعنى معلوماوالفرض مافرضهالنةتعالى وهواك ن الواجب قفامابزالهتددالا بةجلة

ودين5هوالنص بأرسل رسولاللهص ل اعليهوسم امسو بدوعرفةلاتفرقا ٠انلمالشيافانالله
تءالى -5دجعل لبنتنأصنهممامابرك ومدين لهو<تى نضارمابنزل فينفانزلاشهتعالى بوصيكمااللدق

أولادم الآبةفاها:

1ل

اهلام سرلك وايةعر خةانادفعاالىام ةا 75

جعل (واذا -خسرالقسمة) يعنى قسمةا ابرذاث«لى هذا
وقول
له
ز
ترك وبانلاىتهالثلثين واكاياق 1م-
فا انلنهتعالىقد جعلطننص بادول.ين حتىبين فئزات بوصي >اللفهاءملىأعمةالعن والبنات الك بن
ْ

القسمة)أى قسمةالثرركة

فنزات الآبة فبعث البهما
لانفرقامنمالأوس شياً
والياقانى |

(واذاحضر

8

_-ةث-اابِ تت

سس

ببيببب ب ب ب

ل

اا

عن ابنمر قالعر على رسولالله صل النعلي وس عام أحد وأ:ابن أربع عششرةهنة فرد ثم

الحندق و أناابنخس عثمرةسنة فاجازنأىترجادفى الءحيحين وا«قذول كثرأهل الم

عرضت عايهعام

وقال أو يفة بأوغ لجار دال

 0وبلوغا غلاباستكال القعشرةهد-نة.والثاق

(ولاتأًكاوها اسرافا و بدارا

أاجذاعاوجد ذلك من اد وىاألجارية ب<بكاوغه
الاحتلام وهوا نزالالمنىالدافق سواء أنزل,احتلام فو
لقولهتعالى وااذلابالطغفالم منس؟ال ولفولههلى اتهعايهوسل معاذنمن كلحالديمدذا رااان اقفر

أنكبروا) ولائَ كلوها

ىولادالماسركين لماروى عن عدايةالقرطى قالك:.تمن سبى
اللمشن حول الفرج فهو بدلعلىالباوغف أ

تانلتوءن لذبت يقل فسكات ؟نلينبت وه ليكون ذلك علا.ة
قفن
رزون
عنفا
شنواي
لفمكا
مسرفينومبادر إنكبرهم قرايظة
فاسرافا وبدارا مصدران

عل الباوغ ىأولاداسلامين #.9قولان حدهمااأنهيكون اواك فىأولاد الملامركين والانى لا نذلك

فىموضع الخالوان يكبروا

بلوغافى <ق أولادالء_اماين لانه»كن الوقوف  2واليدولادال_امين والرجوع الىقوللابانهمعلاف

فىموضع |اصدر منصدوب

در االانباتالذى هوامارة

المكفارفانهلابوقفعلىء والي_-ده ,ولايقبل فىذلك قول!امرك

الموضع ببداراويجوز أن البلوغ بلوغافىحقه.وأماالذىبختص بالنساءفهوالحرض والح_+لفاذاحاضت الجاربة بعداس كال نسع
كونا مفعولا 2

:ين حك ببأوغماوكيلذك اذاوادتحكبباووغا,قبل الوضعبل أشه رلانها أقلمدةالجل وم

لاسراف؟ومبادرنكم

فيانالرث -دوهوأن كونمضاحا افىدث هومالهفااصلاح ف الدننهو اجتئات الفوا<شٌش
الرابعةيد ب

كبرهم تفرطون فى انفاقها

والمعاصى التى تسقط مالااةلوعدااصلاالحمفاىلهو أينكلوانمبذراواة,بذيران ينفقمالهفبالا 5

وتقولون ننفق ذمانشتهوى

قبل أنكير اليتاى

تمدةد نيويةولامثو بةأخرويه أولاحس_ن التصرف فيغينفىابيع والشسراءفاذا بلغ!ص!بى وهو مقس_د

لماله ودينه

نفك عنهالخرولا::ذ تصرفمهافلىهوبه قلالشافى وقالأ بو:-ية_ةاذا كان مصا-الماله

مال<تى بلغ خسةوعث إنسنة
ليد
الا
لللهميفسهد ا
فاعنا
فيتنزءوهامن أيد,اومن زالعنها جرواانكانمفس الدينهواذ! ك

ي|_+لان اللتهعالىقالفان]نتممنهم
امة
عدا
اةفى فلىارست
شحن
ال رفلآن
قبإووا

كانغنيافا تعففومن

صهردففه
تران
عب

فكقابنرافليأ ك بلالمعروف)

رشد افادفعواااموم أمواطم أمىبدفعالال بعدالباوغ وايناس الرشدوالفاس قلا ون رات

قاسلمام بينأن يكون بلوغه جساوءشر بسنة وهومفس_هلمالهالانة اق غيررشيد فوبجأنلا يو زدفع الىالاليهماقبل بلوغ
الوصىغنياو بين انيكون هذا الدَنّ لال ةذ الخامسة)و اذابلغالصبأىوالجاربةوأون :س :هالرشد زالعنه!ل رجودفع اليهماله |
سواءتزوج أوليزوج وقال باانلككانت!مس تلاأيدة انلعيهاالمالمامتتزوج فاذاتزوجت دفع البهاماطا

فقيرافالغنى ستعفف من

أ كاهاأى حترزمنأ كل

مال اليتيمواستعفباغ

لسادسة م اذاباغ "١عى رشسدازال عله
ولانفد نصمرفها الابإذنالزوج مامتتكبر ورب عإلةااس
ار فلوعادسغمها ينظرذانكان مبذرالرماله  فل ران ان ل

م فء_لى وجهان أحدهمان

من عفكا “نهطااب ز يادة يعادعل-ه الخركايسةد اماذاباغ وهوهذه الف والثائىلا حجرعا_ هلان > الدوام أأقوىمن<م

ئيات رمن اتفاق لمح
>دايل عالى
العفة واله قيريا كل قونا الارتداءوء ند أ حنيفة لاجرل ارلاملعاقل اللباولغال
«قدرا محتاطافى أكلهعن
ابراهم اي ا موعة عمان ولاججرنعايك فاتى!بن جعفرالز بيرفاعامه بذاكفقالالزبيرناسريكك ف بعك فاتىءلى عمان
فقالا< رعلىهذافقال ال رزباشر بكهفقالعمان كي فخ رءلىرجلابيعركه فه !لز بيرف-كان

نروةع نأ بيهانعمد اللهبنجعفرابتاعأرضاء مبخةب تينألفدره ,فةالعلى لا:ين
ماروىءن هشام ا ع

ووراى العورة

اتفاقامنهم علىجوازاحر حتى|<تّاللزببرلدفعه هُُوقولهتعالى (ولاناً كلوها اسرافا) الخطاب

للاولياء يعنىيامعثمرالاواياءلاتأ كاو أاموالاليتانىبغير-ق (وبند,اركايأروا) يعنى لاتبادروا كبرهم
ورشدهم فتفرطوافىانفاقهم وتقولون ننذقا نشسهبىقنب,لكأبروا افيازمكتسايمهااليم ث بمين تع ال
حال الاواماء وقسمه ,قس وين فقاآل تعالى (د»نكنع افلس تعذف) أىفايمتنع هبن أ 1كلمالالينمولا

ظوه
حثمفوه
ياللي
ل .لاولا كثيرا (ومنكانفقيرا ي)عنى محتاجاالى ما

(قا:كرل بالعروف)روى

هس فةالى فقي وادس لى
ا بوداودعنهرو بنشعيب 5ن أبيهء ٠ن جدة ا نرجلاأفى الى ص لىالثهعليو
22

اسلف قولونا مال سلاحالمؤمن ولانأترك مالاحاسنى النةعليهخ_يرمن ان اج الىالذاسوعن سفيان وكانلهبضاعةبقامالولاها
كدق

تايان

فيااجا الانفاق

(وارزقوه مفيها) واجءلوهامكانالرزقيم بانتتحروافيواوتر جوا<تى:كون

١د كسوهموقو لواطمقولامءررذا)

قال

نهقم م نالاربا حلام 5نصكارلة

0
ابن جر 2

١ه 0

سامناااكأوالك وكل

وفكاك اللل

> بعلي رزقه وكدونه
ارول ركوخيفيها )اي اطعموهم زو كسوهم)اعى من
الا

تاكيك النه النفين
ته علا أوشرعامن
قولأوع_.لفهومعروف

لماه اللةعن ايداء!الماللاس_فيها مسأ>#نرىرزة*وكسو بهواماقالوارزقوهم اول يقل منهالانه

وما أنسكرته اقرحه فهو

أراداجاواهم فبوارزقاوالرزق من اللهتعالىهوا لعطيةمن غبرحد رلاقطع ومعنى الرزقمن العباذهوالاجر

من(سوكاربتلوااليتائى)

0:
وااصزةقالعطاءيةولاذار حتاءطيّك
و بزيل السفهوقيل معناه عد وهمعد ةجيلةمن البر
لك

وان عتمت

كلا وقيل معناهالدعاءأىادعواطمقالابنز يدان يكن؛ن ىب عليك نفقتّه ؤق للهعافاناالله

غا_هم وهوأن يقولالولىيتم املسافيلهك
واياك بارك الندفيك وقيل معناهقواواطم قولا تطيببد
م-:كم
عندى وانعاألميينهفاذا بلغت و رشدعطتيآتك مالكوقااللزجاج معذاهعاموه ,مع اوطعكامسو
أياغمأ م د ينهمو مايصلحهم ممياتعلقباعلوالعمل  0قولهءزوجل
لبن

بالتعرفقب_ل البلوغ
فالاتلاءء_:دنا أنبدفم

اليهماتصرف فيه حتى

(واّاوا ||يتا )لابةنزاتىثابت

انرفاءةوفىعمهوذلكان رفاعةماتوترك انوثامااوه وصغير فااءعداكق النى صل التهعلي»وس وقالله

ل

أحواطم ومع رمم

بدخأايعى
 0كا

دكن حالهفما نحىعمفه

وؤيهدايلءلى جوازاذن

جلافرة
تعاق
ادلىال
ال

(ح|ت|ى|اذابلغوا النسكاح)
 0 0 1وترم

مرش

ل

)داق

أىاحللانه صل لانكاح

دصل د فى أحكامتتعاقباروةفده مسأ دل والمب ل الاوك الابدااح»تاف باخةلاف  <1والاليتاى
(همرةفهدوا ن كان

ل
يتصرف بالبيع والثمراءف الاسواق بد فعاليدشيأيسيراءن الىالو ينظ
فانكان يمن

ههإعلوىوء .د هوا جرائهوتصرفهفى -أوالدارهوحتبرا مرأة
يعن!تدرف فالاسواق فيختبر بنأفقت
ديراايتيم و<سن
فى أعس بدهاوحدمًا متاعهاوغرزطاواستغزاطافاذا رأى حسن ن ب

ته رقهق

الامورصارا

.دوماليه مالدوان كانشيحا يغاب عايه!أسفهحى بؤْنس
وغابْعلى |اظن رشدهدفع الي مالهبعدبلوغ»ولا

<.ة وقال
مئةالرثك جوالمسكلةالثانية يي قالالامامأبو دذيقة تصمرف»ات الصمى اءاقل المميز باذن الولى
الشافى هى غبركهي-ة واحتج ١وحديفة على قولةسوا دالانة وذلك لان قولهتءالىوا دلوا اليتائى حتىاذا

بلغواالة_كاح يقتضىانهذا الابتلاءااعصلقب_لالباوغ والمرادمن هذ الابتلاءاخت بارحالهفىجيم
ءيعة_,ل البلو غأجابااشذافى
الب
رفا
الالذنشطم
وءبإ
أوا يا
لانلىا
تصرفانهفثدت ان قوله وارتلوا اليت
بإنقاللدس

نه ف التصرى
هاتاوا ايتاكالاد
اد و ل و
ار ا

انا داع

فماهما  0اهمبعد البلوغوايناس
واطم)واغساتد
مهمأ
كرا راد موا ا

ال
أنهلايدفعال

لت

نان

دقثيت
الرث

عوجت

ساممهام
هد هالانة

اك لد رفوج بأنلايصح تصرفهحالالصغر وااا اراد ووالاكاع مرا حت

و  12شاف حالهفى معرة :الصا والمقات_د مله

اكه

لثالثه د فىبيان|ايلوع وذاكار بعةأشياء

اثنان يشترك فموماالرجال والنساءواثنانانساتدعاانمااللدان يشترك فموماالرجالوالنساءفا حدهما

السن فاذااستكمل المولود جسعشمرةس-نة حم ببلوغ_هغلاما كان أوجاررةو يدل علي-هماروى

رعارن) 10
جلةمن نه ط وسؤاء واقعة <وابالاشمر.

معى ,اله

ط وفء لالشرط

حوقواهفان11 1
 0لسكا

عند هواطا_ماهومقصود

بهوهوالتوالد(فان! نستم

منرم)ةبين الإركا)

كا فل الفصدفاف

اممف الا كدت
(فادفعوا الهمأمواهم)
غمدوير #الخببرعن خا
البلوغونظمهذا التكلام
الاك فادفءعوا

اليك 1عو طم جع لغابة

للابتلاء وهى حستى التى
تقع بعد هاالادل اق

قولهحتىماءدحاة أشكل
وا ةالواقة بعد هاجلة

4مرطية لان اذا متضمنه
نوأة ادفعوا الههمأمواطم

> نهة|لواتاواا! متائىالىوقت باوغهم واستحة اقم 0
0
الاولالذىهواذاباذوا النكاحة

ارةأو بفيد التقليلأى
لالتتصجرف
أمواطم اليه يشرط ايناس الرشدمنهم وتسكيرالرشد يفيدان المرادرشمدخدوص وهوالرشدواف
طرفاء ن الرشد حت لاينتتظر به تام الرشدوهود امللافىحنيفة رجءالله فيدفمالمالعند لوغ مس وعشسر ان

ديه

ورهن

ىلاعطا
ةنحلاواتتصابمواعلى المصدرلان |'ندلةوالايناء تعنا
هحاو
فت
نس
من
(تحلة) هن كلهكذ اذا أعطاءايادووهبهلهعن طيبة

فك نةقالواحلوا|اخساءصد فاتهن تحلةأ ىاعطوهن مهورهن عن طيبة! 6

أوعلى +1المن الخاط.يناى 1توهن صدقامهن ناحلي

طيىالنفوسبالاعطاء ومن الصدقاتأى منحولةمعطاة عن طيبةالانفس وقيلتحلةمن الطةنعالىعطيةينع ند موتفطلامئمعايق وقي

النحلةالملةوفلاان ,ثحل كذاأى بدن بهيعنى وا توهن مهورهن ديانةعلىانهامفعول طاواخ+طاب الازواج وقيل للاولياءلانم-مكانوا

()155

لكىم)للازواج(عنثئمنه)أىمن الصداقاذهوفمعنىالصدقات (نقسا)

أخذون مهوربنانهم(فانطبن
عييز ونوحيدها لان زدج اعهأخذص_داقها دونهافنهاهم
والواحديدل عليه والمعنى

اللهعنذلكوة وللىانالرأة كاناذا زوجهافان كانتمعهمفى
العشيرة بعطهامن مهرهالاقليلاولا كثيراوانكان زوجهاغر يباجاوه االيهعلى بعيرولايءطيهامن مهرها
غيرذلك قنهاهملمعن ذلكوأمىه .أن يدفءواالاقإألهىلهوقالالحضر بحكاند لاياء النساءيعطى هذا
أخدءعلى آنبعطيهالاخراختهولامهر بتهماوهذاهوااشةار فنهاهاللهعنذلك واميه ,بتسميةالمهرى

الصدقاتونحافتع-:ه

ل اشلعغقدارأن بزوجالرجلا بنته
وشغاارف
العقد (ق) عن ابنع.أن !انىصل اللهعليهو.سلنهى عن ال

الاشرض ااببان :لجنس
فانوهين 0 3

نفوسهن طيباتن غير علىأن بزوجهالرجلابنتءوادس بدنمماصداقوةيل الطاب لل زاواج وهذاأصح

مخبثئات .ا #ضطرهن الى

وهوقولالا كثر بنلان

الخاطاب فواقبلمعالناكين و همالازوااجأهىهم اننهتعالىبانيان نسامهمالصداق والصدقا تالمهوروادها

نى عن طيب نفس
ع>
ةيل
إرة
اتدوضم الدال (تحلة) يعتىف .يضةمسما:وقيلغطيةوهية
أطيةمن شكاسةأخلاةم صادقلةصيف

وبسةمى الىداق نحلةمن حيثانهلاجبى
وسوء معاشرتج وق واألصنلحاةالعطيةءلى س_بيل التبورهعىأخص مناط
ن عقبة بن عامقالقالرسول اانهصلىالنةعليء وسلمأاخرد
ع(ق
)الى
الآنةدليلعلى ضيقالمسلك مقابلغيرابمتم دون عوض م
جتعالىالن(سفاانطءبان)ليعمنىتزوجات (ال) يعنىللازواج
اوفوابهاماا ستحللمبهالفروقوولة
فذىلك ووجوبالاحة.اط نت
حيث بى المرط ع-لى

زو جهاجيع صداقها
لستيعيض لامهال وهيث الرأ
للجن
اان
للبي
(عن ثئ منه) بعنىمنالصداق ومن هنا

طيبالنفسفقيلفانطبن جاز (نفسا) انلصعيبيعزولالمدنى
مفسنرافلذلكوادلنفس وقيلافظهوا_-د ومعناه
لكوع ثئ منه نفساوم فنقل|لفعل هن النفوس الىأصكاءوان ؤرجتالنةس
(ص يا)طييعبنىاسائغاوق_.ل اطنىءاالطليبذاىلملسااغينغصه
ئكا
يه ل
نهبن
هن مىاو
يقل فانوهين العكلاما الجم(فكاوه) يع
بالامنراعى هو كافىنفسها
ع-ن الموهوب طيي_ة

(فكلوه) اطاءيعودعلى
0
خط

(هنيثا) لاأثمفيه
لاذافيه

الى عليهالسلام أوهنيا
فىالدنيا بلامطااية يمنا

فى ااعقى بلاتبعقوهها

صفتان من هنو الطعام

ضرة (ذاككن سانا

لاتتغيص فيهوهماوصف
مصدر أى  1كاذ هنما

م ياأوحالمن الضمير

فانطابت نفوسهن عن ثئ منذلكالصداق المعينفوهينذلك ك5

ثائلمرى ءامو دالءاقيةوف الانةدليل علىاباحةهيةالمراأةصداقهاوائهاملكه ولاحقلاوإىفيه هجقوله
و

تعالى (ولاتؤتوا السغهاءأموال؟) اختلفوافى هؤلاءالسفهاءمن هم فقيله .النساءنهى اننهالرجالأن
ينوا النساء أ.واطمسواءكن أزواجاأو بناتأوأمهاتوقيلهمالاولادخادة يقوللاتعط ولدك السغيه
مالك !لذىهوة .امك فيفسد معاييك وقايهلمسأ تكوابانلسكةيهقال!.نعياس لانه_مدالى بالك الذى
لثىتمناظبين
ايك
طييثةهامى أتنكوابنكفيكونواه,الذذين ,تمومونرعا
خولك الئةوجءلهفتاعكمع
أبدسهمأمسك مالكوأصلحهوكن أنت الذتىنفقعليوم فرزقهمومونمموقال الكلىاذاء_لالرجلان
امس[ نهسغيهة مفسد وان وسلدؤيهمفسد لاينيجىلهآن يساط واد

امنهماعلى مالهفيفسد دوقالسءيد بن

جبير هومال|ايقم يكونع_:دك يقوللانؤته ايامونفعقليهمنه<تىيبلغوااأنضاف الاماللااوللىياء
الامورالدنيوبة
لانهم قوامهاومد بروهاوأص_ل السفهالحفةواستعمل ف خفةالنفسلنةصان العقلف
أيدف امليهماله
ىكون مبذرافمالهوءغسدافد»::فلاحوزاوا ليهن
اقلاذره
ومسك
والدينية والة.ه ال
وقيل انالسفهالذ كورذهىاهلآبة !بسهوصفةذم طؤلاءوائماسمواس_فهاء لحفةعقوط م ونقصان
تيبزهموضعفهمعن القيام حفظالمالفقولهتعول التىؤنوا الهاءيمنى الجهال بموضعالح قاءوالم
يثيم يقولالمالهوقوام
اام
(ااتىىجعل اللهلكقياما) يمعنعىقو

الناسوقوام معايشهموكنأنتقم

أىكاوهرهوهنى»م ىرع وها دعبارةعن المبالغةف اىلاباحةوازالاةلنبعةهنيامم بابغيرهمز,بزيدوكذاجزةف الوقف

اهلك

وم زسماالباقونوعن على رضى الن
اهعن
شه ا
تذا
كى ف
أ<لدي
5شسيأالامى أنثهلاثةدراهممنضداقهائملبشترمهاعسلافليشسر بديماءالسماء

فييمجاموع اثلفندالهءنويثمابوماىركا(ولاتؤتواالسغهاء) المبذرينأمواط.الذبن ينفقونهافمالاينبنى ولاقدرةهمعلى اصلاحهاوتميرها

الوىلياء أموالالسغهاء بقوله(أموالكم)لانهم يلونهاو يمسكونهالالتى
اضالفا
والتنصرففبهاوا لخطاب للاولياءوا

ويكاجاء  وذابءنىع:
لإبدانكومعا شالاهلكوأولادكقمابعنىةرامانافعشان

جعلاللهلكقياما)أ قوا

اذاو أصلقيامقوامفعاتالواو ياءلات>سارماقبلها وكان

اليتاى فناتكحوامنالبالغات يقالطابت العرّةأىأدركت (مثنىوثلاثورباع) شكراتوانمامنعتالعمرف العدلوالومفوعليه
فانكحوالطيباتل>ممعدوداتهذا
(مم#عم )#
انصلبمعلاىلءن النساءأوماطاب:قديره
كدلام سيونهوجلهن ال

اصبرواخيراكالآنةخي فىهذهالسورة.ان
طولاأنكح القىوذالكا خنشى اعنتمنكرنت

0ك

رك النكاح خيرمنذء ل وهذلك بد لعب انهايس بواجب ولامندوب وقولهتعالى (مثنىوثلاثور باع)

الذى أطلق للنا اكّ

معناهاثنين اثنين ولا ثاثلاثاواربغاربعاوهوغيرمنص رفلانهاجتمعفيهأا نالعدلوالودف والوا|و

البعأنمجمع بيناثنتين

ليلوانرأفاد تأنه ارنادتاناً ر بعفامعى
لفىغهذللانه لاكانت أو عنزلةواوالن.ق جازأن نكوانلواو عنزلةأاووق
اأو
|نى
عع
وزلكل جدأن تا رلنفسهقسمامن هذ دالاقسام كسب حالهفانقد رءلى نكاح اثنتين فائنةان وان

انان

رن

دك

»رار يقارعلانرضم عدداوآجعثالامةعلى ابدلاحجوزلاحدأ ينزيد ورباقعلت الطابللجميع

1

ان
م
دها
علىأر بع وةوانالزيادةعلىأ ر إعمنخصائصرسولاللةصلى النةعليهوسلملااليتشىاركه ح في

الامةويدل عل اىن الزيادةعلىأزبعغيرجا ةونهاحرام ماروىعن الحرثبن قيس أوقبس بن الحرث كلنا كر بدالججعماأاردا

قأاسلامت وع
نندسىوتمةانفذ كرتذل لكرسولالتةصلى الثةعليهوسم فقالاخترمني نأر بعاأأخرجه من العددالدى أطاقلمج
عقاسورسوكالنه
أبوداودء عن ابنعررأنغيلان نساءةالثقى!أسلولءهشسرنسوةف الجاهايةلان م ه

كن

يتين ار با حب الترمذىقااللعلهميجورادمرأنجمع ببنأر بعنوة

هذا المالوهوأًافدرهم

اولان

حائرولاجوزلاأعني.ندكمأ

كثرءن امستويهنوقو لأ كثرالءاماءلانه خطاب انولىوملاك وذلك

للاحراردون الع.يد وقال مالك فى ١<دى الروارشن عنهور بيعةجوزللعبد أنبتزوج بارعلوم يدل

در#ين در_-ين وثلاثة

لله وار بعنةا ردعطة ولق

مهذهالآبة وأحا.ب الشافى بانهذدالآبة عبد راربد لعلي>ككخرالآبةرهوقولهفان خفتم الاتءدلوا أفردت /يكنلهمعنى وج ء

فوا<دةأوما لتكتأ انك والعبدلاعاك ث_ي أفثيت بذلك ان المرادمنحكالا بِةالاحراردون العبيد

نلمم(ألاتعدلو ياعنى بين الازواجالار بع(فواحدة)
وقولهتهالى(فانخفتم)يعنىفانسبحم وقل فا ع

يعنى فا<توكاوا<دة (أوماملكت'أعانم))يعنوماملكمءنانلسرارىلانهلايلزم فيهن مانلحقوق
نلاتمولوادف
مل مأنازم فى الرحائرولاقسم طن )ذلك أدى)أى اقر(بألاتموا)مارب م ز

صنل
افظهمرءن لدلالةالكلام عليهومعنىاًنلاتعولوا أىاولااوملاتجورواوهوةولا كثرالمفسسر بأنلا

ونةي معنلاهلااوز وامافرض اللّهءايكم ومنهعولالفرائضاذا
ليزا
االلم
ذلياقاملعا
امي
العول ال
جاوزت سهامهاوقيل معناهذلك أدىأ نلا تضاواوقالالشافى رجه النهتعالىمعناهان لامكثر.عيالكر قد
ن كثرةالعيال أعال الرج-لياععياللةاذا
ميق
ل ما
اةال!
أنكرعاللىشافى منلليدساحاطة بلغةالعربف
أنعكلى
كشرع الهقالوهذامن خطا الشافىلانهانفردبهول نوافقهعليه أحدواءاقالهذهالمقالةمن ر
عبدالرجن بن ز بد
كدابهنهذيب الاغةعن
الشافى وخطاه .نغيرعم لهباغةالفعقردبروىالازهرىفى

بالواولتدل علىحو بزالجع
بايلنفرق ولوججء باومكانها

ااذهلبمتعجنوبز (فان
فتعدلوا) بهيذنه
أخلا

الاعداد (فواحدة)

ف ا!زْمواأوفاختارواواحدة

(أدماملكت أبماتك(
سوى ف السير بين الخرة

الواحدةو بايلناماءمن

غيرصر (ذلك) اشارة

ابن أسلفى قولهألاتعواوا أىلات:سكثرعيا!-كووروى الازهرىعن الكسانىقالعالالرجل اذاافتقروعال ال أخثار الواحندة
اذا كثرعيالهقالومن العربالفصحاءمن بقولعال؛هولاذا كثرع ,الهقالالازهرى وه_ذابةؤى قول
والنسسرىأل(اأتدعولوا)
الشافعى لانالكسائى لاحك عن العربالاماحفظه وضبطهوقول الشافى نفسءخةلانهعر بىفصيح

أربمن أنلاى_لواولا

والذى اءترض عليهوخ طأهعل وليتئبت فياقالوليانينىللحضمرى أنبهل الى|نكرامالاحفظهمن لغات
زنى فىهذاالموضعمن تفسيرهوردع ىأبىبكر
العربهذا آخركلام الازهرى :بسط الاامالم:ررفاالدب
عولااذامال وعال الحاكم
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م
الرازى ثمقالالطعن لاإصدرالاعن كثرةالغباوةوةاةال
فى حكمه اذاحارو حكى
وروا بةالعالالميزان

أعم بلسان العرب مناولء( لغةوبةّالهىاجةبر وقرأطل<ة بن مصرف ألاتهيلوايضمالتاءوله
لاشافعى (تواآالنساءصدقاتين) قالالكاى وجاعةهذاخطاب للاولياءقال بوصا كان الرجلاذا
ا

 00ا

ميات

ا

ا

ا

ل

ا

ل

عن الشافى رجهالنهانه
فسسرأنلانعولواأن لانكثر
0

ولتووالناءسدةا
مالسا ناليش 8-5يه تعمأواالىنعواواكانسلكفىتضيرهذوالمكلمةطر بقةالمكنايات ( ا

أنفق
7

(ولاننبدلواالحريثبالعليب)ولا ثبدل اولحرواهمومالالينائىبالحلالوهومال؟ أولانسنبدلوالاميالحبيثوهواخئزالأموالاليئا
2”:

عغهاوا'تفعل ععنى الاستفعال غبرءز بزومثهااشكول يعنى الاء هال

(ولاتأً كاوا أمواطم الى
أموالك) الى متعاقة
ياتاى البااغولنانهلاجوزدفع المالالىاليتياملابعد الب
بحياحلاذ
رولاهوداام
الا
ود والقول ا
وففى موضع
هو
وحذ
بم
الال ا نشاف إل وتحةق الرشد(ولاتنبدلوا) أىدالبادناو ا(الخبيثبااطيب) يعناىلخبيثالذىهوحرام علي>؟الحلا
٠ن أموالككواختافوافىهذ االتبدايللفسةعيدين المسيب والنخمى والزهرىوالسدىكانأولياءاليت'مي
أموالحكم والممنىولا
حادنهم يأخذالشاةالسمينةو يهل
تضموها المهافىالانفاق «أخذون الجيدمنماالليتيم ويجع_لونمكانه الردىءفر بما ك
ونوا اليتائى أمواطمبعدالباوغ وتحقق الرشدوقيلمعنادوآ نوا اليتائىااصغارماحتاجوناليهمن نفقة

مكامياط لود باح الدرهمالجيدويجه_لمكانهالزيفو يقولشاة بشاةودرهم بدرهمفذلك تبديله
حتىلاتفرقوابين أموالم فنهواعنه وقال عطاءوالر ايلفحميىاتليم وهوصغير لاعلبذهلك وقبيالابندهلايلسحقيقةوانماهو خأذه
وأمواالهمقلةمبالاةيمالا
مستها-كا وذلكانأهل الجاهلية كانوالابورثون!انساءوالصةاروانما ,كأاخن_ذاليراثالا كابرمن

حولتسلكوبة ينه

و بينالال (انه) ان

(ان حوبا
أ كلها ك

امعن أفكلنأممواطوماءن ذلك (ولاتأكألموأموواهاماللىكم)
ضيت
علموالال
الرجال وقيل هواك

|نهتعالى نم ىعن كل
يعنى مع أموال>كوقي.لمعناءولانضموا أمواطها ىأموالف الانفاقواعانال

اد جبيهع التتصرفات|لها-كة للالوا اذكرالا كالللامنهقمصعظود(انهكان وباكبيرا)
كييرا) ذنيا لما (وان موا الأليرتيم
يم من غير-ق اثمعظموالحوابلاثم ف قولهءزوجل (وانخفتمألاتقسطواق
الملال
يعنى انأ ك
خم ألاتق_طاوا) أى
لانعدلواأقس_ط أىعدل
الث
نقا
ا) ي
لتاى
(افالي
اليتاىكابقال لاذكور

وشوجع إدليمة
وأماأيتام ممع بت.

اليتائى) يعنى وان خذتمبإأولياءاليتا ىأن لاتعدلوافييناذانكحهوهن فا_:كحواغيرهن من الغرائب

ءىانللههاعن قولهتءالىوان خفمألاتقسطواف التياىفانتكحوا
ىرذ
لشة
(ف) عنعروةانهس تعالاعائ
ماطابكم من النساء الىقوله أومامككتأيما_:مم قالياابنأختىهذه اليتمةتكون فعتىروايها
فيرغبجافطىاوماط او بر يدأنيقنتهقاصفصدناهواعن ذكاحهن الأان يقسطواطن فاىكااصلداق

انحن فااللتعنائهشةعنرهضاىفاستفتى الناس رسولالتٌصل اللعهليهوسبعدذلك
وحم
وأعىوا بسنكا

آبة ان الييم
اهلفى
تننك حوهنفهينذالهنهط
(فانكحواماطابل>م) قانزلاللهعزوجل ويستفتونكالنفساءالىورغبو نأ
ماحللم (من النساء) اذا كانتذات جال ومالرغبوافى نكاحهاولم بلحقوهابستتهانى١ لكاالصداقوانكانتميغو ب
لان منهسن ماحوم الله

كاللانى فىآلةالتحرم

ى
لاك
اادع
ل

عنهافىقلةالمالولجالتركوهاوالمٌسواغ_يرهامن النساءقال ف كابتركونهاحين برغرونعنها فليسط

أن«-كحوهااذارغموافيهاالا أنيقسطواطاو يعطوهاحةهاالاوفىمن ااصداق وقالال كان الرجل
ندهالا يام وفمينهن >ل لهنكاحهافيتزوجهالاجلماطاوهى لاتكبه كراهي
كو عن
من أهل الميننة

من النساء ولان الاناث

هكم
يهذل
لالل
عاب
انيدخلغر فيبسشاركه فىماطائمبسبىءكبتهاو بتر بصبهاالأىنتموفيترئهافع
وأنزله_ذ هالابةوقالعكر.مةفىروايتهعن |بنعباسكان الرجلمنقريش ةزوج العشمرهن النساء
أواًكثرفاذاصا رمعادمن من نسائهمالالىماليقيمتهالذىف حىرهفانفقهفقيلط لمائيزدواعلىأر بع

من العقلاء جردن #رى

اء
ننسف
اترلخصو
حلتاىحوجكم الىأخذمال الىياوقل كانوايتحرجونءن أ٠والاليتائى و _.

لانمابجىعفىصفاتمن

يعقلفكانهاقللطيبات
غيرالعقلاءومنهقولهتءالى

اوالفانههانعالى فىأموالاليتاىوا توااليتاىأمواطم.
بالزيلعدل
ذيتزوجون ماشاؤافر بماع_دلواور ن

أوماملكتأبمانكقيلكان ١و أنزله_ذهالآبةوان ألخافتنمقسطواف اليتاىيقول فك خفتمأنلاتقفطواف اليتائىفكذلكخافواى
النساءأنلاتعدلوافبين فلاتتزوجوا أكثررما اكلقبيامحقهن لانالنساءفى الضعف كاليتائى
لايشئحرج ون من الزنا
و تحرجون من ولابة

اليتائى فاقنيلخقكم

وهذاقوسلعيد بنجبير وقتادةوااضحاك وال_دىثم رخص|اننهتع الىفىنكاحأر فبتعقالتعالى

ب
(فانكحواماطاب لك مكن النساء) يعنمىاحللكمنالانسالءواظسدالهتر بةبه
جلآبة
وذ» ا
وعلى

المورق-قاليتاىنفافوا النكاح قالوالان قولهفانتكحواأميوالامى لاوجوبوجيت عقنوهبلاهنتءالىفاتكحوا اتماهوبيان
الزئافانتكحوا ماحل!ل لمايحل.ناالعلددنفسىكاح ولك الشافىفىبيناأن النكاح ليسبواجب بقولهومن لوستطع منكم
ااتأوكانوا شح رجون من الولاءة ىأموالاليتاىولاء::ح رجون منالاسّكثارمن
من النساءولانخو:وا<ول حرم
طولا

11 1
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٠

(رجلا كثيراونساء) كثيرةاىو بثمنهما توعى جنس الانس وهف ال  8وروالاناثذوصفهابصفةه فىدان وتفصيل لكيفية خاةهم

.انهاأوعلىخلة_كوالطابفىءاأمهاالناس للذدينبعثاليرمس ولالنهةصلىالنهعليهوس ولامعنىخلفكمم تنذ سآدم وخلقمنهاأمكم واءوبث
مهما رجالاكثيراونساءغيرهمن االلافماثتة|اتحصصير فانقاتالذىتقتضيهجؤالةالنظم انيحاءعةيب الامبالتقوى ايدعواليهافكيف
اد لعلىالقدرةالعظيمة ومنقدرعلىنحوهكان قادرا
ظ كانخلةهاباهمهن نفسواحدةءلى النفصيل الذىذ كردداعب.االيهاقات لانذلك م ي

علىكلثىءومَن ماقدوراتعقاب السكفارواافجارفالنظرفيه

()28١

اندشرقعليه و عحثى
قىا
لىال
اؤد
يب

(رجالا كثيرا ونساء) انماوصفالرجالبالكثرة دون النساءلان حال الرجالأنموأكل وهذا كالتبيه
على ان اللاثق حالالر.جالالظوور,والاشتهارو احاللأساءالاختفاءوا نجول 9اتقوا اللهالذى تساءلون

تلاسو ىلاتاً كي ردانه أل انيسةق والتساؤلباللههوكقوالاكأسألك باللهواحافعليك
باللواسستشفع اليكبالله (الارحام) قرى بفتحاليمومعنادواتقوا الارحامأنتقطعوهاوقرى بكسر

ورحموناشد تن ,كاللهو بالر.-لانالعرب كان منعادتهم يأقنواواذلك
الميفمهقووكلك سآاتكبادتبهال
نرحةلان
ومقيلهومشتق مال
حمدنةرح
والرحم المرابةوائااستعيراسم الر<مللقرابةلاتهمخورجاوا
القرابة ,تراجونو يعطف يمضي :علىبصن وف المادلل عل تىستم <ق الر<موالنهمىعن قطعهاو يدل

علىذلك ابيضاالاحاديث الوار:ذلك (ق)عن عائشه قات[ قالرسول انلصلىاللهعليهوسلمالر< معلقة

بالعرش تقول نوصانى وصإهاللوهمنقطء:نىقطعهالل(هق)ءن أنسأن رسو لانن صلاللهعليهسم قال

منسيرهأن«نسط عليه هن رزقهو ينسأفى أثرهفل صل رجدقوله ينس فىأثدرأى يؤخرلهأجفه(ق)ءن
جبير رسو

عقابهولانه بدعلى النعمة
السابغة عليهم فقهمان

يتقودفى كفرائها قالعليه
الس_لامء_:د زولالابة

خلقتالمرأة من الرج-ل

لياف ار لق
الرجلمن الترابفهمه فى

الترابإواتقوا الله الذى
تساءلون به) والاصل

تنساءلونافلدأتتمتاعى
السين بعدايد اطاسيئا

اقة ل النشعليدويز فاللايدخل الجنةقاطقالسفيانى,روا ننهبعنىقاطعر<م

رك ءام الناضان

يعنى

يف
فه
ضن ب
لءلو
اتسا
بهدس
لل

وءعنالحسن قالمن سالك الل فهاعط_+ومن سألك بالرحمفاعط_هوء نا بنعياس قالالر<ممعلقة

بالعرش فاذا أتاهاالواصبلشت وبكهلمته واذا أتاهاااتقاطع احتجبتعنه (اناللهم

حافظا والرقيب فىصفة اللهتعالى هوالذىلابغفلجما اق فيللحقه نتقص و بخد-ل عايه خال وقيل هو

ياكونه بعلالسسرواخ واذاكانيهكبانال
قلل
را ان
الحافظ اللاذ.ىبخيب عنهشي مخن أعسخلقهفبينبقوله

كرقعل لدف الناء
الثانية استثقالالاجماع
التاءءن أى يسأل لضم

فبإن
ادير
كذلك فهوج
ولهيتيمكتاقن فقىفحورلهدقءازموا,جل ا(لويآيمنطولاابلاليمتمااىلأاملوذاىطلهمف)ننعزهماهتففتىرراجفلعال٠ىغناطلنفىاصنلى بعضااتةوبالرحمفيقول,لله
كان معدمالكثيرلابن أ
و بالر<م افعلكذ اعلىسبيل

اللهعليهوسلمفنزات هذهالآيفةاماسمعها لعقال طعناالتهكنا لرسول نعوذيالله ون اوت الشكبير

الاستعطاف (والارحام)
بالنصبعلى انه معطوف

ارداق الوزرفقالوااكيف
فاماقبض الصىمالهاًنفقهفى سبمل اللهحال تكالالىصلاهعا شل لنت الج

على اسم الله تعالى أى

اك

خم ملتهقالالى سلالنةعليهوسلمنوق:شم لفسهو بطر بههك افانه> لدارهيعنى حنته

بافى
ايهو
طىأب
خعل
لورز
ثيتالاجرو الوزرقالثيتالاجر لاغلاموق ال
قولهتعالىوا تواللاولياء واتقوا الارحام ان تقطعوها
والاوصياءواليتائى جع يموهوالصى الذىماتأ الي الله الانفرادومنهالدرةاليتيمةلانفرادها
ىاصغيروالكبيراغة لبقاءمعنىالانفرادعن الآباءللكن فى العرف اختص امم الينيم
واسماليتيميقعل ا

عنليمبلغمبلغالرجالفاذا بلغالى وصار ستغنى بنفسهعن غيرهزالعنه اسم اليتيموسكٌل انعياس

بعلدوغ عملقىتضى
لب
ايتذما أونسمنهالرشد وانماسماهم يتاائى
لمال
قهااس
عن اليقيم تىيشقطع ع

الاغةأولقربءهد همباليتموانكان ق زدالعنم بالبلو وغقيل المرادبالتتائى الصغارالذينبللغواواانى
و
 303002سس ص و

أوعلى موضع اجاروامجرور
كةولك مررت بزيد

ف
طعلى
عرجزة
وعم رأوبال

الظاهرعلىالشميروهوضعيف
التصل لانااضميركاسمه
1

5

ا متصل والجاروالروركةىء واد فاشبهالعطافعلىبعض الكلمة(ان التهكانعلي>كرقيبا)حافظاأوعالما دا نواالنتائى أمواطم)
ىلاداسى»ن قبل الابإعوفى!ابهاتمم*ن 5قبل الامهات
ارادومنهالدرةاليقيمةوقيل اليم ف ا
يعنى الذبنن مانت؟باؤهفمانفردوادنهوماليتمالنغ
وح قهذا الاسمان

ن الاباءالاانهقدذابان إسموابه قبل ان يبلغوامبلغ| لرجالفاذااستغنوا
القت راع اتيس لالفرادء ٠

الاسمعنموقولهعايالسلام لايمبعد الحمنعليمسر بع لالغيةعناىنداذ احةللتجرعايهأحكااملصغار
ْ بإشسهم ع نكافلوقا عملمومزالهذ ا

والمعنى وانوا اليتاىأمواط م بعد البأوغوسماهم يتائىلقرب عهدهم ادا باخوابااصةغروة>- .اشارةالىانلايؤ ترد فمأمواطمأأيهمعن حد
البلوغ!نأونس منهمالرشدوانيؤتوهاقبل ان يزولعنهماسم اليتانىوالصغار

(اناهةسر يعالحساب)لنفوذعاءءفى
مادهلم رحس انمتن
عل المككروة نى المزع

(وصابروا) أعداء الى
ىاصير
الجهاداىغالبوهم ف |

(1٠م)

كلثم“(باأساالدينآمنوا اصبروا)على الدينونكاليفه قالالجديد رضىالله

عند للهبو
الي م لومالقياهة( أن اللسر يعالحساب) يعنىانه تعالىعامج>ميع المعلوماتلانى عليهثى
فولهتعالى (أمهاالذبن آمنوا
ق
دع إولانهسمريسمالح اب
منأعه_العباده فيجازىك ل حدعلى ق ر
ولاندعوهلشدةولاغيرهاو
ى.يدك الذى ممعايه
اصبروا) يعنى<ل د

صلالصبرحبس النفس ع الايقتضيه

بتكونوا شرع ولاعقل والصبرافظ عتاحمتهأ نواعمن |!ءانىقالبعض ا ككاءالصير علىثلاثةأقسام ترك الشسكوى
عشلدىاثد ا حرلا
وقبول!!تضاءوصدق الرضادقيل فىمعنى الآبةاصبرواءلىطاعةاللهوق_ل-لىأداءاافرا ضوفي ل لى
أصقبلرامنهم وثيانا

لاصبروا

لوا اعللبلىاءوة..ل اصبروالى الجهاد وقي
نلاوةالقرآنوة.ل!هسبرواءلى أم الالهصوقبير

(درابطوا) وأقيموا ف

النغوررابطين خيلج فيها

على 5

مترصد بنمستّعدينلاغزو 0

(وائقوا الله اماكم

تفلحون) الفلاح اليقاء
معالخ.وب عد الخلاص

عن المكروهولعل لتغييب

الما" للثلاتكلوا ء-لى
الأمالعن تقد الاعسال

وقيل اصبرواق محبتى
وصابروافى نعمتىورابظوا

تفلحون نظفرون بقر بتى
قالاانىصلى اللفعليه وس
اقرؤا الزهراوين البقرة

وسورة؟لعمران فانهما
بأبيانبوم القيامةكانهما
غمامّانأوغ ما اناد
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ل
#قيللكلمقم بشغر

فرقانمن طيردواف

اعلاصوابواليه المرجع
والما (تسوبرةالنساء)
نزاتبالمدينة آناتها ماثة
وست وسبعونابة

(باأسهاالناس) بابنىآدم

(انقوار بكاخلذلىفم

سديلاللهأوااغدوة خير.ن
وموضع سوط أحدك منالإنةخيرمن الدنياوماء امهاو'لرو<ة برو<هاالع,د فى
الدننا
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تنظاراصلا بةعد الملاةقال؟00
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قورباط

للعابهول غزو
نفازمنال ص ا

برابط فيهولكنهاتتظارا الصلا خلف الى -لادو بدلءلى عد هد ١ التأوبلماروى ء نأفىهريرةقالقال

رسول اانلنناصةلعىليه و ألأاد لكعلىمباجهحاواالللخهطاياو يرفعبهالدرجات الوابل,ىا رسولاللةقال
اسراغ الوضوءءلىالمكارهوكثرةالحطاالىالمساحدوا نظارااصلاة بعاداصلاةفذلك البارط فذل> الربا
أخرجهمسل (واتقوا اللهاعلكنفاحورن)قالمد نكعب القرظىيقولاللهع زوجل واتقوااللهفماينى
آمءنوا اصبرواءلى
أهاالذين ا
مموت وقالأهلالمعاتى ف معتىهذهالآبةي م
و  -لعل"تفلحونغد ااذاليقي

بلا'وصابرواعلى نعمائى ورابطواءلى جاهد واةاتعقدواافمحبة-وائى لعلم تفل<ونبلقاىوقيل
روا علىالنعماءوصا برواءلى البأساءوااضراءورابطوا افىدارالاعداءواتقوا الهلارض والسماءلعاتم

تفلدون فىداراابقاءوقيل اصبرواعلى الدنياوحنهارجاء! لسلامة وصابرواعند القنال,الثبات والاستقامة

ةوا اتقواما.عقبكالادامة!عل>م تفلدونغ_ داف دارالكرامةوالته
مفس
لىملجاوهدةاالن
اعل
ورابطوا
ب نفسيرم ور ةالنساءوهى مد ثيه

وهى ماثةوجس وس .عونانةوثلاثة ١كلاف وجسوار رن

ا

حرف وثلانون حرفا

علاسم انلهالرجن الرحيم

ُ قوله ع زوجل (ياأمهاالناس) خطابل -اكافةفيوكقوالدين(اىاآندمقوار بكم)أىاحذر رز 9
للق درةققالتعالى (الذىخلفك .ن نفس
عهأونهامعنهثموصف نفسهيكا ا
انحالفوه فباأمي ب

المرادنهالذ كرفهوكاقال بعضهم

أبوك خليفةولدتهأخرى  +وأنتخليفةذالك الككهال

فاءلود أخرىتأبث الي(اننوازوجهاي)سنحيوراذن انهل

ل

أنتقالتامى أدقال1اذا'+قتقااتتخاةت سكن 0

اقول

افهالامهاخلقتمنه

فرعم

نأدالواحد وهونفس
آدما5

وراءدصيابط واا  0بو9

واحدة) لعنى  +نأصل واحد وهوادمأبوالبشرعليهالسلام واءانث الوصفلى افظ النفس وانكان

(سماللهالرجن الرحيم)
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(ق)عن سهلن سعدارسنولاللههلى اللعهليهوس قالرباطباولمفلسىةبيخليرهن الدنياوماعليها

ركتابه
ال بمرادهوأسرار

نحاحانعن أصاموه اوالله

كل
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د

(وخلونمنها

واختلفوافىأى وقت خلقت حواءفقال كعن الا<يارووه وابن|سدق خلقت قبلد<وله!لةةوقال

امبسنعود و بان عباس انماخلقت ف الينةبع_د د خولهاياهالاوب منهما)بعنى نشسروأظهرم نآدمو-واء

زوجها) معطوفء لى محذوفكانهقل من نفس واحدة|ن أشهاوخلق منهازوجهاوالمعنى شعبممن

رحلا

منهازوجها<واءمن ضلعمنأضلاعه (وبثمن») ونشمرمنآدم وحواء
نفسواحدةهذ «صفتهاوه ىندأ نش أهامنترابوخ اق

(لابهرئك تقلب الذنبكف روافالبلاد)والخطاب لكل أحدأوللئىغليهالسلام والمرادب:دغيره ولانملارهالفوموءةد مهمحاطب بشى
كا غيرمغرور نحاطم  5ران عليةما 0
فيقوم خطابهمقام خطابهم جيعادذ-كانهقل لابغر:ككولانرسولاللهصل اللهعليه وسلم

عليدوئبتع_ى اذاه كقولفلانكوننظهراللكافربن
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طم قولهعزوجل(لا ,بغرنك تاقللذيينكفروا افى البلاد):لتالمفسركين و ذلك انهم كانوافىرخاء

نضين انأعد اءالنةفوائارلىممينرونحن افلىجهد
ؤقاملبع
مف
لمون
اتنع
و
نلععبجشرون ي
م ات
ولين ي
فازل النلعالىهذاهلآبلةيغ نكاخطاب لرسولااللةهسعلليه وسإوالمرادبدغيرهمن الامة لانهصلى
ارض
الهعليه وس لميغترقط والمعنى لايغرنك أمهاالسامع"تهاب الذرينكفروافالبلاديع_نى ضر باهملفى
وتهسرفهم فىالبلادالتجاراتوطاابلار باحوالمكاسب (متاعقايل) أىذلاكماع قلبلىو بلغةفانية
ونعمةزائإة (ثمماواهم)يعنىمصيرهمفىالآخرة (جهامد بش المهاد) أكو بس الفراشهى مهقوله

ارك

الممى

ماق

اظتر قدواء ف

الامى اهدنا الصراط
المستقيمياأهاالذبن آمنوا

آمنوا (متاع قليل)خبر

مبندامحذوف أىتقليهمفى
البلادمتاع فلبيل وارات

قلتهفىجنب مافاتهممن :نعيم
اهأم)مي هميدمن العملنطاعته واتباعم ضّانهواجتناب مانهاهمعنهمن
مرم
فقوا
تعالى (سكن الذدين ان
الآخرةأوفى -نيماأعسد
معاصيه طم جناتتجرىمنتحتهاالانهارالد.ين فيهائزلا) أى جزااءوثواباوالتزلماهمللضيفع:د قدومه
(*ن عند الله) .يعنىمنفذ_لى الله وكرمه وادسانه (وماعندالله)يعنىمنذايروالكرامة والنعمالدائم للةلامؤمنين املنثواب
أوأرادانه قليل ا

الذىلاينقطع (خيرللابرار ) يعنىذلك الفضل والنعمة

ال أىعدهاالله للمطيعين الابرارخيرمايتقاب

فيههؤلاء الكفارمن نعمانيلادومتاعها فانهقليلزائل (ى) عنعمر بن الخطاب قالجئت رسولالله
صلىابهعليهوس| فاذاهوق مشربةوانه لعلىحصيرما بدهويدئه فى ولحت رأسهوسادةمنأدم حشوها

لانقضائهوكل زائل قليل

(ممأواهم جه و بئس
المهاد)وساءمامهد والانه

ليفوعندرجايهقرظمصبوروعند رأسهأهبمعلقة ر
فيت أثرااصيرفجنبهفبكيت فقالما كيك قات 0
سأنوتل أالملاهفتقراضى أن -:كونالطدنمياولنا الآخرة
يارسولالله انكسرى وقيكرفماه.في.رو
انلشمرك طم نات

لافلظسخارى المشير يذاهرقة والعليةاولشار ب العلاىوقولهءزوج(ولانمن هألٍاللكتاب منيؤمن
باللومانزل اليكوملاًتزل اليهم)قال!بنعباس:نزات فالخجائى ملكالخدشة واسمه ا حدمةومعئاهيالعر ب

لرسلام
اجب
هعاه
يت ن
لاما
علم
لانه
بلك
عطية وذ

لرسول اللهصلىالنهعليه وسلمافلىيوم الذىمات فيهفقال

جسرى نمحنتهاالانهبار

خالدين فيهانزلا) النزل

والنزل مايقام للنازلوهو

رسولاننةصلى اننعليوهسللاصصابها رفجصولواعلى أخلكمات بنيرأرضكالجاتى ش جقالىالبقيع
حالمن جنات اتتخصصها
ىأبرشضةفابصرسر برالنجاثئى فه_لىعايهوكيرأر بعتسكبيرات واس_تغفرلهفقال
وكشف لهااللم
أصفةوالعاملاللامفىطم
المنافقون انظروا الىهذا؛اكردل عل عبدىنصراقوردقط ولدس علىدنهفأنزل اللتهعالىههاذلاية
وقيل نزاتفىآر بعينرج_لامن أهل را انواثين وثلاينم نالحشةوفانية من الردكمانواعلى دن

 8عليهالسلامفا ان

تومه وصدقوهوقيل نزحال عدائة نادم وأدابهالذين

وا بالنىصلى اللةعامهو.م وقيل زازات ف جيع موق أهلالكابو هذا القولأويلانه اذ كرأحوال
 0وأخوال اهلالكتاب وان٠صر»الىالنارذ كرحال٠نآءنمنأهل الكتاب وان «صيرهم الى

الجنة فقالتعالىوان من أهل!! ا

ليه ودواانصارى هل التوراةوالانكيلان دؤمن بالل
باعض

يعنى هن يقر بوحداايةالله وماأنزالاليكم يعنى و يؤمن أمنزالاليكم أيهالاؤ..نون-».نىالقرآنو 1
البهميعنى منالسكتبالمنزلةمثل التوراةوالانجيل والزبور( خاشعينلله) يعنىخاضهينلنهمةواضعين لهغير
كير بن (لايشترونبا” باتاللهمناقليلا) يعنىلا

يار

طون ف ل

مل اىللمعليهوسللاجلالرياسةوالما ك"لو الرشاكايفعإهغيرهم منرؤساءاليهود (أولئك)اشارةالمن
)يعنىطموابأعماطمالتهعاوهانتةذلكالثواباخ مذحر
رهم
هذ صفتهمن أهلالكتاب (طمأجرهمعند

اوهومصدرموٌ كد كانه

قيلرزةاأوعطاء(من عنك

اللة) صفةله(وماعند الله)
منالسكثيرالداتم (خبر

الابرار) ممايتقليفيه

الفجارهن القليل الزائل

سباكلنتشديد يزيدوه
للاسةدراك اى لابقاء

لعتعهم كن ذلكللذين
اتقواونزات فى!بن سادم

وغسرهمن مسامىأهل

الكتابأوقأ ربعينمنأهل تحرانواثنين وثلانين من الحدشةوثانيةمن الروموكانواءلى دينعيسى عليهالسلامفاسهوا (وانمن أهل

ظ

١

(شاشعين نن)هحالمن فاعليمن لانمن يؤمن فىمعنى المع(لايشترونبا بئانتالقللهيلا) كايفعلمن سلمناحبارهموكبارهم
وهوحال بعدحالأىغيرمشتر ين(أولئك طمأجرهمعندر بهم)أى ماختص م

منالاجروهوماوعدهف قولهأولئك يون أجرهممىتبن

والضراعة لاطت

سرود
بر
كرس
البللة)

 01010ىاالس

ندل بأ (لأضجع
م
عو

عمالمل مشج) .صمفنةلفامل
والانتى من الذكركا-كم
بنوآدم أأووبعضح من
بعض فاىانصرة والدين

وهذه-إزمعترطة بدت
مهاشسركةالنساءمع الرحال
فماوعداللةعبادهالعاملين

اانوابومتى <صل الثواباندفعاحلعاقالنةلاةامعنى قولهولاخ ز:ناوهوطاب

دفع العقابعم_مقات

نلآبة ط 1بالتوفيق على ااطاعه والعص_مةعن فعل امعد_يه كا" نهمقالواوفقنا لاطاعاتواذا
المقصود م ا
0

نكونقلزني
افر دحتم أ ب
طافاعصمناء ن فعل ماببطلهاو؛بوتساق| ازبوحو
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القيا.ةف ألواالله

اخلف الميعاد)وقولتهعالى (فاستحاب طم
لعالىأنبز ذلك عنموعالوارلا رابو اليا )انك ل ت

دجنعفر الصادق ركخى

همصسفقال
اللةعنهمنحجزب أ

سجس ميا تر بناأئحاهالله

ماخاف وأعطاه ماأراد
وقرأ الآيات (فلذين

ااه
ىجابدعاءهموأ عطلعم
دم يعنأ

ا
لاأحبط
أىلا يع

معاملم-:كم) لعنىق
(أف) أى وقالط مانى (لاأضيع ع ل

سوسم كا
باالؤمنون:.بض١ 0 اق )لافجقل
-
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الترمذدى وغ ره وقولهتعالى(نعف

3ت

٠ن بعضالىواللةع ده دفو

1لا

من بعض) يعنى فى الدين واانصرةواا والاتوقيل.5-من آدم

هاجروا) ميد أوهوتفصيز
وحواء وقيلهمن بمعنى الكاف أى بذك

لعمل العام_ل منهم على

سبيل التعظم له كانه قال

وابعلى الطاعوالعقاب على المعصية فيوكا قال
كبعض فالا

اللأرنحال والفسااءلفطىاءعه على شكل واحد (فالذن هاجروا
لان منى يعنى على خلق وس بر وق

وأخرجوا من ديارهموأوذوافىسبيى) يعنى المهاجربنالذين هحر وأوطانهموأهليهم وآذاهمالمشركون

فالذينع.اواهذه الامال

السنية الفائة-ة وهى

المهاجرةعءن أوطانهمفاربن

الىالله بديمم الىحيث
يامنونعاي-ه فالهحرة

كائنةفى اخرالزمانما كانت
فىأوالالاسلام(واخرجوا

وعشائرهملله ورسولهومعنى فىسبيلى فىطاءتى ودينى واتخاءم ضانىوهمالمهاجرون الذبن أخرجهم

دشة وطائفةالىالمد 00رسو|  000سو بعد
خلى
راكغمون من مكةفهاجرطاائفلة إ
ا

(وقانلواوقناوا) يعنىوقتلواالعدو ل

ار إل كر
امكفا
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لاحون عنهمذهو بهم ولاغفر»:اطم (ولادخلهم جنات جرى من نمم الانهارثوابامنعنداتله) .يعنى
5
دا هد
ذلك الذىأعطاسن تكفيرسيا” تم وادخاهم السقاوااين فدو اع

در روى ابنج بزر
د«يانرهم)التىدلد هاف | ا|لثواب)وهذاتأ لكيكدون ذلك !"وأابعالطذىاهم منفض_لهوكرمهلانه جواك
ونشؤا(وأوذوافسبيق)

ن
ربو
مله
عدال
الطبرىبس#نده عنعب

عةصللىي اهللوهسم يقولانأولللة.
بن العاص قالسمعترسولالن

بالشم والضرب وجب ||تدخل الونسة فقراءالمهاجو ابلنذبن تتبىوهامالمسسكامرهاعذواأامىوأطاعوا وانكانت ارلجمن
المال بريد سديل الدين

ا

ا

ا

الكات

ك 1011/د فتألى بزحرفها

(وقاتلوا وقتلوا) وغزوا ||وزيتها فول أبنءمادى الذبنقانلوافىسبيلىوةة موواأوذوافى سب لىوجاه د واافدخسيالواالجنة

المشركين واستث_هدوا أ فد خلوتهابغوبلرعاذا<بسابوتأف الملانكةفرس_جدون ويقولونر بنانحننسبحلك الاليوالنهار
وقتاوا مكى وشاى وقتاوا |ونتقدس لكمنهؤلاءالذينآثرتم م عاينافيةول الربعز وجل هؤلاءغبادى الذينقاتلوافس لى واوذوا

وقأنلواعلى لتقم والناجير سفبيلى فاتلدخملا نكةعابهمم نسكلباابمعل .ا
ل 1
1
ل

0

0

عالقدىارقال بعضهم فىهذهالآيات

تعلممن اتلعلهالى لعداده كرف ندعى وكيف يبتهل اليهو تضرع ونكر برر بنامن بابالابتهالواع_لام
 0جبحسن لامايوقالجعفر ااصادق منجزبهاص فقالجس مياتر بنائحاهالله يحمااف
وأعطاهمااً راد وقرأهذه لالات وقالالحسن حك النهعنهمانهمقالواحس م اتر بنائمأخبرانهاك

سسياتهم ولتادحخلنتهمهجنااتانجلرىامننهار )وهوجواب قمسحمذوف (ثواب!)فىموضع

لم

المصدراوٌكديعنىاثابة أوتثوببا من عندالله) لانقولهلا كفرنعنهمولادخائهمىمءنىلاثيبتهم (واللةعنده حاسلنثواب) أى
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(وءالاظالمين) اللامشارةالىمن يدل الناروالمراداسكفار منمانا ( أمعنوان

وشفعاءيشفعونلهمكللؤمنين
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فقدأخزر بردهخولهفيها وتعذ بهاو |داعللمى صععنةهىذماروى عن تمرو بند ينارقالقدمعليناجابر
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التتى وهذاالن ولاإناقضاهرات الانزاءلالاحتيالأن> صل ذاللااكثرات فى وق تآخرواالتأعلوقوله
ذن وذعواالعدادةفىغيرموظعنا
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يتفسكرون قائلين والمعنى

عاتى وهوفرك الامورو نحتهاطلباللوصولالى
للمف
اعم
وقيلانالفكر مقلوبعن اافرك لناالفكرهست
خلشلية امالحمداثءلازرع العاءوماجليت القلوب
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تسا كن لامكاغين وأدلةطم

علىمعرفتك وهذا اشارة

ملرىاأندنه
الى االالقء

المحلوق أوالىالسموات

(ر بذا) أىو يقولبونناروقيلمعناهو يتفدكرون فىخاق

السموات والارض قفائلينر بنا (ماخلقتهذاباطلا) يعنىء يثاوه زلخالبقلتهدايلاعلى وحدانبتك
وكالقدرتك س(بحا ن)تكنز مهالكع ن أشنيحأاعيئا غبرح(>فمةقناء ذا ب النار)يءنى اناقدصدقن
نودانيتك وانونلاكجرناةفقناءذ اب الناروالمقصودءن قولهسبحانك فقناء_ذاب النارتعايم عباد
كيفية الدعاءفن أرادأن.دعوفايقدم الثناءعلى الل أولاوليعدايه قوسلهبحا نك و بعدذلكالثناءيأتى

والارض لانهافى معلطى

ل نناابر (ر بناانك من ند<ل النارفقد أخزبته) أىأهتهوأذاتهوقيل
بإلدعاءو ليعدايه قوله فقاناد

حادق تانفقيل ماجلقت

أهلكته وقيل فضحته وأباغتفىاءذاوئهاازى ضرب من الاستخفاف أوانكسار يلوق الانسان وهو

هذا الخلوق الكدرىباطلا الحياءاللفرط فانقلتقد سكت الحزلةسوذ» الآبةوقالواقدأخ_براادنهلاخزى النهال_ى والذين آمنو

معه فوجبانكلءن يدخ لالنارلا ون مؤمنالةوله!نكمن تادلخنارلفقد
(سبحا.ك) تنزيهالك عن
الود ف حاق الباطلوهو
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اعتراض (فقذاعذاب النار) فقدأخز ته قالء.نلد هوروى>وهعن سعيد بن اليب قالهى خاصةلمنلاخُرج منهاوه_ذا الحواب
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ساك

ال

ما

00

كشعته
ونحوهاوا!نغرو رمايغرالانان ممالاهدوم وقيلالغروراالداطلومء:نىالآبةأن منفعة الانسان بالدنيا .

مهاه الاشياءالتىستمتعبهاثمتزولعن قريب وقيل متاع مثرلك بوشك ان!ضمحلو بزولنخدوامن

اشتلغلآبطخلبرة
عميد بن جبيرهىمادلاغعرورلمن لي
سطءت
لااست
انم
قاعةا
ظفرباخروقيلفقدحصل هذا المتاع واعماوافيه بط

ال
للايطخلبر# .فهى لهمتاع و باللاىغماهوخيرمنها (إق) عأبنىهر يرةقالقالرسولالنه
اتغ
لفوزالمطاق وقيلالفور فامامن ش
نيلال#مبوب والبيعدعن
عت ولاخطرءلى
مذن
سولاأ
اللع زوجل أاعدادصتااعلبحاديىنمالاعين رأ ت
المكروه (وماالحيوةالدنيا ادللىةع ليهوسلقا
الامتاعالغرور )شبهالد بقشلسبرواقروا انشئتمفلاتعلنفس.مأأخى طممنقرةأعين زادالترمذى وف ان شجرةسيرالرا كب

بالمناع ابلذدىلس بهعلى
اتلاممو يغر<تى إشتر به
ثمبقبينلهقسادةورداءنه

والشيطان هوالمداس

جيدمببنر
بالغروروءَن سع
اعماه_ذالمن ثرهاءلى

فى ظلهاما”دعام لايقطعها وافرؤًا انشتم وظ ل كدود و وضع سوب فىالحنة خيرمن الدنياومافهاوافروًا

انشثتم فن زحز ح عن النار وأدخل+١ بقع ةروما ةادا

ا

هُُقولهعزوجل

(اتباون) اللاملامالقسم :ق_دبردوانته .لون أىلتتختبرن فنوقععلي امنااليمعؤمن غمينره
والاختبارطاب المعرفةلبعرف اليد»ن الردىءو ذلك فىوصفالنهحا لاناللتهعالىعالمقاثت اىلاشياء
خيتير
للءب
املا
ةهب اء
|ىأن
معال
الهت
عا ل
كاهاقبل أن خلقهافه_لى هذا يكون».نىالاختمارفى موصف
(ف أموادكم) يع ىابإللاارتملاوءافلىبالتقصانمنها وقيلباداءماقرض قبهامن الحقوق (وأنفسم)

الآخترةقامامن طاالبآرة
مها فائهامتاع بلاغ وعن

امات

ديق غير النبات

وهممب_تءد ون

والاماض 0

فعامونم تحر

اا

33واف

0-2 1

عر

واعبالبنات لاحاصلطاللنبلون )واللتبلونأىلتختيرن(فأمىواكم)إل نفاقف سىبيلاللويهمايقمفيها
دموانفيه منالمعنىالياطن قالبعض أهللك
الام والفلاسفة كذاف شىسرحالتأويلات

را
(ولاب.عن

(وتقول) طمبومالقيامة(ذوفواعذابالحر بق )أىعذ با الناركاذقناملمسامينالخصص قال ااضمحاكيقولطذلك جزنجهم وامأ :
لع

ا

لطت

شولجزة

)م

وذات) تالاه دمن عقاجيم14

قدمت |أبدكم) أىذلاك
مشثلهذا القوااليمالفحشواالقبح وننهقوال( لوطوتقار

الاثنياءلا0

هذه القالة (ذوقواءذابالخر فى(1أى ننتقممنهمبإن تقولطمبومالقيامةذوقواءذابالحر بوكذقم

نصيفا
دلخص
لينا
اسام
الم

(ذلك) أىذلك العذاب انحرقجزاءفعلكم حيثوصفتماللباهلفقرواأًقدمتم

العذاب بماقدهتم من

الكفروالمعاصى والاضافة

لىالايدن كثرالاعمال
ال

على اقلتالنبياء(يماقدمت ديم)انماذ كرالابدىعلىسيل امجازلاانالفاعلهوالانسان لااليدالاان نيإكاولاءدى لكل
اليدلما كانت]لةالفسعل حسن سنادالفعلاليهاولاناالعمل يلكون باليدجعلككالعلمولاقع
0
الاهدىعلسىيل التغليب(وأ كليسبغالالملعرد)فيعبد بسب با

العدلانيعاقتالمبىءو شب الحسو هُقولهءزوجل (الذين قالوااناللهعهد الينا)قالالكلىنزات
ف كعب بن الاشرف ومالكإن صسيق ووهب بن بهوذاوز يدبن تابوت وفنحاص بنعازوراءو<-ى بن

نعائكرسوا لاونزلعلياككتابا
أخطب دن اامهودأنوا التنوصل النهعليه وسلفقالواباد بزع االانليلهب
واناللهعهد الءمعافالتوراة انلانؤمن ارسول يزعم ا

ادك
نص
قاه
تن

باهر إن كلهالنارفان

ذاأنزل اللهتعالىلذبن قالوايعنىف كن امشكوك!»بن قللوان انلهعهد الينايعنى أمينا

وأوصانافي كته (أنلانؤمنلرسولحت يىأتينابقربإنأناكلاهلنار)يعنىفيكون ذلكدالاعلى صدقه

عمل كلواقم بالإبدىءلى
سبيل التغليب ولانهيقال

الاعسبالشيئفاعلهف كر
الاندى التحق.ق يعنىانه

فسه لاغبرهباميه
فنعل
إوان الله لس بظلام

لاعبيد) وبإن اللالهيظم
عيادهفليعاقيهمبغيرجوم 

وذكرالواحدى عن السدى انهقالان النهتعالى أم بنى اسرائالافتىوراةمنجاجاء مزعمانهرسولالله (الذينقالوا)فىموضعجر
على البدلمن الذينقالوا
فلاتددقوه حتىبأنيكبقر اننأ كلهالثارحتىيأتيكايح وتجدفاذا أنياكفا" واس قافاتهمايانيات

أونضب بإضمراأعنىأورفم

بغبرقربزااندغيرالواحد ى عه قالوكانت هذ هالعادةباقية فوملىمعت المسيحعايه السلامثمارتفعت بإضمارهم (ان النهعهد الينا)

وزالت واقديعلااءنهذ|الثمرط كذبعلالتوراةوهوم ناكاذبهودوتحر يفهمو بدلعلى ذلكان
المقصود فى الدلالة

صدةقالنى هوظهورالتزةالخارقة للعادةفأى مههزةأقى.بهاالنىقبات منهوكانت

فىة
كجاعل
دليلاءلىصد_دقه وقداقى!:ذى صلىالثهعليهوس( ببالامكازلابتاهراتالدالةعلى صدقه فو

عز وجلأع مانلالبرمن ونصسدكقةوذيمح
ةلى
لبدا
لا'ع
ابه
اماقانباءهوتصد يقهوااقربانكل مايّقرب
منىااينهتاقر ب بها
وكلعملصاو ددل عل ذىلك قولهصلىالنفعايهوسح الصومجنةوااد_-لاةقر بإمنيع
الىاللهءزوجل وكانتالة رابين والغناملاخلابى اسرائيلوكانوا اذافر بوافر بانأأوغتمواغ. :مةجعوا

ذلكوجاءتتار بيضافضالنسماءلادخان طاوطادوى و-ذيففتا أ كلذلك القربانأوالغنيمة وتحرقه

فيكوند ذلليالكاوعلامةعلى القبول واذبالقمبل بقعحلاىلهولم تنزلناروقالعطاءكانت بنواسرائيل

يذحوزلله فيأخ_ذونالثر

 0مها وسط ببتوالسقفمكوف فيقوم عالمهيمه

بفيىتو ينار بهعزوج_-لو بنواسرائيلخارجون حولالبيت فتنزلثار بيضاءطادوى
لام
اسل
ال

رنثمقالاللهعزوب..لمجيباعن هذهالشيهةالتىذ كرهاهؤلاء
وحف .وفلادخانطافتا كلذلك الةبإ
ادبهود (قدجاءم)يعنى بامعشسرااموود (رسلءن قبلى)
ءلياتم
اق
اوالقوادمةلا<.جةعام( .طقلؤ)يلعنى
 12ياونحى وعيسى عليهمالسلام (بالبينات) يعنىبالدلالاتالواضحات الدالةعلى صدقهم
(وبالذىقاتم)يعنىماطابوامن القر بإن(ف قتلتموهم) يعنىفلقتاتمالاندراءالذين!أنوابماطابتم منهممثل

 0بأدويسحائر من قلوامنانلرااءوارا اديذلاك فع ل سلافه .واتماخاطب بذلك البودوالذبنكانواق
5معناء
لسلافهم (انكنتم مادقين) يعنىدعوا و
رم ن الى صلىالله ايهوس لان وكمانواراضين بفع أ

أمرنافى التوراةوأوصانا

(انلانؤمن)بان لانؤمن

أقريان
(أرسول نحبتنىاب
تأ اكللثهار (أى قرب

قربانافتنزلنارمنالسماء
ف كاه فان جمثنايه

صدقناك وهذه دعوى

بإةاوطافتراءعلى اللّهلان
أ كلالنارالقربإنسبب

الايمان لارسول الاتىبه

لكونهمكزةفهواذاوسائر
المكدزاتسواء (قلة-د

جاءكمرسل من قب_لى
بالببنات)بالمتجزات سوى
القربان (وبالذىقلم)

تسكذيبوماياكياتد مععامهم بصدقك كقدلآبائهم الانبياءمعانيانهمبالقر بإنثمقال5ءالى مسليالنديهصلى أى بالقربياعننى قدجاء

أسلاف الذبنأنمعلى

ملمهموراضون بفعلهم (فلقتلتموهم) أىان كانامتناعمعن الاعان لاجلهذافلمنؤمنواإلذىأ نوابهول قتلتموهم (ان كنم

صادقين)فىقوالكاعانؤقخوالاعمان هذا

0
إوللهمبراث السموات

القيامةأن ,انوابماخلوابه منأمواظم فىالندياوانجلناتفسيراابخل علىالبخلبلعولكتانه فقدقالابن

والارض) ولهمافيهمائما

عباسف قىولهسيطوقون مالوابهبو املقيامةأىبحماون وزرهوائمهفيكونءلىطر يقالعيلكايقال

يتوارنه أهلهمامن مال
وغيرهفاطم ,بخاونعليه
علكه رلانفةو نهفى سبيل

قلدنك هذاالام وجعاته ىعنة_ك وقي لعل فرىقامهمطوق مننارويد لعليهماروى عأنبىهر برة
قالقال رسو لاله هلىاعللاهيه و س من عسامملايءامه فكتمه الحمبلجامءننانرجهالترمذى ورفوابة

الاهل فىمبراث
وله
ال

ناريومالتقيامةقيل فىمعنى اد يثْابلاستاواءنالع
من
أبىداودمن سل عنعلففكدمهاًلهاللبلجام غ
تكتدووا توا بالستهم وم#رجوه منأفواههمعوضواعن ذلك بلجامءننارقفواههمعقوبة

موراث فقليت الوازياء

ليو'اللأعلذولدتعالى ول ميرات السمواتوالازض) يعنىانسبحانةوتعاق البا اقلداتمبعدفناء

لانكسارماقاها (وائله ا

علمة وروالاعاذ كام فيمونونوبقاذ كامةبرثهاسبحانهوالمةمودمنع الآبةانه بطل ملك جيع

ت)عمولوبناخلبيراءمكى

ىعنىالآبةولهمافمومااة وارنهأهلهمامنمالوعل وغيرذلك
المالكين و يمت املكللهتعالىوق_ل ف م

وأبوعمروفالتاءعلى طريقة

فاطؤلاء البخلاء سخلونعايه علكهولا: :فةونه فىسبياه(واللهجابع .لونخبير)قر يعماونبإلياءعلى

الاتفات وهو أبلغ 2

الوعيدوالياء على الظاهر

(القدسمع النةقول الذين
قالواان اللهفقفيرونحن

أغنياء) قالذلك اليهود

الغربةعلى طريقةالالتفاتوهى أبلغف اىلوعي_دوالمعنىوالئةبمايعملون يمنىالبخلاءمن منعومالحةوق
ضر بنفقو لاهعزوجل (لقدسمع النهقول الذينقالواان
اطاب
خخ
لءعلى
االتا
خبيرفيجاز يهمعليه وقرى”ب

اللهفقيرون أغنياء) قالالحسن وقتادة1ائزاتهذمالا أيةمن ذاالذىيقرض اللهقرضاحسناقالت

اليوودا ناللفقبرإستقرض مناوةن أغنياءوذ كرالحن انااقائلهذ هالمقالةهوحى ابنأخطبوقال
عكرمة والدىومقاتل وتدااءن اسحقكتب الننىصلىاللةعليهوس_ل مع أبىبك رالصديق الىيوودبى

حين سمعوا قولهتعالىم“قن2ي|ن|قاع يدعوهم الىالاس_لام وإلىاقامة|ا_لاةوايتاءالز كاةوانيقرضوا اللقرضاحنافدخل أبو37
ذاالذىيقرضض اللهقرضا

عحب_ناوقالوا النه مد

ستقرض

منا ذنعجن اذا

ترام
ذات بوم بدتمدراسهم فوجدناسا كثيراقدا 7

كات ا ا

عاماممومعهحب

آخريقال لداس_بيع فقال!أبويركافتحاص انقاللهوأ| فوالل!نك اتعلران تمد ارسولاللةه لى اللهعليه
وسم قدجاءم باحو منعند اللهجد ونهم؟موباعند ف التوراةفا”.٠نوص_د قواقؤرض انهف رضاحسم

أغنياءوهوفة_برومه-نى

بدخلك الحنهو يضاعف اث الوهاب فقالفنحاص يأبابكرتزءمانرما يستقرض أموالناومايستقرض

سماع الثدلهانهل خف عليه

قول حقافان اللهاذافقيروتكن«أشنياءفنشة؟بوبكروضرب وبهفنتخاص
اكتان
الااافقبر من الغنى فمان

وانهدأعدله كفاه من

دوقالوالذىنفس بىبدملولاالعهد الذبىبنناوبيتكلضربتعنقكباعودالئةفذهب قتصاص
ضر بةشد ي ة

 ,مأصنعبىصاحيبك فقالر.سول انهصلى اللهعليهوسم لانى
ظامردا
العقاب (س:كتبماقالوا) الى رسولااللللهةصلعليهو .سل وقالن ي
يهر واانهمأغنياء
سنأمس الحفظة بكابة ماقالو بكرماجلكلى ماص_:عت فتهاليارسول اللهانهذاعدوالنه قالقولاءظمازعمقاقانلل
ق
حالافتت ١وستحيفلء فغضمتللهوضر بت وجهه فحد ذلك ؤنحاص فانزلاللهتصديقالانى بكروتكذيلبافنخاص ورداعايه
تتدقردت٠ن واحدمن
صان
اذ الكتاب من الخلق 7-2اللوقولالذين قالواانالله فقيرو>نأغنياء وهذهالمقالةوانك

ليحفظ ماشه فتحى به اهلويدودلكهمرضون الحا ل

ال  0لاعاوأن,كونواقالواه_ذهالمقالة عاعنتقادلذاك

عرهنى
أءوصد
ةما
ياو
از
تحصد رعنعواقالماصد رتيع نكافرمةرد
اس
للة
اقول وقالوهااستهزاءو همافكهاذهنالمقالةعظ,مةا
الذى (وةتلهمالانبياءبغير فكفره وضلاله (سنكتبماقالوا) يعنى قوطمان اللهفقيرون أغنياءلان ذلكوكانفتبراءوالمعنى

جلى
اع
مطوف
<ق) مع
حىفظةعايهم حتىيوافوا
للت
ارا
ااط
عل سمنحافقظاعلليهوماوقيل سانثلتق ذوللاكفى تسصكصاتئبفهأعم
ييددوتظهدم (وقتلهمالاننياءبغيردق) قبيلممعاناقءاسلسهكتؤلاءالهود
|امةفهو وع
قتلهالنابياءقر ينةلهايذانا بهايوماقي
وان
نما
وف االعظ
خهما
بإن
للاذياء الىالمبودالذينكانوا
ك مافهلوس لافهمقتنجازى:كلااافر .ةين ماهواأهلوواء انس قت ا
واك ب

املانقنبتياء لإيستبعد

منهالاجتراءعلى ملثهذا

76

ىلئةعليهوسواء.افءلأسلافهموأوائلهملامهمرضوابفعلهمقدباليهمووقي للف معنى
فزمنالنى هل ا

ان ب علىهلاوءماقالوا بانفب_همو نكة ب عليهماًيضارضاهم بقلبامتم الانبياءوالفائدةفىضم
وهلذمنهم ليس
قان
لمو
اعظ
هاممبذالاكخوانى ال
نءل
قتلهمالانبياء ماالوىصفواالله تعالىبالفةراالا
بإول

فلانافى قليهالنفاق وفلانا
و يتزازلالمنافقع_:دالمحنوالبلاياوقيل فىمعنى الآبةومااكلالنهليطلع ممداعلى الغيبفيخبرم
فقابهلاخلاص فيعرذلك

ب|إلمؤءن هالندكافر (واءكن اللهجتى د»ن رسله«نيشاء

يعنىواسكن اللهيصطئ و حْتارمن رسلهمن

من ةجاهخيار اللهلاءن

ى
لمد
صة ه
اىءم نغيبه(فا نابا ورسله) دءنى انه اقامت الدلائعللى صصة نو
ش عل
رعه
ارطل
ماءف
دش

حةيقش ةه والآنة عل

الشهعايهوس لفلببقالاالاماناللهور وله#دد_لى اللمعايهو-إواعاقالورس لهعلى المعومربقل

الباطنية فانهم دعوت
ذلكااءم لامامهمفانم

ورسولهعلى الدو-ي_داقوله ولكنابللحهتبى ٠ن رس_إومن يشاءولانهاذا أقربجميع الرسل كانمقرا
امن لاتى»متو ميج الرسيل (وانتؤء:وا وشهوا (0يعنىوان نصد قوامن

بأحدهملاا

شتوا الايوة له صاروا

اجتبيته برسااتى وأطاءت»-هعلى ماأشاءمن وغأيعباءتهبالمنافق م>_:م والمؤمن امخاص وتتقوار23

ااكثواب جز ووهلوالجنة وقوله
ننكىفولكابتاق
ظم) يع
(جفلركمعأ

نهاه
عهون
كسكي
أم

عذالفين ال حت

|ع

ع الغيبأخبرالرسول وان

يلان الذبنيبخلون
جىو
عزوجل (ولاحسينالذين يبخلون ماا تاهماللمن فضلههوخيراطم) يعن

أثيتوا النيوة له صاروا

)عنى البخل (شسرطم) والبخلهوامساك المقتنيات ممالا ستدق حسهاعنه
البخل خبراطم (بلهو ب

خلطب رلساوللةصل الله مخالفين لنصءاخروهو
وهاولخايللذى,كثرمنه البخلوالآنةدالةعلىذماببخلععنعلد اللهبني رمقا

قولهوخاتمالنبيين (فا منوا

ب فقالايا والحفاعاهلك مرنءكان قبلكمبالشحأم د مبالمسخل فبخلواواً مه مبالشجور ففحروا
أخرجه أبوداودعن سبعييدالخمدر ى قال قال رسولانلنلهصةلعليهو .سلخداتان لاجتمعانىمؤءن|أباللهورسله) بصقةالاخلاصض
البخل وسوءا ,اقأخرجه الترمذى وقال<د يرثحسن غر يب واختله العاماءعفيمن نزاتهذهالا '539

فقالعيد اللهنن مس_عودواً وهر درةوابن عباس ف رىواية أبيصا اعنه والشعبى ومجاهد نز تاتهذ هالآنة
فى الذينيبخاون أن يؤدوا زكاةأمواطم ووجههذ االقولانأ كثراعماء د هوا كان الب عبار:عن

مانلعواجب وان منمنعالتطوعلا,.كون خيلايدلعليهالوعيدالشديدف سياق الآبة وهوقولهتعالى
االفال!تط,وعنعباس فروايةعطيةعنهوابن
قبل
سيطوقون ماخاوابهوهذ الماكوانلافىترك الوواج
عن ٠ مجاهد اهائزاتتف أحبارالمودالذينكت .واصفةمد صل النعليهوسم ونبونهوهذا القول هو
ج

(وان تؤمنوا وتتقوا)

النفاق (فلك أ جرعظم)
افلآخرة ونزلى مانى
الزكاة (ولاسبنالذ.ن
عداو نعاآناهمالنهءن

مرنأ
فضاههوخيراطم) ق
بالذاء قدر مضافا >_ذ وفا

اختياراالزجاج ووجههذاالةولان البخلعبارةعن مالنمعيروالنفع و يد خل فيه العزكايقال خلفلان
انخخللين
ر_ب
لاغه
اىول
هول (سيعاوقونمايخلابديومالقيامةأ)ىسيازء ون وبال أ
با موصصيعالطبر اىلقول الاوولاختارءزوق

أمواابهالزام الطوق فان جلءامعنى الآبعلى

منعالزكأةوالبخ-لبهافقد قالابنمس_-ءودوان عباس

وهو ف_ل وخيرا اهم

تيشم قرق ال قدمدبددلعلى صصةهذا|اتأويل
قت و العا

مفعول ثانركذدامن قرا

ماروى عن أبىهر برةقالقا رلس ولاللةصل اللهعليهوسلمن|ناهالهملاقلرؤدزكانهمث للهبوم القدامة

ن
إعل
س فا
حءوجعل
باليا
ضميررسولالله أوضهير

م

ريه

ارق

شجاع أقرع لهزيادنب,تطوقه بموالقيامةثميأخ بذلهزمتيه يعنىشداقيتم يقونلاأمالك أنثاكمنتزلكاولا
تحسين الذبنيببخلون يما 1تاالهآمانلةلأهخرجه خ!الرى قولهلهز بيبتانقيلهماالنسكتتانالوداوان

أحدومن جول فاعلالذين

لاز يشدادنةفىمها وقدجاء فالىحد تبفثس_ير
فوقعينى الخيةوقيل همانقطتان كتنفان فاهاوةهم

سخلونكان! ديرولا

لنه
كني
نك وقيل هومنعدنى الاحمين أسفل من اولاذ
اأصل
طلغتان فى
مق_
اادو
مق
هاشد
نئهم
|هبا
طزمتي

بحس_بن الذينيبخ_لون

متقارب (ق) عن أفىذرقالاتي .تال النبىصلىاللهعليهو-ل ومدوجالس فىظل السكعية فلماراً.ىقال
دهمالاخسمرونورب اللكعبةقالخئت-تى جلت ف أتفقاقرالنتقبتارسولالله ؤداك ألىوأىهن

لهم خبراطم وهوفد_ل
وخبراطم مفعولثان (بل

نقكاذلاوهكذ اوهكذ ان بين بيهدوه ن خلفهوءن عينه وعنثماله
همقالهملا اكترون1ؤالاالاء ه
ا 4
وقلبل ماهممامنصاحب ابلولابقرولاغملارؤٌدى ركاتهاالاجاءت بوم القيامة أعظمما

هو )أىالبخل (شرطم)

تنطحهبقرونهاتطؤهباظلافها كلنانفدتاخراهاءادتعليه أولاهاحتىيقذى بين الناس لفظلإوفرةه
الإبخارىععنامفىموذ_ءين وقيلف مىعنى الاارةانه عل فىأعناق مأطواقهن الناروقي ل كفو نوم

( ( - 74خازن) “اول )

لان أمواطم ستزول عنم

وسسق عامهم وبال البحل
(سيطوقون ماتحاوابهبوم

آ

القيامه)5:فسيرلةوله ل هوسر طْ 6سيمجعل ماط الذى منعوه

عنالمقطوقافى أعناقهممجاءفىالخدث من منعزكاامالهيميرحي_ةذ

كراأقرعلهنابان

ةي

يدقع هالىالثار

ل 31 1هم 12311لل لالس  1ا زاك نا
نن لق
مس
وح
رهر
كمر
ل
لاالج
اىااللناسسخيبرقنااللممنن ط
هووسسزلأ
علليه
دع
الله
ل
صا
للالتهةصبى
ررسسوولا

د
11 1

زاك لان

عمرهوساءت إووروىانجر برالطبرى سندمع ن الاسودقالقال عبد اللةمامن نفس الود

والاوت "خيرطاوة رأولاتحسبنالذدين كفروا أنماءلىطمخيرلانفسهماماعلى طمايزدادوا اتماوةيا

للمرنأزلاللهءزوجل هذهالابة
مو عنداللهوماعند ابنهخيرللا براروقالابنالانبارى قالجاعةمن اه ا

مبزدادواأنماععاندتهمالحق وخلافهم
فقوم يعااندونالت سبنىفىعامهأن لايؤمنون فقالانمالىط ل

(ماكان أللهليذراالمؤمنين

سلاشمعليْموسلم اذا ر ١أيتالله يعطىعلىالمعاصى فانذلك استدراجمن الله
الرسول وقد قالستولالنة

على ماأتمعليه) من

هيهص اسعايةوس انهملايؤمنون أبداوان
لخلقه ثمنلاه_ذهالآبةوقالالزجاج هؤلاءقوم أعراللب

والمنافقين لتأ كيد الانى

(حتى يميزالحبيث من
الطيب) 0
عن الخلص عير جز هوعلى

أمثصمدقين
والخطاب فلىل
من أاهللاخلاص والنفاق

ي أ خيرالله تعالى انه يطيل مار
تفاقهم بزيدهم كفراوانماوهةهالآبةخجةظاهرةعلى القدربهح ث

قومويهلهم ليزدادوا كفراواتماوغيا هُ قولهتعالى(ما كانالنةليذرالمؤمنين عل مىاأتمعليهحتى

علبحرابفة ممالليب)اختافالعاماءقسيبن وزلهذهالآبةفقال الكلىقالتقريباشماد تزمعان
منخالفكفهوفالناروااتهعليهغضبان وأن منأطاعك وتبعك علىدينك فهوقالجنةوالتهعنه راض
فاخبرنامن يؤم عن بكو عن لايؤمن بك فانزاللهتعالىه_د دالاةوقال السدى قالرسولالنهصبلى الله

 00أمت فىىصورهاف الطلينكاعرضتعلىدم وأعامتمنيمن فىومنيكفربى

و

فالغ ذإك المنافقين فقالوا استهزاءزعم مدابهيع *ن بؤءن بهوءن كفريءن لباق بعدو>ن معهوما
لابا أل قوام
قمد(فئةتعالىواً'نىعلي_هثم قا مملىنر
ذلك رسولالنةصلالنةعليهوس لفقاع

-

كأنهقيل ماكانالله ليذر طعنوافيعامىلانسألوفعن ثئ فمايكو باليسناعه!لانياً :بدفقامعبداللبهن حذافةالسهمى
الخلسينم_:كم عالىحال
اعلتلىأيتهمامن اختلاط

فقال سندياررسو

هىم
زحت
ببعض
ععض ب
منكمالوح الى نديسه

نزل عن لترفانزلالهتل هالا وقبل 1ق 1ل شين نالا مسرا ابلهه بفرقون هابين الوٌدهن والكافر

واخبارهباحوالكم (وما
كان الله ليطلعم 7

 0فعالبار.و لالنةرضينابائقرباوو

ديثاباملغرآانر

فتزات هذهالآبة وقم لان قومامن المنافقين ادعو انايمانهم كايمانالمؤمنينفاظرهاللهنفاقهمبومأحد

ورا

و 00

ل

ا وكفي ين الخطاب 0

نليلاسرالنيعل3
كا
الطيبووفرخابلمتأو 4هوما
يمن ا
حفركيز
أحدامنم 0

فلا تتوهمواعن.د اخبار

الرسول بنفاق الرجل
واخ_لاص الآخرانهيطلع
على مافى القلوب اطلاع

للةفيخبرعن كفرها

0
1

قيزاللةالوم

اقع
لم
نو اقت
ايبوط راون اغا نطق رامرس

موسائنتعلاعانة
وقيل انما<صل العييز نوع ا حدر الهااءجيم ف الخوفوالقتلواطزرعةفن كان

ونصد نقه وميتزازلومن كانمنافقا أظهرنفاقه وكفرهوقيل فمعدنى الآنة<تىييزالمؤمن منالمنافق

نما كان اللهلبذرالموّمئين فصلاب الرجالالمشركين
والكافر بالهاد واطحرةوقي لف معنى الا

عذين سرى طلمااليهمان علىم أنتمعليه
دل
وأرحام النساءالمشسركات واله-نىما كانالنهليدعأولا ا

منالشمركحتىعيزا خدبيثمن الطيبيعنىيفرقيدْ؟ و بين منىأصلابك وأرحامنسائكم انلمؤمنين
 00لاحلاويا

ل

 69والنفاقانار00 2

ومأ  1لينل أمهاالكفا00,

اعم ا دب أحدغ_برهوان سنة اللهجار0

ل

0

نا

ليه

علىغمبهحادالناس فلاسديل الىمعرفةالمؤْمن

هع_لى اانه
احان بالافات والمصائب فتميزالموّمنشاالختلص
د_ق الابالامت
اناف
من الحكارر واا

وزل
ب

الىوه العدوعلىأبتدطهوهومعطوف علىانقلبوا(والثهذوفضلعظيم)ق ندفضلعليهمبالتوففمياقفعاوا ا(انماذل> الشيطان)هو.غير
ذلكأىا عاذلكالمنبطهوالشيطان و3.نعمب
(حوفأ لياءه) الىمنافقين وهوجاةمسسّا ا

اه أواالسيطان صفةلاسم

الاشارةو وف ابر (فلاتخافوهم)أى أواياءه(وخافونان كنتم مؤم
ننين)
يلانقلا
تماضى أينؤثرالع_دخوف اللهعلى خوف
غيرهوخافوق الفوصل والوقسهلو يهقوبوافقهما أبوعمروف الوصل(رلاحزتك )بحزنك فىكلالقران نافعالافىسورةالانبياء
أى أوأياء اللبهعنىانهلماإبخسرون عسارعتهم فىالكفرغر
يانفسهم

15

وماوبالذلك عائد علىغبرهم

7فذلعظم) يعئىأ5نهتعالى تفضل عامهم
ع :نهم جرد :روجهم معرسولالنة7ص2ل2ى0ا2لتفعليهوسلم (واللهذو

ن0كي7ف7ه5ود وتم
0بي
اباله

بادوفرق الافعاداوفيل تتلعلهم بلقاالرعبف ق
ىلوبامش ركينحتىرجعوا و قولهعزوجل (انما لاتحعل طم حظاق !( 9

ذلك الشيطان و فأولياءم) ياعننىماذل> الخثفومو.اظهوااشيطانخوف,الوسوسة,بإن التذلك 3 7 1
امن

فواههم لبرهبوا اللؤمنينو بخوفوهمو حبنوهموقول أولياءميدنى الشيطان خوفك بامعشرالمؤمنين
أف

2

:7
00

باوايائه وقبل معناه يعظمأوالياءهق صدورركلتخافوءهمموعقنيلاه يخوف أولياءهالمنافقين ليقعدواعن

تالامسركين وأولياءالشيطانهم السكفاروالمذافةونالذين يطيعونهو يؤئرونمسأهوأوا أياءاللةهم عوظيذمل)كأ بلمغاضسر به
المؤمنون الذين لانخافونالشيطان اذاخوفهمولايطيعونه اذا أمسهم (فلاتخافوهم) يغنى فلاحافوا الانسان نفسهوالاية ندل

ءِ

:

:

وناصرم

0

(انكنتم٠ؤمنين)

9

1

3

تت

:

3

1

إرادةالكفروالمعاه

ا

قولهتءالى (ولا
و ق
ىتحكفل لكبالنصرو ااظفر
أى مصدقبنبوعدى انم

ناراديهان؛

ا

يون

١  :لاه

0

بحزنك الذبنيسارعون فى!لكفر )قله مكفارقر يش وقيلهم المنافقون ورؤساءالمهود وقيلهم قوم
من يسارعفاىلكفرو بجمعالجوعلحاربتكفانهذ االمقصود
ديا
ارندواعن الاسلاموالمدنىولاحزنك
لاحصل طم وقيل مسارعتاهملفعىكف رمظاهرته,الكفار على النىصلى التقعايهوسلوالمءنىسارعون
اشترو! الكفر بلايمان)
فىنصرة الكفزفلاحزنك م فنعلصه,وفاركعايهم (انهمان  3وا النهشيا) :يعي مسار1

بدون ارادة كفرهم

نى
حجعظ لاطم
او نفأسهم بذلاتوقميعلناه انيضروا أولياءالتفشيأ (إبربداللةألا
ضر
يكفر
الت
طم حتى سارعوافى السكفروف الآآبةدليسل
ذلك
خلذ
الآخرة) بعنى لاحجه_للىطمنصيرافى ثواب الآرة ف
عالتقدزلة (وطمعذابعظم) يعدنى افلآخرة
معلى
ايهلرد
ولىوف
ةتعا
بالله
رادة
| علىأن الخيروالثسر بإر
(|| ٠انالنبيناشتروا الكفربالامان) يعنىالمنافقينآمنوائم كف رواوالمعنى انهماستبدلواالدكفربالامان

أى استيدلوهبه (أن«ضمروا

المضدرأى شيأمن الضرر

!| اللزأنذك” قبمرة اناف

| فكأنهمأعطوا الايمانوأذوا اللكفركايفعل الامشعترىطمانءشى” وأخذغيرهبلداعنه(ان يضروا | من المتخافين أوارتدعءن
اللعشيا) يعنىباسةبداطمالسكفربالاعان واعادسر وا ن|فبهميدذلك (ولمعداتالم) يعنىفىالاخر]]5

الاسلاموالئانية فجيع

ةُُقولهءزوجل (ولاتحسين الذينكفروا) قرى بكإسلإتناءوالياءفن قبارلاتاءعفعناه ولانحسين,احمد |] اللكفار أوء_لى العكس

املاءاللكفارخيرالانفس_هم ومن رقأبالياءقالمعناهولاحسين الدكفاراملاءناطم خيرائزأت فمىشر ( 3وطمعذا بأ اي وملابحسين)
مكة وقيلئزات فبمودنى قر يظلةواانضير (اتماعلىطم) الاملاءالامهالوالنا خيرواد_إهمن الماواة

1

وهى الدة من الزمان والمه-نى ولايفائن الذين كفروا ان امهالنااياهم بطول العمروالانساء فىالاحل

ففحسينهم الاء مك او

امع0

(خيرلانفسهم) ثمقالتعالى (اعساغلى طمليزدادوا اعا) يعنىاعاعهلهم ونؤشرف اجاطم لبزدادوا انما عمرووكلهابإلناء <زة وكلها

|[(وطمعذاب مهين) ياعلنآىخفرةروىالبغوى بسندمعن عب« الرجن بنألىبكرع ن أبيهقال.سئل

بالماء مدثى وشا الافلا

ذروا إن وانمعاسمه
ك ساين
للا
تبحساينتهام فءااعهلاباقون الاوليانبااياء والاخر ي ناالناء(الذين كفروا) فيمن رأقبإلياءرفع أاىو
ىوطعالمفعولين ايحسين والتقدبرولايحك بنالذرين مرو املاء:اخيرالاتقتهم ومامصادرية
وخبرهفىقوله(انماءلى طمخيرلانفسهم)ف م

فاممتصإةفلاحاافوو .من قرابالتاءهباىو لاتحسين الكافر بن
وكانحقهاف قياسعللاطأ ن نكت مفدوالذوا-كنهاوقاعلتام

زفه نوب عن المفسعولين والاملاء
حنميمعا
خغسيالرىاطلمانوم ب لدمنالسكافر بنأى ولاتحسبنان ماكلىل -كافربن خبرهم وا
وا
طمامهاطموااطالةخمر,ه(,اناعلى ط,ليزدادولاآ) ماهذه حقي ا نتنكت_متصللانها كافة دوانلاولى

قيلها كانهقيل ماباط لاسبونالاملاءخ_براطم

(وطمعذابمهين)واللامق

وهذهجلةمساما نف نعادل للحملة

فقيل اغاكلىطىليدادوا|#:اوالاءةجتة لناءلى المعتزلةفى مسئاتى الاصلح وارادةالمعاصى

ابه ل
حيان
صاسف
أنأب
وىأ
(منبعدماأصابهم االقرح)الجرح,رو

نصرفوامفنأبحلدغوا الروحاءندمواوهموا بالرجوع بلغذلا رسو

النةهلىاللعهليه وسلفٍارادأنيرهبومو ير مهم من نفسهوأص-حابهقوةفندب|| :ى أصحابهللخروج فىطاببألى سفيان ترج يومالاحد
ىس نيةأميال وكانبإصحابهاقرح فااتقاللهلرعبفىقلوبالمنشسرسَك
 10تىبلغو |حجراءالاسد وهى من امدينةع!ل ن

من اله ل

ا *وامتهم وان وا)منافير اران
فذهبواقارات (للددين

للهو0

|هم وواالتةابعضهم (أاجرعظم )فىالآخرة(الذبيرن قالطوالناس)بد لمنالذينتاحسابوا(ان!لناس قدجع
كل

 1ل( روى ان أباسة.ان ناد ىعن

اانءالل فاه)كان
ش

القابل

حرج بأوسغران هل
مكةفالق الله الرعب 0
قليه فداله أن يرجعفلق

واقدفقدقماملعتبمرانعيم
انىواعدت عدا أننلتق

عموسمبدروقد بدالىان
أرجع فالحق بالمدية
فثبطهم ولك عند ى عثمرة

ا مسمين تدوز ونفقال

طمأتريدون أن حرجوا
وقدجعوال؟ فوالتهلايفات

الام والله لاحرجن

ون
اوهم
واكأ
قن ر
يبعي
فىس
حساما ابله ونم الوككل

تمان .ال وكانت معهم

تحارةفباء وهاوأصابوا
خيرائم |انصرفواالىالمدينة

7ورجعأأعبلوسمفةيان ا3لىمكة
جه

11

آمنواوع.اوا الصالحاتمن.م»عَم رةلا نالذين اس حا

حسه

حيس

7013 5

انصرافهمناح

ناعد.موعد تأموسم ١ندرا 'قابل فقالعلءه الال

غامين فذالكوو|الىالذياستجابوالتوالر-ولأى أجابواانوأطاعوهىجيعأوامرهوطاءواالرسول
أيضا(مهن بعد م اأصامه الترح)يعن مقبعدمانالحءن ألالبراج (للذينأ-سنواءنم-موا  6عت
ىللفعليهوس وأجابوهالىالغزوواتة و معصيتهوالتخافعنه (أجرعظيم)
احس:وا إطاعةرسولاللصهل ا
يعنى طم'واب جز يل وهوالجنة م قولهءز وجل (الذين قالطم الناس)هذ هالآيمةتعل 5ةبإلآياةت قبل

اهاانه نعيمب
لان المرادبإلذينمنتقدمذكرهوهم االسدتينجابوالله والرسولوقامرادبالناس وجوه<د
خااص وانماجازاطلاق لفظ الناسءلى الانسان الواح_دلان
مسعودالاشجى فركونالافظ  0بلدبه
فدعل فعلا أوقالقولاورضى بهغ_يرهحسن اضافةذلكالةعل والقولالىالجاءةوانكان
ااح
ذالو
ااك
ذل
الفاعل واحدافهوكقوله وتاعاذلقىتلتم نفس اوالقال واحد والوجهالثاتى ان المرادبااناس اركب منعبد
القس قلهابن عباس و د بناسحقالوجاهلثالثأن الرابكالناسامنفاقونوذلكانهملاراداالى

صلىاللعهليهول :به ز اأيبعىادسفياننهوا أصصا بدعناخدروجمعهوقالواطي ان الفوم.قدأ نوع قدياار
فقتّلوا الا كه منككفان ح جرثم اليهملمدق خدمن> (ان الناض)يع أنباسغيانواسابن رؤساء
قو لتر
المشركين (قدجعوا ع( ع ماوعكران لوي

جمعونه جوعا(فاخشوهم)

فنزىادال هين ذلك التخو يف تصديقا
أى نفافوهم واحذروهمفانهلاطاقةاكمبهم (فزادهمايمانأً)يع

صنديهم صلىالثفعليهوس_ل وفى هذهالآبةدايل لمنيقول بزبادةالاء.ان
ويقينا وقوةفدينهم وثبوتاعلى ن ر

وتقصانه لان!التهعالىنص علىوقوع الزيادةفىالامان رماوا تدااهوم اد أىكافينا اللههو
الذىيكفينامرهم ف وكةولامرى القس * وحسبك منغنى شبع ورى ع أى»كفيك الشبعرالرى

له ونعال-كاق
اكف
اىي
نمعن
لقوبكليل ,هوا!كاف وال
ااو
ونمالوكيل يع#نى واعناعل اولموكولاليهفالاموركله
كافيل ووكيلالرجل فمالههوالذى كفا وقامب وهالوكيل فىصفة انلهنعالىهو
حهو
لوك ل
هووقيل ال
راس قالفى قولهتعالى
الكفيل بارزاق!!إعبادومصاطهم وانهالذىستقل بامورهمكاها (١ عن عبن
انالناس قدجه وال الىقولادوقالواحسينا اللةوذنناملوكيل قاطاابراهيمحينأاققفى الناروقاطا محمد
صلى الدعليهوسلم حين قالط الناسان الناسقد جعوالكم هُُقولهتعالى (فاتقلبوا) أىفانه رفو

ورجعوا بعد شروجهموالعنى وخرجوافانقلبوا.ةذ ف روج لانالاتةلاب بدلعليه (بعمةمن الله

أى بعافيةليلةواعد واإوفضل) تأجىارةور ب وهوماصابوافىسوق بدرمن الريوقيل النعمةمنافع

للاثوخابرة (إلعسسهمسوء)أى نصبهمأذى ولامكروهمن قدّلوجراح (واتبعوارضوان
الدنيا واالفض
اله)يعنىفىطاعةاللةوطاعة رسولهوق .ل انهمقالواهل يكونهذاغزوافاعطاهم اللنهواب الغزوورضى
ع

م

و

ث تثبيطه
السو بق وقالوااعاخرجتماج كوا السو بقاقلهناس الاولنعيموهوجعأر يد به الواحدأوكانلهأأتباعشبطونم ل
والعاق نوسة.يانوأصحابه (فاةشوهم) نخافوه( .فزادهم)أى القولالذىهوان الناسقد جعوال> فاخشوهماأءوالقولأونعيم (لا:
"اذا كفادوهو ممع
لصاردو إيقانازوقا!لواحب بناالله) كافينا!إلله|أىالذى كفم |:اللهيقال حسيه الى “
حسيك

قتدف

الب

 01نلكدتةقولهذدارجل

|مالفاعل(ونم الووكل )ونعالموكؤلاليههو (إناقلبوابعمتمنالله
بهالنتكرةلاناضاة:هغير-ة تمي لكونه فىمعنى!س

ىلسلامة وحذرالعدومنهم (وفضل)وهواار ب ف التجارةفاصابوابالدرهم درهمين (مهم
وهب ا

سوء)مبلقواماسوءهمءن اكدعدة

سنومنء (واتبعوارضوانالله)جراءنهم وتروجهم
تاهونحقالمبنوالاضمويكرقذ|::عمةوالتق دبرفرجعواءن مدرمنعمينبر شي

رض
ا على الرجعةا ى رسولالله صلىاعلللهيه وسلموقالواقد أصبناجلأ ابوهقادتهملنسكرن على بقيتهم
ىصحابه يطلبمفى
ولف رذنمفنهاممارا أىأدوسة.انمعداقاللهماوراءك يا.عبدقال_دقدخو جَف أ
ىوم وندموا على صنيعهم
رقونعايكترةاوقد اجتمعمعهمنكان تخلفعنه ف ي
جع لأرمثله قطيتح

وفيي »-هن انق عايكثىئة ل أرمة_إدقط قأابلوسفيانو يملاانكقولقالوالله ماأراك ترحل حتىترى
نواصى اخدل'قالذواللةلقد أجعناالكرة عليلنستأصل بقيتهمفقالواللهانىأمهاك عن ذفلواكللهلفد
انلقاوتأماقات قالقلت
بنيىماراانيتاعلقىا
جا
كادت تهدمن الاصواتراحاتى #ا ذسااتالارض بالكردالابابيل
ردى

باسنف كرام لاشابلة  100عند

اللقاء ولاميل معاز بل

فقلتويل|بنحربمن لقائ>م * اذاتغطغطت البظطحاء بالخيل
من جيش أجدلاو<ش يقابله » ولس بودفأنمذرات,اة.ل
قالوافثنى ذلك أبإسفيان ومنمعهوص

ثريدونقالوائر بدالمدينةلاجلاابرة
ركب من عبد القن فقال أبن

قالفهلأنتممباغونا عرناسءامدلةوأجل ل ابالكز سبابعكاظ اذاوافيتموهاقالوا نعمقالاذاوفيتموه
لأ حابهانج صل
فاخير وداناقدأجعناالسيراليه واى

بقيتهموانصر فآ نوب_ة.انالىمكة وص

الركب

برسولاللهدلىاللعهليهوسل وهوبحمراءالاسد فاخبروه بالذىقالأبوسغيان فقالرسولالثفصلى التدعايه
ثديانةلثة وقال
علىد|
لاحيعاا
وسل وأضدابه حسبنا للةونعاملوكيلم |تصمرفر سولاالللهلصةلعلءه و س ر
 2اهدوعكرءةنزات هذهالآبةىغزوة بدراادخرى وذلك انأباسفيان .ومحدحين أرادأن.نصرف

قالياحمدموعدمابينناو ينك موسم بدراادغرى ابل ان شئت فقالرسولاللةصل اللهعليهوسل ذلك

بيننا و يادننشكاءالتهفاسا كان الاعلاممقبل رجأ بوسفيان فىأهل مكة-تى نزلبممجنة من ناحية مس
عو دالاشجى وقدقدم معتمرافقالهأبو
سبن
ميم
ردجوع فاقنع
الظهران ثمأاقى اللهالرعبالفهقلابلهفي
سفميان بانعيمافىقدواعدت تدا وأدصابه أن لات عوسمبدرالمغرى وهذاءام جدب ولايصلحناالاعام

خدر جأنافيز يدهمذلك
اكرأجتم
لأني
ورء
أخرج المهاوأ ك
ترعىالفشيحهرونشمربا للإن وقدبنداللىاأ
جراءةولان؟ونالخافمن قبلهماًحب الىمن نأيكون من قفبلاىحاق بالمدفبشلبطهم وأعامهماناى
جعكثيرلاطافةطم بذاولك عندىع ثمرةنالابلأضعهالاكعلىمسيملبنعمرووإدمئنهالاك قالوحاء

ضمن لىهذه القلانص وانظاق الى د فاثبطهقل نملكرج نعمحنىافى
يل فقاللنعمياأبإيزبتدأ
اان!
ي نا
فاعد
سواو
إتال
بون
المدينةفوجدا لناس تحوزون ليعاد نىسذيان فقالنعمأبننريد

نلق
ن

عوسمبد رالصغرىفقالن.يمبثس الرأى رأيتمأنوكفديارم وقرااركفميفاتمن الاالشمردأفتر بدون
تأحخنُرجوا اليهم وقدجعوال>؟ عندالموسموالنةلا.يفات من أحدفكرهعأاب رسوا اشكل لهك
وسل الروج فالرسولالنةصل اللهعليهوسل والذىنفسى بيد هلاسرجن ولووحدى فاماالحبانفانهرجع

وأما الللجقاتعّفاانلهتوأقهابلواحسيناانتهو نعاملوكيل فرج رسولالنةصلٍ اللهعليهوسل فىأصحابه

أ حتى وافوابدرا الصغرىوكانوايلقونالمشركين فسألونهم فعنيققرويلشونقد جعوالكير يدون

بذلك أنيرعبوا الامينفيةولالمؤمنون-سبناللةونم الوكيلحتى بلغوابدرا المغرى وكانتموضم
أميام فاقامرسوال تسق التهعليهدسلببدربنتظ رأباسفيان
يكلةعا
نها
وو قطي الجاهلية يجمعورنااام
ةىفل يا رسولاللةصل التهعليهوسم وأصححابه أحدامن المسركين
وقدانصرف أبوسفيانمن ممجنكةال
ووافوا الوق وكانمعهم “ارات ونفقات فباعوافاصابوابالدرهمدرسمينرا نصرفوا الىالمد:.ة سالمين

ك2222 222332333232332323232323232323232222222222---ل
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|باوملفىنسةبخييرمن الدنياوماءاياوموضع سوط أاحلدج؟نفةخيرمن الدنياوماعابهاءن فضالةبن
عسدآنْرْسُوا اللنةصل النةعليهوس |قال كلميت تمعاللىاعامللمرابط فىسبيلاللهفانهعمىلإدهعالى

بومالقيامةو يأمنمن فتنة! لتقربأ رجه أبوداود والترمذى عن معاذبنجبلانهسمع رسولالنهه_لى الل
هقتدلفاىسبديلقامن
لللله!ل
عليهدوسل 5ولمن قائل فىسديلاللهفواقناقةوجبت لهالجنةومن ساألا
نفس مماتأ وقتلكان لهأجرشه.د ومن جرس جحرحافى سبيلاللهأونكب لكب فانهاتجىءنومالقيامة

كاغزرما كانتونهالون الزعفرانور بهاريجال.ك ومنشرج بهحراجفىسبيل اللفهانعليهطابع
الشهداءأخرجها بوداودوالنساقى وأخرجهالترمذىمغرقافىموضعين (ق) عنأبىسعيدةالأقرجل
نال
رسولاللةصل اللةعليهو.سمفقالأى الا سأفضل قالمؤمن حاهد بنفسهومالفسيلنةقالمم و
رجل فشىعبمن الشعات يعد اللهوفى روايةتق اللهوبدع الناسمن شسره(خ)ءنأبىهر برةأنرسول

اعده فشاينعهور به
اندضوانعا  0قالمناستسن قرس سد ووعاناوا تيد اد يبو
وروثهو بولهفى ميزانهبومالقيامة!»نى حسئات (ف) عن نس بنمالكأن رسولالنةصلاللعايهوس

قااللما4حدني#دخ_لةفيحب أنيرج انيلاىاوللهدمأدلىالارض ءنثئ الااكهيديمنىأنيراجعلى
حاووا لله
مس
(الذبن ا

الدنياذمتلع شمرص اتّلمارى «ن احكرامةوفىروا ابةمابرىهن فضل| اشهادء(م)عرّعبد قبن ان

والرسول) مبتدأخيره

ابنالعاص أنرسول اللصهبىالنهعليهوسإقا يلغفرلاشه.دكلذنبالاالدينء نأبىهر برةأنرسولالله

لذبن <سنوا أوصفة

نلقرصة أ خرجهالترمذىولاناى
 5النعليهوسلم قالماحد الشهيدمن مس القتلالا جد حدد م ا

للؤمنينأونضعل المدح نحوه عن أالبدىرداءقالةالرسوز االنهلصهلعليه وسم يشفع السشهبيدعفيىن.ن أبهتلهأخرجه

أبوداودف قولهعزوجل (الذيناستجابواله والرسول) الآبةقال1كثرالمفسر ين ناأباسقيان وأصحابه

الناصرفواءن أحد فبلغوا الروحاءند»واعلى انصرافهم وتلاوموافقالوالاحمداقتلتم ولاالكواعب

ابلقشر بدنركتموهمارجءوافاسأصلوهم فباغرذسلوكلاننةصلى الل
الم
لذ|ا
أردفتمقتلشموهم حاتى
عليهوسل فارادأنر اهلبعدوٌ و يريهمءن نفسهوأصحاءه قوةفندب أصحابهللخرو جفىطلبأبى

داب عصابةمنهممعمابهممناألجلراح والقرحالذى أصابهم بومأحدونادىمنادىرسولالله
تف
تيان
سف
لهيا رسولالنهان
الل
تعدا
ادمن <ثمرنابإلامس فكامهحابر بن
صلىاللعهليه وسلمألالاخرجن ماعلأح
ولكان نتركهؤلاءا لسوة ولارجل فمون
أبىكانخلفن على أخوات 4سبعوقاللىيابنىان لهايذبنىلى

ولس تبالدى أوثرك علىنفسىبالجهادمع رسول الندص_لى النهعليه وس_إفتخلف عخلوىاتك فتخلفت
000

علين فاذنلرسول الهس التمعليةوه! ترحتعدواءارحردولاك لا

وليبلغهمانشهرجففطيىلظبهنموابه قوةوأن الذىأصابهم لمربوسهنهومفلبناصرلفونا:هفرهجلىافنه
الز بروسعدوسعيدوعبدالرجن/نعوف وأبوعبيدة
ولى
لعئحانةوع
طمرو
عليهوسإ ومعهأب وبوكرو

ابلنجراح وعبدالثب منسعودوحذيفةبنالعانفبسىبلعيغنورجالابمنأجصحراباهحءتىالاسدوهى

منالمدينةعلى ثلاثةأميال (ى) عاننشةف قولهالذين استحابوالله والرسولمن بعدماأصابهمالقرح
لأاحذيسنتوامتهم وانقواأجرغفامفاللتعروةيانبأحتىكان أبواكمنهمالزبيروأبوبكر صابنى”
النتصلى التهعايهوس ملأصاب نوم أحدوا نصرف الممركون خافن .رجعوافقالمن ذهب قأ:رهم

فاتتدب منهمسبعون رجلا كانفيهمأبوبكروالزببرقالفر برسولاللةصل اللهعايهوس |معبدالخزاى

فعون
خمم
اصبةفنه
لامة
بحر الءاسدوكانت خزاعة مسامهموكافرهم عيبة رسو لالنهصلى ابنهعليهو-لمته

عنهشياً كوامنمعهامد بومئشذسرك فقوقاال,دانعهدلةدع زعليناما صابكفىأ ا بكولوددناان النهكا
ل

طقفو

قاو

سا3

1ل الال

و و  11ل  1 1و د 1 1

0

60_77

و

(عندر #م )مقربونعندهذووزلق (برزقون) مثلمابرزق سائرالاحياءياً كلونو مسرن وهو ا 5يد تكونم,احياءووصف لخاطم

التىهمعايها مناننع رزق الله(فرحنين)-اليمن الميرفيرزقون (ماك تاهم الئهمن فضله) وهوالتوفرق ف الشهادةوماساقاليهم

(91م)

منالكرامةوالتفصيلعلىغيرهم *ن كونهماحياءمة ر بينمككلاطم رزق
حل

رم
معافن1ندث الحياةلاروح دون اسم قاليدل على

الحنةو
نعيمهاوقالالنىعليه السلام

للأأصيباخوان 0

العا رسكل أرواح الشهداءفى
جء_ل الله أرواحه-م فى

لين نان رواحالث_هداءر

بح
<واصل طبرخضمرنفصالارواح دون الجا دروزال

05

!واف مره
بومالقيامةومن بدت المادح
كلللحت العرش الى

هلبد لعليهسيا قالابةوهو

واكم

برزقون فاخ_برانئة سبحاندوته ا ى انهمبرزقونو يأكلونو يشئعمون كالا<ياءوقيلان
قولهعندر بهم

رندور

أفمىهارا+نة ونأ كلمن
ثمارهاوتأوى الىةناديل

الشهيدلاي لىف قبرهولاتاً كلهالارض كغيرهور وى نهل أرادمعاوبة أن جرىالماء علىقبورالثهداء
من ذهب معلة_ةفىظل

ن عم .د اللهبنع_.يرقال
الاندان فأصابت المسحاةا سبعرجل مهم فنبعتدماوذ كراليغوى لغبرس اد ع ع
سل

تلوس

حين انصرف من أ<د على مدهب بن ميروهوه دول فوةه عليه ودعاله

اهدا نهؤلاء
مقرمن المؤمنينرجالصدة اماعاهدواالئةعليهم قالرسولالنةد_لى اللةعليهوس ل ش

شهداءءد اللهبوم القيامةفاًنوهمو زوروهم وس امواعايوم ذوالذى نفسىبد هلاي عليبما<د الىبوم
)يعنى فى حل كرامته وفضإه(يرزقون) يعنى منتماراهنة
القيامةالاردواعليه هقوقولهنعالى (عندر بهم

دن فذله) اق عاأعطاهم منالثوابوالكرامةوالا<سان والافشالق

وتحفها فرحين ا
دارالتعيم (دستبشعرون)
0

ا

أى نفرحون والاسددثا ره والترت زور
0

0

لد

نان عفاد
صل لاز

0
| <ماء ف

العرشلوهقذا الرزق
افلنةيوم القيامةوهو
ضعرف لانهلايبق للخصيص
فائدة

(دإسددشرون

بالذين)بإخوانهم الجاهدين

لبن ب(لحلةوبيم)م

خلفهم) بر بدالذينمن
خلفهمتدهواسن مهم

وهميد تقدموهمأوم

0

سد
المعروضل أق -5اك

0

امة

ن مداصلىالثهعليهوس_إ قدأ خبراخوا >-:بذلك ف ر-وابذلك واستبشر وا(الآخوفعايهم) .بعنى
وا ,
ديا ( مسرو
فى الاخرة (ولاه حزنون) يعنى علىمافامه ,مننعم ال ن

هه ناللهوفضل) رن

اتلعلاهلى أن الش_هداعسة بشمرون الذينلبلحةوامهم منخلفهم ذ كاممماضايستبشر ونلانفسهميما

فضلهمومخزامهم (أ 0ف

عليهم) بدل من الذبن
والمعنى و يستششرونعا

حيناطملمنمن تركوا
تب
خلفهم منالمؤم-:يكن وهو

أجرالمؤمنين) يعنىكاندتءا ىلارضيع أسرالجاهدبن والشهداء كذ لكلارضيع أجرالؤ .نين

انهم ببعثون آمنينبوم

لاإلفجصلهفادفوضاللشهادةفى سبيل الله لاق)عنأبىهر يرةرضى الرلّهسعنوهقاللاقاللنهصلى
لارجه
اللفعليه وس تضمناللهان خرج فىسبي اه

١

القيامةبشيرهم اللهيذلك

الاجهادافى سبيلى واماانى وتصد يقار سلى ذهو

فهم مستدشر ون بهدوق
اميا
تر

هي مك والذى
هوند.ور بحر
مونل
يكال

واستبشارهم يمن خلفهم

عضلاىمن اأنأودألراهلججنعةهالى مسكنه الذىخرجمنهنائلامانالمن أجوأوغنيمة والذى نفس ت#د
فىسيل
نكلميكام
بيد دمام

ءوم القيامة كيين
اللاهلاجاب

نفس تمد بماد «لولاأن شق على المسهون ماقعدت خلاف سر بةتغزوق سبل الله |أبداراكن لاأجدسعة
ل

رلاد ون سعةىشق عليهم ان حلمو اعى والاىنفسكدبيده لو ددت الى أغروق سيل الله

ظمسلم ©
فاقتلثمأغزوفاقتلثمأغزوفاقتل لف م

لغدوةفى
رسولالنةصلى اللهعليهو -قال
ن أن
عن!أ س

سمل اللأهوروحة خيرمن ال ندياومافيها رق عن سه لبن سعدأن رسولاللهصلى العلليهءوسإ قالرباط
مر

بعتلابافينبعدممعق

الحدفى المهادوالرغيةفى

نيلمنازلالشهداء(ولاهم

ريون لس_تدشمرون

بشعمةمن
اللهوفضل) .هرون عااأنعالنهعلي-موماتفضلعليي_-ممن زيادةالكرامة (واناله) عطفع_.لى النعمةوالفذل وان انله

بالمكسرعلىالاستئناف وعجللىاةنااءتراض (لايضيعأجراارقمنين) بليوفرعليوم
م قولهلاحرجهالاجهادا الحقال النووىفى شر حمس-لم هكذاهو جيع النسخ جهاداإلنمبوكذاقال نع
وددو
ناعان
صالى
4د يقاوهوي
مندوب على انهه فعولل و
هتقدبرهلاتخرجها حرج ولاحركهالحرك الاللاعسانواخهادواتصدبتى

اه نقله مصوحويه

نششا
أنأميةماذ انر قاتللح برسولاللههبى اللهعايهوسلم وتخيرهفتقال الانضارى الكنىلاأر.غبعن موطن.
قتل فيه المنذر عبمنروثم قال القومحتى قذلعومأرو بانألميضةمر ىأ سيرافاما أخبره,انه..ن مضر
أطاقهعامى بن الطفيل وجؤناديته وأعتقه عن رقبةزءءانها كانتعلى مهفقدم مرف أنبةعل

رسول اللههب اللهعليهوسل وأخبرهالمبرف قالرسولاننةصلى اللهعايءوس_ل هذ اعملألى براءوقد كنت
لله
لص
الله
ابر سول ا
لا صا
طذا كارهاءتخوّفافبلغ ذلك أبابراء فشقعليه! خفارعاامييباناهلطوفم
بكرالصدبق ؤروى همد بناسدق عن
عليهوس سمه وجوارهوكان فيمن أصس عامرنن ذهيرةم وى فى

هشام ب عنروةعنأبيه نعامىبنالطفلي كانيقولءن الرجلمنهملماقتلرأ.نتهرف بعينالسماهوالارض

خنفرذمة
/ب
طى بفراءيانعلامى
اةبلنأب
<تى ردايوتابلهسمقاءامنلواهوعامي بنذهيرةفالواوبلغربيع
امدول
ابلجا
أبيه فمل علىعاصيبنالظفيل فطعنهفرعن فرسهقلت وذ كرابن الاثيرا+زرىفى كعتا
انعاص بنالطفل قدمعلى النبىصل النهعليهوس وهوابن

يل
طمىفبن
لةعا
لافلىقاسسمماء فاتىرج

وىق
نامسف
يىبنعى
عيمال
بببسىل
سمامن
منه لإق) ع نأنسقالبعثرسولانتةصلى الشهعايءوسل أقوا
التععايرمك رواكلم منىقريبافتقدم

معنرسول تس
طمخالى :دم فان|منونى حتى! بلع

فامئوه فبذاهو حدممعن رسولاللةصلى اللةعل.هو.سم اذا اومؤًا الىرجلمنهمقطءنهفانفذفقال الل

لياء) بلهم أحياء
أح

ا كبرفزت ورب

السكعبةثم مالواعلى بقيةأصحابه فقتلوهم الارجلا عرجصعد الجبلقالمام وأراءكخر

٠.
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ا

-.

.

-

و بنىءصيةالذينعصوا اللدورسوله وف روآبةانرعلاوذ كوانو بنى ما ناستدوارسول الله صلى

اللعهليهوسلٍفامداهم بسبعين رجلامن الانصار انسيهم زماهاملقكراءفنىواحةطبونباللهارو يصاون

لعوذ كوانوعصية و نىحيانفان أرنأسفنقافهم
يدعو الصبحء_لى أحياءمن العربعلى ر
قرانائمانذلك رفعبلغواقومناانق داقيئار بنافرضىعناوأرضاناوللم قالجاءناس الى النى صلىالله

سهبمعين رجلامن الانصار وذ كر
عليهوس_ل فسأ لودان| بعثمعنراجالياعامونا القرآن والسنةفبعث ال
| كوم ةدم وقيل انأداناءالشهدلءن هليمكانوااذ!اصاتهم نعلةوخبر سواعل اسهد ادا

اللهىهذه الآيةتطيد لقأومهموتنقب اعنهم
افلىنعمة والرخاءوائاؤناواً بذاؤناواخ واننافىالقبورفائز تعلا

ْواخباراءن حقاتلاهم فقالتعالى ولاتحسين الذقبدنلوافىس_بيل النهأى ولاتظان الخطابلرسول الله

ويالاتلليهعنى
صلى اعللليهه وس لو-كل أ من أمته والمعنىلايظن ظانان الذدنقنلواأفمىسب

كاموات غبره .من ليقتسلبفىي التهأ(بحلياء) أىبل أهحيماءوظاهرالآبةيذّلعلىكون.ن

قلتالفلىستبهيحيا ف,اكموأنأنالمرادامهم سيصيرون أحياءفى الآخرةأويكونالمرادانممأحياءفى
الخال وعلى:ة-دبرأتم,
فههثذلائة أوج»هف

أحياءف اهالهل يكونالرادائبات!ياةالروحانية أواثيات|ححياة الجسمانية
معنىاحتمالالحياةفنقالبالواجهلاولوهوانهم سيصيرون أحياءف الآخرةقالمعنى

الآبةبلهاحياءفى الذكر واتهم يذكر ون يخيرعمأاطموانهماستشهدوافى لسابليلهوقيلبلهمأحياء
افلىدبن وه_ذا الولليس بصواب لاناننهتعالىنيتطم الحراةفى الالبقولبهل أحياءيعنى ف حىال
ماقتلون فانهم يون وهوالا<تال الثانيواختافوامعنىه_ذهاخياةهل قىلاروح وللحسم والروح
ييا

١
0
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بإفيلةاتفنىبفناءالجسدوان ابلجحاسنزيىنبعاولثوابوانالمسى ءبه_ذب ويجازىبلعقابقب ليوم|

ا

سلنة أيضاقولاأروا<هم فىجوطفيرخضرأى واحمحلاالللةأكر_هداءق
القيامة وهومذهبال ه
ادمع القولبانالاروأاحجسام اطليفةولقان المنعوالمعذب من
سسبمبعي
الي
جوف طيرخضمروهذ ل ا
الارواحوالاجسادجؤءمن المسدتبق فيهالروح

وهوالذى يتلذذالتعم و يبتاالءعذاب فغيرمستحيلان

طير فنسر ف اإنةوتأوى التىلاكالقذاديلوقدتعاق
يصو راللهتعالىذلك المزءطابرااو عل ف جوف
هذا الحديث يمقنولبالتناسخ من المتدعةو يقول,اتتقال الارواح وتنعيمه افيالصورا سانا أرفهة
رف
رةو بزتمون!نهذاهوالثواب والعقابوهذاضلال بين وقولخس
سةخا
وتعذيها افلىصورالقابيح

و بدعةباطلآلمافىهذا القولمن |بطالماجاءت بهالشمرائممن الشمروالنشمروالمعادوالجنة والناروقدجاء
فبىعض رواياتهذا ابلخرديدشمعاامهم وهوقولهحتى برجعهاللهاىجد هوم يبعثهيعنىحى جيع
جسدهبوم يبعثه وهو نومالقيامةواللهأعمعن جابرقاللقينى رسولاللةصلى اللقعليهوسلم وأنامهمفققال
مىاراك منسكسمراقاتيارسول االسلتهشهد بىبوم أحد وبرك عيالاود ينافقاللا أ شرك بالق اللهبه

أبلك ققلاتإللىما كألحمالدلاقط الامنوراءحاب وانهأحر اياكوكلهكفاحاوقالياعبدى منعلى"
أعطيك قالياربث حاينبنيىفةاققتاللسبحانه اندقدسبقمنىانم,.لادرجعون فنزات ولاتحسين الذرين

فداء بترمعونة
قتلوافى سبي اللاهلابة أخرجهالترمذى وقالحديث حسن غر يب واقيللاآنة نزاشته
وهى بر بإنمكة وعسغان وأرض هذ يلقالتمدبانسحق عنأشياخهمن أهلال قعالواقدمأبو براء
لك بجنعفر :ملاعب الاسنةوكان سيدبنىعام بصنءصعة على رسو لاللةد_لى اللةعليه وسل
ابن
ممى
عا

ردس ول اللةصا اللهعايهدوسإ انيقبلهاوقال|فىلاأقببلهد بةمشرك ثعرمض عليه
الهه
ةدى
وأه
لذىيه
واانال
عاحمد
دالي
تعودق
الاسلاموأخبرهالهفيه وماعدالله إلؤمنينوق رأعليهالقرآنفلسل ولبب

جسن جيلفأوبعئترجالامنأصحابك الأىهلند يدعونهمالىأمىك ريجسوتأجنيبوالك فقال

رسولاننةصى التمعليهوس] اأفخىشىعايهم أهلندفقالأبوبراءأناطمجارفابعئومفايدعوا الناسالى
أمىك فبِعث رسول النةصلى| لنهعليهوسلالمنذر بنمرواخابنىساعدةف سىبعين رجلامن خيارالمسامين

وبكقاانلطم القراءمنم-م أخرث بنالصمةحرام ب منلحانوعردةبنأسماءبن الصلتونافع بنب بزدبن
بعة| رشفهساروا
نة أربعهن احطحدرةب باعردأ
سىصه
ورقاءالخزاعى وعفامهسيبرنة مو بكأروىذلك ر ف

زرلةبوىساهيماقال بعضهملبعضأ يكمباغ
نحزتلوىابئرمعونة وه ىأرض بينأفرضابىمعاامىئوح

لله
الللاص
نر جبكتاب رولا
نف
احا
رسالةرسولالتةصل النهعليه وسلأاهللمهاذءفة ال سرامبنمنل
عليهوسل الامعالمصطبفنيل وكاالنءملىا ذءلفكاماتاهم حراممبلنحان لمينظرعامال بطنفيلق
ُلحرانميعهولنة راسنوىل رسول االللصهلعليه
كتابرسولالنةصلى اللهعليهوسم فقالحرامبب منا
وس اليكوانىأشهدأنلاألهالاالنهوأن ممداءبدمورسولهفا منوابالئةورسولهنخرج اليعرجلمن كسر

اتلبيبرخ فضربهبهفجىنبهحتىو جمنالشىالآخرفةال الهأكبرفزتورباللكعبة اثسمتصرخ
ايبوه ماالدىعاهم اليهوقالوالانحف ربابراءفقدعقدطم
عامسبنالطففيلبنىعاصعلىالمسامين فابوانج

حفتى ةشوا القوم
ان
وبوه
جاحا
رانف
عقد!وجوارافاستصر خعليهسم قسبالئيلمنعىصيةورعلاوذ كو

فاحاطوابهى ف رىفحامهامرأوهماخذوا السيوف فقاتاوهم حتى قتاواعنآخرهم الاكع ب بنز يدفانهم

تركوه و بهرمقفارتث بي اناتقتلىفعاش حتىقل بوماندق وكانفىسرح القومجم ور باأنلميضةمرى

طايمهرمتحوم اعللعىسكرفةالاوالته
البأ
لمااءصا
ورجل من الانصاراد بمنرىو بنعوف ف يلعاامه

انهذا الطيرلشأنا فاقبلال:ظرافاذا القوم ف دىمائهمواذاا لخلي التأىصابتهمواقةفقال الانصارى

( ( - 2١نانن)  -اك )

لعمرو

لدس بشئ ولابقائل  41فتال| :اهو القاءالافس فااتهلكة (همللكفر بومئظ قربمنهمللايمان) يعبىا أ:نهمكانوا بتظاهرون إلايما
واعريد

و

راج و

املنسكفروه لاهل الكف رقرب

(ولون,افواههممالس
يق
فقاو بهم) أىيظهرون
خلاف ماإذمرون ٠ن

الامانوغ_بره وااتة.يد

سداس

لي

)70

نصرةمنهم لاهلالامانلان تقلياهمسوادالمؤمنين بالاتحخذالتقو بةللشمركين

وقالواماقالوا تباعدوابذلك عن الايمانالمظنون بهمواقترب

لونءلاالنيوم جرى فيه ق اةللانبعناكولنروجلعوعاموامانبعوهموقيل معناهلونحسن قتالالاتبعنا كم
ىلاجمانوامماقالتعالى بومئ
ذقرب متمللاع_ان)أىال ا
(همللكفر )عق المنافقينالاىلكفر(يوءم أ
لامومقبلذلك الوم لميظيرهواماأظهرودمن المعاندة والرجوع عنالمسامين وقوطم لون|فتالالات:بعنا

بإلافواه لاتأكيد وانى واغسا كيانظوهاقربلوذنلككامةالاسلامو خفونالكفر (يقولون!.فواههم ماليس فى قاومهوم) يعنى
الخاز (والله أعل عا

تءون) مانلافاق
(الذينقالوا) أىانأنى
وأصعابه وهو موضع

المؤم:ين لانصفةالمؤمن الخلصمواطأة|اتقاب لاسانعلىثيئواحدوهوالوحيد (واللأعلٍ ماكتمون)
يعنىمن النفاق (الذينقالوالاخوا نهم)نزات عبد اللهبنأبىالمنافق وأصحابهوف ااراد باخوانهمقولان

أحده.اانالمرادباخواهم الذديناستشهدوابإحدفيكون اخوانهمفالنسبلاف الدين 'والقولااثاق

رفععلى هم اللآينةادا انالمرادياخوانمما نا فقونفعلىاثمولالاول يكون معنىالآبةالذذينقالواىاخوانه-م اوعناخوانهم
أوعلى الادال.ن وو

باون وعلى .القولالثانىيكونمعنىالآية
طال
خنالو
تدا
الذرين قد_لموابا_د لوأطاء وناماقةلوالانهم بع

ي>كقون أوندب باإضار

اق
لنىففى
اميع
هلاخوا انه
أى
عهبانب
أداصلل
الذين قالواوهم وعم

أعنىأوعلى البدلمن الذين
نافةواأوجرعلىاليدلءن

صلىال
لطاعونايعنىفى القعودعن رسول الله
وس|
عليه
الذينخرجوامع رسولاننةصلى انل
هؤلاء
يعنى

الضميرى أفواههم او

لويم (لاخوامسم)

(وقعدوا) يعنىء نالجهاد (لوأطاءونا)

عليهوسلٍأوالانص راف عنه ماقلواب)ومئ فذردّانةتءالىعلهم بقوله(قل) بعنىقل طمياحجد(فادرؤا)

أى فادفعوا (عن نفك الموتانك :ثمصادقين) يع او اخرلا خف ٠ن القدروف الآبةدايلءلىان

(لاح إنالذى قدلوافسبيلالله
المقتوليوتباج_إهخلافالمن بزعم ان القت قطععلى مولأ جلهو

أموانا) قيلنزشاهتدفاءبدروكانواأر بعةعشمررجلاسةةمن المهاجر ويكنانيةمن الانصاروقال كثر

جنذس
لاجلاخوانهم م

المناففين ,امقتولين بوم
أ<د (وقعد وا)أى قالوا قاللاصحابه انه أصيباوا ني باحدجل الهأرواحهم فى جوف طيرخذمرتردأنهارالجنةوتأ كلمن
المفسر بن انهائزات ف شهداءاً حدوندلعنى ذلك ماروىعن ابن عباس انعرسول تسل

وقد قعدواعن القتال (أو

أطاءوناماقتلوا)لوأطاعا
اخوانا فواأمىناهم به

كماره!اوتأوئالقناد كل من ذهب معاتهة فى ظل العرش فاماوج دواط يسما كام ومشمر بمو قيلهم

1

مدن الانصراف ع-ن

لمافتلوا كام تقل (قل
فادرؤاعن نفس الموت
ان كنم صادقين) بان
1-0

نانكات

 1سدواق

بلأحماءعندر رز

ا

وسلوالقءودووافةونافيه

0

ور 00

ليرا سود قر كلاق
دمو عن
قل لايا
أو أبوداود(م)ءعن سروق

رسولاللةصلى الهعليه

لات

ادج

كول
قوووفاناالقوسالناعن نا ر

و

ا

ا

لسرناا

ا

0
كر أوا انممان يقكوا

اا

00

د

0

لأرواح-همى
فقا

ل

أجسادناحتى

نقدل فسىجملاك صى [5أخرىفامارأىان لبسطمحاجةثركواهذ كرماتءعاى هذا الحديث قولمسروق

االاعتات ونال إل
سألا

 0عاد
0

ا

طن

ل

2 0بوصيغود

ان النةمخلوقةالآنخلافاللعتزلة

لقوله صلى إللهعا هوس -متسر حمن انة حيثشاءت وهومذهب أهل السنةوفيه دايلءلى انالارواخ
0

ن القتالنفدوا الىدوم الموتسدلاوروى انهمات بوم قالواهذ.المقالةسبعون

منافقاونزلف ف لىأحد

(ولاتحسين) 00

ااى (فىسبيل اللأهموانا
أخد (لذبن قتلوا)لو ش

باقية

صلىالنةعليه و_.ل أوا-كل
سسرا ين غيرهموا لخطابلرسول الله

هن مخففةمن الثقيلةواللام فارقةينهاوبينالنافية والتقدروان الشان واد يابو
(لىضلال)عمى وجهالة(مبين )ظاه رلاشبرةفي ا

من قبلف ضلالمين(أو أصابت_ >-مصيبة)برأيصدامءهم بوحمدمن قّل

(91؟)

سبعينمنهم (قدأصبتم مثليها)

عايهوسل أ(اف ضلالمبين )يعنىانى جهالةوحيرة عن اطدى ع الايءرفونمعر وفاولا-::كرونمنسكرا

ين
ب قع-:ل
سرمن
بوم بد

ع
ضوفى
ون وه
.سبعي
لنلبيعدصلليهوسل ف قولهتعالى(أول أصابت_كمصيبة) يعنىماأصابهم بومأ د (قد وأسر
فهداهم اال ب
رفعصفةلصيبة(قلتمانى
ومن منالمشركين
اّلمال
أصبتممشايها)يعنىبد رواذللمكشماركنين قتلوامن المسامين بوسمب<عدين وقد

بووأمنسردسربعويانسبعين وقيلان الم.امين هزمواالمشمركينوهيزومميودره-م  أول الامبوم

ظ

فأاحمادءصواانلةورسولههزمهم المشسركون انفهصزلام المشمركين مىتين وانهزام المسلمين مىةو حادة
(قلتمأىهذا) أىءنألبنناهذا| لقتل واطزعرنةحن مسامون ورسول االلللهصهلعليهوس |فيناوهو

استفهام| كار (قل هومن عنداًنفك )يعنى انماوقعتم فواوقعتم فييشهوم ذنو وبهوكخالفت-كمأمس
امةدفى ينةعلى يروج االلءىدو
هلعىايه وس اختارالاقا
رسولاللهصلى اللةعليهوسل وذلكالاننهص
واخارواهم ادرو اجليسهو يضامسالرماةبالاقامةفى الموضعافلذاىعليفنهوطاموتركوا المركزلاجل
الغنيمةذ-كان ذلك سبالقت لواطز عةوروى

_لبر يل الى
جقا
ءلب
اىطا
عميدةلس امانىعن علىبجنأب

الننبصلالتةعايهو -فقالان النةودك «رماصنع قومكف أخذهم الفداءمن الاسارى وقادميك ان
برهم بينأن يضر بوا أعناقالاسارىو بانأن يأخذوا الفداءعلى ان يقل مْغ-معدتهم فذ كرذلاك

معل للناسفقالوايارسول اللعهشاترناواخوا تنابناخذفداءهمفنتقوىبهعلى
ولله
دلا
يللهص
لولا
رس
قال عدوناو يستشهدمناعدتهم فقدّلمنومابومأحدس_بعورنعددأسارى أهلبدروس_ندهالبغوى

وأسندهابن جربرالطبرى فذلك معنىقولهقلهومن عند نفس>يعنىبأخف >الفداءواختيار؟ القتل

لانف>؟ ان النةعىبكلثئ قدب )ر:عنىهن ندمرممع الطاعةوئرك نصركمعالخاافةعقولداعزوجل (وما
د
حاك
أصابم)يعنىمنالقتلواراح واطز؟(بومااللجعان) يعنىجع المؤمنين وجع المشمركينباوذل
بومأحد (فباذنالله) يعنىةبعامهوقضالهوقدرهوحكمتهوفيهتسلية للؤمنين >-ا<صل طمبومحأدمن

القتل واطز يماةوللاانقاعاذلناليعةامواأن ذلك كان واقابقضاءاللهوقدره فينئذ برذونيماقضىالله
علموم(وايعاالمؤم :ين وليعلالذينناؤةوا)أى ليظهراعان ا موْمنين بنبوتهم علىماناطمويظهرنفاق المنافقين
ماًادمن
هتميز
امدمن الع المعلوموال_ديرليقبين المؤمن من المنافق ولي
لمامنزرلبه
ببقرلهم فعالى

فارض
الآخر والمنافق هوالذى أظهرالاهان بلسانهوأضمرخلافه واشتقاقهمن النفق وهوالسرب ال
النافذ ومن_:هنافقاءالير بوع لانلهيراف الارضلهابان|ذاطلب من<دهماخر ج من الآخرفكذلاك
المنافقىصنعلهطر دقهيسنأااظهارالايمان بوااسالنآهخراضمارالكفر بقابهمن أمهماطاب خرج٠ن

هذا) من أبنهذا (قل
هوءن عند أنف>م)

لاختارمالخسروجمن
المديئة أولترّ اأركن

لمااصب بقاتمكا 2

لا الله
هيا
فاحنن و
وتقديره أقلامحين
أصا بتكمواتى هذاضب
لانهمقول واطمزةالتق ر بر
والتقر بعوعطف الواو
هذه عإةعلى

شى دن

قد_ةأحد منخولهولقد
مدق اللهوعدهأوعلى

>ذوف كأنهقيلفعاأنم
كذاوقتم حيئذ كذا
(ان اللهعبىكلثئقدير)
ية-درعلى النصر وعلى
0
مدعه و ماأصابكم)ما

الذىوه_ومميتداً (عم

التقالجعان) جع وجع
وحبر
امكشين باحد ا
ر

(فباذن الله) فكثن
رناةلع«ربقبل
عسك
تلت
الآخرةيل لانهدخل ف الا-انمنبابورج من ب باآنخرواانفاق اسماسلاى
باذن اللهأى بعامهوقضائه
الاسلام (وقيلطمتعالواقاتلواف سبيلاللهأوادفءوا) المقول لمعرد اللهبنأبى ابن ساول| نافقوأصتابه (وليعل المؤمنين وليعلم
ج حتى اذا كان  4بالشوط بين د
دفى
ر
فلى
وذلك انرسولالله صب اللعهليه وسلاخر جا
والديئة اتخذلعبدالله  نأبى|بن اولبثاثاناس وقالماندرى علامنلأ نفسنافرجع منمعهمن

المنافقين فتبعهمج بار ا/لنعبندهبن عمروانلحراانمدارى أخو بنىسامةوهويقولياقوم أذ كارلنهان
تخذلوانبيجم عند حضورعدوه فذلث قولهتعالىوقيل طمبعنىالنافقين عبداللبهن أبىب|ن سلول وأحاه
تعالواقا :لواافىلسلبلّهأى لاجلد ابلنلهوطاءتهأوادفعوايعنوعن أموالوداأهليجدقيلمعناهتعالوا كثروا
سمواسداامين لاْنتقاتاواليكور نذلك دفعاوقع الاءود (قالوا) ايلعمننىافقين (الونعلقتالالاتيعنا ك)أى

الذن نافقوا) وهوكائن

ليتميزااؤه:ونوالمنافقون

وليظهر اعان «ؤلاء
ونفاق*ؤلاء(وقيلطم)

للنافقين وهوكلام مبتداً
(الواقاتلوافى سبيلالله)
تع

أىجاه واللاخرة كاتقائلالمؤمنون (أداادفعوا) أىقاتلوادفءاعن أنفسك وأهليكم وأمواتكم لاتقناتاواللا

خرةوقيل

أوادفعوا

العدو بتكبرعسوادالجاهد بنانل نقاتلوالانكثرةااسوادماتروعالعدو (قالوالونعل قتالالاترءنا )6أى لونعلمايصحان يسسمىقتالا

لاتيعنا كبعنونأنماأتم فيهمخطارس8

قولهااشوط بمشكيكنومةمذتوحةفواوسا كنةفطاءمهماة اكلزارفقانىالعملىواهى

(أغنانبعرطو انالت)أى رك
والكفار (ومأواه جيم

و بلسالمصير) المرجع
(همدرجاتعندالله)هم
ه:نماونون  1نتفاوت

الدرحات وذو ودرحات

والمعنى تفاوت منازل
المثابين مهم ومئازل
المعاقفين والتفاوت بين

الثواب وااعقاب (والله

( 2 )419الشهق-ل همالمهاجرونوالاندار (اكءنبسخط منالله) وهمالناففون

مهربنو باناعاص أن رسولاللةى_لىاللهعايه
يالل
متّاعهواضر بوهخرجء ا بوداودوالترمذى عن عبد
ول وأبابكرو رأحرقوامتاعااغالوضر وه زاد فروابةومنءوهسهمها رجه ابوداود يُ قولهتعال

(أغن اتبعرضوانالله) يعنى فترك الغلولف ريغل( كن با)ءىارجع إ(سخط من الله)يعنىبغضبم
اللهوالمعنى فغلوالسخط الغضب الشد بدامفخى للعقو بةوهوهن الله|نزالالعقو بةعن سخطعلءهوقيل

فمعنى الآباةنالنى اصلبنهعليهوس_إ لم أميالاسامينبإتباعهوار و جمعهيوم أحداتبعهاللؤمنون
ددةهءن
اع
جلف
و

0

المنافقان فاخيبرزاانهعاق انين انبعهبقول|هأخنابعرضواناللهو حالءن تاف

من الله (ومأواهجهنمو بئس|اصير) يعنىالغالأوااتخافء وا

عليهوس[ (هم درجات عند اللهاللبهصير عمايعماون) إعنىهمذو ود رجات عند النهقال|بن عماس يعنى من

سبأخءط من التهةتلفوالمنازلعند اللفهانه انبع رضوانالل الثوابااعظيموان
ع
0
صير يما يء_ملون) عام
خط من اللهالعذابالاايم والمعنى أأغن اتبعرذوانالله كن باءس_خط منالله ليس واسواءبلهم
بساء

طم وقيلالضميرف قولدهم درجاتعا -:علىقولهأفنارتضبوعانالله
بأ
عسا
لتلعهنعدلى <
اجا
بإرعمجاطامئودمفجاز بهم در
على سمه (لقد.نّأله
فهمن با
صلل
وانا
فقط لاالن!غعالرلففاسةءمال الدرجات لاهلاولواالبدركا ت لاه لالنارول
دهرمجات عندالله راجعللاول
على المؤمنين) علىءن  .بسخط من الندانمأو اهمجهامو بشّس | صيرفد لعلىأن |١ضميرف قوله
آمْنمع رسولاللةعليه
مى:ين)
وفي تحريض على العمل بطاعتهوتحذ برءن العملمعاصيه ووقولهءزوجل (لقدهناامللؤهعل

الب_لام من دومهوخص

ا مؤمذين منهشملانم مهم
المنتفءون عمعثه(اذبعث

فيهمرسولامن أف-هم)
م جلسهم د بيامثاهم
أومنولداسمعيل” ا6م

ن ولدهوالمنة فىذلاكمن
حيث انهاذا كان ملم

كاناللسان واحدافيسهل

يعنى |أحسن امهموا"عسل ع

رائة سد اح و لقاو ع

من اللهعلىاموه :ين ادعام

يعرفون أسيهوليس

و٠ 10اللدوم “مؤولةزءالوافه

دبادهمونشأ نه
دن أنفسهم) لعنىدن جسهمعر بيامثلهمول ب

جىءن أحياءالعر.ب الاوقد ولدوهوله فيهمنسبالابىتغابقاع مكانوانضارى وقد

رامل التصرانة قوراعرد لديلان

رس ن أن بكونكهفيهم نسب وقيلآرااددالو

المؤم'؛ن ومعنى قوله تعالىمنأنفسهمأى بلايمانوالشفة#ةلاباذس ب ومن جنسي ,ليس لاعكءلا<د من غي

نى آم وقيلمنأنفى_هم يعنىأنهمنولداسمعي لبنابراهم الخايلعايهماا اسلام ووجها منة والاتعامعل

ممن العذاب الاليمو بوصلهمالى
لمصالهىما
خياه
تداء
المؤمنين ببعئةالرسولص_لى اللةعليهوت لمال وند
عسهملانهاذ! اكلاناسان واحداسهل الاخ_ذعنهفها
الثواب ف جىنات النعموكونههنأنفستهمومنجن
يحبعليهموكانواواقفينعلى جيع أحوالهوأفعالهيعرفون ص دقهوأماتهفكان ذلك أقربالىتصدبقه

أخذماجبعايهمأخذه
ونهمن |أنفسهم شرف طموكانفهاخطب بدابوطاال  -ين روج رسولاللهط_لى النعليه
والونوقفبكهو
عنهوكانواواقفينءلى
ءلنلهتهعااوقد حضرذبلنكوهائم ورؤساءمضرقوله ادن الذى
وس لخدحة بنثخويلدرضىى ا
صىدق والامانة
اه ف
|وال
أح
فكان ذلك أقربط .الى جعانامن ذر به براهيموزر ع اسماعيل وضتُذئ معدوعنصسمشم روجعاناسد نبةنتهوسوّاس حر.هوجءل
تصد يقهوكان طم رت

ونه هنهم وى قراءة
رسول الله دن أنقسهم

أى هن أشرفهم (يتاوا

عليوم آنانه) أااىقران
بعدما كانواأهل جاهاية م

مئن
يطرق أسماعهم ث

اوى (وبزنكم)

لامنعلاىس وان !.هنىذا تمدبنعردالله لابوزنابلهفاتىرجح
اح-ك
اناببتاحجوجاوحرما آمناوجعلنا ال

وهو وااللهبنعدبهأذعظيم وخطب جايل وقيل ف وىجهالمنةببعثةارولعصالياهلولس_.إ االنخاق
جماواءلى اهلو نقصانالعقلوقلاةلفهومعدمالدرابة فناللهتعالىعلى خلقهونععيبمواحسنع
بانبعث فيومرسولاء ن اأنفسهمأأنتقذهمبهمنااضلالةو بصرع يدبنالخو توعداح ال را مداتقةم
واءاخ ص المؤمنين بالذكرلانهمهمالمنتفعون بماجاء بهدون غيرهم (يلواعايومآيانه) إلعنى قب رأعلبهم

كما بهالذى أنزل عليهبعدانكانوا أهل جاهاية /يطرق أسماعهمثئ من الوحى السماوى (و بز كيهوم)
أىو إطهرهم.٠ن دتسن النتكفراونحاسةالهرماتوالخبانث (وبعامهمالكتاب والحسكمة) يعنىالقران
والس:ة|اتى سنهاطم علىاسان نديهضلى اللهعليهو !(وانكانواءن قبل)يعنىمنقبلبعثةالرسولصلى الن

و يطهرهمبالامان٠ن الدسنكسفروالطغيانأى بأخدمنم مالزكاة(و يعامهمالكتاب والحسكمة)
إل رفاست (وا ك
بق
نلي
ننؤامنقبل)

و1
رارز  1دا

عل :يه

نضا
ى قطفدنىعن الاندياء الغثاولوقي لمعناهوما كان حللنى الغاول واذالمحل لهليفعله و3<-دهذوالة رادة
ا0ا00آ11

نوا

النىصل

لا بها ن هده +صلة
ضلرواياتفبين النّهتاءلى
لى بع ا
هس رٍالاىلغلوف
الع ليو

لانلءق بهونقءنهذلك بقولهوماكانلنىأنإغل وقرىبغل ده

العاورط ستيان احدهينا

أنيكونمنااغاولأ يضاومعناهوما كانلدىو أنحا نأى ونآهمتهوالئاىأنكون” 0

ونن أىينسالىالحيانة (ومن يغلليأتبماغليومالقياءة) يعنىبالشىّالذىغله
وما كيانلخنىأ
بعينه م>له عظلهىره نوم القيامةلبزداد فضيءحةبماكملهيوم القيامةوقيل شل لهذلك الى فىالنار
ئكفى النارفيكاف أنينزلاليه
لعذذل
ل ير دفاذبلغموضعاهوق
يثقامللهانرا

لييخرجه به -عل بهذلكماشاءالنقوقي_ل معنهاانهيأفى بثمماغلفهييجازىبهاياوقميامة وهوقولهآمالى(ثم (وهن يغلليات بماغل بوم
تكسب أوشسرافهو القيامة) أىياتبااغى”
للك
انذ
توق كل نفسما كسبت) يعاى هنرأخوشيروالمعنى انكل كاسب خيرا كا
محزى به .ومالقيامةو بوفىجزاء اه(وهملايظامون) يعنىبل يعدك يشهميوء القيامةفي المزاءف حازى

الذى ذه بعينه حاملالهعلى

ظهرهكاجاء فىالحديث

كلعلىعله
سوروت فىالغلولووء يدااغال وقد:قدم انأصل الغلولهواخ_ذالثئقى

فصل ىذان

أموياا|ت<تملمن و له

خفية وانه اللثيانةالانهقدصار ف العرخفدودابالخحيانةفى الغنيمةو مبذاوردت الأحاديت رف)عننألى وائمه (ثمتوق كنلفس
هر يرةتار

ا
رلغاولفعظمهوعفام
سلانشعارهوسرذات :وم ف ك ا
نل
ولن

الا اغين
قل

أحدم يحىءبو م القيامةعلىرقبتهبعسيرلهرغاءيةوليارس ولاللأغئنى فاقوللا ملك لاكشيأقداً 5

ا

لم

ورف نسل

ضتول ]رس رلاطأض تر فقولل اكاك

قد أبلغتك لاأاذينحدم عىءبوم القيامة على رقبت_>شاةط ائغاء رقوليارسولاللهأغثنى فاقوا0
لكشيأقدأ بلغتكلأالفين د؟عب ءيومالقرامةءلى رقبته نطفاسصياح فيقول يارسولاللأغئنى
ةاعو تلخيفقارسول الله
فاقولألمالك لاكشيأقدأباغتنكل أالفين) د جىء بومالتقياءة علىرقفبتيهرق
أك لاألفين حد؟يجى عيوم القيامةءلى رقبت»صاءفتيةوليارسول
ات
باقد
أغثنىفاقوللاأملاك لكشي

ئٍ كدبت)نم لىحزاءها

وافياولويقلثمبوفما كدب
ومن يغلل بل
وتدللىهبة
اي

جىءبعامليدخل نحتهكل

كاسبءن الغال وغسيره
لعن

المعنى

وهواأبلغلانهاذاعم الغال

اللهأغثنى فاقوللاً«لكلاكشياقداًلحك ةطبر ازعاوسوت عيرواغلاءصوت الشاةوالرقاع الثياب

ا

ل

وااصامت الذه والفضة (ق)ءن أفىهر برةقالخرجنامع رسول اله صلىاللهعليهوسل الىخيبرففتح

ءه علانه
افى
جزىزفو
يج

اللهعاينا فلنعم ذهباولاورقاغ:منالمتاع والطعامواك.ياب ثمانطلقناالىالوادى يعنى وادىالقرى ومع

ذيرمةتحلص من ينهم٠ع

رسول النةصل الثةعليهوس علبهدوهبهلهرج_ل من جذام بدعى رفاعةبنز يدمن بىالضبيب فامائزانا

عظم  5ككس (دهم

لمعابلدلههلى اللعهايوس ل يحل ر-لدفرى بفسهكمان فيهحتفهفقلناهنيئالهشماته
الرواسدىوقا

لايظامون) أى جزاءكل

الشهادةبارسولالله فقالرسوا لالهصلىالنهعليهوسلكلاوالذى نحفسمد ببدهان الشملةلتائهب عليه

در
عقلى

تالمأا
بفذق
صين
لبهاالمقاسم قافلفزعالناس-خاء جل بشماركا أوثرا ك
نارا أخذهاءن اغناتميومخبير تص
نوم خيبرفقال رسولالله رافعءومم 2ك مننارأوثشرا كان من ناروفى رواية نحوهوفي» ومعه

دقاللهمدعمأهدا دلهأحداأنذىميب وفيه اذجاءهسهيعائرالثمراك سيرالئعل الذىكون:لىظهير
عبدب ي
القدم ومثلهشاسلعنعل وااسهم العائرهوااسي الذىلادرى٠ن رماه (خ) عنع ,دالله بنعمروبين
ا العاص قال كانعلى1ل
لوسر

اط

ادك

سيل

كيه

هوف النارفذهبوا شنارون اليهوفوحدواعماءةقدغاها

كرةفاتفقالرسولالله صلى الله
عنرزيد بن خالد ايع:نىأن رجلامن

ءيهوسلفقالصاواءلى صاحبك فتغيرت
لاللههلىالنةاتوففذ كرودلر و
و-لم
أصصاب النىصلالنةعليه

وجوه انام لذاكفقالانصاحبككغل فىسبيبل اللفقهاث.نامشاعهفوجدنخاوزامنسرزاليهودلا.ساوى

درهمين أخرجه أبوداودوالنسائىع نعمربنالخطاب ان رسولاللهصلىاللعهليهوسل قالمن غل فاحرقوا
جم

مس سم سم دس صم تت هاج 06ج دعدج رو عدت كج ايه معدي :قالب#صسمةمهعزوميجن23لجسط و كودمروصوحك قد3ملم

0

اف “بوك

8

(5م)2

فته زأولانسترجمن الفكر » ألئرانالله قالاعبده » وشاورهمفالام حةابلاتكر
نش قوله تعالى(فاذاعزمت )يعنى عالمىشاورة (فتوكل علىالل)هأ فاستعنبالئهفى».ورك كلهاوئق ب

يحب المتوكلين) عليه
والتوكل الاعمادء_لى

ليادعرله ا
اءام
ىمطا
الشورى (فتوكلعلىالله) فىا

الله

أ

ولاتعتّمد الاعامهفانه ولىالاعانة والعصمة والنسديدوالةصوداً نلايكونللعبداعمادعلىثى )الاعلى ال

ع
يفى
جيه
فكل (اناللهعب المتوكلين) -».نىالمتوكلين عل
لاتو
انن
تاليفجيع ماوره اواالنشاورةلا
أمورهم فقولهعزوجل (ان:.نصركالله) بعنىأن يعذ>اللهبنصرهو 3عنعك منعدو كافعلبو

اله) ا

بدر

(فلاغالب لى) فلاأحد
يغليم وانما يدرك نصر
واعتصم بربهوقدرنه(وان

تدخ )كاعدلعريوم0
(فنذا الذىينصرومن

ىواتوفنصرء(وان >خلذ-كم)كاقل نومأحدف
بدر إفلاغااب!  )(0عتىمن الناسلاانلنّهتهل ه
إنصر  25الىأنفسك الت ك1مىدوعس رسول اللدهل اللهعليهوسلم (فنذا الذىبنصرم من

لٍ را 0نون)لاعلىغيرهلان الامسكله للهولاراداقضائهولاداف
فلى
ه(وع
لذلنانه
ادخ
بغده)؟ى منبع
من أجل
ةصى
لاتع
لنل
الأ
ادلىكالمور علىالنةمةال لىاعلى ره وقيلالوك"
ل+سكمه فيجب أن يتوكل العر
رزقك ولاتطاب لنفسك ناصراغيرهولا لعملاك شاهداسواه(م)عن ران ؛نحصين قالقال رلساولله

صلى اللعايه وسلميدخل انة منأسمتبىعو لنفأابة_يرحساب قالواومن هميارسولاللهقالهم الذي
0

العم

ل

فقاليارسولالله ادعالل

لما

مالسبقك بها عكاشةعن
بع هد )منبعدخذلاهوهو انيجعانى مهم فقالامننتهم فقاآمخرت»رفقاليانى النةادع النهأن بجعانىمنمف-ق

ترأكاومعهونوةمن قولك

لبسلك منيحسن اليك
جاوزبهوهذ افيه ءلىان

الامسكلهللهوى وجوب
التوكل عليه (وءلى الله

فليتوكل

اللؤمنون)وليخص

المؤمنذونر سم بالتوكل

جم برن الحطابقال قارلسنولينص اننةعايهوسراواً:نكتتوكاونعل النةحقنوكهزف كإيرز

الطيرتغدوجاصاوتروح بطاناخجره الترمذى وقال حد.و

جُ قولهعزوجل (وما كانلن

انيغل) قالابنعياس نزلتهذهالابة وما كانلنى أن:خل ق قطيغة جرقد

0

يوم در

اأتموماعل رسول اللفصلى النهعليهءوس_لم ده فانزلاللتهعالىه_ذهالآبة الىخرها ترجه أبوداود

0

والترمذى وقالحديث <سن غر «وبروىعن الذعحاك ال بعت رسولالعمسدلق[

يىغأل وروىابن جر يرااطرى
ننلن
فغامالنبىصلى النهعليهوسلفلتقسمللطلائعفانزلادلةتعاىوما كا
عن ابن عباسفى قولهتءالىوما كان لنىأنيغ-ل يقولما كانلنىب أن يقسمالطىائفةمن المؤم:ين
ويرك طائفةوبجورفالقسمولكنيقسمباعلدو يأخذ فيبهامالهوحكفيه جانزلاللهيقو[ما كان
النهليجعل نبيايغل منأضحابه فاذافعل ذلك الننىاستنوا بهوقالمقاتل والكلبىنزلتفىغنائأم حدحي

ةأسم الغنائم
نلهو
اهو
لي ف
نذش
يلهو .من أخ
لى ص
علن
هولا
والتفو يضاليةلعامومانه ترك الرماةالمركزلاغ:يمةوقالوانحثى الألننق
لاناصمرسواءولانايمانهم
كالنقسم بوم بدرفتركوا المركزورقءواف الغنائممذةفمقالطمالننىصلىالنعهليوسأملمأعهداليكمأنلانتركوا
بنقتهكى ذلك (وما كان
729ف يىانيسمم ىقالوتارةكنابقيةاخوا ا العلا مر وعم اشر
لبى أنيغل) مى وأبو فاتزلالتلعهالى هذ هالّابةوقالقتادةذ 5ولناانهائزات فىطائفةغلت من أصحابه وقيل انالاقويبااءأخو
0

وحص

وعاصم

أى حون وبغم الياء

وفتح الغينغ_يرهم يقال

غل شيأمن المغنمغلولاوأغل
اغلالااذا أخذه فى خفية

ويقالاغله اذاوجده غلا
والمعنى ماص لهذلكيعنىان

النبوهتنافى الغلول وكذا

منقرأءلىالبناءللفعول

عليهيس آلونهمنالمغنمف نازل اللهتعالى ماكانانىأنيغل يع-نىفيعطىقوماومنع؟خ.رين بلعليهأن
بقسم بينهمباو بةُوقال تم بد نكعب القرظى وتجدبن اسحق بن يسارهذافى شأن الوجيقولوما كان
د وا حواحينتا_.اناي فىخفية,ةالغل
نانك باس المخرضدرج تأماست
ؤلان بغلقرى “بفتحالياءوضم الغينأىوما كانلنىأن خونلان النبوةوالحيانةلاجتمعانلان منصب

النبوةأعظم المنامدب وأشسرفهارأءلاهافلائليق بهالخيانةلانهافىنهابةالدناءة والمسةوا هم بين الضدين
ليحن أمتهفىثمى“لامن الغناتمولامن الوح وقيل المرادبهالامة
هس ل
حالفنبتبذلكان النىصلىالنهعايو

لابهقدبت براءةساحة النبىصلىاللعهايهوسلمنالغلولواليابة فدلذلكعلىان اراادبااغلولغيرهوقيل
اللامفيهمنقولةمعنادما كن الى لا

0

كانلنىااغاولرادماغل

فهوراجع لىهذ الانمعناهوما صحلهان بوجدغالاولا وجدغالا لااذاكانغالاروىان قطيفةجراءفةدت يوم

يدرىما صب منالمثمركين ففالبعضالمنافققين لعلرسولالتصلىادنعليوهس ؟“خذ هافتزات الآبة

3

وااد(غانلمتالمألحوامقعنشلىائمااحرلرفىوالمنته)_بهلشلأناغنىرىعيانملواالسبعرلهارنح..ةاليب المي الذوانبحدمرونولوفواعسم لل هذ الوضعمع نجه
(),61

لغفرة <واب القس.م وهوسادمند

الثواب فانذلك خبرلهمن يأمنوت فبدبتلّاهفائدة و اللياهشارة بقوله تعالى(وان قنلتمسفبىيل الله أومتم

جواب!لشسرط

وكذلك لالى اللهتحشرون

غمفرةمن اللةورجة )يعنىفىالعاقبة (خيريماتجمعون) يعنى من اغناموالمعنىولأنتم عملايككافونه كذب الكافرين أولاى
زعمهم أنمن سافرمن
خيلبالرلهما
من الم فىسبيلاللهأواطلاك بإاوت,فانماتنالونه من المغفرة والرجةبا لووتالقة-ل فى سب

تجمعون»ن انليادومنافعها ومتموتوا (ولأنمتم أوقتلتملالىالله شرو ن) يلعناىلى اللهالرحيمالواسع اخوانهم أوذززالوكان
الرجة والمغغرةالثيب العظيم الثواب#ش .رونالفآخرة فيجاز  5باعالورقدقسم بعضمقامات

العبودية ثةلأاقثسام فنعبد الل خوفامنناره أمنهمما اف واليهالاشارة بقولهنعالى اغفرة من اللهومن
عد اللهت اعلىشوقاجانلىته انالهمابرجو واايهالاشارة بةوله:عالىور :لان الرجةمن أسماءالجنةومن
عبد اللهشوقا الىوجههالكر علابربدغّرهفهذ اهوالعرد الخاص الذىيتجلىلهالحقسبحانهوتعالىق
ولهن
رلى ال
شولهلا
حرة بق
تالاشا
داركراءته واليه

مج قولهءزوجل (فمارجةمن اللدكتطم) أى فبرجة

ندتط م أىسهاتطم أخلاقكوكثر اوحمهاتلسكرعاليه-م بتعنيف علىماكانبوم
لما
ةلهو
مإنال
أحدمنم-م ومعنىفمارجةم ن اللههوتوفيق اللةءزوجل نبيهتمد|صلىاللعليهوس_لم لارفق والتلطفمهم

واناللهتعالى لقفىقاب نبيهصلى اللهعايهو0.داعية الرجةوالاطف حت فعلذلك معهمزولوتتفظا)
يعنى جافيا(غليظ القاب)يقعناىءى القلبسمى املق ق ليالاحمال (لامتابن حولك) لأنىفروا
عذك وتفرقواحتى لابق منهمأحدعندك (فاعفعنهم) أى تجاوزعن زلاتهم ومأاتوايوم أحد(واستغفر

خاتص
مختص بلشاوتااغسفرهم بفم
 6إلىاسل الةالمغفرة طم-إتشىفعك فيموو,قسل فافع عنهمف ي
حقوقالله وذلكمن خانم علدمم (وشاورهم ف الامى) أىاستخرجاراراءهم 5

بالمدشة؛ لمامات ونبى

المسامين عن ذلك لانه
سب التقاعد عن الجهادثم
قالطموان معليكماتخافونه

من اطلاكبإاووتاألمتل
فىسممل اللةفان ماتثالونه

كلنقم وار بارت
فىسبيلاللهخيرنمتجمعون
من الدنيا فان الدنيازاد

المعاد فاذا وصل العبدالى

المراد لاملحىتالزاد (فها
رجة مناللهلاتطم)

الذىمن جا أالصنةعزوجل نابيلهصللهىعليه وس( بالمشاورةطم كماعلعةله مامس بدة لتتوكيدوالدلالة

ا
مةاامأاق<بوا أوكرهوافقيل دوعامخصوص
جزالة رأبه ونزولالوج عليه ووجوطباعتهعلى كفاف

والنوىشاورهم فالس عد_ دك من اللهفي هعهد وذللك فى أمىاهرب ووه منأمورالد اللا طين
ر .سمفماتشاورهم 8يه وقي لم اللهعزوجل نبيهد_لى اللهءليهءوس ممشاورتهم تطيد,القاو ببمفان
ذلك أعط فط معايه وأذه لاضعانهم فان ساداتالءربكانوا اذالمبشاوروافىالامورشق على مذلك

وقالالحسن قد علاللتهعالىان مابهالىمشاورحتاهمجةوا سكنأراداللةأن سآن بهمن بعدهمنأءمهوقيل
ااوروىاليغوى سنده عنعائشة
اص عشاورنهم “ 0قاد برعةوط.واً فهاءهملاليستفيد»م -مر ب

انماقالت مارأيت

رجلاكثراستشارةلارجالمن رسولاللةصل النهعليهوسلم اتفق الغاماء علىانكل

نشاورفيبهالامةواتما أمسأن يشاورفها
ماتزلقيه وى م ن اللتهعالىلبجزارسولالتةصم :التعلقيهوس أ ي
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(لانفضوا من حولك)

لتفرقواعنك حتى لابق

حولك أخدمنهم فاعف
سوى ذل مك نأم الدنياومصا ارب و>وذلكوقيل أن يشاورهمف أماىلدرينوالدنيافمالمينزل
عنهم)ماكان منهمنومأحد
عليهؤيهه ىلانالنوصب الئةعليهوس لشاور ىأسارى بدروهومنأمالدبن قالعلى" بن أنىطالب

وذ ىاللةعنهالاستشارةعين اطدابةوقد خاطرمن استغنى برأبهوالتد برقي لالغمل يؤْمنك ه ن الندموقال
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وِيتَمِيِنِلهالصواب فى قولغيرهفيعل ندلاكمزنفس_هعن الاحاطة بفذونامصاطومتهاانه اذالم شححأميه
علأن امتناعالنجاح ض قدرة لمنفسهوقالبعضهمف مدحالمشاورة
شاور[ تشاورت كلمدت د لب بج حزم لترشدفىالامن 4د ولانك يمنسيد برأنه
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لاشفقة علمهم(دشاورهم
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امى)أ
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ونحوه #الينزلعلبك فيه

وى تطيببالتفوسهم

عأبىهربردرةةرضىالله
ون
يهمورفعالاقد أرهمأولتقتدى بك متك فمهاف لحدرث مانشاورقوم قط الاهد والأرشدأمى هم
وترو حالقاو

عنهمارا َ,ك ادا أ١ كثرمشاورةمنا عاب رسولاللهصلىاللهليه وسمومعنى شاورتيفلانأظهرت ماعندى وماعند«منالرأىوشمرت
الداة استخرجت جر مهاوشرت العس ل أخذنهه نما خذدهوفيهدلالةجوازالاجتهادو سانأ القياس حتة
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(وليبّلى اللهما صدور وليه حصمافقاوبم) ولمد تحن مافىه_دور |اوء-:ين من الاخلاص و يمحص مافقاوهممنوساوس
الثيطان فعل ذلك لصا جةوللا بتلاءوالتسخيص

(واللةعلم بذات|١ -دور) حفياتها (انالذبن نولوامتك ) انهزموا

ما كسبوا) بتركهمالمركزالذى مصهم رسول اللهصلىالع ليهوس|بالبات فيهفالاضافة لى!اشيطاناطف وتقريب والتعليل بكسموم وعظ
ام
لليه
ل تسمدع
اهاب
وناديبوكان أص
ب بكروءلى وطاحة وابنعوف
تولواء>:بوم أح ادلاثلانةع شم ررجلامئهمأ و
())1١
وس_#عد إن أبى وقاص

عفااللةعهم) تجاوزء6م

أله ماافلىاصبدلوار فءاضاالفيهتعظوالشأن أوليائه الؤمن_ين (وليحمص مافىقاوبك) قال
قتاد مَأىيط
بماعنى من
سرائر المنافقين فعلىه_ذا يكون الطاب لاؤمنين خاصة وقيل معناهوايبإن و يظهرماف قاو

(حليم) لايعاجلبالعقو به

(يإأيهالذينآمنوالامكونوا

كالذين كفروا) كابنأبى
وأدحابه(و قالوا لاخوانهم)
أى فحق

اخوا:وم 2

الاعةةادلته ولرسولهوللؤمنين منالعداوةفء_لى هذا يكونالخطاب لإنافقين خاطصة (واللهعايم بذات
الصدور ( يبعانلىاش_ياء اأو.جودةف السدوروهى الاسراروالغ6اترلانه عامجميعالمعاويات جُ قوله
عرْوحل (انالذبن تولوام>_:كبومالتتىالجءان)أى انهزمواوهر بوام.- :ككيامعشسرال.امين فهو خطاب
دنهزماًكثرالملمين وبق مع
لمنكانمعالنبىصلىالثةعلليهوإ منالمؤم#إن بومأ<دباحد وكانق ا

المهاجر بن أنويكروي روعلى وطلحةبن عبد

النهوعب_دالرجن 'نعوف والز ببرو_-عد بن أبىوقاص

النب أوق النفاق (اذا رضىاشهعنهم ١١غااستزطم الشيطان) أىطلبزانهمكايقال اسةكوأ ى طلبعاتهوقيلجلهمعلى

بضورانى الارض)سافروا

الزلةوهى الاطيمّة وذلاكبإلقهاء الوسوسةف قاومهملا!نه|مسهممهأ (ببعضما كسيوا) يعنىععصدتهوم

فيهاللتحارة أوغيرها (أد النىصل اللةعليهوسم وتركهم ا مركزوقي ل استزطم الشيطان بتذكيرخطاياسبقت طمفكرهواان
ياقوداقبل اخ-لاص ااتووبةءنهاوهذف!اختيارالزجاج لاندقال /يتولوا جعهلةىالمعاندة ولاعلى الغرار
وعق وأصا-مموت أو

فقتل (لوكانواعنه ناماماتوا

من الزحف رغبةفالدنياوا عاذكرهمال#يطان خطاياسافت طمفسكرهوالقاءاللهالاءلى حالةيرضاها
(ولةدعفا اللهعنوم) يعنى ولقدحاوراتعن لذن بواوانوم! 5لكان

 00وغفرطم فل

وماقتلوا أيعدعل اللةذلك
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زعما
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حسرة فىفلووم) اللام

تنىامبنو اناب (حليم) لايتدل بالعقودةولايستأصاهمبالقتل و قولهعزوجل
(اناللهغفور )يع

يتعلق بلا تكونوا أى

لانكونوا كيؤلاء فى
النطق بذلاكالقولواعتقاده

حد فة.لان ذلك وانكان خط لكناللهةد عفاعةه وقرا هذه الابة

بأبى واصصابه (وقالوالاخواتهم)
)باأمهاالذينآمنوالاتكونوا كاذب نكفروا)يعنىالمنافقين عبداللهن

ثىفاق والسكفروقي للاخوانهمف السب وكانواس مين (اذاضر بوافىالارض)يعنىاذا سافروا
ياعنلىف

دالمالءنى علىذلك الحذف
فكل
فلارض لتجارةوذيرها (أوكانوااغزا) جع غازأىغزاةفىحذ!ل
ا

حسرةقى

وهواذاضر نواافىالارضفانوا أوكانواغزاالوا(لوكانواعندنا)بعنى مقهين (مامابواوءاقتأواليحءل

قاومهم خادةو يصون منها

هذارداقول

ليدعل اللهذ لاك

قاويمأوبقالوا أى قالوا
ذلاك واعتةدوه ليكون

ذلك <سرة فىقلو هدم
واللكب رةالندامةءلى فوت

انحبوب (والليحى وعيت)

النهذلاك) يعنىقوطموظنوم (حسمرةفىقاوبهم)

يعنى حمأوناسفا (والهحىوعيت)

نالحى
اامى
اال
هىون
لمءن
لاوال
اةتلو
دوما
بانوا
المنافقين لوكانواءد_دنا مام

والمميت هوالنةتعالى فقدحى

المسافروالغازى و يتاقيم والقاعدعنااغزوكا يشاء فكيف ينفع الجلوسالفبىيت وهل مىا حك
من الموت (والئهبماتعملون بصير )يعنى انهتعالى» طلعمعالتىعملون ٠ ن خيرفويشجاز»ك بهفانقودولا
م

لكانواعند ناماماثواوماقة_اوافان
تسكونوابئ ل المنافقينلانمقد_دهم ::خيرالمؤء:ين عن المهادبقوطم و

فادومن قدرلهالموت مسق وسابنأتقهامعندأهله
الثاتعالىهوالمى الم..يت فن قد رلهاابقاءل ياقللجه

رداقوطمانالةتال إبقطع فلاتقولوا تماألبمؤمئون انبر ايلدحروج ال اىلجهادلاتخرج فتقتلفلا نوتفالمهاد فس توجب
الأجالأى الامى دبهيقدكى المسافروالمقائلو تياملمقم والقاعد (والهيما
الثواب
تعملونبصير)فيجاز على أ اام يعماونم؟ي و عودوعن الثنكم وا (وائنقتلئمف سىجيلانلهأومتم)متمو بانبهالسكسم ناف
وكوق غيرعاصمنا بعهدم حفصالافىه_د «السورة ك.أنهأرادالوفاق نهو بي قنتلتمخيره-م بهماممفىيع القرآنفالضم من مات

اعون) ماععنى الذى والعائد
عوت :والكسرمن ماتيمات كاف حاف فكانةوال خفت:قولمت (الغفرمن اللهورجةخبر جم
محذوف وبالتاء حفص

(دطائفة) عمالمنافقورن (فدهمتهمأنفسهم) مامومهمالاهمأنفسهمو خلاصهالاهمالد وإلناهمرسول'للهلى |للهعليهول والمب_لمين

عايهوسل (ظن الهاهلية) بدلمنهوالمرادااظن ابلاخلتلصةالجاهايةأوظن أهل (١#8س)#
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ىصافنابوم أحدوذ كرمنحوروابةالبخارىوزادوااطائةف-ة الاخرىالمنافقون
قالغشيناالنعاس و>ن ف م

أهل الشرك

الجاهاون

الله (.ةولونهل لنامن

لرسطمهمالاأأةهمأجينقوموأرعبهواخذلهلادق وف روابةأخرىل قهالرفعترأسى بوماد وكات

الام ٠ن نشخ) هلانا

أراهمومامنهمبومئ ذ حأد الايدتحت فتهمنالنعاسفذلك قوتلعهالىثمأ نزعليكم منبعد الغرأمنة
معاشرالمسام ينمونأالمله
فسلالله
نعاس اوقالالبيزربنالعوام قدرايننمىمرس.ول النةصلى الثفعليه وسلحيناث_د عليناالحوأر
أصيب قط بءنون اأندر
ينر واانعاس يغْسانى اأسمءهالا كال( تقول لوكانلنامن
قعشتبب
تعالى عليناالنوم وانئهانىلامع قول م
م) يعنى والغلبةءلى العدولقلان
ههم
سأمت
فةقد
نائف
الامى ثئماقتاناههنافقولهته الىيطغاشىئفة من يعنى المؤمنين (وط
المنافقين أرادالثة'نعيزالمؤم:ين منالمنافقينفاوقمالانءلاسم عولمىدين ح أتمىنوا وبلوقم النعاسعلى الامى)أى اانصروالغلية
النافة-ين فيقواى الحوف وف القاءالنعاس على المؤمن؛ن دون المنافقينانةعظم -ةومككزة باهرةلان ك(له لله)٠ولا ولياله
النعاسكان سم بأمن المؤم#هن وعد مالنعاسعن المنافةقينكان سبب خوفهموهوةولهتءاى وطائفةقد

المؤمنين وان جند ناطم

همتهم نفسهمبعنىجاتهمأنفس_هم علىال لاأنسبابلوفوهى قصدالاعداءكانت حاص_إةعندهم

م
اكيد
للهتأ
البونك
الغا

للتعليمورقدقتل
(يظنون باللغيرامق )يعنىيظنون ان اللهلا:.نص رحد اواًدهابهوقي لان خحمدا ص ا

ولله خيران

لاض هصْمسجلوالء:نىإظنون باللهغيرظط عن اق الذى يج سان يظنبه(ظن الجاهلية)أىكظنأه-ل

الداهاية (يقولون) يعنىالمنافقين (هللنا) أى مالنا(من لاص قي

وذلكاهلماشاورالنى

بصعرى

وهومبدخيأوردلههوا لهاة
خبران (خفونق أنفسهم

صلىالطةعليهوسل عبداللهبن أبىابن سلولراًسن المناؤقين فىهذه الواقعةواًشارعليهان لارج له

مالا_دون لك) خوفا

فاماخالفه النى دالنىلع ليهوسلورج وقدّلمنقدّلقيللعبداللهنألىقبدنقولالخزرج قالهل انا
املنامس تع وهواسستفهام علىسابليالنكارأى مالذاأمس يطاعوقيلالمرادبإلامى النصر وااظفر يعنى

منالسيف (يقولون) فى

|لذى يعد ناجمدبهمن النهسروااظفرمن شع اماهولاشركان (قل) باتمد طؤلاءالمنافقين
مالنامن هذ ا

أنفسهم  1اعضهم! لبعض
 0بنلقولك طمان

ان الاممكامنتة) يعنى النصر والظفروالقضاءوالة -دركاهللهةو بد هيصرف» كرف يشاء و بد برهكيف

الامكله دن(لولكاننامن .

حت (خفون ف أنفسهمماليابدونلك) ياعنلىكمفنروالك_ وعكدفاللهعزوجل وقيل>+فون

الامى شيمعاقتلنا ههنا)

الندم على خروجهم معالم مينوةي_ل الذىأخفوههوقوله تعالىحكايةعنهم (يقولونلوكان لنامن

أى لوكان الامى  5قال

الام ركبااناهية) وذلك انالمنافقين قالبعضهمابعضلوكان لناعقول/

خرج معد الىقال دان الامركلهلله ولاولماته

واسلفه تعالى
قعنب
وعن |ب
ااق
هانق م
هعلى
اكنا
نناو
لولو
أهل مركؤةوسلتاقاؤلناوقي لكانوا يق

وانهم الغالبون لماغلينا
قط ولماقلمن المامين

لبقد روهوقوطم لوكانلنامنالام ثى“ماقتلناههناقي لان الذى
اذ ي
بنسك
يظنون بالله غير اق يعنى ال
قالهل ءامن الام منشى هو عابلدنهبن أبىبس_ناولالمنافق والذى قاللوكلاننامن الامسشى هو
معتببن قشير (قل) أبىاقحلمد طؤلاءالمنافقين (لوكنتمفىبيو لبرزالذين كتبعليه .الفتل) قد أهمتهمصفة لطائفة
أىقض ىى ع لمهمالقت_لى وقد رعليهم (الىمضاجعهم) ي#نى إلىمصارعهم التىدمرعون مهاوقت القد لل ويظنونخبراطائفة أودفة

من قتلىق هذه المعركة

ومعنىالآبة انال1س-د رلاينفممعالقدروااةد ورلا.بقاوم!اتقديرفالذين قدرعاءبهمالقتل وقضاه وحككبه أخرى أوحالأى قد أهمنهم

لهالى
لعالبدرا أن يقدلوا والمعنىلوجاسم فى بيو"كد رج منهاواظهرالذين قضىالنةعليوم بإولقق:در
حيث يقتاون فيه (وايبتلى اللهماىصدر ره( أى وليختبرمافىصدور؟ ليعامه مشاهدة كاعامهغييالان
الدازاانماتقععلى مأعلمهمشاهددوة عل معناهايعاملكمعاء٠إةالى

4٠ا-زن)
((خ

تبرلك وقيلمعناءلمكدلى أولياء

وبقولون
أنفسهم ظانين .

وفون
 .+لمن .ظنون ح
نونالامى
اول
قنليق
ولم
حا

 -اولك ) كلهنتةاعتراض بين الخالوذى امال يقولون بدلءن فون أواستئناف (قل لوكت فىبيو كم)

ا

تتمكفم
ووقعد
بدهفا
ركةوكتب ذلك فاللوح ليمكن بدمن وجو

(البرز) ٠ن نكم (الذين

عي ماحد ليكون ماعلاللهنهيكونوامعنىاناللهكتبف اللوحقدّلمن يقتّلهن المؤمئينوكتب
صاجع
مىمض
ايمر)
لن 0مالقدّل ال
اسرد

لان لمافياقا2ةةط .وان د نالاس_لام بظور.علىالدينكاه وان ما_.::كبون نهف بعص الارقات محيص طم

الارضوالاصعاد الذهابفىصعيدالارضأوالابعادة.ه بصسرف> أو بقولهلينليك أو باضماراذ كروا (ولانلورن علىأحد)ولانلتفتو:
وهوعبارةعنغابةانهزامهم وخوف عد وهم(والرسول يدعوم)يقولالعبىاداللهأنارسولالهمن بركفلالجنةوا+لةفى موضعالحال (
وأتراهم كانقولف أو
اثاتنفاس
رلج
آقا
الاخرىوهىالمتاخرةيت
(99ثب)#
أخراكم) ساقم وجاعتكم
|
ل
وأولاى راربين ع خسم صم صم ل
الدعود وهوا لارتقاءمءن أسفل

ىعلىكااصعود علىالجبلوعلىالل ونحوهوللمفسر بنف معنىالآبة
الأ

(ولانلوون علىأحد) أى لانعرجون ول تاقيمون علىأ<د وليالنفت بعض> الىبءضمنشدةاطرب
خزا اكلعله (غا)-ين

بتاك (واارسولبدعوة فأخرا)8أىفآاخر.ومن ورائ>م يقولإعلبىاد اللنهارسولالنهم نكرأى رجع
 2عي

)ا الل

لؤن!-كمعن عدومتماب
ولواجنه (فانابعتمابم) يعنىخزا >برغارمعننبيصلاللهعليهوس و

دل اده 0

يحوزاستعمالهفى الشرلانهماخوذمن اب اذارجعفاصلالوابكلمايعودال اىلفاغلم

ر 7لالها

بلافىاحير وقد
فسمى العقوبةالتىعاقبوم م اهنواباعلىسبيلالجازلان لفظ الثوابلااس_تعمل فالاغل إ
ن جزاءفتإوسوا
يراأوشسراقتىجلنالفظ الثوابعل أىصل اللغةكانالسكلام #يحاومتى جانا عل اىلاغلبكان

قرغا لنى ذ,أ أ كان
غم وتمامتص_لابغومن عالىجسابيزلفهوكقولالشاعر

أخافز بادا أنكو نعطاذه » أداهسوداأوعدرسسي|:

الاغهام بما أرجفبهمن
قتل رسولالله عليه
السنلام والجر وايتسل |تمئمع أؤغمنىعلىلانروف ار ينوتيسشهاعن يمسزوقيل البافعقبإنواوا و

فعلالعطاءمكانالعتقابلانالاداهم السودهى القيودالثقالوالحدرجةهى السياط والباءفىقولهعابم:
:
:

ا

وظفر المشبركين يت

واختلفوا فىمعنى الغمينفقيل|أغالاولهومافاتم-.ممن الظفروالغنيمة والغالثاىهوماناهم من القدّ

نحزنواء_لى مافانكم)

وسل قدقتلفانساهم عاملهامولوقي لام الاولهواًئهمغموارسوا لالنةصلى النهعليه وسلمممخالفة أيه
ركي
خزاهماللهيلك العاملتتلواهزيعةوقيلان جمهمالاولبيبشرااتعنالبين لولدم عل ك ر

مروم
غتح
للى
اواء
عمرن
لتت

ن شرف بوس_فران علبهم وذلكان! باسفيان وأصحابه وقفوا بياب الشعب فام
عليهم والالثانيحي

فلاتحزنوافيا بعد على
وكا اعنيهلمونعليهم فيقتلونهمفاهمهمذلك و قولهتعالى (للكيلا)ق
نمذل
ظتمه
وليو
فانت من المنافع (ولا نظرالمامونا
مااصا م(

ولا عل

مصدب من المضار (والله

لفظةلاقولان أحدهماانهاب!قيةعلى أصلهاومعناها النئىفءبىهذا يكون!-كلام متصلابقولهولقدعقا
عنم والمعنىولقدعفاع_ كملكيلا(نحزنواعلىمافات>؟ ولاماأصا بى)لانءفوهذه بكلهموحزنر

وقيل معنادفانا بكعماانسا كالحمزنعلىمافات؟ و ماأصابجو قدروىانهم
خبير يماتعملون) عام
عليوسل قدقلنسواماأصاءهم ومافاتهم والقولاالثفانظىةلااندلةوهءنى الكلام لك تحزنواعلى
ملم لاح عايسهثئ مافات>؟وأصا بلكعةو بلكعلىمخالفتكم قالابنعباس الذىفاتمهم الغذيمةوالذى أصابهمالققّل

من أعمالكوهذاترغرب

فى الطاعة وترهيبءن

اللضيكا زمولام

ل سمعوابانالنىصب الله

واطزعة (والئةخبير يماتعملون) أخىهيوعراجهمياعوأمشارلمهافيجاز بعليها © قول

عزوجل ()ثيأمنازملععليشكممراسامين (من بعدالتم) الذىأصابك (نأمعنةاسا)يعنىأمناوالامنة

وبف وكان سالسخوف بعد
لءس
من بعدالء أمنةتعاس!) والا..ن واحدوقيل الامنيكونمع زوالالحوف والامنةمع بقا
ثامتزل الله الان على بإقياوالنعاساخفمن النوموالمعنى أعقبع انال منالخوفوالرعبان أمن> أمنانامورل
المؤمنين وأزال عنهم لاناخخائفلا كاد يفنااءمنهم بعدخوفهم (يغشىطائفة متم ) قال١بنعباس أمن_مبومئدبنعاس
الحوف الذىكانبهمحتى
نعسواوغامهم النوموعن

تغشاهم وانمانعس من يأمن واخائتلاينام (خ) نأنسعن! ستول اكد فير اد

النعاس بوم أحد<تى سقطسي من ندى ص أراسةط واخدذمو سقط فا خذدوا حرج هالترمدذىعنه

قال
ثام يسقط أفخيدموالامنةالامن
هفي
ذ نا
خأحد
ينف يسقط من بد
سكا
لاف
اصافن
أبىطلحةغشينا تعاس وتكنف مى
ونعاسابد لمن أمنةأوهومة عولأمنةحالمنهمةدمةعليم كوريترا كبارجلاوالاضل آنالعليكم نعاساداأمنة|ذالنعاس لبس ه
الامن و حو زأنكو مننأةمفعولالهأوحالامن الخاطبين بعنىذوأىمنةأو علىانه-ج عآمنكبارو بررة (يغتى) يعنىالنعاستغشييباتاء
والامالة<زةو.علىأى الامنة(طائفةنكم)همأهل الصدقواايقين

(حتى |ذا فشلتم)جنم
ا بطل حسهبالقتل (بإذنه) باهسدوع امه
(اذتحسونهم) تقتلونهمقتلاذريعاوعن بن عيسىحسه

(دتنازمتمق

الامس) أىاختلفتم (وعصاتم )أمىني بتركك المارك واشتغالكبالغنيمة (:ن بعدماارا كماتحبون) من ااظفروقهرالتكفار
ف تقدير وحتى|ذا فش لتممنع؟نصرفوجازان يكونالمعنى
وذا
ذا
حتعلق
وم
صادلقل>هوعدالىوقت فشلم
(0907١
م من ير بدالدنيا)
رجع رسول انلصبىاللهعايه وسإوأصعابه.ن أحدالاىلم:د :وأقصداءهم أمصاابهم قال ناسمن الصحابة
أى الغنيمة وهم الذين

من أكبننهذ اوقالدونعنصارافانزل اللتهعالىولقدمد قكاللوهعد ميعنى بالنصر والظفر لوكذ

انلظف ركان لامس_امين افلابتداءوقيل انالنةوء_دااؤمئين

ركوا ااركز اطلب

النصر باحد فنصرهم قاماخاذوا أمس

الغنمةروىانرسولالله

رسول|للةصلى اللةعايهو.لجو طلبوااغنيمةهزموا (اذعسو:م يعنى اذتقتلون الكفارةةلاذر عأ

صعللىابلهلهوس_لم جعل
الاي لهات  ١طهاره

ولعي باو ممت تأصلونهم بلقل (باذنه)بعنىم اللهاميدو بققيضلاءاللهوقدره (احذتاىفشلتم

وتنازعتم فالىامى و-صيتم ) اقلغارلاءفيهوتأتخقيدرتقديره-تى اذاتنازعتم افلامى وعميم فشاتم
واه_تقبل المدينةوأقام
ول وأمىهم
وقيل معنادواصقددة_> اله عود هبالنضرالى انكانمنكملغشلوالاتناع والمعصية وقفيليه عنىالشمرط الرمااةءلند
وجوابه محذوفنة-ديرحتى اذافشاتم وتنازءتم ف اىلاموعصيتممنعكالهالنصر ومعنى فث لمضعفتم

أن إشتواق مكائهمولا

والفث_ل الضعفمع جإن ومعنى التناز ع الاختلافوكاناختلافهموتناز :عهم أن المراةالذين كانواامع

_برحوا كانت الدولة
للمب_امين أوعلييم قاما

عبداللهبنجديرلا انهزمالمشركون بقعالضهم لبعض أى ق مومانصنع عمنقااههنا وقدا نهزم المثمركون
أواعلى الغنيمةوقالبعضهملبعضلاتجاوزوا مص رسو لالنةصلى النةعليهوس_إ وثيتعبداللجببنير
قثبمل
أقبلالمشركون جع ل
أميرالقوم ف:ىسنغيردون العشمرةي نكانمعه فلمارأىخالدبنالوليدوعكرمة بنأنىجهل ذلك -جاواعلى
الرماة برشقون خيلهم
ر وأوأقابباوهاعلى امال
يبن
بلله
الرماةن اتلذوءنامع عجمبدايللرهفبةنلواع جمدا
يىن وتحوات اليرج والياقون بغر يونم
ديورابءدما كانت صراوا تتقضت صفوف اله مينوخاتاطوا ؤعاوايقةاون على غيرشعار يضرب بعضهم
بالسيوف حتى امموزموا
بعضاوما .شع رون بذللكمن الدهش ونادى |بلدس ان #د اقدقل ف-كان ذلاثسببهز عةالمسامين وقوله
والم_امون عثلىا]رهم
وعصيحميعنىأهىرسول اللهدلىالتةعليهوس_ل في مسنهمن لزومك*( 0ن بعدماأرا كماتحبون)

ْ من الندمر وااظفر والغنيمةيامعشي المسامين (منسكم نير بدالدنيا) يعنى الذن تركواااركز وأقيلوا

يقتلونهم حتى اذافشاوا

عاللىوب (وم:كمنبر بدالآحرة) يعنى الذينثبتوأامعيره عبدالنهبن جبير-تىقدلواقالع.د الله
مبسنسءودماشعر تأ نأ حد امنأصحاب رسولالله هل اللهعليهوسل بر بدالدنيا<تىكان بومأحد

زات هدهالاية (نم#صرفكعنهم ) يعنىيامعشسرالم_ اينيعنىعن المشسركين باطز>( ايشايكم)يعفى

وتنازعوا فقال بعضهم
قداهزم المشركونفا
موقفنا ههنا فادخ_إوا
عسكرال_اءين وخذوا

ليت>_:؟ وقيل لينزلعاي> البلاءاتتو بوااليهوتتغفرودوة.ل:عناهليختيرم وهوأءل ايتميزالمؤءن ٠ن
المثافق ومن بر بد الدنيامن بر بدالآخرة (واقدعفاع_:ك) يوعلنقىدعفاالشهع تكأيااغالفونمي
ن
و
ف
رسولالنةصل اللةعليهءوس فليمستأهل > -بالعخدالفةوالمعصيةوقيلعفاعن عقو بتكم أبهاال ل
رسولالله ه_ل اللفعليه
ن
ممعفاعن انلمبذي
(والله ذوفضل علىالمؤمنين ) وهذاءن نتعاممهعلىعبادهالمؤم:يأنلوانلهانصئره
وسلم فمن 'ندت مكانه
و
ف
ع
ى
ب
ل
ا
ع
ه
ت
ل
ل
ا
ن
ا
و
ن
م
و
»
مم مثنايالانه ذولافضلوالطوواللا<سا ن وف الآبةدليلعلىانصاحب العكبيرة
عمد الئةبن جبيرم ربالرماة
بفضله وكر»>ان شاءلانهسماهم مؤمنين مع ماارتسكبوه.ن مخالفة أمررسولالنةصلى التفعليهوس(وهى
فىنفردون العشرةوهم
كبيرةوعذاعنهم بوععدذلقكولهء وجل (اذاصعدون) قبل هومتعلقبماقبلهوالتقدبروعلقفدانم المعنيون بقوله (ومبم

الغنيمةمع اخوان؟ وقال
بعضهم لاتخالفوا أمس

اذنه_عدون لانعفوهءنم ,لاهدوان يتعاتىبااقمترؤوهوذلكالاى هوماننه بقوله اذك_»دون يعنى
هار بين اليل وقيلهوا بتداءكلام لانعاقلهع_اق لووالمهنى اذ كروااذد_عدونقراءةاجهور بهم

الناءوكسرااءينن الاهعادوهوالذهاب فىالارض «الابعادفممارقراً الحسن تعد ون يافلتتاعمن

منير يدالآخرة) فكر
ااشمركون عاللرماة

أقبلواعلىالمامينحتهىزموهموقتلوامنتتلواودوقوله (ثمصرفكعنهم) ىأكفمعوتهء:ك ففلبو؟(ليتايم) ليحنسيرم

اعلمىصائب واثياتسكعن هداو حمقيعقاتهميلهاةماللكختيرا لانهجازى علىمايعمإاهلعبدلاعلىميعاامهمنه (ولقدعفاع)>_:حيثندمتم
و م د اللهذوفض لعل المؤمنين) بالعقو:عنهمدقبولنو هما وخو .متفضلعليهم ف
هلهع
ي ال
لنةصل
عملاىفرط منكمن عصرانرن و لال
جيمالاحوالسواءاديل

الاتلاءرجة كاناانصرةرجةواتتصب
طمأوأديلعابو ,لان

(اذتصعدون)

تالغون فالذهات معد

(دانصرنا علىالقوم الكافر بن

بوب علىطاب شدي تالافدامىمواطن
بإلغليةوه_دم الدعاء بالاستغفارمن الذ

ارب

والاصرةءلى

الاء_داءلانها قرب الىالاجابةلماف.همن الخضوعروالاستكانة ت(افهمااللهثواب الدنيا) أىالنصيرة وااظفر والغنيمة (وحسن
ثوابالآرة)المغفرةوالجئةوخص
بالحسن دلالةعلىفضلهوتقدمهوانههوالمعدّد بهعدده (والله حب الحسنين )
)05
أاىه_,

:ون والله

نموم (يأباالذينامنوا

 ١الخوف والرعبمن قو مهم (وانصرناعلى االقلو-مكافر بن)لانالندمرعاللىاعداءلا يكونالامنعند

تاطنيعوا الذرن كفروا

بردوم على أعقابم)
برجعوكم الىالشمرك

(فتنقابواخاسرين)
وءنلى

قيل

در

انهبين النتهعالىأنمهكانوامس_دّهد بنعند لقاءالعدو بالدعاءواللتذمرع وطاب الاعانة والنصرمن اننهتءالى

للوا
النفمءمد
يهأقند ى بهم فىهذهااطرقةالحسنةأمة د هلىالنهعليهوسليقول هلمافع
والغرض»ن
(ا تاهماللهثوابالدنيا)يعنى النصر والغ_:مةوقهرالاع_داءوااثناء الجيلوغفران
ولتمماثقلالوا ف
بآخر :ه) يعنى الج:ةومافيهامن النعيمالمقيموا نماض تالا
الذنوب والطايا (وح.ن توال
ته لانهغير زاال وليشب باغرص وإ صف توابنياالبدالحسن لقلتهولانه
مله
ظاجلا
على
ويواع
بالحسن تنب

المؤمئنين ان

حانبوهم ولاإطيعوهمى
داروه.
ّىل
سمشحت
ش

الى

موافةت6هم وعن اأسدى

تاسنشكينوالابىسفيان
وأكوابه ونستأمنوهم

بردو الىدبنهء وقالعلى

رضىاللةعنه نزاتفىقول
المنافقان للمؤمنين عند

ابهمزلة ارجعءوا الى

وهذ |تعلممن النهتىالىلعرادهالمؤّمنين أنيقواواث_ل هذ اعند لقاءالعدو وفيهدقيقة اطيغةوهى نهم

لترفوابذ نوبم.وكونهم مسيئينسماه ,الندتهالىمحستين ُ قولهعزوجل (لأمهاالذينآمنواان
اع
تطيعوا الذبن كفروا) ياعانبىهودوا!نصارى لاوليمنافقين وذلك فىقوهمللمؤمنينء_:داطز »بوم

يىدل:ممعمناها نتطيعوهم فياوأنم>ىكبدمن ترك المهاد
ودخقلوا
أحدارجعوا الىاخوانكم وا
 3الاولوهوال-كفر والشرك بإبللمهدالاعان .هلانقبول
زردومعلىأعقابع) يعنى بر جعوفالىامس

فاولادلآخرة أماخسارالدنيافهو
فعوة الاىلكفركفر (فتنقلبواخاءسر بن)يعن مىغبونيننيا
قوطمالد
طاعةالكفار والتذ لللاعداءواماسارا الآخر:5فهودخول لناروحوماندارااقرار (بلالنهموالا(

مسافظ >فاستعي:وابه (وهوخيرالنادربن) يعنىانتهعاىقادرعلىنصرىوالمعنى
أىوليم وناصر و
انم انماتظيعون الكفاراء:نصرو؟و يعيوكوهمعاجزونعن نصرانفس_همفضلاعنغيرهم فاطلبوا

اخوانم وادخاوا فى

ريوا الرءب) وذلك
فلذ
نالكوب ا
النصسمناتللعهالى فهوخيرالناصر بن وفو لاهعزوجل (سنلقف ق

دينهم (بلاشمولا م)

ا نأباسفيانوءن معهارتحلوابوم أحد:.وجهين الىمبكاةفخامواابعض ااطر نبدقموا وقالوابئس

ناصرم فاستغنوا 0
نصرة غليره (وهوخير

الناصر بنس:لقفىقلوب

الذبن كفروا الرعب)
اشلزاعىبوءبلىوهما

لغتانةيل قذف اللهفى
قالوب امثمركين الهوف

بوم فأاحئدهزمواالىمكة
منغيرسيب وطم القوة
وياابأاشلئة)
كة(
والغرلب

بسبباثمرا كهمأىكان

الاسبلبقفاء الله الرعب

ر بد تركذاهوار:جعوااليهمفات_تأصاوهم فاماعزمواعلى ذلك
شلا
لهما
اقمن
مأصنعنا قلذاهم <تىاذالمبب

التاللهفى قاومهمالرعبيعنىالحوفاش ديد حتى رجعواع_.اهموابهفعلىهذ |القول يكوانلوعدبالقاء
ارخصوصا بيوم ار قبلانهعاموإناكانالسيبٌ خاصالقولههلىاللةعليهوسلم
فوب
كقل
الرعبالفى
دصرت بالرعب مسيرة شهرفكا نهقالسنلق فى قلوبالذبن كفروا الرعبمن حتىتقهروهمو .ظهر

دن علىسا ارلاديان واقلدنفّعهلذلاك بفضلهوكرمصه-اترىد بنالاس_لام ظاهراعلى جيع الاديان
بب
والملل قا تلعالىليظهرهعلى الدينكله أ(شمسراكواالله) يعنىانما اكلقاانءالرعب فقاو بسهم

مسرا كهم,التم(اليسنلزطلباهنا) بةعو برهاناوس ميتاعحيةاطانالاناك لطانمشتقمنالسليط
ةلقو تهاعلىد فم|أماطل (وماواهم
النخا
وهوماس_تصبح بهوقيل الساطان القوةوااقدرةوسس_مليتط ا

رة
خمف
آحاط
لين
مب
كلىفحاالرف الد نياوهوالقاءالزعب والموففى قلو ا
ستعا
االند
ابين
النار) لما
فقالتها ى وماواهم الذارأى مسكنهوم (و بس مثوىالظااين) أىالمسكن الذى ستقرونبهو قيمون

فيهوكأةبئس تعمل ف جىيعالمذام

والمعنىوبسمقامالظالمينالذينظاموانفسهمباكتسابماأوجب

طاملنعنااربوالاقامة فبها قولهءزوجل (ولقدصدة_اللهوعده) قالمجدبنكمبالفرظىلك

شر  9به(مالمينزلبس لطانا) 1طة1ايلنثزةلباثسرا كهاجتةومبر دانهناك ع ةالاانهالمتنزل عليهملان
قفلىو ماهم

زحمع

الشراك لايستقيمأن تقومعليه> واف المرادنيالحجةونز وطاجيعا كقوله »> ولاترىالضببها شححر » أى لبسضب فينجح

معن أنبهاضماولا :جر (وماواهم(ا)لص جذعهامرو بمدسوى الظالمين)النارفامخصوص بالذم حذوفولمارجع رسولاللهةصلى

٠م
رقن00

بردثوا بالآخرة)أى أعلذء

كامةاللهوالدرجةق الآخرة

إعنى» ك برد بعم|هالآخرةنؤته ثوابهةها نزاتق الذينثنتوامعرسولالله

صلى اللهعليهوسليوم أحدواءل أن هذه لآنةدوان نزاتف اللهادغامةل؟:امدق

ع اد

ل 3ت

فلدلس له <زاعالاقماوكذلك من أراد
الها
تبعم
نلاصلف ذلككلهريجع الىنيةالعرد فان كانبر بد
لا ا

بهم هالدارالآخرة -فزاؤهأ.يضاق )عن عمربن الخطاب رذىىانلةتءالىعنه قالسمعترسولالله

صلىاللهعليهوسل :مقولفاالاعمالبالنيات وروفايةبالنيةوا »الكل امىرى“ مانوى.ذفن كانت هحرنهالى
اللةورسوله فهجرنهالائلةوىرسولهوء

ها
كانت هحرنه الىدنرارص ها وام أةيتزوجهاوف روابةكحين

ن(نه منها وسنجحزى

الشاكر بن) وسنجزى

الحزااءاميهمالذبينشكر دا
أعسمة اقلشغلهمة6

عن المهاد(وكا 2أصله
أىدخلعليهكاف النشديه

فهجرنه ال مىاهاجراليهوروى الوخوى بسندهعن أنسبن مالكأن رسولالله صل النهعايهوسم قالمن

وصارق مع_نى  1الى

كانت نبتهطاب الآخرةجعل الثةغناهفى قلبهوجع لدشملوواتتهالد نيارائمةومن كانت نيتهطاب الدنيا لات-كثيروكاءن بوزن كاع

:يههأمعئسماالاما كتبالنهله و وقولهتءالى (وسنحزى
جعل اللةالفقر بدإنوعيلفياهويشتاتًعل

انشا كر بن )يعناىلمؤمنينالطيعينالذينليشلهمىعن الجهادول بر بدواباعاهم الااللهتعالىوالدار

حيت كانمكى (مننى
قاتل) قتلمى و بعرى

اقلاوخرلةهفعزوجل (وكأى٠ن نى) أدمىن نى(قنلمعه)ودرى“قامتعلهفن قرأقاتللبهقماف

ونافع (معدر بيون)حال

إوأوجها حدها أنيكون القتلراجعاعلى النبىوحده فعلىهذا ,كون الوقهعلى قتل لانةكلا مثاموقيه

من الضميرف فتلأىقتل

اضمار'ةديره قوملعهر بيونكثيرو يكورنمعناهقتل حالما كان.عهر يون كثيروالمءنىانكثيراءن
اف

سا

باستاوابل جرال هادع وهير تسدنا

كاتنامعهربيون( كثير)

اولاربلبيوإنبونوعن

فكا ينب لكأن تك 7وا1مثلهاملوجهالثائىان ااقت نلال البىومنمعهمن الرب؛ن و يكونالمرادالبعض

الحس_ن بكم الراءوعن

يكون القتلنالالر بين لاالنىوالمعنى وكأى٠ن نىقتل؛ن:كان معدو ءلى دينهر بون كثيرومن قرأقاتل

الربوالفم والكسمرمن

ويكون قول فهاوهنواراجءاالىالياقين والمعنىوكأى»ن نى فتلو بعضمنكانمعه فاضعف الباقون البعض بفتحها والفتح
| لتقتلمنقلدمن اخوانهم بلمضواعلى جهادعد وهمفكانينبت لكأن تلك نوواكذالولجكهالثااثأن اعلقىراسلانهم نسو ابلى
 5ىهن نبىقاتلمع اهلعدد الكثيرمن أصابهفاصابهم من عدوهمفروح

معهر دون

وجراحات فا وهنوالماً صاءهم بألسهر واعلى جهادعدوهلان الذىأصاءوماماهوقالسبليةلوطاعته

واقامةدينه ونصرة نبيهفكانيذبنىل>أن تفعاوامثل ذلكبأمةمد وحدةهذهالقراءةماروى عن سعيد
ابن جبيرأنه قالماسمعناان نسناقتلف القتال هُ وقوله (ردونكثير) قالاينعياس جو عكثيرة

وقيلالرببون الااللوفر ودقةيلالواحد عشسرة ا لاف وقيل واقفيل بريونيعنى فقهاءءاساءوقيل
الربيونهمالاتباع (فاوهنوا)أى فاجبنواعن الجهادفى سبيل اللهإل أصامومفىسبيل اللهوماضعفوا)

يعنى عنمجاهد عد وهمماناطممنألمالرماح وقلتلا!ص<اب (ومااستكانوا)يعنى ومااست لمواوماخضعوا

تغييرات| لنسب(خاوهنوا)

فافترواعند قتلنبموم(لما

أصامبم فسبىيل اللهوما
ضعفوا) عن الخهاد بعده
(ومااستكانوا) وماخضعوا

لعدوهم وهذاتعر يض

أ:داابهم منالوهنعند

الارجاف بقل رسول|لله
لعدوهمولكنهمصبر واءلىأحسر مهموطاعة نديهموجهادعدوهم وهذتعر؛يض عأصابهميوم أحدمن الوهن
عليه السلام واستسكانتهم

والانكسار عاذلدارحاف بقل رسو النلة صل الللهيعهو سلوضعفهم عن#اهدة المامركان وااستكاتهم
طمحين أرادوا أنيعتذد_ وابالتلقعب داللهبن أبىف طابالامان ع

ار

هلامة.هومترغيب الذينكانوامعرسولاللهد_لىالله
حكاية ماحرى لساترالا ندياءواأنباعومتقتدىهذ ا

عليهوسل افلجىهاد (والله> بالصابر بن) يعنى اف+هىادوالمعنى انمن صبرءلىالتشحمدلائد يطلب
هعوالحىبة اللهتعالىلاعيدعيارة عن ارادة! كرامهواءزازه
حالبنهت
الآخرةولويظهرالجزع والتجزفان
وا إصال الثوابلهوادخالهالجدة.مأوليائه وأصفيائه ف ثمقالتعالى (وما كان قوطم).يعنىقوولاالرسي.ن
 1قالوار بذا اغف رلناذنو بذا) فيدخل فيهجيع ااصغائروالكبائر (واسرافنافىأمينا) يعنى
اىم
ظال
عنا
لخطي
أسرفنافيهافت

من الذدوب لان الاسراف الافراط فالقى" ومحاوزةا د 0

مص

ع

سو ص

ع ص ص

طىفلىب
يعتضد واباإن أن
الامانمن أبىسفيان
(والله بحب الدابريين)
علىجهادالكافر بن(دما
كوتث الاأأن قالوار بنا
اغة رلنافوبنا) أىوما

كفا|ن|قوطمالاهذا القول

اغفرلناذنو بناااصغائرمتهاوالكبائر (5ثرت أقدامنا),لكيلانزالعنداقاء العدووذلاك يحكون إازالة
ص ص ممم

طم حدث أرادوا أن

وهو 5

الوب الى

ست سرجعاتطح سهسدح نددعت
أتمص
ل
دعد عب.٠
مده صعس

أنفسهم معكونهمر بإنبينهضماطا (واسرافنا أمينات)حاوزناحد

العبودية(و:نبتأقدا منا)ف القتال

(أفانماتأوفتل|تقليتم
أعتان

الا سيلقة

1

)1
9

7

 0له ''ى

0 :

| ا|لففرفادت بإعلصىو إقمعشمرىااينأنبعشرولاهيذاءرروإالنفساخارالى أناعك

١

لرس_لى - :له 0

تبليغالرسالةوالزام الخةلاوجوده بان ظيراف قومهوحم« اسمءل لرسول اللصلالنهعليهوسلٍ وفيهاشارة

هلا  : .بحوتاو :لمع
0

١

الارسول قدخات من قبإهالرسل ومعنى الآبةف يخلوت_د1

من قبإهفك) أن تباعهم بقوأ

م-تمسكاين يد 5 ,
نهمبعد
خاونبياجمة
يكأ لمأنتفسكواابدرمه بعد خلوه لانااغرضمن بعث الرسول

00

7

فانخازت اليه لا

ن أصحابهفلامهمان ه_لىاللهعليهوس_لعلي ااغرارفقالوا! رسول اللهؤد دشاك

> ||بباائنا وأمهات:اأناناالة_بر بأنكقدقتلتفرءيتفلو بنافوايئامدبر فبانئزل ال
ولهع
مزوج
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لمد

اهم
 1ةلا نكار ١
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سأبنجبعالللتمسك بدين

يه السلام لا لا تقلا

#دعاءهااسلاء لاللا قلات

ايوص
فه يذلاك وتخدصرصهععناهوهوالذى؟ .ثرت <صا
لهالحمودةوا الى_تحق ليعالحامدلانهالكاملق
7
3
1

2

1

-

.

ه

يه
كم التدع و
نفسه صلىابنهعليه وسلٍفا
زجل نبيهصلى النةعليهول فسماهباسمين مشةينمناسمهالحمود

سبعدانه
وتعالى فسماه د اوأجد وفىذلك ءة ولحسان 'نثازت

ألإترأن .النهأرسلعي_5ده »ب0ب
ورهان
أهوا
مل أ
حعلدى»  3أغرعا5يه بلبو 5ة خاتم

النه
بمشهورا يلوح -ويشهد» وشقلهماناوسلماهجلاهعفرش ودوهذاعجد

عنهوالانتق
معاك
|يا
ام
نجسة
عبنير نمطم قراسلقواللالنةصلى اعلللهيه وسلى
لاتءلى العقبين (ق) ج

محاز عن الارنداد أوعن

الامهزام (لتاطط إلى
عقبيه فلن يضضرالله شيا)

لا
ناادوا
ان

الذىيمحوانثةنى لكفرو حاانشاراالذى رالحنشاس-لى قد ىو نااالعاقبوالعاقب الذىلبس بعدهنى
وسماهاللة رؤفار<م(م)عن أفىه.وسىالاشعرى قالكان رسولاننهصلى اللهعليهوسلم يسمى انانفسه
الد
نءفقا
أسما

وأنجاداواً ناالمقىو:نىالتو بةونىالرجةقولهالقئى هواخرالانبياء الذى لانىإعاده

وااضر نفسه(وسييحز:ىائله والرسولهوالمرسل ويكونجءنى الرسالةوالمراد.ههناا ا رسل بدليلقولهتعالىوانك انالمرسلين (أفان

)ذنلر:قلبوا
الشا كر بن ال

مات أوقتل انقارأجمععلقىابم )يعنأىتنقلبون علىأعقابكمان مات د أوقةل وثرجعونالدىيسنمالاول

وسماهمشا كر إن لانه-م

يقاللكل ٠نرجع الىما كان عليهز.جع ورااءهونتكص على عقبيه وحاصل الكلام أن النهتعالى بين أن

شكر وانعمةالاسلام فها موت#دصلى ادا أوقتلهلادوجبضعفافىد ينهولالرجوع عنهبد ليل موتسارئالانبياءقبلهوان
ارم 0

ل

(لنغسان جوتانان
النه)آى بعامهأو بإن.ياذن

وحه
رقب
ملك الموتضفى

حال أنكون الاعشيثة

أتباعهمتسّواعلىد .ب أ
ننبياثهمبعدموتهم (فءع
ن قاب علىعقبيه) دعتى فبريدعن داشهو برجع الى

التكفر (فاننإضسراللهشيأ)يعنبىاد اد لا انلنتعالىلايضسرءكف رالكافر بيلنانهتعالىخنىع:ن العالمين
نوماايضرالم نلدو
كااف رنفسه (وسيحز:ىاللهالشا كر بن)يعنىالثابتين علىدينهم الذينينقلبواعنه

لانهمشكروناعمة النمعليهم بالاسلام وثباتهمعليهفسماهماننمشاكر ين عدر

ا

0

دكره علىتوفيقهوهدين وهروى ابجنبيرءن علىبنأنطىالبرضىالثهتءالىعنهف قىولهوسيجزى الله
أبكصرحابه وكانعلى بقولأبوبك رأمين الشاكربن وأمين
الشا كر بن قا اللثابتينعلىدينهمأوبا

00

أخباراثةوكانأشكرهم وا بهملىال تهعالىهُُقولهءزوجل (وماكانلنفسأنتموتالابإذنالله)

2 7

أ وقناتعرقردموعمموذلكأن اتا اس نكل ث
و بض الارواحملاموت أحلدذن
أىبام

|| 7 2: 2 1 ِ 5اللتهع الىوم

7 5 36 1
0

17

دوامرادمن الآبةنحر ي
اضلو بين علاجوادونشسضع علىلاهاندي تادحو 0

الجبنلاينفع وان اذ رلايدفعالمقدورواالناأيحمدوت أقجبللهوان خاضالهالك واقتحمالمعاركواذا
جاءالاجل ل «مد ق ا
ماوتكياةفلافائدةفى الوهف والحين و الابة .يضاذ كر-فظ اللهورسولهصلى اللهعل»

 ١كتا) 0ا

1عند غالأبعةدووتخليصهمنهم عند التفافهمعليهواسلاأصحابهل فائجالنّتعاىمن عدوهسالمامساما

لانالعنىكتب3

املنى أنالئةتعالى كتبلكل
ويتقد
روملا
نلمعل
أهأج
تقتال
يعنمىو
ا) ي
لؤجلا
وبإم
||يضر ثئ ( كتا

كت (مؤلا)  1نفس أجلالابقد رأحدعلى تغييرهأوتفدهأوتأخيرهوق_.ل
أجل معاوم لابتقدم وا ٠ ||ال
نخايق(اومننبؤرد
ننوهاا
ملندها) يعنىمنبردبعطملهاوطانعتهؤالدن نهياو
مبعنملهاما يكونجزاء
رس ناته

السكتاب هوالاوحامحفوظ لانفيه آجالجيع

لعم[دوالمعنى ننهمنهامانشاء عملاىقد رنادلهنزلاتلفذين نركوا المركز بومأحدوطلوا ااعنيمة (ومن

(نوابال نياأ)ى الغديمةوهوتعري بضلذ.ينشغلتهاملغنائمبوأمح (دنؤنهمنها)نومانبها(ومن

7-2

نشكالا
|المشركين فهزموهم وكانالىسل النهعليهوس خقذدسيأفاوقال منياخذهذا الي فعقهو يضرب
بهالعدو حتى يدن فا ذخه ا بودجانةسماك بن خرش الاتصارى فاساأخذماعتم بعمامة جراءوجعل يتبختر
لمهالمشية دتبغعضاهال اىلولهرسولهالافى هذا المو,ضع فامانظرت
فمىشيته فال ر سول اللةصل اللةعليهو.س أ

واأير «دوناانهب فامارأىخالدبن
الرماةالاملثىسركين وقد انك فواورأوا أصحاهمينهبونقالبغنليمة

اللاغلانميينمة ورأىظهورهم خاليةصاح فىخيله وجل عألصىحابرسول
بتغا
الوليدولةالرماةواش
التفصل اللةعليهو سلفوزموهم ورىالعلبدةءن 3يمّةرسو لاللهد_لى اللهعليهو.ل حر قفكسرأنفه
سمالوصخرةليعلوها
ور باعيتهوشدهف وجههفاثةإهوتفرقع:ه أ ابهونوض رسو اللله علىاعلللهيه و.
فليستّطع وكانقدظاهربيندرعان فلس كد ء طلحة فنوض حتى استوى على الصحرة فقالرسولالله

صالنىةعاي» وسل أموجبطاحة ووقعتهند والفسوةمعهاعثلن بالقتلى منأصحاب رسولاللهصبىالله
عليهوسلمدعن الآذان والانوف حتىاتخذتمن ذلاكقلائدوأعطنها وحشياو بةرتع نكبد جزةرضى
الئةتعالىعض» وكانقدقدّبولمئذخذفتامناقطعة فل كاتهافمتسغهافلفظتهاو اقبلعرداللقهبيندٌة بر بد
ةع ليهوسلٍفذب عنهمصعب بن تمي رضىاللةعنهوهو بومئذصاحب رابةرسولالله
للصل
انة
قدّل رسولال
هعو سمفقتلهاءن قيئةوهو برىاندقدل رسو[اللةد_لى اللهعايهوم فرجعوقالانى قدقتاث
يلله
لىا
صل

عودصاح صارخ ألاان د اقدقتلو يقالان الصارخ) بلبسالااعليننفاانسكوفجع_لرسولالله
ا

د_لى اللةعل هوس(يقولااللىهعاالدىعبادالله فاجتمع اليه"لا ون رب_لاكموه حتى كشفواعنه
الشركين ور بىسعدبن أنىوقاص -تى|ندقتسيةقوسهو لهلرسو|ا لالهصلىالنهعليه وسلكمنناتتهوقال

عمسريومئذ قوأسويثلاثةوكان الرجلعرومعه
ارمفداك ىواأى وكانا بوطلحة رجرلاامياشد ب ادلغز ك
اذار بشىرف رسولاللهه_لى اللةعليهوس_لٍ ينظرء وضعنبل
ن<ة
جعبة النبلفيقول|نثرهالرانكىاطا
سهت وقههارسول اللهصلىاللهليهوسلوأصيدتعين قتادةابلننعمان
يلل
فيد ا
وأصياتيد طلحة بنعب
إنومءٌذ حتى وقععتلى وجننه فردهارسولالله صلىالعللهيه وس_إ فعادتأحس_ن ما كانتفاماانصرف

رسولاللةصلى اللةعليهو-ل أدركهأنىبنخاف الإحى وهو يقوللاجوت اننوت فقالااقوميارسول
الله ألابعطفعليهرمجنلاقة الرسول اللهصل اللعهليهوسدعو «حتىاذادنامئه وكان فىقذبللك ياقى
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يدعوالناس فاولمن عرف رسو لاننصل اللهعامهوسل كعب بنمالك قالقدعرفتعينيهتزه راننحت
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وان<ه-لى وصفاللمتقين

انهافوقالسمواتو>ت الءرش »ماس ئلأنس بنماللك عن الهنةأفى السماءهى أمفىالارض فةالأى
ا

نسم

وعطف عليه والذيناذا

هائنعى قالفوق السموات حت 'لعرش وقد ودف رسولاللةد_لى اللهعليه
نهقي ل ف

وما الغردوس فتقالو تمذهاعرش الرحن وقالقدادة كانوابرون الك

فعاوافا شكة فلاوقتفان

وى اتسموات القع وان جم

قلت الآبه ندل ع_لى أن

تتالارضينالسبعوقيل اناب النة ف اا وعر ها كرض السموات والارض (أعدت للتقين)

الحذةمعدة 60-5
أى هيت للتّقين وفيهداءل علىان1+١ :دوااذا ركاوة تان الآن © فولهعزو جل( الذبنينفقون فالسسراء

للمتقين والتائيين دون
والضراء) يعنى فى العسر والدسسرلاءتركون الانفاق فىكلة!ال+التين فىالغنى والفقروالرخاء والشدةرلاق

أوحيس فانه.لابدعون الاحسان

حالفرح وممرورولافى حالحنةو بلاءوسواءكانالواحد منهم عرس

انتج_ :الى
حكا
انفلس و
وة للددة ال_خاءلانه أشق علىال
إلىالئاس فاولماذ كراللهم نأخلاقه ,الجي

المصربن قلت جازأن
تكونمعدةطمائم خيلدها
بفضل انل وعفوه غبرهما

 2-5المالفى ذلك الوقت أعظمالا>واللاعدا<ةاليهفى 2اهد :الاعداءومواساةالفةراءمن المامين

كايقال عد تهذهالمائدة
عَنأبى ار مر
النة بعيد من |اروامخيل

يوس

لقالااسخى فر إنساه ن اللهقر امن )ا ناس قر رامن

ن اللهإعركم  0ناس
نى .م :

بعيد من:كل ةقر بدن ١ غارو اه

ل سحى

أحب الىاننةتءالىمنعابدخخبل رجهالتنمذى]عنأ هربرةالهسمعرسولناةسىلعليهوسل
يقولمثلا ارخ و5

دل رجلين عايم_ماجنتانمن

<_د بدمن ندمهماالىترا فيه مافاماالنفق فلا

انلفاقسبغتأووفت جلعدلهىحتىحُنى ثيابهوتعفواثره وما البخيل فلابريادأًن,ا:فلقاشليزقت كل
حلقة مكانهافهو بوسعهافلاتسع الجنةالدر ع من اليد (ق) ا ذقالةالرسول اللةصلى الله
0

أعط2

 0عنهانرسواامسق معاي00 0

ك و كلاق

للاميرتم قدياًكلها تباعه

ألاترىاندقالواتقواالنار
كع أعدتلا-كافر بن ثم
ود بدخلهاغيرالكافر بن

بإلاتفاق وافتتح ذكن
له على
النفس وأدله عكر
الاخ_لا ص ولانه كانف

ذلك الوقتأعظ.الاعمال
ةب

ل 1ده
طق ا

002

7

اولارحوان لكون٠.ن.# قولهأى فل يعنى بافلان ولسس «الرخهم والتوىاطلاك يعنى ذاك الذى لاهلاك

للحا<ةاليه فى مجاه دة
العدوومواساة فقراء

عليهوقوله تعالى (وااسكاظمين الغيظ ( بعى وادارءينااخدظ عندامتلاء نفوسهممنهوال-كظم حمس

المى_امين وقيل المراد

وكظم |لغيظ هوان على؟غيظاف_يردهفى جوفه ولا.ظهره نقولولافعلو ص_يرعاء4

الاشاقف جيع الاحوال
لاناللاومن حالمسمرة

2-1دامتلدنه
و سكت غنة مت

غيظهم عن الامضاءو بردّون غيظه .فىأجوافهم وهذا الوصدمف من
,كقون
الآبةاه

أقسام الصبروا لعن سهل بنمعاذعن | نس اللهنىعنا بيهانرسولالنهدلى اللعهايهوسم قالءنكظم
أى ا1ورشاء
اللائق حتىخيره فى

غظاوه و يس_تطيع أن ينفذهدعاالتهه الىبومالقيامةعلى رؤس

ومضرة (واالكاظمين
الغرظ )والممسكين الء.ظ

أخرجهاانرمذى وأبوداود (ق)عن أبىهربرةقالقالرسولاللهصلىاللعهليهوس( لبسالشديدبالسرعة

عن الامضاءيقال كظم

افااكدبدالذىعلك نفس_وع لل الغضبه روئ عن عانشة رذضىا للهتع الىع :ها ان خادماط اغاظهافقاات

ابلةقراذاءلاً هاوشدفاها

مؤاخذوهفدكون
للهدرا لتقوى مائركت لدى غيظ شفاء (والعافين عن الناس )يعن اذاجنىعايومأحد ل,
م

جمد ات

سس

سه سس سس سس

سس

سس سس

سس

سيم سس

 00اقب
ره[
اظو ل
ويمور ولي

وات

لالد

ملسمل

اخوريط كن أن فدهر دالا

ل
د

سس مس سس

0710001

تنالب عا 0

ناذه

ومنه كظم الغيظ وهوآن
بدرعلى
.اير

ترربن
(لعلكتفل<ونواثقواالنار الناىسأكعادف
بالنارالممد ةللكافر ين لامنرتّقوه
على طاعتهوطاعة رسوله

بقوله(وأطيءواانتوالرسول
لعاككترجدون) وفمءرد
على المرجئةفى قوهملابضر

الامان ذن ولايعذب

ار سارعا انر

كرا

نلين
مال
ؤعد
مأو
انحليث
) ك ناأ بوحايفةرضى النةعنهيةولهى خأوفابة ف اىلقرآ
اجةنابحارهه وقدأمدذلك ماأتبعهمن تعلق رجاءالمؤمنين لرجتهبتوفره
فى

يعنىفى كلالر باؤلاما كلوه (اعلدكمتفلحون) أىلكى تسعد واثوابه ف الاخرتلان الفلا يتوقف

على |اتقوى فاواً لكليتق لمحصل الفلاح وؤيهدايلعلىان؟ كلالر بامنالسكبائر وطذا أعقبهبقوله
تعالى(واتقوا النارالتىأعدت!!ا-كافر إن) يعنىوانقوا أهاالمؤمنونان:ست<لوا شيا احرماللهفانمن

استحل شايار م اللفههوكاذر بالاجباعو يتسق الذار بدذلك قالاءنعباسهذامديد للمؤمنينان

االلباعضبهمةاأنهأخوفآبةفى
.اذلنهارق
يستحلوا .احرمإللقعايهم من الرباوغيره ا أواجلبله فيه

الكافر بن من الءصاة الفران ا عد الل|هاؤبمانانيانرالمعدةلاكافر .نان ليتقوهو دنا حارمهوقال الوأ حدىفىهذه
قديدخلها ولكن عاقية الآبةنقو بةارجاء المؤم:ينر ةن انهتعالىلانه قالعدت للكافر فبعنلهامعدة لا-كافر بن دون
المؤمنين (وأطيعوا الله)بعنىفياأمىمّبهأونها وعنهمن كلالر بإوغيره (والرسول) أىوأطيعوا
اخروللنة وَق0 3:
تعالى لعلوء سىفىنحوهذه الرسول

المواضع وانقال أهل
ااتفسيران لعلوءسى من

اللهللصقيق مالا على
العارف من دقة مس_لك
التقوى وصعو نةاصابة

رضاالطه تعالى وعزةً|اتوصل

أيضافان طاعة:طاعة اللهقاليدبفنىاهس_حذقهالابةمءات .ةللذين عصوا رسول انلهد_لى اننه

عليهوسا بوم أ(احعدلكمترجون)

أى لك ترجواولاتعذبوا اذا أطعمتم اللهورسولهفان طاعة الله.ع

معصيةرسولهايست بطاعة ف قولهءزوجل(وسارعوا الممغفرة .نر ب )يعنىوبادرواوسابقوا أأى
|عباسالىالاسلام ووجههانالله
ودن كاهى |لاعمال الصالحةالمأمور بفعلهاقال بن
ماقمد اك
ير وامرادم:هالمغفزةالعظيمةوذلك لاحصل الاب الاسلاء لانهيحب
كبيل
تى س
لرةءل
المغف
تءالىذ كرا
لى التوبة لاالنتوبةمن الذنوب توجب!اغفزة وقال علىبن أنىطااب الى
ينعضبااس أ
ماة_,إهوعن اب

أداءالفرائضلاناللفظمطلق فيعمالكلوكذا وجهمن قالالىجي اعلطاعاتوروئ عن 1س نااك

لواقيخل_لا صف الاعمال لان المقصود
ازام
ىلاح
لرةا
امي
اكبيرة الوالىيعنى سك
وسعيد بنجبيرانها| د
الى رجتهوثوابه (وسارعوا
الىمغفرةمنر بوجنة) .ن جيم العبادات هوالاخلاص وقي_لالىاطجرةوقولاال+ىهاد (وجنة) وأساىرعوا الوجنة واء ا
سارءوامدنى وثاأى أن

أندت الواو عطفهاء_لى
ماقباها ومن <_نذفها

اشنا غها ومع السارعة
الىالمغفرة والهنه الاقيال

فاصللمبغافنرةوالك:ةلان ا

غفرةهىازالةالعةابو!:4+ههى -صول!لوابوةيل اشعارابانه لادمن

المسارعةالى التوبة|اوجبة|امغفرةوذلك بترك المنهياتوالمسارعةالى الاجمالالصالحة المؤدبة الىالحنة
ولات والارض لان نفس الس.وات
ت,الار )ضنع-نى كعرضما
اجن
وال
سعمرض
ا)لأى
(ها
ةرض
(ع
عااحنة والمرادسءتهاوانماخص العرض |امبالغةلانالطولفالعادة يكونا كثرمن |
والارضر لضداسل
العرض يةولهذهصفةعرضهافكيف بطوطاوا رادوصف! :ةبالسعة والسط فشبهت باوسع #ئعامه
تناهلسمواتوا الارض طبةاطيقائم وصل المعضبالبعض حتىبو ن طبقاواحدا
عللك ا
وسجوذ
لنا
ال

عبلىومصأل اايهما ثمقيل
هى الصاوات اللجس أو كان ذالكنمةثفلاعمراضطوطافلا الاالينعهاتم»عالىوقي_لالمرادبااعرض|ااسعة كاتةولالعرب
3
بلادعر يِضْةأَى واعسظعةيمةقالالشاعر
التسكميرة الاوىأوالطاعة

أوالاخلاص أوالتو بةأو

الجعةوالجاعات (عرضها
الس_موات والارض)
أىعرضها ع-رضص

السمواتوالار ضكةوله
عرضها كعرض السماء

كان بلاداللهوهى عر رطة * على|ذائف المطلوب كفةحابل
والاصل فيهان مانس ع عرضه يضق ولبدق وماضاق عرضهدق عل العرض كنابة عن السعةوروىان

هرقلازسل الى صبىالنعهليه وسلان ككتبت ندعوفجانلةىعرضها السموات والارض فاين النار
فقالرسو ل اللهصلىانلعليهوسلسبحان النهفاي انالذيالجاء العهارقيلمعناهوا اللأعلبذلك أنهاذادار|
افلنارى جهةااسفل
وكو:ا
لذل
ع_ك
اب ف
|جان
ةكال
هذل
الفلاث حصل!انهارفى جانب والاء_ل فجىضد
وروى طارق بنشهاب انناسامن اايهودسألواعمر ابلنخطابرضىاللةعنه وعتده أححابه فقالوا أرأيتي
قاين النارفقالعمر بالنخطا ب أرأيتامذاجاءالأيل ف.ينيكور
قولكو جنةعرضها اوالتوالارض

والارض والمراد وصفها
بالسعةوا لبسط فشيهتباوسع ماعلمهالناسءن خلقهواً بسطاه واخصلءرض لاناهلفعادةأدق من

التهار

الطولللمبااغةوعن ابنعباس رضىالله-نهماكسبع سموات وسبع أرضينلووصلبعضهاببعش وماروى ان النةفيرفالسماءالسابعة أو
يلزانالمرادانبايهاليها
السماءالرابعةفعناامهافى جهتهالاامهافيهاً وى بعضها كإيقالفى الدار ستان ويادنعكلاينها

بقن ؟
الركوع فىالركعةالاخيرةمن الفحجر يقولالاه.الء ن فلاناوؤلا نأوقلانايعد ولاس
لاك الجد

رن

انين جدور نا

وت(ق) ع نألىهر بر ةه قاللارقم
من الامس 2دىعئ لىقولهفانهى ظاام

| رسولات سل اشعلءرل ا

د ن الوآدمك وسامةن قثأ م وعداش
الوال
اج
للله
قا ا
ن الركمةالثاني

أفىر بيغةوال تضعفين عكة اللمهاشددوطاًتكعلى مضرالاهم احعاها عليهم سال
ابن

ايا
0روابه يونس لاه مااعنرء_لاوذ ار

ل

1

بوسداف زاد

ا

سماهمق

وَّذلاك ١ا
ماغناانه ب ك
ناور 3-3ولدقال ث ب

لدس للكمنالام شو أوتوبعا.هما” يعذ مم فانهمظا أون وفيل انهائزات بوم اادن افىسيم
أفىوقاص شج وجهرسو اللةصبى الع ايه وبل وتعر
فقيل انعتبة بن
وسلم0
إن رسول أللههلىالنهعليه

ف)ء 00نس بنمالك
باع.ةه زق

رأسه فعليسات
باعيتهوشجفى

الدمعنهو يقولكيف يفاح

فتنشى» نهموقيل أرادان
دعو عليهم قذهاه الله:ها لى
لعامه أن فيع م من يؤعن

علىذانرزلانلهتعالىلس لاش هن لاعس شم وقيل
قوم ش<وانبمم وكسروار بأعرته وهو بدعوهم إلى|للهت ا

(فاتهم ظالمون) مسةحةون

ه زو رأى مادنعوابهمن اللالأةرادان يدءوعام ,فنزات
وقيل ان النى صل اللهعا» وس لماوةهعلىعم +

السمواتو .ف الارض)

هذه الآبةوقالالعلساءوهذ هالاشياءكاها تمإةفلا.:عد جل الآبةفى التزول علىكاهاز معق الآبةلدس لك

أى الامسلهلالاك لانماف

منأعسمصاط عبادى ثئ الاماأوج اليكفا انلنهتهالىهومالك أعىهم فاماان توب ماهمو 6

السموات ومافى الاآرض

أرادالنىصلىاللهعليهوسلأن بدعوعالليذبماغلزاساتثتههذهالآبةوذلاك اعههأن؟ كثرهم سامون

ر قي
الكف و
أر واءلى
فساموا أومولسكهمو بعذ بم آن ص

كه .والدعاء ا
لك مس“هلا
ليس

عه لس للكمن أم
تعالىأعلعتصاطهم ذر عسأتاب على من إشاءم نهم وقب لىم ا

خاق

الاماوافق أمرى

:سعاءوم معطوفهلى قوله!.قطعطرفاوقوله
اعماأ تنت عبدمبعوث لانذاره ,وجاهدتمم وقيلان قولهأوي:و

لبسلكمن الامسثيئ كلاممعتارضلبميعنطوف ومعاطوف عليه والتقدبرلبقطع طرفاءنانلكذيفروا

لتعذيب (ولله ماق

كه

(يغفران بشاء)

لاد هنين (ويعدذبءن

بشاء) الكافر بن و(الله

غفور ر--مم يأمهاالذيين

أو يكبتهم أو شوب عاموم! و يعذمهمانهم ظالمون دسللكمن الامس شيعبلالامس | مسكهفى ذلك كلهقال

آمنوا لاتأحكنوا ال بوا

هليهوس_ل منالدعاءعليهم ولعنومان! للهيوا لىعل من حالبعص
عض العاماء واالحكمة ف منعهصلى اللع

أضعافا مذاعفة) موعقة

مكى وشاى هذاهوى عن

من الدعاء عليهم لاندء ونهصلىاعلاليههوسلم مفجلاوبةدعاعاس ,باطلاكهلكواجيءالكن اقتضت حكمة
.موب على لعضهم وسيعخ رج من بعذهم 5ر بةصالحةموم:ة عل
اللهوماسيق فىعالمه عامعماء
بالقذل ات

م ,امجتهلانيكون!!باج
عم
ي
و
وهوقولأ ا

راوحو

دهم

ا

علت ده من أضعيفهكان

الرجلمئهم اذابلغ الدين

->#لو.قول اما انتقعغى
60

هذدانا

لس ل

الى كي وألمهن:ىاما كو نالاص

اسلذاللكله تعالىوليس لاحد معداصي (يغفران يشاء) بفذله
ااتوماف الارض ولد
أنللهمسافمىو
ورجته(و يعذب من يشاء)بعدلهحكفيهم:ايشاءلامنازع لهفىحكمهولامعارض لهفىفعل(هواللةغذور
نعالىإسترذ وب عبادهو إغفرهاطمو برجهم بترك العقو بةعمهم عادلاوااءة_عل ذلك
رحم) إاعتىأنه

على سديل التفذ_ل والاحسان الىءعماددلاعلى سبل الوجوب عليهلانه تعالىلوادخل جيم خلةهالحنة
لكان ذلك برجتهولوأدخلجيعخاقهالناركان ذلك بى_دلهلكن جانب المغفرةوالرجةغالب هُ قوله

عن وجل(ياأمهاالذينآمنوالاناًكاواالر بو اضعافا.ضاعفة)أراديهما كانوا يفعاونهفى ال اهليةعندحاول

فجاهلية اذاكاناهلى نسانديفناذاجاءالاج ل
الدين نز باادلمالناخبالاجل كان الرجل ال
ىلمال-تىا زيدك فى الاحل فر عاق اواذلك
ولمكنلامدبون مايؤدى قاللهصاحب الدين زدنىف ا
مي أرافيدير الدين اضعافامضاء فةونوهى القعزوجلعن ذلكوحرم صلالربإومضاعفته (واتقوا الله)
الاك ١ ايت  61لودو مادا لاطا ماشسامرواجاشا اواك الىااا ا
 2--2---ست

<-قأوتر بىوأزيدق
الادل (واتقوأ اللم) ف

أكله

مسومين )بكسالوادمكى وأبوعمرووعاصم وسهلأى معامينأنفسهمأوخياهم بعلامةيعرفبوافىالحرب والسومةالعلاءة اعلنشحاك

مع امنبإلصوفالابضف نواذصنىاالدموواباغو_أبرهم بفّمحالواوأىمعلمين قال!اسكلىمعامينبعمائم دف رمى خاة على كتافهم
وعكماناتمةالز بير بوم ب
لء ف
نتكة ك
فذلصاكقا
ااتئأل
ادرص
انزل
الةة
لفرا
رادة
وئرز
لاثة آلافثم +سة كلاف (وماجع_إالله)
الضمبر برجع الىالامد ادالذىدل
()8495
عليهان-م (الابشرىواميا)أجىع_ل الل
اهام
لداادكببالل
شاناكرة
لسسسلللسسسسسسج يبي
اببس
3ك بانكم تنهعرون
سورة الا.فالوذ كرهناثلاثة  7لافوخسة آلاففيكونالجموعلس_اءةفوآان جاناه علىغزوة
(ولتطمكن قلو كه 3

كالةالسكيدةلبع اشرائيل
بشمارة بالنصر وطمأنينة

آاانفهليس فاذيكهرالالف|افردة(م-ومين)قرئّ بافلتوحاووبكسسره
أحد فوينالجموع مساذية لل

فن افلوتاحوأرادا نالل سوموهممءناهمعامين قدسوموافهممسومون بالسومة والسما العلاءةوهذه
العلامة.ءامهاالفارس بوماللقاءايء رف بباقال عنترة

لقلوبهم (وماالنصرالامن

فتعرفوف انىأناذل؟م  #شاك سلاحفى الحاودثمعلم
عندالله لامن عند المقاتلة
ولامن عانلدملانلكة ولدكن ومنركالسواوف ب الفءل اىال لانسكةوالمعنىانهم أعاموا| أنفسهم بعلامات يخصوهة أوأعامواخيلهم
واختافو اف:ىلاكالعلامةفتقالعروةبن الزبيركانت اللانسكةءلى خيلباق وعليهم عمائم صفروقالءلى

مذملاكيقوىبه النهرجاء
فرجة
النصرة والطمع ال

(العز ا )الذىلايغالب

اانه (الحكيم (
الذىيعطى اا.صسرلاوايانه
ويتلم_محهاداعداله

واللام (فليىقطم طرفامن
الذين كفروا )مهلك طائفة
مهم بإلقت-ل والاسروهو

ما كان.وم بدر من قل
سبءين وأسرسبعين *ن
رؤساء قر رش متعلقه

بقولهواقد نصرع اننهأو
بقوله وماالنصرالامن عند

الأو بيمددهر (53أد
يكبتهم)أويخزرهم و يغيظهم

باطز مةوحةيقة ااسكبت

شدةوهن ناقلعفقىاب

وابنعباسكانعليهممالمبأيرضسقلدوهابين  1كتافهموقالهشام بنعروةوالسكلىكانت عليه-م
مماتم صفرمى خاةءلى أ كقتاتفهامدوةقاولالضحاك كانوافداعاموابالعهن يعنىبااصوف المصبوغفى
ايهو  -قاللادكابه يوم بدرتسوموافاناللانكة قد
عل
تواصى-ياهم وأذانامهاوروىاانلاللنىه ص
تسومت,الصوف الابيضف قلانسهم ومغافرهمذ كرهالبغوى إه_برسندوة_ِ.ل كانت عمامةالز بييورم

ربصدفراء فنزاتالملانكة كذلك وقيلكانواقدسوموا أانفاسهلمقستمال و قولهتءالى(وماجءله
الله)يعنى هذا الوعد والمدد (الابثرىلك) يعنى بشارةباتكمتنصرون فتستبشرونبه (واتطمئن)

ا(ولماامن ع دنالله)يعنى لاتحياوا
صعدردك
أى ولنسكن ق(او ب بعه)أىفلاتجزع نكمثرةعدالو وكنقلة
اكة والمندوكثرةالءددفان النصرمن عانلدنهلامن غعبنردهوا اغرض'نيكون توكلهم
للى
انصار ع
ال

على الله لاعلىالملاكة الذين أمدواءهم وفي»تنبيهءلى الاء_راض

عن الاس_باب والاقبالءلى مسبب

بلحسكيم ):عنفىاتع.نوابوهت وكلواعليه لان العزوهوكالالقدرةوالقوة والح وهو
الاسباب(العززا
كالالعلمهؤلاتخنعملصيهاعباده( ايقطعطرفامن الذين كفروا) هذامتعلق بقوله ولقدنصيرةالله
ببدروال-نى النمقصودمن نصمر؟ببد رليقطمطرفاأى ليولاكطائفةمن الذبنكفروادقلمعناءليهدم

ركنا أمرنكان السك بلقل والاسرفقتل بوم بدرمن قادتهموسادانهم سبعون واء.رسبعون وَمَنَجل
الأبعلىغزوة أحدقالقدقل من

مسدةعشمروكان النصرفيه لالممين حتىخالغوا أمى رسولالنهصلى

ههم
هنى أنهسرهومجعولىمجه
لىو
اعل
(و يكبتهم)أصل التكبت فالاغةصصرعالوْيئ
النفعايه وس أ
والمرادمنه اللتوقاطز ءةأوالاهلاك أواللعنوالخزى(فينقلبواخابين)أى بالحيبة لينالواشيأمن الذى
لفى
د)ا
املوه من الفلفر بم هُُقولهءزوجن (لبسلك.ن الامش أو رتوربعليهمأو يعن مخهم

عنثهم رسولاللةصبى
هرجبلام
رسباعون
قهم
لنةو
امعو
سيب نهزذوهلالآبة فقيلانهائزاتفىأهل بُر

(ففينيقصلبروعا خفااىلئبويجن)ه فيلراججعلوها النهعليهوسل الىبثرمءونةوهىبإنمكةوعسفان وأرض هذ.ل وذلكف صفرس-نةأر بعءن الطجرةعلى
رسأأر بأعشةهرهن أبعحندهمليعاموا الناسالقرانوا العموأعسعليهمالمنذر بن ح رموفقةلهمعام ب
غيرظافر بن جيتغاه( ,ليس الطفيل فوجدرسوا لاللهلىالنةعايه وس من ذلك وجداشد بودقانتشهرافى! دلوا ت كلهايدعوءلى
لك من الام شمن) اسم
جاءةمن تالقكبائلباللعن (خ)عن ابنعمراانهسمعرسؤلالنةصلى الثةعليهوسلم اذارفع رأاسهدمن
ليس ثئ واله_برلاك من 0
الام حاللمانشنيهعاصفة مق مدة (أو نوبعليهم)عطعلىليقامط فرامنالذينكفروا أويكبةهم ولاس

اركوع

هم فاماانيهلكهمأو همهم أورتوب عليهماز
يالك
مى م
أتءال
لكن الامس تيع اعتراض بايلنمعطوف والمعطوف عليهوالمء_نى ان اننه
اسلموا (أديعذبهم)ان أصرواءلى الكفروليس لك منأعمسهمشى”! م أنتعبد مبعوثلانذاره .ومجاهدنهروعن الفراءأو يمعنى<
وعن ابنعد-ى ععى الاأنكقولك لالزء:لك أوتعطينى حق أى ادس لكمنأمسهمثئالانأيتوبالنةعليهم فتفرح حاطمأو يع

الكيذا
كنكل لور ل فعال قد رضت الاح واللةماوضعنادا خرجا اموىقافلالىأ.ينقهاهلناو اشار الى نى 0
“|| قريظة نفرج الننىصلىالنهعايهوس|اليهم (خ) عن أنس رذب اللةع:ة قالكانىأنظرالى الغيارساطعافى
زقاقبنى غنمموكب جبريل عليهاسلامحينسارره ول اللصهلىاللمهايهوسلٍالى:نىقر يظةوقاله_دالله

ابنأنى أوفىكنناتحاصر إنقر.ظةواانضيرماشاء اللفهليفش علينافرجعنافدعارسولالله صل التهعايه
سر اسلى فهو يغسلرأسهاذجاءهجير بيلعليه إلسلامفال أوضعم أسل حت ولتضمالملاكةأوزارها
فهارأس :ولميغسلثمنادى فينافقمناحتى أتدناقر ربظةوالضير
اللعليهوس_ل خرقة قل ب
هلى
 9فدعارسول اللص

فيومئذ أمدناالنبهثلاثةل5افمن اللمنلااكةف فتفحتحارس_يرا وقال١ بنجريارطبارى وأولى الاقوال
بالصوات انالنهتعالى أخبرعن نديه صلىاللعهليهوس انه قاللامؤه:ينأان كيم أنعدكر بكثلاثة

ممسة آلاف اصبنروا
خده
لاف من الملانك فوعدهم ثلاثةآلاف:ن الملاسكةمد داطمث وع
ع فىذلك وقدييت بذ صالقرانامما «دوايوم
ي>وزان لأكون أمدهمولاءثبت ذلكالابنص”ةوء بها
أمد واوذلك
اأني,
متهب
وأمابومأ د فالدلالةعلى انم عدوا أبين
افال
بدر بالفمن الملائكة فى سورة الن

انهمواد وا ممزموادغ :لل ممناهمنيل»ممفان قلتشأنصام د بت سعدبن ألىوقاص المتقدمىيوم

لاهثللعنباىصيلهىوسلم
ليه وس وثمالدقات انا كاالنذإ
ثاهبصعلى
أحد وانهرأي.لكين عن بايلنال

عن اتيانهم-٠.نىانالله
تعالى كول نهرنكم

قالانهذا كانبوم بدرقال:ظم الابةواقد ندمر؟ اللبهندروأ تتمذلةاذتقولامؤماينوءن قاله_ذابوم

أحد رةو|ل نالظا,بةاناللهذ كرقد_١ا حدم أتبعه بقولأدولاد نهمر؟ اللهببدروأنم أذلةفكذلك «هوقادر
دتغالى اذئةوللامؤمنين انإكفيكر معنى الكفاية
قةاال
فىقص
أننصرة رفاسىلامئواطن مرجع ال
وااقيامبالام مع بأوغالمراد انعد ور بكالامداداعانة اليش ف كان على جه-ةالقوة |
هوسد اخالة

 5مرتحم ان صبرتم

والاعانة يقاللهاأمدد هاامودما كانءلى جهة الزبادةيقالؤيهمد «مداوقيل المدفى الثمروالامدادق انير
ثلانة آلاف منالملاتسكةتزلين اناوعدهماللهبنزولالملناسكةلتقوى قاوعمو ركقوابنكبراللة ويعزموا

على الثيات بلى"صد يقلواعلدنهأى بل كى6ىودقيل بلىاهاب ل ابعدانيعنى كفيك الامدادبهم فأوجب
الكفابة ان :صبروا أى عل ا
ىقاءعد و و
كتةةوايعنى معصيةاللوهخالفة بيه
ه_لىاللعهليءوس لو يأتوم |

إبعنىاملشمركان من فورهمهذاقال| بن عباس!ب اءالامى بوجدفيهثم بود لباخرفن قالمعنى منذورهم

من وجههم
أراد ابتداءمرخجهم يومبدروءن قألمعناهمن غضبهمأرادا بتداءغضبهملقتلاهم ومبدرلاتمم |
رجعوالل<درب 0

أحد هن غذبهم ايومندرعدد

ربك كمسة كلاف هنالملاتكة برد 0

]الا

سوى الثلاثة المتقدمةبل أرادمعهم ذن قال'نهذا الامدادكان بوم ربقدالان اللهتعالىأمدهم بالفقاما

سمعوا انكرز بنجابرانحار فاىرليرمبدشأنمعردكين فشق علىالى ينذلاقا اللت صعلا
اىاالليمللاهوهيلسمنم ||
قد ينرحايء للمشسركين المددفامالعد والمعد
للمساءين أان كفي أن عد كورابلكآنة عتلى
ةقا
هعن جببربن معطمع علىبن أنىطالبقاليش أباامتشحمدن
ر
يوزى
سالج
فبن
توىا
بغيرأاف ور
مرب ْ
د
فد.نهائمجاءت رع شدددةل أرأشدمنهاالاااتى قبلهائمجاءءتر يبجش
بدرجاءت رعشديدةلآرا أش
نى
نلملانسكة وكانوابين ا يلدى
كدت االاالىكقابناتهافكانتالر ع الوالىجبربألنلزفلفين م ا
صلىانلعليهوس وكانتالرعالثانيةميكائيل نزلفىألفينمنالملائكةوكانواءن ين رسولاللةصلى الله
عثالثةاسرافيلنزا ل فىألفت من الملاكةعءن يسار ر سول اللةصبلى اللفعايه وس_لم كت
لالرال
عليةو س و
تعالىد ورالالفق
الله
ىلسكثيرفاللان
عن ساره وهزم اللأعداءهومن الناسءن ضم اعد د القليلال ا
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وانةيتم

(فاتقواال) فالثبات» رسوله
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عل فالنه
نوم

اال
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ص0رم
طمفذىلا لوم قار ى ن
1-5
اللهووؤت 4

|مر

هدداو

بدلثانءن اذغدو على
أن:تمولهم ذلك بوم <د

(549؟)

7

مأنماللهبدعليك منالنصر (اذ:قول!لؤمنين
(اعلكمنشسكرون) بتقوا  5ا
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:
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الاذرس وا<د وكانعد وهم من كفارا يش فىحال الك رةزهاءا لفمقائل ومعهمماثة فرس وكان معه

وعل
ساتم
رث.ر
السلاح والشوكةفنممرا الو إمن بعفلنهعملعىدومعمكمثرتوم ( فاتقواالله)بعنى ف اىل
صلله عايدول (اءا-كنشكرون) يعنى ب توا مااع نعليكمن نصرنه قوهعزوجل (ا
الله ا

اختافاافسرون فىأنه ذا

و : 0ينانيكيمنعد 00 ,لاف 0

)اانيكفيما عدم ر 8

ثلانةالاف.ن الملائكة

 1ممدكبالفمن الملانكة

 00 5مدهم اللبهالفمناملد 9لذت تغيةوو"

منين) منزلين شاى

مردفين ثمصارواثلانة لاف ثمصارواجب-ة! لاف5ذ كرههنا (بلىان تصبرواوتقوا بوابوهمن

مزاين أبوحيوة أى

مسة لاف
فورهمه_ذاعدد وربكم مس لافمن اللانكة) فصبر وانومبدرواتقوافامدهم الحله

 0معنى ألنكفيك

وعد قالابن عباس ل تمقاتل املاكة فىمعركةالابوم بدروفها-وى ذلك يشهدون التدالولاقائلون

انذكارأنلايكفيم,الامداد

اما يكونون عدداأومددا وقالالحب_ن هؤلاء!لمسة 1لاف ردءلإؤم:ين البىومالتميامةوقالالشعبىباغ

انكة
لف٠
ل لا
اانة
بل

رسولاللهء_لى التهءليهوسل والمسامين بوم بد رانكزت حابرالحاربى بر ,أن عد ااه 0
هفن
علهم فائزل اللهتعاىنكه يعالىقوهمسوهين فبلغكرزاااطززعة فرجع وليأتهم وليعدهم فل -

النئىلاش عاربامهمكانوا

ثابن 0
ألدهضارالجسة الاف وكانواقد أمدواباافمنلاا ؟مكةوفى صوح البخارى .عن بد

لقاتهام وضعفهم وكثرة

رسول اللةصلى اللهعا.د وسلمقالبوم

عدوهموشوكتهكالا سين

بدرهذاجبر د لآخذبرأس فرسهعليهاداةا اربوا-حتج اصحةهذا|

لنه
لى ا
اتض
 5القوليضابان اللهنء الىقالقبل هذه الآبةواقد نصرماللهب_درواً م أذلةوظاهر”ه_ذا يق

اكنفيك أنعدوربكمبثلانة لاف ولآنالدد

نصرهم إن قال النىصلىاللةعليهوس ل للمؤمنين

لمابد لنأى يكفيم

والغددكانت بوم بد رقليلةوكان الا<تيااججلاالمىداداً كثرالقولالثانى انهذا الوعدبائزالا الاتكة كان

فاوجبت

دق لماكان بوم أحدانلى القومعن رسول! لل
ن بن
سمير
اقالع
ارال تل

الاهنداد #حم

يوعوت

الكفايةثمقالان تصببروا) حرام

خا لت سعدإن مالكبرى وذتى شابيتنب للهكلاف الايل؟تادنهفذثره وقالار.مأبإاسحق

نين فلماائجات امركستلعن ذلك الرجلفرسف (ق) عن سعد بن أبىوقاص قال

علىالقتاللوتتتقوا)خلاف

ارماأ سقس

الرسول عليه السلام
(د.أنوم).عن المشركين

راأبتعن بين رس ولالله فى النهعليهوس_لوعنثمالبهوم أحدرجلينعامهما 'ياببيض نقاتلانعنه
كس الخال قاريتهماق_ل ولابعد يعنىجبرلوم.كا؟.لواحت جاصحة هذا القول با انلمددكان بوم بد

(فمونرهمهذا) هون
فوت الفكيان 512ت

بالفمن الملاكة كانص عليه فىسورةالانفالوم ك بن
عثالاية آ1لاف ولاخمسة 7لافكاهناوايضاا
الكفاركانوابوم ب ر
دألفاأومايةر
ب «نهموكانالك.ونءلى الثاثمن ذلكفانمكانواتلعائةو بضعةعشر
فائزل اللهبومبد رألف
ا
م
ن
ا
ل
م
ل
ا
ك
ة
ف
ى
م
ق
ا
ب
ل
ة
عددال>فارفو :ق ا
علنصر يومئذإلسامين واطزءةللكفاروكان

عددالى_ ين بوم أحد ألفاولعكدةادرثالاثة؟

لاففناسبأنكو انلمدديومئد للسامين ثلائة] لا

منالملانلكايكون ذلاك 3.ابلالع
ددااتكفارمافإوم برو أ جيبع ن الاتاج الاولطذ|القول بانالل
ذقه-لى رج هن فورمم
تقول من

ساعته

ليث

ومنهقولالك رح الام

تعالى أسح ر
موم بدري كاذ يق
سورةلاانل سعط

كوزلكفارقر ي
عش
اشيقوم وعد وواباانبثبل
ذانه! لافو محمسة] "لاف لتقوىقلوبهمبذلك واجيت

اعلنثافىوهوانل>كفارك
آلافدانه ا بحانسوناروم بد راغ فانزلالل أاة'وىيومأ_-دكانوائلائة لاف فائزل النهثلائة
وللهانيز بدماشاءقاى,:وقتشاءوط_ذاقال. >-ةف قوله نء الىبلىان

الطاقء لىالغفور لاء-لى

التراخىوالمعئ ان يتوم

بن ساعن هذه د

د ا

00

ولاوأءدوالم
مهه_ذاقاليوم يدرقال مغمإديرواوم يتةوابومآاعدو  1عدوا و
(دصيرواو :تةقواو انوكمن قورطىر

 0-2ادك أكر .ظطة (ق)
عبزهواءومئد وق للمنصيرولبقا| الافىبوم الاحزاب قا٠ءل« م اللهيالا؟
عن

1

رذى الله»:الىعنهاقاا
متنرم

ربك خمسة آلاف
المملا
ننسكة )فىحالاتيانهم ار زو طم

و

ار

من الخندق ووضع! الاح

وَاعتَكَل

ياكعوضاركردىان الشركيننزلواأحنيومالارنعاءفاسأاررسو لاللهصلىاللهعليهوسل
م
.وات ملن

ا الاأصاب مناومادخلواعليناالاأصبنامنهمفققالعالليسهلام
قىطعد
وجناعل
عابهودعاعبد الله نأبى فاستشارهفقال فمبالمدينة هاخر
راك اناك بقرامذحة-ولى ذاولتهاخيراور يت ف ذبابسي

ثامة فاولتهاهز بمةورابتكا فى أدخات بدى فى درع حصينة ؤاواتها

لشفلل بيزلبدقوم .ينشطون فالشهادة <تى لبسلامتهثم ندموا
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فقالوا الامى اليك ,ازسول الله

فقالعليهالسلام لاينيئى

|
|

!| توقعةبدرفطلبواالمدبربن وخالفواأمى رسولالنةصل التهعليهوس[ فاراداللهأنيقطعهم عنهن االفعل
ْ  ١بقدمواءلى مثلهءن

لنس لامتهفيضعها
خيىأ

الف رسولاللهصل النهعليه وسر وليعامواان ظفرهم بومسراما كان ببركة ا

حتىيقاتلنغرجبدصلاة

عاين علىالمسافين فاتهرم
جكرو
اعةاللةوطاعة رسولهثمانالنهتءالىتزعالرعبمن قلوب المشركراناف.

الجعةوأصيح بالشعب من

بكروعلىوالعباس ب وطلمدة
نو'ق رسولاللهصلىاللهعليه وس( فىجاعةمن صصابهمنهمأبو

 0بومالسيت لاصف

مذ وكانمن أمرغزوة أحدماكان فذ لك
دلىالنةعليهو سلوشج وجهه بو ة
 ١وكشسرتر باعيةرسول النه

ذال رَادْغدوتمن أهلكأىواذ كراذغدوتمن أمهانكزيعلنىعمانئشةففيه منقرةعظيمة
تدرط النعتها اقولهمن أفهنلصكابنهتعالى علىانهامنأه
تلهبوى المؤمنين أىتنزل المؤمنان
| ناعدللقةالأىموا 1اطنللقتالوقيلتذ عس ركاللقتال(والنسميع )يعنلىاقوالكم(عليم)يعنى

معنى عام (طائفتان

أ نكمويبافضار م مه قولهءزوجل (اذ*همت طائفتانمن أن تفشلا) أىتحبناوتضعفاعن

منكم) حيانمن الاندار

من شوال(اذهمت) بدل
من اذغدوت أوعمل فيه

بنوسلمةءن الخزرجو شو

اللفعليهوسلمنرجالىأحدفىاف رجل وقيل فتسىعمائة وخسين رجلاوكان امش

ركونثلاثة لاف

حارية م الاوس وكان

جل فلمابلغواالشوط اند لعم_داللهبنأبىبشاث الناسورجعف ثىلا ثةوقالء_لام تقتلأنفس_نا عايهالسلام خرجالأىدد
ولادنافتبعها بوجابرا لمىوقال أنشدعالهفنبيكمأانفسكف اةل عبداللبهن ألىلول'مقتالا لانيعنا كم فىألفوالمششركونفىثلانة
يد انان الاتصرافمععبد اللهنأبىفعصمهماللفهنبتاووموامع رسول ائنةصبىالنعايه وس لاف ووعدهم اافتح ان

عباس اضمروانبرجعوافعزم النهطمءلىالر.شد فتبتوافذ 1اهلمنعظم نعمته عابم فقال صويارؤاكحذلع.د النن

]لان

ا *مثطائفتانمهأ نتفث_لا (واللهةواءهما) أى ناصرهماوحافظهماومتولى أهعميابالتوفيق
أىياثللثناس وقالعلام
|
ك
عفةز_ميةناعلى الفشلوتر
شلئ والآبةندل علىاقانلدطائ
لفع
الى
_فامناقللتعزم ع
امشطسحة
أ
وأولادنافهم
5
' 1د ل ذلك 2ه فكي مد <هم! اللهتعالىبقولهواللهواوماقلتاط_ .ةد برادبهالعزم وقديراديه | المءان بإتماعه قعص مهم

يشْالافسواذا كانكذلك قبال اطمعلى<_د يث النفس هناأولىواللهتءالى لابؤاخح ديث | اللفذواه_م رس_ولالله
ا
0

|

ويعدهقول!

ن عباس انهم ضمرواا ن برجعوافلماء زم اللهطمعلى الرُد وثتوامع رسولالله

لزات فينااذهمت طائفتان متم ْ
اللُعليهوسل مدحهمالنةتعالى بقولهوالنةوامهمازفق(عنجابرقا ن

للشلا زالله ولببماقال>ن ااطائفةان بذ وحارئةو با:وتساممةهوماالسمرتفغزلاقولالله واللهوايهما |

(أنتفشلا)أىبان نفسلا
أى بانتحيناوتضذعاوا لفثل
الحين واغخور (والله

|3
ختابتصلطمءن الشمرف العظيمدازالهفمهما نةناطقة مفصحةبانالنهوايوم دان تلاك اطمة | وابهما) مهما أونادسرهما
هه لى ف وقوله تعاى (وعلىاللفها,توكل ااؤء.:ون) التوكل تفعل |
#موهاماا جم منولايةان ت
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أنولاالاءليه وَأنْلاسشَودوا
لام إلىاللهتعالىثثقةبحسن د بيردقام اننةعمادهااوّمنين توكا
رااض
الله (وءلىاللفهليتوكل
ددر
قوهعزوجل(واقد نصرة الله
همالااليههُ

)بدراسم موضع بإنمكة واد يثةمعروف وقيلهو |

المؤمندون) حص همنانلا

م لياراك و|كاابنثترلرجليقاللهبدرفميت بهذكراللهالمؤمنين منتهعليومبالنصر بومبدر (واهم|١ يتوكوا الاعليهولايفوضوا
ذفانالم لمينكانو اثلاثو اذ-ءة عدمروق روانةوثلاية
ْذلة)لآل وهوجع قلةوأرادبهقلةالعد
أمورهم الااليه قالجابرواائة
ا
وب علوما5لتوكلمليسرطممن ال2فتسمبوم بدروهم :
ما .
و
1لةفقال(ر ل
0ذوذ
ىالقل
فح
0ئم 3كرهمماد ج
ن ولين
لي

ايلنثكر
وع ب
بدلرلجم
اكه ولدينةكانارجل يسمىبدرافسمىبدأوذكابردلرابمع أدح

لمم"
هردر )وهوا
0ب
مرالل

(واأأ:ذتجلمأمةذ)لة)لإقةتاللةعاد!د د دففاءهامنهمكانكواانوثالثهاامائة

شق عشتروكان عد وهم زهاءاف.قاتل والعددفاتهمخرجواعلى النواضح يعتقب النفرمتهمعلى|بعرالواسددنا كانست 0000

 ١سدييععدوهممافرسوالشكة والشوكة وجاءجمع الة وذهلوةليدل عالنىهمعلى ذلنهمكاوا فايلا
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(وتتقوا)مائهيثعمئةمن

ا

اا

سل

7

موالاتهم  0تصيروا | 'صير واعلى طاعة اللهوماإ:نالكفيهاءنشد (وتتقوا)أىخافوار بكوفيلوتتقواءنها 5عنهود
يكفىعنابةاتدل ٍ'
علىنكاايف الدينومشاقه عايبه (الايضرك)أىلاينقمكم( كيدهم) أىعداونهم ومكره(.شيأ)أى لانن

وتنة وا الله فى اجتنابم

(انالله بمايعماون) قر ابإلليغارءعبلىةوالم :ناىندعالعاي ملون»نعداوتكوأذا ا

>ارمه (لاإضرم كيدهم

عامهوقرئ؟بالتاءعلى خطاب الهاضروالمعنى انه عالمعاتعماو نيااهلممونءن
وال اتلص
قبورىفيجا كم

شيا)مك هرموكتتم

قا

اللهوه_ذا تعاديم من الله

وارشادالىان ستعانعى

اكلدادد السو التقوى
وقالاللهكماءاذاأردتأن
دزدد
تكبتمن بكحفسا

فضلافى نفسك لايضرم

د(لإيحهبط )أىعالميحم يع ذلكحافظلهلابعزبعنهثئمنه ف قولهعزوجل (واذغدوت من1
تدوئى؛المؤم:ين مقاعد لاقتال) قالجووراافمر بنانهذا كانفىبوماحدوهوقولء_دالل -بن
عوفواءن مس-عودوابن عباس والزهرى وقتّادةوالب_دىوالر بع وابن اسحق وقال اخ ولا م|ا ١

ا
ومقاتل انه يومالاحزاب ونقلعن الح ن أيضاانهبومبدرقال١ب نر برااطبرى الاولأصحلقوا»!!1
دقفت طائفتان م :أن ""فسّلاوقدانفق العاماءانذلك كانيومحدقالجاه | -كابىوالوالر

عدا رسول اللةصل اللهعايهوس  -لهن منزلعائشة فى ءلىرجايه ىأ <-د لؤع ليصف صصابه بال 1
كإيقوم القدح قالعر ناسدق والسدىعن رحاهما انال تمركين نزلواباد بومالار بعاءة

رس استشاراأمصابهودعاء_.د اللهبن أى!إن سول وإبدعه قطءا,

مكو بصرى ونافع من

ل

ضاره ضيرةعمنى ذنرهوهو

فاستشاره فال عمداللهبن أنىوأ كثرالا ندار بارسولاللهأةقمبال :كنقولاخرج اليفموامماسرجلا

واضح والمك-كل قراءة
غيرهملانه جواب الشرط

وجواب الشرط يزوم
فكان ين-,تىأن يكون

بفتالراءكقراءةالمعضل

عن عاالهماان ضمت الرآء
لاتباع ضمة الضْاد نحومد

باهذا(اناللهبماتعملون)

بإلتاعسهلأى من الصبر

والتقوى وغيرهما(مخيط )
ففاعل بكسأ تمأهلهوبإلياء

غبرهأىانهعالم عمايعملون

ف عداوتم فعاقهم
عليه (واذعدوتث من
أهلك) واذ كرياتمداذ

|

ل

الىعدوقط الاأصابمنا  0خلهاعليناالااً  0000نت ينافدعهم بارسولاللهفان!أقامولاً

دمر
خملجلوساوا
قناتلتهم الرجالفى
بك

وجوههوم ورماهم الناءوااطبيانباخارةمن فوقهمدان رعو

ال
رجهءوا
الرأى وقال
بعضأصصابهيارولا أخرجالل
ا
ببرواا أناجبناعنهم وضعفنانففناهم فقالر 7لاللهصلىاللهءليهو 5اىقدراً يتف
هلذماللااكا
بقرافاوالنهاخيراوراأيتفىذيابسينى ثامافاولماهز عةو د تاف! دلت يد 0
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:

ف ناأقامواأقاموابتمروان دخاواعلينالك ينة قاتلناهفيما
المدئةة فانراًم أنتقيموابالد.ينةومد وهم

الا لقان ااا  11ذة فيقاتلهمفىالازق»ه تالرجالمن!
ااي
منفاتهمبوم بدر وأ كرءهماللهبالك_هادة بوم أحداخر ج بناى أعد اثنافريزالوابرسولاللة صبالتة|
عليهوس هن حبهمثاقاءالقوم -تى دخل رس ولاللهصلىاللعهليهوسل مغزلهولبسلامتهفاماراوهة نأ
|مو1ا١واعتذروالا ]||
السلاح ندمواوقالوا مس مادنعنا نشيرةبىرسولانئه صلالتةعليهوسلواو

|
وقالواإارسول انلهاصنع ماشئت فقالرسول اللهصلىالنهعليه وسلملاينبتىلنىأن يلب لامته فرضعم ى
0ه 3
إنقاتل وكان قد قام| شمركونباحد بوم الار بعاءو اليبسوسترجرسولالنةصلى التهعليهوس يلوم اجبءب»

ماصلى باصحابهاجبعةوكانقد ماتف ذلاثالبومرجلءنالانصارفصى خرعاجيءعثمليهم فاصبع بالنب |
منأحدبوم  05الصف هن شوال سنة ثلاث من اطحر :وقيلكان نزولهفىجانن الوادى وجعل80 7
وأصصابه الى<_دوأمىء .د اللهبنجييرءلى الرماةوقالادفعواعناباليل<تى لاداتونامن وراثةا ل

حرجت ذدوة م ن أهلك
لد يتةوالارادةدوهءن

رسو| للخم

جرةعائشهة رذخى اللهعنها

هنذا المقامولاخا ف رسولانلةصلى التةعليه وس رأى عمد اللهبنالى ,سلولث ى عليه ذلاك ثآل 1
م

اا
ار انوا افىهذاامقامفاذاءاينومولواالاديفرلاتطلدوا المدير وبلناكردو

دانمايظفربعودهبمو:قد وعد صصابهان أعدا  2ء
ل (تبىو االومنين) لامصابهأطا اعلولادنوءصاىثم قاللاصصابهان ج ا
1
تعزطم وهوحال (مقاعد اذاعاينوهم انمهزه افاذاراًيلأمعداعهمفائهز.مواتمفيتبعونكةيهبرالاص الىخلاف ماقاله مدلا

للقتال) مواطا

فاماالق الجعان وكانعسكر المساهين| لفاوكان الثمرمكونثلاثة لاف اذ لعبداللّهين؟أى ابن وك |

من :المعنةوالسثرةوالدلة
والجناحين والساقفة 0
ولاقتال يتعلق بتبوى»

ّ
هقواه
عسول التهلىالتعليهوسلنحوسبعماثةم نأصاب ف
مز
مدلانه من أصغابه..نالمنافةانو بق

عة
والكين قاراى انز ونا م المشمركين طمعوا ىن أكونهذءاتع

مكوفعة١ 

(قديدتاأبغضام.ن أفواعهم)لامولابالكونمعضبطهمانفسهمان شفاتهن الستهممأيعلبمهبغذو .لامسامين ( وماق صدورهم)
من البغض !م( كير)م
)اد
اال
(ق يد
ددنا
ام ا
للآي
ةات
على وجو ابلاخلاص ف الدين وموالاةا واراءاللهومعاداةأعدانه(ان كام

 ٠ب تعقلون)ابين لم (هأتمأولاء) «األلوتنأبيوهولًتامءمخببرهأى أولاتءاملخاطؤنفى.والاتمنافق األلكتاب (تحبونهم
ولاحيو كج( بليخاطنئهمفىموالانهم حيث بذلون .مم لاهعل

النغضاءواولاء.ودولصلته حيونهم

()95

والواد ىف (وتؤمنون

0مه
اء_داو من أفواهزم ك
والشمرواطلاك والعنتااشقة (قد بد تالبغضاءمن أفواههم )أىظهرتال
تخئىصدورهم
وما
أسسرارالمومين (
وطلاع المشركين على
والوقيعة دين الامين وقيل ه ا

بالكتاب كله) لاحال

)إعنىمن العداوة

واتصاءوامن لاحبو أ
لق لاحو مو المالانكم

ى
فلا
صلا
والغ.ظ  0كر ) أى أعظمما ظورو نه (إقدبالك الابات) إاعلندىالةءلى وجوبا
الدين منموالاةالمؤم_:ين ومعاداةالكافر بن(ان كنم تعقلون) يعنىمابينلكفتتءفلونبه 0قوله

تعالى(ه تم)هالاتذبيه واتكمانابةللمخاطبين من الذكور (أولااء)اسمللمشار اليهمىقواله نمو نهم تؤمنون كتمهم كلهوهم

مع ذلك يبغضون>م فا

والمعنى! كم أ االمؤمنونتحبون هؤلاءاليهود لذن نهية-كوعن مباطنتهمللاسباب الى ببنسكمو هسم

ملقرابة والرضاع والمساهرةوالخاف (ولاحبونكم) يع-نىاليهودلاينكمو بينهممن الخاافة فى
نا

بالكحبومو هملايؤمنو5

بشئمن كنتابسموفيهت بوحن

الدرنوقيلنحبونهمبعنىتردون طمالاس_لام وهوخيرالاشياءولاحبو نكلامر يدون !كمالكفر

:هملاأظهر وام
وهوشيرالاشياءلانؤ_.هدلاك الابدو قيسلهم النافقوننحو ن

شد ,د لامهمف بىإطلهما صاب

نالاعانوا نت لماتعامون

منكوق  0قيل الكاب

ونا اليه..مأسرارم
شبا
حنكفرثات فقاوهم وقيسل تحبوهمت وفذلك
مقاو مم ولاحبوناهللا
ولاتحبو_:كأى لابفعلون :ل ذلكمعكم (وتؤمنون,الكتابكاه)

لع وهم لايؤمئون واعاذ 1

آمنا) أظهروا كلم-ة

الكاب بافظالوا<دوالمرادبهالجعلانهذهب بهالىالونس كقوطم كل رشالدرهم أ .يدى الناس والمعنى|8

التوحي_د (واذاخلوا)

تؤمنونباتكتسكاها وكملايؤم:ون بشئ منكتابم (واذالقوكقالوا امنا) يعنىان الذين وصفهمق
هذهالآنةمهذهااصفات اذااقوا المؤمئين قالواا

لاجذس (داذالقوكفالوا

قارقوم أوخلابءضهم ببعض

كاعان> وصدقنا كتصديةكووهذهدفة المنافقين

اياج

(عضوااعليمالاناملمن

الغيظ ) بوصالغتاظ

".اذه

وهى طرف الاصيع واه تىأنهاذاخلا بعضهم بعض أظهروا العداوةوشدةالغدظ على المؤمنينلماارون ا

والنادم بعض

من اثثلافهمواجماع
كامتهم وصلاح ذات بمهموءض الانامل عبارةعن شد ةالغيظ 0ا

والبنان والابهام (قلل

:وان يعكننا2ك عض ك :ايالعض,ددمن عالغيظوااغضب (2قل موتوابغ1يظم )هذا :دعاءع3لبهميزأدناد

غيظهم حتى مهل كو أنهوذلكلمايرون منقوةالاسلام وعزةا هلهوماطمفى ذلاكمن الذلوالخزى والمعنى ٍ
١

١
بقوا لا

والدوارف

ا

3

3

غيم

|

اعدل

) ن الله ج َ
م

تاك

ةملا

 4ماع

دور ) يعقى 1

طأ

واطر

5

ايلا 7

تلعلا

الهاعه لدت

دلا |

والدوا

1

الموجودةؤ.هوهى |-كونهاحالةفى'1ها منتسمةاليهكنى عنمابذوات الددور وااع_بى انهدء الى ١

عالوبكل ماحصلف قاو بكمن الاواطرفات_برهم اتمعايم ماسر ونهمن اعلاضناء.ل غيظا اذاخلواوانه ١
عايم ماهواخنىمنه

كل

وهومايسمرونهف

موم قو عزوجل
قاو

(حسنة) المرادبالحسنة هنامناقم الظدنيهام_و_رل؟
.

(انعسسكم)

أىتصبكأمهاالمؤمنون

2

5

٠

.

علىعدو واصاتكغنيمةمنخ-مو تتابع الناسى
8

08

4

0

مىمساءةمنوخاصخبففاقسمرعايةث_لكم أواص(اتبسةؤهمع)أدىنوحزمنهم أووتاغخمةه_ملواافلسويءضهديانلمكسنأىو(غودراوننتكصييةم
اسليلئدةخ
دو)ل أفى

:

ا

اصابكمن ذلك
ومكروة يصيبم يشر-واه!)أى به أ

5

5

 1تقفدظ -ك)دع عا
0

عا 1يهمبان -بلإتعالك غ بيظهم

ىى ١

دوعماسالهعلى سبل التشبيهكاية ال مسه :صب وتعب أىاصابه
المسباليدثم سمىكل ماإصل الى

الانامل

لك

انالك آذ

ب بادةالغيظ ز بادةمايغيظهم

من قوةالاسلام وعزأهله
وماط-مفى ذلك من الذل
والزى (اناللهعلم بذات
الصدو

8

انع ماقد .دو

 5حان 0مين النةاجيق 1

١وا)
المكروه (وانتصبر
0غدا1ءوماك3ون بٍت.ي
يعنىعلى|ذاهم و 0قي_ لان ||دال

وهم-#اسسرونه من عضهم الانامل غيظ اذا خاوارقلطم ان اللهعلم مناهوخ
رلأى أخبر
كقو
قلةالم
وهوداخل صف ج

ن
مضمرات|اصد ورفلاتظ.وا انث_-يأمن أسراريخ عليه أواخالرجمعقنول أى قلطمذل
تكيان_
مدولا

خاو بعضهم ببعض

خاتسرونه درم

اطلاعىاياكعلى

ماسرو ن فاقأعلماهوا نىمنذلك ودوماأضمروى صدورهم (ان سس <سنة)رخاء وخصب وغنيمة ونصرة(ت#ؤهم )نحزنهم

صاب اوان:صبكسية)اضدادماذ كرناوالمسمستعارمن الادابة فكانالمعنى واحد | ألاثرى الى قولهت»لى ان تصبك حسنة تسؤهم
وانتصبكمصيبة ريزش رحوابها)بإصابته و تاصنبروا) علىعد ادتوم
-

ثم

كفره (.كنل ر ع) كثل مهلك
شد بدعن ابن عباس ركى

 ١اللهعممماوهوميتّد أوخير

ع
م(ألصابت حرث ثوم
ظامواأ.غهم) باالكفر
(فاهلكته) عقو بتعلى
كفرهم (وماظامهمالله)
باهلاك حرثهم (ولكن
أنفسهم يظامون )بارتكاب

مااستحةوابه العقوبةأو
كودن الذمبر للمنافقين

()95

رع دهواخرث ومثلاهلاك ماينغةونكل اهلاك ر ع(فيواصر )ب

وصدقاجهم ن
فاملادوقءا نرفاةدةالمرائىالذى لايربد اءنفقى وحهانلهتعالى وذلك لان نفاقهم ال ل1ى

بق لدأئرىالآخرةفى-ق!--1ل فضلاعن
أنيكون لمنافع اإدنياأو,لنافع الآخوةفانكان لناافلاملودني
:دقو يعمل أعماالبرفان كان كفرافانالكفر خبط لي
الكافروانكان1لنافعالآخرة كن
الاخرةوك :ذلك]8 1
ا أعمالال,رلاينتفع ااأ:فقفالدنيالاج ل

الذىلابر يدع

أنفق وجه اينهتءا ل

فاه لايتتفع بنفقته فى لأخرةثم مرب لذلاكالانف:اقمة_لا فقالتءا اه( كثلر عفواصر )فيهوجهان
ردكا و«وقولا 0

داةسوالسدى
تناعم
ؤلاء
وقا
بدو بد
بن واهلاللغةأن!الصراالبردالكد

وابن ز بدوالوجهالثانىأن' لصرهوااسموم الحارةالىتقتل وهو روابةعن ابن عباس وبدقال!بنالانبارى
دن أهل الاغةوعلى الوفجهايلننشبيه ديح والمقصودء:ه حاصللانهاسواءكان فبهابردفهى مهلكة أوحر
فهى مهلكة ياض (أصابت )يعناىلريجااتىفيهاصر (حزرثةوم )أىزرع قوم (ظاموا أنفسهم) إيعن
بالسكفروالمعاصى وم نعحقاللهفيهزتمدكي) يعنى فاهل؟ .ت-الريالزرع ومجنى الآبةمثل نفقات
جة الها كثل زرع أطاجهدر عاردةفاها كتهأو:نارفاحرقته قلينتفعبهأصصابه
ح واقت
لبها
الكفار فاذىها

أى وماظامه-م انتهبان
لنيفققلاتهم ولكنهم
ظاهوا أنفسهم حيث انوا بالر ع الأهلكةلاحرقثلتهومن التشيهالمركب وهوماحصاتفيهالمشامبة بين ماهو اقصود من الجلتين
اابلهوع سدم الا تنفاعنهيالرث الدىهلكبالرمح فكيفتشيهه
وبط
توا
قانكت العركر انمي نا نفة وا

مهالاتقةللق.ول ونزلنهيا

وان لتحصل المشامهة دينأجزاء|+-ا:تين فء_لى هذ ازالالاث كال واملنتدديهماحصات فيهالمشامهةبين

جها نأحدها
وسم
هالق
فنيهذ|
فثله
ادفان جعلناهذا الم
هوا
نكل
مزاء
ةناج
للؤمئينعن «صاقاةالمافقين المقصود من التينو بي
انيكونا هقد يرمئل!اسكفرف اهلاك ماينفةون كال الارعلمهلكة لاحراثلوجهالثاتىمثل ماينفقون
(يآإأميه:ااولذيالناتخدوا
كثل مهلك الرويهحوا حر ثوالمقدودءن ذمربهذ المثلهوتشايهما ::فقوبنثىئ يذهب بااكلية ولادنى

بطانة) بطانة الرجل»

ووليحةه خصيصتهوصفيه

منه شع وقولهتعالى (وماظامهمالله)يعنىبان قبل نففاتهم و(لك ن أنفسهميظاهءون) يعنىانهمعصوا
قسة
حى م
تفقاتي
الله فاسصقواعقابه فابطلنفقاتهمواأهاك سدت*مموقيلظاموا أنف-همحيث أن وابن

شيهببطانة الثوبكايقال

فشلعانارىوفىالحديث للقبول ف قولهعزوجل (يأبهاالذينامنوالاتتذ وابطانة) الآبةقالاءنعباسكانرجالم ناهين
ءنمن القرابةوالد_داقةوالحافوالجواروالرضاع فائزل|ننهءزوجلهنهالاية
مابي
الانضارعاروالناس دثار بواصاون البهود ل
5م3ن دونك ) مندون

هون
أبناءجف وهم

وهودقةليطانة أى بطانة

دنونح
كائنة م

ححاوزة

لع الود عانوا

افنةة
طب ص
بنص
مفوىضعلال

دعنىلا.بقصرون فى فساد

دنسم يأقلاالنى الام

يألواذا قصرفيه والخيال
الفساد واتتصب خبالا

ععبليأى حذف
وىال
عل
فأىفىخيالكم (ودوا

ماعنتم ) أىعنتكم فا
مصدر بهوالعنت شه

|ولان الاياتالمتقدمة فيواذ كرالبيود
فنهاهم عن مباطذتهم خو|فاافت.ةعليهمو بدلعلى دكةهذا ق

فتكونهةهلآ بةكذلكوقيلكان قوممن المؤمنين يصافون المنافقينو يفشون اابهم الاسرار
ةهذا القولان النهذكرف سياقهندالآً يققوله
يوطلعونهم اعلاىحوالالخفية فنهاهم اللهعن وذحلك
واذااقوقالوا آمناواذاخاوا عذوا اعليك الانأملمن اأغيظ وهذهدقةالنافقين لاصفةاايهود وقيلاراد
لعةلىه_ذ! القولمعنى االلآبنةهلاتنعالى قاللاتشخذوا بطانةمن
ذيع أصناف السكفارو بصدص
مهج
دوتمفنعالمؤمنينان جد وابطنةمن دون المؤّمنين فيكو ن ذلك نهياءن ج بع السكفاروالبطانة خاص

ختصصةهو يقالفلانشعارى
ابت
|ل
دوطم
اةق
الال
نبد
اثوب
لال
الرجلالمطلعءلى سرهواثقاقه مننطؤانة
لنانسان
الا
هاص
دوالح
حانة
ىليط
ذلكا
لكذ
اد و
ودثارىوالدعارا الذئيلى| +س
إطانة ل ناه سقط إنأعسدو طلعميي

عربدالقربسمى

« 0ن دوندكم)قيلمنصلةزائدةوالتقدير

اطان مةن دون هلمم وامعنىلاتتخذوا أولياء
نتدين أىلاتشخذ و ب
لا
2تتخذوابطانةدونم وقيل م

ولاأدفياءمن غبرأهل مل:كثم سببيحنانهوتهالىعلةالنهى عن مباطنتهمفالتعال(ىلابألونكم خب الا
برتورنكون جهددهمفيابور>_:ه الشسروالغسادوهوا ال بخابللاالناصللفسادوالضرر
يوعنلىلاايقص
الذى يلح الانسان فيوره نقصان! .قل (ودواماعنتم )أى بودون عن وهومايشق عليكم..ن الضر

ةالقرر والشقة!ى؟ء 1

انإضروعف دمر دنياممأشدالذضرر

وأبلغهوه ومسّاً:معلى وجه التعليللنهىعن اتخاذهم بطانةكقوله

والشر

(بؤمئون باللهواليوم الآخروبأمىون بالمءروف)

بالامان وسابراأبوابالبر زدينهونعن الك زر( عن الكفر وم :هيات الشرع

رودسارعو نْ فالخيرات) سبادروناليها+شيةالفوت وقوله ,تاونو يؤمنونز ١  9؟) فى> -ل الرذ صفتان لامةأىا مهقا ةتالون

رحلام نأهريرا انم ن العربوانين وثلاثين منالحيشةويمانةمن الروممكانواعلى د بن عسىعايه

عليهو سموآمنوا بدوكانعدة نفرمن الانصارمهم أسعد بن زرارة
ااضلاةوا_لاموصدقواع<م اللدهصل
لامموحد يغيتن_لونمن
والبراء.ن معرورو#دبن هس_مة وأبوقدس درمةبنأنس كاانلوااةس_.ل
الحنابةو يقومونع اعرفوامن شرائع| لحنيقية <تىجاءهمالتفعزوجل بالنىءصلى اللهعا.يهوس لف منوا

00

ا

كانت فالمهودفقال (يؤه:ون انواليومالآخر ) وذلكلان

زم
الله
سماتن,ا
يلاي
اما ن أالهلكتابفيهثسرك و يصفون اليومالآخر بغيرمايصة»المؤمنون وقيل انا
الاكانتجميعأنبيالهوره_إوواليهود يؤمنونببعض الانبياء ويكفرون ببعض والايمانبال.ومالآخر
لكام الحذرمن فعل المعاصى والبرود لاحتر زونمنهاذل >م_ل الامان لالص اللهواليومالآخر
(وأمى ونبالمءرو ف ونوونء نالمنكر )يعنىغير ٠ءد |هنينك بد اهن موودبذهم بعضاوقي ل يأعسون

كلر يعنىعنالشرك
سا
نعن
ممون
لدلصهلعا .بوسر ين
بالمروف ياعنلىلبهتوتجيعدالىيوا لاء.ان ماحم
وعنككتمصفةتجدصل النعليهوسلم (د يسارءون ف الخيرات) أىيبادرون المباخوف الفوت وذلك
ان»ن رغب ف أمىسارع!ليهوقام به غيرمةوانعنهوقيل,سارء ون فالخيراتغيرمتثاقلين ولا 6ل

(وأولئك )اشارةالىاموصوفين باوصفوابه( هن الصاحمين)أى منجاةالصاوينالذينصلح تأ حواطم
عند اللهءزوجل ورضى عنهم واستدقواثناءهعليهيم وذلك لان 0

للانسان

ابالاصماسيانمون وال
فقد صلل هأعلى الدرجاتواً الكملقاماتوقيل>تمل أنر اد

وأولئكالذين تقدم وصفهم منجلة|ل.امين  0قولهءزوجل (ومابفعلوامن خيرفلنبكفرئوة) ذرى”

ْ انلو

تسلعاقب منذ

م
ابن
للله
سبدا
كمؤمئلا الهكتاب واذللامكهاوندلاقالوا لع

مؤمنون ووصفهم حصااص

فودمن ثلاوة
اكالنتيو
ما
دلبن
جللي
الهبا
ستال
آنا

ومن الايمان بالله لان
١عانم بدوحكلااعان
لاثرا كيم نهء _ز برا

وكذر هم ببعض الكتبت

وااللرسالءوامنباليوم
الأخرلام بدفونهلاف
لاا

والترى عنانكر لا
كانوا م-داهنين 5
المدارعةفى | يرا تلانهم

كانوامتباطئينعنهاغير
راغمين فيهاوالمسارعةق
ابر ؤرط الرغمة ؤيهلان
من رغب فىالام سارع

الىنهمفازوابالدرجات العلىومافعاوه
وأصابها لك خسرت سببهذا الدينالذىد خلتمفيهفاخبراللهتع

بالق_يام به (وأولئك)

عللخيروقرى"بالتاءعلىانه
ن خيربجا يزهم نهولانعمنخصدوصالسبب عمومالمدسمفيدخل فيمكلفا ل

المودوفون بماوطفوابه

كاز وخوخ.طاب ليعالمنينو بدخل فيه مؤمتوأهلالدكتابأ ضاومعنىالآبةوماتف_علوامن
خبراأعهاالمؤمنون!

ا فلن لز لادان

رو انطو ل

0

(اللهعليمبا ةلين )فيهبشارةللتةين بجز دلالثواب ودلالةعلى انه لايفوزءندهالاأهل الامان وااتقوى
و
ةُُقولهعزوجل (انالذبنكفرواا ن تغنىعنهمأمواط ,ولاأولادهم عن النهشياً) قالابنعياسبر بد

 5وظةوا!ضيروذلك ان رؤساءاامهودمالواالى خصيلالا«.والفىمعاداةرسولاللةصبى اللهعا.هوسل

وائمسا مكقاصنودهم انبهعاتدحصيل الرياسةوالاءوالٍ فقالاللهعز وجل انتغنىءنهم أمواطموقيِ ل
شسفرق قر.نشأفبااجه لكا نكثيرٌالافتخار بالاموال وأنفقأبوسفيان مالاكثيرافى
زمات

بوىبدر

وأحدعلى المسركإن وقيلان الآبةعامةفىجيعالكفارلانالافظ عوالمادليل بوجب الشتخصيص فوجب
اجراءاللفظ علىع.وموهمعنى الآبةانالذينكفر والن تغنى أى ندفمعنه ,أمواطمبالفدبةاوافةدوامها
منعذاب اللهولاأولادهم بالنصر وا اخص الاموالوالاولادبلذ كرلانالانسانيدفمع ٠ن نفس_هتارة

كىاانف رنلفاعهثئ ٠ناذللكآفرىةولا خاص
لعال
الهت
بالقداءبالمالو تلان الارلاداعم ال
لهمنع ذا ب اللهوهوةوله( وأولئك أصحاب النارهم فيهاخالدون) لايخرجونمنهاولابفارقونها مهقوله
عزوجل (مثلماينفقو ا

قيلآرااد نفقة ألى سفيان واصحابه برد روأحد فىمعاداة

رسولاللةصلى اللهعليةوس لوقيل راد نفقةالبهودعلىعاماتهمور ؤسائهموقولأراد نفقاتجيم الكفار

لثواب (انالدينكفروالن تغنىعنهم أمواهمل
بشارةللقين جز ال

اق

(مسن الصالحين) ك0

اللسامين أومن ج-لة
الدال_ين الذبن داحت
[حواطمعند اللهورضيهم
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مخير غبرهم بالتاء وعدى
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يكتعد يان
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الااليواحد تقول ش-كر

النعمة وكفرهالةتضمنه
معنى الحرمان كانهقيل

ونا
رأىمفل
حمود
فتلننحر

جززاءه(وااللهعليمبالتقين)

رودا

اتابانار

فيهاخالدون مثلماشنفةون فىهذهااياة الدنيا) فاللفاخزوالمكارمو '؟ #اللناء وحن الذكربينالناس أوماسشقر يون بهالىانتهمع

لمم

حلالنصبعلىادال والباءمتعاق بمحذوف تقد برهالامعتصمين
)فى
(عليهمالذلة) أىعلىالبهود(أأ'قفوا)وجدوا(الاحبلءن أله

89؟)  2منالناس)والجبلالعهدوالذمةوالمعنى ضر بتعلمهم الذلةفىكلسالالافى حا

أومةسكين > له ن الله(وحبل

اعتصام» > بل أله و<يل

الناس يعنىذمةالله وذمة

الىامينأى لاعزطم قط
الاهذه الواحدة وهى

التحاؤهم الىالذمةلما

قبااوهلجمنز بةب(اذدا
(وضر بت عليهمالمسكنة)
اللهفقبرون أغنياءأو خوف

الفسقر مع قايالمسار
(ذلك بانهمكانواكفرون

عله مرا

يعنى دعأت5الذلةماصقة ومكاهمعبرب على النئ فياتصى بهوالمر دبالذلةفتلهم وسخيهم

ةضرب المز بةعابهم لانهاذلةوصغاروقيل ذاتهمانك لائرى:ق البو ايت ١
وغنيمة أمواطمالذوقليل
سفرك بي الل (أتمائقةوا) أى حياوجد واوصودفوا (الايل

ولأرمر وح

من النه) يعنىالابعهد منالنهوهو أن يساموافتزول عنمالذلة (و<مل منالناس) يعنىالمؤمنين ببذل

الجز بةوالمعنى ضر بتعليمم الذلةفىعامة الاحوالالافى حالاعتصامهم تحبل اللهوحبل الناس وهوذمة
الندوعهد دوذ المامين وعهدهملاعزطيالاهذهالواحدة وهى التجاؤهم الىالذءةلماق_,لوهمن بذل

هن) يعنى
لم
لبغض
ااؤا
الجز بة وا-اسمى احلبعهلدالانهسب ب بود_لالىالامن وزوال لوف (وب
رجعوا بغضب من اللةواستوجبوهوقي أصلاإهمن البواءرهوالمكان والامعننمى-ممكثوافىغضبمن الله
وحاوافيه (وضر بتعلبهمالمسكنة) يعنى االيضبريبتعلى أهإدفهمسا كنونفالمسكنةغير
خارجين»نهاقال الحسن المسكنةهى لجز باةولذنلهكلتانعالى أخرج المسكنةعن الاستئناءوذلك يدل
بلايهقمعليمم هواجزبةفدل علىان المسكنةهى المز بةوقي_لالمراد بالمسكذةهوان
لةع
وابااقي
علىانه

بيات الله وبيقتلون
الاندياء بغير -ى) ذلك

اشارة الى ماذ كرمسن
ذرب الذلةوال.يك::ة

والبوءبغضبالنهأى ذلك

كائن بسكبفرهمبا يات
ابلهوقتلهم الانماء الخير

ح ىم قال(ذلك بماءصوا

وكانوايعةدون) أىذلك

الكفر وذلك القتلكائن

اليودىيظهرمن نفسهالفقروان كانغنياموسرا (إذلك) اشارةالىماذ كرمنضرب الذلةوالمسكنة
والبوءبالغضب (إبانهم) أىسببانم-م )كانوا كفروننا باتاللهو يقتلونالانداء بغير-ق ذلك
كلذى نزل بهم بسببعصيانهملئةعزوجل وتعديهملحدودهفازلبهم
عاعصواوكانوايعةدون) أى ذل ا

ادعزوجل (ليسواسواءً)قال!بنعبا سلمأل عبدالنهبنسلاموأصحابه قاتلأحباراالمهود
ما|نزلفو ل
ابرح
ا

كرام

اناد رناولولاذلاكماتركوادين اباعممفانزلالئهتعالىهذ«الآبةوفى قول

لسواسواءقولان دهان هكلام”ايوق عليسماولمي أن هل الكتاب سيق ذ هون
ىلنهعليهوسلالقام
الموم:ونواأ كثره الفاسةون يسو اسواءوقي لمعناهلايسةوى اليهودوأمة د صل ا

متعلق بمابه_د.ولابوقفعلي» © دقوله
وقوالهءلس
باه النهالثابتة على مقوالقهل الوشاانىسان
(من أهل التكتابأمةقةة) ف[يخهتصارواضماروالتقد برلسواسواءمن أهل السكتاب أمة قاءُةومنهمأمة
ذرالامة الاخرى! كتفاءيذ كراحدالفر يقن وهذإعلى مذ هب العربان
مذمومةغ_برقا مة ؤترك ك

ذ كرأحدالض يبغننىءن ذ كرالاخرقال أبوذؤؤب

سبب عصيائهم لله

دعاق ااباهلاقابانى امسؤطا » ٠طيع فلاأدرى أرشدطلاءها

واعتتدانهمل+دوده(لبسوا

أرادأمغبر فا كتئى بذ كرأحد الرث_ديندونالآخزوقالالزجاج لاحاج الىاضمارالامةالذمومة
لان ةهد جرى ذ كرأهل الكتاب بقولادكانوا يكفرو ينابتااللهو يقدل اولنانبياء بغريحقفاعلامللهأنمنه
أمةقا»مةفلاحاجة بناالىأن نقوولأمةغيرقامةوان اابتدأبذ كرفعل ال كاثرءنهموالوكفهروالشاقةثم

سواء) ليس أه-ل

الكتابمستوين (من
ل

الكتاب) كلام

يسوا
ل لهبيلان
ونف
قتأ
مس
سواءكاوقعةولهتأمرون
اعروف بمانالقوله كد:كم
بم

خبرأءة(أمةقائمة) جاعة
مسمة ممة عاد لمن قولك

كت العود فقامأى

يىة
د :أ
هتقا
ذ كرء كان ممراناطمفى فعلهمفلقيقاسلواسواءمن ألهسلكا ب أمةقامة قالابنعمماس
بتركودوقيلقاى»عاأدلةوةيل قاتمةعلىكاب الةعزوجل وحدوده
ام علىأ«مىضاليلهتععاولىدلول
صةلفاىة (يتلون آتناالله) أىيقرؤنكتاباللهعزوجل( ن1اءالليل) يعنىساعأته وهم
ايللقام
وة
يسحدون) يعنييصون عبر بال<ودعن الصلاذلان التلاوةلا-:كون فىال.حودوقء ل هىصلاة! م عحد
الةهاىلعشاء لاالمنهودلا.كلونهاوقيل>ةتمل ا
بإلايلصولقي

العربتسمى اسلمجشوودعاوقالعطاءف قولهةها ىل واسواءمن أهل الكتاب أمةقامةير بدأر بعين

وآنات الله)القرآن( ن|اءالليل) ساعانهوا حدهااق
استقاموهم الذينأساموامنوم (ينان

 5ىأوانوكة :وأواق كنجى

0

1

وهم سحدون) يصاون قيلير بدصلاة العشاءلان أهل الكنا لايصاونهاوقيل عبرءعن مبحدهمبدل

القرآن فيساءاتالليلاملعسجود

(أرجت)أظهرت (إلاناس )الالاميتعلقباخرجت (تأمرون )كلامممستاتفبينبدكوهمخيرأمةكانقولز يدكر امنلانماس و يكسوهم
بيتنبالاطعام والالياس وجهالسكرم فيه (بالمعروف) بالامان وطاءةالرسول

(64؟)

إو:مونعن

|ةو نهم
قالقالرسولاللهدلى اللهعليهوسل من أمتىمنبشم افلىفمام من الناسومنهممن يشفعفقبىا
من بشعم للعصبةومهم من«شفع لاواحد أخرجهالترمذى (اخ) عن سهل بنسعدقالقا رلسو لالهدلي
اللةعليهوس_( ايدان الحنةمن أءتىسبعون ألفاأوسبعمائة أافسماطين متاسكين آبذعضهم ببعض
-تى بدخ_لأوط ,والخرهمالونة وجوههمءلى صورةالقمرله_|ةاليدءن أبىامامةقالسمءت رسولالله

صالدىهع ليهوسليقولوعدنىر بىأن .دخلءن أمتى المنةسبعون اغالاحسابعايهم ولاءذابوممكل
الفسيعون ألفاوثلاثحثيات.ن -ثياتر لأىخرجهالترمذى وروى البِغو:ىبإسنادالتعلىءن يمر بن
الخطاب عن رسو لاللةصل اللعهليهوس_إ قالان الجنة حرمت علىالنادياءكاهم حتىأدخاهاوحرهت على

الام<تىندخلها  0هُُوقولهتعالى (أخرج للناس) معناهكنتمخيرالاممالرخجة للذاسفىجيع

ت وقيل معنامكنت لماناسخيرأأمةخرجت (ا)
رزتفوع
الاعصارومءنى أخرجت أظهرت الناس حتى#ب
قىهم
نسلا ف
علا
عن أى هر برةقال كننتمخيرأمةأرجت _2نيارسقااللناس اناسناتونبهم فأاىلس

النسكر ) عن الكفر وكل

ْ >#ناور (دتؤمنونبالهة)
لاعان به
وندومون عالى

أولانالواولاثة:ضى الترتيب

(ولوامن أاهللككتاب)

ان
كام
سهال
اعلي
(دمد
عع
خيراطم) لكان الاعمان

خبراطفيمهالهامهم انما
 ١ثروادينهمعن دينالاسلام

ا إاره اموا

العوام ولو انوا لكان
خبراطم من الرباسةوالاتراع
حتى ينخداوافى الاسلام وقيلأخرصجتلةوا التقديركتتمخيرأمةلاناس وقميعلناءما أخرج للناسأمة خير
وحظوظ الدنياءعالفوز

من أمة ند صل التعهليه وسل (تأم و,انلمع رووتفنهون عن المسكر ) هلبا كلام مستأنف والمقصود

مبناهن علةتلكاخبر بةوكونهمخيرأءة كاتقوالزيد كريمبطم الناسو يحكسوهمو ,قوم عصالمهم
والمعروف هوالتوحر_دوانكرهوااشرك والمعنىتأ ون الناس بقولالاللهالاالنةوتووهمعن الشرك
روف
ءلام
ما
ل_ده
ات0ة
بنقا
(وتؤمنونالله) أىوك_-دقون اللهوادونهالتوحي_دوااعبادة فا

كر نمة_دماءلى اكللطاعات
أن
واانميىعن انكر علىالاء.اناللهفىالدكرهمع انالامان,ازم ب

عا وعدواءلى الاعانبه
نتاء الاجرصص :ين
اب
م
مج الووبون) تمتدالته
أبن س__,لام وصاءدابه

إدا كثرهمالفاسةون)

رك فيه جيم الاممالمؤمنةوانمافضلتهذهالامة الاسلام_يةبإلامس
تمس
_لهأ
ث ال
يعان
والغبادات قلت الا
بالمعروف واانهىءن المسكرعلى سا رالامواذا كانك.ذ لاككان ال ؤمثرفىهذبةه!وايارلام بالمعروف بسر وكالاأذى) الاضيراارا
والنهبىعن المسكرأمواالاممانبالنه فهورط فىهذ! لك لانهالبو جد الاعان ليعمرثئ من الطاعات
لى 'ادى
معدد رلءك-
مقبولافئدت'نالموجبطذه ابر بةطذهالامةهوكونه ,بنامسلبمءنروف ناهين عن اللءسكرفلهك'!أسبب
يقول منطءن افلدين
حسن تقد ذ كرالامى بالمءروف والنهىعن المنسكرعلىذ كرالايمان و وقولهتءالى (واوامن أهل أوتمدبدأونحوذلك وان
لكان خيراطم)
يىهوسل و بالدينالذى جاءبه (
هحعمدلصل
لم
لارى
التكتاب) يعنى ولوآمن اليوود واالنص
يقاناو هنولوكالادبار)

المتمردؤن الفتكفر (ان

يمعمنىاهم عليهمناليوودية والنصرانية وان الهم علىذلك <بالرباسةواستتباع العوام ولوأنهمآءنوا
ل+صلت طمالريااسلةفدىنيا والثوابالعظيم فالآخردرهودخولاطنة م يعنىمنأدلالكتاب
(اللومشون)يعنى عبدالطبهن سلاموأأععابه الذين أساموامن الهودوا لنحاثىوا صحابهالذين ساموامن

منهزمن ولا«ضمروة بقتل
أوأسر (ثملايندمرون)

ملايكن طمنصمرمن أحد

النصارى(و  1كثرهمالفاسقو ن)أىالمهردو نفالكفرة قدلان|!-كاءرقد ,كورنعدلاىد له وهؤٌلاء ولاعنعون منكوفيدتشديت

املرواءأذى )سب نزولهذهالآبةانرؤساءالمودعدوا
معكفرهمفاسةون ف قولهعزوجل(لن بغ
اللى انيضروع الاأذىيعنى
عنز
ت فا
نمهم
دسلا
لمن آمنمنهمث لعبدالئةبنسلاموأصاحابه فا ذوها.لا
كانوارؤذوهم بتو بسخهم
انيضسرك أبهاالمؤمنون هؤلاءالييود الاأذىيه-نى بالاسانمن طعنهمفىد >.أوتمديدأوالقاءشيهة
وتهدبدهموهوأ تداءاخيار
ذن
جب الاذىوالغم(وانيقائاو كبمولوكالادبار )بعنىمنهزميونلي
وتشكيك فالقلوب وكلذلاكبو.
معطوف على ج |ةالشمرط
ن أسلممنأهل الكتاب
لدي
تهتث
(ملاننصرون) يعنىلا يكون اطلنصرعليم بلتنصرونعلمهم وفي
ملكاامنوايؤذونهمبالقولو مهددونهمو بو حخونم.الفناهعتامعهاملىانهملاية_درو ننأاو زوا الاذى والمزاء وليس بمعطوف
على بواو كاذلومكاعنطوقا
ان أسل متهم لاتوسم

بالقول الىغيرهمن الضررثماولعغدهلمبة والانتقام منومو انعاقبتهما خ+ذلانواالذلفقالته الى(ضر ع

عليهاقبل ملانكروا

ياأو
دنلو
تهقم قا
وصر
(( - 1#خازن)  -اول)وافااستؤنفايؤذنانيقاتلالوهلاا ن
رلمالكلاماً خبركانهمان يقاتناهوفزقموا
م أعظممنالاخبار بدوليتهمالادبار (ضربت) ألزمت
وان
يلذل
لال
عر.فايط
اىرةلان الاخرا
رف
مراحى
لللت
مبركانهم نص وانوثم
أخ

413
لنشئفى
ارةء
دبا
وى ع
ج وه
وفصة
نا

زمان موالضاندعلى! نقطاع طارى” بدايلقولهوكان اللهغذور

رحبا فعلى هذا التقدير يكونالمعنى كنم فىعلٍاللهخيرأءةوقي لكنم مذكور بانلفاملااضميةبان؟
خيرأمةوقيل كننتمفىالاوح المحفوظموصوفين با>_:خيراً ةوقل معناهكنممنذاتتخميرأمةوقي

قوله خيرأمةنابم اقولفاماالذينبيضت وجوههم والتقدبرانه يقال طمعنددخولالجنة كنتمىدنيا
وة
جياض
ونن
ليهم
اتمف
خيرأمة فلهذا استحققتم ماأ

والاعم اقيم وقيل كنتم يمغنى أتتم وقيل

يحتمل أن يكون كانيعنى صارفعنى قولهكامأى رتمخ_يرأمة فاماامخاطبون هذامن همففيهخلا

قبانلعباس ف قولهكنتم خيرأمةهم الذينهاجروامعرسوالالنهب النهعليهوس وروى ابنجريرث

عمر بامنطاب قال لوشاءاننهتعالى قال نتفمسكنا كاناولكن فى خاصة منأصحاب رسولالله صلىال

عليه وس ومن صنع مماثصنلءتمكانواخيرأمة أرجت اناستأمسوبانلمعروف وتموونعن روافلساكل
الشحاك هم أص<اب رسول انهصل اللعهليهوس_لبيدعكناىنواهم الادلرعوااةالذين أميالتهعءزوج
نمر-انصين أن رسولالتهصى اللهليهوسلقالخيرالناس قرن
/نع
المسامينباتباعهم وطاعتهم (ق) ع
اثلمذين يلونهمالثذمين يلونهم قالحمرافنلاأ درأقذ كربعد قرنهقرنينأوثلاثةم ان بعدهم قومايشهدون
ولاس تشهدونو ونون ولابؤتمنونو .نذرونولابوفونو يظهرفيهم السمن زادفىروابةو يحافون
ولاستحلفون (ف) دن بن مسعودان رسول اللهصلىالنهعايهوسلقالخيرالناس قرنىثمالذين يلونه

أبى
ثمالذينيلونهم ممحى عقوم تسم ثهادة أحده .عينهو ينهشهادنقهوله خيرالناسقرفيعصنحىا
الذى يقترنفيهأهل ذلك الزمانفى أعمار
لرازنمفكاا“ننه
و ذمن الااقت
خان
ال زم
واتمرنأهم لك
وأ<واطم وقيلالقرنأر بعونسنةوقيل تمانونوقيلماثةسنة (ى) عن أبىسعردالخدرىقالقال
رسول االللنههفبعىلميه وسللانسبوا ,صأحابىفلوأنأ حدا|أنفق مث لحد ذهبامابلغمأدحدهم ولانصيفه
اس فى روايةعطاءفى قولهك:مخيرأمة همأمةمد صلىاللعهليهوس قال الزجا
النصيف النصف وقعالببن

قوله كاتم خيرأمةال+طاب

فيهمعأصحاب رسول اللهصل العهليهوس_إواكنهعام فكلالامةونظير

|قولهكتب عالليصيامكتب علي>مالقصاص فان كلذلكخطابمعالحاضر بن بحسباللفظواتكنه
عامفى<اقلكل اكهذهناعن بهز بحنكم عن أبيهعن جدهانهسمعااللىصنلهىعليه وس يقولق
تم خيرها و كرمهاعلى النهتعاىأ ترجه
ننأ
اعي
قولهتعا ىكنتم خ ريأخمرةجت للناسق لاأ تممون.سب
الترمذى وقالح<د يحرثسن وأصلالامةالجماعةاجتمعةعلى الذئوأاملةمندةهعلايهوسل همالجاءة
الموصوفون بالاعانباللهءزوجلو بمحمدصلىاللهعليه وسل(خ)عن أبىهربرةقال قالرسو لاللهصلى

النقعليه وسل أكملتى خيادون الجنالامنأقبالىواومن «أبىقال.ن أطاعنىدخل الجنةومن عصان فق
عللىيهو
لةلتهمدص
جهم أ.تىأوقاالأم
للااانلن
ألىعن حبمنران رسو لاهنصبىالتهءليهوس(قا
اعة ومن شذشذف النارترجهالترمذى عن أبىموسى قالقال رسولالنهةصلى
عضللىالة و ,اادلللجهعبلى

النهعليهوس-ل اأمنتىأمةمى -وءعةلاييسهاع ناب افلاخرةء_ذ امهف الدنياالفقنوالزلازلوالقتل
أخرجه أبوداودء نأقناسلقالر سول اللهصلىادنعليهوسلمثلأءتىكثلالمطرلابدرى ره يرام أول
أخرجهالترمذى ولهعنأبىهر برة ان رسولاللهه_لى النةعليه وسإقااللأجهنلةعشرون ومائةصف
“انون منوامنهذهالامةوأربعونهن ساثرالاممولهءن بن جمرقال قالرسولالنةهبى اللهعلهوس[ با

اىد
كحت
نليه
أامتلىذى بد خلونمنهاجنةعرضهمسسيرةالرا اكلبمسر ثعالالثدائم انهيمتضا غطون ع
منا كبهم نقزاوللالترمذى سألت مدايعنىالبخارىء ن هذا الحدبث ف يلعرفهوقال الدبنأبىبك
منا كيرءن سالزباعندبغدايلرثهفى الحديث ورهكمشاءمالناس فسائ رالابوات عن أفىسعيدالخدرى
قال

لام
دوق

يعدى

فلا قوان أى ربأ

الى أصانى فرة الى لاندرى بأد

زادفىروايه

نوابدك

فاقولسعدةالمن

دل

بردعلى بومالقيامة رهط مدنا كوابى! وقال
عل »وس قال
انله
(ق)عءنأبىهر برةانرسولالله -لى

(وأماالذين! بضتو جوههم
فىرجةالله) فى لعمته
وى الثذواب لخادم

اىلب وقتلهموهمارو ية (م) عن
أدباره .القهقرى وقيلهم الخوار ج الذين خرجواعلىعلىإطأنب

ا

فقال (همفيها

دن وهب انهكانفىاليش الذنيكانوامع على اساروا الىالخوار ج فةالعلى! مهالئاس الى سمعت
0ب ب

خالدون) لايظعنون عنها

ىقرؤن القرآنليسقراء_:كمالىقراءتمم بشئولا
رسولاللةهلى اللقعايهول يقو لخر ج قوم من أمتي

هت)
ليا
لاكآ
ولاعونونا(تل

صلانم الصصلاتمم بشئولاصيامج الىصياءهم بشئ بقرؤناله02

وراندظ وخر اريم00

الواردةفى الوعدوالوعيد

وغيرذلك (تتاوداعليك)

ملتبسة (بإلحق) والعدل
احرالان قتلهمعند اللهبومالقيامة (ق)ءن اشير بن يمروقالقات اسهل بن حنيف هن سوءت
صلى اللهعليهؤسل قولف

رسو لالله

العراق حر جمنهم قوم يةرؤن
الخوار ج شيا قالسمعت»,قولوا هوى بيده الى

بلدع والاهواءمن هذه
لمأه
 ١القرآن لايحاو زتر قمومعرةون من الاسلام موق السهممنالرهيةوقيلا ه
ألامة كالدرية

ونحوهم ومن

قالمهنا القول.قول

ىلاءتقاد ) (0عنابىهربرةان
 1ومفارقتي ف ا
إصبعحالرجل مهناو
كقطع اليل المظالم

كفرهم بعداعاتنهم هوخروج:م

من

الجاعة

دل اللهعايءوس_ل قالبادروابالاعالقةنا
رسو لالله

ديا
بعرض من الن
فا «ديعدبنه
عسى كافراو يسى مؤمناو إصب كار

وقالادر ثالاعورسمءت عل نأبىطالبرذىاللهع:ه:قولعل

المزبران الرجلليخر جهن أهلهفها

من جزاء امسن والمىء
(ومااللةبر يدظامالاءالمين)
أى يشاءأ نلايظمهوعياده
ا

بغبرجرمأو

بدزفى عقابجرم أو

وصامنب -مسن
ين
(وللهمافى السموات وماى

الارض والى الله ترجع
الامور )فيجازىالحسن

يسوجي بهالنارتمقرابومتددض وجوه الآبةثمنادى<م الذينكفروابءد الاانورب
» دنى امو منان المطيعين للهء ز وجل
1
تعالى(وا ذا لذينابيضت وجوه؛,

الكعبة دقو

(ففىرحةالله)

باحسانه والمسىء بإساءنه

يعنىفىجنةالله

واعاسمي تالحنةرجةلانهاداررجةوؤ.ه!شارة االلىعارندوان باعأملطاعات لايد خل انها لايرجة| لله ترجع شاى وجزةوع_لى
كان عبارة ع-ن وجود
ت اعل(ىه ,فخياهلادو ن)قيلانما 1ركلة لانفكلماحادةمنْونمعنىغيرالاخرى المعنىانه.ف رىجة الله
(نلوهاءاييك الم )
(نالتكاسه) يعنىالقروآقنيلهذهالآيات ااتىتقدمت ت
وانهم ف الرخحجاةلدون اي

وامماذ كرااظر هنتالاقنهدقمدذ كرالعقو بةفقىولهفامالذين اسودّت وجوههماقوللىه فذوقوا العداب

الذئ فازمان:اضع_لى
سبيل الابهام ولادايل فيه
على عدم سارق ولاعلى

اتقطاع طار 2:متدقوله
عا كنت سكفرون|ا خب

رهم انماوقءوافواوقعوافيه بسب بأفعاطم الك

 5وانهلا.يظل أدد امن خلقه

لماذ كرادتأنهلابريدظاماللعالمين لا لناحاجةب اهلىلظومذلاكان
ضق)
روما
اوات
لالسم
اهمافى
(ولل
ييهظعم بهغيرهولا كانالّعز وجلمستّةنيا
اصاف
الظالماغايظل غيرهايزدادمالاأوعزأوساطاناأو يكمتق
عن ذوللكهدفة الككال أخبران لهمافىالسموات :مافىالارض وانجيعمافبهماملكهو هالهماعييده
واذا كان كذلكس_محيلنق حهه س_بعدانه وتعالىأنيظل أحداءن خلقهلانمعبيد هوف قبضتههم

قال (واى اللهترجعالامور ) يعنى واليهمصيرجيم |الملائق المؤّمن والسكافروالطائعوالعاصى فيتجازى
كن علىقدراستحةاقهم ولارظلأحدامنهم جُُقولهعزوجل

)اانا م(

سيب زول هذه

الابةانمالك بنالصرف ووهب بنمهود ||امهود بينقالالعرد اللهبنمس_عودوا فىن كعب ومعاذين جءل

هفاانلزلاآللبهةواختاف
وسالم »ولى حذيفةنحنأفضلمك ود ينناخيرمن د>:.مالذى تدع وننهااذليه
ىافظلة كان فقه لىهى ععنى الحهدوث والوقوع والمعنى دد ثموو حدم وخلقتم خيراه_:وقيل كانهنا

) كنم خيرأمة) كانه
فى وجد 5خبرأمةأوكنتم
ففعلاللهأوف اللوحخير

أمةأوكذنمفيالامقبل

مذ  0ر بنبا-:هخيرا ا

موموفانة

"5
| ليماتهم ثمأخذبيدى وقالب:انرضىمنهسمكثيراوف روايةثمقربغأدقو!لدفكفروابعد عام مولانك نوو
ىمة
ا
مرأ
أال
كالذينءتفرقواواختلفوا الىقولهاً كفرمب-دايمان> وروا«الترمذىعن أأببىغاولبق
(أوَسَااه؟:صوبةعلىدرج دمشق فقالأبوأما.٠# كاذبأهل||نارشرفتلى تحت أديمالسماء يرفتلى.٠ن قتأو
بعضهى لعضًا (من بعدماجاءهم

البينات)الموجبة للا:فاقعلى
0123

2

1

(وأوائك لسم عنا
عظيم)ونضب ا

وجوه)أى وجوهالؤمنين

هتمن رسولاللهه_ل اللهعاي
تن
ءمةأ
مىأما
ستلاب
تمق رابومدض وجوهونس ودّوجوهالىرالا بةقا
وسلقالولأسمعهالام ةآوص نينأوثلاثميات أوأرع ص ات«تىعدسيعاماحد::كمودوقالفه
نلي اجلواضشحاتدعاوهخااثملفوهاوا ال
هذاحسن © دقولدتعالى(من «دماجاءهماليينات)يع ا
لاءنهملجوازحذ فعلاءةالتاتيشمن الفعل ف التقدم نشيهابعلااية التعئيةءوالج
اج
جاءهىولريق

(وأولئك طمع -ذابعظم) يعنىطؤلاءالذينتفرقواواختلفواء ذا بعظم ف الأخرةوفيه زجرعظم
0
نرق واغلافعن
للؤمنين ع ف

1

ا

بالظارف وهوهم أوبعظيم
أو باذحكروا

(وتسود

وجسوه) أى وجوه

لكافر بنوالبياضءن
الاور والسوادمن الظامة

(فاما الذبن اس_ودّث

ونوعهم) افتقال هم
( كفرتم) خذىالفاء

والقول جيعا للع_ل ,به

واطمزة للتوبمزوالتكجت

عدوع عدي ل الوادت ارار 0111

معنت

بن رسول تت
بن الطاا

الثفعليه سلقالمن سسرهانسكن >بوحة الجنةفءايهبال+ساعة فانالشيطان مع الفذوهومن الا:نينا يع

حبو-ة النة وسطهاوالفذ هوالواحد قُ قولاءزوجل (يوم نديضوجوءوت-وذوجوه)يعنى اذ كر

نة وتدْودٌوجوهأهل
لأهسل
اوه
بوم تديض وجوهالمؤمنين ونسودّوجوهالكافر بنوقيل:يض وج

البدعةوق_ل نوبجيوضهالهامين وذ .ودوجوهالمنافقين وف بياض الوجوهوسوادهاقولان أحدهم
انالبياض كنابةعن الفرحوا السروروالكوادكنايةءعن الغوالزنوهذاجازمس تعمل يقال اننا

بغيتهوظفر بمطلوبوهاجبيهضهيعنى منالسر وروألفرحوأن نالهمكروهاسودوجهه وار بدلونهيعنى
ااض
يىهذ
بعل
من الزنوااغم قالاثلةتعاى واذا بش دهم بالانثىظل وجههم وذايعنىمن الحزن ف
الوجوهاثسراقهاوسسرو رهاواستبشارهابعملهاو :لكانالمؤمن اذاوردالقيامةعلىماة دم منخير وعمل

حمانطم (بساجنم

كسذملوكجهه
صاسلاس_تتشر بثواب اللهونه_مهعليهفاذا كان و

بهجيع الكفار وهوقول

واديضت صحيفته وأشرقت واسىلنور بين دده وعن عينهوشمالهوأماالكافروالظالماذاوردالقيامةعلى
ماقسدم من قبع مل وسيا تحزنواغتم اعامهبعذاباللهفاذا كان كذ لك وسموبجهسهوادالاون
وكودنهواءودّتصعيفته وأوظاأمتحاطت بهالظامةم نجكالنب نعوذوبفسضعلاةللره-جته من الظامات

بوم الميثاقفيكونالمراد
أ وهو الظاهر 1هم

بدياضالاون واششراقهواستنارنه

أ كرتم باطنابعد اعانم بومالقيامةوالقول الاثالنوىبجيواهضوسوادهاحقيقة تحمل فالوجهفيديض وجهااوءن و يكسىنور
كمةفى بياضاواودحاقيلقةط فهيه
ملس
وياكمسىةلاناغظ البياض وا
يوسود وجهالدكافر ظ

ظاهرا أو أهل الكتاب

ال جوه

وسوادهاان هلوقذفارأوابياض وجهالمؤمنعر فواانهمن األهعلادةواذارواسوادوجهالكافر

وكفرهيملع_د الامان عرفوا انهمناألهلشقاو (فاءالذي سو دّتوجوههمأ كفرتبعدايمانكؤذوقواالعذابها كنم
تبكرذسبوهلمالنةصلى ت,ت|كفرون) فأيىقالطمأكفرتمواطمزةاتو وباخلتقر يعذانقت كيفقال كغر:ممدامان
اللهعليهوس بعداعترافهم ”

كروىعنأب
تختلفالعلماء ذل ف
وهمل كونوامؤم:يفن المراديهؤلااين كفروا بعدابماءهمقل ا

بدقبل حيئه (فذوقوا

يادميهان بوامألمخيذثئاق حينقالطم لستبرفبالكوابلى فا امنلكل فكل من
األر
بن كعباانلهقا
منافقون وذالنكهم تكلموابلاانبالتهم
كفرفالدنيافقدكفر إعدالايمان وقالالحسن اهلم

وأنكروه بقلو ومقمالعكر مةهمأهلالسكتاب وذلكانهمآمنوامحمدصلىاللهعليهو-لم قبلميعثه فام
كروهوكفروابه وقيلهمالذينا رتدوازمنأبىبكرااصد يق رضى اللعنهوه ,أهلالدرتزق)ءن
وض وايرفءن الى رجال من ستىاذ
سم أنافرط-كمال عحلى
وهء
يلىهألئ
للةص
أمبسنعود قالقالرسولال
تلم اال
أعر ا

ل

ا

ا
ان

ا عحلفىرةمن انار ) وكنام مشفينعلىأنتقعوافى نارجهملا كنم عليسهمن السكفر(إفانقدكمنها)بالاسلام وهورد
غتم
شكن
(و
أوللشفاواً نثلاضافت»الى الحفرة
(هم")
اعللمىعتزلة فعندهمهمالذبنبةذذ و نأ نفسهملان تهعالى وااضميرلاحفرةأوا انار
فاصبحتم بنعمتهاخوانايعنى

اوة (وكتم (
فصرتبمر-جتهو بدينهالاسلام اخوانافى الدين واالوللايةعبدعد

رىف حفرةمثل شفاالبكرايس نكو بين
طنىعل
فشرفاةمن النار)بع
لىيامعشرالاوس والخزرج (ع
الوقوع فى النار الاأن وتوا على كفرم (فاهذ كمنهاً) أى لفاصكمبالايمانمن الوقوع فاانار

)
نهت
ولكت
دهع
( كذلك يبيناتلكم يان
وبأ

 8قولهتءالى (ولتسكن مك

أمةيدعون االلىخسير

كىن من أمةدعاةال اىلذير
نم أ
لمالا
مون بالمءروفو .نبونءن المنعكر)اللامف قولهولشكنلا

7

2

8

0

وشفاالحفرة حرفهاولامها

واوفاه ذاشنى ث_فوان
(كذلك) مشل ذلك
البيان البليغ بين الله
لم آيانه) أى القرآن
الذ 1 03

ْ

عد

5 5ا
ول ان كلةمنف قىولهمة > لاتبيينلالتبعيضو ك ل ن اعروجل واجلامن ادرو
عن المنسكر علىكل الامةفىقولىهتكانتم برأمأرجت لاذاس تأمس ونبالمعروف وتنيونعن المنسكر  0م
3:
فضجبعلىكلمكاف الامباولامءرلونفهسى عن المنكراما بيدهأوبلسانه أوبقلبه(م) عنأبىمعيد الخدرى ا
قالسمءهت رسو لاللهصلىالثةعليهوسل يقولن رأى مف

متكرافليغيرهبيد هفانليستطعفبلسانهفان

ماةيالرى آم ببالنمعروف
امةدع
ميسستطع فبقابهوذلكأضعفالاانفءلىهذ ياكون معنىالآبكةونواأ

أولئهت_دوايه لى هوات

0

ناهين عن المنكرومن قماهذلا|القول.ةول انالا بالمعروفواانهسىعن امك رفرض كفاية اذاقامبه م امعيخون الى رد
يدت بالعروف) عا
ارء
للىمالءامروف
,قد
اكللاانءفةمن لاي
واد سقطالفرض عن الباقين وقيل ان من هنالا:بء.ض وذل

ام أ اسصسنه الشسرع والعقل
دمعةو نالىالخبروقيل الان
والنهى عن المدكرلت زأوضعف ف ن ادخالافظمن قفوىلهولتكن م,تكأ
بالمعروفوالنهبىءن المسكرامامختصبالعاماءولاة الامفعلىهذ ياكونالمءنى يكن ع اآباملمءروف أل (ونهونع نالم
شانيبرنعن االلىلصهعلليهوسلم قااللمقدالئم فىحد ودانلةوالواقم استقبصهالشرع والعقلاو
ناهياءن المسكر (خ) عن البنعم
ها كثلقو.م استهمواعلىسفينةقاصاببعضهمأعلهااو بعضهمأسفلهفكانالذينف أىسفلهااذااستقواءن المعروف مأوافقالكتاب

الماءمرواءلى منفوقهاملوافلوقاًناخرقنافى نصدبناترقاولم نؤذمنفوقنافانتركوه,

وماأرادواهاكواجيعا ||والسنةوالمتكر مأخالفوما
الظاع_ة

وان أخذ واعلىأبدم.نجواجيعارال ميرالمذكورفالآبةهوكلةئ برغب ؤيهمن الافعالالحسنة وقد لهو

أو المعروف

ىلاسلاموالىكل فعلحسن بحسن فىالشعرع
عةدعاة ال ا
هناكناية على الاسلام والمعيقامكن أمةأى جا

وا مدكرالمعاصى والدعام

والعقلوقيلالدعوةالفىعلاميريندرج كتهنوعانحدم الترغيبفىفع ملايف.تىوهوالامربالعروف ||الااىللمبرتعامكفاىايف

والثافىالترغيبفى تركمالايذبتى وهوالهىءن اسكرفذ كرالحسن أولاوهوالخيرثمانبعه بنوعيه

من الافعال والتروك وما

مبالغةف البيانرالمعروف اسم لكل فعليعرفبالعقل والشمرع حسنهوا :كرض ذلكوهوماعرف

نعلت حامق ون

بالعقلوالشسرع قبهوةولهتعا ى (رأاولائكه ,المفلحون)تقدم تفسير قولد!عزوجل(إولاتاونوا كالذين
تفرقواواختلفوا) إ«نى ولاتكونوايامعشر المؤم-:منكلذين تفرقوايه-نى أه_ل اكاب وهمالمهود
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كثرالمفسر ينواختلفوافديناللهوأميه ونهيهوق_.لتفرقوا واختلفواءءنى واحد فروض الكفابة ولانه
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كلاب أهلالناروكانوافمسؤكفمروانبعي_دنابمانهم

والنكروعل ثة 0
الامى افقىامتهفانه يبدا

بإلسهل فانلمنفعترق
الىالمعب قاالله تعال

شرقتيل نحتدم الدماءوخيرةتيل نحت أدم فاصلحواأيهم قالفقاتاوا
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اليكم خن الآنفدعودفانهفىعزومنعة فقاقناةلدسمءناماقلت فتسكامبارسولاللهوخذلنفسكولربك
ماشثت فتكام رسوا لاللهط_لى العا يهو_لم فدلاالقروآندعاالى اللهعزوجل

ورغفبالاس_لامم

لناذء؟ا<ذ البراء بنمعرور ببدمتمقال
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قاءك
أقبااليعكم عملنىأعنونى اعون :هانفسكونس
كناطق نبيالغنعنك انع مت أزرنافبايعنا يارسولاللهفنحن أهل المحرب وأهل! طلقة
وال ع

ورئناهمسا كابراعن كابرفاعترض القوولالبراءيكاء سول الله صبىاللعهليهوسلأباوالطيدثميبهنان فقا
نياتاذنلكثم أظهرك الله
لعس
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ثقيبا كفلاء على قومهمعافمم ككفالةالموار يبن بفعساىبخنرجموعااثنى عشيرنقبياسعةمن
الخزرج وثلانةمن الاوس قالعادم عبمنرو نباقنلتاقدوذملامااجتمعواابيعةرسول االلللهصهلعىليه
وسإ ,قالالعباسبنعبادة بن نض]ةالانصارىيامعشمرا زرج هل :در ونعلام نبايعون اهاذلرجلانم
تبابعونهعلى حرب الاجر والاسودنكف:اتمتروا نان اذاكت أموالك مصيبةوأشرافكقتلاأسامت ٠و
ذانلآن فهو وخازسىفىالد نيواالآخرةوا نكم ترونانكوافونلهبمادء وكوهاليهعلىن» كةالاموال

وقّلالاثعراف :دوه فهووالله +يراخلدرنةاةواللواافاناناًخذهءلى »صب الاموالوةتل الاثمراف فاان
بذلاك يارسولالنهان>ن وفناقال!:+ةقالوااس_ط يدك فس_ط بددفبابعودوأول٠ن ضربعلى بده
هبىوس_ل صمرخ الشيطانمن رأس العقي
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بانفذ صومتاسمعته قط يأأهلالحباحبهل |افى
النةصبى اننةعليه وسلهذاعد واللههن | أزب العقبةيعنىشيطان العقيةاسمعأوىعاده اماوالةلافرغنٌ
لراكثسمفوالل اللصلىاللهعل».وس نفضواالى رحالكفقالالعباسبنعبادةب ننطلةوالذى بعثكباح

عكوولتاكنالى
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ان شدت أعْرانَ-لىأهلمنىباسيافنافقلر -ولالتهءل اىللهعليهوس لمن
رحالك فرجعنالىمضاجعنا فنمناعليها-تى أ ط بحنافلف أصبدناغد تعليناج|ةقر جياشحؤتنىائى
منازلنافقالوايامعشمرالمزرج بلغنانكمجدتم صا-بناهذ تخ رجونه من .أظبهنرناوتبانعونه-لى حوبنا
وانهوالله ماجى منالعربأ بغض الينأنتن بش الخرب بينناوببنهمن قافلانبءثمنهناكن مشسرك

قومناحلفون بالنهما كانمنهذاثئْ وماعامناه ويصعدقاوماإوابهو بعضناءنظبعاضلوىقام القوم وفبهم

الحر هثبشنام ابلمنغيرة الخ وى وعلم > نعلان جديد نانقالفقاتلكهلة ىكأنر يد أنأشرك القوم
بمافءاقالوهأبإجابرأماتستطيع :أينخذ وسأنستيد.ن ساداتنامثل نعلىهذ|الذتىمنقر يش قفاسلمعها
الحرث خفاءهماءن رجايه ورى هما الى و" قال والله اتتعائهماقال أ بوجابرمه واللهأ-ففاتالفتى فاردداايه

نعليهقل فقا لا ردم قا ولاننهيباصا لأنصدق |اغأللاسلبنهقالمانصرفالانصارلىالمدينةوقه 
شد والعقدفاماقدم وهاأظه رواالاسلام مها باخذلكقريشافا ذوأاصصاب رسولالنْهذَلى اللهعليهوسم
رة
طمجهم
بيهاافأ
فقالرسولالا'صلى التهعليهوسللادصابه ان اللهق جدعل (--ما<واناوداراتأمنون ف
المىدينة والاءحوقباخوانهم من الانصارفاولمن هاجر االملد.ىبنة أ بوسامةبنعابلداسد المزوىثم عامص
بر ببعةمعبداللبهن جةشثمتدابعأصصابر ولانه هلىالنه-ايه وسلرسالامدل.ىينةثم هاجررسول
ظهص_لى انعئاهيه وسرااللىى :ةمع اللاعزوجل هل المد::ةأوس هاوخزرجهابلاسلام و أصلوذات
الل
يعنهاميبيههااصلاة والسلاء ونأزلاللةعز وجل واذ كروايعنى «امعشيرالانصارنعمة اللَهعلي؟يعنى
ب
|الاسلاماذ كتتمأاعءديعنى قامللاسلام فالف بينقلوبباكيلعناىسلاء و بنبيهءليه ااصلاةواكلام

000

الا
قام واعفسل وطهرئو بهوشهد شهادة | ثمصلىركءةينثم قالان وزاقر حلاان اتبعكهال تخلفعنه

أحدمن قومهوسأرسإهاايكهالآن سعدبنمعاذثم أخذحر بتهفاانصرف!لى سعد وقوم» وهمجاوس فى
نادهم فاهانظرسعدالىأسيد مقبلاقال حاف,اللهلد جاء؟أسيد رباغلوجهالذى ذهب بدمن عند فاما

يد علىالنادىةلسع مدافءاتةالكلت الجبايانسفواالرلهقمادراتًبهتمرهتماهماهةالالا نفعل
وقسف
اللساسدت وقد

تان ببىحارثة خْردوا| اللأسعدن زرارةلقتاوه وذلاك أنهمعءرذوا أنهابنخالتك

ليحةروك فقام مسغعضدهالاذى ذ كرهمن حنارىثةفاخ_ذ الحربوةاثملقتاهلماأراك أغنيت شيأ
يفأدا
أينسعر
نمةن
| فانصرف اامهمافامساراهماء ط

انمارادأ نسمع منهه غوعدلفيومامتشتا مقال

]|لاسعدين زرارةلولامابدنىو بانلكقمرنابةمار .تهذاءنى تغشانافىدارنابما نسكرهوقد كان قال أسعد
اصعب جاءك واللةسيد قومهان يتيك( 2ا:نك أحد منهمفقاللهمصع باوتفعدفتسمعفانرضي تأمى|
ورغبت فيه قبلتهوانكرهتهع زلناعنك ماندكرهفقالسعد أنصةتم ركزالحربةوجاس فعرض عليده
529

صعب الاسلاموقرأعليهالقرقآانلافعر ذناوالتهالاسلامف وىجهه قبل أن.تكاء من اشسراقوجهه':س .له
ممقالكيف ته نعوناذا أسامت ومد خلمفىهذ|لدينقالاتغتسلوتطهرثومكثمنشهد شهادة الحقثم تصلى

ركعتين فقامواغ تسل وطهر ثو بهوشهدشهادةاحاق و ركمرك.ينمأ خذدحر0

الىنادى

قومهومعه أسيد -بضبنرفاسارأودمبلاقالوا تحافبالللقدرجعسعداليكمبغيرالوجهالذى ذهببهن
عند فاساوقفعليهم قاليانىعبدالاشهلكتيعفامو نأ مرى في؟قالوافسيضدلنانواأريا وأعننانقيبة
قااكللام رجا!كك ونسا_>ءلىسرا-متىتؤء:وابلئة ورسولهأقالمفساى فدار بنى عبد الاشهل
رج-لل ولاام أةالامس_ل ومامةو رجع أسعدبن زرارة ومدعب :ن ع يرالىمخزلأ سعد فاقامعند يدعو

الناسالاىلاسلامحتى ”دماقرمن دورالا نصارالاوفيهارجال و نساءمسامون وساماتالاما كانمن دار
أهبة ان «دوخطمةووا؛'لووافق ذلك أندكان فم م أبوقيسبن الاسات اششاعروكانوايسمعونمنه
و اطيعونهفوقفمهمء ن الاسلام -تىهاجر رسول اللةصلىاللةعليه وس[الىالمدب:ة ومضى بدرواح
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سسه
واخندق قالوائمان مصعب بنميررجع لىمكةو.رج معهمن الانصارا ل

دللوعم ااعقبةمن أوسطأيام النثمريق
يصى
للل
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فان
معابلنك وك
وهى بيعة العقيةالثانيةقالك
م معناراقلنمثمركين
رسول الندصق اللعهليهول ومعناعبد اللنه تمروبنحرامأجاور ناهاونت ن

قر امل نافكام:اه وقاناياأباجابرا لسكيد سذائدا:ناوثمر .يف من أثمرافناوابائرغب بكعما
 05فيهأن:كون حطبالاذارغد اودعوناهالىالاسلام فأس 1فأخبرناجيعاد رس ولاللةصلىاللهليهوسم

فشهد معنااعقبة وكان نقيبافبتناتلاك الالةمعقومنافى رحالنا-تىاذامغىثلث اليل حرجنا لميعادرسول
الفح اشعليه وتسمناسلل م ستخةإن تسال القطاحجالتاق التسيخد الغقبةوحنسبعونرجلا

لااان.أنسائناسيبة بنتكمهسبامرةاحدى نساءتى الاعجاروأسماء بنت عمرو بن عدى
اممنيعاع

تياس

ا

لطرزول امس اسفعايهوس حت حاءناومعهجمه

العياس بن عمد المطاب وهو بومئ  1ءلىدبن قومهالاانهأ حب أن> ضرم ابن أخي هو يتوق لهفاما

جلسناأولءن نكا املعباس بن عبدالمطلبفقاليامءثمر المزرج

وكانتالعرب.مونه ذا الى من

انسار زرج زر هاد ماهداان مد امناحيث قدعاءتم وقد منعناهءن قومنايمن «وءلى مثلرأبناوهو
ىانه قد أنىالالاتقطاع اليكوالحوقب فانكنمت ورنانم وافونلهبما
ففعزمن قومه وبم:لعدةفهو
دعوكوها! ويمهانعوهمنخاافهفا جموماتحملتمبهمنذلكوان؟نتتمزون| د مك لوه وخاذلوبعادلخروج
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وتلاعاموم اقلراقآلكناياس بن معاذوكان غلاماحد ثاأىقومه_ذاواللةخ_يرماجة لهفاخذأ بوالحيس
تاابا
مء:ا
صقدج
فرى ا
افلءم
ذمةك
هدعنا
و بجههااياس وقال
<فنة من البطحاء فضرب

سوقامرسول

زرج فلم.لبث اباس بن
داوس
خنال
ابي
واث
اللقصلى النهعليهوسل عنهمونصارفرا الىالمديئةفكانت و قه بع
معاذأن هلك فاماا,رادانئةعزوجلاظهاردينهواعزازنبيءصل التهعايوهبل خرجرسولالتدد_لى الل

فموسم فاليذىءا!ق! :غرمنالانصارفءرض تفسهعلى القبال"من العربكا كبادنتعفى ك
عليه وسلال
عر#رهطامن الزرجأ رادالله هم <_+يراءرهم سه نفرمادعنابنزرارة وعوف؛ناارث
موسم ولق عند ال م

وهوابن عذراءورافع بنمالكالتعلانى وقطبةبن عامىبن نرددةوءة.ة بنعامسب بنإنىوجابربنعمد الل
أمقالوا نفرمن !خازرج قالأمنموالى|ايهودقالوا
رضىاللهءنهم ذقالط ,رسولالنةصلى اللهعليهوس! من ت

نمقال أفلاتجا.ونحتىأ كام>قالوابخلىسوا امععهاهف,د االلتىهع زوجلوعرض علمم الاسلام وت
عامهم القرأان قالوكان مماد:ع التهطمبهف الاسلامأنيهودكانوامعهم ببلاده,وكانوا أده-ل كتاب وع

وه مأهل أوثان وشرك وكانوا اذا كان يضومشعقالوا ان نبياالآنمبءوث قدأظل زمانهسنقيعه ونقتام
ا

ا يه وسل أوولتاكاله رودعاهم الىاللعهزوج-ل قال بعض-هم

لبعض باقوم تعامون واللهانهاانى الذىتوعدكبهسهودفلا.بقن اليفهاجابوهوصد قود أ ساموامعهوقال

انافدتركاةومنا ولاقو م لمهمممنالقداؤةواكمرمابينهمفءسى اللةأن جمععم بكوسنقد م عليهموندعوهم
الى مرك فانحم عهمانتهعايكفلار جل أعزءتك ثمانصر فواءن رسولاللةهلى النهعايهوس راجعين

هم
يتى
فم -
اسلا
شاىلا
ابلىادهم فاماقدموا المدينةذ كرواطم رسولااللتهصهلعليه وسل ودعوض ,قال
فلنيقدارمن دورالانصارالاوفيواذ كررسولاللةصلى النةعليه وسلحتى اذا كانالعامالمقبلواالفموسم
من الانصاراشماءسررجلارهم أسعدبن زرارةوعو ف ومعاذابناعةراعور اف:عنمالك الكولاقوذ كوان
3

القس وعيادةبن الصامت وز بدبن ثعابةوعياس إن عاد ةوعقرةبن عاص وقطية بن عفاهموٌلاء

ةالاولى فبايعوا
اعلقيعةقويهى
خزرج.ون وأبواطيثم بن التعوان وعو عر بن ساعدة من الاوس فلقوهبال
رسول الثةدلىالنةعليهوس_إ علىبيعاةلنساءعلىأن لايدمركن,اللهشيا ولاسسرقن ولايزنين ولايقتان
أولادهن ولايانينببهتان يفتيرنه بين أببمدن وأرجلهن ولايعصدنك فىمعءروف الآيةفان وفيت فلك1-52

' انغشيتم شيأمن ذلك فأ نتم:حدهفى الدنيافيوكفارةوان ستر ليم قأمىاص؟لانلىةعزوج_ل انشاء

غة رلكمقالوذلك قبلأن .فرض اححربقا فللمااانصرفالقموإعثمعهىمصعب إن عدي
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يىقل
اف
سشممة
ااءال
ذالته
لن ب
كانوا مهدونو حاالو
عليهوس! فانالذلهتاعكقالاىلوماالله بغافلعماتعملون © قولهءزوجل (ياأيهاالذينآمنوا انتطيعوا
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لفك عن

لز يدبنأسلمشا سبانلقبيوسودى شيوكخاانءظيم الكفر
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ةابق) ا
يسكت
ربها من الذينأوتوا ال

 0المؤمنينعن اتباع

أى من
راظه
ا فغ
منف»
م.فاىس يد نو
شديد الطعن علىالهميسن فر بنغرءن الاوسوال#زرج وه

سندعينله
هؤلاء ااصاد ب

بقوله (بأيهاالذين آمنوا

الفنّهموصلاح ذات بينهمف اىلاسلامبع ادلذىكان بينهمم انلعداوةفىااهل ةوقالقدا جقع مبلنىاقيلة
يعمهدم واجاس معهم
لله|
اال
واااجهممعن قرا رفامىشابامن المهود كن معه فق
موده البلادوالله مالنامعهماذ
ثمذكرهم بوم بءاثوما قكبالنهوا نأشدهم نعضماكانوااونلتون فيهمن الاشعار وكانبوم بعاث نوما
تكام القومء_:د ذلك وتنازعوا
فعل
اقتتات فيهالاوس والازرج وكان|اظفرفيه الاعوسلى الازرج فف
وتفاخروا-تى تواثب رجلانمن الحبينعلىالرو5هماأوس بنقرطىأبحندىحارثة من الاوس وجبار
أصاحبها نشدت والنةرددناهاالآنج_ذعة
مالاا
ان صخ رحد بنىساءةمن الخزرج فتحقادولهافق

8اهر واهحىرة'فرجوا اليها وااضمت
وغضب اافر يقان جيعاوقألاقد فعا!:ال#لاحالسلاح موعدالظ
لذرج

الاوس والخزرج بعذهم الىبعضءلى دع واهمفىالاهلية فبلغذلكير

ان تطيعوا ذر يقا مسن
الذين أونوا اللكتاب
بعد

بردوم

عانم

كافربن )قل مسشا س بن
قس اليوودىعلى نفرهن
الانصارمن الاوسواخررج

يفحىالس طم يتحدثون
فعاظه دهم ونلافهمقامس

البسم فيءن٠عهمن المهاجر بن -تىجاءهم فقالبامعثيرالامين أبدعوىالماهاي_ةوأنابين أظهرم
شابامن العودأنيذ كرهم
ت رجعون الىمأ  5نتمعليه كفارا
كألف
يلي-ةو
بعد اذأ كرمك اللبهالاسلاموقطعع_:ك أم الماء
يوم يعات أعلهمبغطبون
فوم انهانزغةمن ااث_يطان وكيد منعدوهمفالقوا السلاحمن أبديهم دبكاوداعتاق
الله فاعلرق
وكان بومااقتتات قيه

نيم كح

رايعرسوكان م

اندعهوس[ ستامعينمطيعينةالجابرفاراًيتبوماأقج

أوولأاحسن رامن ذلك اليومفانزلاللهعزوج يأ الذينآنوا انتطيعوا فر يقامن الذنيأونوا
دلكذر وجباطلاك فالىدنيا
الكتاب يعنىشاس|اليهو ,دى وأحعابه بر5دووكبعداعا:أ كاذبن ) ا
ءوف الآخر #النارثم قالتعالى (وكيف
افك
مسف
ال+لربد و
بوقوع العداوةواليغضاءوهيحان الف:ةوا
سمو

بخص م مج ممصي جاع مجع صصق
ميم بلس سمي سبع مج صقمعم بص سم ص وو

ويه« ممص ممح مج حوعع ع 0ادبت مع مخ وتمده/حدصت '

قيلغالبهىعلي_هالس_لام فرج اليه-م فيمن معسه :من المهاجر 'بنوالا نصارقة الأ عون
بالاسلامواً2 20

جاه

الاوس والمزرج وكان
الظفرفيهللاوس فة_عل

فتنازعالقوم ع:دذلك

وقالواالس.لاح الاح

وأنابينأظهركبع داذاً 5رموالله

فعرفالقوم انها:نزة4م عن الشيطا نقالة و١اااسلاحوعا:اق بعذهم نعضابا كين ؤازاا
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1لن الى صلىالل ليهو( وابراهم»تروك اد يث فال ىبن مين
نان خمر:
بن عماد 0-1005

ابراهم ادس بأقةقالابن!_:ذرواختاف العاماء فى قولهتهالى .ن استطاع الي هسبلا فقالت طائفة الآب

ويحوزان حكون من
|اكفرانأى ومن لمرشكر الآبة ب«ضافعلى كلمستطيع لاحج عد ايهالسبيلبإى وجهكانت الاستطاعة المج علىظاهرالآبةقل
ماأنعمتعليهمن >_ة ورو يناعن عكرمةانهقالالاستطاعة|اصحة وقال|اضحاك اذا كيانحشاابافلءو جرنفسهبأ كلهوعءقبه
تطاعة على اطاقةالناس الرج_ل ادلزاد والرا-إة ولايقدرعءلىالثى
سما_لك
اال
لوق
اكه
ام وسعة الرزفوم حج -تى «قضى نس
بوجبان نةدنى منظاهر
اجاعالاهل العلر
على العموماذلا نعمخبرانابتاعن النبىهلىاللهعليهوسلم ولا

(افلانلهغنىعن العاين)
انان علومموعن طلعتهم
وىه_ذوالابة أنواعمن

للك كف والتشديد نيا
اللام وعكل أى اتمحق

سن وسعيدين جبير
حال
لاكق
اذل
وآخر ,تقد رءلى الى لىرجايهوقاات طائةةالاسةتطاعة ازادوالرا-إة ك

دهأما
حهان
ومجاهد وأجد بحننمل وا-تجواحديث ابنعرامتهم وقالالشافالاستطاعة وج
أنكو ن الرج_ل مةطسيع بيدنهواجدا.ن مالهمابباغه! لج فتكوناء تطاعتهنامة فعايهفرضالج
والثالى ل بقد ران يثدت علىالرا<لةوهوقادرعلى ٠ن بطيعهاذا أعس«أن > بجدنهأوقادرد لىمالو بهدم
يستأجره الدج ع نه ف -كون هذاغر:نلزمهفرض الحجأ 0| .لزادوالزا لافهوان جداراحل

2قةءن
هن الزادما يكف..لذهابهور جوءه فاضلاءن :أوفلةف
ومنباالايدالفف.ه لثلية
للدراد انكر برله فلن
الارضاح تع

كلك الامهام

والتفص_يل بعك الاجال
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وه نها قولهوءن؟.فرمكان
ومن مج نغليظاء_لى

تاراق الحج و.نهاذ كر
الاستءناءوذلك دليلعلى

اعلنعااين وان ميقل عنهوما
ن|ى
غهاذ
ت لاي
سهان
اه؛مر
عن
عن العالمين تناولهالاستغناء

ملماالةولانه يدل على

الاسغناءالكامل فكان
أدلعلىعظ م اأسخط
الذىوقععبارةعنه

ت
ونقفى
وو+جدرفقة >رجو
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لزمه أفقنهم وكسونهموءندينان كانعليه

جرتالعادتعرهوجأه ل اابلدف ذلكشالوقت فخأرنجواق-له أوأخروا

لاباز.هالخروج معهمو يثترط انيكون ااطريقالخروج الىوة تلاإصاونالابقطعاً كارن ملإةت
أمنافانكانفيه خوفءن عد ومسل أوكارفأورصدى .ذا بالخفارةلا بلزءه و يشكرط أن:نسكونمتازل

الماء مأهولةمعمورةعد فباماحرت|اعادة بوجوده .و المناوءالزادفانترق هلهاندنا ارت ! 1

د-لةو هوقاد راعلمثذى أومد الزادوهوقادر عاللىا كتساب لابازمهالمج
ا فلانازمه الخروج والوللرا

لندك
اج ع
عند من جعل واجلدزاادنوالرا< إةشمرطالوجوبا جو إست<ب هأن يفعل ذ اث و يلزمهمالح
لنه
ضرجى برؤّدولهم كك
اب
نااك يم بغيرهفهوانيكون الرجلعازابنفس_+بانكان زمناأأويلدص
وبهذوللده أوأجني
ان:تأجومن :عج عنهفي<ب علي هأنب تأجر.ن >جعههوان كنلهمال ل

الطاعة فيان سج ع »_:لزْمهالمسج ان كانيعتمد علىصد قه لانوجوب الج.بتاعللقاستطاعة وع- :دأنى
حنيفةلا حب الس بذ ل الطاعة و عند مالاك لاب لى من غ صب مالهوةةم نن أوجب الجبيب ذل |اطا-2

ماروىءن ابن عباس ةالكان الفضل بنعباس رد يفرهولاللههلىاللعهايهوسل خاءن اهم أةمن خنع

مرف وجه|افضل الىااّق

أسدةفقيه لفعل! فضل ينظراابهاوتنظراايه-ؤءل رسوا 0

الآخرقالت,ارسولالدانفر يذه أللةعبى ع .ادمق الحجأدركت أىش يخا  ----انثت 5

الرا<لة أفأحجعنهقانلموذلك فى حت الوداأعخرحهفى !دمحي ينوقولهتعالى(و .نكفرفاناللهغنى
حضج جنته وكذربدفاناللهغنىء:هوعن تدوع هودن
اعلنعالمين) يءنى وهن يد ماألزفاللة..ن حفر
جيع حلشدوقيلرك اوعضي

ترك فو

در

را

ا

ا

رسولالله اصللبهعليهوسلم من هلك زاداورا-إةتباغهالىيت اللهومحج فلاءايهانعوتهودياأو
نصرا نياوذلكتعاانانللى يقولولتهءلى ألناسحبجالبدتدن استطاعاسلبييلا ا خرجهالترمذى وقالهذا
حديث حنسغر نسعلرافهالامن هذا الوجهوف اسنادهمال وهلالبن عمد اللهمحهول والحرثيذعف

افلىحديث وقيلهوالذى ان حج بره براوان قد لبرمه انماوقيلنزاتف اليهود وغيرهم.ن أصعابالماز
حيث قالوااناءس امونفنزات ولنهعلى الناس حج ال.يت فل>

<واوقالوا الحجالىمكةغيرواجب وكغروابه
فنزات

ااا
التى! اكسياف ذلكوفولاعزوجل (رل عةل الناسجح ا بدت أى وللةءلىالناس فرض ححجابوت ْ
والحج أحداأركانالاسلام(ق) ع نانع رقالقالرسو لالتهصلى الطةعايه وس ىْ الا لامعلى .+س

الهالاالنهوان مد ارسولاللهواقام الصلاةوايتاءالزكاةوا ل جوصوم رمضان فعدالنىد_لى
شهادة أنل ا

اللهعليهوسل الج ٠ن أركانالاسلاماللهسة(من استطاع اليهسبيلا) يعنى وفرضالحج واجبءلى*ءن
يلتالاىحلجحرام
استطاع من أاهللت#كايف وواجدلالبسبي

منهجهم مسيرة مالتىعام

(فسل) فىفضلالءيتوالحجوااعمرة(ق)عن أبىذرقالقالرسولالنةصلى اللةعايهوسلم ا نأولست

(والةعنى الناسحجالبيت)

وضع للناسمباركايه_لى في اهلسكعبة قاتثمأىة ل 'لجد الاقصىقيايتن؟وماقالأر بعونعاماءن ان
عباس قالقالرسولالله صلىالنهعايه وس(نزل!راحلخاسودءن الجنةوهو اشد براضامن اللإنواعاسودته
أجهالتره ذى وقال حديحثسن يح ولهعن» قالقال رولاننةصبى اللهءايه وسلفاىجر
خطايابنىآدم خر

١افق رلهعليهم فرض

هقعن عبد
له ع
وتام
واللةليبعئنه االللهبقويمامة ولهدعينانيبص مهماوا-ان بنطقبهيشهد علىمن اس

نو بن العاص قالسمءترسول' الللهةصعلليهو .م بيولانالركن والمقام ياقوتةان من باقوت
اعللمهر

الحج حج البتكو غبر
أبىكروهواسم وبافتح
مصدروقءل هما لءغدانق

اك

الج ةطمس النهن رو*ه_اولوم يطمسنورهمالاضاءتاما بينالمثسرق والمغرب قال الترهذى وهذايروىعن مجوضرععلى أنهبادللبعض

|بنتمروموقوفالاق)عن ابىهر درةان رسول دنهصلىانتهعليوهمسلقالاتشدواالرحال الاالىثلانة مساجذ من الكل (استطاع اليه
المسجد الحرامومسجد الرسولوالممجدالاقدى (ق )عن أبىسعد الخدرىان لنب الليسهلامقاللاتشد
ىهذ وااللجمدرام واالىل.جادقصى (إم) عن أنىهر برةقال خطبنا
دجد
جمسا
سانة
ماىثل
الرحال ال

سبيلا) فسمره الى عليه
لام بإلزادوالرا <إة وااضمير

افليهلابيتأولاحج وكل

رسوا لالههلىادهعليهوس فقا ها اناسقدفرضء>.1م المجفجوافقاللهرجلفكلعاميار-ولالله
اجبسثتولطاءم عنابنعمرقالجاء مااألتىىالثئع ةزو سبيل
افة الر سول االلللههصعلل».و .ل لوقات أعلمو
ثاط
فاسكثتلحتاى ق
اليه ولانزل قوله تعا فى
بمج قااللزاد والرا-إةأخرجه الثرهذى وقال
رجل الاىلننىصلى النةعليه وسلمفتقاليارسولاللهمابوج ال
حد اتاسجروابراكم وير بدالحوزىا لي قد:كا م فيه بعض أهلالعمنقبل حفظه(ف) عن ألى

وللهعلىاأناس مج البدث

انملحج المبرورليسلهجزاءالا
واي
اةلم
مفار
عةملرىة ك
لعمر
عفان سول النةصلىاللعهليه وسلقاا الل

جع رسولالله د_لىانله

الجنةوف روايةسمعترسولاللةصل اللعايهو»لم#.ولءن حج للهعزوجل وفى لفظمنن جح هذاالييتفل

عايهوس_لٍ أالهالديان

يرفث وم:فدقر ج عكيوم ولدنهأمهأخ ارجلهترمذىوقالخفرلهماتقدم منذنبهوعن ابن«سعودانرءول
االللهنلىةع ليهوسلملا حوابيناليوالعم درفائهما:فيان الذنووبالفقركاءنفى الكير خ.ث الحديد بعال كحت عليك المج

اهم نذطبهم فقال ان الله

والذهب والفض_:ولدس لخةميرورة نوابالاالجنةومامن مؤمنإظل
بومه سيد به لشدوا .قامات.نه ملة
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سدث
ححدد ي
أخرجهالترمذى وقال
واحدة وهم الهون
مسايبى الاابىماعن عينهوشمالهمن رحاأوشج راومدرحتى:قطع الارض منههناوههناوقال الترمذى
وكفرت,ه جس مالقالوا
هاذحديثغر يب ولهعن ابن عماس قالقال رسولاللهصبىالنه دليهو_-ل.ن طاف بالببت جسن ص 5

زوين نه ولام[ اله

افطل فأحىكام تتعاقبالخنج قاالعلاماء«المموجاجب علىكلمسولهوأحدأركانالاسلام الجسة
ولوجوب المج شةسسرائط الاس_لام وابلوغ وال_قل وار بةوالاستطاعة ولاب ا

ولا تمده فنزل

يث
دذ |
ىه
ووبهكيوم ولدنه أمهقال الترهذح
خرجمن ذن

فارايس
كصاجل
اتلال
نوح
والجذون وا

غر بس

منأهلالقربةولا< حك.اقوالال :وونلاجبءلى المسبى

مع
تعبد
جال
اءتق
وبىو
والعيد ولو<مج صبىيعةلأوحيجءبدصيحهما تطوعاولا!سقطالفرض فاذا باغ!اص
يهما شرائط الحيجوجب عاموماان كداثا ناولا بعلى غيراالمستطيع اقولهتعائىولته على !لاس حج

الييت مارسختطاع اليهسبيلافلونكاف غيرالمستطيعالحجوحج صمحجه وسقط عنهفرض جتةالاسلام
والاستطاءة نوءانحد
1222

تت

أن /كونب_تطيعا تبه والأحران,يكومنسةطيعا بغيرهقاما المستطيم
لللللُشششُيي يييبي

ل

باك

زوهدى اعالمين)لابهفاشووء شبد هم ده اركاوهددى حالان من الضميرفوضع لإفيءناتبدئات)#لاماث واضدات لانلتدس على د

(مقامابراهيم ) عطفبيان اقولها بات بدنات وصح بان +ناعة بإلوا<دلانهوحدهعنزلة .ياتكثيرةاظهورشأنه وفوةدلالتهعلى قدر:

رىةالهماء] بةوغوصهفبهاالى
الننه الىونبوةابراهم عليه 'ل_لاممن:أ؟يرقد مهفىجةرصاد أولاشمالهعلى؟ ترلاان أث|رالافدمخ ف
الكعبينانةوالانة بعض الصعدرة دون بعضانةوابقاء «دون سائراناتالاندياءعايومالسلام آنلهابراهيم خاصةعلىأن (ومندخلهكا

آمنا) عطفبرانلا .باتوانكان جلةابة |-ثيةأشوسرطية من -اليمثعنى لانهي لد علىأمندا خلهفكانهقيلذيهآات بينات مقاما نراه

وأمن داخله والاثنانفسمىاججم > ( 2 )5/11ديوزأنين كرهانانالا.انو يطوىذ كرغيرهمادلالةعلى نكا
الاناتكانه قفيلهابات
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|]الالمىفيه وقيلهوأوبلابليبترك+ةوصزيادةال+بروقيللانااطاعات وساثرالعبادات:تضاءف و بزداد
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عهلى وعية لاع الختارلافيهمن تااللاتيىالايقد ,رعايهاغيرءوقيل هوهدى
ة في
لان
ايلل
لموق
داته
||صل

الرماة واهتتناع --

فتعالى (فيه
للاءاللمينجانلةىلان منقصدهبانصلى ليهأ وه فق أدوجبانّتعالىكالجنةبرجته قوله

بكتري 0

الآليات بينات) أى فمهدلالاتوا اض<ات على حرمة» ومنبد ف لثماختلفوا فتفىسير تلاكالآيات فقيلهى

طقى الذكرقوله
ونحوه ى

قولهمقامابراهمو٠.ن دخلهكانامناوقيل الا"بات غبرمل كورةوهى مايدل على ؤم_لى هد! !ابت

منهاان

عليهالسلامحببالح*ن ||الطيرلااطيرفوق االطكعوباةءفبىل عنه,انارذفاوصلالهايينا وثمالاومنهاان الوحوش لانؤذى بعضه
ااءومنهاان الطيراذامص ض منهئ استشى بالكعبةومنها
هظب
طاناهيدجال
ب
هل_ا ل
نلك
دنيا كم ثلاث الطيب ||فىالوحرلمحاتىا
فة|] اتلكبعلقوبة ان ا:تمبكحومةلبتوماقصد دجبار بوءالاأها-كهالنهم أهلكأصصاب اأفيلوغيرهم
والنساءوقرةءايانىصلا
فقرة عينىلبس ءن الثلاث ||دمن الآناتالتى فرياهلااجسود والملتزموالحطيموز صم ومشاعرالحججااتى فيكاهامن الآباتومنهاأن
بلهوابتداء كلام لانها ||ابلبانماءهذاالبيتهوا جلي لوالمهتدسلجي وياللماتىهوابراهم الخوااللمساع_د فبنىياتههو
جالذىكان يقومعليهعند
لست من الدنيا والثالث [] اسمعيل فهذهفض.لةعظ_مةاهذا! الببتوقولهتعالى (مقامابراهيم) يدنى اح ر

مطوى وكانهعليه السلام
كي

اثالث شيا

بناءالييتوكان فيه أثرةدمى اراهيمفاندرسم كاثرةالمبم بإلابدى (ومندخلهكانآمنا) قل كانت
عل أن ارلادعرفويي
الا ل كورة عقيبقولهانأوليت وضع للناسموجودةف جيع ا حرم

علىأنه  5-52عند !|دح له كان 1امناحح_مرمو :بدلعليه يضاادعوة| ,راهم حيثقالرب ا!جاءللبهلذدامنابعنى» ن أن

ل
ق.نتمن
لحرمأ
ا-لال
أنيذ كرشيأمن الدنيا ||هاج فيسهوكانت العرب ,قلبعطهمعضاو يغيربعضهم علىبوعكضانمن دخ
أعلناحوما امناو يتخطاف
فذكرث_ياهومن الدين []دالغارةوهوالمرادءن احلكآبةعلى قولأكثرالمفسمر قبالناننه تعاىلأ وليرواناج
 | 01الائرأنه أالناسمن حوظم وق لمعن الابةوءن دخلوعام عمرةالقضاء.ع رسول!للهصبىاللهعلي وهس كانآمنا
لماارتفع بذ 'دان الكعية

وقيلهوخبرباعلنىامس تدقخيد_رإهودمفنامنوهوهوقول!نعباس حأتبىذوهحبذيفة اىأنمن

اي_ دوفىمنه لقصاص أوا+دف الحرم
لرم
هلىا
نا
التجا
فافا
وجب علب القد_:ل قصاصا كان وحد

اسكنه لايطعمولاببايع ولايشارىولا .كلمو يضيق عليه<تى حرج هن الحرمفيقامعليهالحذ خارجالخحرم

مياهه
هاجذجارفةاقصتد ف
وقي-ل اندجاء 0
الشام الى مكة فقاات

فلحرم وأجعواءلى
وقالالشافنى اذاوجب عاء-هالقصاص ارج اهرمث الى الحرماس_توفىم »:ا
فملعآننبةومن دخله
أنهلوقت_ل فىارم أوسرق أوزق فانهرستوفمنهالحمدف اهرمعقو بةلهوقيل ا
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بايذلكالىاللتهعالىكا نامنامن العذاب يواملقيامة وقد لومن دخله كان م
الى

رم أسدك فلينزل فاء نهذ || رفوضعتهعلىدري

قدمهعليه <تىغس_لتثق ,رأسهثم حواتهالىثةهالاسر-حج فبك الم الارفي '1رقد ميهعليهوأًمانءن دخلهبدعوةابراهيم
ت ليهالىلام رب اجءل هذا

هنهلوظفرت فيه بقاتل
رضى اللع
للحرم ميطلبوعن مر
البلد آمناوكان الرجللوجنىكل جنايةثم اتج ااىا
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فانبعواءلةابراهم حنيفاوكانهنع أعظمشعائرمأة| براهيم!لج الىالكعةذ كرق لهاذبهةفضيلةاليبت
ا

ياب اح وقولان أديت وشعالناسالولهواقرد السابقالتقدهعلى ماسواهوقيل
يرع عل ج
كرابم لذنالذى بوجد
0

ابتداءسواءحصلعقيبهثئ آآخرأو حصل وااعنى! 0أول بيت وضعلنااس

اللهموذهاللطاعاتوالعاداتو قزةلادلا ةوموضء اللحج وللطواف ترزدادفيها له-براتوثوا .ب

ااطاعات وكوانهوطعللناس يعنىيث_ترك فيهجيع الناس كقالتعالىسواءالعا كف فيهواليادفانقلت
اافهلاناسأخر ى بقولهرضع لاخاس قلت امااضافةه الى
_ى+صميةفى قولهوطهر بتىو ض
ناففهسال
كرف أض

نفس_»فءلى سبي النشسريف والتءظملكةهولهناقةوأماالالهضافته الىالناسفلانهيث_ترك فيهجيع
وا اهمؤيقولون
ءين
اب ب
باق
لبتع
الناس لانهم وضعهم وقبلةصلاتهم لاذى ببكة قبلهىمكة نفس_هاوالء ا ر
ضر بةلازب ولازمو قيلبكةاسم موضع البيتومكةللابسمادو فىاشتةاقككة وجهان أحدهماانهمن البك
بايلسر_هسيمد.بتنيكءلانالناس
الذى هوعيارةء ن الدفم لبكه بكهاذادفعهو زاجهوطذجاق

يلها كون فى بزدجو انافطواف وهوقول تحدبنءلى الياقرو>اه_د وقتادةالوجهااثالىسميت
كةلانهاتنك أعناقالجباب5رَأى تدقهاء ل.يقصد هاجمار سوء الاقصمهاللهتعالى وهذاقولء.داللهن

١ولامب تك اعناف
البابيرة أى ندقها لم

مءصكل مافيهمن
اهوا
ذعأم
اضر
هصيل
كلف
ةتميذالائكهاءن قولالعربتلكا
الزروما ماكقةفسلمي

بقصدها  2الاقصمهانله

الابن وقيل لانهاءك الذنوأبىتز بلهاوسميت مكةأم رل-ا.نالرد_ةتنزلبها والخاطمةلانهاتخطم من

(ماركا) ثير الي رلما

اسئخف حرمتهاأولسانا
بلحناطم بعضهم بعضاءن الردةوسميتم القرىلاءها أصلبكللدةومن نحتها :حمل لاحجاج والمعمر بن
دحيت الارض واتاف |اعاماءفى كون البيتأوليستوضع اناسعلىقليند تماانه أولفىالوضع من اللواب وتكغر
والبناءقالياهد اق اللههذاالبيتقبلأن اقش أمن الارضين وفىرواية»:أن اللهخاق وضع

العاات

النت فلأن كان شيامن الارض بافىعاموقيل هوأاول«دت ظهرعلىالومجاهءء:د خاق السهوات
والارض

خلقهةء_ل

الارض باعام وكنز ١ددة بيضاء لىو+هالماءفد <يتّالارض من نحته وه اقول

ان عمروحاهد وقتّادةوال دي وقيل هو أولبدتبنىعلىالارض وروى عن على بن سين على رذخى

اللانكة أينطو فوابةثمأمس

اللهعنهم اناللهتعالى وضعنحت العرش بدا وهوالبيتالمءمور وأمي

ب قولهواسمهالضراح
الذى فى ااقاموس ان

الضرااحالبتالمعموررق
السماءالرابعة زه مصخدحه

د

رشان

اطاوقأخر الماءإبيتالعمور
كع
وقوانة
يط

رررى

ان اللاتفكة بنوهقمل خلق

دمبالفىعاموكانواححونهفاماحته اقادلمتلهالملائكةبرعتك باآذملة_د حتجناهذا البيتةبلكبانى
وطاف بهاو لقذلك البناءالى زمان نوحعليهالسلام فاما كان
اعية
هالك
اناء
نىبد
رعال
فلهت
الوحشة فامى ال
الطوفانر' فعان اهلبيت الاىلسماءوبق ٠وضعالبيت| ١ اكهسضاء لكان بعك اللهايراهيمعايهالسلام قام 8س
بدناثه القول!كإنىأنالمراد .ن الاولية كونهذا أول بت وضعللناسمباركاو ندل عليه سياق الانة

وقوهلوهتعالى للذى بكةمبارو

شاد م الىعلىبن ألىطالب فقالألتاخيرنىدن البيت أهوأأول

بيتوصع فى الارض قاللاقد كان .3لهبوت واسكنه أول ب توضع لاناسمباركاوهدى وفيهمقامابراهم
ومن دخإه كانآمناوقال اسن هوأول.س_خدعبد اللهفيهوقالمطرف هواًول بدت وضعلاعبادةوقال

الذيحاك هوأول بدتوضع فيه الإركوةأول بيتوضعلانسابح اليوهأول يدتجعلقبل لاناسرف( عن
ا

لست

ردول تسو

هل وساعرن ول مسج
ينع

ادا
وضع ف الارض قال

اأى قالالمسحد الاقصىقات؟ بسنهماقلأو بعونعامائم الارض للك مسد
| البخارى فأن!فضل فيهوقوله (مباركا)
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لي مااأدركت ااصلاةفدل زاد

يعنىذا بركةوأصل |ابركةالنمووالزيادة وقي لهوث.وتالخير

مدمكابدءونه فر ؤاءلىاخراجالتوراةو هتواوفيه دامل بينعلى صدق النىعليهاللام وعلى جواز
يسبب ظامهمو بغيم لاخرب ق

النسخ الذىيشكرونه(فن افترى
عليهما السلام (من بعد

ذلك )من بعد مالزمهم من
اللقةاطعة (فاولئكهم

هن_لذابر اهم ونورح
الفكىكا
حمرهامن ذ
اللهكذب) بز
علىال

(/:ا؟)

ننب لوم الابلأرمهابعةوب على نفس_هوق يلا ماحرم يعقوبلومالحزورتعيدا
وصفلهالاطراءا ت

نهتءالىوسألر به أ«نحزذاك ره اللهعلى ولدهوهوظاه ,الآبة لاناننهتء-الى قالكلالطعامكان

ارائ يلثم استئنى ماحوامسسرا يل علىنفب-ه فوج ب بحم لا_..ةثناء أن ,عونذلك حراماعلى
حلالبنى سس
 0أماقولهمن لقأبنتنزل التوراةفءناهان قبل انزالالتوراة كان كلأ نواعالطعام <لالا
سسرائيل سوى ناحرمهاسرائيلءلى نمةساههد نزول التوراةفة دحومالنهتءالىعايهمأث_ياء كثيرة

الظالون) المكابرون
الذين لانه_فون ه-ن

أنف_هم ولاءاتفتون الى
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الببتات ص(دققلالله)

اختاء وافىحاله_ذا العاها م ال رم على+ش اسراثيل بعد زول التوراةفةالالسدى

حوم اللمعليهمفىا ادوراةا كانواحوموهعلىا نفسهمقبل نزوطأوقالعطية!  6كانحراماعاموم بتحريم

افخىباره انلهم رم وفيه

ا دخا
االى
لهنع
انتى الل
فلا
اسرائل فاعنهاقا

تعر يض يكذمهمأى بدت

بحرمها اللتثوفرىاة وااحرمعلهم بنعزودل التوراةاظامهمكاقالتهالىفبظل من الذينهادواحرمناعليهم

النله تعالى صادق ذها

طيبات أحات طل,وقالتعالىو.على الذين هادواحومنا الىأنقالذلك جز يناهمببغبهم وانالدادةون

ماعلهمفى ااتوراوقال!١ -كلىم

أنزل وأنتم الكاذبون

فكات بنواسرائيل اذا أصابواذنباعظواحوم اللهعليي_مطعا ماطيبا أوصبعايم_.رجزاوهوالموتوقال

(فاتبعواملةابراهيم)وهى

الضحاك لميكنمئمن ذلك

أاتباعالايهومثم
حواماعليهم ولاحرمهاللهفى !اتوراة واتماحرموهءلىنفسهم

وتىعاليد
ملةالاسلام ال
عليه السلام ومن آمْنمعه

دنىفقلاطنمبتاوا
اهلتاهاللنىفهةتعالى (قلفانتوابااتوراة) يع
سكن مهماط
فل
أضافواةرعه لعلزهو ج

لأانم كاقلتم(ان ك.صنتامدقين )يعنى فياادعيتمف
إلتوراة (فانلوها) فأاقىرؤهاومافيهاحتى يتابين

-تى تتخلصواءن الهودية

بانوامهاوخافوا الفضءءده

ىسادديتم
التورطتك ف ف

التكذبوالقذ ف والافسادوأد_يومن فرى الادعاذاقماعهلان'!-كاذبيقطع القولمنغير<قرقةلهفى

ودنيا لمحيثاضطركم

الى تحر يف كتتاب الله
لتسوبة أغراضحكم
وألزمة >-ت رحبمالطيبات

التىا-لهاانةلابراهم

ولننبعه ويفا حال
من ابراه مأىمائلاعن

ؤقال نعالى (فناؤر ىعلى الهالكذب) الاؤترا عاختلاق !كذ ب والافتراء

الوجود (إمنبعدذلك )أى منبءدظهوراخةبإنالتحر يماما كانمن جهةيعقوب وليكن حرماةبله
فار هم ظلملناهتمفسهمو .لمنأضلوهعن الدين من
كب ل
نعذا
(فأولانكهمالظااون) هأ.ىالمستحقون ال

بعدهم وهذارد اعللمىوودوتسكذ يبطمحيث أرادوابراءةساحتهم فهابقعامهم مانطق بهالقران من
قاد فياأخبران ذلك النومعن
تبعددمساو ياهلمتى كانواي رتسكبونها (ةلصدقالله)يءنى قالصندر
الطعام صارحراماء لىاسرائثلوا أولادهبد أنكان حلالاط_م فصح القولبالنسخو بطل قول'اموودوقيل
ىنى اسسراثيل
معنادص دق اللهفى قولهان وم الابلواً!انها كانتمحالةلابراههم عليه! لام واتماحرمت عل ب

قهفى انسا ثرالاطعمة كانتمحالة على نىاسرائيل وانما
دل
صل
كر عهادسرائيل على نفسهوقيل ا

الاديان الباطلة(وما كان

حرمستعلى اليهودجزاء علىقبائحأفعاط-مذفيه تعريض كذ باللهودوالمءنى نبت ان اشهتءالىصادق قما

من المشمركين)ولمساقالت

أنرزلواخبرواًنتمكا يذون يامعشيراليوود (فاتبئعواملةابراه.ممحنيفا) أىاتمعواماد عو اللي

اقليبودللاة منيانقبل
قبك-كنزل(ا نأولبيت
ولضلعناس) والواضعهو
عزوي

وبعوضع

الله بتاللناس  5جهإه

متعبداهمذ-كا“نهقالان

اللعهليه ول منملابراهيموى الاسلام وهوالدين الم وهوالذى عليه د ومنا'مرخمع مهواعادعاهم
دسم قيناا
ال مىلةابراهملانها اللكبمر المعفكم (دما ا بالشركية) أىيل ع

سوا فوهءزوجل (انأل يت وضع لاناسالذىببكة)سبب نزول هذه الآبةاناليهودقا"واللمسامين

بدت المقدس قبا ناوهو ا فضلمنالكعبة وأقدم وهومهاجرالاننياءوقباجم واراضلىشمر وقالالمسامون

لاايهودوالادارىاتممعلىماة ابراهيمأكذبهمالله
بلالكعبة أفض_ل فائزل النههذوالآبةواقيالدعت
تىقفدمة
متعا
لقال
اعهف
ةنبا
بعسِه بمإ
آوأ
لكين
اثسر
تعاللواخيراابنراهيم ك<ناينفامساماوما كانءن الم

أول متعبدلاناسالسكعبةوفىالحديث ان امد اخراموضع قبليبتالمقدسبار بعينسنةقيلأولمن

دبايتدء
اول
بيلنهوأ
طجوبفعادن وقيل هوأول ببتظهرءلى وجبهالماءعندخاق|اسماءوالارض وق
إبنرااههيم وفيل هوأولبابلتح
عالليسهلامفىالار وضةولهوضع لجانراسدففىمةولضعبيتوالخبر (للذىببكة) أىللبت الذىببكةوهىع لمأبادارام ومكةويك
ااقشهمامن كهاذا زهلجازدحام الناسفيها
أغتان فيهوقل كة موضمالمس»حد وقةيل

ع"
هزاوللآبةان امه دوةالواللنبى سلىاللعهليهوس تنزكعما نك
نفس من قبل أنتنزل الترواة) سهبذبن

على ملتهفقالالنى
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 0ردنا) أىقالالنبيون أقررناي ا ألزمتنامن الاان براسلاذيكنترسلهم.ع_د لمقايمنعنامن كتبا'

معكمعذللىك من اقراركم

(قالفاشهد وا) يعنىقالإللهعز و<-ل لا:يان فاشهد وايءنىأ تم-لى!أأفسكوةيل تلى أ١ كوأنيا

وتشاهد مدن الشاهدبن

اين احدمعلياما ماق وقمل قالاللهلاملائ كةفاشي؛ -وافهو 5تابةء نغبرمذ كوروةلى»٠عئادةا حام

ا

من الردوع اذا علموا
لشهادة اللهوشهادة بعذهم

علوالبيان ١وأنامعك منالشاهدبن

الشاهدين عايمو علىاناعك أوقال للملاكا
الاعان

عمد

يعنى قالالله,امعثير الاني!.أعو ١ا نأك

من اأشاهد بن عام (فنتوك) أىأعر

جور وضرنة زرددالة] الككزان١91وَامَكه م الفاسقؤن)أىإخار -ون
صلى اللهعلد

انام وات
 5العازنوالطاعة وكولةءرو جر (اففردنات ترون)وذلك

اختلفبوافادجىكل

على عض وة -.لقال انله
َندم
عليهوسلمفقالط, ,رسو ل]
در اق مهم أندعلى دينابراهيم عايهالسلام فأخدت مواالى! :جىصلى الله

للملانكة

ادهدوا

(غن

تولىبعد ذلك) الميثاق

م
الفر.شينبرى ءمن دبنبرا هيمفةضبواوقالو.ا
ا النهعليه وس( كلا

قات وكيدونةض العهد بعدق.ولهؤأعرضءن الاعانالنى الخاى (فاولئك هم الفاسقون )الحتمردؤنمن

ذلك انزل ال
تك ولان لذ بد

افغبر

الكفار (أفغبردين الليهبغون)دخات07رَةالانكارعل القأءالعاطفة جإةعلى جإةوالمعنىفاولئك هم الفاس ةون قفغتردين اللهسغون”

“ؤماظت أطءزةادتههاً او حو زأن يغطفعلى محذ وف تقد يرهأيتولون فغيرديناللهببغونوقدم المفهول وهو يردبن اللهلىفعإهلانهأه

اهلناحنيسثكاانرالذىهومعنى اطمزة .توجه ىااللمعبودبالباطل

 ٠التءالعمالاعام
ءل(ج
وانكانملكتاب) كغويفورشاهىأ
مىبغايرلتخفيف
ا

ل ب«امهوقٍ_ل
مذى
علم ل
:اىاعا
بر فىااخاس بصغاارلعموكبارهرقي ل الربإف

(( )1059/وبما كنتمندرسون)أى”قرؤن
ال ا برالا ١

الرباالنعىالم باللالوا رام

والتىاسيك ك تركعالين
0

والامى واانهنى وق ل الرباإفلىذىجع بين ا1لبصيرة واه بسعاسةالناسولامات' ن 0

عمّم_ماقال 2د بن الحذفية اليومماترا 51د الس و كال اهلىوب

عض كونه
ال اىلرفا

اصفة
!-لى
هلالة
ذللد
_ فبه
ه!:ون
لأفوا
5ةالا
عالمابه ومواظمالى طاعتهوز باد

وقالالبردالر بانيون

عد ارسين

انلرتبانية' هتهىى
و  0بطاعة الله
مسديةع ن العلوالدراس

أر بابااعلواحدهمر بانوهوالذىبر فىالع ول برفىالناسأى يعلمهمو ينصحهي .والااف وانون للبااغة
يك شياو يه اراق »تسوتالىأرب لمعىالتخصص ععرفة|لرب وطاءتهوعلى وول البردالر باتى

0

ير

دن حدهدل نفسه وكدروحه

والعاماءوه افر يقاناللذان,طاعان ومععنىالآنة
مأدوذ من انليتةروقي[الربائيو 0
علىهذا ااتأو يللاأدء و لىأن تكنوواءعياداليولك لنأدعو؟ الىنمكونوا ماف لسن ون تين

جلوذر لعة
فىجما لعلثملمب ء

الناسايرومواظ.ين :لىطاء :اللهوعمادته وقالأبوعبيد ةا<س ب انه_.ذها|كامة لستعر بيةاتما

شحرةحسناءتؤنقه عنظرها

هىعبرانية أوستريانيةودواءكانتعر ب أوعبرانيسةفهى ندلعلىالذىعل وعمل ع- 0لالناس

ولاتنفعه شمرهاوؤيل معنى

يع

وقولهتعالى(عا كنمتعدونا2كتابو بماك :مندرسون)أى"ونوار باذين

دب كونم عاللين ومءأدانو سيب0

أااءهلم والتعليم والدراسة
كاب قدا تالآبة دلى ن

كقوله ادقرأهء_لى الناس

سعيه هُُقوله

فيكون معناهمعنى بدرسون

لان اف اشتغل بلع لوااتعايملاطذ 1اأقمودضاععاءهر خاب

عزوجل (دلاياممم) قرى#بستالراء عطفاعلى قولهميقولفيكون مد وداعبى البشروة.لعلى

اوملاراأناأنىيامى وكقرمى” برفعالراءلى الامتئناف

لولايمم

ل
وهوظاهرومعَتًا

رمم وق-.لىولاياعر معدبىوةل ولايامسك املانبياء (أنتتخذوا الللائكة والنبيين
بأاربا) .ىيكعنفءلقر يش وااصابئين <رقثالوا الملانسكة بانلالتةوكفعلاليهود والادارىحيث
قالوافى|اسيحوا العز برماقالواواماخص الملاسكةوالنبيين بإلذ كرلانالذ.ن ود .فبعوداادةغ_يبرالله
عزوجله ن أهر التكتاب لحك عنم الاعبادةالملا”سكةوعبادةالسيح وعز ير فا:حك المنى خصهم

ابذكار يعنىلايقولهذ!
لتكّ
بالذ كر(أيامنكبالكفربعداذ تممسدون) 'نماقالهءلى طورباقال
ولايفعله  0قوله عروجل (واذا خذاللهه:.ا هين ) قالالزجاجمو .اي

واذ كرق

أقاصيصك إذأخذاللهوقال|اطبرىمعناهواذ كروايأه لكات اذا دان بس سن احذالنةميتاق

أه .هن طاعةالله
ودمبيعهإبنىم ميثاقالنبيينماوثقوابههعنلفىس
النديين وأصلالميثاق ف اللغةعقدِوٌ ك
ذا مسدحو لمعنه وذ كرواق»عنىأ<  4المثاق وجهين!  -دهماانه .أخوذ٠ناعلانساء والثالى

لنالنةتءالىأ ا اميثاق
الهمأخوذطم من شيرج فلهذا الس اختلتواق العنى بذ الآبةذهب قوم اىأ
من النسين ا

مدرسون تدرمونهع ب الئاس

ادن بين اكعراف إن

صب
جم مب(رولإايالمص»ن)
بقولووجهه
عطفا علىثم

أن تجءل لامن ةنلددا كيد
معنىااننى ففقولهما كان
اللهدو إنخصمه

0-2

لادعاء الى اختصاص الله

بالعدادة وترك الانداد ثم

يامى ا|ناسبإ نكونواعيادا
لدوياعم (ان در

الملا0

1ر باا)

كأنتمقولما كان لزيدأن

 1تاب اللهورسالانها لىعباده أن,صد ق بعضهم بعضاواًخ_ذااعهدءلى

أكر.ه تمميتى ولاإسخف

ورهان أدركه وان مبدركه أن باصقومه لنصره ان
مبمنبإقىب دمن م«انءعم
 0ى أن.ؤ ن

فى و بالرفع حازى وابو

5

اند اليتاق:

ان .ؤءندول
هوم انق ن إعسىوون عسى

ادعلربر وعليهم

حمرووءلى عل تناء

أجعين وهذاقول سعيد:ن ج .بروالحسن وطاوس وقيل انماأخذالميئاقء عن النديين فى م شد ص لىلله |كلام واط-مزة فى
عامهو,

خاصةودوقولءلى وابن عباس وقتادة واد ىفعلىه ذا القولا+تلةوا فقيل انماأخذالله

الميشاق علىأهل الكداب الذينأرسل اليهالندبينو يدلعلهقولهمجاءكرءولءصد لقامك

ايرصفىكم
نضم
.واا
اار
اتؤءان للل ناك

فاظ
لهذ
لطاق
اماأ
بدولة:عمرنهوانها كاالنتلمدهصعلىليهو سل مبعونااالىأسهكلتاب دون النبدين وان
عليوم لانمكانوايقولونةن أولىباانبوة.ن مد لاناأهلكتاب والبيون»:اوقيل أخذالنهالميئقعلى
النديينوأعهم جيعا افى أعس مد ص ا

عاو م6كتىبذ كرالاندياءلان ااعهد.

(أيامسكم لكر )

ا

الاتباع وهوقول ابن 6باس قال علىبن أنىطالب مالعث اللهنديااآدمكن بع د هالاأخد عله العهدفى أمي

وأداص يكملاثمأ وللهوقوله

زبد اذا:ثممسامون)

يدل أن اطي نوا
مسامان

مجم

الذين

استادنوه أن سحدواله

يىين بذلك أواارادميثاق أولادالنبيين وهمبنواسرائيل على حدف
لمناقب ل
(واذاًخذ اللهميثاق النببين)«وءظلاىهرههن أاخذا

(وانمنهم)من هل التكتاب

550

منيفو حبىبنأخطب وغيره ,يلون
لب
الك
شنرف وما
اب
لكعب
ا)هم
(افريةا

لقد أعطى مأ كثرف أعلىوهوكاذب ورجل <اف
ةلى
ااءف ع
سلح
|لابز كبهم وطمعذا ب ألم رج
أاسنتهم بالدكتاب) يفتاونها و
بقراءته العصنحيح الى

أ علىكينكاذبةبعد العصرايقتطع امال ميرى“مسل ورجلمنم فضل مالهة قمولالللههاليوم أمنعك ذذلى

احرف واللى الفتل ودطو

الصرف وامرادتحر يفهم
كا بةالرجم ونعت #دصلى
اللهعايه وس و#وذلك
والضمير ق (اتحسيو (
برجع الىمادلليه يأوون

السلتهم بالكتات وهو

كامنعت فماضلمتعم ل يداك (م)ع ن ذفرىقال قا رلسو لااللنههصعلليءوسل 'ثيلاثكةلاامهم اللهبوم
سوا لاننةصلى اننعايهوس_ل ثلاثمسات
اارلفة
بأهلمق
أ
القيامة ولاينظراليه-مولايز كيهم وطمعرذا

| فقلت خابواوخسسروامن هميارسولالنّهقالالبل والمنان والمذغق ساعتهبالحلفالكاذب ولاتساق المنان
ذب
الف
كه.ل
لاعت
افقس
اأعطى والمسبلازارهوال .

ونل االللهدعلليهوسلم
رمةأ
(م)عن ألى!.ا

| قالمن ااقتلطلعةحعدلقاميىهراىلمجسنابةيمويأ»:وحجربملهااذارفالوابارسولالتهوان كانشياً
-براقالوانكانقضيبا..نأراك © قولهعزوجل (دان٠مم) يعانلىمدن:ود (لفريقا)يعنىطائفة

وجاع-ة وهمكهب بنالاثمرف ومالاكبن!'صيف وحى بنأخماب وأو بامروشهبةن عمروالشاعر

الحدرفوع>وزانراد (يلوون)أى «طفونء يميلون «وأصل اللىالفتلمن قولك لوبت.دهاذافتلتها (ألستتهمبالتكتاب)ي«نى
اانب
ون س
صانهء
لوىلس
يعطفو نأ اساتهم تشسسيه بالتحر يف والتغييروااةيد يلوتحرايلف-كلا متوقلجيهرههلعاننالخرف ا بل
الكمن ابيحدي اذاف
وأن المعنى ياوونباتهمالتكتاب لانهمحرفون
نمك ل
عا رأفىبه من عننفدسه قالالوحادى و ح
ى
الك.ه(منالكتاب) أ
الكا باه وعليهبابنتع ,فيأنوبنهعلى القلب واقللامام خف رالد.ينعن القفال قا ,للونلسنتهم معناه
التوراة(وماهومنالكتاب)
أنيعمدوا الى لافظة فيح رفوتمافىحركاتالاعراب تحر يتفغاير بهالمعنىوهذا كديرفىاسان العرب
د اىالآلياقتعلى نببوة ند صلىالتهعليهوسل من الوراة كانذاك
|فنىية فامافعلواذ اللاكف
ولدس هوممن الآوراة فلاربهالعدبمرا
(ويقولون هومن عذ_د

الله)  5كيدلقولههومن
الكتاب وز بادة تشنيع

علي,م (وماهومن عندالنه

كذب
اىاللله
يوقولون عل
وهم يعون )١ممكاذنون

(ماكان لبشمراأنيونيهالل
الكتاب) تكد نان
اعتقدعبادةعتمدى عله

ااسلام لوقالرجل
بارسولالله نسمعليك

هوالمراد من قولهباوون اسنتهمب-كتاب واقنيهلمغ_يرواد_فةالنبىد_لى اللهعايهءوس_ل ٠ن ااتوراة
و بدلوها وآبةالرجم وغيرذلاك ممابداواوغفيروا (اتحسبوههن الدكتاب) يلعنىظنوا أن الذى حرفوه
ب|دواوه من اككداب الذى أنزلهاللهعلى أنديائه (وماءو.ناللكداب) يعنىذلك الذىيزعمون انهمن
االكتابماهومنه(و «تولون هومن عن ادللهوماهوه ن عندالله)يعنىالذىيقولونهو يغيرونهاماكررهذا

ندى لاجلالتأ كيد (يقوولون على الئهالكذ ب وهم يعامون) يعنى إنم-م
عنا
لينممعا
اتاغ
باغظين مخ
كاذبونوقالابن عماسان الابةنزلتفى!موود والنصارى جيهاوذلك!نه-م حرفوا التوراةوالاجل

(لما اكابنشسرأن يؤتيهاللهالكتاب واالك واانبو:ة
وأهةوافى كاب اللةمالاس فيهعفولادعزو ج
قيلان ندارى تحرانقالوا انعسىأمس همأنيتخ ودر بإفقالاللةتعالىرداعليهمما كان لبثمر يعنى
عبتى عليهالسلامان بؤتيهالله!!-كتاب يعنىالناجيلوقالابنع باس فوولهتعاىما كان لدثمريعنى دا

صلى ال عثليهوسل ان تايللهه!الكتاب يعنى القرآنوذلاكانأبارافممن اليوودوااس.دءن نصارىتجران

يذااللهدأةناغمسبرالته وماذ لاك عرق اللهومابذلك
عمعا
قالا '.دنربد أن نعبدك ونخذ كر بإبقال
كابل بعذناعلىبعضأفلا بعثنى فاتزل اللههذهالآيةنا كانلبشمرأىمايذبنىلدثمر وهوجيع بنىآدم لاواحدلهمنلفظهكالقوومالرهط
تددلاك قاللاشتى ان
سعحد لاحدهءن دو نالله و بوضعموضع الواحدواجعأن تياهلالكلهةاب الك يعنى الغيم وا علوقيلهوامضاء اكهمنالله
الةالرفيعة لثم,قوسلكاونناواعبادا ىن دون الله)وماعلنآىبة إلأناهمع لرجل
تغالى والابوةيعنى نز
واسكن أكرموآ نيكم
واع_رقوا اقلحلاهإه
هوال( والهسكمةوهى

السنة أوفصللى القضاء

سوة معالقوللاذاس كونواعيادالهمن دون اللهوكفبدءوا لناسالىعمادة نفسهدون إللهوقد] تادالله

عاء الاطية
عتهلااحاصدلل
مفا
ما ناه..ن السكدابووااللابوةوذاك الانابنياءء.ودوفون بص
والر بو بية منهاانالتهتعالى  1ناهمالسكتب سماو ةو منهاايتاءالنبوةولا يكونالابعديل العوهكذله

لضمعرلى
اوالر بقإنيوينفا
(والنبوة ثميقول) عطاف يهنذعهمانلدعوى (واك نكونواربانيين) يعنىولكن يقولطمكون
فام لماعدلي» واختلفوافىمعنى ابلإرنىفقال
حسب مأج-وهابازلعاربلافضىماراذا اكاكنل
على يؤتيه(لاناس كونوا
عاد

لى *ن

دون

أبله

|نعياس معناء ك نووافقهاءعاماءوعنه

كونوافقهاءمعامين وة.ل معناه حكماءحاماء رقيلالربإنىالذى

يل؟سشةشسش
م”
ل“2آ
م
<2
ي
ل
س#
2
ت
س
ا©
ا
2
س
:
2

ولكنكبوانونايرين)و!-كن بقو لكونوار بانيينوالر بإنىمفوبالىالرب بزيادةالالفوالنونوهوشديدالكبدين

يربى

إبلهرطاءة»وحين ماتابن عماس قالابن الحنفية ماتر بأنىهذهالامةوعن الهس نر بإنيان عاماء فقهاء وقدل عاماء معامين وقالوا الربال

()556

ذلك ىكتامم(د ياللونهاعالءكذت) بإدعاتّ .انذلكى

كقاهم( :وهنرعلفؤن) ان(همكا
ببذر
قق)
اثبات لمانفؤفءن اتدل

ْوادعو! أهم وجدواذلك

اكت
الله تعالىفقال( :يةؤلونءلى الله

ىكنامهمفا 5

دىئىالود
)يه

(وهميعدون) اعدنانم كاذونثم يدتعالى رد على'امهود قوطموه ل لى)أ ىل س الهس قالوابل علوم

عليه-م افلىاميين أى بلى
عمسيل فيضم وقوله

ليرد ى ماق_اهافءلى ه_ذ
ا سجيل وافظة بلى

اسن

الوقوف علبا

يشدئ" هنأو فأىفاتكن

١ئّّأوق

عهد الهف التوراة.ن الايمانحمدصي النهعايهوسلم وللشران الدىأنزل
ىله
بعهده) أاىبلعهذدال
اناءفى قولهبعهدهراجعة:لىالموى (ؤاتق) يعنى ا-كفر
عليه و بِدَّاءالامانةالى .ن تاتمنهعايهاوقيل ط
واغايانةونةض العهد لفانالله> ب المقين )يعت الذينبت ون الشمرك (ق) عن عد اللهبنيمروقالقال

لهة :نون كخانضفيلهة:ن
دفي
رسولاللةدل النعلي وم 7بعدنأن فيهكان منافةاخ لاصاوم ن كخان
الوق دتىبده |ذ! انون خان ؤاذ احدث كعداتهوداذغادرو'ذاخاضم ؤروفىرهابة اذاحدث
كك واذاوعد اخلف واذاعاهدغدرواذا امم ؤر  0قولهءَ رودل

(ان الذين بشترون بعهدانله

وأعانهمناقا :لا قال2ك,رءةنزات هدكدالآبة أ حتار|البهودور ؤساتممأفى رافموكدانة نأفى اقيق
ان الاشرفودى ن لحن
قد

فو تروابايد مهمغيزهوحاةوا انهءن

اتباعهم لاو

١ عوداللهالم .فىالتؤراةقشأن دض
:د

اذل ض 4

اسعلية وعم

مرشاوالما كل''اتى باكاخندواونهاءن
ال

نهدا ونون انه انس د ]يناف الام.ين سيمل وكتيوا ذلك اندم

وحاةوا انههن العنلدهوة دل نزلت ف الاشءث بن قبس وخد.مله(ق)ءن عبدانلهن مسعود أن رسوك
كه

يول قألهن

خاف على داك |ضرىىمسم يغترحقه اق اللهودوعا 6-5.ال

د

(*نأوف بعه -دواتق )+لة
تعدا نقةمم را ةر العماةااتى

سات إلى مس ادها والضميز

بفعىد هبرع
أىكله

ا!لى'للهتعا إلى

2

2

ابله

(فان الله حب

المأعين) أى بهم فوضع
الظاغرموضع الضميزوتموم

المتقينقام مقام الضمسير

.لنجزاءالهمن
الراجع ا
و.دذلفذلاك الاعان
وغديرةمن الضاعات ونا

قرعا ١ 1 رسول اللهصب الندعايه وس مصداقهةن 5مات الله عزو جل! ن لذن يشرو نهد اللهواع ام,#

وجب افا سن الكفر

تساقايلاىرا لآبةوى وابةة لمن حاف علىجينصريبقتطعمهامال امس“مسا فالىل وهوعايهغذئان

وأع.ال السوءقيل بزات

الآبةفد خل الاشعث؛ بن قيس السكندى
فائزك لله صد.ق ذااك انالدبن يشترون اعهد اللوهأعامهمكناقلل ا

 6عبد اللهبن سلام ووه

فقالماعد _:م أنوءيد رحن قلنا كذا وكذافقاله_دق فنىزات كان بنى و بين رجل خصوءةفى
لنهه لىاللهعايهوإ فة ال رس ولاللهدبى الله ل.هول شاهداك أوعينه قلتانه
رخةسصمونالاالى
بثر فا
لافى عن ضير يقتطع امال مرى”
ا .هوسل٠هعن خ
ةلهعصل
للا
لسو
ال ر
اذاعاف ولا الى فق
فعهافاحراكروك

لتر ذى وأ نؤداؤدؤالاآن اكوم ةاكان
لتابن
شعث و دزندلمؤدئ وقيل نزلتهذة الآ
عىل
ربةف
بأفىأوففأن رجلا أقامساء :وهوق
ن د اللهن
اخ
)طهع
فاءظى امال يع
أسقالمعة افإىسوق لقاد
النؤق شاك باننهاق عطىعهامالمءطليوقم يها رجلامن المامين فنزات ان الذينيترون باعلهلدهواع نهم
كنا قايلا ا ىخزالاية وقبلى!لاقرب ل الآبةعلى!لكل فةؤلهته لاىالنذين بث ترون باعهلدله يدل فيه
جميع هاأص نن بههو ,د خل فيةالعهود والمواثيق المأخوذة:ن -ه:الرسلو يدخ ل فيهمايلزمالرجل شه
أنكيد تاق قعل لات من عهد اللهالذى حب 'لوفاءبهومغنى ا!نلذن يشترون يداون ي«هدالله
يغتى الامانة وأعانمم يعنى الكاذبةة اقليلاءنى شيايراء.ن حنظياامواذلدلك لانالمثترى باخث_يأ
و_عطى شياف كل واخد .ن المعطى والمأخوذ عذاللا شرفو!معت الشسراء (أواك ) يهنى من صهفذتهم
)لاخلاق طمف الآخر).ىلا تضدت طمف الآخرو:ونعههاوجيع منافعوا(والاتكامهمالله) بعىكلاماسرهم

بدأو ينفعهم وقيلهو بعنىالغضت (ولاياظراليوم بو املقرامة)أى ١ رحجي.ولاحسن اله وملايذيلهمخيرا
(ولابزكيهم) أىذلا.ظهرهمةن الذنوبولايشنىعا.يم (وطيمدعذاب امي)عنى افلآخرة(ق)ءن
أقالثلاثةل بكاوم الل بوم| قيامة ولاينظراليه-م
ألىهر رةرضىاللقعنه عن النىصل الله-ليه وهل نه

)-( 6خازن)  -اوك )

وعوزأنبرجع الضمير

هو ىهن أوفىأىكلءن أوف

دا واوترات ان الذينيشترون بعهد اللهوأعانم نأمولا إلاىخرالايةوأرجه

ذلك وقوله بعهدالله؛:وىرسوع

من مستافى أاهللكتاب

اعاهد اللهعايه واتق الله

فىنركاغايابة والغدرفان

اانه يه ونزل ؤيهن حرف
التوراةو نندعلتةعليده

اسللاميمهنود وأخ_ف
ال

ال(رشاوةعنلىاذلاكذرين
إشترون)  -:تبداون (بغهد
الله)عماعاهد وه عايهةن
الاعان بالردولاام_دق
لمانعيم (دأعانهم) وعا
جلقوابةة ن قوط والله

لنؤدكن نهونتضيريه (عنا

قليلا)

متاع الدنيامن

الترئس والارتشاء وو

الضويرق بعهداه  3ال( أوائك لأخلاقم مف الآحرة)أىلانضيب

(ولاككلمهءانله) خنأيسمره( ,ولانظرا اهمو القيامة) أفاررة(ولايزكيهم) ولاءتنىعابهم

اابألم) موم
(وط.ع

(قل ان الفضل ببداللهيونيه.نشاء)ر رداطدايةوالتوة .ىأو ب اتكلامعند فولهالالمن”تبعد شك أىولانؤهنواهدا الامان الظاه
وهواعام

كانواتابعيناديد .عأخمرات؟ ان رجوظهم؟وا مجك
نهاالاان”0000ن#ك لالم
ودهااء:

ور

مث ماأونتم٠نْ
دوالبنىان يو أحد
الم
تلك ودج رَعؤهلالقَية احر بعنى انمابعمن
ومعى 5قوو!له نبؤقلان و ىأحد مثل ماأوتتقل ذ

العروالتكتاتدعا كالانقلتم

املنكةابسدونهم

كبر اجوم على
ه_ذا معناهد برجممادبرم

دتمثيلتم
أقو
لمانابؤ
ولاتصل بهعند كفر ونه

ممحناجته ,لكعندربم

(واللهواسع) أى واسع
الرجة (عليم(بااصذلحة

(يختص برحته) بالنبوة
أوبالاسلام (منيشاءوالله

ذوالغضلالعظيمومنهل
التكتابمن أنتأفئسة

بقنطار يؤدهاليك) هو
عمد اللهبنسلاماستودعه

رجلةن قر أرلشفاومائى
أوقيةذهيافادا اليه (ومم.
أن أفتحه بديئارلانؤدة

اليك) هوفتخاص بن

عازوراءادتودعهرجلمن
قر يش دبنارا شخدووخايه

وقيلللأمونون عن الكثير

النضارىاغلبَةالامانةعلنهم
والخائنون ف القليلاليهود

لغلية الخياية عليهم (الا

مادمتعليهقائما) الامدة
دامك عليهياصاحب المق

قاٌاعلى رأسه ملازماله

بؤْده ولإيؤدمبكسراطاء

()155

ماقامو بدلعليهة راءةاب نكثيزآن بالدوالاستفهام يعى ألأنيؤنى أحدمثلما ١ً وني

ولاتضدقوا انيؤقأخدمملماا أوتبتممنالدينوالفضل ولاتددقوا انحاجوكعندر بكأويقدرواعلى

ييؤدتيه.ن يشاءواللهواسععليم فتسكونالآنة كاهاخطابا
للة ب
اللفض
ذلك فاناطدىهدانهوان
لاموفئين عانلدتيلهبوسدلثلايزتا ؤاولابث -وقول تعالىفلا نالفضل ) يعنىقلهم بإعمدان
(يؤْني

التوفيق للاعسانواطدابة الاسلام(بيد الله)أى انهمالكلهوقادرعليهدوفب؟ و

من يشاء) بن العصل ااعتدودى الاسام عاي »ة3ع إشاءمن عمادهو يوفقله منراح ناطهوي

تسكذيب لليهودفىقوط أن وىأعفدل مالونيم فقال|نظةتعالىرداعليهم قل طمليسذلك اليهموانت

الفضل بداللهيؤتيةمن بشاهياعلاغذف النقا برادةواًكثرما يس همل فز نادةالا سان ؤالفاضل
الزائ عل غىيرهفى خصال اهيز(واللةواسع)أ ذوسعةبتفضل علىهن يشاء(عليم)أىيمن تفل عليه ؤه
للفضل هل (مختصبرحده) يعنىبذونهورسالتهوقيل بداف

دواد أن (منبشاء

وىا!لصتفضل لابالاستخقاق لانهتغالى جعلها
لعنى ٠ ٠ن خلقهوؤيهدليلعيى ان اامدوةلا 4ف لالابال ختصاخت

منباب الاختصّاضهوللفاعلأن يفعلمايشاءالمن .نشاءبغبيقرااستحقاق (واذالولهالفضل لعظيم) فقو
منناْتأمنهبدينارلا ي دوهاليك)الارة
غزوجل (ومفنأاهللكاتمن انتَأمَنْهيقْظار ِؤودهاليك ومنهم ع
تلت فالبهوذا خبراللةعزوج لان فيهسم أمانةوخ.انةوقستمهم قسمين والقنظارعيارة عن المالالكثر

والدينارعيارةعن الال القليليقولمنهمم ينؤدىالامانةوان كثرت

مشلعبداللهبنت_لام وأ ضا

ث كعببن الاشمرفواً انه قال|بن عماس فىهد
ومنوممن لايديهاوان قلتؤهم,كفاأهلالكتابم ل

الآ أودعرجلمنقر «ش عمد اللهبنسلاماًلغاؤمائتىأوقية منذهتفاداهااليسهفذلاك قولهنعالىومن
أغل الكابمن انتأمثه بقنظاريؤدهاليك ومنهممنان تأمنهبدينارلابؤدهاليك يعنىفتخاض بنعازورا
استودعه رجلهن قريدشيد ارالقانه وتجدهولب؛د اليةوقلهل الامانةهوالنضار وأهل! ذيانةه

اليهود لانمذهبهم! ن كل قتل منخالفهم فى البدن وخ مالهباى طر ب كان(الامادمت عليةقاأ)ق
بنعياس بر بدتقومعليهوتطاليهبالا لخاحوا خخصومة والملازمة وقيلمعناة الامذةدوامك عليه باصاحت

اعاق قامماءلى رأمسهوكلا عاي بهللطالبقلهوالتغنيفبالرفم الىانا ؟واقامة البدئةعليه وقيلأرادانهان
أوذعتهشيأتم س|ترجعته منهف |ىخال وأنتقائمعلىزأسهلتفارقهردهعاتك اانخزت استرجاع مأأودعته
اأنكرةما

م

امور

(ب!مجممقالوا) يعنى اليهود(لس عليناف

الاميينسبل ):عنى انهميقولونعلديسناائم ولاحزج فىأخ_نمال !عروبذلاك االنيهودقالوا أدوا
ديحننزاءة طمفىبكنمااوكانوا ايتحلونظلهن خالفهم فىدينهووقيل
العرب حلاللناانهم ليسواعلى ولا
النيهود قالوا>ن أبناءاللهوأحراؤهوااق لناعبيدفلاسبيلعل ناذا أ كلثاأه الع دناوقيلامهت

قالوا االناموالكاها كانتلنافافى ايلدعرب فهولناواظاامهومناوغصبوهامنافلا شديلعليناىأ خده

مشبعة مكى وشاى ونافع منهمبن طرقبكان واقلييلهاودنكانوايبايعون رجالامن المدامينفى الجاخليةفاسا أسامواتفاضوهم
بقية أدواهفمقالواليس للميعناحق ولاغ-:دن قاضاءلاك تركتمديسكوا نتقطعالعهديدننوا ينذ-ك
وع_لى وحفضوا<دتاس
امم مس حي لمص مع سد سر عصم ع مح سح ده وت وح

و و

لم ب لا اتا ا ا ا لس لهلس س2

أبوعرؤق روايةبرهمسكون اطاء (ذلك )اشارةالىتركالاداءالذى دلعايدلا بؤده( بامهمقالواليس علينافى الاميين

امس

 2ا

وادغَوا

سد| ل( أىت ركهم أداءالحقوق بسبب قوظ,ليسعايذاق الاميينسب يلأ لاينظرقغايناائم وم فىشأن الاميينيغنون الذن لسوامر
أغل الكتات ومافعلناهم من حبس أ واط والاضوار مهملانهملبسواءلى د يفناوكانوايسشحلون ظلعن خاافهم وكانوايقولون /علط
مفالراسل ايناد عيش كت 3يسعزافغواام] بزجد
فيك ماشاحورمةوقيل ,ايعاليهودرجالاهن قر بش فامسااأساواتقاشره ف

اذش
ليس هوبذاك انعوتوظهرلنا
آترالهار وقولوا انانظرنافى ؟:.بناوشاورناءاساء نافوج_د ناان اد
ىينهو اتهموهوقالوا اانهلمأسهكلتاب و أع نلهمنا فيرجعون
فد
كذيه فاذافعلتمذلكشكأحصاب محمد

(لعامهم برجعون) لعل
المسامين يقولون مارجعوا

| عن دهم وقيلهذافى شأنالهبلتوذلك انهلاصرفت الىالكعبةشق ذلك على ليهودفقال كعببن
ى
ل
| الاشسرف لاصابهآمنوابالذى أنزلءعلى د فىأعىالتكعبةوصاوا اليهاأولالنهارئم! كفرواوارجعوا ا
لقادمتبين طم فورجعون
| قبلتكم آخراانهاراعله .برجءونذ.قولونهؤا لامأهلكاةبوه مأعمدونك لدان لاعابر سوله
برجوع"م (ولانؤمنوا الا
 ١لى النةعليهوس| علىسرهموأرزلا ه
لذآهبة ووجهالنهارأولهوالوجهمستةم لكلثليائنهأولمابواجه منه إن تبعديك قلان اطدى

وهمأه الىكا بوعل الا

هدى الله) ولاتؤمنوا

وااك ماف ععناء

نكان مسمروراعقتلمالك » فليأتنسوتنابوجه نهار

(أنيوق أحد
 .تعلقبقوله

ُ وقوله(لعلهميرءجعون) يعنىعنهأىاناألقيناهذهالشيية لعلهميشسكون ف دنهم فيرجعون عنهواا

اعترا ضأى ولانظهروا

دبرواه_ذه الميلة أخبرالله هااميل اله ءلموهافآم طىول صل طاا برسه
يولدتءاى(ولاتومنوا
هذا الاعلاممناللنهعالىاكانرعاأثرذلاك فى قالوب بعضم نكانفى يانه ضعفؤ ق

الالمن بعد ضكة)هذامتصلتالاولوهومن قول!ليهود,يقول بعضهمأ بعض ولا:ؤمنوا أى ولاتصدقوا

الالمن لبعديك ىوافقملة_

0

م ) ومابيئهما

الهم عليهاوهى اليهوديةواللام ف ان ص_-إة كقولهردف لكمأى

لخدم (قل ان اطدى هدىالله)أىانالد بن دين اللوهالبنان بيانهوه_ذاخيرمن اللتعالى م اختلفوا

ل
مبؤأ
دكبإن
ابمان

ماأوتيم الالاهل دنم
دونغيرهمأرادوا و

اديلة_مكمس باامنين قد
أص

نولاليهود
فيهفنهممن قالهذا “كلام معترض بينكلامين ومانعده متصل بالكلا م الاولوهواخبارء ق

1ثوامن كنتب النهمثلما

أوتيتم ولاتفشوه “الااى

بعذام لبعض ومعتى الآنةولاتؤم:وا الالمن:بع دي > ولاتؤات 1ىأحدمة_لماأوتتم منالعلم
اامكامتنولاتؤمنوا
كله والتكابةوالآءاث :انلذبلبقحروانزالامن والساوى عالليسوغكيررذل

اشياع

انيحاجوم عندر بككلان أصح ديناءمهفماساخبراتلعلاهلى عن|امهودبذاكقالف أثناذءلك لان

المسامينائلا.ز دهم ثانا

اطدى هدىاللهوالمءنىان الىذأ نمعليهانماصار د يشاحم اللهومس دفاذاأبمدىبن روج اتبباعه

ودون المثمركين لثلايدعوهم

و<حدهمودون

الىالاسلام (أوحا و8

والانقياد لحسكمهلانههوالذى هدى اليهوأ بهوقيلعنادقل طمباتجدان اطدى هدى اللهوقد -ئ:
اولقااف ؤمكوقنولاامهود
رني
سشا
فععفهىهذ! ال-كيد|اضعيف وقارلاحسن وبالكاعم
بدوان ,دنف

عندر بم)عطفعلىان

تاماعند قولهالالمن انعد يسكومباعدهمنقو النهتعالىوالمعنىقل باتمد'ناطدىهد ىالله (انيوق

ِؤْتى والضميرف نحاجوم

ىججدأىمايئنىاحدمثلماأوتيتمبا أمةت#دمنالدين واطدى
رك مثل مأأونتم)وتسكون انهف ا

لادد لانهقى معنى الع يعنى

عى اليهودبالباطلة.قولواكئ نن أفضلم_:كم رفول عندر بم ؤلاتؤم:والغيرا اتباعحمأن
لادوم عمد بكم)يعناىلاأأنيحاجو أ
أىء ند فعلر بكوقي لوف قولهأويحاجوم>منى حتى ومعتىالآبةمااعطى الله|احدام شل مااعطيتم اه

شل من» الدين واغة-جٍتىنحاجوعندر بكوقرا ١؛ران

رك لعل الاتلياد تكن

اكلام اختصار:قديرهان يوق أحده ناوه ادر الهودمن الحكةاب والحكمة وتحددونه

لللهتعالىيقولقل باد ان اطدى هدى انلهألأن
عالاه_ذ امنقو ا
ولاتؤه:ون بههذاقولقدادةوالر بي ق

أنزك كتابامئلأكننابموبعثندي|مشل تديك حسدهود وكفرميدقلانالاضل بيداللبونيه من يشاء
وقوله أوحاجو؟ علىهذهالقراءة رجوع

و نعلبه و حتملاأنيكون اجيم خطاالامؤه نينو يكون نظمالأةان وقلحت عل مأأوتنمبامعشر

ااؤّمئين فانحسد وكفقل ان الفضل بد اللفهانحاجو؟ فقلان اطدى هدىالهو عتدل أنكو نالخير

عددطيدس

ىنهدى
دا
طاض
اءتر
الا
اللهمن شاءهداهحتى

سم

الىخطاب المؤهنينوتسكونأ ويعنى انلامهماحرفاشرطوحزاء

 0أحدهماموضع الآخروالهنىوانحاجوم:بامعثمراؤمئين عندر بقل ,داتحداناطدى هدىانله

عن اليهودقدتمء

المسامين حاجو-مم بوم

قا القيامةاطق و يغالبو:م
عندالله بالج ة ومعنى

ل

بةولاللهعزوجل لاتصدقوا أدامعة
اليهودوتزو برهمفد نهم

إشكوا

امؤمنين الامن تبعدن

محياتم
كيد و
ذلك ول نفع

و  9تيصد
فك َك
المسامين الم ركان

وكذلاكقوله

زودنطائفة من أهل
الكتاب لضولر لكم)هم

نذا

ابلوقمرامة نسبلياقمسالوااللهم نعق بدشسرنابهعيسىفقالءن آمنبهفقدن فىؤمنكقربهفقدكفر فى

الهوددعواحديفةوعارا فقال النجائى لمع رفماذايقول!.-ك هذا الرجل ومايأمسكبهوماينها ؟عنهفقاليق رأعلينا كتابالله
ه
دلله
حبدا
وننع
ومعاذا إلىالمبودية (دما ويامس نابالمعروف و ينهاناعن المسكرو يامى ناح ن ا واروصاةالرحم و براليآيم ويامىنأأ
أاعكفلقيه سورةالعنكبوتوالروم ففاضتعينالجائى وأصابه
ررأ
يضلون الاأنفسهم) وما لاثمر بك لهفقالاقرأعلى مما يق

يعودو بالالاضلال الاعليهم ٠ن الدمعوقالوازدنامن هذا الحديث راألطعيبلفيقع-م سورة!اءكهف فارادعمروأن يغضب النجائى
.قهم سورةمري فاماأتى
لهف
فانةولونرفعأسىءوأم
وأمه فقالالنجاثى
لان العذابيضادفطم فقال انم يشتمونعيسى
بضلاطمواذ_لاطم (دما
على ذ كروصعسى رفعالنجاثئىمن سوا كدقد رم ياقذىالعينقالوالتهمازادالمسيحعلى ماتقولون

وأابه فةالاذهبوافاثم سيوم بإرضى يقول آمنون»ن سبكأوذاا وغرمثمقال
ألى جءفز صف
يشعرون) ذلك (بااهل هقذابئملع
الكتابمنكفر ونيانات

ب|شرو اولاتحافوافلادهورةالءومعلى حزبابراهبيما فنقاجلتامرثونىومن حزب| راهيم قالهؤلاء

الله) بالتوراة والاتكيل الرهط وصاحبهم الذىجاؤامن عنددومن اتبعهمفانكراذللمكشسركون وادءوادينابراهيمثم ردالنجائئى
ك أوخلذمنىرشوة
للله
من ا
وكفرهم بمأنمملايؤمنون علىعمرو وصاحيهالمالالذى -جلوهوقالانماهديتكاللرشودفاقبضوهافا
ينمطاقت بهمن #هنبوة قالجءفر فانصرفنافكنافى خيرجوارو االنلزلةعزوجل ف ذىلك !ايوعملى رساوللالللةههعلىيهوسلم
اس بابرااهملا ايتنبعودوهذ| اواانلىذين آمنواوالته
نلى
لنأو
اةا
رسول اللهصبىاللعهأيهوس خفصومتهم فىابراهيموهوفامد ين

وغيرها (وأتمنشهدون)

تعترذون بانها آاينالتهأو
تكفرون باولقدرالنائل

ون
دتم
شسوهلو:
تةالر
نبو

ولىااؤمنينو قولد|تعالى (ودتطائفةمن أهلالكتابلو إضلونم )نزاتف معاذبن جمل وحذيفة

ة من أهل
ءنت
اأى م
جائفة
ابنالعان وعسار بن داسر-ين دعاهماليهودالىد ينهم فغزاتفيهمودتط
اكاب يعن اىايهودلو يضلونكيعنىء ن دين و بردونك ااادلكىفر (ومايضاونالاأنفسهم) لان

اللؤمنين لابقباونقوطمفيح لصعايهمالاثتمنيهماضلالالمؤمنين وم يشعرون)بعنىا نو بالالاضلال

نعتاه فى الكتابين 2

مىاذليكضاون
يعودعايهملانالعذاب إضاعف طميسبب ضلاطموعانضىلالالمسامين ومايقدرونءا ل

تكفرونباباتاننهجيعا

أمثاطم وأأنباعهموأشياعه( .يإأهل|اسكتاب) الخطاب ايوود(منكفرونبا بااتلله)يعنىالقرانوقيل

اق بالباطل) مخلتاون
الإمان بموسى وعيسى
بالكفر بمحمد صل الله

والدشارة بنبوتهلانهم ينسكرون ذلك(واتتمتشهدون )يعنىان نعتهودفتهمذ كورفالتوراة والانجيل
وذلك اأحنباراليهودكانوا بكتموننعاتنهاسوص_فتهفاذاخلا بعضهم ببعض أظهرواذلك فمابينهم
|ال:صارىكانوايعامون
ااقبماالبءااطلل)يوذهلواكدو
ن نع
و1
ستاب
للسك
تهلا
وشهدوا انه<ق (ياأ

عليهوسل (ونكتمون

انه<ق (وقاات طائفهمن
أهل الكتاب) فهابيهم

بقلو مهم ان يداصلىاللعاليهوسلرسولمن عنداللوهان د ينه<ق وكانوايشكرون ذلك بألسنتهم وكانوا
يحتهد ون فااىقاء الشبهات والتشسكيكات وذلاك ان الساعى فىإخفاء! اق لايقدرءلى اذلاكوذهالا.٠ور
فقولهتعالىل تلبسوناق بالباطل معنامتحر ايلتفوراةوتبديلهافيخاطون احرف الذىكتبوهبأبديهم
لامنفهىار
ااسل
بالاقالمنزلوقيلهو طخاالاسلامباليهودبة والنصرانيةوذللك أتنوهامطؤًا عألىاوظهالرال
كيك الناسوقيل انهمكانوايقولون الن#لداهصعلىايهوس لم
شاك
تادنبذ
والرجوع عنهىآتثرهواار

الذينآمنوا)أىالقرن

معترف بصحةنموةموسى وأنه -مان التوراةدالةعلى ان شرعوسىلاينسخ فهذامن تلبيساتهمعلى
دصعللىيهوسل وصفتهف التوراة(وأثتمتعلمون) يعنىانه
الناس (وتكتمورن اعاق) يعنى ناعلتنه

وأنتم تعامون انهاحق المرادبا.االتلهالواردةفى التوراةوالا جيلمننعت د صب اللعهليهوسلوصفته وبسكبفرهم بالتوراة
سلم وصفته
وله
يبهال
لص
(يأهلالكتاب متابسون والانجيل على هذا القولهوحر يفهموتبدبله مافيهاءن بياننعت عمد

الحق) نعت ل

عله

السلام (وأتمتعامون)

(آمنواإلذ ىأ ئزلعلى
(وجهالنهار ) ظرف أى
أوله يأعظنىهروا الايمان
عماائزال عاللىمسامين فى

أول النهار (وا كفروا

رههف
آواب
آخره)وا كفر

رسول من عنداللهواند.ف#ه-ق واها قكتعمنتاادلاحو<سداواً تثعلممون مان تحقوزعلى
(وقالتطائفةمن أهلالكتاب آمنوابإلذى أنزلعلىالذدين
كتان ااتى هن العقاب و قولءعزوجل
آمنواوّجةالنهاروا كفردا أخره) وهذانوع رمن تلبيسات!يهود وقيلنواطااثناعشرحيرامن هود
خيبروقرىعر بنةفال بعضه,ابعض ادخاوافىدينتمد أولاانهار باالءلستاقنادودنالقار_ثم! كفروا
0

ا

"1
اولناس بإبراهمب)«نىأخصهمبه وأقرمهم منه(لَاذِين اتبعو)ب,عنى الذينكانواف زمانهوامئوابه واتبعوا
أ
شر وده (وهذا التى)يعنى#د أصلىالثعليه وس (والد.يناموا ي#نى هذ هالامةالاسلام ة (والله
١و المؤمنين) يبعانلىنصمروااعونة عنابن ر

وهو اللهصى اللهعليهوسل ان دكل نىولاة

من الببيينوان وى أفىوخليلر فىابراهم مقرأ ان أوىالتناس بابراه-م لاد.يأنشعوهوه_ذا الننى
والذيينآمنواواللةولىالمؤمنين أسترجهالترمذى وزوى الكلىعن فىصا ع نن |بن عباس ورواه_-#دبن
أسدق عن ابنشهابباس_ادهحد يث «حدرة| دشةقال اهاحر جعفربنأنىطالب واناس من أعقاب

الننىصلىاللهعليهوس|ل ىأرض ابثة واستقرت بهم الداروهاجواانى صلىانهعليهوس|الاىلمةديونكان
منأعىبدرماكاناجتمعت قر يش ف دارالند وةوقالوا ان انافالذي اعلنندجائمى من أحعاب محمدصلى
ألنةعليهوس ثارا من قل بمب:دكرفاجعوامالاواهدوه االلىنسجاء ىلءلويدفع اليم ه نعندهمن قومم ||,
وليند باذلكرج_لانمن ذوىرا ككفيعثوام ور بن العاص وعمارة بنأفىمعيط معهما اطدايالادم
علىالنيحائئى سحدالهوساماعليهوةالالهان قومنالك ناكدون
وغيره فركياالبحر <تى اأنياالحيشة فامادخلا

 0001قرماين

شا كرون ولاصما حببكون وانهمبءثونااليك لن<ذرك هؤّلاء ارين قدمواعايكلام قوم رلك زان | الوك وهوااقرب (لاندين
اتبعوه )  6مان ولاه

تدّله .الجوعوالعطش فاسااشتدعليهم الام بعث
قأح
بشإعربضنالايدخلعامهماً حد ولاخرجمفهم

كصيته
اللييكافبنسعدهعليك د ينك وملكك ورعيتتك فاحذرهاملوايدفنعاي,لنسكفيكي ,قالاوآنةذلك انهم خص بالذصو

وا علياك 1دون لك ولاحيوناالكتحية لبيك بهاالناسرغية ع ديك و خافن ||بالفضلوالمراد تمدعليده
نك زب شتهاكفقالتساف حرويوار | بالعاقم (والبتينامنوا)من
فدعاهم الحنجاضثنىر فوااهاصاح جعفربإلبابنعانلي

ااصائجفليءدكلامهجفعفمفلر فال النجائئى5د خسناايانابوننع ف ظريع زولجح ور ازأرتماشوك الطضة)

لكاكثم د خلواء يفمد يتن اإناصوخم
ذملا
اهال
ءاءههمب
ألانسمعكيف  +برطنون حزباللهومفسا أج
كردن" لفان الامىنمام يستسكيرون أفنقياسجلدطواملاكلنجاثى مامنعم سأحندوالى أ * قولهبرط:ونالدىى

|كتبالاغةانالرطانة فى

ي
لتلك
اكانت
وتكبوق بالنصيةالتىحبينى مهامنأنانىمنالآفاققالواند نناهلذىخلقك وملكك واتما

لناوئكن نعيد الاوثان فنبع.ثايلالهفديانادقافام نابالحيةااتىرضيهااللهوهى الس_لامتحية أهل الحنة الكلام بالاعمية وه ذا
انفظة
طسذمنادفليك
فعرف النحاة ى انذاك-ق وانهفىالتوراةوالانجيلقالأ يكالماتف ستأذنعليك حزبالنهتعالى قال| لي
جعفران قاال_2:كا قالانك ملكمنم:لوك الارضهن أهلالسكتابولارصاحءندك كثرةالسكاو ولدأ فعدىيفهمعلى الحقيقة
الظرواعا .حبانا جيب

عاونا
عن الى رهدين الرجلين فلي_ٍ اهما وايتسة الاجوفتممع

فلاججاثنىسل هذبنالرجلينأعبيدنحنأمأحزارفا نكناءبيدا قدا بقنا
فقال جمروط عفر 5فقال جع ر

من أربإبنافرد ناعليه-م فقالالجاشىاعبيدهمأماً حزارفةال؛لأحزاركرامفقالالنجاثى نجؤادن
العيودبة فال جء_ف رسلهماهل أرقنادمابغير-ق فيقةص منافقال رولاولاقطرة قالجعف رسلهماهل
أخسذناأمول|لناس بغير<ق فعليناقضاؤهاقال النحاثى انكان قنطارافعلى قضاؤه فال وعلراولاقبراط
يآبثنافتركواذلك وانبعوا
فقالالجاشى فاتطلبونمتم ,قالكناواياهم علىدين واحدوامسواحدءلى درن

غيره فبعثناقوه :ا اتدفعهم الينافقال الحا ىوماه_ذا الدين الذىك:م عليهوالد.ين الذىاتبعوهفةال

جعفرأما الدين الذىكناعلي»ه فهودينالشيطا نكنانسكفر باللهونعبد الخارةوأماالدى تحولنااليهدفهو
دين اللهالاسلام جاءثابهمن عندانةرسولوكتابمثلكتات ١بن عن كمه افقالهفقال|انحاثفى باجعفر

تكامت بعاظعيم فعلىرساكث أمم النتجائى بضرب!اناقوص فضربفاجتمع اليهكلقسيس وراهب
سىو
فاما اجتمعوا عندهقالالنجائىأنشد اللهالذى أتزلالاتجيل آلىعسىهل -4دون بعان

بين

اه ممعدحه

(باأهعل الكتاب لنحاجونف ابراهم وماأنزاتالتوراةوالاتيلالامنبعده)زعم كلفريقمناليهودوالاطارىان براه مكاسم

وجاداوارسول التصلالنةعايءوس وال ؤمنين به فقيلطمان

ااراهم وموسىاف سنةو ينه
عهدمبإزمنة متطاولة(أفلا
تعقلون)

حدى لاتحادلوا

مثله_ذا الجدال المسال

١15

اليهوديةانماحد'تبعدنزولالتوراةواانصرائية بعدنزول الانجبلو بين

و بإنعسى ألفانفكي ف؟كونابراهم على دين مايحلداثبعد

اللناعابادلته ولانثمرك بهشيأولباعتضخدنابعضار بإممن دون اللهفان تولوافقولوا اشهدوااباسامون
افظ الحديث أحد رواياتالبخارى وقد أ خرجهباطولمن هذا ؟ وفيهز بإدةقولهالير يسينوفروابة
.نر يسرجلكان ف الزمنالاول
الا بسينوالاريس الاكاروهوالزراع واافلاح وقيلهم أنباعع.د الله

(هاأمهؤلاء) «الاتتيه

بعثهالله نفالفهقوء»وقيل الاهرموسيون وهمنصارى أتباعع_,داللهبنأرو س وهم الاروسة وقيلهم
ولتممبتدأوهؤلاء خبزه الاريسون بغم الط-مزةوه,الملوك الذينخالفون أنبياءهم وق-له.المتبخترون وقب_لهم اليهود
(حاجتم ) جلةمستا نفه
والنصارى الذبين صددتمهمعن الاسلامواتبعوك عكلفىرك فقوا عزوجل (ايلأتهلكتاب/تحاجون
ملدأيعدملة الاوى على

رانو حأمارااءهود فتنازءعوا

افلدنى صلى اللهعايهو سمصارى
فىابراهيم) قالابنعباس اجتمع ع

أنتمهؤلاء الاشخاص

عنده فقالتالا<يارما كانابرااهليامبوودياوقالتالنصارىما كان براهيمالانصرا نيافانزلاللهفيم-م

الجقاءوببان جاقتم

فاغيم (إوماأنزلتالتوراة والانجيلالامن بعده) ومعنىالآبة نااليهود
يأأهلاللكتاب لرتحاجونابر

وقلةعقولكم انكجاداتم والاصارى لما اختصموا رعسنودلالتةضل اللعهلي ءوسلشفأنىابراهيمعابهالسلام وادعتكلطائفة أنه
(فها 1ب-د.كعل) ممانطق
بهالتوراة والاجيل ١ف

تحاجون فيا لبس لبه
عم)ولاذ كرلهىكنتابيم
من دين ابراهيم وقبيل

هؤلاء بعنى الذى وحاج<تم

صلته هاأتمبالمدوذ براطمز

أكابنمودقعرو
حويث

(واللهيعا) علرماماججتم
لكي (وأتم لاتعامون)

وجأاتهملونبه أثعمامهم
يانه رىء مند ينهمفقال
(ماكان ابراهيم مبودبا

ولانصرانيا ولكن كان
حنيفا مساما وماكان من

المشر كين) كانهأراد
بالمشسركين اليوود والنصارى
لاشرأ كام به عزيرا
والمسييح أوومًا كان من

اعوا فيهواخبران الموودية والنصرانيةا:هاحدثابعد
كانمهم وعلى دنهم فبراًاللهع وجل براهماد

نزولالتوراة والاتيل وام انزلابعدابراه_م بزمانطو يلفكان بين ابراهيمو بين موسىونزول الاوراة
اسحق كانبن |براهيم وموسى جسما؟ةس:ة وس

وستون سنةو نان موسى وع ىأ لفاسنة وتسعمائة

نممأا<_دث بعدابرااهم وموسىوعيسى بزمان
الا
يلأضناالاس
وءشمرون سنة وأوردعلىهذا التأو ب
طو يلوك ذلكانزالالقران! كانزل بعدالتوراةوالاحيلؤ.كيف يصح ماأدعيتمفايرااهمانهكانحنيفا

زانوج
عهب
ه عن
ليب
لوج
اسا
سا
انابراه ..كان

لأخبرف الق رنبان براهيمكان حنيغام

انضرا نمافصح وثدت ماادعاهالامونو

اماوليسافلتوراةوالانجيل

بطلماادعاأهالءهودوالنصارى وهوقوله

تعالى (أفلاتعقاو ن( يعنىإطلانقوا> بامعشيراابوودوالهارى -تىلا>اداوائ لهذا الحدالالىحال

والنصارى (حاججتم) أى جاداتموخاصمتم (فيالكبهعل)يعنىفياوجدتمفىكتبك وأتزلعايك بيانهفى
50

وعسى وادعيتم أن عدليىنهما ئوزقلدتالتورا 5والانحيل علي (فلتحاجون فهالس

 3يهعل)يعنىانلهيسف كىتابككان ابراهيمكانيهودي أ ونصرانيا (واالةيعل) يعنىما كان ابراهيم
ابراهم مبرأهاللهعزوجل
ظليهمن الدبن (وأتملاتعامون )يعنىذلك والمعنىوأنتمجاهاون ما:ةولون فى
ع

اعماقالوافيه وأعامهم أنابراهيمبرىءمن دينهمفقالتعالى (ماكان ابراهيميو ضرلانصزا نيا)يعنى يكن
| اادعوه فيهثموصفهيما كانعليهمن افلدقيانلتعالى (ولكنكان حنيفامسما) يعنى مائلاءن الاديان
ظلها الىالدين المستّةهم وهوالاسلام وقيل!+ذيف الذى بوحدو تانو يضحىو س :قبل الكعيةى
ك

صلانه وهو اً<سن الاديان وأسهلهاوأحبهاالىاللةعزوجل وما كانم ن المشسركين)يعنى الذينيعبدون
الاصنام وقيلفيهتعر يضبكوانلنصارى مشسركين لتوط ,باطرة!اسيم وعدبتاهوله هوقولدعزوجل(ان

1ل
داكين ) 6يكن :م (ان] 777سخ7خ7خ7خ”<!<7077؟ب7اا7
(؟) قولهوفيءز بغادبةقرولظه!اهلرفانافظ البارسليذىنجءهزاءداهوالذ كورفهذهالزواءةوالذى شرح
عمسم لانووى انالروابةالشهورةالار سين وذيهالاريسيينبفشحاطمزةوكسرالراء فيمهاو

اوى

اء ثمقال
ل ورتشد
اطمزة
دكسسرا
يسيين
الار

وف أول عصيح البخارى البرسين وفيهكاا مخرف تغسبره ذهالكامة منهانهم موك وذ كرأنالملوك تفس_برالمصموم اطمزةبل

اع
مأن
اذت5
ديد  5مضمه ماظمز و

وماهناك
اسو
هنئرو
ارا
مك
زيذ
عىول
يصار
الت
ذدوا
همهو
م ال
انن آر سر

اه مدححه

خوط عاللىمحبركان
وأجنازدخول اللامعلى الفصل لانهاذاجاز د

(98؟)  2دوطاءلى|افءلأجوزلانهأقربالى
المتشدائهوأضلياان
ندخلعلى المبتد ومن فى

'وعلى “فته بكذب خهمهحتى يلك خصمهمع أحبتهوأعزنههلاك اسكد ضال[ن عت اللياهلةوا؛ اخص

الابناء والنساءلانهم أعز الاهل وأاصقممباتقابو ر بعسافداهمالرجل بنفس هوحارب دونهمحتىيقد ل وائها
اليناء على الفاح فلااله

قدمهمفىال"ذكرعلىلننفسلينبهبذلاكعلىاطفمكانهموقرب منزلتهموفيهدليلقاطعو برهان واضحعلى
انبهموا اللمىبادلةلاهم عرفواحة
صدة نبوة#دصلى النهحليهوسإ لانهمبرو احدمنهوافق وأاجف ا

الاالله فى افادة معسنى
الاستغراق والمرادالرد على

ىتمهم #قولهتعالى (ان هذا)يعنىالذىقص عليكباتمد.ن خبرعيسى ليه السلام
مونه ومأددل اياف ك

ىثليثهم (وان
النصارى ف ت

وانه عبد اللهورسوله (طوالةصصٌالق) وأصلهمن القص وهوتتبع الاثروالقصص الخمبرالذى تتتابع
اللهطوااعز يز)فىالانتقام

فيهالمعاتى (وما من الهالاالنه) انمادخلت.ن لتوكيدالنفى والمعنىانعسى ليس بلهكازعمتالنصارى
رما)لفاىنحدكام
ففيه ردعلم_م وافجيع دمن أدعىمنالمثسركين انهمطة واثبات الاطية لنّهتءالىو .ده لاير يكلدنى (باليحك

(فان نولوا) .أعرضواوم

الاطية (وَانالنه طوالعز بز ا)اأغىاابالمنتقممن عصاهوخااف أعى.وادعىمعهاطا آخر (الحكم)

إيقماوا (فان الطمعليم

يعنىفىللبيرهوفيهردءلى النصارى لانعيسى لكنكذ لاك(فاننولوا)يعنىف ناأعرضواعن الايانوم

بالمفس_دين)

يقيأوه (فاناللعلم بالمفسدين)أى الذينيعبدون اللةو بادلعنوانسالىعمادةغيرهوة+.وعيد وتهدبد

لدم وفد
اءو بين>كم) قالاملفسرون اق
نوا
نة س
يكام
لبألأهكلتاب تعالواالى
طؤمقوا لء زوجل (اقل
نحران لد ينةاجتمعوابالبهودواختصموافى ابراههم اصللنىعايهولم فزعمتالندارى هأكنان نصصرانيا
وهم علىد_:.هووألىالناس ب وهق اتاليوودبل كان.هودباوهمءلىد يوأنوهلى|اناس بهفقال رسولالله
فاس اماونا على دفيانتهبعوادينه
نلكيان
صلى اللعليهوسل كلاالفر يقين برىءمن ابراهيمودينهح ب
الاسلام فقالت اامودماتر بدالاأن تخ_ذك ر باتمااتلكاذصارىعسور بإوقالالاصارىياد
تاب تعالوا أىهاموا الى
مائر د الاأن :مولمفايقكالتالموودفعز يرفائزلاللهعزوجل اقلل,كاهل
فاو لاميل فبهالاحدءلى صاحبهوالعربتسم ىكل قصةأوقصيد ةطاأولوا خروشرح
ايه
صنى ف
نةيع
كلم
لتاتفوفيرهاة والانجيل والقرآن وتف_ير الكامةقوله (ألانعيد الاالله
ااك
كامة سواءأىع_دا لل

بالعذات الم و رف قوله
زد ناهمعذابافوق العذاب
عا كانوا,فسدون (قل

ياأألهكلتاب)هم أهل

الكنابين أواوفشتكران

أومهودالمدينة (تعالواالى
1

سواء) أى مستو به

زبساري)اعان
قنيكا القسرانوالتوراة

ولانشيرك به شيأولا خف بعضنابعضاأر بابإمدنون الله) رذلك ان التكارى عد وإغيرالة وهوالسيح

دس
قوح
لنور
اواب
وأشركوانه ودوقوطم آتّبّ

وعيدظم

والاتكيل وتفسير الكلمة

لؤعاوا الواحدثلاثة واتخذ وا أحبارهم ورهباتهمآار بابامن

دون الله وذلك انهميطيعونمم فبايامص ونهم ندمن الشمركو سحدونطم فه_ذامع-نى اذ بعضه,بعضا
ود واانصارى
ميواد
لآياةقل
أربابمن دون الهف بتانالنصارى قدجعوابين هذه الثلاثةأشياءومءنى ال

ولانشرك بثهيأولاتخذ

بعضنا بعضاأربابامندون

هاموا الى أعس عدل :صف وهوانل ناتقولعز يرابناللهولا:تقولالمسيسجابن اللهلانكلواد منهمابشر الله)يعتىتعالوااليهاحتى

مخاوق مثلنا ولانطيع أحمارناورهما نذافماا حدنو امن التحر يموالكايلمن غيررجوع الىماشرع
ولاسعدد بعضنالبعض لان السود لغيرالله حرافملا لنغفيحرداللة وقيل معنادولانطيعأحندا فمعصة

المسيح ابن اللهلان كل

الله (فاننولوا) يعنىفانأعرضواعماأم نهبمه(فقواوا)أنتطمؤلاء(اشهد وابإنامساءون)أ ى مخاصون

واحسدمتهما

بالتوحيد للهوا لعمادةله (ف عن ابن عباس انأباسفيانأ خبرهانهرَكلارحل اليهفى ركبمن قريش

مثلناولانطيع أحبارنافها

لاىلكان رسولالله مراك لامرمادفمها ياسفيان وكفارقر فياشتوه
ةاشاأمف
وكانوا تجاراب
وهو بإبايفادعاهم حفاىسهو-ولهعظماءاارو  0بكتابرسوا ل اللهصبىالتمعليهوسلمالذىبعث بهمع
هقل فق رأهفاذافيهبسمالهلرجنالرحي:من د عبد اللةورسوله
الىر
دحية الكبىالعظيمبهمرىفد فعه

اك هرقل عظه الرومسلام-لىمناتبعاطدىامباعدفانىأدعوك 00

يؤتك الله

أسرك مين فناونلت فانماعليك اثمالبريسين و يأهل الكتاب تعالواالىكلمةسواء يناو يتأن
حيد(فقولوااشهدواا»
اولوا)عن التء
فنت
الهوذاك (
م
نق
عحلون >وعرمون فتأخذونبقوهمقال

حت
ف

ا
١ الاق تتا الامشاهدحوت كلقلالفاكل :٠

01 0

لعضنا يشر

انوا

3

التحرم

0

 0أبسى»ا
إرسوا

:لقال دسا .اماج

نكن )أمهاالسامعإمنالممئرين )الا كينو حتملأن يكونالخطابلامىم]
لاامق
فهو
(أى
ذدو ف
(الحقمنر بك) خبرمب
النهعليه وسو يكون من باالبتهبيجلز يادةالشباتلاندعلء»السلام معصوممنالامتراء (ذن حاجك )منالنصارى (فيه) فيعيسى (م

بمعأدجاءك منالعل)منالبينات الموجبةلعلوماعهنى الذى (فقلتعالوا) هامواوالمرادبالجىءالعزموالرأىكانةولتعال:فكرفى ه
اسهبالاىهالة (نثشمتهل)
المسكاة (ندعأبناءناوأبناءو نوساء نأوأساءموانفسناواًنف م) أى يدعكل مذاومئ_كأ بناءهونساءدرنف

تتباهل بإ نقوله_إاللهعلى الكاذب (,ل )761

اصا!
ومن
هعسه
تا ب
جنهو
نةلعروان
مناومه_كوالمإةباافتح والضمالاعنةو ممإ

الاتهال هذائم ستءملى
كل دعاء عتهد فيهوانم

يالكتنعاناوروى انهعليه
السلاملمادعاهم الىالمماهلة

قالوا-تى ن:ظرفاةاللعاقب

الماضى وقيلمعنادثمقاللهكنواعلٍياتمدانماقاللهر بك كن فانهككون لاكالة (الحقمنر بك ) الذى

مق منر بك (فلانكن من الممتربن)أىمن الشنا كين انذلك
ادم
وبا
هسى
أخبرتكبهمن شيل عي
كذلكوهخذطااب للننىصلىاعللهيه وس ولالمراادبهأمتهلانهصلىاللعهليهوس مقرطشفكهوكقولهتعالى
ها النىاذاطلقمم النساءوالمعنى فلاتكن من الممتربن ياأيهاالسامعكائنامنكانهذاالث ل والعرهان

الذىذ' كرفهومن باالبتهييج لزيادةالات وااطماًنبنةوه قولهعزوجل (خنحاجك فيه)أى هنجادلك

وكان ذارأمموالته لقد

فىعسى وقيلفىاق (من بعد ماحاءك من العل)يعنىبانعدسى عمدالنهورسوله (ذقل تعالوا) أىهامو

عرفتم بامعشير النصارى

والمراد مانلهى ءو صألهمن العلو بالرأىوالعزمكاتقول تعال تنةف_كرفىهذهالمسئلة ن(دع أبناءناوًبناءكم

انتمدانى مس سل وما

أىيدعكلمتاومنسكأبناءرونساء ناونساء؟واً نفسناأونقكم) قل أرادبالابناءالب ن والمسين
 7بالنساءفاطمةو بالنفس نفسء صب نعنلهيه وسلٍوعليارضىاللةعذء وقيلهوعافلىعموم لجاءة أه
فدعاء وقيل معناهنلتع
رع افلدعاءوقيلمعناهيجتهد ونبالغال
ضاس
تعنب
نل!ب
الدبن (ثمنتهل) قا

باهل قوم نبياقط فعاش

كبيرهمولانبت مصغيرهم
وائن فعلتمليلكن فان
أبيتمالاالفد,نكفوادعوا

لة الى لعنةانه(فنجعللعنةالنهعلى| كاذبين)يعنى مناوم>:فىأم
هعانميوةال
يالت
و لابتهالعل ال

عايلسىمفقسالمرون ماق ررسوألالنه صب ادنعليهوس( هذهالآبةعلى وفدنجران ودعاهمالىالمباه|:
اولارنجلصرفواالى بلادم قالوا حتى نرجعوننظرفى أمسنائمتنأيكغدافلهخلابعضهم ببعضقالواللعاقب وكان كبيرهموصاحب
آنوا رسو لاللةد_لى الله رأمهمماترىباعمدالمسيمحقا للقدع رفم بامعشرالنصارى ان تمدانىم سلولأنفعلتمذلك انها-كن فا

من اقول فوىاادحعبوىاالرج-لوانصرفوا الى بلادىفاتوارسول
هتم
ماأنيلى
لامةع
عاالاق
عايه وسو قدغد امحتضنا أبتمال
النةصلى اللهعلي وهس و|قداحتضن الحسين وأخذ ابلدحسن وفاطمةكشى خلفهوءلىثى خلفهاوالنو
سيدن
|
حذب
لاخ
اسين
لاح
وفقاطمة  0خافهوعلى صل اللةعليهوس_ل يقولطماذادعو .تفأمنوافاماراهم أسقف ران قال .امعثمرالنصارىانى لار
خلفها وهويقول اذا أنا وجوهالوسألواالنة أنيز ل:اللجابزاله منمكانهفلاتت.لوافتهاسكواولا يقعلىوج هالارض نراق
دعو تفاضوافعالستف اينوم القياءةفقالوا با أباالقاسمقد رنايبنانهلالاك وان نتركاكعلى ديونتكثرك:اعلى ديننافقالط,

تيحامرعاشنترالنصازيئ اق
لارى وجوه هالوسألوا الله
انيز دل جملا من مكانه

لازاله ها فلا تياهاوا

فتهلكواولاسق علىوجه

الارضنصرانق فقالوا «اأيا
القاسم رأايناأنلانناهلك

فصالهم النىعلى فىحلة

رسول اننةصلىالنةعليهوس ف ناأبن اتلمباهلةفاساموا يكنكم ماللسامين وعلءكماعليهمف بواذلكفق

افىأناجزفت8قالوا مالذاربالعربطاقة-ةولسككنعاكلىاألنحلاتغزونا ولانخيةناولاتردناعن د رن
رو الفف رجب زادفروابة وثلاتاوثلانين درعاعا
افففىصةأ
وان نؤدى ايك فكلسنةا ف -ىإ
وثلاثا وثلاثين بعبراوار بعاوثلاثين فرساغاز فبصةالحهمرسوا ل أنتةصل النةعايهوسلمعلى ذلك وقالوالذى
تفسى بيده أنالعذابتد ى على أهل راانولوتلاعنوالخواقردةوخناز.رولاضطر .معلبهمالوادىنار
ولاسةاصل اللهران وأهله-تى الطبرءلى الشجرولاحالالوعلى النصارىكلهم حتىهلكوافان فا

ما كان دعاؤهالىالمباهاةالالتدرين الصادقمن الكاذيمئهو من خصمه وذ لك دص يهو يمن اهلها معن

ذم الابناءوالفسا عفىالمباهلةقات ذللك؟ إكلددفلالةءلى نقته

حالهواستيةانه بصدقه حيت استجرأعل

كلسنةفقالعليهالسلام والذىنفسىبيدهان اطلاك قدتدلىعلى أهل نر ان ولولاعدواالمسخواقردةوخناز بر
تنعريض
و اغماضمالابناءواانساءوانكانتالمباه|ة مختصةبهو ك
عانذبهلانذلك 7كدف الدلالةءنى ثقتهكالهواستيةانه بصدقه حرثاس_تحر

قهتلذل
علىتعري
صكروعللى تعر «ض نفس لهوعلىثقتهتكذب خصمهحتى,ملكخصمهمع أحبتهواعزنها
أضعن ندوافلاذ كييد

ش  3المباه_إتوخص الابناءوالناءلانهمعزالاهلوا لصقهم بالقلوب وقدمهمف الذ كرعلىالانفس ليذهعلىق بر مكانهم ومخزاتهمو

ديل واضحعلى صصةنبوةا
اللنبلوصهلعلي هوس إلانهليرو د
أمن موافق أوعذالفانهم أجابو الوذاك (فنجمللعنةاشهءل

الكاذبين) .نامكم فشأنعسىونتهلوجءل معطوةانعلى ندع

فنوفهمأجو رهما ولائظلةلااح
لبمين) وتغسير م الكوهاناناليتانفيفوي
همفص
سمط

سبل

هه

)-

_-س

سح

ح

ح

ههكالللاالُشا

»#

_ب_بب

و١

(18/؟) (ذلك) اشارةالىماسبق من نيأ
07

الاك

(فيوفهم أج-ورهم) يعنى سزاء أعماطم لاينقص منهذيئ(والللاحب الظالمين) أى لاحبمنظغيره 1

0

قالتعالى (ذلك)
يجهم ولايثنىعاموم ميل ثم
هعالىلار
حقالهأووضع شيأ غيرموضعه والمعنىأن ت

هلىمن عنده
نتءا
اه و
لحان
تاافوه جبربدلعايه السلام إلىنف_ه سب
ملوااعراأض
ب يهتمدعلىلسان جبري
باضه من غيرتفاوت أصلافاضافء اليه

(تاووعليك) خبره(دن

عق

عليك) أى برك
منأخبارءبى وأمه مسيواحدوار إن وغيرذلك منالقصص (:لوه
الذئد كرنةلك

(»نالآيات)

عسى وغيره وهومستداً

يعنىمن القرآن وقيل الآيات يعنى العلامات

الايات) غير يواد خبرأو

خبرمءتد ا دوف (والذ كَّ
الحكيم) القران لعنى

بكأتو نىبونج اليوهأنت أ لانق رأولامكتب
علااممهاهخباارالامن يقرأ و
ي_د
ااغ
الدالة نعرلوىتك ل ي

امح أوكانهينطقبالحكمة

فثبتان ذلك من الو السماوىالذى أنزلعليك (دالذ كرالحكم) أى اله المئوع هن الباطل

لكثرةحكمه ونزل لما قال

كرم هوالاوح
لقايلمرادمن الذ كرالحكيم القرآنلاندحا مستفادمئه جيع الاحكام وقيل لذ ك
علىرسلووهولوح من درة بيضاء معلقبالعرشوي قولهءزوجل
عكتب انه
الحفوظ الذىمنهتنزات جي

وفد ىبران هل رأيت

ولدابلا أب (ان مل

عديى عند ابهكتين ©0
فىكاج أصارى وؤفد راقنالابن عا سان رهطاءن هل راقندهواءلى النىدلى اللفعل_4و سم

أىانشأن عيسى وحاله

وكانفهم السنيدوا العاقبفقالوا نوصي النهعليهوس ل ماشأنك:ن كر صاحينافةالمنهوةالواعسى

الغر دبةكشأ نادم عليه

الام (خلقسن تراب)

تزعماندعبداللهفقال|اننىك-لى اللهعليهوسل أجل انهءبد اللفهقالواالدفهل رلاهيمتثلا اوأنيشتبهثم
هنؤداءهجبر عياليها لسلامفةاللهقلطم اذاأنواك انمث لعسى عندالله كثلآدم خلقه قدره جسد امن طين وهى
رجوامن ع

ج-إة مؤفسيرة طالة شء.ه
اليتولفغضذمواو قالواا_#ده_-لىراً دتانساناقط من غيراأبفازنال اللتهعالىان مل عيسى عنداللهأى

أنصفةخلق عسى من غيربكصفة آمفىكونه خلقه منترابلامن أب وأمفن أقر بإناللهخلقآدم
سقى من مم من غيرأبلشبألنفى خاق
يهخا
عانلل
من التراب اليابس وهو أبلغافلىقدرةفإلانقر با
دم أعب وأغربالوستكلام عند قوله كث#لآدم لانهنشبهكاملث قمالتعالى خلقه من ترابفهوث-ير
بالا ىآدمفكونهخلقهمن ثرابا ى قفدرهجس_دامن
متأ تف علىجهةالنفس_ ر

طين (ثمقالله

عيسىبا دم ولا موضعطا

أىخلقآدم منترابوم
يكن موألباأم فكذلك
حال وم

انالوجود

منغير أب وأم أغرب
وأخرقللعادة من الوجود

هن غيراتافكتيةالغرات
اشكالا وهوانهنءالى قالخلقهمن ترابثم قاللهكن فه_ذايقتغى أ نيكون خاقآدم٠تقدماعلى قوله بالاغرب ليكون أقطع
كن ولانكوبن بد اخداقوأجيبعءنهذا الاثكالبان اللتههالىأخ_بربخإناهقهمن ترابلامن
للحصم واحسم اناده
تندس فاخىخلقك)
رنم
ت-كا
رنف
يلهك
غقلت
ذ كروأنىم اب:ت#د أخبرا اجرف الانىأ خبره أيضا افى
نشيهتهاذانظر ذماهواغرب
كون فالولادة وحتم لأ ن,كونالمرادانهتعالى خلقه جد

امن ثراتثم قالله كن بشراة_كان فيصح

ذا

ااسبتحعة اله وعن

النظم وقيل الض_ميرفقوله كزيرجعالتعسى عليه الس_لام وعلىهذافلااشكالف الايةفانقات

ايلععضاماءانه أسمر بالروم

كيف شمهعسى عليهااسسلاميا دمع ايه|أسلام وقد وجدعيسى من غيرابووجدادم هن غيرأبولاام

فقالطم لمتعيدون عسى

قلتهومئ إدف أحد الطرفين فلاعنعاختداصهدونهبالطرفالا خرمن تاشبليهمهمهالثانإة.شاركةى قالوالانهلائب لدقالفا“دم
أولى لاندلابوبن له قالوا
كانكى اموق قال أزقيل
سادةثبوتهاذ ! نظرفهاهوأغرب تماا_-تغر بهو <كى ان باعلضعاساءا سمرفاى بعضبلادالروم فقالهم
تلعمبدو نعيسى قالوالانهلابل قهالفا"دمأ ولبىلالنههلاوالا قاملوا وكانحى اموفقةالحز قيل أولى أولىلانعيسى أحيار بعة
نفروحؤزقيلكانية لاف
عض

الاوصاف ولانهشيه بدفى انهوجد وجوداخارجاءن العادةااستمرةوهمافى ذلك نظبرانلان! لوجود

منذيرأب وأمأغرب فىالعادةمن الوجودمن غيرأب فشمهالغر نب إلاغرب ليكون أقطعالخصم وأحسم

لانعسى احا ار عة نفروا حياحزق_-لىأر بعة1لافقالواوكان ببرىئتالا كه والابرص قال ؤرجيس

فقالوا كان يبرئ الا كه

نباس معنامكن فكان فارديااستقءل |
اب ع
عوقولهكن (فيكون )قال
أوىلاندطبخ وأحرق نوقامسلما
1

1
1
1

شْ
1

1

 ١وعازن) د اول )

والارص قال رحس

أوى لانهطبخ وأحترقسثا قماام(ثم قاللهكن )أى أنشأه بشسراإفيكون)

و حكاءةحالماضيةوث لترتدى اله برعلى الدربلالترئب الخبرعنه
أى فسكان وه

(ومطهرك

مسن

كذروا) من

وخبث

الذيين

سوءجوارهم

نمم وق-ل

ه*وفيك قابضك.ن الارض

اذا استوفيته أوعيتكى
وقتك

لعك اانزولءن

عليه الى_لام ينزلعدسى

عالفة ع امدق يدق
الصايب ويقتل!لخخناز ص

ويلبث أربعسين سدة
و يزوج وبولد له ثم

توف وكيفتياك أمهانا
فىأوطاوعسىفى آخرها
والمهدى.ن أهلبتى فى
وسطها اومتوقىنفس_ك

الأنالا
بفعل وهت يىفعل فالامفيه وقوف:لى الدل_.لوقد نبت فأاىنحعدييثسىى-يخزل و يقل الدجال
وسنف كره شاانءاننةتهالى الوجهالخامس قالأبوبكرالواسطى معناءانى»توفيكءن شؤوانك وعن
لرفع ال اىلسماءصارت حااتهحالةالملاكةفى
ى عليهالى_لام ا
سكأ
عوذل
حظوظ نفك ورافعكنالى
زوال الشهوة الوجهالسادس أنمعنى التو أخذالشئوافياولاء_إ النهتعالىأن اهلنناس مخنطر
بمالهأنارافذعىهاللةاليه هورو<هدونجب_دهكازعءت الاصارى أن المسيحرفملاه نوه يه-نى رو<ه

د تق ف الارض ناوهيعنى جسدهفرداللةعا.هم بقولهاتى.توؤيك ورافعك الىفاخيرالته أنهرفعه بتهاء
الىسماء رو<ه وجب_دهجيهاا لطر يق الثاتىان فالآنة:ةد يماوتاخيرانة :برهانى رافعك الىومطور ا
هن الذين كفرواومتوفيك بع_دانزالك الىالارض وقيلابعذ_همهل تحدنزولعبدى الاىلارض ف
القرآن قالنمقولدتعالىوكهلاوذلاك لانهم 000نفياالوداتمامءنادوكهلا بد نزولهه ن السماء (ق)

عن ألىهربرة أنهقالةالرسولاللهه_لى اللهعليهوس ل والذى نة-ىىبهياديو شكن أن ينزلفيكا
مح ا عد لامةسطافيكدسر !اد ايبو يةتل انز يرو يضعالميز ببةو يفيضالمال-تىلايقبله <أ_د
زاد فرواية <تى:كون|إسحدة'لوا<_د ة خبرانميناولدمافيهام يقولأ بوهر برةاقرؤا ان شنموان

٠ن أهل السكتاب .الاليؤمانبهقب ل مونهوف روابة كيفتتماذائزلارن مع فب وامامم مكو
روابةفامكمتم قالابنألىذؤ يبندرى مكمنكقاتفاخبرى قافلاممبكتاب ر بكاعزوجلو بس
ه وسلوفأفرادم-ل ٠ن احلدينثواس بن سفمعبايننقهااله,ا كذلك اذبءث اندال
لله
عىال
نيكمدل
ابنمبمعايهااسلام فينزلعند المنارةال+يضاء شرق دمثقعن أفىهر برةانرسولاللهه_لى ابنهعا.

بالنومورافءك وأنت نالم وسلم قيابلينسى و ينه يعنىعبدى نىوانناهزلفاذار أ هودرففاوءهفانهرجل المىىانلوعجرةوابياض

يغزل بينممصسرتين كان رأسه يقطروأن /ميصبهبلفياةنل الناسعلى الاسلامفيداقلصلربو يقلالممز

وتستيقظ وأنت فى السماء

آمن مقرب (إوجاعل
الذرينانبعوك)أى الم امين
لاءهممتبعنوهى صل الاسلام

وان اخدلفت الثمرائع دون
الذين كذنوه وكذيوا

علةءن

اليهودوالدارى

(فوق الذينكفروا)يك
(اكىبوم القيامة) يعلونهم

بالخة وفأ كثرالا<وال
مهاو باليسيف

 6اإى

مسجع ) )8

الاخرة

2

ويه >تلفون فاما الذين

كفروا فاعذفبهمعذاا

شث_ديدا فىالدنياوالآخرة

منا
اب
ودمر
وماطم ..ن نا
الذينامنواوعماوا |اصالحات

فلار ضأر ببعن
و يضع الح بةويم لاكاللاهلمملفىزمانةكاماالاالاسلام ومولاكال ادلمجسياحلتم مكث ا
سنة ت يمتوفىو يهلىعا>.المسامو نأ رجهأ بوداودونةلبعضهمانعرسىىعايهااى_لام يدفنفحىر:
رسول االلتلهةصعلا.هوسل فيقوم أبوبكروعمر :ومالقيامة بيننبيين»د وعيسىعايهما اسلام قولاء:
وجل (وهطهرك من الذبنكفرواي)عنى#رجكمن دنهم وم:حيك منهم(وجاعلالذين اتبعوك ذو
ااتوحيد وقصوداقواك واهلماهسللام.ن
الذين؟ غرواالئ بواملغرامة) يعنى وجاعلالذين انبعوكف
ومار بونالذبر:
ولسل فوقالذي نكف روابالءزواانصروااغابةةالبظالهرةوةي اله
هال
.لى
عةاد ص
أم
ص.ارى فومفواقابهود وذلكلان.لاثاابهودقدذهب ولدىطمها .ك
لقاله
اهو
اتبعوا عسى على د.ن
وملاك النصارى بفاعقلى هذ ! القوليكونالاتباع بع_نى المةوالادعاءلا:تباع الدينلانالنصارى وان

لهام برض باهم عليهمر:
_لي
لىع
وذلك ا'نعي
هشد
لمأ
فمةفه
اسلا
ا!'
غليه
أظهروا تابعة عكسىع
ولهله
دال
ربس
ونةع
الشيرك والقول الاول هوالاطح لان الذيناتبعودهم الذينث_هد والهبا

وكاءتهوه,

الامون وماكهم باقالنىومالتبيامة(ث املى"مرجعكم)يعنى,قول اللهعزوجل الىملجع الغر بين

الاآخرة الذين اتقبوعواابعيهسوىاولصذدينكفروابه(فاحك بنك فهاكامفيهتختاغون)يعتىم

المق فأىعس عيسىثم بينذلك الكمفقهالتعالى(فاما.لذنيكف رواا)يلعنذىين يد وانبوةءيى وخالف
ملته وقالواة+_.ماقالواءن الباطلووصفوه الايذبتى»ن سائراايهود والاصارى (فادذمهم عذابإشد يد

فدنيا) يعنى بالقتل والسبى والذلهواخذ الجمزبةءنهم (والا خرة) أو وأ نم .ف الآ خر,ةانار
ال
(وماطممن نادسر ن) يعنى مانعين يعمنعونهم من عذابنا (د أامالذين]منوا) يعنىبعسى عايهالسلاء
(وصجالولاحات )يعنىت لمواءافر تع ليم وشمر:عتط
وصدقوابذ ونهوانه عد اللوهرسوله وكامته ا

فبوفيهم

نئه>
الساحرةوالفاءلل ابن الفاعلة فقَذ فوهوأءهفاما سمع عسى

ذلك دعاعام »-واءنهم فسءواخناز برفاما

لك مهودارأسالبهود و.لمكي .فزع لذلك وخاف دعونهفاجةمءت كامةالبهودعقلىتل عيسى
رذأى
ج_ل جبر لل فادخلهخوخةف سقفهاروزنة فرفعه اللهمن تلاك الروزية
وله
زال
وثاروا اليهليةةاوه فعيءث

وأعى مهودا ماللكود رجلاءن أعتابه يقاللهططيانوس ان بد خل ااوخةفيقتلدفيها فاسادخ_ل ير

عدسى وأبطأعلي فظنوا أنهيقاتلدفيهاو ات اللهعليه شبهعسىفاماترج ظنوا ألدعيسى فأخذوه
وقت_لوه وصلبوهقالوهبين»٠ .ها ن اليوودطرقواعد.ىق بعءضالاي لو:صيواله +شرةليدلبوه عليها
فاظامت الارض وارسالدع زوجل الملا كهفاات

بينهمو يمه مععسىعليهالسلام الخوار بتيلناك

الايلة وأوصاهم وقالليكفرن بىأ<_د 5قبل أن يصيح الدريكو يديعنى بدراهم سيرة نفرجوا وتفرقوا

|ة-كم علىافلءمليوساملهثلاثين
وكانت اابوودتطاب؛فاتى حداألموار ابلي.نهاولدىوقالماتجعلونلى ندلا
دره) فأخذها ودطمء

ايفهاماد<ل البيتالذى فيهالمسيح أاقالنهشبهعيى عايهورفع اللقعيمىعليه (وائةخير الما كرين) .

يت
لي
ي
لب
ب
س
ي
2
5
2
هث

ااسلام واألخذذىدلعايه فتالأناالذى داه عليه فلبلمتفةوا اقوللىهفقتلوهودابوهوهم يظنون أنه

عسبى فاصاصابا اذى اق عليهشيهعىجاءت ميم وامىآةأخرىكانعيدى دعاطافابرأهااللةءن
المنون بدعوبه كيان عند ا صلوب-ؤاءهاءيمىعايه الام وقالعلىمنتمكزان ناللهعزوجل

أقوى!از بن وأقدرهم
ع-لى الء-قابمن حيث
لارشعرالمعاقب (اذقال
الله) ظرف اكرالله

صىم
قدرفءنى وإررصبى الاخيروهذ اثنئثيه طيفاما كان بعدسيعة أيامقا النلةتهاللىعبى اهرط ال
الجدلانية وهواسم موضع نسبت الي»فانهلبك عليكأ د بكاهاوم>زن عايك أ دسؤنهثملتجمع (باعسى الىمتوفي.ك)
نكاه
مفعجل
وتو
أى مس
لك الحوار :من مهم فى الارض د عأةالىاللهعزو جل فاعرطه اللهدعزوجلعاممافاهتعلا لب_ل نوراح-ين
العا مك من أتنقتلك
تايى ندخن فيهاالتصار ىفامأأصع
لكال
الا
ةلهت
لهال
هبط لمع تلهالحوار بينفيثهمدعاةفىالارض ثمرفع
اللكفار و نك حنم

مير
ي
ي2ت
ت
2
22

الخوار دوك تسكاءكل واحد مني باغة هن أرس لوعيسى اليهمفذ لاك قولهتعالىوءكرواومكرا لله(واللهخير

الما كزيين) ي»نىوهوافضل الجازبن بالسيئةالءقو بةوقالالسدىاناليهودحست عسوعليهااسلام

أنفك لاقت لاباديهم

(ورافعك االلهى)سماق
ف»شبهى فانهمقتول | وهقرءلانكتىق
وصلب وقالقتادة ذ كرلنان نىاللةعيمىدل السلام قاللاحمابها يكيةذعلي

فىست وده عدمرةهن

الحوار ين فد خلعايه رجل مهبم وكان قد نافقفالقعل هش معيس.ى فا+خذوقتل

ذال رجل منهمأنايانىاللهفقتل ذلك الرجلومنعاللهعيسمىورفعه!ليهوكساهالر ويأشلسهالنو ,روقطع
وااشرب
عنهلذة المحامم

وطارمعالملاكةفوومعهم

<ول'عرش

وصارانسماه  1كبا رضماسماو باقأل أهل

تاريخ جات ميم لعيسى وطا ثلاثعثمرةسنة وولدنهبيت م ٠ن أرض أورى ذل 1غ ىس وستين
سذة م غاية الا-سكند رءلى رض بابلوأوج اللهالىعيسى على رأس :لاينسنةورفاعلهلةمن دايلتمقدس
لإةالقدرمن رءضان وهوان ثلاث وثلاثين ساةفكانت ذدويهثلا سين وعاشتأمهمم م بهد رفعهست

)ى».نى ااتوفىهناءى”
ولاىف
سنين ف قولهء زوجل (اذقالالنةياء.سى فىمتوفايكخوترالفعفكا
طر يدَيِن فالطر بتالاولان الآبةعلى ظاهرهامن غ_يرتقدم ولاتأخيروذ كروافىمعناها وجوهاالاول

اتلدئ واسةوفيتءاذا أخذندوقبضتهناما
ناه افىقابضك ورافعكالىه نيغرموت هن قوطم وفي
ىأبنالتوفالثوم ومنه
ؤلهمن |امهودا!ن هبقل ولاغيره الو<اهاملثراناد
ااءص
دنل
ع :أ
أنهه
والمقه ودم
قولهعزو جل الله,توف الانفس حين موتماوااتى مءت ف مىنامهافءل النوموفاةوكانعدى قدنامفرفعهالنه

وهونالثلبالجقه خوففه-نى الآبةاتىمُنرممك وراالفوكجاهلاىلثااث ان اراد بالتوف <-قيقةاللوت
قالابنع.اس معنادانى ىتنك قالوهب بن منبهان اللهتوفعببىثلا ثساعات من اانهار ثمأحياه ثم
رفعهاليه وقاللاانصارى بزوعن اناللهتوفامس_يم ساعاتمناانهارث<يماأهورفه_هالي>-الوجه
يب والآبْةندلءلىأ نالنهتعالى هع لبهماذ كرفاما كيف
تفيد
رلا:
لكتالى
اافع
الرابعاالنواوفقولهور

١
شمعون قدرى بشبكتهف اىلماءف عداانهعيسىفاجعفاىتللشكمكةمن السمك ١٠ كادت تتمزقمن كثرنه

فاس_دعانوا بهل سفينة أخرىوالموا السةينتانهن السمك فعندذلك آم:واءهوانط؛قوامعهواخ+تافى
(نابالئة واشهد) إعيسى ||الموار بليكنافنقويايصطادون السمك فاماآ:.وابعيب.-ى صاروا؛صطادون|اناسو بهد وهم االلىدبن
آم
(بإناس امو)ناتماطابوا
إدسبلهامهم ناكيدا
شبها

>ورون الكيابأى يديذون اوقل انمي سامت عيسى الأىعمالشتىفك ناآسترمن ساءتهالرها مواري

تهدون بوم القيامة

فنكلاعلهد «الصنعة رابالخارج الىا فرولاأأرجعالىعشمرةأياء وهذه.:اب مختافة الالوان وقدعاءتكل

لقوءهم وعايهم وفيهدليل

واحدمنها حيط علىاللونالذىيت_بغ بهفاربدان نفرغ» نهاوقت قدوبىوخرج المع|الىسفره قطابخخ

لامائم-م لان اسركن

عاللىأانيمان والاسلام
واد

(ر امنا 1

عيسبى <باوا<د

اعلىلونواحد وأد خل

في هجيع

الثيابوقال كو

قدم
يدمنك ثم
ماأر
لىبإذنالله

اافى ١1 فة لاءيىمافءلت قالقد فرغت منهاقال واينهى قالفقىالبكلهاقال
كرىاوها!مي
بخوا
ال

أنزات واتبعنا الرسول)

نممقاللقدأفسدت علاىلنياةبالعيسىلاولكنقر فانوظروأقاسعندرىج ثوب جروثوبإألخضرونو

أىرسولك عيسى (فاكنذا

وارى3ةت من ذلك وعم
طلا
ادفرومو بااسود -تىا خزجها كاهاءلىالالوانااتىير داطوارى شلفع

مع

ا

الدرين كنيدون لانمه.او

مع الذررن هد ون لك

بالودانيةأومعأمة د
عايهالسلام لانهم شهداء

لصفاء ولو به وساظهرعايه-ممن

أثرالعرادتونورهاوة-.ل

الخوار بون الاصفياءوكانوا أدقماء عغيسى

وخاصته وقيلا+وار بونه.اخلفاءوقيلهمالوزراءوكانواخافاءعد.ى ووزراءهرق .لاأوار يونهم

الا'ندالردواماوصاررىوا ماولارذىاىلريجسٍلتعانبه لق)عن ابر بلعنقبداال ندبالنىصلى

اللفعليه وشم الناس يومالخند قفاتتد بالز درشمند مهمفأ د ب الزيبر00

الزدرهملبا

علىالناس (دمكروا) أى

كقار بنىاسراءيْلَالدين
أحس منهم الكفردين [] قيل معناهواشهد ب أنامنقادونلماتر بد.ن ندمرك والذب عنلك ومسة -لون لام الله زوجلوة .لهو

الله) أى جازاهم علىمكر.

ن آىنز,اتكتايك! لذى انزلته
يعنى قالا واربونابشعهدادعسى عليهم بانهممسهونر با ايماءما

بان رفع عانلسسالمىاء
وأأق شيرهءلى مناراد

ك
االا
ي.دهدو
نالذين
ع عيسى عليهالسلام(واتبعناالرسول) يعنىعب-ى (فاكةينامع لشاعدبن )دمتى

بااصدقواتنعوا أمرك و:بيك فاثبتأسماءنامعأسمان ,مواجعلنافى عد اده ومفعوه.اتكرمع .بهوهذا

اغثياله-تى قدّلولاجوز

قت ى أنكو نللشاهد بنالذينسألاوار بو نأ نكونوامعهم مز,د دفلضلعهاذيما.قالابن عباس

اضافة لمك رالى انلهتعاكى

ةفوىلهفا كتبنامع الشاهدين أى.م تمدصلىاللهعايه وإوأمتهلان.مه ,المخصوصون بتلك الفضيلةفانهم

الاعلى معى |لزاء لابه

ى الببيينلاكل نىشاهدعلىأءنه © قوهءزوجل
عهدنبن
يلشا
لماهردسولن,البلاغ وقيلمعا

مدمومعد_دا لاق وعلى

عرف_ده
قلكرص
يل الم
اروص
رالسك
بنم
غعدى.
لأحس
الذبن
ل
(دمكروا)يعنى كفار انسرىائ ا

هذا الخداع والاستهزاء

كنذا فىشرح التأويلات

بذعرب منلوقيل

كيةرهم بعدى فانمد بروافى قتلهوهموابهوذلكان
مىلخف
اف ا
مساد
ااف
فسى ب
«وال

جاه
رعسد
خامب
أسل
عيسى دلنيه!ا

قوم هووأمهرجغ مع احوار يبنوصاح فبياهلذعوة وأظهررسااته

وواءلكرالله)أى جازاهم
ةب(عة
ركهم والل_كر.ن اماق الحدثواللخد
المومفهموابق إدوالفتك بمهفكذلا
على مكردم فسمى ال زجاءباسم الابتداءلانهفىمبقلاته وة ل مكراللة اسةّدراج ااعبدوأ -ذه بغتة.ن حيث
لوحمتكربالنةفى اهلذآهيةخادة«والقاءااشيهءلى صاحبهم الذىدط علىعسى حين أرادواقتل
حتىقتل الأب عباس انعيسىعلي ةالسلام استقبل رهطاءن اليوودفاسارأوهقالواقد جاء الساحرابن
الساحرة

1
وم الابروالثروب والشحوم وأشياءءن الدايرواخ.ة'نزاد بعض-هم ذاهم عسى بالاتيخفيف وأحاهاظم

وآقخالرونآنع ,سىعليه |اس_لامرفمكثيراء ن أحكامالتوراةورفع السبب ووضع الا<د وكان ذلك
كله بأميالنذهسكانذلك ناسسخالتلك الاحكاموالشمراع والناسيزوالمذ.وخ حقوصدق (وجثة بإب
مر بك)أى حجة واضة شاهدة عل صىدةرساتىثمخوفهم بقوله(ذوتااقاللة) عنى بامعشسرننىاسراثيل

لقهوىوما
ع
االب ت
فباع كوبوهنهاكءنه (وأطيعون) يعنىفماادءوكاليله لطانعةالرسولمن تو

نعاولراسلءلى دين واد وهوااتوحيد
اجي
أدعو؟اليههوقوكن (ازاللهر فور ب فكاعبدوة) لكان
وإ ختلةوافى اللهتعالىوف هذه الآبةة بالغةعلى أصارى وفد > رانومن قالبقوط_ممن سا رالاصارى
باخمارالله دن عي

عليهالس_لامانه كانر يتامازت_يهاليةالاصارى وانه كانعم_دالنه وذدهبشونه

ختمذلك بقوله( هداصراط مستةم )يعنىالتوحيد مج قولهءزوجل (فاماأحس عدىمنهم
ورسالته ثم

الكفر ) أى وجدوعرف وقيل رأىوالا<ساضعيارةعن وجدانلحا اسلةثئوباالهنى اتنكهماموا
صر رعو
ري تحر مرا

كامةالكة رفاحس اللشكيتي

اموززموم علىقتله لود تت

(وجنتكم! بهن
ربم) كن

اكيم

الراك فى تكديبى

وخلافى (وأاطيعون) فى
أمرى (اناللهر بىوركم)

الف »

قالهل الاخباروااسيراابعث الله عسى ال ١ىنىاسرا دلواأعس دباظهاررسال والدعاءاليه تفودواًحرجوه

اقرار بالعب-ودية وق
لاردوبيةعن نفسه حلاف

يدننوم حر حزراتهيتيحانفقلاز قتزل ل قر بفعقرج ل فاضافهموأحسن اليهموكانلتلك مايزعم الأصارى (فاعبدوه)
رن قداخلازلوةس معنب امرانه دوف (هذاصراط مستفيم)
كاز عرقيض الااءوعوميعوم ح ب

لعن

فقاات

فانر
يله
يلال
خاو كارا سكثاحربنافقاات لاسألنىفةالت ميم سير ينىلع

ل يدهتيار قا نلناملكاجبارا 0

الجاررالك عافبتواار 0ا
الاعرة لاا

علىرد

ال

ابراه ليب بمو وجنودهو سقيهم

نى
مءثم
ا ما
عيك
اواب
قولىلهاذاقرب ذلك الوقتفاملا قدورك وخ

ففعل الرجل ذلكثم دعاالله عسىعليهالسلام فول ماءااقدورمى قاو +اوماءالموابى

رامترالناس هله

قاهذلهى من أرض أخرىفامارآة للك
:مثل
تاللكارض وايهدست

منن
ىك ا
رالمل
تافقال
أرض كذ
-

عند ىغلامالا سال!للها الاأعطاداناهوانه د عااللهنعالىذءعل
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الماءجراوكان إللاكاب بنر ددان!تخ لف فىاك وهقد ماتقبلذلك إياموكانحبهحراش بدافقالا ملك
ان رجلا دعاالله تعلى<-تى

صاراااء را بدعونهاست<مين لهفى اجياءا نىفطابعيسىى وكلهف ذلكفقال

هتأتنركنى أناوأى
يسمتىان
جقايلعي
أاهف
" 5-0فل فانه |ن عاشوقمشسرفة لا لاكألباإلى لبس أر
بذوبل

اليؤد كفراعلتالاهبية

وي إمابدرك اع

هنلذاكا الجرفتقال الرج-ل هومن
فاماجاءالماكواكالملن ذطلكعام وشمرب.ن ذاللكهرقال» ن أب
قداختاط ددع لفق ال الرجل نا خيركان

المقيم( فلاس عع

 0الام الفا أمرانى بكرم كر

ل امرنىقولتدتال مدان قعاتولكوقعدر فقا لبس لاتالى

فانه قداحن اليناواً كرمنافةالعسى

ولام تدم تمي فعاشالغلاقملساراناه لعاتكةالرجل قدعاش تادروا إى

السلاحوةاواقداً ناهذا املاع دجتى|ذاد نا +لويربدأن سخا فعل:نااينهفياكلنا 31كانااًبوهدفقا:تلوه

(قالمنأندارى) مدق

وهو جع ناصركاماب و

١1 0

لله 0000

5راللةءز و جلع:ه ,بقوله(قال)يعنىعيسى عليه|اسلام(من أنه لق الىالله) أى معاللوهقيل
عليوم 2خب
بينمس |للهاأظهرد ينهوقيل الىعنى فى أى فى ذا تاللةوس لووقيل الىى٠وضعها والمعق

ىصمرةاللةلى(فال وار بون>كنها ارالله) وذلكن ععسىعليهال لاملمادعابنى
من بيغمتدمرنهال ن
اثيلالىللهتعالىو؟ ردواءليهوكفروا بدخر جديسيعف الارض فربجماعة يصطادون البك وكانوا
قر

اأنىع ثرو رئسهم شمعونو يعقوب فقالعسىعليه ااسلامماتهنوونقالوااضيدااسمك قالأفلامشون

الى

و

انلياعأى من أنصارى

دذاعراالاط ملتحمًا اليه

(قال واربون) -وارى

الرجل د_فونه وخاد_مه

(>ن أنصارالله) أعوان

وظه رأمسبسى فقصدواقتله وكفروابهوقيل اناليوودكانواعارفينبإنهالبج الميثمر باهافتىوراةوانه
عليهمفأخ ذ وا أذادوطلبوا قتلدوكفروابه فاستتدسر
ماماأظور.عيسىالدعوةاشتد ذلك
بنسيزدينه ف

0

مراف
ركان
أصب

دشاه

1

ل

؟"
ا

سىر
اللعل
بىعليها اسلام حم

ج من قبره وعاشوولدلهوا مأان

الكدوزفانهمي

بهوهوه عت تعلى

برة-دعاالطهعدى فاس علىنسمربرهونزلعن أعناق الرجالوادس

 0واأتى أهإهوعاشش وولدله وأمااشة!لعاشرفكان؟ابوهاياأخ ف العشورمن الناس ومانتبالا..س فدعاالنه

عسى فا<ماها بدعونه فءاشت وولدطا وأماسام بن نو فانعب ىجاءالى قبردود عاالهباس_مهالاعظم

نفرج منقبرهوةد شاب نصفرأسه خوفامن قياماأساء-ةو /كونواشيبون فى ذلك الزمان فقالقد

قامتالساءة فقالعيسى عليه الام لاولسكن دعوتك باسم النهالاءعظم ث قمالمت فقال بشسرطأن يعيذ
ىداتعبس ففمولأم
اللةهنا رات وتم ةا حرف

أعاينه زوماندخرون فىسوه0

ىوا أخبرك (بماناًكلون) أىممام

أى وماترفعونه فَتَخبؤنه فى ببو :كاتا كاودفما بعدذلك قيل كان

عددى عايهالبسلام خبرالرجلاأ كليل ارحةو عاياً اال .ومو عاد خرهلاءشاءوقي لكان ف الكاب

(وأنشكم بما تأ كاون

ككذاوقدرفعوالك كذا
ذلاأهولا
يدث الغامان يمايصنع] باؤهمو يقول اغلام|نطاق فد ك ك

و “اند خرون فى ,يونكم)

حىأتهى يعطوهذلك الثئ فيقوأونمن أخبرك هذافيقول عيدىخسوا
إبوعل
فينطلق ااصدىفي

ومافم-ها ععنى الذىأو

صإيانهم عذهوقالوالاتقعد وامع ذلك الساحروجعوهمقى بيتلخاءعيسى يطلبوم فقلوالسواهنافقالوما

مصدرية (انفذلك)

فهاسيق (لآبة لكان
كنتممؤءنين ومصدقالما

بين دىءن ا'توراة)اى

قدجة-:كبايوج -

فالىبيت قالواخناز يرفقال كذلك كوانونففش<واء امهمافلباابذاهم خناز برففشاذلك فىننى سارائيل

وظهر فهموابه نفافت'عايهأهه فملةه ءلى جارطاوخرجتهار بْةالىومصروقالقتادةانما كان«ذافى
نزول المائدةوكان خوانارغزلعليهم أماكانوافيهمن طعامالجنة عي واأنلاونوا ولادخر والغد
نفانوا وادخروا فكانعسىليهالب_لام خبرهم اا كلواءن المائدة وماادشر وامنهافب_خهمالند
خناز بروىهذاد ليلقاطمعلىكمهنبوةعيسىعايهاللام ومكوزة عظيمةله وهىاخبارهعن المغيبا تمع

ماتقدملهمن الآيات| لماهراتمن ابراءالاك والابرصواحياء امونقابلالذهتعالىواخمارهءن |اغيوب
الذىحرم علي )ردعلى
0هيا”بةنر بمأى
قول
 7يمان و

رت

ماحرمالله

عابهم فشر بعة موسى
عله اكلام الحو
ووم الابلوالسمك

وكلاذى ظف فراح لظم
اضك
ذىلبع
عس

ذلاك وهذا#الاسد للاحدمن البشمرعايه الاالانياء علي.السلامفان قلتقدكيرا نحم
اياه
ْ بإعلام الله

والسكاهن عن ماثللذلفكرفق قات|ن المنج ,والكاهن لابد!_كل وامحندهمامن مقدماتيرجعاليها
و ياعقخديفاىره عامهاأماالمنجم فانهيسعين علىذلكبواسطةمعرفةالكوا وكاءبنزاجاتماأو بواسطة

خكطوقيدء فىكثيراضر بهوأماالكاهن فانهستعين برائدمن ان ومةخ-طيع
حساب الرمل أوو ذل
اسلوى السماوى وهومن
بلي
أيضافى كثير ممابر بهوأمااخبارالانبياءعايم ,السلامعن الامغيلبابا ف
غبيره فل
اسا
النهتعالى ولدس ذلكباسعانةبواوسطلة ح

|افرق (انفذلك) يعنىالذىتقدمذ كره

من خاق الطيرءن الطينبانذالث وابراءالا كهوالابرص والاخبارءن المفيبات (لآيةلكم) أىلعبرة
كم مؤمنين) عنى .صدقين ب اذك (وءقصيدقلاا)نهعطف
نك(ا
ودلالة علىسدق الىرسولءن اند الي
النهعطم علىالىقد :يا ئة«نر بكوالمعنىوجثتكمصدةالإلمابين بدى.ن
عقلوىلهورسولاوة .
نلانبيامعليهم السلاميصدق بعهم بمضاة -كل واحدمتهم صد ق الذىقبلهوتصدق
ا'توراة)وذلكلا ا

يماأنزلاللهمنالكتب واشسنرائعوالاحكام فلوذاقالعيسى عليهالسلام ومصدقالمابين .دىءن التوراة
(لاحل للكبعشالذىحرْمعليكم )قالوهب بن منبهانعيمكان عل عر بعةموسى علبوماالسلام

للمبدقتدس وقاللبنىاسمرا ثلىافى /دعم الىخلاف حرفممافى ااتوراة الالاحل
اقي
وكان سبت و ست

اي
عذى
مضال
>-١؟ربع

ياء
شعض
اد ب
اىاللو
وأضعء >:الآصاروذلاكانالته.:الىكانقد سرمءل

عقوبةهم على نعض ماصدرم:هم0

ن الذينهاد واحمناءاءهم طدٍأنه كدأت.

ينسى عليهالسلامفرفععنهمتلكالنشد
علىأ
ءودا
|م
اا
جعلى
طم بق ذالركيم مس را

يداتااتىكاات

عليهموقالقتادةكانالذىجاءبدعيسىألين»ن الذىجاءبه.وسى وكانقدحرمعليم-م فهاجاءبه.وسى
هوم

6

3

1

3

8

002

2

ع8

7

5

(قالتربافىكون فىولدومنى بشمرقال كذلاكاللهعاق مايشاءاذاقغى امى| فانمايقولله كنفيكون) أىاذافدرتكون د

(18؟)

0ةمون غي رتأخيرلكنهعبر بوه كناخباراعن سرءةتكون الاشياء

تكو ره

(ديعامه) مدق وعاصم

وموضءهحال معطوفةعلى
1شرف

اراق
:

م

العا

 2بىالمرءصا

جا

ميجالاصلوالطر بق
احتى كو ن مواظماعلى ||

قواله وأفعالهفاماوصفه النهتعالىبكونه وجم ,اف الدنياوالآخرة وه٠ن المقر بين وانه يكام

وكهلاأردفهبةولهومن
الناسفالمهد

(قاات) ىم

هعلىالدرجاتواًشرف المقامات وقولهءزوجل
اصالمين ليكملل أ

(رب) لعئى باسيدى تقوله لير بيلشميارهابالولدوقيل "قولهينهءزوجل (افى

>كون دواد) أىه ن أن كون ولد (وعسسنى بشر) أى ومإصينى رجل واغاقاات ذلاكانها
انيخا
رك ازاررادرده ن عير كر قاكلذ ايك

لاثكافى قدرة اللتهعالىاذ:اتاد

يعنى

ا

هذا اق اللهنك ولداءشقان اك شيرفسحء لهآة|ن|اس وعيرةفابه>اق مايشاءواصةنع مايرومو
ال

قوله

0 0-0

0

0

وجيما الباقون بالندون

ع-لى الوكلام .بتدا
(اتكتاب) أىالعكتابة

وكان أحسن الناس خطا

زفمىانهوقيل كتب الله
(والحكمة) بيانال+لال
واخرام أوالكتاب انط

بالدد

باليد واطاكمة الييان

بالاسان (وااتوراةوالا جيل

1ليه  5أخدارم وام لزعاحراطلاوابشمره ابه د.نالك ا
لذىاً! ع
الك إلى,

أى وجه_لورولاالى :ىاممكل

م ل(
اراك

ا ]وله ندياء ؛ى اسرائ_لل بوسف
وك ن

يعقوت وآخرهمعيدى بن مربمعا 4الس_لام قأما بعث المءو.قال (ألىقد جشك
لعلا00.
ظ

إلى ص

دق قولىواعاقاليا نهو قد حأعب5

 1نهمنر  (9يعي

(أقأخاق)

دوا

الحلأى وجبها فى الدنيا

أ اصوروأة در

كل داه لقب واط مه الصورةألمهماةتمنقوطم -أت الشئ اذاقدرنه وأصلحته (فانفخ
فيه) أى فى الطين الميلماو

)ونا

كدان 0دارفأكون  0م

عانراسمنس
رق بافظ لمل

ىمنى يلون0
لوحم .عل ٠

رسوالاأوكورنقموهعم

والآخرةورسولا (الىبتى

؛برةلان|! كلدل ح لى2را

قال ذلاك عسى لبىاسرا ثيل قالوا -اهف هالابةقال
 2فى الرسالةؤاما

إن

ورس-ولا) أى ونجعإه

0

اد

اسرائيلأق) بإفى (قد

جتتكم باية ..ن ربم)

اناج “بكون
ادع

يقالن الانثئىمن طائدى وتحيض ذ كروا م

وذلكلانه ببطير بلار دش ولهاسا

لى'دعى النبوةوأظهرط مالمزا تأخذواءتءنتونعايهفطلبواءنهان خاق طم خفاشافاخذ طيذاوصوره
2

افش

م لو

لطر

خظارون
اس ١
يداير بين |اسماءوا لارض قال وهب كان :بطبرمادام النا

اليهفاذاغاب عم-م سقط مر الي هيزفعل الاوقه ن فعلامات وهواللةتعالى ولعل ان الكال ننهتعالى
ىأنى أعملهذااار
(بإذنالل) دوع  5كوم ناننه وذايقه والمء:

والاررص وأحكهماوااختافوافى الاكهفقالاءنء سا سهوالذى ولدأعمى وقي لهوالامى وانكانا بصر

زمانعيسبىعايه ال لامالطبفاراهمالمتزة»ن جذس ذلكالاانهليسفعرٍالطبابراءالا كهوالابرص
كان ذلاكمكورلوكت اتعلى دق وه وعبان عا اجتمع ععلىسى عل هالس_لام معنالارخىف
م الواحد كوس

:دار يهم بالدعاءءلى 2مرطالايمان برسالةه

نأف قد تدم أوخر

بدلمن آبةأورفم ع-لى
ما

اتى

أىواأشئىالا كه

الذى به وضح وكانالغالبءلى
بالنهارولا ببصمربالآيلوالاءرص هدو

ين ألااخن أطاق أنيذىاليسهمثى

أخلقل؟) نصب بدل

ن الله
ماةفي-هقهوء ٠

تعالى على سد ءلىأظهارااكه زةعلى بدعدىعا +. .السلام و برى “الاكهوالابرص)

وقبل هوالاعثى وهوالذى بعر

همل النبوة (أف

؛بطق مثىعدسىعاء اد ماليهدوكان
ومن لي

2
الله) قالان عباس قدا -ياار نه
نذ
ىبا
(وأحى المو,

0

صورة

الطير (فانفخفيه) الضمير

غى
للك
اف ذ
للكاف أى
(يكون
امائل طيئةااطيرؤ
طبرا)ة,صيرطيرا كسائر
الط.ور طائرامدق (بإذن

نفس عازروابن الكعوزوابنة العاشر وسام بننووكاه_م بق وولدلهالاسام بننوح فاماعازرف كان الله) بامرهقيلل بحلق
صد يقالعيسمى عليه السلامفار است اليه ختعا رزانأ خاك عازر موت وكان بض_ماءسيرةثلاثة أيافماناه |
ىبرءفانطلقت مه
مهل لاختهانطاق بذ الق
ث ياو
هسى وأعدابه فوج ودقدمات .ف ثلاة

قبرهفد عاالنه ا
الى

الأكه) الذىولداعى

(والابرص وأحى المونىبإذنالنه)كرر بإذنالنهدفءالوهم منيتوهمفيهاللاهونيه روى انهأحياسام ن وح عليه السلام وهم ذظرون

افلقايلهواهذاسحرمين

فارناآنةفقاليافلان؟ كاتكذ اويافلانحولككذاوهوقوله

اا
مذاالا.مو  0دونغ_برهقات|

نكل لوق وانوج_دحد ونه وخلقه بواسطةالكا ةالاانه_ذا

السب ماهوااتعارف ولا ا
ا|" رف

(وجينا) ذاجاهوقد رف

ا
اك

عحردالكامةهن ِمياه 2ىفلاجرمكان

0
5

1

ن حى مهأ
فاْميرقلتلاا
ومؤثةف اذ

هلاسممنهاواحدوهوعيسى 
مذ كرفاهذاذ كر صم برفانقلت لقالاسمه| اسع سبىبن مىم وهاهثلا ,ن ا

الدنيا) بالنبوة والطاعة

و 1110بح فلت وان مروسن ةقلع

(والاخرة) بعاوالدرجة

ووشميرءن2غبرهة 4نهقالالذى يسرغيهة إشميزء نسواههوتهوعهذ«الثلانة واختافوام-مىعسى

لجار

اا

اماكفعاسى وواللْصبةبىعلامة يعرف با

والشفاعة (ومنالمقر بين)

0

برؤعهال إملاىءوقولهوديها

وَأصبلعمى ايشوعكقالولاوا.وسى وأصلهموثئى أومدشى وقالالا "كترون آانةامح مشةىثمذ بمزادة

مسيحاوهلهوا عم هلاتقأوموضوع فقيل انهموضوع وأداهبالعيرائية مشي حافغيريهالعرب

نين

الابرأءنهاوقيل لباناهلسبحركةوة ل لان
لساىنهمامسم ذاعاءة
حىاعإ
|منعسيا_سيسم
وجوهاقال ب
مسح من الاقذاروطهر هن الذثووبقيل! ندر حجن طنأومحهامبالدهن وقيللانجبر يللي هالسلام

امقر دين أى وثابتا من

مس عحه نا <ه +ئلا كو الشيطاانعامه سايل وقمل لانهكان يسح فىالا,رض ولايقيم >كان كا نهكسح

هكد

اللقر بين وكدذا (ويكام

يتات او

دة وةردس
ئلم
ان ا
زكو
حاةفءلى «ذ||اقول:تس
اعه
الارض أمىيسقط

ا

الناس) أى وكلها الناءن

1

(فالهه) حالمن الضمير

|السلاموقد يكونالميح يعنىالكات وإنةت مى الدجالفءلى هذ ادكونهذه ااكا.ةه 0

ف يكلمأى اماق المهدد

فلانافس بالنيودوانه
1ارالاخرة)1أاليه ا
تعالى (وجيها) أىةو 2رفيعاذاجادوقدر (ف الد:د

وهومائه  دلام-ىءن
مصحدعه

سحن

بالم_ادر

لوه مى الدجالمسيعمالانه  4وح احدى |اعينين وقيل الملسيحهوا' صديق و بدسمىعاذىء أي

ل

كان مرى> الا كهوالارص و حىااوق اك اخنهفى الاخرةؤس ببعاو مستنه عن ف  4النوهوقول
حك دين مقربين)يعنى عند اللةيوم القراء>لان لاهلا 0

رحاتومنازلالانداء و درجاهم

(وكهلا) عدف عليءأى

اء
ملى
سها
لفع
انهر
مهده على عاومةزه وا
أعلى.نسواهم وقء_لى:تقي

و يكام الناسطخلا وكهلا

الناس صغيراوهوف المهدوذلك قبل أوان التكلامووقتهوا لكلا الذى:نكابح وماذر عند وسورة

ىلمهد) يعنى و يكا
و كا م |ا/ناس ف ا

وهوقوله! فىعبدالها تاق الكا ب الانةوت براقا

أهلاأغربة .نالقذف

أى و كام.اس فىهاتين

|

الحالتين كلام الانياعهدن

و كان مسقا تكنتاذاخلو تأنارعسى حد ؟نىوحداثنه فاذاشغابىع |>»_:نان سح وهوف طنى

و أن أسم وعلانكام برااءةأمه سكتبعدذلكف يلت كامالافىلوقت الذىيكتام فيهاادغيرقال|بنعياس
نسكامعيسبى ساعةثمسكتثم ليت كامحتىبامغباغالاق (وكهلا) يعنىو يكام الناس حال الكهولة

فايهلاعقل و يتنبا فيها

للععنردب
الكه
والكهل فىالاغةهوالذىاجتمءت قونهوكل شمابه وا

الذىجاوزالثلاثين وقيلهوالذى

اسن الذى يحسكفتيه!اعقل ونعأفيهالانبياءقالاننَ قتبرةلما كانل «سىثلاثون
داو!شايب
وطه
وخ
حال

ضاوااتقدير شرك

بهدموصوقا مذ ها/اصفات

ه
ببن
نهب
مل و
علىوقا
لم 5ل |هلل نهعالى ذ_كث فىرسالةهثلاثين شهرا ثمرفعه اللهت ا

جاء هالو عل

رأسثلاثين س:#ة 1ت د :نبونه ثلاث سنين ثمرفعه اللهفعنىالا بيةانهيكامالناس وهو المهدبراءةام

سقولهو ةلالد جالهذا

وهى مكجزة عظيمة و ,حكاالمال!ن.ناكسهفوىلةبالدءوةوالرسالةوقيل فبيشهارة ار مأخيرهابانه ببق1-

لاستفاد من نص عارة

يكتهل وقيلفياهخباريانتهغيرمنجالالحىال ولوكانالمواازعنت التعارى 1فل علا ا ا

الحسن اه +

<<

1

.د.ن
هابع
لهل
وس ك
زنا
ناما
على الاصارى الذين.دعو ن فيهالالوهرة وقالا سنبنالفضل وكهلايعنىو يك
ويلقدلجالوقالجاهد الكهل الحكيم
يلنىزل»ن السماءالى الارض  *#ا
سصع
نذههن
السماء وافىه
لررأى والتحر ب
اعة
ةمال
وسدكا
جوا
وسن
اىك ال
نلىف
تط
!الوس
ذاه ربح الكرواة يات الة
(د:ن الماحين)يعنى!نده ن العباد ١اصاحين مثل ابراهم واس دقو إبعقوبوهوسى وغبرهم هن الاندياء

وانماختمأوصافعسىعكِ >-ااس_لام بكونهمن! اصاللين بعدماوصفه الأ كاف املك اناالاح

3

ث
(ياميمافنتىلر بك) أدمى |اطاعة أوأطيلى قامالصلاة(واسحدى)وةي لمت إلصلاةذ كرالوقاولتسحود لكوئهامناهر
ىدادهم
ىججساعةأووا نظمىنفك فىجاةالمصلينوكو ف ع
علمصلينأى ف ا
كعين )أىولنسكنصلاتكم ا
لصلاةم قيلطا واركب مع الرا
ولاتكوق ففعدادغيره( ,ذلك) اشارة الىماسيق من قصة حنةوز كرياوبمحبىومس م

(91؟)

) نأنباءالغيب نوحيهاليك)
٠

يع
ذتىا
لنك مائلغيوب
ن
ا
ل
ال
ع
ل
م
ت
ر
ا
ى
ف
إ
ه
ل
ا
وى

سارعا دراثهما <يركل الذساء بيانلسماءوالارض قالالث_يخ محى الدين النووى والاظهر انمعناه
مي ان

(وما كنّاديهماذ,لفون

|

ا

رماجرل إلاسن هبهاوم ال مضي ببنهمافسكوتع:ه زف )عن

فرعون وفضل عاك عالىنساءك فضل الث «عدلىسارائاللطععااممسقااءلمعناهان الثريدهن كلطعام

أقلامهم) أزلامهم وهى

رسوال اهنصهلىاللعهاروسلقمالكل املنرجالكثيرولم يكمله ن النساءالامىيم بنتع رانواسيةاميأة

قداحهم التى طرحوها فى

أفضْلهن المرقوثريد اللحمأفضل منميقه بلاثريدوثر ,دمالام فيهأفضل ٠ن صىقه من غيرر رد وفضْل

اف موترع-ين أوهى

عانثةعلى النساءكز بادةفذ_ل الثيردعلى غيرهوليسفبىهتذفتضسريلعهاءلى ميم وآسيةلاحتالان

الاقلام النىكانوا مكتبون

قا رلس ولاللهه_لى النةعايهوسم حسمك ٠أنساءالعالمين
المراد تفضيلهاءلى نس اءهنهالا.ةعن فس فال
مذران وخ -دكة بنت خو باد وفاط» بنت د واسيةامرا 5ذرعون أخرب-ه الترمذى قوله
تست ب
م

التوراة مها اختاروها

لفاىة
صيام
اىالق
ايل
عزوجل لياصبمافثياربك)أاىلقامللتا طساكةشفاه ا طيعىر بك وقيلمعناهاً ط
لبك قالالاوزاعى ل قاالت املا سكةطاذلك قامت -تىن رومتقدماهاوساا تدماوة..حاو<ك عن مجاهد
تحوه ((:اسسجدىواركتى معالرا كعين) انلاقسدجمودعلى الركوعلاالوناولاتقتغى الترتيباقاهى

فقعللى الركوع والدودوقيل|
عاانه
اك
طلجم
لا

للتقرعة :بركا مها 01م

بعل مرام) متعلق
بم<ذوفدل عايهيلقون

كانه يقليقلونها ننظارون

ماقم السجودعلى الركوعلاندكا نكا لك فىشم يعتهم

أوهما,كيفلعماممأوا

رقالابن الانبارى ميهاأمس اعاماوحضهاعلى فعل اليرة_كا” نهقالاستءملى |اسجودف حالوالركوعفى

حالو ررد:ة_ديم | سود اهللرىكوع بلأرادالعمو.م بالاممعلىاة_لاف الالين مومااقال اركتىمع أويقولون(وما كنتاديهم
فالضأل
الرا كعينوميقلمعالراتكهل'ان افظ الرا كعيناعم فيد خل فيه الرجالوالنساعرا 'صلاةمع الرج
اذ ختصمون) فىشأنها
وأ وقيال معناد فم ىكفعلالركاعين وقئل المرادبهااصلاةفى جاءة أى صلىمععالين فىجاعة وقوه تنافسافال:كفلبها (اذ
( 1ذلكمن 1داءالغيب) ةو لالله عزوجل حمدصل الثهعليهوسل ذلك الذىذ كرتلاكمن قالتاللانكة) أىاذ كر
كانا
كم م
كر لوخي ومرموعنسى عاموم السلاممن أخبارااغيب (نوحيهاليك) نألىقيه اليك (يا
مشمر
الله
ة)

بأد لانهلا »كدنك أنتعلأخربارالامالم'ضين الابوج مناالي كوا قاللوحيهلانه ردااضميرالىذلك
فلذلكذ كرالافظ (وما كنث) لعن امب (لدمهم) هنالك عندهم (اذ,لقن أقلامهم) ياعانتىىكانوا

أى نعسى(منه) فهوضع

جرصفة لكلمة (اسمه)

اقلومحها بم قيسلسابمنازعتهم
(ي .كفل صيم)يدنى بربةهاصو.
كت.ون مهافالماءلاجل الاقتراع أ
ننرئسهم وك.يرهم فلاجل ذلك رغبواى
وثكعمارا
ا كانتبن
هلك
نذ
الى
ففكغفالة مىيم ا-قتتىرعواء

كو د كرضميرا!-كامة

لان الملمى بها مذ كر

كغالتها وقللان مس حررتاعبادةانلهةوخده:المسجد وكانا بوهاقدمات فلاجل ذلك رغبواى؟ فالنها
خهتمصمون) يىعكنفىاامها بويترها مه قولهءزوجل (ادقاتاللانكة :اميم
(وما اكنذتيدي
النله بشمركبمكاعمةنمناهه)وما كمنتلدهم ياتمداذخةتصمون وما لكندتمهم اذقال تاللانكةيعنى
حبر دبلعلي-هالس_لام اع حم ان اللهيتشمرك وال ارةاخباراارءعاسيره 0

 3ن اللفوخ_يرمن عند دفهوكقولالقائل ١١

يبعنىبرسالة

(اسيح) خبره وا+لقى

0

والمسيح لقبمن الالقاب

المثعرفةكالصد بق والفاروق

وأصاه مشبيحا باعبرانية

قاد كدشرق يها واحرن جناة ر حت بهومعنى الآبة

عد دوهى ولد.ولدلاكمن غير بعل ولالألوذلك
اذقااتت الملايكةار -م ناص مادن اللهببشسرك ببشرىهنعن
الواد (اسمهالميح عد ىبن مسيم) وقال3ةادة فىقوله تعالىبكلمةمنه هوقولهتعااىكن فدهما«إننهكلة
لانه كانءن السكامةاانىه ىك نكايقال لاو اد راللةهن 2شيع هرذاالقلدةوةضا ءاللهيعنى ان هذا الامى

عن قدرهوقضائه حدث يقالابن عباس الكامةهى عب ى هعالليسلام!؛.اسمىكلةلانه وجدعن الكامة

ومعئاه المسارك كقوله

وكل مارك ) كنت
وقيل سمىمسمحا لانه كان

اتىهىكن فان قاتانكلكاوق اايوجد بواس_طةالكامةالنىهى كن فل خصعيسىعايهالسلام

(-( ”9:خازن)  اوك )

لابسح ذاعاهةالابرأأو
لاندكان دح

الارض

بالسياحةلايستوطنتكانالإعسى) بدلمنالمسيح (ابنمسيم) خبرمبتداً

- 0ذوفأىهوابن مسيولاجوزأن؟ون صضهم>ه لعد
سى لاناسمةعسى لأسب ولي ساسمه عسىبن ميم

طاأنهبولدم عن عبرأب فلانسب الاالىأمه

ع جز

اك

واتاقال!بن مىماعلاما

بس قيلسرب م ذا زعتهمالتقدم قولثالث وهو حصولالازءةطم اه مصعحيحه

(وام أعاقر)لإتلد(قال كذلاكلقني

 8بللأتلق النعمةبال-ث:9راذا حاءتث

الما دن الافءالالكه بة(قالرباجءللى)مدو رو )آاآبة)علامةأعرف به

(45؟)

مااسلار.زا)
(قالآبتكألاتكا.الناس) أ(ىلثانلقدارعثلىةأكييماالن

الااشارة تسداوراشن ١أو

عين أوحاجب وأدله ارك

تكثنى
سر
واذاائح
يقالارة ز
الرمزوهولدس مجننس
الكلاملانهلأدى٠ؤدى

| لاوسووس»

واع_ترض على الوا بانهلاجوزان.ش تبهعلىالالدياء كلاماللا_كة بكلامالث_يطان

اذ

لوجوزنا ذلك لارتة_م الوو ق بإخبارهم عن الوجااسهاوى وأجيب عن هذا الاء_تراض بهالمادات
نلدىصيداقءؤما يرون بهعءن انلهتءالىبواسطة الملا ؤلامد ل لاشيطان فيهوذ لأ فيا:عاق
الع
الادللائ
بالدين وااثيراع فامامايتعاق عصاط النديابوالولدف
2د2م_ل فياهل<صووس[وسنة قعل كر باذلك
انولجك«الوسوتهة رخانطرهقال الم كان زكر بابومبشعربالولدابناثنينونسعين مسدةوفي لابن

الكلام ومفنههممايفهم
افاىض -اك كانامبانئةوعشر إن سد نةوكانت أمىأنبهنت
ةماس
ا!ين عن
وقال
رنةو
منه سمىكاا مااوهواستثناء لسع ونس-هين س
١1ى عقم لاتلد(قالكذ لِكالليهفعلمانا يعنى
ع
مان
منقطع وا#ساخص تكايم

الناسليعل انهحرس
|سا ندعنادرو فيل

ادكايمهم خاصة.م |بقاء

ولدرية عل الكل 3ك
النهولذا قال (واذ11
ر كشكثبراوسبم بالعثشى

والاكار )فأىىأياءعزك
عن تسكام الناس وهى هن

الاات الاهرة والادلة
الظاهرةواءاحس لسانه
ع نكلام الناس لخاص

المدة لذ كرالله لارث_غل

لسانه بغيرة كماناهطلب

الهنة دن زيل الكدن
قبل لذ ابتك اخنسن

لثانك :الاعسنالشكر

وحن لوال 1ن
شى
عال
السو
ان ا
وزعام
منت

دعلىهبة الودلعلىالسكبربفعل مايثاءلايجرءنئ وقواءعزدجل(قال)ىز كريارن”
انه نعا!لىقا ر

احعال دآة) أىعلامةأعر!وقت جل امس أنىفاز بدفى!اءبادةوالشكرلك (قالآيتك )أىعلامةد

علىالذىطابت معرفةعاعه (أنلامكا ماأناسن)أى لاتقدرعبى تسكليمالناس(ثلاثةأيا)مأى مد ةثلاثة
أيامباماليها قالجتهور  0بن

عملىقد رة التبيجوالذ كر
هد أسنانهءعام النايد »لومماإعائه

عمك م عن تسكايمالناسوهفه
نأىيا
منىف
رر بككثيراوسبسهبالعشى والابكار يع
وأذلك قال قاخزالآيةوكاذ
منالآيات الباهرةوالمهع زاالتظاه ا  5ل ى الت بي والذكمعرعزهءن تكايمالناس بامو رالدنيا
وذلاك مع صمةاسم وسلامةال وارح  20عضا مالمجزات وامتم ن الدكلاممع ااناسن ليخاص فيهده

ا اا
الانام لعبادة اتلعلاهلى وذ كردولايثغل لسانهبشع  1خرتوفيرا
أله ونأكو نذلك دايلاءولجىودا+لليتم سروبرهذلك وقالقتادة
طتها ابلابةمن ج
ااب
ا
مى ج
فهعل
الن
اعااجيك! سائه عانكلام عقوبةلسؤ الإهلابةبعد مشافهةالملائكةا ياه؛وشارةوار«قدر عاللىكلام
ليدو بالعينو بالاعاءبالرأس وكانتاشارته
ثلاثةأريام (الارضا) يعنى الأشاراةوالاشارةقد نبناكو
بالاصبع المسبحةوقيل الرهزةديكونبالاسان منغيرتبين كلام وهوالصوتالمىث_-بهاطمس وقيل

أراديه صوم ثلاثةأياملانهمكانوااذ!صاموال

غفقةةأعهلليه (واذ كر
اوا
ألحلم
يتتكلمواوالقولالاول ا ص

ربك كثيرا) وذلك1امنعه اللمهن اكلام ف تىلاكالمدةمي «بالذ كرفقالواذ كرز بك كثيرافانك

لامنع .و.نلذلاكحال بنك و ببنه (وسبح) أى وعظمر بكونزههءن النقائص وقيل وصللر بك
وسميت الصلاةتسبيكا لفايهناتنز موالاربسبصانه وه الى(باعثى و لإبكار ) فاماالعثىفوومابين زوال
الشمس الىغرو بها ومف#هسميت صلاتاااظهر وااعصرص لاف العشىوالابكارهومابين طاوع الفحرالى
اضحى و قولهءزوجل (واذقالتالملانكة)يعنى جبريلعليهالسلام (يامريم انالله' صطفاك )أى

من-ين الزوالالىالغروب اخدارك (وطهرك )يعنىمن مسيس الرجالوقي لمن الحيض والنغاس وكانت ميملانحيض وقيل*ءن
والابكارمن طلوع الفجر
اليوقت الضحى (واذ)

الذنوب (واصطفاك )أكداختارك (على نساءالعالمين) أىعالمىزمانهارقيل

علىجيعنساءالعالمين فان

قلت هل فرقابليانصطفاء الاولو !اثانىقلتذ كرالعاماءف معناهماوجوهاتّح-صلمأتهاالفرق فقيلى

عماف على اذقالت !عسأة معنى الاصطفاء الاول اناللهتعالى! ختارصيي وقبلهامنذورة>ررة/تحروقياها نثىولحء_ل ذللغكيرها
ونكفعنادههاز كر باو.عنى الاصطفاء الثاتىان ابنهتعالى وهب طها
من الانسلاءيواهنااللرهبزعثقهام
عران أوالتقدير واذ كر
اذ(قالتاللملانكه باميم) عيسى من يرب وأسمعها كلام الملادكة ول صل ذلك اغيرهامنالنساء (اق)عنعألفىبىنطالب قال
سمعت رساوللله لىاللهعليهوسلم ينول خبرناستام تمحبمذران وخبرساتها خدحة بنتخو يلد
روىانهم كلموها شفاها
قالأبوكر يب وأشاروكيعالىالسماءوالارض قي-لى أرادوكيعمذ هالاشارةتفس_يرالضميرف قولخهير
داعسا ) أولا
ع

حين '2تلاكمنأمكور باك وا<ةتصك باسكرامةالسذية (وطهرك )

أبومكن ذلكلا<دمن النساء
عا سسقدره ن الافمال (واصطفاك ( آرالعى نساءانعاأين )بأنوهبللكتعيس.ى »ن غيرا

لسماعها

(انالله) ؟سرالااف شا ىوجزةعلى اضمارالةولولأان

النداء 3لالباقون,الفح أىبان الله

7951502

(بشرك ) ,شرك وما
(أثالله شرك
]|
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ا

بيبحدى) أى بولداسمه >2

لان للةتعالىاحياقلبه بالامانوقيل لانادنهتءالى؟حااوناإطاءه --ىعم

معد 5

مهوقيل

لصي

اا لانادنهتعالىةاللهكن فكان من غيرأب دلالة
الله) يعنى ميس ىبن صريمواعماسمى عا عل
نمى
قة لاعد
نقا سي ك
كا ر
لاندما
القدرةفوقمعاالع لكام
كال
|على

برراشداطخاق
د :د
عليه |اسلامكا

هعالىفسم ىكامة
الىاطقائق والاسرارالاط.ةو مبتدى بهكامبتدى بكلا اللت
ْ

ذا

لكك ار وق ل سمى

| كلمة لان!للتهعالىبشمربد مسم على سان جبر دلت ليها إسلاموقيل لانادنتهعالىأخبرالاندياءالذين قله

والتعدة.ف وااتشديد

اغان( يحى) «وغ_بر
0

كان عملا

وهوالظاه_ر فللتعر يف

والتجمة كوسى وعسى

اجاء قيلهذاه وتاك الكامةيءانلىوعدالذى وعد
| فىكتبه المنزلةعل.هم انهاق ندياء.ن غيرواسطةفامأب

وانكانعر سافلاتءر رف

رمنعيدىستةأشهروكانابنى .خالة
 .أوله نآءن بعيسى وصدفهوكان حى  ١ك
| أنهلق كذ لك وكان> ى

وززنالفعل كيعمر

وقتل > قبلأنيرفع عد ىعايهماالسلاء وةملا نأملت

”م

هلان فقااتاأمحى

لات مريهوأنًيامامل فةقَااتتأمحى باصي م الىلاد مافىبطنى
لامفف
ألاءعسى اصر أشرت ا ح
|يسح د لاف بطنكذذاك قوله» صدقا بكامةمن اللهعننىانحى من لعسى وصد قبه (وسيدا) م بنساد

وسودوالب_يدهوالرئسالذى قبعو يلتهبىالىقوله وكان>بى عليه السام سيد المؤمنينوورئسهمى
الدين والعروا( وقيلالسيدهوالحسن الاق وقيلهوااذى يطيعر بهوقيل هواافقيهااعالم وقيل سيدا
ا

ةوعلى ٠ن (ثمره
بزده

فى العل والعيادةوالورع وقيلالسيد هواطام الذىلايغضيهثئ وقيل|اس_يدهوا لذىيغوق قومهفى جيع ا

| كال
ْ

الخيروقيلهوالسخي

قالرسولاللهدب النهعا.ه,لكر ن سيد ؟ياننىسامةقالواجد بن قرس على

|نا عله قالواى داءا دوامن البخللك ن سيدممرو بنال+وح(و-دورا)قالابنععداس 5وع-يردمن
المفسر بن الحصور الذىلايأتى! انساءولاشر مين فعلى هذاهوفعول ععنى فاعل يعنى انه دصر تفسس دعن

رات وإصلددن الحضروهوا

سس وقكلهوالمنان قزل هوالتقيرالدىلاماله فيكونالاصور

(دصد قا ح)المنه( بكلمة
من الله)إ 1ساد ةمدي
مؤمناهفهوا أول من ااءن

ابله

ا

لان كونه يكن يلات

كانه

من الله

مَؤمم]ابكتابمنه و سيدا)
هوالذى سوذقومتهاى

فلثمرف وكان
بشواهم ا

حى فائعا على قومهلانهم

معنى الحصور يع-نى الممنوع هن النساءقالس_عيد بنال يبكانلهم؛_لل هد ابلةثوب وقدتزوج مع ذلاك

يركب سيئةقط باطامن

خروهوأنادو رهوالممةنع عن الوطعمع القدرةء ايه واتماترلكاهعفة والزهد

سمادة وقالا نيد هؤالذى

ليغض بصرهوف-.هقول؟

فيه وهذا القول هو الصحيح وهوقولجاعةمن الحةقين وهوالق :صب الانبياءلان اكلام انماخرج
وة>-ل من أن
نمبنص
لفان
اإضا
صض|م_د جحلاوزو اً
ءقر
مخرجالمدح والثناءوذ كرصفة!فىمان
أقصو فةنشمل النكلامعلىمنع النفس عن الوطءمع الفدرةعليه أولىمن اه على
يضاف األحىدمنهم نت

تركالوطءمع الج ز(عوننهبيامن الصاحين )يعنىانمهن أولادالانبراءالصالمين وقوه عزوجل (قال)
لعن

سات

سلا

1تقد مةدات علىأن الذين نأدودهم

عن
انع
ضوني
وبالك
جاد
الملكون (و<دورا) 01
للذىلاءة-رتلامع
القدرة حدر سق

منعاطا هن الكهوات
(ونديا ن الصالحين)ناث؛

 1نالربعع_نى المالاك وذلكالمالنانسكة لما بشمروهبالولدتكدب ورجعف ازالةذلاك التكبالىالله
)عنىمن أبن,كونوكيفيكونلىغلام ( وقد باغنى كبر ق)يل هو
الىلفرقب (أفىبكون4غلام ي
تعا
يلغ
لوقكد ب
من المقلوب ومعاناد
رتوث خت وقيل معناهوقد نالنىالكبرو درك الذءففانقات كيف +إة ااصالمين (قالرب
أنكرز كر بالولدمع تبشبرالائسكةااهومامعنىهذهالهراجهة ول تقبمن ذلك ب«دوعدالل إهياديهأكان أفى يحكونلىغلام)
مهن
نا ن
الينل
كالصا
من

أصلاب الانداءاً وكائنامن

شا كفى وعداللهاووفىقذرنهدقات /رشك رز ,,رباعايهالس_لام فىوعداللهوققدرندوانم.ا قالذلك على

اه-نى هن أى جهةبكون ل الولداً بكون بازالةالعقرعن ززوجتىوردشالى
سل الاستفهاموالاستجلام دالم
هن الكبروااضءف فاحاءه بقولهكذلاكاللهكن نان قالمك لد
على أيوكون ونحناءلنىاحا

لماسمعز كر «انداءالملائكةجاءهالك.طان وقال«از كر باان!اصوتالذى سمعت ليس هومى اللهتعالى
عا
فكر
دك ز
رااللياكمفوسرائفةال باذل
وانما هومن الشيطان ولوكان من ال:لهالى لاوحاهاليكك] وج

اس ةيعاد دن <مث العادة

واستعظام للقد رةلاتشكاك
(وفد بلغناىلسكبر) كقوطم
00 0 00

ادائغر' فةتصعد اليهابسلمولفايلح راب شرفامالس ومقدمها
(خكالمعاايهاز كر امراب ) ل بنىطاز بكامرحراافى أسج
د
كاا وضعت

اشر قاموه 0من بنت المةد س وهل

رزقا) كان رزقها,شزلعاءءا من
الصيف ف الشتاء( قاليامي م

كانت مس
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اجدهم تسهى اعكار ا بب وكانلايدخ لعليعاالاهوو حده(وجدعندها

ال:دو

رصع دياقط ذفكان عدءند هافا

الدعاء فىالصيفونا كية

.

1 -

ا |  002وضهها الت 61
لوال مياه رعةوقرئ ؟ تحف دف الفاءومغ:نأ هووضههاز  3ر باإلىنفسه
فك

أنى لكهذا) منألنك
ه_ذا الرقالىلا شبه

بالقرع>ه وقامبامى هاوهدوز  84بإناذن بنه-ل بن صدوق من أولادسامانبن داود عليهما السلام قاما

أرزاق الدنياراتف

ذمز كر باصم الىنفسهبتى طابيتاواسترضع هااا راضع وف  5ضمها الخىالنهاامح ىحتىاذاشنت

00
عند

يهالاس_م ولاصعداام 0
ودلغت مهبالغالذسياء بنى طاء> رابافىالمسددوجع_لبابهق وسطلهولايرق ال-

(قالت "6

تتبءد قيل
فلا
)
الله

كلميوم
(.علوععا

عفسى

وكان باسها بطعامهاوة مراءها كلبوم ذلك

صغررةكانع
ى

2

وهوقى اليد

-

قولهتعالى

( كطادرعا بهار كر المرابّ) ل

|وال خرابت أثمرف لالس ومقدمهاوكذ لك هومن ال.جمدوق ل الابما يرق اليهبدرج رقركان
ل

(ان

اللهرزق «ن يشاء) من
+لةكلاممس م أو .كلام

ايغلى علمماسبعةاًبوابفاذ ادخلعايهاا

1

راب (وجدعندهارزقاً) يعنىفاكيةفىغيروقتهاف-كان

ىاشتاء(قال)يعنىز 0002
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التحزنوا <:مرقال الله(والنةأل اوضعت )تعظهالموضوعهاأى والنةأ (-بالك الذى وضعت وماعاق بهمن عرزاالاموروضعتٌ شاى
وأو بكرمعنىواعلللهفيسراوحكمة وعلى هذا ,كون داخلافى القولوعلى الاولبوقفعندقولهأنتى وقولهوالنةأ( بماوضعت ابتداء

)للذىبت( كالانثى)النىوهبت طاوالفلياوممالاعهد
اخبارمن النهتءالى(وليس الذكر طا

(1؟)

(قلانكام تحبون'لنهفاتبعوق حبك الله)نأحرباةلشعرادرلطلاءنه

علىغير ذلاك ومحدة ابنهالعيدأن

برضىع_-:ه وحمد فعله

وعن الحسن زعم قوام
صلىالنهعليدوس_لم علمهمقل.قباوهاوقال|بنعياس
هضهارس ولالله
أبذاءاللوهاحًباؤه فنزاتهذ هالآبةف ر

على عهدرسولالله صلى

وقف رسولاللةصلى اللهع ايهوس_إ علىقر يش وهم الم_.بجد ا رام وقد نصبوا أصنامه وعلقواعليها

حهبمون
اللفعليهوسل أن

ر يش وا لهخاللقفدتم ملةأبيم
راءق>
مالي
شافة
بيض النعام وجعلوافى] ذانهااك نورفهم حيدسون ط
أبراهم وأسمعء يل فقدالتقر إسش اعانء لك ها < .اللهَه

اللهفارادان حمل لقوظم

رقملان سارى
با كانتزلى فنراتهده الآبة

يدا مئ تملفن ادعى
تص

محبون اللهفيا
 0رانقلوا اا قوله_ذا القولقعسى حمالله وتعظمالهذا نزل اللهولا تدان كدج ت

.ته وخالف سنةرسوله

د هل اللهعا .رس -لبادلاثلالظاهرووالمكوزاات١١ ماه رة

في كدان وكتابالله

تزعمونفاتبعوف كييكاللدلاندقدثيات نبو ة

قىادعاء >ية اللهفكو نوامنةاد بن لاواميه
فوجب على كافة الاق متابعته والمء-نىقل ان كنتم صادقينف

ا!ءان
مال
عتهاوق
لاع
مطيعان لدفاتيءون فاناتاعىءن مه اللهنع لىوط
0
واحلاله و شارطاءةهوا تباعاً

حيةالعبدللةعيارةعن اعظامه

إكذبه وقل #بة الله
1

وحيةاللهللعردثناؤهعليهورضامعء :هونوابهلهوعفوه

عذه وذ لأك قولهنعالى او 5-0رلك ذنريم) بعنى انمنغة رلهفقدازالء تهالء_ذاب (واللةغفور
رحم)

رففتنهةووددوواام عشختشيتهوذدواام
اشتغالا لقاببهوبذ ره
والسن يدرفلمى

بألى
حى انهتهالىيغفرذ نوبمن أحبهو بره بفذ_لدوكر .هو لائزاتهذهالابةقالعيدالله ن

فرك واال وهأ<واله
الاماخصبه وقءل علامة

0
صل النةعليهو_لإفانطاعت لا
عر

اللهعئزه

رس وك ان سواه

علءوس

هوسا وط0

افى رذى

برىدلك فىالفر يضة والازوم رع

بهأونبىء_:هوقال| .نعباس رذىاللهةعم_مافان طاءة
اللهنهفى كتابه

سس

عمسيل ا عليةرسع

 0ا دافااسرسم  0لوا1أأعر2نواعنطاعةالله
فانيدو
طاءنك لى

عنهقالقالرسولالنهلى النهعليهوس_ل كلأمتىيدخاو 0
دخ لالحنةوهن عصان فقدألى رق

0

يألىقالمن 1

وسل م نأطاعنى فقد أطاع الله
عليه
هلىادن
لس ولالله
قا ر
عذه قال

اصطؤ ادم ونوحا) قالابن عراس قالت الوود>ن هن ١بناءابراهيم واسحقو يعقوب و “2نعلى
(ان الله

ية والمعنىااناصلطلهنى هؤلاءبالاسلام وياتمعمشسراليهودءلىغ_بردين الاسلام
دنهم فانزلاالللهآذه
ومءنىاص_طف اخةارمن الصفوةوهى

الحااص من كلثئ آدمهوأبوالبشرعايهااى_لام ونوحاهونوح

الحبةأن.كورن دام
التفكر كثير الخلوةداتم
الصمت لانيص اذا نظر
ولاإسسمع اذانودى ولا

صذاب ولايبفرح
أن ا
حز
اذاأصاب ولاتحشى /حدا

ولارجوه

(ويغفرا-م

ذنوبكوالتةغفور رم
أقطليعواالله والرسول)
قدلهى علامةانحبة(فان
تولوا)1عرضواعن قرول

ان لامك بن موث اخ بن أخنوخ وهوادر بس عليهالسلام و<كع ابن الموزىقى تفسيرهء ن أنىساهان

الطاءعةو بحاملأنكون

الدمشق ان اسم نو حالسكن واء اسم نوحالكارةوحه علىنفسه (وال براهم)ة راذنا لابراهم

كارعاف فانتثولوا(فان

ابراههيم نفسهوقيل|ل ابراهم أسمه.ل واسحقو يعقوب وذلك ان اللتهعالىجعل ابراهماصلااشعمتين
ؤءلاس_معيلبن .لخم
اامطفام وجع لاسح

0

ور

منهمفهود اخل فى هذا

زمن ندينا مدهل النهعايهوسلم
ثيل وجعل قبومالنبوةوا للكالى
أصلالينى اسسرا

ثمجع لهولاءتهالنبوة والمللكال بىوم الاتمةوقي ل أرادباًلابراه-يم منكانءلىد:ده

(و لعران)

واختلفوالىيع .رانهذافقيل هوجمران,ن.ههر بنقاهث إن لاوىبن ».توب وهو والد.٠وسى وهرون

ؤيكون ا لعمران٠وسىوهرون أونفس»وقيلهوع .رانب نأشمبن أمون وقيل ابن ماثانوهو من ولد

الله لاحب السكافربن)
أى لاحبو-م (ان الله
اصطق)

اختار (ادم)

أبالبشر (ونوحا) شيخ
المرسلين (دالابراهم)

اس_معيل

واسعحق

سلهان بنداودعلمم! »-الام ورا نهذاهو والدمس موابنهاءيسى فعلىهذا كون المراديا لعهران
وأولادها(وا لعمران)

ميم وأبنهاعيسى عليهالسلام واماخص هؤلاءبالذ .كارللاننساءوالرس_ل مننسلهم (علىالعالمين)ْ

|

مدات ع انب ويماةا؟
عر
نسي وقيز عض و

«وسى وهر ون هما ابنا

لسك و عا علانهسه(  21العا 1ك عل ,عالم امراع

ديع) أى
المؤمنين) إعنىان ل فىموالاةاللؤمنينمند وحةعن موالاةاا-كافربن ولانؤثروهم عايوم(ومنبغعلذلكذلينسمناللهفى
ومنيوالالكفرة فلس من ولايةاللهفى دي لان 7

الاةالولىوموالاةعدوه متنافيان (الاأنتتقواءممتقاة)

الا|نغافواءن جهةه

هانعلى نفسك ومالك خينئذ وزااظكهارالموالاةوا بطانالمعاداة(إو يحدر؟
اكفسلط
خعل
تاةر
فا-ك
انبقاؤهأى الأ نكو نل
أمىا
اللهنفسه) أىذانهفلاتتعرطذوالسخطه

لدبهوهووء_.دآخر (قل

اتحنفوا مانى صدورةأو

تبدوه) من ولاية-1كفاراد

(؟1:؟) عوالاةأعدائه وهذاوء.,د شديد (والىالنهااصير) أىمصيرة اليوهالعذاب مع

سك

ىما ومحيةوماعاء رو |+ 2ةفىاللوهالبغضف النهبباعظيموأص ملنأصولالابمان (دمنيفءل

ذلك)

يعنىموالاةالكفار٠.انلناهل
خبار اولباهظمهارعورةالمسامين أوبوده ديم (فليسمن الهىثئ)
أى فلبسم د
فئ ع قبل معناهفلس
نين الله

من ولابة اللهفىشيوعه اام

فيل نأندلاءة الموى

غبرهاث الارضى الله(يعامه

معاداة أع_داله وموالاةاللهوموالاةالكفار ضدانلاجتمعان (الاأنتتقوامتهمتقاة)أ الاأنتحافوا
الله)ولخف عليهوهوأبلغ
منهممخافةومعنىالآبةاناللهنهى المؤمهين عن ٠والاةالكفار و..داهنتهم ومباطةت,.الاأن كون
مما
سيعل
ادل(و
وع
اه م
وقات الكفارغااء_ين ظاهربنأو يكون المؤمن فقىوم كفارفيداهنهم باس
يطم
اانه
مئنان دفعاعن
لوقاب
وماق الارض)استئذاف
نفسهمن غبرأن يستحل دماح اما أومالاحراماأوغيرذلك منارلمحات أويظهرالكفارءلى عورةالمامان

ولس طوف على جواب

عمةا ل
|ن
والتقيةلا نكونالامع خوفااقتسلمع س#
ىقاالالل
لية
تلا
لها.ن أ دوقلبه مطمان الايمانثم
الشرط أى هوالذى يعم
ماافلىسموا تومافىالارض
فلاح عايهسرك وعلدم
(واللهعبىكل :ثئ ؤدبر )

0
فيكور

0

هذهالتقيه رخصةفلوم_برعلى اظهاراع .انه حتىقتلكانل بهذلك أجرعظيمنوكأرقوم التقيه اليوموقالوا
اا كانتالنقفيةف جىد ةالاملامقبل اسصكام الدين وقوةالفامااميانليوم دأعفزقالتهالاسلام والمسلمين
أيسل
يلال
فل
ناه
ةاسل
وامامن عدوهم قالح البكاء قلت لسعيجدببينرفى أيامجاج ان اسن يقول
التقيةباللسان والقلى مطمأنبالامانفتمالسعيدليس ف الاماننقيةفاالتقية افى
رب وقيل! نماتوز
التقيةاصون النفسعن الضررلان

دفع الضررعن النفس واجب بقد رالامكان (وحددركاللنهفسه)أى

وبحوة > النهأنت:عصوهبانت رتكبواالمنهى أ حالفواالمأمور بهأونوالوا الكفار فتستحقوا عقابهعلى
من سوء نود لوآن ينها

ذللككله (والى اللهالمصير) يعنىاناللةحذرمعقابهاذاصرتماليهف الآخرةقولهءزوجل (قلان فوا
مصادفىوركم) يمعانفىىقاو ٠ 8ن موالاةاللكفارومودتمموانماذ كرااصدرلانهوعاءالقاب(أوتبدوه)

ويينهأمدابعيدا) يوم
منصوب ينود والضميرق
ينهلايوم أىيوم القيامة وس أوتيد وهأىتظهروهبالحر ,ب والمقاتلقله(يعلمهالله)أىحفظهعايكوحازيكبه (ويعلماف
يعنتبدوامودةالككفارقولا وفعلواقيلمعنادانتخفواماققاوبك.
ىنكد يارو

حينتحدكلنفس خيرها

لاه

!اسموات
ومافىالارض)يعنى أنهتعالىاذا كانلاحقى عل
ايه
لمئسْمفوىات ولا الارض فكيف ى عدا

وشسرها حاضرينتنم لو وموالاتم الكفاروميلك اليهم يقاوبك(والله-لى كلثئ قد يرٌبومتجدكل نفس م عاملتءن خبرحضرا)

بعنىنهدكلنفس ج ااءماعمات محض رابوم القيامة1نقص وليبخسمنهثئ (وماعملتمنسوء) أىتحد
ماجمات من اخديرحضيرافتسسر بهمواعملت من سوء(تود)تشأمىنى (لوأن ينهاو ببنه)أى وبميانعمات

مسافة بعيدة أوباذ كر املنسوء ب(عأميدداا)أى مكانابعد اقيلاكالبميثنمرق وامغروالبامد الاجل والغابة وقيلمعناهتودأنها
متعملهويكون يبنهاو بينهاًب»عديد (ويحدرهاللهنفسة) اما كررءلتاً اليد ساروف لف)
وفع ماجهملت وده
ويرافم وما عملت على
الاتداء ونود خيره أى
والذى حملته.ن سوء لود

قي لمعناهانهرؤ ف بهمحيث حذرهم نفس-هوعرفهمكال قد رنه وعامهرأنهعهل ولأعيؤالوقمل معناه انه

رؤفراالدعحيث أهله .للتوبةواتدارك العمل !صا وقيل انهتعالىلقال وحذرعاللهنفس»وهو
ودعامتبعهبقوله والنهرؤف,العبادوهووعد ليعلالعبدالمؤم نأن رجتهووعد هغلبت وعيده وسخطه

هىلوتباعد مابدنوههبااينهولااصحأن:كونماتسرطيةلارتفاع توندم الرفعجائّزاذا كان الشمرط ماضيا

(قوله

 5نالجزم حوالكثيروعن المبردانالرفمشاذوكرر5وله (ويحذرةاللهنفسه) ايكون علىبالمنهه لابغفلون عنه (واللةرؤف/,العاد)
ومنرأفتهمهم أن حذرهم نفسه-ت
ةىٍلاتعرضوا اسخطءو>وزان,شر 0

انر بكلذرمغفرةوذوءةا ب ليمونزلحين قالاليهودنحن أبناءالله ف حداؤه

رالككالقدرته هميجو لسدعة رجتهك ولهتعالى

(بيدك امير( أامىير والشرفا كتق بن كر اد الضنين عر الآخرولاناكلام وقعفىاميرالذى سوقه الىالمّمنين وهوالذى
 1نهدالكفرةفةالبيدك الخبرتؤنيهأولياءك على رغم من أعدائك (انكعلىكلثئ قد ير )ولايقدرءلىمئ أ<دغيرك الابإقدارك

لوالقرادباللملك ملك إلعافيةأوملك القناعة قالعليهالس_لامماوك اعانةمن أمتىالقانعونبالتقوتيومافيوماأوملك قيامالليلوءن

لاستغناءياللكون عن الكونينتءز بلع رفة أوبالاستغناء|.لكو نأو بالقداعةوتذ ل( ١  8؟')باضد ادهاتم ذ كر قدريهال.اهرة
“الل ا
م

]|] 11
0101210

| |[  1أذ
|

باش

من نشاءبالغنىوتذلمن تشاءبالفقر وقيل تعزمن تشاءبااقناعة والرضاوتذل من تشاءبا رص

وطس

والطمع

ب(دك اخدير) ياعلنىصروالغنيمة وقايللالف واللام دتافليعموم وامءنى بدك اكللميرات فانقلت
دالك
بف ق
كي

ابدالوشنمرقلتلانالكلا ماماوقع فىاميرالذىيسوقهاللهتءالىالىعياد :المؤمنين

وهوالذ ىانكرنهالمهود وامنافقون فقالبيدك الميرتؤتهأولياءك علىرغم عد انكوقيل ان قولهبيد ك

صر باذ كرلانه
امير لانينكاكىأون بد هغيرفهيكونالمنى بردك اميلرو بيدك ماسواهالاانه اخب
تلنتفعوبالهمرغوب فيه (عالنكىكل شئ قد )ييرعنى من ايناءا للكمن تشاءواعزازمن تشاءواذلالءن
)آبةلماذ كراهتهتعالىأنمهاالمكلك أردفهبذ كرقدرنهااباهرة
نشاء و قولهتعالى(نو
 +اللدلىفالنهارال
حفاىل الال والنهارفباليمعناهقابوةحالاخراج الى منالميتممعطفع ليهانهيرزق»ن إشاء بغيرحساب

وفىد ذللاكلةعلى انمنقردعلى تالاكفعالالعظهةالحبرةلذوىالافهام والعةقولفهوقادران يمزعالملك
من فارسوالروم والمبودو يذطمويؤتيهااء رب ويعزهم فقولهتعالى نوالليل افاىمهار يعنى :د اخللله-لى

افلىنهار وهوأنقص_تجيعلرالاليولما نقص منهزا ندافى النهارحتىيكون النها رخس عثيرة ساعة وذاك

بذكرحالالايل والنهارف

المعاقيةبينهما و-الالى
والميت فىاخراج أحدها

املنآخر وعطف عليه
رزقه بغير-ساب بةوله

نو الليلف اهارتو
اللهارف الليل) فالابلاج

ادخالالثشئ فىالثغئوهو
از هنا اى منقص من

ساعات الال ويثزدق
اانهاروةنقصهن ساعات

غابة طولاانهارو,كون الليلتسع سواذعلاكتغابةقصرالليل (اولبنوهالرفالايل) <نتاىكلوليل ا

عجثسمرة ساعةوغذا|بةطوله ويكونالنهارتسع ساعات و ذلكغابة قهمرهوقيل المرادانهتعالىيق
بسوادالللعقيب ضوعاائهار و أفى بضوءالتهارظامبةهدالليل والقولالاول أدجكر كسم

اانهار وتزيد فى الال

(وتخرج الى منالميت)

الفرخ منالبيض-ة أو
الآبةلانهاذا تقصالايل كانذلك القدرزيادةفىاانهاروبالعكس وهومعنى الولوج (وتحُرجالمىءن
ر(ج
وافر
المؤمن من الك
ن
المت وتخرج الميتمن المىو)هو ندتءالى رج الانسان الىمن النطفةوهى «ي
اتةلونرطجفة م
الميتءن الى) النطفة
الانسان و حرج الفرخ وهوىءن البيضةوهى ميدّةو بالعكسوسكاذئلراكل.+وانوقيل رج انبات
من الانسان أوالبيض
الغض الاخضرمن االبيابس وارلجنخلةمن الذواةو بالعكس وقيلمعناهانهتعالى حرجالمؤءن٠ن
هن الدجاج أوالكافسر

الكافروالكافرمن المؤمن لانالمؤمنج الفؤاد والكافرميته (وترزق من تشاء بغير<ساب )بعنى من غير
تضبقولانقتيرببسطلالرزق تلشناء وتوسعهعليهيه قولهعزوجل (الابتخذ المؤمنون الكافر بن أولياء
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فىذلاك الوؤت (لار 5

فينه) الأشك ى كوته
(ووفيت كل

نفس

كل نفس ماكسبت) أى لاشكفيهانهكانوواقع وهوبواملقيامةوفيتهديدلمواستعظامل عدم
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وقالتالهو ودعز برابنالنه(الاءن بعد.اجاءهرالاءلعل )انها وق الذىلاح405-3,بغيما؛بينهم)أىما كاان

وطلبامنهملار باسةو<ظوظ الد باواستنبا كلذر نباسقالاش.ي :فى الاس_لام وقيلهواختلافهم فىنبوة #دعليه|اصلاةواك لام -5
لاس
ده

به عض وق |لهمالاصارىواخة_لافهم ىاص عددبى بعد ناجاءه ,االءعلاندعد اللهورسوله (دءن كفر 1بيات ا

ودلائله  9ا ناللةسر ع

الاس_لام والمرادهم وقد

()8712

سنة فسكةبت عل بىابهذلاكاليوومأ قت سنةفامامضت السنةقات ب أاباتجدق مدضت الى-ذة فال حدثنى

بىنحران عند اوور
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أوتوا الكتاب وهمنمأ بناءالملوكالسبعينحتىأهرقوا| الدماءووقع الشمروالاختلاف وذلك بمعادجاءه
هتم الجباب
فا.طال
عسةا
العلريعنىبايالنمتاوفىراةمن الاحكام (بغياينهم)أى طلباينهمللملكوالربا

ما
هم
_عدد
دبات
صذىث
ال
تيت

عل

دىوماح قلت

وقيل نزات فنصىارى تحرانومعناهومااختاف الذين أوتواالكداب يعنىالانجيلوا اختلافهم كانفىأ
عشىعليهالصلاةو السلام وماادعوافيه مالناطيةالامن بعد«.اجاءهمال يععسنىابالنله تعالى واحدا -

بثى دابع <تى تجادلوق

معيننا
عالقا اكد و[
ور سح أنلانعمد الاالله

:

وآن ع

نلنةسربع الحساب
ا بعناىلمعاداةواخالةة(وءن٠كفر باياتاللفها ا

ا

فويعهيد وتهدبدن أصمرعلى ||.كف رمانامهودوالنصارىالذين دوا.:و :تمدهلىالتهعليه وسلمةة
انلنصارى
وكا
دلا
و وذ
وين
لفمىالد
عزوجل( فانحاجوك )أىخاصموك بااد

دفعلام.حاجة بإنماهو
علميهومن معهم ن ومين

هواليقين الذى لاك

بااملحديانههوادية وال نصرا

هقوله(فق سامت وجهىلله) أى انقد تلهبه
وس أنيحتجعايه ,بإننهبعأمىالنهالذى هم م رقون ب ب

واساق وجيع جوارج وانماخص الوجهبلذ كرلانه أشرفجوارحالانسان الظارهةفاذاخضع وجه-
ثئ3 ,فقدخضعلهسائرجوارحه ويلأرادبالوجهااعم لأى أخاءتعلىللوهق دت بعادت الله (د

اتبعن( ييعنىوه نام1
(دمن اتبعءن)عط على

اتاءق إسشتاىاسلدك

افادل ووز أنيكون
الواوبم فىمع فيكون
مفعولامعءه وون اتبعنى ىق
الاين س_هل وعقوب

فعير

ط
خقات
3دن

والنحاةفى الآخرةفاماق رأرسولاننةصل اللهعليهوسل هذ الآبةعلى هلا لكتابقالواقدأسامناقق
لليهوداً:نشهدون انموس كامااطاوعتب ور ولك وا عاذ لوكا ات ااتشهدون انعسىك

اللوهعبدهوره ولهفقالوامعاذ الهأنيكونعيسىء بد اقالالله"على(وان نولوا)أئ عرضوا(فانماعايا
البلاغ) يعتىتدك الرسالةوليس علوك هدانتهمواختلفعاماءالناسخ والماسوخفالآيةفذهبطا

لامها عحكمة والمراد مهتاسلياةاللننثىصهلعىليه وس! لانمكانحرعصلى ايمانهم نو يتألماتراكلهماجا
وذه_طائفة الىانمهامندوخةب ١ا بةالسيغلانالمرادمهاالاقتصارعلى التبليغوهذامنسوخ بابهالسي
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ن اليهودوالنصار(ىوالاميين)والذينلا 1-5

من مشعركالعرب(أأساءتم) همزتينكوفيهاننىقدأنا
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(دألهتصيار بحاهأعياد)لععتىانهتعالىعا ليمؤندمنو-2ء0ن ادبؤمِن فقو لادء:زرو -ل انالذ.د5نكفر

والاعشى والرجى (وقل للذينأوتنواا
00

اإوقللاذبن أوتوا التب)دق اليهودوالنصارى (والااميين) ب

سى أساءوا(فاناسًاموافقداهتدواً) يمنى الىال
)فظاهستفهامومعنام أ
ققاقلفرنب (أأسلمتم ل

واف قأبوعبروفى الوصل
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قالوال:اءلىماسميتنا

نية نسب والدينه اولاسلام ونكن عليهفامى النهعزوج ل نديه تمداصلى اننهعا

ا

بالعباد) فيجاز

نا

الله

8منم البينات.ايقتضى <صول الاسلامفهلأست أمتميعدعلىكغ

امكترافنا
س ١
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بات
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(دانت) أى حك أوقال (أنه) إأنهىإلاالهالاهو واللائ>ة)
شه
الذبنيلون صلاة|اصبحى جاعة

فعلى هذا

القولايماسميت|اصلاةاستغفارالاتمم

ُولهءزوجل (شهدان أندلاالهالاهو )قل سبب
 /هُق

عليهوسل ذاماابصيراالمد ال
التنىصلى الله
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م(

:

م
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عاعانوامن عؤظدمرته (وأووا
العر) األىاندياء والعاماء

طابوابفعاهاالمغفرة

نزول هذهالاية ان حبرإن هن أحارالشأم قد مال

هملاس
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للك  4:اصقهةمك بذة الى صلى الله
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عليهوسل الذىعر ج فىاخرالزمان فاماد خلاعلى الذى صلىاللعليهوسلعرفاهاصفة فقالالها نت ©#د قال

فألاانخىبرنا
|
انمقالاونت أجد قالنعقاملافانانألاك عن تئ فانأذتأ خبرتنابهامنا بك وصد ققذااكقلاالس

كادتةاب الل زوجل فانزلاللههذه لآبةفأس|الحبران وقيل ان هذهالآبةزانتصفاىرى
ىشه
فظم
عن أع
نللهوأظو رلانممنى ااشهادةتبيين واظهار |
كران فماادءوافىعسىعايه السلامفقولهتءالىثهد اللهيعنىديا

(قاما بإلقسط).قمالاءدل
فا بقسم “.ن الارزاق

والاجال وليب ويعاقب
وما:مص به عماده من
ضاف

بع

هم لبعض

وااعمل عالتىسوية فيا
ينهموأنتصابهعلىانهحال

هاالاهلاهووذلاك بان الدلائللأ كن التودل
هنل
اللأ
وقضى وقيلمعناه أعل
حكالله
وقيلمعنىشهد الله

 2 7اسمللهتعالى
المع رافلوحدانية فهوتعالى ردهعيادهالىمءرفة نو<يده؟ا بينمن عنائسمد:وعانهوغرائبه.م ةد عاته
أومنهوواتماجازا فراده

لد ليلعلىوجود الصانع فقال|ن البعرةندلعلىالبعيرواثارالقدم ندللى المسير
بضمالااعارا
سمل ع
نراس خاق
فهيكل ع لوىبو ٠ذ الاطافةوهىكز سفلىبوذهالكثافة أمابدلانعلىو جودالصائعالمبيرفان!ب ع

أتلعلاهلى الارواح قالبالجسادبار بعة  1لافس:ة وا الارزاقالقابرلواح باربعة لآاف س_نةفشهد
أنه
لبنفنسفهسهقب لأن <اق اماق -ين كان ولنسكن سماء ولااأرضولابرولاحر فقال تاعالللىشةهد
لاالهالاهو  9الملانسكة) أى وشهدالملائكة فعنىشهادةالنهتءالى الاخماروالاعلام ومعنى شهادةالملاتكة

والنؤّمنين الاقراروالاءتراف,انهلاالهالاهوونا كانكلوا_د.ن هذبن الامى بنسمى شهادة حسن
اطلاق لفظ الشهادةعامهما (و أاولواالعل)مأىه.شهدأواوال.م بإندلاالهالاهوواختافو افىأولى!العمفقلىهم

لهى وق بل هم عاساءأصصاب رسول الله صل اللهعايه وسلم
ع باإلئ
الانبياء عايومالسلاملانهم أعلاملتخاق
ءهممدؤ .نى أهل الكتابمثل عبداللة|بنسلام وأصصابهوقيلهم
ايل
مروق
انصا
املنمهاجر بن والا
المؤمنين (قامابإلقسط ) أىبالء_دل :صبعلى الأو الفطعأوالمدح ومعناداندتعالىقا م
عاماءجيع
شد ببرخلقهم ,قال فلانقا“مياص ذ لاني_نى أن مهد برلهومتعهد لاسيابهوة_لان قام>ق فلان أى انه

«نصب اال دونالمعطوفين

عرو
واء
داتج
بلوق
زيهو
عا
لاعدمالالياس
راكيا جز
زد
فان.ك لوقات جاءنى ب
وهن_درا كياجاز لعيزه

بإلذ كورةأوءلى المدح
ركرر (لالله الاهو)

التأ (كايلدعزيز حاكليم)
رفع علىالاستئناف أى

دوااعز بز واس بوصدف

بقاهورقزا اقهموجازط .بإعماطم (لاالهإلاهو )انما كرردلاتا كيد وقيلان
بأثمسمخل
محازله فالثهمد ر
يعسسبى انهالعز زالذى لا
الاول وص ف

والثائىرسمتعايم أى قولوالاالهالاهووقيل فائدة:سكرارهاالاعلام
ونو.-د

بانهذه!!-كامة

أعظم الكلام وأشرف-هففي > <ث لاعمادعلىتسكر برهاوالاسْتعُالهافانه من اشتغل مهافقدا شتغل
بافضل العيادات (العزريز) أى اغالب الذىلايقهر (الحكيم) يعنىفىجيعأفعاله (انالدينع :د الله
الاسلام) يعنىانالدين الاركىء:د اينهوالاسلامكا قالتءالىورضيت

> الاسلام د يناوفي»-رد على

الهود والنصارى وذلاك اادءت!اموودانهلادين فضل من اليووديةوادءت الاصارى انهلادبنأفضل من

عن الحق (انالدين عند

اللهالاسلام) جلةمستأنفة

أن الدبنعل اليدلمن

أن أ قوله أنهلاالهالاهوأى شهد

النصكرراانتية اردداالسلعةعاانم-ي_د,م ذلاث فقال ان الد!نع1ند النهالاس_لاممووقدررئكأنالدنالبفكتعراطمزةةرردداءان
الاو والمعنىلاال.هادلللاهأهنوهوش.هد أن :لدبنعند اللهالاسلام وأصلالدينفالغ الوزاءيقالكاتدبن
صا راسملاملةوالثر .٠ ةومعناءالانقيادلاطاعةوالشر
مدانثم

بعة قالالزجاج الديناسم ليع مأتعبدالله
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حالديتفمر م-ذه الآبةشهدالله
رتانلى البصرةقام منال
دأرد
ناتحللة
أنذ
أختلف اليهفاما كا
امقعالمش وأناأشهد عاشهد
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النهأن الدن عتف_دالله

الاسلام قالعليه السلام

من قارلاآبقعءند منامه
اق اللهتعالىمئهاسبءين

آلف خاق سستغغرونله
الىبومالقيامة وم-ن قال

يهل ها وشأنهادت عناشهد
اللهبدواس_تودع اللههده
الك_هادةوهىلىع _:الله

ودبعةيقولالنهتعالىبومالقيامةان لعبدى عند ىعهد اوأناً<ق منوف بالعهدأدخاواعيدى المنة

 1رَحممزعد ه .فى الدنيا فقَال

ويج اف ف_هدلالة

لؤىيانمن  1نأهانلهالدنيا كان
ال
ةوقي
ررة
الآخ
شفا
!يب
هترغ
|المرجم فمهاشارةالى!تزه.د فالىدنيا وال

على بيان ماهوخ_برمن

ىلاشرةلامهاالسعادةالقصوى فقول عزوجل (ق
ووااجب عل  3أنلدتاق  3نه .ةصاا جه ف ا
ا ال

ذلك ؤنات مبتدأولاذئن
اثقوا خبره (#رئ من

:
افبشم) لأكى أخبر؟ (برممن

| روانهعدر بدالهاناة

غ ا الامهار ) ضافة
+نات و نحخوز أن يتعلق
اللام عيرواخ :صالمتقين

(55؟) 

(فلائنشكخيرمن ذلك)ءنالدىتقدم(لاذينانفوا عندرب»-مجنا

هن انق الث
| الخطاب كل س
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لانم هم المنتفعون به

كان

و برتفع جناتء--لى هو
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ك)يعنى الذىذ كرهن متاع الدم:ا (للذيناتقموا) قالاءنعءياسى١ 1رادان نع رفهم وء إشوقهم إلىالآخرةقالالعاماءو بدخ_لفىه 5

مر ر»هم)
(ع:

تعناةا ن ينهتعالى؟د رانماعندهخيرمها

لك ماع مون

0 0
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أفضل هن ذلك فيةولونوأى:ثَئأْفضل ن ذاك فيقول حل

قرأجناتنالرعلىاليدل

سن

و

 51ر يناوسعد يك والك_يركطلهفق

االائرضخى وقدأ لالط
رك فيقول دل,رضيحم فدمواونوم :
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ان

حمدات وتنه.رهقراءةهن

كل فىالدنياوان

أحدامن خافك فيول

ألاأعط

ككرذواىفلا سخط علي؟بعده بدا

رالعباد) يء..نىان
(اللهبصي ب
قد رذىىعنهكا نم اسمرورهوا عظملفر-ه و
وقيل ان العرد اذاعا ان النهت»الى

هخنسبر (خالدينفيها

ا

0

ا

ا

وأزواج ماهرةورذوان
من النه) أى رضاانن(والله | ( 0فاغفرا 0نام)أىاسترعاينا وعاوزءعنالاوة':عذ اب|!انار) قولهعزوجل (الصابربن
يدير بااعباد) عالمإعساطم ا عق علىادا عالواجمات وعن ال رمات والمهيات وف !١جااعر ا الوا!ناماس وقيل الصابر بنعلى

فيجاز بهمعايها أو بصبر

دأنصماوبمهم (وااصادقين) يعنىفىام وقال قناد جم قوم صددقتنيانهواستقاءتأ لستهموقاو.ه

بالذين ائة_وا وباحواطم

نلفقولوالافعالوال.:ةفاماددقالقولفهوحانبة1لكذبوا!صدققى
افلىسمروااعلانية وااصدق كو ا
ىلذيةالءزم علىالفعل -تىيبلغه(والقاتتين )يعن
فىالفعلهوعدمالانصرافع:هقبل| امه و 'اصدق ف ا

فلذا أء_دهم الجنات
(الذبن .قواون) صب
بهوصاة رجهوالز كاة واالنفقةفى جيع
ع االللهى و بدخلفيه 3:ةالرجلعلى 00
تعة
على المدح و  0أوجر طا
القر بات )والمستغفر بنبالاس حار )يعنىالمداين بالسدروهوا الوقت بعدظامةالايلالىطاوع الفحروقيل
ص قّة,للمتقانأوالعناد
(ربنا اننا آمنا) اجابة ا يصاون,اللل -لتى اذا كان وقت|!اسح راالخدذعوااءفوالاستغفارفكان هذا داهم افيىلهم قا
لدعوتك (فاغة_رلنا ا نافعكانابن مر حى الايلثميةوليانافع أسحرنافاقوللافيعاود الصل:افاذاقات نعقعدإستغغرو دعو

بصلاونرةعن داولطاامعةوالواظبةعايها (والمنفقين) يعنى أمواطمى
ا
عا
ووقهي_وله
المطيعين لله
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(وقنا _ناب انار )
فاغفرله

بفضذلاك (الصابرين)على

الطاعات وااصائب وهو
صب

دلى ادح

(والصادقين) قولاإخبار
اق وفعلابا-كام العمل
ونبة بامضاء العزم

(والقانتين) الداعين أو
المطيعين (والمنفقين)
المتصدقين (وا!-تغفر بن
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زا نالملاك؟ال
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كار لدهل ٠ن مس تغفرفيغفرله<تى نفجراالصبحه_ذا الخد يثهن

مات ولاعاماءفيه وى مثالهءذهبان مع روفانذ هب الساف الايمان بهواجراؤه على ظاءعره
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اللطا
ماناي
ونق الكيفية عنهوااذهب الثانى هومهذبمن تتأول أحادي|ثاصغات قال بوساج
اشاهده:ن |انزول الذىهؤددلمن علىالىأسفل وانتقالمن فوق
هذاالحديث من يقس الامورعلى م إ

حت وهدصف|ةالاجسام فامائزولمنلانستولى عليه صفات|لاجسام فانهذهالمعانىغيرمتو#ة فيه
انلى
نهطميفعلمايشاء لاتوجه
وانماهو خبرعن قد رنه ورأفتهبعيادهوعطفهعايي .واستحابتهدعاءهم ومغفريه
عل مقاه كع
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بالاسخار وصف انثهتعالى هؤلاءيماوص ف ثمبينانهممع ذلاكلشدة +وفهم ووجلهمانهمب تغفرون بالاسحار

وشقكيلهم
منان قاللابنهيابنىلا_:كن أعزمن الديكفانهيصوت,الاسحارو أنتنائمعلىفراا
قا
اوى
ور

اأديك
طال_يناللغف ,رة وخص الاسءحا رلانهوقت اجابة الدعاءولانهوقت ! +اوةقاللقمانلابنهيانىلايكن

الذرن

١أكيسمنكشادى بالاسءداروا أنتنائم والواوالمتوسطة بين الصفاتإلدلالةعلىكاطم ىكلواحدةمنهاوللا عاربإنكل ف مستقلةبالمددح

ا
تعالىخلق جيعمذلاالد نياوأياحهالعبيددوا ابام الاعبدتز بينط قالاللهتءالىهوالذى ذلق لكماى
الارضجيعا وقالتءالىقلمن حرمز يل اللهااتىأخرججاعمادهوااطراتمن الرزقوقالاللهتءالىاناجه لما

الشيطان( حبالشهوات)
الشهوة توقان النفس الى

اثنوء جعل الاغيانالنى
ات اكه

ماعلى الارضز بذةطاوقال:مالى وكوااممارزة كاله لالاطيراسكلذلك يدل علىاناازر بنهو

الهئةالىومماروٌ ,دذلكة راءةجاهدز بن بهعمالزاىعلى نسمبهالفاعل وقال| سن المز بن هواارطان

فى ونها مشمهاة كأنه

وهوةو لطائفة من المعتزلة و ندلعلىذلاك انالنهتءالى زهدفى هذه الاشياءبانأعلعباددزواطاولا نالله

1راد خنيشه) يها

ته الىاطلق حب الشهوات فيد ل فيهالشهواتالمر.هةوالمز بن لذلاك هوااثيطان ولانالله:مالى ذ كر

شهواتاذالشهوةمسترذلة

اام

ندل عليه خرالابة وهوقولهتهالى واللةعند معدن
دياد
رضن اللللن

الات ونةدلءن

أفعلى البائى من المعتزلهانكلما كان حراما كانالمزلبهنهوااشيطان وكل ماكان.احا كان ااز بنله

عَيْكَ الكهاءمذمومءن

اتبعها شاه »على نفس_ه

بالنهيمنة 9ن النساء)

تغالى (حب!اشهوات) يعنىالمشتهيا تلان ااشهو:توقانالنفس الىااث “شه (هن النساء) انما

والاماء داخ---لة فيها

ان
تالى
تقرب
فوأ
اطان
للشي
اائلا
بادلأبننكسراء لان الالتذاذمهن أكثروالاستئناس مهنأت ولاءبنٌ حب
(والبنينَ) اتساخص البئين,الذ كر لان بالوادالذ كرأ كثرمن حبالاثثىووجه<به ظاهرلانه

(والبنين) جع ابن وقد

لغة
الاد
بوالو
ةوجة
مالز
ك<ب
حان
للان
شكثر بهو يعضدهو قوم مقامهوة-دجه_ل الل:هها لىفى3ب ا
ل ذلك
ره ى بقاء التوالدولولاتلك نحبةلماحص

والعقد.ةالقنطر.اذ

(والقناطيرا مقط رةغ) > ع قنظاروسمى قنطاراءنالاحكام

:هالقنطرة|-4كمةالطاق

ل

دود علىقواينا<دهما انه د ودثماختلفوافى <دهفروى عن معاذبنجبل انالقنطاراًلف وماثةا

أوقية وقالابن عباس ألفومائتامثةالوعنه اأثننهاعثمراًافدره م أرافد ينارديةأ<_دك؟و بدقال
الحسن وقجالبسعبيردهبونمائة

لفومناةمن ومائةرط-لومائةمثقهالوما بةدر همواقدجاء الاسلام

نوم جاءو 6كةمائةرجلقنطقردواوقال»_-يد بالنمسيب وقتادةهوثمانونألفاقال>اهدسبعونألفا
وقالالسدى هوأر بعة م؟ثلقاافلوااقولالثانى انالقنطارلدس بمحد ودوقالر بيعابن أنسالقنطار
المالالتكت ثبربعط-هعلى بعض وروىعن ألىعبيدة انه حي ء نالعرب| نالقنطاروزن لاكدوهو

اختبارإنج بررالطبرى وغ_يرهوقال الا القنطارمابينالسهواالضارمنمالوقالأبونصرةالقنطار
ملءمسلك تورذهباوفط-ةوقالالقنطارمن الالمافيهعبوراطياة:شههابعبور القئطرةالمقنطرةاًّى
طنبرجع وأقإِهثلائة والمقنطرةالمضاعفة فيحتم ل أن تكون ستةو-فعة
ةاعنفةالا
للمض
ل
جاموعة وقيا ا

وقيلالمقنظرةالمسكوكةالمنقوشة (٠ن الذهب والفضة) ادنأامبهماءن بينسار أصناف الامواللاتهما
ملكالاك قادرعلىمابر بدهوهى دفة كالوهىحبو بةوقيل
الما
منا
طنلا
اقلماشياء وانما كاناحبو بي
سمى الذه بب ذهبالانهيذهب ولايبتى والفضةلامهاتنفضأى تتفرق (واخيل المسومة)الخيل جع لاواحد

بقع فىغيرهذا الموضععلى
الذ كوروالانات وهنا
أريديه النذكورة-م
اللةهون

فى الطباع

والمع_دون

ا_-دفاع

(والقناطبر)

جع قنطار

وهواالكالثايرةءلملء
بسك وراومائةالف داق

واقدجاءالاس_لام و عكة

ماثةفرج_ل فد قنطروا
(المقنطرة) المنضدة أو
الدقوية (من الذهى
و الفضة) سمى ذهبالسرعة

ذهابهبالانفاق وفضةلانها
تتفرق

بالانفاق والفض

التفريق

(والخيل)

سميتمنا لاختياطاق

مالرهط سمءت الافرا<س.لالاختياطانفىمشتهاو قيللان! ميل لابركمااًحد الاودد
لدمن لفظه كالقو.م و

مشيها (المسومة) المعامة

فى نفسه مخعياحةإرعانىواختلفوافىمعنى المسومةعلىثلائة أقوالالقولالاولانها الراعية يقال سمت

هن السومة وهى العلامة

والمقصودانها اذارعت زادحس_نهاوالقول الثانىانهامن السمة وهى

أوالمرعية من أسامالدابة

العلامة ثمالقائلونبم_ذا القولاختلفوافى التعلكلاءة فقيل هى الغرةوالتحجيل ااتى:سكون فى ايل
وقيبلهى الخحيل البلق وقهلىهى المعامة بالك والقولالثالت انهاالمضمرةسان وتسو عهاحس_نها

الدابة وسوءتهااذا أرسانهاالمرعى

وسوءها (والانعام) هى

(دالانءام) جع نعروهى الابلوالبقروااغنم ولانقال||ءجنس الواح_دمتهانم الاللا بلخاصةفا0 :

الازواج

العايية

١ولحرث) الزرع(ذلك)

للذكىذ كرمنهذهالاصناف (متاعالمياةالدنيا) أىالنى
(والحرث) يعنىالزرع (ذلك) يعانىذ

المد كومر (متاع الحياة

يتمع نهفىالحياةالدني واهى زائلةفاذيةيشيرالىان اليا ةالدنيامتاعيفنى(واللهعنده جسن الما"ت)أى

الدنيا)يتمعمهافى الدنيا
(والئةعنده حسن الا ب)

(فئةتقالفىسبيلالله)وهمالمؤمنون

مثلى عددا اثمركين ألفين
شق

عدد المساءين

أراهم الله اياعم قماعتهم

أضعافهملياهبوهمو يجبنوا
عن قتاطم رونهمنافعأى
ترون بامشرق فر يش
المسامين مه لى فئتم
الكافرة أومثلى أنفسهم
ولا نافض هذاماقالق

فىأعينهم لانهم قللوا أولا
فاعينه--م <تى اجترؤا
عليهم فاما اجتمعوا

 0وافآعينهم-تىغلبوا

ذ-كانالتقليل والتكثير
فىحالتين مختلفتينونظبره
من احمو[على

اختلاف

الاخوال تنوم دالادل
عن ذ-هانس

ولاحان

وقفوهم امم مسئولون

أخرىفىأعينم-م أبلغفى

القدرة واظهار الابة
ومثليهمندب علىالحال

كاندمن رؤيةالعين بدليل

ونهم مثايهم) برىالمشركونالمسامين
برىر(
ةأت
رفثة
اىف)'و
كخر
(1؟( 2 ):9دأ

على قول! بن عباس وة.لهوخطاب ايوودقالهابنجر برفان قلت قالقدكان م آبةولي لققدكانت
ملالس يمنتحقيق >وزيذ كبره لواقنيهردالل-ناىلىالبيان فءناهقدكان:
لانالآبة.ؤنئةقات ك
 5 ١بيانفذهبالىالمعنى وترك الأفظ وقالال افءاءاذ كرلانهحاللتتالع ة بإن القع ل والادمالو
ن_ذا فهذاوجههرمعت الآبةقدكانلم آيتأى عبرةودلالةءلى صدقماأقول
ذفن#القعل وكلماجاءم٠ه
انك ستغلبون فى فثتينأى ة,رقتين وأصلهافى ءال ربلان بعت-همبيءالىبضع أىرجع التقتابعنى

بوم بدر (فيُةتقا:ل فى سهيلالنه)أ قطاعةاموه رول لهست ابعلليوساوا مناهور ١ |

وثلاثةءشسررجلاسبعة وسبعون رجلامن المهاجر وبمناثانوس_تةوثلانون رجلامن الانضاروكان

صاحب راايلةهاج بنعلى بن أنىطالبورصاحيبةالانصارس عدبنعبادةوكان فيو-مس_بعون بعيرا
وفرسان وكانمعهم من السلاح ستةأدرع وتمائيةسيو فود قولهتعا(وأىرىكافرة)أى وفرقةأخرى
كافرة وهم مث ركوءكةوكانواتسعائة وسجسين رجلامنالمقاتلةوكانرا أسهمعتب ةنر دبعةنعم دشمسطّ
وكانقيهمالفةرقوكانتؤقمة بدروالام ود شوك نشولاه قلسي

ا

| وقوله تعال

(يردمم مثليهم)5قرئ نالداء يعنىترون هل مكةضع الىامينبامعثمرلامبودوذلك أن جاعةمن اامهو
كانواق د حذروا قئالبدرلينظرواعلى من:سكونالدائرةوان النصرؤفرأوا ااشركين,ئلى عد

المسهين ورأوا النصرللمسامين فكانذلك متجزةوقرئةير بوانلمياءوا ختافوافى وجدقراءةالياء كع
بعضههالرؤْبةللمسامين ملهتأويحلادنهأماير ىالمسامون المشسركين مثليهمكاهم ذانقات كقيافل
مثليهموااما كانوائلا نةأمشاطم قاتهذ!مثللقواللرجل وعدد ددرهم|نامحتاج الىمثلى هذاالدرهم يعنو
ن*لانةدراهم ووجه آخْرودوأنكون اللهتعالىأظهرالامسامين منعددالمسركين
ا
القد رالذىيعلالمؤمنون انهم يغابونهم لازالةالخوف.ن قاوم تعد اث بل الثانىهوالاصح قال اب

المشركان

 00و بين فو

فى أعين المسامين -تى روه م مثلمومفان قلت كيف امع بين

واذي رك وهماذالتقيتم فيأعينكم قايلاو يةللكف أعيئهم وكيفيال ان المدمركين استكثروا المىون
أوالمسامين استسكثروا المشمركين وان الفئتين :ساو باىاس_ةقلالا حد اهما الأخرىقلت نالتقلي
ييندعنادن
ركانانىحالتين انفتينفان ل ان الفئةالرائيةهمالماسموفنانهم رأواعددا شسرك
والتسكثي
الال علىماهعمليهثم قلل اللّةالمسركان فىاأعليمنسامين حتى اجترئاءام ,فد_برواعلى قتاطمبذك
السدقال ابن مب_عو داظ رناال المشمركانة رأبئاهميضءفونعلينام نظرناهفاراًشاهميز 0

 1واحدا وق روايةأخرىء :دقل اقد قلاواف أعيفتاحتى قلارتجلالى<-ج:نى تراه سيعين قالأراه

رائيةه مالمشسركون علىقول بعضهما
لان
انا
ه قل
ئان
مفائاةسقارلناءنهى رجلافقانا  8كتتم قااللألففاو
الرؤ بةراجعة لى  1سكين .ع رأى المثمركون اللامنمث.اموم فتقالاللهالمامين فأ عن المشمركينف

لالبس فيها (واللةيو يد ظ

قو(4رأىالعين) 2
رؤية ظاعرة مكدوفة

شصره مدن يشاء) كاد

أهل بدر شكثيرهرى
أعين العدو (انفىذلك)
ف تكثير القليل (لعبرة)

لعظة (لاولى الابصار )

لذوى البصائر(زين للناس)
المزين هوالةعندالجهور

وقلالااي:جتنرؤصاءرلمفهموافاما اذ واف!تال كثراالمسامين فىأءاليمنشركينايحبنو
أول!ل
 7 0ىأن المثسركينلأس روابومبدرقالوالامسامين؟ كنت قلوا كنائلما ن
فيكون
ودلاثة ع شمررجلاقالوايءنى |1

والتقليل

فكث,
نحا كارا افوننعلينافكان فىوقعةبد راًاحولالشَ
 00لهزعا لى (رأىالعين )أى فى زأىالعين (واللهيؤ يد) 4

يقوى (بنصرهمن يشاءا نف ذلك )يعنىالذىذاكلرءننصرةوقيلرق ب الجدشمثليهم(لعبرة)أىل

وااعبرةالدلالةالموصاة الايلقىين المؤديةالى لعل صولهأامن العبوركانهطر يق يعبرو نهف واصلهىممراده.

وقملااعيرة هى الى يعبرمنها منمغزلةالجهل المىزل الع(ملاولىالىاباصلارع)قلوذولواليصائر © ق
عزوجل (زينلاناس) قالأهلال:ةالمز بن« واللهتعالى لانهتعالى خاق ليع أفعال العرادولان ا

لنماعك الكاك٠-21 , الحدل  0112تاك
حيبت 1

0

0

ا

اخ 1

10

وهى(ر بناانك جامعالناسليوم) أى جمعه ,لحساب بوم أولزاءبوم (لارث4

16

والمعنى ان الاطيةتنانى خا الميعاد؟ قولاك انالحوادلا.ب

لاشك فارقوعة (انالثملاعاف الميعاد) الموعد

سائلهأى لاحاف ماوعد المامين واا-كافر بن

توبات الأعم و قوهعزوجل (ربناانك جامعالناس ليوملار يبفيه) أىليوم
القضاء واقليللامعدنى فى ىف بوم.لار يب فيهأىلاشك فيهانهكائن وهو بوماأقيامة( اناشملاعاف

الميعاد) هذا من بققية دعاءالراسخين ف الءلأونذهلمكطابواء.ن النهتعالىن يصرف قاوبهم عن الزبغ
ولارحجةوذلاكمنمصالالدين والدنياثم انهمتبعواذلك بقوطمر بنا انكجامع الناس
وان مهم بإطدابة

الميعاد ُن أوعت

قلبهفهوهالاكو .ان منفتعاءيهباطد ايةوالرج

راكسوا

عزوجل(ان اد

ن الءوذابست عمك
فهوناج م 5

م قوله

عه باس هم قريظة والتخير (ان
سعدرس :قالابن

دم عتممأمواطم«لاأولادهم من التهشياً)أى ٠ن عذاب النهث.أوقيل ممن ععنى
ىش أى|ن تنفعواعنن ف
عند أىعندالنهشياً (وأوامءكمه موقودا! ناركد بآ لفرعون) قال,١نعياس كفعل آله رعون
1ؤ رعونهالعنى انعا دةهؤلاء الكفارق
ا ادة ل
وصذيعهم ف الكفروقيل  1ل

ا رك

الذينكفروا) برسولالله

لذ تغنى) تنفع أوند فم

(عنهم أمواط,ولاأولاد هم

قمر
من الاشياء(وأوائكهم

وق-ود الثار) حطبها
قدرء

) ادال

والدين من قبلهم) الدأب

مصدردأي فى الءملاذا
كدح فيهفوضطع 4

(والذين من قبلهم) يعنىكفار االلامماضيةمثلعادوةو دوغيرهم( كديا ب]ياننا)يعنى١-اجاعتوم مها
و مهم)أى فعاقبه ,اللبهسبب :كذ يبوم ب(وداانلشعدقاب)وقيل فىمعنى الآبة
نبن
ذم ا
يخذه
الرسل (فا
انالدن كفروا أنتغنى عن مأواطمرلاأولادهمعد

دلول الدمة والعقو بدمثلاآله رعون :وكفار

عايه الانان من شانه

 0العاف سرفوع
00

0

ونحشرون) قرىكبااتاءوالياءفيهمافن قرأبالياءا انقوطفةعنحنتاه بلغهوميتمدانهمسيغليو,نوحشرون

0 600

)قايلذين كفروام شرك
(لرىجاهتدمب
أ
تاءغقللطبمون وتحشسرون ل ا
سفعن
ومن قرأبالتاءالمنقوطة فوق

ولع

وحاسرعالجىههموقيلا نأبإسفرانجع جاعة
بجع
قالطمالنبىصلىاننهعايهوس_ل يودمدران النهغا

ىهه -ذهالآبةوقي لان هذهالانة نزلتف المهود وقالاءن عياسان
للل
ازلا
ءقان
تبدر
هن قومه بعد وقعء_:
ل

ونسكب صاب رسولاللهه_لى النةاعيه وس ل  .شه واوغابعايع -م الشقاءفل يساءواوكان ببنهم و بين
انشرف فستىينرا كيا لىمكة
اعلبب
رسول اللةصلى الندعايهوسلم عهد الىمدةفنقضوا العهد وانطاقك
اس
آذبة وقالعربن
االلىه
ًومهم لى قال رسو.ل الله اصلنىنع ايه وسل فانزل! لهتلع
اجع
ليستفزهم فا
وه .سم قريشانوم بدر ورجع1الىالمد 6اليودىسوقبى
هلل
يى ا
لد_ل
عللة
لأصاب رسو لا
وغيره ا

]| فينقاع وقاليامعثسراامهودا<ذروامن مالثللهما تأزلبقر يش بوم رنودأساءواةب لان خزكبككمانزلبم
فقدعرقتم الى :نىمىسل شودون ذلك فى لك ابكفقالوااتدلابغرتك انك اميتقومااًرا لاعلطم

]| بالحربلاسا
ظ 9

رعو

ألو

من آل
اوت

الحل بل تنغنى أى ان تخنى
عنهم مل مالمتغنعن أولئك
ا

دلاهمزحيث كان

أبوعمر و(كديا باتنا)

لازال عر رصول !جاص ل تمعليهوشسل!:1مركدين بومبدره-ذاواللةالنىالذى بشم به

]| موسى لاتردلهرابة وأرادوا اتباعهم قالبعضي .ابعضلاتولكواحتى:ننظروةءة أخرى فاماكاننوم د

ل

0

 4رة فىتكد يب

الاعامخداليةفاخذناهفلتن عنهمماواطم ولاأولادهم  3قولهء زوجل (قرللذين كك روعاليون

رمكة سةخليون بوم بدرو>شمرونف الاخرة لجىه دم قامائزاته 4دالاية
كء-فنىاقل
الملشو
قر رب

ضعما

تنصةواناوالله لوقاتاناك لعرفت|نانحن اناسفائزلالله عزو جل قلللذينكف روايعنى

ريون

وترونين ف الأخروالجوثمم(و:بشس اللها.ع( ىا
ألفراشس وا د

مهدطم فى النارفي قولهعزوجل (قدكانلم آي فى فتتين التفتا) قبل اخاطاب لامؤمئين

ل

) - "٠

(خازن اول)

ار

ل

فعل بممعلى انهجواب
شال

مقدر 0

حاط-م

و>وزانكون حلاآى
قدكذبوا (فاةذهمالله

بذنو بم )بسببذلو هم

2الخشنة ينذا آى
د( وا
جاز ,ع
يللة
شليه
د
العقاب) _دبد عهابه

فالاضافة غميحرضة (قل

لاذنيكفروا)

مر

١ 1 سس |  |0إمتلبون)بزو يدر

(ونش سونال جيثم)من الهنام وهى شميقة و بالماءؤموما<زرزةوعلى  -مسالمهاد) المسمةرر.جيهم

(قدكان 1سكمآنة)اخاطاب لسر قر بش (فىفثتين التقتا)بوم ددر

ا

جيه
عرا
اك
ذتى
هشد
بن عباس فالآبةالىقبل هذ هامهافىالموودولم بتقدملدقول انها ىكفارقر ب

دتولا بن ع امنامنبااعرلانقول

اه مصحخه

(والراسون ف العومادبن
عند لجووروالوقفع:دهم

قنك

واءن عباس فى,روابةعنه وى بنكع ب وعائشة وأ كثرااتاعين فعلىهذا الفولتم اكلام 11

ت-لى قوله لا'لل.وف_مروا

همابتد أفةالءزمن قائل (والراسخون فالعر)'ئالثاتونف العلروهمالذن  5واعامهم
ف.وقفءليهي ث

المتشابه عااستائر الله مامه

عحيثلادخل فىعاءمي شك (يقولونآمنابه) قال| بن عماس سماه ,اللهراس خين فىاللب طمآمنابه

وهو مبةدأعئدهمواخير

فرسوخهومففى إلءمرهو اامان ا

(يقولون آمنا به) وهو

 5 0بزفى هذهالآبةاتمم ى ع الراسشينءالم تأويل

نندر بن يعنلمكموالةشابهوالناسخ
الفرآن 'لى'ن قالوا آمنابه( كلم ع

ثناءمنه تعالى علمم.بالاعان
عل

أطعف
تس قا
سبضر
موافيه
رسخوا بأتوىافيهوة-كنوا وعط

والمنسوخ وماعامناءخ.هومالم

ةممعدون فى ااتشابه بالا انه ونكل ٠عرفة -ه الاىنتع الىو المحمصمبتلميناالاء ننه
نعلونع

السام واعتقاد

لاهوروىء ناءنعيا سأنهقالتفس_يرالة رانعلى  5بعةأوجه فنه:غسيرلا,
وعالقعمتض

الحقية بلا تكييف

أحداجهله

وتفسبرتءرفه العرببالستتها وتفسيرتعامه العاماء وتفسيرلا يعامهالااللهوة.لان الواوفى قولهوالراسدون
مهه النهو يعاءه الراسخونف العلوهممععامهميقولونآمنابه
عتشااب
اىو يياللم
نعن
نف ي
اوعط
افلعل وا

وفا بدة ائزال :المتشابه
الاعان به واعتةادجفه

روى عنابنعباس رضىالنتءالىءنمماانه كانيقو ل نا نن الراسخين في الع وعنمجاهدعنهأنان

ماأراداللهنهومءرفة قصور

يعلمتاوبلهووجهبهذا اثقولاناللهتعاىأنزل كتابهلينتفع بهعبادهولاجوزآن؛بكونف الفرآنذئ

افهام البشمرعن الوقوف

لان رفه أحد.انلامةوفى ارباادلراسظين فى العهناقولان أحدهمانهم .ومنوهل الكاب مثلءبد

على مالربجعل طماليسهبيلا

الهبنسلاموأصحابهد الدقولهتعالى !كن الراسخون فالعلمنهمواأتمولالثانى ان الراسةين ه,العاماء

بوعضدءقراءةا ىيوول

العاماو ن بعلءهمسم لأنسبنمالكعن الراسخين فىالعم فقالالءالمالعامل ماعل ادبعلهوقاللراسخ

الراسثةونوعبدالتهان

فىالعمنفوعجادمهأر بعةأشياء«التقوى فماينه و ابليننهتءافىوالتواضع فمايدنهو بينالناسوالزهد
افىالقرآن
فماند :هو بينالدنيا والهاهدةفيا دنهو باياننفس ومابذ كرالاأولواالاب)أوماده نبما

تيلاهوالاءند الله وممم-م

وول
هن ليقف ليه ي

الاذووالعةول وهذاثناءمناللهءرجرع ل اهارا آمثابهكل.نعندر بنا ُ قوله زوجل

فلعم
بان الراسخين ا

والمدىك
الائلهاعن لمق
ار بنالابزغ فلوبذا) أىو بغولالراسخون فلار بنالانزغقابونأى

يعامون المتشابهو يةولون

أزْءْتَّقلوبَالذين فى قاومومز :م (تغداذهد يشا) أىوفة -نالدرننك والايمان بلحم والمتشابهمن

كلاممتأتفموضم لال

0

كتابك 3

رق

أىأعطنانوة.قاوشيتا اذى  2ن عليههن الاعودع

وأهنتاب) اطرةالعطيةااليةعن الاءواضوالاغراض والوهابفى
لنك
الراحين معن هؤلاء لهنابتجاوزاومغفرة ا(ا

عن عبدالنةبنعمروبالنعاص انهسمع
العالمون,التأويل يقولون صفة النهتعالىانتهعالىيعطىكلأحد علىقدراس حقاقه()إم
آمنابه أى بامنشابه أو
رسولاالللنهصهلعىليه وس يقولقلوب بنىآدمكاها بينأصبعين منأصابعالرج نكقلب واد يصرفه
بالكتاب (كل) من

يبك يد إءثم الرلول !تمل ال عايدريت] سمط ا  0ودبرف قاو بناعلى طاعتك هذامن

متشامههومحكمه من عع

أحاديث ااصفات ولاعاماءفيهحولداهنماالاي.ان هواامرءكاجاء منغيرتءرض اتأو بل ولاتكييف

ر بنا)من عنداللهالحكيم

ولالمعرفة ععذاهول تومنبدكجاءوانه حت و نكلعا الىمسادالنةورسولهه لىاللهعليهوإ هذاالقولهو

ض-.ه
لفاه
الذى لكشا

مذهبأه_ل الس:#ةمن سافالامةوخلفهامن أه_ل الحديثوغ يرهم والقولالثاى انهيتأولبحسب

(ومايذ كر) ومايتعظ
صل يذ (كارلاأواو
الالباب) أصحصاب العقول

ما لمقبه وانظاهرهخيرصيادقالتعالى لبسك هئ فعلىهذاالمرادهوالجاز كابةالفلان فىقبذتىوف
كن بر بد إنه>ت قدرنهوفى تصرفهلاانه حالفى؟ ذه فعى الحديث انه س دانه ونعالىمتصرف ف قالوب

ىانان مابين/صبعيه
عباده وغيرها شكايءفلاعدنعا .ه» مهام ولايفوتملارادهاكالاجتنع5لال

وهو مدحلارااسخين بالقاء

الذهن وحس ان التأمل
0
ور را

الراسخين ب(نارلاتزغ
قلوبنا)لاملهاعنالحق

نغاطب رول اللهص لى اللةعاروسل أكابه بمايفهمونهزيعءونه.نع نفسهمواماثنى اظالاص_معين

عبحتسبادوه000 :
ال
اثي
ملع
والقدرةواحدة لانهجر:عل المعهودمن ا

ديهااتثنيةة أو لج

وهذاء ذهب جهوراا:تكامان وغيرهمعن أأتأخر بنوانما+ص القاوب,الذ كرلفائدة وهىأن اننهالى

جعل ا|لقاُولبخ حولااطروالارادات والنيات وهىقدمات الافعالثم جعل سائرا+وار ح تابعةاقلوب
الم

و

م

ا

دك را
من ل ن
سلمللمتشابه (وهت لنا ر
علق الميلف القلوب( بعداذهد.نا)لاهمل ال-كوالاتنب

0ش

دك

فى

توفايقلتشدرت (اانكلأونتهاب) كنيراطبةوالآبةمنمقولالراسخين و يحتملالاستئناف أى قوإوهاوك ذلكالتىبعدها
نعمبةال

تف
اوالوع_دوالوءي_د والمثثابه هوالقحعص والامثال ذان قات نمانزل الفرانلبيان'لدن وارشادالعياد

ملاهقلت ذ اكلرعاماءعن هذا السؤال
وهدابتهم فافائدةالمتشابهوهلا >كاكنك

جوبةأحدهاان

القرآن أنزلبالفاظ العرب واغاتم_موكلام العربءلى ضر بينأ<_د هماالايحا زللاختصار والموجزالذى
لان عسلاىمعه ولاحتمل غير ظاهرهوالاط

أةابيان ارادوال وكيدالضرب الثانى لاز والكنايات

والاشارات والاو نحاتوااض بءضالمءالى و هذا الغربهوالس:حسنع:د العرب والبد يموق

كفلاائمزهلمادنهتعالى القرآنعلىهذبانلضر بليينتتحقق زه عن الانيان؟*إهف-كأنه ةالعارضوه
بىالضر بان شنم ولوززلكله حكماواضحالة الواهلااً نلزبالمربالمستحسن عندنا الجوابالثاىقان
اللتهعالىأتزاللماشابلهفائد:عظيمة وهىان يشتّغلأه_ل الع( والنظر برده,المنثابهالى!نحم فيطول

بذاكفكرهمو ينتصلبالبحث عن معانيه اهتمهم فيثابون علىتعيهم 5أثدبواعلى عباداتهم ولوأتزل

القرآنكاه محكالاس_ ومعىرففىتها لعالموالجاهل ولميفذ_لااءالمعلى غيرهولانت ال+واطرو#دت

(فاماالدين فىقاو هسم

ومع الغدوض تقمالحادة الىاافسكرةوا  +لةالىاس تخ راج المعاقوقدةلفىعيبانغنىانه

زيغ) ميل عن| لق وهم

 ١فسكرة

بورثالبلادةوفى فذ_يلةالفغرانهبورث الفط:ة وقيلانهبءث على .اللةلانهاذا احتاج احتال لواب أل البدع(فيتبعون
هان المتعامين منهم ماتشابه) فيتعلقون
ملىضة وءسائل دقيقة ايختبروا ابذلك
اعا
الثالث'نأهل كلعل>علونعافومىي ,غ م

عنلنىز|اع الجواب لانهماذاقدرواءلىنعز|اع المعانى|اخامذة كانواءلىالواضحأة -رفاما كانذلك حسنا
عندالعاماء جازأينكون ملااأيلهزتهالىمن المتشابهعلى هذا النحواجواب لرادعاتناعللاهلى أنزل
المنثابه فىكابه مختبرابهعبادهليقف الو .ن عند دو بردامهالىعالله عظم بذلك ثوابهو برتاببهالمذافق
خله الزيغفتيسسحق بلك العقوكبزةابلى ب:واسسرائيل بالنهرواهلهأعلعراده © وقولهتعالى (فاما
فايد

ما,طالقه منة-ولأه-ل

يعن اق ويل الزيغالشك واخةلفواف الءنىبوموالمشار الهم فقيلهم
الذينفىقاو #مزيغ) أىم ل

اعأق (منهابتغاء الفتنة)

بالمتثابه'لذى >تم-ل
ماذعبَّاليْه المبشلاع65

لاطابق  4وبحدهل

سيلهام وقالوا ألستتزعم انعيسى
ابلىعل
وفد نجرالنذين خاصموارسولانتهص_لى النةعليه وسلفىعي

طاب أن ينوا الئاس

روح اللهوكلتهقل إل قىالوا<سبنافانزل الله هذ الآبةوقلهم ام ودلانم,طلبوامعرفةمدة بقاءه_ذهالامة

عن درسم وض-أوهم

واستخراجه حساب اإإلمن ارو افلمقطءة فى أوائلااسوروقيلهم المنافقونوقيلهم ال4وارجوكان
قتادةتقولان 1كونوا ازور بةوالسبثية فلاأدرىمن هم وقيلهم جيعالمبتدعة (فيتبعونماتشابه
منه) بعنىيلون الك علىالمتشابهوالمنشابهعلىاك و ,قولونمابال ههالذآبةمملبها كذاوكذا

(وابتغاءناو يله) وطلاب
انيؤواوه التأويلالذى
يشتهونه (واعلم أو له

ثمنسحتوقيلاكحتلمسونلباطلبالمنشابه فهوااءنىنهذهالآبة (ق) عنعائشةرذىالنهتعالىعنها
يهه وسلهوالذى نزل عليكالتكتابمن ءآياتحكهات الىومايذكرالاأولو
للل
علا
قالت تلارسولالله ص

ا لهفاحذروهم ف وقولهتهالى
الالباب فال اذماراأيتتمشالاذيبنيهتبمءو:ن_هفاولكلك الذينسماهم
ليطاب
(ابتغاءالفتنة) طألىبالشسرك والكفر وقي_ل طابالشبهاتوالابس ليضاوامهاجهاط .وق
|فساد ذاالتيين

(وابتغاءنأو (0أى تفسيردضولالتأو ابلافلاعكة ارجع والمصيرتةول؟ لالامس

فلهوابغاء تأويلوأى
باس قو
إااني>عقال
الكذا اذارجع اليه وتسمىالعاقبةنأويلالانالام.اهبر
د ص_لى اللةعل وس_لم و قيل المراذيهمالكفارطلبواءتى يبعثونوكيف احياؤهم بهد
تء.مإك
طلب بقا

لم تأوبلهالااه)يعنىتأو بل الماش بهوق_للايعل اتقضاء
اموت وقبلهوطابتفسيرالماشوابمهواءيامءه(
ملثه_ذه الامةالاادنهتالى لان!لقضاءملكهاءع قيامااساعة ولايه 1ذلك الاانهوقيل>وزأن>كون
للقرآن ناوإلاىس:.أثراانةبعامهوليطلععليهأح_د امنخلقهكعمقيامالساعة و وقت طاوعالشدس من

مادذلك اس أثراللهبعلمه
شعة
خر مها وخروج الدجالونزولع .ىبن هيم وع_إ اروف وااأقط
لى وهذاقوكلثأرا مفسر بن و«ومذهسابن٠سعود
اله
عىال
فلايمانبه واجب وحقاءىعاومهمفوضة تال
عوعرععه ©وج مصعتنميهفت 4سد مهجمد دسحو ل قم ميت ممع وج
عم سمه سس عه رعس عستع سعد جعت ص

يتاعد جلا جد0أ

الاالله) أىلامرتلاى الى

تأويله الحق الذى حب
أ>نمل عايهالاالله

(لاالهالاهوااعز بز ) فىساطانه (الحخكيم)
و سقفع ,ودبره| .بوحارية ي

 13عدسى انل يكن ولداننه4ن أبوهفقالعليه|ل_لام

أباهقالوابلىق لاالمتعاموا ان الله
لاَدر ءلى .ذلك واية

لاىعايهثئ فىالارض
ولافىااسماءوتسى ابعل

الاماء_إ وانهصورعيى
ا

رك

()7٠١

لهمتعلمون انهلا كونولدالاوهو إشبه

تعالىج لاعوت رعسىءوتوانر إناة-يم علىالعرادحفظهم د يرزفهم وعسى

0تعالى دامم_ .بذلك وأخبران الاله التق طِذا الاسم دوالذىلا عايهثئ فىالارض ولافىااسماء

وانهالمدور ف الارحام كرف يشاءوان عيسىعايه! اسلام من صورهف الرحمفابهبكونهمه ورا الرحم
| علىانهع.د كلوق كرخ_يرهوانه > عل»مالانحنعلىاللهعزوجل (لاالهالاهوااءز بزالكيم) وهذا

| أيضاف الردعلى النصارىحيث /الواعدىى ولدانتهكانهقالكوف يكونولدالهوق صودره انهف الرحم
يه تولدعزوجل (هوالذى أنزلعليك الكتاب)يعنى القرآن(مثهآياث كات )يعنىبيناتمفصلات

أحكمت عبارتهامن احتهال|!تأو يل والاشةراوسميت 2كمة»ن الاحكام كانهتعالى أحكمهافنع الخاق
وكان  020وحخدت من تسرف يها اظهورهاووذو حمعناها د(ن األمحكتات)يعنىهن أصل الكتاب الذىيعولعليهى
ور بناممزهعن ذلك كله
افلىال والمرام فانقات كقيافلهن األمسكتاب وميق لأمهاتلكتاب قاتلان 
الاحكام و يعمل به
فانقطعوافتزل فوم صدر
لآنات فىاجتماعها وتكاملها كلآبة الواحدة وكلام الله كلهثى وا<_ دوقيل ان اكبلةمنون ا
صورة  1لعمران الىبضع
الكتاب كمقالوجعا:ابنص وأمهآبةيعنىأنكل واحدهم-ها آنة(وأخر )جع أخرى(متشابهات)
ومانينآية (دوالذىأنزل
يعنىألنفظه يهشامفظ غسيرهومءناه ً لاه معناهفان قلتقدجع_إهوهنا حك رمتشامهاوجع-إدف موضع
عليك الكتاب) القران
أافوتفلالهودال كابأ حك ت ]يانهوجءله ف ٠ىوضعاخركلهمتشامهافقالته اللىفزىصص
ركاه ىكم
(مف-ه) هن الكتاب

(حناكتهات)أحكمت
عمارتمابان حفظتم-ن
الا هالوالاشتياه (دن

النهنزل أحسن اد كيدّثابإمتشابهافسكيف جام بهياناهلذآيات قاتحيث جعإهكلهحك أرادأنه
عهضيابفهالحسن
كاه<ق وصد ق لس في»عبث ولاهزل وحيثجعلهكالهأمرشاابدأن ببعض
واحاق والصدق وحيئى جعاههنابعضه حكار بعض_همتشاءهافقدا ختلفتبارات|اعاماءفيهفقالابن

وا مأانحلزرمر بعلي
عباسالنمكهات الثلاث؟ ياتالتىفى آكنرسورةالانعام وهى قوله:تعمالقل
أمااحكتاب)أصل الكتاب
ونظيرها فىبنى اسرائيل وقغىر بألكاتعيدوا الاأياءالآناتوع:هان الآياتالمحكمةهى الناسخ

حمل المتشامهات عليها

والمتشاءهاتهى الآياتالمنوخةو بدقال امبسن-عودوقتادةوالسدىوقيلان المحكات افيه حكام
وتردالموا(واخر ) وآيات
قه بعضاوقيل ان الحكهات ماأطام
ضبعاضهو يبهعذ
عشبه
بكي
الحلالوالحرام وانتشابهات ماسوى ذل

آخر(متشاموات)مشةبهات
نادت ومثال ذلك
ع

وشى
تلعر
سلىا
احنع
الر

فالاستواء يكون بعنى
الجلوس و يعنى القدرة

والاستيلاءولاوزالاول

لو_!برعن اشراط الساعة
الدعماده لىع»ناه واملماثا|بسهما ثرالنهبعامهفلاس .4ل لاحد الى معرفته >

ماثلدلجالو «أجوجومأجو وجنزولعيسى عليهالسلاء وطاوعاشم س منمغرموفهنااءالدنراوقيام
حم مالاحتملمن التأو لابلاوجهاواحبداوالمتشابه
ليل
نهوة
الساعةؤميع هذانمااتأثرالنه ابعام
ماحتمل أ وجهاوروى ذلك عن الشافى وقيلانا لمحم سائرا قرانوالمنشابههى الروفالمقطعةفى

أوائل السورقال ابنعياسان رهطامن الموودمنهسم حبىبنأخطب ووكعنبظبرانلااثؤمرهفماأنوا

نك أتزلعليك المفأك_دك اللهأائزات عليك قالنمقالان
اغن
الى صلىاللعهليهوسللعي بل
عالنىهتعاى بدليلالحسكم
كانذلكحقافاتىأعل مدةملكأمتكهىاحدى وسبعون سنةفهلأ بزلعليك غي هراقالن املمس قا
وهوةوله ليسك*إوثى”آو فهذماً كثرهى اوحدسىتون ومائةقهل!تزلعليك غ_يرهاقالنممالرقالهذهاً كثرهى ماثتان واحدى
الحسكماأمس الهيدقاك
وثلاثون سنةفهلءن غيرهاقالنم المرقالهذه كثرهى ماثنانواحدى وسبعون س:ةواقداختاط علينا
كتاب أنزله>وةولهة لل
فلا ندرى أيكثيرة نأخذأم بقليل هوحنمن لايؤمن موذافانزل النهه_ذهالآبةقولهتعالى فامالذينى

تعالوا:تل ماحر مر بكمعاييم
الآياتوقذى ر بكأنلا

قلو بهمز يغفيةبعونماتشابهمك وقيسل انالمحسكمالم#كرر ألفاظه والمنشابهما كر لرفتاظهوقيل
نااج ابلىان وقي لان ال#؟هوالاص والنوى
ان-14كمااستقل بنق »-ول تج الىبيان واالمتحشابتهم

ان ا
والمنشاءه ماوراءهأومالاحتمل الاوجهاواحد

اومااختملأوجهاأوباء تاو يلهومالميعل ناويولاهلأناسخ الذيىعمل به

والوعد

والمنسو خالذىلايعمل بهوائمام يكن اكالقرآن ماحلكاملتاشفابهمن الابتلاءبهوالة.يزبالينابتءلى اق والتزازلفي هولاق
نلفوأئد الجليلةوالعلوم الجةدونيلالدر.جات عند انهتعالي
انفىاستخرااجمعانيهوردهالى|نكمم ا
تقادح العلماءواتعاهمالقرا

مشا
مظع

دجي

توح

ووس :75277201250042٠ ج05عضوحوجححلاخلاقدبرغز

:مسحت ١و

51022

رابا

2952112 137

أالخلى ومصاطهم ما >تاجوناام .فىمعاشهموءعاد هم (نزلعليك الكتاب) يعنىالقرآن (اأق)أى
بالصدق والعدل

):صد قأمابين بديه

الشسرائموقولهابين

هن لسكب فىالتو<يدوال.واتوالاخبارو دمص
يعنى ساق ل م

-بهءن#ازالكلام وذلك أن مادين .ديهؤؤوامامهفقيل لكل شئ دقد معلى الذئ هو

دانبدبهلغائه ظيوردوا شتهاره (وأنزلالتوراةوالانخيل»ن قبل) أى من قبل الق ران فانقات/قيل نزل

|اأأنكتز'لبا!وتوراةوالا

أزل
يل قاتلان الرقان نزملنحماءة صلافىأوقا تكثيرةونزلهولاةكثيرو ن

التوراةوالا يل جلةواحدة (هدى اناس )بعنىان نزالالتوراةو لايل قبل الفران كانهدىلاذاس

(نزل)أى هونزل(عليك

الكتاب)الفرآن (بالحق)
حالأى نزتلهاثا بتاإمصدقا
 8بينيديه) الاقب_له

(وأتؤلالتو راتوالاجيل)

لف
كيان
ت م
وسمان
هماا
اشتةاقي-ماءن الورى ٠

فانقات كيفودفا لق ران ف أولالبقرة بانده_ دىلاةءين ووصطفهنا اذو اقوالاع ل امو امدق

والتجلووزمو_ما بتفعلة

لاناسقات عماوص القرانبانهه_دى للتقينلانهمهم الذيناتتقفعوابةوضيعوه ووصفاهنا التوراة

واقعيل اما ضح إفاك

فاهذا السب قالهناهدى لاناسوة _.لان قولهعد ى للناسيعود الىالكت الثلانةيمنى القران اتقدم

نزلالكتاب و نازل!لتوراة

ذ كرهوالتوراةوالا وانم.اولصفهذهالتكتبباإئهاهدى لاناسلمافيوامن الشمرائموالاحكام (وأئزل
للقراردان وأاعفاد ذ كرهت«ظمالشأنهومد حالةلكونه
هطلاقي
قن وابابا
اق بي
الفرقان) يعنى الفار

والائ يلللانالقرآن نزل

والاتحدل باءوماه_دىلإناس لان ا

اناظرةكانتمع تصارىكران و هم يعتقد ون كدةالتوراةوالاكيل

فارقابين١ لق والءاطل وقلى! كا أعادذكرهاي.ين انهتعالى نزلهبعد التوراة والايل لي<ءلهفارقا بان

كونهماعربيينوانماقيل
منح-ما ونزل الكتابان

جلة (منقبل) مقنبل

مااختاف فيه!امود والتصارى فىأعرعسىعا.هالسلام وقيل المرادبهانكت الثلانةلانها كاياهدى

القران (هدى لاناس)

للناس و مغرقة بين الال والحرام وا ق والباطل وقالال_دىفالابة تدم وتأخ رهد رءوازّل

لقوم٠وسىوعسى أوبايع

التوراةوالا يل والفرقانهدىلاناس (ان الذبنكفروابا باتالله)يعنىالكتب | نزلةوغيرهاقي ل راد

الناس (وأنزل الففران)

ب-#م أصارى ود ران كفرواباق رآنو بم<مد صلىالثهايه وسلموقيل ان خصوص اسببلاعنم عموم

أى جنس الكت لان

انا

ا الافظا فهو :تناولكلم نكفر د من آنات اللتهعالى (طعذاب شد يذواشعر بز) أىغالبلايغاب

(ذوانتقام)

كر بهوالاةقام المبااءةفىالعقوبة مه قوله -زوجل (اناللهلاْعايهثئى

اء) أى لام عليسهثئ »ن األمعالروهو المطلععحلوىأاطم فقولهانا للهلا
ارضسوملا
الا
| ا
عليهمئ فالىارض ولاف الدماء اشارةالى كالدامه المتعاقجميع المهاونات (هوالذىيدو,ركف

والباطل أوالزبور وكرر
ذكرااة رآنعا هولعت

لدتفخمالثأنه (انالذبن

كفروابا يات الله) من
| ( كيف |شاء) ياملنىصور ا ةلفةالافاونةفىاظالقةذ كرا أوأتى,ضأبويأسودحسناأوقبيحا كاملا
أوناقطارالمدى انهالذى يدورم فىظامات الارحام صوراءتلفةفىاك_كل والطبع واللون وذلاك من
ا

<د ”نا رسول
مسهودقال
بن
لطفة (ق )عن عمد الله

هلىاللهعليهوسإ وهوااصادق المصدوقان
اللع

خاقى

| أحدمجمع فبىطن أم_»أر بعين بوما ثمكون علقةمثل ذلك تميكونمضغة .ثلذلكثاميلبيعهثملاك

كتبهالمزلقوغ_يرها (طم
عذاب شد,د والهعز بز

ذوانتقام) ذوعة-وبة
ر على مثلها
دل
هدة
شدي

تيكتب رزة»وأجاهوعبادوشق أوس_عردثم بنفخ فيهالروح فواللةالذىلاالهغ_يرهان حدم
كنا
باربع

منتقم(ان الشهلابحنعليه

| ليعمل للهأمهل المنة<تىمايكون بينه و ينها الاذراع فيسبقعليها ادكتابفيءمل بعملهل النار
لقتعلكيهتاب يعمل
فخيادهاوان<دكايءمل بعملأهل!لنار-تىم ياكونينهو بننهاالاذراع فاسي

5و فىالارض ولافالسماء)

فأعىبفرىلععانلهمبالسماء

يعمل أهل | +نةفيدخلها (ق)عن أنس أن رسولاللهدب اللهعليه و سل قالوكل اننهيالرح.مملكافيقوالََ والارض أى هو مطلع

علىكذرم نكفرواع.ان

]ا سعيد فاالرزقف الاجل فكت لهذلك فىبطن أمسهوقيل! نالابةواردةفى الردعلى الندارى وذلكان

| عسى عالليسهلامكانخبر ببعضاغيبفيةولأ كاتف دارك كذاصنع تكذاوانهأحياا مووأقبرأً
الاكهوالاءرص وخا قمن الطين طيرافادعت

النصارى فيهإلاطية وقالواماقد رعلى ذلك إلاانهالهفردالله

منامنوهو ع>ازمومعليه

(هو الذى هورم ف

الارحامكيف يشاء) من

السورالمتلفة

50

ل

علسورةا لعران»ة
مكنا آله
دم

9ك

ع

ا
نته شيأ
هتس وخواتيم سو ةالبقرةوغغ رانلايثمرك الله .أم
لهموا
االل
ثلاثلأء طى

اللهالرحدن الرحيمي*#

رف

دج
الذبوب|! ولام دنىنوجلمسد كيم||[ نا روصل الاةتعحام الكوه

رأ مكوالاسارق ةل

0

رسو ولالنهملىالنةعليدوسلالآ:دان من"1حرسورة' ام رةمن قرأعصافىايلة ا

نكل

ماحدر من ذلهاءة وشيطان فلا يقر بهثلاكث الاملةوة 2ا ن قماماليل 9م(  3نانع اس قال .د.ا

لدم

لالتقاء السا كنين أعنى
سكونها وسكونلاء الله
وفت<دت  800الفتحهوم

الكشير لاماء وكسرالديم

قللها تحاءيا عن توالى
|الكدسرات ولس فح

 000بلعاءمالملا مأذت_مع تقيضاء ن فوقهة ,رفع جبر دل زمره إلى
ااسماءةة له -اياب من٠ إسماءة 2:الدومم :وه

اليلو .ا

«ملثة عالهذاملك

بزلهنالماءآل

الاردض ممزل قا الاالء.وم فإ وقالأبشر بثور نأو همال بوهمانى قبللكفاحةالكاب ودواتم سورة

البقرةانتغر

ممالا

لجاع ن الاعمانبن بشيرعن الى صلى اللهعليهوسل قا الناللهكبتبانا

توالارض بإفىعاأمتز فلي #هكين خم >ماسورة البقرةولايقرانفدار
ااق
اابلاقسيلماونيخ
كت
#لاثايالؤيقر مهاشيطان أخرجهالترمذى وقالحديثغر بآسخر :تفسيرسورةا ابقرةواللهاعلعراده

ملإنفبرسورة آلعمران

وأسراركتابه

ئوهنىا آنةوثلائة 1لافوأر بعمائةوء.انون كلةوأر بلعةفعاشيوجامائةرعشر حورنفا
ممدناية

قلها اذلوكان كذلك
لوجب فتحهانى _-مولا

«صحأن يقال 'ن فت اليم
هوةةجه شه زهالله نقات

هُُ قولهدءزوجل (الماهلاالهالاهوالمىااق.وم) قالالمفسرون زات هذهالآبةفى وؤد تحران وكانوا |
سمينرا

ثلاثةنفر
كباقدموالى رسولالنة صلىالنةعارهوس_إ وفيومأر إعه عدر رجلامن أشسرافهم هنهم

|| :المهميؤلأميهموهم العاقبواس_مهعبد المسيحوهوأ»سيرالقوم وصاح-ب مشو رتم,الذىلايص درون

الاعن ا

مره0

5هسمه الاومدهو اط لقا عاطم وصاحبر.حلهمالذىبقوطمباعماىمهم

وشرامه .وابوحارثةن عاهمةوهوا سقفهم وحبره ,وكان لوك الرو.كرمونه اا باغهمعن عامهواجتهاده
و 2قط معها

حركتها

ولوجازنل حركتم لجاز
اثامها واثباتها غ-يرجائز
وأسكن يز ١كك والاعثشى
اليموقطعاالالفوااراقون

واللةمبتدا (لالدالاهو )
خيره وخبيبر لام مر

والتقديرلالهفى الوجود

الاهووهوفىموضعالرفع
بدلمن موذع لاواسمه

(الحىالقيوم) خبرميتدا
_#ذوف أىه والمى
أو بدلمنهو والقسيوم

|ت
قد تدقدخاوم

رونا

الا

ار حان إصلى العدر وعلمهمثاب اابرات جبب

وأردية

.قولمن راهم»من صاب اذ بىصلىاشهعايه وس عا يشاوةد امثله.وقد حان'ت صلام مفقاموا |اصلاةفى |

وس دعوهم فصاواالى شرقفانافرغوا أ
مسسجد رسول اللههلىاللهعليهوسل فقالرسولالنههلى النهعليه
ا

والعاقب رسو لالنةصبى اننةعليهوس

صلىالنهعليهوس_لم أساماقالاقد
 3الظمارسول !ننه

بكوهاً كلكا المتزبرقالاان
يياد
اوع
صلدا
النةو
أسامناقبلاك قال كذ بهاع:عكا.ن الاسلامدعوا كا
ممعون انه
ا
لميكنعدى ولداللهةفن أنوهوخاصموهجيعافىعاسى فقال النىود_فىاللةعليءو | ألت
ىالألستتعله.ونانر بناجلاو توانعسى,أ عليه لوتقالوا
لاون ولدالاوهو يسمه باقهالو دابلق

ولىقال1لسثمتعامون انر ناهمعلى كل*ع حفظهءو برزقهقالوابلىقالفهل علك عيسى منذلك شيأقالوا
لاقالألم تعامونأنالنلاخن عليهئّق الارض ولافى!اسماءقالوا ,لى قالفهل يع-ل عيسىهمن ذلك
! قالوالاقال لهم تعامون نر بناصورعسىف
الاماع

ياأ كلولايشرب قالوابل
كيف شاءور يثالاب
الرحم

قال سكم تعامون انعءدى جلتهأمهم حمل المرأة م وضعته
 1قالفكي ف
كانيطعرواعربور حدث قالوا.

كوناطا

ع راناكضع وتمانينلسار0 1

لذ عالراةواد عامغذ ىعدي

المى”م

0
اللةُصدرسورة |
متكتوافازل
كازع ف

 3وأنعيسى 0يت

ك0

فيعولمن قاموهوااقاتم فىمعرفة الالدفيوالةالذىلاالهالاهو  0نلهولدافبينتء لىأن0
بإقسط والقاتمء_لىكل لاناهلواحداالالحهدلويلسماعلهدولد ثمترمذلك املادلراىلحةرعىليه:قالتعالى الى
نفسيما كيت

القومأما

|المىقص_نةالنه تعالىفاهوللدذامىالقارصحد ليهامووتأما لةروم فنواقائمبذانهوالقامبتديير
الخلق

يها

(د بنا ولامح_ل علينا

أدمرا) عبأياصرحاماءأى

هلو والنسيانانماهواهدةخوفهموتقواهم * الوجهالثناث
سبي
اهمعللىس
العفووااغغرانلمايقم .ن
إنالقصود من هذا الدعاءهوالتغرع وااتذلل لهت الىواما.خط أفىقولهاوا <ط:نافعلى وحهان|ا يضًا

 5أحدهماان ,أن العردمانهمىع:ه بقه_د وارادة وذ كك خطام :هوهو بهماخوذة

سن طاب !لعفو

وأن لطأ علىسبلل امهل وااظنبلاهنفءله كن
كانى
»,الث
نلوب
_:كبه #ا
االرفءل
ىلك
لاذنلذ
والغفا ر
ظن انوت الصلاةلد خ_ل وهوفىيوم ذم فاخرهاحتى شروجقتهافي_ذاءن الخطا الموضو ععن العبد
كن اطلاعبفووالغفران ليب :قصيرهوقوله(ر بناولاتحملعاينااصرا) يعنىعهداثقيلاوميثاقاغا.ظا
فلانستطيع القيامبهفبتنعاذبنقضهوتركه ك(اجاتهءلى الذينمنقبانا) يعنى المهودف-ليقوموابه
مذ بتهمعليهوقيلمعناهولانشد دعليناماشددت على|مبودمن قبل اوذ لك اناللهتعالىؤرض عليوم

ظ سه مكانه أبُقَإِه اسدّعير

لكات لان مر

قل الانفس وقطع موضع

الجماسة من ابكلدوالثوب
وغيرذلك (كاجلته على
الذينمنقبلذا) كالييود

(ر بناولاتحملنامالاطاقة

لناب)من اعقوباالنتازله
كن قبانازوا١عفعنا) ع

مانبمم نو بتهاس قطعهاومن أاصاأبأذصابح
سين صلاةومس بهامداءر بعأ .واط.ز كادوم ن ص
ببوم فسالالمسامون رمم ان.دونهمعن
وذ منكبتوبعلى بابهونكوهد امنالاثتقالو لاآصارااتىكتعا

سما :نا (واغفر انا)

أمثالهذهالتغليظات واأعوود الثِلةوقدأجابالله تعالىدعاءهم برجته وخ خفعنهم بقذهو مهؤقال

واسترذ بننواولدس بشكرار

تعالىوماجعل عليككفىالدينمنحرج وقولالاصرذنبلاتو بَلهفسال المؤمنونر بهمان؛«صمهممن
م*لد(ر بناولا .ناملاطاقةلنابه)يعنىلا_:كاة امنالاعمالمالانطرى القيامبهلثقل جلوعليناو:كارف

هىين * أحدهمامالس فىقدرةالعداحتاله  5ت-كايف الاعمى النظر والزمن العدو
واقجعل
مالارط
فهذا النوع منال-:2كليف الذىلا يكافالنهبهءرد محال هه الوجهالثانىمن-:كايفمالايطاق «وماى
قد رةالعبداحالهسع المشقةالشدبدةوا لكافةالعظمة ك_:كايف الاعمال الشاقة والفرائض النقياةم
كاابنتفدا عالاسلام صلاةالليلواجبةونحوهفهذا الذىسألااؤء:ونر مهم لاحملهم مالاطاقةطمبه

و«اساتدللبآهنذةمن يقولان-:كايف مالايطاق جائرا ذلوميكن جائزالماحسن طلبتخفيفهبالدعاءمن
نوةيلهو
اامة
اللهنعالىوقيلفىقولهولام لنامالاطاقة لنابههو<د يثالنفس والوسوسة واقيللهغي<

الب وقيلهوثمانة الاعداءوقهيولالفرقةوالقطيءةوقيلهومسخْ|لقردة والخناز يرنعوذباللهءن ذلك
كل (إواعفعنا)أىتجارزعن ذنو بناواامحهاع :الإواغفرلنا) أى استعرليةاذنو بناولاتفضحنا(وارجنا)
ملل
عننا
لالا
أىتة مدثابرجة تنحيناءهامن عقابك فانهليس بناج نعةابك الامن رجتهوقٍ_ل ا ان
ااحلسامنرالحىوم واذا وصفمماالله
بطاءتتك ولانترك ٠عصيتكالابرتك وأص اللرجةرةة نقتضى ال

فطولهوان ,سقط عنه
اقةولقيلعان
علبعلاىدد ون الر
لتفض
االت
| تعالىفليس برادمهاالاالاحسان الردو
عقاب ذنوبهوطابالمغفرةهوان سترعليهصونالهمن الفضيءحة كاألنعيد .تقولأطلمنك العفو واذا
عذوتعنى فاسترهعلى فاذاعفااننهتعالىعءن العيدوس_ترهطاب الرجة التىيهى الانعام والاحسانايفوز

فالاول للكائر والشاق
لادةاثر (وارجنا) تقول
مياننامعاؤلآسنا والاول

من المسخ والثانى من

الحدف والئال من الغرق
(أنتمولانا) سيدناونكن
عيدك

اوتاصرنااى

تو ىأمورنا (فانصرنا
على اللقومالكافر بن(

ناحلموقلى بأنصر
عبيدهق الحديثمنقراً

آمنالرس_ولالىآخرهفى
ليلة كفتاه وفيه من

قرأهصابعد العشاءالآخرة
اجزتاه عن قيام الايسل

بالنعيموالنّواب (أنتمولانا)أى ناصمرناوقاروا رمو رنا (فانمرناءلى القوم الكافر بن

و نحو زأن يبقال قرأات

فلىاءقنوعلماهستعالىغفرا نكر بناقالقد
ياعلنى+احدين الذينع.دواغ_برك ويد واو<د انتك قا

سورةاليقرة أوفرأت

غفرهتلم وفىقولهلاتؤاخذ ناننسيناأوأخطاناقاللا أ ؤاخنكر بناولاتحملعليناصماقاللاجل عليي
ولاتحمانا مالاطافةلنابهقاللا لكواععنفاواغف رلناوارجن
نتمولانافانصرناءلى القومالكافر بن رذى الله عنه <واتم

البقرة لماروىعن على

قالف دعفوتع:م وغفرت ل ورجت -كرنصرت_ مع ل اىلقومالسكافسر ب نكانمعاذاذخاستم

سورةالبقرة قالآمين (م)عن عمد اللهبن.سعودقال ى سرى برس ولاللهلىالثفعليهو| -نتوببىهالى

فسادسةواليهاينتهبى مايعرجءن الارض فيقبض منهاواايهاياتهتى مامورطمنفوقها
سد رةالمنتهسى وهى ال
فيقبضمنهاقااللاسيذدغشرىةمايغشى قفراالش منذهب قالفاعطى رسو النههلىالنةعليه وسلم

حت
تن
زةم
نبقر
كةال
سور
العرش وقالبعضهم » ره

ذلك بل يقال قرأت
يها
رىفبذ
ك-ت
السورة ال

البقرةوااسع

)غغف رلناغفرانك فهوم:صوب بفعلمضمر (ر بناواليكالمصير )الم
د قالواسمعنا) أجبنافولك(وأطعنا) أميك (إغفرااأنىكا
ابثر
نرك-:ك
لل
اما
وفيهاقرار بالبعثوا زاءوالابة (> 22 )57تدباطعلىان الاستئناءفى الامانوعلى بقاءال

إاللاكلانففسا) ع
عنهسم

أو حاف

(الاوسعها) الاطافتها

وقدرتها لااكنليف لا
بردالابغعل بة_درعليه
|الكاف كذا فى شر ح

التأو يلات وقالصاحب

الكشاف الوسعمايسع
الانسان ولااضيقعايه
فها
لأى
كيه
اريجف
لاح
ول

الاماإشسم في_ءطوقه
سوإمنرعايه دون مدى
غاالبطةاقة والجهودفة_د

كآانفى طاقةالانسانأن

لمهنس
يصلى أ كاثر
يوهومأ كثرءن الشهر
ويحجأ كثرمن حجمة
لما ما كيت وعليها
ماا كتسبت) إنفعها

ما كسبت من خسير

و يضرهاماا كتسبتمن

اصلايكرسب
بوخ
شر
والشسربالاكتساب لان

الافتعال للانكاش

والنفس تنكمش ى

ار

(ربنا لاتؤاخغذنا ان

ببعض ونكفر ببعض "افعات اايوودوا!نصارى بل نؤءن مجميعرم_إهوف الآيةاضمارتة_ديرهوقالوا
بعنىالمؤمنينلانفرقبنأحدمنرسله(وقالواسمعناوأطعنا) .عنىسمءناقولك وأطعنا ميك والمءنىقال

اودارا ن سمعناقولر بناؤءاأم نابه اوطعناهفياألزمنامن فرانضه واستعيد نابهمن طاعة»وسامنالهفيا

أعسنوانبههاناعنه (غفرانك ر بنا)أى نسأللكغفرانكر بناأويكونامعنى اغفرا:ناغفرانكر بنا(واليك
لاليواك ياربنامىجعناومعادنافاغفرل:اذنو بناروىالبغوىبغيرسندعن حكم جبانبرأن
انىق
الصبير)يع
بر عليهالسلامقاللانىصلىالنهعليهوس ان النهعزوجل قد أثنىعليكوعلىأمتتكفسل تعطهقال
علهءزوجل (لااكلانهفنفساالاوسعها) قليحمل
بتتافعيناالللىهغفرا نكر بناواليكالاصير قو
أنكونابتداءخ_برمن النهتعالى و تملأ نكونحكابةعن المؤمنين وفيهاضماركا نهقالاللهتعالى
عنهسم وقالوالا اكلانفهنفسا الاوطسعاهقاتيعهناىوالوسع اسم لماسعالانانولايضيق عليهقالابن
عراس واكثر المفسمر هبذنادنالابة نسخت حديثالنفس والوسوسة وذالنكهلمانزلوان_:دواماق
أنفسك أوتخفوهضجالمؤمنون نهاوةالوايارسول الله تتوبمن عاملليد والرجل واللسانف كيف تنوب
من الوسوسة وحديثالنفس فنزاتهذهالآبةوالممنى انم لان_تطيعون أنتت:عواءن الوسوسة
وحد ايلنثفسكان تطذل
يكم
قاوله وقال|بن عباس فى روايةءنههم المؤم:وخناصة وسع النةعليهمام

دينهمدم بكافهم مالايستطيعونكاقالبر ياداللتبهسبرمولابر يديم العسروقالتهالىوماجءلعايك فى
دياننبةنعن قولهلا ,اكلافله نفساالاوسعهافال الاسرهاول يكلفهافوق
يسف
عئل
حنرج وس
الدبن م
لاهان اللهت اعلىلايكلف نفساالاوسعهافلا
طاقتها واهقول حسن لان الوسعمادون الطاقة رمقعين
يتعيدهاالاتطيق (طاما كسدت)يمنى للنفس ماعماتءن اديرفاها أج «روثوابه(وعابهاماا كتسبت)
اؤاخذ أحدابذنبغيره هُقُولهعزوجل
لي
يعنىمن الشمرعلمواوزرهوعةابه وقيلف مىعنى الابةانالل تهءالى

(ر بنالا نؤاخذنا)  .وهنا تعاممناننهتعالىعباده المؤمنينيكديعوفبهومعناهقولوار بنالاتؤاخذناأى
لاتعاقينا وانماجاء بلفظ المفاءلةوهوذه_ل وااحلدلمابنىءقد ا مكن من نفس_>وطرق!اسبيل اليهابفعله
أاانهءن
فكا “نهأعدى عاءهمنيعاقبهيذنيهو بأخذهبه (اننسيناأوأخطأنا)  +فيهوجهانحدهم

| النسران الذى هوالسهووهوضدالتذ كرقي لكانبنواسرائايلذانسواث_يأبما اص وابهأواًخطاؤاععات
اطل,عقو بةؤيحرم عليومثئ مماكان حلالاطم منمطع أمومشعرب على حسب ذلك الذنفام

اللهالمؤمنين

ان يسألومترك خمناتهم بذلكفانقتلأ ليسفعلالناسىفىحلالعفومدليلقولهصب التهعليهوسلم
رفمعن أمنىالخطأوالنسيان ومااستسكرهواعليههاذا كانالسيان فىحل العفوقطعاف امعنىطاب

العفوعنهبالدعاءقات الجوابعة>.ن وجوهالاولان النسيانءلى ضربين » أماالاولفهوما كانءن
العرد علىوجهالتضبيع والتفريوهطوترك ماأمي به-عله كنرأىعلى نودبمهافاخرازالتهعنهثم نسى
را اذ يكلازنمهالمبادرة الىازالتءامااذامبرهفيءذرؤيه.وكذالوترك ما
سعد
مة.
ذءلى فيهوهوعلىنوبه

نسينا) نركنا أمىامن
املننىنهى
ةام
لمشعلجيهارلسل
ووارةكبهن يهاعنهمنغيرقصد اليهكأ كالد
سه أ
لجه
أعىبفءله عالىو
و
أوامرك س-هوا (أ
هالغ
أخطأنا) ودلهذاءلى عنهاء لىولجنهسايان من غيرعزمعلى الخ
ال
اتءا
نقال
دة كا
ىول
ىقدع
آدم منقب
زنمدا
للفهندى
ءول
فثل هذا يب ياسنألالنهتعالى ان يعفوله عن ذلك وأماالضربااثانى فهوكن ترك صلاةثم نيهاأوترك
جواز ااؤاخةة فى

النسيان والخطاخلافا
رز
حان
للةتلامك
اعتز
لام

فدان
دراسةالقرآن بع
است
ه حذفظه
اسي
لى ن
يىن
قسيان
يهءذر بنسيانهوسهوملانه فرط فثدتان الن
معل
وآذا كان ك ذلك صحطلب العفووالغفرانءن النسيان هالو»+الثانىمن الحوابان الدحابةرضاىلله

ع|ن+هلمةاوفلولاجوازالمؤاخذةبهمالم»ن لاسؤالمعنى
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(فيغفرمنبشاءوبعلبمنيشاء)برفعهماشانى وعاصمأى فهويغفرويعذبوبجزمهب رىم1؟) غيرهمعطفاعلى .جواب الشرط
وبالادغام أو مرووك ّ
وأتمعازمونعليه حاسبك يدانهفاما د يت النفس ممالمتعزمواءليه فانذلك مالا ركافاللهنفساالا

وسعهاولايؤاخذ بهقالء.دالنه ابلنمبارك قلتاسفيا نأ ؤااخلذعبد بإطمة فقالاذا كانتعزما خذأها
وق_ل معنى احاسية الاخماروالتعر يففيرجع م:٠ىهذها حاسبة إلىكونهةمالىعالما كل ماف الضمائر
0
والسرائر مماظهر أوخىو.عنى الابةقوان_.دواماق أنف > فتعماوابه أوتخفوه ا أضمرتم وتويتم

ؤغمفنين اظهاراافضلهو يعذب الكافر بناظهارالءدله
اسيكبهاللَأى بركنه يوعرة_كرلاباادمثمي
يروئ عناعببناس و بدلعليه أنقال اسيكبهاللهول ييقؤلاخف 5بدلان الحاسبةغ_برااق ا
بن تمر ,طوف اذء رض لهرج ل فقاليبا
ا قاال
هزنى
نلما
و يدلديليضهاأماروى صعفنوانبن عيرزا
عبد الرحجنأخبرفىماسمءت منرسول اللهلىاللعهليهوس فىالاءدوى قالسمعت رسولاللةصل الله

عليهوسل يقولابلدمؤمن منر بهحتى يضع عليهكنفه فيقررهبذنو بهتعرفذنب كذاوكذافيةقول

أعرف ربأعرففيمقويتليانللهس_ترتاعليك

ف الندياوأغً:فارهالك اليوم تثطموى صديفةحسابه

رأماالآخرون وهمالكفارواانافقون فينادى.مهمعلىرؤس اخلائق هؤلاءالذينكذ بواءلى ر بهم لالعنة

ع)باس
نشاء
بن ب
ابم
ليعذ
ادو
و وقولهتعفايلىغف(ران قبشا

.عحان
اللهعلى |اظالمين أخرجهفى الصح م

عنظبام و بعذبمن يشاء لىالذنب الصغيرلماسمداليفعل وهميسملون (واللهعلى
ااءلالذ
يغف رن يش
كلكي قدير ).عنىانهتعاى قادرعىكلديخكامل الق ردةفيغف لين فضلاو يعذبالكافر بنعدلا
فقوا عزوجل(
ا أو

)عءن ابن عباس قاللانزات هذهالآبةوان”ٍ
 1نالرسوليا أنزلاليهمنر به

و ماسم

ما|  02بنالاتوا

0
تدخ قاد

ار

7

بناولاتحملةللمنااصرا ل

واماق

الراءفى اللام لاحن علي
لاناراءر فمكرر
فيصير عنزلةالمذاءف ولا
فى

زادغام المشاعف

وعراموبرهعونأخلىتلئ
مين لانه يلحن
و

الوأعسلم الناس

بإلعر بة مايؤذنبجهل
عظم (واللةعلى كلثئ)

من المغ_فرة والتعذيب
وغيرعما (قدبر ( قادر

(آلمرنسول يأنازل
ا
ره والمؤمنون)
اليهءن ب

0

دن

من قبلناقالة_د فعات ل ناولا تحماناملاطاقة لنابهواءهعناواغفرلناوار جك نت مولاناؤا تصرناعلى

ورة
اهلفسىهذ
هالل
ادت أخرجهالترمذى وقالحديث حدن قال الزجاجلماذ كر
علق
القومالكافر بفنقا

ف|رصلضاةوالز كاذوااصوم وا مج وااطلاق والايلاءوا  +ض والمهادوأقاصيص الانبياءوماذ كرمن
كلامالمكاءخم ال-ورةبذ كرتصدادر

فىالاشارة والاشارةوقال
صاحب الكشاف مدغم

ندعل  2رانين تمي ذلكو«عنىآم الرسول

اقعفات الو ومنيل
ارسضولم كيارنالذى
ال
التنوبن نا عه

ق

سلوىل
لاجره ا
(كا )لر
والمؤم:ونأعكاهم( آمن
بالله وملائكته وكديه

ورسله) ووقفدليه وان

صادلقرسوليعنى مداصل النهعاعٍوك ورالعىعد و الرسولان عذاااءقرآن وجلةمافي »٠ن0
كانممتداً كانعليمكل مبتداً
لك
والاحكام منزلمن عند اللهعر وجل (والمؤمنون)أ  02صدقالمؤمنون بذلك أيضا (كل)
ثانياوالتة-ديركل منهم
مانب منأصولالا ان وضرور با*فاما
]م 'ر بع
كك
ومن خبرالمبتدا الثانى
الاعمان بإلنهفهوأ ناؤءننالك  1ناكد لامر يك لهولانظيرلهو يؤمن جميع ل

سمه

العلياوانهجى عامقادرعلىكلشئ:وأماالامان باللانكةنهوأن:ذإؤمن اوجوده-م وأنهممعدومون
مطهردن وانهمالة رة الكراءالبررةوا نهمالوسائط دتانعالالهلى و بريسن_له وأماالاعانكتبهفيوان

يمن ببإاناللمتنزلةمن عند اللههىوحالله الى رسإهوانها<ق وصد ق منعندالله بغيرشكولاارتياب

والاقنرآن مرف وممدل وغلير واانهمشهل علىالك والمتشابدوااكنمه كثفعن متشامهوأما
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معتبرةجهوورالعاماءولاراب الشهداءاذامادءوافهذا نصيقتضىانمن تحمل شهادةوجبعليله
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اةالنساعغفيرجائرةولامقبولةفى
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العقوبات واد ود ف قولهتعالى (منترضونمن الشهداء) يعنمى كانص ضياءند؟ فد نهوامانته
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معالنساءتقبل قم كد
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علىأن غيرالمرذخى شاهد

(أنتضل!حداهمافتدكر
احداهماالاخرى) لاحل

وازلان اللهتعالىقال من ترذونن الشهداءوالعدالة
ان>ذل
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شمرط وهوأن ل>كاون!اشاهدمةماءلى الكبائرمصرا |عالدىغائروالمروءةششرط وهىمائ”تصد ب
فتذ كرها الاخرىاننضل
الءوهى حسن اوطايلئسةيرةوالعشرةوالصناعةفان نكاالرج-ل يظهر
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النفس ممايعلمان
احداهما على الشعرط
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ذلك اقراراعلى نفسسه
بلانه والاملال والاملاء
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ورشوّله (وانم) من

الارنباء (فلكم رؤن
أنوالحكم لانظلاون)
المدبونين بطات الزيادة

م) أى| 3
(دان”

ظامون
م|أكن الروجهم ل( فاكرفش أموالكلاأةظاون ؤلانظاون) يعنىلا:
]

أمال ولاتظاشو 11 3ع بمنقفان:زارلأالفامائزات  8دما لأيذقال!
أثمالشموع ماد عل رال
نوتمرفالثقى وذئكانتقاملبالرئامن *م

دل دوتت الى اشدقانهلانداناناة:تلاقو تاعردات

عليها (ولا نظامون)

ورتوله قزذؤائرؤسأةه واط-مفشكابنوا اغ_برةالغسترةومن كانعل>_.دين وقالواأخووناالى أنتدرك

بالنقدان متها (واؤكان

العلات فانوا أن.روه ةانزلاللةعزروجل (دانكانذو عسرة) يعن وىا نكانالذىعليه القن

ذوعسمرة) وان وق غريم
من غرما؟ كم ذو سمرة

غرفاتك معشراوالغدمرنة رض

1

السسزوهوتغدروجدانالمالواً عيدمراالرجلاذاإضاق وخدمانؤدنةفى

زم
خير (الىمسسرة) أى الى
دنه (فنظارة) أق فامهاكونأ

البسارؤعوض

:

د الاعناروهووجدانالمال

ذواء شار( فاظرة)فالحدكم ايلؤذدئهفىذينةوا+ةلقواى حم الآندوه ل الانظارض إل بأمهوعاءفكل دن علىقولينالول
أوقالاعس نظرة 16انار

(المسترة):
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نام وما اغثان زونْ

تمدقوبا)الضفياف عام

أى تنص دوا نرؤنن
 2الكو سغشهاقل
منا منغدر:ص 2

وبالتشد بدغيره فالخفرى
على <ذ ف!حدى التاء /ن

والتكد ديك ععلى الادغا
(خيرا(

م

ىاأقيامة

وقبلا ربت التفتندق

الاؤلودووقوكابن عباش وشرع والضحاك فالتدى) أن الاآبةفىالر باوذ كرعن شر انرجلاخاكم
رخلااليهففذى ع1هوا أ

رعألهمعد.روانثةآهالى يقول ىكتانة وان كان ١
اه فةالرج لكان ع د شيي

 5وغنشيرةؤنظرةالىمشرةفقالثسر ع اقاذاك فىالرناوان اللتهعالىقال ىكدابةاناللهيأمس ةمنأتؤدوا
اه والفيل
امسناالتهيديميعد بتاع د
الامانات انأ عاهاواذا -حكة ةمبين الئاسأن تحكموااناادك ولن

ىغر واحتتجوابان اندتتععااق |
لين علم
الثاق وضوقول جاوهدجاعة .امسر بنان حك الآبةعافمىك د
قالؤان كالندووعشمزةو نهلذاعسرةليكون الحكعأنافى جيع قمر بن (وأانت”صدقواخير لم )نغى

دمر ر بناغليدمنالديقنتتكروارسؤأ موالكلامعسرخيرلكواء
مءغل
لوا
ادق
وأن”ض

هناحرف )

لاع(بلهانقهد جرى ذ كمرغاتتر نوذ ذ كررس امحالفغلان التصدق رانعج الييها(انكتتم تعدون)0

األلاملاق خترلك وأفظ لان فيهالثنااءملق الدنياوالتوات عبر :يلفالعقى
ةلها
نالاعسبقضائ)ني(١غنأق قخادا
ُ (فدلىف ثؤات! ظلاراافسروالوضع عدء ونش دود أت الدبو

رقال؟ لقلاهل] :للهقالفال سمعت روا لالض التاعاية.
فى
عس
مال
طانقر عالةفتوار :عذه موجده فق
بوخ القيامةفلينف عنمغسترأويضععنه (م)عن أبالاسرقالٍ!
ةل ن كر ي
سل ةوكم سر أن ينيجي

 2لقولهعا.ةالسلا ملاعل دين ر+ل مسلط ةيو خرةالا كانلهب:كليوم سد قة (ان :
جهعلمن لايعمل نةوان علاماهإكعاهامه
كنم تعلنون) انه خيراكت فتعواوا ب

فتبعالنهى وامتنع(ذلهماساف)

(كنجاءه.وءظةمنر به)بكلنغدوعظ اهلنلهوزجر بالنهىعن الرإ(فاتهى)١1/( 2؟)

اتفاقالجنس وةولهصلى العايهوسم فاذا اختلفتهذهالاصناف فبيعواكيف شتت ففيهاطلاق التبابيع
سذاكانيدا
هو ا
لتعلي
معالتفاضلعنداختّلاف لجنسم اعشتراط التقابض ف الجاسوهوةقواس ا
لوالسإ اةلرأبعة جد

ع

0

سا8

عليهأن بردعليه أفضل منهفيو

للغناىن رجلاتابن عمرفقال
قرض جز منفعةوكلقرض جزمنفعة فهور بادلعليهماروىءن مالكقا ب

مكوفطأ
لمال
ارجه
اأفىسلفت رجلاسلفاواشترطت عليهاًفضل ممأاسلفته فت العمد النهبنعم فذ اك إلرباخ

وكى عن جاهد
رذل
الى
زاو يمدلع
امم
جضل
ذأ ف
لىفوقرتض فردالمستقرض
الاف
يلفشانتلرط فض
قا
لذهذهخيرمن دراهمى فقالبن مر
أنابن عمراستلفدراهم فقضىصاحبواخيرا منههاافأنوىقأنا,ا
ىللوطأو وولهتغالى (فن جاءهموعظة من ربه) أى
قدعامت ولك:.ن نفسىبذاك طيبةأخرجهمالك ف ا

نذ كبروخو يفواماذ كرالفعللا تنأنبئفهيرحقيق خا يذ كبرهوذلك لانالوعظوالموعظةثيئ0

(فاتهى )أىعنأكل الربا(فلاماسافث) أى مامضىمنذ نبه قبل النهى مغفورالومس ال اىللةي)عنىبعد
بعدالنهىان شاءعصمه حتى ثبت على ال :اأتهاءوا ن شاءخذله <تيىعودالىا أكلالرباوف .ل معناه وأغ داك

اللفييامسدو ينهاهول لهوعرمعليهولاساليهمن أمى نفسهئ وقولان الآبةفيمنيعتدتحريمأ كل
الربائميا كله فأمىدالىالثةتءالىانشاءعفاعذه وانشاءعذبه (وءنعاد) يعنىالىأ كل الربابعدالتهريم
يولاعزوجل (إعحق اللهالرنوا)أىبنقصهو لك
مستعلا(5أولئك أ اب النازهمفب خالدون)ف ق
ويذهب مركتهقال! بنعباس لابقبل منهصدقة ولا أولاجها دآولاصلة(وير ف الصدقات) أىبز ديدها

فلا يواخ دعا مضىمئه

لانهأخذقبل نزواللهريم
(وأمءالىالله) عمق
شأنهبومالقيامةولسر,من

أمره اليكثئ فلاتطالبوه
هومنعاد)الىاسصلال
ب(

الرباعنالزجاجأوالىالرب!
مسحلا (فاوائكواب
الثاره.-م فيهاخالدون)

لانهم بالاستحلال صاروا
كافر بنلانمن أحل
ماحوم اللهعزو<-ل فهو

كافرفاذا استحق اخداود

عوبمنانبينأنه لاتعاق
للعتزلةسهذهالآءةفى تخليد

ويشمرها وبيارك فمهافى الدنياو:اضاعف!؟ جرهافى الآخرة (ق) عن أل هىر يرةقالقالر ولالنهصلىالله

الافسلاقل(إهع<اقلر بوا)

عاءهوس لماتصدق أحد إصد قةمنع كعبططيب ولايةيل اللهالاالعا الات ذها الرجن بهم وكاانت

يذهب بتركةهويلك المال

كرةفتربوفى كف الرجن حي كون تومن الخبلكبربىاحا ذارأو فس يلافطامسوالبخارىمن الذىبدخلفيه (ويرف
لها بيمينهم الصدقات) يهاوريز يدها
بله
قنال
يفا
تعدق بعدليرةم نكسبطيب ولايصعدالىاللهوف روابة ولايقبل انثالاالطيب

ئةلابك لكفار )عنىكلمصرعىلكفره
لبل
الج
بر ببهالصاحبهاكاير بفىأاحوده<5تى نكون(موثلا
نمم ىعنهوانم نأ كلال برالاينزجوعنه ولا
هىلاث
يافا
فادي
ونىم
ممقيسمعتليحهللا كلال(ربأاثيم )يع
لم لنأ,كونالتكفار راجعاالى مت لالربإوالائيمراجهاالىمن يفعلهمعاعتقادالتتحريم
يتركه وحقيت

و سارك فيهوفالحديث

فتسكون الةآجامعةاف بررقين ب قواعزوجل (انالذينامنوا) يعنى صد قوأباللهورسوله (وجماوا

مانقصتز كاةمن مالقط

ها
تأ
قدهاافى
الصالحات) يعتى |اتىأمسد ام قامواااصلاة)يعنى المفروضةباركائمناو<دو و

آطمخفرة
لما
الزكاة) يعنىالمفروطة عليهمفىأمواطم (ط,أجرهمعندر م أى طمثواابأع

أى يزايكد امال الذى

أخر.جتمنه الصدقة

"8نوا

(والنةلاك بكلكفار)

(ولا

عظمالكمر بإستحلال

خوف عله ولاهرحزنون)أى بوم الياء(ةقواءعروجل (بهالذينآمنواتوالئوذرروامائق من

ا(لأبرثيام) متبادفالام

الربا) قيل زا تف العباس بنعلد المطابىوعمان نعفان وكاناقد اسلفافى عرفاما كانوقتالحذاذ

با كاه (ان الذين اموا

قالصاح ب الدّرطما انتماأخذاحقكم ميدق ىمايكنىعيالىفهل لكأن :أخ_ذا النصفوتؤخرا

وعملوا الصالحات وأقاموا

سف

لكانعلافلمالالاجطلدامتهالياكدة فبلغذلك النىه لىاللعهليهوسلفتهاهماو اتزل

األلطههاذهعالاآبوةفأسثمع_اوذارؤسأ»واهماوقيل زات فىالعياس وخالدبن الوليدوكانائر كين ىق

الصلاةوآ“ثوا الزكاةطهم
أجرهى عندرمهمولاخوف

ظوا
عا »
الجاهلية سافانفىالرالىبنى مرو عبمنيرناس» عفثاقيءفالاسلام وطم
يلمةف الربافائزل عليهمولاهمحزئون) قبل

اللةتعالىهذ الآبوةقالالبيصلى ال عللهيه وسلمفى يت الوداعفهارواجابرمءن افرادمل ألا كلثئ.ن النمرآادمبناهلوذيابتحريم

أعسالهاهلية  60قدمىموطوع ودماءالجاهاٍ ةموضوءةوانأولدمأ عدن دماثنادمر بيع ةن

الربا(إأمهاالذبن انوا

الحرث كان مسترضعافى بنى سعد فقتلوهز يبلاورلجاهلية موضوعوأولر بإأضعربالعباسبن المطلب

اتقوا اللهوذروامايق من

فانهموكخو ع كله وقبلنزاتفىآر بعةأخوةهن ثقرف و هم مسهودوعد_ دباليلو حيسور بعةبن *+رو

الر بوا)أخذ واماشرطوا

(( - 81نانن)  -ايك )

عاللىذاس منالر باو بقيت لم بقايافميو اانير كرهاولايطاابوابهاروىانها

ريا ؛
الخاق فوجبااقطع بحر يمالر بإوانكنالانعروجالهحكمة فىذلك يوالشلةالثانية» اع امنالرياف
اللغ-ه «هوالزيادةوطا تالز بادةبطر بقا لتجارةغ_برحرام فت

ل
أ فى
مودة
مخص

انالزيادةالحرمة هواار بأوهوعلى صفه

صوص بدنهر .سول انلةصلىالنةعايه وسلم (ف) عنعر بنال+طابفالقالرسولالله

3

صلىاللهعايهوس-لم الذف

1

ات

اام

الورقر ب|الاهاءوهاءوالبر البرر ب|الاهاءوهاءرالشعير بااشعيرر باالاهاءوهاء

ْ

وأعر بعر ر بالاهاعرهاء رووفابةالورق بالورقر بالاهاءوهاءوالذهببالذهبربالاهاءوهاء (م)
عن أفىهر برةقالقا رلسول النصهب النهعليه وسلمالذهببالذه وزنابوزن مثلاعثل والفضهباغطذةوزنا

نغرط بةابلراوالحنطة والشعير بالشعير واالج
بوزن مثلاءثلفن زادواستزادفة_دأر فىوفى رولابحةال
بالمجثلاءء ل.داسد كن زادواسنزاد فقد أرفىالامااختلفتآلوانه  0عنعبادةبنااصامتقالقال
بذهب والفضةبالفضةواابربالبروالشعير بالشعير والغربإلذر را
رسولاتةصلى اللعهليه وس_|ابلذاهل
ا بذياد اختلفتهذهالاصناف فبيعوا كعبت كانيداي قاين
فءيدا
بمالثللما-:ل سواء بوا
جلنةد_لى اللهعايهوس_ل علىجر بانالنرافىهذهالسدةأشياءوهى النقدان ور بع ةأصناف من
بلا
!|ريبسبليو
بإ
ي
|ب
ب
لب
س
|ي
إ
يب
يس بس

الطعوماتوهىالبر والك_عير والغر والملجفذهبعامةأهل العاملوانحك البراثنتفهىذهالاشماء
ايفهثوما|فى :لاكالاوصاف فذهب قومالى
لاوصاف فيها فيتعدىالىمكأبلوجد ٠ن تلاك الاوصافخت ف

األنعنى جفيىعهاهووا <د وهوالنفعفائبتوا الربافىجيعالاموالوذه بالا كثرونالىأنالر بإثنبتى
الدراهم

والدنانبر بودفالاوشفياءالمطعومة بوصفآتثر واختلفوافىذاك الوصف ذهب الشافى

وومالكالى أنهثيت ف الدراهموالادنائير بوصف

نلهىثيت بعل ةالوزنفائتوا
!نقد بةوذهب أصحاب الراأىا

ب
ابأ
دفذه
ندبحداس وا أقطنو>وذلاكوأماالار بعةأشياء المطعومة
لاو
اثل
الربافى جيع الموزوناتو م
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سس را نأولاد منكس.ع أ رجه الترمذىواافائى واختلفوافى |ابرقاودلهتءال ىأ نفقوافقيل
امى للوجوبوالز كاةواجبة فوجب صرف الآبة!امهاوقيلالمراد.هصدقة
لان
المرادبهالز كاةالمفروضةا ل
التطوعوق-ل ا.تهناول!افرض واانفل جيعالان المفهوممن هذا! الامى ترجيح جاب الفعل على

القرك اولهمذفهوم قدرمشترك بين الفرض والنفل فوجب أنند<ل تحت هذا الامفعلىالقولالاول
انالمراد منهذا الانفاقهوال زكاةيتفرع عليه سائل بإال_ئلةالاولى»د ظاهرالآبةبدلعلى |
وجوبالز كاةى كلجال كيه اللإنان قت ل فيةز كةالذهب والفضةوالنعموءعروضالتحارةلان
وجوب الزكاةفى مال اتحارةوقالداودااظاهرى
ذلك بودفب,ائه»كتس ب وذهس جهورالعاماء! لى

لاتحب

النكاة>كمالتجارةفى العروضالاأنينوىبه!اتحارةفىحالملكه ودله-لالهو رمارو ى عنسمرة
أبوداود

0
صلىالثهعايهوسمبأمىنابا واج الصدقةمن الذىبعدللبيعأ
|إن جند ب قال كانرسول انه

ةجلهافةالع بألاتؤدى
وع نأفى عبرو بن اسان أباهقالمسرت بعمربن الطاب وعلىعنق اده أ
ز كانك ,اماس فقاته الى غبرهذاواهب فىالقرءظَْ قالذاك الاو

رداك افاخدمنها لز كاة

اومائتىدرهمأراج مندربعالعشسر
فاذاحالا لول علىعروض! أتجارةقوم فانباغقم :عسمر بن دينارأ
 1+سكّلةالثانية00

أخرجنااتم منالارض)
فى قولهته الى (وما |

از كاةفىكلماحوج منالارض

ظاهر الآبةيدلعلى وجوب
ررم

ون طوبات ملأخرجنام
الاانه حذف لذكرالطييات

ول

وفمايقتاتو بدخرمن |يوب وأوجب ألوحنيفةالز كاتةفيكل

ماقصد من نباتالارض كالفواراكلهبقولوالخضراوات كالبط.خ والقثاءوالخيار ووذللكيدل
يسألهءن الخحضراوات وهى الرقولفةالاس
ىلنى صلىالنهعره وسلم
الجهورماروىءن معاذانه كتب ال ا

ذ! المديث لإس بصصحييحوليسيصمحعن اانبىصلىاللعهليهوسإفىهذا
لرمذى
اهالت
قشرج
وئئيئأ
فبها
لاقيو اروىهذاعن مو,طبن اانىارس ا
ا

دبن تيةال
عبدالاين عب ا

و

اتقالأرادعيد التهبن|ا!غعرةانبخن

من أرض موسى بنطللم<ةدن اضرا واتصدقهفة اللهموسى بن طاءحة لس ذلك لك انرسولاللهصلى

اللهعليهوسل كان .قولس

فىذلك صلد قةرواه!لاثر .فىسذنهوهو اقوىالمراسيل لاحتحاج منأرسله

بهوقال لزهرى والاوزاى ومالك تحب الزكادفىالز تون وج

الدراس وا'تصفية

ف الغارعند بدوااصلاح وهوان حمر

المسمُلةالثاك .ةيد يحب حراج الءشسرفهاس_قى بااطر والانمهاروالعيون رخصف

ال تياس ينطحأوسانةو بدل:لى ذلك ماروى -ن ابنعمران |لنىصلىاللعهليهوسلقل فهاسقت
هجاود
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اعشمروماس_ق بالاضح نصف العث مرخوج-هالبخارى ولانى د اودواافسالى
دقستسيماءوالعيون أوكان دثرياب ل
|

قالفماسةت! لجاء والانهاروالعيؤن أوكان بعلاالءمروماسق بالوافىوالاضح نمف

البعلم شرب بعروقهوايتءن 2

١اءشسرقالا بوداود

قيهوقالوكيعهوا الذى *.دمن ماءالسماءقولهاأوكان عثر باأراد

بهالقوىمن الزر عودواابعروة_د فسر ,فىإذظا الحديث والاطح «والاسةقاءوكذ

سسسح

ا 

ال

ا

ا

رعارن) رك )

الارض) من الب والعْر

والمءادن وغيرهاوالتقدير

اللا
عون
كر بات ممايزر عالآدمر
٠ن

ري
فاوحءوا الزكاةفىالنخيل

(وما أخرجنالكم من

_

لك !اسانيةرهى

ا

ا

_66_1

تت

لونة علىالبورةونفقته,
(فان/يصبماوا بلفطل)خط رصغيرالقطريكفيهمالكرم منيثهاأوماثهلحناطههمبعاند

التكثيرة والفليةلبإلوابلوالطل

ةاةنفسهكذملاككةيرة كانت أوقباعلدةأن يطلببوارضاانت تعالىزا كية عنداللهزائتلة
فلج
نلا
وكاان كل واحدمن المطار بن إذعفأ ك
فىزافاهم وحسن حاطمعذده

فوهما من ر باءواخلاص

اهمزةفى (أبودأحدم)
للانكار (أنتكرو نَْ
لهب:ة) بستان(من يل
وأعناب نجرى من حتها

الانبار له) اصاحب
البستان (فيها) فىالنة

(»* (1

(وائلهيعانعماون صير )برىأعمالك على!كثارواقلال ويعل نياتكم

سنةمنالربعماحم[دغ_يرهافى سنتينوقيلأذءفت مات ف الس:ة مسنين(فان/يصبواوابلفطل)أى
كن أصواءأواصواابءلهاطل فحلالكه_ذهالجذةفى
حنل
.ونى ا
طش وهو امطرالخفيف|اضعيف والم
تضاءف كرهافانه التانقصبالطل عن ماقرقعدرهابالوا بل وهذامثل ضمربهالثهتعالى إعمل المؤمنإلخاصى
ااخلاهسواء اكلامنطرقليلا
هتعذالهىاكلامنةئر ع وت كوىوكللح
انفاقهوشائ رأعماله يقولانلله
هىصودا نفاقهالذى لاعن ولايؤذى سواءقات نفقده
تف
قخلص
أوكثيراةسكذيضءفلاكللهصدقةالمؤمن ال
1ركثرت (واللهع-اتعماون بصير)عنىاندنعالىلات عايهنفقةالخلص فىصدقتهالذى لاعن مواولا.ؤذى

(٠نكلالعرات) بريد والذى عن بصدقتهو بوذى فو لافءزوجل (أبودأحد أن نكونلهجنة من تيل واأعناب) هن
قات بان والاذى أبوديءنى > بأ _-د 5أن:سكونلهجنة
ارات المناذماكلناىنت متدلة؟اقباهاوهوقولهتعالىلا,:طلواصد
فصل لهؤمهاولانالنخيل أبسىتان منا>يخلوصأعهنانب!نافبالذ كرلائه-ما أشسرفالفواكدواً<سنهاولافيم_مامن الغذاء
والاعناب لما كان كرم والتفكه (ترىمن تحنهاالائهار ) يعنىأنجراىلاموارفيهامن <تسانمهاوسبباز يادةرها (لهفيها
الشحر وأ كثر ها منافم

خصهمابالك كر وجءل
النةمنه-ماوان كانت

محتوية اع-لى سائر
الاش<ارتغليرا ط_ماعلى
غبرهها مأردفه-ماذ كر

حك القرات (وأصابه
الكبر)الواوللحالومعناه

أاتكون لايق وقد
أصابه الكبر والواو فى

(ولهذر بةضعفاء) أولاد

ىو
لليضا
ارالخا
صغا

و ضع الجالمن اللماءق
أصابه (فاصابهااعصار )
رع نستديرف الارضثم
تسطع و السماءكالعمودد

(افليها)عصفاروارتفع

(نار ) باظرفاذجرى

الفأرف وه-فا لاعصار

(فاحترقت) الجنةوهذا
مثلمن بء_مل الاعمال

من كلالرات) لانذلك هن تسامكال الستان وحسنه (وأصابهاكير)يعنىصاحب هذه الجنةكثرت

فيعطف
جهاتحاجانه وم يك نلهغكيدربهافينئذ يكونفىغابةالاحتياجالىتلك الجنةفانقات ك
وأصابهالكبرعلى أبودوكيف وز ءاطلفماضى على المس_تقبل قلت فيه وجهان أ<دهماأنكونله
اكانتلهجنة وأصابه
وقيد <_د؟ و
ب"نه
المباها كبروالوجهالثانىَانهعطف عل المعنىفلكا
جأنةصحا

احراكةضعسفبوالصغر (فاصابها) يعنى
التكبر (ولهذربة ضَعفاء) يعنىلهأولادمغارعزت عن ال
أصاب تالالكونة (اعصارفيهنارفا <ترقت) الاعصارر ع ترتفعالىالسماءتسد بركائهاعمود وهذامل

ضر بهائئهتعالى لعمل اناف والمراقيقولمثلي ل المنافقوالمراقبعملهفىحسنهكن جنة ينتفعمها
|اعفصصاابرفيه نارفا حرقها وهواً<وجميكاون اليها
ةلاهدضع
نهأو
صاحبهافاما كبروضءف وصجارل
لخصلف قلبهمن الغواسمرة املالااياعالمنههتعالى لكيره وضعفهوضعف أولادهفهولا_2دمايءودبه على
عقامصير بعنر لاحيلةبإبديهم فسكذللكحالمن أت لىوم
يي
جهف
الي
وهع
أولاددود,لاجدو نمايءودونب.
القيامةبإعممسال حسبنة وبلةصد مهاوجه اللتهعالىفيبطلهااللهتعالى وهوفى غابةالحاجةاليهاحين لامستعتب
لهولانوبةوقالعب دينجميرقال حمريومالاكداب رسولاللهه_لى اللعهلرهوسل .دن ترون نزلت

هذهالآية أبود أ<_دكقالوا النهاء_ل فغضبتمر وقالقولوانعم أولاانعلفقالابن عياسفىنفس منهاغئ
باأمبرالمؤمنين وهالعرق لباابن أ ولاق رنفلك فقالضرب الملثهلالعمل قاللاى عملقال لرجلغنى

لكم
اللكلبهين
طان فبعامللمماصى حتىأحرقأعمالهكلها (١ك
كنمب_عثايلله
لنّه
اعةال
هإطا
لمل
يع
كذيلنكالنهلك٠ن الآيات سوى
وعاللىةلومأغعياىلرنفاةةلمقبولة يب
بلته
لابمينقال
الآيات) يعانىك
ذلك (اعل نتفكرو ن)أى فتتعظواَ قّالابن عياس لعلم تتفسكرونيعنىف زوالالدنياواقبالالآخرة

يل
دالثوم وقجيد
قولهعزوجل (يأمهاالذينآمنوا أنفقوامن طيباتما كسبتم) خأيىمانرما كم
من <لالاتما كسبتم بالتجارتواأدناءة وفديلهيل علىابا<ةالكسب وانهشقسم الىطيب وخبيث ءن

خولةالانصاربة فالتسمعت وسولادتهص ل اللهايه وسليقولانهذا االلىخضر-لوءن أصابهحق
سءهتمن مااللله ورسولهليس لهبوم القيامة الاالنارأخرب»الترمذى
بورك دفيهوربء خوض نفبفاشا

ولقجيادمةهاحيطة في حسرع ندذلك حسسرةمن كانتلهجنةجامعةللعارفبلغالكيرولهأولاد
الحسنةر باءفاذ! كان بوما

الملخوض

ضعاف والجنةمعاشهم فهلكت باصاءةة( كذلك) كهذا البيانالذىبينفهاتقدم(يببينالنهلك الآيات)ف اىلتحويدوالدئن(اعلكم

تنفسكرون) فتنتبهوا(يأبهاالذين أمنواأنفقوامن طيباتداكوسبفتمي)همندجيلاديمكلسوبجابوبالزكاةفى أموالالدجارة

(أحليم) عن معاجلتهإلعقوذباووهعيدلهثم؟ كدذلك بقوا أبالذنمينوالانبطالواصد قانسكمبا ونالاذئكاندى)1كان ع
صفةمصد ر #ذوف وال ديرا بطالامثل ابطالالذى

)نفق مالهرثاءالناس ولايؤء ٠
ننائله واليوم الآخر) أىلا:
نعالواثوابصد قانع

بإأنّوالاذىكابطال١1 نافق الذى ينفق مالهرثاءالناسولار بدبانفاقهرضاالله

6 7

نسةكتذلعكالى
الي
لىأاحدو
اال
مستغن عن صدقةالعرادوالغنى السكاملالغنى الذىلاحتاج
ع ى أنهنه الى

ولاثواب الآخرةورئاءمة_عولله

(لهكئل صفوان عليه
ه

(حليم)

ت1راب) مهلو ونفقتهالتى

اىدهو يؤذى بددقتهوقوهءزوجل (بأمهالذين
بعل
عٌّ
او على منعن

أموالانيطاواصدقا:كم)يعنىأجورصدقا ( 3بانّ والاذى )يعنى علىالساائلفلقيروقاعل!ببانس

لا,شتفع بمااابثة حجر

لذللكمثلافق ال تعالى ( كالذى) أىكابطالالذى
بالمنّعلى|للهتعالىوالاذى أصاحمهائم ض رمب النهعا لى

أماس كان عله راف

كحر يم (ولاايؤمن باللةواليوم
سآةطم وسمعة لإروانفقتهو إيقواواانهى س
0ك أاءالناس)أى م |

(فأصابهوابل) مطرعظيم

الآخر) يعنى أنالرياءيبطل الصدقةولاتكون النفقةمعالرياءمن فاءللمؤمئين تكن من فعل النافقين

القطر (فتركه صادا)

لان!-١كاة.رمعان ككرهغيرصى اعبه (“:4ل)هأى مل هذاامراف بصدقتهوسائرأعماله( > ثلصفوان)هو

أجردنق .ام٠نلترا بالذى

الرالاماسالصاب؛٠دهوواحدوجع كن جعإه جءاقالوا <دهصذوانة وم.ن جءإووا<_د اقالجعهصق

كانعليه(لايقدر ونعل

(عليهتراب) أاىعللىص ذفلوكانتر افبا(دابه وابل )يعنى المطربادناداعظيم القطر (فتركهادأ)

شي مماكدبوا)لاجدون

يعنىثرك المطرذلك ااصغوانصادا أملس لايعليه منذالكترابفهذامثل ضمر بهاللةتعالى لنفقة 'وابشئتما أنفةوا أو
|ا نافق والمرافىوالمؤمن ١1ذان نص -دقت يؤّذى! اناس يرى الناسآن طؤلاءاأعمالافى|اظاهركابرىالتران الكاف فى ل التصب
أ عل اصفوان فاذاحاءالمطراأذهيهواأزالهوك ذلك حالهؤلاء.ومالقيام -ةتاطل أماطموتضمحللانها ع_لى الال أى لاترطاوا
همب الوابلىماءلى اادفوان من الثراب (لاية ل
ذالى
أهتع
:سكن لن
ا ( أى صدقا_:كماناين الذى
لابقدرونءلى توابشئ عٌ ماع لواف الدنيا (واللةلامودىالقوم الكاةر بن)يعنى الذنس.ق فىعامه انهم

5

 4تونعلىاللكفرروى البغوى بسندهعن #ود بن بيد أن رسولاللههلىالنهعايهو

قالافاأخوف

ماأخاف ع لككالشمركالاصة رقلوا يارسولالثهوماالشمرك الاصغرقالالرياءيةاللمسم ب توحامزىالعباد
بإعساطماذه.واالىالذن؟ :.ترااذك لباقالقرظااوقل عدون عنداهم زا )م( عن ألىههر يرةّقال

رك
شاءبعن
لرك
تسولانسل مليوس يتمولقالالله :مارك وتءالى أناأغ:تاىالش
سمع ر

مراك ار

تر اسسريل

لا
ععممل
مر

يوشافنقماقاللا#,درون

مدقولك كلذ بنذ لاا
أراد بإلذى ينفق المنس
أوالفر بق الذى :فق

لان يتفتونا”اوهما بتغاء مصضاتالله)أىَْ

لفهىتءالى وتصديقاشوابهوة دلمعناةان
لاق
عىةالاانف
اعل
طنى
طلبرضاالله زوشسيتامن أنفسهم ) يد

لاوةي ل تصاديقاوالمعنى ابه0
سقادن
أنه موقنةمصد قةبوعد النةاياه'افماأنافقحتو
أمواط.و بنفقونأمواهمفسائرو<وهالر ل

ماداموا

الكافر بن

دار بناللكفر (ومثل

أبنافةواءلى بين ثواب

ًها
تالل
دات
شص ض
واء
ده اتخ
وأصديق بوعده,عامونانمااً نفقواخيرطم  1واوقءلمعناهعلى .عقن لوقل اكأه
من أفسهم)أى وتصديقا
قكيان الرجلاذاهم دبؤصةتثدت فان كانتللهخالصة
انهيتمثتونفى!١ اوضاعذى يشهونفبهسدقا ,ل
أمضاهاوان غااطهشك أور باءأمسك(  2دل جنة)أى بس ان قالالة راءاذا كانفىالستان 2ل فهوجنة
من أص لأ نفسسهم لانهاذا
وانكان فيهكرفمهوفردوس (بر بوة) مهىالمكاناأررتفععننالارض التوىلان ماار”فع منالارض
كل طكاءنالماءماارو مها وقيلهى الارض

أنفق المسلممالهق سفيل

لذضفة كثرر بعهاوجلت
لااكارنتض هابه
افاذ
ا بها يد ةا اطيأبصةااذمهااامطرا تفخت ور بت
أشحار هارأاصامهاوا يل)وهوالمطرالكثيرالشد بدقال بعضع

التفعلان”صديقه واعانه
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والنورفالمرادبهالكفروالايمانغيرالذى صفورىةالانعام وهوقولهته لىوجه.ل|اظاماتيوالنورفالرادبه

الطاغفوت) خببره

الكل واانهاروااسمى الكفرظامة لاأتيسطر :ة-هولان''ظاءة

ب

الابصارء ل ادراك الحقانق

(رجونمسم ٠ن الور
الىالظامات)و جع لان

فسكذلاك السكفر بححب|ااقلوبعن ادراك حقائى الاانوسهىالاسلام ورالوذوحطر يبقهو بيان

الطاغوت فىمعن الجع

ادليه (والذينكفروا أواياؤه .ااطاغوت) ع ىكعبإنالاثمرف وحىىبنأ خاب وشار ووس !اشتلالة

(خرجونهم

ص_لى
اع
مالوذين
منىو
يع

لى الظاءاتوهمكدفار > /ونوافى نورقطقاتهمالٍ ودك نوأءوةاين »حمد > 4ىلعاب

كف رمس هم علىعكس

ذلك أواللهولى المؤمين
01

من النوراالىالظامات) أى ٠ن اطدى الى! ذسلالةفانةات 5ه قال خرجونمم*ن الور

ق1مأن :على

0

0

2

و

ندونه

- 77مّهفامابعءث كقروابه وعد و بونه وق لىهو-الىالعهوم

00

ف

( ٠وسكرسيهالسمواتوالارض) عألمىهومنهالكراسةلتضمنهاالعل والتكراسى العلصاءوسمى! لعلكرسيانسمية كانهاذى هوكرمى
العالروهوكةولهنءالىر بناوسعت ركجلةووءماماأوماكه مكاتسنميهةالذى هوكرساىملك أوعرشهكذاعن الحسن أوهوسر بردون
ةىأتولكقدرنه
الاقةعل
افلضلجالف
العرشمافاىاحلدسيمثواتالسبع افلىتكرسى الا كلقةملقاةبفلاةوفضل العرشاعللكىرس ىك
 5ب لدولقو(لوهلايؤده)

كىه وسلطانه (العظيمف)ىعزه وجلاله
ل ف
ملى)
ظههما) حفظ السموات والار(ضوهوااع
ولايئةإهولايث(حعفلي

وق بهالعظيم المتص.ف بالصفات اتىتليق بدفه_ماجامعان لال الوحيد واغائرتيتا-+لفىانة
لتى
ثال
اات
لصف
أوالعلىالمتعالىعن ال
الكرسنى بلاحرف عطف لانهاوردت علىسديل السرانفالاولىبان لقيامه بد بير (لاقا ( الخاقوكونههه.منا عليهغيرسادع»:
2

ارعل ليهامن اريبن رموذز(و  0سيهالسوات والارض) يقالفلان وسعا0

5

د

ْ 00 1 7

2
أذااحتملهوا طاقه وا مكنه القيامبهواصل الكرساىلفاىغةمن تركبالذي بعضهعلى وعمضنهالكراسة ||” *
لتركب بعض أوراقهاعلى بعض والسكرمى فىالعرف اسملمابة_عد عليهسمىبلتهركب خث .انبهعضهاعلى ملهو ارارم لماه
بعض واختافوا افلمىراديالك رمى هناءلىأر بعةأقوال <دهاا نالك رسىهوالءرش نفسهقال اسن حو ال ان الام ام
ومات
ألة:
امعونع
أعا
بعة
لس
لاالنعرش والتكرمىلااسممر يرالذىيصح العسكن علي»القولالثافىانالكرسىغ_برالءعرش وهو
كلاهاألوه وعظمقدره
أماءه وهوفوقالمواتال_بع ودون قاالعلراشلى_دىان امات والارض ف جوفالكرسى
ل ملقاةفىفلاة والتكرسيّ ف جىنب العرش كلقةفى فلاةوءنابن عبا سان السمواتاليف | وانمافضات هذهالابة<تى
أملسبقعيت فىترس وققيلا!نئكلةمن قوائاتكرسىطوطامثل السمواتوالارض ! 1ورد ففذىلهاماورد من»ه
السكرء ىكد راض
وهو ببيدنىالءرش

وحمل الك رمىأر بعةأءلاك لكل مل كآر بعةوجوهوا أقداههم على صيخرقالتى ' ماروى عن على رذىالله

حت الار|ضأسا بمة !لى_فلىء لاكعلى صورة أافلىبشمرآدم وهو ب أل الرزقوالمطرلبنىآدمءن السئةالى | عندعن النىصلى التهعايه
السئةوملكعلى

الرزلقلانعام

ر
عل
صو
صورةالفسسروهو يسأل الزرْق للطيرمن االسلنةباثلةكوملاك

ةالوروه يسال

وم من قراآئةالكرسى

وىامللك على صورةالس_مع وهو يسألالرزق للؤ-وش من السئةالىالسنة ||ففدبركلص_لاةمكتو بة
:نةةال
هن الس

اعيبنا2ء ن نورغاظ كل || لمعنه_همن دخولال+نة
و باعلضاخباران بين <لة|امرش وا ةك رسى سرءين  2ا امن ظامة وسي
حمحسايبرة-مائةعام لولاذلالحاتكرقتجلةالكرمى من نورجاةالءرش القولااثاك!نالكرمى | الالاوتولا:واظسعايها

لنسك رسى يعتمدءايهقالابنعباسكرب_يهعامهااقولالرابع | الاصدبق أوعابد و.ن
هوالاسم الاعظملانالعليعتمدعليه اكا
نىءن الماك ||قرأهااذا أخ_ل مضحعه
المراديالكر اململك والسلطان والقدرةلانالكرسى٠وضم الملا والساطان فليانبعكدا
بالتكرسى علىسديل لجاز (دلابؤده) أىلابثقله ولا>هد دولايثقعايه (-فظهما) أى حفظ السموات || آم:هالله على نفس هوجاره

و(الواهروضالعلى) أىالرفيع فوقخلقهالذىليس فوقهثئ فيماب لهأن بودف بهمن مءانىالخلال ||وجارجاره والابياتال-تى
والككال فهوااعلىبالاطلاقالمتعلىع ن الاش.اهوالانداد والاضداد وقيل|اعلى ,الماك واللطنةوالقهرفلا ||حوله وقالعليهالسلام
أعلىمنه أحد و قيلمعنىاملف ضف ابلتعالىم :قولالىاقدّداردوقهره واسّحقاقصفاتالمدح جيعها ||سيد البشمرآدم وسيد

ل كلوجهوقيلمعنا نهيعاواً ن حيط بدوصفالواصفين (العظم) يعنىأندذوالءظمةوالتكبر ياءالذى
ىظمتهوقي ل العخايهموذوالعظمةوال+لالوالمال
نباس العظيمالذىقتكلف ع
لاثئأ عظمنه وقالب ع
احا تتاة|ظهنالى يتصرف الح

سان واه فيارد ون العظمالذى هومن نعوت الاجسام

هبالآبة فهابروىعن ابنعباسقالكانتالمرأةءن
)سي
زءفواللدبهنذ
نرا
© قولهءزوجل (لا! ك

يرن
لللح
امساح و
دنروم
رس نيلا
و لسذاكيية بلال

سسا حال الورشاد

الايامبوم الجءةوسيدالكلام القرآن رسيد القن البقرةوسيدالبقرةانةالسكرسى وقالماةرئتهذهالابةفىدارالاهجرتما الشياطين

 ٠ثلاثينيوما ولابدخلهاساحزولاساحرةأر بعين لل وقالمن قرأآبةالكرمىعنهمنامه بعث اليهملاكحرس_هحتى يصمح وقالمن

حنفمىظ بوما<تىيعم م وحان قرأهصاحين إصببححفظ بوما<تىيسىآنة الكرسى وأولحمالمؤمن الىاليسه
قرأهاتين الأ#.:.ين حي
أ
ل
ضان
فله ك
امبر ةلمااشطماعلى توحيدالثةتعالىونه 'يمهوتمجرد هوصفانه العظمى ولامذ كورأعظ.من ربالعزة فا كانذ كرا
فمعلم التوحيد (لا! كراءفىالدين)أىلااجبارعلىالدبنالحقوهوداينلاسلام وقيلهواخبار
نشمرلو
من سائرالاذ كارو بعهلاالا
اابوهومااولقلالهلاأدعكا<تى نساما فأبيافاخةصما الى رسولاللهصلى الله
زنمهم
ادا
ف|ب
ارى
نكاصنلرناصا
فىمعن النهبىوروفىتأنه
لارىيارسولالنه ايدخل بعضى ف النارونأ نظرفئزات
عليهرس افلقاانس
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اللهعليهو  2ان اننهلاينام ولاينبنىلهأن يانلاامفخعيناهرانهس وتعبحاالنهىلاينام وانهمسكه.لفىحقه ا
لان النومانغماروغليةءلى العقلبط بهالاحساس وائنهتعالىمنزهعن ذلك وقوله فض الفط و برفعه

أراديالقسط الميزانالدىيقم بهالعدل ومعناهان اللهتعالىحةض الميزانو برفعه ابوزن في.همن أعمال

العبادالمرنفعة اليوهقيِلأرادبالقسط االرلزقذىهوة_ط كلغخاوقومعنى خض يقبضو يوق علىمن
يشاءو برفعهأى بوسعهعلى من يشاء وقولهبرفم اليعهملالليلةبلاعأمنهار يعنىاالنحفظةمن الملاكة
يص_عدد ون باإعمال العياد فىاللبل بعد! نقضائه فىأولالنهارويه_غدون

(لهما افلىسموات وماق
الارض) مذكاوءلكا(ءن
ذاالذى شفع

لاه

أول
باعمال النهار بعدانقضائه فى

الليلقوله عتابهال:وراوكثفهلاحرقت سبحات وجههماانتهى ايه بهسرههن خلقه سبحات بضمالسين

أأهملة والياءالموح_دةنحتو بهم الثاءفىاخره جع سبيحةومءنى سبعدات وجههنورهوج لالهو مهاوه

ناجسوادمةواالحلدلةتعالى.نزهعن السم والجسد
والحجاب طلوف اللغةالمذعوحقيقةالخابانمانكو ال

باذنه)ليسلاحدأن يشفع
عند والاباذنه وهوبيان
لكونه وكير باه وان

أحدالا يمالك أنيكام

بوم القيامة الااذا أذنله
فىالكلام وفي»ردازعم
الكفارااالناصنام تشفع

لى لإيسممأاييدنييم

و ماخلفهم) ما قكابنلهم
ماكون بعدهم و مير

لىماالسموات والارض

والمرادبالوجهالذاتوالمرادمااتهى اليهبصمرهمن خلقهجييع الخلوقات لان بصرهسمحانه واه الىمحيط

مجميع الكائنات ولفظةمن فقىولهمن خلقهلبيان المنس لالأت,هرض ومعنى الحد يثلوز الالمانعوهو
الاب المسمىثورا أوناراوتحلىلخل_»>لاحرق جلال ذاتهجيع مخلوقانهه_ذا الخركلام الشيخعلى هذا
الحديث واللأعل وروىا'طبرى السدد معن ابنعماس فىةولهلاتأخذهسنةولانوم انموسىعليهالسلام

لى فاوح النهتىالىالىالملا5ك وعمس همأنيؤرقوه ثلاثاؤلايتركوهينام
تامعالاله
سأل الملاسكة هل ين
ففعلوا ثماعطودقارور”بن فامسكهما ثمركوهوحذ روهأنيكسرهما لعل يدعس و ينتبهوهمافى يديهفى

كلبد واحدة <تى نعس ذعسة فضمرب |<د |همابالااخرى فكسس رجماقال معمراي اهومث ل ضيربهاللهتعاالى
لويقولفكذ لكالى_موات والارض ورواهعن  58برةمس ذوعا قالس_معت

رسو لاللهد_لى الله

بءض الهاماء ان صحهذا الحدرث فيحملعلى انهذا السؤالكانمن جهالقوم موسىكطاب الرؤبةءن

لانفيوم الء_قلاء (ولا

موسى لانالانبياءعايمالسسلام همأعل بإلنهمنغيرهم ذلاجوز ا نينسب اوسىمثلهذا السؤال
ضاف”) يعنىانلنهتهالىمالكجيعذلك بغير
رتوم
اوا
للسء
افىا
والئهتءالأ عل © وله ت اعلى(لدما

من معلومه تالفى الدعاء

شسرإلكولامنازع وهوخالقهم وهمء بيدهوف-1.كه فانقات قاللهمافىالسموات ولق لمن فىاسءوات
الخاق والملكوكانالغالبفيومءن لايق ل أجرى الغالب

يحيطون بثئمنعلت).
الهم اغفرفيناءامك أى

فلكلا كان المراداضافة كلماسواهالي>هن

م لومك (الاماشاء)

رلع:ه بلفظ مأ من ذا الذىيشفععند«الاباذنه) أى بأمىدوهذ |استفهام | نكارى والمعنى
عابلك
فرى
مح

الماع

لابشفع عانلد «اأنحداميه وارادنه وذالالكملامنركين ::موا انالا صنامتشفعفطامخبرانهلاثفاعة
والملانكة وشفاءة|اؤمئين

بعضه ,لبعض (إعلمابين|يديهمو ماخلفهم) يعنىمابينأبدمومفئنالدنياوما

خلفهم مالنآخرةوفل بعكس» لانهمية_د.ونءلى الآخرةو خافونالدنياوراءظهورهم وقيليعلم
َْكانقبله.وماكانبعدهموقيلبعلمادموهبينيديهممنخيرأوشروماخلفهمماهمفااعووهال قود

قاحيطون بثى
حموال جيع(لول
نيأهى
من هذا اندس.عحانه وتعالى عاجميعالملعوماتلان عل
من علمه) قال عاط بالشىئ؟اذاعلثهوهو أنيعلٍ وجودهوجنف» وقد ره وحقيقت» فاذاءامهووقف عليه

ادط بهوالمرادبالعم ماعلوم والمءنىأنأحد!لاحيط ».لمورات([الاللهتعاالمىاشاء) يعنى
حه ق
أىلب
وجعه ف ق
أنيطلعهم عليهوهم الاننياءوالرسل ليكون مايطلعهم عليهمنءلغيبه دليلاءلى نبونهمكاقالتعالىفلا

لير
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(النهلاالهالاهوالحى القيوم)
الإفصل فىفضل هذد الاب الكر

عن ألىهر برةان رسولاللة صلىاشهعلليهوسلم قال!-كل ثى “سنا

واس ام القرانالرةوفيها آنةهى سيدة ىال ران انةاشكره

حا

ألاءتشببها بب_نامالبعيروالمرادمنهتعفايم هذهالسورةوالى_يدالفاضل ف قومه
سما ماسنامكلثىة دد
أبن كعب
اأومن سياسدود وقولههى سيدةآى القرافنضكىلأه (١ عن ى
والشر ويافلسكر بصمو
قالرسولالنههلى ادنةعل عوسي يببااامدراتدرىأىآنة من كتابالله معك أعظمقات اننهلاالهالاهو
عا أالنذرءن وائلةن الاسقع ان النى صلىاللهعايهوسلم
الحىالق.دوم فضربفقصدرى وقال نك ااء
ىلغآنرأءها لقا سول!نهمن تعره د نت لاله
باهم قاصفةمهاسوين فسألهنسانأىابة ف ا

أود وقالالعاماء اتمائيزت آنه الكرسىبكونهااءظمآبةفىالقرآنلا
الاهوالمى القيوم أبخروجهدا
جعت من أصولالاسماءوااصفات من الاط.ةوالوحدانية والحياةوالء!والة.وه.ةوالمللك والقدرةوالارادة
ارت داوهوالله (الخى)
فونه أصواللاسماء وال غات ولذالنكالنه تعالى ظممذ كورفا كانذ كراله.ن نويدوتعظايم
كأاعنظ ,الادكاروف هذاالحديث > ة ان يقول>واز تفضيل بعض لق رانعلىبعض وتف ولهعلىسار الباق الذى لاسبيل عليه
كتسالله' اانزلةومنعمن جواز:فضيل بعضالقرآ لىجعاضعةمنهم أبواسن الاشعرى وأ بوبكر للفنساء (القيوم )الدائم
0

الباقلانى قالالانتفضيل بعضهءلى بءض يق غىناقلصمفذول ولاس فى كلام اللهءزوجل نةص وتأول
هؤلاءماورد من اطلا قافظ أدظروافضلءلى بعض الآباتأوالسور بعنىعظايم وفاضل ومن أجازتفضيل
باعلضقران علىبعض من العاماءواا-:كامين قالواه_ذا الننفضيل راجعالىعظم أجرالةارئ'أوجز بل
ثوابه وقولانهذها لآ أبوهذ هالو 0تأ ظمأوأفذ_ل معنىانالثوا تبعالق .هاأ كثروهناهوا تار
نلىهر برة قالقا رلسو لاللةصلىاللهعليهو_-لم من قرأ<ينإصبح آبة
وهومعنى الحدرثوالنةأعلم ع أ
الكرسىواتين منأول حم تاز ١ 5سكتابمن اللهااءز بزالعليم حفظ بوه-هذلاك <تى عسى و.ن 5رأها

حان عسى حدفظ [للنه تلك <تى إصمعح أخرجهالترمذى وقالحد يثغر يب وأماالتفس_يرفةولهءزوجل

ستابلاحطياةنهوتع الىفهوكقولك لاكر املاز بدفانه
هثب
الثةلاالهالاهونى الاطرة عنمكالسواهو لا
أبلاغمن قولاكز بدكريمام يعنى الباق عبللىالاايزداولداائلموالحى فيصفةانهتاعلهىوالذى بزل
اة وساب رالاحياءس وايعهترم6وم
ثياة بعد مووتلايعتر يهالموت< بيعد
موجوداوبالحياةه.وصوفال لها>لدإ
اماولتعدم فكل ياهلااولاجكههس.عحانه وتعالىالقروم قالجاهد القيومالقاتمءلىكل:شي وتأويله
و
اندتعالىقائمبد بيرخلقهفى ابحادهم وأرزاقه .وجيع مااجون اليهوقيلهوالقاتم الدائمبلازوالالموجود
الذىيدنع ديه التغريروق ل دوااقامءلىكل نفس ما كسبت والقيوم ؤيعولمن القياموهونعت للقاتم

ذى (لاناخذهسنةولانوم) ااسنةمايتةدم النوممن الفتورالذى يسمىتعاساوهوالنوم الحفيف
عالى
والوسنان بين النائمواليقظان والنومهوالةيلالمز لبللعقل والةقوةوةيل السنة افلرىأس

والنعاسفى

العين والنومفىالقاب قالب:هم ىأولالنوم والذوم هوغثك-ية 0هيله تقععلىالقابتنعالمعرفة بالاث_ياء

والمعق 0005

نأنياخذهنوم لانالوم والسهروالغفإة#الءلى اللهةىالىلان هذهالاشياء

هىء نالنقص والافات وأن ذللكتغيروالله تعالىمنزه
زع ال
نلهت
مةوال
عمارة العو افرردتك نتقصوآف

عنالتغير (م) ء نألى»«ومى الاشعرى قالقام فينارسول اللهصلىالنةعليه وسلمخطيباحمس كامات
ؤقال اناللهعزوج لاينام ولايذمنىلهأنيدنام فض القسط و برفعهبرفعالي دتمل اللليقبل تمل نهار

الذور وفروايةالنارلوكثفهلاحرقت س.ءدات وجههما| تهىالبيصهره
هيل
بلا
قتاملا
وعمل اانهار ق>بل
»رح ماتعاق بلفظ هذا الحدديثم:قولمن سربحسإ للشيمخ حى الدينالنووى قولهصلى
مخنلقه ش

ن
اندلمه

 00سنة) تعاس

كارأ
الغذرالستاتفل

فى القلب وهوب0
لاق.وملانمن جاز عليه

ذلاكاس حال نيكون

ا

قلطؤلاءاق

أمسكااسمواتوالارض

)ه ت
آشاعسى بن مس م اليينات) كاحياءالموق واراء الاك هوالابرص وغيرذلك  80ي
9د نابمروحالقدس)

أب
والانجيل0

): (١

فياه جبيرريلأو

أىمااختاهلانه سببه(الذين منبعدهم) من بعد الرسلى ون بقل

الدبئات)المكدزا اتلظاهرات

كن معارضتهوالاة.ان عذلهفهوميكزةباقيةالىيومالقياءة (ى )عن أبىهريرة قالقالرسولاللهد لىالله

(واكن اختلفوا)عشبشتى

عاءيدوسممامن نى.نالاندياءالاوف_د أعهلى منالآناتمامثلهآءنعليهاليشرواةا كان الذى أرتيته
وحماأوحاءانهالىفارجوأن؟ كوناً كثره ,تابعابومالقيامة(ق) عن جا بزقالقالرسو لالله ل الله
هوجعاتلىالارض »سسجدا
نلانبراءقبلنىصمرتبالر بع م يرة ش ر
علييههوم أعطي.ت تجسالمطون أحدم ا
وطهورا فا-ارج ل مننأمتىا دركتهااصلاةفليصل وأحات اللغىنام ولمتحل لاحدة.لىوأءططءاتلشفاءة

شم بين الاختلاف فقال

(فنهم ءن آمن ومنوم من
كفر ) يمايئتى يقولالله
اراتك أترة رسعل1ى
هذاأى بتع لالجين
منهم طاعة جيع امتهق

وكانالنىيرعث الىقومه خادة و بعت الاىلناسعا لمماععنوهر برةانرسولانةصلىالنةعليهوسل
قال فضلت على لاندياء ست أعطاب.ت جوامع السكامونصسرتبالرعب وأحاتليالغنائموجعاتلى الارض

يانه ولابعدوفاته بلاختلفوا

عليه فنهمنمآمن ومنهم
كنغر (ولو شاء الله
م

مااقتتلوا) كررهلاتاأ كيد
ىرست إلناق اذا

مستحداوطهوراوأرسلت!(! لىالخلاثق كافةوم فى النبيون فان قلت مذ كرذعلى سبل الرمنوالاشارةوم

يصرح باسمةصلى أبلهءايهوسلقاتفىهذ |الامهام واامرل من تشم فط و و اعلاء قد ره صلىاللهايهوسلم

مالا لمافيه.ن الشهادة باناهلعاللاذيىشبه ولاءا.س فهو بولالرجلوقدفعلثيأ فءله بعضكك
أوأحد عويربد نفس فيكون ألخم»ن التصريعبهكاسئل الحطيمةمنأث» ر الناس قال زهيروالذابغةثم
قالولوشئت لذكرتإلثالت 1راد نفسهعوقوله نعالى زو تشاعسىى ابن م م اليهنات)نمى ابيعوالددل

فى (وأيدنابر وحالقدس)
لءالا 0
الماهرة والمتزات|اظاهرة علىن.وتهابمرثا
او اذ لارى فى
أى وقويناه حبربلعايهااسلام فكان.مهالى أرنفعه الىعنانالسماءالسابعة فانقات خصموسى
 2-5الا0
امن الآياتالعظيمةوالمتزات الباهرة وااقلدنبيهنءالى
وقاتتيلا
وعددى بالذ كرمن بينسائ رالاندأماء
وهذا بيبطل قول المعتزا
وجهالتفذ_ي ل حيث جعل !كام منالذذ_ل وهوآبةعظيمةرتأ.ب_.د عسى روحسآاليقةد-ظيمة
لانهاخير نأه لوشاءان لاْ 0 ,
تفذ_يل فه_لىه_ذا كلم كان
أيضافاماأوتى موسى وعسى منالابات العظيمة صابالذ كرفابلاب

ليقنتاووهم يقولون شاء
أنلا:قتتلوافاقتتلوا (ولكن
اليفلل مايريد) 02
الارادةلنفسهمهومذهب

أهل ااسئة (يأيها الذبن
آنمنفواقاوا ممارز:قناكم)

منالاندبمياء أعظماوا كثرممجزاتكان أفذل وطذ|أحرزند.ناط_ل اللهعايهو  -قصماتٍ السب

فىالفضللانهأعظم الانسياءاناتواً كثرهم متججزاتفهو فأضلهمهل اىللعهليوهسل وعايهمأجعين (واوشاء
الله)أى ولوأراداللهواًمالع اراد (مااقتتل الذينمن ؛عدهم) يعنىبعد الرسل الذين وصفهم الله

فهيه مد جتان.هداوالله تعالىورفقه
االل
من بعد ماجاءتهم اليبينناات) أىالدلالاتالواضحاتءنع
ىدت على اعانه اللهورسوله
(ولكناختاة وا)سنى اختلفهؤلاءالذين .ن بعدالرسل (3نم٠نآمن )أىث
بفضل الل(هوممهمم نكفر )أىومنهممنتعمد الكفربعد قيامالةو بعثة الرسل (ولوشاءالهمااقتتاوا)

)ىانه
فى الحهادى سخيل اللهأو وألىوارا إداللةأن حجز همهءم ن الاقنتال والاختلاف لزهم عنذلات( ولسكناللهيفعلمادريبعدن

هوعام فىكلصد قةواجية

ل

رفن نا لطامتوالاجان فط بجرا ٠10 0 بشاءعد لامنه لااعتراض عليه فىملكه

من ق لمأنياقىبوملابيع وذهإه سالرجعللى بطنأابىلب رضى اللهعه_»عن القدرةتمال مييارالمؤمنين خيرنىعن القدرفقال
فيه) أى٠نقبلأن يأنى طرإق٠ظل لفكلهافاعاد السفؤاقلالحرعفمليقاتلجه فاعادالافلقالسراللهة خنى علي كفلا
©ولهعزوجل (ياأماالذين آمنواانفةوانمارزفنا )قيلأرااد بهالزكاةالواجبة وقيل
بوملانة_درونؤيه على تفتثه ق
تدارك مافاتكمءن الانفاق أراد بهد-دقةالتطوع والانفاقفى وجوهامير (٠ن قبل أن بأتىببومولابيعة( أى لافدية فيهوانما
لاندلابيع فيهحتىتبتاءوا

نب لأنيأنى
سماهنيعالان!أمنداءشراءالنفس من اطلاك والله:ف قىد موالاتةسكال.وم»من أمموواال؟م ق

ماتنفقونه (دلاخلة) حتى

بوم لاحارةفيه فيكسب الانسان مايفةد ى به ن العذاب (ولاخلة) أىولاءودةولاصداقة (ولاشفاعة)

يساحكم اخلاوم به(ولا

لتشفاعةبين المؤمنينفسكون
وا.و
وظاهرهدا قتكى فاى1إ:والشفاءةوقدداتد|الانهودودصعةلى

شفاءة) لألىكافر بن

هذا عاراء#موصا (واللكافرونه ,الظالمون) لانهم وضعواالعرادةفىغيرموضعها  3قولهعزوجل
مخسسسسس د

سس

فاناااؤمنون فلهمشفاعةأواالابإذنه(والكافرون

سس

 72697777727اا
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تار

الله

هماأظااون)  ١مهم بتركهم
ااتقدمبومحاج اممأوالكافرو ن بهذااليومه الظالونلابيعفبهولاخ_إة ولاشفاءة.كىو نصرىق

دعأودافم (ببعضلفسد ت الارض)أى ولولاانانهتعالى
(واولادفعالاللناس) هومم»ءول به(بعضهم)بدلمن الناسدفاعمدنى مصدر ف
يدقع يعض الناس ببعض و يكفبهمفسادهم لغاب المفس_د ونوفس_د
إمعسالمب_امين

تالارض

و بطلتمنافعهامن

على الكاذر بنلفسدت الارض بغليةاكفار وقت_ل الابرارور بالملادونءد

ةلالح (تلك) دنا جاره
عا بن)بازالةالفسادعمهم وهودايل علىالمعتزلةف مىس ل ا

الحرث والفسل أوولولااناشهتعاك

سالعياد

()135

(ولكن اللهذوفض

لعلى

(1باتالله)يمنى القصص'لتى

صلدات السل_إةفيءل داود ذلكالحدث ولايمسهاذوعاهة الاربأوكانوابة حا كون المهاب_دداودالىأن
رفعت هن تعدىعلى صاحبها وأنكره<ق الىالساس_لةفن كان صادقامد يده الىال لسلةفناطاومنكان

ينم .المسكرواْحبث فباغناأن بعض ملوكهمأ ودعرج_لاجوهرة
فىا
كاذبائللها فسكانت5ظهفلركال
#فا.مةاطاامهيالوديءة! نكرهاباهافتيدا الىالسك إةفءم دالذىعندهالهوؤهرةالىعكازة فنقرها وجعل
الموهرةفمواواعتّمد عليها-تى أناالسل_لةفقالصا<ب الجوهرة ردّعلى الوديءة ؤّالصاحيهماأءرف
لك ع_:دى وديعةفان:5تصاد قاف :اواللساسلةفتناوطا؛ .ددهوقاللاء:سكرق,م أ تنأ يضاقتئاوطاول

لصاحب الهوهرة امك عكازقفىاخذهاالرج-لم:هوقام المنسكرالى الس ةوقااللاهم انكنتتعلان
الوديعة ا اتى«دعمهاقد وصات اليهفةرب الس إةهنى ومد,د وؤتناوط فكدب القوم»ن ذلك وشكوافيها

ضسهم ببعض) يعنى ولولاان اللهيدفم
علنا
بلها
فاصب<وا وقدرفم الله|اسكذ وهقولهتءالى (ولولادفم ال

مأكه_فلروالمءاصى قالابن عباس ولولادفع الله
ببعض الناس وهمأاهلا ن وااطاءة بعضاوهالت
>:ودهالسهين غابال مركونعلىالارض فقتاواالمؤمنين وخربواالمساجد واايلادوق.ل معناه رلولادقم

الثهبالمؤمنين والابرارةلى ااسكفارواافجار (افسدتالار ض) يعنى طالكتعن فبواواتكن اللهيدفم
بالمؤّمن عن الكافرو بااصااعن الفاجرروى؟ جد بنحنبلءن ابنعمرقالقال رسولاللهصلى أللهءايه

وسلٍ ان الللهيدفعلم الصاحعن ماثةأهلبيت هن جبر اناهل لاءثمقرأولولادف اعللاهلناس بعضهم
بنعام وافضال
افساادلهطذر ا
ببعض لفسدت الارض (ول-كن التةذوفضل-لى ااعالمين)يعنىاندفع ال

عكمالناهم (تلاك]ياتالله) يعنىالقصص|اتى اقتص هامن <_د يالثالوف واماتمهمواحيائهم وعليك
لبرةعلى يدصبى (تتاوهاعليك بالنى) أى باليقين
طالوت واظهاردبالا بةرهى الدابوتواه_لاك مابا

الذى لاايلشسككفتياهأبهلانهفىكتبوم (وانك؛ن المرساين) يعنى حيثكبرمهذهالاخرارالكيبة
ذانى
لو
اساين
لك علىانكمن المر
والقصص القدءة .ن غيرأنتءرف بقراءةكّاب ولاسماعأخبارفدذل
كبر بدوجىءن الندتالى عقو لادءزوجل (:لكالرسل) ؛عنىجماءةالرسل الذين:قد مذكرهم فىهذه

اقتصهامن حديث الالوف
واماتتهم واحرائهموليك
طالوت واظهارهءلى الباءرة
علىيددبى (تتاوها) ل

هنآياتالله والعامل فيه
مع الاشارة أواياتالله
.ل موننتلتاكأوهاا ير

(عليك بالمق) إليةين
الذىلاث_ك ف_هأهل
الكتاب لاله فى كتبهوم

كذلك (وانك ان المرساين)
حيث دبرمها من غبراأن

عرف قراءة كنات اث
سماع من أه-له (ثلك
الرسل) اشارةالى جاعة
الرسلالنىذ كرت قصصها

فى هذه السورة منآدم

اليداودأوالئى يستعامها
0ك

رسول ابله عله

الام

(فضلنا لعضهم

على بعض) بالخصائص ,

ااسورة (فضلنا بعضهمءلى بعض) فيهداي ل على زوااللشبهة ان أوجب التسوبة بيانل نابياءف الفضيلة وراءالرسالةلاستواتهم ذبها
لى الله
_د
انبدينا
فلقيام بالرسالةو جعت الاءةعلى ن الاندياء بعضهمأفضلٌمن بعص وان
لاس_تواتهم ا

عايه ول ْلَه اعموء رسالتهوهوةولهتعالىوماأرسلناك الا كافةلاناس بشيرا ونديرا (منهم)أىءن
الرسل (منكاء الله)أىكلهاللهو«ومومى عليهالسلام (ورفم بعضهمدر جات) يعنى اتصدلى لله ليه
وسلمر فعاله صيهوص تيتهعلى كافةساثرالانبياء عافذإوعايهممن االآليمايتناتوالمكزا تالباهرات

لك وفضل د صلىاللهعليه
فاأوق نىمن الاندياءابة أوم>زةالاواو فىنينا د صلىالنةعليهوسلمذثل
وسلعلى غيره منالانبياءبا بتاوم زات أ رخمثلانشقاق القمر بإشارته وحنين المذع الذى <ن عند
مفارةةوتسايم ارو الجرعليهوكلااملبهائملهشاهدةبر سااتهونبع الماءمن بين أصابء»وغيزذلك هن

كالؤم_:ين يستوون فى
دفةالاعان ويتفاودون

فااىطاعات به_د الاعمان

ثبيمن ذلك بقوله (منوم

منكام الله) أىكله الله
حف_اذلعائدمن الصلة

بعى ننم من قلهالنةيانكله
| الآنات والمتجزاتااتىلاتحصىكثرة وظمأهاوأظهرهامتهزة آنهالقرآنالعظم الذى ع زأه_ل الارض ْ
هونغسبر سؤر وهطوموسى

( - 085ازن)  :-اوك ) عليهالسلام (ورفبمعضهم) مفعول أول(درجات) مفعولثان أى ,د رجأاوتالىد رجات يعنى

فىضل:نهم بدرجات كديرة وه ويدصل اىللّهعلي وهس[لانهوالمفضل عليوم
أمف
لته
ضفاو
ومنهم من رفعه لىسائرالاندياء فاكالنبفع تد
بإرسالهالى الكاؤةو بانهأوقىمالميؤنهأحدهن الاندياءالمتكائرةالمرتقية الىلف أوأكثرواً كبرها القرآنلانه المكجزةالياقرةعلى وجهالدهر
وفىهذاالابهام تفخيمو بان انهالعمالذىلايشة.هءلى أحد وااتميزالذى لابكس وقأمرليد بهتدوابراهيم وغبرهمامن أولىالعزممن الرسل

ذا
البر53فقمال ايومأقتلهوركص ف أثرهفاثةد دا ودفىعدودوكاناذافزع يدرك ؤدخ_لغارا فاو الند

نلسىكبوت فنس<ت عله اسااتتهى طالوتالاغلاىرونظرالى بناءالعذسكبوت قاللو كان
ناعاءلىا
هذا النسجوا نطلا طالوت ونركه:فرج داودتى تىجب المتعبدٍبن وتعرد معهم وطعن

دل هنارق

ظالعاماءوالعياد علىطالوتفىشأن داود-فءل طالوتلاينهاهاً <د عن قتلداودالافتله فقدّل خلقا كثيرا

من العياد والعاماء<تى أتىبامأذتعلالاسمالاعظمفأمصخبا دزبقتلهافر-جهاالخبازذ يقتلها وقاللعانا

 ١اوكيانلكةلتخرج الى القبورو يبكىو يننشادىاألتهعبدايه_ لىتو بةالاأخبر بهافاما كثرذلك
منه ناداهمناد من !اقبور ياطالوت أماترضىأقنتاةناحتى وذيناأموانافازدادحؤزناو بكاءفتوجهالخباز
الىطالوتلمارأى من حالهوقالمالا أمهاالملك ؤأث_ير«.وقاله تعلىن بوةأوته-لفاىلارض عالماأساله

عننوبتىقةاللهالخبازاًمهاالملك ان دلاتكعلىعا بلوشكتقتلاهنفقاللافتوثق من بالعين فاخبرهان
سكملها فىمخلاته ورىءها
أهاطلااعن نو بتىقالنعنفطاق به فلماقر بإمن البابقالله
تاللاكاعلامرلأمةةع_دهفقال! نطاق فس!ىاب
عاالسمتين
تهذه
جفاقلوإتهووزوجه طالوت الحبازأمها الاملناهكااذارانك فزعت وانكن انتخافن فخلااعدابهاقالهاالحباز يا
بنته لمحساده وأراد قتإه

ثممات نائبا (وآاناه الله
املك)ففرمشارقالارض
المقدسة

ومغار مهاوما

اجتمءت :واسرائيل
على ملكقط قبل داود

(والمكمة) والندوة
1

5

(وء  0مايشاء) 682

0

الدروع وكلام
خْ
||

طبور والدواب وغسير

ة
جيلك
اى!!
حذانل
<قق عليك قالت بلىقال

فتقضيهاقاات نعقاماطلهاذلوت قد جاءك يسالهل لهمن نو بة

فاما سمعت بذ كرطالوتغشىعابهافاسا أفاقتقالت واننهماأءللهتوبةولكن دلوق لىقبرنىطفلاقوا
ا

لو 000

ت ياصادب 0بمنفرج2

0

ةقالاشيول ياطالوتمافعات بعدى قال لأأدعمن اشيشرياالافءادد
لهه.نوتزي ق

د "5

فقالاشمو يل و'طالوت كاك منالولد قالعشمرةرحال قالماأعل لك مننوبِةالاأنتتخلى من ملكك
وتخرج أنت وولدك فى سبيل اللهثمتقد م ولدك حتى؛بقت_لوابين بديكثمتقائلا نت حتى تقل اترهمثما نْ
أشمو ,ل سقط ميتاور.ع

الو حزنما كان رهب-هةا نلا.يتابعهبذوهعلى مارإندوكان قدب حتى

روطت أشفارعينيه ونحلجسمه ؤمعأولاددوقال هماراأتلودفعتالىالناره_لى كنم تقذ ونتى.مها

فقالوا بنلنىقذك يمانةدرعايه قالفانهاالناران لله_علواما آمك بدقالوااعرض علمناماأردتفذ كر
 5م القصةقالواوانك لقةولقال :نعفالوافلاتيرلناق ,الحياة يعدك قدطاتآ

“سطع بالذىسأات قتحهز

 0ورج طالوت جاهد افىسبيلاللهفقدمأولاددفقاتلواحتى قناوا*ثمشدهومن بعدهم فقاتل <بى
قل وحاءقاتل طالوت الىد اود فشمره بقدّلهوقاللهقد قتا تعدوك فةالداودما”أنت باق بعدهدوةتله فكان

ل
الو
ق طا
تائن
لىامندقتةأر بعينسنة فأنىبنواسرايل الىداودفلكوهعامهم وأعطاودسز
ملك طالوت ال
قل جلوتاتس سنن وا جسم
الكلى والضحاك بلك داود يعد

وا

انيلعلى ملك واحد الاعلى داود

اك والابوةولم كن كذلك
لين
مد ب
لداو
انه[
فذلاك قولهتعالى 9نادالله االكو الحكمة) يعنىالابوةجع ال

ط
بكفى
سالا
من قبلبل كانتالنيوة سيط وا

وقيلال-كمة» ى العلمعالعمل به (وعايةمايشاء أى

عحدمهلوة_.لى عامه منطق الطير
وعلاللهداود صنعةالدروعة كان يدنعها يوديعهاوكانلاياأ كلالامنب
الر دباح
قرا از بوريد؛ منه الو<وش حتى يوذ بإعناقي اوتظلهالطيرمصيخة لهوبركدالماءالخارى وتسكن

5
هياسةامكوضبطه وذ لك لانهلريكن منببيتا!لاك دجتىبتعامههدن |
عند قراءنه وقس ل عالمس

نه تعالىاعطاهسلساة موصولةباجرةوراً س-هاعند صهومعةهقوتهاقوة اله_د اباد
عباس هاولال

اولحنلوةرهامديرةمةصاةبالجوه رمدسرةبقضبان اللؤاؤالرطب فسكانلاد ث ف اطواءحد ثالا
لل

ل

م

2

لللل22لسلل22
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سر

ممص

صلمات

15١
الأزعى الغمفيسجائلاسدأوااع رأوالذئ فيأخنشاة من |- 4ثم فاقوم
تنقوىبدعلىقت(هقالنمأ
يا 4
إفافتح بيه عنهاواًخرجهامن قفاهفآخ_ذطالوتداودوردهالىالعسكرفرداودعليهاب ادم فطر هه

حسرةناداهياداود أجلنىالى حر هرون كمله ثممس سج رآخرفقالياداوداً جلنىفافى  2رموسى كمله

ثمهربحر آخثرفقاللهياد اود |جلنىفخاىرك الذىتقةت-لبهحالوت ملهفوضعالثلانة فى خلاتهفاسا
رجم طالوت الى|اعسكروهعهداودوتصافواللةّالير زجالوتيطللالمبارزةفا تدب لوداودعليه الام

الفرس وسارةقر يدباثمرجعالىطالوت فقالمن

فاعظى طالوت داودفرساوسلاحا فلبس السلاحوركي

حوله جين الغلام ؤاءفوقف عطلاىلوتفقال لفهمقااشأللنهكداودعليهاك_لامان 1يندمرقربى
لميغن هذا السلاحعنى شيأوان نصرنى فلاحاجةلىبه فد عنىأقاتلكر يدقالنم فأخ_ذ داود2لاته

اوتقلدها وخ -ذالمقلاع بيدهومغى نحوجالوت وجكانلوتمن أشدالناس وأقواهم وكانمزمالحيوش
وح_ده وكانلهبيذة <_د د وزناث لهاثةرطل فامانظارالىداودوهوير رع الرزعبفى قابه فقالله

قليهالسلاح التامفقالاتًنتىبالمقلاع واركا؛وى
حالوتوا نت مرزلى قال :نموكانجالوتعلىفرس أباع
الكاب فتمال*حمواأنت ثسرمن السكاب قال جالوتلاجم لاقسمن جك بينسراع الارض وطيرالسماءفةال

شهم قدالودياسم ال بهراهايمورج حرامقالباسم الهاس<ق وأخرج
كلل
لسما
د اودعليهالسلام أويق
حدرائمقالباسم الويعقوب وأخرج حهرا ووضعهافى مقلاعه فصارتالثلانة
ر-تى صاب
ور نهجالوت فسخران لهالريج خمات! لخ

راواحدا وأدارداود المقلاع

نف البيضة نقاطدماغحالوت وحرج من قفاه

وقتّل هن وراته”لاثين رج_لاوحز جالوت در عاقلا فاخذهداودحره-تى ألقاهبينبدى طالوت ففرح

الللهحدش ورجع طالوت بالناس الى امدرئةسامين غاعان وجعل الناس
دوه زم ا
«:واسرائيل بذلاكفرياشدا
 0بدانة املك بغيرص_داق
بذ كرون داود-ؤاءداودالىطا! لوت وقاللهانحزلىماوعد تنى فقماللهأ

داودماشرط 3ت علىصا

فقال

اقاوابس لىثئ فقاللااً كلفك الامانط.قا نترج-ل جرىءوف حيالناأعداء

لناغلف فانقات منهم مات رجل وجنت بغلفهمزوجتك ابنىفأناهعل كلماقتلواحدامنهم لمغافت.

ىمسأألىفزوجها؛له وأجرى
اقاهابينيديهوقاالدفع الا
مائتىغلفة-فاءمهاالى طالوتو ل
فىخبيط حتىنظ م
 0يمهفىملكه ال !اناسالىداود عليهالسلامواًحدوهواكرات كرفس دوطالوت وأرادقتله فأ خر

ذلك ابئةطالوترجليقاللهذوالعينين فاخيرت بذلاك داودوقااتت لهاك م مققتتول الله لةقالومن يقتانى

1

قالكت أبىقالوه ل أجرمت جزمابوجب! قرت

نو

لدي عيكو الللة

سكتفلطايع خروجاولكن اثنينىبجزرقفأ نتهبه فوضعه
أذل
تىتنظرمدافةالذالكنكانير بدفىمضيحعه على سر برهدوسجاهودخ-ل

داود>ت

السمربرفد ل طالوت نصف الليل فقاللابه أبنبعلك

ودر  80قمر_ ---اام

وسراستهو00
ناراكتأرهمنىفاشتدحتابه
اللهعنها جاب فم

0-0

بوابهم انداودأناء! لقوقدهداً

ا

0

0

الابوابودخل عليهوهونامعلىفراش فوضعسهماعندرأسهوسهما عند رحليه

فقال
اهام
هلس_
فر با
رصم
ع فب
فلوت
ماءن مالهوخرج فاستيقظ طا
ونسعيهنه
وسهما ع

بر-م اللهداودهو

ق وماأنابالذىامنهدفاما
افى
حهم
فر بفىكفء نىولوش.اءلوضع هذاالس
ظقت
ودت
وقص
خبرمنى ظفرتإبهف

هوناتم ؤاخذابر بق وضوه وكوزه
واب
»لج
يف»ا
لهع
لمىعالل
_افاع
خثان.
دأتاه
فابلة
كان من الليلة الق
الذىشرب منهوقطع شعراتمن خيتهوشيامن طرفو بهثم ترجوتوارى فأاسصابح طالوتوراًى
ذلاك سلط عدلاىودا لعرون وطلبهأشدا لطاب فليقدرعلي-هثمان طالوتركب بومافوجدداوديعثىق

األىفليل فالوا (لاطافة
لنا اليوم) أى لاقوةلنا
(حالوت) هوجبار من
العمالقة

 4ن أولادعمليق

ابن 0

فى مه

ثلهاثةرطل من الحديد
(وجد-وده قال الذين
يظنون أنهمملاقوا اللّه)
بوفنونالشهادة قيل

الضميرفةالواللكثيرالذين

١
والمنافق والطائع والعاصى فامارأوا ااعد وقالالادقون

(لاطاقةلنااليوم #الوتوج:وده)

فاجامهم

-:لةغابت قثة كثشيرةوق -ل لماوز أنورمع طالوتالاالمؤء.ون 1
الوه»مون بقوطم 8من نه قل
عا للى فاماجاوزدهووالذيناءمنوامعهفان فلتفءلىهذا

القول .ن القاثل لاطافةاناالم

حالوتو:-وده

قات>تملا أنكون أهل الاعانرهم الثامانهو اضعةع مراانقسموا الىقسوكن قدم حينرأوا العدو
اله وقالة مين

تجنود
قاوالاطاقةلنااليوم تجالوو

وو طم من فئةفليله
ملآخ ب
الذسا
«فاجابم

ليت قئة كابرة إن انو اي الارإن ومعنى لاطاقه! خالاقوةلنا اليوم يحالوت و.:-وده 00

اعفاينم ب

بعامون (أنهمملاقوالله) أىلاقوثوات اللهورذوانهف الدراالآخرة 5

من فئقةاياة)الفئاةلجساعةلاوا له.نلفظهكالرهط(خلبت فئةكثيرةبإذن الله)أى بقضاءالله وارادته

عةزووجل
همعون
لوال
ولنصر
اتذلواوالذ.ن ينون هم (والئهمع الصابربن) عقنىبا
(الالوت 0
القليلالذين نوا وروى

(ولابرزوا) عنىطالوتوجنوده الؤمنين

ع:نىالتكافر بن ومعنىبرزواصاروابالبرا زه ن الارض وهوماظهرواستوىمنها (فالو)

انالغ-رفة كانت تكنى
الزد--لى أشير بهواداونه
والذبنثر بوامنهاسودت

شفاهعم وغابوم العماش

يعنىالمؤمنين! أحماب طالوت (ر :ناأة رغ))أى!اصات ليا مارارنيت أقدامنا) أى قوقاوبنال

أقدامنا (وانصرناءلى القوم الكافر 'ن)وذلك! نجالوتوقوءهكانوابعبدون الاصنامفألالمؤم:ونالله

,اننصمرهم علىالقومالكافر (بفنهز» وهم باذنالله)يعناىن النةتعالىا ستسجاب

دعاءالمؤمنين فافرع |

عليهم الصبروثيت أقدامهمونصره ,علىالقوما-كافر بن<ن ااتقوافوزموهم بانذاللهيعى بقضائه

(؟من فئة قلبلة)كم

ذره
ةتلوعلىماك
ل داودجالوت) وكانتقص ق
(ودة
واراادنهوأصل اطزم فاللغةالكسعرأىكسسروهمورد وهم

خبر به وموضعها رفع

أعلالتفسيرواًحاب الاخدارانةعبراائهرة لخن عزعم طاونابثناأبوداود فثلانةع شما بنالوهكانداود

بالابتداء (غلبت) خبرها
(فئة كثيرة بإذن الله)

بإنىفان اللهقدجء_ل رزقك فى قذافتك

بندمره (واللهمع الصابربن

ا رااضا وفركبتهوأخذ تبإذثهفسهجنى فقالكهنأوه |نشم نادنىفانهذ اخيربرا بده اللهبك ثمتاوما

باانصر (ولابرزوال+الوت

00
مى ف اليانى
قبللاسب
حلابيج
1خرفقال لدياااولامشىبينالجا فاسبف
>

 5د رهموكانيرىبالقذافةفةالداودلا مه ,نومانا :تاوف أرى بقذافتى شياالاصرعته فقاللهاًبودابشر
غمأناهص ة أخرى فقاليلاًا هلقددخات

بين!آ 1الفوجسدت

ىفارسل جالوبتارا ل طىالوتمالك |.سنسىرائي ل انبر زالى” وبرزالءءك أوابرزالى”
وجنوده) خرجوا اقتاطم أعطاكه القلاهتلعواا
(فالوار شاأفرغ) أدبب

(علينا صبرا)عالىقتال

(وثيت أقدامنا) بنقوية
فلو بنا والقاء الرعب فى
هدورعدونا (كانسره
على القومالكافر بن)أعنا

عليهم (فهزموهم) أى
طالوت والمؤّمنون جالوت

يمقانئلنى فانقتلنىفلكمملكى وقاتنلته فلمىاسكلك فى ذلك علىطالتووتناعدىس فكىرهمن قل
جالوت زوجتهاباتى وناصفتهملكىفهابالناس جالوت فلبحبهاًحدفسأ لطالوت نببهمانبدعوالله ذلك
فدعاللهفاتى بقرن فيهدهن القدس وتنورحد بدوة ليله ا نصاحيكم الذىيقلجالوتهوالذىاذاوضع

هذا القرنعلى رأسهسالعلى رأسه حى ند<انمنه رأسهولابسي علىوجههبلكو ن علىرأسهكهيئة

ىخهلذا التنورفيماؤهولايتقلقلفيه فدعاطالواتسنرىائ.ل وجرمهمف بلوافقهأحدممهم
الا كيلو فبد
فاوج اللهالى نببهمانف ولدايشامنيجمنااللوت فدعاط لوت ايشا وقاللهاعرضعلى بنيك فاخرجله

'نىعشم رجلا مئالالسوارى عليعروضا-داواحد اعلىالقرن فلابرىشيأ فقال باايشاهل تى لك

وجنود(بإذناللّه) بقضائه
المبىان رفىقدكف

وإ ياربانهقد زعمأنهلاولدلغيرهم فقاللة كذب فقالله
عليه
صلىالل
ولدغير هؤلاء فقاللافقالال بى

(وقتل داودجالوت) كان
انشا أبوداودى

عسكر

طالوت مع سانة من بنيه
وكان داودسابعهم وهو

صغير برص الهمفاوحى الله
النىبيهمانداودهوالذى

بك فقال|يشاصد قر فىيانىالنهانلى ولداصغيرا مسق ماااسمهداودأسصي تأ نبراه

داودعليهالسلارمجلاقصيرامسقاما
||ناف لفصرقامتهوحقارنهفعلتهف الهبمرعاهاوهوفى شعبكذ اوكان
أرق أمعرمصفرافدعانه طالوت و يقالانهرج اليهفوجدهف الوادى وقد سالالوادى ماءوهو حمل

لطلوب
شانين شباتهينمياعبارلسيل ال اىلزريبة التىرير ع ذيهاغةمه فامارآطالوت قاله_اذهوالرج الم
سأر ةدعاءطالوتووضع القرنعلىراًسه فنشس وفاض فةالله
لاك فيه فهذ ابرحمالمهامفهوبالنا

طالوتهللكأنتفلجالووتأزوجك ابت رأحرىخامكىليقانلمفقاللههل]”نستمن نفسك

يقتليجالوت فطلبهمن أبيهفاءوقدميفىطر ,بقهبثلاثةايتجاردعادكلواحدمنها انحمل وقالتلهانكتقل بناجالوت

-

ان
 5 :اه  1ف ِ رفعهالله يعدمو.
00 0
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لكك
فت

اكحية فأرافكانت
النهبى اسرائيل لايقوملهثىءفاخرجوهالىقر ةبأخرى فبءثاللهعلى أاه_للنتل

الفأرة تدرتمعالرجل فيصبحميتافدأ كاتمافىجوففاخرجوهالى الصحراء ودفنوه فىخرفةكطان
وافيهفقالت طمامسأة.ن بنىاسرائيلكانت عندهم
كلءن تبرزهناك 20
| وهى من بثاتالانبياءلائزا اونترونما-:ك رهونمادامه_ذا التابوتفيم فاخرجوهع >-:فانوابعواة
باشارة تلك المرأةوج_اواءل .هاالتابوتثمعلةوهاف ثور نوضر بواجنو موءافاة_.ل الثوران سيران

ووكل اللهبالثور بنأر بعةاملاك يسوقونهما فاقبلاحتى وقفاعلى أرض بنىاسرائيلفكسيرانيرمهما
وقطعا حماطماووضعا نابو ىتأفرض

فرها<صادل_نىاسرا تلودك 1ضهمافلبرع بنىاسرائيل

الاوالتابوت عندهم فسكبرواوجد واالنةتعاالى(تحملهالملالكة) أى تو قهوقال١ءن عياسجاءت الملاتكة
بالتاوت نحمله بينل

م :ظرون اليه-تى وضعتهعند طالوت وقال١  1سنكان التابوتمع

الملائكة فىالسماءفاماواللدت لكاتو وضعته بينم وقال قتادةبلكان التابوت فىالتيه
اك حمله<تى وذعته فى دارطالوت فاص يح فى
خلفه موسىعفد بوشع بن نونفبهناك فاقياتالا
داره فاقرواعا ( >-انق ذلك لآبذاك) نيالم أديهم شمو لان فىجىءالتابوتتحملهاللاكة

دى فماأاخبرتبه اناللهقد بعث
لآية> يعنىعلامةودلالةءلى ص ف

طالوتملكا(ا نكنم مؤمنين)

يعنى مص_د قين بذللكقالالمفمرون فاماحاءه م التادوتواًدوالك الوا اهب لسر الى اهاد

فاسرعوا لطاعته روجو امعو التاقوهتعالى(فاسافصل طالوتبالجنود) أى رج وأخالل سح
م

مستقرهشاخصالىغيره كرحطالوتمن بدتالمقدسبالجنودوهم سبعونألف مقائلوة.ل

تمانون ألفاوقيل ماثةوء شرون ألفاوليتخاه عنهالاكبيرلكيره أومريض لارضهأومعذورلءذرهوذلك

تحماهوهم بنطرون اليه
واج لةفىموضع الخال

وكذافيهسكينةومنر بم
نلعستكينة وممائرك نعت

لبقية(انفى ذلكلابةلم

ان كنتم مؤمنين) انى
رجوع تابوتاليكمعلامة

أناللُ#قدملك طالوت
عليكان كلام صادقين

(فاسافصلطالوت) رج
(بالجنود) عن باده الى
وو بالجنودق
جهاد ادلع

موضع المالأى مختاطا
بالمنودوهم انون ألفا

وكان الوقت قيظا وسالوا

أن جرىالنهطمنهرا(ق! '

انامبتيم) عتبرع
أىيعامكم معاماة الختير
(ه:وننهره)روفلعاين

ليتميزا لمق افلجهاد من

المعذر (فن شربمته)
فمهادوكانمسيره ,فىحرش د بد
انهم لمارأوا التابوت ليشكوافى النصر فسارءوا االلىخروج ال
فكوا لى طالوتةلِةَالماءببنهمو ينعد وهم وقالوا االمنياهلاتحملنافادع اللةأن يرى لنامهراة(قال) كرعا (فليسمنى) فلدس

طالوت (ان الله مبتليم يور)أى تير بهاتيين طاءة -ككوهوأأع بلذاك قالاءن عماس «دومهرفلسطين
وقيل «هونهرءذب بين الاردن وفا-طين رقن رد مهقلسنمى) أى فادس م ن أهلدشي وطاءتى

ور
(و.ن/إطعمه) أى/يذقه يعنىالماء(فانهمنى)يعنىمنأهل طاعتى (الامناغترفغرفةبيده) ق

لفةبالضم النىتحم_ل فى!!كفمن الماءوالغزفةبالفتحالاغتراف
بفتتح الغينوضمها لغتان وقيالغر
اسومالفتحمصدر( فشربوامنه)يعنىمن النهر(الافايلامنهم).لهماأربعة]لاف يشر بوامئه
فاضم
وقيل تلهاثة وبضّعةعشمررجلاوهوالصحيحو بدلعلى ذلك ماروىوء عن البراءبنعازب قالكان

اب

يدصلى اللهعليهوسلم يتحد ونا نعدةا أصصاب بدرعلىعدةا صاب طالوت الذين جاوزوامع-هالنهر

منأتباعىوأشياعى(ومن

طعمه) وإءبنذقهمن

طم الذئ اذاذاقه (فانه
 ( 0و بفتحالياءمدق
وأبومروواستئنى (الامن

اغغرف)منقولهفنشرب

مفنلهيس مجنلىةواالثانية .

ووريحاوهز معهالاء ومن بضعة عشسروان رجه البخارى قي البضع هنائلاثة عشمرفاساوصاوا الىاانهر فىحوالمتأشر5هعن الاستثناء
اتية (غرفة
اللاانعهاقند م
ى
لله
اءال
عمس
م:ه الكل الاهذا العددااقليلوكانمناخترفم_:هغرفةت5أ
بطش
شهمرالع
فىعاي
أات
كفته لشمربووشرب دوابهوقوى قلبهوصحاعمانهوء_برالنورسا لماوالذين شبيورامنه وخالفواامص

النّهتعالى اسوشدتفاههم وغلبهمالععطش فلبروواوجبنواو بقواءلى شط !نهروليحاوزوه وقيلجاوزوه

لن يلثمر بوا وهوقولهتعالى
اقلليذي
كاهسم ولسكن الذينشمرتحوزضامصروا االققّاالتولاأفولئكال
يعنىالذينشمربوا.
والذينآمنوامعه) يعنىأوائك القليل(قالوا)
يعنىجاوزالمهرطالوت (
([فاماجاوزه هو)

بيدم) غرفةع#ازى وأبو

عمر و ياملنصدرو بالقم
 3نىالمءَروف ومعناهالرخصة

فى اغتراف الغرفةباليددون
الكرع والدليل علي

(فشر بوامنه)أى فكرعوا
(الاقليلاممهم )وهموثلنلاهثاةنعةشسررجلا( فاماجاوزه)أى الور (هو) طالوت (والذين:نوامعه)

الملل
| » وكانت:صةالتابوتعلى ماذ كرهعاساء الس يروالاخبا رأنالنهتعالىأ نزلعلىآدمعليهالسلامتابوتافيه
ابوتءن اخلششمثادطوهثلاثة أذرع ىعر ضذر اعين فكان
ااءلوتكا
نسل
صورةالاندياءعاموم ال
مارالىشيثث نموارئهأولادآدم الأىن بل اغبراعيمعليهالس_لامثمكان عند اسمعيل لاندكان
 03آدمث صأنوصل الىموسىعايه اكلام فكان ضحم فيه
 1كبرأولادءم صارالى »قوب .ثمكانفىفى اسرائيل الى
انتوراة ومتاعامن متاعهثمكانع:

ده

نداولهأنبياءبنىاسرائيل
الى أن مات ثم

الىوقتاشم ويل

وكانفق

(يهمكينةمنر ب )واخةلفواافىتلك |اسكينة ماىم فقالءلى بن ألى
التابوتماذ كراللهتعالى ودوقوله ف
طالبهىر ب خ-جوج هفافة طازاسا ان ووجهكوجهالا :سد ان

ئأس اطرةوذذاف كذناطرةولهجناحان

لف  0سكينة هن

دبع

سكون وطمأنبنة(و بقية)
هى رضاض الالواح وعصا
هوسى وثيانه وثئ هن

رواب

تركلموم
ا

عا

ىو لهرون)

وسى
ركهم

ودرون

والالمقحم ادف حمشانهما

وة.للهءمنانطم اشعاع وجناحان من زمى دوز برجد

وكانوا اذا سمءوادونه.:ة:واالنصرفكانوا اذاخرجواوضعوا نابو قداءؤم فاذاسارسارواواذارقف
هىطشت
وققو اوقال ابن عءاس «ب

هن ذهب ٠ن الحنه كن

قارو يدقاوب الاندماءوقالوهم

مفىرمح من

اللهزعا لى تتكام اذا اختلغوافى2شى فتخبرهم بمانماير بدونوقالعطاء.ن أنىر باحهىفأ بعر:ون من
الانات الى سكنون|ايهاوقالقتادةرالكالىهى

انتالوت اطىنوااوس؟:
فيحمل

رك

وقال جاهدهلى2ئ :انمه اطرةلهدرأس

فء.لةمن الكو ناى

ا

طما ندله 2

بكفن | ىمكان كان

*نؤاسكتون النهفهو تكاة
لىحذا كل كا

ع ماقيل فيو لانكله > 3سكن اليهالقلبذهو سد ينه ومبردة يت

تصو يس قول وانطهار
تدهم اندايل قولهصل

عور

آلهرون)” يعنى موه ىوهرون
ؤدترةامال (و2:قيةمارك العودىوا
إللدعا-:دوس_ل لابىءوء ىالاشعرى لز وسنت مس بارامن عشاير ا لداود

فالمراد بهداودنفسحه واختلقواف :الية.ااتى رك |ل ٠وسووا ل«هرونؤة-.لرضاض٠ ن الالواح

ودصاموسى قالهابن عراس وقيل عصاء وسى وعصاه رون ودُئْ ٠ن الواحاتوراةوقيل كانت الع (والتورا:

ركان طعا

ا

ان
كيل
فاث
ذى كانيخزل علىننىاسر
لمن
وعماءة وقةمزمناال

اه .يوحم
كلي
تواا
ياك
التابوتعتدتىاسرائيل .وارنونهقر اك وكانوا اذا اختلفواقثي فنح
ا م وكانوا اذاحكموا القنّا لؤدءوه بين

م

| وأفسد واساط الله زوج ل عام ااعمالقةفغليوماهلمءتلاىبو

دوه م فيسصرون فاماعدوا

و 1101111

اعيلى وهوااش .لخالذىر فىاشمو بلانانث ابان وكنء لمىحد ربنىاسرائلى وصا<ب فربانهم فزمته

نيه وذلاك اهكان مخوط القربان الذىينوطونهبهكلا بين فا ترجا
فاحدث انشاهفىالةربانشياًل ك ف

ابن النساء يصاينفى بت المقدس فيتش يشان مهنفاوى
كلي
وكلا
كانالا-كاهن الذىكان.نوطه ؤعل! بذا

وكلحدبمن انتزجرابذ.كعن عداثنافىقر باتى وقد».-ى
لمنع
الله
الىاءشويز ان الاقلقا ولى وق
شياوان اعصياق فلا زعن الكهانة مالك ومن ولدك ولاهلكنلك واباهصافاخيره

سد

و'وط .فامس عولى|بنيهانح رجابالناس ف.قاتلاذلكالء_د وتفرحا واترحاعيبا
<ن
ودهم م
وسارالهم ع

ءيلى يتوقعالخبرفاءه ر فجاخليرهان الناس قدامز.مواوقدقت لا بناءقال
التاوتفامانهيؤ اجللعهلال
فافءل فالنااوت قال أخذهالعدووكانعيلى قاعداَىلكرسيء فس هقووقع علىقغاهغات خخرج أم بنى

اسسرائول وتفرقوا االىنأتنبهعطثالوت ملكا آلوااشمو ايلبلدنةعلى

صعةملكطالوت فقالنهدمسهم

رعنى اشمو يل انآنة لكهيه_نى علامة .كه اننىد لعلى ته ان يأتيكالتابوتوكانت قصة رجوع
|||انوت على ماذكرد ات الاخبارانالذيناخ-ذوا الثاوت ٠ن نى اسرائيلاتوانة قرنةءن فرى
|قفلسطين تال طاازدود لؤعلوهوقبست أصنام طمووطعوهتحت الدكم الاءضام فاصبحوا من الغدوالدهم

ااعد
يار
 1تهفاةحو ووشعومقوكة واتمررلةتتى لصمللرد

 00ةا دم ورجلاهو أصبح 1
الصتم

(قالوا افىيكونهاللكعلينا) أىكيفومن أبنورهلوقنلكاكهعليهم واستبعادله (و>ن أحق باللأكمنه) الواوللحال (ولريوت
سعة.ن الى ل)أ ىكيف يملاك عليناوا لالأنه لاسة<ق العلا لوجود من هوا <ق ,املك وانهفقيرولابدلاماك من ماليعتضدندواء_قالوا

ذلك لانالنبوة كانتف سيط لاوىبنيعقور عاينهاب_لام

141

واللكفىسيط مووذاوهوكان»٠ن

ذى فيه الدهن فاذا
لقر
نلىا ال
وقيل ان صاحبم الذىكون ملكا يكونطولهطوله_ذهالعصاوانظرا
دخلعليك رجل فنش الدهن ف القرن فهوملك بنىاسرائيل فادهن رأس+-بالدهن وما-كه عليهمواسم
طالوت بالعبرا سنايوةن قيس منسبط بنيامين عبقنوب وانماسمى طالوت اطولهوكان أطولمن جيع
غلاديىمقالهوهب وقيل كانسقاءوسةق الماععلى
إاناس برس هوم كبيهوكان طالوترجلادياغاك ب ا

جسارفضل جارهفرج؛طلبهوقال وهبذ ات ج رلاطنىالوت وأرس_إهبوهومطعهاغلبامهافاىفرء لىبيت
عن أم الجيرايرشدناأوليدء ولنافد خلا
هىف
االن
للىنهذا
أناء
غفقلالام لطالوتلود خا
لنى
اشمو بالال
عليه فبهاها ء_:د ديذلكهرحاناجتم_مااذ نش الدهنف اىلقرن فقاماشمو بل طقاالسوت,العصا

هفبددهن القدس وقاللهأنت ملك بنى
فكانت على طولهفقالاطالوتقرب رأس_لك فقر بههال:ي »
طنى ٠ن دق أسباط ّ
با
سعاءت
اشرائيل الذىأميفىالهتعالىان أملكك عليمم فقالطالتوأ وماع
رنىا ثيل
سللي
!نكترجعوقدوجد أبوكجرهفكان كذلك ثامقا
اسمرايل قالإلىقالفبىأ آبةقابلاببة

النله قدبعثلك طالوتما-كاوقل انهجاس عندهوقال,اأسها! لناس اناللهملكطالوت فأنت عظماءبنى

عوايس هومنبايلتنبوة ولااللهلكةوقد
اسمرا.يل الى نهم أشمو وبقاللوالهماشأن طالوت لايكنا

عرفت ان النبوةسفبىط لاوىقبونب وال لكة سفبىطيووذابن يعقوب ذة ال طم نبيوماشمو .لان

الثةقد بعثطلاكلوتماكالقالوافىيكون عللهل!يلنكا)أى ١ن أن»يكونالهلاك وكيف#تمحقه (ونن
ا بالملكمنه) انماقالواذلك لانهكان من بنى اسرائيلسبطان سبطنوةوسبط ما-كة فسبط النبوةسبط

لايوىع بقنوب ومندكان موسى وهرونءليهما السلام وسبط المما-كةسيطيهوذابن يعقوب ومنهكان
داودوسلهان عليهم! السلامولم,كن طالوتم نأ<_دهماو انما كانمن سبط بنيامين يبعنقوب فلهذا

السيب نأسكروا كونهماءكاطم وزعموا أتهمأحق ,املكمنهثمأ كدواذلك بقوطم

(وليموتسهةمن المال)

يعنىأنهفقيروالملك تاج الىالمال (قال)يعنىاشمو يلالنى (اناللهاصطفاعليكم)

اختار6

سيط

بذيامين وكان رجلاسقاء
أو -غافة-يراوروى ان
أبيي-مدعا اللهدين طادوا
 5ملكافاق بعصا قاس

بهامن علكعلييهم فلم
اوها الاطالوت (قالان

اللاهصطفاهعايكم ) الطاء
فىاصطفاه بدل مانلتاء
لاكااصناداكاكنةأى
اختارمعليم وهواع_لم

بلاط من ولااعتراض
على حكمه مذ كرءصلحتين

انقعمماذ كروامن النسب
والمال وهماالءل المبسوط
والسامة فقال (وزاده
بسطلة ) مفءولثان رف

العلر والجسم) قالوا كان

أل ابسبرىائيلبالحرب
تاتهفوىأطول
واولدقيان

عن ك 0انسان اسللة

وخصهباالك وفىه_ذهالآبةد اي على بطلان قولمنزعممن الشيءة األانمامة..وروثة وذلك لانبنى ومنكيه والسطة السعة

اشرطفاسد

والامتدادواللك لابدآن

(ذلاتانهكان منأعلبي اسركاال
وز ادهبسطة) أى فضيلةو.سعة (فىالعم و
والمسدق لللاك.ن خصهاللهلبه

اسرا ني لأ نكروا أن>,كومنلسكهممن لابكونمن بادلتمملكة فرادللهعلمم ,وأعامهمأن هذ

كو نمن أهل الع فان

وقيل انأهوسجاليهحينأو املكوق ل دوالعلافلحىرب (والجسم) يبعانلىطول وذلك لاندكان أطولمن

الماهل ذايل مزدرىغير

تم ن أجلبانسىرا ثيلوقمل الم برهاادلقوةلانالعم
وكان
لالو
ااإه
طلب
الناس برأسه ومنسكبيه وق
بارو ب واأقوةءلى الاعداء افيه <ذظ المملسكة(والله بوتىلممكهه.ن رشاء) بعنىأن اللتهعالىلا اعتراض
)يع
عليهلاحدفىفء(هفيص علكه .ن يشاء من عباده (واللةواست
فلقلوب (والله
عناىالناىللوهاسع الفضل والرزق وأهيب ا
رجه كلثيئوو سع ذذ_إهور زقهكل خلقهواالمعنىا نعطعنكمفطىالوت يكو:نه ةبراوالله
تسء
والرجة ؤ
وى ملكدمن يشاء)أى
ع
س
ا
و
ل
ا
ل
ي
ق
و
ه
ت
ع
س
و
و
إ
ض
ف
ن
م
ل
ا
م
ل
ا
و
ق
ز
ر
ب
ل
ا
ا
و
ب
أ
ه
ي
ل
ع
ح
م
ت
ف
ك
ل
م
ا
»
_
ء
ل
ا
ض
و
ق
ا
ذ
ا
ف
ق
ز
ر
ل
ا
و
ل
ض
ف
واسع ال
اللاكشلهغيرمنازع فيهوهو
ى
ف
ه
ي
ل
ا
ج
ا
ت
ح
ا
.
ى
م
ل
ا
ع
ر
ي
ة
ف
ل
ا
ء
ا
ن
غ
ا
ى
ل
ع
ه
ن
ر
د
ق
ع
م
ل
ا
ع
ه
ت
ن
أ
ى
ن
ع
ي
)
م
ل
ع
(
ى
ن
غ
ن
ع
ى
ط
ع
ي
ى
ذ
ل
ا
و
ه
و
ذوالسعة
يؤتههن يشاء ايتاءه
تدبيرنفسه وملككوااعايم هوااءالم ا يكونربما كقاقنوا لدعزوجل (وقالطم نيهمان آمنلهكهأن
ولدس ذلكبالوراثة (والله
يأتيك التابو© وذلك هم سألوا اشمو ايللنىفقالوا اما انة.لكة فقالانآبةما-كهأن يأتيكالتابوتَّ 2واسع) أى واسٍع_الفضل
ررس
922222222
والعطاء وسع علىمن ليسلهسعةمن الالو يغنيه بعدالفقر (عليم ) من .فططثفيمه لةامطلالكبواءن دهم آعيلةى اصطفاءالله طالوت
فاقا
ملا
كتلانتت حكن نفوسبى
(وقالطم نديومانآنةملكهأن انيمالمابتو) أىصندوق الاوراةوكانموسى قعل
هماذ
ديها
يأكون جسها
منتفع بنهو
لانهأعظ-م فى النف.وس

اسرائيلولايفرون

لعموضعنا
غامتلكاا) ا
(لاباثلن

واالجلزمجعولىاب (فى
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فرة
أحدهم أن يكوفنىحالالقّالوهوالمرادم_ذهالآبةرقم فيىرحغالالفتال وهوا م كذورسو
سطس
ات  165120051910011 4سا1
7022-0 0

كانبكخوفمنعدواو

غسيره(فرجالا) حالأى
فقصلوا راجلين وهوجم

راجل كقائم وقيام (أو

ركينا) وحسدانابهاء

و نسقط عنه التوجه الى

اأفيلة

1/١
|خيره وأعد لهوة_.ل الوسعلى ياعلنىفذلى هقنوط .افطل أوسط وانماأفردتوعطفتعلى! اع اوات
لانفرادهاباةضل وقي ل سميت الوسطى لامهاأوسط الصلواتهلا
لف ىذ كراحتلاف١هاا لملةالوسعل8ى« قداختلفالعاماءه ن المعدابة»ن نعدهمفى الصلاة
| الوملىعلى مذاهب ب الاولان الصلا5الوسطىهى صلاة الفدروهوقولض روابن عمروابن عماس ومعاذ

ظابروء طاءوعكرمة واه والر يعن ونبسه_  3لمالاك وااشائهى وبدلء لىذلك انمالك بلغه
وج

ان علىبأنى طال وابن عباس كناءةول|اناصلاة الوصسطلىاة! !فجرخأرجهمالاك ف املطوأوا خرجه
الترمذىعن اعبنباس واربننععاميقها ولانهابين صلا جع فالفاهروااعصر يجمعانوهماصلاتانهار
والمغرب والعشاء معان وهماصلاناايلوصلاة رل االنفقحصصر ولاتجمع الىغيرهاولامهاناى فىوقتمشقة
فصتظة
ال
حنها
مناسء
بةال
بسيب بردااشماء وطيم النوء!فىطيغ وفتورالاضاءوكثرةالنعاس وغة
عايوالكونها معرض :لاذياع ولانالنهاعالىةقلعةبهاوقومواللة قاتين والقنوت«وطول القياء,وصلاة

ولاناللتهعالىخمهابالدكرفقوله وقرآن!افجران قرا الفجركان
الفحره وص.ة بطولالقيام
بيو
وةدالا
لحفظ
مشهودا يعنى تشهدهملا -كةالأولوملا-:كةانهارفهىمكموبة فد بوان

:

فد ل ذلك علىم بدفضمهاهالمذهبالداتى انهاصلاةالظاهروهوقولز بدبنثابتوأسامة بنزيدوابى سعيد
وقالء.يدالله شدادبونهوروابةءن نأى حنيفةو إدلءلىذلك.اروىءن
الخدرى وروابةءن عائثة به
زيدينثا

بتوعائثه قالاالصلا 5الوسطى صلاة ذالظه رخ جهمالاك فالموطأءن ز ,دوااترمذىعنهماتعايقا

وأخرجهأبوداودءن زيدة لكان رول اننةصلىالل !ه:.هوسلم إصلى الظهر بإهاجرةولم كن به ى صلاة

لعا .دوس ملنهافنزاتفظحواا لىالصاوات وااصلاة.الوسعلى رقالان
أشدء ىأ تابرسولالله صالى
ادتين
دنولبع
اتي
هلا
قلي اص

ولانصلاةا'ظهرنانى وسط النهاروف شد ةالحرولامهانأ بين البردبن يعنى

دلاةالفجروصلاة|اعصر » المذهبالثااث|نهاصلاةاعصروهوقول علىوابنمسءود وأىأبوبوأتى

هر برةواءن عم روابنوأعبباىسس.عيد الخدرى وعائث :وهوقوعلبليىد:السامانى والحن البصرى
وابراهيمالنخىى وقتادةوااضك.ك والكاى و.قائل وبدقا ل بو:-يفة وأجد وداودوابناإنذروقال
الترمذى هوقولكأثرااه حابة ذن بعده .وقالالماوردىمن أبتناهذامذه ب الشافىاصحة الاحاديث

عةصفىر ومذهبهاتباع اأدرث ويلدعلى
لعديد
فيهقالوااماننصه:الاىاد ماسللحاناهلحتابادغ.ث االم
وبىعن
رذه
اذ|ا
هه
م
م

علىان ':ذى صلىالتهلعيهول قابلوم الاحزاب وف رواب بةوم الحندقملاالله

قاو مهمو بدوتهمنارا كاشغلوناءن الدلاة الوطى-تىغابت الشمس وف رواية<غاوباعنالصلاةالوسطى
كووزاد ف تر ةداوهال كدر اا
مللاةالمصروذ ت و
مسعود قالحس المثر 5ونرسول اللههلىالتهعليهو لمءن صللااذا

فقالرس ولا

1

ار (١ عنابن

لعصر -تى اجرتالشمس أواصفرت

اماك وس شغلوناءن |اصلاة الوسطلصىلا لمر اللةأجوافي .وقورهمثارا

أرحثال ألجوافهموقبورهمنارا سعمنرة تن ندب ان رت ولاش درافس ررك ا
صلاةالعص ترجه لترمذى ولهءنابن مسعود مثلدوقالفكل واحدمن ماح ن جح () -عنأ ىبونس
موإىعالث >_-قالأصتنىعائشة أن كتب طاءدحفا وقااتت اذا باغت هذ والابة فا000

الةىلى
وع
ففاظمات
اتها
حذت
الصلوات وااصلاةالوسعلى قفاالسابلفتها آ
العصر وقوموانلقاتين قااتعائثة سمعتهامن رس ولافهتاو

الصاوات والصلاةالوسطى
ع

كلديو رد

ولانصلاةالعه نا وق لقال الناس ععايشهم فكان لاما لحافظةعاها  ولىولامها:أتى بين صلق

نواروهم!الفجروااظهر وصلاق ايلوه-ماالمغرب والعشاءوقخدمت عز بدالتأواكليادمىبالحافظة

والتخليظ

الاأأنبعفورن) ير يذ المطلقاثوانمع الفعرف موضع النصبعلى الاستثناء كأنهقيل فعليكمنصفمافرضكم فججىيع الاوقاتالاوقث
عفوهن عنسكم منالمهروالفرق بين الرجاليعةو,ن والنساءيءةون لاوناف الاو ضميرهم والنونع /-الرفمواالواوفى الثاتىلامالفعل

والاونضمبرهن والفعلهبنى لاأثرفى اغظه للعامل (أو بعفو ) عطف على>له(باليذدىهعفدةالنكاح ) هوالزوج ك.ذافسرهعلى
ينر وشر وب#اهدوا ألى<نيفة والشافى عاللى+د بدرذى (/8/١١ (اللهعنهم هذا لان الطلاق بماده
يد ب
جعي
ول س
ق>
وهع:
هلل
وضى ا
وإ

أسمى لانالمسيس اما-قيقة فيامسباألويدجع_لكنابةءن الجاع وأبهما فكتادنوجدااطلاق قله
وقالأب حوديفةاخملوة|ادتحيحةتقررالمهرومعنى الله ةالصديحةآن لو مواولس هناك مائعحو
ر'ق وااقرن أو > ونمعهما ثاكوالششرعى >واح.ض والنفاسودومالفرض
لسى
وىافاإ
>شرع
ولا

فبكقاانءالء_تدبيده

مدعا

الى االنوا حت

توالامحف الاأن سقط هى

الكل أويعطىهوالكل

وصلاةلغرض والاحرامسوا فءركضاانأونفلاوالآبة ةذهب ااشافى قالشر/عأس_معالنهذ كرى

فخلا وعتدمالاك

اذوامعسها فلهاند المهر
ماهس ا
لبانعم
خلا
صفداق وقا
كنتاءهباباولاس_تراانز .عمأنهمعسها فااهلاد

والشافى فى القدم هو

وقبلالمسيس فلكهااامللمهاروعابواا'عدةانكان 'لزوجهو

لولىقاناهولاعلك التبرع

يدة
مبع
سجين
تلزو
لحد ا
ااتأ
افرع د لوم

ليت و وقوله تعالى (الاأنبعفون( يعنىالنساءالمطلقات والمعنى الاأنتترك المرأةنميمهامنااصداق
فتم.هلازوج فيعودجيع المد ق الىالزوج (أويءةوالذى بيدمعقدة انكاح) فيهقولان دهف
انهااولىوهوةول!بن عباس فىروابة عنهوا سن وعاةمةوطاوس وااث_عنىوالة*ىى والزهرى والسدى

ا>لقمغيرة ف كيف جوز
ح-لدعليه (وانتعفوا)
هبد

بره( قرب 2

ىم

و بهقالالشافىفاىقدم ومالاث والقولالثافىانه لزوجوهو قولعلى وابنعباس ف الوابة لاخرى وجبر

والخطاب للا زواج

ابنمطامموس_ عد بن المسيب وابن جبيرو جاه والربيع وقتادةومةادل والضحاك ودب نكه القرظو

وازوجاتٍ على سبيل
التدغليب ذ كره لزجاج

الاانتعةوالمرأةاذا كانت شبابالغة هن أهل الع غوعن نديبهالازوج أويعفو وايهااذا كانت'لرأة

أىعةوالزو جإعطاءكل

ةوالتصرف فيجوزء فووايهافيقرك نصيبهالازوج واء.ايجوزعة والوكبشمروط
ببحركرجاادغئيزرأ

الهرخير عاجرا

جفدىيد وأج_د وجهور اافقهاء فه_بىالةولالاول كو منعنىالابة
لفى
ااشا
وهوقولبى -نيفة وا

وتهىساكنون باكصرغيرةو يونالولى أبإأوجدالانغ_يرصما لايزوجااصغيرة واعلقىو|ل الثاى

انالذى بيدمعة_دةالنكاحهوالزوج ودحح هذاالقول!اطبرى والوا<دى فيسكون معنىالابأويعفو

الذىبيدهعة-دةالنسكاحيعنى الزوفجيعطى المرأة الداق كاملالانالنهتعالى لماذ كرعنوارأة
عن النصف الواجب طاذ كرد فوالزوجعن النصفالساقط عنهة .خسن للمرأة'نتعفوولاتط!
دشئ منالصداق ولارجلانيه_فو ف.وق طاااهر كاملاوروىانجم_ير انمطع نمزو جاع طثلمةها

قبل الدخولموافاًكرطاالمداق وقالأنا أ-وباء .موولان!اهر-ق المرأةفليسلوامها أنهوبءن
ماطاث_يأفحك ذلك المهرلانهمالطا (وانتعفوا أقرب للتقوى) هذاخطابارجالوالنساءجيء
أوانماغال انابلتذكر لانالذ كورتهىالاد_لل والتأنيث فر ععنهاوالممنىوعفو بعكم ءن بعض

ج
ك
رالزو
فىوايءن
أعهالرجال واافساء أرب الى<هولالتقوى ولقهوخطاب ازوج والمعن
تبقوى (ولانفوا الفضل يهكم) يعنىليتفضل
لى ساق من المهراليواقيل الطلاق فهوأاقر
حاقه
قا أوتترك المرأةنهبمهامن الصداق حه_ماجيعاءلى
عدم على عض فيعطى الرج-ل الكد_ادامل
الاحسان ومكارم الاخلاق (انانثديما تعماون )يعنى من عفو بعضكابعض عماوجبله علي »من<قى
(بصير )أدلاءنى عليهثئ منذلك و قواءزوجل (حاذظوا) أىداومواوواظيوا '(علىالصلوات)

تعتى الس المكتو بات أعس الثهء زوجلعمادهبالهافظةعلى الى_اوات لجس المسكتوبتباجميع ثمروطها
و أمقركااتتماوهفعالهمافخىتصةمها (إوااصاوةالوسطى) اهف لوسرو ل كل 8
وحد ودهاواأها

إسقاطكلهخيرطأ وللازداج

) اذى

الفضال (

مسرا (سم) أى
لاسو لان تمن 25
ع-لى يعض (ان الها

تعماون صير ف)يجاز يكم
عتلفىضاكم (حافظوا

على ااصاوات)داودوا
علباعواقتها واركانها
وشسرائطها ( والد_اوة
الوسطى) بين الصلوات

ارفك ل الارضط وكا
كردت وءعطفت عل

الصاواتلانفرادهابالفخل
وهىصلاة المصرعند لى
حنيفة رحوه أت وعليبيه

الجهورلقوله عليه'اسلام نومالاحزابثةلوناءن ااصلاة الوسطىصلاةا لعصر ملا اللةب وتهمناراوقال عليه لسلام انهاااصلاة لتىشل عنها
ساهان -تى بوارت بااب وف مدعدف حفصة وااصلاةالوسطى صلا ةالعدصر ولائهابين صلافى اللدلوصلات |انهاروفضاوالمافى وقتهامن

اشتغال التاس بتعجاراتهم وءعايثهموقيل صلاةالظهرلانهافى وسطالتهار أوصلاةالفحرلانهابينصلائ النهاروصلاق الليلأوصلاة امغرب لانها

(الاجناحعاتم ) لانبعةعايتكم مناحابمهر (انطاقتمالاساء) شسرط ويدل علىجوابهلاجناح ع وااكلئة_ديران طاقثم النساء
ب ايم
فلادنا

(مالمء-وه ن(

(أونغرطواطن فر بضة) الاان

لمعه عر الوطنأت

ءو هن وماثعرطيةأىانل:سوهنتاسوه و جرهة وعلى<دِتهوؤملان الفعزواقم بين ا؟نين
ملمنحاع

نفرضواطن فر إضة أو-تى:فرذوا اوؤر ضالفر لضدةهد

)١( 8/7

2

جسم

حىت5-55525_-5955--

أ (لاجناح  73إنطلقم النساءمالمعسوهن أوتفرطواطن فر يضة)

ليت

لم2

وم 'غرضواطن

اىوم عوهن

طا
ا ور إذةيعنى ولمعي واطن صد

يءس
ل طا
فمم
روان
مهر
طانصفمهر الل ب4لب

انح
نلىا
جلع
للدلي
اتعةوا
الم
ال وأمصدمف

رجلمن الانصاريزو جامىيأةمن
اقارلمتوجموه عاك نزاتفى

ىنيفة
بب ح

هر ول اننههلىاللعهليه وس_لمأمتّعها
لابة
لذهال
اه
ةزات
فهافئ
| ولراسهم طاصد اقطاائمقها منةل أن عمس
هل :لىمن طلق امسأنهجناح بعاد المسيس-حتىبوطع عدالداع قبل 1200
تان
وأو بةانسوتكقا ف
فاوجه أفىاخر وجالجناحعنه قلتفيه سيب قطع الودلةوماجاء فى الحد يشان بغض| لالالى الله

الطلاقة10 :
طلقتهوه-ن

اليا ةلف ١

وقيل»عناهلاحر جعا>.ك فى تطلةهن قبل

عنهاذاكان الفرافأرمحو1

نىة.لالدخول
ق::ه ف
ااس
طلالنهل
المسدس فى أى وقت شم حائضاكانت رأةأوطاه را

(مستعوهن)

زناد (على الموسع) أى الغنىالذى كون
ابغلهم
مافرذم فقولهةفنصفما ||أىاعطوهن« .ن مالسكممايممتعنبهوالمتعةالماع ماية.ل
فرضم اثيات لاحدناح

فى سعة من غ2ناه( قدره) أى د رامكانهوطاقته (و0

ئ الفتيرالذى هونىذ بق منفقره (قدره)

المفى مسة (ومتءودن) ||أىة-رامكانهوطاةة( .متاعا!اءروف) يدنى متعوهن تيعابالمءروفيعنى من ذيرظلولاحيف (<ة)/1
معطو فءلى فول محذوف

ديره

أى ذلكاعنم<ةاواجبالازما(علىالحسنين) يعنىال اىلاطلقات المعوا ماخصال:ين بالذا لا نهم

تنفءون بهذا البيانوقيلمعناه م نأرادأن؟ونمن الحنين فهذاشأ نهوطر يقهرالحس نهو
فطلقوهن ||النذي

ومتعوهن والمتعة درع ||المؤمن ملإ:صلف بيان احلكآبة)ه وفيهفروع لإاافرعالاول» :اذائزو جام أةول يفرض طاءهرا
لبمتعة و بهقالالشافى وآبو:-يفةوأجد وقالمالك| اتعةمس_تحية
ا>
هيس
.ال
اهاءقبل
وماحفة وار (على| أوسع)||ثططملة
الىلهسعة

(ق-دره)

و لوطلقها قبل الدخول وقد فرض طاءج راوجب طاعليه نصف

هراافروض ولامتءة طاعليه (الفرع

مقدارهالذى يطيقهقدره

الثانى) المطلة-المدخولمهافيواقولان قالفى 'لقدعلامتعة طالاعهات -ةق اللمهركاملاو بهقالأبوحنيفة

فموما كوفغيافكر

وهواحدى الرواءت؛نعن اجدوقالف المديدط االتعة وله تعالىولامطلقاتمتاع بالعروف و«والروابة

وصماغتان(وءلىااقتر) ||الاخرىءن أجدقالإن مرازط م الى قرسا ال
 2بسالمتمة عند ناالاط_ ذه

وأقلهادون ذلك وقابةأومة»:ء  01من 0

0000

عادم
1شاف ىلانه قالأع_لاهالالونن

ويجأنمهها
دورنعما وروىانعمدالرجن بنعوفطاق ام
وشح لسار الطلقات ||وأوسطها تقولبهوامأالهيمن وحسن ثلان
(متاعا) ٍّكيد اتعوهن
أىميعا

نا!2

(باللعروف)

الذى>-ن

ف

ا

يعنى متعهاجار بةسوداءوامتع الحسن إن على زو <مه بعثسرةالاف
3

مداع قلي لمن <ميب

مقارق د

درهم فقاات

وقالأبوحنيفةم ملغهااذا اخداف

الزوجان قدرندضه مهرمثلهالاحاوز

وال جد فىاحدىالرواءتينعنه تقدر عازى فيهالصلاةوقال فىالروابة الاخرى::قدر بتقديرالحا م

والاآبلةتمدلتعلةىاتنعة_بر احلازلو ج فىالبسسر والعسروانه مفوّض الىالاجتهادلاتها كالافةةااتى
ءاسلرفى ذلك
وسر ماخالافم ح
مال
لنح
انا
اوجبهااق هال ازوجاتو بي

]ا

الفر عالرابعيد ومن 5

عن ءِ دوالك از 3على الانةااًننه ننزوجامرأ وقبناالغلةغة بررضضًااها علىغ _ير هجر ميرص الذ 2كاح وطامططاالليمهتهبان . 0فرطاضصداقافان
الحسنين) ل

ا

3

دخل مهاق_ل الفرض فلهاعا10.

مثاهاوان طلقها قملالفرض والد ول فلهااللاعة هُُقولهءزوجل

الذبن>ذون

(وانطاةةموه نْ#ن قبلأنتنمسوهن ) لعنىنكامعوهن وهذا افلمطلقه بتعسدممة|لي ,روةب لالدخول

ال اللطلنات الم

 7شط ينسف 0

ار إضة)1يم طن مهرا (قنصف

سياه قبل الفعلمحنين

ماة,رضم) اى فلهن ند المهرالمسمى ومذه  الشافى ل

كةوله عا .هالت-لام دن قل قت لافلوسامهولس

 10اوري  0درم

حك

وساي انه

هذا الادسان هوااتبرع اليس عليهاذه 6

الممةواجية ثم ين حكالتىسمى طامهرافىااطلاقة ,ل المس فقال

(وان طاقتموهن دن قبل أن عسوهن)

رصفضم
م)مه
الصدرفموضع الرأىمن قبلمس اباعن(وقد فرتم )فىموضع اال (طن فر يضة
اراف(فن

اعم

ري

المبعى

أنمعالفعلبتأودل

نحطسبةكاح والتعريضأن تقولطاانك يلةأوصاهةومن غرضى انأتزوج ونحوذلك منالكلام الموهمأله
ئ)ال
سساء
مانخلطباةالن
عر
هفيه
يبت
ا غ
ليهان
وهاعا
بر بد:كا-هاحتى تحس نفس

حبالنكاح فلداةولاىآر بدانٌزوجك

عوريض'ننذ كرشياندلبه
تموض
افظلال
وبرا
هبغ
لئئ
عال
انالكناءةان نك كر

(/ا/ا)١

واافرقالإكننابة والتعر يض

علىثئ /نذكرهكايقولانحتاج للحتاج

ومعناهان يضمنكالاءهمايصلج لادلالةعلى .قمودهو صل لادلالةعلى غبرمقدودهواسكن اشعاره كانت

اللقدودأتم وأرجح وقيلهوالاشارةالىالذئ بمايفهمالسامعمقصود«من غيرتصرع نهوةياللتعر يض
من اكلام ماله ظاهرو باطن (من خطبةالنساء) يعنىالمعتدات فىع_دتهن والخطبةبالك مرطاب

النسكاح والاسهوقي ل «وذالكنرساءواخ+طابةبالضم كلاممنظوملهأول وخر ومعنى الآيةفباعرضتبه
من ذ كرالنساءعد_د هن وااتعر بياضلخطية فىالعدةمباح وهوأنإةولانك لجيإةوانك اصالة وان
أصالمةو' نحوذلك من الكلامالموهممن غير
:غرضى التزوبجوافىفيكلرااغب وعد اللهان لبىسامصس ة

كأحك أوأتزوجك و>وذلكو بدلعلى صحةهذا ااتأويلمار وىعن
تصرع بإن.ةول'ىأر بندأن
ابنعماس فؤولهنه لىفماعرذتم دمن ختابةالنساءهوأنيةول'فىأر يدالنزو.يوا ن|افساءان حاجتى
ولوددت انتسمر كامس أةصالل:أخرب-هالبخارىور وىآن سكينة بنت حظلة نأعت فد خ_لعلم ,أ بو
جعفر #دبنءلى الياقرى عدمهافقالة-عامت قرابتىمنرس ولاللهصل الل-هلل»وس وى جدى على

اليهجئتتكلاسلليك ولأنظر
الىوجهك 'لكر م واذلك

تقاضيا

كانه امالة الكلام الى
غرض يبدلءللى الغرض
١و كنتم ق فك )أى

سترم وأضمر35فقاوم
لامعرضين ولأمصر حين

(علالنةانكم ستذكرونهن)

وقدئىف الاسلام فقاات سكيئةغفراللهلاك أتخطبنىفى العدةوأ نت رو خذعذك فقالانخنبارتك بقراتى
علىأمساءة وهى فىعد ة زوجها بى لاحالةولا::فكون ع-ن
«ن رسول اننّةصلىالنةعليه ولقددل رسولالنة ص اللهعليِ وم

سامة وف كرط-امتزتنهمن اللهعزوجل وهومتحامل علىبده-تى ثراله يربفدهصلى اللهايه وس ل*ن

لنطق بزغبة كمؤمن

ةشحدامله عامهافا كانتتلك خطبة (أدأا كالم )يعنىأضمرتم(ف فكم) يعنى ٠ن أسكاحهن وقيل

فاذئروهن (واحكن

هوا نيدخلو بل ومهدى ان شاءولاءت كامبشئ والمةدودانهلاحرج د يكو التعريضلامدَق عدة

الوفاة ولافمايضمرالرجلف نفسدمن الرغدةفيوا (علمالهأنكمسن كرونين) يعنى بقاو بككلانشهوة
النفسواللانىخاومنه |<د فاماهكذا|نالخاطرك لذيئالشاق أسقط عنها حر ج(ولدكن لاتواعدرهن
سسرا) اختلفوافىمعنى هذا السمراانهىع+_:فةيل«والزنا كانالرجلبدخل على المأ عرض بالكاح
ومس ادهالزنا و يقولطادعمى فاذاوؤيت عد تنكأظهرت ندكاحك فنهواءن ذلاكوةي لىهوقولا لرجل

للمرأةلاتفوتبنى نفك فاىنا كك وقيلهوان,أخ_ذعليهاالعهد والنميئلاقاتأخز وج غيرهوةلهو
ماخنطبها فىااء_د ةوقالالشافنىالسرالجباع وهوروابةعن ابن عباسقالالكلى لانسفوا أنغفسمطن

الىفأظ السمركنابةعن الجاع قول١مىرئ؛ القيس
بكثرةالجاع و بندلع
ألازعمت سبا_ :القومانتى » كبرتوان لاسن السرم ة الى
بسباسة اسمامسأةوا ماوقاعلتكنايةءن الجساع بالسمرلانهايمر واللهتعالىي حىكر فبسمكنى يعن افظ

الجاع الصر ع ومعنىالآبةلاتواءدوهن مواعدةسر بةأولاتواعدوهن بااثئالموصوفبالسسر وقيل
علخطية
فملعآنىبةان النهتعالى أذ نف األوآبةفىالتعر يض بالخطبةومنع فى اشرهاءن اأتصمر با
ا
(الاأننقواواقولاءءرد ذا) يعنى هوماذكرءن التعر بياضلخطابةوقيلهواعلاء ولى المرأةاندراغب
:ف-ىكاحها(ولاتءزمواعقدةالنكاح <تىبلغالسكتاب أجله) أىلانحققوا العزمءلىعقد ةالنسكاح فى
العدة<تى:نقذى واغماسم|هاالله كتابلامم فرضتبه (واعاهواأنالله عممافىانفك فاحذروه) أى

(؟( - 1نازن)  -ابل )

لانهم.ايسسرًىلاتقواواف
العدةالنىقادرءلى هذا
العمل (الاأنتقولوا فولا

معردفا) وهوانتعرطوا
ولاتص رحواوالامتءاق بلا
تواع

د وه-ن

لاتواعدوءن

4

أى

اع_دة

قط الاموادة معروفة

غيرمنكرة (ولاتءزموا
عقدةالكاح) من عزم

الام وءزم عاه وذاكن
عقدة الذكاحلان العزم
علىالفعليتقد.هفاذانهى

عكذاهنعن الفعل أنهى
ومعناهولاته_زهواعقد

يعزمالصياممناللدِلوروى منرديت الصيامأى ولانعزهواءلىعقدة|انسكاح (إحتىيباغالتكتاب أجله)حتىننةغىعدنهاوسميت العدة

اصكوب جعلايوهاأأىغابته (واعاموا أناللهبعلمماىأنفسكم)من العزم علىمالا موز
كدابالامهافرضت بالعكاب يعنى <تى ملغالثر ب

)مواعليه (واعاموإأنالتمغفور ح)لمايعاجل؟ "
(وفالحذاروتهعز

طكحناسممىهرا ولاجابعها
بةونزلة يمن طلقاميأنوهمس

كما
طىخين بهراسك والتغلف هوااغمرةعلى وجهالمرةأوكذا
شب!اناراذ! أوقهداقوله:غلفين بهر:سكا أ
رأسهااذااطخته بشئفاكنثرتمنه ولايجوزطابس الديباج والحربروالى والله_بوغ لازينة كالاجر
والاه_فرو >وزظالبس ماصببغ اغيرالز ةيكنالاسودوالازرقو وزهط اأنتايس البياضمن الثياب
والصوفوالوبر (ق) عنز يتنأبببنىسامة قالتدخات علىأمحميمة زوج الننىهلىاللهعايهوسبم
حين نوا بوه ا بوسغران بنحربفدعت أمحبدة بطيب فيهص_فرة خاوق أوغبره فدهنتبهجاربة

ثبعمءاسرتضيهائمقالتو الئلةمالىبالطيب من حاجةغي رأسنمىءتر .سولاللهط_لى اننةعايهوس_إ يول

على الف_#برلاحل لاعسةنومن بوإلانلهيوم الآخرأن د علىمنتفوقثلاث الاعلىزو ج أربعةأهر
لمتدعلى ز ينب بجنتدش حإنتوف خوهافدعتبطيب فست مندثم قالتوالله
خيث
وعشمراقالتز بذ
مالطيب من حاجة غيرأسنمىعت ره ولاللهص_بىاللهءلليهوس_ل يقولعلى المنبرلاحل لام أةتنونه بإلله
(فاذابلغن أجلهن )فاذا
انقفت عدتهن

(فلا

واليوم الآ رأننحدعلىميت فوقثلاثالاءلى زوجأر بعةأشهروعشرا (م) عزعائثكة أنالنى
للشمعليوستم قاللايحللامأةنؤءنباللةواليوومالآخزأن تحدءلى ميث فوق ثلاث الاعلى زوجها
صل ا

جناحعليكم) أبهاالائمة

له

واكام (فيا فعان فى

يب ولانبلباسمنصبووغا!لاثوبءصب وقدرخص لناعند الطهر
طلا
أر بعةأشهروعشسرادلا دتكصتل و
عصين والصاد
للع
إا
بصب
اذا اغنساتاحدانامن حيضتهافى نبذةمن كست أطفارقوطالاانوبء

أنفسهن) من التعرض

شور وما (ق) عن أمعط #قالت كناننه ىن نحدعبى ميت فوق ثلاثالاعلى زوج

للخطاب (إالمعروف) ||المهملتين منالبرودالذى صبغغزلهقبل النسجقوطانبدةمنكستالنبذةالثئ البسيروالكستلغة

بإلوجده الذى لايشكره ||افلىقسط ودوشئمعروفيتبخر بهع نساممةقالت رقساوللالتهصلى النعليهوس( لاتليس الوعنها
الشرع (واللهيماتعملون ||زوجهالمعد_فرمن الثياب ولا الممث_قةولاالحلى ولاتختضب ولانكتحل ولانطيب أخرج هأ بوداود
خبير )عالمبالبواطن (دلا ||قوطاولاالممشقةا كراب الممشقة هىالمسبوغةا للممشغوهرىةعن نافعأنصفيةبانلتعلبهداشت-كت
جاح علي فماعركتم

عيتهاوهى حادءلى زوجهاابن ه-رفل تكتحل<تى حادتعيناها رمضان أخزرجهمالك فالموطاً

به

لإلثلةالثانياختلواه -ذهالمدة سهبهاالوفاةأ وال(بلوفاةفقال بعض_هم مالرتعلبوفاتزوجها
وسن
لانعتدبانقضاء الايامفىالعدةوا-تحواءلى ذلكبانالشهتعالىقاليثر بصن بإنف

وذلك لاحل الا

د أى]اكترنا
]وتلقضت
اقصلدثالرى ب وصلاتحل ذلك الام اعلعسيماقلاجلهور الات هوالوت فا
إت
أوبعضهائم باغهاخبرموت الزوج و جب أن تعد بها نتقغى و ,ادللءلصىغذليكرأةنالتى لاعطايكنىفى

اتقشاءعدتهاهذالمدة بإاللةالرابعةد أجعالعاماععلى انه هالآبةناسخةلبعدهامن
الاعتدادبا حولوانكانتهذهالا.مسق كمدف السادوة وسنذكرما,الكلامعليهبعدففموضعهان
شاءالنهتعالىوال أعلممه وقول تعالى (فاذابلغنأجلين) أىانقذت عدهن (فلاجناحعليم)
خطاب الاواياءلاممهم الذن يتولون العقد (فمافعلن ىأنفسهن بالمعروف) يعنىمن الزن والنطيب
والنةإةه نالسكن اذى كانتمعتدةقدو نكاحمن زط ات وقيلتماعنى ذلك النكاحخاصة
وقيل معتقولهبلفروف هوالدئاحالحلالمسي

ساناي عل

اهزالنكاح بغيروى

هماهلنآية لاناضافة!لفل الىالفاع_ل وعللى المبامسرةوأ جاب غاب الشافىأقنولها

0

الوكاانًجيبءن قولهفمافعلن نففىأسهن انماهو
عاليلكاموخطلايباءواوصح النعقخدباغيطروبلى
العزبنوالتطيب بعد|نقضاءالءدةلاانهازوج نفسها (واللهبماتعملون خبير ) يعنىانه ناهلىلاسحنى
عليهخافيةوالخبيرف صفة اللهتهالىهوالءالمبكنهالشئ وحقيةته .غبرشك والخمبيرى صفةا لوقين انما

يعمل فىنوعمناله(وهوا/ذى رتو ل !يهبالاجنهادوالقسكروالئةتهالى منزهعن ذلك كله © قوله
عزوجل (ولاجناح) أىلاحرج (علي>؟ فماعرذتم نه)أىلوحم وأشيرمبهوااتعر بضطد ااتصريح
ومعناه

و١
(العروف)

أىبالا<سان

ولاج

ل أوأنكووا

عند

_:لم 'لاجرةمستدشرى

الوجدوهناطفين

با'ةول

الجيل»طيمين لانفسالمراضع كأ مكن-تىيمن مننفر«طهن بقطم معاذيرهن (واتةواالله) 2

رَخَافُوا اللهفمافرض عاك من الحقوقوفيا أرجبعاي-؟لاولاد م (واعاموا أنالله بمائه_ملون
| بدبر )يعنى لاعليه خافية من جيع أجم المسر هاوعلناتهافانهتعالى يراهاو يعامهاوهقولهءزوجل

(وائقوا|اسةواعامواأ نالل

ٍو يقال توف فلان يعنىقبض وأخذ (ديذرون)أكم يدكون(أزواجا)والماردايالازوا ج هنا النساءلان
ملزوجعلىالرجلوالمراًةبتربصن)أى بذنطرون (بإنفسهنأر بعةأشهروءشيرا) يعنى
|العرب تنطالقاس ا

عليه أعممالكم نهو
بحاز يم عليها (والذين

(والدبن.توفون) يعنىعونتوون(منكم)) وأصااللتثوئأوذافيافن فمقادتاسةوفى عمركهاملا

دقمن
دت ف
عيم
اا م
ااذ
الكف قال عدم ابلفظ التانيت لان الدري
تها
ق|در دن

الليالىوالايام غامواالليالى

اتمن الشهركثرة تغليمهماللوامى<اللاىيام فاذا أظهرواالايامقالواصمتنا
رصم
مقول
داي
عده,
تىان أح
رةو وجهالسكمةفى
ابيل
علىس
تى ع
سايال
اابإل
عشيرةأيامووقل ان دهاذلاياء أياحمزن ولبس!حداالدفشبهه

عملالتتيف! القدرلانالولد رك ضف تطن أهملضف مسد الكل يغنىتحرك وقيلانَ
االنن
مردسوىععنوادنفالحد ثنارسول اللهصلى
ا الرروحيفخفىالولدفىهذ «العشيرةأيامرو ددلءلىذلاك ما

 ١التقعا.هول وهواادادقالمددوقان خلق أحد كمع ف بطنأمهأر بعين بوم كون علقةمثل
ويه

مثل ذلك تمباعللتةاليهما-كا-كتب ر زقه وأجلدوع.لهوشق أوسعيد منفخرفيه

الروحاشرجاهفى' اصحي<ين بز يادةفد لهذا الحديث علىان اق الولديجتمع فىهدةآر بةأعشور
و تكامل خلقهبنفخ 'لروح فيهفىهذهالاياء الزائدة

ملإفصل فىحك عدة اموفافعنهاز وجهاوالا-داد وفيهمائل يالمسماةالاولى»ة عدةااتوفىعنما
زر

ار بعةاشهروء شر وعر ةٌالامةءلى تفع

دل رعصدعاتوفاةزوجها بلتحظه جل طاان:از وجو بدلءلى هذا

سواءف-هالهرة

لبايعسةامية انها
ماروى عان س

كانت نحت سعد بن<ولةوهومن بنوعاص إن اؤى كان من شهدبدرافتوف عنهافى عه الوداع وهى حامل

طاب فدخ_لىع لمأبواالنابل بن بعكك فلم
لمخات
لاساها
#ليث ان وضءت جلهابعد وفانه فلم »ات من نف
رجل من بنىعبدالدارفةالءالىأراك تلماهلختطاب اعلاترجايلننكاح واذنك والتهماأنت بذاك حتى
متاسبقيعاةللى ذلك جعت علىثرانى-ينأمسات وأرندستول الله
رليك ار بعةأشهر وعثفمراقال
ىاتزو ري اجن بدالى
ك 0وأمست ب

فانه
انتير
جنوضعت دمواهنكا
انب ولا ربىأساان:تزو حي
هلا
شه قا
<هين وفي
.فىء!ل
| أخرجاه

لابق بهاحتىتطهرفءلى اهلذ!آحبكةعام فكلمن تو ءمم ازوبجهاعباةن تأعشتدهأرروءثسرام خمص

:

اذا أخ_ذته وافياناما أى
شوق

أرواحهستم

(ويذر ون) ويد كون

(أزواحا:تر بصن بانفهن)
أى وزوجات .الذين

يتوفونه!-ك تر إدن
أى يعنددن اومعنا

بتر إبصعندهم بانفسهن
لخدف بعدهمللعبهواعنا

 511رةشهرانوخسةأيامو بهقال جهورااعاماءرقال

أب وكرالاممعدةالا.ة كعد ةا راتروك بظ'ه رهذ:الابةوعدةالحامل نوضع الل

صلىاللعهايهوس_لم فسأاتمعن ذاك فأفتانى باق

ترقت الذي واستوف.نه

احتيج الىتقد بره لايه

لابد_.ن عائدبرجع الى
المبتتدافى الةالى وقعت

خبراءتوفوناللفضلأى
أشهروعشسرا)أى وعشر
أيالوالايامدالة معهاولا

لاستعمل الند ريه
ذابها الى الايام ول

ياثو بقولهتهلىوأولات الاجالا جلهنأنيضعن جلهن (المّإة
دهذ
حال ب
لاحج
من |هاذلعموم أولاتا ال
الثانية)حب على من نوفىعن ازوجهاالا<دادوهوتركالز بذةوالطيب ودعن الرأسبكل دهن والكحل

و <ونقيافةلالشافى تكتحل
ألك
والما
الظيباضفاطنرتالى كل فيهز يئة فرخص طاو بهق
5

بهبإلايل

مارءعن أمسامةقاات دخل على "رسو لاللةصل اللهعا.يه وسلحينيوقاأبوسك  :وقد جعلت ءلى

 ١صبرافقالماهذاياأم سامةفق تات اماهود_-ير بارسول اللدادس فيه طيب فقالأنهيشب الوجهفلا عليه
/
ظالاالادلوتنزعمهباائهار ولاعتشطى بالطب ولابالحناء فانه صاب قات باى شونام
ظ

بأرسولاللهقال

بالسدرتغلفين بهرس كأ خرجه ابوداود ولاسالى نحوهقولهفانه ثب الوجهأى بوقدهو كسنهو يذورهءن

رجتم نكلامهم

سسعها )
افونف
اانلتكا
نكاف وأحدلموماماليس فىوسءهرليائضارا (ل
بالمعروف) بلااسراف ولاتقثير وتفسسيره مايعقبهلهاويأت
يتن
بخل
اود
لةناء
اس_ت
هعملىةف_هولثان كاه لاعلى الا
وجذه :أوفدرامكائهاوال_:كليف الزامما.ؤثرف الكافةوانتتصاب واسعنها

المفءولين (لاتضار ) مكىو بسمرى بالرفعالعالىخبارومه :ادالنهى وهو حمل البناءلافاعل والمفءولوانيكون الادل ضار ر يكسر
الراءأوتذارر بفت<هااابافونلانط عليهي والاضال ساروا كن تت الراءالاولى وأدتمت ف اىلثانيةفالتتى الساكنان ففتحت الثانية
لالتقاءالسا كنين (والدة رلينعا) أىلانضاروالدةزوجهابسبب ولدهارهوأن”"هف به وتطلب مثهمالس بعدلمن را
وان تشغل قلمهبااتفر ,ط فى شأن الوادوانتقولبعد ماألفهاالسى اطلبلوظتراوء|أشبه ذلك (دلامواودلهبولده) أى دلايضارء واودله

سبه9
ام أينهب ب
هبىء ن أن لحي

نعهاشياًماوج نعال»ه*منرزقها وكسوم اأو,ا
اال رار

الولد اوتضار عه_نى تر
وللباءمن صلتهأى لانضر

)7/:و)1

«منهارهى بر«دارط'عهواذا كانمينياللمفعول فهو

ل قبل الزوجوعن أن بلحق الضسراربالزو ج من فلها إسلاب

(بالعروف) أى ء لىقدرالمبسرة (لا_:كاف ن افلساوسعهاً) يعنىطاقتهاوا ئعنىابانلأولدلايكافى

والدة ولدها ولا نسىء

الانها0

ذذاءه وتعهده ولابداعه

عت_مولايد فمالىغيره وقيل مه انهلا تكره'لا معلىارضاع لولداذ قبل
الوادمنأ».ب>بإغرداضنراضي

الىالاب بفهدهمااولا

م+الاقدرما:تتسع بهمقد ربولالغ اسرافالقدرة(لاتضاروالدة بولده):يعنىلاشزء

واجمها(ولاء.واودله بولده)يءنىلاتق ابرياةارلوةادأالىلفأهاتضاره
نباع
السئليخبنرالا ذنلك ليس

شنرالوالديهيان نتزعه

نتاودقللاىم.ازم الاب أن يعطى األمولداً كثرء اجبعايهطا اذالم رضم الوادمن غيرأمهفءلى
علا
بذ

من ددها ا"يقدر فى

رونضٌالامعركل وا<دمنم_ماصاحبه الوبليدبوقيٍ .تمل أن
ايك
لينف
هيذر|جع الضرار الىالوالد

حةها فتقصرهى فىحق

"ونالضمرررا الجوعلاادلوىالمعنى لايضاركل واحدهن الابو بن الولدفلاترضعه-تىعوت فيتضرر بذلك

الولدوا ماق_ل بولدها

عا.هالابأو بنزعهم ن أمهفيضرهبذاك فعلىهذا:كون الباءلةوااءنىلاتذار والودلةدهاولا

ولانفق

و بولددلانهلماميتالمرأة

ذأابىءاتمثلما كان حبس عليهمن النفقة
داارث
اناوللء (تعلى الوارثملذلك) ياعنلىووءللىو

عن المضارة أضيفاليها

والسكسوة فيلزءوارث الابأن قوم مقامهفى القيام:ا>لولدوقيل المإرلادوارث وارث الدمىالذى لومات

الا

فال عله

وكذلك الوالد (وع-لى

الوارث) عطفعلى قوله

وء-لى اواودله رزقهن

وكسومن وما يينهما
تفسير لامع روف مهترض

طورق
علطو ق
عليهأى وعلىوارث الى
عث_د عدم الاب(مثسل

ذاك) أى مثل الذىكان

د ىلأبيهف حى انهمنالرزق

الى ورنهفعلى هذا الوارث مث-لىما كانعلى أنى!لصىفىحال-يانه واخَتلفى'ى.ارثهوذة لهم

عصيةاله ى كاد والاخوالعوابنهوقلىهووكلوارثلهمن الرجا ولاانساءو يهقال أفججدمرونءلى نفقه
ااصحىكلعل قدارسهمهمنهوقيل هوم نكان ذا رحم رممنهو بهقالأ بوح.:هةوقيل المرادباوارث!اصى
ىلهفانلم يكنلهلمفعلى الاءولا
نفس_ه فعلى هذ |سكو نأجرةرضاع الص-بىف ا

جبرءلى نفقةااده -ى غير

الاتو بنوبهقالمالاك والشافعى وقيلل»هناو ءلىالوارثتر المضارة(فان أرادا) إعنى الوالد.ن ا
كى
لن ف
ذوالدي
يعنى قطا م الولدقبل |طولين )عن تراض مها) أىعلى!ا 'نحاق.ن ال

(وتشاور) أى

عا ورون أهل الفعى ذلك تةىٍكبروا أن الفطامقبل | واين لامر بالولدوالمشاو رةاس :خراج الرأىعا

ياتلح زقلجااح علمي)أي فلاحرعولام علىوى

00

لامرلا رد ال

أردتأمن تسترضعواولاد ':)8أىلاولاد 5مساضعغيراًع.هاتهم اذا  0مهاتهم ارضاعهم اركذ رداق
لءلةيونمنانفطاعلبنأوغيرذلك أوأردن الغزويج (فلاجناحعليكم اذا امتم) إعنى الىارااضم
ا

ى»هانمومن أجرةالرضاع ب
(ما1مم( يعنىطن هن أجرة لرضاع وقيل اذا متم إل أ

والكسوة واختلف فرهؤءند

نكن ذارحم حرممن لهقراءة|بن مسءود رضىاللهعنهوءى
ب نأفىليىلكلمنورثهوعند نام

بالمعروف

الوارثذىالرحم الحرم مذثلاك وعند اثافعىرجهاللهلانفقة فماعد! الولاد (فانأرادا) ,منىالابو بن (فصالا)فطاماصادرا(عن
هنوسعةبعد النحديد والنشاوراستتخراججالرأى
راض لبا وسشارت) فبلدذهما (فلجانا ح علبهما)ف ذلث زاداعلىالحولينأونةه اوهذ

هن شرتت العسلاذ!استح ,رجتهوذ كرهليكون التراضىءن نك رفلايض رالرضيع فسبحا١نالذىآد بالكبيروم همل الدغيرواءتبر

إشاتهك الوك لتدخوالراة اد

100

عات ( 3وان أردتمأنتسترضهوا أولادم)أىلاولادم

نضه والمراضعأولاد عأفحدالمفءواين«.نىخ
من أرضع يقال أرضعت رةه بىواسترضعتها امب مةدىالىمفهواينأ اتر
لامعند ابامهنأوع 0

احلبكاذاسهم))الىالمراضع (ما!تنهم)ماأردتمايتاءه .نَالاجرةا

و

فولهكان ودمعادنياأى مفهو ل واالتسام ندب لاشرط لادواز(بالمعروف) متعاق سم أى ساءتمالاجرةال اىلمراضم بطيب نفس وسر ور

تعرطواوال+طابى إذلك) لانىصلى اليه

اللدينوالمروءة من الثسرائط أوعهرالئلوالكفءلانء:دع_دم أ<دهماللاولياءان

ومسل أولكل واد (نوءظ منكان > :ومن بإللهواابومالآخر) فالمواعظ اعاتنحم فيهم (ذادكم) أىترك :العمل والضرار
وأطهر أفذلوأطيب (واهه.عل)ماق
)(71١1
(أز ق!-وأطهر ) أى-١؟ من ادناس الاثامأواز ى
ذلك من الزكاء والطهر
'-نى اذا ترااضىلطاب والنساء والمعروف«ناماوافقالشرع.نعة_د حلالومهج.ائر لوهقوان

يعلةة(ذلاك)
لل+اص
اص
ة-تى
رقد
يالع
ث>ق
عحية
لصا
اْمها
ولتز
ةاع
ننم
سدم
حوا
لكل
اضى
ير

أى

ذلك الذىذ كرمن النهى (بوعظ بهمنكانمن > #وهن بإلثوةاأدوم الآخر) يعنىانالمؤّمن هوالذى

يشتفم بالوعءظ دون غير «(ذلكأزى لكرأطهر )نعنىانهخبراكر أطهرلقاو 8دأطيبعند الله(والله

نعل) يعنىمافىذلك منالزكا وةالتطهير (داتملاتعامون )ي«نىذلك © قو عزوجل (والوالدات) ي«نى
قات الاقطن اولاد مق 0واجهن دة-.ل المراديون جيم الوالدات سواءكن مطلقاتومتز وجات
و بد لعليهان الافظ عاموماقامدايل التخصيص فوج_تركهعلى عومه ولانهظاهرالافظ فوجبحله

عليه (يرضعنأولاددن) هذاخبرعنى الام والتقدير والوالداتيرضعن أولادهن فاىلحّكهالذى
أوجبه وهذا الام لس أعس حاب واتمادومي ندبواس_:ع<بابلانثر بيهالطفلابنالاأمصللممن

(وأتملاتعامون) ذلاك

(والوالدات برض-ءن

أولادهن خ)برفمعنى الامس
الموْكدكيتر بصن وه_ذا
الاصع-لى وحه الادب
أوعلى وج-ه الوجوساذا
قبل الددى الاندىأم»>
أو توج_د لظهئر أوكان

أب غنيرهاولكمال شفقتواعليهو بد علىأنهلايجبعلىالوالةدرضاع الولدولهفناأ رضعن كفا رهن ||الابعاجؤاءنالاستئجار
أجورهن ولووجبعابها اللراضااعستحدةت الاجر وقالتءالىوان تعاسرتم فسترضعلهأخرى هذا نص ||أرثرادالوالدات المطلقات
اائلجنابفة:واالكسوة
مواساة|اذطرفانرغء تالامفىارضاع ولدهافه ىأولىبهمن غبرها (حولين كاملين) المولالحنة

لذا انقلى واتماقال كاملينلاتوكيد لانها يساح فيهتق ولا قت عذد_د فلان حولا
و أفدلهمن حال>و ا
وان أستكماهفييناللهأنهما<ولان كاملانر بعةوءةمرون شهراوهذ|ال<2د يدبالواين لدس ديد
ابو

2
5
ع
5
مدر
6000
ع
5
8
ملرتضاعه)فاماعاق الاءام بإرادتناع امناأن هذاالاعام
بيدل على ذلا قوله بعده(أن! راد أن يت ا

غبرواجب

فثات! ن المقصودمن

هذا التحد يدقطع التزاع«إنالزوجين فىمقدار زهن

الرضاعةفة_

رالله

دنيها شهر
بابانس ىرقملكيرات اذوطكت الوالس
تعالىذلك بالحولاينحتىيرجعا'ليهعند التنازععقال

لاجلالرضاع (-ولين)
ظارف ) كاملين) تامين
وى نا

ل

تساع فيه فانك تقول
0

وم

أرضعته <ولين وان وضعةه لسيعة شه رأرضعتهثلاثاوءشمربنشه راوان وضعتهانسعة أشه رأرضعته أحدا

م (ان اراد

وعشر ,نشهرا كل ذلك ”لاون شهرااقولهتهالى وح_إهوذهالهثلاثون شهراوقالف روابةالوالىعنههو

نيم الرضاعة) بيان أن

وود فىأى وقتولدلا.نقص
<د لكل م ا

رضاعهءن

-واينالاب|ننفاق منالابوبنفام-ما أراد قطام الواد

توجهاليه المكم أىهذا

رض
قابدلولين الؤال.اسذلهاذلااثتفةاعليه ددلعبى ذلك قولهفانأ رادافصالاعن تراضمنهماوةء فل

المحكمان أراد امام

نهى الرضاع
مأىنهذ
ااءة
الهعلىالوالدات ارضاع الولد-واين مأنزللتاخفيف فق.لان أراد أن يتمالرض

الرضاع_ه والخاصل ان

ان أراداتام الرضاءةوليس فهادون ذلك <د دود واتماهوعلىمتمداراصلاح الطفل ومابعيش به(وءلى
المولودله) يه-نى الاب وافساءبرعنهم_ذ الان الولدات! :ا ولدن لااباءولذلك نسب الولد للاب دون الام
.:

قباعلضهم

ولدهدونالاموعليسه أن

لت ناذا
حك له

طوعك الأم بإرطاشه

واماامهاتالنساعاوعية  »#مستودعاتوللا بإءاناء

ال اذاولدتالمرأة
ههقفك
ناثش
ذنا تذييه علىان الولدانمابل:ت<قبالوالدتكونهمولوداءلى فر
وقيله ا
0

9

ءِ

0

الودلاجل الرجل وعلى ؤراشة وجب عليه رعابة«صالحه (دزقهن) أى طعامهن (وكسوتهن )أىاباسهن ْ

وهى مندوية الىذلك

ولا جر عليه ولا وز

بل لىال ولودلهدون الوالداره_ل االنوالدات اماوادنطماذالأولاد للاباه
فذ وعبابم وقاف
مغ
لهم
ل الرفمعالفىاعلية كاعلي

والنسب اليهلا ليونفسكانعايهمأن يرزةوهن بوكسوهن اأذراضعن ولدهمكالاظارألاترى اندذ كرهباسم الوالدحيث يكن هذا الممنى
وهو ولهواخشوابومالاجزى والدعن ولدهولامولودهوجازعءن والدمشيا(رزفون وكسوتين

دعن بفعملذلك) يعنىالاءساك لاضسرار (فقدظل نفسه) بعر يذهالعةا ب الله (دلانتخذوا آنات اللههنوا) أىجد وافىالاخدمها

)1١17/5

والعملتاؤ.هاوارعوهاءق

رغاتواوالافة_دالحذبوهاهزوا يقالن ليج فى الامىاانأنتلاعب

وهازئ (واذ كروانعمت

الله عليك) بالاسلام
و سوة تدعليها أسلام

(وماأئزل عليحكممن
الكتابوالكمة) من
القرآن وااسنةوذ كرها
#قابلهاب!اشكروالقيام

حقها(بعظ_-ككبه )أ نزل
علي وهوح.ال إواتةوا

لتةتدىالمرةمنهيماطها

(اتعتدوا) أى لتظاموهنّ بمجاوز-:؟ فىأمورهن <-د

وقمل٠عناه لانضاروهن على قصدالاءتداءعلي.ن

وداطةالنى ينوالم

(ومنيفعلذلكفق د ظلٍنفسه) أى ضرنفسه بمخالفة

أمس ادلهوتعر انها عذاب الله (ولاتخدوا نا1تثاللههزوا) العنمىبذّلاث مابين ه ٠ن حلاله وحرامه وميه
وميه فىو<مهوئز لوفلا تخد واذلكاستمزا عواعا لفن وجب علي_+طاعة اللهوطاعةرسولهم وصل

اليهه_ذه الاحكام التىتتقدمذ كرهافى العددّوالرجءة واملع وترك المخارةفلاتخدذهاهزوا

قفتم د بد

فلضا
عظم ووعيدث_ديد وق لهوراجم الىقولهفام_اك بعرو فأودشسر بعبإحسان فكلمن ا
يجقوول لكانعبا
أممنورالشرع فآويوماتتخذاللههزواوقيل كان الرجليطاق و يعتقويتز و
ونهواعن ذلكءن

أبىهر برةأنرسولاننه هل التهعليهوس| قاللاث جدهن جدوهزظن جدالنكاح

والطلاق والرجعةأحْرْجِها بوودداوااترمذى  0وقولهتهالى(واذ كر والمسدانعلي ل

الله) فيا امتحنم به
(واعامواأناللهبكلثئْ ا 1

 7 0تعمهالتىأ نم0

|

 9ما7ارناالعدم) أدوااذ كروانعمتهفها

التذكقراء
عوامام)لمنا
ا

ن«ظكبة) أ
أ(
ةا عظ القران

د |ل

سافنا

والاتعاظ وغير ذلك

د

وظوا أبلغوع دو وعيد

وسلل (واتقوا الله)خياعفنوىااننةفياأمي؟ندونها ؟عنه (واعاموا أناللهبكلثئعليم) يعنىأنالله

زواذاطلقتم النساءفيلغن

تعالىبعلمأ خفيتم من طاءةومعصيةفى سروء ان لاحن عليهثئ منذلك هّقولهءزوجل (واذاطلةتم

أجلون) أى انقضت

النساءفباغنأجلهن) نزلت فىمعقل ن سار از ىعضل ختهجياةوكانت نحت أى القداحعادمبن

عدتهن ؤ_دل ساق

 60فطلقهاغن معةل بن سارقال 0

الكلامين على افتراق

أاتى
فاتك ته أاباهقاص طبحباما شاءاللدثمطاقهاطلاقاله رجعة متركهاحتى انتقضتعدتهافاماخطبت الىت

ات تحخطب إلىوأمنعهامن الناسفاتاق ابنعمك

اا لناس وآ ثرتك مهاف زوجتك ثمطلقتهاطلاقالك فيةرجعةثم
الياو_ين لان النسكاح مخطبها مع الحطاب فتافتلهنخطعبتناهلى
بعقبه هناوذا مكون بعد

هكالك أبداففىزات هذه
تا ن
حتهل
تركتهاحتى انقضتعدتها فاماخظيتالى أنيق*طبهامع الخطاب وان

العددو افلادك اه
وذايكونفالءدة (فلا

الآبة واذاطلقتم النساءفبلغءن جألهن فلاتعضاوهن أن يكحن أزواجهن الآبةفكفرت عنيينى
وأنسكدتهااياءخرج_هالبخارىوقي

تعضلوهن ( ؤلاءنعوهن

|نقضت عدت أرادأن برتجعهافأفى جا بروقالطلقتابنةعمنائمئر نبتدنسأكحهاالثانيةوكانتاللرأةئر بد

ل[ نجابر بنعبداللهكانت لهاشةعم فطلقهازوجها:طليةةقاما

العضل المنعوالتضبيق

لتى
ااف
آهبذة وأربادباوغ الاجلفقىولفهبلغن أجلهن اناقضلاءاآلعبدةةكل
زوجهاقدرضيته هاؤغلزات

(انينكحن) منأن

قَبلى هذه قالالشافبى دلاختلاف الكلاميعنلى افتراقالرلوغين (فلاتعذ_لوهن أن .نكحن

ينكحن (أزواجهن)

أزواجهن) خطاب للاولياءوالع ىنى لاتضيقواعامهنآمهاالاولياءفتمنعوهنممن مساجء_ةأزواجون

الذينبرغ.بن فيهسم
و يصلحون طن وفيه
اشارةنالعىق|اد النسكاح
بعبارة اانساء والخطاب

للاز واجالذين.عضلون
نساءهم بعد |نقضاء العدة

ظاما ولا يركونؤن
00

بتعا لك

ونكارن توا

00

0

 00صل

الدعالعمدباذى  30ذمك انوفو يرضيك مقاة

واكنه النانى اذا كنتآمنا » وصاحبك الادتىاذا الام أعضلا

يعتى اذاضاق الامى وفى الآنةدليل للشافى ومن وافقهفى ناالمرأةلانلى عقدالنكاح ولانتأذنفهاذ

لوكانت لذالككم يكنعضل ولالنهى الولىعن العضلمعنىيع وقولهتعالى (اذاتراضوابيتهم العروف)

و سمواأزواجاباسمما لرالويهأوللاو!.اء عضفاهن ان برجعناألزىوا جهن الذينكانوا

أزواجاطن سموا

 0اضونكانوافى حك العاضلين (اذاتراضوايدنهم) اذاتراضىال+طابوالنساء (العروف) بماحسنقى

ااا
عمد الرجن ن  3بروان مامعهمدل هد باوب فتبسمرسولاللهلىاللعهليهوس لمار

بدينان

نجى
الزو
نا)ا
للقه
اانط
(ف
بعدالوطء (فلا جناح

ترج ارلفاىع-ةلاحتى بذوق عسياتك ونذوققعوب.طلاتفرت طل قاأى قطعهوالبتالقطم وقوطا

علمها) علىالزوج الاول

مبثةلهادلثوب طأرىفهوهوك:ابةعن استرخاءالذ كرقوله حتىبذوق عسواتك بضماتلعصيغنيرالعسل

وعلبها (أنيشراجعا) أن

شم لذةالجاع بالعسل وهوكنابةعنه وام أنثالعسللانن العربمن ينه وقيلألناهله علىالمعنى بوراجعحكدلمن_ما الى
اللامنراد املننطفة وعد الرجن المذكورهوء د الرحجنبنالبزيربرفااللزياىاوءكمشددة و+رق
اهالت ماشاء|للةثمرجءت الىرسوا ل النههبى ادلةعليهوس فقالتان زوجقدمسنى فقالطاالنىصلى

ففليئت حتىقبض رسولاللةصلى اللهعليءوسم
التهعايهوس كذبت بقولكالاولذان أاصلدآقخكر
قانت ناركن فقالتيا<لبفةرسولاللهه_ل اللهعايهوسلم 7ج اعلوزوجالاول فان زوجالآخر قد
ألبو بكرقدشهدت رسولالنهصلى اللهء!يهوسلم حين أتدّهوقاللاث ماقال فلاترجعى
طلقانىأفقا
مسنى وط

البةؤاماقبضأبو بركأنتعر وقالتلهمث

0

(انظنا

انيقهاحدودالله) ان

كان فىظنهما انهمايقهان

حقوق الزجوم ولمرقلان
عاماأنومايقاهالنءلتانقين

ماقالتلافى بكرفقاله أن ربعت اليهلارجنك © قوله الا

ات

(وتاك حدود الشييينما)

تعاى (فطالنقها ) يعنى الزوج ااثانى بعد وطتها (فلاجناحدلبهها) يعنىعلىالمرأ:والزوجالاوك (ان
و بالاون المفضل (لقوم
يتراجعا) يعنى بنكاح جد بد (انظنا) أىع اما اوبقناوقيل! ن رجوالاناحدالاءءلٍ ماهوكان الاالله
لك (انيقها حدودالله) يعنى يبقماام-ما الصلاحجوحسنن العشمرةوااصحية وقيلمعناهانعاماان

نكاحهماءلىغ  بردملرساقودابالدل_ةااتحليل لإقرعان 4الاولمذهب جهورا'عاماءانااطلق»
هدهم نازو ج بز وج آخر و يطاهائم
نتع
جال_م»طلبقةااثلاث الا بثمرائط وهىمان
بالثلاث لان لازو د

إعامون) ,مهمون مابين
طم (واذاطاءتم الفساء

فبلغن أجلهن) أى لخر

اوقال سجعبرديبرنوسعيدبن المسدب
4ا-لاتالفلالول
يبظلقيثمتعتدمنهفاد | <صات هذهالشسرائط و

ع-دعهن وشار ف منتهاها

لهابول هوالاصح واختاف العاماءفى اشتراط الوطء هلثيتبالسكتا بأو بالسنة
تحر بمدردالعقد واالمذ
عألقىثولااثلة!لثااث وهوال ارانهنيت هما" الثانىاذاتزو جبالطلقة ثلاثاايحلهاللا فوهلذانكاح
بواعطقد فسدا و بقال بالك وألسمجداروىعن اانمس_عود عن الىصالنىنع ليهوس_.لأنه لعنلحان

والاجل  3على المدة كلها

لان  100تللدوت

ألهوالتيسالمستتءارواوتزوجها :يث_ترط
واحانلهأخربءالتر.دى وقالحديث حن ديح ورونىهقا
فالىنكاح انهيفارقهافال_.:كاح صديسموحصل بهالدّحايلى اذاطاةهاوا نقضتالعدةغيرانهيكرهاذا كانى

الذى يذتهى به أجل
عرو فار
(فامسكوهن

عزمهماذلاكو  4قالالشافى وأبوحنيفة ودام ل ذلاكان الآبةدلت عل ان الكرمةنذتهبى بوطء مسبوق

وعلى اخرها يشال لعهر

سرحوهن ععروف ) أى

بعد وقد وجد ذلاثفوجب القول,ائتهاء! لحرمةوقال نافمأتىرجلالىا بنعمرفةالان رجلاطاق امسأنه فاماان يراجعهاء.ن غير

طعلار ال ا

|

ثلاثافانطلقأخلهمنغ_برمؤ امس فةتز وجهايلهالا ولفةللا:لانكاح رغبة كسنافنعادحهذااءلى
عرهسودلاللههلى اللهلميهوس قُْوقولهتعالى (ولك حدوداللهيبنهالقوم يعامون )يعنىيعامونما
رار
رينضمن
ياوتب
عغدتم#
نههمناههى عنه واالاءخاصماءلانهم هم اليذبخنتفعو ن .ذلك اابيان فقوالدع زوجل (واذاطلقتم
أومس
(ولاعسكوهن ضرارا)
اذاقربانقضاءعدتهاراجعهامطاقها
النساء) نزلت ف ثىابتبن يساررجل ٠ن الانصارطات امسأنهحتى
مف__عو|ل لهارعال آى
يقصد بذلك مضارتها (فبلغن أجلهنَ) أىقار ننانةضاءعدتهنَ وشارفن م'تهاهاول يردانقضاءالعدة
ان بحايها حدتى تنقفى

لانهلوانقض تعد تهالميكن لازو جامسا كهافالييوعهنابلوغ مقار م يقالبل ذغلان الياداذاقار به
وشارذ:فهذامن بابالمجازالذى يطاق اسم الكل في»ءلى الاار وقيلالاانج-ل اسملازمانف حمل
علىالزمأن الذىهوآخر زمان»كن اءقاعالرجعة ف.هحيث اذافاتلاق بعده م:5ة الىالرجعة وعلى هذا

التأو يلفلاحا+ة!ماالىامجاز (فأسبكوهنّ) أىراجعوهن (عءروف) وهوأنيشهدعلى رجتتها

وأنبراجعهابالقوللابإلوطء (أوسرحوهن بعروف) أىات ركوهنٌ حتىتنقضىع_دتهن فيملتكن
قديس_لى كانو ايضار وهنّ
و١
أنفسهن (ولاء سكوهنّ ضراارا (0أى لاتتقصد وابالر.جاعلمةضارة بتطو ,ل
وويوور

67771

77

الافتداء

مضار بن وكان الرج-ل

يطاقالمرأةو يتركها <تى
ربا نقضاء عسدتهام

برا+عهالاءن حاجةولكن

ليطول العدة عليهافهو

الامساك ضرارا(اتعتدوا)

وا:هن الى
ئأو
جهن
لامو
اتظ
 72لس
؟ قولهمشددة مكعدظا,فاىلنسخبابديناوااصوابسقوطها اه ممححه

١
|

1

داخحدات
ف!  0وزاذ

اط لاك

والعى دةفا افتدت

بهنفس_هاوأءطت

٠ ن.٠امال لاهامنوء_"من

اتلاف

مر طائةةراضية
لا أعطته
|ا "الماك بغبر<ق ولاعلى لزوج فهاأخذ من المااذ
د

ودالله

(تلك دود

الله)أى ماح من الن-كاح

والعمين والابلاء والنالاق
(فلا

واخخام ود_يردلاك

تعد وها) و_لاحاوزوها
بامخالفةلأوءن :م

حدود

:

لك .
000

أواعئقاين|

:

:

دااع:دفيه مسائل ب #عوالادلى»#قالالزهرىوالخى

ود'ودلايباح |خخلمالاعقادالع |

ع  3دوداشدفان وقواجامى برغا ليامفهوفسادوعهه_ذا الذولا نن الابة

ا صر كةفى بدلاعووزلازوج أن يأخدم
ن! 1رأقث_يأعند طلاقهاا*م اسقدنى اللهتعالىحالة صوصة فقال الا

أن خافاأنلا.ماحد وداللهفكا أت هاده در عةفى 'نهلاجوزالاخذفىغيرحالةالغضب

والموف .نأنِ

لبها < د ود اللهوذه تنجهو راإعاماءالىانهبحوزا خلع«.ن غير وزولاغذ بغ يرابه رهلمافيهمن
لام أ:سألتزوجها الطلاقمن
دوس  -لقاج
لوص_إة بلاسيبءعن نوبانن رسلواللة صب اللهء

ابنفأوائءك هم افلاون) | قطعالو
الضارون! نسم

(فان

غير باس ل,رامعليها راتحةالمنة أخرجه أبوداودء نان تمرءعن ااذى صلىاللهعاءهوس لقالدغ ضالحلال

طلقها) صن دثااذ_ ةبد

بوداودودليل!+هورءلى
الللاقا خرجه ا

المرتين فان قات اهام طلاق

ئئ فاذباذات كانذلك فىالخام
اصل
نح
طرأن
نسمهر هامن غب
مه
ناففسكاوه هنيدامى يمافاذاجازط تا

عننادوكذاعند الثافى
رججهاللهفى قولف كان هذه

تال ق> رابع-ةقات | لع

عالاق دل ةك ون طلقه
ثاله وههذمان لتلكأىئ
فانطلةها -1ةد_دل

فم التحليلكذا (فلا

تل دمن بعد ) مبنهد
التطايةة الثالته (<تى

تزواج تدحره والتسكاح

بدا فالرام كانيشاك

الرجل كالتزوج وفيهدايل
علىان اانكاح هد

بعبارتهاوا لاصابدشرطات

عدرت الى و اكإءرف
1 0

النقه والفقهو 4

انهل أقدم على قرافم
إسىلاد_دم مخلص /ل له

الذى نه بر ١همالك ا
ااسكتماءالاً 1
لعج آلا
وطاوس

وقال

و

تئ منه
ىان طبن[كمعن *
ازالخام من غير تو زقولهتما!ل ف
جو ا

ير أولىوا جيب عن 0
تأنه00

اذك كورفقه ذه الابةأنه#ول تلن

الخلم حازرعلى! 02مما

طاهاو بدقال |("كعزالت اما رقا

 0طلحكد  0025رعا أعطاه وهوةولءعلىو بدقال الزهرىو'لثهكى
عردب

المت

و

ن الفضل فيهوعةةاإهوراًان الجلع قد
يكو
بلا شد دون هاادطاها <جتى

على معاود_ه فوجب أنلايقيد عقدارمعين كأنامر 5نلا

عمِبَدَعود التسكاح لاباادكثير

ْ فكذلك از وج أنلاير ذى عند املع الابإليذل العكثيرلااسءاوةدأظهرت الاتخفافبالزوج <رث
| أظهرت نفضهو اهده

جوالمةلالثالثه #اذلف العاماءفى الماع هل هوف_ خأ وطلاق فقال الشافىق

ااقدمأنهف_خ وهوةولابن عباس وطاوس وعكرم:و بدقالأجدوا_<ق .أبوئوروقالالشافىق
انهطلاق رهوالاظعي_وهوقولءهان وعلىوان مسب_عودوالح-ن وا اشعى واانخى وعطاءواءن
ال_ديد
المسيب ومجاه_د ومك<ولوالزهرىو بدقال أوبوسحنفييفةاونمااللكئورىوع-القولالة_دمأن
اانهتءالى ذ كرا الاق مصتين مذ كر به الع مذ كرااطالقةالنالكتةفقال فانطلقهافلاللهمن
طكلاناقأر بعاوةالقول١
لا ل
ااق
بعد <تى تكح زوحاغبرهواو كاناملعطل

ما
انلف
د بدانهلوكا

صحبالز يابةعلىارلاملهم_م ىكااللاقبايلةعفىواً.ضالوكان اهامفخا فخاذااعهاوميذ كرمه راوجب
باانلمهرعايها كلاقالةفان نب ردهوان يذ كرهفتبتان املعليسبفسخواذابطلذلكثبت
اندط_لاق وايضافان ااطلقة انالك قولهأ تسر ب باحسان وفائدةا لاف انااذا جعاناهطلافاخةتص به

ع١ دالطلاق فان تزوجها بعد هكانت معهء لىطا :دين وان جعاناه فسخابا تمنه ثلاث هُُقولهتعالى

أحكااطءلاقو الرجءة را لعوحد ودالله
ح(نداوكدالله) يعنى دهأواامى الله ونواهوهو>ماتقد ممن ا
مامنع هن او زتهاوهوقوله (فلاتعتدوها) فألىانجاوزوها (ومن يتعدح_دودالله) أى حاوزها

الايد دول -ل عاما

(فأرلنك هماافا.اون) هُقولهءزوجل (فانطاقها) يعنى الطلقةالثااائة(فلاع لله٠ن بعد)أى لاحل له

جنع عن ارتسكابه

 0 1ثلاث (حتى تنزكومجاذيرة) يعنىحتىتعزوج زوجاآخرذيرالمطاق فيجامعهاواانكاح

| هم

-

عتيامةئشةبنت عمد الرجن بنعميك القرظى
قزياتلفى
وطء
بتناول!عقد والوطء جيعاواارادهن؛ الو
وكانت عت ابن تمهارفاءة بنوهب بن عديك القرظى فطلقهاثلاثا(ق)ءن

اسءة
راءفتام
ةإتج
أةقإ
نش

ال.هظى الىرسول اللهصلىاللعهايه وسال ققاات فى ك.نت ند رفاعةفطلقنى قبتطلا فىفتزوجت لعده

فامساك بمعروف) بفرجاعةولالموعناىجبء ايكمساك بمدروف أ(وتسريم

()059

بإحسان) بانلايرا جعهاحتى :

عدالتطا .قتينان
ب_
الذى!>-؟فيهرجعةعلىاً زواجم اذا كن مدخو ولامونٌ لطليةة انواانه رشق له

سرد

اؤعماالةها الثاللةة

(فامساك ععروف)

يعنى بعد الرجعة وذلاك أنهاذاراجعها بءدالتطاءةةالثائية

فعلي
ظه أن بمسكهابلع روف وهوكل ما رعف با!شمرع منأداءحةوق|لنكاح وحسن الصحبة (أوتسرع

باحسان) إعنى ألهيتركهابهد الط
نققحتى
تا_لا
ضى

عدتمابغبرمضارةوقيل هوأنهاذاطلقهاأدى ايها

جيعحقوقها المايةولايذ كرهابه_داللمفارقة سوءولاءنفر الناسعنها لإفروع "عاق با<كام
العللاق ««الفرع الاوليمد صاير
لل
عفظ الذىبت بعهالعالاق من غيرنيةثلاث ااطلاقوالفراق والسراح
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ا

الو

ل

عا يون »نى الازواج ' 9عروف) رذلاك ان دق ازو< لاجم الااذا د

ل

م'لىالذى

.نمه ابرائعى <دق

ين
جحد
وف ا
زكا
لفلا
ااس
الن
 4 05مالس لهواا رادباامائلة

ث”.
تايه
اب ع
سلا
غل ف
الفم
ذنسا
اىج
مماثلةالواجبفىكونه حت :لاف

عنل 2وذاك واعكن يقابلهيمايارى بالرجال
فهأ
به أوخيزتي ل

عله)
ينال
م(فا
سلمدة
(وانعزموا الطلاق) بثرك الفى“فثر بموا الى مشىا
وعد الشافى رءجهاللةمعءئ 5

لايلاله (علم) بذ»2وهووعيد علىأصرارهم وتركهمالفيثة

اوانعزموابمدية ى اد ةلان الفاءللتعقيب وفلنافولهفان فاؤاوانعرموا نفصيللقولهلاذ.ين «ؤلون

من نسائهموالةفصيل يعقب المفه لكأ تقول نائز,اكهنا ا!لشهرفان اج نك أقت عند الىآترهوالالمأقمإلاريتحول (والمطلقات)
نواتالاة راء (شربد عن بنأفسهن ) خب فىمء :الا -ل!!-كلام واتثر بصالمطاقةات واخراجالامس فىدورة
1راذاك خولمن +ذ

الميرنال كليادمي واشعار بإنهنما
عنه هوجودا و>وهقوطم
فىالدعاء رحجكاللهأخرج

قمر رة ا برئقةبالاستيجانة
كانما وج-ديت الرجة فهو

(5356)2

فصهو عبر
سآن ملقبالمسارعةالىاءتثالهفكا مون امتّدلمن الام بالتر ب

ا بعة أشهربقععليهاطلقة بائنةوبدقالسغيان!:ورىو
اترد
ةامص
اذ

أبوحذيفةوقالسع,دبن المسيب

| والزهرىيقععايهاطلقة رجعيةبإالفرع الثانى لواف أنلا,طأهاأقل منأربعأةشهرفليسيمولبلهو

| حالف فانوطغئههاىقىلاملد ةلزمهكفار تعين افرع اثالث واوحنالفاأيطاها أرلعةأشيرفايس

كارعتهاو بناؤهع لالمبتد!

عول بعدمضىالمدةع_:د الشافتى لانبتقاءا5 :شمرط لاوقوفوثبوتالطالبةبالنىءأوالطلاق وقدمضت
المدةوعد -د أنىحنيفةيكونموالياو ايلقطعلاقيمضىالمدة ع9اافرع الرابع)* ةمادلايلاءار بعةأشهرق

لان الال الاسدهية دل

قار والعيدج معاعئد الشافى لانمهامد ضر ملخوي المع وهوقلةط_برالمرأةء نالزوج

مكاسنن كنا

فستوى فيهاهروالعبدكدةالعنةوعء ٠ن مالكواًفى حذيفة تنخصفمدةة الايلاءبالرق غيرأن عندأبى حنيفة

عالىدوام والثبات لاف
:ةتنادلامدءلاء براقلمرأةوعندماللك براقلز وجكاف الطلاق الفرع الخامس يد اذاوطيع خرجهن
فس
اىذنكر
لو
اعلية
ا/ف
هديج" طن عاللىثر بص

وزيادة بعث لان انفس

النساء طواعالىالرجال
اصن أن يقمعن أنفسهن
ويغلبها

دلى الطموح

الابلاءو حبءليه كفارةعين وهذاقولا كثرالعاماءوقيللا -كلفياهرةلاناللهتعالى وعدهالمغفرة

الك فىاسقاط العقو بةع:ه لافى
فقال فان فاؤافاناللَه عموررحيم وهن قال بوجوبالكفارةعلذيهلقا
الكفار قو لدتءالى (وانعز.مواالطلاق )أى مقو«بإلايقاع (فانال سميع) يعنى لاقواطم (عامم)يعنى

بذياتهم وفيهدلي على أالناتطاق مإاطللمقهازوجهالانهتعالى شرط فبهاالعزم جُ قوله عزوج ل
(والمطاقات) أى الخليات منحبال أزواجهن والمطاقةهى التىأوقمالزوجعليهاالطلاق 5

زرنوجن
يىيتنتظ
لهنا)أ
فنفس
بإ

(إثلاثةقرو) قجرعءوااقرءاسم بقععلىالخيضوالطهر قالأبو

وعيرئها ع_لى التريص
عمد ةالاقرااءلماندادكالشفق لااعسدممرةوالبياض
(ثلاثة قروء) جع قرءأو

اهوةوالليهعايه
ضءو
قر
السلام دعى الصسلاةايام

أقرانك وقولهطلاق الامة
تطارقتان وعدتهاحيذةان
وميقل طهران وقولهتعالى

حنرض
واللاقى باشنل ه
 1نساحم ان ارتدتم

وقول انه حقيةة فىالحيض مجازف الطوروةي لل
نرأأى جع لانف وقت الميضيجقع الدمفىالرحموف
بالعكس وا+تاةوافى أصإهفق لأص_لهالجع م ة

وقتالطهر عي الهنوقيلصله !لوقت الا

ا

ثأى لوقتهالذى كانفيه لانالخيض

 1لوقتوالطهر باقلوقت وحسبا لاف أهلاللغةف الاقراءاختاف الفقهاءعلى قواين ا حدهما
الناقراء هىايض روى ذلك عن تمروعلى وابنمس_عودوابن عباس وأىموسى وعبادةبن الصامت

وأنىالدرداءو به قالعكرمة والضحاك والدى والاوزاعى وسفيان الئورىواً وحنيفة وأصمابه وقال
أدبن حنبل كنت أقولانالاقراءهى الاطهارواناال.ومأذهبالىانها الحرض القول الثائىانها
الاطهار يروى ذلك عن ز بدبنثابث وابن م روعاث:-و بهقالالزهرىوأبان.نعثان ومالك والشافى

فعدتون ثلاثة أشهرفاقام وجتةءن يقولانالاقراءهى الحرض قولهصل اللهءليهوس|لامسصاضة دعى|اصلاةأيامأقرائنكيعنىيام
الصلاةالاأيام حيذهاوةمن .ةولانهاالاطهاران ارنلعمماطاق اأمنهوهى
الاشهر مقامالحرض دون ا<ليمضركأةللااندع
حائض قالانلبىصلىالنه -ليه وس_لاهعفمرليمرياجءهاحتى تطهرثمانشاءأمسكهاوانغّاءطاق قبلأن
'الاطهارولا نطاوب من
العدةاستبراءالر ,-والحرض عمس تلاك العدة النىأمىاللهأن .طلق طافاخ_بران زماالنعدةهوالطه رلاالحرض ويعضدهدمن الاغةقول
هلارحام
هوالذى تبر ب ا

الاعثذى

فؤكل عامأنتجائمغزوة  30نشد لاقصاهاءز م عرائكما

دون الطهرولذلك كان الاس_تيراءمن الامةبالحيذة ولانهلوكان طهر ١ا كاقال لشاف لانقضت العدة بقراًنو بعض»:

«ورثة

ن العدة
الثااث وذاانتةض العددعن٠الثلاثةلانهاذاطلقها ل١ا خرالطهر:اكوب ن العدةعند هواذ اطلقهاىآسثرالحخيضفذاغيرحسوبء٠ ٠
عند ناوا!عاد

قرى > وانتصاب ثلاثة على انه مفعول به
أسمخاص اعد د مخصوص لابح علىمادونهو يقال أقرأتالمرأة إذاحاضت وام 1ة مة

الجعيةاتساعاولاعللقروءكانت ا كثراستعمالافى جع قرءمن الاقراءفاوثرعليه:نز ياللاالقسلتولعمالمنزلةالمهمل

|الكذت فا.ين وهوان

لا

بحافعلى مابع|لانه لاف

اقابءقد والئية
كنيؤاخذ كعاعز.مت عماءيهوقصد ملهوهكسوب ل
الإفدل ىدان  9لاي

وقنهمسا؟كل الم “لهالاوى يد لاتنعقد العين الابالتةو بإسماه وصفاتهفاما

3

ا

ذلكار

1

تارتن

 60ا

 5مالمثلةالثانية لاجوزالحاف:ه_يرالله كقولهوالكعبة والنىوأفى

وحوذلك فاذاحاف بذعمن ذلك لاتنه_قدعينهولا كفارةعليهوكره المافبه ماروى عن انر

اه
جايصم
ره أو
ت#بالل
عليهوسل اناللهينهناهاكأنخلفوابا بإنمفن كان حااقافا .حاف
»ادال لمهي

اداخاك

كا

2ق
علىأعسفىالمست

فالىصحيحين

الستدارةوان كاندلى ص

ماض

ول.يكن

أوعلىانهم كان فكان فا نكانعالمابه حالحلفهبانيو ولاللهمافعات وقد فء لأواقد فعات ومافعلفهذه

مايقوله وهو العين
الفموس وتعاق الشافى
بهذا النص على وجوب

الكغارة ىالفموسلان

كسب القاب العزم والقصد
والمؤاخدة غ_يرميينةهنا
وسنت فالماثدةؤ_كان

الديان بمة بيانا هنا وقانا

المؤاخنةهنا مطلقة وهى

لموكجفبارةعند اأشافى
ذحبيهاوفاالااث
العين الغموس وهىءن الكيائرسميت © وسالانهاتغمس صا

فى دار الحزاء والمؤاخدة

أاهلاوذه بأبو:الى انهلاكفارة عليهفانكان عالمافهىكبيرةوانكان جاهلا
سواء كان عالى وج

ثممقددة ددارالاتلاء فلا

فيى مناغوالعمين (واللهغذور ) يعنىاعبادهفمااغوامن أعاتهم الت أىخبرانهلايوا خذ هم عامواولوشاء

بصعم حل اليعض على

والعةوبةعليهاف الاجل(حايم)يعنىفىترك ,مْهالة آهلالعصيان

البعض (والله غفورحلم)

| يد
 ١يهم وألز.

لسع سقترغوسوداك فابعلضى ابت البرالتقوقديقيهالآذاتوالبلاياوهوغافل
أيانااطابى الحايمذو
لذ كرهفذ_لاعن ددوأهنكايقيهاالناسك الذىبدعءوهدو يسأله وبقواسلا
3

والاناةالذى لاستفزهغضب ولاس خفه جهل جاهل ولاءديا

تقلع عاحليالصفويجم

عاصولايساصق

الصافح معالجز

المذالى الذىلايكلبااعقو به قوهءزوجل (للذبن

حيث ليؤاخذال؟لغوق
أعانكم (لاذينيؤلون)
«قسمون وهى قراءةابن
عباس رذى اللةعنهورمن

فى («ننسا مهم تعلق

بالخار رالجرورأى لاذين

«ؤلونمن نا مهم).ؤلونأىيحاغون والاليةاقيانلك:ير
لالإحافظ لعينه  ».ونسايقتم:هالالية رت
قالايل
والابلاءىعرف الشمرع هوالعين علىترالكوطءم]اذاقال والنهلاأجامءك أولاأباضعك أولاأفر بكقال
ان عباسكان أهل الجاهلة اذا طاب الرجل من امر أتهث_ياًفاءت أن تعطيه حاف لايقر به'ااب:-ة

كانقوللكهنى نصرةولك

«عونة لألىمؤا-ين من
نسامم (ثر بص أر بعة
أشهر )أىاستقرللمؤاين
ترقب أربعة أشهر

تزوحها غيره فيحاف أنلابقر 01يد 0الاد

اتبعلوكتا 00ءاسلم

سوا

ا
تعالىله الاج لالذىيع بهماع_د الرجلىار  0بعةأشهروأأنزلهذ دالآبةلاذين .,ؤلون٠ءن

مام

(:ربص) أىاتنظار (أربعأةشهر )والتربص التثيتوالا:نظا ر(فانفاؤا) أىرجعواءن لعينبالوطء
ملازوجاذاتابمن اضرارهباصأأنه
رسي )
لفور
وا معنىفان,رجغوأع_.احلفواعليهمن تركجماعها(فان الغ

فالهغفوررحم لكل التائبينلإفروع»وتتءاى بحكالآبة م9الفروع الاولد اذاحاف انهلايقرب
ر بعةأشهر دوفالزوج ويؤصبانىء
تذاأمض
زوجتهأبداأومدةهىاً كثرمنأر بعةأشهرفهومول فا

لاب.ؤلون لان؟لىيءدى

بعلى يقال ل؟ى فلانعلى
امسأنهوقولالقائل لى
فلان مناميأنهوهيتومه

٠انلهآذبهةولك أنتقول
عدىع م

من معنىالبعد فكأنهقيل
09  ١سار ا باخ

را

روقول روطانوى الدزماءراع لاون
تع

ب اليهسعيد
قا مولىوذه :
سان أدركت بضعةءشسرمن أصصاب النبى صل الثفعليهو سل كاهم:ول نو ف

اءنجبير وساعان اه

ل

ساسك

بعاد ون من أسهاهممؤلين

(فان فاذا) فالىاشهر
لقراءةالتعهبذدانفاؤا
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بتركه(فانالنهغةوررحيم )حيث شرع الكفارهَ

(وانقوا الله)فلاتحترؤاعلى المناهى (واعاهوا أنكمءلافوه) صائرون اايهفاستعد والاقائه د بشرالمؤمنين) بالثوابباممد وااجاء

إسثلونك

ثلاث صىات

كانهو قعفىأحوال.تفرفه فمبو تحرف ااعطملان كل
ودلث
لالاحوا
بلاوادثممع الواوةلاثالان سؤاطمعن نالك

ءحرف المع لذلك( ولائع_لوا اللهعرة
واد من الؤالات سؤالمبةداً ( )1"9وسألواعن الحوادثالاخرفوقت واحد ى ب
لإمانم) العرضة ف١إة
عمنى مفعولكلةضةوهى

اسم ماتءرضهدون الى

من عرض الءود على
الاناءؤيمّع رض دونهو «صير

حاجؤا ومانعامتنه تقول
فلان عرضة دون الجير

وكان الرج-ل بحلافعلى

الامحاة القس.م يعنى قد رماببراننه قسمه فيهوهوقوا أعالىوان من الاواردهافاذاوردهاجاوزها فقدابرالله
00

منالخيروالعمل الصا بدليلسياق
وقيل قدهوالا نفس> يعنى

الآبة(واتقوا الله) أى ا<ذروا ان

تأنواشيأ مانها ؟اللهعنه (واعاموااتكملاقوة) أىصائروناليهف الآخرةفيجز يكمإعمالكم
(وبث رالمؤهنين) يعنى بالسكرامة.ناتلعلاهلى َه قولهءزهجل (ولاتعاوااتغرضةلامانكم) تزلتى
عند اللهبنرواحة كان بدنهوبينختنهبشيربنالنعمان*يئ قاف عمدابنهلايد خلعايه ولايكام» ولاب

 1والآنةوة يل نزاتفىأبىبكرالط_ديتى حينحلفان لابنفقعلىمسطحح حينخاض فى
احد
لب
افك

بعض اخيرات من صلة
رحم أواصلاح ذات بين
ولاتجعاوا اام باللةسييا مانعالكم من البروال::وى,بدعىا <_د؟الىبرأوصاةرحم فيقولتقإدحللله
أوا<سان الىأحد ا وعبادة
لاأفءله فيعتلبمينهفى ترك البروالاصلاح (أنتدرو اوتتةواوتصل-وابينالناسس) فيل معناه لاتحافوا

والعرضة :ماحل معرذة اشئوقيل العرضة|لشك ةوالةوةوكل .إيعترض فجنععن الثذئفهوعرضة والمعنى

ثميقول أخاف الله ان
احنت ف ع فياك

<لفع_لىعين فرأى غيرهاخيراء مامفا أمهاوليسكفرءعن عيذ وقيلمعناهلامكثرو ا
الل ف ,اللو
هانكتتم

البرارادةالبر ىعينهفقيل بار بن مفتقايننمكداثحرينةالحلف بالنةضرب ن الراءةعليء (والئهسميع)(أعىل+ليفمك)يعنى
ليولاتجءاوا الله عرضة

لإمانم أى حاعزؤالما

قم)ا
اذك
بنياتم قو لهء زوجل (لايؤاخكافلنهبإلاغوفسأي
طلاخ
موكل
طروح من اكلام ومالابعتدبه

حلفتمعليهوسمى الحاوف

عليه عمناتلسه بالعين

اةر فو
لرسعان
كد

سدق اللسانمن غبرقصد ومة و بهقالالشافعىو بعضد دماروى عن عائشه قالت بزل قولهتءالىلايؤاخن

م

اللهباللغوفى أ>_:-؟فى قولالرج_ل لاوالتهو ِلىوالنهأأخرجهالبخارى م وقوفاورفع_» أبوداودةالقالت

عائشة قالرسوال الهصلىاللعهليهوم هوقول الرجل فوىءا.لنهنكل
هاوبلى والنهورواهعنهااً يضاموقوفا
حلف علىمينفرأى ذيرها
وقيلفىمعنى الاغوهوان >افالرج-لءلى شئْيرى انهصادق م تبينلهخلاف ذلك وبه قالأنو<تيفة
خيرا «نهافلكفرعنعي:ه

وقوله (أن تبرواوتتقوا
وتدصسادوا بين ااخاس)
عطلف بيانلاعانمأى
للامور الاوفء لم اااتى

ولا كفارةفيه ولااثم -لي عند هقالمالك ف ا
ىلموطاا سن ماسمعت ف ذلك انالاغو<لف الانسان على

لبرذىنحداداو يعتذر لوقأو يقتظعبدمالافهذا أعظممن أتكنونة.هكقارة واماالكقارةءلى
من حافأ نلايشعل الذيالمباحل فهء لوثيمفعلةاوان يف لثمل يافعلهمثل أن افلاديع لولبعهشسرةدراهم

هى البروااتقوىوالاصلاح ثمبديعهذلك أوحاف ليضمر بنغلامءثملايضمر بهوفائد ةالح لاف 'لذىبايانشافى وأفىحنيفةفىاغو
بين الناس واللام نتعاق

بالفعل أولىاعءلوا الله
لاما نكمبرزخاوبجوزآن

تكون اللاملاتعلي_لى

و سعلقأنتبروابالفءلأو

العين ان الشاف لابوجب الدكفارةفى قولالرجللاوالتهو هلىواللةو بوجمهافما اذا < لغ على دي بعد انه

كان ثمنانَانهيمكن وأ بوحنيفة بك بضدذالكلرمشذهابفى عوقو (عانثة والذحى وتكرمةومذهب
ألى<نيفة «وقول؛ن عباس والحسن و#اهد والنخى

والزهرى وسلهان ابونقةادةومك<ولوةيلفى

مءنى اللغوانه العينى! اغضب وقيلهوماءقعسهوامن غيرقصد ا!بتةومع_:ىلايوًا خد

كأى لايعانبك الله

بلغوالعين وقبل لابؤاخذ5أىلايلزمكم السكفارة بلغوالعين(ولدكن يؤاخدويا كيت قلوب ).بعى

بالعرضةأأى ولاعاوا انلهلاجل أعانك بدعرضةلانتبر واإوائنهسميع )لاك (علم)بنيا_:ك

(لايؤاخد م

لكان

اللهباللغوق عانكم) اللهوالساقط الذىلايعتد بهم كلام وغيرهواغوالمين الساقط الذىلابءةدبهفى الاعمان وهوأن امعلى ثئ بظنه

قنصد
علىماحلفء ليهوالامسخلاف والمه_نىلابعاقب>كبلغوالعين الذى ادها دك وعانلدشافتى رجهاننههومائجرىءلى غي!ارنهم
)برافةهمن اثلمقصد الى
5انكن يعاقبك(ما كسبت قاوابقت
للحاف تحولاراهتةر ب(لوىواللتهلكن يؤاخن )و

لا
|(ق) عن جاءرقال كانت!اموودتقولاذاجامعهامن ورائواجاءالولدً<ولفنزات نساؤ محرث!-؟

انو احر>-:ال شىاجمو روفواىبة ترمد ىكانتالبهود:قولمن فى اارأةفى قباها من دبرهاوذ كرالاديث
وكات
وعن ابن عباس قالجاءع رما ى الننىهل
لما
<هلك
للليهه وسلمفقال,ارسو لانن هل
االو
قتق
عىا
يلهص
ارسو
عالى
وسل همالذآبةنساؤ مجرثلكفاتوا
ةالته
تاوج
ةا
رحلى الأيلة قالفزيردعايهثان أف
حر-:ك أثف:ىتمأ قبلوأدبرواتق الدبروا+بضة أخرجهالترءذى وقالحديث سن دحيح ؤولهحوات
ر<لى هوك نايةعن الاتانفى غيرالحلالمءتادهذ اظاهردو بحوزأن بريدبهانهأتاهافىالل المعتادلكن
من جهة ظهرهاوءن ابنعماس قالكان هذا المى٠ءن الانصاروهم أهزوئنمم هذا الى من جهودوهم

أهلى كاب ف-كانوابرون ط.فضلاعايهم ىا

فكانوايقدونبكثيرء ن فءله .وكانمنشأن أه_ل

ذرقدواا
خنصا
اكاب أنلايانوا النساءالاءلى حرف وذملااكسأكشوقنالمرأة ف-كان هذا المىمن الا
يذلاك من فعلهموكان هذا المىمن قر يش يشمر-وناانساءشرحا منسكراو بتاذذون من مقبلات
ومد برات ومتلفيات فاماقدم المهاجراولنمدينةتزوج رجل منهمامس أةمن الانصارفذهب أنإمنعل
ذلاك فانكرنهليهوقالتانا ك.:ذؤفىعلى حرففاصنع ذلك والافاجتذبنى <تىسرى أمسهمافبلغذلك

مىشقاتبمألىات
رسولاننههلى اننعايه وسل فمانزلاللهءزوج_ل نساؤك حمرث ل فاتواحر:كمال
ومدبرات ومستاة ات يمنى بذلك موضعالوادترجأهبوداودوالوئنالاصلدوخمروقةيللاجنةطا وقوله
على حرف ارق الحا فور فنكبلهثومقجواله يشمر-ون النساءيقالشر :حفلان حار هيادذاوطئها
على قفاها وأصل الشمرح الس طوقولهسرى أمىها أى ارتفعوعظموتفاخموأدله٠ن سرىالبرقاذاججفى

ان م)
جا ٠مو هن متى شئكمأوكيف
شئتم اراكة ارعليه
أومضط<ءة مدان كون

الأق واحد'أوهوموكع

الحدرث وهوءةي_لاى
ف توهنكانأنونأراضيم

التىتر بندتونحأرثوها
من أى جهةشئتملاحظر
علي جهةدون حي وقوله

هو أذى فاءتزلوا النساء
من ثحأيمس] النهفانوا

ونا اللله لىاعلثلهيه وسمقالفى قولهتءالى أساؤ حر ثم انواحرنكأى
سةأ
رساء
الامعان عن أم
| شت صفمىام واحدو بروىسمام بااسينأ خْرجهالتر..ى وقال حدي<ثسئ وقولهتعالى حرث الكمعناه  0م افى شئتم من

منبت اولدوهذعلىسابليتلشديهؤعل فرج المرأةكالارض والنطفة كالبزروالوادكالنبات
مزرع لوكك

الكنانات اللطيفة
عه
والشكرا سات

فلقبل والمعنى كيفشدحممقيلة
شثت اذا كان ا
الخارج (فانوااحر-:كم فى شثتم)يىعكنيف شام وحي
لحهلرث
ومدبرةعلى كلحالاذا اكالنففرج والفآبةدليل عىتحر ممانيان النساءأفدىبارهن لاان

فعلى كلمسلانيتأدببها

أنىاصرأة ففدبرها رجه بوداودوقال_.عيد بنالمسيبه_ذافى العزليعنى انشثتم فاعزلوا وانشتتم

ى اسشكلفك لا فا
المحاورات والمكانيات

لانعزلواوسئل |بنعباس عن العزل فقالسوك ان شئت فعطش وان شئتفاروويروى عنهانهقالستأمر

(وقدموالاتفسك )ماعب

لةعفزىا ماضن إلا ةو يدقال جحدوكرجاءةالعزالوقالواهوالوأدا لنيوروىناهمقال
احر
ال

تقدعهمن الاعالالصالحه

هو نلملعون من
لهللايلله
علله
والزرعل هاواالةلبدلبرويؤ .ذلك ماروىعن أنىهربرةقالقال رسو لا

كنت أمسسك علىابنعرمالصحف فق هاذلآبة نساؤكمحرثلكقالندرىفيمزاتهذهالآبة قات

وماهوخلاف مانهيثمعنه

لافال,زات فرج لأ ام أنهفىدبرهافشق ذلك عليهفنزاته_ذهالآبةروىعبدالله بنالحسن انهاق

أوهوطابالولد أ والتفمية

سالين عبداللهبن عرفةاللهياعم ماحديثبد تهنافععن عمد ألهانهليكن برىبإسابانيان النساء

على الوطاء

أفدىبارهن فقال بكاذلعبدو خاطاااقالعبدالله يؤتونفىفروجهن من أدبارهن وى عن مالك
فرهن وقالوالان اللهحرم
اباحةذلك ونكأره أصصابهوأجع جهورالعاماءعلىتحريمانيان الأنسداءبا
!لرض لاجل اانجاسةالعارضة وهوالدمفاولىأنحرمالدبرلاجل الصجاسةاللازمة ولانالله
الفرج فىحا
ول ع»-:الىغيره ف وقولهتءالى
داحل
عدفل
للول
اباتا
عضلى ذ تادرشاوحرث بهيونن
تعالى ن
(وقدوالانةكم) بونى الولدوقيل قدموا التسميةوالدعاءعند الجاع(ق)عن ابنعباسقالقالالننىصلى

للهعليهوسلم لوأنأحدكاذا أرادأ نيا هلدقالبسم اللاهللهجمنبناالشيطان رجنب ااثرطان تأر رتنا

فانهانيقدر بينهوما ولدفىذلك ل,مضمرهالشيطان أ اوقيل رادبهتقديمالافراط(ق )عن أفىه ريرةقال

١

حينكد بحب|ارك العمل
ا

لسرت

الدم وقرى يطهرن بتشديد الطاءومعناهحتى يغتسلن (فاذانطهرن )أىاغتسان من حيطئن (فانوهن من

الشافى رجهاللةلابقرمها <تى

بناس طؤوهنفىالفرج ولاتءّدواالىيرههفاوناهلذى أمىالنهبهولاتانوهن
علاب
حيث ميالله ) قا

تطهر وتتطهر داء_له قوله
تعالى

(ذذا

أيل فاتوهن من الوجهالذىوهواأمايط؟الهنرهبوهةيلمعناه وأتوهن هن حيث>ل ل
فىغيرالوق

تطهرن

نكلباإ يكن صوالمااتمءة-كفات ولا محرماتٍ
غشيانهن وذل

فاثوهن)-فاءعوهن لجمع الإفصلف <حمه هذالآيةو يفتسائل6ة يوالمئلةالاو) أجعاات :امنوعلىتحرالجاع فزمن
ينهما من ثحأيمىم
الحيض ومس لهكافرعءن ألىه,ربرةعن|! نب صلى النهعاممهوت -إقال.اق حائضا وام أًةفى دبرها

اللّه) من الأى الذى

أوكاعنافةد كفر :عا إل على > د ترجه الترمذى وقالانامعنىه ذاعند اهل العرءلى التغلٍظومن

كمفارةقولان أحدهماانهستغفرالله يوتوباليه
حاما
لال
بءازره
وحرم
جالت
ولمب
ىوعا
ف وه
وإه
فع
دى ويادلةولالثانىانهنب دهلايتكفارة وهوالقول
افى ف
ولا كفارةء اويهوهقولأبى حنيفة وااشا
فرجل بقع
ال
بناس عانلنى وا
القديم للشافىى و بهقال' جدبن حنيللماروىعن عاب

وحالهال؟ وهو
به
1دنه
أي كا

القبل (انالله حب

ل وابين) من اركاب

عوالعوادين
مائهوا ها
الى النهتءالى وزلاونافزلوا

علىامس أنه وهى حائض قال :ص دق بنصه_فديناروف روايةقالاذا كان دما أجرفديناروانكاندما

.عّلا9ةلاملثانية يه
عن ابن عباس ووقفه بعضهم ث
مفعه
هلر
عذىذوقا
بترم
أصفر قاصفديثناراًخوجه ال

أجعالعلماءعلى جواز الاستمتاع باإلرأةالحائض يمافوقالسرةودونالركبة وجواز مضاجعتها

والمحبة لمعرفتهبعظمعةو

اللهح ثيلاييأس(ويحب

وملامستهاو ,د لعل ذلك

المتطهر بن ( الا و

عا يدوس_لأن يبائسرهأممهأن نانزربإزارففورحيضهاميباششرهاواًبكعاكار بدك كان رسولالله

المتنزهينمن ادبار النساء

صالىلهعا .اوملع كارا وقاووا 00 1متسل آناسول اننةصلىالتةعايهوس-لم من اناءواحد
هعحصين المرادبالمباثسرةالاستمتاع ما
لفى
فار رفنبارى واناخاتس أخرج.ااه
وكلاناج:نبوكان نقأض

أومن الجاع فاىلحرض

دون لفرج وفوركلثيئأولهوا ابؤدءوةوطاجلك ار بهبروىبسكونالراءوهوااءضوو بفتهاوهوالحاجة

 :ومن الفوا< شكن المهود

فىرسو لاننصلالنهءل.ءوسل ناوا.نىا رةمن المسحدقات أناحانض قالان
 (١عنعانشةقالتهال

يقولوناذاأتى الرجلأهله
بأركةأنى الوإد

ماروى عن عقائاثلةتكانتاحدانااذا كانتحائطاوارادرسولاننهصلىابن

حيضتك ليست فىدك الجرة<صيرصغيرمطة ورمن سءف الال أوغيره بقدرااتكف وقوها من المسجد
يعنى نااهدامن .جدلانهصلىاللعهليهوسلمكعاتنسكفافى المجدوعائشةفى حجرتهافطلبمنها|لجرة

حول فنزل

امضع
ورث
مٌمح
)ساؤ
(ن

اضةوالدو مو دخول امسحدوقراءةالقرارومس
وهى حائنض عإلةااللسثالثة د بحرمءلىااصالان

حورهثذاأمجازشبيهن

المدعدف وح_إوفاواً.نت الحائض من تلويث فى عورال حد جاز | حدالوجهان قياساءلى المنب

بامحسارث تشبيهالما بلقيفى

ارحاء بن من النطفالتى

والثانى لالان حدههاا ذاظ و سعان الحائض قضاء الدومدون ااصلاة لماروىءن معاذةالعدو بةقاات

بالنيات ووقع قولهنساؤٌ مم

ور بة
راس
حل ت
تنتق
سألتعائشة فقلتمابال الحائض تقضىالدومولانةغى|اصلاةقاات أحرور بةأ
ولدكنى أسألقالتكان يديبناذلك فنؤصى بقضاءالدومولانؤمى بقضاءالصلاة أخرجاءفى الصحيءد_ين

اهالف بالذوروالولد
من
. 1عبياناوتوضيحا
حرتث

مسبئلاةالرابعة

أمسك الله أى ان الماى

فلنهاروذه بأ بوحنية :الىأنه جوز
فان اهذا! نقطعدءهاالليل ونوتالهومفانه عو اناغاتات ا
الدملا كثرالخيض وهوعثير :تأيامعن ده قبل الغسل ومنه الشافى |
لازوجغشسيانهااذاانقطم

الذىأمىكاننهبه هومكان

وغسيره منالعاماء اندلاحوزلاروج غثيانهامالمتغقى_ل منالحيض أونتيممء_:د عدمالماءلان الله

لقوله فانودن من حيث
الحرث لامكان الفرث
تذممها علىان المااوب

الاملىف الانيانهوطاب
اللانقسضلاءالثهوة فلا

تاتوهن الامن المأتى الذى

تبط نه هذا المحالوب

جدلابرتفعشبخاممناقمنظءهااعمارضلدممالوتغتب_ل أوتتيممعند عدمالماءالاال.وم

 0لاض بشمرطين أحدهمانقتطاعالد.والثانى الغسل فقال ولاتقر بوهن <تىيطهرن

5لنهفدلذلك -لىان الوطءلايحل قبل
عنى» ن الميض فاذاتطهرينعنى اغتسلن فانوهن هن حيث أعس ا
الغسل ؤودةوادنعىر اناللبحب التوابين

ةوقيل
بذب
دذىنكولاأ
دبال
تواجاا
)يعنى»نالذنوب و

التوابهوالذىلايعودالىالذافب (وحب اتطهر بن )يعنىمنالاحداثوسائر |!:حاسات بالماءوقيل

الاطهر بن ٠انلشمرك وقيل همالذين (يصيبوا الذنوب ف قولهعزوجل(نساؤ م حرث ) 5الآبة
12250
2 222
ْجحج47572تتث(زب<7ب7ب7ب 7ب 55522 55522222252 777 7777

0

يتحبونها (دلاة:ك<واامشركين) ولانزوجوهمسامة

رنكة تبك
شحسالا
اوكلانمال
(ولأمةمؤمنة خبمرن مشمركة ولوأعبة س(ث ول

واين والتةد,رولاتنتكحوهنامشركيبنن (حتىيؤمنوا ولع_دمؤمن خبرمن مشيرك

كذاقالهالزحاج وقال جامالوم دكا

اررك (دعوناعالار)اكامكف رالذىهوع.ل هلالا,ربخقهم

ولأعيك) مينحلاذاك فقالر

“أن لابوالواوولابصاهروا(والله,د -اللىالمنةوالمغة ره( أى.ا ماء' لله رهمالؤه:ون ( )151بدعون  6 1ال
فهومشرك وذلك

واحد
وانزعم أن ألنهتءالى

انم نكفر

دل الله
بإاننى

ءوسل

نبونهوظهور
مع كدة

مورزانهفقدزعم ا .ن ماق بهالنى صبىاللعهليه وسل هومن عدد غيراللهفق د سر كََا
دك
القولأيسايدخلفيءاليهودوالتصارىلانكاره ,نمو ة د صب اللهعلءيوس لوفمل اناسمالك
ن
م3هن الادلةفعلىقولم ع
الاول دم لاتقد
وا
الاعيدة الا وثان فةط و

لى هذا
لاننااول

الوثنيات
العسرك لدتناول الا
قالان انتم

> تناو[ الوثنياتوا الك باتو ديرد نتسكونالآة
"سكونالآبةغكمة وعلىقولالا كثرين اناسما لشيرك
كمة ىق

فق
ت نسوخة
الوثنيا م

وَضْل
لع أصلهواً
يوله تعالى(ولأمة مؤمنة خير),عماا
ف وق
الكابيات

|

 0دصاعرتهم (باذنه)

0ك

اانهلاناس لعلهميدذ دون)

تعظون كانت العرب لم

يا “الل

وم

يثار بوهارايسا كذوها

أعبك) يعنى كماطاوءاطاونسم افالامةالو.ممه خبر.وأفطضلع ندالهمن
(من مشركة) يعن حرة(ولوا

ذرة المتمركةنزلتفى خفساءوايدة كانت لحن يفة بنالعان فال باخنساءقدذ

يك لاد الاعىءلى
لان

 5-5ادك ودمامتك'م أعتقوا وتو ها وقيتل راق

قالعى تث_هدا ن لاله
ةليهوس_ل فاخبرهفة ال وماهى باعبدالله
صلى|للع
فانىالنبى
علموابوما فاظم ثم فزع

االلاهوا نك رسولاللهوادو .مر مضان ونحسن الوضوءوتد_لى ف له_ذمةمدؤامنة قالعيد اللهفوالذى
بثك ا

رد

رو

ركان حرمعل الوامتاسان تكن
منالمشم
لسة
المت

مشركامن آى ضئاف اله

» واانعقدالاجاع
لد كا ن

أعبم) دده
هاوز لإسامةأن تتزوج امد كَّ(ولعبد مؤمن خيرءن مشيرك )يعنىحرا (دلوا
علىأنل

ومالهوجاله( أوائك د عون الىالنار)يعنىيدعو ن الىااث كالذىيؤدى الى النار (واللهيد عوالى!لنة
هع الىبينهذه الاحكام وأباحبعضهاوس ,.بعضهافاعملوايمسم نهداتمواعمانها م
والمنفرة) إيعنىأن ت

واغفرة(إباذنه)أى بتيسيرالل وارادنهوتوفيق» و مين آيانهللناس)
عنهفانهمنعملبذلكاستحق الجنة
أى بوضح أدلتهوححهفى أواص هونواهيه وا حكامه (لعاهم65

لوت

ف أل أبوالدحاح رسول
اللهعن ذلك وقاليارسول
اللهكيف تصتعالإساءاذا
دمن وَنزل (دسئاونك

تكسا مووع ,رصوواعلدهحرة
افدهل طمن٠ع1 .اسمنع المسامين فق الوا

مشسركة انزل ابلةها-ةالابة (ولاسكحوابلع مركين < تى لوم :و( داك طابلاو لياءااراة 5ىلاازو دوا

(وسثاونكء نانحيض)

كفءعل الموود والجوس

أى فيتعظون يقولهءز0وحدل

ون
كرو

)م( عناأنس ان !موود كانواذاحاضت المرأةفهم روا كاوها و لامعو هأ

فدال 1لاخر طول انعا لمعيهول ل الا

ءا يفوسر

يرك اللعهر وجل و سكلونك

لخرالآبةفقا رسولاللهسلى انعهليه وس اصنعوا
عن الحيضة-ل هواأذى فاعتزلواالنساءفىالحض اىآ

اكللاثايلئد#كاح فبلغذلكالمهفوقدالوامايز بهدذ الرجىان بدع من أنامشسياً لاخالفسافيه أخاسءيد

ان حط_-يبروعماد ن بشرفةالايارسو لاللهان المبودتقولك ذاوك ذا أؤلا امءعينفتغير وج درسو لالله

جندناعأنءهاقدمومائةر جافاستقباتهماهدبةمن لربنسالوىلا الللهصقلعىليه
صلىالع ليهوسلمحتىو ظ
وسلفارسلق 5ثارهه ا قفاهمافء رفناانهل دعام لالوجد ااغذ ب وأصل ايض ايلا

نوالا نفحار

لحواضادى اذاسال وفاض مأوٌء(قىهوأذى) أىهوئئ ود روالاذىف الاغةما يكرهن.كلثئ
اال
يق
(فاعتزلوا لنساءق  12يض)  0بواجايمن (دلانةربوهدن) يءنى بالوطء والغجامعة في0

قولهفاعتزلوا النساءفى ايض <١نىطورن) يعنى منايض والءنىولاتقر بودن حتىيزول»من
) (< 9١خازن) 

اولك )

ع الحيض) هومع_در

بالحاضت حيضًا كقولك
حاء يما (فلهوأذى)

أىالحيض ثئستقذر
(عتزلوا
د يؤذىمن يقر به فا
النساء فى الحي_ض)
ده ودن أىفاحةنءوا

#امعتون وقم لان !انصارى
كانواحاءعومهن ولا بمالون

لقص

يعتزلونون فىكلد قامس
أنله بالاقتصاد دينالام بن

م داف نيقه واف
بوسف رجز ماالله انتب

مااشتملءل هالازار و#د
رحهانةلابوج الاإءتزال

١افرجوقالت عائظهركى

النةءنها تنبت شعارالدموله ماوى ذلك (ولاتقر بوءن)

جامعين أوولاتقر بواجامعتون (-تى«طهرن)بالنشد بدكوفى غيرحفص أى يغتساونأصله,ةطهرن

فادغمالثاءافلىطاءاة رب خرجهما

عبرهم :طهرن أن بنقطمدم بن٠والة راءنانك” تان فعماناءهما وقانالهان يقر عهافى! 50الح.رض به_د!:ةقطاعالدموان

نه
موف
لف.ف
فلتخ
أاءةا
بقر

والعوونا كوا

اخدس-لى خملا

ى|من العكس لانه
لهذ
ولى
راالءصلةاةالتة.د بدوالجل أ ع
عضمىعلاماهاةوقت
لابقرمها-تى:ف تسل أو ع

10
| فينفعك ف الأخرةوة1ك د

رونفى:والالد.:افتزهدو افيواوىافبالالاخرةو بقائهافترغيوا

فمها مه قوله ءزوجل (و-:كلونك عنالبعنانق) قالابن عماس لمانزات انالذين بأ600

(د إسثلونك عانليتاى
قلاصلاح طمخير )ع

ه_داخلتهم على وجه

واصللااحمطوماهم
ال
خيرمن انبتهم (وان
عااطوهم) وتءاشروهم

ولتجانبوه( .فاخوانكم)

فهم اخوانك؟ فالدبن
وءن _-ى الاخ أخنااط
ا

(واالهيملالمف_د)

 3واطسم (ءن الهلم)

طافيجاز يهعلى حس ب
روزلا
لاح (ولو
تتحرواغي راملا

ال

اليتاى ظاماعر جا!#مون أم م
ونال الائحىرجا ثدبدا تىعزاوا 1مواط-معن أ٠واطم وتركوا

مخالداتم .ور ؟ ك١انبصنع لاتيمالطعامفيفضل منهفيتركونه ولابأ كاونهفاشد ذلك عليهمأل
فوارسول
النهصلىاعللهيءوسل فأتزلالتهة.الىو يسثلونكعن اليتائى (قل
ياحرطم
خاصل
) أىاصلاحأموال
ا
ط
ب
ن
.
ع
ل
اليتاى هن غ برأخذأجرةولاعوض برل أىأ -ظمأ جراوقيل«وأن وسع لى يتيم .ن عام فسه
ولابوسع مطعنام اليتيم (واذكامايهم) يعنى ف الطعاموالخدمة والسكنى وهذافيهاب!-ةاتحالطةأى
كك م ف أمواطموا خاطوهاباءأ.وات؟ ونفقاتم و 8كنكوعدممردواب قتصيبوام نأمواهم
عوضا من يام ٠0وره مأوكافؤه معلى ماتديبون منأمواطم (فاخوا 530أىفهم ا و

والاخوان يعين بعضه ,يعضاو بصيب بعضهم» بنمال بعض علىوه الاص_لاح وائرضا( والنهبعاللمفسدمن

الس) ييعنى المفسدا ال اليموالمضلحلهويعابرلاذلى:خةاصادطةالحيانة وأأ كلمالاليكيمبغبر<قوااذى

يقد الاصلاح (ولوشاء'لاعنتم ) أداشيقيكوأ نتروا أالصعلنتالشدةوالمشقة

نيمشقادهو يعنتهم
والمعنى كافك فكلثمئايشق علي (اناشاعز يزحكيم) غأاىلبعيقلدرىأع
ولسكنه حكملابكاف عيادهالاماتقسم فيهطاقةتومهُُقولهعزوجل (ولاشسكحوًا الإشركات ست لوو

زات فىأبىمسلدبنألىمسالغ وىواسم الع بحنصين بعثهرسولاالللنهصةبعليهوسل

الىمكةار ج مانداه#امن اللين سر فاماقتمهاسمعت بهاصى ةك ركةيقالطاعداقوكانت خليلئه

شساء الله) اعنات-كم فىالماهاءة فانتهفقاكت م فقالو >كياعناق االنا_-لام حالبدنىو بين ذلك فقالتلههل لك أن

من
اولهءنوتالمشقة وأ حربم

فل يطل ملدماخلتهم
(اناشهع_زيز) غاات

نأرجع الىرسولاللهدبى انلهءايهو أستأمس «فقاتاأتبىتتيرم واستعا:تعليه
رو ج فى قالنعمولك

فذسر 0
ع 0

هوا صرف الى رسولاللهصلى للةعليهو-لأعامه
ثمخلوا-؛ .لدةاماقكىحا حنه ؛6

ن أصيهوأعص عناقوما اق !حسم اوقالا سول اسع

تعالى هذه
 1ن أيزوجهافاأنرزلالله

الآبةوأصلالنسكاح ف أىناغءااوطءثمكثرحتىقيل للهقد :كاح و معنى الآبةولانتكدوا أها المؤمذون

يقدرعلى أن إء'ت عياده

0

العلساءفى حكهن :الآبةفةيل

كاف الاوس_عهم وطاقتهم

لال

تسل

للهعا.ء وس_لعن أن
سر وج عذاقوكانتمشمركه

(نوزلانتك<واالمشبركات
سداق

يؤءن)

ئلا

انواندالعلى أن كلشركة حرم نكاحهاعلى كلم -.ل من أى أجناس

لشمرك كانت كالوثذية والجوسية والنه را نة وغيرهن من أصناف!  شمركات ثماسةئنى !للهتعالىمنذلك

نكاح ارائر التكتاببات بقولهتع الىوالحمناتمن الذينوتوا الكتا_ منقبل فأاح التهتعالى.
كاحون مم اذلهآبة قا !لبنع باس ف قولاهتلهىولان_:كحواا ثسركات حتىدؤءن اثسمتثنى ناءأه_ل
كشات العرب
رىم
الكتاب فقالوالحدناتمن الذبنأونوا الكتاب منقبطم وةايللآابنةحنكزات س ف
الونفيات خاصة ولبفسخ منهائئ لمبتكن واءاحكمهاعام صو ص فالقتادة بلا:.:كحوا المشركات<تى
اذ .ءن

00

3

1ىاد

ديانهذ افىسمل وهى ان لفظ الشرك عل

تتروجوهن يال تكح
اذ:تزو

ج وأنغكيحرهزوجه

منا امهود والتضارئ وك5

وانجوس وغبره د »يدل على ن البهود والنصارى يطل عليوم

ا كك قولهته الى وقا!تالمبودعز براءن
أدبارهموره باومأربابامن دو نانلهو ايبن

اللللههوقاا«تاتخارى ليح
مر

|بن اننهثمقال تمالدىاتحذوا

وماأمروا الالءيدوا اطاواحدالا الهالاهوس يدانه

هو سل
عماٍشمركون فهذه الآنقصر حة فى شرك اليودوالئمطارى وقمالكل م نكفر بالنىص_لى ابطهعا:

وان

(قلفيو-ماائمكبير)

ودام

والتشائم وقول الفحش والزوركثيرجزةوعلى

بشمر مها وفىالمسسر بارتفاقالفة راءأونيلالمالبلا 1

(وشافع للناس) باتحارةى|

(واثمهما) وعقاب الاثم فىتعاطيهما )1ا

الشعربوالةمار ي#ترفون فيهماالاثام من وجو هكثيرة (و يدثئلونك

()169
أئ نفقوا مافؤذلعن ؤدر

منالقداحلانصياءطاوهى لدنيحواس فيح والوغد قال؛“ضهم

بهنر بح
لىفىالدنساهام » لفيس

 4+روالثلدد

لاناسنات

اعباسهمىوذك * ومنيح وسفيح

ثميه عون القداح فى خر نطةيسءونهاالر بابفو إذعونواءلى ندرجل عدل عندهم يسمونه اليل والمفيض

بذهءلى قدرماخر جمن
صميهأ
نهم فاهمخرجناس
ماسم
لحاب
جاقد
رنو
فيحيلهافى لخر إطةو حر جم

القداح وان سرجلدقد حمن الثلاثةالتىلاانص_اءط البأأخوذغشريم؛ن الجزوركاه وقيللا,أخذولا
يغرمو مون اذللكقدح لغوائميدفعونالذملزكور الافلقرىاءولا:أ كاونمنهشيأوكانوايفتخرون

الا<ةوكانالته دق
لام
سول
للاف أ
الفض
با
فرضافاذا كانالرج ل
صاب زرع شاك

قوت س:--ة وتص_دق

بذلك وبذمونمنلايقء[يوامو ناهلبرميعناىلببخي_ل الذىلاخر ج شأ بين الاصاب لبخلهوا ماحم بالل واذا كانصانعا
الآبةفامالفح

راع القمارفيلئْ فيهةار فهومنالمدسمرروى عن ابن سيربن و#اهدوءطاء كل  1أمسك قوتومه ونصدق

رد
تم
ثى' فيه خطر يعسنى الرهنفهومن المسمر حاتلىصلدعيبانبالموزوا!-كعااابلو

فيحرم اللعببه

لنعب
سأونلالنهه الىالله عاري#وسل قال م
سواءكان +طراًملاوبد علىتر ع#ماروى نار برد:
ل

رركن0

ا

ىقال قالرسو لانله هل اللهعابي»هوس 0من

ا

ا

الزكأةال_فوأبوع-رو

الك

اه

لعب بنرد أونرد شيرفقد > اشرزم هارع ابوداودوء نن على ن أإطىالبقا اللنردوالنغطرن منالمبسر

وا<دد! فى٠وضم النصب

١تافو'فىاكط رج ذذهبأاًلى<ةيف أنه رم الاعب نه واءكانبرهن أوبه_يررهن ومذهه الشافى

دنفةون والتقديرة-ل

انو بروىعن
غنيعن
طلسا
لوال
اهان
انهمياح بشسروط ذ كرهاالشافى ذقمالاذاخ_لا الشطرت من الر
اطذيان وااصلاةعن النسيان /يكنحؤاماوهوخار ج عنال لانالميرمابوجب د ؤممالوان مال

رذع جعل مامأرودّخديره

وهذا لساكذلك وقوله نعاى (قلفيهما) يعنى فى ار والمسمر (اثمكبير ) أى وزرعظم وقيلان اجر ذامع ص_لتءوذا عدنىالذى
نار-ككت كل بح فى ذلاك] ناكمبيرةمنمااقدامه على سرب ارم
سعقا ل
نلى
اتءع
للء
اذاغ
عودللءقل فا
ومنوافعل مالل ذه_لدواً٠ الامالعكبيرفالميسسرفهواً كالمالا حرامنااراطلومايرى ندنهمامن الثم

وانخسادمة والمعاداةركل ذفلكيه نامكثيرة (ومنافع لاذاس)يمنى انهمكانواير حون ف بيعالجةربسل

الذى::فقون_ؤاءالجواب
الءفوأىهوالعفوو 5

ماثة_::يرؤ دصل لهالمالالك؛“برود عا كان يصرفهالى التاجين ؤيسكس بى يأك المناءوالمدح وهو
لر بموقي-ل
<:
لماق
امعه
المنفءة (وامهمااً كترم ننفعيما) يعنى اهما بعدالتحر ما كرم ن ت

0-1
لطا

اراسي كن ادوراراتنالا

] ١وا شافعل فقو سمالركد

مياسرسر و إصدمعنذ كراله
لفى
اتموماقولهتهعاالبىر اباشديطان أن يوقمالبعنداكوةرالبوغضااء
لتنب
عتر
و نالصلاةفهل تم منتهون فهذهذنوبي
ها )آنامكبديرة سيب ار والمسر ف قولهنءالى

) كذليك) انعاتب ف
ا
موضع أصبإنعت

(د يستلونك ماذإنفقون) وذلكان رسولاله هلىاللهعاريهوس_ل حطع .عالىصدقهؤةالواماذاتفق

_#ذوفٍ

(قللعفو )يعى الفذ_ل والعفومافض لعنحقدارجةاؤ-كانت الصم<ابةيكت ,ونالمال
فال النهتعالى ا
بلركاة وقيل هوالام دق
اكا ةا
نس
اسن ابتار  0قونبالفاضل كه دالآبةثذمل
و

ه_ذا الاين (سين ايله

لزهرى
ان
#رغنى (ق) ع

قالقالرسو[اننهد_لىاللهعا يدوس_ل خير الصدؤ “ةما كانءن ظهمرغ

نولوق.ل «والوسط افلىانه'قمنغيراسراف ولا رودل
 27ماخيرمن|( يدااك_فبى وابداًعتء
هوق صدفة ١١تطوٌع 'ذلوكانالمراد هذا الاعاق الواجب بين النهقداره فامالم5:دنه دل ذلك ءلىأن الاراة

بدصدفةالاطوع (كناكين اسنكليت) ك1ين !> الاموراالم امن ود رالا اق

ومصارفه (لعاكم تتفسكرو

نف الدنياوالآخرة) يعنىفةفتأخذونم ابس لحمافلدناو:فقونالماق

 5 5 0اين
ير

0

فؤردن أقاه_ماوا اي 3
قزل

ل

لكك الاناد اعالكم
نف!ف رون فالدنيا) أى

فىأم الدنيا (والآخرة)

و.فتماق بتة كرون
أى كرون فقكها

اارخبذنون
تالد
فلقب
يتع

كر
د>وزان:ع 1و سين

١ترا لالرنديذاً بوداود »© ع ن عائشةأنرسولالله ملاىلتهعاه.وس قالكلمس ا؟ رحزاموماأسكر
من الفرق

محنه حرامالفرقالتحر يك
وهةوال
فل“ الكفمنه حراماًع أبوداود واانساثى وف روايةل

بتباليشم بعك ا طلا اليغدادىواً جيب ن حدديث ع رم فىالطلاءبأنه.عارض بماروىء السائب
| بنيزيدأنعر فالوج_دت

ااسائلعنهفان كانيسكر
منة لان عدمج راب و:زعمانهشعرب الطلاءو ن
لخلدوع.رالح_دااما أخرجه مالك ف الموطأ آمك -دديث ابن عماس

| 0حادتهف_ألء 4:رم

| فوقوفعليهومعارض ع.اروىع4_:ف الباذق وقولهوالكر .نكلثسراب قدرواهالحفاظ السكر بفتح
| السين قصاالحبالغر يابي
اسكررمالاعاجمو يلقااإلسكرااتكروروىه_ذا الحديثابن< :بل
وقالفيهوا مسكرم نكل راب وقالموسىبن هرون وهو الصوابو ماحد يث بىالاحوص ففيه وهمان
أحدهمافىس:دهحيث قالعن أبىبردةواتمابرو بدسماك عن القاسمءن أبىبربدةءن بيهوالوهمالثانى

فىممه حيث قال مر بواولاتسكرواواء
ءن
ابربن
سل صفحىيءحهءن دحثار
 -عن الاشر رت

.اروبه ال'اسولاتثير بوامسكراو بدلدلىدحةه_ذاماروى
ابن بر بدةعن قأابليقهالرسوا ل النةهلىاللعهايهوسلم1ك ظ2

س
س
ل
ه
س

د ا بوافىكل وعاءغ_برأن لا:شر نوامسكراوقال النساىفىحديث

ل الأخوض ند لكر غلط ؤ.هاأبوالا-وص سلامبن سايملانعلمان!أحد انا بعه عليهمن أصحاب

سماكوأماحد يفثعهائوشةغ فييرهنا بتك :قد مفى قولٌ!لانسةاقاٌ جل9ثلانية فى!© :حاسة !نهر «6
الرومابا<ق مهاس العين وندل <نلحىاستها قوله نعالىاىفاالجروالمسروالاداب والازلامرجس

جس والشى>المستقذ روقولهنعالىفاجتذ.وه بافجمتنامها
نللغة
من عملالشيطان فاجتذبوهوالرجسافا
اتلنعجسينو أبيدضعالأىننامساتهحارمةالتناوللاللاحترام ولانالناس.شغوفون بها
ةان
فك
عثاهائةافىوتارلانتفاع بها أجمعت
جاملبم ليةال
كك أن حكبنجاستاتا كاليادزجرعنها ب
الامة علىتحربم بيع جروالانتفاع هاور عمتمنها ويد على ذلك ماروى عن جابرقال سمعت رسولالله

ع افع وه عرلا ف ليان عاق حومبسعالبرهواالوااتلتفمايعةةوالخنز بر والاصنام
أترجاهفى الصحيدينممز بادةالافظ ١ق  2نعائشة قالتخر جرسولالنههلى النهءايهوس_ل فقال

حرمتالتجارة فاىجر (ق) عن!عبناس قال بلغتمربن الخطابان فلاناباع خجرافقال ق اتلنلهفلانا
ريغزأن رسولالنه صلىاللعهليهوس قالاعنالنهاابوودحرمت-ايهم|اشدوىء ؤملوهاافباءوها » #عن

بخرجه أبودواقوودله
ب اللهعليه ولمن باع رفليشةص الهنازرأ
المغيرةشبعنبة قالقالرولالسله
فلشقص الخناز برأىؤامةطعهاقطعاقطما كاتقطعالشاةللبيع والمعنى من استحل بيع الهرفلبتحل بيع
ة قال ياالنهاقى اشتربت رالايدامفى<جرى فقال
لءنحأبى
طاءه
حر مسو
تاف
لم
اائه
الخذاز برف
أهرقالجروا اكسلسدنان أخرجه الترمذى وقال ودفروىعن أنساأنباطلحة كانءدهخر

جد عندثسربهاوالفرح
ولف
تال
ىفعه
ننا
ةنااسقللتم
جه قولهتعالى و.نافعلل
اانرقلت
خحف
لايتام وه وأص
كللاه
والطربمعهاوما كانوايصيبون»ن الثرنعهفاىوذلك قابللتحر فيامماحرمت الجر حرم ذ
الإفدل»ة وأمالميسسرفهوالةمارواش تقاقههن الإسرلانهأخذملبهولةمنغيرتعي وكذاقالابن
عماس كان الرجلف ١ى+اهليةيخاطالررجلء لىأهل وهمالهفأمهماق صراحبه ذهب بأهلهومالهفئازلاللهذه
الآبةوصلايمرانأهلااثروةء نالعرب فالجاهاركةانوايث_ترون عزوراةمحر ونهاو كز ؤنهائمانه
وعثير بن جزأثم همون ليوابعشمرةقد اح قالط الازلام ووالأاقسلماماؤهاالفذ وااتوأم والرقوب
ساءهمأ
ذصم
فان
لنها
لعةم
واكقل والنافين و[لتت ل والعلىوال نيحواف يبحوالوغدوكانوااهمون فلسي

وللتوأم سهمينوللر قيب ثل ناةأسهم وللخلسأر بوعلةانا فين سه ولالمس تال سهولسليبععدلوثلانة
سس

م

سر

سو

م ص

سس

سم م سم
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ْ
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لاة١ 
طيئة ال مال وال!واوماطينة! لآمال بارسول ابله قالعرقأهل |!
انرسولالهء_لىاللةعليهءوب_م

60 0أه_-ل النار وء نانعماس

قالكل٠سك رخ روكلمسكرحرام

ومن

شعرب مسكر احستصلانه

هنمن طيئة!ل+بالة,لى وما
يلهأ
ةى ال
ساعل
ين-ة
أ بعينص احافان تابتابالتهعط.ه فناعاد الرابعة كا
طيئة بال نارسولالله قالصد يداه اانراا رجه بوداود#ءن .داللهبن عبرو بن ااعاص أنرسول

ظالل>هل اىعللهيه وس ل قال ن عفرعباللهورافى بطنه لمتقبل مث صلاةسبءاوان ات فهه.اا

تكافرافان

امات
ممهات
ؤان
اي ةله عن ثئ من ألفراأضشس وفرواية عن اقرآن :قبل صسلانهار بعيننوما و

11

جاددنهمع
منامو
مانثلافا
رح هالضاق جع ن2مان.نعفان قالا نبوالجرفانءها أايم

الامانوادمانالجرالا.وث كأن حرج

ا خرج_هالفسالى 0

-ةعن

أنس قال لعنرسولالئة صل انههارءو--لم فى الرع ثمرة عامرهاومعءةصيرهاوشار مهاؤس!قمهاوحاماها

وامحمولة ليهو بائعهاوميةاءهاوواهههاوا كلكنهاأ خرجهالترمذى

3ل فأ حكامتتعاق بالخر ي#وفميسهائل مإالاولىفىماهرتهايد قااللشافى اهرةعيارةعن مير
العنب الى الث ديد الذىقذ ف بلزبد وك.ذلاكتيع الزبوايلبمّرو لخن .انلعس_ل واخنطة والشعير
رزو الدرةوكلءااسكرفهوجر رقالأبوله 0 :العنب والرطبونقيعالورو ازيب فانطبخ
حت ذهب لئاه حل شر بهوالمسك راتوا

الىلل.كاد وى عن عير بن الخطاب أنهكتب الى

اقامليمن من الطلاءماذهب ”لاهو بق ثل"ه وف رواية أمابءدفاطيخواشسرا بك<تىيذهب
بمعاضله أن ارز
منه أصبب الشيطان فا لنها::ينوا>كدااحد اسرجه !لنسافى الطلاءبكسسرالطاءرام_د الك.رابالمطبو خ*ن
ياس قالحومتار بعينهاقايلها
هبمو قىثلئه واحشج أيضامماروىعن ادبن
اذه
ثذى
عصيرالء'بثلال

بى أن السكر سراماروىءن أابىلاحوص
ءل
اسةب
ضى وا
يسائ
أ'لن
وكثيره'والسكره ن كلشرا بآ خْربه
عن القاسمبنعبد الردن عن أبره عن أب بىردة 'نالنى» لىاللعاره وم لم قالاثير بواولانسكرواوءن

ات اشر اجلهشساق' وقالهد احد يش عيرثات واسا عد لاش فىءلىأن نارهن عدا شياءها
روى ءن ابنعمرأن عمرقاللى:ج ررسول'للاطص_لى اعلالهيه وس ل أممابعدأ الناس ان نهز لحر ماخر
االخاعصقل”لاث ودد تن رلساوللهدلى
وهى.ءنع دس ةالعني والعّرو'لءسل والحنطة والشمير واهرم
تاوالت مون عهدا ناته الاهلسدكولاالة أوبواب من أبوابالر باأخوجهالبخارى
وَصسلم (ف) عن عائشة أن رسول اللهصلى الل -هددن

بتع فا لكلر:ات اك رةوحرام

نن بشيرأن رلساوللههلى اللهعليه
ااء
نال
كسان أهل العنيدر بونه » -م
للع
البتمةرِاتبَخذمن ا
أْدراجهوادوزاد
:ل رجرابوخ
رخنراوانءن الشع_يرخراوانءنا
وس قالانمن العنب +ارالوابن:

رفواىبةولذرةواقأنها -5نكل.سكرولاتر.ذى >ودوزادوان»ن العسل هرا (خ) اعبننعباس
س
اال:
براب اال
اكوالثم
رفهو حرام -لل
أنهدسئ لعنالباذق ريه
اذلالطت
فا

طلمالياذق بفتسالذال المقجمةهوااطلاءالمطبوخ
نصتعهومهاهبوامية ل:قلوه عن دمجروكمل سورذهو رلان الاسم

لانةإوعن معناهالموجودفيه وقال انالاثيرفىتم_ايها اماذق اخرتعر يب باذهوهواعم لخ

ا

أىلم يكنفزمانهأوس.ق قولهفيهاونى غبرهامن دنسها وقيلمعناسبق حكم  -ص_لىاللهعليهرس لمٍْ

انماأسكرفهو حرام  #2عن أمسامةقالتنهبىرسولاننةصلى ال علليهوسم عن كرلو.سمكفت رراجه
[وداودوالممتركل شرابأ جى الس دوصارف  +قتور واضنعكف_ارواس_ةدلااشافىءلىما أسكر |
«ىوسل قالماأسكركثيرهفقا ل |ه
يةصل
هنرعسوااللن
للهأ
لدال
كثيرهحفقراالم بار وى عن جابر بانعب

-

1

7ل

يأرب وءن على رضى الهعن »لووؤءت

اكه (

كاي رمعي لو

تطرةق

0323

0

ال

وا له

5-5

 2مغارةم! ؤذن -اجاواووفعت فىحرثم جف

1

٠

ونث فيهال لام

أرعه واجرماذلى واشتّد
وقذف بالزيدهن عصير
سوت ععد رحةره
وعنب
|ا

جرا اذاس_تره اتغطيتها
اولاعلقملسسرالةهار مصدر

 4فسن كالموعسا منقغلة
يقال دمريه اذاةف-رته

وَأِحْعَاقه من السرلانة
بذمسالسالررجولهوا
أخ

ومعاذ بن <ءولجا +2ه ٠ن الانضاراً بوارس ولاننه صلى اللدعايهوو-ل فقاللووايارسول اللهأفتنافى الجرامسر
فامامام نه

الح

اال

ل

ننهته الىهد ه! لانةوأأصل !رف الاغة الستروالتغطية وسه.

تالجر

رخالا تاخالمعىقلأى غالط وقيللانمهانب_ترهوتغطيه وجاةالذولفى تحر عالهراناللهعزوج ل أنزل
قالخران بمآيات نزل بعكةومن كرات انخيل والاعناب :تخذون منه سكراةفكأن! سامون يثمرنوها

 11لالاسلام وهى طمحلالم نزل,المد_نة فىجواسبوال ع رموماءذ ثلونك
ا

عن ار والمسرقلفيهما

كير وشسر مهاقوملة لدرنةفملدانمان عبد الرجن نعوف صنع طعاماودعا

اليهناسامن أصصاب راسلوله د_اللىلمهعا 0

فأطع.ع ,وسقاهم الجروح ضرت صلاة الغ00
حرف الى آخرال ورةفاتزلالله

ف
دون
اخ سم أيه لىمهمفت رأف باأعهااا-كافرونآاع,ده تعمل

اكتو أنتمسكارى<تتعىاموا ماتقولون فرءاللهااسكرفأوقات
لاا
ل عزوجل بلأعهاالذين آم:والاتقر نو
فيه بح وة -زالسكره فيهلىالصببح و يمر مهابعدصلاة
لت
بلاكد وتعب أومن اليسار الصلوات طني
ه
6وض
اءإكانة جلت اكار
الصبح فيه دووةت ص_لاةالظع_ثمانعة.ان بنمالك اتخذ -ذيعا يعنى واعة ودعارجالامن المسامين رفيوم
شرا كلت طمعشرة

سعدابن أبى وقاس وكان قد وى طمرأس

أقداح سيعة منهاعليها

قصنش_ديدتفنها تأرقو.هوهحاء !لا نصارفاخ 1+راجللامنضارطى
معادرفا
ساش
وانتس.واو تناشدوا ال

خطوط وهواافذ ولسههم
والتوأم وله-همان والرقيب
رعة
ألس
لثةهوا
وثلا
وله

ال بل
ولاقسوول
ولهس_تة والمعلى ولهسيعة

وثلائة أغفال لانصيبطا
وهىالمنح وااسفيح

والوغدؤ.جعلوانلاقداح
وها على
عطوهن
فيىخضري

هاو يدخل
حللثم
لعد
يد
بودهخر ج باسم رجٍل

قحادحامفندها ذن خرج
نذوصاتباء
لهاقدلحامن
أذخالتصيب الموسوم

ذاللكندح ومن حرح

اليعيرفض رب بهرأس سعدةب

أذت مفنايفتخرواعدد ذلك
عيرفأكاواوششر بوالورحتى خ
زان

!هوه وسكااايةالانتدارى

ع0

فقال عمرالاهم بينانافىا جر بياناشاقيا و بروىا نجزةبنع_دااطال شربا ل-+ر بوماورج فلقى

هعودهما
ملك
ونما
قب
حعب
رجلامن الانهارو بي دد ناض لهولانصارى يمل ببيمين لك
جه_نامع الابواء نصراوهحرة  5فم برحىهملدا قالمدافر
فاحياؤناءن خيرا-ياء.ن مقى»

واه

اداءن

خيرأهل المقابر

ننازعاؤرد
رلةكت
صراىب
لالاانما
اال
فقال<زةأوائك!لواجرون وق

لاالنىصارى
<زة-يفه واعد

فهرب الاضارى وترك ناضصهفقطعه جزة ؤاءالانمارى م تعديالرىس ولالنةهلى اللعهايهوسلفأخبره
بعل جزفةغرء لهرسول التصلىاللهعليهوس_إ ناضصا فقالعمرالاهم بينلنافىار بياناشافيا فأنزلالنه
تابيالآبة!لتىف اىلمائدةالىقولهف لهأن مم :مون فقالعمرا تتهيناءارب وذاك ب_دغزوةالاحزاب أيام
ىع -لأمنااقومكنواقد أافواشرب انذروكان
والحسكمة ف وىةو عالتتحر بمعلى ه -ذا الترتيبتعااناللله
انتفاعهم بذلاككخيراافلمأنهلومنعم»ن ارد فعةواحد ةلث ذاث لبهمفلاجرم استعملهذا التدر يج

ششدئ :ن اجر
وهذ' الرفق قال أنس حرمتاروم يكن بومئذلاعرب عبشأ تب منها وماحرملأيم
(ق) ءنأنسقالما كان اجرخ برفذرخ وانىلقامأس فىأباطاحة وأبابوبوفلانا وفلاءا اذجاء
رجل فلقحوم تالجرفةالوا أهرقه_نهالقلال بااسأنأسلوفاعنهاولارا جءوهابعد خيره_ذا الرجل
لءمج تين مسرا,بتخذهن مر مطبوحواالمفذو خالمشدو وام كشو روالاهراق
احا
الفضيخ بالضادوا ل

لوفدح ملاضيبك 4م

الدب واقلالجع فلقوعىالمرةاا كير

زيونر
جغرم
ليأو
اغذش
يأ

فصل ىحر مالجرووءيدمن شر 701

كله وكانوايدفعون تلك

هلص_لى الله
اأننرندو
مع اعتقاد تحرعهافاناستحلها كذر يذلاك و عبقتله (ق) عن ابن ع ر

الانياءالىالفقراءؤلا
يَأكلون»مهاو يفتخرون
ذلك ويذمونم نم

يدل فيهوافلىمحبمسسر

عا .نل ةالكلمت ر»خروكلءسك

ل

0

رد دشار مهاو يفسق بذلك

رحرام ومن شرب اليرفالندياوماتوهو يدمنهالم م,نتهبالم بشمربها

افلىآخرةافظا “سم (م) عن جابرأنر جل قادم من جيشانَّوجِسْانمن الون فألالنىد -النىئهعايه
ليوهسلأو.سكرءوقال
ر بونه بارطهم٠٠انلذرة يققاللهالموّرة فةالارسولان صل الت
شا ب
يشر
وسعن
يشرب المسك أن قيهمن
انم قل رسو لالهصلىالتةعليءو_-لم كلمكدرحراامم وان دلىالنههعد المن

أنواعالقمارمن العردوالك ط رج وغبرهماوالمعنى يسلونكتهالىتعاط همابدليل

لان١ 

لّصارة'هلالنار وعنائنعياس
طينةاأبال قالواوماطيتة الأبال يار ولانلّة قااللعثراقرأهأوة
ان؛لاقخصا<ولالئهه_لى

عليه وس_لم وا01
الل

اك
وه -

رخ 4روكل مسكرحرام

اخستصلانه

ظ7بزيعن ص -احافان تاترتاب اللهعاره فا نعادالرا,ل هغه كان 2<-اعلىاللهأن يسقيهمنع طينة!لخبالة. .لىوما

طيدة| مالبارسولالله قالصد يداه رانار خرجه؟لوداود#ءن مد اللهبنعبرو بن العاص ردول

ألهدلىاللعهليه ول قالءن سربؤفاعرلهافى بطنه لمتقبل صملافةس.ءاوان فمهاات..اتكفرافان
لدعت م
كذر| ترجه الاق جع ن دان بنعفان قااجلتنبوا ل رفانهاأمالحيائث فائماواللةلاجتمع

ان واد راض ورفوابة عنالقرانلم:ة.له_لانهأر بعين بوماوانمات فيهامات

اعانوادمانالجرالابوة كآأن 2رج لضافت أخرج_هالفالى.وقوفاعاي_>وفيهقطةعن

أنس قاللعن رسولاللةصلى ادهعلردول فاىذ شرسرعةعاعسرهاومعة صصرهارشار بهازاقبهاوحاماها

والحمولة ليهو بائعهاوميتاءهاوواههاوا كلها

لحت عاو بار

خرجهالترمذى

وفيهسمسائل بلالاوىفىماغ تراد قالالشافى المرةعيارةغن دمير

بدز بدوكذلاك نهع ال بزيب والعروا تخد ٠ن العس_ل وانطة واإشعير
ىى ق
العنب ال الث _د بد اذ

والار زوالذرةوكل ماسك؟رفهوخجر دقال أبوحنيفة الجرن العنب والرطبوثقيع الروو لزب فانطبخ
<تى ذه لاه حلر علا

رامناشتإلىلمت-إرروى0عر بنالخطاب أنهكت الى

بمعاضله أن ارزقالمسامين من الطلاءاذهب 'اثاهوق ثائهوفى1 ,

م ١راعحتى يذهب

منه نصاب الث يطانفانلها”:ين واالكواحدا -خرجه !اللنطسالفاىء,كسسرالطاءوام_دالكشرابالمطبو خ*ن

عصيرااء :ب الذى ذهب ثلث'هو بقىثلثه واحمج أيضاماروىءن ا<ب.ناس قالحرماتر بعينهاقايلها
وكثيرها'واالك رههن كلثمرابآخْرجه 'لنساقى واسةب ل أيضاءبى أن السكر حرام اروىءن أبىالاحوص

عن القاعمبنعبد الردن عن أبيه عن أب بىردة 'ناانى» لىاللعهايه وس لم قالامسربواولاتسكرواوءن

ف 2ل انر دن عداهاششياءعا

عائشة»وه ترجهالنالى وقالهذ احد ينعيرثا 12ل

لهنحزر ماخر
لدنأاس ان
ألنءلى:بررسولاللاص_لى اللهعايهوسلم أماابع
روى ءن اعبمنرعقما
وهى٠ن نوس العني والعّرو'لءسل واذاة والشعير واه رماخاص الءةلثلاث وددت أن رسولاللهدلى
لاالة بووأاب من أبوابالر باأخرجهاليخارى
ناليد فين غهدا اتيى اليهاالمكدو
وم (ق) عن عاش أن رسو لاللهصلىاللهالسو

6
رون بتع فق لكلشمر

رفهوحرام

البتعة راب شخذمن العس لكان أهل العنيشر بونه - #دن الاء مان بن بشيرأن رسولاللههلى اللهعليه

راوانءن الشع_يرخراوان:نالعرخ راأخرجهابوداودوزاد
بنر:خن
ول قالانمن العنب خارالوا

ف روابةو لذرةواقأنها معنكل.سكرولاتر.ء.ذى تهودوزادوان»ن العسلخرا (خ) عانعياس

كن الاذق لله

سن
اال
باطل
ررات
طاك
الك
نر كراء ذ

0ك الذالالمتهمة هوالطلاءاااطبو خ
ع
إعداط_لالااطرت
يا ريا سكرذهورخلان الاسم
ل1
9 5
لابنقلوعن معناهالموجودفيه واقلالاثايبرنىنم_ايةالماذق انرتعر بيابذهوهواسم لاخمر بالفارسية
ام
أىم يكنف زمانأهوسبى قولهفيهاوف غيرهاءناي وقيل معناسبق حكم3
 12رفهوحرام  -#عنأم سامة قالت تهبى رسوك اللهصلىاللهعليهوسل عن كل٠ سك,رومفت را ترجه
أبوداود وامفتركل ابأ جى الحس_دوصارفهفةور
كثيردفقا لهحرامعاروىء نحابر الل عاممد اللّهأنرسولاللةصل

111

وام د )!شافع عل ماناسكر

وس قالما؟  -ركثعردفقا له
انلهعا.

2

.

ا

يأرب وءن على رضى اللهعن »لووؤءت

آكلة (

لوقه

(طارةقىق

ا

فواى ايك"

 2مذارةم! ؤذن:

ييا

8

 61رو

ابجاواووفعت فىحرم جف

وت

بي"

فيها ل

٠

د 0

ألرعجهررمااذلى واد
وقذف بالزيدهن عصير
|اعنب وسوت ععد رحةره

جرا اذاس_تره اتغطيتها

ومعاذءن <ءل وج ادةمن الانصارا نوار-ولالله صلى النهعايه و |-فق لوايارسو انلهأ فتنافىالجروا اير

فانمما مذهمة لاه ةلىمسامة لال فانزل اننهنةالىهذه لاآنهواصل انكرف!لاغ الستروالت مل وس

خرالام'تخامى

ار

العق ل أى كالط ولقايملهانب_ثره ونغطيه وج ةالول فىتحر مالمراناللهعزوجلأنزل

قالخرار امآياتنرزلبعكةومن  [5ب اتدل والاعناب  2:خذون منه سكراة_كأن! اسامون يشر نوها

العقلوالمسرالةار مصدر
هن يسمر كالموع_د من فعله

وناةفبى سؤالعرومءاذيملونك عن ارولالمسرقل فبهما
جلمت
فاىألوالسلام وهىطمحلال نز ,لا
امكبيرفتركهاقوم لوقلهاثمكيروشر بهاقوم لقولهوم':فع لاناسمان عمد الرجن .نعوف صنعطعاماودعا

واثب:قاقه من السرلانه

اليهناسامن أصصاب رسولالله د ل اىعللاهره وسلم فأطع.ي .وسقاهم الروح ضرت صلاةالرغب فقد .وا
أحدهم ايه-لىمي.فقرأفل يأبها|ا-كافرونأع.دى :عبد وذنف حر ف«الىآخرال ورةفانزلالله

يقال دمريه اذاة-ريه

قكات
واهس
فونىخرأاملل
رقول
أخبذمسالم ارلروجل-ؤولة عزوجل يأيهاالذين آ:والاتقر بوا ال لهانو أنتسمكارى <ننىعاموامات
بلاكد وتعب أومن ا'يسار

ذاء
ععد
لهاب
ارم
ةيش
ارجل
لال
صان
الصلوات فك

المسرائة كانت طمعشرة

ااصبح فديوهوةت ص__لثاةمالاظعنعةران بن مالك اتخذه ذيها يعنى واعةودعارجالامن المسامين رفوم
أذت مفانفتخرواعدد ذلك
سعدابن أبى واس وكان قد وى طمرأس بعبرفأ كاواوشسر بواللدرحتى خ

أقداح سيعة منهاعليها

وانتس.واو تناشدوا الاشعارفانكدسمدقص_يدتفيها لأرقو.هوهحاء !لانصارفا  1+راجللامنضارطى

كانةسلب إسارهوصفة

فيه وة -زالسكره فيهلىااصبح و يمربمابعدصلاة

خطوط وهواافذ ولسههم

البعبرفذ رب بهرأس سعدفشجه وذحةفانطاق سعدالىرسولاللة صب اللهعايهو( وشكااايهالانصارى

والتوأم وله-همان والرقيب

فقال عمرالاهمبيناذافىا جر بياناشافيا و بروىأن<زة.نع_دااطل شرب ةر بوماوخرج فلق

رساعة
هوأال
لاثة
وهثل
ول

رجلامن الانهمارو بي هد ناض لهولانصارى مدل ببيتين لكعب بنمالاك عد ح قومهوهما

والنافس ولهجسةوالم مل

جه_ذامع الابواءنصراوه<رة * فم برىثلا

ولهس_تة وااعلى ولهسيعة

فأحياؤناءن خيراً-ياء .نمغى» وأءوات.لان *يرأهلالمقابر

والمماقر

وثلاثة أغفال لانديبطا

رلةكتننازعاؤرد +زة-يفه وعداءلى الانصارى
اب
صرى
نصا
االلالاا ن
فقال< زةأوائكالمواجرون وق

وهىالمنسح وااسفيح

هارلابنصارى وترك ناضصهفقطعه جزة خاءالانه ارىمتعد الىرسول اللهلىاللهعايهوسلفأخبره
بعل جزفةغرء لدروسلاللةصى اللهعليهوس_إناضصا فقالعمرالاهم بينلنافىانبربياثاشافيا فأنزلالنه

فىخرييطضهعوونها دلى

اتلاءآلبىةلتى افلمىائدة الى قولهفهلأ ت مم:تموون فقالعمرا تتهينايارب وذاك ب_دغزوةالاحزاب بأيام
لهىع ل اأملنقومكنواقد أاهواشرب ال4روكان
الل
عن ا
تيبا
والهكمةفىو' توعالتحر بمعلىه -ذاالترت
انتفاعهم بذلاككيرافه! أنهلومنعهم.ن ارد فع وةاحد ةاش ذلاثلمهمفلاجوماستعمل هذاالتدريج
د .ن الجر
وهذ' الرفق قال أنس حرءتاروم يكن بومئذلاءرب عيشأ تب منها وماحم عألبششئ
(ق) عن أقناسلما كاننابرخ _برفض,خك وانىلقائمأس فىأبإطل<ة وأبأبوب وفلانا وفلانا اذجاء
رج-ل فل حورتم!لجرفةالوا أهرقه_.:هالقلال باإسأنأسلوفاعنهاولارا جءوهاخبعرده_ذا الرجل
+الك وروالاهراق
الفضيخ بالضادوالحاءالمج تينشراب يتخذءن بمرمطب وخ والمفضو خالمشدو و

والوغدفج لوانلاقداح
< للثمهاو يدخل
لعد
يد
بودهخر ج باسم رحدل

قحدحاافمندها ذن خرج
لهقد ح منذوات !لانصباء

أذخالتصيب الموسوم

بادذللكفدح ومنخرج
لوفدح تمالانميبكه م

المب والال جعقلةوهى ا رةاكبيرة ٍ

يأغذش يأوغرممن الجزور الإفصل ففتحر بمالجرووءيدمن شر مهايجة احجءت الاءةعلىتحرابلهمروانه >د شار مهاو يفسق يذلاك
كله وكانوابدفعون تلك

معاعتقاد تحرعهافاناستحلها كفر يذلاك وعبقتله (ق) عن ابنم رأن رسولاللهد_لى الله

الاك_ماءالىالفقراءؤلا

يأ كلون»مهاو

يفتخرون

علو الكلمسكرخ روكلسك رحرام ومنشسربانإرف الدنياومات وهو يدمنهالم 3 ,منهالبشمرمها

فنأىلد_لىانتهعايه
عابرأن رجلاقدم من جيشانّوجِيشانمن الونال
فآخرةافظ .سم (م) نج
ال

سلم أوءسكرهوقال
للللصيلهىالوله
بسر بونهبارضهم.ن الذرةيقاللهالمرّبُ فةالرسول ا
وم عن شرايش
بذلك ويذمونمنم ! نعم قالرسول صالىلهاللةعليءوسم كرلحمسوكام ولىاانللهعهدالمن إشر بالمسك أنيقيهمن

يدل فيهاولفمىحيكبسسر

يفىهما بدليل
ا تطمسا
عنك
تلو
لمعنو يس
ارن
وك ط
اوا
معرد
ه ال
ررمن
أنوواغعاليقما

طمِئة

اهم علىاسلبخيطلأواابناءءلى ااأنان (والفتدة) الاخراجأر
رالش
االف
الاسماءالثلائفلانكدبارلنه) أىممافعلتهالسسر بةمن القت
فلثهراحرام (ولايزالون
الثمرك ( كبرمْنَالقتل) فالشهراراأموتعذيب!!-كفارالمسامين شدة<.امن لقهتؤلاء ال مين ا
يقاتلونم <تبىرودوعن د  200أى الى!2ك فروهواخبارعن دوامعداوةالدكفارلامسامين وانهملاينغ-كون عنها<-تىيردوعم عن

دينهم وم<تعىناها ااتعليل >وفلاندءبد اللهدتىيدخل النة أىي:ةالونم كيرد وك وقولهتء الى(اناستطاعوا) استرءادلاستطاعةهم
كقولاكاعدوك اظنفر تف فلاتبق علىوأنتوائ ,انهلابظفر بك (ومنيرتدد

(ه)١6

الاين حقوق ال.حد ارادمون شسارمكين )1كرعندالنة) أى أ ظمدزراءنداللةءن القدّالفى الشهر

منسكوعن دينه) ومنرجع
عن دننهالىد نهم (فيمت

ودوكافر ) أى عتعل

الحرام (والفتنة)أىالدسرك الذىأتم عليه (أكبرمن القتل) يعنى قتلابنالحضرى فالشهرا حرام
الردة (فاواكك حبطت
فامائزات ه-ذهالابة كتىعبد اللهبنأنيس وق عبد اللهبن خش الىمؤمنى مكةان عيركالشركون
بالقتتال افلىشسهرحارامفعيروهمأبا نستكمفرو بإخراج رسولالنةص .لىاللهليهوسل٠ن مكةواملين (أعساط .ف الدنياوالآخرة)
ومئعهماباهمن البيت (ولايزالون) يعنىمثسركمكة (يقاتلونكم) يعنىبامعشسرااؤمنين( حتى,رددة لمايفونه_م بالردة نما
عند يتم)يعنىال دى ينهمو«والكفر (ان استطاءوأ)يءناىن قد رواءال:لوفيه استيعادلاستطاعتهم

وفكهقول الرجلاعدوهان ظفرت فلفاىتيق عولهىووا:ق انهلايظفر ب(هومن يرنددمن عن دينهفت
ليهى ردتهق ,ل أن يتوب (فاؤلئك حبطت
عم ف
تدينه
وهوكافر ) يغنىومن طاوعهم م -:ك فكيرجعالى

للمب_امين .فالىدنيا من

تكارلااسلام وفالآخرة

من الثوات

وحسن الاان

ترئهديمقت:لوتهبيونلايست<ق الميراث (وأوائكالنهااربه-م
فالخدرة) وزهووأنجالم
امل(آ
واط
أعماهم) أنىبيط تلاأعم
لا
وفى
ه_ذا
يا
نمين
دلم_ا
ليأل
الهف
من أقار ابلمهؤمنين ولابنصراناستن ص رولاعدح ولايثنىعايه ويكون ما

فيهاخالدون) وعمااءتج

مال
أع<2
اوالبعهلىو> بط أجرها افلىآخرة وظاهرالآبةيقتهىأنالارندادانماتتفر ععليه الثافىرجه اللهعلىأن
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الاحكام
الردةلاتحبط :العمل جحتى
األزندةلاتحبط الاعمالحتى يموتالمرتد على رد نهوعندألىحنيفةان الدرتحبط العملوانسم(وأرلئك
أحاب النار)يمعناىالنذيوناعلى الردةوا!-كفره ,أصماب النار(اه .فيهاخالدون)أىلاخرجونمتهاأبدا
ب
انأ
دلكأ
عتبد اللهيبندش و أصحابه وذل
(ناآنالمذنبواوالذين هاجرواوجاهد وافىسديل اللة)نزل

عوت عامهاوقاناةف_دعاق

الخيط بانلفرسدةبة_وله

تعالى ومن كفر باإلاءان

السرز بةقالوايارسولالنههل ن جورعلى وجه ناهذاونطمع أنيكوناناغزوافانزلالنههذهالآبةوعن جندب

فةدحيط غبله الال

اعبنداللهقاللما كانمنأمسعبدالنةبن دش وأصدابهوأى ابنالمضمرىما كانقال بعضالمساسن

ل نماطنلق لاحمل
عا:د

ياكنونوا أصابوافىس فرهم وزراهفأليجسرفطامنفزيلادنهه_ذهالآيةان الذنيآم:واوالذين هاجروا
أى فارقوامسا كنه وعشائرهم وأ.واهم وفارقوامثا كنةاله

ديارهم
أمصاره .وجاورتهم فى
ركين فى

فتحواواعن المشمركينوعنبلادهم الىغيرهاوجاهدوايعنىالشرركينفسىيل ابأنى ف
حاب هبه السيربةجهادا (أولئك برجونرجةالله)
ابلهلا

طاءةالنمؤعل

أىيطمعون ف نيلرجةاللها خبرانهمءلى

رحاءالرجة وقبلالمرادمن الرجاءهناالقطع فىأصل الثواب وانمادخل الظن فىكيته ووقتهقالقدادةاننى

ونالذين هاجرواوساهدوا
اذب
و ال
نلان
مفةا
آناء
اهنعالىعلىأصصاب مد هلىاللعهليهوس_لم أحسن الث
سفبىيلَالله أولثك يرجون

رجةاللههؤلاءهمخيارالامةهذه ن جمعلهماللأهعل رجاءك تسمعون وانهمن

عاللىمقيد وعة_د هحمل

عليهفهو بناءعلى هذاونا
قالتالسرية أكون لنا
أجرالجاهد بن فىسديل الله
نزل (انالذينا:وا
والذين هاجررا) كن

 0عار هم دحاهدوا

رجاطلب وم
امكشين
فنهخراب (واللةغفور ) أىلذنوب,عباده (رحيم) به ومالمعىأنهت اعلىغفرلعادالله فىسبلالله)معر

 ١بنخش وأصصابهمالميعاموابه وولدء زوجل(إسماونك

لنلرجهت)
اجو
ير

عن اندرو الميسسر)الابةن ازتفىعمربنالخطاب

ولاوةمعا ءلان(أولاتك

خبران قيلءن رجاطلب ومنخافهرب (واللهغةوررحم ) تلز+لفراأر آبيعاتنزل>كة ومن كرات |انخيل

امكاوننيثسر
ساف
مكر
لهس
والاعناب:نخذونء ا :

بونها وهىط,-م<-لال ثمانجمرونفراءن الصحابة قالوايارسولاللهأفتنافى لجر

فانهامذه للعقل مس لبةإكالفتزل(إسملونك عن اجر واايسر (دمر مهاقوم وبركهاخرون ثمدعاعبد الرجن نعوف جاءة فشر بوا

قر دوا الصلاةوأنتسمكارىفقلمن يشمربها ث دمعاءتبان,ن مالكجاعة
.يز
اف
لدون
وسكروافأم برعأضقهلميفاقأبهاالكافرون عبدمالتعب

قلماسكروامنهاخاصمواوتضار بوافةاليمراللهم بيلننافى مربيجانراشوافايالفزمزلياءس.سارالى

قوا لدفول نممنتبنوفقالعراتتهينا

١6
بعبراطما كانابعتقبانه فتخلفافى طلبهومغى عمد اللبهبقيةأمصابه <تى نزلفىبطن كل بين مكةوالطائف

فبنهاهى كذ إك اذ ميتبهمع يراقر بش نحملز بداوأدماوتحارةمن تحارة الطائفوف العيرعمروبن
ااب
 .- 2بن كيسانو عئمانبن عمد اللهبنالمغيرة ونوافلللبهناعملدخزوهيان فامارأواصص
ال

(قلقال فيهكير) أى

كر قالميمدأ وكبير
انم

رسول ناجل الإقعانةودراا

زلواقر سامنهم فقالعبد اللهن ججش انالقومقدذعرواشع

رف
شم
علقكواارثس:-بن حأصن
خيرهوحا ازلا بتداء بال-كرة فا<لقوا رأس رجلهمك وايتعرض طم فاذار اومعحاوةأمنوا -خ
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جنيىاومى بذاك اتحر القدال فهوق 'اسائلين رسولًالئهملى التعليهوس قولان
ا|لشهرا رام ريع
ا

أحدهما أنه ال 4-ونس األوارسول اللةدلىالنعل».زب لهلأخطؤاأمم أصابوا وقيلانال مينكانوا
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٠
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لدهاا

وضع الودف مباافة
كد

الفح لاهح,رة ك|انه فى نكفسرهاحة اقرط
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وان ثق عاي؟وتزرلف

سر بابشوارسول شل

فلواالشركين
اللهعليهو»! ان
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(مستهم):ديانلاءثل وهو استئنافكا أنقائلاقالكي كان ذلك امثل ؤقم!ل مستهم
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| وهوواأسمه ئ اروس
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الزسول ومن معه من
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تممراللة فسكونوايامء شسرااء لك

هانر
نف
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جمرون الوح و«وشيخ

0
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عطاءال+هاد تطوع والمرادمن الابه أكداب رسو ل !للد لىالله

3

هه لا يعتدم,أ الأأنتقع موقعهاعن الحسن

ه'ى!ف2ىطوع (ومأنفع لوامنخيرفانالنهه عليمف)يجزى عليه (كتب علي القتال) درض عليكمجهادالدكفار

الأورى أ

وححق

تناللنفاسوافيه)
(ايحكم)اللّأوالكتابأوالنى الفمنمزلعالياه(خبي

()6١

01110

ودعلل آذم عش رصكائف وعلى شدث ثلاثون ماكر
المنزلة .ن السماعمائةوأر بعة كتدّبأا

سوق

 3موسى عشر دكت ثوفالورا  5وعلى داود الزتوروعلى عسى الاكيل وعلى ت#دد_لى اللهعليه وس
ْ

ايومالقرآن(ايم؛باليناس)يعنى الكتابوائما أضيف الك الىالتكتابوانكان الاكدوالته
لذى |نزلهوقيلمعناه ليحك بين |ل:اسكل :ى بكتاءهالمنزلعايه
ىيحك اننبةالكاب
نل

2

لي الىالسكتابأوالنىمجازواللههواعًا ال5مفقيق(ةفيااختلفوا يأف اق الذى
ا

بعدمأ كانو يتقان عليه (ومااختاف فيه) أىف اح (الاالذينأوتوه) أى أعداوا

السكتاب والمرادبهااةوراةوالا نيألووتالوذيانليهودوالام ارى واختلافهم ه وتكفير بعضهمبعضابغيا
وى
اد صل النعليوسل
وحسداوقي لاختلافي .م هونكرفهم ونيدموقيل الكثايفةيه راجعة

|فيبده الانفاقا موااختاف

ذ.سه)فالحق (الاالذين

أونوه) أى الكتاب امازل

لازالة الاخة_لاف أى
ازدادوا فى الا+تلا فالا

أنزلعلمم التكتاب (من
لعد ماجاءتهم البينات)

على صدقه (يغراينهم)

منصبوه دلىابلهعله وس| الاالموود
رللارصوح الالألاتسال

مفعولهأى حسد أيدنهم

الذين أونواا!كتَاب بغيامنه,و حسدا (من بعدماجاءتهم البينات)أى الدلالات الواضحات علىصحة +:و.ة

وظاماط رصهمعلى ال نديا

تدصلى اللهعليهوس_ل (اغيادنهم)أى انهملهمقط معذرف العدول عنهوترك ماجاءيه واء اتركوااتياعه

وذلة انصافمنهم (فهدى

(مناءآق) كن فهدىاللهةالذين آمنوالمءرفة ماا+تلفوافي»من اق وقيل هومن المقلوبوالمء-نى

فيه) أىهدى اللهالذن

2

ومااختافقى ا

دودطاب الدنياوطالارياسة (فودىاللهالذينآمنوالمااختلفوافيه) أىالى مااختلفوافيه
بغاياوو<س

اللهالذنكمنوالما! ختافوا

اجلعةلفههودتىءالى
كانه الذانامنوالاحتى اذى اخملةوافهوكاناختلافهم الذى اختلفوافي»ه ال

آمنواللحق الذى اخداف

 00102حكن الآخرون

فيهمن اختاف فيه (دن

ذد|هم|ليوم الذى اختلفوا فرهفهداناالله
هاتارا وتدناه مفنهبع
السابقون بومااقم امةأونوااءكةتابمنقب

الحق) بان ااختافوا

_لامية المها (ق) عن أبىهر درةقالقالر.
هاذلهاالاسمة

فغدالامودو لء_دغد للانصارىوق٠ روابة قالس_معت

رسولاللة صب

اللهعل».وسل قول"بحن الآخرون

قبه(بإذنه)بعامه (والله

[اساقون بيد أهمأوتواالكابءن قبا اثمعذ ابومه ,الذىفرض اللهعابي .فاختافوافيه فهدانااللهلهزاد

6

ساق يعنى لومالعةثما تفةافالناس لناتبع الهودغ_داوالنصارىبه_دغد (م) عن حذيفةقالقال

مستقهم أم<سيتم) أم

من رشاءالى هراط

منتطءةلاءةه إةلان شرطها
أنيكون قبلها ه-هزة

الآخرونمن أهل الد نياالاولون باولمقيامةالقغى طمنوم القيامة قبل اخلا'قوة.ل! ختافوافىشأن

الاستفهامكولك أعندك

تاك ودجو اائرت آلنزث|ادس رصاتالتضارىالى الامشمنرقاواهلنه الىالكعيدة
دام جمروأى أبو-ما
وق ال اىختافوافى الص_يام فيدانالثهات_هررءضان واختلفوافى ابرفاقهياملتالمهود كانمهودياوةاات عندك وجواءهز «دانكان
التصارى كتاكنمرانءافي_ اناالطهإلى١اق ؤةانا -كاننيفا مساماوا+تلفوافىعسى بفناضارعمهود

ددر ذا رعر وان كن

االل فىذلك كاهاالتحق والمعنى فهدى اللهالذينآمنواالىا اق الذى
ورطوا فيهوالادارى] فرطوافيهؤ د ن

عندهعمن وأعاأم المنقطعة

(بإذنه) لعنىبعلههومس دوارادنه (واللةبدىء ٠ن إيشاء الىصراط مسةةيم)

فتقعبعدالاستفها .ولعد

١
1تاف فيه من
خ

ارات فىغزوةالاحزابوهى

غزوةالظ_:دقوذلك

اليروتكون

 0 1ماأصامهم من.اطدهد ولاك دوا لوف وال,ردوضيق العيش

الذىكانواة..هبوممد

واطمزة والتة_دير بل
أحسبتم ومءنئ اطمزةفيها

مج قولهعززوج-ل
اناا-امين
0

(أمحسيتم أنتدخاو النة)

0

روك 0

عهنىبل

لاتقردروا نكاراليان
فسويا  0الغاوظارلانحملن 0

الهو
وأطدرت

ام

واستمعاده اذ كرما كانت
عليه الاحممن الاختلاف

ا

1

ا

بون ٠

0

البيذات تشحريه»:الرسول!للةصبى اللهعايهوس[واءؤوخا

 0لاندماء والرس_لىهمن لمات

ران

على اانديين بء_د مجبىء

على الشيات والصيبررمعالدين اختافواعليه.ن المشركان هل السكتاب وانكارهم

ىأبلغ(أم <سبتمأنند خلواالجنة
ىريق الالتفاتانم
لآيانه,رعدارنهم هقالط ,علط

 0سسحرونمر'نالذنأمنوا)
 101دون عامرالدنيا

0

90

1

لهفا أوكن يطلب غيرها

(والذين اتقوا) عن
القرلة :و«سم
الفهِ -اء

١٠ ١(.0

كانواب خرونمن فقراء!لؤمنين ابنمسهودوجمار وصهيب ونحوهم

| زد بس خرونمن الذينام) :ع ىا نالكفار سةبزؤن بفقراءاؤمدين قالان عباس مثلعبدالله

امبسنعود وصمارٍ بنباءسرودهيببو بال نظرائيموقءال كانوا.قولونانظروا الىهؤلاءالذبن يزعم مد
اندبغاببم(والذين 'نقوا) يعنى الفقراهمن المؤهنبن (فوقهم) أىفوق السكفار (بومالة.يامة) لان
اافقةراءفى عليين والكفار وا انافقين فىأ سفل |!سافلين( ف )ع ن حارئةنوه بانه .مم١رسولاالهعبق

هؤلا 3

يف مساتفطءوأ قم على التهلابره أخليارم بأهلالناركل
عكل
اللمعليهوسإ بقولألا أ خبركبأهل الضجدة

 .6لو م(فوقه -

عدّل جواظ جعظظارى مسة كيرا!عةل الفظ الغليظ اك_ديدفىالخصومةالذى لاينقاد لخيروا<واظ الفاجو

القياءة)لانهم فى  +لدعالءة
وهمى نارهاو به (واننه

رامن رباع مجر
<ساب) بغبرقتيريعى
انهبوس-ع على من أراد

التوسعة عليه كاوسم على
قارون وغ_يره وهذه
التوسلعة عليم من الله
كمةوهىاسةدراجم

بااتعمة ولوكانت كرام >
ادكانااوٌء.ون أحقىبها
 ) 5كان الناس.1ة
واحدة).ممفةان  -لىدبن

الاسلام» نام لح-

دليهها السلام أوهم نوح
وه نكانمعهفى|اس_فينة

فاختلفوا (فبعث الله

النديين)و يدلعلىحذ فه
قولهتعالىاي>> بين!لاس

الختالفىمشتهوقيل هوالقطيرا!طين وال+ءظارىالفظ الغلمظا وقيلهوالذى يقدح عاليس في أهوعنده
(ق) عن اسامة بنز بدعن النىصلىالنهعليه وس قالقت علىبابانة فكان عامةمندخلهاااسا كين

وأحواب ال+دببوسون

غ_-يرانالناابرة_دأ م مو,االاىناروقت على بابالنارفاذ!عامة من دخاها

النساءا مدبفتحالجيمهواحاظ وا اغنىوكثرةالمال واه برزق من بشاءبغبر<_اب) قالابنعراس يعطى
كثيرابغيرمةدارلان كل رايد خلءليهالمساب فهوةاءل والمعنى انه بوسعلمنبشاءم ن عباد «يوقريزلقه
'فلىد نياولااحلاسآ_يخرفىةوقيل معناهانه برزقمن بشاءمن حيث لا>تست وةميعلذاه انه برزقهبغير
أسةحةاق وقمل معناهانهتعالىلاحداف نفادمافى خزائنهحتى حتاج إلىحسابلما حرجمنها لانالحساب

اغا يعونام»لقدرمايعطى واللةغنىعالمعاء لىولاكاف نفادخزائ:هلانهابين الكاف واانونوقي-ل

معنادان الله.قثالرزقعلىمنيشاءو بسسط الرزق ان يشاءولايعطىكل واحد علرىحقادجته بل يعطى
زاقسوفيلاراية ة للهأعطارت هذ اورم تهذاولا
ل برل لاعمتاج اليوهلامعارضلهفى حكمهو بح

لأعطيت هذ ! 1كثرمن ذاك لانهتعاليلائر .كلهفى .لكهينازعهولاسئلعمايغعلوقيل>تملأن
يكون المرادمنهمانعطى اللّهالمتقين ف الآخرةءن الثوابوا اكرامة بغبرحاسيةمنه طمءلى مامنبهعليهم

اانفادلهولا! نقطاع وقيلانهتع الىيعطى هل الجنةالثواب والاجر بة-د رعأماطمثم
وذلك ان نعيةل
لفضيلهم بغيرحساب © قواوجل( كازا لناسأ.ةواحدة)أوعلىدين
اال
هِلك
نفذ
ميهم
يتفضل عل
وادةيل هوادم وذر ه.كتاننواسامينءلى دينواحدالىأن قل قابيلهابخيتالففوااوقيل كان:لناس
على شر ءءةوا<حدةم ن اق واط دى4ينوقت ادم'لىمب.هث نولثما +تلفوابعث النهتوحاوهواوالل

تولقمله مأهل السفي:لين الوم فو وكاوازن
رسول يعتموعت بعد ار ل

تان

وفانةوق لمآنالعر بك ناتعبلىراديهنهيم عليهالام ىأ نغيره جموربن لبى وقيل كاالنناسأمة

ذمااختلقوا وه وقراءة

واحدة<ين أخرجوامن ظهرادم لاخدامئاق فقا لاس تبر بك قمالوابلىفاعترفوابالعبوديةوم يكونونا.ة

ع_.دائله كان النامر آأمة

بى والحس دوقليان آدمو<د هكاناءة
بسن
لوا
اخلف
وا-دةغيرذاك ايوم ثملماظهروا الىالوجودا

واحدة فاختلفوا وقوله

واحدةيعتىاماماوةف_دوة بيقتدىبه وانماظهرالا+تلافعدهوة.ل كان!اناس أمةوا<_دة لىالكفر

تعالى وما اكلاناسالا

والباطن

بدل قولهفبءثاللاهلنبيينفانقلي ليس قد كانفيهمءن هحومهسابيلوشيثوادر يس

وا
نلنا
كلىاانا
أمةوا-<-دة فاختلفوا أو ونحوهم فاجواب إن الغالبفىذلك الزمانكان الكذ رونالاهغكااب وقنيال|لابة دسلتع
كان اناس  1ةودف

كفارافيعث الله النبيين
فاختلفوا أب -م والارل

الارجه (مدثيربن)

أمةواحد ةويس فيهامايدلعلىانهمكانواءلى اسانأوكفرفهوموقوفءلى دليل منخارج (فبعث الله

رآن
الننبوين ) وجلتهممانةالف وأربعةوعثسرو اننهأاالرسلمنهم ثلهائةوثلاثةعث رامذكورونمانمل.قف
)عثنوىاب لن من وأطاع (إو.ذر بن( ف
بإسماءالاعلام نمانيةوعشمروانلنإبمبشر بيانلي

اظصحة الابدان
بااعقابلمن كفروعكهى واتماقدمالبشارةعلى الانذارلانالبشارة تجرى حرى|-خ

تقدم أوأنزلمعهم اآتاب)
لنأ
ىل ,فاكا
بالشواب للمؤم-.:ين |والانذار >رى نجحرىازالةالمرض ولاشك!نالمقه.ودهوواللاو
ْالك زدكورال" وأنزلمعكلو احدالكداب (بالحق) أىبالعدل والصدق وجلة الكت
(ومنذرين) بالعسقاب
حدهنهكمدابه(بالق)بان اق
لدكافر بنوم'مساحالان(دأنز لمعهم الكةاب)أى معكلوا

الممزلة

يعضالامور فترجع اليهالإمور

(وقضى الام)أى ومأعساهلاكهموذرغ منه (واىالنةترجع الاءور) أىاندملك العياد (9غ (١

باولمنشور تعراجلامور

فن#تحيل ذلك فى<قه ته الىفثدت بذلاكان ظاهرالآبةابس مىادإفلا يدهن التأو يلعلى ساهليتلفصيل
| فه-لىهذ اقل فىمعنىالآبةهل ين رظون الاان,أتم.مم النهبالآيات فيكونج ءالآيات حي للتعه الىعلى

.تت كان شاى وجزة

 1التفخيملشأنالآياتوقيلمعناالاانيمأ م انهوهوذا التأودلان اللةتعنالى فسروق
آنةَأخرى فتهالهل ينظ رون الاأنتأتموم الملناكا و يأ أميربكفصارهذا امحسكممفسمارطذا الحمل

فنقات فتحة اط_مزةالى

كدف 5
فى هذهالآبةوة .ل مءنامي نيهاملنهعاأوعدمناعلحساب وااعقان

مايأ بمكان أسهل عاممفبابالوعيدواذالميشذاك كان بلغقل كعدل ان
لان

لععض

«لنظرون الاأنياً0

بلاعايوم اذلوذ كر

اين عد -ذفها واستغنى

عن همز ةالوصل فصارسل
كون

الفاءععنى اك١ءلان

المىن الغ-ماموالملانكة

وهواص لارسول أولكل

والراد العذاب الذىيأتىءن الغسمام معاملانسكة وقيلمعناه اينظرون القاهأرن,األنلههوع_ذابهى
اء لقانت!اغمام مظنة الرجةومنه ينريلهالمطرفاذ! كا بسثل الكفرة بوم
سذامبف
غلء_
لرانا
انات
ت كا
لان
قام ف
ظللمنالغه
القيامة (ابسنرىائيل م
أ<_دوهوسؤال قر 2

م لمنهاله-ذ ا بكانأعظم وأفظموقيل نازونل الغمامعلامةاظهورا لقيامةوأهواطا (وقذى الام)
أى وجبالء-ذاب ورفغ من الحساب وذلكاللفّصهلالله_ضاء بينالعباديوم القيامة (والىالله ترجع
الامور ) أىالىالنةتصبرأمورالعياد افلىآخر:ان قلتهل كانت ترجم اغلسىيردقات اأمنو ,رجيع
لىئواب
اعل
بازى
لالج
اانه
سلق
الاعمام
ل اع
لد اوالاسرتواحكن المرادمن هذ
العبادتر
را
باب وجو
والء-ق

فاوا أفعالهالى سواه فاذا كانبوالمقيامة
ضلادني
وهوانه1اعبدقومغ_يرهفى أ ا

امم

منآارة ضة)

علىأيدىأا 00وهى

00

وانكشف الغطاءرد واالىالهمأضافي«الىغيرهف الدنيا و قولهعزوجل (سلنىاسرائيل)الخطاب

دين الااسسلاتمفوهامية

اكللرا ادءهذا السؤال الغلاتانق
يودسال
ليي
لاالنىنصةلىعايهوسل اس وان بوال

أوخبرية (ومن يبدل نعمة

اللهعليهوت -ل قدعامهاباعلام اننهانيااموتكن 1رادمهذا

0
2يخ
السؤال التقر يعوالتو ب

)هى ا بأنهوهى أجل
الله

الاءراض عن دلائل اللةوترك اهلشكروقا”را دعن للجوانامدن رويك كيراالعم التتىىأنعماعلى

نعمة.ن الله لامها أسباب

سلفهم  1 0تشاهمعن آنهبن( أىمندلالقواضحة عنلبىوةموسىعايهيه |اسلام ماثللعصاواليد

اطدى والجاةهن ااضلالة

البيضاءوؤاق البحروانزالاان والساوى (ومن يبدل تع_مة اللهمنبعد ماجاءنه) يعنى يغيرالآنات الل وتبد يلهماياهاأنالل أهأظهرها
جاء نهمن اللهلاهاهى سيب اطدىوا لنحاةمن ااضلالةءو'قيل مفىحت اللهال ادلقعلى نبوة د ص_لىاللهعايه

جكون

وس وذلك نمأالككر وهاو بدلوهاوقيل |١رادبنع النهعهدهالذىءه :اليهمقلبفوابه (فانالنهث_ديد

خحاوها ساب صلالةيم

يان هداهم

العقاب) يعنى لمنيدل نعمة الله جُُقولهءزوجل (ذبنلاذين كفروا امياةالدنيا) رلك فق 22

كقولهفزادتهم رحس الى

بدوقيلنزات
العرب أبىجهل وأعتابهلانم_مكانوا.تنعمون عا سط طمفى ا:لردامن المالو ,كذبوأنعا

رجسه,أى وحرفبوات

افلمنافقين عبد اللهبنأنى وأصابهوق_.ل نزفلىترؤساءاليهودو تمل انهائزات فاىلكل وامز بنهو

الكتب الدالقء_لى دبن

اللهتعالى بدله-لقراءةمن قرأزبنبفت-ح الزاىوذلاكانهلامدنع أنيكون اللةتعالىهوااز بنطميا

جد ءايه السلام (منبعد

أظهره افلىدنراءن الزهرةوالاضارة والطيب والاذةوخاق الاشياءالكديمةوالمناظ حسر:انة وانمافعل ذلك
فباع الميلالىالاذات و<حب
ايّلاء لعبادهوذلك انهجء..ل دارالدنياداراءةلاءواء<:ان وركبالط
الشهوات لاعلىس_بيل الالاءوالق-سرالذى لايمكنتركهبل على سابليلتحبب الذىكيل النفس اليهمع

ماجاءته) من بعدماعرفها
عرفيفكاتها غائيةعت#ه

امكانردها عنهفنظر االلاقدانليىااً كثر من قدر هافاتوم حسنهاوزهرتهاوز ينتهافا<ءوهاوفتنوامها

(فاناللهشديد العقاب)

دتحلتاعنة اذالم
وص

اف
يلهم
نىأمه
دال
لهتع
انان
ءلن التز بي
دنا
ال|
وقي
تى ,قأباواعها وأحيوهافكانه_ذا الامهالهو من أسحقه (زبن لاذدنالتزيينوقيل انامز ؛نهواسيطان وغواةالحن والانس وذاك انهمز يذوالاءكفارا رص على الدنيا
كفرواايوةالدنيا)اازن

وطلمواوةببحواطم

أ الآخرةوق_لأوهموه ,أنلا آنخرة !يق لواعللىذاتالدنياوطلبالحرص عليه

وهذا !ا أويل ضعيه لان قولهتءا ىز بنلاذين

كفروابتذاولجيع الكفارفيد خل فمهاك_يطانوغواة

اتطاطه ادو وهذا إاز ناد ديان كونغاراطمةة كدت مه أطءف قول١ اءا .ترلة

هوااك_يطان ز بنطم

الدنياوحستنهاق أعينهم
ا بوساوس :وحيبها| أيهمفلا

ا بنلذينكفروا اليو ةالدنيا

١.

(ولا نبوا خطوات

الشرطان) وساوسه (انه | ادخاوافىات

 1عدومبين) ظاهر

العداوة (فانزلام) عاتم
عن الدخولى م( من

نمات)
دابجايءت
باهلم
أى الج الوا
75

االاسلام وشمرإالعهكافةوهذا|الممنى ليق بظاهر
أ وقيلبحةلأن برجع الاىلاس_لاموالمعنى اد خلوافى ك م
بيرم
ْ

هذه الآبةالاسلا متمانيةأسهم فل
قال حذيفة بن العان فى
أمسوابالقيام مهاكلها

زاتوالصوموالحجوا!  0ة والحهادوالام للعروف ؤالور
ل ك
| والز

(ولاتتبعوا خطاواتٍالشيطان)

ىّ

ان

مادعية الىالدخول 3ه
هوالق (فاعاموا انانله
ع  60غات لاعنعهثئّ

من عنام (عكيم)
لايءذ ب الاحق وروىان

قارثا قرأغف ور رحخدم
قدسمعه اع

أىانلقايادوا لطاعةلانا _ل المالاستب_لام وهوالانة ياد كافةأىباجعك ولا'تفرقوا

الىيقرا

القراآن وأنكره وقال

لبسهذام نكلامالله

اذالحكم لايكذرالغفران

ارال

الصلاة

وقد خابمن لاسهمله

يعنى1ثاردفماز بنلم «ن كرحمااسيت ووم الابلوغيرذلاك وقيلولا

لتفتواالاىلبهاتااتى بلقم"( يأ م حاب ااضلالةوالغواية والاهواءااضلة لانم ناتبعب_:ةانسان
ظقدتبعأثره (انهل>عدومبين) يعنى الشيطان فانقات عد اونهبارال الضمرروالةاءالوسوسةؤ كيف
ف
إصح ذلك مم الاعتقادباناننهوالفاعل

يم الاشياءقات انبهحاول|يصالالضرر والملاءاليناولكن الله

| منعدءن ذلك وأمامعنى الوسوسةفعلومانهبز ابلنمعاصى وااتقاءالشيهات وكلسبباوقوعالانسانق
مالفه الثةفال

فيه_ده بذلاك عن

الثواب فه-ذامنأعظم جهات الع_د اوةفان قلت كيفيصح وصف

 ١شيطان بأنمهب ينم اعنالائراه قلتان اللهتعالىبينعد اوبهناهى ذ-كانه بإنواانميشاهد (فاذزاامم

 1ملعموضلامرقالاءن عباساشرركم(منبعد ماجاء>_:مالبينات)أى الدلالات الواضحات )ماعاموا

اناشهعز يز)اىفق نقمتّهتمنخالفهغاابلاي زهمئ (حكيم)إعنىانهلاينتقم الاححقوال>كيم ذوالاصابة
فىالاموركاهاوق الابةوعيد وتهديدان فىقلبهشك ونفاق! وعندهشبهة فيالدين ُ قولهءزوجل (هل

نظارون) أىينتظرونالتاركون الدخولف السوالمتبعونخطواتالشيطان (الاأنياتيوماللهفى
ظلل) جع ظلة (منالغمام)

يعنى السعاب الا.يض الرقيق سمى تاملانهيغوو إإستر وقمل هوشئْ غير

نى اسراثيل فىتيههمو«وكهاملةضباب الابيرض (واللاتكة) أىونانيهمالملانكة
لباولميبكن
االا
ىفسيره بسند متصل
الطبرىف ت

ع0

مهء نابنعباس أن النىصلىالنةعليءوس(قالمنالغمام

عند الزلل والعصمانلانه

وروى

ون)
ظه(رهل
نعلي
اغيراء

طاقاتاق اللفعزو حل فمواحو فاوذلات قولهتعالىهل ينظرونالاأنيأنهم انهفى ظلل» ن الغمام

والملاكةوقذى الامى قالعكرمةوا الائكة <ولهوقمعلناه<ول|اغمام وقيل حواللربتبارك وتعاك

ماينتظرون (الاأنيانوم
واعلا نهذ «الآبة»ن آناالص_نمات وللعاماءىآيات الصغاتوأحاديث الفا ت-مذهبان حدهماوهو
الله) أى أمر اللهوبأسه
كقولهأو يأ اص ربك

يا واناق 1
ع-ذوف ععنى أنيأنمهم

مسذهابف دهاذلامةواعلام أهل ال_:ةالايمان والتسايملماجاءفى آباتالصفات وأحاديثالصفات

وانهدحبعايناالاءان بظاهرهاونومن مها كأاجاءت و نكل عامها اتلىاعللاهلى والىرسولهصلى اللهعليه
وس

الىمخزهعن سمات الحدوثوءن الحركةوالسكون قالالكلى هذا
معالاعمانوالاعتقاديان النةتع

ابليلأه_>للدلالة عله
بقولهاناللهء_ز بز (ف
والليث بنسعد وأ-جد بن حذيل واسدق بنراهو بهيقولون فىهذهالابة وأمثاطااقرؤها كاجاءتبلا
ظلل )جع ظلةوهىماأظلك
كيف ولاتشبيهولاتأو بلهذامذ هب أهل ا :ة ومعتقدسلفالامةواًنشدبعضهمف المعنى
(منالغمام) السحاب
هفسهفى كتابه فتفسيرهقراءنهوالسكوتعليه
من الذىلايفسسر وقالسفيانبنعيي:ة كل ماوصف اللهن ن

للساحد أن يسرهالاالنه ورسولهوكان الزهرىوالاوزاعى ومالك وابنالمارك وسقفيانالثورى

ثلل
م ان
سدتنا
عة.

وهوللةب ويل اذ الغمام

مفانةالرجة فاذا أتزلمنه
العذابكان الامى أفظع

وأهول (واللا2كة) أى

وتأق اللائبكة الذبن
كوا تعن مم لطاذ
حضوره-م نوم القيامة

دفانه» ولاذانهثئع عقيدةصائت

 آتنااله_فات,اسرها * وأخمارهالاظاهرالتقاربعوٌنيمسا كنهفهمعةواناهوتأو بلناقفعل الامبالمغالت
ون

وئركب لاتليمسفنافانها #لتليمدين رءخبرالمرا كب
اهءواللة -كلمين وذلاث انه جع جيعالمنكامين ٠ن العقلاءوالءتير بن
الم ج
المذه_الثافى ورهوعقو
صاب

|(نظ رعلى انه نعا إىمنزهءن الجىءوالذهابو يدل علىذلك !نكل  ,بأيصح عليه|نجىءوالذهاب

0

اسكون وهمامحدثان ومالاينفك عن اند

فهو دك

اندم ال

0

/ا١
ب شمرقم العمامةعنرأسهوقالأناالز بير ابلنعوام وأىص_فية ننتعر_ادمطاب
1
حى القدادين الاسود سدانضار بانيدفعانءن«اشماطمافانث؛ 6ت نماضاتك وان شثتمنازا :وان
هرم فاذتمرؤوا إلىمكة وقد مالزسروصاحمه المقداد على رسو لاللهصل اننا عليهوس_ل وجبر بل

عذدهفاليا  -#انالملا لراهى مهذين من أدحدابك ونزلف اىلزببروالمة-دادوءن اناس منيشمرى
يىب
هت ف
صنزا
نفس» بتغغاءمىضاالتله دينشمربنفأسهمابائزال مدب عن خشبة» وقالأكثرمافسسر بن
راونىواء انس الى الروملانم:ازط-م كانت بأرضالموصل فاغارت الرومعلىتلك الناحية
لن
اابن

سنيب وعطاء
مب
لهيد
الس_
بودؤهوغلام صغيرؤنثابالروموا.:ا كانمنالعرب!بنالغر بقانسط قا

ن مشر قر بفشنزلعن راحلتهوة لما كان والنةرؤف,العباد) حيث
منف
ربعه
أوبلصهيب مهاجراالىالنبصىل اللعليهوسمفان
فىكناتهوقال واد لائلهوىاأوأرىبكل سهممىماضرب بسبنمىاتى

0
ل

هدعلا .يوس دل بزاتووم٠نالقاس
لله
للال
لء فقااوانت قدسل فاماقدمعلى راسو
دؤ :ككة وخامسل

أثام_معلى ذلك (يأيها
الذين آمنوا ادخ_اوا فى

 09:1قرو راتسل اشطيدرسار هاي أمإبحىوتلاا

الل) وفتح السين

ترون فرتعن الآنيةئهزات فىالل ؛باقىالكافر ذ.ول لول لاالهالااللهفيأ

حجازى وء_لى وهو

لالئةلاثمربن نفسى للفهتقدمفقائلوح هحتى قتل وقمل ئزات هذهالابةفى الام
أنيقوطاة ول ال و

الاستسلام والطاعة أى

00

بإلعروف واانهبىعانلمنسكرقال ابنعباس رذىاللهءنهما أرى مينشمرى نفسهابتغاءعس ضاتاللهبقوم

استى_اموا لله وأطيعوه

فيص هذا بتةوىافلالذهالم :,دلوا ننه العزةبإلاثمقالوأناأثسرى نفسللهفة|:لهوكانءلى كرمالله
و<ههاذاة ,رأهذه الآبةيقولاقنتلاوربالكع:وسمع تمررجلايقرأهذه الآبةرمن الناس م«نثمرى

نجغااءلصلذةاتوالالهنفقاالاعليهراجعون قامرجل قأمىبالمعروف ونهى -عن المندكر فقتل
ااب
نرفسه

[أعنأبى_-ءيد قالةالرسوا لاه سل اللعهليهول من أ ظ الياهدكلهعدل عذد ساطان جارخارجه
ةف

ْ الترمذىو

وشعروه م نن أىباعوه والمعى ان السلا م

سه

ولف رون انا رادءهذاالثماءالبيعومنهقوله
“واب اللهتعالىف الدارالاخرةوهذا لكبيع هوان ,ذل

طاعة الله .ن صلاةودريام و<سج وجهاد وأص عع روف ونهى عن متشكرفكان بذلهمنتفسه

بيهم وكابهأمولنااةةين
لامو مامنوا بالستتوم

(كافة) لاخرج ل

عن طاعته ل
منسكبده

من الذمير فىادخلوا أى
جرءاأوه-ن الم لانها

ةىا بتغاء عمسضات اللهأى طاب
رلىف
آهتعا
للل
ابا
تىرى والهْنه نوا
ش ال
ألةتع
كالساعةفسا ركالبائعوال
رضااته (مابللاهرلوعفباد) أىمنربأعفابلالهدهان جمل النعيمالادائلمفنىة جزاءعلىالعمل القليل تؤنث كانهم أمسواأن
6
ا
خباودافى الطاعات كلهأو
منقطعوء نراقاءانه ل بو به عبد دزوء١ن ف كان شن العبادوًءواطلهثمانتهعالىيث_تراك
:كفك :سدور دوا كسان ةو لدع زو جللإباأم االذينام :واادخاوافى السمكافة)نزاتفىمؤمنى
ارات لظم شرائع موسىفعظموا اسيبت
كل اللكتات
وكرهوا وم ال واباللمامواوقالوا

السام وواج-فى ال:وراةوقالواأيضا

انترك ا

بارسولاللهانالتوراة كداناللهدعنافك لهم صب_هلفاىتنايالاءل

فأال انهعذهالابة ,وأم هم أن يد خاوا

فىاللاأى ف شبرائعالاسلام ولاعتكواباورافاتهامفسوخةوالمءنى استس_مواللهواًطيعودفيااص
من ممحدص_لى اللدعليوهسلم منوأاهللماعلكنتىايباأسهاالذينام:واعوسى
بهوقيل هوخط'ب اين1
وعدسى ادخاوافى الم كافةأىفى الا_-لاموروى ا برعنالىصل اىلنةعلي»وسل حينأناه عم فرقالانا

شيعيو دو

ةر

ان :نه

عراب علبدرس]|

كو كن كت الموة

وااتصارئاقت جئة تابنوضاء نوقيلةوأن موس ىج باوسعهالااتراعىة ولأتتم كو نأى تتحيرون تم

فتك

0

خ_-دودم نالمود

إة ال ذيفيةدضاءقيهائ
انى بال
مهيع
والنصارى وقولهاة_دجئت كع

لاتدتاجالىثئ و.ةل حدم ل أن بحك وانباخلطإنافقين منالمؤمنين واءهنىياأمهاالذينآم:واباب_فتهم

فىشع بالاسلام وششرائعه

كلها وكافة من الكف
كانهدم لذو أن مرج

#الملنة
اعطوهمالء هد والميشاق نزاوا اليبرقما
دالميثاقفام أ
بال1ا 00لق مدب وز يدو رد_|دلاخرفاعطوه العه و

للثرجالاثالذى“ .عم هذا أولالء _درفانىآن |
استمكنوا لمم حاو أوتارقسيهم فرإعاوهمبافال ا ا

إصديهم روه وعالجوهعلى أينصحبهم ف ,لنعل فقتاودوانطلقوا بيبوز بدتىباعوهما عكةفاث_ترى
فنل
وب
نعام
خمدابئوا لمرث بن

وكان خبيس #والذىة2لا+رثبوم بدرف-كث عندهم أسيرا-تىاذا

هارث لمهساحفادعازيهقاات فءة تعن سبيك52
اعضلبن
اجؤعوا تلى:3إواستعارموسىءن ت ب
عتةعرف ذإإك منى وفى.دهالموسىفقال؟'مان
ززع
اللوتىأناهفوضعه علىنقذ دفامارا :ت-هف ف

ا

أفلهما كانت لافعل ذلك ان شاءالنهتع الىوكانت تقو لمارايتأ براقط خيراامنمق لق

فلحدبدوما كخابنالياربزقاارفزقاه املالهخرجوابهمن
انه لوق ا
ةمومد
قمطنافعنب وماكةكرةبو

الحرم لي لوهقالد عونأصلىركعتينفص_لىركعتينث |منصرف فقللولائرون أن الىجزاعممنوت
إزدتفكان أولمن سينرك تهين عند القة|لوقا الامأحمهمعد داوقال

هنمصرى
لكا
اىلج ي
قىأ
فلست أبان حين أة :ل مساما » عل
شأ » يبارك علىأوصال ش_اوهزرع
وذلك فذات الاله ويان
ثمقاماليوعة.ةبن ا رث فقتلهو عاتقرإش الىعادم اموبوابشئ منجسده بعدموبهوكازقل عظها

من  -ظمائم ,بومبدرفبعءث النهعليه مل الطلةمن الدب متهن رسلهمفلم «قدروامنهعلىثي زادق
٠.

يلهذىغاظ وارتفاع
روابةوأخبريعنى الننىصلى اللعهليه وس(أصابهبوأمصيمواخبرهم !:عادوفضدع ف ا
وقولهءالحوهأىمأرسوه وأرادبهانهم -دعونهليتبعهم فواقنوىلهالب_ت<د الاستحدادحاق العانة

والقطف العنةودمن العذب قوله-لى أ وصال شاوااث_اوااعذومن أعضاءالانسان والممزع المفرقوااظلة
فه_ليران كفارقربش بسنوا
لروقتالأ
الشوع الذىيظلمن فوق الانسان والدبرجاعةالنحل والازناي
الورسول اللصهبىاللعليهوسلموهو باديثة اناقد أسامناافابعث الينانفرامن تاماءا ايكعدرنادك
ى
د بن
وكان ذلك مكرامئهم فبعث رسو لاللههلى اللهعولس..لمعخبدب
ابوى
يشها
لبن
ارق
الغذوى وخالدين بكر وءداللهبن طا
ارى
لدبيث
ارو
ألىأة الانضارىوذ ك

الانضارى وص ندبنأنى ميئد

وز بادلبدنثنة مركتدعاصم بن ثابتبن

وزادعليهؤةالوائقت خبيبا-يافقال الأه .انك تعلأنه

هو يقال
لحرث
قةنّال
فقب
لبسيلىأ<_د حوليىبلغ سلائى رسولاك فابلغهسلاىققام اليه أبوسروعةع
كان رجل املنمشمركين يقاللهأبومدسرة سلامان معهرفوعضعه بين ثدبى خديب ذخقابلليهباتق الله

8.5

جارد مكلك اللو اعمط انه قد اك ولي إلىواذاقب للهاتقالله خذنهااءعزة الاميعنىس_لامان

تناد بدن الدئنةفابتاعه دفوان بن أمرةايقتاهبابيه أمية ن خلففء*دمع م* وى لهس-حهى بذس طاس الى

أانين حفرقبال لهبأوسغيان حينقدم يقل
التنعيمليقفى الل واجمع رهط هن قر بيوشفسيوفمي
أنك_دك اللهياز يدان مد اعندناالآنمكانك يضربء:قه وانكفىأهااكفقالز بدوالتهبمأان
اأنحب
محلزدأيت
اىلأ بوس_ران ا
فهل
#دا الآنفمىكانهالذىهوفتيهصدبهث وكةتؤذيهِوا ناجالسفىأ
أحدا > بأ عاب #د د اثقمّلهنسطاسفاساباغااللنىنصهلعىاهو -لاهلذمابرقاللاط<ابهأ بكممزل|
خبيباءن خشبته وله اةلفجقالالز ببرأنايارسولالله وداحىالمه_دادين الاسودنفرجاءث_يان الليل

يلاا
و
االا

جا التنعيمليلافاذا<ول!لخشيةأر عون منالمثسركاننشاوى رهم نفياائمزلاء عنونان القار ل
خشتهةاذاهورطب

يثثنى و/يتغيرمنهثئ لعدك 0إعين بوداويدهءلى حرا<ة»وهى تنبضدمااناون لونالدم

عركهبم |
ماف
رواقر يش
خدبفقد
ففااروق
االك
باه
يفان
.سار
خسهو
افر
وعنى
والريحر ع الك -فماهالزير

ل
ا
ل
ا
ا
ا
ااي
ل

سبء وفانرسافاماىة وهم قذافلز ببرخببيافابتلعتهالارض فسمى بلبعالارض وةالالز بمرمااجراً م|
|التق  13لاو ا

سال

ا ل ا

ل

ا ا ل

ل ل ال

يرل

 22ل لي

ل

ل ل ل ل

علمتنا

اي

أى حافو عرنان

(ويشهداشعلىماىقلبه)

للامين واخخصام ال اصمةوالاضافة:ءى

ظ|

من حتكوم ن الاسلام(وهوألدالخدام) عد
اهدع ل مافعلى

()١:6

لان أفءاينافال ماهو لعصه

هوا 1كل
 ١الشخص

ذأ
اتمعا.ءوس_إ وذلك الأهشارءلى بنزىهرةبالرجو عبومبدوقالطمان _#دا إنأ-سكفانيك كا |

ِْ

5كفا كوهالناسوان يك صاد قا ك :هم سأعدا داس بدقالواذمماريتقالانىمأخذس بكف تابعوق ننس

ظ1

الاخنس بداكوكان الاخنس

-لوالكلام -اواا:ظروكان 0

أواظي رالاسلامو بولاف ى لاحيكو حاف .الهعل

نممولاللهصيى اللفعايهوسلموو ندا||ضيه

الى ولاللهصلى الدعايهوس_ل يدفى مجاه

ادال والعداوة

القومولا بكون
يعن و م ل

فتقدبرهألدفى الخصوم_ة
أوالحصام جع خصم
عت

ودهات وااتقدبر

وهو شد ال+موم خدومة

وكانالاخذس منا فق افنزل فيهومن الناس من يتجبك قولهأىبروقك وتستصسنهو يعظم فى وامك فىالراة

الددنيايعنى أن حلاوة كلامهفب باتعاقبأمىالندبالاوإبشهد اللهعنىمافىةا») يعنىقولهواننانى بك »ومن

ولك حب (وهوألدا+مام) أى شد يدا +دالى!! يطل وقيل هو كاذب القولوقيل هوشد,دالقسوة

اطل
يدل
لة ج
بىلماعصي
فا

(,)3عالت رص معنا ناانىا الله

اسار0

(داذاولى) عنك وذهب

بعاد الانةا'قول واحلاء

فارض
اناق (إسى ال
ليفى_د فيها) كا فل

ثة.ف فالهوكان نه
عنك

لس

م

(أيقسد فيها)يعى بقطع

و يخنصهوممة فبيتهم ايلا
وأدلك مواشهم وأحرق

لى رم
ليلافاحرق زروعهم وأهلاثمواشبوم:وق ل خرج الىااطائف مقتضمادينا كان لهءا
خصومةفبيتم.
.قمل معناه اذانو كا ى ضار والناؤم لكالا
اتانار
وعدرالهأ

فاحرقله م

بام!ام والعدوانكايف_علوولاةااسوء»و ااقاامةوة ل
ات

سى

فى الارض

رشؤمظامهالقما ,رفمولاكارث
إفلهرظامه-دى ع2نع الله

ن كانموودوفاهوذهااصدفات! 0
ست لطر وقبنانالآبةعامف سق كل

تاتون

ايفسد

قمها3

كن م 0
دق لمن
عاءاف

كو رةولاعتام

ل اللهلاحت الفساد) قال

ابنعماس لابرذىبا لعاصىوا <دّدت' لمغ_تزلة موفهالابةنان  2مةء مارة عن الارادةوأجيبعتهبإن
غير

احنةفانالانسانقدير إندشيأو لاحبه وذلك لانهقديةناولالدواءامر ولاحيهفمانالفرق ْ

بيانلارادةوالحبة وقيلان الحبةمد الثغوئتعظههوالارادة حلاف ذلك (واذاقيرله!تقالله) أخىف

زروءهم (وملك ال+رث

والفل) أاىلزد ع
والنوا نأواذاكان واليا

قل مايهةل ولاة اللدود
من الفساد فى الارض

ادادك الخدرث والفل
وة_ ل ظهرا الم حقىينع

الئةفىسرك وعلانبتك (أخذنهااعزةبالائم) جألىت»العزةوجية الجاهايعةلى فعلالاثم وقيلبياعنمل | اتلْهوء ظامهالقطرفيهلاك
وهوااظوترك
الاثم

الالتغاتالىالوءفا وعد م الاصةاءاليهواً صل

العزدا لدعةهواانك,ر

(س يجيام )أى أ

1
| تارالتى بع بم !الحت.ا رفالاخرةوق_.لهوا 3
زاعرم -ذاباوجهم اهمممن أسماء

ال

أعهى وق ل بل «وعر فى سمت

الذار يذلاك لبعدقءرها (وليئس المهاد)أىاافراش والمهاد

والمعنى ان العذاببالنار بحل تحت_4هوفوةهقالابنمسعودانءن؟

|ل

للاضًا

كبرالذنوب عنداللهان يقال للعيد ا

الحرث والفل (والله

لاتبالفسادواذا قل
) لوس (اتقالله)
فى الأفاد ولاه درك

اننىاللفهيقولعليك بنفسك وروى انقهيل اعم راتت اللهفوضع دهعبى الارض نواذعالله.:الى © قوله (أخدنه الع زةبلاتم)
0

3

الناسمن يثمرى ن-فهسابَعا عمسضات الله) قالن عباسنزت هذه الآيةفسىر به

الرجيع وكانت بعد أحد (خ) عن أبىهر برةقال بعث الى صلىلدعاهوس لمسر بشعية او0
عام بن ثابت وه وجدعادم بن حمربن اخخطان فانطلةواع اذا كانوا دان عسفان
هديل قالط مبنوطيان 0

وى م رتزودوه منالمديئة فقالواه0

عام ماأنافلاا؟نزلق

أوالياءلاسيب أى ا

كرب قد يعوا أثرهمحتى سلقوهم فلمأحس بهم عاصوأدحابه ١

وا الى قدؤدوحا «القوم فاحاطوا00

2

ذهحه

ومكةذ كروالحى

مر عندواز 2ه ارتكانه

ددن ٠ماكة  | 5فاقوا 1ثارهم-تىأتوامتز ١ا نزلوه00

إعهدواا مئاقان نزام اليناأنلانقتل :كك رجلافةالا

رالاهماخبرعنارسولك
كاف

فقاتاوه_مذ رهموهم <تى 3لواعاصمافى سسبعة فر ا

ةوفرمن يامبالمءروف و ينهيءن لكر رح
المينأ
وأقى
وقتاوا نفراكانوامءهفاث_ترى نفس» عاله»نهم

ديعها (نفسها بتغاء) لاد اء(ميضات الله

جتءاانحوة وجية

الحاها.ةعلى الاثم الذى

معتل

العزةهمن أجلالام الذى

فىقابهو«والكة
جيم )أىكافي»(ولبئس
(ومن الناسمن يشسرى)

(فننشل

فى واوس:مكتكلءديإن يقال
الم
لنك
اال
ا4.:لى واء_ #.2ل حي ا من طاوءين عدنىعل بق
)فنتملف النغأرواس:ان.فأرلو

 7ل الذهاب واعد

لهوااعاااأوعه

أدفق:تولهومن:أخر (فىبومين) منهذءالايامالثلاثةفل»كث دي يرىفق

()١51

اليوم الثااث وا كتفى
|لمعمللحاج ود 0

برى ال+ارى بومينءن

ج قبل هذ |الووت ه

التلميةو باذونفى2١

-كبير بومالذحرهن صلاةااظع

وةيل

ةالا<رو تم اصلاةااصسح من آخرأيامالقنشمرإى وهوالةولااثانى لاشاقى
انه بتدانه من صلاة| أغر ب !يإ

هذهالايام الثلاثة (ؤلاائم
 ١ؤ.كون التسكيير علىهذاالقولفى .ان >ءثمرصلاةوالقولالثااث أشافى انه ددا باا:ك.يرمن صلاة
عليه)فلايتم ذا كيل الصبحبوم عرفةر عتمبمهدصلاةا عص رن آآخرأياماشير بق ذسكون.©-123يرءلىهذا القولفثلاث
(ومنتأخر )حتىرىى

الوم الثااكث (فلاامعايه
لمنانق) اسرد اواارؤث

والفب_وقأوهو يرق
النه.ل والتأخر وانكان
التأخرافف_ل فد يقع

صمح نومع رفغو ثم اصلاة |لعصرمن نوم الاءدر على هذا القولكونا 2كبرق عانصاواتو نه قال

أبو.:-فةوقالأ جدبن

لىاذا كات ولدلا كبرءةيبثلاثوعشر بنصلاةأوطاالصبح٠ن بومعرفة

وآخرها صلاةالعصرءن اخرأيامالتنشراق وان كانعرما كبرعةيب سبع عشسرةصلاةأولها الهرهن

اخ رأايالمتشر بق ولفظ الشسكبيرء_:دالشافمى ملاثانة الله 1كرالظ! كبرالله
يومالنحر وخر هصاع
 ١كبر وهوقولس_عيد

ن حمر والحسن و«وقول| هل امد  :.قالالشافعى

ومازادمنذ كراش فسن

التخيير دين الفاط_-ل

و بروىعن اسبءوندانهيكبرس تؤييغنولالنهأ كبرالن؟ كبروهوقولأهلااغراق © وةولهاءالى

والافد_ل كاخيرالمافر

(فن ملف بومين) أىفن نكل راانلفاول وهوف الثافىمن أايالمتشر يق (فلاائمعايه) أى فلا

بإنالصوم والافطار وان

كان الهوم أذذ -لوقيل
كان آهل الماهلية ذر يقين

و يدعالبدتوية الاولةالثاك' ورى بومهافذ لكواسعلهاةولهتعالىفن تكدلفىبومين فلاائمعاي يهعنىفلااثم

منهم هن جه_لل التجل

أرفلاامعليه) يعنىوهن تاخرالى النفرالثالى وهو
علىمنتتول فتفر فىال.ومالكالىى. #:له (ومنت خ

١تماومم-م من جه-ل

بعد الزوال! حدى

وعشر بنحصاةبرىءندكل

جرةسبع

حصياتثم ٠ن رف

اليوم النانىوأراد أنينفر

اليوم الثااثمنأيامالتر ا فلاائمعليهف تىأخرهوأء] انانهمايووزالتتميل اننفربعدالزوالءن ال.وم

المتأخر؟تمافورد القران
بق الىثمءنهما (داتقوا

المينت والرى اليومالنااثه-ذا .ذهب!اشافىواً كثرالفقهاءوقال! بو:-يفة بحوزله' نينفرماليطلم

الله) فىجيع الا.ور

الفحرلانه /بدخل وقتالرى بعد ورغص لرعاةال,ال أهل سقاةالحاجترك المبدثعى ليالىمنى ذفانقلت
قولهومن تاخزفلاائمعليهفيهاث كال وهوان الذىأآف بأفعال! للجكا إءةنامةفق د أتىعالزمهفاءعنى

(واعاموا انحكم اله
عنم
تحشرون) حي

قولهفلاائم ليهنماحافمنالاثممن قصسر فيباازمه قلتفيهأجو بةأ_دها انهتعالى ل أذن فالتي.لل

من االة.وركان الاخنس
انس بى --اوالاطق

ههاذلث_بهةو باينهنلاائم !»فى الاميبنفانشاء تحلواشناءا خرا+واب الثانىانمن ال.اسم نكان

ولاد من
اذااقر_-ولالله صلى تل ومنهمم كانيتأخروكلذر دق صو فبعلهعلى عل |لفرايلقاخرؤ تيءناابلنى ان ك
وا ابالثالت اتماقالومن تأخرذل اثمعليه شاكاةاللفظة'لاوى
املع1
هاائ
فعلهوانهل
أاله اقول الفر ةينمصيب ف
اللهعايه وسل
وادعى انهحبهوانهب_ل

وقاليعلم اللهالى صادق

فتزلفيه (وءن الناس من

يبك توله) بروقدك
و يعءظمفىقلبك ومنهالثخئ
اليجيب الذى لعظم فى

النفس (فى ايا ةالدنيا

ئة الجوابالرابعان فيهدلالةعلى جواز
فهوكقولهوسزاءسيمةسيئة .له رامعلوماانجزاء البسيئسة لييس

ل ولافىالتأخير (كنانق) أىذلك ااتخبير
يىا
تئم ف
الامىبن ذ_كانهتهالىقالفتملوا أوتأخرواؤلاا
وننىالاثملاحاج لمق و لىلمن انقأن:صيب فى حه شما

مهاهاللهع>:من تل صيد وغيره ماهو ظور

افلىحج وقلمعناه انهذهب انمهاناتق فيابتى.نعم رهوذلك أنالحاج برجع مةوراله بشسرط ان
لتكت مانهى عفنههابقى من تمرهوهوقوله (واتقوا١الله) أى فالمستقبل والءةو:ىعمارةءن فعل

الواجبات وترك الحظورات

(واعامواانكالهيتحشمرون )أى فيحازيكاعماللكووفيه-ث ؟لىالتقوى

قولهعزوجل (وءن ااناسءن كبك قولهفى ا-ياةالدنيا)نزاتف الاخفس بنشمرب الثقئىحليف بنى

صيك
فرىهاق بالقوليأن
مايقولهفىمعن النديالانه يطاب بإدعاءالحرةحظانليداولابر بدبهالآخرةأو ب
حياكوأكيلتك
امهفى

ا زهرةواسمه أبىوائماسمى الاخذس لانه نس بومبدربشاائة رج لمن ننىزهرةءن

الدنيالانىالآخرةلا برهقهفى الموقفمن الحسة واللكنة

قال رسولاللهصلى

الله

١
النصلى ابثعةليهوسل عادر جلاءن المامينقد خف فصارمثلالفرخ فتفال لهرسول اللهصلىا-لاليههوسلم

1

ندعوالتةبثي أئوتسألداياءقال نممأنقتول'لله-مما 3تمنعاق-بى باهلفآىخرة فياه لىفى

الدنيا فقالرسو لاله صل المدعايه وسسان للهلاتطيقهولاتستطيعهاً فلاقات اللهآمننافى الدنياحسئة

وفى الآخرة حسذة وة:اعذاب النارقال قدعااللهبهفشفاه(ق)عن أنسب منالاكقالكان كثردعاءالانى
رعن عرد اللهبنالسائب قال
ا|
نعذ
لةنا
اةر
بسن
صلىالعللهيهو لم الهم تناف ال نديادسة :وافلآخرة ح

1ندانفياحس:ةوف الآخرةحب_نةوقنا
سمعت رسول االللهصهلعىايهو -ل#,ول بينالركننينر بنا الت

عذاب الناراخرجه ا بوداود (أوائنك) اشارةالىالمؤم:ينالداءعينبالحس:دين ووجههذا القولانالله
ذكر احلكفر بق بكاله فتالومالهفى الآخرهمن خلاقوقيل يرجع الىالفريقين (طم) جيء.أى لكل
فر بقءن هؤلاء(نصيب) أىحظ (ما 6

)١يءنىءن اميروالدءاءبالثواب والحزاءعلى الدعاءبالد نيا

(أوانك) أى الداعورن
بالح-اثين

كه

(ذم صما

وا) من  1سما

كسمو امن الاتماالطستة
ودوالوابالذىدواا:
المكييةا ومو

فم

جلما

علحساب)  00وافىمعنىالحساب ان الثهتهالىيلم العبادعاطم
منجنسما كسب ودعا (واللةسر ي ا

لانه من الاعمال والاعمال

وهم هنى اناللهتعالىاق العلوم الضمروربهفىقاو بم :قاد برأماهموكياتها وكيفياتهار عقادير

موصوفة بالكسبو وز

ماطم من!ل'واب وعليهمءنالدةابوقياللماحناسبةعبارةءن الجازاةو بدلعليهقولهتءالى وكأين *ن
دداوقيل! ناللهته ل يىكلمعبادديواملقيامة و يعرفهم
قرابة عت عن أمير مواورسإهسفاسبناهاحس اباشب
ةب_ابهسر لباعنهتءالى لا تاج
هاس
داح
اىاذ
عهبال
أحوال أعماطم وماطممنالثوابرالعتماب وقيلان

أوان لكل فر بق نديدا

ذملايادلك
أعاط
لى يعدةودرو بة كر وصفاللهنف هتهى سمرعة الساب معكثرةالملا'تى وكثرةي

مدن جاس ما كسيوا

على كل قد رنهلانهتعالىلايثغله شأنعن شأن ولىاآحتلاةجولاامادةولاءساءد فلاجرمقكاندراءلى
ق فىقد رلب شا ة أ وناقة
اب |
لى>.اس
أنيحاسب جيم الخلائق فىأقل من !لالبمروروى انه تعال

(والله 2 -اع المساب)

وةلفى عسنى كونهتعالىسسر يمالحساب أى سربعالق.ول لهدعواءاعلبادجابة طموذلاك ان تهعالىبسأله
اكائلون ف الوقت الواحدكل واحدمنم_م أشياءة لفةمن»ور ال ندياوالآخرة فيعلىكلواد طاوبه

عيعبأاد دوعأاط وق ل فىم-نىالاية ن
لالجم
المىع
وهتءا
حكلان
هن غيرأن يشقبه دلهثيئ ٠ن ذل
اران القيامةقر سلانكل 'هوكائن وآ تقر ب لا لقوفي_ه'شارة المبلادرةبالدعاء والذ كروسائر
الللاعاتوطك الآخرة ةو زو جل (واذ كررااللة)يعىباتو-ويادلتعظمر اامتكتر ى أكدارا لخارات

وعندرى اارانته ويذكاكبرمع -كصلاةمن احلصجىسارفةد ورادفلىصحيح ان النىصل اللهعايه
وم كبرمعكل حصاة (ف أيامعدودات )يعنىأيا املنذمريق وهى أيامنىورىال-+ارسمي تمعد ودات

لقاتهن وهىثلاثةأيام بد بوم انح رأوطاالومالحادى عثمرهن ذىالةوهوةول ابنعروابنء.اس
ههبوماطأشافتى وقيل |نالايام المعدوداتيوم انحرو بومان بع_ده
ردحاهد وقدادة و
ءو
اسن
طلح
وا

أنيقم القنامة

بوشك

وعاسب

العياد فيادروا

 ١كثارالذ كر وطالب
الاخرة رركت تقس ده
رةه

عسات

الحلا'ق

علىكثرةعد دهم كرا

أع اطي ادل على كال
قدربهووجوب' لد رهن
لهءة-هوروزى

ايمحاست

الى فى_5دراب ا

وا
ر(
كة
ذدار
ا٠ق
ووىف
ةىة(م) عن نيثةاطذلى قازقال ور
يأل
وهوقول <لى بن أطناىلب و يروىعن ايبنضعايروأهوه حذنهب

رسولاننةهلى المةعايهؤ-أيامالنثسر .قأيام؟ كلوشبشروذ كراخهرءن الذ كرفىهذه الايامالتسكدير
مارباننهكان كبر عنىثلاثالاياموخ اف الدااوات وعلى فراشهوفى ف طاطهوفى نحاسهوفى مشاه
١خ) عن

فىتلاكالايامجيءاوى رداانيمةكان,؟ برفقبتهفسمعه هل المسحد ؤيكبرون و يكبرأهل الادواق <تى رتم
أرجه الببخارى بغسيراس_ناد وأجعالعاماءعلى النمرادبذاهوااتكبيرء_:درى الجاروهو
منى ت

ساءكلىباينرىءي_
أض
ان حكبر.م حكهلاة يرىفىمجا_.م أايلانمشمر بن وأحءواالتي

الاضحى

وفىه-ذهالايام أفدىيارااصاوات سنة واختلفوافى وتقالتسكب_يرفقي
ب_له2م
دأ
ن صلاةالظهربوم

النحرالىه.لاة اله.محجءن اخرأيام التثر فبسقكونااسكبيرعء_ هلذىا القولفىخسةعشر
صلاة وهوقول ابنع,اس واءن -#رو بدقالالشافى فىأه_ح أذواله قلااشاف_يلان|اتاسف.ه
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ابنفىأياءمعدودات)عى

يام0

وذ كرالله

قنهاااةكبيرفى! دبارالماوات
وعذد الجار

مفاذكرواانت كذدكركآناء )أ1ىفاذ كروا اللهذ كرا
سسهافى انج ونفرت(
ملتىأم تم
 ١رغم من عباد نك ا

 9اذافض يممناسكم

مالمنى
و
مل ذذكرك1
وأبامهم وكانوا اذاقذوا
أحينية

مناسكع .وقةوا يناعلسحد

فا اكوا ذ كراللهوياءغوافيهكانفءاون ىذ كراباءكمومفاخرهم

()551

داق بأنهكايرااغف ران كثمراار ا فدلؤ اك علىار
١8قولهء,زوحل
5

و بانا.+للة عددون

حك 38بوذ
(فاذا قض يتممناءك كم)أىة رغتم من

و

:عدرئى -دروّااء”2 4
ذباتم وذلكإ

فضائل ابإتمومو بذ كرون
ماعن أيامهم (أوأشد

لعفرلله-ةغفر؛نو بردم المثنيين ونه

5

كعى

فاذ

و ابنه

نككأى
عتمنا

ا نىبالتحميد رالعحيد وا|ت3ها.للى

رغوامنحهم

ا والثناءعليه (كذ كرهاناء 3قالأهل التفسير كانت العر بف ا لهايةاذاف

رف اناناللبعدوى  0بين ابل وقيل عند البيتفيف كرونمغاخرانمرومارهم وفطائاهم وتحاسمهم

ذ كرا)أىأً كثروءوق

ومماة 4.م فيقول!ا -و_لماظ مكان1فىكبير ا+فنةرحب الفناء  0رىالضذءف وكان؟.نذا وكذايء دمفاخره

موط-ع سرعماف ع1

وماق ةم

ماأأضيف ![+.الذ كرقىؤوله
كن كرم وول كدر

دد أشدو لدعا

ور رواا :ظلوممالكلامالقصيح وغ,رصعي مالشهرة
ره ك٠و إشكامونال:

نالابامهم
والسىءةوالرفعة يذ كرمناقب سلفع ,وآبانمهمفاماء ٠.ناللهعاءيهم بالاسلام أمه ,أنيكونذكرهم ا ل

وقالاذ كروىفا

ا

الذىذ“.لتبكوم فايرا

الزن

ل

نكن ل

ا

الصيمان! 'صغارا لآباءوذلك ان اله_ى أولما بفصحبالكلام يقولأبهأمهلايءرف غسيرذلك فاص همأن

ذوذ 0
را
نكهم

نى
هل
ياوة.
و كر
أشدذ
ا ان العغارالااء(أرأشدذ كرا)أىب:لأ

7

(ثن الناسمن يقول)فن

الواوأىواشد

أثرذ كراللا باءلانههواا:نععمليوموعلىالآباءفووالمستق لاذكروا د مطلقا وسئلاءن
 5آاىناك

الذرين بشهد ون المجهن

عباس عن اهلذآهبة قيللدقد,أتىعل اىلرجلاليوم ولايذكرة».أباه فقاللبسكذلك ولكنأتنغب

إسألالله حظا_وظالدنيا

للهءزوجل اذاعصى ,شدمنغضبك والديك اذاشماإن الناسمن يقولر بناآتنافىالدنيا) يع-نىأن

فيقول(ر بنا ! تنافى 'لدنيا)

نللّفىحهمالندياونعيها كانواءةولونالاهم اعطناابلاوغها وبقراوعسداواماء
لو ا
اكشسركينكانوا يس

اجعلاتياننا أى اعطاءنا

وكان أحدهم هوم فيقولالاهم انافىكانءعظم الفئه كيرالحفدة كديراللفا عطنى مثلماأعط تقال

فاىلدنا خاصةيعنى الحاه

قتاددهنا ا

عن أبىهر برةعن

ا

عليهوس لقال
الاىصلىالله

اةنأ طىرضى ولامنيءط سخط تعسواتكس واذاشيك
وااغنى (وماله فالا خرة تعس عالبدديناروعبد الدره ,و عدا لرص
من خلاق) نصيب لان

ققش قولهتعس عبد الد نارهذ ادعاءع ايهباطلاك وهوالوةوعءعلى الوجه من العثاروالجيدة بوبمن
عت
ولا!ن

نىيا
لردعل
اهو
همه مة

أإضالانمن! تكس علىرأسهأوفى أمى«فقدخابوخر
خزأرصوف معلقولهوات-كس هذادعاءعليه

ذولهواذا شيك ه اذفعل ماسمفالءتفوشلا كت اهلشوكةاذاد لتف جسمهوالاتنقاش

لدكفره بالاخرة والمعنى
 1كثروا كذراللهةودعاءه

0

منقل
لان الناس من بي
لارطافت

كان 5-5ال

بذحر اله

الاأغلراضالدتيايوكثر

اقتصروا ف الدعاءعلى طا:ت الدنياوهم التكفارلام مكانوالايعتقد ون البعثوالآخرة والفر بقالثاتىهم

يا
نل
دنط
ل بي
اعاء
ااوّه:ونالذبين جعوافى الد

يطلب خبرالدار بن كفوثو'
قيل 34م (و::هم) دءن
الذدن يث_هدونالحج

ليه حيانهفى الدنياوتءطالعن الاشتغال بطاعةاللهتعالىؤثيت بذلاث 'ن طكالد نياف الدغاء

ْهه

لأ الس دق الدنباء مارةء ن الصحةوالا ٠ن واادكفاالهوالوفيق 'لىادير والاعمرءلى الاعداء

ةالصاطرة )م( ع
 ١والولدااضاط والوزحو

داهن

رو

العا

الح

الا لم

قال الدنيا

ا مداع و<برمة اعهالا رأةالصالحةو قيل الحب:ةق الد نيا  3والعواد ةوف الآخرةالمنةوةيل اس :ةف الدنيا
لالعم
خلا و
ا
 ١لرزق

الصاوق الآخْرّةا اغفردوا واب وقيلىمنا تادانلةالاسلا واغرا

50

/

 0كن
ومغفر1.

ةله
ةفا_ةا
اذعي
طاق
اان خ
لانس
انال
روذْلاكء لا
واا ة

آرخفىرة
االسنة
نه تعالىاخباراءعن اموه نين و٠ :هم من يور بندناافى الدني
ااك
ل.:ل
افا
٠ن أمىالقدين

ا!ق
(ءن مولن فنا

إلا رة حسدنة) عقوا

(ومنهم*ن«. .قولرنًا تناف الدنيا

الآخرةحسنةوقناعذابالنار )عنى ؤمنين واع أن النهنعالىقم الداعينذ رحينة! ىف

من المكثر نبأىمن الذين
عررقه!ثوش

الدتاحسنة) تعمةوعافية
وعمادة (دف
لك

التو بةوا!اغفرةونعم الآخرةلانهم كانوإشكرون
لمشركينلد نيول يطلبو ا

عث(ومالدفى الآحترة»نخلاق)أىو مالف الآخرة .ن حاولا هيب

8

اخواجالشوكة

إداونش

ل

د

* :يعن فىالدنياعأةدوق

الآخرةعافية ١م)ء 8ل

أن.رسول

الوالط6-0 :

أوئناءا لخلق ورضاالحى أوالاما ونالامانأوالاخلاص واخلاص أوالستةوالجن أةوالقناعةوالشفاءةأوالمرأة:الصالحة
واهوراامين أوالعش على سعادة

و١معته

القبورعلى إشارة

(وقناعذالنار)

ابله

: 1ظناءنعذ ابجهم أوعذابالنارامي أةالسوء

١١
باطدانة فهدا كمأدرينهومناسكحنه (وا نكنم من قله |اعم

أىلانءاي

ا

وتعمدونه واطاء فىهن
رقاملجهعة الىاطدىوةيل اللىالرسولىمن قبل ارسالالرسولانع

ال سنغبريد كوروقيل يرجع الاىلقرانوالموواذ كرودكاهدا كم.ابه الذى أنزلهعءام وان
ها.ان |اضالينو قجولهعزوجل (ثمأفيضواءمن حي ثأفاض |!ناس )أىلدك,افا
: 3كمنزمناقلبل
من <يتث أفاضالناس وف المخاطيين مذ إقولان

عن ا

طاب مركن قالأهل الف .عركانت

ور يش ومن دان بدينهاوه ,اس يقفون باأزدلفة و يقولون >ن أهلاللهوقطان حرمه فلا لف ارم

ولارج منهويتعاظمون أنيةخوامع سائرالئاس بعرنار رالناسيقذون بعرفات فاأذفااض
النااسمن عرؤاتفاض ال+سءن  00اهلمله 'نيقةوا بعرفات.ع سائرالناسثميفيضواءنها

الماهلين لاتعرةو نكيف

كنرذونهو:همد ونه وان

دق

الثقيلة واللام

ع وا عزففاناجاءالاسادم

ذارقة(ثم أفرذواءن حيث

|لى ع وأخبرهم أنهدسنة|,راهم واسمعيل عليهماالسلام (ق) عن عانشةرذفى اللدعنهاقا!كن

 0ان بد ,تهابقةونباازدلة سةوكانواب مونالجسوكانتسا"الاك

إن تسن )ين
قبل اطدى (ل عمنالضالين)

مرالله تنيمههه لىاللهعار»وسلان بألىءزفات فيةغفبهامرض منه!افذلك وله 1لىمأةِهُوامن حيث

#ففهمن

فاض الناس) ثماب ا

أفاض اناس قوطا كانواسمون1إس هوجع أجس وأصاهمن الشدةوالكجاءة وانماسميت قر بش

افاضتك هن حفيثاأض

وكنانة جب التشددهم فىديهم فعلىه_ ذا ادا قاين ا بع العرب سوى ا +س والةولالثانى

الناس ولانكن من

+هطاب أسا؟مات
ان

«نفيضوامن حيث أفاضا,وعم وهوال-رادبةقوله منحيث

أفاض الناس وق ل |٠ 1س هذا آذم وحده بدايل ؤراءةس_هيد بنجمير مأفيذواءهن حيث أفاض! لذاسى

بإلياء وقال هوادمعهداايهفسى ووجههذاان 'لوقوف بعرفاتوالافاضةمنما سرعقد وماسواهمبةدع

تحدث وقي لالمرادهن هذ هالآبةان الافاضة.ن الازدافةالىم :بومالنحرةبلطاوع الشمسلارى والاحر
واراذ بااناس ابراهيم واسمعيل واتلعهمالانهكانت افاضتهممن المزدلفة قبل طاوعالشمس ووجه هذا
القولانالافاضةمنءعرفات قد تقدمذ كره'فىقولهفاذا أفذم ٠ن 03رقات-مقال ب_دذلكثمافيضوامن

0

ناش الناىقلغو نهذ الافاشتمن الدلفةالىمنى  5نالقولالاولهوالاصح الذى عليه

وىل
لت ل
انقل
جهور المفسر إن ؤا

الاولالذى«وقولجهوراافسسربناشكال وهوأن ظاهرالكلام

لتاقفبلاضة.ن جع
افا
لايقتذى ذلك لان ةولهفاذا أفذكمهن عرفا فاذكروالله والافاضة» نعر
! من حوث أفاض ااناسفكأنهقالؤ ذاأفذ>م.نعرفاتفافيذوامنعرفات وذلك
وأ
ر قضالم
فرف
فك
ذيرجائزقات جيب عن هذا الاثكاالوباتنأفيخهتيقرداوتقد يرهم أةو منحيث أؤاض اناس

م5
كس0
ك
ي
ر
دح
4
1
د
وت
ص
ت
ال
ا
د
م
"
ر
م
ط
ا
1
2
ا
5
ح
ل
ب
ر
ذ
ا
.
ل
د
س
ك
ا
و
ل
1
2
ع
0
1
م
و
ل
رت
©
ط
ا
2
ل
1
م
.
ق
ك
ل
ت
ع
2
"
ل
ا

غاذنور ريم إن
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ام ءعنرفات فاذكروا
جاع أن وافلاهن ربكفاذا ف

اللهفعنىهذاالترتبرصحأن تكو ن هذهالاة ضة :لاك الاؤاطه

بء_نهارة.لان فقول مافيذوا معنى الواو

شام عبرنوةء نأدهقالسئلاسامة
أىوأة و كقوله مكانمن الذينام :وارالافاذةالدفع زق)عهن

ا ل اننهدلى الثعليهوسل يسيرىجدةالوادع قالكان إسيرااء:ى فاذاوجد
وان
رف ك
انز يدوأناجال سكي

خوة نص قالهشام والاص فوق ااء:ق العنق بفتعحالهين ضيرم.هن السيرسمر بعوهوأتد .و المذى.

والفجوة الفرجة وهى الماسعمن الارضوالاص اليسرالمربع-تى يستخخترج هن الناقة أقصىوسعها
 (١عن ابنعباس انهدفعمعالنبىهلىاللهعلي.ه وس[ بومءرفة فسمعالبىصلىالثةعليهو -لوراءهزجوا

شديدا وضر باللابل قاشار بسوطهامهمو قلا مهاس||ناسعل>م بإك!يذ ة فانالبرايسبالارضاع الايضاع
ا
عنوكم (ان
:لموقفوطآ.ب ذ
السيرالسمر بع لصن بدوةولهتعالى (واستغفرواالل) أ منغانت]فا

اودحم) يعنىان اللههوااسابرلذ وبع ماده ,رحتهوواالعذور يشمدالمبااغة ال كنا الر<.موفيه

ثابلين و يغفرطم لانهعا ىام الم:ب بالاستغقا رتموصف
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المزدلفةقالواهن| أمس
اقرش

بالاقامخة لبر

عرفات اك جع وكانوا

ب_رفاتو يقولون كن
قطان حرمهفلا رج منه

وؤيل الاؤاذة.ن عرفات

1

فى الافاضة

٠ن جع اللىمنى والمراد

هىذ! الجس
بالناس عل

و كورن الخطاب للمؤمنين

(واستغفروا الله) من
لتم فى الموتفوحو
ذلك منجاهايم أوءن

:مهبراق أعالالحج

(ان اللغفوررحم) بم

5,
مفنىام» أنه يؤمي بذيحولهداما صب حتروىبومه جم أى تفكره_ل ه_ذهالرؤيامن اتلعلهالى أم.ن
ذالنك من اللهفى الوم
اعفاما بح عرف
افنىايلق
فرأةىذثلك
رثم
الشيطان ف-مى بواملترو بة
عرفة وةيلسمى باذللنكلااسنيعترفون فىذلكاليوم يذنوموق.يل سمىعر فةمن العرف وهوالطيب
كبو نفيهالفروث
يى يص
فماءأ
وسميت منىلماءنى فبهامن الد

والدناءفلا يكون|

اوضع طيباوعرفات

الوفوفبعرفة ركن من أركانالحجولايتمالاجبدومن فانه
طاهرة عن مث لهذا فتسكونطيبةواعل نا
(فاذ كارولاله) بالتلبية
والتهلءلوااتكييروالئناء
والدءوات أوبصلاةالمغذرب

راللقاء (غع الم 0
هوقزح وهوالملالذى
بقف عاره الامام وعايه

الميقد ةوالمكءرال»إلانه
ماعللعبادةووصف بالحرام
طارمته وسممت!ازدلفة

جعالانادمعليه! اس_لام
اجتمع وما مع حواء

الوقوف فىوقتهفة -د فأنه!لج و بد خل وقتالوةوف بهربفزةوالالشمسمن بومعرفة

الفح رالئائىمن نوم الراوحذلاك أصف بوم واءكإاةملةفن وقف بعرفىاهتذ!الوقت

و عتدالىطلوع

ولواظة واحدة»ءن

لايونعارفقد ضالله الوقوف ويم جهرقالأًجدوقت لزقوفمنطاوءانجر بمغرفلار ٠

غر ابلتثم س دفعهن عرفاتوأخرصلاة
اوبذالاشمس
فدغر
من بوماندر ووقتالافاضة منعرفات بع
المغرب:-بىجمع بهاو بين العشاء مد لفسة (ى)عن اسام بةن نيدقالدفع رسولالله صلىاللهعايه وم
22

شعبنزل قبالثم نوضاومس عم فقلتالصلاةيارسولالله فةالالصلاة
اذا كان با

مفاكمثامرجكابءالمزد لفة تزلوضاأفاسنخالوضوءثمأة.ءتااصلاةفصلى ااغرب ثمأناخكل انان
فلاىد 10واانةعند المشعراطرام) سعمى
ب«برهفى ازنازلهلأمقيءتالعشاءفسلى وميدل بنهماشأ ور قةوله( ا

مشعراءن الشعاروه ى العلامةلانه هن معالاملدنجوأص_لى در ١ما مع فوومنوع مانيذعل ؤيمهالمدؤذن
فيهوالمظهر اهروامابين جملى امدالزفةىمعنرفة

من المشعرا

لرا الحرا -
رااملومقشيع

الى وادى

سر ويس ال ازمان ولاوادى مجر

صذلكالةانوالمبيت بهوالدعاء ع_:دهمن
هواابزدلةةوسمااننة ال ب

وقيلالمشعرا ارامدوفزحوهواترحداءازدافةالول  -وسم .تالمزدلفة مانلازدلاف

0
وازدلفاامها أىدنامنها
بنهاءنزلة.ن الثهتءالى وقربةوةي-ل نزول الناس بهازافاليلوة-.لى لاجماع الناسبها
أوانه معفبوابينالصلا"ين وهوالاقترا لا
منغرب والعشاءقي_لالمرادبالذ كرعانلدمشعر الحرامهوالمعبين
اهلا.ي
|دجلعقاةلانه يجمعفي
أولانالناس يزدلفون!لى وأسمى ز
هت لى أى دقر بون صلا المغرب وااعشاءهناك وإيدل علي»أن قولهفاذ كرواانه أص وهولاوجوب ولا_هناك الا|اصلاة
بالوقوففيها(واذ كروهم والذى ليه جهورالعاالمامءراأدنبالذ كرهوالدعاءوااتلبية والتسبيحوالتحميد والتهليل والسكبير

هدا)5مامصدرية أوكافة (ق )عن ابن عباس أن أساءة بن ز يدكان رديف الننىص.لى اللعليهول منعرفةال اى زد لفةمأردف
أىاذ كروه ذ ع
كاددا  0هدابة دب !4:أو

عله
0020
كيف:ذ كرونه ولاتعدلوا
هده

الفضل هن ازدافة الىمنىفكلاهاقال /بز اللننىهلى انهعإهوسلم بلى<تىر مى جرةالعقيةعن جابرقال

دفع رسول اللهلىاللهايه ولحتى األتمزدملهغاةفادللىمغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وسلبح
تبىأى
<م رك
ءام:ث
انواق
واذا
هبمح ب
قهالص
لبينل
اين ت
لفح رح
بينهماميم اضطجع حتى طاعالفجرفاصل
المشعراطه رام فاس_مّةمل القبزةؤدعاه وكيرهوهالهوو<د دوم«زك واقفا<تى!أسفرجداودفع قبل أن تطلع

الكمسهذاالح-ديثذ كرهالبخوى بغيرس_:د ولأجد هف الاهول قالطاو سكانوافىالماهلية يدفعون

نعرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفةطلوءبهعادوكانواابقولون مرق ثسيركهانغيرف:سخالله

تءال أىحكاماداهلية ؤاخرالافاضة منعرؤةالى مابعدغروب الشمس وقدمالافاضة من المزدلةةالىماقبل
عةنى قوطمأثسرق ثبيرادخ لبالب ل ف الثسروق وهونور الشمس وقوطمك.ما
مك
ول
طلوءهاوثبير ج
تغيرأىندفعللنحرقالغا راذا أسرعودفم فىعدوه (١ عمنروانم.مون ةالقالع ركان اهل

شع.س وكانوايةولون شرق ”يرنفالفه .الننى اصللنىةعايءوس_لم
لطل
اتىت
الجاهاية لايفيدونمن جع -
فافاض قل طلوعالشمسه وله تعالي (داذ كروكاهد! )5أىاذ مروه بااتوحيدوالتءظيمكاذ كن
باطدابه

أعطزة١
ييةرولون
ونغ
(وتزودوا ذان خيرالزادالت.وى) نزاتفىأناس..ى أهل| ل نعكانواخ رجونزلااحجد م

(وتزدوا) أى تزودوا

واتقوا الاستطعام وابرام
الناسوا التثقيلعايو( .فان

يحن متوكاون و ,قولوننحج :تر بأفنلايطعمنافاذا قدءوا مكةسألواا ماس ور أمفاضى ماهلمحال الى
التب والغصب فاتزل اللهوتزودواأىماةنبلغنوونتهكفون بهو وهم ءن الناسواتقواابرامم وااتئةيل
عن الابرام والتثةيل لمهمأو
و دوامن التقوى فانالانان لابدلهمنس_فرف الدنيا
زآبة
ت| ل
وىعنى
عايومفانسيرالزادا تقورىيل ف م
ولابدفيه من زادوحتاج فيهالى!اطعام والشسراب والمركب وسفرهن الدنياالى الآخرةولابدفيه.ن زاد تزود را للعاديانةاءالحفاورات
خيرالزادا تقوى )أى الاتقاء

أرضا وهواةو:ىانلة والءمل بطاعته وه_ذاالزاد أ فل من الزادالاولفانزاد !لدنياتوصل الى مىادالنفس

فان خخير الزاد اتقاؤها

(وانقون) وخافوا عقابى

الا خرةوىهذاالمعنى قااللاعثى
فمقم
وشهواتهاوزادالاخر :ب5وصل االلىنعيم ال

وهومئل دعان (يإأول

اذاأنت لترحل بزاد.ن التق *»ولاقيت بعدالوت من قدتزودا

الالياب) باذوى العقول

ندمتدلى أن لامكو نك اه  #وأنك لم:رصدكم كانأرصدا

يعنى ان قضيةاللب تقوى

(أ ولى
(واتفون) أى وخاذواءةاىوةيل معناه راشةغاوابقواى وف:ينهبي علىكال ظمةاللهجل جلاله ي
الالباب) ياذوى الءقول الذينيعامون-قاق الا.ور فقوالدعزوجل (لبسعا>.م جناح) أىحرج(أن الله لوينتققه اهلنالباء
قكاانه لال لهونزل فى

تبتغوافضلا منربك) يعنىرزةاونفعاوهوالريحفى|اتعجارة (إخ) عن ابنعباس قالكانعتكاظ ويجنة

وذو الازأسواقافى الجاهاءةفاماكان الاسلامذ_كانهمتائمواأن,تسجروافالمواسمفنزلتليستليكجناح
وتاجر وقالواهؤلاء الداج

 8 0وعكاظ سوق معروف بقرب مكةو.مجاةبختس اليومكسرهاسوق بقربءكة أيضاقالالازرقهى ولسوا بالحاج (دس عليم
اسفل م علىبر بدهبهاوذوالازم وق عند عرف كانت العرابلفهاىهارةريتجرون فىهذ هالاسواقوطا ْ  0اننبتغوا) فان
«واسم فكانو'يمون بمكاظ شمربندوماء.ن ذى القعدذثمبنتقلون الى>:ةؤ يقدون ها ءانيةع سر بوما نشغوا فى مواعم .الحتج

ا

عرة أياءءن اخرذىاأق_عدة وعمانيةايام من
الداود ىك

ةعادعرفةوءن

انن الصىعر فقةففىبوممالكفرء نفهدوقال
ل معط
ولذىا  2-4م خرجو

ألىأءامةالتيمىقالك:ترجلاا

كرىفىهذ' الوجهوكان

الناس:.ولون

(1فغلامنر ب1م) عطاء

وتفضاد وهو

النفعوالرجح

لىانهليسلاكدمجفلقيت ابنعمرفقاتلهيأباعدالرحدن انى رجلا كرى فىهذاالوجهوا نأناسايقولون أ بالتجارة والكراء (فاذا

رفةات بلى||أفطتم) دفعتم بكثرةمن
افت
جعر
اضلمن
ىفي
ريتو
ّلب
تفبا
وتلو
انهليس لك حج فقهالابنعمراليسحرم وابىوت
دلىاللهايه سمبفه-تى نزاتهذ الابةسد ليكجناح أنتتغوافطلامنر ب فارءل!ليهرسول ||وأكله أفطتم نوفتسرك
عض العاماءا نالجارةإن
وس وقرأهادلهوفال لك حجأخرجه أبوداودوالترمذى وقال
عليه
اللده لىالث

نَ كرالمفعول (منعرفات)

أوقعت نقصافى أعمالالج لمكن ميات_ :وان /نوقنمقدافيهكا نت من اإباحات |اتىالرالىتركه الجربد ألعىءل لاموقف سمى جمع
|العيادة عن ذيرهالان لج بدون الجار :أفضل لكل فوووا لعاى (فاذأفذهم)أى دفءم والافاضةدفم كاذرغات وانا صرقت
حعد
ا بق
ونت
|ثرة (منعجرفعاعت)رفةسميت بذكو كا
ك
لانكلم ذع من ا:للمكواضععرفة فسمى ظا نالتاء فموالدت اتانث

بلهى مع الالف قبلهاعلامة
| الناسك ويقو[لهعرفتفيةولعرفتفسءى ذاللكمكان عر فات راليومذرءة وقالالضحءك انآدملما جع المؤنثوسميت بدذلك
أهرطاوقم باطئ_د وحواء نحد لكل

وا -دو ممارظات صاحده_ هفاج هعا بعر ؤت فىبوم عرفةفتعارفا

فسمى||ومعرفة والموضع عرفات وقال السدى ازابراهيمك١ذن ف الناس باجو جابوه باتاميةوانى
من ابىأمره النهةءالىان رج الى رفات وأعتمالدلشرج الف باغالشحدرةاس_مة .لهااث طانيردهفرماه

ررفطارفوقع  :لاهىرة الثائثة فرماه
سبع حصي تيكيرممك -ل صاةذطارفوقم رلةاىحلناانية وفكب
وكبرفطار فاماراًىالك_يطان'نهلابط.عه

ذهب فانطاق ابراه م -تىأنى ذا |لمزفاظر

اليهفليعرؤ»ؤازه

اتم انطلق ابراهيم<تى وق بععرفاتفعرذهابإائعت ف مىالوقتعرفة والموضع عرذات-تى اذا
فسمىذعاا

لانواوصفتلابراهم عليه

السلام وما راها عرفها

وقيل| تت فيهاادموحواء
فتعارف وفيه دلكَل على

وجوب الوقوف بعرفةلان

الافاضة لانكونالابعده

أ(وفذلاكررفهثع)ندهوالانسماءااعو الحشدين
اص_برحا ماوه وقول بعلت
د

اكلام الفاحش (ولا

فوق) هوالمءادىأو

السسياب لله عاره'اسلام

| الىالتابمووجهءأنفرض الحج بارة عن الاية فوج ب أن تكون الدكياةفةفىانء
| حة_فةلا .صم ' اشر وع فىالاحرام <:ردالدية <تى :ضماليهااتابيةاو-وةقاطدىووحع
ا

س_ماب اومن 1

بس الاسمالفسوق (ولا
جدالفالحج) والإشراء

00
نالميرعا :د

ْ

طاعاي لور مفلاءدمنانضمام الثىئاانية  952-5يرةالاحرامءم !  2لاة وفىالانةداءلءلى
اسم «اليهذه أثاأفعى واأ  0اسحق 3ناش تعالى
عن
انالاحرااءبالجلاناعة دالا اث أرهودوقوا ل' ب

الما ءزيالالةار لقواه تعاالك

مما فقاءارلخدم والمكار بن

ا ختافوا  5ذلا الذعل ف لالشافى

عه

الاحرام عدردالكه>.من غيرحاجه

ل

برض

يكنهذا التخص .فى وجهولافا د ةرقال .لاك
الج ف ولوا لعقد فى غيرهم لم

ى
والثورى وأوحذ ذة:.عقد احرابمهالج فىجيم شهورااسنة ووجهه'نالاحرام إزامالحججازتعة-لته
م
د رقد
توالحج
ىمواةيت لاداس
لتهاهحج
واق
|الوقتكاذ رلان انهنهالىجعل ال١هلة كباهقا.و

الجواب عضهوقولهتعالى (فلارفث) قالابنع .اس الرفاثلجاع ورفوىاية عذهان الرفثغ تان ا'نساء

واعااصباءةناب ذلك

لتافظ بهفىغيبةالنساءلا يكون
اقب لىوااغ-مزوأن يعرض طنباف حش من السكلام فءنىهذاالقوال

وهو واجب الاجدنابى

كلحاللاتدمع المجأسج رناقالحصين بن قيس خذابنعباسبذنببعيرهرياوبهوهو >د وو يقول

وهن عثك ين بناهضيسا » اناصدقااطيرنتك ايسا

رف كلام
كولاداستطرابسلؤرقيرراءفة'!اصل_فلرااةن فقلتأترفثوأنت رم فققالان الرفثءاةيلع-:ه النساءوقوله'دا هواسم المىاأةلوق

متضمن لايستةعذ كرهء.نوذد كوراالعجايعهوقولهفلارفث حدملانن>هويناءن تعاطىا لجاع

والمراديالازى وجوب ا:تفاتما

وانها-ةيقةبان لاندكون

وان كون م نامتك

ا!لقِ
للذ
ووا
ء!فةحش
لوا
اث د
ولرف
لبان دواء.هوقيل ا

ح وقيل

الرفث لاغوءنالكلاءو

بدلعليه قولهه لىانلةعليءوس اذواكوف نل مدر

11

وق رأأبوعرووم؟ الاولين
جخعرن الطاءةقال! بن عراس هى المءادىكاهاوهوةولطاوس والحدن
ولها
مصخب (ولافوق) أص
بالرقم -فملاهصا لىمعن
0
دا
اانهىكنه ةلىفلا بكوان ووسعقيددّباندحةبروالزهرى والر ديع اعردلوىقالابنع بتاعي
قل الك مك وهام الاظ5.فروخذالدعرومااشبهذلكوة «لهوا!لسبابوالتنابز بإلاتماب (إق) عنأبى
وفعت لكر لاك
نىى
منهعبعل
بال

الاخمار

هر برةقالس

حدال؟ف الحج) قالابنعياسال+دالهوالمراءوهوان ع ارى :لرجل صاحيهو تخاصمه -تى عَضْيهوةل

بإتتقاء الجد لكانهةيلولا

هوقولالرجل الحججالدومو يقولآخرالحج غداوةٍيلهوآن!! فى صلىالقهعياهوسا قال فى عه الوداع وقد

شك ولاخلاف فىاح جثم

حر وماباتخجاعجماوااجلال؟بالمبجعر.ةالامن قاداطدىقانوا كيف يعلهاجمرة وقدسمينا الحجفهذا

حث علىابرعةيب النهى
عن القوواق يعاذا

 1ولعو كان عله هل اها كآنبعضهمقف بعر ف و يعطهم» زدلفةركان بعضهم حج

ماكلاقنبييح من اكلام ْ
السن ومكان الفسوقالبر

وااتقوى ومكان ادال

مع ترسوا اهصق

قل
المهعليهووعالراقه

ن حبجوليرفث

ول.غسق

رجم؟ 0.وار

فىذى!انعدةو بعضه .فى

ذى'2ةوكل,قول الصوابفمافعاتهفارز لانت ولاجدالفى ال عام

الم قداسمة على مافءإهرسو لانناصلىانناعلي وس لفلاخلاف فيه به' 8وذلاك مءى قول الى لى الله

قد لستدارك يل
ظ اسان لنز

لو مر اتوالارض

وةدلىمعناه رلا نكن

مويل

لفسبىء وقظوالهرالابة خردمعةادنم .يأى لاترفةواولا:ه.ةواولائادلوائى! اج واتمساتهى
الوفاق والاخلاق الجبدل |اله قابطاال
بقوله تعالى (وما:فعلوامن

ارنو احبالان اكت رالفوق
لاسرال
ا أت وأمسباجتذابهفى الحجوانكنا+ة :ذا ك ل

خيريعامهالله) اعلبانهعالم  ١والجدالفى المججأسمج وأنظع مه فى غير (وعانة
بدحاز بكعليه وزدقول

وهو الذىيجازيكعاماحثالشهعلوفرضيت)

ن خبر يعله ائله)ألايخىعكر

أعن! 5

 0اعلشمروهوأن بتعماوامكان الرفثاكلام

ل .ل جعل فلابر ءرارة عن
وة
ةاق!
إاخل
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واي اذارجم الأى«له رطاف رول اللهصلاىللهعا.ءوس( حينقدممكفاسسةرالركنأولشئثم خب
10

ثلاثةطواف هنال بعوه ”ىأر نه :-أطواف مركمحين قفىطوافه با جع

رم منه حنىقَغىسدور /
0سم فانصرف فانى الصفافطاف دالصفاوالمروةسيعةاث اط “ملم ل من *ثحئْ

|
دبه بوم انحرو أفاض وطاف بالبيتثم حلمنكل2ثئ حرم منه وفعللمدل ,قعلرسولالتةص فاىلله
ظ
ه

الهو رمنأهدئفاق المدىمن الناىواختلة تالروايات فى عةاالنىصلاىلنهعليوس لعلكان |

 955داأومةمة»أوقارناوهى :لانةأأقوال اعاماء حسبمذاهيم ,-السابةةوريد ت كطلائفة نوعاوادعت أ
(فانأحرتم) بعالا حهم | أن حو#البىصل اىلئهلعيه وسلكذلك وطر بق ادم بينرواياتالصحابةواخلافهم قجتتهصل اتهعليهأ

كلانادا اال وساإٍانهكان أولامفرد ثمانهصلىالنهعليهوسلم أبحارلمعمرة.عد ذلك وأد خلها علىال فجصارقارنافن |
حوت اطض ص !١
وهو
ن التداتعاند و
در | روى أنه كامنفرد'فهوالاصلوءن روىالقراناءمد]” رالا ومردى
وحص راذاحسه

عد وعن

اا أمكن |
ذو
هاحد
لاتفاع والارنفاقوةدارفق بالقرانكارتفاق العتعموززيادةودوالاقصارءلىؤه_ل م و

المغى وعندنا الا-صار |
. 1خم
ماحل

ب امار

بين الاحاديث التلفة فى ص 4حةالوداعوه والصحيحوذ كراشافى ىكتاب اختلاف اديت

؛

اأبر .سولاننةصلى انتةعايه وسكن تيالم درو'اقارن والمتمتعوكل !
صا ن
عال
كلاماموجزاذفلىك فق

|كخاذنمنه أعينسكهو يصدرعنتعليمهفاضيفالسكل اليعلى من انهأعر بهذن فيه و>وزفاغة |
مأيوغضيرهصا لظاهر أ
الس وت فالحديت

من كسرأوعرج معدل

ىم كتجوزاضافاتل اعلكايقال ذلا ن داره ور يددات سيلاوك
|١١ادراضبافة لفل اللآ

ر جهواخدارالشافى الافراد واحج فترجصمانه 
ما أ
روىأنالنىصبىاللهعليهوسلم رجم ماع زاوائم

أى جازله انحل وعلسه 0م ذلافدن رد اجناهبرواءن تمرواين عماس وعانشة ودؤلاءطم صزية فى جه 'لوداع علىعبرهمفا اجار
8
 00لىاللهأيه وسل»*

ا
| فهواحسن! لسحاباسيافتروانه عدت الود
تت منقابلٍ0
الشافهى رجه اللهالاحدار المديئة الىجره 'فهواأذخمططامن غبرهواًماابنع ر
مفصجعذءاًنهكاناخذا أمخطام ناقة |انىعلىالنعا1.
بالى_دو و<د_لده

وظاهر

فىحة الوداع واياسمعه ال بىالحجوأما!بنع ي4ا-س<لهه نالعلردالفقهواأدين م رعوف مع0

النصيد ل علىناالاحصار||أحوالرسولالتةصل اللهليه وس ولأماعائنشةةفقر بجا نرسولالصلىاللعهليوهس معروفواطلاعوا.
افق فى العمرة ع٠ ||علىباطونظماس«هرهمكثرة فق هاو مهاومندلالكلىترجمم الافراداخأخناغاءالراثدين أفردوا
لابهذ كردقبهما

الس بعد رس ول اننهصلىاللهعليهوس وواظ,بواءليه وأركان الاجلجس الاحرام والوقوف ء رذةوالطواف

منارلصوفاةوحاق الرأس أوالتقصيرقأه القولينوأركانااعمرةاربع الأحراءوالتولاواف |
ولساعىلبي
وا

والى والحاقأوالتقصيرو بهذ هالاركان م مااحج والعمرة عقولهتعالى (فانآ حصرتم) أدارالحصر |
ف الاغة الحدسوالتضبيقثم ا ختلف أه لاللغ :فىالخصروالاحصار رفقيلاذاردالرج لعن وجهير يدهفقد |

أحصر واذاحبس فقد حدمروقال|بن|اسكي تأ حهمرهالمرض اذامنعهمنالسفرأوحاجة بر بدهاوحصره 

العد واذاضيق عليهوقااللزماحالروايةاعلننأغهةل,قالللدى جنعهالخفو أوالمرض أحصروالحبوس |
سضر
كمر
ومن
أالج
دلد»:و بين
لرج
ا بحعروضلل
مأن
خصروقالاإنقتببةفقولهفانأحصرتم «و
رسافً وسجؤكيل تصرفهو وو وذه قوالراما |
أوعد و يقال أحصرفه و سردفانا-ي
م

محنصرك هنارءن أحصرك وقالأجدبن يحىأصل كما

ايحلصار ,يقال ف المماعلظاهركلعد ووامنع الباطرمن
لوة
اصر
الجبس وحصرف ابس أقوى منأح
اأحصرتم فمحمول على الاهى بن ومس بت اختلاف أهل |
والحه ر لايقالالا المنعالباطن وأماقولهذ ن

إاغة

١
طمالالامحارة ولال1اجةوقيل ا شرع فيوماوجبعليهالا عام

افص ل واتفقت الامةءلى وجو ب الحجعلى  3 +استطاعاليهسنيلا#

عن ألىهر ,فال خطبارسول
مم

لنةصلى اننهعليهو |-فقالاأمهاالناس ةد رض علي |المج دواافق الرجل!أفىكلعام يارسولاللهفسكت
يوسا لوقلت نعلوجب ولااستطءتم وى جوب|اعمرةقولان
حتى قاها ؟لاثافقالرسولٍ النهدلى الندعا.

للشافىا حفهما!لازت

ةرهقرلاعل وان تمرواءن عماس واحس_-ن وابن سير بن وعطاءوطاوس

وسعيدب بن جميروكاهد واليهذهبد جدبن حذيل والقولالثانى؟ نهاس:ة و يروى ذلك عن ابن سعودوجابر
دأ نه
او<ديفة حّهمن أوجب العمرةماروى فى حديث الصبىبن معي
وابراهيموالشعبى والبهذهب مالكو ب
لسنةنساشيكيا
تا
تاسلجوالعمرةمكدو بينعءىواقا هلات مومافة ال هد :دنب
قاللعمر بناخخطاب ال وتجد

وس|أخرجءأبوداود والنساقى باطولمن هذ اوجهالدليل أنهاخًبرءن وجو مهماعليةوصو به
صلىاننعليه

مورجوبويمأننههممهتادعءارااءيفهىلسنةالنبى صلىالثةعليهوس وروىعن |بنعباس أنهاكقر ينها
وأتموااحج والعمرةلله وءن ابنعمر قالالحج والعمرةفراضتانوعنهلس أحدمن
كاب الله

اق الله

ذلكسبيلاوعن |بن عياس قالالعمرةواجبة كوجوب المج
الاوعليه عةوعمرةوا جب ان مناستطاع الى
حا

رارول تسل

ويا

انه

اوايناشح والعمرةقانوماينةي ان الققروالذ'وب
ليمير:بس

كاين الكيرخيث ا ديد والذهب والفذ_ :ولدس للميرورة ثوابالاالحنةاًترجه النسافى والترمذدى
وزادومامن مؤمن يظل بومه محرماالاغابتالثمس

ديلانهأ مس
بدنو بهوقال<ديث <سنع صصديع وجه الل

بالمنابعةبين ادسجوالعمرة والامس ل وجوب ولانهاقد نظمتمع الج فى الامبالاعامفكانت واجبة كالحيج
كال ركيد
ن حأد
وحقهم ن قالبامهاسنة ماروىء ع
اتلك

ل

حرج

اي
التردىئو س

كس

ةسومه ن العمرة أواجيةهى قاللا

ختاجبن الكاتعواس
عنديانهذ الى 27ات ارو به

سمنابفزديداب ع حفظه و ةمي اعأنهلماكلات بهوا تمعتَالامةعلل جوازادإعاخعوالعمرة

علىثلابةاًنواعاذرادومتع وقران قدورةالاة رادأ ن جم بعدفرااغهمنهيعتمر ههن أدنى الح-لأو
مالعمرةفى شه رالجو يأنى باعماطها
ها حج رحج فى تلك ال-نةوصورة المتأن يحر ب
إهتمرقبل| أش ر

فاذافرغء ن أعاطا
د

سومالمجمنمكة وناك

سوا باسني جتعالانة ممم عح<ظورات الاحرام

1
والعمر
خوصورةالقرا نأ ن يحرم بالحج
ىن رم بالج
الأ
العمرة
من
الخال

 4رالحجفينويهما

حرمبالعمرة فى أشهرالثم ادخلعاءبهاالحج قبلأن يفت الطواف فيصيرقارناوا ختلفوا
كواً
بقليهو؟د لل ل

ع

ا
ىنالاذ
الكو لاض الأ

اللفعليهوسلبالحجمه سن

معزول اللصهلىالعلليهوسلو' 2ولا
اد

ليماروىعزعائثةرضى
1ران

ل

داولهءن:حابرقالقدمنا

اريعنابنعمرقلاولاافصيين 2ك وجمتركفان

وماعمرنهأن يعتمرفغيراً شهرا لحجأخرجه مالك فى اموطأوذهبالثورىواً بو

حنيفةالىأنالقران ١أفضليدلعليهماروىءن 1أنس قالسمعءت رسولاللهصلى الدعليه وس يابىبالج

لقول لبيكعمرةوغدا أ رجاالهصحييحين
والعمرةجيعاو روانةسمعترسولاللة صلىاللهعل.هو .س ي
عأفضل بد لعليهماروىعن ابن عباسقالتمدعرسول
وذهبأ جد بن حنبلواسحق بنراهوبه ى أن المدّ

النّهصلىالنةعليهوسم وأوبكروعمروعمان فاولمن نهى عنهمامعاويةأسربهالترمذى (ق) عنابن
احج وأهدى فساقمعهاطدى من ذى
ممرقال تعرسولاللهدبى النهعليهوسلم فى ةالوداع بالعمرة الى

ٍ الحايفةو بدأرسولاللهصبى اللهعليه وسلم فاهل بالعمر.ثمأهلىبالمجوتعالناس معرسولالنةصلى الله

الله)نصد قوافىرضاالله

نفلا

وهوعام فىال+هادوغ_يره

(ولائلةوابريد>؟ الاتلهىلكة)
أىأنفسكم والباء زائدة
أولانقتاوا نفك بش يم

ك يقالا هلاكفلان نفسهبيده
لا كها والمعنى
طسب
ابذات
الببىعن ترك الانفاقق

سبيل اللهلانهسيب اطلاك

أوعن الاسراف افلنفقة
 6-1بفةرنفس_4-و يضيع

عياله أوعن الاخطار

بإلنفس أوعن ترك الغزو
الذى هوتة-وبة للعدو

والتهلءكة واطلاك واطلك

واحدلإواً<سنوا) الظن
لالهفاخىلاف (انالله

عد عقن

الحتاجين (وأتموا الحج
والعمرةللة) وأدُوهما

تنامطينهبشميرااوفرا تضه)
وىان
اتعنال
لله
بهال
لوح-
ولانقصانوقي ل الاعام

يكونبعد الشروعفهو

دليلعلىان منشسرع فبهما

صرف واجلوماهلافلمىصالالدينية كالانفاقف الحج والعمرةوصاأة الر ,-والصدقةوف المهادوهيز

الغزاة وعلى النفس والعيالوغ_يرذلك افيهقربةللهته الىل ناكل ذلاك .هوفسبيلاللهلكن اطلاق
هذه اللفظلة ينصرف !الى المهاد (خ)عنأىهر برةان رسولالنههلى النهعل »وس قالهن احتبس فرسا
فى سدمل اللهاعاناو احتسابا باللهوتصد يقابوع ددفان شيعه ور بهوروثهو بولهفىميزانه يوم القيامةيعق
كتالنةله
لسو ل التفصل التدعلء وستممن فق نفقة فىسبيلالله
قا ر
.عبن فانكلال
ح”شيات عن حر

سيعم انه ضعف أخرجهااترمذى والنساقٌ (ولانلقوا ايديمالاىلتبلكة)  3لالماءزائدة ومعناهلا نلقوا

يديم االلىتهلكة والمرادبالايدى الانفس والمعنىولاتلقواأنفس> ال|ى|اتهلكةعبر بالابدىعن الانفس
فرهولاتلقوا أنفسكب 5ي>كالاىلتهلتكةكا يقالهلكفلان
وقلالباء علىأصلهاوف الكلام تحقدذي
لدبا كهاوقيلالتاسكة كتلصشييرععاقبته لى اطلاك وقيالتلهلكةما كن الاحتراز
هاتتس
ىدهأذ
فهبي
نفس
عنهواه لاك مالا يكنالاحتراز عذهومعنىالآبةالنهى عن ترك الانفاق فىسبيل اللهلانهدسبب الاهلاك
؟لكالاسهمأومشقص ولايقول ا حدم لاأجدشي االسهمهنا
قالاءنعما سانفق ف سبل النهوان /ي ن

هومابرىبهوالمشقص سهنمصفيلهعر 0
مهموامااأنيكونو اع

سه

انلفبعوثبغيرنفقة فاماانينقطع

مكن عند هشو ينفقعليه
ىفسهم فىسبيل اللهومنل ي
ىلاق علأن
ا

ل

اهومن 01 1 00عقبة بن عاص «لالاتطةوسد لجل
 3الانصارى فقالأسهاالناس!:تكو5

الآبةهذا التأوا

الآبةادك

وي

لماأعزالةالاسلام وكثرناصروه فقاب
لعضنالبعس سرادون رسولالنه» لىالتعليه وس انأموالناقد

قال
ضاعت وان
دلاهعر زالاسلام وكثرناصصروهفأاوننفاىأموالنافصلتحناماضا معنهافأنزل اللهتعالىءلى
.نديههلى اللعهليهوس[ بردعايناماقلنا واأنفقوافى سبلل اللهولاتلةوابأيديم إلىالتهلكةفكان تالتهلكة

الاقاءةعلى الاموالواص_لاحهاوتركناااخزو فازالأنو أبوب ,شاخصافى سبل اللهحتى دفنبارضالروم
وقالحد بغر يب صرح

ىلخرغزوةغزاهابارض
تأبوبوبف ا
ما

ىصلسورهافهم
قسطنطينية ودفنف أ

لزْمهات.امهماو بهنقولان

يتبركونبقبرهو يستسقونبه (م) نعأبىهريرةرضىاللهعنه قالقالرسولاننهصل اللهعليهوسلمءن

العمرةتازم بالشسروع ولا

مات وميغزوميدث نفسهمات على شعبةءن النفاق قالاءنالمارك فنرىان ذلك كانعلىعهدالنى

لكشافىى رجه الله
لل
س

صل اللهعليه وسم وقيل الالقاءالى التهلكةدوان يقنط من رجة اللهوهوان الرجل يصس الذن فيقول

لآب على لزوم العمرة

قدهاكت ليس لىتوبةفييأس.ن ر-جةاللهو ينهمكعل المعاصى فهوالةنوط فنهى اللةعن ذلك وقيل

لانهأمس بأتمامهاوقد يوّمي

أافى سديلالنهولاانقولوا انائخاف الفقرانأ نفقنافنهاك فنهوا انحهاوا تفسيمهالكين
فمعىنى النآفبةقو

بأعام الواجب والتطوع
أواتمامهما ان نحخرميهما

ليله ولاناقواباييدديك ال اىلتهلكة قالناو
بالانفاق ا عن حذيذة قالو نافتموافىلاسب

مدن دو برة أهلك دا

تفردلكل واحدمنهما

١وحسنوا) أىبالانفاقعلى»ننازمكمونتهونفقته وقملأحسنواف الانفاق ولاتسرفواولاتقتروامهوا
عن الاسراف والاقارف الانفاق وقيلمعناهواً ا

افىاداءفرائض النهتغالى (اناللهحي الحسنين)أى

ناهوسنكهما
ءباس
البنع
م)قا
هللة
ممرة
تالع
يجو
«ثدبهمعلى احسانهم و قولهعزوجل (وأتموا اح

سفرا أوأنتنقق فيهما

وسدودهما وسلئهما وقي لاقامهما أنحرممهماءن دو يرةأهلك وقيلهوأن تفردلكل وا<دمنهما

تاتوأجنرمعهما
حللاالا

اهعتنهمامهما أنتخرج٠ن أهلك
للل
واقنهيى ا
سفرا وقيلاتماءهماأن تسكون النفقةحلالاوتتيى عم
طما

5لاثقائلوهم عند
اد

ارامحتى اتومفيهأ)ى ولانبؤدابقئالممفىالحرم حتثبىد وافعندنال جد ارام يقععلى الحرمكله (فان

تالمع:ايند نقتلهمو ن
)ل اطرم قندة يلون ف الارا
اكان ظاهرقوله واقتلوهمو 7-5
شلمرملافى رم الاأن يبد ؤابااة
ق لوا لاه
ثقفةموهم ممعماغآ لفى١ 1
:مكنسوالع  5نلقولهولاتتا الوهم ع ندا لسعددا| ل رام حتى دماو

١  1065ده خص

كناف شرح الثاف لات

ا م واعساسمى الشسرك باننةفتنةلانهفساد ف الارض يؤدىالىااظ -لوأتماجعل أعظمءن القدرلان
صا<يها لاود فى الأارولس القت نكذلك

شرك بالله ذات:ستحق

والكفر حر

ارم الاعند الدإقبهم

(كذلك جزاءالكافربن)

جصاحيهءن٠الامة

ميددا وخبر ولاتقةلوه_-م

©
٠ لقتل (ولاتها:تأوهىعؤد المدد | 4رام حق يقانتلو63

م

1

لاعفاماء فىه_ده الآبةفذ هب 2اهد فى جاعةمن العاماءالى انها حكمة وانهلاحل أنيةاتلف
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بالعمرةفيد ولهالحاجة بعد ماخرجمن ببته فيرجع ولادخ رمنبخابرة» نأاجللسبةفابان
وأيامحيضْهنّ ومدةجلهنّ
يحول:ينهوبينالسماءفيمم الدارءن ورائه ث بمقوءفىحرنهفيأمىحاجته ثبملغناانرسول'لنةصلى
وغ_برذ لاكومعالمللحج
دخجلل من الانصارمن بنىسامةعلىأثره فقال
اللهعليهوسل أهل زمن اد دديةبالعمرة حفسدخحلرة ر
يمدهرافوفةهكان ناس من
)أى معالميوبقهتا

ح
ياسم
لمرذ
لوصف يوسم فلذتافكلتك دخافتقالعار+الاقاسم أحسى فق)ون

الانضارى وأناا اي

بقول! ناعلى دينك

ازلاللهتع الى ولي سالير بان نانوا الببوتمن ظهورها | الات
فن
0ك

5

الأذارا
:

(( - ١,/خارن)  -اول )ولافسطاطامن بابفانكانمن أهلالمرقب نبافىظهر بتهمنهيدخ لو ير جوانكانمنأ هل

البرهنالان الآبةةتحمل الوجهينكابنالجزاالرفموالنصب أوءهة_ذملاتحة ,١االواهوجوهااوالر<فدعاذااباء لاندخل الاعتىخبرليس

١,34
فمن تحريمالاكل والشرب

(تلك دود الله) يعنىنلك الاحكام اانىهذ كرت فىااص_يام والاءة-

والجاع <د ودانلة وقيلحد ود اللفهرائضاللهوأصل امد فالله المنع دواالحاجز بايانشيثين الذى
فهالمميزله عنغيرهوقيلمعنى وحددالله| قاد برالتى
ابدالا خروحد,الاليشطيعئاعلونصا
مطأ
هلا
نم اخت

فشكالان أماالاولذ.:و
فدرهاومنع من مخالفتها (فلائقر بوها)أى فلاتانهواولاتفثوهاافلانآفبلةتا
اارةلىماتقدم منالاحكامو بعضهافيهاباحةوبعضهافيه حظرفكيف قالى
وهوش
للا حثد ود الله
ها ن
أنق

هاوكانه تعالىقفاىله_ذهالابة تولداكا<للدهفلاتقر بوها وقالفىاية
الجعفلائقر بوها االانشكىال
بنهذهالآنات قلت 1|١ابءن الدؤااين.ى وجهينأما«لاشئل الاول-ذوابها نالاحكام البى:قدمت

فماق.ل وانكان تكثيرةالاأنأقر مه الهىذه الآبةولتهعالىولا:باشمروهن وأ معأكفون فماسلاجد

(نلك) الاحكام النى

وذلك بوجب تحربحاملاجلاعافلىاءتكاف وقالقرامثمأتموا ااصيام الىالايلوذاك يوجبتحريم
حالدتلوكد اللهفلاتقر بوها
الا واكللشسرب فىاانهار فاما اكلاانقربالىهذهالآبةجانن التحر ق
والجواب دن الاثكل الذانىان.ن طكاعنةفاىننهتءالى والعملبفرائطذ_»فهومنصرف فىحيزااق

كات (حمدود الله)
أحكانه الحددودة (فلا
تقربوها)بإنحالة والتغيير

( كذلك بينالنهآيانه)

ا

عو وم

والباطل املايداف |ىإراطل فيقعفيهفهوكنةولهلى اللعهليهوس مكلراعى يرعىحول الى بوشك أنيقع

46م
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ا

5

1

3

0

0

ره

:

:

.

شنون) الخارم (ولا

فيه وقيل! راد حدود دهنائخار .هومناهيه لةولهولا:باثمروهن وا ممعاكذون فالمساجد ونحوه_دامن

نأ كوا أموال» ييت)
١
أل 2

بلهكوتها 5عنهكذلاك (ببيناللهيانه)
5ن !
سبي
اكا)أمىكا
مذل
التحر بمفهى <دودلاتةرب ( ك
ىماكى يتةواماحرم
أعله
)ى(ل
نلواف
و:فا
قالث
تان
ي:لب
أىمه مدينهواً حكاءثسري(علتهلداس) مدلهذ

بض (إلباطل) الو

عايهم فينجواءن ااءذاب وقول زوجل (ولاناكلواأموالكم بي بالياطل)زاتفاىمرى القيس
ىرض فقال
ليهوس!ف أ
!نعابس الكندى ادعىةليهر بيعةبنعبدان المضمرى عذدرسولاننةصلى النهء

0

(ونداواها( ّ 0

رسو

ولاندا  5فهو >ر:

اللدعايه وسلٍاماان داف لى لوليا لظام اليلةين اللهوهوع4:مءعرض فاتزلانلهه_ذوالابة والمعق

عولالىق

اللةصبى اللهعايه ول للحضر ىأ للكيدنه للاقالذلاكينها نطلقللف ذقمالرسول اللهسسلى

اد

ََ

وم

ا فسكانبى 3

اط لأىمنغيرالوجه
بعض
ا ملال:
ب_>ك
لأ كل بعض

عور
بن ا

لإنسلي أماحك الآيةفااكلا اي -لىوجوهالاولأ نيأكلبهطريقالتعدىوالنهبوالفعب

فسياكلىام

الثانىانيا اكلهبلطهرويكقتعمار وأجرةالمفنى وتمن جروالملاهىونحوذاك الت ١نياكلهبطريق

ل

93

0

1

0

الذىأباحهالنهلهواصلالباطل الشيعالذاهب
5

الرشوةفى!1م وشهادةالزورالرابع الخرانةوذاث

.

فالودبعة والامانةونحوذولاكتماعبرءن أخذالمال

إلأ ك للاناهق ودالاعظم وذا 'اوتقععفاىرف فلانيأأكمولالالناس؟منى ي خأذها بغيرسلها (وتدلوا
عهاالى!كام ) وأاىأوءن.اورتلك الاموالالتى فيهاال-كومةاالل+ى-كام قالابنعباس هناف الرجل

بيكونعليهامالوليسعلبه :ةفيج.حدويخاصم الاىل كا وهويقهعللأينابلهوهوا ثمعنعه
ِ

١

50

٠.

2

-

وقيل هوأن يشهقايدةالزورعنداخا مرهو بعلذاك بوقيلمعناهولاتأ كاوا المالبالباطل وتنسبوهالى
بقاضى
الحكام وقيللاندليمالأخيك ال اىلهاكوأنتتعلأنكظالمفانقضاءهلايحل سراماوكان شمرال

تقول الى لافغىلكوانىلاظلكظالماولكنىلايسعنى الاأنأقغىيحمضارق من ااببنةوان قضاق لاحل

فقالافأنابشروانهياتبى الخصم فلعلبعضهم أنيكونأ بلغمبنعض وفرواية بأحنجة»-
مبنعض فاحسب انهصادف فاقهىلفن قضيتلهحق سإ فان.ا قهطىعةمن النارفليحملهاأو بذرها

نوظا

ههناوأدبرالئوارمن ههناوغر بتالشمس فقد أفطر الصاموه لنازمالسا أن يمناولعندتحقق غروب
الشمس شيأفيهوجهان أحدهمانم,ازمذلك نيحل التشعايهوس عنالوساكوالثاق لالانهقد حص ل

الفطر يمجرد دخولالايلسواءأ كلأوم,اًكلو يسكت الحننيةبوذ لآب فىأن الصموالنفليجياتمامه
وقالوا لان قولهتعالى ا وا الصيام الاللبل) أمىوهوللوجوب وهو سارل كلالصياما جاب
أصداب الشافىعنه بإنه ذا اتماوردف بان أحكام صومالفرض فكان |1رادمئهصومالفرضو :يدل

| اعبلاىحةالفطر منالنفل ماروىىعن عانشةقالتد خل الانىلللىفعايهوسل ذاتبو م فقالهلعند
ءعحت
_قد
صفل
أيه
شو قلنالاقالفان اذاصا” 1مأنانابوماآخر فقاث,ارسولاللةاهدى لناحيس قال رن

عل ءواضلأقط دقيق أ وفتدتوقيل
صا مافاأكخلر .جه ملمالجدس هوخاط الاقط والمّروالس.ن وجقد
هواائرزع ثواهو عاط بالدويق والاولأءرف وَُقولهءزوجل (ولا+:اشمروهن وأ تمعكفونق
لل-اجد) الاعتكاف هوالاقبال على الدئ والملازمةله لام

وهو الشمرع عبارةعن

الاقامةفى المس<دد علىعماد ةللهنعالىوسبب نزول هذهالآبة أن نهرأمن أصهاب رسولاللهصلىاللهعليه

لى)
يمال
لصيا
لا ال
ااتمو
(تم

أى الكف عدن هذه
علىجواز

مسل ورجع
غات
اامه
وسلكانوابع:كفون الفمسحد فاذاءر ضر جل منهمحاجةالىأ« لخرارادخل

0

علىفى هذ هالابة
بالنهارو بباحلهفالايلة-كان>تم لأنيكونحكالاعنكاف كمالصوم فبين النهت ا

ا
جواز
دعلى

افلاىنلمبسجوداعن ذلاكحنىيفرغواءن اعتسكافهم واء-ل أانعا ى بين أن اجام يحرم علىالصاعم
أنالجاعحرم ءلىالمتسكففى'انهاروالليل حتىحرج من اعتكافه .الا
حكالاعتكاف)* الاعتكاف سنةولاجوززفغ
فطل فى

حد
سلان
ملك
لوذ
احد
يرال.

ي5يزءن ساار

اليقاعبالفضل لانهنى لاقامةالطاءاتوالعباداتفي»ه تماختلةوافنقلءن علىأنهلاوزالافىالسحد
ثمراملقوله وطهر دتى للطا5تفين وإلعا كفين والركمالعدود شاصةبه وفالعطاء لاجوراالافىالمسحد
الم00

طلا
كد

0

عرق"

0

وعلى وجو بالدكفارةى

الآ وكاللصرت وعدن
انالحنابة لاتثاق الصوم

(ولا تباشروهن وأنتم
معد-كفون فيها بين ان

1

0

لصلاةالجعة 0عن عانشةأن!رت

<تى توفاه

راواه

ان0
د
رك

العشمرالاوا رمن

دزف عن ان م رأنرسولاللهه_لىاشّعا 4

الماع لييلافلىرمضان

سكن اغيرالمعشكف واللة
فىموذعالحال وؤيهدايل

عرالاواخرمن رمضان #ذروع* الارل وزالاءةكاف بغيرصوم والافذ_ل أن
وس لكانبعد -كف ال م

اأكواه فونه وقال؟بو<نيفةالدوم ششرط فىالاعة_كاف ولارصح الابهوحة الشافى ماروىءن.اجعرقال

بارسولانله اق درت ف الماهلبة أن أء :حكن

ةف المسجد ارام قالفاوف بنذرك أخوجاهى

الصحيحين ومعاوماًنهلايرصحالصوم فىالايل ج(اافرعالثانى»

المخرلسوات زمانعند|إشافى

وأة-إدلحظة ولا<ددلا كثرهفاونذراءتكاف ساعة صح نذرهولونذرا نمتكف مطلةاحرج مننذره

عه_لاف فان أقل زمن
وج من ال
رلك
خل ذ
ااقا
لانم
باعتكاف ساعة قالالشافىى وأحب أن -2٠كف بوماو

الاعتكاف عندمالك وأفى-ديفة نوبمشمرط أنيدخل فيقهب لطاوعالفجرورج منهبعدغروب
ْ الشمس ع9الغرعالثالك الجاع حرامفىحالالاعتكاف ويفس_د بدواأمامادونالجاعكالقبلة ونحوها

:

فكروه ولاف_دبه عدداأ كثرالعاهاءوهواظهرقولىالشافى والثاتى مطل به وهوقولم لك وقيسل

انأنزلبطل اعتكافه وان /يفخلزالوه وقولو فأحىمنيافةلملاس :بغيرشهوةؤائزولا.غسدبهالاءتكاف |
وس_لوهىحائض وهوه»-:كف فىالمس.عحد وهى
لاروى عن عانشةإنها كانت ترجلالنبىصبىالع ليه

هد خل !امبتالالحاجةاذاكانمعة-كفاوف
عترتهايناوطاراً سهرزاادفى رواءةوكانلا
فى

روابةوكانلابدخل

الالحاجة الناسا نأو جاهفىالهحيدين الترجيل تسرم الشهروقوطاالالماجةحوائج الانسان
الت

على انالاء :كاف لاكون

الافىالم.حدواانهلاحتس
به مسوود دون مسعمك

انا-كم) واطلبواءاقم ابنةلكم
ومدها

و(تاكرم

لامّغاء ماوضع أبله له

النكاح من التناسلأو
واد ا|لحل الذى؟تبه
لهاك و-لاه دون مالم

يكتب لك من انحلارم

)310

فشلسلورحةمأنىاللواادنبائمروالقضاء الشهوة
واالثبتاا

ابل م( أىمافغى! -ككفىاللوحالمحذو.ظ يعنى الولدوقيل وابتغواالرخص:الى <5تب اللهلكباباحة
الا كلواكسرب والجاعفالىاوالحفوظ وقيلاطا واليلةالقدر (وكاواواشر بواحنيىنينلكلدي
ىمرءةبن قدس بن صسرمةالانصارىو يقالقبسبن صسرمةوذلكأنه
الابرضءناليوط الاسود) نزلتف ص
ظل يعمل فىاأرض لدوهوسائمفامأامسىرجع الأىهل بتمورقاللاهلهقدىالطعامفارادتالمرةأن تطعمه
عمد :افاخذت تعمللهذلك فامافرغ فاذاهوقد ناموكانقد أعيامن االتتععببفايقظتهة-؟رهأن يعصىالله

ورسولهوأبى انيأصكالتومأهابيحجهودافم خط

لويد هد عدي فاماأفاق

أنىالنىهلىالله

(وكاوا وباوشراحتى شين

»هص
يانن
عكرلسول
نتمهلذل
وبسلم
لهفاغ
اةحال
عفليمهاورسآلءقال,اأباقوس مالك»سيت طايحافف كرل
اللميط الابيض)هوأول
ماه ومن الفء<را معترض
فىالافق كانخيط الممدود

فائزل اللهذهالآبوقولهطايصاأى.هزولاودا لاخ)عن البراءقالكا نأ صصاب مدصلىال عهاي»وسل
اذا كان الرجلءاالماافطارفنام قبلانيفطرابمأليكللتهولابومه حتىبمسبى وان قبسبن صرمة
الانصار ى كانصائمافاما حضيرالافطارأتى اميأنهفةالأء :دك طعامقالت لاواحكن |نطانىفاطلبللك
وكان بومه!عملفغليتهء:.ه-ؤاءنه امسأن فهامارأن قهااتخيمةلا فكاماانتدف النهارفع؛ىليه فذ كرذلك

بان ان الْخيط الارض

وىم حتى يقبين لكالهطالاييض املنخيط الاسودبياض انهارمن-وادالل.لوسميا
واشمر بوافلاصايل
خيطين لانكل واحدمنهما ببدوالفافقممتّدا كالحرط قالالشاعر

(لنخيط الاسود) وهو
ا

اىكم ففر-وابهافرحاشديدا
نثال
مسأعوماتددمانلايلشبها لنن صى ف اىلتهعليهوس فخزلتهفهالآبةحللكليلةالصيامالرف
ابيلنلمكيط الابرضمنالم_ط الاسودمن الفجر ومبعنةىوالكال"وا
لايمتطدايدهنماأب(يمضنواألسفوجدر) 7ت وكلواواشر بواحتى يت

من افيد لامن هيز
وا عق بدعن باالنخيط
الاسود لان بان إحدهأ

بمعنرض
بيلانلللات"رو
لانه بعض الفحر وأوله

وقوله من ارلفأحخرجه
من باإبلاس هار ة وصيره

تشبيها بليغا قأونلك
رأنت أسداازفاذازدت

.ن فلان رجع تشبيها
وءعنعدى بن حاتمفال

حمدتالى عقالين أبيض

تى
داتحت
انهم
س عل
وود-
واس

فاماأضاءت ناسدفة » ولاحمنالصبحخيطاأنارا
د الفجرا ضاء(ق)عن سهل,نسعدقال لانزلتوكلواواشربواحتىينبين
السدف اختلاطالظلاموأس ف

اك الحيطالابيضمن الخي اطلاسودولم.نزلمن الفجرفكانأراردجاولااذاالصوم ر بطأأحدهمفى رجله
الخرط الابيض واخخيط الاسودولايزاليا كلحتىتتبين لهرؤ يتهمافانزلاللهعزوجل بعده (من الفجر)

فعامواانهانمابعنى الليولالنهار(إق) عندى بنحاتملم نازت حتىيقبينلك الخيطالابيضمن الخيط
الاسودعمدت الىعةال سودوءقال. ,رض -إماتهما تحت وسادتى وجل تأ نظرف الللفلايتبينلى

فغدوتءلى رسول اللصلىاللعهليهوسلفذ كرتلهذلكفقال!:ادلك سواداللدلو بياضالنهار(ق)
علي وسفال نا بلالا,ؤذنبلي فلسكاواواشر بواحتىبيؤنذابنأم
عن ابنعراًنرسولاللهص_لى الله

تو اعأنالفجرالذىيحرم
صحتأ
بصب
صللهأ
»كتوم قالوكانابن أ ممكتوم رجلا عمىلبناادى حتىيقا
بهعلىالصائمالطعاموالشمراب و الجاعهوالفجرا لاصلامدسقتطيرالننشرف الافق سريعالاالفجرالكاذب
المستطيل فانقل تكيف شبهالمهم الصادقبالخيط والخخيط مستطيل والصبح البصاسدقتلطيسيلفات

النقدرالذى يبدومن البياض وهواوللصبمح ,كون رقيةاصغيرام ينتشرفلهذاشبه بالخيط والفرق بين
مل و يذهبثم
ماج
ضطيل
بعمست
الفجرالصادق والفجرااكاذبا نالفجرالكاذب بد وافلافق فيرنف

فاظرت اابهمافل,تبينلى
)معن سمرة جبنندب قالقال رسولاننهصلى الله
بد والفجر لاصادق بعدهمنته مرافالافق مس تطيرا(
الاش عن الاسود
فاخيرت النىعليهالسلام عليهو! لايغرن>مءن سحور أذان بلالولابياضالافق ال تطيلككذاحتىيستطيركذاوحكاهجاد
ذلك فقالانك لعريض بيديه قايلعنىمعترضاوف رواية الترمذىلامنعممنسحور؟أذانبلال ولاالفجر المستطيل ولكن
ادق حومعلىالصا الطعاموالشراب
اانلىوصهو
القفا أى سام القلى الفجرالى_تطبرف الافقىفاذاتحةتى ط.الموع الفبحرالث
لانه نهدل بدعلى والجماع الىغروب الشمس وهوقولهتعالىثم أنمواالميام الىالليليعنىمنتهى الصوم الىالليلفاذادخل
بلاهةالرجل وقلةفطنته

عا مد سطس ععد عهوه عحمطت جصسح سس سجسو عم سيو جوج م ص سس مضل سح لاعس ع سس سسجتت

١

قولهاننهأ كترمعناه ابنأ كثراجابةعن ألىع يررةققاال رسولالتهصل العلليه وسلم األىجاع (نإالىتكم)

أخرجه الترمذى

ادء والعواكة موقنو الاجابدواعامواان للهلا سةح دع
 1ماء واف هٍ برةانرسولالنهص_لى اللهعليه وإ

ا

 0سرجه الترمذى وقال

ايسثىأ كرمعلىاللهمن الدعاء
قال

أتزجه الترمذى ولهعناًأس| نالتنى صلىالندعا.هوس_إ قالالدعاءميخالعبادةولهعن ابن.ران رسول

شيا حب اليهمنان
اللصهلىاللعهليهوسلمقالمن فتعوله بابمنالدعاءقدت لهأيوان الرسجةوماسئل الله
سكل العافةوا نالدعاء,ينفعممانزلومام ولام

انان

ولاه

لان علد

رد

القضاءالاالدعاءولا,ز بد فىالءمرالاالبرولهء نأبىه برةانرسولانتهص_لى اللةعليهوسل قالمن ليسأل

ايللغهضىعايه (ق) عن ألىهر ؛رن رسولام
وددءوت ول سب

لىوك| قاللا.زالإسجاب

لنعليدوئ لجاب لالج لبقو

وقطيعةر -ممالستتل  3ليارسول
للعيدمال ,مع بائمأ

اللهماالاتهال قالبقولقد دعوت وقددعوت فلسب فىفي..مسرعند ذلاكودع الدعاء قوله سر

أىتنكف عن السؤالأصواهمن <سسرااطرفاذا كلوضعف (ق)ءعنأبىهرربرة'نرسولاللةصلى
اللهعايه وسلمقالاذادعاً <د»فعلايقلاللهماغفرلىان شت اللهمارجنى اشنةتوا لكين أمعز.مالمسثلةفان

النهلامكر هلزهالدياخارىارزقنى شائنتايهزم مسثلته فانهيفعلمايشاءلا مكرهلهقولهل.عزم ثاْلمةَأُى

لمكن فدعائك ر يكمترددابلاعزم.وجدف المسملةعن قضالةبنءبيدقالسمعالنبصهلعىايهوسل
رحلا يدعو

د

>لةالصيام الرفث)
(أحل لي

صلابهفل حا

تر

عالق

امار

ةلا سد نوميم

حل

عل عدا تعاءفقال
عليه سر

ل

وسر ليع ها

عدىالى لتط_منه معنى

الافضاء واتما

عه

بلفظالرفت الدالعلىمءنى

القبح ولريقل الاقضاءالى
نسائم اس-تقياحال.ا
وحيد منهمقبلالاباحة كم

 00لانفسهما
كالارنجلوالمرا ةيعتنقان
وتمل كل واحادمنهما
د
على صاحده فىعناقهشبه

االللبامسشمل عليهبقوله

تالى عن لباس للك

وأنملاس طن) وقيل

أثر عن الحرام
لياس س
ئناف
وهنّ لاياسستلك

كالبيان لسبب الا_-لال
مذافطا
باصوإ
تزوله ال انكازفادا«الاعى

اال روا

لماءلكأن

ةتقاءطةثمانجمربن الطاب
يصلى العشاءالاخيرةأو,رقد قبايافاذاص ىأو رقد حورمعليه ذلككلهالىاللال

واقعأهله 9امل الا الل

صل عليهوسلفالبإرسول
ىو بلونمفسهثمأفى النى

شتحم
يان
وهوانه اذا ك
و هن مثلهذءالخالطة

والملابستة قل صبرمعنون

اللهآءة_ذرالىاننهوال.ك من ه -ذهالخطيئّةاتى رجءت الىأهلى عدماصا.تالعشاءف و خد تراعةطسة

وصعب عليكماجتنايون

سىا> الرفث
نثال
وى أصحابهأ ل لكأ ىأ ببحلكليلةأراادباللاةليالىالصيامالرف
رت ف
عفعزل
عثلذلك

5
عل الله أنم كنم

له ليهوس ما كنت بذلكجد يراياعمرفقام رجالفاعترفوا
لىنى صالى
اأهل
لع ت
افام
قفسى
فل ن
فسوا ت
كلامبس قبح افظهمنذ كرالجاع احا

عي

كار

اح بالا إن اناي نقاقى

كريمكنى فاذ كردم المباشرةوالملامسة وغيرذلك انماهوالجاع (هنّاسلم) أىسكنلم
اللا خروسمى كل واحد
(وً:ت ياس طن)أىسكن طن قيلىلايسكن ثئ اغلكىدسوكون الأزحوجدين ى ا

 0أنفس)تم ونا
بالجناع وشقدونها حظها
موناالميارختيانمن
الخيانة كالاكات من

اء افلىحديث من:زوج فقدأح زرثلئىد(يعنلم النهأتمكنم
اعهاجلاح
كبه
مكنلهومااحسدترااصا ل ح
تختانون نأفسكم) قالابنعباسير .د فهااتتمنكم عليه وخيانتهم انهمكانوابباشرون فىلىايلاصوم
والمعق يفلومنهاإنجامعةبعد العشاءوهومن اميانةوأصلاخفيانأةنيؤمن الرجلعلىثئ فلايؤدىفيه
الامانة ادام

ن علىدئه
خا لانهمو ن

بعليم وتحاو:زعام
(فابعيم)) أىفتيم فنا

(وعفاعنكم) أىمحاذنو( 8خ)ءاعلبنراءقاللمانزل صوم رءضانكانوالايقر بونالنساءرمضانكله
فكانرجال+ونونا افسهم فانزلابعل ابله|نكمكام تختانونأ:نفس فتابعليكم وعفاءتمالباه

الكب فيدز يادةوشدة

د )ام

مما ارتكبتم مانلحظور

(رعفادع)اوقب
الرخصة(فالا نباثسروهن)

جالمءيوهنالفى الصوم

قالاءنعياس ف-كان ذلكممانفعانلهبهالناسورخص طم ويسسر (فالآنباشروهنّ) جأاى.عوهنٌ

وهوأم ا!<-ة وسميت

فهوحلال! ككفى ايالىلدوموسم .تالمجامعةمباشسرة لتلامق بشمرة كل واحد بداحبه(وابتغواما كتب

اجام ةمباث.رة لالتصاق
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بشرتهما (وابتغواما كتب

>13

مكانا (أجيب دعوةالداع

اذادعان) الداعى دعانى

افلىخحالين سهل ويعقوب
ووافةهما أبو مروونافم

املذااتاولاسؤالعن ه_فاتهتءالى فهوانكو نالسائلسالهل يسمعر بنادعاءناوا ماالسؤالع ر فأعاله |
تءالىفهو نكو نالسائل سآ لهل>ي سر بنااذادعوناهفةولهتءالىواذاسألكعيادى عنى فيحدّمل هذه

هصم
راىلو
يف
غالون
غبرق
اجابتهلمن دعا وااح حاجةمنسأله (ق)عنأفىمومى الاشعرىقاللماغزارسول اللههلىاللعهليهو-لم
ة
ب
ا
ج
ا
م
ث
ن
ي
ل
ا
ل
ا
ى
ف
ر
ء
ي
بغإ
فوا أهواتهم باكبراننأ كبرلاالهالاادنه فقالرسولاله
االتوجه الى خيم مسرف الناسعلىورافدع
خيبر وف
الدعاه وعدمدق مانلله
لى اللعها ءوسل أبهاالناسار بعواءلى نفس فلااكتدء ون اصم ولاغايباانكند ءونسميعابصيرا
لاخلف فيهغ_يراناجابة
قولهار بعواءلى أنفب_كم أىار فقواواوق .لمعناءأمسكواعن الجهرفانهقر بسمع
قر يبا وشومعك
الدعوة الف قضاءا لحاجة
دعاء مفيوقولهتءالى(أجيبدء وةالداعاذادعان)أى أسمع دعاءعيدى الداعىاذادعانى رقيل الدعاء
فاجابةالدعوة أنيةول

الاأنتذقولكيا'للهفيهدعاء وقولاكلاله
عبارةعن التو-يد والاناءعلى اتلعلاهللى كقوللاللاعابدليها

العبديارب فيقولالللهبيك الاأنت فيه توح,د وناءعلىالنهتءالىفسمى هذ ادعاء.هذا الاءتم اروسمى قبولهاجابة لتحانسالافظ وفيه
عيدى وهذاأمي٠وعود
موجود لكل مؤءن وقضاء

اشارةالأىن ااعبديءل انلهربارمدبرأب مع دعاءهاذادعاهولاع> .ب رجاءمن رجاهوذلك ظاهرفانالعبد

اائترى الداعى يبالغافلىدعاءوالتضرع
داعباوللتهه افنانق
اذادعارهو يعمإنلهرباوباتخلضاصمرع أج

الحاجةاعطاءالمرادوذاقد
يمكون ناجزا وقد ون

أحدها أنهذ الاب مطلقةوقد ورد تآبةأخرى .هيدةوهىقولهبلاباهتدعونةمكثهماندءون اليه

بعد مدة وقديكونى

لبكى
_نى البعاء هناهوالطاءةومه_نى الاءابة هوواذوا
ءها
مانم
أقيندوث
انشاءوااطاق حملعلىالم

فلاجابلهفاوجهقولهأجيب دعواةلداع وقولهتعالى ادعوأستجب اك فلتذ كرالعاماءفيه أجوبة

الآخرة وقتدكو انلخيرة الآخرةوثالئها أنمعنىالآيين لخافصظوهامنكااعنامافيكون بمعدناعهواجة.الداعى اذاوافاقلقضاء
جنتابة خيرالهأوأجيبه| ذاليسأل.أ وحالاورا بعهاأنمعناهاعام أى أسمعوهومعنى
لاناكا
ا.به
لدفىغيره (فلي جيموالى) أوأج
اذا دعو هم للاعان الاجابةالمذ كورةفالآبة وأمااعطاءالامئ.ة فلس ءذ كورفالاجابة حادلةعندوجودالدءوة وقديحيب
والطاعة كأفى أجييو-م السيد عده ولابعطيه ولعهواخاءم]سدهاابنلااودشسرائط وهى أسباب الاجابةفناستكملها وأتىبها
آذا 522ون َ3طوائهم

ووله
كانءن أالهالجابة ونأمخطأها كانم ن أهلالاعتداءفى الدعاءفلابتح الجواب والتأعلوق

واللام

تعالى (فليستجيبوالى) يعنى اذادعوتيم ,الىالاان والطاءة كأى أجبتهماذاد عو وا هموالاجابة

(وايؤمنوا فى

فوا ادص خم

افللىغة الطاءةفالاجابةمن العردالطاءةومن االللاهثابةوالعطاء (وايؤمنوانى لعلهميرشدون) أىاكى

برشدون) ليكونوا على
رجاءمن اصابةالرشدوهو

مبتدوا الىمدا ديهم ود نياهم

ضد النىكان الرجلاذا

فى كبن  1الماكل

لاإلفصدلعفاىفءولآدابه»د (ق) عنأفىهريرةأنرسولالنهصلى اللعليهوس قايلغزلربناكل

جسيب له٠ن يسألنىفاعطيه.ن
تفا
للاايخلير فيقولمن بدء وف
لهإةالى سماءالدنياحينته ال اث
ستغفرنى فاغفرلهه_ذا الحديث منأحاديث الصفات وفيهمذهيان مثووران للعاماء ح_دهما وهو

والثمرب والجباع الىأن مذهب جهورالسافو بءضالم-كامين أنهبحبالامانبهوبانه<قعلىماياءى بهونكل عام الىالله
ياصللعشىاءالاآخرة أو برقد تغالى ورسولهوانظاهرهالمتعارف فى-قنا غيرص ادولا كامفتىأو.لامعاعتقادنا ن يزهاللهتعالىعن
فاذاصلاها أورقد وليفطر صافلاختلوقين وعن الاتتقالوا حركوااتلمذهبالنانىمذ ه بأ كثرال كامين وجاعةمن افلألمها
حوم عليه الطعاموالشمراب تؤول على مايليق فعلى نهةذلاى عن مالك وهر مهأعناهتغزل رجه وأعيه وملانكتهوقيل انهعلى
عىاء والترغيبفيهعن
دعل
لحث
والنساء االقىابلة مان مر الاستعارة ومعناه الاقبالءلى الداعين بالاجابةواللماف وفى١1د ياثال
رذى اللهعنه واقمأ«إهبعد

صلا :ةالعشاء الآخرة فاما

سامانقالقارلسولالئهصلى اتهعليهوسلانربكحبىكربيمستحىمنعبدهاذارفعالييهديأهنبردها

صفراخائتين أخرجه أ بوداودوالترمذىوقالحديث حسن غر يبالهفرا ناكيقال صيفترايس فيه

ضسا بدعوا اللهيدعو5الااناه
اغتسل أخذ يبكى و يلوم متاععن عمادة بنالصامتان رسولااللللهصةلىعليه و سلقالماءلى الارم
ام
ليه
سعل
نفسه فاانىاللنى

وأخيره بمافعلفقالعليه

انناياها أأوصرعفنهمن الشسرمثلهامال مدعباموقطرعةرحمفقالرجلمن القومنكاثذراقانالنةأ كثر

السلام ما كنت جديرايذلك فنزل

احوجه

نذا
أحدهمانة تكبرلئلةالعردقالا نعياس 2ق علىالمامين اذار ا واهلالشوالأ نك رواوقال!اشافى

اواجب اظهارالكبيرق العيدين و:بهقال مالك وأجد وأبويوسومفم_د وقالأ بوحئيقةلا كبر فعيد
الفطر و كبرفىعد

الاذصى

 |:اثافعىوءن واؤه

هقولهتعالى وا_:كماوا العدةوة_كروا

الهعلى

ماهدا م قالوامعناه واتكاملواعدةه ومرمضانواءكيروا اللهعلىماهد كاىلاترهن» العرادةااقول
معنى قوله و-كيروا اللهأى واتعظموا الله 2ك ار
الذالىفى

(علىماهدا  )8ل ا مقطا

مدد
ها
ووف > لاقيام مهذ ال ع
.كك
ع بهع

راك ردي بهعذ0

رون) اللهعلىنعمه
قالاذادخل

لإفملق فل شهرر مضان وفضل صيام» وف عنأفىهر برةعن الذىصل اللهم

شفيدتاطين وفتحتأ بواب+١نة وغل تأ بواب النارالمفد الغلأتى,شادلاغلال
االن ص
شه ررمض
اح

ال سل انمغل وسشزفالمن صام رمطان أعاناواحتسااغفرله بأتقدممن ذنبه ومن قامليلة

القدراعانا واحتساباغفرله ماتقدممن ذنفبهؤو لهاعماناو اتسابااى طلالوجهالله نءالى وثوانهوة_.لاعنانا

على ناهذا كم ولعاكم
نشكرون) شرع ذلك

يعدنى جلة ماذ_كرمنأمس
الشاهد بوم الشهروامي

المرخصلعهراءاةعدةما

أفطر فيه ومن النزخيص

به والرغية ىق

فى ابا الفطر فقوله

لبنكدم لديضاءف
ثوانه طدةمها نفس»غيركارهة (ف)ءعن:ألىهر برهاأن ! :ىسلىانع ليهوسل قالكلعم ا

فكوا علةالامى عراعاة

بانهدفرض

دب
عل هه واحتانبا'واأنهعنداللهوقيل معناه نيةوءز *وهوأن يدومع لىالتصد

ماع لا

ال

يعم #ضعف قالالنهتعالىلاالصوم فانهلى 1ناأجؤى به2

ث-هونه وطعامه

04
منأجلىلاصائمفرحةان فر-ةعند فطرهوفرحةع:د لقاءر بهو لوف فمالصائمعند النهأطيب منر

العدةولتكير واءاة ماعلل

من كيفيةالقضاءوا لخروج

امك زادفىروايةوالصيام جنةفاذا كان بومصوم أحد 5فلابرفث بوموئذلايدخب فانشتم»اأحد

من عهدة الفطرولءا-م

فيه-ظالاطلاع الحاعايهالاالصوم فانهلا,طلم
بد ملهمعناءانلها
عملانآ
كل
ىا مقوله
أوقاتلفهليقل افص

نث-كرونعلة الترخيص

ىانكانت جيعالاعمال|اصامةلهوهو بحزىعايهالانالدوم
عليه اند وا اخص الصوم بقولهتعالىل و

وه-ذدا وع من الدف

اااف
متبه
ت تك
احتى
وفعل
ومل ولا
لايظهرهن بابقنآد
هظةوه | الول وللاعوا ايلالمه الاطيف المسلك وع_دى
نهه عنى
ملى
ذ بع
تيير
تعالىلقوالاننهتءالى ءا ثولىجزا اء علىماأحبلاعلىحساب ولاكنابلرقهولهولامام فرحتان فرحة اللتسك
 1 1فطرهأىبالطعاملما بلغن »هنالجوعلتأخذالنفسحاجتهامنهوقيلفرحةبماوذقلمن اعامالدوم السجدككاينهرقولااللهالموعودءلءهياثواب ودوقولهوفر-ةء :دلهاءر بهلإرىمن جز دلنوابهوقوله ولخلوف بكم الخاء لأتىءعظموهحامدين على
ماهدا م اليه ولتعكملوا
م مك
اله دارايف 1ع.را
بالتشديدأ بوكر ولماقال

الشيوةدفلايواقمالمعاص قىولهفلابرفك باكلا هدالانجانءن 11ل 3 0
دالقارلسو لاللهصل اللهعليه
لن سعق
يذ كراجباع والصخب الذسجروالجلبةوالصياح لعن سه ب

وسلانف الجنبةإإياةللهباباليرانيدلمنهالصائمونيو املقيامةيقالأين الصائمونفيةومون لابدخل
لا

أده

اا

50

انان

اعراف اىرسو الالهلصلهى

عابيهوسل أفريبرا
فبننعاجييهدفأئمناديه
نزل (واذاسألكعبادى
عنى فاق قريب) عاما

واجابة لتعاليهعن القرب
هلما

تامو انهلا

لم ال
وفرواةأى العمأف

لكاو

انمعد للهاره

النساٌى ُ قولهعزوجل (واذاسالك عبادىعنفافقىر بْ)قالبنعباس قالبيهودال.ثمةياحمدكرف
عر نادعاءنا وأنتتزعم أن بدنناوبين لدمأء جسمائة؛ عامون غاظكلمماءمملّذلك فنزاته_ده

الآنةوقيل سأل بعضالهححابة النى صلىاللّهعا..عسل فقالواأقريبر بنافنناجيهأم بعيفدنناديهوقيل:

5

نهسمالوهفى أى ساعةندعور شافتزاتحول امهمقالواأب رن بنافخزات هذهالآبةوهذ االسؤاللااواماآن

يكونن ذاتاللهأوعن صفاتهأوعأنفعالها ماالسؤال عن ذات اللهفهوسوال عن القربوال عد حدب

هذ
فن شهدء نكمالشهرفايصمه فلوافتصرءلى هذا لاحدم أنيشمل النفمخاميمفأعادبعذدكرالناسخ
الرخدة لمربضوالمسافر لعلانالك باقعلىماعكالنيه
الإفسل فىحك الآبة» وفيهسائل بالاو اختلفوافىالمرض ابي للفطر عثلاىثةأقوال

أحد ه! وهوفول هل الظاهرأىمسض كانوهومايطلق عليهاسمالمرضفلهأأن,فطرنخز بلاللفظ المطلق
علىأفلأحوالهوالب هذهب الحسن وان سير بن القولالثانىوهوفولالاهم انهذالرخص :عختسة

بإلر ايلذضىلوصام لوفم فءثىةةعظيمة ن بزلاللفظ المطلق على أكحولالهالقول الناك وهوقول

أ كث ارلفقهاء'نالمرض المبيحللفطرهوالذى يؤدىالىضررف النفس أوز بادةعلةغبرحتملة كالموم
تدو جم عدينه فالمرادبالمرض
يمشأن
اذاخافانه لوصاماث_تدت جاه وصاحب رجع العينياف وصا
روف السغر
طنية
فلثا
الةا
االسث
مايؤتر تفقىو به قالالشافى اذا أجهد »الوم افطروالافهوكالصحديح ل

(ير الهبم البسر)

مباح والصوم جائزو بهفالعاءةالعلماءرقال! ب عنباسوأبوهريرةو برعضلأاهيلاجلوظازهالصومى

وراض (ولابر يديم

السفر ومن صام فعلي»القضاء واحتتجوا بقوله مل النهعليهوس_| لدسمنالبراالصلياسمففرىو<لهعامة
افىلغ رفالاولىلهالفطرو بدلعلىذلك ماروىءن جابرقالكان رسولالله
العاماء علىمنجهده الهوم
ائم قالليسءن اليرالصيامى
اهصذا
فياهفتلماولما
فأى زحاماورجلافد ظللعل
اصنلنىهعليه وس فسىغر ر

علىالمر يض والمافرحتى

االسلفرب خابرخجهارىوء ل اولحجهورءلزىالجوصاوم اواللفسطرففرماروىء ننس قال افرنا

حيث أباحالفطر بالسفر

لففرضطر
امن
المسسر )ر
لعولصايماهتمحباالاعادة
فقدءدلعن مو.جم هذا

مع رول الله لى التهعليهوسل فىرمطان فلمياعلبصائم اعللمىفطرولاالمفطرعلى الصائم أخرجاءفى
السدب.حين لإالسثلة الثالاة 6اختاف العلماءفى قدرالسفرالمريح للفطر فقالداودااظاهرى أىسفر

(وسكماواالء -م(عدةما

كان ولوكانةرسخاوقال الاوزاعى السفرالمبيح للفطرمسير نوم واحدوقالالثافبى وأحد ومالك أقله

أفطرتم بالقضاء اذازال
اومارلضسفروالفعل

مسيرة سدّةعشسرف رسخاب موان وقالأ بوحنيفة وقأصلصاوبهمسأيرة ثلاثةأيامل9ارلمالبةعة اذا استول

المعللحذوف مدأول ليه

بماسبى تقديره لتعاموا
ولاكيوا العىدة

(واكيروا الله

فروان
الشهر وهوم.قيمثمأنش أالسغرأفنىنائه جازلهأن.غطرحالة الى_فرو يحوزلهيأسنوم افلىبسعض

يتطلرق بعضه اناحت بدلعليهماروىعناعببناس انرس واالنلنلهصهلىعليه وسلسرجالىمكةعام
الفح ف رىمضان فصامحتىبلغالكديد ثمأفطروفاطراكماعسه وكانواياخذونبالاحدث فالاحدث من
أمىرسول اللهصلىاللعهليهوس أ رجاهف اىلصحيمحين ال دك بداسمموضعوهوعلى -انيةوأر بعينميلا
افطلرسففرو به
الشافىى ال اىن الصومفأضل من ال
!فض
هبالا
مكةيلاإلمإاةلحامسهجهاقلذفا
ائفةمن العاماءهماسواءواًفضل.
قالمالكو بأ وحنيفة وقال د الفطراض لمن الصوم افلسفروقا تطا

الامرين أبسمره_مالقولهتعالى ب برادالنتسهيركولاير يادلبعكسسر لال لةالسادسة) يديحالفطركل
سفرماح لدسسغرمعصية ولايجوزللءاصى بسغرهان,ترخص برخص الشرع وقولهتعالىفعدةمنأيام

أترمعناه فأفطرفعليهء دة مأخنأريافمظاهره_ذا أقنطهياجءوزالصوم متفرفاوانكان النتابع أوى
وؤيِهأيضًا وجو ابلقضاء غيرتعرينازمن القضاء فجيودالزعلاىلتراجى فالقضاءوةيدلعليهأيضا
ماروى عن ع_ا+ثقالتكانيكون عاللىصوم من رمضان فاأستطيعأ نأفضىالافىشعبانذاك من

الشغل بااللنىنصلهىعا.ه وسأخرجاهفى الصسحيحين (بريداننهبكاليسر )أىالتسهل ىهذهالعبادة

ورهلىالبامحسةاالففطروالمر يض (ولاير ايعدبكسمسر) أىوقد ننعىتم الحر ج فىأمى الدينقيل
ماخررجلبينأمىبنفاخارأسرهماالا كانذلك حبالىاينهتمالى (ولتكماوا العدة) أىعدد
الايامالتىأفطرتم فيهبعذرالسفروا رض والحرض :تنةضوابءددهاوقي لأرادعد دأيامالشهر رف( عن

ابنمرأنرسولالنهه_لى النةعا.ءوس ل قال'لث هرتوسععشسرون ليلةؤلاتدوموا-تىتروا اطلالولا
تفط رواحتىترو «فانغمءليكفادقرواالهرفىروايةناكلوا العدةثلائين (ولتكبرواالله) فيهقولان
امد

ظ

(شهررمطان مأبختيدره (اقدىأ رزلفياهلقرآان) أىابتدى" فياهنزالهوكانذلكف ليلةالة-دروأ نزفل شأهالروآهنوفوله

ل
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المياموهو مدلمن الصيام أوش ب
هرمرةد أعحذوف أى هوثار

)(0 1

ررلتشههيقال .راأذاظهره
 "0لعز (وثجهلررمطان) بعنىوصقيتامك شه ررمضانسي الشهشها
ال وأمارمضان فاشتقاقههن الرمضاء
لم
طبا
رمنجه ارا
هللس
شوقي
شهزه وسمى اطلال شه رالشهرتنهوميلانه

ضاذا
رذارنممه
دلرم
وا

من الرمضاء
احم ترق

قأصدف! !به اشر سمل

عاما وه--:ع الصرف
وه اغجارةالمماة |لشمس وقيلان لهمانةلواأسماءالثهورعن اللءةالقديمة سموهابالازمةة|اتى وفعت
للتعر و.هاملالفوالنون
فاء
وىن .هناشهر
كءال
يننته
فبهافوافق هذا الشه رأيامرامحضرف موءبهوقيل ان رمضان اسم.ن أسم
وسموهيذ لك لارماضهم

اللوهالاصحانرمضان اسمهذاالشهركش رهر جب وشهرشعبانوشهررمطان (الذىأنزلفي الفرآن)

فيه من حارلجوع

لماخصاننهشهررمطان مهل هالعبادة| لعظيمة بينسببتخصيصهبائزال أعظمكتبه فيه والقرآناسمطذا

ومة_اساة شد بهولانم-م

ىت.ءض
لآيا
ضالسو
قلانهبعمع
هروال
الا كثرون الىانهمشتق من القرءوهواجع ف مى رآنا
و ياحلمامحكام واولاقلداصمثالوالآيات ال لدة وعلحى_دان ذاننهته الىقالابنعما سأنزل الفرآن

الشهرأيامرمض الحرفان

السكدابالمعزلعلى رسولاننه صلى النهعليهوس ع الشافى انهكانبقولالق رن اسم ولعسهموز سوا التيوريارايلى
'سقهروامنءةولكنه اسمهذاالكتابكالتوراةوالاتجدل ذعلىهذاالقولانهلس عشت وذهب
وااد
رقع فا ذوافى عدا

جلةوا_-د ةمن اللوحالمحفوظ ف لىيلةالقدرمن شهررءضانفوضم فىبست العزةفىسماءالد نياثمنزلنه فلت ماوج-ه ماعاء فى

لك قولهفلاأقسممواقمالنجوموروى
يهو| -نحومافثلاث و عر بؤنسذنه
للنىتهحعدصالى
بر بالء
أبوداود عن االنلىنصهلعليه و سم أنه قالأزلاتبصحرعافهيم فلثىيلااثلمضين منرءض'نوفىروابة

أفوىلللة هن رمضانوائزاتنوراة.وسىفىستليالمض ينمنرمذان وأنزليحلل عيسى فىثلاث
عشمرةليلةمضتمنرمضانوأنزلز دورداود فىانءشمرة ليلةءضت منرمضان وأزلا لفرقانءلى مد
صالنىهعايه وسلفىالرابعةوالعشسربن لستبقينبعدهافعلى هذايكونابتداء نزوللغرانءلى #د صلى

اللعهليهوسلفىهررمطان وهوقول ابن اسصق وأبىسلوانلدمشقى واقيللآفبى.عةن:هررمط ن الذى
ل بغرض صيامهالقرآن كاتقول:زاتهذهالابةفى الصلاةوالز كاة و>وذلاكمن الفرائضيروىذلك
اذل
ارالسن
نتيا
بواخ
ونامجلاهضدداك وه
ع

(هدّىللناس)يعنى منالضلال(و بدناتمن اطدى

هدى لاناس
ه_د
لره
ودى
ناتهذاذ.هاش_كال وهوانه يال مامعنى قولهو بدنات مقناط
والفرقان) فأ ق
قلت انهتهىذ كرأولانههدىثم اطدى علىقسمينتارةيكون ددى جاياوتارةلا يكونكذلك ؤكأنه
قالهوهدى فىنقسه ث قمالهوالمبين منالطدىالفارق بين!اق والماطلوةي لان القرآنهدىفى نفسه

قانعلى التغه_ .لان اينات
فكأنهقالا نالقرآن«هدى للذاس عاللىاج-الو بنونااتملنفاطردى

ق
اين
هى الدلالات الواضكحات التىتابلي1ن_لالوالحراءوا لد ودوالاحكام ومع_نى الفرقانالفارق ب

والباطل © قوله ع زوجل (فنشاهدلمشتهر فليصمه) أى فنكان حاضرامةماغيرم أ ادفرركه

الحدرثمن دام ره ذان

إعمانا واحتسا باممأن

النسمية واقمةمع ااضاف
والمضاف اليه جمعا
ولت هومن بإبا_1دف

لامن الالياس والقران

حيث كانغيرمهدوز
م[ واتتصب (ه_دى

للناسو ناتمن اطدى

واغرةان ) عالىحال
اى انزل وهو هدابة

لاخاسالىالحق وهواًبات
واضحات مكشوفات
اعهدىالى الحقو ينرق

اللحقباط لذ كر
الشهرفليصمهوالشهودالحضوروةي لدو #ول عاللىعادةيمشاهدة لشهروهى رو بةاطلالواذلك قال بوينا

ا'ننىصلىالنهعليهوسل  0وموا لرفؤبطتهرواألرؤ :نه أخرجاهفى الصحيحين ولاخلاف انهيه روممطان
أير بهراالتعلفلماء فىوجه الخبرعذ» منهممنقباجلزى“في »خبرالوا_دقاله
هن رأىطلاالومن خ

أبوثورومنهم منأجراءحرى الكهادةفى ساثرا هوةقلهمالك ومنومدن أجرى:أولهجرى الاخبارفقبل

فيه خبيرالواح د وأجرىآتخرهحرى الدهادة فلايقبل فآخىره أقلمناقئنايلنهالشافى واهللاحتياط

فاىلأعمبادة دخوطاوخروجها (وءن كانمييضاأوعلىس_فرفعد من أيأاخمر) انما كررهلان
اتللمهالىذ كرفىالايةال تاوحبىيرالمر يض والمسافروااقيم الصحييح ثمفخ تخييرالقمالصحيمم بقوله
سس

) الل ( 2خازن) تت

أولا أنه هدى ثمذكرأنه
بناتمن ج_إةماهدى

بهالله وف_رق بينالح-ق

والياطل ٠ونحيهوكتيه

السماوية الهادية الفارةة
بيناط_دى راأض_لال

هىر
(ذنشهد من
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اول) فايصمه) ف نكان شاهد اأى حاضمرامةواغيرمساف رف الشهرفايصم فيه ولابفطروالشهره:ه وب على

الظرف وكذا اطاء فى مهولا ون مفعولابهلان المقيموالمسافركلا ههاشاهد انللشهر '(ومنكان مي,يضاأوعلىسفر فعدةم نأيام

مذوف أفمىليةعدةأى صوم.وعدة
أخر(فعدةمبتدأوا رح

وأصلدان المالالقليليشدر بالعددلاالكثير (فنكانمنككمسيضا) مخافمن الصومز يادةالمرض (أوعلى سفر)دراكسفر (فمدة)
فعليدعد دَأىفافطر ؤمليهصيام عدد

أخر) سوىأيام مضه
وسفره وأخز لابنصرف

لاوصف واللعدعن الااف

) 3اذه (

فطرهوالعدة؟نى المءدودأى أمىأن إصوم أيامامعد ودةمكانها (منأيام
أيام

ا عاءهوسل اصومهفى الحاهلةفاماقدم رسولاللةصبى اننهعليه وس] المناإنةضامه وأمى اصمامه فامافرض |

:

ل
سنط!
:
رمضذانترك عاشوراءذن شاءصامهومن شاءت ركهوفي ل أنالمرادمن قولهأيا معد وداتا ام هر رمضان

نللاامللااصل فىفعلى
وا

مرة بهددثمبين<صمرهابةوله ثور رمضان فاذااًمكن ذلكفلاوجه
علىانهكثرء.ن لذسلككنهاغيرء حص

صفةان تستعمل فىا-+م

لجلالايامالمءدوداتعلىغبررمذان فتسكون الاباغيرمفوخةيقالانفر يضة رمضاننزاتفال-نة

بإلالف واللامكالكبرى

إنمانيةمن اطحرةوذلاك قبلغزوة بدر بث-هروأيام وكانت غزوةبدر بومالمعةامع عشمرة خلتءن

والكبر والصغرىوالدغر
(وعلى الذينيطيقونه)

رمضان على رمأاسنيةعشسرشهرامن اطجرة(ذن كان»كمس يضاأوع ا )أىفافطر (ف)عليه
(عدةمن أبإمخار )يعنىخيرأيام ضمهسوسفره ( وعفى الذينيطيقونه)أى ؛طيقورنالصوم واختاف العلماء

وع_لى المطيقين لأصيام

فاىلحآكهبذةهفذهبأ كثرهمالىاماء و<ةوهوةولعمرٌ بنالطاب وساءةبنالاكوعوغيرهها

الذينلاعذرهمانأفطروا
(قدبةطعاممسكين ) دف

وذلك انهكمانوافى ابتداءالاسلام برإنبينأن يدومواو بينأنيفطرواو يفدوا واع اخيرهم اللهتعالى

لثلا يشقعليهم لانهمكانوالم يتعودوا ال.ومثمالنتسخيير ونزاتالعز بعقوله نعالىفن شهدم الشهر

صاع *ن برأوصاع مدن

غبرهقطعام دل .ن قدية
دى
مين
قدبةطعام مسا ك

وفرواءة-تىئزاتهذءالآيةفن شهد متم الشهرفليهمهوقال قتادةهى خاصةفىحقاش الكبيرالذى

فىبدءالاسلام فرضعاوم

بقععليه اسمالمرض وهو يستطيع اأصوم خيربينالصيامو بين أنبشطر ويفتدىثم أساخ وذهب جاعة

وابنذ كوانوكان ذلك
الدوم ولتعودوه فاشتد

منهىابنعباس االلىأآنبةكمةغير مف وخرمعناهاوءلى الذين كانويطايقونهافلىحشايلابثم عزوا
عنهعند اكيرفعايومالفديةبدل!ادوموق رأ ابنعيباطسووعلّىاقلذوننه بضمالياءوفتح الطاءو بالواو

واغديةم لخ التخيير

خ) عن عطاءانهسمعابن عباسيق أوعلىالذين
المشددة المفتوحةعوضالياءومعناهكافون!اصوم (
اس لست عنسوخةهواك اليكخبير والمرأةالكبيرة تلظاييعان
علايبن
يطاوّقونه ؤديةطعام مسكين قا

ار
طفى
فطم
اخص
لقر
امهم
عا

بقولهفن شهدمن>.مالشهر

01

سر

8

.

.

فلصمهوطذا كرر قوله

ع

كنان م مريضًا أو
ف
على سفرلانه لماكان

>علىمنأفط رف رمضان وميد رءلىالقضاءلكيراً ن
ىبادة وهاو > _
فع
هف همن:ميروقعمنه
بن
بق

إطع مكان كلبوممسكينامد امنغالقوت المادوهذاقولفةهاءا لاز وقالبعض فةهاءالعراقعا».

مذ كورامعالمدوخذكر

كل مسكين نص فصاع عنكلبوم وقالبعض_هم نص فصاع من البورصاع منغيرهوقالابن عباس بعطلى

معالناسخ لد لعلىبقاء

كل مسكان عشاءه وسحوره (كنتطوّع خبرافهوخيرله) ءنىزادعلى مسكين واحدفاطهرعنكلبوم

هذا الح وقيل معناه

مسكينانفاكثروقيل فن زادءلى قد رالواجب عليهفاطعمصاعاو ايهمدفهوخيرله (وأن تدوءواخيركم)

لا.طيقونهفأضمرلالقراءة قل هوخطابمع الذينيطيقونهفيكون المءنى وأنتهوموا أبهاالمطيقونتنماواااشقةفموخيرلكم من
حفصة كذلك وءلى هذا الافطار وااغدبةوقيلهوخطاب معالكافة وهوالاصحلان الافظعام فرجوعهالى الكل وى (انكتتم
تعاموهن) ياعنلىاصنوم خيرلكوةل معناهاذاه متمعلمتمامالفمىلوم منالمءانىامورثة الخ ولاأتقوى

لا.كون موا (فن
تطو ع خبرا) فزادءلى

مقدارالفدبة(فهوخيرله)
فالاطوع أوالخير خبرله

و اع امنه لارخصةلاحد من المسامين المكافين فى)

السفر والمرض والحيض والنغاس

فطاررمضان بغير -ذر والاعذارالمبدة اغطرث”لاثةاحدها

فهؤلاءاذا أفطروافعابهم القضاءدون الكفارةالثانى الحامل والمرضعاذا

فأندهية
لىاالى
خافتاءلى ولدهمافط رتاوعامم ما القضاء والتكفارةوال هذه الشافعى وذهب أهل الرأ

,وشعبمطعنىوع جزة
عل
وعلى(وأنتهوموا) أمهالطيقون (خبرلم) منالغدبةوتطوع اايروهذ افالابتداءوقي لوأن

تسسوماولسافروامرض خيرللا نهأشقعليم(ا نكنم نعلمون)شرط حذوف الجواب

قوله

(بعدماسمعه)أى الايصاء(فانماائمه علىالذينيبلدونه)فااثمالتبديل الاعلىمبدليءدون غبرهم من الموصى والمودى لهلامهما بر يشاندن

الحرف (أناللهسممع )لقولالمودى (عايم) حورالمردل( كن خات) عل وعذا

()991

شائعفى كلامه .بةولون أخافان

|الحقوقأواكهودبان دوا الشهادةأو .غير وهاوا اذ كرالتكنايةفى بدلهمع أانلوطم تلان
الوصيةينى الايصاء كنقولهذن جاءهموءظلة أى وعظ والتة_ديرفن يبدل قولالممتأوماأوصىبه
ماسمعه)

(عد

أى هن ا موصى وتحققه (فاع اائمهعلى الذين ببدلونه) أى اناثمذلك التيديللايعودالاءلى

المبدلوالموصى والمودىلهبر انمه (اناللةسميع) يعنىها أوصىبهالموصى (علم )يعنىبتبديل

لاترسل السماءوير يدون

الفان الغا تالخارى #رى

العر من موص)موضٌكوق
غيرحةغص (جنفا) ءاد

وطاصىة
لقال
االك
عن
)أوا |) :تعمد الاحيف

ىلوصيةوالاثمالعمدوةدل
عن اق والجدف الميل (أواننا) أى ظاما(فاصلمببنهم)وقييلالجنف الخطاف ا

ىصيتهامابتقصيراواسراف أووضع الوصية
فىمعنى الآيةانهاذاحضمررجل م يضاوهو بوصى قرآة بل ف و

ايالمعدل فىوصبتهو ينهامعن الف والميلوةيل|نهأرادبهاذا أخطأ
به ا
هلء
فىغيرءوضعهافلاحر جع
حار -جلى ويهأووصيه أو١امورالمامين ان يصلحبعد مونهبوإرنثته
لّءامد
فاف٠ت
صفيىته أوح
وميت
ال
ارس

طمورد الوضيةالىالعدلواطق (فلاائمعايه) أى فلاحرج عليهف الصلم(ان 'للهغفور

رحيم) أن أصلوطناتهلبعمدنف والميلءن أى هن برةرطى النهتعالىعنهعن رسول الهس ف الله
عايهوسل قالان الرجل

والمرأٌةليعملان بطاعة ابنستينسنةثم حضرهما موفتيضارا نف الوصيةفتدب

طهالنارث قرأأبوهر برةمن دبوهصيةبوصىاأودينالىقوله اذلفكوزالءظم أخرب-هأبوداود
مذى أو ,نقص
اتأن
لية
والترمذى قولهفيضاران الضارة| يصال!ضمر را شىخص ومعانلىمضارةفى الوص

صية و>وذلك ثُُقولهءزو .جل (باأيهاانلآذيمنوا كتب)أى
فصَهالُو وصىئاغير عالياأو حارفو ف
ورض (عليكمالصيام) و الدوم ف اىللغةالا.سساك يق لصام |انهارااذامد لوقاالمظقهابترةوم:هقوله تعالى

افىنذرت لار-ةن صوماأىصمتالانهامساك عن الكلاء والصومالفشىمرععيارةعن الامساك عن الاكل
شيرف وا جاعفىوقت صوص وهومن طاوع الفح الىغروب الشمس معالنية(م كتبعلى الذين

من قبتكم)ياعلناىمن_ناعوالاءم من لدنآدمالىعهد؟ والمءنىان الصوعمبادةقدعة األىفزمن الاول
مأ <لىاللأهمةل يفرضهعايو -ممفرضهع ايكوذلك لانالصوم عاد ةشاقةوالثئالشناقاذاعم سهل عله

(فاصجنهم) ببن أودى

والافربون باجراءم على

0

عايه) حمنثدلان ديله

ار

دن يدل بلاطن  3دن

يبدل بالق اي#ل انكل
قد يل لاروم وقيل ه_دا,
فىحال دياة اللأودى أى

ذن <ذسروصدته ؤرآء على
خ_لاف|لثمرع فنهاهعن
ذلات وج اءعلى الاح

عل هدر

وقبل ان صيامشهررمضانكان واجياعلى الاصار ىف رض علي:افصاموارمضان زمانافريمساوقعفىالخر

فعىايشهمفاجقع رأى عامائهم
الكث_ديدوالبردالك_ديد وكان يذثلقكعليهم فىأسفارهم و يضرهم م
مادوافيه عر
ورؤساتم ,أن > اوهفىفصل من |اس:ة معدل بين|لصيف والشتاء ؤعلوهفى فصل ال بريعث ز

أيامكفارةلماصنعوافصاموا أر بعين بوثمبعد زءان| شت ماسكهم فهؤمل للهعايه انهو برأمن6

سبوعاؤبافزادفرهأس_بوعائم ماتذلك ملكبعد زمان وولبهمملك اترفةالماشان
ان بز صبومدفهمى 
لءهم موفتةاانلوازيدواق صيامك فزواادعشسراقبلهوعشمرا
سين يوماقاتموهوةيأصا
هلثذلهاثة أيأتموه
بعد هوقيل ان |انصارى فرض اللهع اوم صوم رمضان قصامواق ,لبهوماوبءده يوماثمميزالوابزبدونه بومابعد

كتب)أىفرض (عليم
الصيام) هومد_درصا

ارر
ط شو
مصيام
رمراد
وال

مصدر#ذوف (على الذين

بوم حتىبلغ دينفاذلكنهبىعنصوم يوم الشك (لعلعنتقونم)ايعحنىرم عايكف صى امكلان! ادوم من قباككم) علىالاندياء
واصللةتالقىوى افي»م نكدمراانفس وترك الشهواتمن الا كلوالجاعوغير*صاوقيل معناهاعلم
تتقون مافه_|هالنصارىمن تغييرالصوموقاءللكم تنتظمونفى ز:عايلمتقين-لانالصوممن شعارهم والاهم منلدن آدم عليه
الام الى عهدم ذهو
(أيإمامعدودات)أى مقد زاتوقيل قايلاتةيل انهكانفىبد اءالاسلام صوثملاثةأيام منشكهلروا اجبا
عيادةة-دوة والنشييه
رة مص
جعد
طخ ب
اانس
ودوم بومعاشوراء ثمنسخذلك بغر إضةصوم شهر رمضانقالابن عباس أولم
ه
ل
ل
ص
ل
ه
ل
ل
ا
ا
ل
و
س
ر
ن
ا
ك
و
القبلةنمااصوم (ق)عن عائشةقالت كانبوعماشوراءتدومهقر ايلشجفاهلية
أيامأى أتم متعبسدون
ِِ
1 0
ع
و
حم

بالصيامفى! يامكاتعردمنكان قبل (اعلكتقون )المعاصى بالصيام لان!اصيام أ ظاف انف هواردع طامن مواقعة السوءاوا لعلكتنتظمونْ

فىزميةا تقيناذا لصوشمعارهموانتصاب (أ)يابمإالصيامأىكتب عليكمأن تسو |.أبإما (معدودات) موقتات بعددمعاومأىقاائل

(لعلك تتقون) القال
 11من القصاص

(كتب)فرض (عليكماذا

١4
النالعاقللاببرداثلافتقس_بانلاف غيره(ا-كمنتقون) يعى لك تهون عنالوه ل خوف

)مر أحةكالموثٌ) أىقرب |
القصاص ثُُفولهءعزوجل (كتب)أىة رض وأوجت [9

قت
منالعللوالامساض الذوفةوايسالمرادم:همهايئةٌالموت اانلهفوذلك

حخيراًحد كالموت) أى
اذادنامنه فظهرت أمارته

يك زعن الايصاء (انترك  1يرا( يعنىمالاقيل يطانىءلى القليل والكثيروهوقولالزه-رى فتحت

(انترك خيرا) مالاكثيرا

لىالال ثيروهوةولالا كثر بنواخةافواففمةدار
ااعل
الوصيةفى الكل وقيل ان افظةلخيرلاتطاق! ل

لماروىعن على رذى الله

هاف ,فازادءايواوقيل سبعمائةافوةهاوقيل-توندينارانها
رقيل
الكثيرالذى تقعفيهالوصيةد ف

ودنامنهءوظهرت ”1ثارهتلبه

بوصى ولهسبع|ئة فنعهوقال

فوقهاوقيلانهمن #س_مالةالى لف وقيلانهالمالالكثيرالفاضلعن العيالوروى رجألناقالاءائشة
انىأر بندأأودى فقاات٠ مالك قالثلاثة لاف درهم قالت٠؟عيالكقالأر به قالت اعاقالالله
انترك خيراوهذاثئ يسيرفاتركهلعيالك (الوسية) أى الايصاءوالوص_يةالتقدم ااالغىيرايعمل |

والحيرهوالمال الكثير

بهوة.ل م ى القولالمبينلايستأتمن العملوالقياءبهبعدالموت (لاوالدين والافر 25كانتالوصية

عنهانمولى له أرادان

قالالنهتعالى ان ترك خيرا
ولس للك مال وفاعل

فىاتداءء الاسلامفر ةا والدينوالاقر بنَنَعلىمنماتوله.بالوس ب ذلك اناهل الاءليه 2

كةب (الوصيةلاوالدبن

بروا اشرف والرياء و تركو نالاقر بين فقراءفاوجب اللهتالىالومشتة
لناطفلخ
ادب
بوصونللابع_

لاوارثفى بدءالاس_لام

للاقر بين ثمنسخت هدهالايةيا”بةالموارتوعاروة عنع رون ارق د كن بزمامناقة
يلههو-ل وهو فطسبمءتّه يول ان اللأهعطىكل ذى -ق -قه فلاوصية لوارث أخر جه
النبىصلىعلال

والاقربين)وكانتالوصية
فنسيخت|ا بةالمواريثك

النائى ولاترمذى نحوهوذهب ابنعباسالى اونجو مهادارماسوخا فى<ق من يرث اتى وجو هاف
روة
ابن
سسل
حلقامبنرث من الوالدين والاقر بين وهوقول اسن ومسروق وطاوس وااضحاك وه

هىغ_-برمنوخة لانها

وب فى<ق منيرثنابة
جلك
وخذ
لب_ي
انمن
هؤلاءانالآبةدالة علىوجوابلوطيواةللادين والاقر بي
المبراث و بالحديث امن كورفوجنبتأبق الآبةدالة على وجوبالوصية لارقيب الذىلابرث فعلى قول
بالا كثرونمن اافسر وباناعاماءوفقهاء! +ازوالعراق الى
هكام
ذأح
وعض
ةولب
بتنا
آسخ ي
لالن
الاء
هؤ

يشاهقى 2س  2المثار وقيل

زات ف <-ق من لدس
ربلانهم
ك بفسب
باوالرث
كانواحديثىعهد بالاسلام

ايلسرجل ولايسل أبواه

انوجو مهاصارمنسوخافى-ق الكافةوهى مسصبةفى -ق من لابرث وبدلعلى اسصياب الوصيةوالحث.
علبهاماروى عن ابنحمران رسو لاننصل التهعلهوس[ قالما-ق اصرئ“مسالهثئ بودىفيهوفىرداية

وقرائبهوالاس_لام قطم لهذئ ير بندبأودى بهأنيميت يلينوفىروايلةياثلالثاووصيتهمك:وبةعندهةالنافع سمعتعيد

الأر فشراءت الوضية
ندباوع لىهذالايرادمكةب

فرض (بالمءروف )بالعدل

وأهنلابوصى للغنى

وبدعاله قير ولايتجاوز

الاات(-قا)ممدرمؤٌ كد

النبن عمرتمولمامصتعلى ليلةمنذس_معت رسول اللصهلىالل-ه ليهوس| يقولذ اك الاووصتى مكةوبة
عندى رجهالجاءة قولهماحق اصرىئء؟ اق رش ّملمعتاهءلى الوجوبوالندب والحث ففصم لهناءلى

االحلثوصفيةلانه لإبدرىفتى يأتيهالموتفربغانتاةهفمنعهعن الوص:ةوقولهتعالى (بالمءروف)أى
بلوصى اغنىو بدعالفقير (ق) عنسعدبنأنى
الئ
وعللى ا
بالعدل الذىلاوكس ؤي ولاشطط فلايز يد
وقاص قالجاءقى رسو النةصلى النهعليهوس لعود ف عىامحت الوداعمن وجع اشتّدبىفقات يارسول الله
اف قىد باخف مىن الوجعمائر ىواناذومواللابرثنى الا!::ةلى فاتصدق بثائىمالىقاللاقلت فالثطر يارسول
اقلاللهلاقلت فائثاثقالاللث والثلث كدي رأوقالوالات كبيرانكان تذرذر دك أغنياءخيرءن أن

تذرهمعالة تك فونالناس العالةالفقراوءقولهتَكفة ون !اناسا:تكفف المسئلة.ن اسلنكناانه.ن الطاب

أى-ق ذلاك قا (على

إلا كف(ق]عن|بن عباسقالفالوصيةلواانلناسغضواءن الالث الاىلبرع فااناللنلىهصلعىلي»

الشرك (غنبدله) فن

لحىبمن أأنوصى بالر0
وسقااسلعد واثلكثير وقالعلىبن أنىطااب لانأوصى باساأ

ونن
تءلىقالذي
يقين)
المت

غبرالايصاءءن وجههان

كان موافقا لاشرع من
الاوصياءوالشهود

عحبالىمنأن أودىبالناثة
أوصى بإلردم أ

اا فررترك ,وقيل بودى

0

0

الربع (5--اأىثابتاروت ند ئلابوت فروضوجوب (علىالمتقين) أىعلى المؤم000
الشسرك (ذنبدله) أىغيرالوصية منالاولياءرالاوص_ياءوذلاك 'لتغيبريكون اامالفكتابة أوىقسمة

الحقوق

وأع رضتعنأنعنافبه وه ويتعدى
هفح
نذاص
عانا
(فأنباعبالرموف وأداءاليهبإحسان) قالواالءةنواضدلعفو ب يهغالعفوت عنفل
لومحنهديث
عم و يعفوءن السيئاتواذا اجمعاءدىالى الاول,اللام فتقولعفوتلهعن ذنابه
بعناالاىللججاننىواالبىة“م عفونا
عفوتلكم عن صد وه الخيل ولرقيق رقالالزجاج٠نْ عىلهأىءن ترك له|تل بالدية وقال الازهرى١١لعفوف الاغةالفضل ومنه يألونك

اولعذوت لفلان ع الاذا أفذلتلهواً عطيتهوءفوتلهعن مالىعايه'ذائر؟ تهومه :ىا لآبقعندال+هورفن عق
قةو
ياء
فاقون قنا
مناذ
تديززيد
ركاف

ا

0

ل

0ك
ا

لزت

1

:

:

ا

5

المه|

1

وأخوةالاسلاموف قولهمئ داع.للى ان بالعاضواماءاذاعفا-ةطالقو دوثبتت الديةلانث_يأمن!الح خيعلانوف  :لاخ

بقطدل (فاتباعلمعروف) اىفليتبعالولىالقائللمر

بعلايع لان
نال
الد
تةي اع

اا

اواو االوا  ١ 0الس ليتع الطالت العاف
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لشبعلانالابا-ةللا

اي

ف الاكل (اناللهغفور) للذ نوبالكبائر

فاليؤاخنبنتَاول! ايه عندالاضطرار (رحيم)حيث رخص ونزلف رؤساءاليوودوتغريرهم نمتالنىعليهالسلامواًخذهمعلى ذلكالرشا

( ١انهاكعدو مبين) ظاهرالعداوةلاخفاءبهوأبان متعدولازوملابناقضهذهالآبة قولهتعالىوالذينكفروا أولياؤه-مالطاغوتأى
ىلظاهر الموالاةوبز بنط أعمساطموبريدرذلك هلا كهمف الباطن (اغها
ظ الف#يطان لانهعد وللناس حةقة ووايهمظاهرافاندير يم.ف ا

اتمايأص؟(بالسوء) بالقبيح

بأمسكم) بيانلوجوبالانتهاءعن اتباعه وظهورع_داوتهأىلايأمس؟ لخيرقط]))199( 2

(والفحشاء) ومايتجاوز
ىابدءوكاليهالشيطانقيل
لاتأعوانه ولانثءهوا آثارهوزلايهوالمءنى ا حذرواأن هد دمحل اهلك الم

هى النذورف المعاصىوقيلهى الحقراتمن

االحلدفقىبح من العظاتم

الذنوب ثمبينعلةهذا التحذير بقولهنعالى (انهلكعدو
وقيلالسوء مالاحدفيه

ند اوتهماه فقالتعالى
مبين) أى ظاهرالعداوةوة_د أظهرانلةأعالىعد اونهيا.بةااسجود لآدمثم بي ع
ىالاثموال وءماسوءصاحبهو
(ا.ايام؟بالسوء )يعن ب

(واافحشاء) يعنى ب االمعاصى وماقبح من
خز به

قولأوفءل قالابن عباس السوءبالاحد فيه والفدماءما حب فيهالحدوقيل الةحشاءالزناوقيلهوالذخل

ثلانعام و يتناولذلك جيع المذاهب الفاسدة
ارر وا
مح
يىمن
(وأن:ةواواءلىمال االتلهعامون) يعن
ىمباذنفيهاللوهلتردءن رسولالنهدل اللهايهوس! واعلانا م الشيطانووسوس:ةه عمارةعن هذه
ال ل

الواطرالتى حده الانسانف قليه وماهرةهذه ال4واطرحروف وأصواتمنتظمة خفيةنشهالكلامفى

سعك
للون
اهنكا
الخارج تفمااعنلهذء!ل#واطرهو ال
5

5

2

3

53

:

-

755

3

.٠

.

95

73

.٠

1

7

1

ابنآدم جرىالدم واعاا قد رءلى ذلك لايصالهذهالخواطرالى باطن الاسان م قولهءزوجل (واذا
:

5

5

0

0

تقولوا) فىموضع الجر
بالعماف عد

17

بالسدؤعائ

ا

١ 0

ُ

3 :د

ناربطر الانسان واالشيظان كالقرك0

واللههوالمقد رلهءلى ذلك وة -ورد فىالحديث الصحيحعن الى صلىالنهعايهو| انالشيطان>رىمن
2

والفحشاءمافيه <د (وأن

:

عد بدخل فد كل

5

2

0 2

1

١

اكا 5ك اناه

لع

ا

3

البوود االلىاسلام فة ال رافمبخنار جة وبالك بن عوف بل تقبعمأ لفيناءليهاباءنا اتبعوامانزلالله) الضمير
النهسلى الئهعايهوس_ل
فهمكانوخيرامنارا أعلمنافا تزلالله هذهالآبة واقليآلآبةنمتاةعاقبلهاوااضميرىط .يعودالىقولهومن  لا'اس وع_دلإالخطاب
الناس من يتخذمن دون الله نداداوهم مشتراكو ادرف قالوادل نتبعماألفيناعليهآباءنا يعنىمن عمادة

عنهمعلىطر إق الالتفات

الا سكاوا م فى الارض والمعنىواذاقيل طماتبعواما

قيلهم المشركونوقيل

الاصنامو'قيل بلالضْ_ميرففطميعودءلى قولهياأعها

( ليهكناءنا)من تحر '
أززلاللهيعنى فى كايل ماحرموا علىأنفسهم (قالوابل"قبعماألفينا)يعنىوجد نا -

طائفةمن اليوود لمادعاهم

والتحليل قالاللهتءالى (أولوكاناباؤهم ).عنىالذين يتبءونه( .لايعقاو شنيأ )لياعنبىعامون شيأمنأمى | رسولالنةصل التهعايه
ىلصوابثم ضربطم
دا (ولامةد ون)أى الا
أمىالني
مانوايعقلون
ا وذلك انهك
الدين لفظهعامره »ناه خ ص

00

الىالامان واتباع

بلن كذزوا لكاتلذىئتةق عالا,سمع الادعاءونداء)النعيق صوت الراعىباغهم || ااقران (قااوابل تقبعما
ذ(ومث
لالى
اال:ه
مثلا فتَ
ولايقالند

الاللراعىبالغيموحد هاومعنى الآبةو .لك يادو مل العكفارف وعظاهمودعاتهم ىالل"كثل

| الراعىالذى ببناعنخنم وهىلاتمع الامونافصار الداعالىالتهوهوالرسول

ألفينا) وحدنا

(عيله

صل اللعهليوهس لعفزلة ||آباءنا) فائهمكانواخيرامةا

الراى وصار |ادكفار ؟خزلةالغم انهوقمهاوو .جهالمثلأ ن الهم نمع الصوتولانفطن لامرادوكذلك

وأعلؤردالله علوم بقوله

ااسكفار يسمعون صوتالرسولصل اللةعايهوسم واسكن لايتتفعون بهوقيل معناهومثل الذينكذروا (أولوكناآباؤهم) الوواللحال
لانفه_ممن الاموالنهى الاالعوت
فى قلةعقلهم وفهمهمعن اللهورسوله كثل المنعوقبهمن البهاتمم ااتى
ؤ.كون المعنىبالمثل المنعوق بهخار جعن الناعق وقيل معنادومث ل الذين كفروافىدعاممالاد_نامااتى

بثنغئسيرأنهعنى ا
لاتفقهولائهقل كثل الذاعق ,لهنم فهولاينتفع دن تعيقه

واط_مزة

عأه-ستى الرد

والتكجب معناهيبح ونهم

والعدلة فكذلك

ولوكاناباؤهم (لايعقلون

الذوف هناهواادعو وهى الاصذام وف!ىاقول الاول!ل#ذوفهوالداعى وهوالرسولصلى اللهعليهوس_-م

:

الكافرايس لهمن دعاءالاصنام وعبادته الالعناءواليلاء والفرق بينهذا ١١تمولوالقولالذىق_لهان

0

مسدون) 0

.مءوا الاق ودعاءالرسولوليطتفعوابه ||زرب لم .شدلا فقال
سالص
امفق
ذيتو
فبسك
ا
هازىادت
نله
اهمي
لشبه
(تمبكعى) لا
(ومثل الذينكفروا) المضاف محذوف أىومثلداعى لذ نكفروا (كثلالذىينءق) يصيح والمراد (يالااسمعالادعاءونداء)
ىلاجمان فىأم ,لايسمعون من الدعاءالاجر ساللغمةودوى
والمعنىومث_ل داعبوءال ا
البهائم

الموتمن

استيصاركثل
غيرالقاءأذهان ولا

الناعق بإلبهاثم|'تىلاتسمع الادعاءالناعق ونداءه الذىهوندو بت بهاوزجرطا ولاعد شا اخركاتفي ,العقلاءوالتعرى! لتصو تيقال

نعنيالمؤذنونع الراعىبض أنوالنداءمايسمع والدعاءقديمع وقدلايمع (صم) خبرمبةدا مذمرأى همهم (١ خبرثان (مي )عن

بتأمىاعظلم(الذبنظلموا)اشارة المىتخذدى الانداد
(واويرى) ترى ناف وعشاى :لىطابالرسولأ وكلمخابط أى واوترىذلك لرأ

شاى( العذاب'ن القوةننهجيها) حال(وأن اللشهديدالءداب) شديدع_ذابهأى واويعلهؤلاءالذينار:كبوا اأظم
(اذبرون )يرون
العظيمثسركهمان القدرةكاهاننة الىعلىكل دئ منالواب والعقاء .دو نأ ندادهمو إعامونشدةعقابهلاظالين اذاعاينوا العذاب بوم

مهنأهقاهابوصل واب
القمامة لسكانمهم مالايد لتحت الوصف.ن الندموالمسسرة-فذف امواب لان واذاجاء فوما>شووقافلي
لهكالقلكف -هكل مذهبت

ه
لاعلى
ادخاءً
ولو بامهاالمناضى وكيذا اذوذعهااةد لعلى الماضى واعا

)(١7

بل

ٌرْكدوافى الفلاك دعوا اللهمخادينلهالدين والمؤه .ون ل ياعد لون عن اتللعهالىفى السسراءوالان ايلضراءولاى
هرم
دلم
ةناص ا
الشدة ولافى الرخاءوق نياللامؤ .ين بود ونر مممو'! كفار يعبدونصنانا كثيرة ف

وا<-د وقيل انماقالوالذين آمنوا أشدحماللهلاناشَّ مهم أولافا<.ودومن شهدلهالمعبوديالحية كانت
حبتهأم وياد اسطا اكلام فى.عنى الجبةعند قولهحمومو .ونه (واوبرى لذبن ظاموا) قرىبالتاء

وتقععراق غسير عاد.م
وهو يبدل .ن اذيرون

ااعذاب (الذبنانبعوا)

أىاءشبوءون وهمالرؤساء
(اءلنذين انبعوا) من
الاتباع (درأوا اعذاب)

الواوة.هلاحالاّىتبرؤاف
3

اله

م

(وتقطءت)

0

م العدذات

عقاف

على

برأ (إمءالاسباب)الودل
على دبن واحذ ومن الا ساب

أىالاتباء (لوأنلنا كر(

لكذ (فتمأ)
رحقه ال
ندب على جواب العنى
لان لوفمعنى اعنىوالمعنى

والمه-نى ولوترى بائك-د الذينظاموابع_نى أثسركوافى شدةالعذا بارأيت أمساَظماوةرىبإلياء ومعناه
ولو برى الذينظاموا أنفسهم_:-درؤ بةااعذاب حين ةذ فم _مفالىناراءرفوامضرة الكفروان
بألنلةجيءا) معناداو رأىالذن كانوايشركونى
مااتخذوه من الاصناملاينفعهم (اذبرون ا العةذواة
نراءذاب
الد

ههالى
الآخرةاعامواحين رونالعذا بن القوةثاتةللهجيعا والمعنىانهم شاهد وامن قدرةاللت

مانيقنوامعهأناقوةلهجيءاوان الامى ليس على كماانواعليه م انلشمرك

واج#ود(وآنشديادللاهاءذاب)

قوله عزوجل (اذتبرأ)أى تخزموتباعد (الذيناتبعوامن الذيناتبء واورأواااعذاب)أىالفادةمن مشر

لوس منالاتباعوذلكبومالقيامةحينحمع القادةوالاتباع فيتيرأ بعضهممن دض عذد زولا لعذاب
موزهم

ع

عن دفعه عن | :هم فسكيفتعن غيرهموق لهم الشياطين يتبرؤنمنالانسوالقولهو

الأول(و”قطعت بهمالاسباب )يعنىالوصلاتاتى كانت بينم افلىدنيايتوصلون هاقمرنابة ود_داقة

قيل! لعهودوا لاللفتى كانت نمم يوادون عليها
ا اؤلد
وقيلّالاعمالالىكانت بينب,إعما نوهنافى

وأصل االسلبلفغة ابل الذىيصعدبهلنخل وسمىكلماردوصل بهالىثئ منذر .عة أوقرابةأومودة
سدبانشبيهابالح ل الذى,صعدب (هإوقالالذينانبوا)يعن اىلاتباع (إلوأناناكرة)أى رجعةالاىلنديا ف(نتبراً
بير ب(أيالعلمهاطم
ااه.
مر
عأىذأ
له)
ااملل
منهم) أىمنابلوءين( كاتبرؤامنا) ايوم( كذ اك بر مه
< سرات

علبهم) لانهأيقنواباطلاك والمششرةامعل نىإفايهوشدهالتياءعلرمانه اه اا 1

جإءعلى ماارتسكبه والمعنى االنلهتعالى بر مهمالسيا تالتىعماوه! وارتكبوها فالىدنيافيتحسرون

معماوهاوةي

لبر بمممائركوامن اله_نات فيندمونتعضليىيعهارقيل رفعطم منازطم افلىج_:ةفيقال

فناعنلىهم
امو
مشد
تللينا كرةفنتيراً (منهم طمتلك مسا لكو:أ>طعتم اللهثامتلقسمم بؤيمنئين فيذلتكح<يسنمرون و

تبرؤامنا) الآن( كذاك)
1

ذلكالابراءالفظيع

تلتق *قيف وخزاعة وعاص بن صعصعةو نى ملس فهاحرمواعلى أنفس_هممناذرث والائعام والبحيرة

وااسائبة والوصبلة والخام واحلالالمباح الذىأ-إهالشمرع وانحلتعقدةالحظرعنه رصألومن اللالذى
(رعم األلعهاط.م)أى
ع العقدوااطيبما ب تعلدذ
ميرب الاالحلالو يعافاراموقيدلالطيث هوالطاهرلا ان
اواد 1إستط
هونة.ض
اث
النجس ترنهكهالنفس وتعافه (ولاتتبعواخطوات الشيطان) آىلاتلك>كواسبيله وقيل معئاه
1
1
ا
.
5
(حسيراتعليهم) نداماتث
 :لا
1
./
وه مىفعولثاللير بهوممعناءانأمساطمننقابعليهمحسسراتفلابرون الاحسرات مكان

لنى! نفسهمالبحائرونحوها (يإأيهاالنا سكاوا) آم اباحة
ءيم
ازلف
و ون
ماعون
رهاد
حمفن
أعماطم (وماهم خارجين مالنمار ) له
(مافالارض) من اتبعيض لانكلمافى الارض لبس يمأ كول (حلالا) مفعولكاوا أوحالماف الارض (طيبا) طاهرامنكل
شهة (ولاتتبعواخطواتالشيطان)طرفهالتى يدعو البهابكون الطاءأبوعمرووغفيرهعباس ونافموجزةوأبوبكروالخطوة ف الاصل
مابينقدم امخاطى بدقالاتجعخطوانه اذا اقتدى بهواسان سنته

(وداأئزل ادهمن السماء)لابتداءالغابةوف ل ن ماء)مطرابيانا لجنس

090

لانءاتزل من السماءمطروغيره

لا

ون ركوب السفن وخوض البحروغ_برذلاك فالمامل «نتفع لانهير يوا مولا ايلنيهتفع عماجل اليه

به) بإلماء (الارضبعد

فالنوع الخا.س قولهتعالى (وما تزلانتهمن السماءمن ماء) يعنىالمطرةي_أرادبال
لسماءالسعحاب سمى
 9ها) يهام عطفعلى
 ١سما لانكلماعلاكفاظلاكفهوسماءخا النهالماءفى الساب ومنه زلا لىالارض و قيلراد السماءبعينها
فا<.ا (د بث) وذرق
حا الداماء فااىسم
لاءسومن
<ه ي
اتز
بلال
ثىممنء الىالارض (فاحيابه) أى إاماء (الارض بع.-وتما)

 ١أ
بهاو يهاسمادمو حازالانهااذالرتقيتت_يأولم صبها اطارفهىكاء.تة والآبةفى!بزال'لاطرواحياء
| الارضنه ان اللهتءالى جعإه سدبا لاحياء! +ع من <يوان و نات ونزوله عذ_ دوقت احاجةاليهيمقدار
 1عه وعد الاستسة 'ء والدعاءرائزاله كاندونمكان  8النوعالسادسة 0

 9بث)  5فرق

(ذها) أى فالارض (من كلدابة)قالابنءعباسير بدكلمادب علىوءبالارض من جيم القن
اناس وغيرهموا الآبةفى
ج
ذاث
نان
س
دار
اس
| "دورو الاشكالوالالوان والالنةواطبائع والاخلاق والاوصاف الىغير ذلا ث يمقاسعلىنىه

الان ان نرجع الىدل واددة هوادم مدافه-م من الاختلافى

ادوج:و باونسكباء
لاو
اة ول
مها
ثىهام
ايعوىف م
رح)
وربا
الحيوان فهالنوعالسابمقوله تواعتلىص(مر يبفال

وهى الرخاتىأنى هن غبرءهب في-حكل ربع تختاف.هامواتسمى نكباءوق تياصلر يفهاف )وال
| مهابها ليندوءاد_ذةوحارة و باردةو-ميت ر 4الانهار ع قالانعا سأعظم ج:ودالله لريجوقل

ماه تر ع الالشفاءس :م أوضدهوقيل اابشارةفىثلاثر ابلاسحباوااثمالوال:+وبوالدبوروهى الرييح
ا العقمالتىأهادكت بواعادفل باشارةفيهاوالابةفىالرع انواجم أطرهلاء.ك ولابرى وحى مع ذلكى

(فها) رض

(»*ن

(وتصريفالرباح)الرجح

جوزةتوعقلىارأبىهاى

مهابهاقولاودبوراوجنوبا
وثمالاوى أحواطاحارة ٠
وباردة وعاص مه واه

وعقما وأواقحوقيلتارة

بالرج ةوطورا بالمذاب
(وااب_حاب السخر)

الدلل المنقاد لمشيئة الله
تعالى فمطر حدث شاء

فكةتء_ين
ْغ'اقيوةةتقام اشح والصخروكرب اليذيان العظيموهى مع ذلك حياةالوجود فطلرومت
(ين 'سماءوالارض)ى
ب
المتكلذىروحوأنكن مانى وجهالارض © النوعالنامن قولهتء ال(ىوالسحاب المسخر بين السماء الهواء (لآياتاقوميعةلون)
والارض) أىالغيم المذالسمى سع<ابالسرعةسيرهكأنه :حب والآبةفى ذلك انال حاب معمافي»من
«نظارون بعرون عقوطم
ْلمياه العامة ات تىاسيللامونديبةالعظهة يدقماعلسةمابايءنوالارض
ا

ففىههاذلانواع العنانةالمدكورة و يعتبرون فستدلون هده

ىلكهفلاشر كله ولانظيروهو
| ىه_ذهالابة دلالةعظوة علىوجودا'صائع القاد را تارواههالوا<_د ف م

الاشيا ععلى قدرةموجدها

|المرادمن قولهواطح الهداولحاالهالادو وةوله (لآياتٍ) فأعىاذ كرمن دلائل.ه:وعاته الدالةعلى

مبدعهاووحدانية

بقاومهم فيعامونان طذه الاث_ماء
تخدمن

اى إريتفكرفها ومإعتبر

كادذ كرمن هذدالاتواع آنات كثيرة ندل على طاانخا'ةا
وحدانيته قيسل'عاج ع آناتلانفكلو <١
مدبراءةةارا (لموه بءدلون) أىينظارون إمفاءعقوطمو إتفسكرون
خااة.اومد برائخةاراوص 'نعاقادراعلى ماير بد ةوله زوجل

(وءن

كه

منديها وى اللدمويل
لمن قر«هاذلآبة فمجبها

ااناس)يعنى الثسركين (هن

باهال(ونمانس)اى ومع
أأتنداعد االللهى وتعالىانلهأن>,ونلهندأوله.ملمنازع وقيل الاندادالا كفاءمن الرجالوهم رؤساؤهم

هذا البرهان النيرمن الناس

دونهموعياو نالمهمواحبنةرض البخض

(من يتخدمن دون ابله

وكرا ؤهم الذبن يطيعونم فىمعصية للهآعاى(2و 0

وأحببت فلاناءىجعلة.:هرضابإنتحبهوالبة الارادة( كباله )أى كبالمؤما:ليلنهواللعنى>بون
الادنام كبحب ا مؤمنونر مهمعزوجل وقيٍ-ل معنا بوهم كباللهفيتكون المعنىاموه ب

اندادا)امثالامن الاصنام
(عبونم) يعظمونوم

الاصنام و بين الهف الحةدن قباالتمولالاول /بشت لا-كفارحيةتع لاللهىو.ن قالبالقول الثانى انيت

و*2دعون

جلواالاصناء 2ركاءلهفىاب (والذينآهنوا حأبشادلله)أىأ بتوأدوم
لاتكفارك ي اةننهتءالىسكن ه
على ميته لانهملاخارون معالنهسواهوا اث ركو ناذا امحذوا ادام رأوا اخراادن منه طر-وا الاول

.وب

واختار واالدانىوةيلانالسكفار يعداونزعن أصناءهم افلىشه اندو ي .ةبونالىاللهتعالىك خبرعنهم فاذأ
س22222
س22
س22
27
سب2
2
سسسس
7
س

طم تعظايم

)  35الل)

كتعظم ابه والحضو عله

أبىحبو ن الاصنام كا

ياحبلولنهيمى سوون بينهم

و ينه
فح
ىبسم لانممكانوايرو
قن بالئهويتقربوناهدوقيليحبونهم كبالمؤمنينالنه(والننآمنوا شدحراهته)منالمردكينلاآهنهم
لانملايعدلونعنها ىغيرهبحالوالمشسركونيعدلونعنأ ندادهي الىايهعندالشدا فيفزءون اليهوضعو نله

٠١48
أ لعايه قولهصلى ابنهءلليهوس_إ لعناللهاليودحره.تعليهم الشحوم اخالوعافيا غات

(واه 0.احد) فرد
اله ةيه

لامب ماله

يا ان

سمىغيره

00

اجلوىازاعن اسان معينمن الكفار بدليسل جوازقتالهواً ماالعصاةمن الموٌءنين فلاوزلء:أحده:هم
علىالتع.ين 1

 000عر اللهالسارق سمرق الميطه

ا

والحبل فتقطم يده ولعن رسو لانتهه لىاللليههو[ الواشم ةوالت وشمةوآ كلالرباوموكاءولعنءن
غيرمنارالارضض ومنانةس ب اغيراأبيهوكلهذهف المحيح و#قولهءزوع (والممالهواحد)سببنز ول

اإللاهالهالاهو ت)غر بر
لاو<دانية بغنيرىهوانبابه

هه ذه الآيةانكفارقر يش

وموضع هورفع لابهبدل

وءءنى الوحددة الانفرادو-ةيقه الوا<دهوالنئالذى لابد.ءض ولاينة-م والواحد قصفةاللهانهواحد

افر
ند د
ليا#
قالوا

بكواف_مهفانزلانههذه الاةوسورة الاخلالاصض

من موضسع لاالهولاحوز

لانظيرله لسك

على أن الاعتّادعلى الثاى

لفىانشسر بلكوالقسيموالشبيهفالنهتءالىىواح_د فىأفءالهلاشعر بك لديشاركة فىمد:وعانه ووا<_دفى ذابه

دشي وقيلوا خد

فىالوه.تهور دو بنّهلدسلهشسربك لان المشركين أشسركوامعهالالهة

النمبهنالان ادل بدل

والمهنى فى الآبةعلى ذلك
واانصب يدلءلىأ ن الاعماد

على الاولورقع (الرجن
الر<يم ) أى المولى ليم
النتمأصوطا وفروعهاولا
معوسذواههااصفةها
ش

ن<اقه
لاقم لهوواحد فىفاهلا يشمهه شى د ٠

تقد رلاوحدانيه

(لاالهالاهو)

ل
صو
و نماتها لدسميدا نهوتعاى( الرح+نالر<يم )يعنى انها وى بيع النع

1

ا

رار

0

بأفىغيرهءعن الالوهية

وفروءها

:ارك 501

فلاثي سواه

ذه

:

عن أسماءبنت بز ١هل

 1لقال اك 1 2 0تولاط >الهواحدفلياًتنباا03

سواهامانعمرامام:معليه

فال اللتهع الى(انفىخاق السموات والارض)

على أنهخبرمادا أوعلى

التفكرفى؟نانهوالاظر فىعائى مص نوعاته وا:ققان أفعالهفى ذلكدلي_لءلى وحدانته اذلوكانق

البدل منهولا ء-لى
الوصف لان! ضم

زلاتودف

ولتاعن المشردون من
الووا<_د وطلبوا آنةعلى

ذلك نزل (ان فى خلق
الكتووات» رارض

وعامهك خيةالاسدّد لالعلى وحدانية! أصانع وردهم ال

هلماءلى أم واد ولامتنع افغاهطهاالشارء ققكه
اقحا
الوجودصانء'نط_ذهالاؤءالتلافس_
الكالة ددت بذلاك خاان'ق ه ذا العالواد ,رلهواحد قاردتارقيين سيان وتعالى منعمائب كلوقانه
سماء
كانيةاأنواعوأوطاقوله ان فىخلقالسموا توالارض وا اجع السهواتلامهاأجناس خةلفةكل
الاخرى وو<_د

من جنسغ_برجنس

الارض لانمهاجنس وا<_د

وهوالتراب والا بةفىادماءهىسم؟ها

علىالماءومابرى فموامن المرالواابحاروالمعادن والجواهر والانهاروالاشحاروالعاروالنيات واتوع

واخدلاف اللل واانهار)

الثاتى قولهنعالى (واخلا ف الليلواا:نهار) أى نعاقيوماى 4بىءوالذهاتوقيل اختلافهانىالطول

فىالاون والطول والتهر

اليل

وجإتانانفى (الدطات
وانجىء (واافلاك ااستى

نحرى فى البحر بماينفم
الناس) بالذىينفعهمتما
تحمل فمهاأو بنفعالناس

ومنف

و 000

:ةصان والدوروااةلاا

7ىق7ا

او

ا

ا

03 -

الا 1 1نما هواتء<صيل مصا العرادو اهلنوعالثالثقولهتعالى (واافلاك

الى رى ف البحر ) أىا اسفن واحده وجعةسواءوسمى الجر حر الاتساعة وإنس اطهوالابة فىالفلك
(س عوبرها وج بائهاعلى وجهالماءوهى موقرةبالا:ةالوالرحالف-لاترسب وجر بانهابالريجمقبإةومدبرة

وتسخير الب رسال الفلا مع قودسلطان الماءوهيحا ن الصرفلا شح ى من اهلااننةتعالى والنوعالرابعقوله
نةفعالناس) يعنى ركو مهاوا - 1لعا.عهافى | حارات لطلبالار باحوالآنةفى ذلك اناللهتعالى
تعالىعءماءن
لوقا من 1

'

ه_ددالة نلمامالغرض فىحارااتهمومنافعي وأإضافان النهتعالى خصكل قطمر

نشئ معينوأ0
منأقطارالعالم

الكل الىالكل ؤسارذ لك سهيايدعوه ,الىافتحام الاخطار فى الاسفار

ل
بميييل ل لي
الل-ا بم

سس

(فاناللهشاكرا)لاقزلعيللىكثيرا(علم )بالاشياءصغيراأوكبيرا (انالذبن
1
علىذلك قولا لمن

(لا2)١٠

3
3
لق
أن اراد بةولهومن :طوع خبراجيع الطاعات فىالدين يعنى فعل يدن دا على

كتمون) منأحبارالهود
(-أترلنا) فى التوراة

2ومن
أواعالطاعات وقااهلد
ومطواف وغيرذلات منن
رجةوع
ماافترض عليهمن صلاةودد قةوديام وح
تطوع خيرابلطوا ف مهماوه_ذاءلى قول من لا,رى الطواف بهمافرضاوةيلمعناهء.ن تطوع <_-يرافزاد

فىأأظواف يه  :الواجب والقول الاولأ ولىلاعموم (فانانلهشا ل (أى خازعابلطاعة (علم 1أى

بنية»وحقيةةالشا

(منالبينات )من الايات
الشاهدةءلى أ#مدىعايه
الام (واطدى)اطدابة

كرفىالاغ_ةهوالمظه رللانعامءليه والشكرهو أصورال:عمةواظهارها واللهتء.الى ظ
السلام لمن بعدماييناه)
الىالاس_لام بوصفهعايه

لاروصف بذك لابهلاباحق المنافعوالمضارفالت! 'كرفىدفةإلنهتءالى مجازفاذاوطف ,دار ,أدنيههالجازى

اعللطىاعةبالئواب الاأناللفظ خرجا خعربجاالتدلطمفظاهرةف الاحسان !امم © قولهعزوجل
(انالذنكتموند أئءزامن البينات واطدى )نزلعاتمفاءاليهود الذرن؟ مواصفة حمدصل النهعاي»
لاةنعلى العموم فنيكمتم شيام اما
وس-إ وآية الرجم وغبرها.ن إلا<كام الى كاالن:تفورىاةواقليآب

0

(لاناسف الكاب)

فى التوراة لنمدع قيسه
موض_عاث_كال فعمدوا

ل لااغنظ وعالمء_يرة بعموم النفظ لامخموص الب ومن قال,القول الاولواتها فىاايبودقالان
الادين

الوذلكال_ينة_كتموه

االكم لابصح الامنهملانهم تمواصفة #د صلى اللعهليهول ومعنىالسكهانترك اطهارالةئ بع الجا

)وادك يلعنهمالهوعنم

نىهر يرةقالاولا ايان نزطما اللاعنورن)الثين يتاىمتهم
الى بيائه واظهارهفنكثم شيأمن أمىالدينفقدعظمت مصيبت(ق) عأف

كااتنالمذيون ماأنزانامن البينات واطدى وقولهواذاخ_ذاللهميثئاق
أأبد
ني,
اكللدهفّىابه ماحدنت ث_
انلأذوينواالكاب انبيذنهللناس ولا-:كمونهالى] خرالا:,ين اوظههلارعاوم الدينفر ضكفغايةأو
فرض عينفيه خلاف والادحجاذنأهظاهرالبءض بحيث مك نكل واحدءن الوصول!!يس هلبمقكتوما

الأدنوهم الملاتكةواموه ون

من الثقلين (الاالنينتابوا)

عن التكمان وترك الاءان

تسافب)
كلانا
ليناه
امداب
احظبهاردوا لافلا(منبه
اايلدهبن
وقيِلهتى سل العالمعن د بعامه من أععس

(وأصلحوا) أفدوامن

ى اللهليهوسلمفعلى هذا يكون اراد بالناس عاماءبنى اسسرائيلومن قالان
صةل#د
يعنىف'ىتوراةمن صف
كافة (أداك )يمنىالذبن
ءناس
اال
سادب
لامعقاالام
احك
المرادياللكةاب جيع م أازلا للهعلىأندياثهمن الا

أحواطم وتداركوا

 0مهم (وهنوا)

كمون ماأتزلاللهدن اليينات واطدى (يلءنهمالله) أى يبعد همهن ر-جته ولأصالعن فاللغةالطرد
والابعاد (ويلعنهم اللاعنون) قالابنع_اس جيع الخلائق الاالحن والانس واذلبكهاانئمتقولانها

فاطيرواة ما كر[
(فاوائك أقوبءلم-م)

معنا القطر ممادى بنىآدموق ل اللاءنون هم ان والانس لانهوصفهم بوصفمن يعقل و ةيل ماتلاعن

أقبلنو بتهم (وأناالتواب

انانمن المسامين الارجعت المىهود والنصارى الذين؟ موااصفة #دصبى اللعهليهوسلثامستثنى فقال
(ا) يمنى الاعمالةيا
<مو
لسلا
صىالا
أال
وكفر
تعالى(الاالذين نابوا)أى ندمواعلى ماف لوافرجعواءن الس

الر<يم ان الذين كفروا

هم ا
(و بدنوا)يعنىما كتموامن! لعل(فاوائك ثوب عليهم)أىأتجاوزعنهم وأقبلتو
الهم و بينالندتهالى
(وأناالتواب)

أى!.:جاوزعن عبادى الرجاعبقلوم ,المنصمرؤفةعنى الى (الرح.م) يعنى مهملعد اقباطم

ل ذو لدءزوجل (انالذبنكذرد اومانواوهمك1

انك عاموملغ:ة اللهوالملانسكةوالناس أجعين)

قيله_ذا اللعنكون نوم القيامة روبفال-كافرة وقث فيتلءانعهانللههثامملاتسكةثم بلعنهالناس أ جعون
أ فانقاتالكافرلايلعن نفس_هولايلءنهأهلدينه وملته فامعنى قولهوالناسأجعين قاتفيه أوجحهداها

ومانواوهم كفار) يعنى
الذرن مانوا من هؤلاء

اا-كاعين ولرتو بوا(أوائك
عليهملعتةالله والملا'كة

والناس أجعبن) 0
لعنتهم أحياء ثم لعنتهم

أموانا والمراد بالناس
افىر
نيل
لة وق
الاعن
ياءذون! ظالمين والكفارمن! اظامين ؤ_كون قداءن نفسه (خالدين فيا)|ى»«قممان فا
أ و  1ضمرت

اعظ ,شأنما(إلاغف عم ,العذاب ولاهمينظرون) ىلاعهاون ولايؤجلون وقيللاينظرون

ا ليعدذ رواوقيل لاءنظرااهم فارز جه

ال

المؤدنون أو المؤمنون
والدكافرون اذ بعذ-هم

دقاتلايعر أي
فم تعلقبه الأمانينالسك _قالالعاساء لايجوزاءنكافرممين لانحالدع نالو

| ذإءإهيموت على الاسلام وقشدسرطاننة هذه الآبةاطلاق الاعنةعلى من ماتعلىالكفرو >وزاءن لكفار
1ك

ل ليسي

لعن بعضابوم القيامة

أادمة
تىكن
لعال
خهنن
لا
لعنتأختها(خالد ين)حال

منهم فعايو(.فبها)ف اىلاعذةأوفىاأنارالاأنم أضمرت تفخرماك أنهاوتهو بلا(لابحففعهم!اعذاب ولاهمينظرن) مالنانظارأى
لاهاون أيوتلناظرون بعتن روا أولاينظرا لبهم نظررجة
١

الل
0

وزبارة

عما)
عاو

(فلاجناحعايه)

أى فلاثمةليه وأصلومن جنم اذامالعن | اقصد المستقيم (أن.يطوف

كانعلى اصغاوالمروة صنهانيقالطما
أى ندور عوماو إسعى دانهما  #7وسدب بزولهده الآبةأنه
ونائلذة_كاناسافءلى

اام -قاوائلة ذل الراوة وكانأه_ الاهاية طاوفون دينالى_فاواامروة

(فلاجناح عليه) فلا

ت«ظالا صن ين فلماجاءالاس_لاء وكدمرتالاهنامتحر جا امونعن اااسا_صىىفابويانلمروة فأئزل

المعلي (أن,طوف»مء)١

حو 100
عائرالله (ق) عن عاضمن تسليانالأ
دنهم وأخبرانهمنشع
ابنهذه الآبة ا
من شعائراهللجياة-تىا نزلالله
ا كام رذون الى بين لص غهاوالمروة فقالنملاعهاكتان

أى بينطوف فادغمالتاء

افلىطاء وأص_ل الطوف

اةءن ث_عاثرالله4فن حجالبيت أواءتمرفلاجناح عليه أن؛طوفمهماوف روايةقالكانت
و
ان١ادما

الملثى حول الذيع والمراد

اه_فاوالمروةمن ث_عائرالله #إف_ل»
الانضار كرهون  0فوابيناله_ذاوالمروة-تى زاتنالك

ءة الىوجو بهوهوقول
جذاهب
هه:االسعى دنهوماةيل كان ااختللعفاماءفى م الس بيناله م واالمروةفىالج والعمرة ف
على اه_فا أساف وعلى بنع روجابروعائث_ةو بهقال لحن وال هذهبمالك وااشافى وذهبقوم الىأنه تطووعهوقولابن
المروةنائلة ومصاد_مان
عباسو بدقال'بنس_ير بنوذهب ال ورى وأبوحنيفة الىأنها:س بركنودلى تمرنكه دم وروىءن ابن
ع:هانءن ترك
روفذىلك
بروى أنهما كانا رجلا | الزببرو#اهد وعطاءأن من تركهفلاثئ عليه واختافتالرواية عن فجد
واصأةزنا فى الشكةية
شسءحا حر بن فوض-ها
عليهما ليعتبر مهمافاما
طالتالدة عبدامن دون

اللهوكان أاهللماهلية اذا

لعراء

صي_نفا والمروة مبحزه<حه وروىعنه أناهلواشليئافىستروكهوعامدولا.ذبتى أنيتركهونقل
اب
االى

الجهور عه أنه تطوع وسيب هذاالاختلاف أن ةولهفتلهافىجناح عليهيصدقعليهأندلاائمعليهف فىعله
عدلى أانلس بايلنصخاوااروةواجب
فخد_ل كه الواجب والمندوبوا المباحفظاهر هذ هالايةلنا

انذظ الد'ل لى القد ر'اشترك بينالاقساء الثلائةلادلالةفيهعلى خم وصيةاحدهما
أوليس بواجباللا

ةفى رن وافقه ىن السعىبين
جدلى !أانسمى واغجيبروأاج البشا
مدرعياف  2١فاذالادد مندليلخاربدل

الاسلام و كسرت الاوثان | الهغاوالمروة ركنمنأركانالاجوالءرةمار وىالشافى سند دعن دخية بنتث 4قالتأ خبرتى بنت
كره المسامون الطواف

سهمالاجل ذعلالجاهاة
فرفع عنهم الجناح بقوله

فلاجناح وهود ليل ءلى
ك
لال
أنهليس بركم ق

| أبى>زاةواسمواحييبة احدى نساءبنىاعلمذدارقاات دخات مع فوةمن قر شدارا حلأسنىين

رانه ايدورمن شدة
زو
تيسى
ميته
نانلظىرالننى ص لاىلتةع ايه وس لوم«دواسىى باالندفاوالمروة فرأ
الى -تىلاقولاىلارى ركبتهوسءعته .قول اسدوافانالله كنب  >61السىحوهصالدارقطنى

(ق) عن عروةبن الزير قالقلت اعائشةزو ماله القع سل رايت قولاللةإنالصفاوالمروة

دىث .أأنلايطوفبهما
|ءن شعائرالله فن احلجبيت أواعةر فلاجناحعايه أنيطوفبهومافاأرى حعل

والشافى رحهماالله تعالى ٌفةْالتعائشة كلالوكان كانقول كانتفلا جناجعايه أنلايطوف ممماانمائزاتهذه الآبةفى الانصار
وكداقوله (ومن نطوع

خيرا) أىالطواف مهما

معربأنهلبسبركندمن

إطوع جزة وعلىأى

كانوامهلون ناتوكانت.ءناة <ذ وقديد وكانوارتحرجون أينطوفوا بينالدفاوالمروةفاه اجاءالاسلام
سألوار-ولاللصهلىالنةعليهوس فأنزل اننةتءالىان الصفاوااروةمنشعائر اللةالآبة (م) عنجابرف
حديثه ااطو لكف جدالوداع قالمخر جءعن انالا لسفزفل امناءنالصقاقراً اناادفاوامروة
هن شسعاثارنلهابدأعابدأاننةبه فد أبالدفااد ا قاذ يتان النىصلى اللهعليه و

'لسعىاقولهتعالى فاتيعوهولةوله صلىاللعهليهول خذواءنىمناسك>؟ والامىلاوجوّبوءن!لقاسأن
يتطوع فادغم التاءفىالطاء ا
| السعىأشواط شرع تف بقعةمن بقاعالحرمءو بؤى بهف 'ىحرامكاملفكانركناكلوافالزيارةواحتج
ا أبوب:مفة وه نلابرى وجو تال ى بقولهفلاجناح  00 8يعاوف مهماوه_4الايةال الوا اتثمانه

تعالىاً كد ذلك بقوله(ومن نطوع خيرا)فين أنه نطوع وليسبواجب وأجيبءن الاول بأن قولهتعالى

| فلاج:احعليه لبسفيهالاأندلااتمعلى فعلووه ذ! القدرمشترك بين الواجب وذيرمكانةدم بيانه فلياكون
أالنوجوب وءن الثاق وهو الك بقو تالوم ماوع خيزافتيفلاوطاقيض
ا
أوورلا بلكتوران كرام تدر ليمش آخر يدل
|ني؟ونالرادمنهذا التطوع هوالطواف المذ ك
أ|
حلي

ه٠6١
ه
فالءد اائلةواءااليه راجعون:فو ياضملنهلالى
القوله عندفةد بوسف,اأسفاءلى بوساف وقيلقول
وانهراض بكلمانزلبه مالنمصائب (أولئك) يعنى مهنذهصفتهم (علبهصملوات منر بهم) قال
| ابنء باس أاى٠غفرةءنر بمموه:نهقولهصل اللهعايه ول الاهصم لعلى؟لأنىأو فأىاغه رطموارجؤوم

واناجع الى_لواتلانهعنىمغفر لةعد.غفرةورج :لء_درجة (ورحة) قالاءنعاس ونعمةوالرجة

مرنالنّه|نعامهوافض الهواحسانه ومن الآدميين رقة رتعطف وقيل! تاذ كرالرجة بعد الص_لواكان كلاه

اقرارءلى نفوسنا بالطلك

من النه الرجةلاتساع المعنى واتساع اللفظ وتف_هل ذلك العرب كثير'اذ | اختاف اللفظ واتفقالمعنىوقيل

)اولتكعليهم داوات من

إافاثزونباكوابوق.للالمنةدون الىااق والدوابوقالع»ر بنالخطاب نهمالعدلان ونعمتالعلاوة

الحووااتعطف فوضعت

فالعدلان ال_لاةوالرة والعلاوةاطدابة
ملإفصل )دفىذ كرأحاديث ورد تف ثُوابهل البلاء وأجرالدابربن  6عن الىعر برةقالقال

موضع الرأفة وجع ببنها
ودين الرجة كقوله رأفة

ألىسعردوألىهر برةء ن الى صلىاشهعايهوسل قالمايصيبااؤمن من لصب ولاوصب ولاحزن ولاأذى

ورجةرؤف رحيمد المدنى
علي-م رأف ةيمد رأفة

كررهمالاتا كيدأىعليه رجةبعدرجة (وأوائكهم المهتدون) يعنىاالاىسترجاع وقيلال اىلجنة
رهمورجة) الصلاة

م

 3حتى

من برد أنشلهبهخيرأ رصب

منهإه:ى باتليبهلاصائبحنى,أجرهعلىذلك (ق )عن

الشوكةيشا كهاالا .كافرانتةع>_:هاخطاياء الامبااتعب والاعياء والوصبالمرض (ق)

ورجة بءدرجة (وأوائك

ن8ع6مد اللهقالقالرسولالله كلانه عاد رسرماين سل يصديه اذى من مض فاسواءالاحط اللدنه

ه .م المهتدوث) لطربق

عنه.ن سيئانهكط الشح رتورقهازق) عنأألىهر برةقالةالرسولالنه هل اللعهليهول ماثللمؤمن | الدواب حيث استرجعوا

كثلالزررعلانزالالريمت:فيئهولارزال المؤْمن يصببهالبلاءومئ لى المنافق لحا الا اتسين ٍ وأذعنوالامى الله قال مر

نو
لوصبر
المن
وربا
راقوء هن
>#صد الارزةشجرمهروف,الشامو عارلفعف

كر 5الارزة وملالارزة

اذاارًادالله بعد
الثابتةفى الارض عناأنسأن رسولالنهص_بى النهعليءوس_إ قال

رذيىالله عنه ذمالعدلان
وزع العلاوة أى الصلاة

براعل له!اعقو بةفى

ن|يلادواذ راد 'للهبعرد ةماس لكدنهبتىربواف هىوم القرامةومهذ ا لاسادء,ن ألأبىهلىاللعةليهوس قال|
انعم ارزإعمع عظمالولاء وان اللهاذا وخا

ب
أل

رم

إهالرضاومن س_عدط فإهاأسدط

الثرمذىولهء ن جابرقال قالرسولالله صلىالتهعليهوسل توداهل
الملاالثواب لوأنجاوده_.كا نت قرطت

فالد نمابالمقار 05

0

ن أبىهر برقال قالرسولالله

والرج :والاهتداء (ان
الصفاواارو): :جماعام.ان

لالجبين (من شعائرالله)
دن اعتكادة دنا ستكة

ا
>لنىلع ليهوس مابزالالبلاءبالمؤمن والمؤمنةفى نفسه وولده حتىبل اقلله وماعليهخطيءٌةوقال حديث ١ ومدّعبد أنهجع ش_عيرة
ح.ن ييح ١ح عن أنىهربرةقالقالرسول اللهصلىالله1.ه وس_إ قالاللهتعالىمالعبدىالم من

وهىالعلامة (غن حج

الببت) قصاد الكع.سة
ىدنه صلءااشتد
اكانف ,
أى الئاس أشد بلاءقال الاندياء مالامثل فالامثئل يستلىالرجلءلى حب ب دنه ف ن

(أواءتهر )زاراتكعبة

يتركهعشىءلى الارض وماعليه خطيئة
بلاؤه وانكان فدينهرقةهونعليه فابير م البلاءبالعيد-تى

فالحجالقصد والاعتمار

أخرجهالترمذى وقالحديحثسن ذو لهعزوجلااص(افناوااروةمن شعائرالله) الصفاجع دغاةوهى

الزيارة تمغلباعلى قصاد

اصت ووومهذا نأ اهماق
وها
الصخرة الصلبةالملساءوقيلهى اعارةالصافيةوااروة ارالرخووجع
لفى ولذلك أدخل فبهماالالف واللاموثعائرالله
اى طر
الاغة زانماعنى االئلةهبمااين اع روفين#كةف

الممروؤين وما افلىمعاق

أعلام دينهوأصلهاءن الاث_عارودو
تان

الاعلاء واحدتها شعبرة وكلماكان معامالقر بان :قرب بهالىالله

.ن ص-لاةودعاءوذ بيحةفهوث_عبرهمن

شعائراللهومشاعرالحج معالمها'ظاهرةللدواسو د

شعائرا لمج فالمطاف والموقف و راكلاحلهاشعائروالمرادبالشعائرهن المناسكالتىجأععلهلاالملاهلطاعته

 0المرومنباحيثيسى ينها(ذنحالت) م

1

(عنت) 10

رع عبارة /
موف
شلغة
لال
اهفى
أصل

البيتوز بارته لافسكين
كالك .والبيتفالاعيان

:
ض 0رزا -فهم على
لا.نعاء ونعن ذل 2ك 1لا:ن حياةعااالءشهيدلا .تءل حساعن الحسن رض.ى أنءنءهءعنها1ناش.٠هداءا < .ماءعن .د ال53ن5هتءر

5
ن)
(واكنلانّهشءرو

000

أروا-هم ويه ا

رض

|أنارعلى رواحا لدرعون غد واوعث.ا فيصل اليم-م الوجم وعن

ويدرنر عحهاوادوافيوا(وكبلو_كم)
ما! تم عليههن
ل

> 5

الطاع

(بثئ) بقلئْلمكل
١9 1

وا_دة

كير

ءا

هن هرا واللايا

وطرف م:ه وقالءؤذن
أنكل 1:ا

الانسان

وانج-لى ين
اهمد رم! -اورجه
معهمفى كلحالواعاكههم
بوئو عالبلواء

0

وفرعالبرطتوا تعرديم
عايها( من الخوف)خوف

)(8١١11

واتصمستت بذلاك اصابةتشبه فعلال#تيرلا<والكمهل تبر ون على
00

ع

وبدل على ذلاث وله تعالى زواع رولانتتعرزوق)أغالارو مأ 0

كج

| خصص|اشهداءبالذ كرات ااخصهم لاالشنوداءؤطاواءلى غيرهمعز بدالنعم وهوا هم برزقونءن

ا مطاعر الحنةوما.
كاهارغ_برعم باءعمون ؟ادون ذلك وجوابآخزوهوانه رداقول.ن قالانءنقتل

فىسديل اننهقدماتوذهب عذهنعم ال ندياولذاتهافاخبراننهتم لىب لهلأحياءبانهم فىنعم دائم ثُُقوله
أعزوجل (وائملونكم) أىوانشتبر كمياأمة دو الام جواب اقم تقد برهواللهانياو _:والابتلاء

يم الاشيادةبل كونها
| اظهار الط ثممن العاصى لاليعلرث_يأم يكن عالمابهفانه سم انهوتعالىعاملم
وحدوثها (بش ) امساقالبشيئولبقلباشياءلثلابوهم أن أشياءندلءلى ضروبمن الموف وكذا الباق
قند
ائتكا
الد
فلما قا

ير بذئمن الاوفر بشئ عن الموع وقيلمعناهبثئ قليلمن هذه 'لاشراء (*ن

الحوف) قالابنع.اسيعنى وف 'اءدووالخوف توقممكروهحصلمنء الى 'لقاب (وال+وع) يعنى
القحط وتءذر <دولالتغوت (ونقصمن الاموال)يعنىباطلاك والسسران(د الانفس)أىر نتقصمن
الانفس بالموأتوالفتّل(والعرات)يعنى الجوائف اىلغماروقيل ,-5كونبالود تأيضاو بتركلءمل و!لعمارة

النهتمالىوالموع

(ونقس من

الاموال) عاولتمواه
أوالز كاةودوءطه على
و
ومع من نقص الا٠وال

(والانمس)بااقد روا اوت
و ارمق :والسى
(والعرات)مرات| لأرث

أوموت الأولادلانالواد
فرة الفؤاد (و بشى
الصاير بن عل اهدةة

اللاياًوالمسترجهين عند
الملايالان الاس_ترجاع

تسليمواذعانوفى!لحديث
دن أسترجع عند المصييه

جيبرالنه مصببتهوأ سن
علاء دل

ةة وا :عاتعاءون ذلك

بإخبارىايا كبهفان قلت'ليس ساثرالمطرءين من ال م ينللهيص_ل | أموممن أعيم  >:فىقبورهم فلم

افلاشجار وحكى عن اىلشاافلىنرهضعنهفى تفب_برهذه الآبةقال| لو<فوف
رمضاف

#اهديرزقون

عر لجنة

تلن

صيام شهررمضان

ونه ص منالامواليعنى ا خراجالز كاةوالصدقا توالا نفسيعنىبالاماض والءئٌرات

ومى الاشءرى رضىالله عف#هقالقالرسو لاله صب الله
يعنىتاملواولادلان الولدمرة لقابعن أملى
عليهوسلاذاماتولدالعيد قالابنهنء الىالال'ك2ه أقبضتمولدعبدى قالوانعقاألقبضتم مرةقواادهقالوانم
قالفاذاقالةالواج 1

واسترجع قالابنواله:؛ اثى |لحئة وسموهبدت الجبدأخرجهالتر .دى وقال حد.رث

حسن افانقللحتسكمة ف:قىدي تعر ايلفاهبذتالاءفى قولوةان لو_كمقلتفيه حكممنها ان ااعبداذا
علأنهمبتلى بشئ وطننفسهعلى الصبرفاذ ارزلبهذ لك الملاعلمحز ع ومنها أنالكفاراذاشاهدواالمؤمنين

مقهين على دينممثابدين عند نزول الرلاءصابر بنله عاموابذلك جه الدبنفيد وهم ذإكالىممابعده

والدخولفي ومنهاان الله:ءالىاً خبر موذ|الا,تلاءقيل وقوعدفاذاو قعكانذلك اخبارااعنفغييبكون
نرونااننالمنافقين اعاأظي,روا الاعمانطمءاق الاملوسعةالرزقمن الغنام
مكوزةلل اعرف
اما خسيرالته أنهمل عباد هفء :عديذزلاكلمؤّ من من |1افق وااصادق من الكاذبومتهاأ نالاسانق

حااللابلاءاث_داخلاهاللهم:ه حفاىلالرخا فاذاعل أنه ٠ب ةل دىا معلىالتضرع والابتهال الى اشدتء الى
نءىو
عيلا
ملال
لنزو
اند
ونىع
انيه مماعسىن ينزليمن |أمللاءثم قالنءالى (و بثمرااصابر  6اع

بشر

هاأم
تاذ
بذين
(ل
اا
صءالى
يائدالص بار بنعلىاء حانى با نهم به.ن اولشادلائكدارهثم ودهم ب وةلهت
مصيدة) أىنائيةوابتلاء(قالواانالله)أى عميدأوملك (وانااليهراجعون) يعنىفى الآخرة(م)ع نأم
سامة قات سمعت رسو الللهسلى اللهعالي وسليفول ما.ن تعصديبهءصيبة فقولانابله وانااليهراجعون
اللهماجرق  6مصيدىوا خافن خيرامئها لا اجرةاللهفىمصيمتهوا خاف له يرامنهاة-ل مااعطى | حد

ياعظدت هذه الامةيهنىالاس_ترجاع عدد المصيية واوأعطها اجد لاعطى إع توب عليهالسلام لامع

برذاهوطفئ سراج رسول
ل اناننهوانا!! مه راجعون فقيل |مصدية ميفالنمحلم يوذ لودو وا
اينههلى الل :ه0

ات

و0

الى

صلىالشعليهوم و
ألبكل من اقم انلبهشارة (الذين)صب صفةلاصابر و
بلناوةف عليهبل بوق
رفا+ل
جى
عون ومن ابته أبإلذين وجءل
اخهبرأوائك ةف علىالصابرل
بانعلى راجعون والاول الوجهلان الذينومابعده بيانلاصابر(يانذا أصابتوم مصيبة)مكر,وهاسمفادلىمن

أصابته شد ةأى فت وهلاوةه علىمصيبةلان(قالوا)جواب اذا واذاوجوابماداةالذبن (انالله)اقرارلهباالك (وانااليهراجعون)

٠١١
وسذاقااس_تداتيه المعتزلقومن وافقهم علىتفضيل الملانكةعلىالاندياء وأجيب عنهبان الذكرغاليا

ارد فاةجلااعتى نولم قؤله وناتنرب الى شيرااتقز بت اليه ذراعاا 1وذ امن أبعاديثااصفات
 )1إستدء ل ارادة ظاهره ولاند.ن ااتاو بل فعلى هذا كوند

بقرب اللهمن

نعم

العيدقرب

كرالمير والذراع والماع والمثى واطرولة

والطافهو برهوكرمه وا<سانهاليهوقفيض

بوافيه

شع

ارالك

كنا

زادبالطاع_ةوالذ كرزدت بالبروالا<سان وان أتالى:ثىتي فتطاهعتهىرأولة أىصيدتعليهالرجة
راوس

2ه مها 60

قالقالرسولاننةصلى
عن أفخر برةرضى اللهعنه

لاللهعزوجل
هايه وسل,قو
اللء

بالمغفرة أوبالناء والءطاء
وسل مدل الذى بد كررنه والذىلايد و

يمكثل! الى والميت

م(

عن افىهر

بره رذى اللهعنهان

اواك وال والتوالاو

الرانة ركفو اطو بار
والذا كرات المفردونالذين ذه القرنالذى كانوافي-هو بة اوهميذ كرونالنهتهالىو يقال:فرد
الر<ل اذاتفقهواءتزل

وا
وذوا تع الى(

لله ققد شدكرهوءن عصاءفة دكفره

رداك )بعنىبالطاعة

ظُُوو ءزوجل

(ولا:كفرون)

 8مهاالدين ار

أىبااعصيةفن أطاع

استعينوا بالصيروالصلاة)

(واشسكرواك)ناأنعمت

ملكىارهفىذات
لع
افس
للن
هسا ا
توح
حفه
اصر
إتما<ههما بذلا لافيومامن المعونةعلى العيادا تأماال

بهعليجم (ولانكفرون)

بزع ونبالحظوراتومن الناس
نه
اللهونوط .مهاعلىنحمل المذاقفى العرادات وسارالطاءات وا

وتلجاحدوانعماق (نأعها

فعل على
أاننها:ب
هىاد وماأالاستعانةبااصلاة فل
+عل
|م وفسمرهبهومنوم من اله
|ر عألمىو
من أجصلب
رىائض
ااسليرفعل
قاي-ل اسدءي:واءلى ط لي الآخرة بإ
وخل
هلا
لدوا
صرو
تذلل للء
| طرايق اولخاذواع
مواقيتهاءلى معد.ص الذثوب (ان! ادمع الصابر بن)أىبالءون والنصر (ولاتقولوا
وبااهلوات! 3سفى

لذن ادنوا سوا

ضنايلكالة
فبه:
بالصبر )ف
زوالصلاة) فاهاتنوى

المسامين وكانوا ا لعهعشير ردلاس_:ة دن

ع نكلر ذيلة (اناللهمع

المهاجربنوهم عمد ةبناهرث بنع.د المطلب وير إنأبىوقاص بنأهرب بن عبدهناف بن زهرة

الصابر بن)بالنعمروالمءونة

يقل فى س_هيل
لمن

هموات)
اللأ

ترات ذيمن قل بد رهن

|الزهرئاخود_عدين ابىوقاص وذوالثمالين واسمه عير انعيد »ةرو بن العاص بن نذلة ن مرو بن

| حزاعة ث بمنىغبشان وعاقلبنالبحكيرمن بنىس_عدبنليث بنكنانة زمهمجع م ولىاعهر بنالخطاب
ودفوان بن بضاءمن

بنى ار ث بن فهرومن الانصارعانية وهم سعدبن خدثمةومدشثسر بنعيدبن اندر

ومعوذ

(أموات)أىهم

<م وكير ام
<بن ؤس ع

واف

لان

حار إن سرافةوعوف

| ابنااارث؛نرقاءةبن سواادوهمااد ل راعوه بىأمهما كان!! ماس ولون منقل فىس._-م لاللهمات

فلانوذه عنه عي الدنياولذاتها فانزل اللتهع الىهذه الآبةوق_لان! دكفاروا نافقين قالواانالناس

امن قل فاىسلبينلهفانهى بقوله
افاسهل.مرضاة دمن غبرفائدة فنراتهذهالآبةوخأبرن
|:لون ظ ن
: ١الى( بل أحياء) واأغحاياه ,الله زوجلالفوقت لاإصال الدواب! امهمون الخسناالنشهداءأحياء
عند اللتهع الى:عرض

اعرض|انارءلى
أرزاقهمعلىأرواحهمو إدل!امم_مالروح والربحانوالفر ح ك ت

الفاح ل

افر

اي

(دلانةوالوا إن يقل فى
اىء
داتف
هه) ز
شل الل
سي

بدزوكانوا أر بع-ةعشر

وو 3ددن الارث نفس

ا

ااذدص و12ادص
أو بالناجاة والنحاة

0

اقوللوواا!ل
واول ت

غيرهمه نّ الاءواتبلهم أحراءتصل

ل

اكه

ِقولوا 0
ت

نانكأوردانأرواح الثهداءفى
أرواحهم الى:+

حوادلطير

خهير ار مح فىالل :ةفهمأ حياءء٠ن هذهاطههةوان كانوا أموانامنجهةخرو جالروحمنأ جساده-م

ىالمالغيب لانهمصاروا الىالآخرةةنحدن لانشاهدهمكذلك
وحواا بآخر وهوانهماأحياءعند اللتهعالىف ع

ل

أموات(بلأحياء)أىهم
 1حداء

بن مئو,القائلين مائر
الاالمعاند

الاننياءعلمم_,الى_لامأو

0

قبلنا السىكهبةالا..لاالىدين قومهوح.البادهولوكانءلى الاقزم قب-لة

أانخافوهم افنىصراة-ك الىالكعبةف نىظاهرهم عليك
| فيكةواماعرفواءن لمق (فلاتخدوهم) فل

معئاه ثلايكون لاءعرب
بالهادلةالماطلة فانىوا.كوناصركم| ظهرم عليومباة والنصرة (واخشوى) أىاحذرواعةابىانأتم
عاك عقةواء_تراض فى
زركحكم التوج-ه إلى

هيم
بىهرىاقب
الت
إكعةبةا
ال
واس_معيل ألىالعربالا

الذن ظاموا لمم وهم

ون
لن
وي
قكة
أيهلم
لة آنائه
بداله فرجعإقلى
ودوث_ك أن برجم إلى

ديهم ثماب_خائف منبها
بقوله (فلاعشوهم) فلا
حافواامطاعنهمففقباتم
انهم لاخر ونكم

(داخدوافى فلاحالفوا
ىق (ولام تعسمتى

ع)لأيىعرفت_ اثلا
كون عايج خجهولا م

لعمتى علي مداىاا م

عدلتم مما الزمتكونهوفرضته. :كم (ولاتم نعمتىءا-كم) أوىى ألنعمتىعايك بهدابتىايا الى

 ١قب-إةابراهم لتنملك اللةالحنيفيةوقبل قام اانعمةالموت علىالاسلام ثمدخول الجنةثمرؤ بةالشهته .الى
(واعلك نهد ون )أى سكعتبتدواء.نالشلالةواءل وءسىمن اللهواجبف فولهءزوجل ( كأرسانا

تفرقجع اللهىمااوقمعنا دونلعا.تىعليكم #أرسانا
فيك) اكلاتفشبيه تحتاج الى ثئترجعالليه
فيك وقيل انابراهيم قالر بناوابءث

فبع_م رسولاءنهم وقالر بناواجعانام_امين لك ومن ذر يتناأمة

لننى
عبإ
جانية
مسامة للكفيعث |للهفموم رسولاءمهم وهو#د دل اللعليهوس_ل ووعدهاجابه الدعوة الث

د بتأمة مساهةوالمعنى  5أجبت دع ونهببعثةالرسول كذ لاكأجبت دونه با أنهد بكا يدنهوا جعل>؟

مسامين وأتمنعمتىعاك سيان شسرائعاملةال+نيفيةوةيل ماتناعلاسكقاةفبمابءدهاوهوقولهفاذ كرونى
أذ كركوالمدنىكأ رسلنافيكم رسولامتكفاذ كر وووجىه!اتشديهانالنع_مةبالذ كرجار بةخرى
النع_مةبارسالالرسولوان قاناانهامتعلقةع.اقبلها كان وجهالنث_ديهانالنعمةفى أضيالقبإة كاانعمة

بالرسالةوفي-كك خطاب لاه مكة والعربوكنذا قولهه:كموارفسالهرسولامنم ,نعمةعظيمة عايوملافي
عن الشعرف طمولانالمءروف من حالالعربالانفةالث_د يدةمن الانقياد اخيرفكان بعثةالرسولمنو-م

وفبو,أقربالىقبول قولهوالاتقيادلهوالممنى 5أرسانافي> بامعشرالءرب (رسولامت>ك) يعنىجدا
لهم
_اي
سلةع
وىال
صل

(تاواعايم اياتنا) يعنى القرانوذلكءن أعظم اانعلانهمههزة باقيةءلى الده

او بز ك.ك) أئو يطهركمن دنساه ك والذنوب وقي ل يعام> ماذافعلةوهصرتمأز را
(
وكااماللكقتاربانوقيل انالتعايم
ه,حأ
محاسن الاخلاق ومكارمالافعال (ويعامكم الكتاب) يعونى

الى الكعية (واعدكم اغبرالتلاوةفليس بتكرار (والمسكمة) يعنئانةواافقهفى الدبن (ويعامكمالم تكونواتعلمون)
تهتدون) ولك تبتدوا
اف فى
كاهم
لةابر
اة.إ
إلى

تسمتالم
قحوبادلثةال
دقيصصاءوا لخبرعن ال
نة و
الي
|عنى ».هكم من أخبارالامالماضيةوااقرواناللخا
ي

الك نووا تعلمون وذلكقبلبعئرةسنوالالللتهصعلليهوسإ (فاذكرون )قليالذك ركونباللسان

(كأر سلنافيكم) اماآن |وهوأنَ يس<.هو بحمدهو بمجده و>وذلك من الاذ كارو كونالقب وهوأن,تفكرفعظمةالله

|اعاللىدولفائنى الدالةعلى و<دانبتهويكونبالجوار ح وهوان تنكونمسةغرقةف الاعمسالالتىأعيوا
آ
تعلق عماقبله أىولاتم
نعمق علي فى الآخرة |مهامثلالصلاةوسائرالطاعاتالتى للجوارحفيهافعل (أذكرأىب)الثواب والرضاء> قال|بنعياس
أ|ذ كروق بطاعتى أذ كركععوتى وقيلاذ كرو فالنعمةوالرخاءأذ كر كفالشدة والبلاءوقالأهل
بمالمثوتابه»ااعايكفى
المدائىاذ كرون بااتوحيدوالايما ن أذ بكارلجنان والرضوان وقيلاذ كر بوانلاخلاص أذكرم
الدنيابارسالالرسول أو

بعدهأّى كذ كر“مبارسال

|بالحلاص اذ ,كارلوقلوب أذبكغرفمران الذثوباذ كروبالدعاءاذ كركالعطاء (ق) عنأبى

الرسولفاذ كروت بااطاعه  -ايز برةرضىالل عهنهقالةالرسولاللة هب اللهعايه وسإ يقولال زوجل أناعندظن عبدىفىوأنامع

أذ كربكالثوابفعلى هذا
بوقف عتلىمد ون وعلى
الاوللا (رسولامت_م)

عمرنب (يتلواعليك)

اذاذ كرقىفانذ كرقفنفهذ كرنهفىنفسى وأنذ كرفىفىملاذ كرنهفىملاخ_ثرمنه وانتربالى

|شبرائقر بتّاليهذراعاوان تق ربالىذراعاتقر بتاليهباعاوا ناتانى عشى أننتّههرولة قولهء زوجل أناعند

كةفاذااطبلةوقيل
لفاي
ظن عمبدعىبنىا قهيبلالغف ران اذا استغفرو بالق.ولوالاجاءةاذادعاو باااسك
المرادمئه تحقيق الرجاءوتأميل العفو وهذا أصح قولهوأنامعهاذاذ كرنىيعنى نالر 01.فق واطدابة
والاعانةوقولهفانذ كرفىقنفس_هذ كربهفى نفسىىالنفس ف اىلاغةط امعان منهاذاتالثى والنهتعالىيله

ريأقعليك ( آناننا)القران ||
ذات<-ةيقةوءنها
(د كيم ويعاه_كم

الغيبقه_لىهذا بون ا عنىفانذ كرَتىخااياد كرنهبالاثاءة واجازاة الايطام علي

الكتاب) ال

(والحسكمة) السنةوالفقه(وبعامكممالنمسكونواتءك.ون)ءالاسديل الىمهرقتهالابلوى (فاذكبراولنع)درة(أذ كرم) وهنا

2

حم اوحومنك

الك مةقبلة توجهاام لاله

ل

ومنغيرك(فاستبةوا)أ ثتمم(اغخيرات) فاستيقوا

ا

)١ ( ٠٠

الممتر بن)أى من الشا كينف اىن الذبنتقدمذ كرهم ع واصةنونكوقيل يرجعااللقىأبلمةوالمعنى
يلشك فامعنىهذا
أن بعضهمعاندوكتم الاق فلاتثك ف ذاك فان قات النىصلى اللةعليهو سل معتر و

النهىقاتهذا الخطابوان كانللنى» لىانلعلهوس ل وملدكن المرادخيره والمعنى فلاتشكوا أنتمأمها
المؤم:ون وقدتقدمنظيرهذا ةُُقوهءزوجل (ولكلوجهة) أى ولكل أعل ل قةبلةوالوجهةاسم

للمتوجه الي»وقيل الوجؤةاطيئة والحالةفىالتوجهالى القبلةوةيلفقوىله ولسكل وجهة'نالرادبهجيع
المؤمنين أى ولكل أهل جهة منالآفاقوجهةمن العكعية يصاون ااماوقلالمراديا!اوجهةالنهاج والذر ع

اةما للعبانفلهااختلفت الشمرائع ؛سن اختلاف
والمعنى و!-كل قوم شمر إعةوطر إقةلان الشمرا
الزمان٠الاشخاص (هومو ليها  2لها والمعنىان كل أهل١ولجهة هومول وجههالمواوقيل
مدوامهاى حختارهاوقيل ان دوعا ءلىاسماللتهعا ى والمءنىاالنلةموامهاايادوةرى"٠ .ولاهاأى مصروف
ا

اليها (فاسقبةوا اخذيرات) أىبادر

ويه <سُعل الممادرةاالىاولو بةوالافضاية

فتطل اقوفلاهستبةوا ليراتلان
كو انلآبةدايلالمدهب الشافى فىان الصلاةىول الوق
:لىسهذ
فع
هتاملكتاب
ونأىأت
لمن الندب (أينما-:كونوا) يع
ظاه رالامى لا وجوب فاذالبتحقق الوجوبأفقلا
لو اشعيي) إعنى نوم القيامةفهووءاد للاطهلاعة باواب ووعلايهدلالمعصيةبالعقاب انال
ات

7كل شقئدي ) أى عل اىلاعادبةعد المو وتالاثابةلاهلالطاعةوالعقاباستحق العقو,به © قوله
عزوجل (دء نن حوث رجت فول وجهلك

فوغيره
شُطرامسحدا ل رام) أىه نأى موضعنوجتف س ر

ذقى
لا
ا)أى
وموه (دانه) 1التوجءاليه إللحتقمنر بك
دا حرا
حبل
ستمدق
م يا
لجهك
وال و
لاشك ففياهفظء ايه(ومااللهبغافلعماتعماون )أى ليسهو ساهعن أعما!كوالكنه محصنهاالك عو9 1

ازيم بهابومالقياء(ومن حيث رجت

فولوجهك شط ارلم جد ارام وحيماكنتفولواوجوهم

شط ره فانقاتهر فىهذا! التكرارفائدة ف

نستي جل رحن عد الواقعاةول الوفائم

اتىظه ر النسخ فبواى شرعنافدعاتلالتحساجكةراالىرلاجلالتأ كيد وااتقر بر وااك
البيان فسنالتسكرارفيه لقاهم منجهةالىجية (لثلاكون اناس عايك حجة) لقأبرادبالناس هل
الكتاب وقيلهوعلى الء-موم رقيلهمقر يش والموودفاماقر يش فالوارجم املىدالسكعيةلانهدء_لم
ةىمل ناوقاات الموودم شصرف #دعن ««ِْالمقدس
و .سيرجع الخد يننا كارجع ال
>هأ
.ةل
بمها
دق وا
امها
ان

اوالمءنى
امويامحنمم
صينلظا
ملاتالذ
مع ع امهانهدق الاانهيعمل بريه فعلىذا يكونالاستناءفى قولها
لاحدةلا<دعلي الامشركوقرويااشيهودفانم.ادلونك بالباطلوااوظلااسمى الاحتتجاج بالباطل
لان اشتقاقهامن حهاذاغليه ف كم تسكون صيدة فسكذ اك 1م 00
حم داحذةعندر مهموقدل هدا الاستئناءمنقطع عن السكلامالاولومءناهلكنن الذين ظاموامنمه.-

يحادلونم بالباطل قالالنابغة ولاعيب فيهمغبرآنسيوفهم * مهن فلولمن قارلاعكتائب
ابةبقرباهم
أسىكن سيوفهم مهنفاولوليس يعيب وقيل فامىلعآنىبةان الهودعرفوا اإانلةلكع
اووجدوافالتوراةأن #داسي<ولاايهافتكون حتتهمانهميقولونان! نى الذىند هفىكمابناسهدول

الىكعبةولتحول أفناتما<ول الى اللكعبةذهبت حتهم (الاالذين ظاموامنه-م) أىالاانيظءوا

دوا0

المهاغيرعمن؟امس الهإةوغيره

وأعداؤٌ م (يأتبكالله
جرع )نوم! لقيامةفيفصل

بوينااللمقميطل أوولكل
من>#وياأمة #دوجية حجهه

يصلى البهاجنوبية أو
شمالية أوشرقية أوغر دية
فاسدّة.لوا الفاضلات من
الحهاتوهى اليه السامته

لادكءبةوان اختافتأننها
تبكووا

من المخهات

الختافة يات بكمالله جيعا

دم
لراجل
صمعك
وج
كانها

الى حهة واد_دة

وكا>ع نصلون حاضرى
هام (انالله
اللب_ءدد اللر

على قلثئ ق-دير ومن
حيث خرجت) ومناى

باد خرجت لاسفر (فول
وجحهك ثطر المب_عحد
ال_رام) اذا صارت

(للحق منر بك وما الله

بغافل جماتء _ملون)

ولياء أبوعمرو( .ومن
بإ
حوث

رجت

فول وجهك

شطرالم.حدا 01
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الفتفة والدسهة ؤف-كرر
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بعدماحاءك

٠ن العل) أى من بعاد
رأامرهان

نطابون م ض
ياق وماأابغفرعنيزان
|نا نيكمعلى طاع مأ افلضلثواب وج كأ < نالحزاء © قولهعزوجل (واأنأنيتالذينأوبوا
قا

والاحاطه

 0 7 0وات
دين ابن هوالاسلاء (انك

اذالمن الظنا-ين) لمن
المرتسكيين لظ لغاش
وفى ذلك اطف للسامعين

وتهييج للثباتءلى اق
وتحذبر أن يكرك الدايل
ةن يتبع اطوى
ا

م)
هبع
ةباتك)يعنى السكعبةق(وبماألنتتبتا

فىأنن المهودةهلى الى بيت المقد س والاصارى الىالمثمرق واأنتيائدتب الاىلكعبة فكيفيكون

داللباومدمااعبعخةتلافهاج افل نزتف اتكاانىأمىت بالصلاةالييا (ومابعضهم
عةيعنىحوهماؤ
ميال باقب
بتابعف+لة بعض )
قب النصارى

إ[ة
ولا|!نصارى با بعة 5لة|امبو دلانالمهودوالنصارى
ن
لاتجقعو علىقبلةواحدة (وائن انبعت أهواءهم) يعنىص أدهم ورضاهم الورجعت الىةيلتم(منبعد
)
ن
ل
ماحاكك ءم
ع
ل
ا
ى
ل
ي
أ
فىآم القبلةوق معناهمن بعد مأوصل |ايك نالعربان امود والتطارى»قمون

علىباطلوعناد الحق (انك اذام ن ااظالين) يعنىانك ان ذملت ذلك كنت عنزلة.عل موصي
ق
|دلهذاخطاب لاثى صلاللهعايه وس_
م والمرادبهالا..لانهصقى اطهعليهوس_إ لايةب.عأهواءهم أبداوقيل

هوخاابلهخاصةفيكون

ذلك علىسبل !اتذ كير وااتنبيه عقولهعزوجل (البنتبتاهمالكتاب)

ب#نىعاماء البودوالنصارئوةيل أ اردبه.ؤمنى
أى لادان

داع
صت
_لى اللدعليهوس-لممبرف ا

أهل الكتابكهبيدانلبنس_لام وأأصحانه ([ء
0
اراد

لين الك جد ونه
عن له

إل

(  5عرفون

و

أبناءهم) أى لاي.شكون فيهولايشتبهعامومكالاتشتيهعايه مأبناه »,قَأْبناءغبرهم روىان عر بن
ىلتهعءايهوس_إ الذين1تدناهم
الخطات رة ى انلةعنه قال لعيد ادلبهن سلامان انلهأنزل على ندهمدص 1ف ا
الكابعرقمونهكابعرفون! :ناءه م فسكي ف هذا معرقةؤتبالعمدايطةياع.رلعدعرةةهحين ,رتم أعرف
وامنعىرفتى

عفتبىابنىفة الع روتوك فقال؟شهدانهرسول الله
محمد صلىاللهعلههو 1أشدمن م ر

نلنهوقدنءتهالتفىكنا ناولادرىاسع النسداءفةلعمر رأس عبداللهوقالوفقكانتهياا/ن
حق م ا
سلقيلةوالمعنى ان علماءاليهودواألنصارىيعرفونان
سلامققدصدقت وقيلٌالميرفى بعرفونهيعودالأىم ا

ااتقبية التىصر افلتيكهاهى قبلةابراهيموقبلةالاندياء قبلك.كعارفو نأبناءه لايش ونفذلك (وان
قريةاءنهم) أىمنعاماءأهلاللكتاب (ليكةونالحق) يعن صفةمد صلىالنعهليهوسلوٍق ل أمسالقباة
(وهميعامون) علىان كتان١ تق معصية وق ل يعامونآارصع متسل لعليدى

دو

سم

إفا حور توالا يل وهم مع ذلك يكقونه (اأق )أىالذبن,كةونههوا لق )نر بك ولاكوئن2 .

وقيلال+طاب ف الظاهرلانىعليهالسلام وامرااد أمتعوالالرفتتحلالتلاليناذ لووسل سار(الذبن 1تناه ال

عق |بلمكت بن

للظالمين وهو 21.واخعلا بم رفونه)أى د اعليهالسلامأوالقرآنأوو ل القب|ةوالاول ظهرلقوله(كإبعرفونا :واممي ةلا

0

ىد انه نىفاماولدىفللءوالدتهخانتفقبلحرم سه (وانفر يتهامنوم) أى
سلام أنأأعلبهمنىبإبفقالمرولقاللانىلستأشك ف م
الذينليل وا(ليكونالحق)<داوعناداإوهم امون )ان ابهتءالى بدنه فكتاءهم (اححق)مرم
دأخبره(من ر بك) واللامللجنسأى

الح ٠قن انهلام غ
نير يعنأىن اح مائبتانه م انلنهكالذى نت عليهوماليشبت انهم الته كالذىعليه هل الكتاب فه اولباطل أولاعهد

والاشارةالىان الذىعليهرسولانمهلىاللعهليهوسلٍأوخبرمبتداذ وف أى هواق ومنر بكخبربخعبردأوحال (فلانكونن من

34
سيب نزول هذهالابة انامىصلى اللهعليهووس وأاكاءه كانوايصاون كك إلىالكعية فاساهاجوالى١00
مرهبذلك ليكوناًقربالى تصديق
أحه ان يستقبل ب ت!لمقدس ,تالف بذاك الموودوقيلان الل تهعالىاً
اللووداياةاذاسل ىقلم

اللهد_لى الله عليه وس_لم

 323ون بنتايوه42-هفى ااتوراةفصلى الىبدتالةدس بعداطح رةسده

بًا:يهابراهيم وقيلكان>ب ذلك من أجل
عش زأوسبعةء شسرشه راوكان> ب أن يتوجهالى! لكعيةلامهاة إة
أن المهودقالواعًا امنا

ةافةال رسو لاللهدلى 0
ذن
د ىد شاو «شبعقبا

ليه وس_لم 1
الىالكعية فانهاقب_إاً ىا برادم فقالجبر يل صلىالنهع
الله

فيلا

1

بك فالك عندايله كان معر ج جبر

اللكعرةمواافقةلابراهيم

بلوددت لو-وانى

ومخالفة لامبودولاتمأدعى

أ د مثُلاك واأنت كرععلى

اك

ا

مشخ رتهم وم
الىاأنتماء,رعاءان:إمزل -دعر يل )أ حبسمنأعس الت ل فارزل اللهعزوج

اعنمنىترد د وجاك وتصرف

ل قد نرى:تقاف وجهك

ف السماء

كك فى السماءآى الىجهة السماءوهذهالآبةوان كانتمتأخرة فىالتلاوة
افارا

فهى متقدمة فالمعنى لانهارأسالقم-ةوأول مانسخ منأحكام الثسرع أع القبإة م

أرهم ومطافهم

(فانواينك) فلنءطينك
7

أى

فاتحوّلنك وانصرفنك (قبة) أى ولنصرةنكء انبات المقدس الىقلة (ترضاها) أى > بهاوتميل اليها
دالخلل
اس ق
(فولوجهك شطرالمسحدال +رم أى كوهوتاقاءهوأراديهالكعية (ق)ع عن أبن عما

اذى صبىاللعهليهوسلالببت دعا نواحيةكاهاولم :صلحنىنوج منهو لاخر ج ركمركعتين قبلا لكعية

دعاتهوا ليالهأوؤاجءلنك

نل شمن دون سمت تلت
المقدس (قب_إةترضاها)

وقألهذهالقبلةيءنى أاصنى|لتقرلةقد ا #تقرعلى هذا البدتقلا بيفعخداايو مقصاوا الى الكعيةا بدا
فوى قباتك (إق)عن البراء,بعنازب ان الىصلىالنهليهوسلكانول ماقدمالمد.ينة رجزعدلىاأده
الصححة التى أضمرتها
ون
سك.ك»أن
تاني
قبل بات المقدس سدةء شر أوسبعةعشرثهرا وك
أوقالوالهمن الانصاروانههلى
الهلقدبلدت وانهصلىأولدصللااةهاهلاة العصر وصلى معهقومفر ج رجل من دلى رععهفلى أهل ووافقتمشيئةاللةوحكمته
قب
(ذ-وال وجهك شث_طر
مسجد قباءوهمرا كهونفقال ابشاهلدتهاقد صاوتمعرسول االللهصةعلايهوسل قابللكعية فدارو'
حمهاوكيل البهالاغراضك

كاهم قبل البيتوكانت ليو دوقد أجوم اذذاك انهيسلى قبلبادلتمقدس وهى قإةَأهل!اسكتاب فاما

المسدداطه 12

ل حيدق لالبتات روا ذلك قالالبراءفىحد يثههذاوانه ماتعلى!لق لةقبلأن >ولرجالوقتاوافم
يع ابمانكواتاف العااء ىوقتو ايللقبلةفقال
ضله
ندرماتقول مهمف نازلاللتهع الىوما كلاينال

أىاجعل نوارةالوجهتلقاء

الا كثرونكان فىبومالائنين بعدالزوال :م من رجبعلى رأس سبعةء م رشهراءن مقدم رسولالله

المب__عحد أى  0صؤده

صالىثةع ايه وسالمددينةوقيلكان بوم الثلاثاء مانيةء شسرشهراوقي ل كان استةعشرشهراوقيل لثلاثة

وشطرندب على االارف

وسمته لاناسةةيالعين

ع شسرشهراوقيل نزلت ورسولاننهصبى اللهءليهوسلفىمسحد بنىسأمةوقدصلى باكفائه ركعتين من صلاة

فالصلاةواس_تقبل اليزاب و<ولالرجالمكان النساءوالنساءمكان الرجالفس_مى ذلك
ااظهرفت<ول ا

را

المسدد جد القبلتين ووصل ارا لىهل قباءفىصلاةالمج (ق)ءعن انع رقاليه لاناس بقباءفى

الكوءية دايلء_لى أن

صلاةالصبحاذجاءهم ات فقالان!:١نى صلىاللقعايهوإ قداأًزلعلمهالاءلةقران وقذاسل ان دل
ال لكوقاستة_أوهاوكانت وجوههمالىالشام فاسدد ارواالىااسكعية ف وقولهتعالى (وحينا كنم)أى من

مراعاة الجهة

بحررأموثمرقأومغرب ا
ار

«)أى >والوبيتتلقاءءعن أفىهر يرةعن النىدل الله

لابين المتسرقوالغرب قب إة أحرته الترمذى قالحدب.ث حسن 5

مثمرق الشتاءفى أقهمريوم من

ل

قي لأرادبالشرق

الواجب

حدالةرامدون

دونااعين رؤى انهعليه

السلامة_دمالمديئةفصلى
نحو بدت الأقدس ستة

 0ع جول مغرب

الصيف فىهذا الوقتء نن عينهومشمرق الشْماءء من بسار هكان مسقملا لليقاةوهذافى-ق أهل اشرق لان

ب
روا
غميل
مارال
طاس_تواء بمقد
المأمرق ااشةتوى جنو فىه«تباع_دءن خال

الصيئىش الىمتباع_دءن.خط

الاستواءوالذى ببنهمافقوسهامكةوا لفرض أن >كة فى|اقبإةاصابةعين|١كهية ومن بعد منماكصةابة
!الحهةو يعرف ذ|ك بدلائل القلولمس هذ |موضع ذ كرهاو > واتالقملةالىالكعية قالتالمهودبا#د

ماهوالاثئ ابتدعة»من نلقاء نفس_لكك فتارةنص لالىبدتالمقدس ونارةالى الكعرة ولوثنت على قباتنا
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يوءمصور رجه اللهمعى

قوله
انعأ انع700

ا الترمذى وس_طا عدولا ةُ فولهعزوجل

عن

الاسلام عنست

وماجعلناالقيلة |3تىكنت علبها)أى وماجعاناصرفكعن

الفإة اا 16ع
تامهاوم ى بدتالمقدس وا حذفذ كرالهسرف! كتفاء بدلالةاللذظا عليه وقيل»٠عناه

اترهى الكعبة (الالزء
وك ن
بلتى
الةا
علقب
وماجعلنا! اهبلةااتىعاكمنهتامذسو .خةوة_.ل معنا هوماجعانا ا

أوموجود اماقد عامئاه

ووجد فالله
أنديكون ب
تعالى عالمفى الازل بكل

من ,شبالرسول ) فانقاتمامه_نى قولهالالنءلموهوعالبالاثياءكلهاةبل كونهاقاتآرا ادبهالعر الذى
 00 4والعقاب انه ل :اعلى ماهرعاالمنلهفغىيب م
اايتعاق يمابوج_دوالمعنى لنعلالعم3
سدق العاملعليهالثوواابلعقابوة .ل العزهنا ارقبةأىانرىوكيزءن يشبع الرسولفىالة_.لة
منبقباعلرسولمن يقاب
نمؤ .نين
رسلىوحزفى وأوليافىم ا
كن إةاب على عقبيهوقي_ل معناه الاتعر

ماأراد و<وده ابنهودد
فاىلوقت الذى شاءوجوده

ذه

علىعقبيه وكانم نشأن العرباضافة نافى|الانباعالىالسكبيركقوطمقتح ع رالعراق

فيه ولابوص_فبانهعالمى

وذللكعالمقبل"ونه علىوج هالرفق بعبادهومعناه
وه ب
واعاؤءل ذلك اتباعهء ن أمسدوروقبلم)اقا الالنعز

الازلانهموجودكان لانه

طابين وقيل معناه لعامنالانه
لاخءااده
الالتعاءواأتماذ  5نكمجهالابهة-ل 11نهفاضافة العإملىنف رفق

ليسعوج_-ودف الازل

فوعامه  0بل القبلةسدب طداية قوم وضلالة آخر بنومع-نى منيبع الرسولأى يطيعه
0
آافى؟م القيلةوو يلها زيمعن شق اب علىعقبيه ) أىيرجع الىماكان عليهنالكفريرتدوى الحديثت

كيف بعامه موجودا

ودا
مذا
فا
ااتنهحوات باذ الى السكعبةارند قوم الىاابهودية وفالوارجم تاملدىدين اانه (وانكانت) أى
جرودا بد ذل |
نحت عامهالازلى فيصير وقدكانت (لكبيرة) يءنى نوايةالةبإةنقيإةشاقة وقيل م لسن ع بيتالقادس الىالكعيةوقيل
أ
السكبيرةلتأنث !اقيلةوقيل
مءلوماله موجودا  1-5السكبيرة ه|!ىقم|ةالتىوجهه اليهاقبل التحو يولهى باتلمقدس وأنث
والتغير على العلوم ل

اانا ذدثا تاواية(الاعلى الذي هندى الن)هيه_نىااصادقين فىاتباعالرسول(وما كان الللهيضيعاعان600

العم أولقيزااتانع “ن

|فى - 5ككال بىدت المقدس وذللكان حبىبن أخطب وأ هابهن الموودقالوالالمسامين كك

طادر-كمالىبدت المقدسانكانت علىهدى فقدتحوامعنهوان كانت على ضلالةفةدد >:تماللمههامد ومن

نا كن دقان عاك
لعيزالله الحييتمن الطيب
فوظم الع مل وضعامير ْ شهاد تك علىمنماتكم علىقبل .ا وكانقدمات قبل أن تحول! لقبلةلى |-كعية أسعدبنزرارةمن بنى

ماتعايها فقدماتمل شلالقةال لسلمونان الطدى فيص الندبوهالضلالةفيانهي انع قارفا

تطرقهم الى النىه_ل الله
7خرشونافان
لانباعل بهرقعالعيزًوليعلم نجارواابراءبن»عرورمن بنىسامةوكانامنم!قباءور جال ع
أأعاءيوسم ف لوايارسول

رسول اله عابه الم_لاة

النهقد درفك اللهالى ةإةبابراهم فكيفباخواننا لذن ماهاوهعاونال

للهتءالىوما كان اللليضيعاهانك يع صلات الىهتالمقدس (أناتمباناس
| بدتالمقدس فائزان

واالام والمؤمنونوانما

رزفرحم) يعنى لا«ضيعاًجورم والرأفةأخص منالر-جةوأرق وقيل الرأؤةأشدمن الرجةوق لارافة

المكلا عامهمالتىهذلانهم
خواصه أوهوءلى ملاطفة

فمكر وه وازالةالغمررواما
| الرجة وقيلفاىلفرق باليرنأفةوالر :جة ان الرمحبجةااغة ف رىجة خاصةوهىدال
| الرجدقائهااءعات

الخطابان لايلكقولك

و

دك الم ا

أيضاجيع الافضالوالانعامذن كراطةالرافةأولاعمنى

أنهلا.بضيع أعاطم مذكرالرجةثانيالاتهااً عم وأشمل هُُقولهعزوجل (قدئرى "قاب ؤجهك ف السماء)
دن «تسكر ذو الذهب

77711111
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1100

واملقه فى|:/نارانء!اذوب (وا نكانت)أى!ا تحو يلهاوالمعزة أوالة.لةوانه ى الففةواللامفى (لكبيرة)أىنغ لةشاقة

وهى خبركان فارقة (الاعلىالذين هدىالله) ىداه تسق فت الماندىلان النانينالا

سل

ا ااا  10كانالله

لبطعاعانكم) ا كاذتكالى ب تالمدس سمى الدلاةاعانالان وجو مهاءلى هل الاع.ان وقبوطامن أهلالاعسان أذ ؤهافى الجاعة
 0ل العا نوطالىو_-رسو لالتةصلى اللهعايءوس الىاادكعرةقالوا كيف عن مات قبل ااتحو بل مناخواننافنزاتمعال ذلك فقا
(انالنهبالنا سارذف)

٠ه وزمشبع #ازى وشاى

وحفص

رذؤفغ-برهم بوزن فعلوهمالامبالغة(رحم)لا.ضيع| أجوره-موالرأفة

ج.ن الرحيم (قد رى "قاب وجهك
أده ن الرجةرجع بيئهماكفي الر

فااسماء) ترددوجهك ونعهسرف نظراكََفى حهةف السماءوكان رسول

لىان المصلىيقابلهاقل .
ةنف
انسا
لالا
للها
اسقب
ةساولاجهة التى,
(ماولاهم) ماصرفهم (عنقابللتهىمكانواعليها) يعنونلبتتهاللقد
قلمغرب والار ضكاهاله(مودى منرشاء)منأ(هلاهلاىصمراط مسدّقيم)طربمقستوأى برشدمن
هالمهشمرقوألغر .ب) أىبلاداشي ورا

يشاء الىةب_إة الحق وهى الكعبة التىأمس نابالتوجهالمهاأوالاما كرنكلهاننه يمس

بالتوجهالى حيث شاء فتارةالىالكعبة وطوراالىالبيت

اللقدسلااعتراض عليهلانهامالك وحده(وكذ لكجعانا )5ومئل ذلك الجعلاليب جعلنا 5فالكاف لانشبيهوذاجر بالكاف واللام
(لبه)
للغرق باليانشارةالىالقر ويابلاشار ةالىالبعيدوالكاف للخطابلا لطا
من الاعراب (أمةوسطا)
والقبلةهى!ا1هةالتى ستقملها الانسانوا  6اسميت قمإةلانالمدلى يقابلها وتقابله ولماقالالسفهاءذلك

وماينهاملكا

ردا لهتعالىعابوم بقول)ه(يقالحمد (لنهالممرق والغرب) يعنىانلهقطرى!ا شر وقالمغرب
للىلههوالذى جعلها
فلايستحق شوئأنيكون لذانهقبإةلان لهات كلهاميء واحد واتصءيارقبإةتعلاانا
وله (مهدى منيشاء) يعنىمنعياده (الصمراط مستقيم) يعنى اجلىهة
قيه
هاضوعل
وتر
قبلةفلا اع

العكعبة رهىقبلةابراهيم عليءالسلام »* قولهعزوجل (وكذلك جعلناكأمةوسطا) الكاففىقوله
وكذلك اكلاتفشبيهجاءاشبهبه وفيه وجوهً<_دهاانه»عطوى معالتىقدم منقولهفى -ق ابراهيم
وااصقطدفيناهفي الندياوكذلك جعانا ؟أمةوسط الثانىانهمعطوفعلى قولهبدىمن يشاء الىصراط
.5ةوسطمعالنثاااثءقمبالجعلناة لتكوسطابين المشمرق والمغرب
مستقيموكذلكهديناكووجعانا أ

خيارا وقيل للخيار وسط

لان الاطراف يتسارعاليها
الخال والاوساط مية أى

كاجعات قبانكمخيرالقبل
جعلةك خيرإالامأوعدولا
لان الوسطا عدل بين
الاطراف لدس الى بعضها

أفرب من بعضأىك”ا] <هانا
باتك متوسطةبيناشرق

كذلك جعلذا؟أمةوسطايعنى عد ولاخياراوخيرا لامورأوسطهاقال زهير

والمغرب جعانا  8أمة

هموسط برضى الانامحكمهم * اذائزلت احدى الليالىععظم
وقيلمتوسطةوالعنى هل دين وسط باليغنلووالتقصيرلانهمامذمومانفى أمرالدبنلاكغاوالنسارىق
مو سبب نزوله_ذهالآبة أن رؤساء البهودقالوا
هيد
لون
يهم
عبسى ولا كتقصيرالبهود ف الدين وهوتحريف

وس_طا بين الغلووالتةصير
فانم متغلواغلوالنصارى

حيث وصفوا السيح
بإلالوهية ول تقصصروا

ئبرلك مد قبقلبتنلاانلااقسمدلاوةاانلانبياءوادعلم دأأعندال الناس فقالمعاذانا
معماذبان ج
عدن االلننىّصهلعىليهوسلم قالألاوان
ىلخ
رد ا
على دقوعدل:ءافالنىزلهالذلههالآبةوروى أبوس.عي
هذهالامة توف سيعين أمةهى اكترهاوخيرهاراً كرماهلاعنلهىتعالى * وقولهتعالى (ل-كونوا شهداءءلى

مسيم بالزناوعيدى بابهولد

الناس) يعن بوم القيامةأن السرل .قد بلغتهمرسالاتر بهمو اقنلأ.ة د صل اللهعايهو .سل شهداءعلى

الزنا (اتنكونوا شهداء)

ا

و

عسين (وياكلورنسول) يعنىتمداصلىاللعهله وسل(عليجشهيد|) يعنىعدلا غير منصرف لمكاناف
جنا
من ترك المق مأنا

م زكيال>ك اونذالنكتهتعالى جمع الاولينوالآخرينفصعيدواحد ث يمقوللكفارالامأ ليأ

نذير التأننث (اعللنىاس)صلة

فينكرونو يقواونماجاءناءن نذيرؤاللأهاللانبياء عن ذلك فيقولون كذبواقد بلغناهم فوسأطهم شهداء (ويكون الرسول
عليمشهيدا) عطف على
صةتلمادعلةيوهاللام فيشهدونطم
يؤ فابىاام
فهد
اتدش
الببنةوهوعلممم اقامةالحجةفيقولونلأمنةتم
بإنهمبقلدغوافتقولالامالماضيةمن أبنعا

واواء نأواب_د نافنسآل هذهالاءةؤيقولون أرساتالينا

]| رسولا وأئزاتعايهك تاب أخبرةنافيه بقبليغالرسل وصأناتدق فم أخبرت ميوتمحمد اصلللىهعليه
وس فأله عن حأاملته فيكزيوم :يشهد بصدقهم (خ)عن أفىسعيدالحدرى قالّقالرسوالاننةصبى| لله
هلم
ات ه
بلأء
عل_هوسل يجاءبنوح وأمة_ هيوم القيامةة يقاللههلبلغتفيقول نعمأى رب فسأ
شءبهكد ونم قرأرسولالله
تجا
فتهف
ول جدوأم
يقلك
فهد
فيقولونماجاءنا .ن نذير فيقاللذوح منيش
5وسطالتكو نواشهداءعلى الناس و ,ونالرسول شعهايمدازاد
صعللىايلهلوسل وكذلكجعاناأمة

اتسكونوا روى ان الاثم
نوم القيامة ححدون

تيلم الاثبياء قيطالىالله
الاننياء بالييئة على انهمقد

باغوا وهوأءل ذؤق يامة
#دعليهااسلام فشهدون

1
سس
ك سس
سس
سس
سس
ا سس سس
ساس

( - 03خازن)  -اولك) فيقولونعامناذلكباإخباراظهتمالىق كندابهالناطق علىلسانندهالصادق فِيؤق»<حمد عليه
السلام فسمل عن حالأمت»فيزكيهو يشهد بعدا لتهموالشهادةقد سكون بلامشاهدة كالشهاد ةبالتسامعافلاشياءالمعروةة ولما كان

فاملادلايصم الابشهادة
درقيبجىالا ءسبكتامعةلاءكة ولتعهالى كانث نت الرق:يب عليوم ولقنيسلكونواشوداءعلى الننياساف
الشهي كل
العدولالاخيار و يكونالرسوا لعليك شهيدايز [-4ديعم بعدالكو استدلالشيخ أبومنصوررجهاللهبالآبة عاللىاانجاع تلان
ابلهتعاق وصف ه_ذهالامةبالعدالةوالءدلهواهسةءق لاشهادةوة.وطافاذا اجتمعواء لىمئ وشهدوابهلزم قبولهوخرتصاةالث_هادة

(وهور بناوركم)تشترك ح يومافى|نناعبادهوهور ,نا وهو بصبببروجكترامةهمن يشاءمن عباده(واناأ الذاولك أ مالم يعن
ان العمل هو اساس الام وكاان > أعمالافلا كذلك (ونحنلهمخادون) أىنحنله..وحدون تخاص»بالا انوأتتبمهمشسركو

والمخلص أحرىباا-كرامة وأولى بالك وةمن غير«(أمتقوالون) بالذاءشاى وكوف غيرافىبكروام على اهمعذادلةللومزة تفحىاجو نيعانىأًى

ةفى كاله ()58جون
اات
االالمحبنت
وعلى نما

لانكون

اطمزة الامنقطعة

انا

ان

(ان

أمادعاءالمهودية والنصرانيةء_لى الاندياءأومنقطمة أىبليقولونغيرهمبإليا

الجادلةلاظهارالخة وذلكاهمقالو اند يننا قدم مند > واالنانبياءمناوءلى د يأنونالفحىنبالله
6

1

0

3

عد

*

00

هه

منك ام اللتهعالىالمؤمنينأن .قواواه.أن اجوناف الل(هوهوربناوربك).أى ونحنوأتمف اىلنهسواء

هادس وهلجايملر وااس
و
!نكل عأحدسزراقءع.للهها(وعفوعنخنلصالعون ل)وأاىمخاصو
اناولك أعمالم) ,نى ا
ردف ١ ا|ندر 0ور بم(ولنااعال
أمس
هودا أونضارى) نم

عله لادان حول

الطاعة والعيادةلهوفيه نوبخ لابهودوالنصارى والمعنىوأتتبمهمشسركون والاخلاص أن خاصالعددينه
يالشىمرك دفينىهولابرائى بءمإهقالالفضيل بنعياض ترك العملءن أاجللناسر ياء
فهللنهاتع
وعمل

هعمافايكوهذهالآبة منسوخةبا بةالسيف جُ قوله
اللاخللاهصمأننإ
والعملءن أاجللناس شركوا

ايان 5عابوميفو ع(زأومج:لتمولون) يعنىالمهودواانصارى وهواستفهام ومعناهالدو بخ(انابراهم واسمعيل واسصق

(فللا علعبرامانت)

ويعقوب والاسباط كانواهود أونصارى )يعنىأتزعمون ا نابراهيمو بنيهكانواعلى دنكوءلتكوانما

يعنىان ا

مذهبوكدوالتصارى علىابراهيمو بذيه (قل)يامجد
اتك
راثب
سهم
حدثت المهودبة والينصارامنيعة بثعد

الاسلام ففقوله م كاان ||(1أتمأعل) يعنى يبندهم (أمالته) أى اننعألبذلك وقدأخبرانابراهيمو بذيهم «كونواعلىاليهودية
إبراهم هودياولانصرانا ||والنصرانية ونلككانوامامين حنفاء (ومن أظلعنكتم )يعنىخنى(شهادةعند همنالله)وهىعامهم

ولكنكان حذيها ماما ||بن براهمو بذيمكانواس_امين وان د |أ<ى بنعتهوصفة» وجد واذلكفىكتبهم وكقوهوج ودوالمنى
مكت تم
الئه بغافلعءاتعملون) بعنىن
(ومن أظلممنكتم شهادة | ومن أظلم نثكهتامدةجاءنه..ن عخنفداالنههفاسك(تموهامواا
تزماكببهه.ن انابراهم و مكبانونامب_امينالدين حهنفوااءولاناسلاملا!ابودية
كأال
عندهة من الله) أىكتم الم في
شهادةالله الى عند أنه

يم عليهفالآخرة (تلكأمة
كم
اق
ععا
والنصرانية رمعانى وماالله بغافلعنحمل هبولحخصي_يه

شمههداوهى شهادةالله

قدخلت) يعنى ابراهم و بنيه(طاما كسبت)أى جزاءما كسبت (ولكما كسم )أى جزاءماكستم

لاراهم بالحنيفيةوالعنى ||(ولاتسئلونعما كانوا:عملون)يعنى نكل

انساان!غل.ايسقثليبواممةع نكسبه وسعبلهلاعنكسب

لالآ
اموأى
انأهل الكتاب لاأحد ||غبرهوع_.إدوفٍ-هوءظ وزجرللهودوان,ت-كل على فلضا
اءلى فضل الآباء
تباء
توش
كرفه
أظع لانيكنواه || ,فدكل يؤخذبعه_إدوانما كررته_ذهالآبةلانهاذااختلفهمواطن الاج والجادلة حس-ن نكر بره
الشهادةوهم عاللوناو ]أللتذ كير بهوتا كيدهوقيل انما كررهتنببها لليهودلثلايغتروا بشسرف؟ بانهم© قولهعزوجل (سيقول
أنالوكتمناهذه الشهادةم السفهاء.ن الناس) أىالمهالمن الناسوالس_فهخفةف النفس لنقصان العقل افلامورالدينية
دنلعن الامى الواضح فدىأنعيساه ي
فعد
لأع
الا
 60102در مؤي | والدنيو بةولاش كان ذلك باب الد
عظم
اين
هسا

نكّءها وفيه تعررض | غنكانك ذلك فى أمىدينمكانأولاىبلهاذسم فلاكافرالاوهوس فيهوهذاأمكن -جلهذااللفظ على

بكتمانهم شهادة انلحم أ البهودوالمششركين والنافقينفقيل نزلتهذهالآبةفاىلمرودوذلكأنهمطعنوا فاتلحفوبي_للقعن بيت

علياهلامنيوؤتى حأادس الالككعةبلا لهابرونالنسخوق لنزلفت مشركمكتوذلك لهقملواقتدردعدلنىج مده
وسائر شهاداته راف

وأنشع او و
ءاد ود وا الياعوبلدكفاهبرجعادنكو وقي_لنزلتف اىانافقين وانماقالواذك

على

مقالاقالواا وحالاجالوا (ماولاهم )يعنىأى ثئ صرفهم (عن قبلنهمالتىكانواعايها) يعنى بدت المقدس

قولهمن اللمهثلهافىقولك استوزاءبالاسلام ول يحتملأ ن لفظالسفهاءلاء مومفيد<ل فيهجيع|ل-كفاروالمنافقين والمهودو حتمل
امئدة افلىتخصيص ولان الاعداءب الغون ا
حتلمظهاده ,نيا1ذ! توعد[ ال
لامنك
اكل
فله
ذام
فلطعن والةدح فاذاوجدوا
شهدت لدقاب

(وماالله بغافلعماتعملون).ن كذ سالصلوكتمان الشهادة( تلكأمةقدخلتطاماكسبتولكما كيم

ولانسئلون جماكانوايعملون) كررتللتأ وكلياندالمرادبلاولالا نبياءعليهم ال
اسل
لام
بوبهالث
واندى س
ولاافلنصارى

والقيلة

(سيقول

علىالطعنوالاستهزاء أوالمشسركون ةوطمرغب عن قبل آةبائهثمرجع|ابهاوالنهليرجعن الىدينهموفائد ةالاخبار بقوطم ةل وقوء» نوطين

النفس |ذالمهاجأةبالم-كروها
اشلدوحعدا
وداب قبل!هاجةاليأهقطمالخصم فقبلالرىبراالشسهم

( ٠ونحنلهمسامون) مخللصهون(فانآمنواعثلما آمنمباهفدقددوا) ظاهراالأإنفمث كللانهبجوب ان ,كونننهنهالى مثل ودمالىيهن
ذلك فقيل الماء زائدةومثل

صؤةمص د رعحذوفتقد يرهفانآمنوا اعانامئل !ماكو اماءيهودالىاللهعز وجل وزبةاادلباءغير مز ن

قجاالزننهاتءءالسىوبالئذيةنكعسثوالالهسيائاوتااتة_-يرجزاء سبئةمئلهاكقولهف ال ةآالاخرى وجزاءسبئةسيئةمثلها وقيلالمثل
هقيلالباء
رْيادةأى فانآمنواعا نم بدي يقددقراءةاءن مسعودرضىاللهءعن»هعا آمنتمبهوماعمنى الذىبدليلقرا «أبىبالذىآمهمب و

الاستعانة كةولك كيت لقماىفان د خلواافىالامان بشهادةمثلشهاد تك الىكمنتممهأ١داننوالوا)عمانةوالونرطموا ينصفواأواإن
ىقاق )أى ذاه الافىخلاف وعداوةولسوامن طالمقفىثئٌ (فسمكفمكهمائلّهة)
تولواعن الشهادةوالدخوا لفالاان مها(فاعاهمف ش

ضمان دن التهلاظهاررسولهعلهم وة_دأعز ,وعدهبة_:لبعضهمواجلاء

()4.

بعضهم و.عنى السين ذالنككاتئن لاححالة
وانتاخرالى حين (وهو

وأقرتالدانببءيضاءوكانبرأت النصارى من تمدلى اللهعليه وسلوأقربتبءض الانبياء بل نؤمن بكل
الانساء وان جيعهمكانواءلى دق وهدى

السميع) لمابنطقونبه

هعالىخاضعون بالطاعةمذعنون
مسامون)أى ونحنللت
(ونحنله

(العليمماضمرونمن

0ان أهل!!عكتابيقرؤن التوراة بالعبرانية ويفسرونها
لهبإلعبودية ْ (خ) عن 1أبىهر يرة قالك

الحسدوالءل
بالعردليهال
الاسلام فقالرسولاللههل النةعليه وسللاتص_د قواأهل الكتاب ولاتكذبوهموقولوا 051ا

آمن
اابا
لوم
آانز
بلاي
ةنه قولهعزوجل (فانآمنوا)اليهعنوىدوالنسارى (إعثلما آمنتمبه)|.

ي
حانم
دانكاق
جا متم نوهمكثقلصولةلفههليسكثلدثئ أمثىليلسءشئ وقبلفانأنولاا

وهومعاة

رد لجار كمه

|[ رك ل رم

كتوحيد؟ (فةداهتدوا) واحلمصعنىاوااندينا آكريساوىهذاالدبن افلصبحةوالدادفقداع دوا[ فسم 0

ولك لمااستحالأن بوجددينآثْريساوىهذ|الدين فىالصحةوالسداداستحال الاهتدابغيرهلان هذا 0

1

0

الدينمبناهعالىتوحيد والاقرارالباكنلبياء وماثرلااليهموقيل»عناءفا نكمنوابكتباك منتبكابهم ظهار دين الحق وهو
ىداوةوحاربه
فقد اهتدوا (وان تولوا)أ ىأعرضوا (فااهى فىشقاق)أى ف خلاف ومنازءة وقيلف ع

مستحيب لك ومودلك

وة.لفى ضصلاالهومن الوشكا ن صهارف شق غيرشق صإاسحببهبعداوتهدوقيل هومن المشقةلانكل ١الىمىادك (صبغة اللّه)
واحدمنهما كر ص عل مايق على صاحيهو بود به (فسيكفيكهمالله) أى كفك اللهراجد مسرالموود ديناللهوهو مطدرموٌكد

والنصارى وهوضمان

منالنهتءالى لاظهاررسول اللهصل اللعهليه وسم لانهاذا كفل بشئ

أنحزهوهو || منتصب عن فوله امنا

أخبار بغيب ففيهمكهزةللذى صل النهعايهوس_لم وقد ع ز اللهوعده بقل نى قريظةوسبيهم واجلاء بنى

بإللهوهىذهإةمن صبغ

ماينطقون بدويع جيعمايضهرونمن المسد والغلوهومجاز مهمومعاقبهم عايه  4قولهعزوجل

اللدالة'لتىيتقععامها|اصبغ

الليجرورضيرةبعلى الهوالنمارى(وهوالسميع) لاقواهم (الليم) بإحواهميسمعجيع| ك|نالجسةلس+وهى

(إصبغة الله)قال!بنعباس ديناللهواءاسماه اللهصبعةل نا أثرالدبنيظهر علىالمتدينكايظه راث رالصبغ والمءنىتطهير ادنهلانالاان
لااية دقل قطارةلوقيل :لوقيل ازاذيهغناولالتصبيع| تنرادقمالباإنعباسإن

يطهر التفوس الال

بدليطوروبه مكان تان فإذافع_اواذلك بهقاوالانصارنكمرانياحقا الخبراية انميت لدم

١

لاماتفعله النصارى (ومن! حن مناللفصتغة)أى د يناوقيلتطهيرالاه طهرمن! وساخ الكفر (ونحن

اعم امول المعمودية

اىدي
بإنباعهم (أتحاجوننا فيالله) أأتخىاصم_مونناوتحاداونناف
نأنتدين بهوانحاجة
ىله
أمى نا
لنذال

اذاقعالولكدنهبمو :د

لهعابدون) أى مطيعون (قل)يعنىيائد للمر واولنصدارى

ن أولادهمىناة

الذينقالوااندنهم خيرمن ديف> ومسوم عن واي

وم تصبغ صبغت> وجىء بلفظالصبغة
تاهان
غال
بله
صغنا
ذلك قالالآنصار نصسرا نقياافاص المامون,انيتمواواط,قولوا آمنابالنةوصب
دجلايصطنع الكرام (ومن أحسن من اللهصبغة)بيزأى لاصبغة
اغرس 5ايغرس فلا نر ي ر
رلا
سا
ا
حغر
شنب
للمما كاة كقولك لم

أحسن من صبغته بر ,ألوالادلبتنطهير (ونحن لهعابدون) عطفعلىامناباللهوهذ|العاف ,د لعلى ان :قولهصيغةاللهداخل ف

مفعول

قولوا آهناأى قولواهذ اوهذ اونحنلهعابد ون و يردقولمن زءم أن دبغةالئهبدلمنملةبراهيمأوانضلباعغلرىاءبعنى عصلبيغكمةالنه

لمافيهمن افلكنظم واستراج اكلام عن التثامهواتتصابواعلى انهامصدرمؤ كدهوالذىذ كرسيبو يهوالقولماقالت حذام (قل
لوً:لزلهعلى د لائزل عليناوتر ونكأ-ق
أتحاجوننافى الله)أى أتحادلوننافىشان الله واصطفائهالنىمن العربدر كو :تقولونالا
ْ
 ٠بالنبوةءنا
إِ

)راهم واسمعيل وأسحدق) مطاف بان

(فالوانه.داطك واهآبانك ) اع د كرالالهللا ««ملف هلىال مرا رور ا

لآبانك وده لاس مع ل ممندلة آبائهوهوع.لانالمأب قالعليهاب مفىانع راس ها بقية انافى (الغاواحدا) بدلمنالهابانك كقوله

إلناصيةباصية

ا

(أمةةإن ا

بدالهآننك اطاواحدا (و>نله.ءون) حال0 .

صمتح

عي

واي الكواهكابر01

(لمائاحكدت ولك |اه عرد ون من نعدى
ماكسيتم) اىان! دا

نا

غيرهه 2د مأ
شقعه أسعتب
١

3

5

5

1

6

9

8

م

2

مسكهون)

اى مخامون!اعبوديه

كان أومتاسر افتح أن

2

0

1

(تلك)

0

'

(اطاواحداوءنله

و

:

اشارةالىالامةااد

:

1

4

١راطا

كم

:

سهد

اا

كورةيعنىابراهم واسمعيل واسحق

3

2

:

اواذ كرزابراءيم
ابي أ يبعقوبوولدهم " (أمةقدخلت)ا أىمضتل 2بياهارااعىنامعش :رالبهود والتصارىدع

2لمك لام لأ| +واسبمعيل واس وال لينمنأولاده ولاتقواواعبى #النشنفي اما اكسلت] ااا
اما سي
مناه

ها

مم

:

ذلك لافتخاره ا
(ولا لون عا

|"

1

بعملون)

0

:

5

1

ظ

موا رمش  11رو
داوالعافف رابو اواك انه غاص
بر_ىيحر
اصا
اخطب ونف ن

1

ولاتؤاخدون
قالوا11

1

0 0
١

0

3

7

:

.

:

يعنى كل فر إتىبسئلعن ع إولاءن م لغيره ف قولهعزوجل (وقالواكونواهودا أونصارىتمتدوا)

١

0

انوأحق بدين النهفقالتالبهودنسناموسىا ضل

ندياء وكتابنا التوراة أفضلال ,2تب وديفنا
الا

 0أفضل الاديان وكفروابءسى والانجيل ود والقرآنوقالتالنصارى كذلك وقال وكالحدهن

انار

ا نا
وقالك#التمازى] كوا
نصارى وجزم (تهتدوا)

دابراهيم )
الفر ليقليؤنمنينكونواعلى ديننافلادين الاذلك ذانزلاللهعزوجل (قل) ي(عنبىلبمالمة
واعوجاجيكون فالقدمقالاءن ءاس انيف المئالع ن الاديا ن كلهاالىدينالاسلام قالالشاعر

ولكناخلقنا اذ خلقنا » <نيفادينناءعنكلدبن
لاارناهسجواب ال)امق (لقلهبل والعربتسم ىكلمن حبأواختان حنيفاتنبيواءلىأنعهلىدين باهم وقي لالحنيفية!لحان واقامة
0

0

را

كل

0
لذاي
ا

م

رد

دءن يا

إلى( 000وماكان

2

ل

در

5

راتت
وغيره:.
بض ليودوالتمارى

لينقاوالككوتزاهودا وهار
ص

ع9 6

وهوءى الشركممع
ابراهيم

ثرا آتتابيشىمد نإو زل الينا)بعناىلقرن (وما
1

ع

رصتائف (واسمعيل واس<ق و يعقوب والاسباط)
ىبراهيم)يعنىوامناعاا:نزل الىابراهيم وهوءسس
١نزل ال ا

ل

1

منامشركين )نعربض

ا

0

2لد 000
 1وكانواا  0.02هوولدالو

ملة اإراهم وهوعلى
القرالك (قولوا) ه_ذا

1

0

0

00

ا

اوم
أحدمنهم) أى لانؤمن بعضالانبياء ونكفر ببعض كنبرأت اليهودمن عيسى وتمدصلىاننعبوم

خطاب للمؤمنين أو
افقاتتم العلبىاطل (آمنابالنةومانزلالينا)أى
للكافر بن أى ةولوالنسكونواءلىوالا
(وم انزلا ىابراهيم واسمءيل واسحقو ار

القرآن

واقرت

السبط المافد وكان اسن والحسين سبطى رسو لاللةه لىاللهعا.يهوسلم

لان بعلى (وماأوق موعى وعسى
ىدوى؟ عمر
لور
ااذ
بىف
اوعل
نالى
هزل,
والاسباط حفدة قورذبرار ىأ بنائهالاثنىع شرو .ب دهى أن

فر
كبعض
نمن ب
وانؤ
وماأوق النبيونمنر مهلمانفرقبينأحدمنهم) أىل

ولذاصحد خول بينعليه

ببعض كفعاتالموودوالنصارى واحدفىمعنىالجاعة

| (اذفال) ظرفلاصطفيناه وائتمب باضماراذ كركانهقيلاذ كرذلك الوقت اتلأنهالمصطق المالح الذى لابرغب عن إذمثلوإلهرَه
أسلم( أذعن أوأطعأو اص دينك لله(قالسامتارب العاللين)أى أخاص تآ انقدت (ووصى) وأودى مدنى وشاى (مها)بإللة
1بالسكلمة وهى أسامتلربالعالين (ابراهيمبيهو يعقوب)*وءءطوف <١ (ل)9,
ماهخولفاىلمءنى ووصى
على |براهيمحك د

| (اذقاللر بهأسل) :أىاسستقم عل اىلاسلاموائبتعليهلاندكا من امالانالاندياءانمانشؤاعلىالاسلام
والتو-يد قالان عباس رضى انلهءنمماقاللهذلك ين شرج من السسرب وذلك عنداسةد لالهيالكوا كب

قثارها
ةدو
ة+
ات!
وارا
ا أم
هلى
بعهء
فطلا
والشّمس والةمر وا

اثلمى»ددبرفاماءرف ذلك قاللهر به

أسل (قالأسامتلرب العالمين) أى قال براهيم خضعتبالطاءةوااخلادعتيادة ل الك لخلائق ومدبرها
ومحد اوقل معنى أسلمأخلص ديك وعمادتكلنه واجءلها-لمةوقي-ل الامان ٠ن صفاتالقاب
مل بجوارحهوقيل
ءمى_دان
يالنةفا
نارفاب
أقلبهع
والاسلام من صفاتالحوار حوانابراهمكانمؤ ذ با
س
البن
ر قا
عالمين
معنا اسلنفس ك إلىدننهه ال رىفوأضعى ك اليهقالأس امتأى فوضت أمسىلربالء

رضى للم م واقد حققذلك حيث ميعن باحدمن اللانكةحين ألقىفىالنار  #قوهءزوجل
(ووكىبهاابراهم بنيه)إعنى بكامةالاخلاصو هى لاالهالاالنهوقيلهى لةالح|نيفية وكانلابراتهممانية

أولاداس_معيل وأمههاجوالةطية واسعدق وأمهسارةومدين

ومدانو ينان وزص ان وش يق وشوخ

وأ هم قطورابنرتيقطن السكنعاني#ةتزوجها! براهيم -ين وفاةسارةفان قات(قالودى ا ابراهم بذيهوم
قل أعسهم قات لانلفظ الوصيةأوكد من افظ الاملان الود.ةنمانكونعندالخوفمن الموتوق

وهلأهشعدظ .وكانواه,الىقبولوصيته أقربوا اخص بنيه
ذلاكالوقتيكون <١ة.اط الانسان ولد
امن
كه
فتدى
بهذالوصيةلشافنقة الرعجللى بذيه أ كثرمن شفقتهعلى غبره,وقموكللاانووا أمةيق

دوهو
هعق
اسمنى ي
لم و
باهي
به ابر
ىذل
صب »
وعقو
اى ي
مووص
صلا<هم صلاحااغيرهم (إوي«قوب) أى
والء.يصكانانومينفىبطن وا_-د فتقدم الء.صوقت الولادةفى ار و ج من بان أمهوخر جيعتقوب
من الولداثناعثسروهم رو بيل
ل وهكا
نبه
على أثرهآذبعقباهقال!بن عباس وقيل سمى يعقوب(-كثرةعق
وشمءون ولاوى و موذا وربالون يوشحر ودان وتقّالى وجاد وآثشر وبوسف وبنيامين

ثمخاطب يع وب بنيهفقال (يابنىاناللهاصطفى اللكدبن) أىاختارلكدالايسنلام (فلاتمونالا
وأنتممسامون) أىمؤمنونلصون فالمعنى دوهواعلى اسلاممحتى ينيمالموتو نأتممس_امونلانه
لاابعرفىأى وقت ,أت الموتعلىالانسان وقيلفىمعنى وأنتممامز نأى محسنون الظنّاللهعز وجل

مهايعقوب بأييضها(يانى)

على اضمارالقول (انالله
اصطق الكوالدين) أى
وة
فذى
صن ال
والدي
هطا ك
أع
الاديانوهودين الاسلام

ووفة كمللابخه (فلا
فلا كن موتك الاعلى
1

 9ثاتين على

فحقيقة .
الاسلامفانهى ال
عن كونهمعلى خلاف

حال الاس_لام اذا ماتوا
كةولكلاته_لالاوأت
خاشع ولاتنهاءءن الصلاة

وا-كن عن ترك المشوع

فصلانه (أمكنتمشهداء

اذحضر يعقوب الموت)

عي

ععنى الهام

أى ما كنحم حاضر بن
بء_قوبعايهالسلاماذ

بدلعليهماروىعن جابرقالسمعت رس والللهدلى اللهعليهوسلٍقبل مونهبثلاثةأيايمقوللايمونحدم
ى
الاوهو حسن ااظنْبر بهأخرجاهفىالصحيحين ف  0وجل (أمكنتم شهداء) شجهعيديعن
احتضمروا+طاب للؤمئين
الخاضرأىما كنتمحاضر بن (اذحضير يعةوبٌالوت) أىحينا<تضروةرب:ن الموتنزات ف
لنىيصلءىوسلم ايبنقوب بوم مات أوصى بنيهباايهودبةفانزل تالعلاهلى
عالا
هالو
لهمق
لان
الههودوذلكا ل
هاذلآهية كذيباهم والمعنىأمكنم بامعشسراهودشهوداءلى يعقوب<ضارهذالموتأى | 1تلحضروا
طر يق الوىى أوءته_لة
ذفلكاندعواءلى نديائى ورس_لى الاباطيل وتفموه|ماماولوىدبة مافااتبىتعئت خليلى ابراههم وولده
يوقدرقبالها محاذوف
وأولاده ,الابدين الاسلامو بذلاك ووا أولادهمو بهعهدوا الممهامثقم بايلنعمةوب لبذيةقالتعلى
حضرهالوتأىحين

(اذقال)يعنى يعقوب( لمنيه)يعنىلاولادهالاثنى عشر (مانعيدون) أىأىثئ تعيدون (من بعدى)

قلىان اللتهعالىلبقبض ندياحتى كير+هبييانة|والموت فاماخبر يعقوبوكان قدرأأىهل مصر يعيدون
الاوثان والنسيرانفقال أنظرنى -تىأسأل ولدىو أوصيهمفامعل سهشمعولده وولدولده وقالطمة_د حضر

والخطاب لامهود لانهم

كانوايقولون مامات نى
الاع_لى المهودية كانه

فيلأ بدعون علىالاندياء

لمبوت (اذقال) بدلمن اذالاولى والعاملفم_ماشهداءأوظرف لحغر (لبفيهمانعيدون)
البهوديةأمكنم شهداءاذ حضرعاقو
مااستفهام فىل النصب بتعبدون أىأى ئ تعبدون وماعامفىكلمئ أوهوسؤالءن صفةالمعبودكاتقولماز يدتربدأفقيهأم طوبيب

(من بعدى)من بعدموق

(59)2

وسلغهممانوساليه.ن دلائلوحدانبتكوصدقأنبيائك ورسلك (يوعا

الكتاب ) القرآن
(واحسكمة) السنةوفهم
القدرآن (دبز كهم)
و يطيرهم مسن القرك

أىبقراً عللموم(آيانك )يعنى ماتوحيهاليه وهوااقرآنالذىأنزا لعلى مدصلىالنهعايه وسإلاالنذىكان
وعايه (ويعاءهم الكتاب) يعنىمعافى الككتابوقائقه لانالمقدو
إآن
حاقر
جمبهوا
وامه
فومع
يتل
الاعظم تعليمماالفقىرآن مندلائل الت ويد والنبوة والاحكام الشمرعفياةساذ كرائئهتعالى,ولاأمىالتلاوة

وسائر الارجاس (انك
أنت الزع بز )الغالبالذى
لابغاب (الحسكم) فيا (والحكمة) أىو إعامه.الحسكمة وهىاالالصافبةولفوىااع_مل ولايمى الرجلحكي|الااذا اجةع في

وهى حفظ ااقرآنودراسته ايبقمصوناءن التحر يف والتبديل ذ بكعردهتعليم قائقه وأسراره

أوليت (ومن يرغبعن

الام انوقيل!-1كمةهى ااتىتردعءن اهل واخطاوذلك انمايكونبماذ كرناه منالاصابةفىالقول
والعملو وضعكلثئ ٠وضعهوقيلالحسكمة.عرفةالاشياء>قاثقهاواخ التمافسرون الفمراديالحكمة
ههنافروى|بنوهب قالقلتلمالك ماالحكمة قالالمعرفةبالدين واافقهفي+والاتباعله وقالقتادة

0ن
د الخد  0أ
انلىذ كرتلاو:العتكتاب وتعلمه عثطممعا»,المسكمةفوجبأن
علا
تاك
طةهوذ
اس:
السكمةهى ال
ادلهى اللاتىيد رك عامها
عما
تحكا
ءلةهى ال بعا
كقي
سة و
حل_ن
اكاللاا
يعن اق الواضم يكون المرادمهاشياً آآثْرولاس ذل

الابدان الرسوالصلى النعليهوسل والمعرفةمهامنهوقيل الحكمةهى الفصل بين! و والباطل وقيلهى

السنةوالطر بقة 0

الزجاج (الامن) فحل

معرفةالاحكام والقضاءوقيل هىفهمالةرآنوالمعنىو يعامهممافىالرتآنمن الاحكاموالحكمةرهى مافي

ءتك الىمكرمةأونهتك عنقبيحفهب
دتك
وءظ
أةو
املنمصاط الددينيةوالاحكامالشمرعيةوقي لكل كل
انلارجاس والرذائل والنقانس وقول
رثا
ئاو
اهرلهمشممنرك ووعبساداة ل
حكمة (وبز كيهم)أىو يط

الضمير قيرغ بوصح

البدل لان.ن برغبغير
ءلك
جولاك ه
موجب كة
اح

الارديد والمعنى وما

برغبء نءإةابراه_ممالا

و كيهم هن التزكيةأى يشهدطم بومالقيامةبالع_د الةاذاش_هد واللاندياءبالبلاغثم خم ابراهم الدعا

هقيلهوالذى
بالثناءعلىاللهتعالىفتقال (انكأنتالعربز ) قالابنعباس العزيزالذىلابوج ثلدهو
بقهرولابءقهروقيل هوائيعالدىلاسالوالايلقي لال بزالقوىوالعزة القوةمن قوطمأرض عزاز

ا

قوبة (الخكيم) أى العا الذىلاتح عليهخافيةوقيل ه اولعامبإلاشاءراحادهاعىغاية

الاحكام هَُقو#عزوج ل ومن وعباءن ملة|براهمالاء نسفهنفسه) سيب نزول هذه الآبةان

من [سفه نفسه)أى جهل

عبد اللبهسنلامدعا بنىأخيه لىالاسلاممهاجراوسامة وقالممادعاءما!نالنتهعالىقالالتوراةانى

فرسفه
نفك
نفسهأى لي

باعثمنوإداسمعيل نديااسمه ا جد فن آمن بهفقدا هتدى ومن اومن بهفهوملعون فاسإسامةوأبى

وعدى كا عدى اومعناه

سفهفى نفسهكذف ىكم
حذدفمن

ف قولهواختار

مهاجرأن سل فائزلاللتهعالىومن برغب عن ملةابراهيم أىيترك دينهوسر لعتّهوفيه نإعضر)المبود

والتضارى ومتسراقلعر .بلان البو ودالنصارى يفتخر ون بالناتساب الى براهيموالوصإةاليهلانهممن
بنىاسرائيل وهو يع ةوب بن اسدق بن ابراهيموالعرب يفةةرون بدلانهم منولداس معيلبن ابراهيم

واذا كان كذلك كانابرااهيمهواالذىطلب بعئةهذا الرسولىآخرالزمان

ذنرغبعن الامانمهذا

الرسول اذى جودع ةوراهم ققدوغ عن ااام ومعنى برغبعن ءلة ابراهمأى يترك ده

موسى قومه أى منقومه

وعلى .فىقوله ولاتعزموا '

عقدة |انكاح أىعلى
عقدةالنكاح والوجهان
عن الزجاج وقالالفراء

ومسريعتّهيقالرغب ف الشيائذا أرادهورغبعنهاذاترتركهالاءن سفه نفس_هقال ابن عياس خسمرنفسه

وقيلهلك نفسهوقدل امتهنهاواستخف مهاوأصل! لس_فهالخفةوقيل اهل وذعفتالرأىفكل سفيه

جاهل لانمنعبدغيرالله فقدجهلنفسلانهميعترفباناللهخالقهاوقد جاءمن عرف نفسهفقدعرفر ب
فاهسان_يهعربفالدذ ل والكوز والضعف والفناءو يعرفر بهبالعزوالهدرةوالقوةواليقاءو يدل
نعن
وم

علىهذا اناللهتعالىأوى الىداودعليهالى_لام اعرنففس_كواعرقنىقاليارب

وحكيفاءرف

«ومنه_وبعلى لعي يز نفسى وكيف أعرفقاكلاعرف نفس_ك بال وااضعف والفناءواعرفنى بالفوةوالقدرةوالبقاء (ولقد
وهوضعيف لكوبهمعرفة

(ولقداصطفيناه افلدىنيا

رىر بنوقيلمع الاندياءفى الجنة
اعن
)
لينف ي
اصام
(فياىوانه فىالآخرةلمن ال
اصطفيناه) اأختىرناه الدن

ميت
نطاراك
البو يا ل
والمزالا يتان

يكن أحد أول بىالرغبةفى طرببقته

00000

(اذ

(ربنا) أىبقولانر بثاوهدا الفعر ل النصبعلالالو

أطهرءءبداث 

(0ب)4

ىراءنهومعناهبرفعام ان!الين
فق

ر با(تقملمنا) تقربنا
افلىبيت فامافرغامن بنائ.قالا )د بناتقبلمنا) وفالآنة'ضمار تقد بره
ءوا
انم
شمو
وسبءة أملاك عر
اليك رناءهذا البتزانك

و يةولانر بناتقبلمناأىماعم الكوتقبلطاءةنااياك وءبادتنالاك (انكأنت الميع) أىلدعائنا

)مئنىنا قووولمعزوجل إر بناواجعاناامين لك)بعنىموحدين مخلصين مطبعينخاضعين
ياي
(ابلعئامم
لك فانقاتالاسلام اماأنيكو,نالمرادمنهالدين والاعتقاد أوالاستسلام والانة

اللكة
رادوةدكانا حكذ

هذا الدعاء قافا ةهذاالطابقلتفيهوجهان؟ حدهمان الاسلامعرض قائم!اهابوفدلايمق فقوله
واجعلنا مسامين لكيعنىفى١ قبل وذلكل .انافى<صولهفىاال الوجهالثاتى حملان كو انلزمرادمنه

ا السميم) لدعائنا

(العليم) بغمائرناوثياتنا
وفىامهاما لقواعد ومد.نها

تعد الامهامتفخم اشان

المبين (رشا واجعلنا

طلبالر يْادة افلىامان فكانهماطلباز يةادليقين والتصديق وذلكلاءنافى -صولهفالحال (ومن
مسامين لك)مخلصين لك
ة (مسامة) أىخاضهةمنقادة (لك) واناأدخلمن النىهى
عأى
اأمة)
جدنا(
ذر يقنا) أىمنأولا
أوجهنا منة_وله ألم
تعض لاناألنعهتلعماولىمابقولهلاينالعهدى الظالمين ان فىذر يتهم!الظالم فلذا خص رءض الذر بة
وجهه لله أومستسامين
بادعاءفان قلتلمخص ذر يتهمابالدعاءقلتلانهمأحقبالشفقةواالنصيحةقال النهتهالقىواأتفسكوأهايم
بقالأ--ل لدواستس |اذا
ر أهلمائرى انالمتقد مينمنالعلماءوالكيراءاذا كانوا
يهم
ناراولانأولاد ال نابياء أذاصلحواس غلحب
رادم

د نع موسريدلليقولتهعالى
ودش وقرل ارادمامه جمص

وابعث فيهمرسولامئهم (وأرنا) أىء امناوبصرنا(مناسكنا) أىشرائع د ينناوأعلام جناوقيلمناسكا
حىمماذوالنسك الذسيحةوقي لمتعيد اتناوأصلاافسك العرادةوالناسك العابدف حاابانلهدعاء ها
يأعن

و بجعبثر ف,ارلاهماالمناسك ف بىوفمعلرمفاةبلخ عر فقااتلع ريافابتراهيم قال براهيمنمفسمى ذلك
الوقتعرفة والموضععرفات (وتبعلينا)أى تحاوزعنا (انكأنتالتواب) أىالمتحاو زعن عياده
(الرحيم) بهم واحتج بقولهوتب عليناءن جو زالذنوبالعالنىدياءووجههان التو بةلاتطلب:ن الله
ة_دم الذنبلم يكناطلب التوبةوجه وأجيبعنه بن العبدواناجتهد ىطاعة
تنب
لماالذ
وقد
ادت
فابع
ال
ر بهدعزوجللافاينهنفك عن تقصيرف بالعاضوقات اماعلى سديل السهو أوترك الاولى والافضلوكان

اهالذدعاء لاجل ذلك واقيللحنةهلاتنعالى ع ربراهايم انف ذر يتهءن هوظالمفلاجرم سألر به
ةلىمن
منبع
او
ظلمنى
أمةوا
االظل
ااتو بهلاوئئك

أولادناحتىبرجعوا الىطاعتك فيكونظاهرالكلام

ذالنكالمكان أحرى
بت وك
لاعيد
ااقو
الدعاءلانفسهماوالمراد بهذر يتهماوقي لحل انهمالمارفع

الاما كنبالاجابةدءوا النهبذلكالدعاءليجعلاذلك سن وليةتدىمن بهعمداءومافى ذالدكعاءلان
ذلك المكان هوموضع التنصلمن الذئوبوسؤال التو بةوالمغفرةمن اللهتعاى ب فولهءزوجل (د نا
وابعث فيهمرسولا .نهم) يعنىوابعث فالامة المسلمةأوالذر نهوهمالعرب منولداس_معيل بن ابراه

وه ,الىالاسلامو0
د يععنى
يمنهم
لولا
عليهماالسلام وقولهرس

الشرخواذا كان الرسواو

ب رعفونن بفهوموادهومنشاءكان أقربلةبولقولهو,كونهوأشفقءلبهممنغيرهوأجعالمفسرون على
انالمرادبقولهرسولاء :همهوت#دهبى النةعايه وس إلان|براهيم عليهالسلام انمادعالذر يتهوهو عكةوم

سبع من ذر ينه ب>؟كة يريدصلىاللهعليهوسمفدلعلىانالمرادبه تمدصلىالنةءلي وهس لوروىالبغوى
انر
سض ب
بإسنادوعن العر با

بةات

ملنببين
زات ادوستوال عنطاظ»مكبو عا ا

اآدم لمنجدلفىطينتهوسأخبر كبماولاص ىانادعوةا براهمو بشارةعسى ورؤيا أى التىرأ تحين
ون
ىينتهمعناهانهمطروح
وصعتنى وقدخر ج طانورساطعأضاءتطمن قصورالشام وقول لنجدلف ط
لي سر قيارو و زااد طعوةازاهم قور بناوابعث فبهم رسولاء هم
على وجه ار
فاستجاب النهدعاءابراههم و بعث 0ك
7

7777

إراهبمربشرىعيسى رذوايفي

آخرالزمانوأ حاتت

يروو

خضع وأذعن والمعنىزدنا

اخلاصاواذعانالك (وءن
يذأرنا) واجء_ل من
 0يتنا(أمةملمةلك)
ومنلل,:ءيضص أوللتدين

وقبلأراديالامةأمة محمد

عليهالسلام وانما خصا
إلدعاءذر يتهمالاتهمأولى
بالشفقةلقوله تعالىقوا
نسم وأهايكم نارا
(دأراك حمر
مو رأى 1

بصرأو

عرف ولذا م .جاوز

وصرنا
مفدولين أى ب
متعداتنا فى الحجاو
1
منسمك يفنح السين

وكسيرهاو عراببافنرا
قبل للعايدناس ك وار:نا
م قاس هعلى لذ فىنفل
وأوم رويشمالمكسرة

(ونبعلينا) مافرط منا

من التقصير أواستتابا
لذر هاما  0أنت

1
ك--5ك222222220001

0022226260101

من أرادهابسوءو بدفعءنهاوعن هلهاالآفاتوالعةو باتفليزلذلك منأمىها -تى يوأهااينه تعالى

(وارزقأهلهمن العُرات)

اسكنبهأاهلهفينئذ سألابراهيمر بدعزوج لان يظهر>ر بممكةلعبادهءلى لسانهفاجابالله
ابراهم وأ

لانهلميكن ثطمرمةثم أيدل تعالىيد عوبهوأاز.معبادهتحر فبصمماكرتةبكة حرامابدعوةايرا اهيموؤرض علىالحلقتحريهاوالامناع

(نآممن مونهامبلاينوم
عدلض
بلهب
اخر)لم أنه
الآ
من الكل أى وارزق

المؤمئين من أهلوخاصة
نقص المؤمنين بهقالالله

تعالى جوااله (قالومن
كفر)أىوارزقمناكفر

(امتعهقليلا) تمتيعاقايلا
أوزمانا قليلا الى حين

من استحلاطا واستتحلال صيدها وشجرهافهذاوجهاجع ابليقونلينوهوالهوابوالأعم(وارزق

أهلهءنالُرات)اتماسألابرا اه ذملك لانمكةليكنبوازرع ولامرفاستجاب ان تهعالىلهوجعلمكةحزما
نهلوخاصةوسببهذا
آننايجىاليدغرات كلثئ(س.ن آمن منهبملثوةاليومالآخر)يعناىرزق المؤومنينم أ

لمساألربهعزوج أنيجعلالنبووةالامامةفوذريه فاحابه اللهبقوله
التخصيصأنابراهيمعليهسلام

صدعائهالمؤمنين ال د-وكنافر بن ثم
رم ههناب
لامجسمإ
فهفى
لا.نالعهدى الظالمين صارذلك تأديال

أعامهأن الرزقنيفاليدستوى فيءالمؤمن والكافر بقوله (قالومنكفرفامتعه) أىسأرزقالكافر
أيا (اقليلدان)أيىافالى»نتهى جألهوذلك قلليلانهينقطع (ثمأضطرهالىعذابالنار ) أىألِئه
وأ كرهه وأدفههالىعذاب الناروالمضطرهوالذىلاعاك لنفسهالامتناع مااضطرااي»ه (وبشسا سير)
أىو بائلسمكان الذىيسيرااليلهكافروهوااءذاب قوولهتعالى (واذيرفعابراهيم القواعد منالبيت
نلالهلى لق موضع البيتقبل
واسمعيل) وبكانناتءقصاةلبيت:لى ماذكر اعاماءوا عابالسيرات اه

أجله فامتعه شائى (ثم أن اقالارض,ااعام فكانتز بيدضاءعلى وجهالماءفدحيت الارض منتحتهافاما هبطالله آدم
مزلعمور وهومن ياقونةمن بواقيتل_:+ةلهيايان
لان
الىف
تعا
ب ادللهت
للى
اكا
الىالارض استوحش فُ
أضطره) (لادلىعذاب
ببثامربقوغر بىفوضعه علىموضعالببتوقالياآدمافىأهبطتلكبآيطتوف
انار و بئس المصير ) منزم ذا خضربا
المرجعالذى يصبراليه بهكايطاف -ول عرثى وتصلىعنده كايه_لىعندعرثى وأنزلاللهعايهاراخلاسودوكانأ بيضفاسود

لسار رفاكوض يلم

ايهيمد لهعلىالببت خج
كلهاا
لل
هلية فتوجه آدمهن اطندماشياالىمكة وأرسا ا
للحجيضافى
اسا
من م

دلةنداهذ! الببتقبلكباإنى
آن الييتبأقااملئناسلكفلمافرغتلقتهالملانكة وقالوالهبردكيا آجدم
محذوف (واذ رفع )
عامقال اعبنباس حج آدمأر بءسينحدةمنهاندالىمكة _لى رجليه ذ-كان علىذلك الىأيام الطوفان

حكابة <ارماضية(ابراهيم

القواعد) هى جع فاعدة
وهى الاساس والاصلللا

فوقه وهىصفة :المةومعناها
الناتة ور فعالاساس

ْفرقعهانلهإلى السماءالرابهةوهوالبيتالمعمور بدخلهكلب موس يعونألف ملكتملايعودوناليهو بعث

النهجبر بحلتى خيا اخ رالاسودفىجم ل فى قبدس صيانةلهمن الغرق ذ-كان»#وضعالبيتخاليا الوزءن
عم عليها لى_لامشم ان اننهتعالىأمىابراهم بعمداولدلهاسمعيل واسحدق دنا0

لعيك

فس أل اللاهن ربينلهموضعهؤيعثالله السكينةلد لهعلىموضع الببتوهى رخ دو جطارا سان نسته

كاح_هدىيدة السمربعةاطروب وق_لهى المتلوبةفىهبو ب»اوأمى ابرا«يمأن
لرب
إدنة عتكًا لانبا آاذاتم) الحيةوا بوجمانال
بدنى حيث تستق رالسكينة فبعهاابراهم <تى أنت موضعاتلفبتطوقت عليه كتطو بالقذؤةوقالابن
املاخفاض

الى هيئة

الارتفاع وتطاولات بعد

التقاصر (م-نالبيت)
ببتالله وه-والكببة
(واسمعيل) هو عطف
على ابراهموكانابراهم

يدنى واسمعيل يناوله| خخارة

بتر
_شع
تعبة
عباسبعثاللهسبحانه وتعاى سحابةعلىقد رالك

وابراههم شى فىظاها الىأنوقفت

علىموضع الببتونودى منهايا|براهم ابنءلىقدرظلهالائزدولا:نقص وقي_ل انالريج كنت 4هماحول
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واسمعيل البيتف-كان ابراهيمبدنيهواسمعيل يناوله اخارةفذلكقلهتعالىواذيرفع ابراهيمالقواء_د
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أطجب
نالنمااسفانا حجر
ظملكمةااتهوى ابراهيم الى موضعاخ رالاسودقاللاسمعيل اثتى حج رحن بكوع
بف
ذقمال| ثتنىباحسن منهفةى اس _معيل ليطال كرا أ<سن مننه فصاح أبوقبيسببراجيمانلكعندى
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فقا ذلاك ألوىنت العتبةأمىق
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ابراهيم وحهله بلدا امنا قاف

االاقصمهالنهتع الىامل با اب الفيلوفيرهم من الجبابرةفان
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ماءاعهد نامهد ا الوادئى بأناضاء كه
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 1نس شفيقأالهل جاءك.ن .أجحداقاءلتنناعشيخ اوككذذافسأاذاعنك

فاخيرنهفأانى كيف ءعيشنا

| فاخبرنهأافى جهدوشدة فةالهلأو صاك بشي قالتذعرأمسفى أن أقرأعاءك الام ويقوللكغبرعدية.
ىادلكفطلقعاوتزوج منهأمخرىفابثعنهمإبراهيمباشاء
| بابكقال ذلك أوبىقدأمى أن أفارقك| لجق ب
أن :نيليثثما نا - 005د فد خل على اسار
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قال كيفأتم وسأطا

ن عنث-هم | وهيشهم وقالت من كير وسعة زر -5ت 55علىالنهز وجل فتّالوماطعامكمقات اللحمقالوما
'يكنطمبومذ <ب ولو
 13وا!ت الماءقال اللهمباركا طمفى موالماءقال الى صلى!لنهعليه وس_ل وم“
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فاوصاك

رضى اننةعنهماهى ثلا نونسهماءن الشسرائع عشمرف براءةااماة.ون الآبةوعشرف الاحزاب ان المسامين والامات الآبةوعث.رف الوههنين
ناس اناما) هواسم من بؤتمبهأىياءون بك فادينهم (قالومن
والمعارج الىقوله حافظونوة ل هى 64ذاسك الحج (قالالى حاعلاك لا
ذريتى)أىوا حمل ٠ن ذر بتى امامايقتدى بهذر بة!!
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 0نبوةوان فسسر.عاولجيب»من ششرائعالدنكان
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ذلك بعدالنءوة و وقوله تعاأى ااا عا لك اسناماما) أى بقددىبك فى الميرويأغون سنك

هد وياكلامام عالق و مغر ردن درى) أى قالابراهيم واجعلمنذر  1ولادىأئة بقتدى
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والكاذر قبانلاللهتعالل
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الخرم لإلملثانبةاس)أى مسجعامن ثابيدوباذارجع والمدنى دو بونجالاينهمبنكبلحجونه (وأمنا)

المؤمن والظام :الكافر

أى موضعاذا آمن م,ناون فيه من أذىالمسركينمكافناوناهلايتءرضون لاهل مكةو يةواون همأهلالله

قا تلالمعتزلة عذادايل على
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للامامة قالواوكيف جوز
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أصسمن كظأانلمافى نفسه
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فقدجاءالء_ل السائرمن
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عليه السلامانهأخذبيدعمرققالهذ امقامابرا اهجمفقالعمرافلتاخذهمصلى فةالعايهالسلام أوميبذلك فلتاغلبشمس حتى زات
مصلقىاممدعاىبرا اهيماخخرالذىفيهاثرقدميه وقيل الحرمكله.قام|براهم واد واشاىونافم بلفظ الماذى عطفاءلى جعاناأى
ولء
وقي
واتخذالناس منمكان ابراهيم الذىوسمبهلاهمامه بدوسكانذر 3هعند «قملة دون اامها
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لطا اعافد

ا

ا

ا

11

به حال الا انفاذاقيل |خلى لادن كا يضمن أمسبن أحدهما نءرف

»ن أخسله والثانىظهور+ودتهورداءته وابتلاءالهاإعبادايس 1يعم أحواهم

والوقوف على ماكهل»000
واسكن١ يعم العم 01واطىء

نهابةط-اعلى سديل التفه_يل منالازل الىالابيد

ظهور<ودةورداءة ,وعلى هذا بنزل فول نمالىواذابتق ابزاعم ريه جلما

واختافواق» لاع الك 1

اللا مقال|ءن عياس م ىثلاون سهماهن

را" الاسلام ليتل با -دفاقاءها كاهلا راحم فكبا لنهله|اراءدّفةابلروااههم الذى ,وف ومعنى
'هذا الكلام هلميتل  1اام فأمانءلان ياءجميع ماأعس به» نالدى دوه

دلى الهعل وس فق د أفى> ميع مأ مسبه وى 1
تامد

ا

ورةفىسورةبراءةفىقوله لتائيوناإعابدون

الآبةوءشسرةفى سورةالاحزاب ف قولهانالمسبامين وا-1اتالآبةوعثسرةفى -ورةالؤمنين فىقولهقد
الالونون الذينه دادم ماشعوانالآيات وى مناك ر اا

سورة سالسائل وعنابنءمءاس

شاق
نمطة
تلمض
ب وااشار
لصال
اق
ورأس
ارةءأهن الفطرة #س فال
يعشم
شلل به
أرضًا فال! :لاه ا

والسواك

وفرق الرأسو نجس ف الجسدتقليمالاظافرو تاالفابط وحاق العانة وتان والاستنجاءبالماء (ق)عن

أبىهر يرة قالسمءت رسولاللهصلى اللهعليهوسل يقولالفطرة +س وروفاية +س من الفطرةالحان
نلفابط (م)عنعائث :قاتقال رسول الله لىاللهعليه
والاست<د اد وقص الشارباولنةااظيمافرو ا
وم عدمرهن الفطرةقص الشاربواعفاء'لاحدية وا واك والاستنشاق بالماءوقص الاظذاروغب_لى

البراجم وفالابط وحلق! لعانةوا نتقاص الماءيعنى الاسة.:جاء فالمدعس وسيت العاشرة الاأن تكون
المضمطه قالوكيم اتتقاص الماءبعنىاالالسعتنلحامءاقءااللفطرةالسنةوق ا.لمللةوقيل الطر يقةوهذه
الاشياءالمذ كورةفىالحديثو انهامن لطر ييلكانتعلىا  70اهيمعايهاأسلام ف ضراوهى لناسدة
واتفقت العاماءعءلى انهاءن ا الوامامعانهافتهد قي ل أماقص!! شاربواعفاءالاحية ف< .لكاوعم
ذانهمكانواءةهونلحاهمو بوفروندوار بومأوبوفرونهمامعاوذلك عكس الال والنظافة وأمااات اك

ا الاظفار فلاحمال
ٌواْلمضمطة والاستنشاق فلتنظيفالفم والانف من الطعام وااواو
ىالاصبع
والز ينهفائهااذاطاات قبحمنظ زغاواتتوى | وشحفووااغتال ال | لح انلعةد الظتهىفور
فائهجتمع فيهالوسخ و يشين ا نظرواًما<اق الءانةونته الارط فلاتذظف © اجمع منالوسخ فىالشعر

وأما لاستحجماءفاتنظيف ذلك اللحعن الاذىوا أماالحانفاتنظيف القلفةعمايجتمع فموامن ال.ولواختاف
العاماءى وبجهوفذهب الشافمى الىأنلان واجب لانه :كته اله!اءورة ولايباح ذلك الانفى
الواجب وذهب غيرهالى أنه  2:رول منخ كن|براهيمعالليهسلام ولرتآنأحد قبلهإى )عن أبىهريرة
رضى اللهء-:ه قالقال رسولاننهك_ل اننهعايهوسل اختان ابراعيم بالقدوم بروى القدوم بااتخفيف

والتشديد فن خفف ذهبالىأنهالسةملاللاتى بقطعمهاوءن دشقدالانهاسم موضع عن > ىبنسعيد
انوسمع سعيد بن المسيبيقو لكان ابراههمخليل الرجن أولالناسضيف! اضف وأول الناش قصشار به
الرب تبارك وتءالىوقارباابراهم قالياربزدونقىارا أ خرجه
لرب
اال
قب ق
اشب
ااسهرأذىال
مان
وأول !
فطأوق_ل ف السكامات |نهامناسك الدجوقيل بتلاهاللهبب_بعةأشياء بالكوكب والقمر
مااللامو
اللاهختبرابراههم

يان_لان
قل م
ودهوا
اذعول
وة ر
ياطحر
اارو
وبالن
رهنع
بظرفي
صالن
فسسن
والشمس فاح

بكامات وأحاهااليه وص هيأعنمل مهنفا ن أدىاهن حق التأديةوقام بموجمهن ا-لققيام ولعبمن
ء لقكابنل!لنبوة أو بعدهافقيل كان
ااه
تختلاغو
بوا
لناش أي
انه
اطن وهلينذتقاص م
وري
تر:ف
ونغي
|م
ديل قولهفىسياقالآبة انىجاءلاكللناس اماماوالسدب,تقدم علىال-بب و ةيل بل كانهذا
دقبل النبوةب ل
3

الاتلاء

(أوك) تدا بره

لقدرةمنهم لامهملمبكونوا:ةالين لدوقت اياثهونمب على الصدر (حق تلاونه) أى يقر ؤنه حق ققرراامنهق التربيلواداء
(يتاونه) حا م
اروف والتدبروالتة -كرأو يعملونبهو وم:تون عاقىمضهوبه

ولابغيرون مافيه» ن نعتالذىصل اللهعليه وسلم

(«ؤمنونبه) واإلة خمرالذينو عور أنيكون ,دلونهخبراجوالةخبراخر
فذلتسكعلاىلالمين)ونفضيلى!]م
عتمعلتيم)اأىعألي؟ (وأنى
نعم
ر ,باطدى ب(ابنىاسيرائيل اذكروانءمتى التى ن
)0
عزلمىعاالنىكم (واتقوا
حيراالراهب وقيِله ممؤء نوهل الكدابمئثل عبد اللهب سنلامواًصصابهوة لىه مأصحاب رسولاللههلى بومالائزى نفس عن
كه
(ومن كفر دفار

جعفر بن أبىطااب وكانواآل دعان رادا .:ان وثلابونرجلامناليه

وكنانيةه ن رهمان

ايلهعاءيوسم خاصةوقيل همالمؤمنونعامة (يتاونه <ق تلاونه)أى يقر ؤنه!5

مالخخاسرون)

الشام منهم

ا

ولا.دلون“ .افيهمن نعت رس ولاللةصل اللعهليه وس_لموقل معناهيشيعونه <ق اتباعه فيد لون حلاله
و حرمون حرامهو يعماونع<كمءو يؤمنون عتشاءههو يفون عندهو ,كاون عامهالى اللهتعالىوقيل

سيهراره
أمعان
ووافى
هكر
قوتفس
ئبره
ا تد
قوهق
حدبر
وا ت
معن

حمث اشترواالضلالة

ودنقه
اونه
تينليتل
(أرلئك) يعنى الذ

(!ؤمنونبه) أيصىدةون قباهنفاااننالآبةفىأهل الكتابفيكونالءنى اانوم نالتوراة الذى
لملدهصعلل٠. و سل لانفىااتوراة نعت٠ءودفتهوان قاناانهوائزاتى
,تلوها-ق تلاوتهاهوااؤ.ن بامح

المؤمئينعامة فظاهر (ومن,كفر به) أى عد مأفيهمنفرائ ضاللهونبوة جد صل اللهعليهوسلم

نافوسلشايريق ,لمنها
عدل ولاتنفعها شفاعة

ولاه ينصرون) همرقع

بالابتداءوا لبر,نصرون
والج-ل الار  2ودف

ليوما أى وانة-وا نوا

لاتجزى فيولايةب فليدولا

رهمون
صهولا
نفي
يعها
هم حيثاستبدلواالكفر بلاعان وهفوله-زوجل (يانى تنف
فيرسوا
(فاوائكه .الخاسرون) أنىخس

مرو وانعمتىالنىنأعمتعليكم) أىأنادى لديموصنى بكاراستئقاذىايا 8٠أنيدى فيه وتكر يرها_:ين
عد وف نمكرا قات ماع ( 5واف فضا علىالعالمين) أىواذ كرواتفض.لىايا معلىعالمى ارلياترينالتمكعاصىمنهم
ىللعهليو»سل وكررهافىأول السورة
زمان> وف هذه لآبةءظة ليود الذ نيكانوافى زمنرسولاللهم -ل ا
كيرالنعم (واتق وابومالا>زى نفس عن نفس شي أ) وفى هذ دالآبة ترهيب طموالمعنى

0

يدانه (داذ) 0

بامعشسر ننىا سرائمّل المرد لينكد الى ال رذينكهخافو -ذا ببوم لاتجزى فيه نفسعن تسناهيا(ولايقبل اذ(اءتلى ابراهمربهبكلمات)
مهاعد ل ولاة:فعهاشفاعة) أىلابقبل منهافدبةولايشفع طاشافم وهذاءنالما مالذى,براديهالخاص

كةو 5

الشفاءةعةد هالالمنأذن لهومعنىالا بةولاتنفعهاش فاعة اذاوجبعاهاالعذاب

والاختارمنا لظه ور مالم

ومست<ق سواهاهوقيِلانهردءلى الموودفى ةوطم ان آنانايث_فعون لنا(ولاهمينصرون)أى ولاناصرطم

نعلوءن اللهلاظهارماقد

معسرهم من اللهاذ١انتقممهم و قولهءزوجل( واذاتلىابراهمر بهبكامات فاعهنْ)ابراهعيمماسمأعححمى

علوعاقية الات_لاء ظهور

و٠عناه أبرحيم وهوابراهيم نتارخو«وازر بنناخور شبانروع بنارغو بفناخ بنعابرابنشاحبن

الامىالح-نى فىالشاهد

ارنفشد بنسامبنوح ءايه اللام وكانموادابراهيم بإاسوسمن أرضالاهوازوقيل دابل وقيل بكوى

والغائب جيعا فا-ذانجوز

ببراراهم
ىابألرض كورواذا
هضب
وىأر
وهىقربسةوماندالتكوفةوقي ل ران واسكن أباهنقلهال

اضافتهالىاللهتءالى وقيل

عايهالسلام تعترف بقط_إو جيم الطوائفقد ا وحد,ثافاماااممودوا لنصارى فانهممقرون بده

أترفون بفذ_إهو :رفون
أااللدعرابهفاية يضاتإويمع
و رفون بالنس_بةاليهوامهممرخأولادهو ما

علىغيره ,بدلانهممن أولادهوءن سا كننىرمهوخد امببته و لاجاءالاسلام زادهال ثلسرفاوفضلا-فك الله
تعا ىعن ابراهيمأمورانوجب علىالمشركين والنصاوىواامهودقبول قول مد صل اللهعليه وس لم

؛سكيفهمن اختبار ا

ومااشستؤيه الع دكانه

والاعترافٌ بد ويانلهانقياد اشمرعهلانباأوجبهاللةعلى ابراهم عليهالسلامهومخنصائص دينمدصلى
#شحنه ماكون منه<ى
شلرعكرب ف وجوبالانقياد مدصلىاللهعليه وسلم
اعللليه وسلوفذلك حنةعلىالبوودوالنصارى وامم
بجازنهعلى حدتب ذلك
والايمان بهوتصديقهوا أصلالابتلاءالامدان والاختبارليءرف-الالانسانوم_مى التكايف بلاءلانه

لم

وقرا ابوحثيفة رضىالله

 0رما احم رع عررااءينعباسرط التمعهماى دعامبكاماتم عن الدعاءفولالتخبرهل يبه المونأملا(فامين)أى

قاممون<ق الغمامواداه سن

ال اد يمن غيوتفر «طونوان ونحوهوابراهم الذىوف ومعناهفى قراءداألى <نيفةرجه اللفهاعطاهماطليه

م :ص منهشيأوالكلم ا تعلىهذا ماسألابراهم ب:رهفىقولهرباجء

لهذا بلداآمناواجه لنامساءين لاكوابعثة يهم رسولامنهمر نا

تقبلمناوااكلمات على القراءةالمشهورة#-س ف الرأس الفرق وقص الشارب واوا كوااطءضمةوالاستنشاق وس فالج الحتان
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 "10الاذعان طاواالا كتفاءمباع ن

,ايهودالذينكانوافى:زمنا
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|قار

#لى اللهعط.ووس لوقيلهم الادارى وقي لهم

مرشكيوالءرب (اءا) أىعلا( بكامن:االله)أى ع«انايانك رسوله (أونات:ن.ا ب 0

منثلاء نأصصابا حم )
ددقك

ودسالواموسىان
(كذاك قالالذين .قيقبلهم)اى كفارالام ! 8322ل قوطم)وذلكان المهو

هلا نألك عنم ماطمم
أللهجع,رة وانبب_مغه مكلامالنهوسا! وم
بر مهم

ممس_كلته فاخبرابنهءو1
الآيات بالس طْ

يؤُّمئوا بءدان بلغت
زهن رسوال ينه كلان

بولغت جهدك فىدعوت6هم

وهوحال ك:ذيراو بشيرا
و بالق أى وغيرموؤٌل

أومستأنف قراءة نافم
ولا:أل على النهى ومعناد

تعظيم ماوقعؤ.هالدكفار

من العذا بتكقول كيف

لارسل -0ش7امهت

اناي
علب وس اموقالواء ماقا

انيقل

أفواغموأفواط موقل تشابهت فىالكة روالقسوة و١اد-كذيب

الا انات) أى الدلالات علىبوه ماسر

لا

0

رو

0

يءنى ان المكذبين

وطلبه الك (قدبينا

عق انانا.ال راتد ماجاء به عمد

ذرلانوم
,لك
م من المكوراات الباءرا تكافية 1ن كانط لبالايقين واماخسأهلالابقان

ه ,أهل التثرت قالأمهورومعردوؤذالاث_ماءءلى بقين وقوه عزوجلٍ (اناأرساناك بالحق) أىبالصدق

أبناولةيالسلام وقيل معذاهانالم ن رساك ع ازا رجلناك إلى (بشيرا 0امك
وقالابن عماس بالقرار
بالعظم (ونفيرا) أىمنذراوك#وفالاءدائىواً هل م #صاجتىبالعذاب الالم
لاولءاىواًه_لطاعتى بالثوا :

(ولاةأل) قرى بفتّحالناءعلى النىهق,الابن عباسوذلكان النبىصل اينعليموسم قالذاتيوماوت
هر ى مافعل أبواىفنزات هذه لآبةوالممنىاناأرسلناك لتبليغ مأأرسات بهولا أ لعن أصصاب اجيم

بلية فيتقاللكلا:ألعنه
وقيل نهى الله نبيه عن
السؤال عن أحوالالكفر:

ج>مالشدةاخجهاود 1

حين قالليت شعرىمافءل

نأمهلهم تبعوهفاتزل
ول اطدنةوو إظلمعونه انها
ةليه
صلىابلع
ب.ى
علتهم) وذلك انهمكانوايسألون الد
تنيم

أبواى (دان نرضىعنك

ا رضون بهاوا ا يطلبون ذلك تعللاولارذون.نكالايا باع
اللهه ددالا بةوالمعنى انك وانهاد تتهمفل :

وقرى' د
ماأرسات

بم التاءو,رفعاللامعلى ال-بروق_.ل على الذنى والمعنىانا ارشلملك بالحق اتبايغ

بهفانماعليك البلاغ واس تمسؤلام

نكفر (ءنأدصاباجم)أىءنآهل

تارسك

مره

سم الذار  3قولهءزوجل (دان:ترذضىع:ك!امهودولاالنصارى حتئن

اليهود ولاالنصارى دى

تمنلبتعهم) كانهمقالوالن
لمان
رضىعاك

علء وسلمحين كان:هلىالىبدت هدس فاماصرفإاةللَهااللتىا لكعيةأوامنهأن بوافقهمعلى د ينهم
فانزلاللهتعالى وان ترذخىءن.ك الود يعنى الاالمبوديةولا التدارى يعنى الاإلنصرانيةوهذاثيئلا ددور

ىرجلواحدشيا نفوقت واتلتوحوفرةجع
فف
اذلاجتمع ف

ع

7

تي (قل) أى

دنا اقناطامنهم1س1و7

امد

اللهءن دخوط .فىالاسلام

امد 01عواءهم) يعنى أهواءاليهود والتصارى فوايرضيهمعنك وقيل أهواءه .أقواط .النىهىأدواءا

فذ كراللهعزوجلكلامهم

(فلان هدىالله) إلدى
ركى لعباده (هواطدى)

أى 0

وهواطدى

كله لس وراءه

هدى

 : 0بن اننهالذى هوالاسلام (هواهدى )أىصمح اكه بىهدى (واكن! بس

ناقبلتهىقبإة|براهم عليه
وبدع (بعد الذى جاءك منالعل) أىالبيان,إندين اللههوالاسلام وا ا
ا

ال

أعمك د قوم بك (ولانصير )أى .نصركوعنعك

خطاب لان صبىالنه-له وسلموالاديهأظهوالمعنىانا 5
نعفقابهوقيل فىقوله وائن انبعت أهواءهمانه
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ذلك اولاظ/الكفرةوعتوهم روى
ل1ااق
اان
المؤمنين أنيبعاشواءهم فذ_لاأن!تواواعايهاو بلوهار عنهوا المؤمنين٠نها والمدنىما ك

أنلهايدخل بادلتمقدس أحدمن |انصارى مانلاكرا خيفة أن يقل وقالةتاد ةلابوجد نصرافى فىبدت |اقد
التةصبى اللعايهوم ألالاحجن بعد هذا العام مشمرك وقيلمهناه'لنهمىءن مسكينهم من الدخولوا الل

سالابولغضر باونادىرسول
كم لهزهالىوما

كانلكأن تؤذوارسولالله (همف الدنياخزى) تلو ىللحر د *١لةبضرب جز بةلإذى (وطم ف الآخرةعذ ا بعظيم)أىالنار

مانبينطماق )أىمنبعدءلمم بان علىاق أوححسسدددااأمتىّبالغامئبعثامن أنصفلوسهم (فاعفواواصفحوا) فا-لكوا
معهم سديلالعفو والصفح جمايكونمنهممناهل والعداوة (حتىيأ النهبامسه) بالقتال(اناللهعلى كلثئ قدير)فهويقد رعلى
الاتتقام منهم (وأقموا الصلاةوا تواالزكاةوبانةد الانفسكمن خير) من حسئة صلاةأوصد قةأوغيرهما (غدومعندالله ) دوا

ثوابهعند ه(اناللهعاتءماون

اب
تهل
لرىك)لا
انضا
أو

عوسلداحرم ذلك لانهم حسدهعلى تلكالنعمة .ن حيث انهانعمة بلمن حيث انهتوصل يتلاك النعمة

من المهود والنصارى أى

ولىااللثمفساد © وقوله(منعند نفسهم)أىمنتلقاءًنفسهمويامهماللهبذك (من بعدماتبين

وقالت المهودلن يدخل

ط,الحق )يعنىفىالتو0,

اجنة الامن كان هودا

(فاعفواواطفحوا) أىةفنجاوزواجما كانهمهمن اساءةوحسد وكان هذا الامى بالعفووااصفح قبل

وقالتالنصارى ان دخل

أن يؤميبالقال (حتى بأابامىم) أى بعذابهوهوالقّل والسبىلبنىقر يله والاجلاء والنىكبنى

الجنةالاءن كناصنارى

الاضيرقال ابن عباس هواأمىالنهلهبقتاهمفى قولهقات:أواالذين لاؤم نونبللمولاليوم الاخزالابةة (انالله

قلف بين القولين ثقةبان
السامع

ودنهحق لايشكونفيه ف-كفروابه حسداو بغيا

على كلشئقدير ) ذيهوعيدوتهد بدطم (وأقموا الصلاة وانواالز كاة) لاأم اللهالمؤمنين بالعفو

ل

قولهوأمنامن الالباسلما

والصفح عنالبوود مهم

ملصلاةوايتاء الزكاةالواجءتين ونه ذلك على
افيهصلاح أنفسهم من اقا ا

ساثرالوا باتم قالتهالى(وماتقد موالانف > منخبر)أى»نطاعةوجملصالإوقيلارادبا برالمال

عم من التعادى ين

0

الفر ,ين وتضايل كل
واحدء:هماصاحمهألاترى

0

لاقام

الىقولهنهالىوقااتالموود

د

#الاا

يعنثىوابهوأجر»حطتىعروانيل

00

رب

لذةالامنكان مهودياولادبن الاد/ن المبودية
هوجمهائد (أواصارىم واذلليكوأوندقالوالن ابلدم

لبست النصارى على م

وقالتالنصارى انبدخل ا+نةالامن كاننصمرانياولادين الادينالاصمران.ةقيل نزات فوفد نحران
وامعلبودف خلس و1
كوا نارق اجهن

ااهودءلىثئ وهودجع

عهوسل فكذب
تسر لم ي

بعضهم بعضا 6دعواهقال

الله (نلك أمانهم) أى شهواتمهم الباطلةالتى ءنوهاعلى اللهبغيرحق (قل )يعنى يات (هاتوابرهانتم)

هائت كعائد وعودووحد

| أى عوعلى دعوا كانالل:لايدخلهاالامنكان مود ياأونصرا نيادون غيرهم (انك::ثمصادقين)

الجراعناه (تلكمانم) بعنى فاندعون ف ثمقالتع ىاردا عليهم (٠الى )أىلدسالامىكانزمونولنكن (+نأسلروجههلنة وهو

اا نيا الى الانانة
المذكورةوهى أمنيم.أن

لاينزل على المؤمنين خير

محسن) فانهالذى بد خلالحنةو ينمفيهاومعنىاس 1وج »للهأاخاص ف دينهلته وقيل خاص عبادتهلته

وقيل خض وعتواضع ننهلانأل الاسلامالاستسلام وهحواضو وعان-اخص الوج_+هبالذ كرلانهشرف
الاعضاءواذاجادالاف ان بوضعوجيءعلى الارض ف الود ف دةجاديجميعأعضائهقاعم و بننفيل

امثلقالا
صالخاردضرتح
وأسامت وجهى ان أسامت « له
ممنت ه لهالزن تحمل ع نبازلالا
اى ل
سوجه
أاءت
وأس

بردوهم كفاراوام نمم

-

ى_إهلله (فلهاجرهعند
نى بذلاك استسامت اطاعة»رنء استسل اطاءتهالارض والمزنوهوحسن أىف م

أنلادخل الجةنغيرهم

0

د امن الباطزة ر
رول

ٍ قوله

(وقا!ت|اموودلاست النصارىءلى شوموقالتالنصارى لست اببودءلىثئ) نزات فى هود

ترهائ -كم)هامواعج:
قها ب
 5ل الاضحوك(ل

اختصاصم بدخولجنة
على

المدنه

ومتضل بةوطم لنيدل اهن الامن كانهودا أونصارى وتلاأمانيوماعتراض (ان كنمصادؤين)
هضر
وهاتءنزلةهاءيعنىواح
ك(ى)"تخسر
فادعوا

عر

لهلايشرك بهغيره( ره وحن )مصدق
الحنة (من أسروج» لله) منأخاص نفس ه

بالقران(فلو جر٠ه)جوابمنآأسل و« وكلام مبتّدأمتضمن لمعنىالمرطاى إلرىفاموام (عندر بهولاخوفعايهم ولاه حزنونوقالت .

لىنعلصىشايرىلدست! يهودعلى تئ)أى عل :ىبذصئبح بوعد ب وهالواوى
اار
لتاتلنص
قدلابسس
الويهو

(ألمنعزأناسمعلىكلثئقدير) أىقادرفهو يقدرعلى الميروعل مث(أتعرأن

()84/1

الهلهملكالسمواتوالارض)

شْفانسخ ا ال اىلايسركانا سهلف العملكالذىكان على المؤمنين من فرضالق :يلايمل”م نسخذلك فسكان

وه 2
عأاشعيد
يهم ٠
لخ ا
شق ك ناأ كل ف الثوابكالذىكان |
خبراطمفى عاجلهم لسةوط التعب والمثقة عليهم وم
10
الى
2
اانس
0

مندوناللهمن ولى)بلى

فكل سئةأثقلعلىالابدان وأشق منصيام أيماعمدو دفات
كان ثوابهأكلو كثرأما افلثكلنسخ

أمرم (ولانضير ن)اصر

التوجه الى.هتالمقد س وصرؤهالى| لس#عحد الح
رامواستواءالاجرفى ذلكلانعل المصلى ااتوجهالىحديث

أمءالنةتعالى (ألْتعأنالتةعلى كلثئقدبر) أوىاعللتىابلدنسيخلوالمعنى ألمتملباتجدأنى قادر

على نعو يضك بمانسخت من أحكاى وغيرته منفرائضىالتىاكفنتترضتهاعليك ماأشاءماه وخيرلاك
ولعبادى المؤمنين وأنفعلكو لهمعاجلاوجلا (المتعلأا انلللسةلمهمولكاتوالارض) يتعنعىأانلهك

وتةق-ديره بل أتريدون

هووالتسهرفسا
فالطس_م
اوائت و
هال
ماراضدونغيرم حمفبهماوفهافيهما_اشاءمن أمسونهى
ونسخوتبديلو
ْ

:

:

1

/

3

١

1

1

نعم من العذاب (أم

1

هذا الخيرواأن كانخطاباللنى صل اللهعليه وسلملكنفيهيكذيب اموددالذين! نكروا

ال
خ ويخدوانوةعسىو جد عاهما الصلاةوااسلام فاخبره ,اللةأنلهملك السمواتوالارضوان

(أن تسألوارسولم 3
سدّل

0

و

0 80

1

الخلقكلهمعبيدموتحت تصرفهحكفبهاايشاءوعايهم السمعوالطاعة لآومالكم)يعنىبامعشيراس ١ الجعل

* قبل

1

ام 00

1

:

لن الصغاد  8اوودم

لناأرض مكة فنهوا أن

عندنزولالعذاب(من دون الله)أىمماسوىالله (منوكى) أبىوقرصديقوقيلمن والوهو || .

المقيمبإلامور (ولانضير ) أىناصر يمنعكمن العذاب وقيل معن الآبةولايسالمكأويمهنون بعد
الثهمنقييمامكولاسيربيوبدو يقو ىيأكعلدانكم © قولهعزدجل (أمترندونأنتسألوا أ
رسولم) نزلتفاليهودوذلك أنهمقالواياتدائتنا بكتاب.ن السماءجلة كأنىموسىبالتوراةوقيل

0

حانقالوا اجء-ل لنااطا

انهسمألوارسولاللصهل اللعهليهوسل فقالوااننحؤتءنىلتكأنى اللوهاملانكةقبيلاكاسألقوم (ومن ينبدل الكفر

موسىموسى فقالوا أرانالالىتةجههرذةفهانازللانآتءبتءةوالمعنى أثريدون وقيل بلئرهندتوسنأألوا بإلاءان)ومن ترك الثقه
هىوسلم (كاسئل :وقمىبملن) .وذلكانمومى سألهقومهفقالوا أرنا||بإلآيات الىغزلة رشكفيه:ا
يصل
لدا
راسولل>ن يهعنعىم
هوسم (ومنيتبدل) يأسىتبدل(الكفر بالامان فةدضل سواءالسعيل) قصده
يصل
اة د
عنبو
نلىهحة
لينع
ابراه
وال
هنومن يلتارلدسكفر بالامان خطابلاؤمنين أعامهم ووسطه (ودٌ كثيرمن
سواءالسبيل) أأخىطأقصدالطر يققووقيللا
األنبهودأأهنغش وحسدوانهم يمنونلاؤمنين المكارهقنهاهمالنهتمالى يأقنباوامن المبودشياً
يدصحونهم بهفىالظاهر وأخبرهم أن منارندعن د ينهفةدأخطأقصدالسبيل فؤفوهءزوجل (ودكثير

أنيرذوكم (من بعد

ن البيودوذلكأمهمةالوالحذيةة بنانانوعمار بنياسربعد||ايمانكم كفارا) حال ,
ربةمفى
فالآ
ثتهذه
من أهلالكتاب) نزا
عما الىديننافنحن أهدىس_بيلامهك فقالماربنياسر ||كمأنىيردونم عن
جربت
راه
امقم
فىال
وقءةأ دل وكامعل
كيف نقض العهدفيكقالواشدب قدالانىعاهدت انلا!كفر يحمدصلٍاللةعليهو .م عست قال || 2 3ه كافر تن زات

هر بأو محمد رسولاو بالاسلامديناو بإلقرآن ||حينقالتاابهود للسابين
لرضي
افقد
بأنا
الببود اماهذافة_د صباوقحاذليفة ت م

فخبقراهسباذللكاصبت ||بمدوقعة أحدأمتروا الى
اماماو بالكعبة قبلةو بالمؤمنيناخوانائمانهماأتيارسولاللههلىاللهعليهو سل فا

اميروافلحمافانزل اللةتعالىودأىتنى كثيرمنأهل التكتابيعناليهود (لويردونكم) أىبامعشس ||ملأصابكواوكتتم على .

المؤمنين (-ن بعداعانم كفارا)  +أىترجءونالىما كنتمعليهمنالكفر (-سدا) أى
بقهاور :نايكورنمع فذىلاكزساىلتها
سد و-نسداوأد_لالحسدكنى زوال|(:همةعمن ح
والحشدمذموملماروىعن ألىهر برأن النىصل اللعلي» وسلقالايا؟والحسدفانال+سديأ كل

السنات  5كل النارالطب أوقأالاخلوعشجبه أبود اودفاذ أن امللعهلىعبدهنعمةفقىر زوالا
عنهفهذاهوا سد وهوحرامفاناستعان بتلكالنعمةءلى السكفر والمعاصى فمَنىآخر زواطاء»:هفلس
الللسسس

شم

وت تت تت

تتم ا

متوتيت م

وت

م

22

الح_ق لاهزمهم فارجعوا

إلى ديننا فهو خيرم
(حسدا ( مفعوأل له أى

لاجل المند وهوالاسف
علىاظير:عد الغغر

؟ قولهأىترجعونعدممللااءنمة»للنظمالشر يف اه مصجمحه

ع,
لىت كل
جلكعان
ومنها أن قهدجاءفى التوواةانانلهتعالى فال لنوحعالليصهلاةوالسلام عند روج منالف
دابةما كووللالذكر يتنكو أطلقت ذلك لكنمانهتعاليحوم علىموسى عايهااصلاة واللاموعلىبنى
زاوج الا للاخت رقدحومهءلى من
نسليامك
اسرائيل كثيرا من الي واناتومنهاأ نآدمءليهالصلاةواال

بعده وعلىموسى ليه|أصلاةوالسلام قثتبهذاجوازالة.ح وحيثثبت جوازالنسي فةداختلفوافيه
علىوجوه أحدهاأن اقرآننسخجيعالشرائع والكتب القدعةكالتوراةوالاتخيل وغيرهماالوجه

الثائىالمرادءن النسخ هونسعالقرآنونقف٠4ن الاوحالحفوظ الىسماءالد نياالوجهالثات

وهوالصحيح

يجوز النديخ بالكتاب

خير يائىبعدهوهواارادبقوله
آبدا
لات
اآي
الذىعليهجو ورالعاماءأن المرادمن النسخ هو رفع حكبعض ل
يأرتء أنومهشاهالان الآبةاذا أطلقتفالمرادمها آناتالفرآنلانههو
خا ت
منساه
نمساخ منآبة أون
تعنالى
باباللاسنة الماواترةواستدل بهذهالآبة
خكت
سالت
المع ودءندنا بلإمسئلة )دقااللشافى رضىالينهنع:ه

وال :-ه «مفقا وع2ةافا

وهو أنهتعالىقالمنانسخ منب أوننساهانأت ير مه أومئلهاوذلك ةيد أنهتعالى هوالآتى والماق

الفعل فاللاامعتزلةواتما

واباحوتزلناسوخةوالحكم بهدهومن جنس القرآنوماكان منجنس !اقران فهوقران وقولهناتمحيرمنهاييد أهنواهلمنفرد
والحم

دون

والتلاوة دون

التلاوة

بالانيان بذلك اله بروهوااقرانالذىهوكلام النهدونااس_نةولاناك_نةلانكون يراهن القرآن

الك

ولامثلهواحتج ال جهورءلى جواز نس !!-كتاب بالسنةبانآيةالصومةللاقر بميخنسوخة بقولهصلى اللهعليه

عذرف لانكونالميراث <ةالاوارث نع
اه.ضإنه
ونسخ وصفباحك مثل وس لاوصية لوار ثحاب الشافىىراضلنىهتءالى عن
الزيادة على النص فانهنح من صرف ا اللوىصية فثيثأنآنةالمبراثمانعةمنالوصيةوتقريرهذاو بطه «عروف ىأصولالفقهثم
را ]نعل وجودهااجفداز فعحكم:و:لاونهكاروى عن أىنأمامةبن-هل أنقوامن الصحابة
االنلسخقف

اله والانساء أن يذهب
و
أ
حفظها عن القلوب
فقال رسوا لالنةصلى اللعهليهوسلمتاللاكسورةرفءت بتلاوتهاوحكمهااً و جهالبغوى يغيرسندوقيل

قاموا.لةليقرؤاسورة فليذكرواءنهالاسماننهالرجن الرحيمفغدوا الىااللنىنصةلعليه وس فاخبروه

خرت
نؤخرهامن نىسأأتأ

انسور ةالاجزا بكانت مل

نعهو بقحكمه
ا موارف
لاتى
نالث
سورةالبقرةفرفع ادضهائلا وو ححاالجىه

جاباولهس علىمنبررس ولانه صب اللهايه
ولخط
مثلآنةالرجمروىءن ابنعباس قالقالتمرب ان
وسلم ان اللهبعثتمد ابالمقوأئزلعليه السكتاب فكان فمأتزلعليه آبةالرجم فقرأ.اهاروعيناها

ه(فاخشى ان طالبالنا سزمان أيقنولقائل
دهوس
عهعلي
بلل
الى ا
نهد_
جالن
رسول
وجمر
با إبةخيرمنهالاعياد أى وعقلناها ور
ايه العمل عهااً كثر مانحد الرجمفى كتاب اللهفيضلوا بتركفريضة أنزطاانتهوان الرج.فى كدابالله-ق علىمن زقىاذ! أ
للثواب (أدمثلها) فى أحصن من الرجالوالنساءاذاقامت البينةأوكانالحبل أوالاعترا ف خرج.همب_ل ولابخارى نحوهالوج-ه

ذلك اذلافضسياةاءءض
الآياتعلى البعض

الثااتمارفعحكمه خوطتهو:لاونهوه و كاثليرقفرآنثل آنةالوصيةللاقر بينونسختبابة
المبراث عندالشافىى و بالس:ةعندغيرهوانةعدة الوفاة باحولندختبا بةأربعة أشهروءشسراوآبةالقتال
وهى قوله انيكن عمشكسرون صابرون يغلبوامائتينالآية نسختبقولاهالآنخدف النهعتك وعرأن

ضفعيفكاالآية ومثلهذ| كثيرف القرآنوأمامعنىالآبفةقولهماننسخ منآ ةبأىترفعهاأونرفمحكمها
أوننسهاقرى” تضمالنونوك.رالين ومعناها تثبتهاعلى فولقكال!بنعباس نتركهالاننشخها وقيسل
معناه نبتارمكهافعلى هذ!يكن النسيخالاولرفع واالقىامةغيرهمقامه والانساء نسحمنغيراقامة

غيره قامهوقرى" ننسأهابفتح النونالسين و بالهمزةومعناها نؤترهأافلوانترزهفع تلاوتهاونؤتر
حكمها كاي الرجم فعلىهذايكون النسخالاولعنىرالفتلعاوةواله>-؟قالس_عيد بن اليب وعطاء
لاهمن نسخت الكتاب اذاتقاتهالى كتاب]خروننساهاأى
عآن
ماننسخمنآفنهْوةمائزلمن الجقرآ
عىي؟ وأ كثر
لال
هنفع
سهوأ
اخلرهلا وونتحركاهالفمحفوظ فلانتزها (تأتخيرمنها) أأىبما
نؤ
لهىكل واد (أومثلها) فأاىلمنفعةوالثواب أ
الل
عما
أة خيرنمآب لانكتلا
نناآهئ
لجاورم وادس مع

2

وقوأوا انظنا)اكلامسنامون,تمولونارسوا لاتمسل اشعايهو.سل اذا أل عقليومشياأً.نال رعاعنا بإرسولاللهأى راقبناواتظرتاحنى
تفهمهونحفظءوكانتلليهودكلة يتسابونبواعبرانية أوسر بن وهى راعنافاماسمعوابقولالمؤمنينراعنااؤترصوهوخاطبوابه الرسولرهم
يعنون بهتلكالمسبةفنهى المؤمتونءنهاوام واماهوفى معناهاوهوا رننظامن نظرهاذا اتنظره(واسمعوا) وأحسنواسماع م ياوامكبه

راسوللاننعلهلايهوسإو يلقعليكممنالمسائل! ذان

(ا/ا)

اوكلانلبعارفايغتهئود سلمأعتنهامن ك0
قطا
أعالىعته قففن

واعية وأذهان حاضرةحنى لانحتاجوا الىالاستعادة
وطلبالمراعاةأووا-مهوا

لاسر أت

عليهءوس لملاضضر بفنقعانلوا أوالم تقولونهافائزل اللتهعالىياأيهاالذين آم:والاتقولواراءنأى لكى
له
لاجد اابهود بذلك سبيلاالىثم رسولاند هاللىله ليهوسل(وقواوا انظرنا)أى!:ظرااينامعونقا

اسماع قبولأوطاعة ولا

يكون مماعم كسماع
اليهود حيث فالواسمعنا

اتتظرناوتأن بناوفهمنا (واسمعوا) أىمانؤصي ونه وأطيهوانهى اللهعبادهالوّم:ين أن يقواوالنبيه
تمدصلىاللعهليهو» لراعنالثلايتطرق أحدالىشه وص همبتوقير«وتعظهه وأنيتخيروال+طابهم_لى
اعلمليه وس من الالفاظ أ<سنهاون المعانى أدقهاوان سألوهي ألوه بتبجيل وتعفايم ولين ولاتخاطبوه وايهود الذبنسبوارسول
| ايسسراليوود (ولا-كافر بن)يعنى اابرود(عذاب ايم)أى.ؤل(مايود)أىأىمايحب (الذبنكذروا اللصل اللهعلي»ه وسل
مألايمي)ملومد
من أدهكلت|اب) ياعلنبىهود (ولاالمركين )ياعنلىعابودثان ل ناالتكفراسم جنس ته نوءأانهل (ع(ذاب

وعصينا (والكافر بن)

كتاب واهلمذبن بدلوا كتاموىوكذبوا الرسل وعبدةالارثانوهم منعبد واغيرالته (أن,خزلعليم من

خيرمن ر بم)يعنمى أنز الللهءزوج لعلىنديهصلى اللعلي وهس لمنالوحوالنبوة وانما كرهتاايهود
او بغياءنممعلىالمؤمنين وذلكأن ال مين قالوالفامم من اليوود
هاك
وأتباعهم منالمشمركينس ذل
خيرافانزلالله
عىليه وس قالواماهذا الذىندعون اليهخيرامنحن فيهوثلاولدودكان
ّدهصل
انولابلمحم
آم
ته
مص
بىو
ذال
ب تهع
هذم (واللهبة ص برتهءن يشاء)يعنىأن
ببةاك
يهالآ
تعالى هذ

ورسالتومن يشاء

الذرن م وامن أهل

الكتاب ولا المشركين

أن يخنك علبك)
وبالتخفيف مكى وأبو
تمرو (خ«ينرمنر ب)5

من عباده و يتفضلبالاممان واهدايعةلىمنأحبمنخلقهرح ةمنهطم (إوالثةذوالفضل ااعظيم)يم أن

مالناولى لابيان لان

كل خيرنالهعماده فد ينهمود نياهمفانهمئهابتداءوتفضلاعليهم منغيراستدقاق ,حدمنهم لذلك ب لله

الذين كفرواجنس نحته

الفضل والمنة خعلىقه و قولهءز وجل(ماننسخءن آنةأوننساها) الابةوسببنزواطلاهمنشسركين قالوا نوعان أهل الكتاب

همحلافه يوقولاليومقولاويرجمءعنهغدامايقول الاءن

والأعثر كون ١والتانكه

أر اللتعالىعنهم بقولهواذا يادناةنامكانآنةوا اهعم عايقنازللوااف فتنرتفا تل
تلقاءنفتهكخي
سخ وأنههنغندهلامن عندتمدصب اللعهايه وسلم
لةنف
اكم
مانتسخ منآابلةفآبيبنةهذوهجهالم
وأصل انسح افلىاغة يكونبعنىاقل والتحويلومنه النكستخابوهوأن؛:قلءن كتاب الىكتاب

مزيدة لاستغراق اير

اأنيتمادمى أصحصابهبامي مبنهاهم عنهويام

تر لواذيلقكتضىازالةاادورةالاوفى بليقتضىانباته* !فىكنتابآتخرفعلى هذاالمعنى يكونااقرآن

والثاك_ة لاتداء الغابة
رالميرالوعى وكذلكالرجة

ترجته من
صب
(والله ع

كله منسوخاوذلك أنهنسخمنالاالوحفوظ ونزلجلةواحدةالىسماءالد ني واقديكونالنسخيمنى الرفم يشاء) يء-نى أنهميرون
والازالةوهوازالةمئ بشئيعقبهكفسخ الشمس ااظل والشيبااشباب فعلىهذا المعنىكون بهض القران

بكه
قح ح
منوخاو بعضهناسخاوهوالمرادمن حكهذ«الآبةوهوازالة عال
لإفصلقحك النسخ) هوفىاصطلاح العاماءعبارةعن زفمالح الشمرعىبدايل شرعىمتأ توءنه
والنسخ  1عقلاوواقعسمعاخلافالايرودفانمنهمءن بيشكرهءقلالكنه متعهسمعا وشذتطائفة
قليلةمن المسامين فاندكرت النسسزاحتج ورهن ال4ين علىجوازالنج ووقوعهان الدلائل قددات

على نبوةاملدنصةلىعايه وسإ ونبونهلاتد الام اعلقودباافحزوهون ح شرع»ن قإدبفوجب القطع
بومالسبت ولح رمهءلى من كان قبلهم
بالشمجولناعلى ال.هود الزاماتمنها أن اننهتعالى حرمعامومالعملفى
7خ

يج

سي

ص

لي

ل

م

أنفسهم قن إن وى

لفييهحمسدوةىوما>بون
أن سول عليم ثئْ *نْ

الوحى والهعختصالنبوة
من يشاء (واللهذوالفضل

العظم) فيه اشعلربان
ابتاء النبوةامانفضل

1ك

ا العظيم ولاطع:وافى النسخ فقالوا آلائرون الى د .امي | مايهيامىم بنهاهمعنه ويام همبحكلافهو يقول'!.وم ؤولاو برجع عنهغد انول

منسآها) تف يرالنسخلغةالتبدي ولشمريعةبيانانتهاءالك الشرعىالىالذتىفرفر أوهامناسغرارهإطريق
(مأانُنسوخنف

التراجىفسكانتبديلافىحقنابيانا>ضافى<ق صاحب الشمرعوفيهجوابعن البداءالذى يدعي منسكروهأعنى اليوودوله حم حثمل

الوجودوالعدمفنفىسهل يلءدق رباهينافى النسخ من توقيتوتايدثت نصاأودلالةرشرطهالفسكن من عقدااقاب عندنادونلمكن من

(ومايعامان من -د) ومايعلالملكانأحدا (حنى.ة ل دتى شوماهو ينىعداهو يقولاه (اماتحن قتنة) ابتلاءواختبارمن اللهز

تكفر )بتعامهوالعمل بهعلىوب »,ون كفرا (فيتعءون منهما) الفاءءملفعلىقوله,عامون الناس اسحرأى يعامونهم فيتعلمون م

الحر وال-كفراللذين دلّعلم_ما

والسير 6-0
أحدأى فيتعل الناس
الماكين (ما«فرقون به
بينامرءوزوجه) أىعل

السحرالذى يكون سببا
ف التفربق بان الزوجين

شدوز
نهعن
لالل
ادث
هن ح
با

واخلاف اثتلاء هنه

واشحركقيقةغند أهل
السنة كثرهم الل وهَعَنحَد

وعوبه

ل
يو
يتزلةه
المع

(وماعم بسارين به)
باحر (هن ذال
بإذنالله) لعامه ومشدثته

(ويتعامون مايضرهمولا

ينافعلهمآ)خفرة وفيه
دليللعلى انه واجب
الاجتناب

الفاسفة

كتعل

االتلىتغرجاولاىية (ولقد
عاموا) أىالهود (ان
اشتراهم( أىاستبدلماتتاو

اىب
ت عل
كاطين
الشي

الله

(مالهفىالآخرةمن خلاق)
مدن تاب

(وليئس

ماثمروابه ذاةنفسهم) بإعوها
و تانق العإعنهم بقوله(لو
كانوايعامون) معاثيانه

طلم بقولهولقد عام واعلى
سبيلالتوكيد القسسمى

لانمعناءل وكانوايءملون

بعامهم جعلهسم حين م
يإعملوابةكائهم لايعامون

قولهكفرواوسسامون!اناسالسحرأوءلىمطمروااتقديرفيأتون فيتغامون

)2

| علىاللائكةوالانبياءوؤد ذكرالتهعزوجل فىهذهالآياتافتراءالييودءلى سلوانأولائمعطفعلىذلكقمة
هاروتوماروتثاناومعنىالابةو ماكف رسايان يعنى بالسءد رالذى اذتعلهعليهالشياطين واتبعتهم فى ذلا
الهودفاخيرءنع افتراهموكذبهم وذسوياأيشان لوابعنعلب الفسك
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ءاالاولانى

القصةان 'ينهتعالى قال إللا_:كةلوايلتعماابتليت به بنوآلدعمصيقوف فالواسصانك ماكان ينبنىلناأن
هانوامء ومينقبل ذلكفلايقمهدامنوم الوجه
نعديك وفيهردعءلى الله تهالىوذلاك كفروقدثبت أنمك
ان انا
الثائىأنهماخيرابين عذاب الدن:ياوءذاب الآخرةوذللكفاسدلانادنهتعامىلاخ يرمنأشسرا

000ف

كدت نو بتهمافلاعقو بةعلموماالوجهالثاثأنالمرأةلالؤرتة

وركباوعظم اللةقدرهاعيث |قسممهافىقو|لدؤلاقمبالحنس الجوارىالسكنس فيان بذ
ا

و

ا

«الوجوهركة

به لملاسكةعنكلمالاليق#نصبهموقوله تعالى (وما

يعامان منأحد<ٍتىبقولا) يعنىومايعامان؟ حداحتى ,نص حاد ولاويقولا (اماعن فتنة) أىابتلاء

وعنة (فلاتكفر ) أىلانتعل السحرفتعم لبهفتكفرقيل يقولانانمانحن فتذةفلاتكف رسبعمرات
هاذا! الرمادفبلعليهفاذافعل ذلك خرجمنه نور
ذانأفى قبولنهعحهماوصممالعتلعىليم يقولاننتله
ساطعفىااسماءفذلاكالامان

والمعرفةو:خزلشئ أسودمثل الدخان -تمىسبادخمله_هوذلاك غض الله

تعالى(9يتعامونممهما)يعنى منالملكين (ما«.فرقون به بين |1رءوزوجه)أىءلم المحرالذىكون سديا

افاتىفريق

 0عند هاليغضاء

بين الزوجين كالمو بهوالخييل والنفث فاىلعقد

والنشوز والخلاف بين الزوجين ابتلاءم٠ن اللتهعالىلاأنالسحرلهتائيرفى نفسهبدليلقوله (وماهم) يعنى
السحرةة (إضارينبه) أىبالسحر (منأحد) أىأحدا (الاإذنالله) أى بعامهوقضائه وتكو ينه

فالساحر +سمحرواللةزعالى,قد رو كون ذلك بقضائهتعالى وقد رنه ومم.شضيحثهته (و:تسلو عايطولاهم ول

يشفعهم) يعنىالسسحرلاتهم نقصدونبهالشسر (ولقدعاموا) اي

(نناشترام) أىاختارالسحر

(مالهفى الآخرةمن خلاق) يعنىمالهنص ب ىالط:ة (وليئس ماثسروابداًنفسهم) أىبإعواحظ أنفسهم

نوا يعامو,ن)فانقلتكيف 1نب اتننهطمالعرأاوًلافى
ااق
ناح
ك
وء و
للد
حيث اختاروا السحروالكفرءلى ( ا
مواان من اشترى
ع قاات
دون
قولهوثةدعامواعلى التوك دي القسمىثم نفادعنوم؟”خرافىقولهاوكانوا ,ةعام
السحرمالهفى الآخرةمن خلاقثممعهذا العخالفواواشتغاوابالسحروتركوا العملبكتاب اللهتعالىوما
جاءتبهالرسل عنادامنه-مو لغماوذلك على معرفةم:نهمبمالمنفعلذلكمنهم» نالعقابفكانهم حينم

يعمأوابعامهكمأنوامف لخانمئه (دلوأنهم) يبعنىامود آمنوا) عمد صلىاللةعليءوسل والقرآن

(واتقوا) بناليهوديوةالسحردماهم نو بقمعننادنة)أىالكانثواب يهم(خير)طويعنى
هذا الثوات ؤاوكانواعامون) تغوداك ةُُقولهعزوجل (يأيهاالذي نآمنوالاتقولواراعنا) سبب نزول

هالذسهاالمآبيةناكنانوابقواونراء:ايارسولالنهمن المراعاةأى! رعناسمعك وفرغي اكلامناوكانت
هذ هاللفظة سياقيصا بلةةالببودومعناهاعند هم اشمعلاسمءت وقيلمنالرعونةاذا آرادوا أن حمقوا

مكاسمةاممنين قالوافيابينهم كنانسب مجداسرا
لذال
انساناقالواراعنايعنىأجق فاماسمعت اابووداه ه
عها سعد بن معاذرضىالله
ني
فاعلنوابهالآنذكانوابانونهويقولون راعناراغ_دو يضحكورنففهسام

ين
طتب
اعك
يتبا
شنةوا
لبال
ار سول الله والر(آوناتقوا )النهفتكرواماهم عليه مننبذاكتا
(ولاونهم
خيرلوكانوا»:لمون) أن ثواباللهخبرمماهم فيهوقد عاموا
(اثو بةمنعندالله

تعالى

م العملبا علوالمعنىلائدبوامن عند

اللهماهوخير وأوثرت!1-إة الاسميةعلى الفعليةفى جواب اولافيها من الدلالةعلى بيات المثو هواستقرارهاو قل لو بةاللهخبرلان المعق
شئمنالواب خيرطموقيللوعمنى اللدنكىانهقل
أ

من عند اللهخير (يأمهاالذي نآمنوالاتقولواراعنا
واءي”نمهآمنوائمابتدالًمشوبة

م

اننهتعالىقدنهاناعنها فانصرفتثمعادت افليومالثالث ومعهاقدح حر وفنفأسهمامن المي اليها
مافيهافراوداها عن نفسهافعرضت عايهماماقاات,الامس فقالاالصلاة أغيرائنةعظم وقتلالنفس عظيم

فلفضيحة
وأهون اللاثئة سربانجرفبإشفمارمااننثكياوقهابالمرأةفز.:امهافرآهماانسان فقتلاءخو ا
وق انهماسجد الاصنومقيل جاءتهمام أةم أنأحسن الثانىتخاسمزودهافقال <_ده_مالاة” خرهل

سقط فى نفسلك مدل الذى سقط فنىفسى قال نمقاهلل لك أن”ت"قغى طاعلى زوجهافةاللهصاحبها مانه

ماعند ابنهها.لنعقو بةوالعذاب فقاللهصاحبه أماتع ماعذد انلهمن العفووالرجةفسالاهانفسها فقالت
لاالاأنتقضيا لىعلى زوج فقضيائم سالاهانفسهافقا! حلاالاان تقتلا فالا حدهمالصاحبه أماتء

ماعنداننهمن العقوبةوالعذاب فقاللصاحبه أماتعلاملاعندهمن العفووالرجة فقتلاءهم سالاهانفسها
صاحبهمئ ل القول الاولفرد
لءات
ادهف
همىمعن
ديما
_هاصا
<نأت
أدها
ل عب
اصم
قلى
فلاان
فقالت لاا
عليه فمصثللهيامعها عندهفحت شهاباوقال على|بن أبىطالب رضىاللهعف»:قالت طماان تدركانى حتى

تخبرانىبالذى تعد انبهالى اما عفقالاسم النهالا كبر قالتفا ,تماد ركستى تعاماتى اياءفقال
بهوص عدت الى
تلاك
مهاذ
لعام
كللهف
تجةا
فبنر
أ_-دهما للا خرعامهافال فى أخافاللهفقالالآخرفا
عبضهم الىانهاهى الزهرة بعينواواً نكر خرون ذلك وقالوااالنزهرة
بذه
السماء فس_ختها اللهكوكبا ف

اساللوكانس وااتىفتنتهاروت
رحن
فسقمالفلا فم بال
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والذوكبوءالحف وسقدف امحسناتالغفالااتلومنات أخرجاءفىالمصحيصينف«د رسولانتةصل النععليه اتعريا الشسياطين
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خ
دوف :قديرهم ن كان
لماقبومن التكتب (وهدىو بشسرىللؤمنين) األىقفرآنهذايةلإؤمئين الىالاعال الصاةالتى
عدوا ير يل فا مت شملا
رتبعليهاالثوابو بشمرى طم بثوابي اذا أنواءها (إمنكانع_دواللهوملاكتهورس_إه وجبريل

فاانلهنوزجلىع_لى قليك

(باذنالل)باميء (.صدقا
ى
رو
مهدى
شيهو
بين د
لماب

للؤمنين) رد على الموود

حينقالواانجبربل ينزل
بالحرب والشد :فقيل فانه

ينزل باط_دى والبثمرى
ل

(.نكان عدوانله

هورسإهةوجير يل
وكمتلا

وم.كال )نصروى-حفص

وميكال) لاابليآنبفةالاوانمن كانعد والجبر,للاجل انهنزل بالقرآن علىقلب دصل التهعايه
وس وجب أنيكون عدوا ننهلان |ننهتءالىهوالذى نزلهعلى ©#دبينفىهنهالآبةا نكلمن كانعدوا
لاد هؤلاءفانه عدو+يعهم و بيناناللعدرهبقوله (فانالشعد ولا-كافربن) فاماع_داوتهم للهفانمها

لاتغسرءولاتؤثر وعداونهطم تؤديهمال|ىاعذبا الدائمالذى

لاضررعظممن وهقيلالمرادمن عداوتهملله

عداوتهملاوليائهواه_ل طاعةهفن كقولهاةاجزا »الذيئن حار بوناللهورسوله! ى كار ون أولياءالله
وأه لطاعته وقولهوملاكته ورسلهيعنىان»ن عادى واحدامنهم فقدعادى جيعهم ومن كفر بواحد

ممم فقد كفر #ميعهم وجسير يلوممكائيل| م اخصهماالذ كروان كاناداخلين فىالملاتكةلبيان

تسرفماوفضلهم اوعاومنزائه ماقد م جبر:ل علىميكائل افضإهعليه لانجبرل ينزلبالوى الذىه وغذاء
الارواح وميكائيل ينزلبالمطرالذىهوسابغذاءالابدانوجبر,ل وميكائيلاسمان أعميان ومعناهما
ارم

وممكائل بالا ساطمزة

0

قال

هوالعي_دوايل هوالله (ولة -أنزانااليك الع

كيكاءل مدق وميكائيل

بواكذسراطمزة مسيعة
غيرهم وص الملكان

بالذ كرافضلهما كانهمامن
جنس آْر اذ التغابر فى
|لتغاير
ةنز
لبي
إملونص_زف

قالذان (فانالشفع_دو
لاكافر بن) أى طم ؤاء
بإأظاه رايد [على انالله
اتماعاداهم لكفرهمؤان

دنال

ل

أتزل

0

قي مادم

لاد دالآياتومع

(وبا عتزبيا) الجاع

مأأخذعايهم من! موود

دص

لالحراء
ضحاتمفه لاتب خلاو
ويناتعزا

أك اغايجوعن

ات 01

اه 002
ون
نؤمن أ
ليموسلواي
الع

0

الينافى _#دعي_دفانزلاللهه ذهالابةأوكمااستفهام انسكارعاه سدواعهد اهوقوطع انقهدأظل زمان
فى م بعوثوانهفى كتّابناوقيل انم معاه_دوا اللدعهودا كثيرةثم نقذوها (نده)

أى طرح العهد

هضد
عنق
ل-مب
ونقضه (فراقمنهم) يعنىااببود (بلأ كثرهملاءؤمنون) يعنى كفرفر باقمم
جدادق (وااجاءهى رسولءن عندالله) يعنى تمداصلىالله-ليهوس (مصدقلما
وكفرفريق منهمبا
ا
ةلصالاتولماتبالى
وعايا
توتي
يسح التوذرنتوة.
بقصداق
معيم)



|0

لكان رده يءثهمصدقا للتوراة (نبذفر بقمن الذبن آونوا
اللهايه وسلفلمابعث د صلىاللهعليهوس

كعد اوةالانبياءومن عاداهمعاداءانه( ولقدا تزلنااليك يات يناتوما ,كفر بماالااالفاسةون)المدردون

الكتاب

من الكفرةواللام اتنس والاحسن أننكون اشازة ا
الىه
كلاب وعناعبنباس رعطىناملل_هماقال! بن صور بالرسول اللهصبى .
:قدبره! كفرٌوابالآنات
وعفلى
ذام
#عط
اللعليءوسلم ماجئتنا بشئْنهرفهومانزلعليك منآنةفنتبعك بهافنزات الواوق (أوكلما) لل
البيذاتوكاما (عاهد واعهدانيذه) نقضهورفذهوقال (فريق  60لانمنهم»ء .عن لمنض (بل كثرهملابؤمنون)التورا اةولسوا
00

005

ذ ناولابالونبه (وناجاءهم رسولمن ءندالله) دسل

اللهءا0

م

هم

ان
500
اكت
الياةالاطاولةواذا كانت القراءةبها

.
ا
ب
4
0
5
8
أحرص الناس)مءولاوجدهموا حرص لإعلى حياة) النسكبر بدلءلى أن المراد<ياة #صموصة وهى
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الامات قال اللهتءالى (وانإٍتمنوهأبدا) أىاعامهمانهفم دعواهمكا بذون (يماقدمت أبديهم) يعنى

الارض#ودى

اليهم(انكتتم.ؤمنين)

من الاعمال اديه واف ضاف العمل الىاليد لان!أحكارجنارات الاندانيكونمن بده (والله

نشسكيك ايانم وقد

اخصهم باظزلانهأعمءن التكفرلان ككافلرظالوليسكل
سطم
ليبماظ مين) ف)يهتخو يوفوانهءديد

 00دءواه.له(قلان 1

نتوكيدثة_ديره والله
كفرافلهنا كان أعم وكانوا أولىبه (ولاحدهم) اللاملاقسم والذوان

كانت!لهالدارالآخرة) أىالجنة إعند
الله) 0

لتحدنهم

سسوا حقبيهاعنىانصح قو!-ككان
دم لب
حصح
ا :ل
لىساا
(خاصة) حالمن الدارالآخرةأ

يالدجخنلة'لامنكانهودا (مندونااناس) «وللجذس (فتمنوا الموتان كنتمصادقين) فباتقولون لانمنأيقن أنهمنأهل

وبتو عناليه
مح
لنهم
احدم
لنبنةان كل وا
الجنةاشةاقاابهاتخلمامن الدارذات الشوائبكانق لعن العثيرة ابلمباثمر
أأبدا)هونب على الظرف '؟ى لن يمذوهماعاثوا ١ (عاقدمتأيديهوم) عااسلفواء

(وانيتمنوه

ل يف كتاب

بكقولهوان تفعاواولوة:وهتتقل ذلك كانقلسائ رالحوادث (واللهعليم
اشمرغير ذلك وهوءن اتجزات لانه خداربالغيب وكان  5أخبر ه

بالظالمين)نرهادبتدطتىج(دنهم

الفواصلولا الرادوذر بقانةةلوله بمدلاتكنعو .ون <ولة-:ل
(دفر 5تقدلون) كز كرياويحى عليههااللام ويقل قتلئموفاق

محمد عليهالام لولا'

 2 1ولدلاك معه رعوه وسممم لهاالت:توالمعنى ولقدا شاباتى| رم

ن الاعان بهذوسمط بان القاءوما ن«لقت بههمزةالتو
رسولمثهم باحق اسة-كيرتم ع ع

:

,بخ والتصجب من شأنهم

لهاماحاعره تدعا ها( لام ولانفقي»مسدعارمن الاغاف
أغافى هى خافه مغثاةباغط.ه لاإخوضل ام

ؤرد كار

أنبياءكى 53 1اه مفكاماحاءم
اقلو دا غاف)
(وقالوا

0

رهم)
هكة,
الذىلمكن (بل اعنهماللب

حاوفك لاعلا قتع الفطرةءوالعوكنءمن قدولاق واعاطر ده م كامرهموز يِعْهم قا د

مأبؤه:ون)فقا لاصفةمصد رحدو فى فاعاتاقل_لابؤء ذونوء أمي دلدةوه واعانهم ؛10
تغرف غاف وقرى به جع غلاف أىقاوبتاأوعية لاعلوم
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|عدمموق-لغاف
عدنى ل

فندن مستغنون ماعندنا عن

غديره اوأوعرة

اللهعلبهماوس ل(وذ_ بقاتقةلو ن)يعنىهملز كرباءو>ى وسائرهن قت لوهوذلك ان!!.:هودكانوا اذا
ها

أقبانا (وناجاءهم)

جاءهم رسول» الاموون اكد وه فان تهيأطمةالوقتلوهواتما كانوا كذلك لارادم -م الدئيا وطلاب

لل

الرياسة (دقالوا) يعنى اليهود (قاو بناغاف) جع

ل

عباس غبافكم اللامجع غلاف والمءنى أقناو بناأوعليلةء_ل فلاتحةاج الىعاءك وفيلى أوعيةءن

أىااهود( كتامن عند

الله)أىالفرآن(مصدق

إلوعى لامع <_ديءًاالاوعتهالا<د فياثعكهالاتء.هولائءةإهولو <ك_ابنراافهءته ووعشتهدقتالعالى
(إللعنهمالله  1رهم) أى ط رده.واً لعدهم م نكلخيروس.كه رهمانهم اعترفوا ب .دو ةتمدصلىالله

 00ماعهماأنسكروه ود ودفلهذا لمهم ل نعا (لذةليلامياؤمتون)ىليرمن منواملاقليللان

ندآمن من المشركينكا نأكثرمنهمفقوا لدع زوجل(ولاجاءهىكاب منعانلدلة) يعنىالقرآن(.:صدق
لامعوم) 05:لكو راة

وهدا لدعي

ا

دل

الهقاوس

االفه(وكانوامن قبلى)
لح
يعنىالقران (ستفتحون

ع -ىل الزن ك:فرو)

درون

ل الكتركان

لانونهوصفتتايته فالتوراة

اذا أنلوهم قالوا الهم
(وكانوا) يعنى الود ( 2قبل )أى منقبل مبعث

و
هليه
اللع
صلى
النى

(1ستفدون) أى اك :هرون

وعرذبلك انهم كانوااذا حزنهم أم ودهمهم عدو يةولون اللهم
فالرذبوا) عن مىشسركال
كلى
بن(هع
انصمرنابالنى المبعوث ىآخراالزمانالذى تحدد _ختّهفى ااتوراةفكانوا:نهمرون وكانوايقولون لاعداهم
الشركين فداظل زمإننىكرج :ص بق ماقلاافمتلم معه ةل عادوارم عدي

ماعرفرا)

انصسرنا بإلنبىالممعوث ف

آخرالزمان الذى حدنعته

ف التوراةويقولونلاعدائهم

[2الذى عرفوهيدنى تداصلىالنهعايهوس عر فوانعت٠وصفتهواءه منغيرنى|سرائيل( كفروابه)أى

الما ركين قدأظلزمان

هعئعةلى الكافر ببئنسمااشتروابه أنفسهم) أى بس ثب اثتروانه
تخد وه وأنكروه بغياو<سدالال(فا

نىيخرتجصديى ماقانا

فذقتلكمعهقتلعادوارم
هأم (مأكنفرو
فبهس-ظ
ناعوا
أنفسهم احسيتنبدلوا الباطلبالقواشترواععنى باءواوالمعنى بس ماب
ماالنتزله) يعن اىلقرآن (بذيا)أى حد ا(أن يخزلاللهمنفضله)يعنى التكدتاب والن.وة (على هن يشاء (فاماجاءهم ماعرفوا)

ص#لدى اللعهليهوس (فباؤا) أىفرجءوا(بغضبعلىغضب)أىمعغضي قالابن
من عباده) ياعنى

تاموولةاى م_اكقوء

عباس الغط بالاول بتضبيءه.ااتوراةوتبد:يلهاوالثانى كهره ,محمد دل اللهليهو-ل وقللالاول

وهوفاءل جاء( كفروا)

كفرهم بعدسى والاتجيل والشافىبمحمد صل النةعليهوس_إ والةرآنوق-ل الاول بعبادتم .الكجل واذاتى
كفرهم محمد هلىال عايهوسل(وللكافربن)يعنىالجاحدبن ن.وة د صلىاللهعارهوسلٍمهن النساكاهم

(عذابمهين) أى مهانونفيه(واذا قيلهم آمنوا ا أنزلالله)يعنى بالقرآن وقيلبكلنمارزلالله(قالوا

بغيا و<سد! وحوّصاعلى

ابلارس_ة

(فاعنة الله

على الكافر ين) أى

عليهموضعالاظاهرموضع المذمرللدلالةعلىأن اللعزةلحقتهم -كفرهمواالام لاعهدأ وللجنس ودد_اوافيه خ٠ولا ,واأوجوابالاوك
(ا) نكرةمودوفةمفسمرةلفاعل بس
م
كفى
بدؤما
مناوا ح
هةلا
ااني
ضلن
تىوا
قاول
بال
أجوا م
صم وهو:ركد اونأهكوأفنكررووها
ى بس شى(اشتروا.بهاأنفسهم) أىباعوه:واتخصوص (« 7أنكفرواعاً زلالله) ,بعنىالقرآن (بغيا) مفءوللُهاّىتتاوطا امالس طم

وهوعلةاشتروا (!أن يعزل الله)لا ينغزل أوعلىأن يغز لأىح دوهعلىانن ينزل الله(منفضله) الذى «والوى (على*ن٠ شاء منعباده)
ا

ماؤًابغذب على غذب)فصاروا أحقاء بغضيمتراد ف لان:همكفروابنى مقو بغواءايهاوكذروا بد

علهما لسلامأو بعدقوطمعز ران

د

ذ يسماوبإبدغير..هموزاًبوعروو بزل
وقولدان مغوغيرذن(كوالكافرنعذابمهين )م ل

بالتخفيغمكى ,نصرى (واذاقيل طم)طؤلاءالبهود( آمنوا.ىأاتزلالله)يعنى القرنأوهومطلق يتناولكل كتاب (قالواٍ

وه

5
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00
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0005
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:-

بالقّالوالا«لا عقالالسد ىأ خذاتعلبهومار لعةتهود تراك الفدلوترك الاخراج وترك المظاهرةوفداءا لاسيرفاعرضواعن كلماأميوا

بهالاالفداء( فاجزاءمن يهفوعالذشلاكر)ةالىالا؟ان ببعض والكفر ببعض (م:كالاخزى) فطيحةوهوإن( +فيااةالدنيا
و وما قهيامةبردونالىاشد
ابلغلهافل عماتعملون)

بالياءمكى ونافموأبو بكر
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العذاب) وهوالذىلاروحؤيءولافرح أوالىأث_دمن عذابالدنيا (وما

فالتآبأةتخقيدرنةد بروحه رجونفر يقامتكممن ديارهمنظاهروعنليم_هبالائموا لعدوان
0أنفسكوو
| (وهوجرم عليكماخراجهم) وان .اتوماسارى نفدوهم ف كانالنهتء_الى أخذعابع-مأر بعةعهودترك

(أواكالذيناث_تروا

الحياة الدنيا بالآخرة) | القتلوترك الاخراج

وترك اظاهرةمن أعدامهم أوسذ.كراهمفاءرضواءن الكل الاالفداءقالالله

عزوجل (أفتؤم:ون ببعض الكتاب ونكفرون ب عض )معناهان وجدتموهمففبدغيركم فدجموهموأتم

اختار وهاع_لى الاحرة

تقتاونيى بابديمفكان اعانهمالفداءوك ف رهمقبتعلذ-هم بعضافذمهم علىمناقطةأفعاطملاعلىا لفداء

اختيار الم_ترى (فلا

>كم) يعنىياءعشسر البهود
:ذل
معل
لانهمأتواببعض ماوجب علي .وتركوا البعض (فاجزاءمن بي

عنف عمسم العذات

(الاخزىالمفياةالدنيا) أىعذابوهوا ان فكان خزبىنى قر بظهالفتلوالى وخزىابلنىطير
ولاه م «,نصرون) ولا
الاجلاءوالى من مناز طمالىأربحاءواًذرعات منأراضلشام (وبومالقيامةير دونالىأش العذاب)
بنصره م  11بالدقم
يعنىع اذلاذار (وماالله بغافلعماته_ملون) فيهوعيدوتهديدعظيم (أوائك الذيناشتروا) أى
عنهم (واقداتشاموسى
ت!خلرنديةاغ_يرمكن فن اشتغلبتحصيللذات
استبدلوا (االحبيااةاللدآنخيرة) لانالمعبوياناذلاآ
الكتاب) التوراة آناء
الا آخرة(قلاخففعم .العذاب) أ ىفلامهونعابهم (ولاهم يتصرون)أىولاعنءون
ذيافااتته
اللدن
حلة (وقفينا من بعده
من عذاب النهتاعلىو قولهءوجل (ولقدآند:ا) ىأأعطينالموسىالسكتاب)يمنىالتوراةجلةواحدة
بإلرسل) ,قال قفاهاذا

(وقفينا) أىواتبعنامن !دقفي وهوأن,قفوأثرالآخر (من بعدهبالرسل) يعنى رسولابءدرسولوكانت
الرسل من بعد موسىالىزمن عيسى عاب.السلاممتوائرة يظهر بعضهمفىأثربعضوالشسر يعةواحدة.

اتبعهدمن القفا حوذنب-ه

من الذنت وقفادبه اذا

ن نون واشمو «لوداودوسامان وأرمياءوحزقيل والياسو بونس
عسىببوش
قل ان الرسل بعدمو

أنبعه اياه يع-نى وألرسانا

حكمون بشسربعةموسى االىلأىنبععيثاسلتىهتعهليهالسلام خاءهم
احبنىوغو_بارهم
وريكايو
علىاثرهالسكثيرهن الرسل وز ك
ي(وساىبن مسبمالبيذات)أى الدلالات
اتهععالى
نول
باكق
بشسر بعةجدبدةوغير بعض أحكامالتراةفوذت ل
وهم بوثشع واشمويل
ومعون وداودوساهان

وشعياءوأرمياءوعز بر

وحرْةيل والياس واليسع
وبونس وز كريا و نحى
وغبرءم (و1ننا عيدى
إن ميم البينات) هى

يم
د|م وموسزن
انى
بمع
عند الحو بين مف_عل
لان فعيلا ١ يشت

فى

الابنية الببنات المكوزات
الواضحات كاحياءالموق

وابراء الا ركاهلاءرص

الواضحات وهىالمتدزاتمن احياءالموتىوابراءالا كه والابرصوقيلهى الاتجيلواسمعيسى

|

بالسمر يانية ايشوع ومسب ععنىاخادم وقيل هواسمعلم طا كن يدم الرجال(وأبدناه)أى وقويناه
لد,الروح الذىنفخفيهوالة د سهوانتهتعالىوأضاف روحعسى اليهتششر يبنا
ب(روحالقدس) أقريا
وتنكر عا وتخهيصاله كانقولءبداللهوأ_ةاللهو ببت اللهوناقةاللةوقال! بنعباس هوااسلملهالاعظم
قالانجيللانه<ياة القلوبسماهروحا كاسمى|اقرآن روحاوقيل
بهالموق لوهو
اكلاذىنعسسى حى

حر .بل
لته تعالى والروجب
ذط وقيلهواالس
«وجبر ووبصلف بالق_دس وهوااطهارةلانهل قنتربفاق

كأنقولعبداننهسمى جبر ردولحالاطافته لانهروحانى

خاقمن النور وقيل س-مى روحالمكانهمن

.ب حياة الة.-موب وجل روح اسلقهدناءلى جير زوق لكان قالوأبدناه"ى
الوجالذى دو س
قويناهبر«ل وذلك أنأهمسأن يكون مع عسىو .س_برمعه حيث سارفمإيفارقه <تى ص هدبهالىالسماء

فاماسمعت الموود بذكرءيسىقالوايا#د لاءثلعبسىكاتزعم عملت ولا كانقص ء.انامن أخبارالانبياء
اناكقنالالهتعالى (أفكلماجاء“ف)عنىيا..عشسراايرود (رسولعا
فعلت فائتنايما أنىبتهعص.اسىدق

اننبه
مع
لاظامتم
ا لاتمووى أنف >استكبرتم )أاىتع

(ففر يقاكذيتم ) .عنىمثلعسى وتدصلى

والاخبار بالمغيبات (وأبدناهبرو ح'ق)دأسىااطهارةو بالسكون حيث كانمك أىبالروح المقدسة كايقال
حاماودو وصغنابااقدس للا خدما ص والتةر ال أو حبربلعط.هال_لاملانهيأنى بمافيه <ياةالقلوب وذلكلانهرف

الله
الىالسماءحين

فنر وحاءن أممناأو باالسماالعثظمالذى كانبح الموقبذكره (أفكاماجاء كرسوليما
قكقرالا
ليل
اانج
قالصمدبودقت لوأوبال

لاخبرى) تحب (أانسفتس-كارتم) تعظمتمعن قبوله(قفر يقا كذبتم) كعسى وتدمعليهماالسلام

أنلايعبدوافاماح3فت انرفم (دبودن سناأىدأأحساوا ليادمءمتفالامروهوفولهوفواواعليه (وذىالفر فى) القرابه
(داليتاى) جع ينيموها
ولذىفد أباءقبلالحمالىا1للقولهء!يه الام لانتمبعدالبلوغ (وا!-ا كين) جع

هنلفاىفراط
-<.
ةهو
نلا
امك اللاية (وقواواللناس<نا) فو

<سئه <دذا

(1/ك")

جزةوعلى ١وموا اصلاةوانوا

|بودالعدمؤييجب تقدم شكرهعلى ث-كرغيره مان اوالدبن علىالولدنعمةعظمةلاهما السب فىكت

الولدووجودهثمطم اعنليه حق التربيةأيضافيجب شك رهصاثانيا (وذىالقر بىىا)لأقرابةلان<ق

القرابةتابع م اقلوالدينوالاحسان لبهمانماهو بوا-ط :الوالدينفاوذا سن عاطلقفرابة عل اىلوالدين
و دوه وطف_لغيرفاذا بلاغلززنالع:ه اليم ونبرعاحبقةوق
بما
االذى
(واليتائى) جعيامتوهو
اليتملثلاثه أموراد_غره و كمهولدلومع.نيقومع م لحتهاذلاية -رهوأن بتع بنفسهولانقوم بحوايه

(والسا كين) جع مسكين وس أتىبيانهان شاءاللهتعالىو'اناخرتدرجةالمسا كينعناليتاىلانه
قدمكن أن,شفع بتقسهو نفع غيرهبالخدمة (وقولواللناس < )1:-فيهوجهاق دعا أنه خطاب

للحاضر إن من|ايهودفىزمنالنىصلى اللعهليهوس فذااوعد لمن الغيبةالى! ضور وا'عنى قولواحتها
وصد قافى شأن مدصلاللهءل'وس-ل4فن أ كمعن فاصدقوهو عرام

كينو«والذى

ونتاكقوهاقالهابن عباس

عومى 2ايه اسلام وأخذعامو,الميثاقوا غاعدل٠ن
والوجالثانى أنالمخاطبين بههمالذينكانوافزءنم

ركامتوليتمع)ن مياق
ورفضقوه (الاقليلامنكم)

قيل هم «الذين أساموا

م (دأنتم معرضون)
ءاض
واأنتمقوم عاد>عالار

والتوليةءن الموائ.ق (واذ
أخ_ذنا ميئاقكم
لانذككون دماءمولا

#رحون أنفكم من

دارم) أالابفمذلك

الاغيلبةهالذىور علىطر بق الالتفات كدةوله-تىاذا كانتلمففىلك وجر ينهم وقيلفيه حذف | تعض ببعدن جل غير
تقد يرهوقلناطمفالميثاقو وأوالاناس <سناومغناهمى وبهاملمءروف

وانهوهم عنالمنسكروةيل

فىالقولوالءعشرةو<سن الحاق (وأقموا الصلاةوا نواالزكاة) ولمامه اننةتعالىمذ هال

هواللين
1

تكعالى (ثمتوليتم) أى
لابهذا
قماووفو
بهم
أءنهم أن
تاعونم المنزلةع_د الهتازم واخببهر
أعرهتم ءاعلنعهد (الاقليلامدكم) يعنى من الذينامنوا منهمكعبد النبهن سلاموأصحابهفانهموفواابالعهد
98أنت معرضون )أىكاعراض انان قراعزوجل (واذأخذناءيئافكم) قبل هوخظاب ا .نكانفىف
زمن التنىصل الهعليهوس_ل ٠كن البهودوقيل هوخطا ب لآبائهموفي»-تقريعطم (لاْ1ةفكون) أى

لائز يتقون (دماءم) أىلايسفك بعضخودم عض وقمل٠«عناملات فسكوادماءغيركفيس_فك دماءم

الرجل نفس_هاذا اتصلبه

أصلاأوديناوقيل اذاقل
غيره فكاأغا قل نفسه

لانه رقص منه(ثم أفررتم)
بإليئاق واءترفتم على

اقيم ردقه (وأتم
تشهدو ن)عايها كاتموال

فكانكا 00:أنفسم (ولاءةرجو نأنفسكمءديار ) أىلامخرج للحا داره فلان مقرءلى نفسه بكذا
شاه__-د عايها  1تم
وقيللاتفءلواشيأفتخرج.واسببه.ن ديارم (#أقررم) أى مهذ االعهد انه حق (وأتمتشهدون) ي«نى

أنتيممعشمرالهوذاليومتشهد ون عليذلك (لمأمهؤلاء) يعنىياهؤلاء!امهود (نقتاونأنفس> )أى
يقت ل بعضك بعضا (دترجونفر يقَاهف#كم منديارهم) أىخر ج بعضمبعضامن دياره( .تظاهرون

عبلإيلهامئموااءدوان) أتنىعاونون لهمبالمحصيةوااظم (وان,أنوكمأسارى) جع أسير(تفدوهم)
أىبالمال وهواستنقاذهم بالثنراءوفرى” عغادوهم أ تباداوه ,وهومفاداةالاسير بالاسير ومعنىالآبة
ان اننهتعالىا خذ علىبنى اسمرااثيلفالتوراةأنلا,عرسم

رارج بعضفهم إعضامن ديارهم

وأعساعبد أوأمةمن بنىاسراثيل وجدكوهفاشتر وديماقامه*ن نهو عتقوه وكاتقر يظه <اغاءالادرس

 ١والنضير-اذاءالخز ر ج وكان بينالاوسوالخزر ج حروب فكانت بنوالتض_يرتقاتلمع -لمفاتممو بذو
حذادغاابلأفر يمينا خرجوهم من ديارهم وخر بوهاوكاناذا أء ر رجى من
قر يظةتقائلهم حلفائهمفا
| الفر يقينجعوالهمالايةدرنهبه فعيرتممالعربوقالوا كيفتقاتلونهمث تمغدونهم فقالوااناأمس نان ننديهم

فقالوا تكقيافتلونهم فقالوا اناف_تحى حألنفتازؤلنافعيرهم النهتعالىفقالثم أنتمهؤلاءتقتلون

تكهدون اليوميا.ءعشر

الينودءلى اقرارْأسلافم

هذا اليثاق

(ثمأ

لد
اادسن
هؤلاء) اساتبع
لبهم من القتل والاجلاء
والعدوان بعد اك

الميثشاق ممم واقرارهم

وشهادتهم أنتم مبتدا
وهؤلاء يمعنى الذين
(نقتاونا :سكم) ضلة
هؤلاء وهؤلاءمع صلته

من ديارهم)غبرمى اقبين ميثاقالله (تظاهرونعليوم) ا[تخفيف كوف أىتتءاونونو بالتشّديد
خبراًنتم(وخحرجونفر يقام م م

غبرهم فن خذفف فقدحذ ف |ح د

تينم له الثاني لانالالق بهارة_.لالاولىومن شد دقلب الت«ااءلثائيةه ظاءو أدغم لاثم

والعدوان) بالمعصية رالظم (وانيأتو ك,أسارىنفادوهم) تفدوهماً و#رو وأسرى نفدوهم مكىوشاى أسرى تفدوهم جزةأساري

تفادو ه ,علىفدىوفادى بمعنوىأسارىحال وهوءجع أسيروكذلكأسسرى:والضميرق

وذ كرالابدى للتأكيدوهومنمجوازالتأكيت (ثرمقولونهذامن ع نداههليشتر وابهتمنافليلا) عوضا يراإفويلط-ممما كدبث
ابدهمود بلطمما كسءون)  .نالرشا (دقالؤاان .نا النارالاأيامامعدودة)أر بعبنبوماعد دأيامعبادةلمجل وعن محاهد رضىالله

عنهكانوابةولونمد:الدتياسيعة
عهداليكم أنهلابعدب

الاه_ذا! المقدار (فلن
اف

اللهعهده)

()31

سنةبوماتإخقذلتأمءن_داشهعهدا)أى

آلافس.نةوانمامذبمكانكل اف

ا لانهيحمل أغنييارمهىبان )52ب فقالبايدمه امنفى هذه'ك_بهةوالمرا م كتبون الكتابالبهود
هم ا ١|:انه لىاللعهليهوإ المديذة
قين
وذلكان زؤساءالمهود خافواذهابما” كاءموزوالر ياستهم ح

متعلق

فاحالوافى نعو بنى سفلتهم عن الاعان به فعمدواالىصفته فى !١2 راةفغير وهاوكانت صفتهؤيها حسن الوجه
عمحذوف

تهديرهان

اتمذءعندالهعهدا

فلن تخلفاللهعهده (أم
تقولون ع_لى الله مالا

تعامون)أماماانتكون
معادلةأى أنقولونء-لى

الله ماتعلءدون أمتقولون

عايهمالاتعهونأومئقطعة
أ:ىقبوللونء -الله
لما بعد الانى وهوان

تسدنا النارأى بلىسم

أبدابدليل قولههرقي ا
خالدون(منكب_سيد)
شر

عن

ان

عساس

وجاذهي_درما رضى
وم
اللفعنم-م (واحاطتبه
خطيثته) وس_دت عليه

مسالاك النحاة بان مات

على شركه,فامااذا مات
مومئا فاعظم

ااطاعاث

وهوالاءانمعهفلا بكون

الذ ب محيطابه فلاشناوله

التصن ويب !ابل

صخر ردقيه
المعتزلة واهوار ج وقيل

استوات عليه ارط
3

د بنقس عه

حب_ن الشعراأ 2ل الءينينر بعةفغير واذاكوكدبواامكانةط وال أزرق العينين سبط الشعرة_كانوا اذا

أطم سفلت.معنذلك قرؤاعليهم ماك بوا لث يمق ولونهذامن عهندذاهلناهل)يصعفنةىالىكتبوهافاذال

نظ روا اي

وقولون اةنلدس به
ار والىتلاك الصفةو -دوك الفاطاف كذيونه ي

(لإشتررابه) أىبا كتتبوا (يناقارلا) أىالما .كلوالرشا التكىانواياخذونهامن سفاتهمقالالنه
تعالى (فو يلطممما كتبتأيديهمود يبلطمايكسبو ن) وفولهءزدجل (وقالوا)أىالموود(ان:سنا)
أىلن تصيبنا (النارالاا انعد ودة) ير

ا

 10حال هودمدة

ا

الدنيا سيعة |لاف سنةوانانءذ ب بكلأاف سن بوماثم«نقطععنا العذاب بعدسبعةأياموقيلانممعنوا

بإلايامالاربعين بوماالنىعبدوا فيها التكّلوقيلان!ليود زعموا انالنهتعالىعتب عليومفيام فاقسم
ليعذ بنوم أربعين بوماتحاةالقسم ذقالالتهرداعليوم وتسكذ ي(بقالط)مأىباححمدلليوود (اتخذتمعندالله
عهدا) أىمونقاأنلايءذ ابلكايهذالمدة (ؤلنبخافاللههده )أى وعد (:أم تقولونعتلىاعلنامهأملاون
الى) اثات لم باعد حرافلننى وهوقولهان سناالناروالمعنىبلىتمس الئاارابلدامن كسب سيثة )السيثة
اسم يتنادولجيع المعاص ىكبيرة أكواصنغتيرةوالسبئةهنا الشركفىقول!بنعء اس (وأحاطت به
تنن
جوا
خطيثته) أى أحدقت بهءنن جيع ج
هىل|لكته
أ

عداره ير عوت عليهضاحبهوة ل أحاطت به

خطرقةواأ<بطت وا بطاعته فعلىمذ هب أهل السنةبتعين :ير السيثةوالحطيئة فىهناه

ل لنخااودرفهىوللكفار
الآبةبالكفر و ال ك لقولهتعالى (فاولئكأ حابالثارهمفي اهخالدون) فاان

والمشركين (والذينآمنواوع.لوا الصالحات) فانقلتالاعلملصاخار جعناالعامءانلانهتعالىقال
والذين آمنواوع.اوا الصالحات فاودلالاعانعبى العمل !اصال عا .كالعمل الصا بعدالامان

رن راقاتأجاببعضهميانالاع-ان و ناكانيد ل في جءوع الاجال لسالحةالاأنقولهدن لايفيد
و

أن.قولوالذينآمنوناواوعملوا الصالحاتوة.ل! نقوله

ا

لبل ف-كا نهتعالىقالآمنوا أولائم داومواعليآنترا
سيدتاق
منوايفيدالماضى وعماواالصالحات يف
 1بد خل فيهجيع الاعمال !لهالحات(أولئكأحواب الجنةهمذي اخالدون) #قولهعزوجل (واذ اخذنا

0

ميثاق تى اسرائيل) يعنى فى ا'توراةوا ماق الوداندي (لانتدون الك تكاس ا

0فيد ل نحت النهىعن عمادةغيره لانابلهنىالىهوالمستحقق للعبادةلاغيره (وبالوالدين احساتا) أى

امحااف أمياننهتعالىو بوه ل اليهماماحةاجاناليهولا
ؤ_:يدأامىل ه
ااء
براءهماورجةطماونزول

بؤذمو-ما ألءتةوانكانا كافر بلن>.ب عليهالاحسان البوسماومن الاحسان البو-ما أنيدعوهماالى
افابسةاينل يمأمدىروف
سنا
ويكنذا اهنكا
الامان,الرفق و لاا

كت
1كك الام

بالرفق واللإنمن غميرعدف وانماعطف

 2تكن تيكف لانهعوالذىخلة» وأوج_ده
تعد

00

ب

8

مووي

ارا

1

1

ىلامتثالوالاتتهاءرهو خبرعنهو :شصرة
ند هبالى فلان:ةواللهكذاز بدالامص وهواأباغمن صر ي الامىواانهىلاهنكانهسورع ال ا

بيد
قراهتأنلاتسدولووقلموقواواوالقولمدمرلا:م
زعة وحلىلان نىاسر|ئلاسمظاهر والاسماءالظاهرة كلهاغيب رمعناء
جنم
ودو

معى ا نكفرهؤلاءوحرفوافاهم سابقةفى
لثر
نذبوونامف
ومهكا
لمنبعدماعقلوه)من بعدماقهموهوضبطوهبءقوطم (يوعهملمون) انم
ذلك (واذااقوا)أىالمنافةو نأوااجود (الذينك.نوا) أىالاعينء ندأحعالبيهالسلام (قلوا)أى امنافقون( آمنا)!نكعلى
بشي به(واذاخلا بعضهم)الذين /ينافقوا(الىبءعض)الىالذين نافقوا(فانوا)عاتبينعام-م (أتدثونهم)
الاقواهأونا2لردسولا
اهم (١ قتحاللهعليم) عمابين النهلكف 'اتوراة ( )"8منصفة #دعليهاللام (ايحاجوم
لدعلي
لبستم
انا
أنه .و
بدعندر ص( ايحتحوا

سمعواوقاات طائقةمنهمسمعناالله قول فى خركلا مان استطعهم أنتفعاوالإفطاادوانشتتم ولاتقعا ١ر
صلىاللعهليه وسلوآناةلرجمفالتوراة 0
عليهوسلقالكانبحريفه تمبد يلهمصفةالنبى
اىعاموا عو كلام أندوصى اددفيءثم معذلك خاافوه (وهم يعاءون) واقساد لقعا ماود ار

علي عا نزلر  8فق

كنابه أجوهااجتم-منه
وقوطم هوق كدابم

هكذا مادة ء_:د الله

امنكهاذبون © قوهعزوجل (داذالقواالذينامنواقالوا آمذا) نزاتهذهالابةفى امو دالذينكانو١ا ألانراكنةولهوقكتاب

و( قالابنعباس رضىاللّهعمم ما انمنافق البوودكنوا اذالقوا أسماب
هلله
يى ا
لىه_ل
فزمن الن
عليهوسلقالواطمآمنابإلذىآمنتم بدوانصاحبم صادق وقوله<ق واب >د نعته وصفة»
رسولالهصل الله

اللهتءالى هكذاوهوءئ د

الل هكذاءهنى وا< دوقيل

هنذااعللىامضمذاافأى

البوودلاموامنافق مهودعلى ذقلاكلوو(ا أتحدنونهم عافتحاللمعليم)يعنى اقلصله لمق كتابم

ا

أى ايخاصم»م أكواب د صلى

من صفةت#دصلىالتاءايه وس_لموانه <ق وقولهصدق

(ليحاجوكبه)

اللقعليهدوسلم وحة<واعليك لقولكةيقولون!>-

قدأ قررتمانه نى-قفىكتابكم ملاتتبعونه وذلك

ان البهودةالوالاهل المددينة حينشاور وهم فىاتباع دصل الله ايه وسم آمنوابهفانه نى<ق ثملاملعطهم

بعضاوقالواأتحد ثونهمعافتحاللهعايك لت-كون طما ةعليكم (عندر بم) أىف الدنياوالاحرةوقيل

0

بكوقيل

ليجاداو؟م :يخاصموكبه

عناقلتم طمعتدر بق

اعرد بعراو رم

بعدان وقفتمعلىص_دقه

وس-لمبااخوانالقردةوالةازير
هوقول هود تقر اظة بعض-هم أبعض حينقالط,الى د_لىالثهعليه

(أفلا تعقاون) انهذه

هببهمهمن النايات
!_كاومقيهلود اخب وراالمؤمنينالبلاع
رج االنام:
ااخهذ
قالواءن أخبرادامبهذ

علي حيث تعترفون

نلعذا ب ابروا التكراءةلاتفسهمعليم كدان ولا
فقالبعضهملبعض | د تونومعساقضىاللهعليجمم ا
تعقلون)اىان ذلكلاا.نى اا نهمعليه(أولايعامون )يعنىالبوود(أنانله بعلمايسسرون)أى ماحفون

به ثم لانتابعونه (أد
لايعامون أنالنهبء-ل)

(ومايعلنون) أىم يابدون ومايظهرون ؤةو لادعزوجل(و»نهم )أىمن الهود(أميون)أىلاحسنون

رع (ماسر ون وما

الكتابة ولاالقراءةجع أن وىهوالمذ..وبالى أمه كأنهباق علىماانفط_ل من الام نتعلمكتابةولاقراءة

ذلك

(لايعامون السكتابالاأءانى) جع أمنية وهىالتلاوةومنهقولالشاعر
 0كنات اللهأولاكاة د ءنىداودالز بورعلى رسل

الق
مىوةي
ات اعل
لبله
اب ا
منمع_امسامءداهغبرعارفين ععاتى كا
عب
أىتلا كرنضاىباالللةولقاةلا

ؤرهم منعند انفهم أضافوها!لاللّىهتء الى ولك
اتي
ملىك
ااءا
االعاشي
الاحاديث السكاذبةالختاتقةوهى
من تغيير نعتالننىصلىانتمعايهوس وصفة»وغبرذللك وول هومن الغنىوهوقوطملن كسناالنارالاأيانا

بعانون) .ون

اسنرارهمالكفزواعلانهم
الامعان (ومنهم) دءن

الهودلا.دون)لا>سنون

الكت فيطالءواالتوراة
و تصققوا مافيها(لابعاءون

معدودةوغير ذلك ماءنوهفءلى هذا يكونالمعنى لايعامون الكتاب لكن عنوناش_ياء لاتحصل طم

الكتاب) التوراة (الا

(وانهمالايظنون) أىلسواعلىبقين (فويل) الوويلكلةتقوطاالعرب كلمن وقمفىهلءكة

أماق) الاماهم عليه من

أىس_عرد الخدرىقالقال
وأصلهافى الاءةالء_ذاب واطلاك وقالابنعما سالويلث_دة العذابوعن ب
رسولاننة صب

ا

اللهليوسل الوولواد ف جنم يووى فيهالكاذ رار عبن حر يقاقل أن .بلغقعره

أمازيههموان اللهبعفوعنهم
و برجهمولاكس-هم الثار

ونال بتر رت اخيرااسه (لاذن تيون التكتابباهبوم) .نا كيدابكتابة لاةأناأماموءداولداً كاذيب

( -,8 (١خازن)  -اول) مختلقةسمعوهاءن عامائهمقتقبلوهاعلى التتقليدومذه قولعم ن رذى اللهعنهماءنيت منذأسامت أوالا
ازل وامابقرؤ نأشياءا خذ وهامن حأبار هم
لميق
مايقرؤن منقوله» ننىكاب اللأهولليلة»واخرهالاق جامالمةادراأىلابعامونهؤلاءاحة
والاستئناء منقطع(وانهم) وراهم (الارظاءون)لابدرون مافيهفيجحدون ندونك بالظن ذ ك ارلعاساء الذينعاندوابالحريف مع العلٍثمالعوام

اقلذلبدنوهر زافوبل)ف بحسدح بلوادفجىيم (لابنبكتبونالسكداب)انحرف(بإديهم) تملفناءانفسهم م غنبرأنكونمنزلا

أشارة الىا<ما «القءدل 1والىح لايم ع الآناتالمعدودة  0ىكالجارة) فهى ف ةسوتهامثلاغخارة (أرأشدفوة) مدياواغة
ا

معطاوف على لله ل  2ل برها وم ل
ماطاث.م) ار

1و

.ان وأدلعن

فرط

0

وه أ“

القسوةوترك ذمبرا مةطذل
عا هاءد مالالا سكقولك

عتكرجمزوا ترم
وويد
(وان.ن الخارة) بان

موعن

قرة (فهى)

1
ْ17

اليهمةامهأ وهىفأنفسهاأت دقوةيعنىانمن عرف
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علىقصةالذي كانت قصةوا_د ةولذهب الغرض منتثفيةالتقريعفاه_ذاقدم ذ كرالذع أولامعقبه

بذحر 
الادغامم سكنواالدالاذشرطالادغام أنيكون الاولسا كناوز بدتهمزةالوصل لانه
لامكن الابتداءبالسا كن فاداراتم بغيرهمزاًبوعمرو (إواطة خرج مانكساكتتممون)ظهرلاحالةمكتمتم منص القتللابرتكهمكةوما
وأمل خ رج علىحكايةماكانمستقبلاىواقلتدارى“وهذه!+إةاعتراض بايلنمعطوف والمعطوفءليهو هماادارامو (فةانا)واشع
ف(ىاضر بوه) بر جع الاىلنفس والدنكبردأو بلالشخص والانسانأوالى القتيللمادل عليهما كنتم تكتمون (ببعضها) ببعض
البقر ةة وهولسانها أونفذهاالعنىأوع.وال قعاربود

اك

زر كذلاككىابنهااوق)عليهروىانهملماضر ونام

بااذننله تعاأى وقال قتاتىؤلان وذلا نلا؛::ىحمهتم سقطميةافاخذ اوقتالاوا بورثقائلبعد ذلك وقولهكذلكيحى الهاموق اماأن»كون

ر
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حاالا
خطاباللمسك رين فزمن النبىعليهالسلام واماأنكون خط

واحياةالقتيل معن وقلناطم كذلك يحبالموىيوم القيامة

(دير ١53آيانه)دلائعلىانقهاردعلىكلثنى(لعلك تعقلون) فتعملونعلى قضيةعةولكوهيأنمنقد رءلىاحياءنفسواحدةقدر

(قالواادعلناربك,مين لناماهى )سؤالء
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اسييو

ولكن قدتقع ماموةكيف وذلك انهمتدم وأمن نهررةميتةيشرب ببعطهاءيت
خبرومبتدا( قالانهيقولانها 2,رةلافارض)مس_نةوسم تقار صالامياةرقت
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البقرةوقوله (ولابكر(فدةعطف عليه
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 -ؤالاءنالخنسوكيف

عنا أودف

فحياف ألواعنص ةلات البةرةالكدريةا! ا
تتهااى تطجهاو بلغت  1حرهاءوار:نفع فارض اج

الحمه

30

وماهى
م مه

والبكروليةل بينذينك.مع أن بينيقتدى

بشيثين ساعد الانه أراد
صالطفىنى اسراءيل ولهان طفل ولهعلة فانىبهاغيضةوقالالاهما
كير ومات ذللك الرجل وسرت الجل
بإرايامه وكانبقسمليلها

نى|
<استوددت كه ذه الكولةلاببى ح

ارذلك الطقالوكان
نلى فسكت
وربا
لقنم و لوكنتت

بين ه_ذا امد  11وقد

عرى الذمبرج رى اعم
الاشارةفىهذاقان| .وعديدة

جزاءيه_لى ثلثاو ينامثلثاو بلس عند

رسأ مه لثافاذا أصبح انطاق

فيحة لب و يافىبهالسوق ؤيديعهعاشاءاللهفيتصدق ثثائهو نا 0

يعطى أمه'ائهفةالتلهأمهبوما

قلت لرؤبة فدىوا له ع ذيها

إبانى انأباك ورك علة ا-تودعها اللهفىغيضة كذافانطاق وادع الهابراهيمواس .مغل واسددى ان

ن سواد وبلق

خطوه

برذها عليك وعلامةااًنكاذانظرتاليماعل! ليك ان شواع الشمس ع رج من هجااودكانت تسمى
المذهبة لحسنها وصفرتهاافالقىغ ارلفضتىةفراها برعىفصاح عباوقالك .:م عليكبالهابراهم واسمعيل
وادعدق فاقبات اليقرة<تى وبقيفتن,د.ه فقبض حلى قرنهايقودهافكامت البقرةبإذ ناللهته.الى
ا"و#ب#و#ولااا
رامداركٍفان هون. 0حك فال
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البقرةوإلله

 0واتقيام
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© كانهفالجاتوليع لبوق

بالايلفانطاق

 9ارا د تالخطوط فلل
كانهاوان اودب السواد

والبلقفقل كانهما فقال
ردت كان ذاك (فافعاوا
مامص ون ) أى نو مسونه

00

قبع البقر 0فقالبكأ بيعهافالت بثلاثةدنائئروالاتبعبه_يرمثورقىوكانكن المقرةثلانةد نائيرفانطلقمها

الفنىالى السوق و بعثانلهملكاليرى خلقهقدرتهوليختمرالفتى كيف برهيامه وهو أعلفاللهالملاك  8عدى متاسميوممةلامفءول
له
لمك
اأ
دبرولا:فقتم
هذه البةرةقال بثلاثةدناني ورأأث_ترط عليك رضأ فقاللهالاكلاكستة نان
الامير
بالطدر كر

الفتىلوأعطيتتى وزناذهيالم آخذهالابرضاأى ورجع الفتىالىأمهفاخ_برهابالمئنفقالت لهارفجبععها
كقال لهاستصسرت| أمكفقالالفتى نعمانها
لالوق وأقالماف
لدسن هة دناننرولا تبعهاالابرضاى فرجعسباى
ام كن انلا نقصهاء ن سه

ءلى رضاه أفقال الماك الى أعط.ةك

ىع ثمرديغار اولائ
ا؟:

لنامالونها) وضع مارفع

الفتى لان معناهالاسةفهام تقد به
تمسهافاى

ورجع الزامه فاخبرها ذلك فقاااتله أمهان الذىبانيك ملك فىدورة اذى لحر بك فاذا 5أك فةلله

|امس ناأن نبيعهذ واامةرةأملاففعل فقاللهالملك اذهب الىاً٠ك فقل طا مس هذهاليقر نفماوسى
ن

اه لابهيقولانها

ابن عمران يث-تر مهامنك اقتيل :قل فاىبسنمىرا ثفليالتيعهاالاعلء.سكهاذهبارالمس.ك الحادفاءسكتها

 3رقص 02

مكافاةلذلك الفتءىعلىبرهبامه فضلامن النهتعالىورجة فذ لاكقوله:ءا ى( قالواادعاار بكبينهاماضي)

الصفرة و نصعه7 01

وقد رالله على نى اهمرائلذج البقرةبعرنهافمازالواس:ودفونالبقرة<ىوصفت م م تلك ا 2رةيعينها

امادتيا (قال)يعنىموسى (انه يقول) يعنى اللهعزوجل

التوكيد أصةرفاقع وهو

(انمهابقرةلافارض ولابكر) أىلا كبيرة

ولاصغيرة والفاراضلم:ة التىل تماد والبكرا لفتيةااتى متاد (عوان)أى نطف (بينذلك)أى بينالسنين
(فافعلواماتو ص ون) أى*.نالذبعقرةولاتسكثروا ال ؤ (اقلالوا ادعلنا :رلكنبايمنالونواقال ان.هتقول
ابعر صفرَاءالقولوته) قالا,ن ءاس شديدة!ادفرةوقيل لونهاصاف وقيل|اصفراءاوداءوالاول
رت رانك وس ناض .

أصحلانديقات
3نادمه

 5كد اصفراء واس خيرا

عن الاون الاانه ارتفسع

الاون بهارتفاع الفاعل
ولاذرق دانقواك صفراء

لورفا علونها( قالواادعاذ |ريك

فاقعة وصفراء فاقماوها

“لة(انالبة رتثابهعلينا)أى|! “مس واثتبهأهرهاءلينا(وا ناانماءاللهلهتدون)

كر الاون فائدة
وى ذ

الناظ ارارم له
ننأسم للهيده وهفىالصفرةفكأنه قيلشديدةالصذرةصف رتهافهوومن قولك جد جد (:تسمر ا
التوكيدلانالاوإ

فىالقلسعة -دحدول

اءقلهمهلموله :ا
نفع أوتوقعهعن -دلى رذى اللهء_:همن لمس نعلاد مر ا

مرااناظر بن (قالوا دع لنار بك دين

لئفوصفواوءن النى دا يهالسلام لواعترذوا أدفى ب زتفذكوها
اشانفازا
ي-ك
ااوبا-ة
وته
اطادوصف
دحا
لناماهى )نكر يرلا#ؤالليزعن
لكفهم ولكن شد دوافشد داللهعايم ,والاستقصاءشؤم (انالبقرتشابهعاينا) 'نا 0

بنوااه ركثيرفاشتيهعلينا

(واناانشاءاينهلهتدون) االلىبقرة المرادذحه أوالىماخ عليناءن أامليقائل وان شاءاللاهعتراض بيناسمان وخبرهاوف الحديث

فرالا نرسجترطومهيوم فالاسبذتامغى نغرقت خفروحأياضاعند الج روشسرعوا اليهاالجداولفكانتالخيتان
ها كان.دقحواتلص
فلحياض هواءة داؤهم
خنلدهانوم لاألسمبنهامن اله_يدة_كانواسد ومنشارعهامن البحرفيصطادونهابومالاحد فذلكالحبس ا
(فقاناطمكونوا) بسكو ينناايام(قردهخاسئين) خبركان أىكونواجاءءين بينالةرديةوالحسوء وهوالصغاروالطرد

السخة(نكلا) عبرة :كل من
لاس

اعدر مجاأى نع(المابينيدبا)لماقباها (وماخلفها) ومابعدهامن الاموالفرون

وروي :١#رعاءنوم لابسبتونلاتانم مان التسيفلانوسو زاللاك 07ار

ختهمذ كردق
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غبردفء مد رجالمنهم لف رواحياضا كبارا-ولالصروشرءوامنهاامهاا عهارافاذا
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الآخر بن (وموءظةللتقين) كانعت_ية لجع فصواتلكالانهارفيةبل الموج من البحربالحيتان الىنلكالحياض فيقعنفبهاولا
الذيننووهم عن الاعاداء

من صاحى قو»هم!أراكل

مق سمعها (واذ قال

موسى لقومه)أى واذكروا
اذقالمو»ء.ىوهومءطوف

ومتىلفهى اذ كروا
قىنع
عل
نعم الى أنعمت علي
كانه قال اذ كر وا ذاك

وكارذوا اذقال وسى

وكذلك هذافى الظاروف
الى مضت أى اذ كروانعمتى

يقدرنءلى الروج منهالءمقهافاذا كأنبوم ان

1

وق لانهمكانوا يصون الشخوص

ذفلاك زماناولتخزل مهم قوبةفتجروا على السبت وقالوا
اذ
الاو<_د
والحبائل بواملجعة وخرجونها بوم ا
ذلواو .لم<واواً كلواو باءواواش_ترو' فامافعلواذلاك صارأهاللقر يةثلاثة
اداخًح
مائرىاالنسبات افلاق
لك وميه وصنف
أوصذكاافنوا وسبعين افاص :فأ لعن الد.دونهىعن الاصطيادوص :م ف

ماون قبولنهبحتهم
ربى
جما أ
لافا
اهمكوافلذن وهتكوا الحرمةوكان!اص:ف الناهوثننىعثسر ألف
ذلك نينملعنو دماود
قالواوالتهلانساكنكف قربةواحدةفةسموا القر _بدةيارنفمغبرواءلى
جن ذات يوم» باهموخلرج من الجرمين أ<_دوم
هرو
اةنف
نعصي
لىالم
وغل باالمنهسءرلاهمره .اعل
فصوا اليابقافأبطؤًاتاسورواعاموم الجدارفاذ'هم جيع قردةط مأذناب وهم يتعاوون صواقرياللشباب
قردة والك.وخ ناز برفك :واثلاثةأياء*ثم هلكواولم>كث مخ فوق ثلاث وإيتوالدواقالاللهءزوجل
(فقاالمكونوائرد ع+استين) أمن>ويلونكو بن وسعنىجاستن:سبعب مطرودينوللا 70م
وناخبرمعمًاهكونواخاسئين قردةوطذام دقل خاسئات (خملناها) إيعنىعقو بهمبالمسخ (نكلا) أى

نأوبهموعبرةلنبعد هم وقيلجعاذا
لماء «ضى م ذ
با)ةقل
وخلفه
قوما
عديها
من ي
اابي
نة(لم
ععبر
موبةو
عق
متي ةافىدال وماخلفهاأى ماتحدث
عتىاكان
واذكرواوقت اتجائناايام عقو بةقر بةأحاب|لسبت عبرةان بمينهبادمن القرى|ا
وادكك رواوفث فرفنا

واذوكانرعهتى واذ كروا
قستسقاء موسر به
وتا

لقومهوالظروف اتلأىنى
الىقوله واذا,تلى ابرادهم

ربه (انانتهياميم 7

بعدهامن القرىازّ«ظوابذلك وهوقولهءزوجل (وموعظةللتقين) أىالمؤمنين.ن أمة تمددب الله

اسكبأقنرة)
ذان>اشةويام
عليهوسل لثلايفعاوامئل فعلهمف قوهءز وجل (واذةالموسى أقنومه
البقرةواحدةالبقروهىالانتىوا أصلها'لبقروهوالكق سميت ,ذلك لاعهانثق الارض للحراثة

عاذ لمان ة الىالقصةى ذلك »و

ثلاههفاماطالءليه
عه .فةبرلاوار سو
نول
بنى
الغ
قالعاماءالسيروالاخ .ارانهكانفى زمن انسىرائيل رج

مسى بدعىعلي-م
وبنا
مجاء
ىارهو
لطلبث
ابمي
موتقل لهيرثوه+لهالىقربةأخرى وأاغاعل بىإجوائمأص_
قاألىابلامفنسرو(نتذعأووال بالققردةة) بالفتلسفحدواواشتم»أمى الفدللى موسىعليهالصلاةوال_لام فسألواموسىأن بدعوالله بين هم
مؤترف التلاوة وهوقوله

أعالى وقاتذلتم نفسافادارم
فمها وذلاك ان رحج-لا

سرأ اس_مهعاميل قله

بنوهليرثوه وطرحوه
اب مسد ةكم حاؤا
وبلى

مأأشكل عاءهمفسألموسى ر بهفىذلكفامىهبذعبقرةوأعسأن يخمرب بهبعضذهافقال اطلمانهنيامي م

هنزتى” بنا وتأمسنابذحبقرَ:
سيلتوأ
أنتذيحوابقرة (قالوااأتخذناهز وا) أنىحن #ألك أمىااتتقت

وموذلمبىلله)
عنى
فع رو:لعامواماوجهالحسكمة فيه(ق(الأ)يع
لينظا
الكبلبيعدن الاامي
مواذ
وانما قال

أأمتىنعبانه (أنأ كونمن الجاهلين) أىالمتهزئين بالمؤمنين وقيلمن الجاهلين,الجوا ب لاعلىوفق
السؤال فاماعاهوا انذع البقرةءزمءناننهتءالى استوصفوءاياهاولوانهم عدوا الىأىبقرةكانت

فذحوهالاجزأتءنهم واسكن شددوا فد دعابهموكانفىذلك حكمةللهع زوجلوذلك اندكان رجل
صا

بيطالبون بدابته قامسهمالنهأن بذعوا بقرةو ضر بوه بيعضهال حيافضيرهم شانله (قالواأحخذناهزؤا)

أتحملنامكان هرموسر

او
والطمزة

ل

|حوللاتهزاءهزارسكن الئل

م

ورف

ا ورا

1

غيرهماباتثقيل

ن باب اهل والسفهوقيه
(أنأ كونمن الجاهلين) لاناطز.ءنى مل هذاء ع

م
#0

(منآمنباننةوال.ومالآخر )من هولااءالسكفرةايانا الصالوجملصاحافلهم أجرهم)ثوامهم (إعندرمهم)ف الأحرة( :ولاخوفعليوم
ولاهرحزئون) رحلمنأن الرذمان جعلتهمبتدأخبرهفلهمأجرهموالامب

ان جعلتهبدلامن اسمانوالمعطوف

أن (

| :اتعناهلى ولاذ كرهذالوظائف قال (منآمن باللهواايومالآخر ( فانقات كيه قالفىأول الآبةان
الذبن امنواوقالفى 1رهامنامنباللفافائدةا نمعهمأولاثمالتخصيص؟ خراقات اختاف العاماءفى حم

طر قاند هماأنأهرادان الذين آمنواءلى التشحقيقماختلفوا فمهمفقيلهم انلآذيمنوا
الفابيةفلءهم
فىزمن الفترةوهم طلاب الديئمث حمدب النعجار وقس ؛ن ساعد ةوورةة:ن توفل وحيرا الراه وى

ذرالغفارى وساءان الفارسىفنهمءن أدرك الننبىصل النهعليهوسلوتابعهومنهم من لبدركه ف-كأنهتءالى
قالانالذبن آمنواقبل مبعث النىصلى التدعاه وس( والذين كانواءلى الدينالباطل المبدلمن المهود
والنصارى والصابئين م ن آمن منهنمالئةوالروم الآخرو بمحمدصلالنهعا.هوس( فلهم أجرهم عندر هم
وقيلهمالمؤم:ونمن

اامالماضيةوةيلهمالمؤمنون.نه_ذه«الامةوالذين

دين موسى و يبدأواوالادار ىالذين كانواءلى دن عسى

هادوايعى الذبن كانواعلى

واية_يرواوااصابئين يعنى فزمن اسستعفامه

أمسهممنآن منهسموماتوهوم ومن لانحقيةةالا ان تسكونبالوفاةوآماالطر يقةالثانيدة فقالوا ان

عليه نفيران ف الو+الاول
الجلة ماهى وى الثشاق
فلومرالفاء لتضسمن من

معنى الشرط (واذاخذنا
ميئافم ) بول ماف

التوراة (ورفعنافو 1

الطور) ألىاحلتى

قبا-هم واأعطيتم الميثاق

وذلك أن موسى عايه
السلام جاءهم إلالواح

ذرأوا مافيها من الآصار
ماذل كور بنبالاء ان ق أولالآبةاماهو:علىطر بق الازدونامةرقةوه ,الذي نآمنوابالانبياءالماضين
وليؤمنوا بك وقيلهم المنافقوننآاملنذويابالستتهموليؤء:وا بقلو مموا'بهودوالنصارى وااصابؤن رالتكاليف الشاقة ف كبرت
عليوم وأنواقبوطا قاض
فقكاأنلههتعؤاللاىءالمبطلو نكلمنآمنمانلهاممان+1ة.قى صارمؤمناءند اللهوقيل| نالمرادمن
قولدانالذين آم:وايعنى ع<مد صللى اللهءا.ه وسإ فىالقيقة <ين الماذى ونيواعلى ذاللكمفسىمةبل

اتلءلاهلىج_بريل عليسه

وهوامراد منقولهتعالن» نآمنبإننهواليومالآخر (وعملصاحا) فأىىاعانه (فلهمأجرهمعندر هم) السلام فقامالطورمن
أى جزاء أعماطم (ولاخوفعايهم ولاه_ميحزنون) أاىلفآخرة هُ قولهعزوجل (واذ دنا
مامشم ارلبهود (ورفعنافوقو الطور )يعنىلجل العظيمقالابنعباس أعمسانله
ميثافكم ) أى عهد ي

اى_له ورفعه فظلهفو:قم
وقالطم موسى انقبللم

والاألتى عليكحتى قباوا

وقلاا لكم (خ_ذوا
موسى وص ه .أن يعماوااحكاءهافابوا|ياقنيلوهالمفيهامن الاصار يادلنىاثقال وال_:كالرف الشاقة آمص
منيانا )من التكتاب
ى ؤسسهم وسبت ذلك
ل ر
اقلعن  صلوحتىقامء
جبلان جبالفل طينف ت

لما نزك!!:وراةءلى
عاللى
ان ادنته

عليه السلام أن بقلعجبلاعلى قد رعسكرهم وكانقد رهق رسخاف فرسخ فرفعه فوق
هعالىجبرلل
اللت

رؤسهم قدر قامة كالظلة وقيلطمانمتقباوامافىااتوراة والاأرساتهذا الجبلعايكم (خ-ذوا) أى

قلناطمخذوا (ماآتينا م) أى ماأعطينا كم (بقوة) أى دو اجتهاد (واذكروا مافيه) أى
ادرسوا ماقفيه (“لكتتقون)

أىاكى تنحوامن اطلاك فالدنياوالعا-ا_فىالعةىوالارضخت

روسكلهذاالحبلفامارأواذلك نازلاهم قبلواوس<د واوجءاوا ,لاحظورن الجبروهم-حود فصارذلك
سنةق سجود المهود لايب.حد ون الاعلى |نصاف وجوههم ويقولون هذا اأسحودرفم عماالعذاب

م

تولينم) أىأعرضم (منبعدذلك) أىمن بعدماق لتإلوراة (فاولافضل اللعليمورحته) أى
بالامهال (الكنهم مناماسرين) أىالمغيونين بذهاب الدنياوالعذاب فالعقى هُ قولهءعزوجل

سىبت )يقالسبت اامهودلاهم يعظمونه ويقطعون
ونا امنكم)أى جا زروا االحلد(ف
دذي
ععاتممال
الةد
(و
ذكرالاشارةالىالقسة »
السمكبومالسبت فكان اذاد خل بومالسبت يبت حوت ف الصرالااجتمع هناك -تىلابرىالماءء.ن
ا
ت
سم
ل
ب
ت
ي
ا
ت
ا
ل
ل
ب

بلت
م
س
س
سس

وعزعة (واذ كروامافيه)

واحفظوا مافى الدكتاب
وادرسوه ولانف_وه ولا

تغفاوااعنه(لعلكتتقون(

رجاء منكم ان تسكونوا

امكب رمملم )نم
أعرظم عن الايثاق والوفاء
بهمن بعدذلك) من لعد
القبول (فاولافد_ل الله

قالالعاماءبالا خبارانهمكانوافى زمن داودعليه|اصلاةواك_لام ببقةربارض ا.لةوحرم أللهعامهم سيد

م
ئ حي
ااتموم
تال اىذن
كثرتهافاذامضى ابت تفرقت !يان ولزءن قعرالبحرفذلاكقولهتع

أىالتوراة (بقوة) عد

بومستهم

علي ورجته) بتأخير

العذابعتمأو بتوفيفقم

الدوبة (لكنم من

الخامسربن)اطالكينقى

 :العداب (واقدعامتم)عرفتم فيتعدى لىمفعول وا حد (الذيناعتدواء كوف السبت )هومصد رسبتت البووداذاعظمت يوم السبت وقد
ىلسبثتمابلاهم
أن ,سيدوافا
نهاهم
اعتدوافيه أى جاوزواماحدطمفيهمنالتحردللعبادةوتعظيمه واشتلوالد وذلك أن انهتعالى

(اهبطوامصسرا)من الامصارأىنحدروااليه»ن الديهو بلادمابين بيتالمقدسالىفنسربونهى اثناعشسرؤرستماانيفةفراسخأودهم
فرعون واءاصرقهمع وجودااسبدين وههاالتأنث والتعرلبافرادة اولباادسأكون وسطهكينوح ولوط وفيوماالتّمةوالتعر (يفان
كك( وها (ماسااهم) أى فانالذىسالتميون فالامصارلافىالتيه (وضس بت عامهمالذلةوالمسكنة) أى اطوان والفقر يعنىجعلت الذ

ملة علمم-مفهمفيها كايكون فالقبةمن ضر بت عليهأوأاصقتم-م حتىلزمةهم مربهلازبكاضرب الطين عل
ميطثةتيم
مخ

الحائط ؤيلزمهفالبوود صاغرون ذلا ءأه_ل مسكنةوفة راماعلى القيقة وامالتصاغرهم وتفاقرهم خرفةأنتضاعفعابي_مالجز يةعايهم
وروو بكسسراطاءوضم اليمغيرهم(وببإؤغاضب من الله
الذلة جزةوءلىوكذا كلما كان 5ل اطاءياءساك.نةو بكسراطاء والممب #

من قولاكباءفلان بفلاناذا كان
قوا ( ذلك)

أشاره||

'قكم منْ صرب

كرا لكلافالسلاف

ْ

00

(بإنهمكانوا ي
ركوفنا بات

(8ه)
.ا

0

حقيةابإنليقبده  1اوانهلهأصارأحقاءبغضبهوعن الكساف
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الانوين عليه كدخولهءلى بوح ولوط والفولهوا الارل (فان!> ماساتم)
) يعنىمن ني |اتالا .رض
لق

(وضرت علم الذلة) ا الذلة#رطهم مش لةعايهم والزهواالذل واطوانوةيل الذلةال+ز بة
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١
ا
0ه لول ل يك

ا د

لكيه

إى القةر

الله و,ةت_لون النبيين) وزى الودتقوقي بهسدلاله لاتكان طتىبت غلبي لزيابعكوات
باطمزة نافموكذاابهأى

ذلك بببكفرهم وقتاهم

ا

ا لا

1 0

َ

ل

اا

2

وَاله0ا

ا ا فقي

لفقرأسكنه وأقءد معن ا ركهفترى المهودوان كانواأغنياء مياسبركانهم فة,راءفلاترى أحدا
لانالة

منأهل المالأذلولااً حرص على المالمن اامهود (وباذا) أى رجءواولابقال باعءالاقعر (إغضبمن

الله) وغضبالنهارادةالاتتقاممنعصاه (ذلك) أاىلغضب (باتهمكانوا بكفرونءا يإتالله) أى بصفة

الاندياء وقدقتلت الهود

شهياء وز كريا وبح
صلوات الله عايوم والنى

املننبالانه يخبرعنالله
يل منىمفعلأو
تفاعلى

ا

يل

إلىمعذا  0ا

ثارةبالحق ا

ا

بالاتي_ل والقراأن )ديقتلونالنبيين)

الا
خودمن
وقبل هومعن الرفيعما

ا

10

للح لاانحكمه :نسم الى<ق وجور يروىان

ايدفم

ع

ركقولهقل رب|<-ى بالق ا

ااببودقتات سيعين ندمافىأولاانهار وقامتالىسوق

عدنى مقع_ل أومن نباأى

شلهاق ره وق-اواز كربار يحىوث_عياء وغ_يرهمءن الانبياء (ذلك بماعصوا) أىذلكالقتل
المرتفع (بغيرالق) عندهم

والكفر يماعمواامري (وكانوابعة_دون) أبتىجارزون أمرىويرتكبونحارى © قوله

أيضافائهم لوأأه_فوا ام
إن كرواشياً يستحةون

بهانقت لعاندلهمتوفراة

الخالمن الضميرفى يلون

هادواأىنابواععنعبادة الج لوق ل انهممالواعندين الاسلام ودين مومىعليهالسلام(والنصارى)
الور ل اكو داين > ارك اللهوةفيل لاءتزتانامالىقريفغل امم م

0

لكاب فاع0

نْرْطِنا

مغأل تاوقل ان1

أى يقتلونهم.بطلين (ذلاك)

ولامنا كتهموة.ليهمقوم بين البوودواجوس لال ذبانحع.ولامناكنهموقيلهم بين المهودوالتصارى

كرا رلرالؤلاششااررةة((ءعااععصصوواا

ه مقوم! 7رو نأاللهةو قرؤنالز نور واه دوناللا_:كةو يصاون الىحلقون أوساط رؤس-هم وقيل

وكاتوا يعددون) 65

ارتكابهم أنواعالمعاصى

ليوشياًوالاقربانهمقوميءبدونالكوا رودت
الكعبةأخدوامن ك د

انهمينقد ون ان اطهنءالى

خلق هذا العالهوجء_ل الكلوا كبمد برةلهفييجب على اليشرعبادتها ونعظ.مهاو اتهاهى التىتر بالى

واعتدانهم
حو
ددالئةكلثئم ك
عفره  7ياتاستوقتله الانبياءوقيل*وااعتداؤهم

الله

افلسبتوبجوزأن يشار .باذالكحاكلفىروقةلالان .بياءعلىأن ذلك بسبب عصياتهم واعد انهلمانه امنومكوافيهاوغ لواحينقت قلوه
سرواءلى جدودالآياترقتاهم الانبياءأوذلاك الكفروالقدل معماعصوا( ان الذين آمنوا) إلستهمهن غيرموااطأةا الوب وه ,الناققو

(والذبنهادوا) تهودوابة'الهاديهودومود اذادخلفاابووديه وهوهائ -و(الوجاعهلوندطارى) جع نصرا
كنسام 0
رجل نصرانوامىأةنصرانةوالياءفىنصرا إمبال ةغكالنفىى؟جرىس-ءوانصارىلانهمنصروا! اسبح(والصابئين )اخارجين .مندين

مشهورالىغيرهمن سابا
و ؤن
هي
لذداخر
بجنمن
ره .لقوومعادعن ادليبنهوديةوالنصرانيةوءبدرا لاك وقيل
قالزبور

سبعو لنفأا(وا اذاستسيق موسى لقومه) موضعاذنصبكانه قل واذكروااذاسةف -ىأى|-ةعى أن !-ق قومه(فقانااضرب بعصاكامور)

7
آ'

ملاعهدوالاشارة الىحدرهعَم فقدروى
لهاضرب بعصاكٍاخروا للا
عطشواىق النيهؤدعاطم» وسىباكقهيافقي ل

لجه ثلاثأعينلكلسبطعين وكانوا-مالةألف وم
ص نعالهأر بعة أوجمكانت”تذبعم نك و
“الثى الذى .الها +روهذاأظهرف!لةواً بينفىاأقدرة

(فافجرت)

انه  2رطورىجاه. :دهوكان

لك لتناعشرمياة |وللحنيناىامترت

الفاءهتعلقةعدذوف أى ؤغ رب فانف<ر تأى سالت1 ,

جارت وهىها.عالفىاءفسي<ةلانقءالافىكلام بايغ(إمنهاثنتاعشسرة ( )18/عينا)علىعددالاسباط وقرئة
فانضر بنتففةد
كمسرالشين وفتّحهاوهما

ا

 1ار اوأمو.سىأن بساسى لمنفد قلاو اللهالءه قالميينا إفقانااضرتربعصاك (
ات

اغدان وعيناعبيز(قدعلم
كل أناس) كل ساءرط

وطا شبعتان:تقدان
االسلذم
لسلو
اء
ىاول.موسىعلي
طعشعرةذرع عل ب
لو ا
لامرتنا لجن

فىا'ظامة نوراواس مها عليق وقء_ل نيعة جلها ادممعه.ن النةفتوارثها الاننياء<تىوصات

(مشرهم) عيهم النى

الىشعيتن

دشمربون منها وقانا طم

فاعطاهاءومى (ار )قالوهب( يكن ح رتامعيذابلكان٠وسىبغربأى فريكتافنجرءيوناللكل
2

.

١

.

الام قالابن عباسكان
سمط عين وكانواائنىعثمرسيطاوةيل كانتترامعيما بد ليلانهعر ؤءبالالف وا

اس

0
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4
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ال

9

00

43

اة فاذااحت و الىل !|( واتيربنوا)منماالعيون
لعم
خي
خسلام
الل انوس العضلسلهاةوا ب

(من رزقالله) أ ىالكل

جارنأر بهةوجوهفكل وجءثلاثةأءين كل سدبط عويقنيل كانمن
حل ك
لوقي
وضءءوضر به بعلصاه
مارز فك للهإولاتعثوا
ننوهىاخارة اللينةوقيلهوا خرالذىوضععايه.وسى وبهايغتل ففر به
كنذما
للسكا
اق
الرخام و

فاىلار ض)لاتفسدو اؤمها

فاناءجبر بل وقالانابنهيامى ك أن ثرومهحذخارلى فيقدرةولك مكفجيزهة*وضعهفى مخلاةفاماسالوه
ابك اخرة_كانا ذا حتاجواالىالاءوضعهوضي بهبعصاهفتتفحرمئهءيون لكل
ص|سر
ع لى
بقياة
الس

سبط عين تسيل امه.فىجدو

را لوس ل ساف ] 1ار مس ارود 1ك قروتو ١١(مفسدن)عالموكدة

(فانفجرتمنهانن.اشمرةعينا) يعنى-لىعددأسباط بناىسراي ولالمءنىفضر بهفاقتفاجلراتلمفسرون
اتفدرت وانجست يمن واحدوقدل |نتمأسىعرقتوانفجر ت أىسالت (قدء لكلناسمشمر©
يعنى المنوالسلوى والماءفهذا طهمن رز ق اه كانبانيومبلامشقةولاكافة(ولاتهة وافىالارض مفسدين)

0

والفيت :شد الشاد

جثرمن الخ رالصغر
اانمفحي
قاد هن الا هر قعظيمةلموسىعايهصل|اةوا_ل

|أأىلاتمادوا فبالفعادق حال
فسادلاه مكانواممادين
ليه_يرعلى طعام واحد)
«ومارزقوا ىا مه من| إن

درا ماءمن نين ص عه فروى
مارهوىمنهالجم الك«:برو مدن وند.ادص ال اسعا  00أعظملانهانفح

والس_اوى اوقاالواءلى

|قولهعزو جل (واذقلئم ياموسى
منهالوم الغفيرلان! نفجارالماءمن اولادلمل<مأعظممن انفجاره.ن لخر
20

وذلكاممسئموا من انوااللوى

الطعام ا'واحد تكوناسلهتقصان الك_هوو:ار

وملوهؤاشتمواءا.هغيرهلانالمواظمة

طعام واحد وهماطهايان

لانهمأرادوا بإلواء_دمالا

على

عاستا زة المتفواعطلعىام وحادقات

دل ولوكان عملاىئدة

أرادواالوااحدنالاعء تلت ولاءة.دلو وكان علىمائدةالرج_لعدة الونا داومعاءمواففكل بوملايدطها

حفدادءلناربك) أىفاسأل اثار.بك (مخرج لنامماتنبهق الارض ١ن بقاها
كنازنلتةالطعام الوا (
وةثاتهارفومها) ان عات القومابروقيلهوا هنطة وةلهوالوء (وعدسهاو بداها)اءاطلبوا
هذ

اوجدالا
عللىىتقو بةالشهوة أولانهمملوا.ن المقاءفىالتيهة خالو] هد والاطء 112تىل ب
الانواعلامهاتعينع

الاىبلادلانكالاطعمة(إقل)اع موسئ (أتستبدلونااذىهوأدى)
ره لوصول
1شنوكن غ ش

ارج لألوان عدةيداوم

.قال لاباًكل ف_لان الا
لفان واجذا ونان
بال[و-د_ده

|

أىالذىهوا خس وأرد اوهوالذىطاءوه (الذى«وخير) يعنىبالذى هواشرفوا وغل و«وماهمؤيه

( ه (-خازن)  -اول)

والاخ-

فى ادل
أ رادوًا

أنهماضرب واحدلانهمامءامنطهام أه_ل التلذذ والمرف وكانوامن

أهل الزرااعاتفارادواءالفوام نن اليقولوالحبوب وغيرذلك لدع لياريك) سإووقل لهأخوجانا (#رجانا) يظهر لثاوبود

قضامهنا)
بار
(تماننبت ال

ببة-ولكالنعناع والكرؤس والكراث ونحوهاتما
هوم نبتت-ه الارضءانلخضروالراديهاًطااربال

يأ كلالناس (وقثائها) يعنى الخيار (وفومها) هواحنطةأوالثوم آمراءةابن مس_عود وثومها لوعدضها و نصلهاقالتستيدلون

الذيهوأدفى)أفرب منزلةوأدونمقدارا والدنوواافرب!مبزمم ماعن -5لةالمقدار (الذىهوخبر)أأرفعوأًجل

كاالنتيهبعثليهم الجنفوتبحدةسرعليوم السلوى وهى السمافىفيذي الرجل«نهاما يكفيهوقاناهم ( كاونهطيبات)لذيذا تأ وحلالاث
ماظل ونا) ادهىو فظاموابان
(مارزقنا مو

كان(داذها نا)ظم بعد ماخرحوام نالتيه
عن واد<و طابمدا! 2ف

ا
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هتففميتتفعبهلاان بههيلاقانطهريقمطرامؤاقها حتافىالعين
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بار افلىعين نفع
وتواطعاله (وقولواحطة)
| أشجارهمفى اكيللةمن وقتال_حرالىطاوع|اشمسكالثلج كل انسانصاع فقالوايامومىقتقادنا

فعلة' من اط كالج_ة

هذا المنّحلاوتهفادعلنار بك أن يطعمنااللحدمفأرسل اللتهعايه-م الساووىهوطائر يهشايلسماقوقيل

وهى خير مدا _#ذوف

هواالاقي  0نحنيأخليماراكفتالوماوا_لةفاذا كانيرادام اده يبولسا

ألىتماسحماة أوأمى ك
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أسهم
| زوجهاالدهرقوله+ /غزالاحم لوبنتن ولرتغير (وماظامونا) أى ومحاسوا-ةنا ونلككانوا نف

لتعطى معنى الثبات وقيل
و ابلكطعذابى وقطعمةالدرزق الذىكان ينزلعايهم
قفاس
تط,
| يظامون) يعنى بأخذهم أ كثرما-د
أمسناحطة أى أن #ط فى
نبيفا ولاحساب فالعقى هه قوله-زوجل (واذقلناادخلوا هذهااقر بة)سميت
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وقيلكان فمهاقوم من بقيةعاديقالطم
قر بهلاجماع الناس فمهاقال|.نعياسهى أررحاءقر بةالجبار إن

ار ||العمااقةورأسهمعوجزعنق فعلىهذا يكونالقائلبوشعبن نو لنانههوالذى فتسأر يحاءبع_دموت
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اقدفس ويعلسىهكذون القائلموسىوالمعنىاذا خرجتم
م|وسى لماونسىماتفى !اميهوق لهى بيتالم
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ومن قالان12قر بةهى ددت ادس

قالهو باب حطة (ستحدا) مندنان خضعامتواضعي نكالرا كموم

لاهاتحط الذنوب والخطاباعلى"قد

برمس_ثلدنا (نغف رلك خطايا 32أى نسترهاعليكم مانلغفر وهو

ع | رديه نافلسجود (وقولواحطة) اىحط عوناخطباإيالءاسمتغسفاروقالابنعباس قولواالات
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(وادخلوا الباب) كنقالانالقر بةار نحاءقالادخلوا من أىبابكان من | نوامهاوكان ط اسبعة! بواب

|السترلانالمغفرة:سترالذنوب (وسنز بدالحسنين ) يعنىنوابا (فبدل) أى فغير(الذينظامواقولاغير
| الذىة يل طم) أى ق واا!ق و لاغيرماقل طموذلاك!:نهبمدلواقولالخطةبامنطة وقالوبااسائهمحطاناسمةانأى
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كانت لتهوبة و٠خفرة

الىوقيل طوطيع طمالباباييخفضوار ؤسهم فأبواذلك
تع
حنطة جراء وذلك استحدفافامم م بأعىاننه
| دد حتاة

| جما

(فبدلالذين ظامواقولا  0-5ار
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خالفو اق |

٠
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ٍاوق
دحد
رسولاننهصبى أنلهعايه وس_لم قايسللسبنرىائيل اد خاواالياب س

عألسىتاههم

حذ ف وتقدبرهفيد [الذين أاء

قلط

استاف

تقال لق

اله
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وقالقا

وقالوا<.ةفى شعرة (فأئزاناعلى الذبنظاموارجزاءن السماء) يعنىعذ

ل

1

رم

-

ذل

أى

ابامالسماءقيل
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ب

لعليهم طاعونافعلكمنهم فىساءة واحدةسيعو نآلا (يما كانوايف_تمون) أى .عصون
|الرلسه
ولا ْا

لاد بنفسهواىآخر بإلباءفالذى مع الباءمتروك والذى بغيرباءموجود
غيرالذى قدالطمفيدل:تعدى الىمفءوو

و خرجون

يعنىوضءوامكان حطة قولاغبرها أى أمىوابقولمهناهانتو بةوالاستغفارنفا!لفوه! ىقول لبسمعناهمعنى ماأميوابهو عدثلوا أمىالله

وقيل قالوامكان حطةحنطةوقي_ل قالواياانيطية حطاسمقاناأى حنطة جراءاستبراضتيم عاق
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زظه
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اعلى
وزلنا
عونرمانض الدنيا (فائ
اشته
ماي

ل وعدواددرطلب ماعة_د اللهلطاب

لرجز
اهلمواابذا
اقبئيحزأم
بفىت
نادة
عذاباوف تسكريرالذين ظاموازي

علبهءلظامهم(منالسماع)صفةلرزاج (يما كانواتبهغون )إسبب فسقهمروى انهماتمنهمف سىاعةبالطاعوانأر بعةوعشر و نألفاوقيل

(فتابعايم انلدهوالتوٌاب)المفضالبقبولااتو بةُوانكثرت (الرحيم) بعفوالحوبةوانكرت والفاءالاولى التسبيبلانالظلسببالتوبة

و الثانةللتعقيب لانالمدنى فاعمزُواءلى التوباق لوانفسكماذائئتء ال جعلتوبتهمقتلنأفسهم والثالئةمتعاقة بشرط حذوفكأنهقال
ثرىاللجهرة) ع اناونانصاعها
فانفعلتمفقدتاب علي؟ (راذقلتم باموسىلننؤمن لك حتى

سا

:

:

خءوةوهوظم ا
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لمن حل حيونه ا
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زه هه( علىالمصدركا ت:صب القرفصاء بفعل

ع الوا ث22 0

برقل" تلهاواتقاوبي_د اورحل

فهو ملعون صميدودةنو هوا صلتالقومالخناجر والسيوفوا قباواعاموم ذ-كان الرجلبرىابنهوا بأه
مهوصد

دقر

الحلوس أوعلى الحالمن
نرى أى ذوى جهرة
(فأخذت> الصاعقة)أى

يقهوجارهفيرق لهفا كنع المضى لامالنهته الىفقالواياموسى كيرف نفعلفأرسلالله

تعالىعليوم س_بحابة سوداءلامبعر لعط-هم بءضاة_كانوا يقتلون الىالمساءقاما كثرالقل دعاموسى

اةفلكث_حفابةعنهم
هقي
ابقليةلالب
وهر وانلهو بكاوتضرعا اليهوةالاياربهاءكت :و اسرائيل ال

هبكرضاىنعء_دد
نال
عىط
وأعىهم نأ,كفواءن الفقتشلكش فت عن ألوفدن القتلى قااللىلبنهأب
القتلى سليفعيانفاشتد ذلك علىموسىفأوى أ اعللاهالبيهرضيك أن أدخلالقائلوالمقتول :2ةذ-كان
من قتلمنهم شهيد اومن لقمركافعنهذ نوبه  8فذللك قولهزو جل( فتابعلي )أى فعاتمماأعسم
هت<اوزعدكة (انههوالةواب) أى الرجاعبالمغفرة القابل لاوبة(الرحمم) خلة» هُ قولهعزوجل
بف

(واذ قلم يا.وسى اننؤمن لك)أىلن نصدقك (حتىنرىالتةجهرة) أىعياناوذلك اناللهءزوجل

السماءفا حرةته,#روىان

السبعين الذينكانوا.م
«ومى عليهالسلام عند

الانطلاق الى الجبلقالواله
نحن متعد الخد ل ساعيده

هؤلاء ذأرنا الله جهرة
فقال٠وسىساتهذلك

رجلا من خيارهموقالطم صومواوتطهر واوطهر وائيابيمففعاواوسر ج بمهومسى الئطورسيناءايقات
ر بهفةالوالموسى اطاب لذاأن نسمعكلام ربناقال فل فامادنامن الجبلوقععليهمودالغماموتغدى ابل

فاامعلفقالواانكرت
التتتعالى ذان تومن لك
حاتلىنلرهىجهرة فبعث
اللمعلهم صاعقةفا حرقوم

ر به وقمعلىوجهه نورساطع فلايس_تطيع أحد أن ينظراليهؤ سرب دو نهمخاب وسمعوه كام٠وسى

بأحسدو مهاواد سمعه ,اللتهعالىآنااللا اذو بك أةخرجت..ممنأرض مص هد دزامودت
ولاتعيدواغغعرى فامافر غ وسى وانكف الغماما قبل|ايهم فقالوالن نؤمنللكحتىنرىالله جهرةواء.ا

قالواجهرةتوكيدلارؤبة لثلابتوهممتوهمان المرادبالرق بةالعلم (فأخذ_:م الصاعقة) قيلهىالموت
وفيهضعف لانقولهواثمتنظرونيردهاذلوكان|ارادمنها الموتلامتنعكونوم ناظر بن اابهاوق_-لان
الصاعقة هى سيب الموتواختافواق ذلك ابس ققيل اننارائ,زاتمن السماءفأحوقتهم وقيل جاءت

بعضك الىبعضكيف يأخلهالموت فاماهاكواجعلموسى برك و ,تضرعو يقولاطى ماذا أقوللبنى
اسرائيل اذا نيمهموقد هلك خيارهملوشئت أهالسكتهم منقبل واياىأتهلكناعافعل السفهاءهنافل يزل

بناشدر بهحتى| كطلق امقرعلاعدرل

يايويماظون بعضهمإلىعضكبصيوويدك
فابو
ناع

ىن الرؤية لانهلو كان
حائز الرؤبة للماءع_ذءوا

بو لماهوجاتزالذبوث

قانا اما عوقبوا بكفرهم

ذان نؤُمن لاخ <-تى رى
الله جهرة كما

مهم

ولانومامتنعواعن الاءان
عكوسى

بودظهوره كيزنه

قولهتءالى (ثمبعئنا 'م) أىأحيينا م(8من بعدمو_:كم) أىلنستوفوابقية اجالكمرارزاافكدلو
مأكناهنواقد ماتوالانقضاءاجاطم لببعمثواا كوم القيامة(اعام نشسكرون( هُُقولهعزوجل (وظلاذا حتى يورار )-مجهرة
والاءان بالاتدياء واجبت
يكنطمفىالتيهمئ يسترهم ولايس_ةظلون به
شيمحرالشمس وذلك انهم
علي الغمام) بعنىف النيه.
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| الىمومى قارسل الله ماما ديص رقيةاإسترهم منالشمس وجعل طم#ودامن ون يضى عطم

بإلليلاذالم يكنقر (وأتزلناعليك المنوْالسلوى) فأاىلتيهوالا كثرونعل ىنال منّهوالترنجبين
من غيرنءب (ق) عن سعدا بن ز ,ددقالقالرسولاللهصلى اللهعايهوسل السكاقءن المنّوماؤهاشفاء
م

م

ا

0ك

بعد ظهو رمج زاتهمولا

جو زاقتراحالآياتعليهم

وأللانوهاملسيؤسالاسترشاد
بلسؤالتعنت وعناد(وأنم

تنظرون) اايهادين نزلت

(ثمبعشنا)8أحيينا كوأدلهالاثارة(من بعد مو#:؟ عل تشسكرون) نعمة|لبعث بعد اللبوت (وظللناعاي الغمام) جعلثا الغمام
لك فالية سخراللهطمالسحاب نسيربسيرهم رظلهم .ن الشمس و يخزل,الايل #ودامن نار سيرون فىذوئهوثيام ,لاتنسخ
يلم وذ

لثجلمن طاوعالفجرالى طاوعالشمس الكل انان صاع (واللوى)
للمو
)ترتجبين وكانينازلع
ولاتبلى(وأ زلناعل>امنال
شى م

(ماعنتمالعل) أىاطااذف

)ِ 60

الىالطور (ظواألتممون)

المفعول|اثافى لاعدمر انهالاظهارمكى وحفص

| من ز برد ور به ياوا سمعه صر برالاقلام وة يل انه بقار بعين لهل
أى وضء؟

.

«هو)<--

1

القثادة

إحهال

وا

0

(من!عده)

من بعدذهابة

د ث ويها<د ثا<تى هيرط من الطور

شر

0

ةو

مسرا.ل قداسةهارواحايا كنيرامن |لبط حينآرا ودا الخروج دن مر

ده إةعرس ل فاما

اي
دلا

فرع ون

فأمافى_ل موءى
مهم
وقومه:قى ذلكا +لىفى أ.د

طىالسام
قال

ى ان ١+لىالذى استدرعوه

عءة #ودظ اين )م عفونا
من| هط غنم لال لك فاحغرواحفيرةرادةنوهفيها<تى يرجمموءمىوبرىفبهارأبهوة.لانهرون

ىلاثةاياممألقىذهاااقيطة اتىاخذها
امسنهمبذلا ذام اا جضمعت !إلى| خف ها السامرى وصاغها علاف '
ون راب ذرس جبر دل عليه الى_لاةوااسلام ؤدارعلاءن ذهب م

صعابا+واهروخار<ورةوقيل كان

| ورد عثى فةالط .السام ىهذا اطكواله.ومى فى أى فتركهههنا ورج يطليهوكانب:واسرائيل
ود أخلفوا الوعد قود وأ اليوممع الاِلةبومين فامامخىع ثرون بوماومبرجع.وسىوقءواق الف:ةوقيل
ئ

ة

اءموعتم

(واذ ا تشامومى !لكاب
والفرقان) بدنى ألا 8
دان

كونه كاباءنزناوورة 5

يرق بيانلى والباطل

كأن موسى وعدثلهاه”ين يللمزربدتالعشمرة فتكااتفتنتهمفى :للكالعدمرة فامامذت !اثلانونوميرجع
|
وقيلعب_دء كلهمالاهرون مع اثنىعشير قر جل وه ذا أصح فذ لاك3واعزودل (ماتخدتمالمجل)

1ه
ي|عنىاطا (من بعده) أىمن بعدموسى (وأثتمظاللون) أى وام ضارونلا نفس
وضعتم العبادةفىغيرءوضعها (ثمعفوناعدكم) أىوناذنو بكراوز ناعنك (ءن بعدذلك)أىءن

و«والةوراةواظيره رايت

اغيث والليثتريدالرجل
الوجاماعبهينارموادءة
أوالتوراةو !برها نالفارق
بينألكفر والاعان من
العضا واليد وغيرهما من

الآيات أوالشرع الفارق
بين! هلال واخرام وقيل

الفرقانانة_لاق الحرأو
وقيين
هفر
نذى
درال
بنهم
ال

عدوه (اعا-ككتهتدون)

ا زعدكعرادت> التجل (اعالك تشكرون)
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| الشكرهوتدورالنعمةواظهارهاو إضاده!اسكفروهوضس.ان

غفوى عن

النعمةوس_ترهاواك؟رعلى ثلاثةأضرب

| كر اقاىوهوندورا! عمة وشك ر الاسان وهوالثناءءلى النعمة 0
|النعمة قد راس حقاقهاوقيلالث-كرهوااطاعة

وحن

صليى اليكرأصل

بسائرالجوارح وهومكافاة

مي عالموارح فىالس والعلانيةوة_ل حق.قة التكدا

الكدزعن الشكروح-ك أمنو سى عليهالصلاةو السلامقالاطىأنعءتعلى"النعا,لسوابغ وأمىتنى بالشسكر
هعالىاليهياءومى تعامتالعلالذى لافوقهء! حسبى»ن عبدى أن
واف ادشدرق اباك نعمة.نك فاو الل ت

يعمأماننهمن نعمةفهى منى وقالداودعليه!اصلاةو الام سبعدانمن اجعتراف العبد بالجمزءن

شدكره شك را كأجعل اعترافهبالكزعن مءرفتهمعرفة وقالالفضيل شكرنكعلمةأن لابعصى ابللعهدها
بعارا اهاالبتةويرىالمنموقيل الشكرلمن
عرمةد وها وقلشدر ال
لشك
يتك التعمة وافل
اشاموسى
فوقكبالطاءة والثناءوانظيرك بكافاةو لمندونك بالاحسان والافضالقولهءزوجل (واذ تس

اكاب )يعنى التوراة(والفرلقالن)هوةنوعت !لكاب والواوزائدةوالمعنى الكدابالمفرق بينالحلال
لكى تهندوا (واذقال
وارام وااتكفر والا.ان وقيلالفرقانهوالنصرعلى الاعداء والواوأصلية (اعلكمتهتدون) يعنى
موسىاقوم»ه) لاذين بإلتوراة (واذقال ٠ومىلقومه) يعنىالذينعبدوا التجل (ياقوم! نكظامتمأنف كاذ والجل)
عدوا التجل (ياقومانك
يعنىاطاتعبد ونهفكانه قالوامانه_نعقال (قتوبوا الىبارنكم) أىأرجعوا الوخالفى التويةقالوا
ظامتمأنف م بإحاد م
كيفنتوبقال (فاقتلوا أنفكم) يلعنيىقّل البرىءمن>كجرم قانقاتالتوبةعبارةعن الندمعلى
فوعلااللةبءسزم علىأن لابعوداليهوهذامغاير لاقلفكي فو زتفسيرالو بةبالقدنقلت لايرساد
اليبارتم )هوالذى اق
تفسيرالتو بإةاقتل ببيلانان نوبتهملاتتم الااغدلوانماكانكذ لكلاناللهأواجلى وسىعليهالصلاة
الحا

بر يدا من التفاوت

وفيه تقر دع لا كان٠هم

٠ن!تكر3كعبادةاهآ
لآعالماح-كيم
الذى برا حي

ابراء من

التفاوت الى عمادة اليقر

ئتيهن الردة لايقتلذ-كي اسصقوا القتل وقدتابوا
انقا
لدلدفا
ابالق
وااس_لامان تو بةاارندلاتم الا
عسى كانيقتغى أن يقة_لالتائبمن الردة اما
من الردة قمامتذالتكختاف فيه الشمرائع فلعلشرمو

لدبارنتكم) يعنىالقدل وتحمل
افىسق الذبنعبدوا االتجل (ذلكخيرعن
االصكل
وىخ<ق
عاأماف
صرلامس انلتعالىات ا حتبينن
هذه|اشدة لانالموت لاءدم4:هفاما أمىهم موسىبالتقّلقالوان ب
0
اا
 2ا
يي

الذى هومثل ف الغباوةوالبلادة( فافلوا انفكم) قل هوعلى|أظاهروهوا انم وقيل معناهقل بعضهم بعضا

الحبوة

و نألفا (ذلى) الت بوةوالقتل (خبرلكعنديارنكم) املانصرارءلى المعصية
سبدبةفعقل
مي من ل:يعبقدالتتجللأونا الع
ولقي

ل

ا تعن امندهم الخيل ساوثىرااشياتوة 0
را

أدهم وكان اس

ماقي5

مآئهالف حصان

از ركان ذفرعون فسمعة |آلاف افوكان

مع,
عفمع
افا
لةاا
امائ
بينديهماثةأاف ام ناشب وماثةلفلف حراب و
دة وساربئوا مسرأثيل<تى ا
وصلوا الدروالماءىعابةالزيادةوظرواحينأ. :رقت الشمس فاذاهم بفرعون فىجنودهف قوامصير ين ١
ضس

لت

د ركتاتتانا والع راماماان د خاناه

اأئعورراان

ال-هان كمه قمر بهوقال
ع 5قزاقاهوج اللهالى.٠وسى أن اضرب بعءهاك /١أ رذضمر به ف إطعه فاوح الله

| (فائحية0

انفاقيأبإخالدفا نفاقذ_كانكل فرق كالطود العفايموظهرفيهاثناعشرطر يقالدكل س_بط منهم طر يق أ
وااشهسلى قعراار<تى صارت ,بساوخاضت |
وارتفع الماءبنيكلطر يق ني كالبل وأرس_ل الثةالر
بنواسيرائيلٌ ال ركل سبظ فىطر يعقن جواتوم الماءكالخبال! اضخم لابرى بعضهم بعضائقافواارقال كل ١
سيط منم.قدهلاث ا واننافاوج اللهلىجبال الماءان تشب
رسالمين ذلك
لعطهم كلام عض حتىعيرواالم

فصارالماءكالشماك برى

إعضهم عضاو إسمع |

هتءالىواذؤرقناب ادر (فاحينا )8يءنى٠ن فرعون
و
قل

/

داركيرف
لرو
ىه!انظ
(وآغرقنا لفر 7:ون وذلك أنذفرعءونلماوعل الى الك رفراءءنفاة قاالللقوم
أشاق هن هيتى <تى أدرك عبيدى

الذن 1عر بىادخلوا ||> رذع0

كنتر بافادخل الحركادخل مومىوكانة ,رعونعلى<صان

خاءجيريلعليه السلام علىفر س /ثى ود بق تقد مهوخاض

اصر

الىذلك وتشاهدونه ولا

تشسكونفيه وانما قال
(واذواعدنا.وسى) لان
اللهنء.الى وء_ده الوى
ووعدههوالجىء لليقات

قومهأن بد خلواوة.لقالوا لدان

كن فى خدل ؤر 4ونفرس
دهم وم >

 ]5آل

فرءون وأتمتنظرون)

أن

فامائم أدهمةفرعون .حهااقهم اار

أفثىرها ولمعلاك فرعون٠نأعسهث_يأواقصمت الخيولرخوافجهافءالمهيكائيل خلفع.يسوقهم وهو

إاللىطوروءدنايثكان
بصصرى لما دخل زو
اسراث يل مدر بود هلاك

فرءونة /يكن طمار

علىؤرسو لوالايق وابحابسمحتىصارواكاع.فىالعروخرججبر يل هن البروهم اطمبالروج

يذتهونالمهوعد اللهتءاف

فامىالرلأهانلياخنه فالتطمعامهموأغرقهم أجعينوكانبينطرافلدرأر بع فراسخ وهورااقازم

موسى أن ينزلءايهالتوراة

نرفارسوقي لهو >_رمن وراءمصر يقاللهاساف وكاناغراق؟ ل فرعون عراف
وهو ءلىطرف مع>

وضربله «يقاتاذا القعدة

من نى اسرائيل فذلك قوله (دأتمتنظرون) بعنى الىهلاكهموقيلالىمصارعهم وقيل ان الصرقذ فهم
ورمواواوافق ذلك بومعاشوراءفصاممو .دى عاب »الب_لام ذلك الوم شك راللهتعالى جُُقوله
حلتبىنظ

وءثر ذى الخة وقال
(أد بعين ليلة) رن

عزوجل (واذواعدنا) من المواعدةوهومن اللهالام ومن موسى ابول وذلاك ان اللدوء_دهعحى ء

اهلوكرغررها بالاياى

الميقات (موسى )!سم عبرىمعرب فوسىبالعبربةالماءوا لشبرسمى موشىلانهاخذ من بينالماءوالشجر

وأر بعين مفهول ثان

فسمى موسى (بأعرينايلة) أىانقضاءار بعينايلةثلاثين مناذلىقعدةوعشرمن
اين
تسقملببتنالش

لواءد الاارف لالنهيس

ذىالخةوقرن التارع اليلدون النهارلاانالاشهرالعر بيةوضعءتءلى س_برالقمروقيل لاالنظامةأقدم

معناهواع_دناه فىأر بعين

 3دا

من الضوء

داك

اقلاعلاماءلما أتاننةبنى اسرائيلءن ارلوهأغرعقدوهمول يكن كابولارشيعة كم
اتوراءت الس لىقومهالى ذاه

وعدالله مود .ل

الىميةاتر 1

بدانماتاتون ومانذرونوو عدهمأر بعينلي وإاسخاف علوم أخا هرو نفاماحاء الموعدأتاه جر .عليه

لل فراسيا ةلايصيبث_ي االاحى ليذهب عوسى الىميةاتر بهفراه
ارس
يىف
الصسلاة والسلام عل
السام صىاوئكغااناسمهمضاوقال! سابسنعمهموسى بنظة ررةليكان من أهن ماجراوةيلكرمان
ولقمن بنىاسرا ثيل من قميلةيقالطاالساصي ةوكان منافة|بظه رالاس_لام وكانمن قوميعبدو نالبقر
فامارأًى جبر 5علىذلك الفرسورأى موضعقدم الفرسيخضرف امالفلقالف نفسهانطذا! تأ ناوقيل
رأى جبريل حيندخل الصرقدامة رعون فقيض ةيضهمن تراب  3سهواًتى ف روعهانهاذ!أاتىفىثئ  -ىّ

فاءاذهبموسى الىالميقات ومكثعلى الطورآر بعيناملةوانزلاللهعايه التوراةف الالواح وكانت الالواح
لل لل م للمل

ل

م

ل

ل

م ب ست تت تت تت اا 2

2:222

232552522225222

10200

يلة

إيذيحونأبناءم) بيان

لقوله سوموونلذائرك
العاطف (ويستحيون
نساءم)يتركون 1
احياء للخدمة

واءما

قعلوابهم ذلكلانالكهنة

أنذروا فرعون بنه
يوادمولود يبول ملكه

بسببه كأنذر وامرودفلم
يعن عئهما احتهادهما فى

اتتحفظ وكان مأشاء انله

(وف ذلك بلاء) حنةان
فرعون ونعمةاناشير به
الى الائجاء (من رم)

ثصافنيةة ل(بولااءذف(رعقنظاي)م)_فصلصنافة

فى
م

96

١

ورتون

2

٠

٠

ه

.

حدم لل ناس راال خد ماوخولاومنفهم

7

00

ىقالاع_ال

جر

5

ه4

ما

اص_نافاهنفابنون

٠.

٠.

و بررعول

ون
عمال
رى ع
فافاف
»ع.دونه وه.ن ل يمكنفىعل وضع عايهلجزبوةوهةلبابكنانوا اصذ

ا

وقصيةه

قذدوالقوة

أ وسلخوناكوارىمن بال حتى:قرحت أبديمموأعنافهم ود رتظوورهمءن قطعع او ثقلهارد_نف
طهالة
وون
ر ين
وطين
صوال
قارة
ل! خ
الون
يق

يلطأوجنروطالفةتحارون
,مر باولندين و ا

ود ادون والضعفة ,نهرميضربعابهم حراج يعنىاز بةضرب ة يودونهاكل وم فنغر بتعايه الشمس

 ١قبل أنيؤدى ضر يغلت بداالىعنةه شهراوالنساء زان الكتانو »:سحنهوقيل تفسيريسومونم
سوء العذاب مابعدهوهوقوله عزو جل [إيذيحون بناءمر يستعحيون نساء)8أى .تركونمنأ ياه وذلك
ارقت كل قبطىبها
انفرعون رأى فمنامه كأننارا أقباتمن ن تيالمف_دس وأحاطت عصرو ح
ولمتتعرض لبنى اسسراثيل فهالهذلك وسألالكه:ة عن رؤ ياهفةالوابولدغ_لاميكون على يديه هلا كك
وزوالملكك فامىفرعون بةتلكلغلام يولدفىبنىا رسا .للووكلبالقوا بلفكن يفعلن ذلك-تىقتل
| فطاب مومى اثنىعش رلفاوقين_بعين لفاوأسرع الموتفى مشيخة بنىاسرائيل فد خل رؤساءالةبط
عفلرىعون وقالوا انالموت فدوقعبنىاسرائ ل فتذع صغاره.و يموت كبارهم فوشك أنيقم العمل

.وسى
دذج
والللىاب
و:ة
هناف اىل
فهرو
|علذافامص فرعون أنيذبحواسنةو يتركواسة فولد

فالس:ة

ارذع فيها(وف ذلكبلاءمن 8بكوعظم)أى اختباروامتتحان واليلاءيطانىءلى العمة العظيمةوءلى
الءمن ر بكم
لذ
الحينيةاخلتشيديرداننه العبد علىالنعمة|,لشسكر وءلىةباالشلدصبرفان ل ةولهبرفى
نلجىاء كانمن اانعمة و قولهعزوجل
نىع فرعونكانءن البلاءوالحنةوان الجالع
صمءل
عظي

(واذفرقنابكالبحر) فأصىلنابعض »من بعض وجعلنافيهم الك بسيبدخول-؟ البحروسيى
بين بعضوو باعتض حت
بذ كرسياقااأقدة)ة
لى ح رالاتساعه

فرق بان اتير ا

هقمىاو
ا قا موىب قومأن ستعواق بودي لسر الىاندبجوساتنعيرواحلى القبط لب

من الاشاءلان اليك أليتبعوهملاجلالمالواعرجابهكل ولدزنا اكلانقفبط امسرنبانئىيلالىبنى اسسرائيلولكدلزنا
كات اثنى عمدرعلى عدد

الاسباط(بكالبح ر)كانوا
إسلكونه و يتفرقالماء

عندسلوكفهكمامافرق
مأوفمرقناه يسيم أر

فرقناه ملتسابكفيكون

كان فت اسرائَلَ منالقبط القىبْط حتى بر"جمكلولدالىبهو ال اقللّهالموت عاللىقبط فات كل

بكرى لمفاشتغلوايد فنهموةيل باغذلكفرعون فقاللاخر.ج ففطايهم حتى ضيح الدريك فاصاح تلك

فةو عشرونلفالابعدون |بنعثمر سبننةلصغره
أمسلقا
الليلةديك وخرمجومى ف بىاسرثايل وه
لكيره وكانوابوم دخلواء رمعيعتقوب اثنينوسبعين |نسانامابينرجل واةمفاما
ولااإن ستينسا

أرادوا السيرض رب عليهمالنيهفيدروابيذنه.ون فدعاموسى مشيخة بنى اسرائيل وسأهم عن ذلك
فقالوا أن.وسف لماحضرهالمو تخذءلى اخوتهعهد |أن لارجواء.ن مصرتى خخرجوهمعهم فلذلك

انسدعلينا الطر بأقطفمسعن موذمقيرهفل يعلموهفقام موسىبنادىأنشدانهكلمن بعلأ ربنقبر

فى موضع الخال روىان

هذعن ماع قولىفكا نيربالرجل وهو نادى فلإسمع صوته
نماتأ
بوسف الاأخبرقىبهومن لمعلص

بنى اسرائيل الوامو.ى

حتىسمعتهتحوزمنهم فقالتهأرتك ان دللتكعلىقبرتهعاطينى فكالمنأىسعألليكهاوقالحتى أسأل

عليه السلام أبنأصحابنا
0

افامى يأعطنيهاسؤها فقالت فى عم زلواستطيع افلاجىلنى معك وأسخرجنى من مهمرهذالادنفيا
ر بى
2

5

_

ا

8

 07-5 00 _3وأمافى الآخرة فلاساألتكغزألنغرفة من غرف ان الانزلتهامعك قالن قمالتانهفالنيلف جىوافلماء
 1 0فحاسدسعراعنهن_أءنالماءفدعاانتهفسرعذه الماوءد عاادنةأنيؤترعف_ءطاوع الفجرحتى بفرنغأممس
د  2بوسفسف مثرم جفدرمموسىفوسى ذذللكك امو اوضعضع فامفكارجسهخورهوجقهوهوق سبد صندوقرقفمنرهمزردوروح
شليم ى دقدسالنا مفرشرالة
قمطمالطريقفسارموسى ببناىسرائيلهوفساقتهموهرونف مىقدمتهمثم نوجفرعون ف طيلبهمفىألى
إله

5

6

5

2

0

7-0

فتراءواونسا معوا كلامهم

الف

زوأنها)الضميرلاصلاةأوللاستعانة (لكبيرة) لشافةثقيلةءن ولك كبرهلىهذا الام (الاعلى الخاشعين) لانه#ميتوقءون ماادر
لاصابرينعلى متاعبهافتبونعايهمألا'رى

(الذين,ظنون أنهملاقوربم )أى يتوقعون لقاءثوابهونيل ماع ددهو,طمعون
قوله
الى

فيه

وؤسر يظنون بشيقنون لقراءةعب_دالله.هامون أى يعامون أنهلابدهن اتماءاالحزاء فيعملون عل حس داك وانامن موقن بازاء
والانقيادوفسمراللقاءبالرق بةوملاقور وم ععارشوه
وبرج الثوابكانتعليه مشقةخااصةوالخشوع الاخباتوالتطامن وأماا ضوع فاللين

بلا كيف

(وآهماليهراجعون)لاعلك| ميهم فىالاخرةساوحاد( ياببىاسرائيلاذ كروانعمتىااتىا نعمتعليكم) الجكر للنا كد

م) نب عطف على نعمتىأى اذ راع
(وأف فضلة_-ك

١١ (

وتفضيلى (اعللعىالمين) علىالم الغفيرون
الناسيقالرايت عالمامن

عن الاذات لك المعاصى وقيلبالصيرعلى أداءالفرائضوقيل الصبرهوااصوملان فيهحبس النفس-ن

الناس وااراد الككثرة

معنأه

(وانة-وابوما) أىيوم

المفطرات وعن سائرالاذا توفي ها نكسارالتفسوا لصلاةأىاجعوا بينال_بروااصلاةوقيل

وحابمن تصحيم النة واحضارااقاب
|واستعينوابالصبر اعللصلىاةوعلى فيما

ومراعاةالاركان والآداب

|معالمشوع وااشية فانم ناشتغل بالصلاةترك ماسواها وكان رسولاللةصلىاللةعليه وس_إ اذاحزنه
نباس رضى الل تهعالىعنهماانهنمىلوأخوهقثم
أمىفزع الىالصلاةأىاذا أهزء أمسا ى ااصلاةوعن ١ء ع

يونهما اجو دثمقامالىرا-اتهوه ويقول
فعت
لىرك
اهل
وهوف سفرفاسترجعثمتنشحى عن ااأطرطبقف
استعينوابالصبروااصلاة (وانها)يعنى الدلاةو ق ليالاستعانة (لكبير):أى ثقيلة(الاءلى الخاشعين) لعنى

المؤمنين وقيلاخائفين وقيل المطيعين التواضعين للهوأاصللخشوع السكونفالخاشعسا كنااللىطاعة
وقيلالاشوع الضراءةوأ كثرماستعمل افلموارحوانها كانتالصلاةثقلة علىغ_بر الخاشعينلان
من لابرجو طاثواباولاخافءلى تركهاءقباافهىثقيلةعليه وأماالخاشع الذىبرجوطائواب! وخاف على

ولن
مقب
اونو
عق ن
يستي
تركهاعقابافهبى سهلةعليه(الذنبظنون) أىي

القيامةوهومف-عولبه
لاظرف (لانجزى نفس)

مؤمدة (عن ن)فكسافرة
(شياً) أىلاتقغى عنها

شاء ,الوق ماركا
وا

لنداو0.

قليلا من الجزاء والجاة
مدو بة|لحل صفة بوما

فآخرة
(انهمملاقوربهم )يعنىال

والعائد منهاالىموصوف

اهجمالعيهون) يعنى بعدالموتفيجز بهمباعماطم
وفيهدايل على ثببةواتلرئهو”تعالى ف الآخرة(روأم

حذوف تقدبره لانجزى

0:قولهعزوجل (يابنىاسرائيلاذ كروانعمتىالتىأنعمتعليك) انما أعادهذا الكلام ةمأيخرى

توكيادللححةعليهم وذيرامن ترك اتباع دصلاللهعليه وس(واأفىفضلتم على العالين)يعنىعلى

عالىزماانلكتوفهذضايلوا نكانفى<ق الآباءوللكن حصل بهالثسرفللابناء (واتقوابوما) أى
)يعهناىوقيل معناهلاتنوب نفس
واخشواعذاب يوم(لانجزى)أىلاتقضى (نفس عن نحفقساشليزأم
ايمامواابل يفرالمرءه ن أخيهوأمهو أبيه(ولاتقبلمنها شفاعة)أى
عن نفس بومالقيامةوا لاتردعنهاأص ش
اذلايكاهنود قالوايشفع لنااباؤنافردالنه
فذلك ايوم والمعنىلاتقبل الشفاءةاذا كانت النفس كافرةو
عليهم ذلكبقولهولاتقبل منهاشفاءةوقاينلطاءةالمطيع لانقضى عن العاصىماكان واجياعايه وقيل
معانالداسنكاالنففرسةلوجاءت بشفيعل ياقبلمنها (ولايؤمخناهاعدل) أىفديةوهويمائلةالشئ'
(واذتجينا)5أى واذ كرواذخاصنا
الع (ولاهمينصرون) أىلاعنعون:ن ااعذاب #قولهءزوجل
أسلافم وأجدادكفاعتدهانعمةومنةعليهم لانهمنوابنجاةاسلافهم(من؟ لفرءون) أى من اتباعه

صرلمكن
مان
وأهل دينهوفرعوناسمعللمنك

القبط والعمالرق وفرعون هذا كان اسمهالوليد

ابنمصعببنالريا ونعمراً كثرمنأر بعماثةسنة (سوموندم) أىيكلةو-#:كمو يذيقوند(سوأ
العذاب) أى أشدالعذابوأسوأهوةيل يضرفو: :كف العذاب صرة كذا وصرة كذارذلكان

فيه(ولإيقبل منهاشفاعة)
ولاتقبلبالتاعمى و صَرَى

وااضميرفى مانبهجع الى
النفس الوفيداق لانقيل

ههاشفاءة للكافرةوةءل
كانت اليهودزعمانآباءهم

الانبياء يُفعون طم

فاو سوافهو كقوله ها
الفعهم شفاعة ااشافؤعين

وتشيثالمعتزلةبالابة فىنفى
أاث_فاعةللعصاة دمىود
لانالمنى شفاعة الكفار
وقد قالعليه اللام

الءرمن أمنىمنكذ بيهامتلها(وليخن منهاعدل)أى فديةلانهامعادلةللمفدى (دلااح يمنصرون
ك لباه
لتى
ااع
شف

)يعانونوجع لدلالة

ألهل ولذلك يصغر بإهيلفابدات
النفس المذكرةعلى النفوسالكثيرةوذ ثارللعنبىادأوالاناسى (واذكينا #من؟ لفرءون)ل د
هاؤه ماس

يخوت
معنى

استعمالهياولى خط ركاااوك وأشباههم فلايقال]لالاسكاف واحخام وفرءونء! منملك العمالقة كقيصمر الك الردم

ومطاليةوسو عمف-عولثان ليسوءون
ابدةا
(سوءالعذاب) :دونك عليهوءساومةالببع صن

أعوذباللةمن سوءاخ لق وسوءالفعل يرادف حهماومعنى سوءالعذاب والعذا بكلهسىأشدهوا ففلعه

وهوءصد رسيييقال

لأونفسونأنفس ) ترك موها

عليه ال_لام أوفيها
الوعيد على الخرانةوترك

الرومخالفة القول العمل

(أف-لاتء مقاون) أفلا

تفطنونلقبح ماأقدءتم
عليه حتىيصد؟ استقباحه
عن ارتكابهوهوتو بيخ
عظم (واستعينوا) عل

حوائح>الىالله(بالصبر
والصلاة) أىبالجع بنهما
وانتص_لوا صابر بن على

تنكاليف الصلاة محتماين
لشافها وماحب فيهامن

اخلاس القلبودفم
الوساوس الشيطانية

من البركالمنسيات (وأتمتثلونالتكتاب) تمكيثأى”تتلونالتوراة وشهالءت جد

060 .

جامع ديعأعمالالخير والطاعات زات هذ هالآبةفى عاماءالمهودوذللك انالرجلمنهم كانيقولاقر يبه
وحليفهءن ا سامين اذا سأله ء نأمى د صلىاللعهليهوسل اثبتعلىد بنهفانأمى هحق وقولهه_دق

وا برغبو71:
نق
ك االىا
وعو
 0مهودقالوالمسرك العرب 'ان,رسولاسيظهرم :كو يد
فى اتماعهفلما بعث الله حمداصلى اللهعايه وسم حسدووركةروابةفوكيممالنهوو يهم ذلك حيث انهم

كانوايام ون الناس باإنباعظههقبولره فلماظه رتركوهوأع رسواءسهوة | كوا سرون لين
بالطاعة وااصلاةوالز كاذوا:نواعالبرولا..فعاونه فو هم اللبهذاك (وتنسونانفسكم)أى وتعدلونعماطها

فيهنفعوالانسيانعبارةعن السهواحادث بع -ده و اللعل والمعنىأتركونأنفسكولانتبعونمحداصلى
النفعليهوسل (وأنتمتناونلعكتاب) يعنىت رق|ؤانتواةوند راسووفيهانعت مدسلىالنهعليه وسلم

اى+سنة والاعرااعضن الاذعالالقبيحةوالاثم (أهلاتعقاون) يعنى انه
احثلعل
عال
أضا
في
وصفدّ»الوفامها
حق فتتبعونهوالعقل3وة” نهى عقبول العموبقالللءل الذىيستفيده الانسان بكلالقوةعقل ومنهقول
علىبنأنىطااب وانالءقلعقلان » فطبوعومسموع

اذالميكسموع

 #ولانفم مطبورع

كالاتنفع الثمس  #وضوءالعين»نوع

قل
لذعلك
وأصلالعقل الامساك لامناهخوذ منعقالالدابةبكعاقللاعابقعبارل!يمنعه مانلشرود اؤسك
عنعصاحبه» نن السكفروالمحود والافعالالقبيحة

ومعنىالآبةأنالقصود ه ن الام بالمعروف والنهمى

عر ا شار هواباشلادغير إتلحىصيل إلمهل<ةونحذ برهعمابوقعهفى المفس_دةوالاحسانالىاانفس أولى
للااننسان اذاوعظ غبرهول,تعظ هوف كانهأنىبفعلمتناقض لايقباالعقل
واطواجس النفسائية من ا<لساان االلىغيروذ الك
ال اىلتقلوبفاذاخالفقولهفعلهكان
ئأعة لون وقيل ان من وعظ اتلنناسفيحذتهمدواعنظاته
ال
فهذلاقا
وص اعاةالآداب والخشوع فا
واس 2حضار الع يانه ذلك سببتنفيرالقلوبءن قبولموعظته (ق) عن اسامةبنز يدقالسمعت رسولاللةصلى اللهعليه

اتتصا ببين بدىجبار

وسلمبقوليؤق بالرجل نوم القيامةفيلقفىالنارفد ل اقداب بطنهفيد ور بهاكابدورالجارفىالرج

السموات والارض ١

اسستعينوا على البلا

 0جتمع الي أهل النارفيقولونيافلانمالاك ألنكنتامىالناسبالمعروف وتنهى عنالمذسكرفيقول بلى
كنت | سنا دروف ولا نيهواتهر عر للمكروا كله (قولهفتنداق) أى تر جأقتاب بطنأىآمعاء

والنواب بالصير عامها

لال رسولالنهصى الثةعليهوس رأبلتلا عرقت
نطنهوا حده اقب وروى البغوى سندهء ن أنسقا ق

والااء الل مدعي

رجالاتقرض شفاههم بمقاريض من نارةلت من هؤلاءياجبر بل قالهؤلاءخطباباءمن متنك ياميون الناس

وقوءها وكانرسولالله

راج
سل
لايعم
ارول
كاخي
هناس
بلال
تناب أفلايعقاون قيلمش ل الذىبع
كتلو
سهمي
بالبرو يفون أنفس.ال و

ككل عله وس_لاذا

يضىءلاناسو

ع

وقيل من وعظ بقولهضاع كلامهومن وعظ بفعله نفدت سهامه وقالبعضهم

اىة
لعال
صفز
لمس
ازبهأ
حر

ابد يفشك

واعنبن عباس راضلىله

فهناك يسمع ماتفولو بقادى

عنهماأنهى اليه خوقم

فامهها عن غمها عد فاذا اتبتعنه 0

 30بالقولمنك واد

يهقولهءزوجل و(استعينوابلصبر والصلاة)

وهوفى سف رفاس ترجع

و أصيرءلى د خدم

وصلى ركعتين مقال

تمداص_لى اللعهايه وسلموآمن بهوقب لحتملأن كو نالخطاب لبنىاسرائيل لان صرف الخطاب الى

واسدّءي:وا بالصير والصلاة

وقيل الصير الصوملانه
حدس عن المغطرات ومنه

قل أشهررمضان شهرالصير
وقيل الصلاة الدعاءى

امم

لإغالهاستعن الشرواسان

1ت لام كرا
و

قآنولأن اليهودلموشكروا ناكا
غبرههم لوحب :تفكيك نظمالر

ترجو وجب

صسرزفه الىمن صدق

والصبرلكن صلاتهمغيرص_لاة

لادينه وس( والتزام شمبرعتهوترك
المؤمنين فءلىهذ | القول ان اننهتعالى امس هم إلايمان<مد صعلى
الرياسةوحب الجاهوال القالطم استعي:وابالصبراى بحس النفس عن اللذاتوان ضمهتم الذىلك الصلاة

هانعليك ترك ماأتتمفيعمن حبالر ياسةوالجاهوالمال وعلى القولالاوليكون معنى الآبةواستعينوا

وبس النفس
علىواتحكالاىلئوهقيلعلىمايشغلكمنأنواعالبلاءوقيل علىطلبالآخرةبالصبر وه ح

اءو الباتهالالىاللهفىدفعه
د اعلى
لاء
للح
الا
واستعينوا عيلاياملابللاصير وا

عن

التوراةيعنى فالعبادةوالتوحيدوالنبوة وأمىمجدعليء السلام(ولانكونوا أولكافر به)أىأولم نكفربهأوأول حب أوفوجكافر به

أوولا/ك نكلواحدمذ>كأولكافربدوهذاتعريضبانهكان حب أنيكونواأولمن بؤمنب لهمعرفتهم بهو بصفمّهوالضميرف بهيعودالىالمرآن

ٍْ (ولانشتروا) ولانستبدلوا (إباياق) تغبيرهاوحر يفها (تمنافليلا) قالالحسن هوالدنيان افيرهاوة.لهوالرياسة الىبكانت طمفى

قومهمخافواعايهاالفواتلواتبعوار سولالله (واياى فائقون( نذافوقفارهبوق فاتقوق بالماءف االينوك.ن لك بكالء_ذوفةفى اخلط

قطل )لبساق بالباطلخلطهوالباءنكانتصلةملثهافى( بج)قولكببساتلذيئالشيئخامةبدكانالعنى
قوب( ولاليسواابلما
ولا تك واف االتوراة ما
أىمبعوث ف آمن به فق دآمن ءاف التوراةوم نكذ بهوكفر بهفقدكذ ب التوراة وكفر ها(ولانكونوا

لبانشرف ورؤساءاليهود 0
اكعب
أولكافر به) الخطاب امهودئزلت فى

نواأيامعشيراليهود

أولمنكغر بدفانقل تكيف جعاواأولم نكفربهوقدسبقهم الىالكفر به 000ركوالعربمن أهل

سايق

لات

انان سكوف ادلمآنمنبهلانك :نعرفون صفته ونعته

لعناهولتاكونوا
محخلافء بيركموكنتمنستفتحونبهعلى السكفارفامابعث كانم اليهودبالعكس وفي م

أولكافر بهمناليهودفينبعمغيرمعلى ذلكفتبوؤابام وائمغيرعمن تبعكعلىذلك(ولانشتروا )أى
ولانستيدلوا 91باق) أى بديانصفة #دص_لى التهعليءوس_( التىفىالتوراة (مناقليلا) أىعوضا

يس#براءن ال نديالان ال نديايالنسية!لى

الآحوة كالشعاليسيرا قي رالذى لاقيمةلهوالذىكانواأخذونه

املندنياكالشيع السير بالنسبة الىجيءها فهوقاء_ل القليل فاهذا قالانلهتعالى ولانث_تروابا بانىتنا

رف
شبن
اعب
قليلاوذلاك!النك

ورؤساءاليهودوعاساءهم كانوايصيبون الما"كلمن سفائهم وجهاطم

كلسةت ]سياس ررض

تعاض ونقودهم وضروعهم نفافواان ستواصفة

املدنسهلعىليهوس-ل وتابعوه ان تفوتهملكالما" كل فغيروانعته وكتموا اسمهواخةاروا الدنياعلى
الآخوةو أصصرواعلى الكفر (واباىفاتقون) أى نغافونفىأمىتمدصلىالتهعليه وسلٍوالتقوىق ريب
من معنى الرهةوالفرق بانهما انالزهبةخوف اا

ةىما
بف
انفس
هقال
و
رابوالتقوى ج
سر

تحافف © قوله عزوج-ل (ولاتلسوا اقبلاحلباطل) أىولانكةبوا الفتوىراة مالسفبوافيختاط
مدن صفة#دص_لى اللةعليه
امق المنزل,الباطل الذىكتتبتم وقيلمعناهولا تخلطواالحقالذى أنزا
مدن تغييرصةتنه وقيللاتخلطواصفة تمدصلىالل عهليه وسم
.اب
فتوراةبالباطل الذىت-كة ,ونهب
وسل ال

بهعث رسولاللةصلى النهعليهءوس_ل حسدهاليوودوقالوا
النىهى بااملباط ل أى بصفةالدجال وذكماان
لس هوالدذى نننظردواعاهوالسيع بن داوديعنى الدجالوكذ بوافياقالوالأوكتموا الحقوأنتمتعلمون)
يعنىان تمداصلىانهعليهوس( نىمسسل وفيهتفبيه لسار الحلقوذ يرمنمْلهفصارهذا الخطابوان

كان خاصافى الصورة! -كنهعام فالمعنىفعلىكلأحدأنلابباداسلابقاطل ولايكم الحقلاف سس

لبس منها فيختاط الحق

المنزل بالباطل الذىكتبتم

<-تى لاعيز بين حقها

بالك وان كانتباء

الاستعانة كالتى فىقولك

كتتلبقل كاناللمنى ولا

تجعاو الحقملتبسامشتبها

بباطاكم الذى تكتبونه

(وتنكتموا الحق) هو

مجزوم داخل تحتحكم
النهى ععنىولاكةموا أو

منصوب بإذمار أن والواو

 0أىول تاجمعوا
سلل-ق بالباطل
ا
 0الحق كقولك لا

ككل امك

وتشرب

اللبنوهماأمران ممّيزان
لاس الى الناطرنا
ذ كرنامنكتمهم ف التورأة

مالس منهاوكتانهم الحق

الضرروالفسادوفيه دلالةأيضاعلى االنعالم,المق حب عليه اظهارهو لكام زواأقيموا اسلاة) بأقنولوالا تمدافلتوراة
صف عةد أوحم كذا
وحدودها  7أركائها ١1نوا الزكاة) أىأدوا اركاذالوروض 4

(وأتم تعامون) حفال
عام انكم لابسون

طمص لواصلاة ذاتركو ع ذلهذا الأمععنىاده بعدقولهواةرموا الصلاة نلاالاولخطاب السكافةوالثانى
فجاعة
اةة ف اىداع كانهقال صاواماعلمصلين ال
لقام
صلىا
لثع
خطاب قوممخصودين واهلمبهودويها ح

وكائمون وهواًقبحطملان

سها
قت!يلت
الوا
و!د_
عنىا
يع

علي فىأموالم (واركعوامعالر.اكعين) أى صاوااملعمصلين يعنى دا صلىاله عليهوسموأصابه
رك

افر نأركانها لاي

لانصلاتهمليس فيهاركو ع فكانهقال

المهل بالقبيسجر بماعذر
(موستأسقكبيهمو|الصلاة
فقولهعزوجل (أتأمون الناسبالبر)الاستفهام فيلهلتقربرمعالتقر يعوالتكجبمن حاطموالبراسم ونوا الزكاة) أىصلاة

(/ا (-غازن)

اول )المسامينوزكاتهم(واركعوامعالرا كعين)منهملانالبهودلاركوع ف صلاتهمأىأسامواواء.اواجم لأهل

المجلدم دجازأنبرا بلركوعماده كسرع المتجوة 0

ةد

اا ككل خيرومةك-ه نولسرك

ا
المسلين يعنى ف الماعةأىم.

اااررودل معو فىالسر - 50م وغيره-م

بأنباع مسدءايه السلام ولايتبعونهوقي_لى كانوايامص ون بإلهدة:ولا,تصدقون واذااأنوابإاصدقات ليفرفوها خانوافيها

جثدنى فاندرت حسنت اليكفلاخو
ا

0

0
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يودمانرقوهلبكتزهوهوأوكد
نعياك عبد وامبانىصوب
فى افاد:ةالاختصاص م ا

نى

بفعل مضمردلءايه مابءدهوتقدبرهفاره.وا اباىفارهبونوحذ فالاواللانالثانى
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مدوأا افاذارايكمتهم شيأفا ذنوهثلاثة أنامفان
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الجنةشئتما (ولانقر باهذهااشجرة) أى الحنطةولذاقيلكيف لايعصى الانسان وهونهمن شجر :العصيانأوالكرمةلانها صل كلفتنة
أوالتينة (فتكونا) حزم عطف على :قر بإأوتت جواب الى (ن الظالمين) من الذين ظاموا أنفسهمأوهن الضاربنأنفسهم (فازطما

():5

الشيطانءنها) ى عن الشحرةأى

فملهما الش.طان علىالزلةبسبهاوتحة.قهفاصدر الشيطان زلتهما

عنواأوفازطماءن الجنة ؟ءنى

اذه قاءنها وابوك هما | فىالا كلءن الإنةبلامنع الامانهبىءنه وهوقوله تعالى(ولانقر بإهذه الشجرة) يعنىللا كلقي انما

فاراطيا حدزة وزلة آدم
احمل
مباو
اى!ا
لا ف
يخط
بال

دنرسةوةيلءن شحرة #مودة قالابنعماس هى السك لةوقيلالكرمة
لعشنح ج
اى
ظ رقم هذا :

رىة
له
شقح
|و

النوى على التعزيهدون
التحر م أو>.ل اللام

على تعريفالعهد ون الله
عأاركادالانس والاول

الوحه وغذا دايل علىانه
وز اطلا قاسم الزلةعلى

ممئؤقال
الاانلبيالءاام
مشخ عارى فانه اسم

لفعل يقععلىخلاف الامر

الدين وة ل هى شجرةالعروة.ل ااسكافوروقمللاس فىظاهرالكلام مابدل على

اأذن جوزار:اكلاذبنوبءلى
كمم
_ ظا
فجرة
نهالش
(فتعكونا..ن الظالمين)بعنىانأ كاتمامن ه .ذ
الاندياء قالظمنفسه بالمءصية وأصل! أظروضع الذئ“فىغيرموذء»ومن لمحوزذلك على الانبياءجل الظلم

مها
لىان
عل

كان الاولىأ نلابفعله وقيلحمل على انهفءلهذاقبل الندوةفانقات هل موزودطدف

الانياءبااظل أو بغارنفع قلتلاو زأن يطلقعايهمذلكلمافيهمن الذم  0-0ؤوله عزو جل (فأزهما

لىةوهى الخطيثةوسيأق اللا م شأانءاننهتعالى على
لكزال
ااص
الشيطان) [ى ارك آدمو<واء ودع
عصمةالانبراءوالجوابعاصدرمهمء:د قولهءزوجل وعدىادمر هفغوى فىسورة طه

عنها)أى

ننةايو سوس لآذم
جادأ
لسأر
ابلي
لن|
خاكأ
دوذل
يعيم
الة (فاخرجهما تما كانافيه) يع-نىمن الن
ودواءفنءهاخزنة فاتىاليةوكا نتصدية ةلابلس وكانتمن أحسى الدواب طاأر بعفواتمكقواتُ

لىاف
ارقلصدمال
من غي
+ى:ب_اةبلانم ما كانا بخرجانمنهاوكان! بلس بقرابلباب فوسوس
لءل
اضا
كزلة الماثشى فى الطئين وقال وقيلاتمارات

هماوذلك

مشا سمرقند لايطاق اسم 'نكدملمادخل النةوربأاىفيهامن الاء.مقاللوان خلدافاغتهمذلاكالشيطان منهوأناهءن قبل الخلد
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مناوات آدمفاكلمنهاقالابراهيمبن أدهم أورثتناتلكالكااةحزناطو يلاقال انعياس قالاللهنءالى
كن فباأحتك من ال:+ةمند وحةعءن |لشحرة قالبلىيارب وعزتك واحكن ماظننت أنأحدا
باادمالم

ال:عي_شكدافاهيط من اجنةوعل صنعة
كلف بككاذباقال فبعزبلىاهبظنك الىالارفضوملااتانالل ا
المديدومس بالحرث -فرث وزرع وستىحتىاذا بلغواشتدحضدثمدرسهثمذراءمطيحنهثم عجنهوخبزه
مم ل

منهالجهد وف روايةخرىعن
فلبباغهحتى باغ

عبا سأ نآدم لا
ابن

كلمن الشحرة الىنهى

اكدعلنىعت قاليارب زبنة_:هلى -واءقالفانى أعقبتها أن لاتحم ل
مجلا
مها 'قلاللهتعالىيا آدم ما
الآ كرها ولاتضع الاكرهاود ميتهافى الشهرمىنينفرنت -واءء_:د ذلاكفقيلعليك الرنةوعلىبنانك
والرنة الصوتقاهماا كلامنالشعدرةتهافتتعممائيابهماو بد تسو تممهاواخرجاءن المنةؤذلك قوله

عرودل (وقلنااهبطوا) اأنىزلوا الىالارض يعنى ادم و<واءوابلس واءة فهمط آدم بسرنديب من

أرض اطندعلىجبل يقال نودوأهبطات حواءيحدةوا بلس بالابلةمن أعمال البصرةوالحية بإصبهان
(بعضكملبعض عدو) يعبى العداوةا اتىبينالمؤمه إن هن ذر بهآدمو بين|بلس واليهالاشارة بقوله

رودل ا نالشيطان لكمعد وفاتخذوهعد واوااعداوةالتى بينذرية آم والحيةءن ابنعباس قالقال

حتىد خلت بهوة.ل قاعمند !ابابهنادى (وقلنااهرطوا) اطروط النزولالىالارض والخطاب لادم وحواءوا بلس

1

وقيلوالخيةو لصحيملادم و<واءوالمرادهماوذر يتهمالامهمالما كاناصل الانس ومتشعبهم جعلا  0الانسكاهمو دل عليهقوله
لا
يا
مطاء»:
 1تا احخ

. 461ةك رغرة #اللااذه اعلتذالاتكت ..أخات 

أكخ نم تغز

7

ةا رمات ااا

0ن

زدا كام نكتموسرد ن (واذفلنال[لاانكة اسجدوالا”دم) أهىوااملهوأ قروالئل لهعن أفىبن"عبوءن ابنعباس رذى
اللةعنهما اكاتنحذنلكاءولم يكن خزوراءلىالذقن وال+هورءلىأنالماءو ,د بهوضع الو<ه عاللىارض وكناالسحودعية لآدمعليه

أن
دحي
امان
رملسا
أل-لا
نليها
|اسلامف اىلصعحيح اذلوكانننهتعالىل||متتنع عنه|بلس وكان سحودالصيةجائزافمامضى ثنمسخ بقولهع
عنياس
كلان من الملائكة كذاقالهعلى وا
ن.ه:ص
اناء
لستث
كسد لهل .ايذبتىل لوقأن يسجدلاد الائله,ه الى(فسحد واالاابليس) الا
عنهمولانالادل ان الاستئناء,كون من جنسالمستثنى
وابنمسءودرضى الله

زه (

اذأمر نك وقولهكان دن

فول لنلقالنهتعالىخاتاًعكلريمهمناوقال!بن عباسأعلٍماتبدون منالطاعة وماكنتم-:كت.ون

الجن معناهصار من الجن

ولكن فيه وضع السبةعلى الارض واماهوالا>ناءوكان سدودحية وتعظيم لاسجود عيادة كسجود

بل كانمن البجإنانص

إهنى ١بلدس من المعصية مه قولهعزوجل (واذقلنالاملائتكةاسددوا الآدم) قيلهذ!الخطابكانمع كقولهفكانمن المفرقين
الملاكةالذبنكانواسكان الاروضا الاصحأنه خطابمع جيع الملاكة بدامل قولهفسحد|الائكة كلهم
أجءون الاابليس (فسجدوا) يعنى الاك ةوهفذ|ال<ودقولانأتهما أنهكانلآدمءلىالحفيقة وقل الاستئناء منقطع
لانه ميكنمن اللانكة
اخوة بوسف هف وله وخروالهسجدا فاماجاء السالامأبطلذلك بالسلاموسىحود اللاتسكةلادممعنى
و«وقول الحسن وقتادة
ة
لدم
الطاعةنته تدعاولىاواللاقمتوماللالالمثىانى نكاان]
قكابلةوكان السحودانةتعالىكاجعات الكعب ولانهخاق من ناروالملادكة
)
س
ب
ل
ب
|
ا
ل
ا
(
ة
ك
ئ
ا
ل
م
ل
ا
ى
ل
ع
ء
ا
ي
ب
ن
ا
ل
ا
ل
ي
ض
ف
ى
:
ف
ة
ن
س
ل
ا
ل
ه
أ
ب
ه
قبلة/اصلاة والصلاةننتهعالىوفىهن هالآبةد ايللمذ
خلةوا 'نْ الور ولانه

سمىنهلانهاباسمنرجةالى يمس وكاناسمهعزاز بلبالسسربانيةو بالعربةالحرث فالماعصىغبر

أى

وعصى واستكير

اسمه ف مىب|ليس وغيرتدورنه قال بنعباسكان!بلسمنالملا'_كة بادلستيلئننهاهمنهم وقيسل انه والملائكة لابعصون الله

من ان لانهلقمنالناروا الاك خلقواءن النورولانه أد_ل الجن5أأنآدم أصل الانس والاول
اصجلانالخطاب كانمعالملاكة فهودااسخلتئفينهامثهممنهم (ألى)أى امتنعمن السجودفل يسجد
(واسةعكبر ) أى:سكبروتعظم عنالسدودلآدم (وكانمن ااسكافربن) أىفىعلالنهتعالىفانهوجبت
لهالنارلسابقعم النةتعالىبشقاوته (م) عن أبىهر برةقالقالرسول لاىلأللهلهعليهوسراذاقراً

ماأعصهمولاستكبرون

عن عمادته ولانه قال
أفتتخذونهوذر يدهأولياء

مندوقولانسلللملائكة

ل اىبن_آد.محود
اأعي
بآدم ال_جدةف_جد اعتزل ل#يطان يبقكولياد يله وفروابة يا يولبداء
|نك

لتنفالر و قولهءزوجل (وقلنايآدم اسكنأنت والملاشكة حنس ولع
اعصي
ف_عجد فلوالج_:ةوأمت بالسدود ف
وزوجك الجنة) أهىت
اخمدأوى ومغزلا ولس معناالاستقرارلانه ليق لأسكنتك الجنةلاخنلهق هنطهرمهم فهوملك ومن
ه
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ل
ل
ا
ق
ا
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ل
ا
لمارةالارض ولأ سكن
خبث فشهويطان ومن
النومثمأخ_ذضاعام ناضللااسعسجنربوههوالاقصر :نفلقمه زوحجوت-اهءووضع مكان'اضلعلجا كانبينبيفنووجن (أبى)
قصط وس.ميتحواءلامهاخلقت
ةىا
أعل
من غير أنحس بذلك]دم ولتد ألاولاووجداًلمالماعطف رجل
لهى فقالم امنأقناتلتأنا
الل
عقا
تتا
منحى فالامسنيقظ آدمهن تومه وراهاجالبة كاحس_ن ما
زوجتك <واءقال و الذا خاقتقالت لنسكناولىأسكن اليك واختلفوا افلىجنةالتىأميآدم سكناعا الكافر بن) وصارمن
ةايتلهاجفة كانت ف الارض بدي ل انهلوكانت الحنةااتى هىدارالجزاءوالواب الأخرجمنها الكافر بن بابائهواستكياره

امتنعمااي ب (هواستكير)
كير عنه (وكان من

وأجاب صاحبهاذ

ا|القولءنقولهتعالى اهبطابانالمرادمن اطبوط التحولوالاتتقالفه وكقولهتعالى

ةدبين
دعه
جملل
للا
اوال
اهبطوامصراوالقولالصحيحامهاالنةالنىهى دارا+زاءواكوابلان الوالف

لقا
كب و
للتوا
المسلمين وفىعرفهماانىهى دارا ز ءاوا

الةولينمكن فلاوجهللقطع (وكلا منها

لاًقبنصشوئّدامنهالاطلاق
اْدلهاو
رغدا) أى واسعا كثيرا (حيثشئنا) أىكيف شثماومتوى ش

وردهالاصلابترك العمل

بإلامي لانترك السجود
ولا يكون كفراعداهل
السنةه

خلافا للمعتزلة

بندافى لاملسنثّلوةهاىلموافاة(وفلناياآدم
انهأكا
والخوارجأوكانمن الكافر ينف ع الننةأىوكانفىعلاللةأنهمكفر بكعدااعفناهرلاا
سكن )أم منسكنايلدساكزنهاسكى اذا أفقيامهاو يقالسكن المتحرك سكونا (أنت) نا كبدللمسة كن فاسكن ليصحعطف
وقلرو
هلن
شن ل
متقي
(وزوجك)عايه (الجنة) هى جنة!خ+لد الىوعادتلالم

للامااتعر بف وقالتالمعتزلة كانتينانا لعنلانالجدة

لانتكليف فيهاولا رو جعنهافانااناملاخرج منهامن دخاهاجزاء وقد د خل النىعايه السلامليلةالمعراجم خوج منهاوأه لالجنةيكلفون

ضفاف (رغت!) وصف للمصدرأىأ كلارغد! واسعالاحيث شئتما)شئدماو بابهبغير
مخن
لا ل
ااره
المعرفةوالتو.ح(يوكدلامن!) مننم

همزابوعمرووحيث للمكان لبهمأىأى مكانمن

او نعلىفاعلكأزرواث .تفافومآدم منأديمالارضار دن الادمةكاشتقافهم بعقومبن
(وعلآدم) هوااسمأع.مىداقرب أنصيهأ

العقب وادر بسءن الدرس واباس من الابلاس (الاسماتكاوا) أىامماءالمميات ذف اللمضاكف اولينهه مهاومامداولاءايه بدك
الاسماء|ذالاسم يدل علىالمسمى وعوض

اماف واقامةالمضافالهمقامه

منه اللامكقوله نعالىواشتءل الرأسشدباولااصحأن يقدروء آدممسميات الاسماءعلى ذف

( 2 )44لانالاتلعلايسم:معالءقلا!!سمياتلقوا لهتعالىأ نوبقإسما هق لاءوانبئهمباسمانمموا

ؤنيلثئو
ل
بهق أ
سان .كام بوهالاسدان يطدن بواما.أ كاهو حداذةالمطعومات
لفليه
اقءوا نبثهم بوهاواالفم

أ
هدم ومعدى تعسايممهاء

المسميات انه تعالىأراه
الاناس الختلىقهارعامه

أهنذا اسمهؤرس وهذا
اسمهيعبروعدااسمهك ذا
ل

كم كنافة ون

عياس رذى الله عنم لما

عامه اسم كلثئ حتى

القصعة وااغرفة(أمعركهم

باوبابينفى فل

جسدهوهماااق ل والدير حرج٠مهمانة_لى طعامه ودراانهوجعلعة_إهفى دماغهوة_كره وصرامتهفى

له وفر<هوحزنهفى وجههف#بحان.ن
افى
ححكه
طه وض
ابهوشرهه فىكلينيهوغىضبكهبفده ورغ »,فى رئت

وهة وجزهبالحياء(ق) عنأبى
هفي
شكب
لمور
ابد
جه(ات هم إعظمو ببصمر ايشنمطواق بادمءيعرف

هر برةرضىالل عهنه قالخانالنهتهالى]آدم عا.ه|! .لام وطولهستونذراعاماذقاهلب فيعألوىائكك نف
من الملاسكة فاستمع مابحيونك بهفانمايك رنحيةذر يتنكفقالالامعايكمدقالوااءلام عاك

ورجةالله فزادوه ورجةالنهة_كل من يد خل ا+نةعلى دورة آدمقالفليزلاحا بنقص حت الان(م)

ع ننس قالقالرسول انه صلىالنعايهو-م مادورانله]دمماشاتءراكهللهأن_تركه جعل!بليس بطوفبه
ريمناظهوفاسارآءأجوفءرف أنهلابتالاك » عن أبىموسىقالسمعترسولاللهدبىاللهعليه وسلم
بقولان النهتبارك ونءالىخلقآدم منقبضة قبضهامنجيعالارض فاءبنوآدم علىفد رالارض منه

علىاالاثكة ) أئ عرض

ذنلك والسهل والحزن والخبيث والطيبأ خرجهالتر .ىوأ بوداودهقوال
الاجروالابرض والاسودو بي

(فقالانبوافى

عامهاسمكلثئا-لتقىصعةوالق_يءوقيل خاقاللهكلثىمنالحيوانوالجمادوغير ذلك وءل] دم

اتباذواعاذ كزلانف عزوجل (وءل آدمالاسماءكاها) س_مىآدملانه خلقمن أودق ايلالرلضانهكا نآدم الاونكنيجه
المسميات العقلاءفغليهمواعا أبوتد وق_ل أبوالدشرو داخاق التهآدموتمأخسلمقهاعءااملاهشياءكاهاوذلك الملاانكةقالواايخلق
بخللهقنور بناامام بره فاظهراللهفض
استنيأهمدقدع م 2هم ر بناماشاء فلناق خلقاً كرمعا»مناوانكان فن أعلممنادلقانا
لذهبهل الس:ةنالاندياء أفضلمن الملائكة وانكانوارسلا قالابنعباس
عن الانباء على ,سبيل آم عليوم باع وفليهدايل
التكيت

أخبرونى (بإسماء هؤلاءان

أسماءها كلهافقاليا آدمهذا بعيروهذافرس وهذاشاة-تىأتىءلى ترهاوقلعلآد م أسماءالملاكفرقيل
مم) يعنىتاللكاشخاص واتاقالع رضهمويمقلعرضهالان
ها( ث
ضتكاه
رالاغا
ععامه
كنم صادقين)فى زعكواى أسماء ذر بتهوة ,لى
أسلف فىالارض مفسدين المسميات اذاجعت منيعقل ومنلايعقلعبرعنهبلفظمن يعقللتغليب العقلاء عايو.كايعبرعن الذ كور
سفا كين للدماء وفيهرد

والاناث بلفظ الذ كور (علىالملائنكةفقال)يعنىتتجيزاهم (أنؤنى)أىأخبروفى (بإسماءهؤلاء) يعنى

يستخلفه هن الفوائدالعلمية

تلكالاشخاص (انكنم صادقين )أى الىللق خلةاالاكنحمأفضلمنهوعم(فالوا) يعتىاللانكة

علييم وبيان أفنيمن

ائد كلها
لهفىدوول
اتى
ال
ماس هاون لا<-له أن

يخلفوا (قالواسبصانك)
تمغهزالك أينخىعليك

أعوعن الاعتراض عليك
ش

مك
(سبحانك)تغز يهالك وذلاكماظهرعحز(هلماعلم لناالاماعاءةنا)ىانك أجل ءن أن يط بعشىامن
الاماعامتنا(ان كنت العام)أى خلقك و هومن أسماءالصفات التاءمةوهوانحيط بكلالمعلومات (الحكيم)

أى فىأمسك ولهمعنيان  حدهمانهالقاضى العدلوالثانى ا-كللامسكيلاءةطرق اليهالفساد (إقال)

أسبئمع.اهم )وذلكلماظو رع زكاملةافسم ىبكالسشمىهوذي]كروجهالحكمة
يعنى النةتعالى(يادبدامن
(فإاسامنابأئههممقال) ياعلنىهتءالى (المأقللم )يعنىياملاتكتى (اىأعرغيب
الى خلقطا ب

السموات والارض )يعنىما وكماناسيكو ن وذلك أنهسبحانهوتعالىعل أحوال آدمقبلأن خحاة»فلهذا
فىتد بيرك وأفادتنا الاابه
كمتمون) عى|
قالطمافىأعلم مالاتعابون(وأعل مانبدون )يعنىقولالملانك أتجعلفيها(وما تكن
أنعل الاسماءذوق التخلى
للعبادة فكيفبهم الثمر إعةوا نتصابهءلى المسدرةدير وسبححت اللهتسبيءا (لاعلمناالاماعلمتنا)

فولحك

ع

ااوملاأمىعاو ملناالاذى علمتنا(انكأنتالعليم)غيراالمع(الحسكيم) فهاقضدت وقدرت
وليس فيهعلالاسماء وماععنىالذى والعلمعنى اع
اتبأهمبإسمامهم
ةبرانأوأنت فصلوا خبرالعليم والحكمخبرثان (قالادمأ نبثهبماسمامهمفلم
والكاف اسم انوأنتمبتّدأومابعدهخيرهوال خ

 0يكلبميبئاسمه(فاللمأقللكمفى أعلغمبيالموات والارض)أىأعل ماغابفيهماءنك ماكان وما ييكون (وأعل ماتبدون) تظهرون

لأدعاىا 1 0
إذىال  0أفملقا ب

ا

ادوس 0

0

مكالجاء فىالقرآتنمن التسديح فالمرادمنهالد..لاةفيكون المعنىو>ن أهلى لك وقايللتصسلديعم
تيز به اطع الال.ق كلالهؤ-كون المدنى تونزهكع نكل سوءو أقيصةومعنى > مدك حام_د بن لاك
1وما سين حمدك فانهلولاائءامك عاءنابالتوة  125نمن ذلك

(ونقدسلك) أد-لالتقدس

التطهبرأى نطهرك عن النقائص وكل سوءونصطفك ابلق بعزك وجلالاك منالعلووالعظمة واللامص_-لة
وقيل معناه طهر نفسنلطاعدك و عبادتك (قالفى أعلممالا تعامون )قل انجهوالبقولاللانكة أ هل
فيوافقالتء الىأعل..ن وجوه امل<ةوالحكمة,الاتعامو نوقيلاء ان فبهممنيعبد ف وى يطيعنى وهم
َم رطم
ءون
الاندياء والاواياء والصالون رمن يعصينى منجودوابارسوقيل اعماهمد نبونو سفتغاف ر
الإفصل فىماه.ةاالا:كة وقصة خاق آدمعليه'لللام#ة قيلازاللا نا م اطيفةدوائة خلقت

نوالى وقد دخاواناتكفر

املننور تقد رأن :تشسكل باشكال ع لمفةمسكنم .السءوات » ذعرنةفاىلقالرسولاللهه_لى الله

أىدخ_اوا كافر ن

عليه وسم افقار فال رون وأسمعمالاتسمءون أطت السماءو-ى طاأن تثط ماؤمعاموضعأر بعأصابع

د نةَد سلك)و تطير

د!
جله
اه ل
سوتّ
الاوملاك واضم جب
ل

أخْر:+الترمذ ى بز بادةوقال حدي<ثسى غر ب بس #وأماصفة خلقدم

ل نعالوه نستي ا راذاللتهعالىأن اق آدم"وج الوالارض الى غااق متك خايقة مهم

مناطيعنى ومنهميعصينىد :ن أطاعنى لذال  1سة ومن دصانى أد خلته النارقالتالارض كلق منى لقا

سقيبليح
تك و
لالا
افسن
أن
واالتقديس تيعد اللهمن
ااسوءمن سح ف الارض

كونلاثار قالنم فيكتالارض فانفحرت:نهاا'عيون الىبواملقرام_ة فبعث اللهاليواج_-بر ل ايأنيه وقدس فهااذا ذفهببها
بقبضسة٠نهاءن أحجرها وأسودهاوطيماوخببتهافاما أتاهالءة.ضءمنهاقاات أعوذبعزة'للهالذى رساك وأبعد (قال افىأعلمالا
ب استعاذت بكمنى فك رحتآن أقدمعليهافقال
رج جبر اللى مكانهوقالبار
ل
فلرج اير به
تر ب
ب
اللهتعالىلمكا ل |نطاق فأتنى بقبضةنها نافهاملايأة.رض»مهاقالتلهمث_ل ماقاات

فقال ماقالتلهفقاللعزرائ_ل اتطلقفأتنى بةبضة منالارض فاما أناهاقال تله الارض أءوذبعزاةلله
الذىآار.ادف

شيأفقالو اناأءوذ بعرنهأنأعدى له 0اوقضمئهاة:ضةمن جيع بقاعها

ألبماصنع
من عذمهاهوماطهاوحلوهاوص هاوط.م اورخميشها وصعد مهاالىالسماءفسألهر بهدءزو جل وه و ع

الخدم ذلك ماهوخنى
علي يعءنىيكون فهم
الاندياءوالاواياءوااعاماء

فعول
مذى
هنىوال
واعء
وم

فأخيزه عاقالتلهالارض و اردع امهافقال اللهتعالى وعز:فى وجلاى لأخلقن مماجةت به خاقاولأساطنك

أعسموالعائ محذوفأى

1نر واحهم أقلةرجتكثم جعل اللهتلاكالقبضة نصفهافى النة ونصفهافى النارتئرمكهاماشاءالله
َضل ق

مالا تعامونه الى ا2زى

أثخمرجهافتدنها طينالاز بامدة ثمأمجسنونامدة ثمصاصالائم جعلهاجسداوألقاه علىبإبالجن فكانت

وأبوجمرو

الملانكةيك.ون من صفة صورتهلاهم /كونوا رأوامئلدوكان! بلس عرعليهو بةوللاصم ماخلق هذا

ونظراليهفاذاهو جوفذقالهذا خا لا الك وقالبومالاملاتكة ان فضل هذا عليكمالمنعونفقالوا
تطيعر بذاولانعصيه فقال|بلسفىنفسهاأن فذ_لعلىلاعصينهولأنفضات علي_هلاهلكنه فاساأرادالله
بةكيف
راف
اط ق
تديخلا
لتم
تعالىأن شفخفيهالروح أعىها أن ند فىجس د آفد:مظرت افرأ
ب سد قاالنلعزوجلطاادخليء«كرهاوستخر مجتيمنكرهاؤد خاتؤبافوثهفودلتالى
لذا
اخل ه
أد
1

دل دظر لسار جد هطبئافسارت ىأ نوهل تمنخر نهفعطس قامابلغت اسان قال! لله

لوه أول " قاطافناداهالنهتعالىرسجكر بباأكباتجد وطا_خذاقتتك ولاباغت الرو الى
الركبتينهمليقومفليقد رقاالللهةت»الى خاى الانانمنتل فامبالغت الاىلساقين والقد ميناستوىقاتئما
بشمراسو بالجاود ماوعظاماوعروقاوءصباو ا حشاء وك لباسامن ظفربزدادجسدهاج الاو<سناهكل بوم
وجعل فىحسده تسعة نواابس.ء :فى راأسهوهىالاذنان يسمعمهماواالعينان ببصر مهمازا مرا انيشم

أخرووالمرادياسهاءجهة العلوكأنه قيلثماستوى الىفوق والت_ميرق (فسواهن)ممبهمبغسسرهلسع سموات) كقوطمر ندرا

وقيلالسُميرراجع الاىلسماءولفظها واجدومعناه'اجهم لانموافىمعني المنس ومعنى تسو بتهن #:دبل خافهن ونفو يمرهاخلاؤه املنعو ج
امرض
اانلحر
والقطورأوائمام خلةهنوثمنالبان فضل خلق!سموات ءلى لق الارض ولا::.فض هل ا قولهوالارض بعد ذ لات د حاهال

تق مد خلقهخانىالسماءو راد حوهافتأشروعن امسن خلق اللاهلارض فىموضم بيتالقد سكييةةاافهرء لياعدخانملتزقبيثم أص_مد

اوالاتزق (وهو بكلذى'عايم )
كىموضعهاو بسط منها لارض ذذلك فولهرتعتالقى6اوه
الدان وخلق املنسهماوات الوفأمهر

غنمخلقهنخلقامستو ياحكهامن
وأخوانهمدق غير ورش

وأبوعمروء علىبء لوالواو

مان نفس التكرية
فصازعنزلة عضد هم .تمواون
ف عذدءضد بالسكونولا

خلق الله تعالى الارض

أسكن فايهلاحن وأسكن
سك:دت
فلائ
أ| ا
فسماء
فالل

ف

لمعت

) 5ع(

6

7

(فواهن سمع-موات)

غبرنهاوتمم خا ماف الارض على حسب حاجات أهلواومذا فعهم بهو

اي

5

2
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تلاط
خلةن سم سهوات مستو يا
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.٠ مه

عؤيما ولافطور وس.اىد

الارضقولعهنندعالى قن كم لكف رون بالذىخانالارضفىومينفى

5

.٠

كرداق

سورةح.السحدةانشاءالله

لال (وعر تكزنىعام ) يتبعلرياتمهادت تا9انا 10 0
ارد 'ذقالر ؛كو كلماوردفى القرآآن 1
يذك
وا
(املائكة ) 0

]نالاا

اه

ندة والاولأوجه

الغوى وى الر-لقرارادباللا كة

الذبنكانوا افلىارض وأذنلانكنه:مالى خا الارضواسماءراق الملاسكةوالمن فأسكن اللانكة
الدماءوسكن الجن الارض فه_مد وادهراطو لاثمظهرفيهم السدوافلأبف_دواواقتاوا فيءث'لله

الهم جندامنالملا'سكة يقاط.اح ان ورأسع_اب!.س

وخهز.ان! +نان فهبطو! الىالارض وطردوا! +ن الى

المو_مطائفةمن الناكلة

لبسك! لارض
مابا
جار البحوروشعوب ال+بالوسكنواه .الارض والفنةعنهم الرهادة و عطىابنه

فطردتهم الشجزاررالصار

واءلاسكماء انليداوزانةالجة وكان رئس .وم شدهمواً كثرهم عاماف_كان يءبدالنهنارةىالارض

النة د خ لهالكب وقالف نفسهماأعطافى ال هه !اناك

الالانىأكرم االانسكةعايه

ورؤس الخبال واقاوا

وتارةالمفاءىوتارةفى

مكائهم فأم نديه عله

فاللهو .دده (انىجاءلف اىلارض خايفة)أى افىخالقخليغةيدزىبدلامشكررفاف-ءككارلىهواذلك

مفن وجاء بعدهم
لخل
انه
السلام أنيذ كلقصتوم لانهمكانوا هوانل١ا١نسكةعبادةو' رالدحيليةةهنا ا"دلمعصللياهةواللا ملا
فقال (واذ قال ربك

يه والصبديح انهاء.اسمىخلقدلانه خليةةائله فىأرذهلاقامة<_د ودهوتنةجيه

لالمذلانئكهةب)باضمار

 9مر فبهامن يفسدفمها) أىبااماصى ١دتسفك الدماء) اى بغ-برح-قكفءل الحن فانقات

اذ كروالائكة جع

وحنتمولاعرفوا ذلك ,اخباراللةاياه .أوقاسو الشاهد
>ان
نلق
أقو
منأنعرفواذقلالكلحوتىاهذ! ال
اعلغىائبوقيل انهم لمارأوا ان دم خلق من خألاط صى ا5م.وا انه ون فيهالحقد والغضب ومنهما

شمألوااق التاءاتانث

يتولدالفساد وسفك لدماءفلهذاقالواذلكوة_ انلنلهاتخىلاقلىالثا رخافت الملائسكة وقالوالمن خلقت

ملاأك كاشمائل جع
الجع (اى جاءل) أى
«هبرمن جعل الذىله

مفعولان وهما(فى الارض

منها1

خليفة) وهوءن بحلاف
غسيرهفعرلة معنى فاء_لة

سديل التكجبلاعلى سبيل الانكاروالاء ام

وزيدتاطاءللمياافة

و
 2-0فمهادن

0

ان

بأنهذا السؤال اماوقمعلى

لد ملكوبواءنكال حكالنةتهالىواحاطةعامه ماخ

عليهم وطذا أجاءهم بقولهافىأعلٍمالاتعانون رقيل ان العيدا لصف حمس مد يكرأ نكو نلهعيد َ
يعصيةة_ كان سواط معلى وه المبالغهفى اعظاماللهءزوجل

(ونحن أتسمعم تمد ك ) أىنقولسبحان

والمعق خليفةمن لانهمكانواسكانَ الارض نفلفهمفبهاآدموذر يتنهوليقلخلائف أوخلفاءلانهأر بدبالخليفة آآدم

الله
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أخلقايذلفك فوحداذلك أوخاء
دأن لفك و
رميأو
واستغنى بذكرهعنذ كر بنيهكانستغنى بذ كرأالفةى.لةفى قوملضكروهام
لان آدمكان
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رض واه خ_
اةفى
ليف
خايفة اللهىأرذهوكذ لك كل:نبنةقىتاعلا!لىياداوداناجعاناك ا خا

وعابواء دلاواة وه رفوا مته فاستغلافهمةبلكونه .أاوأيعلعمٍماده !شاو رة فى أموره_م قبل أن يقد ٠و اغلمواوانكانهو بعامه

العةأهل المءعرةوه والمكم الذى
وحكمته البالفةغنياعنشاور قا وا نهل فوامن يفسدفها) تدبمنايأسنتخافمكان الطأه
لامجهلوانماعرفواذلك باخبارمن النهتعالىأومن جهةالاوحأوقاتوا أ-د الاقلين علىالآخر(و يفك الدماء) أ ى يصبواو!ار ف (وين

تحاقلو ل تأيسنالىفلانوأىأاحتىمنءبالاحسان(بحمدك)ف مىوضع احالأى نسبححامدنلكأو .سين مد ك
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سبلهغالونابيانلأن
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واد أخذر بكمنبنىدمالا أيةتوعهد ي
ديئاقه)أصل مهن |! ثاقة
الله وهوقولهتهاىواذأذ اسمنيثاقالذنبأوتواالسكةابلتبيانهللناءىولاك مونهلمنبع م
وكيد سن

٠ ٠ىهوماكحا ىلا دهعهباوفثواموهودهعللريمّضلاونمةنناهلوبقهمازلا مه :و ىنمتنو؟,نأزوحب انااكهتقنوتداعيا ىنمم أدعولاهنلاو

تعاىأى منيعدتعتلهبهسم ومن لابتداءالغاية (و,قطامونم
يام
ما
اينه
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موصوقةاو عمنى الذى وانبوصلق موضع حربدلمن اطاعاىنوصله! وف موضمرفعاى هوانبوصل (دبفسدونق الارض) قم

السبيلوائئعو يقعن الاء.ان (أولئك)مبتداً (هم) فصر واغير (الخاسرون)

( )98أىالمغبو نونحيثاستبدلواالتقص
بالوفاءوالقطمبالوصل والفساد

ه على أحباراليوودى
ذى أ
خاهلذ
مأعلذيومربوم الميئاقوهوقولهتعالى لستبرقبالكوابلى الثانىالمرادب
ليهوس و بسنوانعتهوصفتهالثااث اراد بهالكفاروالمنافقون الذين
لمحلمدهعصل
اوا
التوراةأن؛ؤمن
) كيف :سكفرون بالنه)
نقضواعهد ا أرمه اهنةنهىوأحكمه .:أيزلىك ابهمنالاآيلاتةالعدلى توحيدهلا يوقطعون م أامسالنهبه
رىف
كىف
معنى اطمزة الت
ب
أونصل) يعنىالايمان)»حمد صلىانلعلو سلوج يمالرسلفا مذواببعض و كفرواببعض وه امليهود مثلهفىقولك أنكفرون بالله
لرادبهقطعالارحامالنأىمىاللهبوصلها( .و يد اولنفارض) يعنبىالمماصىوتعو ابلقناس عن
وقي أ
بالصلاح والعةاب بالثواب

الإءان بمحمد صلىالنّهعليهو.س ولالفران(أوالئكه ,احاسرو ن)أىالمذبونونواأأصلالخسارالنة سم فال

تعىشمركالعربعلىوجهال جب لكنفيهتبكيتوتهنيفط( كيفتكفرون ,الله)يعنىعد نصب
الدلائل ووضع البراهينالدالةءلى وحدنت هثمذ كرالدلائلفقالتعالى (وكنتم أموانا) يعنى طفاق

يىا)5 .يعنىف الارحاموالندياث(معية_>م) أى عندانقضاءاجال >(نميحييكم) يعنى
أ(صلفابا بحإت
باعلدموت للبعث(ثم اليتهرجعون)أى تردون فالا رة فيجزبمإعمالكم © قوله عزوجل (هو

اذى خاقلككمافالارض جيعا) يعنىمن المعادنوالنبات والحيوانوا بال والبحار

وا لعنىكيف

ومعكممايصرف عن الكفر

و,دعوالى الاعان وهو

الانكان والتعدس ونظيرة
قولك أتطيربغيرجناح
وكوف تطير بغاير جوناح
والواوق (وكتتم أموانا)

نطفاىأصلاب] !اه لاحال

أنما مصاط الدينفهو
للدي
ا
ي ا
ن.صا
دهفى
لواب
اتفع
والت
تكفرون ,اله وقد اق ل> ماالفارض جيء
وقد ٠ذ-مرة والاموات
مياتهمصا لالدني فاهوالا فاعبما
ودأان
الاعتبار والتفسكرف عائب _اوقات اللهتعالىالدلاةعلى وح
خا فيها (اإستتموى االلسىماء) أى قصدوأقبلءلى خاةهاوقيل عمدوقالابعنباس ارنف وعفروابةءنه

جعميت كلاقوال جع
قولويقال اعادم الحياة

صاعلدز قهارلىء عناص مدأعسهوكذاذ كرهصاحب الك وذلك ان اننهئهالىخلق الارض أولائم أصلاميت أيضا كقوله
اكقدلت الدحو
هذل
ح باعد
ذله تعالىوالارض
عمد الى اخلاسقماء فانقلت كيف اممبايونهقو
نعالىبادةميتا(فاحيا')5
سممخلاقءو بط جرمالارض به_د ذلك فان
لهائ
ادعا
السط فكتّمل ان اننهتمالى اق جراملارض ولب

للان قولهنعالى خاقلكمافالارض جيهارةتضى ان ذلكلا >,ونالابعدالدحو
اثك
أترهذضام
قل

تقيلحتمل انهليس هتاترتيب وانماهوءلى سلبتيعداد النمكقولالرجل ل.مكنيرذه ماأنمبه
عليء ألأءعطك أمأرفعدرك ألمأدفمعنك ولعبل بءضهذهالنعرءمة_دمة علىبءضوالله عل

فالارام (ميتك)
عندانقضاء أجالكم (ثم

حبم) للبعث (ماليه

ترجعون) تص_-يرونالى

الجزاء أوم .يكفىقبور,ركماليهترجعو,نللنشورواتها اكالنعماف
(( - 5غازن)  -اول)
حاياء الاولقدتعقبالموبلتانراخ وأماالموت فقدترا ىعن الحياةوالحياةالثانية نكتذلركاجى عن الموت
نبوااقلبامل
الاولبالفاءوال
انأريدالنشوروانأر ابحييادءالقبرفنه بايلككتلل بتراخيه والرجوعااللجىزاء ضاأمتر اخعن النشوروانما أنكراجماع الكفرمع
القسةالتى ذ كرهالانهامشملةعلىآيات بيناتتصرفهم عنالسكفرولانهاتشةملءلى نعجسام حقهاانتشكر ولانكفر (هوالذىخاق
لك مافىالارض) أىلاجا-ك ولاتتفاءكبهفىدنا كود ينكأماالاوافلظاهرو مأاالثافىفالنظارفيه ومامن التجائيالدالةعلى صائع
قادرحكيمعليم ومافيهم انلتذ كبريالاً خرةلانملاذهاتف كرنوامهاومكارهها:نف كرعقامجاوقداسةدل الكرجوأبوبكرالرازى والمعتزلة

ءنالتى إصمحأن يشتفعمهاخلقتمباحةفى الاصل(جيها) نضب علىالحالمن ما(ثماستوىالىالسماء)الاستواء
الشكيعلاىأ
بقولهاخللق
نىى
الاعتدالوالاستقامةيقالاستوىااءو دأى قامواعتدلم قيلاستو:ى اةلكيالسهء ارسل أقىصقصدده|مستو يآمنغيرأن بلوىثعل

#المياوتات
سمد
للع
ارب
ومنمقوله نعالىماس وى الىااسماءأي أ

بعدما خلتيمافىالارض من غيرأنيربد فيابينذلك خانىمي"

مثلاللد نيا"(فأما نذمنوافيعامونأنهااق )الضميرلامث لولاينضر بوان الثابثالذىلايسوغانكاره فالحىالامىاذائبت
ل عخلاىل و لاعاملمعنىاق وذواحالالضميرماستترفيه (وأماالذين كفروافيقولون ماذاأراد
ووجب (منر بهم)فى موضعالانصب
راكافالت عائشةرضاىلله
حهقذاماثل
النهسهذامثلا) و بوقف عليهاذلووصل لصارمابءد هصغةلهوليسكذلكوى فوهمماذا أراادسالتلهب
ففعينهى
|ل كقوالهدذهناقةاهلك آي وماحزم
عنهافى عابلدله بن عمرو باعحبالاين عمروهذاتحةرةلهومثلا العْنيصيبعرْلأىُوءلى لحا
تةولز ي ذداه ب فاذاقدت توكيدهوا هنلاحالةذاه بقلت أمازيد
يفدضل
كيه
وعط
لىام تاني
الشرط ولذايحاب بالفاءوفاائلدتهك ف

ورادالجلتين
اذالهبت وفهذساير يفيدكونهتأ كيداوانهىمعنى الشمرط اي
فذاهب وإذاقالسيبو يتهففسيره مهما يكنمن ثئ فزيد
مصدرتين بهولاونبقل فالذين آمنوايعامونوالذين كفروايقولون! حمادعظي لاميالمؤومناينعتداد بليخبعامهمألاهلى وعنىلى
كأو نذا اسماموصولاتعنى الذى ومااستفهامافكونكامتين وأن
نان
الكافر بن اغفاطم حدظهمورميومبإلكا_مة المقاءوماذافيه وجه

نكون ذياكمبة مع ماجعوناميمناواحد! للاستفهام فيكونكلةوااحسدة فاعلىالاولربفتعدإالءاوخبرهذامع صلتهأى أرادوالعائد
محذوف وعلىالثانىمنصوبا م,حارلادوالقد برأى ثم ىأرادالله والارادةمصدر رادتالشى”اذاطلبته نفسك ومالالهقلبك وهىعانلمدتكامين
معنى يتضى تخصيص المفعولات بوجهدون وجه والتهنعالى .وصوف,الارادة علىالحقيقةعند هل السنة وقالمعتزلة بغدادانهتعالى لابوصف
بالارادة علىالمقيقةفاذاقيلأ ادال كذافانكان فعلهفعناءانهفعل وهوغيرساهولامكرهعليهوا نكانفعلٌغسيرمفعناه انهمسب (هيضل

بدكث_يراو يسدى بدكثيرا)جارعرى التفسيروالب.ان للجملتين المصدرتني,أماوانفريقالعالمينبإنهالحق وفري اقلجاهاينالمتزئينب
طدى وان الهل بحسن ٠وردهمن باب!اضلالةواهل الطدى كثيرق
يلا هماموصوف بالكثرةوان العزيكنوه ))(٠ حقامن بااب

أنفسهم وانمابوصفون بلقل
با ل..اس الاىلهضللال

من علةوأطدشمنذبابة وأسإمن ذبابة(فاما الذين آمنوا) يعنىبمحمدصهفىاللهعايهوسل والقرآن

ولانالقليلهن المعةد بن

1رفال 1قيق1ة انوإالنكفرلاوا إ|ء. .
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آىعهذا المثل يذلبهكثيرا)أى منالحكفاروذلك انهمكذبونهفيزدادون بهضلالا(دبهدى بهكثيرا)
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ياعلنمىؤمنين إصدقونهو يعاءونانهحق (ومايضل بهالاالفاسقين )يعنى|اكافر بنوقيلالمنافقين وقيل
اليهودواافسق | حروجعن طاعة اللهوطاعةرسولهثم وصفهم فقالتعالى (الذين ينقضون)أى حالفون
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واشر كون وأصل النقض الفسيخ وفك المركب (عهد النه)أى أمىالنهوأصل العهدحذظالشى'ومراعانه

لا
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رنه!ل+هإةمن الكفار واستغر بوهمنان
تلشباكنأ
سنة
ا االآ
ماق
الاهتداءهذاهواحةرةةعند هل السنةوسي

.٠

اخذه

نكو نالحقرات من الاشياءم ضرو با املمثلليسيوضع الاسة_:كار والاستغراب لانالعثيل اغايصاراليه افيهم نكف العنى وادناء

المتوهم من المشاهد ف نااكلامنامثل لهعظها اكلامنمَمل بذهكلك وناكان حقيرا كان1ل مثلبهأكلذلاكنرىان !١قلماكان واضحاجاء
ظلامة وما كانتحالالا ظة التىجعاه!الكفاراً ن دداتهلاحال أحقرمتهاوقل
لم
اته
هبضبدصف
تل لهبالضماءوالنوروانالماطللما كلان
ااملذثىلداونله:ستنسك رولتيدع
عف والوه,ن وجعلت قل منالذباب وضر طببتا|ابعوضةف
ضفى
اها
امثل
ولذلك جعل بايلتءنك .وت
ولبقل للتمث لاتسححى من تشيلهابالبعوظ_>لانه مصيب فىءثلهحقفىقولهسائقلكلعلىقضية مضربه والبليمانوماننين الذنعادتهم

باطهملكابرواوعاندواوقذوا
الانصاف والنظرف الامور بناظرالءقل|ذاسمعوامهذا للعاالمثواانهامق وانالكفارالذعيلنىغاعقو
عليهباايطلان وقاباوهبالا تكاروان ذلك سيسهدى المؤمنين وذ-لال الفاسقين والّب منهمكيفاك رواذلك ومازالالناس يدر بون

الامثالباليهائم والرطو روخ شاش الارض فقالواجع من ذرةو أجرأمنالذباب وأسمعمنقراد و أضعفمن فراشةوكلمن ال.وسضوءأف
منالبعوضةوأعزمن #البعوض ولكن ديدن امحجوج والمبهوت أن برذى لفرط اهيرةبدؤم الواضحوانكاراللائح (وماإضل بدالا
الفاسقين )هومفءوليضل ولاس عنصوب على الاستثناء لانيضلمس ةوف مفعولهوالفسى ارو جعن القصد وف الشمربءةالخروجعن

الامى بارتكاب |سكبيرة وهوالنازل بينالمنزلتينأى بينمغزلةالمؤمن والكافرع:هالمعتزلةوس يمرعليك ماسطإدان شاءائله (الذبن

ينقضونعهدالله) النقضالفسخ وافلكتركي ب والعهد اموق والمرادبمؤلاءالناقضين لعهدالله أحباراابهودالمتعنتونأومنافقوهمأو
الكفارجيعا وءهداننه ماركفعىقوطءن اجدةعلى التوحيد كانهأمىوصاهمب وهوثقهعايهمأوأذ المثياقعامهمبانهماذابعثالبهم رسول

بعدقهالنةمشجزانه صد قوه واتبعوهوم,كتمواذ اكلرهلوأهأخاذلعهد عليهمأنلاسفكوادماءهم

ولايبنىبعضهمعلىبعضول باقطعوا

١

فيجب تحقيق وصف الخوبةرالناشرعن سائراخاوقات وذ! انمياتحققبعفدناءالكلفواجبلقو لبه ضرورةولائه تعالىباق وأوصافه
عهاهالوقم|لتشابه بيناخخالق وانواذلاوق#القاءاالاول حفقىههوالذىلااب_:داءلوجودهوا لأخرهوالذى
بافدةفاوكانت الهنةبافية م أ

لااتتهاءلهوى حقناالاولهوالف رد السابق والآخرهواافرداللا<ق

واتصافهسه مالبيانصفةالكال ونفى النقيصة والزوال وذافى:نز مهه

.عن امالالمدوثوالفناءلافما قالوموانىبقعالنشايهفالبقاءوهوتعالىباق لذانهو بقاؤهواجب
حاكت
يمثل
بىاب والعنكبوت فىكانه وضربضبه
ذال
لهته
اادل
ه الماذ كر
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الوجودو بقاءالخاق بهوهوجائزالوجود

هم

سسسسسسسسسسسسسسسسحييبجس

اليهودوقالوامايث.بههذا كلام
سف اللهفتزل(ان اللهلإستحى

اينهمخاقاللهالحا قالمن الماءقاتالحنة مابناؤهاقاللبئة.ن قذ-ةوا لبنةمنذهب وملاطاالم.ك

الاذفروحص_,اؤها الاوّاؤُوااءِاقوتور نها الزعفران منندخاهايم ولاباس و بحلدولاعوت ولا:بلى

ثياهم و لإبفنىشبامهماخرجه.ااترمذى بزبادةوقالادس اسناده بذلك القوى * عن عمادةبنالصامتان
ىللجنمةائدةرجة مابينكلدرجتين كابينالسماءوالارض والفردوس
لن ف ا
وس| قا ا
رسولاللههلى اللعهليه

رجشتاودسيائفجر عجارالطنةالآر بعةومن فوقها ,كون العرشفاذاسألئماللهفاسلوهالفردوس

أنمرب ماد ملعو06

أىلايئرك درب الملل
ستحى
ين
بالبعوضة ترك م

أن تمثل ينا قار (
وأصلاياء تغيرواكسار
وف
حانخمن
تانس
يعترى ال

فتهبر عهالشمال فتدثوق وجوضهم وثيابوم فيزدادون حناوج الافيرجعون الىأهليوم وقدازدادوا
حس_تاوجالا فيةول طماهاوه موالثهُلقدازددتم بد ناحس_ناوجالافيقولونو ا ثمواللهافدازددم
عنهعن رسو لالنهصلى اطع للهوسلمقالان ق الحنة جتمعاللدور
لوكتادسما وج الا#عن علىرضى الله

العينبرفعن باصوات مسمع الخلاثق مثلهايقان من الخالدات ؤلانديدون الناعسات فلانيأس ونحن

مابعاب بهو دم ولاموز
على القديم التغروخوف

الذمواءكن التركلا كان

الراضيات فلا نسخطاطو بىان لكنااؤنكتناله ترجهالترمذى وقالحديث غر يب قولهتعالى (ان

من لوازمه عير عنهبه

عنالى اضرب امبثالذباب
تةا
النةلاإستحى أن يضم برمثلامابعوضةفافوقها) سيب نزولاهناهاهلآي

و يجوزأن:قعهذهالعبارة

والعتك.وت وذ كرالنحلواقالللتاليهودماأرادالئهيذ كرهذهالاشراهالخسيسةوقيل قالالمشركون
انالاتعيد اطايد كرهذهالاشياء وذلك لان ااسكفارواليهود كانوامةةةينءلى ارذاءرسو لالنهص_لى الله

يروا كسار يعترىالاسان من خوف
تاسغسح
ءهل
انالل
يلىا
حتعا
الله
عليهوسل افلواذلاك فانزلا
مايعاب به53يذمعليهوقيلهوا نقياض |انفس عن

|لقبائحه_ذا

"سكل ف وضف

الاسال

والنهتعالمائزه

فى كلام اللكفر:نا
ستحى

رب تخد ان

تصرن د2اد بالدنات
والءنكيوث لخاءت على

لله فاذاوط_فالنهتهالى بكهونمعناهالترك وذلكلان!_كل قبعداليةوتهاية فيد ابةالحياءهو
عن ذكك

سد_ل

بلح فاذا
لفع
اكال
ترك ذل
هبيس
تالق
بفءل
اكال
نليههذل
احنقان منخوف! نينوسبا
النغير االذلىيل

الحواب على السؤٌالوهو

وردوصه الماء فىحق اللهتءالى فاسسن الارادمئه بدات-هوهوا اتغيروا لوف دل اازادمنه برك الفعل

يع وفيه
كنمن كلامشهم

المقايلة واطياق

اغان التعدى شفسه

و  1دقدل ماقملماهلة ؤمكونالمعنى أن شرب مثلا بعوضةوقل لس هى بص_أإةبلهى للامهام والنسكرة

وبالخار يقال اسةحيبته

ىابةالى_غروله رهطو.مو ف وهوهمع صدره
ىانهف غ
والبعوض هغارالاق و«هومن تدب شاقاللهتعال ف

واس_تحديدت متهوها

وجااداللقحيلاموس وال .بلغمنهالغاية<تى نااجلو تمن قرصه قافوقها
يغوص حرطومه فى

هلان هنا وضربالاثل

يءنىالذياب والعتكوت وماهوأعظ ,منهماف المثةوقيلمعناهادونهاوأصغرهنهاوه_ذا

القول! شيهبالاية

لناالغرض بيانان انثةتءالى لاومنعمن الهثيل بالشيع الصخيرا+ةيروةد ضمرب !اذى ص_لى العللهيه و -
مثلاللد نيامناح البعوضةوهوأطةرمن اوقد ضر بت ااعرب المدلبالحةراتفةيل «وأحةرمن ذرةوأجع

منعه من ذ رب الاان
د

وض باخام وماه_ذه

امنامنة وه ااتىاذااقترت

باسم ذكرة أمهمة  +امواماوزادتة عوها كقولاك أعطدى ككتابا مائرندأى كتا كأانوصلة لامأ ككايلدتى فقوىلهتعالى
ثلا زمفءولليرب وم لاحالمن الذكرةمةدمة
فهانقضهمميثاقه_مكانه قاللايستحى أن قري ناد اليتهو بعوض_ةعطف نياان
ثى لانه
لعض
اه ب
ءهنى جعل واشتقاقهاهن البعض و دوالقطمكاابضع والعضبعضقهااللبعوض ومن
رىبان
ضعب
عليه أوانهما مفعولين

قطعةمنه والبءوض فىأهإوصفةعلى فعولكااقطوع فغابت (خافوقها) 4ااوزهاوزادعايهافىالمدنى الذىضر بتفيهمثلا وهوااةلة
والحقارة أوفازادعلبوافى! م كانهأرادبمذالاكسرةد:سكروهمن ضرب لد لبالبذاب والعنتكموتلاما كبرمن البعوضةولايقالكيف
ر لجناانحالبعوضة أقلمنهاواًصغر ددرجات وقدضير بهرسول االللههصعلليهوسل
صابةذفى
اانه
!وهوا
يمرب الل يمادون البعوضة

أو ياشرلباااللانمهالاىرا مكوذرةفى
ششتبعلبالارأس
فعوضالتعريفباللام منتعرايلافضافة كةوله تاعلىوا

قوالهتأعالنىفهياهر

ر
ئلى
امهع
سوقد
مناء غيراسنالآبة والماءالجارى من النعمةالعفامى والاذةا لكبرى ولذافرن النهنعالى الجنات يذكرالانهارالجار ببة
ئمار
انامتأ
ملج
رواا)صفةثانية نات أوجل سةنا نفة لانهلاقلان طمجناتبل خلدالسامعأنبقعفي هسانرشلكا
ووت امازق
نع

جنات الدئياأآجمناس أو لاانشابههذهالاجناس فقيل انثمارها أشباء_ارجناتالد

نياى أجناسهاوان تفاوتت الىغابةلايعامهاالا

أرمانهاأوغيرذاك رزفاقالواذاك فن
ابن (هنهامن مرةرزقاقاللووااهذ| الذى) أىكلمارزقواءم نالجناتأى» نأ مرة كانتمننفاحه و
الاولىوالثانرة كاتاهمالا تداءء العاابةلانالرزق قدابتدى”' هن الجنات والرزقمن الجناتة_دا بتدى من كرة واظيرهأن تقول رزقنى فلان

فيقاللك هنا بنفتةولهن سخانهفيقالمن أىكرةرزفك من بستانه فتةقولهن الرمانولس المرادمن العرةالتفاحةالواحد :أوالرمانة

الفذةوافالمراد نوع ٠ن أنواعالغار (رزقنا) أى رزقناه-خذف العائد(منقبل)أىمنقبل اهفاذماقطع -ن الاضافة بنوىالمعنى هذامثلالذى
بشدههاهيل قوله(”) وانوابهمةشاءها) وهذاكقولك بو بوس فا بوحديفةتربدأنهلاسككام الشبهكان ذانهذانه والضميرق
ررقنمن قبل و

رو0ق ف
ارلدعناااز

لان

اكت

| اللا ا

ااا ا

ااا

المذة رق عبرا خدوداى فىغيرشق والخدالى (كامارزفوا) اىاطعموا(منها) اىءن

0
ا
الحنة(من

مرةرزقا) أىطعاما(فالواهذ االذىرزقنامن قبل)أى ف الدنياقربلان كارلاحنةتشاءة ف الاو#نتلفة
لكرامن
ال
قبلانطوى تحتهذ كرما ||فالطم فاذار زقوامره بعدأخرظىنوا األهااولى (وأ توابه)أىبالرزق (متشاءها) قالابنعياس مختلفا
 109فى الدارين واتما

اافى المطم(م)عنحابر
لشببهع بعضافاىلجودةلارداءةفباوقيل يشبهمارالدنياق ا سلمل
فطعو وقيي

كان مار الحنةمتل عار

انعد الله رضى اللفعنه قالقال رسو لالله صلىالنهعليهوس أهل الحنةياكلونو يشم بون ولاسولون

الدنيا ومتسكن أجناسا ولايتغوّطون ولاءخطون ولاببزقون ياهمونالجد والنسبيحكايلهمون النفس طعامهمجمشاءورم كرح
هم الك قويلاههمون التسبيح”ا يلومون النفسأى بجرىعلىلسنمماجرى
حبة
شروا
روف
وسك
أنولان الانسان بالمألوف ال
نوسى المعهود اميل ||النفس فلاشغلهمعن دئ كان النفسايقل ع دولساايه حناء»ى .أنفول طعامهمحرج
واذاراأىمالم بالفه تفرعنه ||فاىماءو .هوتنفس المعدةوالرشحالعرق٠ وقوله تعالى (وطمفهها) أىقابلنات (أز:و اج) أىمنالخور

وئطس واالتحيرضالاقذار وقل هن عما “زمالغمص العمش
ووللوادلغا
طبعه وعافتهنفسه ولاه ||ا(لعميطنهرة) يعوناىملانلب
اذاشاهد 0

طهر ن منوذ رانتايلادوقي ل طهرن من مساوى الاخلاققيل فىالنة جاع ماشئت ولاولد (وهمفها

وراى فينة مظنايغرة ||جالدون) ادر جون مناولاعو”تون وا لد البقاءالدائمالذىلاانقطاءله لإق) نعأفىهر برةقالقال
وتفاوتايسا كان استككابه

رسولالتةسلى اللهعليهوسرانأول رصيةبدخلون الحنةعلى صورةالقمراياةاليدر” م الذينيلونهمعلى
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ورشحهم المسك ومجامي هم الالولةأزواجهمالمورااعينءلى لق رجل واحد وعلىصورة أيهمآدم
تون ذراعاف السماءوف رواءة ولكل واحدمنهم زوجتان برىعسوقهماءن وراءاللحم هن الحسن
لااختلاف ببنهم ولاتباغض قاوبهمقلبرجل واحديس_بدون اللهبكرةوعشيا (ق) عنأبىموسى
الاشعرى انالنى ووم

 95اد 2

سدون ميلا للمؤمن فيها|هلون بطو عفليهمالمؤمن فلابرى بعضهمبعضاوعنلىهر برةقالتي قالرسول

بهاواكسثترغرابه أوفر | _
6ر' ركبدرى فالسماءاضاءة لاببصقون ولامتخطون ولابتغوطون ولاسولون أمشاطهع_مالذهب

قالانلامؤمن ف المنهنخيمة.ن لوْلوٌ:وم

يسذلى تي بهمق 1أوانأوالىالرزق 5أنهذا اشارةاليهوالمعنى مأانبرزقو.همن مرااتالحنةيانيهممتتجانسافى

د فةطوطاف السماء

الله

نفسهك حك عن امسن بقب أاحلدصهحم'فةفيأ مكنلها يثومت بالاخرىفيقولهذا األتذبىنابهمن قفبقلول الملاكفكالللونواحد
ئده
اتلىيب
والطممختاف وعنهعايه السلاموالذىنفس بديدهان الرجل مناألهملنة ليتذاول المرةليكلهاففاهىبوادإة اطلىفايهح
مكانهامئلهافاأذبصروهاواطيئة هرم الاولقىالوذالك وقولهوأ نوابهةثامهاجإةمعترطة للتقربر,كقولك فلاناحسن بغلانونممافعل
ا نالرأى كذا وكان دواباومنه وجعاوااءرزة أهلهأاذلةركذلك يفعلون(وطمفههاأزاج) أزواجمرتداأ وهم الجبروفيهاظرف

( 2 0مطهر» )5ن مساوىالاخلاق لاطمحات ولاممحات أومماختص بالنساء.نابض والاستحاطةوالاغتص عنمن
ةىلان مطورةاأباغلانهاتتكون
انهواريةل
طصا
لبول وااغائط وسائرالاقذاروالادناس ولتجمعالص غة كالموصوف لانهمالغتانفد_ ع
ارام
رفو ااغ

ان

وماذلك الااللهعزوجل (وهم فيباخالدون) الخلدواله لودالبقاءالداتم الذىلابنقطع ويه

طلانقولالهه .ةفاسم بقولون بفناءالحنةواً هلهالانه تعال وصف,انهالاولوالآخر ونحقيق وصف الاوليهنسبقهعلىالحاقأ جع

ثمأزمواالمنادوابو|االانقياداسةوجيواالنارفقيلطم اناستبتتم المجفاتركوالءنادفوضعفانقوالنارموضعهلانانقاءالنارس بتر العناد

وهومنبابالكتابةوهى من شعب البلاغةوفائدنه

وهاأانمارياعناىلالمحطصبدرخضهوم
الاجازالذىهومن حايةالقرآن والوقودماترفعب

و
أول
هنرس
بوم
مأن يكونواسمعوا أهمل!ناتكتا الأ
ادجلاءففتيتح وصاإلاةلنذىىتحب أن منءكلوونماللمخاطب فيح ل
وق
 ٠سمهوا هقذبهلالآبةقوأ لدتءاىناراوقودهاالناس والخارة واتماجاءت النارمنسكرة"م ومع رفةهنالانتلكالابةزعاكتهثم نزلتاهذهالآبة
بالمد.يةمشاراماالى ماع رفوءأولا ومعنى قولهئءالىوقودهاالناس والحمحارة أنهانارممتازةءنغيرها.ن! انيرانبإنهاتقدبالناس واخارة

وهى حارة الكبر بت فهى شد توبقطدأاسوةأوداوا

نتنرائكة وألصقبالبد ن أوالاصنام

التمعبحودةسفهىراشودانماقرنالناس

باخخارةلانهم قرنوايهاًنفسهمف الندياحيث عبدوهاوجه_اوهالته ند داا و>وهقولهتعالى! نكوماتعبدون من دون الل<هم ب جهم أى

حمامهافقر:نهمهاحجماةفىنارجخمابلاغاقايلامهم (أعدتللكافر بن( هيت طموفيهدليلعلى أن النارك#اوةلا فالمابقوهجهمسنة

هم
داطم
عوام
وفار
أارلتك
واذك
اللىهكتابهأنبذكرالترغيبمعالترهيبتفث_طالاكتساب مايزافوتثبيطاعن اقترافمايتاففلم
بالعقاب قفاديذ كرالمؤمنين وأعماطم وتبشيرهمبقوله (دبشسرالذينآم:وارع.لوااصالحات) والمأمور بقولهو برشالمرسولعليهالسلام

أوكل أحدوهذا أُحسيّ لانهيوذ نان الاصاعظمه ونفامةشأنهحقوقبان دشر بهكلمن ق ردعالبىشارةبهوهومعطوف على فاتقوا
كاتقول يابنىكيماحذ رواءقو بةماجنيتم و بثمريافلانبنىأس_د باحداف اليهمأولوصف ثو ابلمؤ:ين معطوفةءلى لوصعفقاب
ويعااقلب,االريدهاقو بشرع رابالعفو
بنقولك ز ند
الكافر نك

ام

والاط_لاق والبشارةالاخبار يمايظهر

عباسيعنىتارال-كبر يتّلانهاأ كثرالهابا جويقيعلالخارةوفيه دليل علىعظامتلاك الناروقوتها
رادها الاصنام لان كرأصنامه مكانت.ن حار واتساقرنالناس معاخارةلانهمكانوايعبدونها
وقيل
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معتقد فبمهنااتهاتنفعه .وتشفعطاماعللئههعذابوى فىنارجيهم (أعدت) أىهيئت (للكافر بن) قوله بشرق قدووكانن فهو
.عزوجل(و بشمرالذينآمنوا)أ ىأخبرالمؤمنين و هذ أ للنىصلىاللةعامهومد الشارةابرادا

خب رالسار

فنشروءفرادى عتى

علىسامعيستبش بهوبظهراكمرورفبشسر#وجههلانالانساناذافرحإشئ وسر بدظهذلك عل بىشمرةأأوطم لانههوالذى أظهر
57جههم 10حتى وضع وضعدايرلوالشمرومنه

>دونالباقين
قولهوبشمرهم بعذابأ ايوملتكن هوفالسرور وا ميرأغلب || سروره بره

(وعماوا الصالحات) أى الفعلات الصالحات واهلىطاعات قيلالعملااصاط ماكانفيهأر بعةأشياءالعل ||ولوقال أخ_برنى مكان
أوا الاعمالإيعنى عن الرياء (أن بعشترقفواجيعا لانهم
صءمان بنعفان وعملواالصالحات أخلىص
والني وةالصبروالاخلا وقال
طمجنات) جع جنة وهىالستانالذىفيه أث_حارمثمرةسميتجنة لاجتناتهاوتسترها بالاشجار ||أخيروهوم:هالبشمرةاظاهر
>جتاأرهاوسا كنها سداد وام لمق
والاوراقالوقجينلةمافيه ل والفردمواسفي»كرم (تخرى٠ن نها) أىمن ش
(الامهار) أى تحرى المباءق الانهارلانالانهار لانؤرى وقيل معناهخخرى بام هم و كلدت إن عار

منأوائل  35وله
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ظلتمزأبهكايوالرجلعدوءابي برقتلذر يتك
ىر ا
هاستهزاءالزائفغ
فللكلامالذىيةصدبال
كس ا

وأمافبشيرهمبعذا
بلنحيوماغمساننلةمف جربهاجرى الاسموالصاحاتكلمااستقاممنالاعمسالبدايلالعقل والتكتاب والسنةواللام لجنس
ونهبمالك والصالحة

والآبةحمةعلىمناجلعاعمال ااعانلاالاعنهمعاطفل!اصاحةعلى الاان والمءطوفغيرالمعطوف عليه ولايقالانك نقولون>وزأن

يدخلالمؤمن الجنةبدون الاعسال الصالحةوالنهتعالىبششربالخنة,نآمنوعمل صاالان البشارةالمطلةةبالجنة شسرطهااقترانا اللاصمااللحة
شارة المطلقةبلثبت بشعارةمةيدة عشيئة اللهانشاءغفرلهوان شاءع دبهيقدرذ نوبخهثلمهبادلجنه
بالاعسان ولانهل لصاحب السكبيرة الب

(أنطمجنات) أىبانطمجناتوموضعأن ومااعماتلفنيهسب ببشمرعندسيبوب خهلافاللخايل وهوكثيرف التغزيلوالجنةالبستانمن

النخلوالشجرالمتتكائف والتركيب دابرعلىمعنى السترومنه ان والجنون والحنينوالينةوالجانوالجنان وسميت دارالثواب جنةلمافيهامن
زلاة ومعنى جع الجنة وتنكيرهاان الجنةاسملدارالثوابكلها
اافعالتبعض
الجذانوان ة مخاوقةلذولهتعالى اسكن نت وزوجك اإنةخل
|ى
ءن تحت ااعلاغ+هالر)ةف
ى(
ران
تكان
وهىمشخّإةعلىجذانكثيرة مى:نبةميانب بحسب أعسال العاهلينسكلطبقةنممجنات من تل
فود
خد
ارى
رنتج
يالج
غهار
م النصبصفة جنات والمرادمنشجتاأرها كترى لاشجارالنابنةعلى شواطئ الانهاراجار ب وأن

رقال
وأنزءالبساتهنما يكجاارنتهاأمظلةوالامهارفى لاط امطردةوالجرىالاطرادوال را مرى الواسذعوق الجودل ودون البحي
هارجازى وانماعرف الانهارلانه حلا نبرادمهاأمهارها
انملت ركيبعلىالسعةواسنادالجراىلاالمى
رالية
اةالع
دالاغ
ممرو
ورهمص
ريلن
لان

يكطل
عن'حشمتاز

مثبعنفىانوبا ورةغاهوعلى صفت فهىالبيانالغريبوعاوالطيق
من
ازلناأىسورة كاثنة
من مثله)متعلقبسورةصفةطاوالضميرل ن
فى حسن النظمأولعبدناأى فانوايمنهوعلىحالمنكونهأميالويقراًالكتب وياخف من العاماءولاقصدالىمثلونظبره:الاك وردالضميرالى

المنزلأولى لقولهتعالىفاتواسورة مل فانوابعشرسورم لد ىعأنيانواءثل ه ذد| القرآلنايانون؟ثلوولانالسكلامم رعدالضميرالاىلمن
نند اللفههانواأتمنبذا
فلمغزعلليهرهوموق اليفهاانلمعنوىان ارنبتفمى أن القرآنمنزلم ع
أحسن ترتيباوذلك ان الحبدث ف امنزلا ا
تمابمائله وفضيةااترنيبلوكان الضميرمي دودا رسو ل اللهصلى اننهعاهسل أنيقالوان ارنامفا ندا :زلعليبه فهانواراآنامن

مثلهولان هذا التفسير يلامقوله (وادعواثشهداءم ) جع شهيدععنى اخاضر أوالقائمبالشهادة (من دونالله) أى غيراهنوهومتعلق
بشهداءةأىادعوا | الذيناتخذعوهم

من بهد ل؟,نهمل

القراآن زانكنتمسادقين)

ان ذلك مختاق وأنه من

وجواب الشرط محذوف
بدلعل_4ماقبله أىان

كم

مسادقين ى

لس

اللة«.ن دوناللهوزعتم! نهملها ون لكيوم القيامةانكم علىاح قأو

معلومةالاول والاخر,وقيلالورةاسم للنزلةالرفيعةومه سو ارلبلدلارتفاعهسميت سورةلان القارى؛

قكارآن (ممثنله) أىمثلالقرآن وقيلالضمير
لاست
ازلب
رمذا
ول ال
ستكم
لىيس
ينالبهمانزلةرفيعةحت
ى النهعليهوسلم أىلمعسن التكتابةوم السالعاماءولياخذ
فرمىالجهسع اىلعبد نايعنى ن مصثللمد
العمعن أ<-ه وردالضميرااللىقران أوج-هوأولىو .لدعل »-ان ذلك مطابق لسائرالآيات الواردةفى
فر آنمنزل»ن عندالله فانوا تم
املفى
نرت
فزلا لاتىرانالمعنى واانا
التحدى واتماوقعالكلام ان
لسورة مماائلهومجان ولوكان الضميرصي دودا الىتمدصلىاننهعليهوسإلقالوان ارتم فىان مدا

ياه.ن
لجزما
عن مك
لقرآ
منال
تلىا
شدلع
خزلعايهفهانواقر] نامثلجمدصلىاللعهليهوسلموي

الفصاحة

دعو كفانوا أتمعثله والبلاغة ف طىرفالاحاز والاطالةفتارةيإفىبالقه_ةف اللفظالطويل ُميعي_دهاباللفظ الوجيز ولاخل
سد اباهتمعلى باللقصودالاولو انهفارقتأساليبهأساليب اللكلام وأوزانه أوازلاناشعاروا لخطبوالرسائل وتظذهادث
ذلك (فان4تةعلواوان
العرببهفك زواعنه وتحيروافي» واعترفوا بفضلووهم معدن البلاغةوفرسان الفصاحة وطمالنظموالنثر
من الاشعاروا لطس والرسائل حتىقالالوليدبن المغيرةفىوصغ القرآن واللهان لهالحلاوة وانعليه
وقودها الناس واخارة) لطلاوةوان ل دغامدق وانأع_لاماثمر (دادعواشهداء مندوناللّ) أى استعينوابا تك الى
لشأده ,االجىهة الى ات نجام دنون اللهوالمدنى انكان الامكانقولونانها تنستحق العبادةفاجعلوا الاستعانة بهانىدفم
ر

منها,تعرفون صدق النى مانزل بكومناأعليلدعسلاىيه وسلوالافاعهوا انممبطلونفىدعواكانمآطةوقيل»عناهوادعوا
ا)
ونل
عه(لفا
فنفس
تقاء
عليه السلام قالهم فاذام اناسايشيدونلم (انكن:نمصادقين) أنشم ادص اللعهليهوس يقولهمن تل
تغارضتوة وبانع -زم

أىفمامضى (ولنتفعلوا) فمابقوهذالآنةدالقعى غزعموأنهملبأنواعئلهولاتثلمئمنه وذلكان

ووجبتصديقهفا منوا

النفوس الابية اذافرءتءث لهذا التقريع استفرغت الوسعف الاتيان مل القرآن أومثل سورةمنه

وخافوا العذابالعدلمن

ولوقدرواءلى ذلكلانوابه خيث يانوابشئ' ظهرت الممجزةالى سل هه عليهوس إن زعموهمأهل

كذب وعاندوفيه دليلان

الفصاحة والبلاغة والقراآرنمن جنسكلا»مهم وكانو احواصاعلى اطفاءنوره وانطالأميه تممعهذا
الحرص الشديد لمبوجد المعارضةمن أحدهم ورضوابسىالذرارى و خأذ الا.والوالقتل راذاظهرعزهم

على اثبات النبوة حىفة
كون اللتحدى بهمكهزا

والاخبار بإنهملنبفشعلوا

سلاطتعليهوسواذاتانالالكذ لتو تركالعنادوهوقوله تعاى
عن المعارضةصح صدقارسولالله
(فاتقوا النار) أىفا منواواتقوابلاءانالنار (النىوقودها) أى حطها (الناسواخارة) قالابن

الطام
كيهم
وهوغيب لايعامه الاالنةونا كاالنتجزعن المعارضة قبلالتأملكالمشسكواك فينهلد

عباس

علىفصاحتهمواعتادهم على بلاغنهم سيق السكلام معهمعلى حسب حسسيا:نهمفى #بانالذى للشك دون اذاالذى للوجوبوعبرعن

الاثيانبالفعللابهقعلمنالأفعالوالفائدهةفيهناه جاريجرى السكنايةانتىعطيكاختصارااذلوليعلدمنلفظالانياناللىف ا
ظلفعل لاستطيل
أنيقالفان(تأتواسورةمن ث_إهولن تأتوابسورةمن مله ولاح ل
لقولهولن تفعاوالانها جلةاعتراضية وحسن هاذلااعتراض ال
نفظ
الشرط للترددفقطع الترددبقولهوان نف لعواولاولنأخنناف نفالاستقبلالاأأن
فا
ىنتأكداوعن ملالا ا

0

بارا

رعس

ا

0

المارتشس عدي بدو

المي

لات

1

يبعلىماهو
ا

مطرا (فاخرجبه) المانمخروج الرامت بةدرنه ومشيثتهواحادهولكن جعل الم اءسبباق روجها كاءالفحل

زو1

فى خاق الولدوهوقادرءلى انشاءالسكل بلاسب سمأ ن شأ نفوس الاسباب والموادواتكن لهف انشاءالاشياءمد رحاطامن حال الىحال وناقلاً
من مسنب ىمستبة حك اوعيرا للنظاربعيون الاستبصارومن فى(من العُرات) لاتبعيض' وللسان (رزةا) مفعوللهان كانت للتبعرض

ئنخخرج جاءالماءكثيرا لانالمرادججاعة المْرةولان
ونا املاْروراانكا
اتمدو
 6ومنفعولبهلاخر جانكانتللبيانواء-اقيلارا
ضالتقائهافى جمعي(ةالكم)صفةجابرةلى الرزق انأر يدبهالعيونان جعل اسماللعنىفهومفعولبدكانهقل
الجوع يتعاور بعنهاموقع بع ل
5فلاحعاواساً ندادا)هومتعلق ,الام أىاعبدوا ر بكفلاتجماوالهاًبدادا لانصل العبادةواًساسهاالتوحيدواً ن لابجل لهندولا
رزقايا (
شر نكو عوزا أن كو ن الذىرفعاءلى الابتداءوخ_بره فلاتجاواود خول الفاءلان اكلام يتضمن الجزاءأى الذىحفكبوذه الايات

اندمدولادزي
دلل ولايال الاللثئل|نخالف المناوىومعنىقو لبس
العظيمة والدلائلالنيرة الشاهدةبالوحدانية فلا تخد والهسمركاءوالن ا
اموس

ةودن بايناقيه)0رن)

0

مرك

هن شيهعقدال0

اللدتعالىعامما

اتاو

لان 0

رز

رخال دسو

بارا
فىكالقء
م وخلقالسماءالتهىه

و

دم

ل

أ0

علهنااقزر

أهلالعم

وار

ويل

الاجرجبدمنإطنهااث_ماه الف لمن القاررزرقاااءاذم تنداعهذلئل0صل

0

ا

(وانزكمن السماع) يعنى السعدات (ماء) يعنى المطر(فاخرجبه) اى بدلكالماء (من

نباوةجمدصعلاىاللعهليهوس
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(رزقالم) أى وعلفالدوابم (فلاتجعاوا أندادا) ومايةررا "اننا

بناف
ن وأص
لات
انار
ات
الُرات) يعنى» نألوا
يأعمنىثالاتعب_د ونم_مكعبادتهوالندالمثل (وأثمتعامون) يعنىا-:كبعقوااحكم تعامون انه نه || (وان0
الاشياءوالاةئمال لارصح جعلع أندادالثةوانهواحد خالق يع الاشراءونه لامثللهولاض دلهجُ قوله
تعالى (دانكم فر ب

أىا نكم فى شك لانالنهنعالىعام أأنبمشاكون (ممانزلناع ىعبدنا)

ماندكرة مودوفةأو معنى
الذى (عبدنا على) جد

1ااق وانهلاضدله ولايد
انه
دىوا
حعال
ا وت
وانه
لمح
الهلهس
أىتمدص اللعهليوهسل ل اتقررائبات ال برو دي

عليهالسلام والعيد اسم

أنبعهباقاماةحةعلى اث.باتنبوّة د صلىالنهعل».وس_إ وم|بدحض الشبوةفى كونالقرآنمكدرزةوانهمن

لماوك من نس العقلاء

عنداللتهعالىلامن عندنفسهكندعون فيهوقولهعلىعمد نااضافةتشريف لمد صلى أللةعليهات
أن منزلعليهمن عذد اللهسيعحانه وت الى(فاتوا)أمستمجدز (سورة)
القرا

آن
والسورةقطعة من القرا

والمملوك موجود قهر

بالاسنيلاءوفيل نزلنادون

أنزانالان!1راد النزولعلى سد ل التدربخ والتجم وهو من محازهلمكان الصدىهوذلك انهكمانو ابقولونلوكان هذامن عند النهلينزل عكذ|
ٍ' وماسورةبعدسورةوا باتغب تمل

لنوازلوءسان
ب
حسا

موي
وجود ب
اترى عليأحلالخطبةوالعرمن

ينا
ر
مغ ح
دمن

ش اافشسالايلقالناظم ديوان شعره دفعءةولابرى الناثر خطضير بةفاواًزه النالانزلهجلةقالالنهناعلوقىال النبكف رهالولانزلعليه
المرآ جلةواحدةفقيل ان ارتب فىهذا الذىوقعا:تزالههكذ| علىند رع (فاتواسورة)أىفهاتوا ألمنوبةواحدةمن نوبهوهاموا نجما

فراسننو0-5-1مه رادرودالسورةراةلطائفة مالنقراآنالاد»الى اثلاثالاشاود
وسور لد

ناسود

ادع تاق السو جاورا

اس لطارنيبود

ببق بتري 0

مسنبةطوال و أوساط وقصارأولرفعةشأ:نهاو جلالةمحلهافى الدبن وان كانت منقلبة عن همز#ةفلانماقطعة وطائفةمن القرآن كالسوّرة البىههى
العام الى*وأماالفائدةفىتفصيل القرآن وتقطيءهسورافه ىكثيرة ولذاأنزلاللهتعالى التوراةوالا جيلوالزبور وسائرمأ
ا
الى
وحاء

أنبيائهمسورة مترجةال.وروبوب!اصنفونف كلفنكتبهمأ بواإموثب.حاةا
للص
تدراوجرم منهاانالجنس اذاانطونحتهأنواع
واشتمل على صا فك نأ حسن ٠ه
ن
أن»>ون

بباناواحداوضانالقارىء اذاختم سورةأوبايامنالكابم أخذ ف > خركانأ نشطله

وأبعثعلىالدرسوالحدصيل منهلواسمرعلى الكتاب بواولهوهن ثمجزالقراءالق رانأسباعاو جؤاءوعشوراواً جاساومنها انالمافظ اذا

ممةف
حمع
حذق الورةاعتقدانهاخذ بنمن
اهطا
امست
الحةو خائ
سابهالل
ظه ويلفىنف» ومنهحديث أنس رضى
فكت
ايعظ
فنده
طئفة
فقاة

اللهعنه كانالراجذلاقرا البقرةوآلفينع رمااونجملنم القكارنت
اءةذ :الصلاة سورةنامةأفضل

عههبم)
ملهلذ
سءال
بوشا
(وا

اجد
ذقام
امنه
ءم ,و
اكان
مفىم
لشوا
افواو
(فاموا) وق

بقصيف الرعد (وأبسارهم) بمريضاليرق ومفعول

شاءمحذو فادلالة الحوابعا.هأى ولوشاءالله أن.ذهب سمعه ,وأبصاره .لذهببهماولقدنكائرهذا اشلحاذءفوفأىرادلا بكادون

كيته » عليهولكن ساحةااصبرأوسع
بب
لأ
بعرزون الفعولالافى الثى“المستغري كنحوؤوله فادوشمي تاأن

وقولهتعالل

لوأردناآن تتخذطوا ولوأرادالنه أنتخدذولدا (انالنةعلى كلثى“ؤدير ) أىان اللهقادرعلىكلشى“ ل اعدداللهفرق السكافين»ءن

معدهاو يشقهاو حظهاء_:داللهو بردمهاأقبلعلمو
المؤمئين والكفار والمنافقينوذ كر,صفانم .وأحوااهمومااختصت بهكلفرقايةس

ق مرافآن باأماالناسفهو.خطاب لاهلمكةومافيهيأبماالذن
لقمة
العل
بالمطاب وهومن الااتفاتالمد كو رفقال (يإأعهاااناس) قا
ةمن غفل
املدافى
نتع
ماس
آمنوا فهوخطاب للااهلمد يبةوهخذاطاب لمشرك مكةو ياحرف واضءعاانلدبعيد ووأاىطهمزةلاقر يب ثم
وسهاوان قرب ودناتئز بلالهمتزلةمن بعدونأىفاذانودىبهالقر يب المقاطنفذاكللتوكيد المؤذنبأنالحطاب الذىياوهمعتنى بهجداوقول

الداعىيارب وهو أرب ألم من ()## 8حابللور بداسةةصارمنه لنفسهواس 5بعادطاعن مظانالزائىههماانفسهواقراراعامهابالتغر يط »١.
ورطالتؤالاك على استحابة

د

ص

مع ص

ما

ل

ا

ل

ل

ل ل

دعونهوأى ودلةالى نداء |ىا ذانهمإعنىالنافقين اذا راوافىالاس_لام بلاءوشدةهر بوا-ذرا من اطلاك وا له
ماف هالالفواللاممأن

ذووالذى وصلتان الى
لوضف بأساء املناناض
ووصفال عارفا -+ل

ل 2

0

يط بالكافر بن

النظرلولاماسبق طممن الشقاوة كألضمااءهم يعنى المنافقين واضاءنه طم هوتركهمبلاابتلاءولااءتحان
ف_لامثنتوا وقالوااناءعكم
سمةان رقلمكاما نالواغنمةوراحة الاس
اها؟ركا
لةاظ
االم
مشوافيه يعنى على الم
زاذااارعاتيع فاموانق اواراوات  3 0يت (واوجنالدع

تيم اىسوتاة

وهو اسم مبوم بفتقر الى
مابر بلامهاء-ه فلابدان

الباطنة ( نعل ىكلثئ قدي ) أىهوالفاع_للمايشاءلامنازع لهفيه » قولهعزوجل (بأمها

بردؤءاسم جذس أوماجرى الناس) قالابن عباس باأمهاالناس خطابلاهل مكة و يإأمهاالذين؟ هواخطابلاهلالمدينة وهوهنا
رأه نقدف بهحتى نضح خطاب علاسامئرالمكافين (اعبدوار بم)قالبنعباس وحدوار بكوكل ماوردف الرقانمنالعبادة
اللقصود بالد_داء فالذدى فعناه التو<ي_دواصل العدوديةالتذال والعبادةغابةاتذال ولايس-حقهاالامن لدغابةالافضالوالانعام
يمل فيىهيوا التابعله وهوالله تعالى (الذىخلقكم ) أىابتدع خاقكم علىغيرمثالسيق (والذين قمبنلكم ) أى

اوبلازظر يف
دنح
بته
صف
الأارق الاسمه[ سه
استقلالز بدفلنفك

تجوامن العذاب

و
وقيل معناهتنكونواءلى رجاءالتقوى بأن تصبروافىس_تر ووقاة منعذابالله

اض)
شلار
اكما
رءل !
فذىج
الهم ورات>ماييفشعلاءو بحكمابر بد (ال

أىخاق!>>الابرضساطا

عن الصفه وكلمةالتنديه

اللقحدمة بين الصحفة

وءوصوفها لأ كيدمعنى
النداءوالعوض عابت حقه

أىمن الاضافة وكثرالنداء

مسفوعاالقيالانذستاأامنلالتتفسكرالفعالموجدهكالبيتالك_مورفيدكل اليمهاحفتااجلسماء ص فوعة
كالسةف والارض مفروشة كالساطوااننحوم كالمصابيح والانسان كلك البيتوفيه ضروبالابات
المهيأةانافءه وأصناف ال.موانمصر وفةفىمصالحه فيجب عاللىانسانالمخرله هذهالاشياءشكر

ف القرنءلىهذهالطر هلان مانادىاننه بهعمادهمن أوامي هونواهيهووعدهووعيده أمورءظام وخطوب

الله

جسامحب عليومأنبنيةظواطا وع.اوابقاو ممالبهاوهمعنهاغا فاونفاقتضت احالأن ينادوابالاً كد الابلغ (اعبدوار  50وده
قالابنء ياس رضىاللهءنهما كلعيادةف القران فهوتو<يد (الذىخلة-كم) صفةهو”عةميزةلاهمكانوارسموانالاهةأر بإباواللق
ت_دواءوع_:د المعتزلةاحادالشىئث علىتقد
حتادقالدمعبدورموعالى

برواسةواءوهذابناءعلى أنالمعدوم ثى عندهملانالى ماصحأن

يهل و بخبرعنه عن هدم وعندناهواسمللموجود خلف> الادغامبوعمرو (والذينمنقبل-كم) احتجعليهمبأنخهالقهم وخالقمن قبلهم
عبد واالاصنام (لعلكم تتقون) أىاعبدواعلىرجاءان
نعبد
ا> فا
للف
وهخا
هنبأن
ورب
نم مق
ن طكما
لانهمكانوامةر بنذلك فقيل
تتقوافة<.:واسبيهمن العذابواءللاترجج والاطماع ولكنهاطماع من كرم فيحرى محرى وعدهالمتوم وفاؤهو بهقالسدبو يهوقال
قطربهو عدىكى أى لكتتقوا (الذىجءل !> الارض) أى صيروحل الذىنصب علىالمح أورفعباضمارهو (فراشا) ساطا

تفعدون عليواوتنامون وتتقلبون وهومفعولثان لمعلولدسفيهدليلءلى ان الارض مسطحة أوكربةاذالافتراشمكن ءلىالتقدير بن
١والكاءماء): سَمغا .كمي لهتفال ركس[ لالناء سقاعية طلافى ماف ب الك

ورق خاطف (يجعلونأصابهم ىآكذانهم) الفْ_ميرلاحاب ااصيبوان كانمحذوفا كافى قولهأوه.قا'لونلان
داجيةورع_دقاصف ب
الحذوف,اقمعناه وانسقطلفظهولاح ليجعاون لكونهمستا نفالانه اذ كر الرعدواليرق معاليىؤذن بالشدةواطولة دقل
أبعهمفى آاذانهم ثمقالفسكيف حاطممع مدل ذلكالبرقفقا ليكادالبرقيخمفاأ بصارهم
سكيف حاطم معمثلذلكالرعدفقيلبجعلون,صا

واتماذ كرالاصابعوإريذكرالانا مل ورؤس الاصبعهى التىتجعلفىالآذاناتساعا كقولهفافطعوا يد موماوامرادا ىال سمرسغ ولانفى
00
لاض الى طن وااا وان الاي قدالةةن
الإصابعم »ناالم.بالغةمالس فىذ كرالانامل ع
بادا بالقرآنوا يذكرال.حةلانهامستحدثةغبرمشهورة(منالدواءق) متعلق يحءلونأى من أجل الصواعقيجعاو نأصابعهمى
عر
كبد
لةاحد
ةطيف
آذانهموالصاعقة قسفة رعد تنةض معها شقةمن نارقالواتنةد ح من السحاباذا اصطكت أجراهوهىنا را

لةجاو دك أمماسقطت على غاة ف
الاأنت عليه الا تهامع<_د تمهاسر يع

.

:

3

3

3

5

شك
1

سلمه (عاونا صابعهم 1؟ذائهممنالسواءق)
وأقه

السيسوالىعو تكلهن لسمعها

أويغشىءليه وقيل الصاعقة قطعةءنالعذ'ب ,نزطااللهعلى يمشناءعن |بن م ررسأونلاللهه_لى الله
سر

الصاعقة اذا أهلكته
فمدعق

تبددت جعها وضمهافاذا اث ةدغضيه رجهمن فيه النارفهى البرق والصواءق وه يل الرعدتبيح املك
عيدوت

اثى'

فاحرقتنحونصفهائم طفئتو .قالصعقته

اله

كبعذا بك وعافنافءل
كن ا الى ندا عستافراتي لكنا

ذلك أخرجهالترمذى وقال د ا

ب (<ذرالموت) أى مخافةاطلاك (والله حيط اكور بن)أى

عامنحاطموقيل جمعهمو عدوم (كادالبرق) أى بقربيةالكاديفعل وليفعل (خطفا بصارهم)أى

أى كاتانا

بشدة الدوت أوبالاحراق
(حذرااوت) مفءول له
والموتفساديت.ةالحيوان
معه4

أوعرض

اصح

| <ساس

عاقب لاعدياة

(والله حيط باللكافرين)

حتلسهاوال+طف اسدلاب الشيعسرعة (كلما)أىمتى ماجاء ( :أضاءطم )يعنى البرق (مشوافيه)أى

يعتى انهم لاإبذونونهكم

قاضاء نهونوره إواذا أظرعليهمقاموا) أى وقفوامتحبر بن وهذ امثل] خرذخربهاللهتعالى لامنافةين

لايفوت الماط به المحيط
فهو #از وه_ده الجلة

نسارى
لةظتلاكمات اال
ا_ف
ظامات وهى ظامة!لايل وظامة المطروظامةالس<اب من ص

لا عكنه المذى

ر هم
طفأ
ا
ضخ
يهأن
فهاورغعد من دفتهأن بشمسامعو«أصابعهم الىذا نهم٠ن هولهو برقمن صفت
قآنوصفيع الكافربنوالمنافقين معه فالمطرهوالفرآن
و لعممهامن ث_دنه فهذامثلذخس بداللهتع الىلار

لانهحياة ااه اوبكا نالمطر<ياةالارض والظاماتماف الق_رانمن ذ كرالكفر والشيرك والافاق

اعتراضلاحل طا( بكاد
البرقخطف أبصاره-م)

الل فلاتتراه
وكاد س_تعمل لثقر يب

والرع_دماخوؤوابهمنالوء.د وذكرالنار والبرق مافيهمن اطدى والميان والوع_دوذ كرالحنة
فالكافرون وا اذافقون يدون

هآن وسماعهمخنافةأن ,لقاوبهماليهلانالامان
 1ذانهمعندقراءةالر

بهعندهم كفر والكرموت هوذقيالمثل ضر بوالة ولاحسلامفالمطرهوالاس_لام والظاماتمافيه

أضاءطم) كلظرفوما
نكرة مودوفةبعناها

من البلاء وانحن والرعدمافيه من ذ كرالوعرد وانخاوف ف الاخرةوالبرق مافيهمن الوعدحعلون صابعهم

الوقت والعائد محذوف أى

كلوقت أضاءطمفيه والعامل فيه جوامهاوهو ١م افيه)أى ذو ص
(ه (-غازن)  -اول )
وهواستئناف ثالث كأنهجواب منبقول كيف يه_نعونفىتارخقفوق ليروقخفيته وهذ ثيللشدة الامرعل المنافقي نكشد نهعلى
أحعاب |اصيب وماهمفيهمنغابة التحيروالهل ابأتونومايذروناذاصادفوا منالبرقخفقةمع خوف أنخط فأبصارهماتبزواتك

الحفقة فردةنخط واخطواتسيرة اذا

5

وول لكانيدوو اقفن وإضاءمتهأىكامالورطم#ثى ومس لك أذ وهوالمفعول حذوف أوغير

أىكامالمع طممشواف مطرنحوردوالمثى جاس ال نذا

عند فير فذاق دادفهوعدو (واذاظرعلهم) أظل

غسيرءتعد وذ كرمع اضاءكلما ومعأظلاذالانهم حراصعلى وجود مامه بههعقودهن امكانالمشىفكاماصادفوامنه فرصةاتتوزوهاولا

كدلك التوقف

”قولهأى:تى ماجاءهكذافىجيعالنسخااتبىأديناونظ رهانافائدةجاء فامهازائدةوكذ اقولهفمابعدهمن طفتهأن خطفأبصارهمويعميها
لدسبظاه رمن التعبير ببكادفى الآنة أه ٠صححه

(فهلابرجعون) لابعودون الىالهدى بعدانباعوهاوعنالضلالةبعدأن اشتروهالتنوع الرجوع الىالثئوعنهأوأرادانهم محبرون بقوأ
خامدبنف مىكاناعهملاييحرون ولاءدرو نياتقدمو نأم,تأخر ون (أوكصيبءن السماءفيهظامات ورعد و برق )”ن اىللهس عحانهوتعالوقف
شأنهمتمثيل خرازيادةالكشفوا الايضاحوشبهالمذافنى فىالع لىالاول,ال وقنادراواظهارهالاعمان,الاضاءةوا نقطاع انتفاعهبإنطفاء
الناروهناشبه دين الاسلامبااصبب لان الوب حرابهحياةالارض بااطرومابتءانى بهمن شبهالكفاربالظلءاتوءاة »من الوعد والوعيد

بالرعدوالبرق ومايصيمهممنالافزاع والبلاياء.ن جهةأهلالاسلامبإاصواءق والمعنىأوكئل ذوى ديب فد ف.ثل لدلالةالعمافءا».وذوى

لدلالة مجعلون عليهوالمرادكثل قوم.أخذتهم السماءمهذ هالصفة ؤلقوامنهاءألقوافوذ انشبيهأث_ياءبإشياءالاأنهلميه رح .ذكرايهلاشت”م
صرح ف قولهومايستوىالاعمى والبصيروالذينآمنوا وعماواااصال حاتولاالمسىءرقولامىرئ“الةبس كان قلوبالطيررطياوياساعلدى

وكرهاالعناب والحشف البالى بجالءبه مطوياذكرهعلى اسلنانستعارةوالصحح األنعميلين منجإةالم.:لاتالركية دون ااغرقةلا.كا
لواحد واحدشيئ يرقشديههبد :ان إنالعربتاخذا شياءة رادى معزولابءضهامن بلءيضاخن هذاححزةذاك فتشيهها بنظائرها كأفعل
ين جاواالتوراة
ذثل
اافلى م
أ والقبس وتشبهكيفية حاصلةمن مو ع أشياءقدتضامت وتلاصقت حتىعادتث يأوااحداباخزى مثلها ك.ةولهته
اادلت!شبايهيوود جفهىلها مامءهامن التوراة حالالجارجفهله حامل من أسذارالحكمة وتساوىالااتين عنده
مل حماوهاالاية فاحلمر

أمسنف-اجلرالحتكمة ومجالسواهامن الاوقارلايشع رمن ذلكالابماعر بدفيهمن اكد وااتعبو؟ قولهواضرب طممثل! يا ةالد زياكاء
أنزلناهمنالسماء فالمرادقلة بقاءزهرةالد نيابكققإاةء! لض ر فه تش هكرفية ب رفيةفاطأنبرتاثدديهالافراد.الافراد غير ٠نوط بعذها

ببعض ومصيره شيأواجدافلافكذلك
شبهت حيرتهم وشدة

ظلمة

إلا

()#*9

والياطل ون لابصيرةله كنلابصرله فهوعمىكانت حوا-ه ,ساحمةو!-كن لماسدواءن سماع اق ذانهم
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عالر
دعلو
ول

الام واذا أخروهم

[]السماءايعمأنالمطرليسمن أخرةالارضكازعمالحمكاء (فيه) أىالصيب (ظلمات) جعظامة

(ورعد)هوالصوت لذ ى سمع من لسحاب (و برق)يعنىالثارالتىتر ج منهقالابنعباس لرعداسم

امن الاهونااللاىغاظ وعطف أحد العثيلين على الآخرباولانهانى
ذمل
يد رجونهفى

ملك

أصاهالنساوى شين فصاعد افىالشكعندالبعض ثاسمتعيرتجردالتساوىكةولك جالس الحسن أوابنسير بنتربد أنهماسيان ى

ايفية قصة
ك؟نفموأرا األآىنمو!! كفورسيا نف وجو بالعصيانف-كذاهنا معئاهنك
وهم
اهتطم من
لقول
واو
ىال
أني
ال
عواب
تتص
اس
للنافقين ملشكبيوةفيتىهاتين القصتّين وان!!عكيفيتين سوااءسفتقلال كل واحدةمنهما بوجهالءْد.لى فبأيتهمامثاتهافانت مصبوان
مثلئهاءم ماجيعا فكذلك والصببالمطرالذى يهوب أى ينزلويقم ويقاللاسصاب صب أيضاوتذكيرصيبٍلانهنوعمن المطرث_دابد
هائلك نكرتااللنااروفىل اولعاثليلسماءهذالمظلةو :عن الحسن انهامو ج مكفوهوفالفائدةفى 3كرالماءوا اص لايونالامنالسماء

ابناهجلاسءماء معرففافادانغهماماخذبافاق

السماءونىنأيكونءن سماءأىمنأفتىواحد منبسايئنرالآفاق لانكل فى مناآفساقمهاء

نهياخذ.ن الر
ينلدراومن
ءابهمونالقماء
مناالسح
ذىأ
خعل
ادا
يفيه
ائهو
فانلىتعر دف مبتالنغةككايفىرصيب و رتكيبهو بنا
و يرتفعظلماتمى فوبعاجار والج ررلاونه قدقولىكونه صفةلصيب حلاف مالوقاابتتداءفيهظامات ففيهخلافبينالاخفش وسدو به
اب من برقالشئ بريقا
أو ملكيسوق السحاب واليرق الذىيامعمن احلس
هك أ
مكا
ااطط
رل
جسحاب
والرعدالمو ,تالذى سمع٠ن ال
اوذااللمعضميرفى فيههود الاىلصدبفةدجعل الصيب مكانالاظاماتفانر بدبه'لاب فظامانهاذاكانام مطبقاظامتا سعمته

مه معظلمةالليلوجه_لل الصيبمكانا
الال
م|ظ
غامة
وتطبيقهمضمومة _ املايظوامةالليل وأماظامات المطرفهنظسامكةائفه بنتنابعالةطروظ
لارعد والبرقعلى اراد ةالسحاب بهظاهروكذا انآر بدبهالمطرلانهماء سانبهفى إلوةل مع الرعد والبرقلائهماءصد رانف الاصل
ااع منهاكانهقيلفيهظامات
يقالرعدت السماعرعداو برقت برقافرو:عىحكمالاصلبانثركاجعهماونكرتهذهالاشياءلانالمراد نو

ووضع الذىموضعانلكذيةولهو خضتمكالذى خاضوافلا يكون ثيل الجاعةبالواحدا و قصدجاس المستوفد بن أوأبردالفوجالذىاس وقد
ناراعلى أنذواتالمنافةين ليشهوابذا تالمستوقد حتىبلزممنهتشدية!لججاعة بالواحد |#اشبوت قصتهم بقدةالمستوقد ومهنى سو قد وود

“الاضاءة فرط الانارةومصداق»قولههوالذى جعلالهس ضياءوالقم

رنوراوهىالآفبةمتعدبة و>تمل أ-:نكون غبرمتعد بةمس:دة

ىاحولهوا!تاًندث لاحمل عل المءنىلانماحول المستوةدأما كن وأشياءوجواب فاما (ذهبالله بنورهم) وهوظرف زمان والعامل
ال م
فيهجوانهمثل
اذاومامودولة و<وله نس على الظار
ف أونكرةمودوفةوالتقديرفاماأضاءتثيأثا

أترىوالنورذوءالناروضوءكل  15ومءنى ذهب
للحمل على الافظنارةوءلى المعنى

والمءنىا خذالله بنورهم وأ «سكهوماء
سركفلامسسل له
فكا
نأ بله
غن الاذهاب

بتاحولهرجع

افر

وتوحدة

أزالهوجعزوذاهياومءنى ذهب بهاستصحده ومخيىبه

)١1(0

.ةل ذهب اللهبضوعمملذوله ؤاما

ذاننهتءالى أضاءنلآند ,لد وو
الآخرو يصورهوطذاضسرباللهنعالى الامئالفى كتابهوهواحد أقسام القرانالسبءةولا كر
حققيقةوصفامدافقينعقبه بضرابلمثل زيادةفى السكشف والبيانلانه يؤثر افلقلوى مالايؤئرهوصف أ أبلغلان!اضوء فيه دلالة
ىفسهولان الئل :شبيهالث المبالملىفيتأكد الوقوف علىماهيتهوذلاكهواانهاية فىالايضاح ْ
الثئف ن

على الزيادة والمراد ازالة

من؛«ض الوجوءكثل الذىاستوقدنارا لينتفعبها (فاماأضاءت) يعنى ٌْ|/أورعنم-مرأسا واوقيل

وشرطهقوألنايكفوينهغرابة
الذار (ماحوله) يعنيحولالمستوقد (ذهباللهبنورهم) فانقات كيفو_-دأولائم جعثانيا.
لذين كقولهوخذتم كلذى خاذواوقيلااثبهقستهم بقصةالمستوقد  ,الذهاب
جو زوضم الذى مواضع
قبات

ذهبالله يضوم لاره-م
بالزادة وهاء

وقيلمهناهمثل الواحدمنهمكثل الذى استوقدنارا (درركهمفىظاماتلاببدر ون) قالانعياس ١ مايسمى ثورألائرىكيف

زات ف انافقين بقو|لمثلهمف نىفاقومكث ل رجل أوق ندارافىايلةمظامة فىمفازةفا_-تدفا ورأىما<وا لها

كا عقيبه (وتركيم

فاتقمماخاف فبيناهوذكلك اذطفئتنارهفيق فىظاءةحائرامتخوفافكذلك حالاملنافقين أظهروا | ظامات) وااظامءةءرض
كلمةالايمانفامنواهاعلى أنفسيم وأء واطموأولادهم ونكاوا الامين وقات_موهم فالغنائمفذلك  /يشافى الاوز وكيف جعها
وكيف ذكرهاوكيفاترعها
اللَصل اللعهليهوس( وقل ذهابنوره,ف اىلق_برأوعلى الصراطذانقلتماوجهتشديه الامان النور ماددلعلى امهاظامة لايتراءءى
والكفر بالظاءةقلتودهتث_بيه الاع.ان بالنوران!انورا أبلاغلاشياءفى الطدابة الى الححةالقصوى
فهاث_حان وه_-و قوله
نكهوالطر يالقواضح االنلىهتءالى و الى جنانهوشسبه | (لاببصرون)وترك يعنى
ارةموكان
اةاللحي
الىلالمطرسيتققيم وازال
وا
الكفر بااظامة لانالضالعن الطريق المساوكةفى الظامةلا,زدادالاحيرة وكذلاكااكذفر لابزداد | طرح وخلى اذاعلق بواحد

صاحبهفىالآحرةالاحبرةوق ضرب المثلامنافقينبانارثلاث حك !مداه اأن المستضىء بالنارمستضى* | ف[اذا علق بشبئين كان
اللاانمن غيراعتقاد قلوممكاناعماتهم | مدمنامءن صم فجرى
بم
رهفو-كاانم
قمت
بنورغيرهفاذاذهب ذلكبتىهاوأفظا
كالمستعارالثانةان

النارتحتاج فىدوامهاالىمادةال+طب :دوم فكذلك

الامان حتاج 3

لداعلنىسانمن ظامةلمجدقلهاض_ياءفث_مه
الاعتقادليدوم االثلالظثةاأمةنالحادثة بعد الضوءااش
حاط بذلاكثموصفهم النهتعالى فقال (-م) أى عن سماع اق لانم لا:قباونهواذالميقياوهفكأتم مم
سمعوه

(9

أى خرس عن النطق بالمق فهملايقولونه

ل

(عى)

1و

أىلابصائرطمميزرن مهابينالمق

ْ

وتركهم فظامات أ دهم

عاتم يشل ترك
فنص الحزابنوالةف_-عول

و01

ايرت حاطم حال ال ستوةد لانهم
الساقط منلا بصرون منقبل امتروكالمطروحلامن قميلالمه-درانو ىكان الفعلذيرمتعدا صلاواف ش

لاابهمن الانتفاع بالكامة لجرا ةعلى
واؤ
اتض
 1اغلباضاءة وقعوافى ظامةوح_برةتم المنافقخابظ ظفاىمات|ادكفرا بداوسكن المرادماقلس
ةفسيرا خروهو أنهملاودفوا باهم
 ١انهم ووراءاستضاءتهم بنورهذهالسكامة ظامةالنفاق المفضيةبومالىظامةالعقاب السمرمدى وللاب ت

اشتروا الضلالة باطدى عقب ذلك موذ! الغثيللعثلهد اهم الذى

باءوهبالنارا اضيمةماحولا!سدّوةد والضلالةالتىاشتروها بذهابالله

ت <واسهم ساحمةواسكن لاد واءنالاصاخة الىالحق
ند
اىهم
ك)أ
ممعمى
اه.مفاىتو تشكيرالنارلاتعظيم (صم بك
لكهظايا
بنوره,اوتر
مسامعهم وأنوا أنينطقوابه ألستتهموناظنرواو يتبصروابعيونهم جعلوا كتمأ بفثمشار:عه وطر يقتهعندعاماءالبيانطريقةقوطم
ىلاصحلااستمارةلان المستعارله
همليوث للشجعان و يوزلااسخياءالاأأنهناف الصفات وذلك فىالاسما«ومافىالآبةتشبيهبلي ف ا

مذكوروهم المنافقون والاستعارة! م ا'طاى حيث يطوى ذ كرالمتمهارله و جعل الدكلا ,خاواءنه صالحالان برادبه'انةولعنه والقول

اليهاولادلالةالحالأوغوىالكلام

لسهياخن اعتدى ءاي فاعتدوا
ثثة
(اللسمزئ' بم ) يأحىازممء الستىهزا اممف حى جزااءالاسنهزاءباسمهكقولهتعالى وجزاء مسب
عايه فسمى جزاءالسيئةسئة وجزاءالاعتداءاعةداءوان لمكن الجزاءسيئةواء:داءوهذ الانالاسهزاءلاجوز على|للهتعالىمن

لعبث وعالىعنه قالالزجاج هوالوجهالختارواستئنافقولهالله سهزىهم.ن غ_يرعطف
احليلثة.ق#ةلانه..ن بااب

فىغابةال زالة

والفخامة وفمه ان اللهتعاى هوالذى س-مزى” مهمالاسموزاعالا بلغالذى ليس اسهزاؤهماليهباستوزا  1لىايخزلبهممن النكال والذل

واطوان ولا كانت نكاياتاللهو بلاياه:نزل عاممساعة فساعة قل اللهيس_مزىئ بهم ميقل اللهم_مزئمهم ايكون طبقااقوله

انماتحن مسممزؤن (وعدهم)اىعهاومءعن الزجاج (فطغياهم) فىغاوه .فىكفرهم (يعمهون)حالأى.ت<برونو بترددون وهده
لك )ميدأ خبر(الذين اشتروا | اضلالةباطدى )أى استبدلوهابهرااختاروهاءليهوانماقالاشتروا
الآبةعة عالمىءنزلة ف مىسئلةالاصلح(أدا

عليه وس فاماجاءهمكفروا
صل
نهافى قومآمنوا مكفروأاوفاابرودالذنكانو مؤمنين ماحلملدة
الضلالة باطدى وم يكونواءىللىاهد
فه.ظلوما بافظالثمراء ولكن تركوا
تياللان
بهأوجعلوالة-كنهم منمكان اطدى قائمفمهمفتركوه إاض لالةرف»دلول علىجوازالبيسعتعاط
اطدى بالضلالةءن ا<تياره ,وسدى

اشتراه وان لمتكم به

ذلكثمراءفصاردايلالناءلى أن.ن أذ ش من غيرهورك عاممعوضه خالا

6

فالىغارااماذل نفسه ومالهارسو لالله

اللدعلهوسدا]

رلع
ع ح

قعالم

سائميد

ن عدف

|ته خصدرودلى اجيلراتهعليءفوعسال_ملريثمأخذاب0ي1دعلىفق|ال
اده لورع القصد اكلعفبا3روق الغوى افالدىرنيسةونال|لنبااسذلىل:نافسلهه عوليمهالوهسلرستسوللال
فقدالاهتداء.قالض

منزله فاستعيرلانذهابعن

:

5

ل  1اند

فقالله على"اتتى الله ياعب_دالله ولاتنافق ذافلامننافقين شم رخليقةاللهتع الى فقالمهلايا أباالحسن

الى

صك_د يقنا كتصد يق متفرةوا فقالعيد الثةلاصعابه
ومتا ت
لاأقوله_ذانفاقا والنهانامماننا ك
ريحت نجارهم) الرجح
الف لىع_لى راأسلمال ازاءباسمه لانهفىمقابلته قالابنعباس يفتحطم بابالجنةفاذا انهوا اليهس_دعنهم وردوا ىااللنار
والنجارة صناعة التاجر (وعدهم) أىبتركهمو عهلهموالمدوالامدادواحد وأصلهالز بادةواً كاثرلماثيامقرالومادفلىامدادفى
وهو الذىيبيع ويشترى ||الخمير (قطغيانهم) أى فصىلالهم وأصل الطغيان حاوز:الحد (يعمهون) أىيترددون ف!اضلالة
للرععح واس_نادالر بمالى

مكبر إن (أؤائك) يعنىالمنافقين (الذين اشترواااضلالةباطدى) أى استيدلوااءكف ربالا ان وانما

تعارة لانالشراءفي»اعطاء بدل وأخذاترفان
التتحارةمن الاسنادالجازى ||أخرجهبلفظ الشمراءوالتجارة نوس_اهالعلاىسس_بي
هم فاذا
يفىأ
دانه
لسكنو م هن ك
و قالت
ومعناه فاريحوافى تحارهم فلت قكايلفاشتروا الضلالةبإطدى وم كاانواعلىجعهادى

اذالتجارةلاتر وياحاوقع
شمراء ااضلالة باطدى ازا

أههذ كزالرع والتجارة

ترشحاله كقوله
ولارايتالنسرع_زابن

تركوهااللضىلالة فقدعطاوه واستبدلوهبها والذ-لالة الجورعن القسد وزقدالاهتداء (إفارحت

نحارتهم) أىماريحوا تفحىارتهم والرعالفضل عن رأسالمال وأضافالراعاللنىجارة لانالرح
فهابحكون (وما كانوامهتدين) أىمصببين ق>ارتهم لانراأس ال_الهوالا .انفاماأضاعوه
واعتقدوا الضلالةفقدض_لواءن اطدى وقيلوما كانوامهتد بنفىضلااهم  8قولهعزوجل (مثالهم

اكلثذلىاستوقدنارا) المثلعبارةعن قوليشبهذلكالقولقولا آخرببنهمامشابهةليبين أحدهما

الآخر
دأبة «وعششفىوكرنهجاشلهصدرى الماشبهالشيببالنسر
نعاملون بابر فيه
براعبهذ كرالتعشيش والوكر كوامناوامهةد بن)اطراقلتجارةكا يكون التجارال :صرفو ال
والشع رالفاحمباتلغ
روسب_لامة راألسمال والريحرهؤلاءقد أضاء وهمافرماسطمالط_دى والبلبضقلطاملمةعواذالمبيق طم
اطل
أنم
و مخسروالمدنىالج
إ لهرأسمالهقد ريموقيلالذبن
الاااضلالةم بوصفوابإصابة الريحوانظفروابالاغراض الدنيو بةلان!اضالاسر ولانهلايقالب من
ضمرب
بفنه
اةص
هقيق
بجاءح
ق)لما
عارا
قىد ن
ولذ
تل ا
سمكث
اثله
لالآنة فىحل الرفخعبرأولئك (م
صفةأولئكوفار بحتتجارتىهكمخر
اللملزبادة الفىكشف وتقيماللبيان ولضربالامثالفى برزخافيات المعانيورافلعاس_تار عن الحقائق تأثيرظاه رولدكثرذلاك فى

اللكتبالسماوية سوومرانلانجيلسورةالامثال وكاللمثالم,هصملهوالمئل وهوالنظير يقالمثلوم ل ومثيل كشبهوشبه وشديه

ثمقيل للقولالسائرالممثل مضر بهبموردهمئل وليضر بوامثلاالاقولافيهغرابةواذا<وفظعليه فلايغيروقداستعيرالمئل للحال أوالصفةأو
ون أى
قعد
تنىو
مةنال
امثلاللج
الذىاستوقدناراوكذلكقوله
القسةاذا كان طاشأن وفيهاغرابة كا“ن قهيلحاهم التجيبةالشأ نكال
وناملنجلالة
مىلةهشأ
ظلذ
عف ا
لوص
بصةةالشآنمأ< ذفبيانعحائبهاوده'لثل الاعلىأاىال
جائيب ق
تتج
نعلةيكامنل ال
جنا
اهالقصص
:ف

(واذافيلطمآمنواكا آمنالناسقالوناؤأْمنكا آمن الفسهاء)اصحوعم من وجهينأحدهماتق يس ماكانوالءلبيءهد #ءن !لدواب وجره
أادلوىاثلافنيوما:بصيرهمالطر ايلقاسدمن اتباعذوىالاحلام فكان منجوا ,سفأهنو .ه ,لعادى جهاهم وفيهت#ليةلاءالممما باقمن
الجولةوانماصحاس_نادقيل الىلاتفسد واوآمنوامعأن اسناد الفعلالىافع للابسجلاثةاسنادالىلفظ الفعل والممتنعاسنادالفعلالىمعنى
فى الناس
مبت
احي
افىلعلار
وكا
“ الفعل فكانهقيل واذاق يلط م هذ القولومنه زع.وامطيةالتكذ ب وماق كافةكاففىر ععاأومصدر بة
للعيدأىيم آمنالرسول ومنععه وه ناس “عهودونأوءمدالله بن_-لام وأشياعه أىك ان.كار راخوانفك أولاحنسأىم آمن

الكاملون افلىاذ_انية أوجعل الموّمنونكانهمالحقايلنقاةسوعملىنع_داهمكاابهائم وا 000ضع اللناصبندصفةصدر
6

أىاعانامثل اعانالناسو.ثلهكاامنالسفهإءوالاستفهام فىأنؤمن للا نكاروا اللامالفسىفهاءمشار بها الىالناس وااسفهوهم

م

راجيح لامهم هلهماعتقد واان ماهمفهيوهااق وان ماعدادباطل وء.نركبم قن السافطلمكواانوالس_ؤهسخافةالعقل

جيل كاذ كامس سن طبافهولان لما »نناج فيدال نظر واتدلال ٠( )88حتكتسبالناظرالمرقةك

وخذةا حل (ألاانو-. ,مِااسقهاءوات؟ نلايعامون) أنههمم |اسفهاءوا عاذ كرهنالايعامو ن وفياتقدم لاْ-عرونلانهقدذ كرالسفهوهو

2
سب بب 22 7
_9
ك2
1
وقيل لايشعرون ب|أعداللهطمممن العذاب (واذاقيلطم) يعن اىاأماف بةز وقل المهود(آم

1
11
00

نالناس)

ألصامابه منمؤمنى أهل الكتاب وااءنى أخلدواف
يعن اىلمهاوجارلباننصاروقيل عبداللهب
ونس

0 3
ايانم
 75وسوا
1
و ه-م فصل أوا

لاعدد

والى_فهاء خبرهموالجلة

اتراينهندي.ه صلىاللهعليه وس-لموالمؤمنين بذلاك فرداللهذلك علمومبقوله (ألاانهمم مالسفهاء)
المؤمنينف خ

خيران (واذالقوا الذن

ع بىالمهالو صل الس_غه خف ةالعقلورقةالعواءاسمى النّةالمنافقينسغهاءلانهمكانواعنداً أفسهمء قلاء

آمنواقالواآمنا) وقرأأنو

رؤساءفقاب ذلك عليهموسماهمسفهاء (ول-كنلايعامون) يعبىا:نهمكذاك وقولهتعالى (واذالقوا
الذنيآمنوا) يعنى هؤلاءالنافقيناذا لقواالماجرينوالاسار(ةاوامنا) كباتك (واذاخلا)أىرجدو
وقدلهومن

أى م حاطب
الحاوة (اك) قيل ععنى الياعأّى (شماطينهم )وقيلعنىمع

0

 24ء حيران

نلنافةينكاونايظ رهونالاء دان (قالواأنؤء.ن5آم٠نالسفهاءء)أىال+هالفان
كأ خلصهؤلاءفى امائهم لا ا

أْمنمآمن الغسهاءقا تكانوايظهرو تاس
قاتكيفيصح النفاقمعاجاهربةقوطم نؤ

7

وللؤادية اطيمم

خنيفة رلجهالته واذالاقوا
يقال لقيتهولاقيته اذا

ّ ؤُساؤهموكهنتهم قالابنعباس وهم جة نف ركعببنالاشرففءن الموودبالمديدةوا بوبردةفى بى|وعتد || استقبلتهقر يبا منهالابة
ىادبالشام
الدارفى جهيئة وعوف بن عاص ف بنى أس اد وعد اللهبن ال و

لد

اله

ب

الاولى فىيان هذهب

لوقيل همرؤساؤهمالذين شامهواالشياطينقىء ردهم (قالواانامعكم)أى عل دىينكم(اعان عحنمستهيؤن)أى
محمد و أ
احخانبهم نظه
رطممن الاسلام لنأمن0

هم ونقفاء!لىسرهم وناأخذدمن غنائهموطدقانومقال

ان عباس نزلت هذه الآنةى عبد اللإهنآبىواأحابه ودلك ١أنهمخرجواذات يوم فاستقبلهم نفرمنأا

رسولالنةصبىالتةعليهوسل فقالعيد اللهبنألى لاحعابه انظروا كيف|أردهؤلاءالت فهاءعت؟ فذهب
2
5
2
٠.
صب
.
.
١


3

2

2

فاخذ:ي أ
دبى بكرالصديق فققالمسحباب|اصديى سيدبنى تيموش ب ا
زلاسلام وثاتىرسول النهصلىاللهعليهوسم

لل

1

ا

سي اي االاق ل 1

ا اا

1ت ات 11

تفاق-م وه_ذه فسان

ماكانوايعملونمعالمؤمئين

 95م 3 2

"4

3

|توعيدوة

راء

2

المادقينوايهامي؟

0

أنهممعهم (واذاخلوا الى شياطينهم) خبلفولتانواليهاذا انفردتمعهو إلىأبلغلانفي دهلالةالا_::داءوالاثثهاءأىاذاخلواء.ن
ياطين فىعردهم وهاليو دوعن سيبو بهأننون
شين
اهملالذ
اين
وياط
لث_
ثى و
المؤمئين الىشياطينهومو انكر نهدن خلاععنى مامغ

الشياطين أصاية بدلول قوهمنشيطن وعنهأمهازائدةواشتقاقهمن شطنلاذبابععددهمن الصلاح واميرومنشاط اذا بطل وم أنسماله
الباطل (قالوا انامعكم) اناءصاحبوىوموافةوم :ىد ينك واتغساخاطبو|االمؤمنينباججلةالفعاية وشياطيتهمبالاسمية محققةبإنلانهم ف
خطاءهم مع المؤمنين فىادعاءحدوث الايمان» نهم لافىادعاء«أنهمأوح بدونف الايمانامالانأنفس هملاتساعده معليهاذليس طم“ن

عقائده_مباعث ورك وامالانهلابرو جم لوقالوهعلى لفظ الَأ وكايلدمبالغ-ة وكيف يطمعون ف رواجءوه .بينٍظهراالفمهاجر بن
والاظاروأماعتاأيينى 7اخوانهم فقدكانءن رغبة وقدكان”متقبلامتهم راتجاعنهممفكان مظن للتحة٠.ق ومة :لتأكد وقوله

(انماتحنمسزؤن) نا لكقيودلهاناءعكم لانمءناهالبات عل المهوودقءةولهاماتحنمس_تهزؤنللاردسلام ودفعلهمنهملان
الستتبرئ شل

دد ف بضالعنا اكثييدانه أواستئنافكانهم اعترذوااعليهدم بقوطم
اع لكوعنبو
رود ف
تخ ف بدمت

حينقالواطمانامعما نكتتممعنا ف توافقونالو منينفقالوااشانحن مسنهزؤن والاس_مهزاءالسخر بةوالاستدفاف وأصلالباباخافة

املنزأوهوا لقدّلالسررهزأ زأماتعلالمكان

١
عو نالا :أنغهم) أ ومايعاءلو :نتلااكلمعاء[ةالمشبهة 0معاملةا 8خادعين الا١أأنفسهملان
والمؤمنين.إظهارالا.:ان واضمارالك :فر زوناد

ضررهابلحةهم وحاصل خداعوم رهوالعذاب ف الآخرةبرجعاليومفكانهم خدعوا أنفسهم ومايخادءون! بوتمروونافع ومكى لامطابقة
وعذرالاولينان خدع وخادع هناعءنىوا عولد والنفس ذات|ل؛ ى' وحقيقتهثم قل للقاب والروح النفس لانالنفس بهماولادم نفس لان

قوا.هابالدم ولاماء نفس لفرط حاجتم||ليهوالمرادبالانفسهنا ذوانهموالمعنىعخادعتهم ذواتهمأن الخداعلام هملاإعدوهم الىغيرهم

(و.اإشعرون) ان حاصل خداعهم برجم ايوم والشعورعلٍ الى دلم -سءن الشعاروهوثوبإلى الجسد ومشاعرالانبان سوا ةلاني
 5لاتالشعور والممنىان هوق ضمررذلك بومكالحسوس وهم لعادىغةاته مكلذىلا<س له(فقاوم مرض) أى شك ونفاقلانالشك
بربدندالامى بن وااناق مترددفىالحديث مثل ال:افقكة_ل الشا ةالعاثرة بينااغمين واار يض متردد بين|.1اةوا وت ولانا امرض

ف(فزادهمالنهمىضا)أىذعفا اعلنانتصار
لشك والنفاق فاسلاقداب
اكل
وسمال
دضا
اا ر
سصار
فمححةف
كمدالمءدةولافساديقا بلاا
خحلاقاللنةفااقلفيقاء لقأمثالهكاءرف فى زيادةالاعمان (وطم
(48؟)
ومحزاعن الاقتداروق_لالرادبه
 1ا1

ادعة هناعمارة عن
المفاعلة قدتردلاءلى وجهالمشاركة تقولعافاك النةوطارقتالنعل وعاقبتفالالخاص

ذبن 1 5 1

فعل الوا<د والنهتعالى .مزهن أنكو ن منه خداع فانقات كيفادع ادرهو بع اللشائروالاسرار

ا فقوم آمنالله
و باليومالآخرفامعالفعل

فخادعة النهمنعة فكر ف يقال حادءوقنالتل'هناللهتعالىذ كرنفسهواراديه رسولهه_لىاننةعليه
وسل0

مر ووتسطعاثالهرتيل راديهالمؤمئين واذاغادعوا م0

خادعوا الله

.نى المصدر والتكذي أ تعالىوذلك انهمظنوا ان الى صل اىللهلي وهس_ل والمؤمنين يعامواحاطم ولتجرىعليهم أحكامالاسلام
الاخبارغن الثئعلىخلاف فىالظاهر وهمءلى خلافهفىالباطن (بنادعون لاانفس م ) أى ان اشهتعالىحاز يهمحلى ذلك

ماهو بهذ بون غ_بره

5

و يعاقههم عايةفلا كو نون فىالحقيقةالاخادعين! نفسهم وق_.ل ان و بالذلك اليداعراجع البيملانالن

لدم نفس لباهنقوةالبيدن (دمايشعرو ن( أى لابعامون أنو بال
السلام فهاجاءبه وقيلهو | واانفس ذاتالثئعو<ةيةتهوة لل
صدق ؤقيل صدق ونظيره|

الاعة_د الا لخاص بالانسان وسمى الشك ف الدين والافاق ميضالانه يض عف الدين كامرض إضعف

(اقيل
باالنشئو بويانذ

البدن (فزادهم النهمى ضا)يعنى أن الاياث نت تخزلنترى أى آنةبعدآنةفكاما ؟ غروايا بةازدادوا

طم)معططوفعلىيكذبون بعد ذلك كفرارنفاقا (وطمعذابأايم) أىءولم لص وجعهالى قباهوم (بما

و >-وزان يعطفع_لى أالىبلت-ةكوذريسبوملهفىالروقرئ“بالتخفيف أىكذبهم اذفلوا آمناوهم ذيرمؤءنين (واذاقيل
بآقمونلالانك لوقت ومن
طم)يععننىالمذاف لمذةافةينين ووققاييللل ابلمهووودوداولاملعمنعىنىاذاقالطا,ذاالقاملؤطممنالومنؤنون (الاتفسدواف ( لاتفسدوافى ل لارضا)رض) أىباألىكبفارلوكنفءروواءوب.وق
ا
4

الناسعن الاعمان محمد دلىالثعليهوس-لم و بالقرآن (قالواامانحن «صلحو ن( يعتى يقولونه

0ياتلنهخاش (النيهدمههمالمقدونو)ن) سع امئسللق ال2اررسصن ١اد ا ا 0
لرت)|| .كد )والا)(كبلتتهزياه
(0ال8اتغسدواف الأ
.
لاشلعاربوشن)عرون)وذلكلاهموذلكلانهميظنيظوننواننانمامهامهعملعياهيهممن|نا|نافنافقاقواوباطباطنان الكفراصللكافحرصلا وهوعيننالفس الافساد
خروج الشى؛ عن حال (ولكن
استةامتهوكونه منمفءابهوضدهالصلاح وهوالحدول علىالحالالمتقمة النافعةوالفسادق
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فىالد
المعنىأوائك ه ,المقطوع طمبالخمير

ار

الفظفرو2التركيب  -دا
عللى

رلا خرهاءن
الدنياو ونهابعدها(همبوقنون) من الاريقان وهوالعا والمعنىيستيقنون و يعامونانها

(وأوائكهمللفلحون)أىالناجون الفادئنر نجوام انلنار

2

اهلمغافلون لاخة لاف
|االمليرمبقنض.ين للعطاف

منر ولع رمد

هذهالسورةبار بع

6

:

3

2

1

5

باليام

ايات اترلطماؤفّمنين وبا يننزيطنمأافى!لكافر بنء بثلاث عشمرةآية ازلطماذفاىفة_ين فاماالتىفى 3

ا

الكفارفةولهتعالى (انالذينكذروا)

لي“اك

2

1

2

 9وحانت

1

رصي ا

سمى الليل كافرالانهرس_ترالاشماء بظامته قالالشاعر  #فىلملة كف رالنجومشمامها  0أى سدترءا

والكفرءلى أر بءةأضرب؟فرانكار وهوألنابءرفاللهأدصلاككفرفرعون وهوقوالدماعامت كم
من الهغرىوكفرججود ره وأن بعر ف اللهبقابهولايقر باسانهككفرا بولكسفرعناد وهوأن بءرف
ابلقللهبهو يقر باانهولايدين بهككفر .ةن أبىالصات وأنىطالب حيث يقوكشفىعرله

فهى من الءطف .مزل
على ان الوارد بده خير لاصفة
والث و كيدوا>ابان قائدة

السندثاتهلأسند اليهدون

ولقدعلءت بان د بن حمد  0من خير أديان البريةدينا

غير«أوهوميلد أواالمفلدورنْ

ٍ

لولاالملانة أوحذارمنتية

:

+

لوجدتنى معدا بذاك ميينا

ل

:

|| حجن

وكفرنفاقوهوانيةر بأسانهولا يعد ةذ لك بقلبهلأميعهذه الانوا عكفروحاصله أن من جخداللهاو

فالكه

م

حر

زولك

ول)التنبيهعلىاخته الصمتقين بذرلىمالاينالهاحدعلىطرق شتى وهىذ كراسم الانثاره وتكر «رهففيهتنبيه( ( - 5خازن) ا
ول لودل انافيه الناسالذين بلغك انمميفلحونى
علىام م كاثبتطمالاثرة باطدى فهىثا,ةط بالقادج ونعاورف
عا الفص ل يدنه
لزد ل
ايل
دوفق
به
الآرةيااذا لفك انا ساناقد تابمن أهل بلدك فاس_تخيرت من

أوبويلنئك ليبمرك مامىهم و يرغبك فىطابماطلبوا ويذشطك اتقديماقدمواالاهمزيًالبا

سالتقوىواحشمرنافى زمصةمن

صدرت بذ كرهم سورة البقرة .قد مذ كراوليائهبصفاتهم المقربةاليهو بينانالكتاب هدى طم على اثرهبذكراضدادهم وهم

العتاة المردة الذين لاينفعفيهماطدى بقوله(انالذبنكفروا) السكفرسترااق ,الودوالتركبدالعلى السترولذاسمى الزراع كافرا

|ىهنا مسوقة بيانالذ كرالكتاب لاخبرا
وكذا الليل وإلميأت بالعاطفهنا كافىقولهانالابرارلئى ناعليوفاحنارائى جةيامللاان!ول
فرادوهما لى حد لامحال للءطف ؤ.دواكنان مب دأعلى
ييقةتإلا خبارعن السكفار بكذاف ين ١ لين تفاواتلم
ايننوس
ثمن
لمو
عانا

مالدذين كفرو ابنااعسيانهمعلم اللاهنهملايؤه:و نكانىجهلوأنىطب وأضرابهما
تقد يرفهوكا+ارىعايهوا ,را

د يغيمونالصلاة)

أى بؤدونهافه_برهن الاداءبالافاءةلانالقيام بعضاركاتها كاءبرعنهبالة:وتوهو القياموبالركوع والسجود

والتببحاو دودهاف.باار أر يدبافامةالص_لاةنعد بل أركانهامن أافلاعموداذاقومهوالد :امءلمهاوا لحافئاةمنقامت!لوق اذانفةحلانه
اذاحوفظ عاءها كانت كااشئ الثافق الذى:توجهاليهالراغباتو اذا أضيعتكانت كادي الكاد الذىلابر:غسفيه والصلاة فعلةمن صلى

رك الاو بن أىالاايتبنلانالمسلى بفعلذاث فىركوء؛ وس<ودهوةيسل
كالزكاةمى رك وك ابته؛الواوءلى لفظ المفشخموحقيقة محلى
050

للداعى مص لعثبموالى
ادخل من ال.عيضية صيانة

.بارا وكاملساجد (وعارزقتاهم) أعاطيلناذهىوم(اءهينىنفقون) يتصدقون

جاء
لد اجبريل
هبىالنّهليوسا ه
|و--إردوا على هنا لرج-ل فاخن والبردوهفم رواث يأفقالرسول اللص

طمعن التبذير النهىعذه

طبناب نحوهذاالحديثو عمناهوفد تقدمالكلام
لمر
ايث ت
ليعلالناس د .مهموفأفرادس_ل .ن حدد

أهم وامراد به الزكاة علىمعنالاعسانوالاسسلامهو بقأشياءتعلق>منىالحديثفقولهكانرسولالئةصبى اب عنليهول بوما
بارزا ظأاىهراوقوله ان:ؤمن باه وإقا'» وتؤمن ناليءثالاخزةهو كسرالخاءوقيل فىالمبينقوله

وقدمالمفعول دلالةعلى كونه

لاقترانه بالص_لاة النىىوهى
ا

أوهى وغيرها من

التفقات ف سيل الخميرميمه
م طلقاوانفقالدْئْ وأنذذه

ثئ
لنف
اك
قوان
اخ

ونفذ

وكلماجاءعافاؤءنونوعينه

وبتلؤةمن'ءانلهو بالبعث فان الاقاء صل بحردالا:تقالالىالدارالآ خزةوهو الموت والعث هبوعده

عد قيامالساعة وفى:خةرهولجآهآخروهوان شروب_ءالى النديابعث»ن الارحام وخروج»-من
فلعمل وهوششسرط فى#ة الامان والا-لام
القمرالى الآخربع ثآخرقولهماالاحسان«و« .ناالا+لاص ا

ناص لميكن محس_ناوقيلأرادالا-سان المراقبةوحن
خءل
ااعمل
ر بىا
ير ف
غهادة
لان  -نأنى بلفظ الش
الطاعةفانءن راقبانله حسن ملهو وامرادبقولهفان /نكن تراه فبانرهاك وأث.راط الساعةعلاماتها
لون
الى "ظور قبلهاقولهاذاولد تالامةر بهايعنى سيد هاوالمدنى النرج تك

لهالامةفتلهلهولدافيكون

ذلك الولدا بنهاوسيدها وبركعاسءاسلرهاملراءن فتالماءواسكان الماءمن البومواهلىصغارم نوألاد
والذهاب ودلت الآبتعلى

الضأن والمعنى أنهنسط الم لء لىأهن المادديةوأشسباهعر-تى يةراهون ف البناءو يودون اناس فذلاك

هنا .صد
برب
غلغ
الناعمالايست:ن الامان من أشسراط الساعة رأالعل_هل» قولهتعالى'ل ,
حو ث هاف |اصلاةوالزكاة

على الاغان والسايك
1تعم
ق

المغارة (والثين

يؤمذون)

هم مؤمنوا هل

روضعموضع الاسمفقيللاغائبغيب

وهوءا كقا مانغيلبااعبنانلهع.وبناس'لغيب هنا بك مالالأماىيتمانبه مماغابءن بصرك من
لاالهغواللهتعالى وة.ل القرآنوق -لى
االاسكة والبعث والم:ةوالنار والصراط واميزانوةي بهن

بالآخرةوقيل بالوسىربفايللقدروقال عبدالرجننيز بدكناعندعبدالنهبن.سعودقذ كرنا أحماب مد
ص_لى اللعهليهوس وماسيقونابه ؤتمالعيداننهبنمسءودا نم د صل أنلهعليهوسلم كان«مالمنرآه

تكاب لار فييبهالى قولاهوولك
كمذلا
لمقترال
ايب
والذىلاالهذيره ما آنأحدقط أفضلمن ايمانبغ
واضعرابهمن الذن آمنوا

ه .المفلدون (و,تهون ااصلاة)أى بداو ونعامهافىمواقيتهاحد ودهاواتمام أركائهاو-فظهامن انيقم

كل وحن نزلمنعن الله

مها خللخفرىائذهاوسننهاواد ابهايةالقام بالامىوأقامالام اذاأتى بهمعطى حةوقهوالمراد بهااضلوات

وأبقنوا بالا”آخرة ايقانا

الس والصلاةفااغة الدعاءوالرجةومنهو .صلعايهم أى ادع اه وأس_له.ن صايت العوداذااينته فكان

زالمعهما كانوا عليهمن

هأودنصارى وان النار
لنهسه الاأيامامعدودات

ثمان عطفتم_معلى الذين

تدون ددرا

الىك_لى يلين و م وفشاملرع اسملافعالمخصود-ةمن قيام وركووعسدودوقعود ودعاءمعااثية
١د ممارزقناه_-م) أىأعطيناه-م من الرزق وهواسم لمايتتفع بهمن مواوللد إوهأالحظا والنصيب
للهى وسبيله و يدخل فيه|تفاق الواجب كالركاة
اال
ععة
(ينفقون) أى خرجونو يّه_د قونتف طىا
وال_ن والانفاق دلىالنفس وعلى من ب نفقتهعلي» والانفاق فىالمهاداذا وجبغا»_.والانفاقق
المندوب وهوص_دفة التطوع وموااةالاخوان وهدذ هكلها ماع دح بهاوأدخ_لل من ال تىهى

لاتبعيض صديانة طم ونهاعن السرف والتبذيرالمبى عنهماف الانفاق (والدين بؤ:.ون .ا أنزلاايك

جفاىةالمتقين وان عطفتهم اعالتىة_يِنَلم .د خلوافكانه قيلهدى للدّةين وهدى لاذين
جااء وا+جوادوةوله ال اىلملكالقرم
شهو
ووسط العاطفكبوسط بايلندفات فىةوك
يؤمئونيماأنزل اليك أواارادبهوالدافولين
وبا

وابن اغنمام» وليث السكتببةفىالمزدموالمعنى أنهمالام ونين :لكالصفات وده أ(ينمزالاليلك) يمنىالقرآن والمرادجي

يقبا أ وجود
اتر
غ+
تعع
انب
اذى وانمكا
مذظ
منان الم واجب وأتماد برء4_:ال ل
يلا
ل-لاعهم
القرآنلاالةدرالذى سس انزالهوقتا اع

عولجىادموونلانه إذ!كناانبزمضلذءاو بده منمظرالغزركجحلك ركوادقد تزل

نين كامس (الذن)

فى موطم رقعأونمب على المح أىهمالذينيؤمنون أوأعنى الذبن بؤمنون أوهومبة د أوخبره أوائكعلى

هدىأوجر لىانهصفة لاءتقين وم ى صفةواردة بياناوكشفالامتقينكقولكز ؛دالفقيه

إفؤقة

الحقق لاشماطاءلى ماأأسست عليه

بلالوعدالا <سان الآبةواقليلمت لهذوىبترك مالابأس بهح_ذرات ابهبأس اولصمتة-ين بذكر
تةين ذل الا
تيثمفراطم لنماقام التقوىء ام شر .ه عزبزلانهم هم المنتفءون باطدابة وللوالمكن
فوألهتعالى هدىللمتقين اكفاه ,فانقلتكيف فالهدى امتقين واامتقوانلهمهتد ونقاتهوكقولك

حال المتقين من الا»ان

الذىهو ساس الحسنات
والمى_لاة والصدقة فهما

العيادات البدنية والمالية

للعز بزااءكر أبعمزك انهو كرمك تربدطلبالزبادةلهالىماهوثابت فيهكقولهتءالىاهد ناالصراط
وهماالعيار على غبرهما
ت
المستقيم (الذءنيؤم:ون,الغيب) يأصدىقونالغ.
ب وأصلالايمان فالاغةالتصدبق قالتعالى وماأن ألاترىالأنىنعايهالسلام
عؤمن لناأى عصد ق فاذافسسر الاان هذافانهلايزددولا,نقص لاانلتصد بقلاتنجزحأتىبتصوركاله

شارع عبارةعن ااتصد يباقلقلب والاقرارباللسان والعمل
انلفس
ناما
مسرة ونقصانهأ ترى وال
ر هم وفائدةهذا
ييث
غحد
ول ل
سلنةمن أه
لبسأه
بالاركان واذافسر اهفذانه ي بزدء يشقص وهومذا ه

وجعل الفاصل بين الاسلام

والكفرترك ال-لاة
وستمى الركا ةقنط_-رة

مهل بموجبالامانمن الصلاة
عيق
اىتلصد
ئرفلىة وهى اانلك_دق بقابهاذالمبجمعال
سظه
سن
ملاف
الح
رفعند أه ل السنة
الا
تيهخ
للاف
اأم
ومنا
والز كاةوالصو .موا لوحنجحوذلاك منأركانالدنهل يسمىمؤ
اذسلام فكانمن شأنهما
انهلابمى مومنالقولهصي اللهعايه وس( لاءزى إزانىحين زنوىهومؤءن فنىعنهاسم الاانأوكال
استتباع سات اشارات
را
فكث
كذل
وكان
ااة ص
كدةوال
بةادلاءان ٠ نقصانهوقالوا.تى قبل الزيا
الاءان كر
 70تون هنم::كامىأهل السنةاننفس التصد يق لايزدولا :هص والاءان الشر عىبز ند وينقص

باندة'لاعمالونقصانها موهذاامك نام بينظواه,رشوص ال اب والسدةااءتىجاءت بزادةالاعان
ونقصانهو بان أصلوم :ٍ,الاغة وقال بعض الحققين 'ن نفس التصد فى قدز دو شقص بكثزة الاغظرفىالادلة

والبراهينوة_إةامعانالنظ,

ذلك وط_-ذاون

'عماناله_ديقين' قوىواتمن اعانغيرهم لانهم

افنىهم ولائزلزل وأ..اغيرهم من اعلادناس فالبذسلكادليكثك_لك عافل ان نفس
.وة
عشسم
لانعتر ماهم
تصد اف أفىبكررذى اللّهءئه لاساو ,نهتمك لق غيره منآحادالامةوقيلانمأسمى الاقر اروالعمل اعانالوجه
ثلءداءلى علىاانلاعمالم نالاءان ماروىعن أنىه«ربرة قالقالرسولاللههلى
المناسبلانهمنثمرواا
انلةعايه سلالاءانْاضعوَسَعون شضةأفضلها قول لاالهالاانله وأدناهااماطةالاذىعن الطر إفى واغياء

شعبة منالاممانخرجافىالصتحيصين ابلكبسضسعرالجاءمابين الثلانةاالعىشسرةوالشعبة القطعةمنالشئ
عن 0
واماطة الاذىعن الطرهيوقعزل راولالشوك رجو كته والمامالكم0
نلامن فسمي
وا ل الاعان ماخوذ.ا

تألله

ا

والخضو ع فكل اعان اسلام واءسكل اسلاماعاناانم يك ٠ن عه تصديق وذلك ان الرجلقديومناما
فى لظاهرغيرمصد قفى الباطن (ق) عن ألىهر برةقالكارنسولالنةسلىاللةعليموسليوماارزالاناى

به
تته
اا ك
كومل
والل
فاناهرجلؤة:ليارسولاننهماالاعان قالأن'ؤمن ب

استةنى عن عد الطاعات

بذكرومكااهلعنوان طامع
فض_لهاتين العمادنين أو
صضفة مسسرودهة مع المتقين

تفيد غيرفائدتهااكةواك
ز بدالفقيهال كامالطبيب

دكون اراد لكين
الذن تنبو ن السياات

(يؤء:ون) صدفونوهو

القبعو ع اجعل ٠ن الاعان وهوااكبائلان! 1م

0
تمتلا:هومن نفسه

ولذلكاخةدمراا -كلاميان

واقائه ورس-إ وتؤمنبالبعث

الآخرقاليارسولالنهماالاسلام قالأن تعداللهولاتشرك بهشيأوتقم الصلاةالكتو بة:تؤدىالزكاة
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هوحفية "4

مه التكذ يس والخالفة

وتعد بتهبالماءلةضم:ه معنى

المفروظةوتدوم رمضان فاليارسولاللهماالاحسان قالأنتعبداللكهانكتراءفانتسكن تراءفانهبراك

أبأبهمى
ل
هومامهن
بعنه
غاب

الامتر مها فذاك من أشسراطهاراذا كانت طفاةالعراةرؤ سالناس فذاك هن أشسراطها واذاتطاولرعاء

والندور والحساب وغير

اقلالسو لعنهاراع_ل من الساشل ولسكن سأ_-دثكعن أشسراطها'ذاوادت
ماعة
قال.ارسولانتهمتى| اس
مهن االالثم لا رسولالله دبىاللهعليهوس اِناللةعندمعل
الوم فىالبفيان فذاكمن ثأسراطهاو سيجعسالا

ذلك فهو عفنى القاتب

الساعةو ينزك!لغيث و بعلماالافرحام الى قولهعليمخبيرقال ثمأديرالرجلفقال رسولالله مل الله ليه
0
جعاة» ه_لةللا عان وان جعلة >-حالاكانعه_ى الغرم ةواخفاءأى يؤمنون غائبين ع ن المؤمن به وحفيقته حيسن إلغيبوالاممان

ااصحيم أن يق رباللسانويسدق,الجنان والعمللبس بداخرفالاهان

تكاب المنزلهوالكتابالكامل (لاريب) لاشك وهومهدررابى أذاحصل فيكالريوبحةفيغة
مبئدأخيرها!تكتاب الأكىذل
الرببة قاللقنفس واضطهرابهاومنه قولهءايهال_لام دع بابر يابلكاالىير يبكفان الشكر بسةرانالصدق طمانبنةأىفانكون
الامى مشكوكافيه مانقاقلاهلنفس ولاتستقروكونه قا#ممصااصاتدطمانلهرتسكن و.نهر ايلبزمان وهومايقاق!انفوسو شخص
حلدلالة
لان المننىكونهمتعلقالار ونمبظنةلهلانه منوضو ا
يبرفي
ثرا
كدا
سبتيلغراق هوق
بلعلاىس
بالقلوب مننواثبهوانانف الرا

وسطو عالبرهالانحبيذثبنى لرتاب أن بقعفيه لناأاحدالايرئاب واهالميقللافيه ريبك قاللافهاغول لانالمرادفىابلاءالريب

حرف النى:فىالريبعن هوا”ات انهحتلاباطل كابزعم!لكفارو اوأولىالظرفلبعدعن ارادوهوانكتابا آخرؤيه ر يبلافيكاقال
قفولىهتء لاافليىها غول ففيه تفضيل مرالجنةعلىو رالدني باإنهالاتغتال العقول ك ناغتاطماهى والوقفءلى فيه«والمشهور وعننافم
وعاصمانوماوقةاعلىر يببدوللاواقفمن أ:,نوى خبراوااةتدبرلار يبفيه (فيههدى) فيهبإشباع كلهاءكى ووافقه حفصق
الاءقالفيه بوقالبيو بدماقاله.ؤداى
فيهمهاناوهوالاص لكقولك مر تبه ومن عندهرفدارهركا الف دارهومن عند وجب ز
الجمبينثلاثأحوف سوا كن ا'ياءقل اطاءواطاءاذاطاء المنصركةفىكلاءهم مننزلةالساكنةلان ا طاءخفية والىقريبمن|اسا كن

والناءنعء هاواهطدى مصدرعلى فعلكالبكاو «والدلالةا اوصلةالىلبغيةبدليلوقوع الضلالةفىمة'با :فىقولهاًرلئك 'لذينا ترا الضلالة
باطدى واتماقيلهدى (لامتقين) والمتقونمهةدونلانه كقولاك للعز بزالمكرم أعزك النهواً كرمكبر بد ططا_الزيادة علىماهو

ثابتفيهاوامءتةددكةوله )59( 2

اهدناالصراط المستقيمولأمهسماهم عندثارفتهملاااكتلاين اقبواسىمتقين

كقولهعليه السلاممن

قتل قتيلا فلهوسلبهوقفول
 4ع

'

1

الح عق وصدق فنحقق الظرع رف حقيقة ذلك ( هدى امتقين )اطدى عبار عنلدلالة رقيل دلالةبلطاف

 2 :دل

نس

الكتات اسممنأسماءالقرآن (لاريسفيه)

أىلاشك فيهانه..ن عنداللهوانه| اق والصد قوقيل

دلار
هلعوعاد
لبت
أقبلاطدايةالارشاد والنىهوهدىإلمتتين وقب
و

و| 11000 11

الشارف] 02

فاتقوالتقوى جمن النفس ف وقابةمماخاف واقيللنذوى فىعرفالشر ع حفظ لنفس ممايوثموذلك

3 05 :
والرض 00 6

برك الحظورو بعض المباحات قال!بن عباسالتق من .تقالشرك والدكبابروالفواحش وهوماخوذمن
ذا اشتد
الحد
افا
كدهو
ثةه
ينماي
الانقاء وأصله! لز بايلنشيئين يلاقتق بترسهاذاجعله حاجزبابنهو بي

لبن 0

بعل عدي

عىععوللببق
يفارلةبق
رهاءاءهم
ف
فعرليىقاانلشل

1

اليأساتقينا بسرول ابنهل اننةعلليه وسلم مهناهانا كنااذااشتد  +1رب جعلنارسولاللهصلى النهعليه

وسلحاحاسجزاا
0بينالنالناار
5بنننااوبويبنيناالفلدعدوف0ك 0نااللمنمةتق جععللاءتثالءتثال أأواومام اانلهلللهواحجتنناتجبناوناواههييههحاح-ا:بجزي١ناهو
وق لالمتق هومن لابرى نفسهخيرامن أحد وفيلالتقوىترك ماحم اللهواداءما فترض وقيل اقوى

ترك الاصرارعى المحسيتوترك الاختراربإاطاعة وقتلالتقوى نلأاراك نولاك تاباك 00

ق
ص
ان1ا7نله
نلى ا
كاديق || االتغوى الا0قتداءبإ:لنى ص_لىا -لنهعليهوس لو0أصصابهو :ق الحدي 9ث جاع التقوىف قو له2بعا
ن
عل
اهلدمىبارةهولفصحعةشبذ

بالعدل
ملتهدقىين
لفقي
لرنا
ال فاختصرالكلام باجوائهاعللىطر بقةالىذ ك
ضدىلبعد
ااطه
للقيللهصداىئر بانالى
فلغة افسامعل من قوطم وقاءفاتق فغاؤهاواو
را اينوسنام القآرانبذكراولاياءاننهوالمتتىال
ألى
زهو
لىهى
االت
معان فهبتصد براللورة
ولامهاياء وباذنادت منذقلالكبافتتاعللواوتاء وأدتمتها ف التاءالاخرفىقات'تتى والوقاية فرط الصيانةوف الشمر بعة من يق نفسه

تعاطىم ياسدق بهالعقوبةمنفأعولترك وح لهدىالرفع لانه خبرمبت_دأمحذوف أوخبرمع لار يبفهيذ لك أوالتصسّعلى الحالمن
ذةلك السكتاب جلة
قل
اءفىفيه والذىهو رسخ عرقافلىبلاغة أن تال ان قولهامجلةبرسهأاأوطائفة م حنروفب ا:لمفتىهاتو
طا

ثانيةولار يهبثفايلث ولهلدمىتقين رابعةوقدأصيب بترتيبها مفصل البلاغة حيثجى عمهاءناس قةهكذان غير حرف عطف وذلك
اعننقيبعةضمتتحدة بالوالىمعتنقةهاوهل جرا الىثالثة والرابيهان ذلكاننهه أولاعلى انهالكلام
ا بلعضنهاب
فذ
جسهامتاآخية آ
ر
يبهم
شحدى
المت

وت
عب
نتا
مالك
لانه
ايهب
ال

بغابةالال فكان تقر 5الجهة|اتحدى ثمتقعنه أن تشبث بهطرف من البفكان

اولقيفليم لذنك قاتلفتىبحبقخةتر
للشعبهة
شهادة وتسجيلا يكالهلانه لكاال كل اللحقواليةين ولانقص أنقصهاللباطل وآ
اضاحا وى شههةتنضاءلافتضاحا ث أمخي عرنهيانه لهلدىمتقين فقرر بذلاكو,نهبةينالاحومالشك حولهوحقالايا.:هالباطل من بينندنه

ناظم الرشيق من نكتةذات جزالةففى الاوى
لهذ
امت
ات ونظ
لرتب
ااالت
ولامن خلفهم تح لكل واحدةمنالار بميعدأن رينت هذ
الحذف والرمنالاملطىلوب بالطف وجه وق !اثانيةماف التعريضمن اانفخاءةوف الثالثة مناقفدىىالر يبعلى اظرف وف ارباعة|الحذف

ووضر المصدرالذى هوهدى موضع الوصف اهلوذهىادكآن نفسهدانةوارادهمتكرافغيءاشعاربانههدىلايكتنهوكانهلهاجازف ذكر

شناوسر ةبمل كورةمنهاوقه عامت ان معظم الث يغزل خزلةكلهفكان النهنهلىد عدنىلع|ب الالفاظ النىمنهائرا كِب
كج
ملا
ها
ع

9

4اياهم واءاجلوت مفرقةعلى |ا-ورلان اعادذالتف> .ه على امتحدىكلامهماشارةالىما اع من التببكدتط_موالزام الى
ىالغرض وكذا
وم لال

ال

أعداد حزوفها مل

ص

ك1

 0ردفىاله رآنفا اطلوب منهة_كين

وف ون وطه واس وس

'لتكررى!!؛“فو سوءر

بردو /نيع علىونبرةءواحدةبل

و<دم وام والر وطسمم والاص واأر وكدعص و<م

عسق

:وحرؤينوثلانةوار له وجسة كماد ةاؤ :نهم فى الكلام وكاانأ بنية كته لى حرف وحرؤين الىخدة'حرى

صانة
معت
لوق
احيث
!نه
ذم آ
كث وا
وسلا
الم

ها
رفى
وية
عدآيمةادو؟ ذا الرلمت
وآدر

بهو لف 00

(١؟)

ا ختلفت

ؤوردتعلى حرف
فسلك ف الفواع هذا

الس وطسم آنةفى-ورتماوطه

فالالف مفتاح اس_مه اللوهاللام »مداحاسمهاطيف والميممفتاحاس_مه يد وقيلالااف؟ لاء'للهواللام ْ

وس العا وطس لنت

ا آنه و<م آنةفى سورها

ذ ان العربنذكرحرفام كالمةتريدكاهاقا للراججن
اطفهوميمملسكهوإنيهذ
أ

قاتطاقق فنالت قاف ه لاحى أنانسيناالاجاف

كلها وحم

لذن

عق

كوافتاناف أى وقغت فا كتفت جزءا لكامةعن كاياوالاياف الاسراع فىااس_برقال ابن عياس المأنا ووكيعص آنه وص ون
وق ثلائهالماهد آنة وهذا
وىألناكلر و.-
قتر
اللهأعلموقيلهى امناء عطاك لواء  -اناس تأليفه عدو|ااانمنمهالاعظم تألا
ون فكون 2وعءها ارج وكذك سارهاولكىم 0فاجءاوقيل أسماء [-ورو ندقال جاعة |
من المحققين وقالاءن عباس هراقسام تقل أقام اللنهوذهاروف لشمرفهاوفذاهالامهام.الى ا

ْ

عند الكوفين ومن

عداهم ليعدث_يامنها آنة

قارتاءصارعلى بعضه'وان كاانور'افدهوكانةول تقارلأ --4+لله وه_ذاء إتوقيلا#ال
الاعلي

ته
احسنى
فه ال
صسمائ
وزلةوأ
المن
ائكقراتالوز 0م

ا

لاقياى فيهكهرفةالشور

هرا ا

ها. .قولهفائواو هن .لوو آبةبعشر ورم ةفزو
ال
دالى
عهتع
فالاو ح المحفوظقيلانالل
عنهاأئزل هذ هالاحرف و.عناهانااقر ل

«والامن ه_ذهالاحر فوانهمقادرون علاة كان حب

و يوقمعلى جرعهاوقف

العام اذاجلت علىمعنى

أنتأتواعدله فاماعمزم عذهدل ذلك علىانه..ن عند اننهلامن عند الدثمر ول لا عركوك نام

هتسقل غبرحةاج الىما

القرآن وأرادانهصلاح بعذهم أنزلهذهالاحرف فكانوا اذاسمءوهاقالوا كالتي.يناسمءوا الى
داغذاوا اليءوسمعوه رسخ فىقاومومف كان ذلك سببالاانهوموق “ااي ل عير
ماعحى ءبه مأدف

بعده وذلأك اذا ليجل
أمياء دور 0

عةولالحلقفق اتدامعطانهامعلموا أنلاسديل لا<_د الىمعرؤة خطابهالاباءترا فهم بالكو زءن «عرفة

شق بالادوات' وجعات

فمنزلة فى وئل!اسورأر بعةءثمر حرفاى:موءشر بن
كد حقيقة +طابهواعلمأن وع الاحرال
والحاءو اقاف
سورةوهى الالف واللاءواامموااصادوالراء وااسكاف واطاءوالءاءو لعين وااطاءوا لين

ركد ونا ار احكناء

والنونوهى صف حروف 1م وس أت السكلام عل بىاقيو'فىم واضعها شااءن'للهتعالى  0:وقولهتءالى

فله المالنهأى
كوقو
ذ
هذه ألثمابددأ فقال الله

(ذلك الكتاب) أىهذا الكتاب هوالفرآنوقيل فيهاضماروالمدنىهذا السكتاب الذىوءدتك به لااله الاهو الى القيوم
ةراع 0

لنلهةدوعد ل
واكا
_د
ءب
وتا
ىلت
ذك ا
لاذل
اهن
أنزلالفرآن قال

وة .لان الله وعبدنىا -لان مزلكمايا
بهنك

ورت-ل رسولامن ولداس_معيل قاماهاجر الحا
ب
ل 0

والح

وان عار

راب المدف_ةو مهاءن اأمهود

ن
-2لى
!ننه
رزل أنهتعالىه -ن هالآبةالم ذلك | كت بأىهذا | 1الى وعد

«ومى ان أنزلهعلىالى الذىهومنعه

2

الردقاما

رك

ل

6-0عو

مدال السبدكنيية لاجتماعها فسمى كنا تكدالالاه 2ه 1

0

ل

وطذه الفواتم -#ل ٠ن

الاعراب فمن جعلهاأسماء
للورلانها 0

الا-ماءالاعلام وهوالرقع

اعلاىبتداء أوااتصب أو

ل

أوإلقدرات و
لةعد ق
»لاحل لاحم
ىللغتينومن علهأسمالءل ورم بتصورأن يكونط حل فىمذهره
بمتزلة النهواننهعل ا

:

(ذلك

الكاب) أى ذلكالسكتاب الذى وعدبهعلى لسانموسى وع-ىعام_ماا! سلا1».وذلك اشارة ال اىلروائماذ كرامالاشارةوالمثازاليه
١

مؤنث وهوالورة انفكا ان كن تم كنذلاغ مع 'د#ومسهاومس ماهل رَاحواء 00

داةت ان

سنت

فالاشارة بها!لىالكتاب صر لاناسمالاشا رةمشار بهالى الحذالواحم سند انهولعت دكار ان أوذ1كفاوكل+؟ص.نذاووجه
تالبك ذلك الكتات .ع لمان جداتتَالاسما

ذلك هوال ااب السك

ِ

جات رذ ووا4-لة خبرلاء | 24.الاولومعناءأن
ةا ن>كوناله ةد أوذلك مبة 5 .أماوات؟

0مه

لادوا الرجلاى!-١١كاما لف الرجواية الجامع لما؟ ون فالرجال
ققوصك
نهنا
'دات

هن صيضيات الحصالو' ن يكونالخبرمبتداح وف أى هذءالمجلةوذلك الكتاب ج-لذاًخرىوان جعلتالمعنزلةالصوت كانذلك

(بسمايتهالرحن الرحيومنظالئرمه)اأسماءسمياتهاالحروف الموطةالنىمنهاركيتالسكلمفالقافندلعلىأولحروفاقلااللف ند
دلى أوسا حروف قالو الام ندل على الحرف الاخ_يرمنه و5فلاكماأمهها والدلب علىانهاأسماءان كلا.مهابدلعلىهعنىفىنفست

انت سكونز بدوغيرهمن الاسماءحي
و يتصرف فبوابالالةوالتفخم و باتءر يفوا!تكير والهموالتص_غيرء مهعىر بةواءسك
اس
ببن
عل ا
لهااعراب لفقدمقتني وقل انهامبنية كالاصوات نحوغ-اكفاءىةدوتالغرابثم!+هو رءلىأنها أسماءالسوروقا
هلاي
رضى اللهعنمماأف-مادنهبمذ»الحروف وقالبن م_عود رضى التهعنءامهااسم النهالاءظم وقيلانهاء.نالمتشابهالذىلايعلنأو ل ا
تندر
لغرآ
اال
كدىب
نتح
كتاءدلباديقاظ او
واملاساملياتعممكادمءةياواءوامج'وة_.ل ور ودهذهالاسماء علىءا ال

بك انظ فىان هذا

لمتلوءعليو .وقدمحزواعنهعن (* ؟ )رهم كلاممنظوم٠ن -إنما::فلمون منهكلامهمأيؤديومالنظرالى أن تيقنواان/تنساقطمقد رم

سإحا
ل--”-”--ب_كلللللللللللللبللللللل(لممم)ااّ-يِ-
دونهوليظهرعزهمعن أن
وءثرو نكامة وخسة وءسرون اف حرف ونجسما؛ :حرف

يأنوابئله باعلمدراجعات

| ةطاولة وهم أمراء
الكلام الالانه لس مدن

هىا)ة (م) عن أبىامامةفالسمعتر سولاننه هل اللعهليه وسيقولاقروًا القرآنفانه
فإفضصلل ف
ال
بيأنىبومالقرامة شفيءالاصحابهاقرؤا الزهراو ابلبقنرةرآ لعمرانفانمما يأنينبوءالقيامة كانهما

قان من طبردواف كحاجان عن <هماهما اقروًا ارلةبفقان'خذهاركة
رام
اانفوك
مابت
مامتان أوغي
كالباممروابةكلا م خاتى
القوى والة_در وه_ذا ور دولا طيعهاالبطلةقالمع'و بسةبلنام فى انالبطلةالسحرة (دولهاقرؤا الزهراو بن)

القولمن الخلاقةباة.ول
#خزلوفيل اا وردت

الور .ه_درة بذاك

ليحكون أولمابةرع

سميةابذاك لذو اريهقال!-كل ةير زاهر (قولهكأنوماتهامتان أوغيابتان) قالأهلالاغة
الغمامةوالغرابة كلم أظل الانان فورقاً>4_-من سحابة وغيرهارامنى انوناهمايأق كغماتين

(قولهفرفان منط-يرصواف) الغرقانالجاعةمن الطبروااموافجعصافةوهي النىرامفأجا<تها
اعلنطدتران

كاجان الماجة المادلةوا تحاءمةواظهاراعكةوالبط|ةالء<رة كاجاءفى! لد يمينا .قال

الاسماعمس ةلابوجهمن

يلخلديءثلى جوازقولسورةالبقرةوسورة آ لعران وكذاباقالسور
دلولفاى
أابذطالجاء بالباط

الاعراب ونقدمسة من

ةالنىيذ كرفيها البقرةوكذاياق السور
وانراع
!ن!رق
اتةلدمي
قاا
وأنهلا_كراهة فوذىكلركهه ا بيءض
والدوابهوالاول و بهقالال+هورلورودالنصبه (م) عن أفىهر برةقالةالرسولاننهصل التهعايه

دلا الامحاز وذاكان

النطق,اهروف :ها

كانت العربفيهمسمو بة
الاقدام الابون .هم

وأه-ل الكتات علاف

وسل لاجعلواب.وتكم مقابراناك.طانيفرمن اتلايلبذىتقرأفيه-ورةالبقرة » وء:هقازقال
رسولانلة دب الله ليهوس لك ثئ دام وا نسنامالقرآن -ورةالقرةوفيها آنةهى سيد ةآىالقران

آبة:الكرسى! حارلجتهرهذى وقالحديث غر يب (إسمماللةالرحنالر<-م) قوله:زوجل (ام) قبل

انحر !وطفجاءفى أوائلالسورمن المتشابه الذى١سأثراللبهعلمهوهى سرالله فىالقرآن فنحن نؤمن

ق رضىاللهعنهفى
دراياص
هباالافباانل؛ بوبك
ظاهرهاو_:كل العمفيو الىانتهالىوفاد ةذ كرهاطب ل

النطق بأساىالحروف
فانهختص عن خط وقراً
وخالطأهلالكةابو م دفوةوصفوةهذا الكتابحر وفالتهحى وأو ردءلىهذا القوله,لأانبجو زأنالخلاطه_عبادمها
لايعامونوأج.بءع:ه بأنهجوزأنكاف التهعباده» الايعقل معنامكراىلجارفانه4الايه_قل :٠عناء

آاننتةأفوائل الون وفالع ىبنأفىطال
رسر
قر و
5ابس
كل ا

منومركانمسسئيعد امن

الامى التكام مها استبعاد
الهعاوااتلاوةؤ_كان َ

رضىانةعنهان! كل كن

هالحروف>سالاء ن ماولا.ازم البحث تنهاوقال
كذ لك هذ
والحكمةفيههوكالالانقيادوالطاءة
هفامة اح اسممنأسماءالنه تعالى
نحر
مل
|فيهافقيل ك
هءىر وفة اخل.تانلىثفموا
آخرون من أهل العمم

فالااف
النطقبذلك مع اشتهارانهلم يكن من!قتبس ث.أمن أاه_للاهقحاكصيصالمذ كورةفالقرآن'اتىم-:كن
أصساى
ٍِيش ومن بضاهيهم فىم من الاحاطة بهافىان ذلك حاصللهمن جوهشةاالوهحى.:لصحة نبونهواعلمإن اذ كورفالفواتم ف ن

حتروف امتهموى الالفوانالاموا'جموالصادوالراءوالكاف واطاءوااياء والعينوا اطاءواين والحاءوالةاف والنونفىنسموعشر بن

سورةعلى عدد حروف ال م وى مشّماةءلى |نصاف جذاس اروف فن 'لمهموس أصفهاالصادرالكاف واطاءواات_ين رالحاءومن

طدفها الالف والكاف وااطاءوالقاف ومن الرخوة
ةثندب
انج روة نضفع الالفو الاموالمم والراءواوال لطعيانءوالقاف والياءوالاون ومن ال
ن فصفها'للاموالميموالراءوالصاد واطاء والعين وا!ل-ين ا هاءوالياءوالتون ءمن المطبقة ندفهاالصادوااطاءومن المفخمة نصفهاالالف واللام

وا مم والراءواا_كاف واطاءوااهوينال_ينءا لجاءوالقاف والياكوالثونودن استعلية نصفها القاف والصادوالطاءومن ال.نخفظةتصفها
الال واللاموالميموالراءوا كاف واطهاءوالياءراالعينوالسين وااءوالنون ومن حزوف القلقإة ن فمهاالقاف والطاءوغيرالمذ كورةمن

 ١ولاالضالين)ب ل
دم ا
نلفددنأنعمتعليوميعهأىنالمنعغليومه املذينساموامن غضباللهوالضلالأوصةة لينبعنأىنهمجعوبأينالنعمة
المطلقة وهى نعمةالاء.انو بينالب_لامةمن غضباللهوالضلالوا ةساساغ
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وقوعه صضفة لاذرن وهومعرفة وغير

لانهرف بالاض.فةلانهاذا

| المؤمنين وانمايلحق الكافررين (ولاااضالين) وأغيىرااضالينعن اط
ادىاوضصللال الغيبو ب |ة

وقع ببن متضادين وكانا

لبلمناءافذاغاب فيهوهلاك وقيل غيرالمغذوب عليومهم |ابووودالضالينهم النصارى
االلضل ا
واطلاك بق

مو رؤتين ترف بالاضافة

عن عدىبنحامعن ال:نىصلىاللهعليه وسل قااللبوودمغضوبعام .والنصارى ضلال أخرجهالترمذى
وذلك لانادنهنءالىحكمعالبىوود بالغذبفقالمن لعنهاللوهغطبعليهوى علىالنصارىبا!ضلال فقال

تحوعهبتمن المركةغير

الكون

قيل غيرالغضو_عايهم بالبدعةولا!اضالين عن السنة واللهأعل
ولاتتبعوا أهواءقو.م قدضلواءن قوبل

والمنهم عامهم

رالمغذوب عليهم متضادان

حفاتحة وفي»مثانان6ة لاالاولى)ة السنةللقارى'به_د فراغه من الفاتحة أن
آصمليفن و'ل
ف
تقول آممفيصنولاعنها ةوهو كف وفيءاغان الم والقصرقال فق » و ير-ماللهعبداقالكمينا

ولان الذين قررب من
ال.شكردلانه مبردبهقوم

ب وقال فىالقهره مين فزادالل بأسننانعدا » مهىآمين 'لاهماسمعواستّجب وقالان عباسمعناه

كذلك مكو نوقيل هواسممن أسماءانلتعالىو قل هوخاانتلمهتهالى علىعبادهبدقمبدعنهم الآثام(ق) اوغعاينهرمالمفضوب علوم

عنأنى هر برةأنرسولاللهةء_ل التهعايءوس ل قالاذا أمن الامام فأمئوافان من وافق نامي:.ه ثامين

ينه
نم م
ذتقد
الملانكة عه لهبا

فريس منالمعرفة [اتخصرص

قال'بن ث-هاب وكان ر سول اللهصل اللهعليهوس-ل بو لآمين وف روابة

الخاصل لهياضافته فكل

للبخارىالاانمام ارذأاغة_يرالمفضوبعايهم ولااضالين فقولوا آذمايننالملا_:كة تقولآمين فن وافق
وه واختصاص من
تالءيانهكنامةينغفارلهمانقدم ٠ن ذنبه (قولهفن افقتامينهنامين الملانكة ) معناءوافقهم ىوقت
وجدفاستو ياوعايهء الاوف
ا
ال أمين فا.ن مع:امينهموقيلوافقهمف اىاصفةوالشوع والاخلاص وا'قولالاولهوااصحيح اختلذو
محلها التصم على المفءواءة
هفؤىلاء!للاكةفة لهم الحفظةويقلرغهم منالالاكة (قولهغفرلهماتقدممن ذنيه) يعنىتغة له
ول الثانية الرفععلى
الذثوبالصغائر دونالكباثروقول! بنشهابكان رسولاللههلى النهعايهوسلبقولآءين معناهانهذه

صيغةتامينهصلىاللهعليهوسلم

هب مالك وااشافى وأجد
ذة
فةالف
ع اللمسشلاةلشانيةفىحماالفاحة)مداناف العاساء فىوجوب ش.اء
وجهورالعاماءالىوجوب الداعةوائهامتعينة فىالط_لاة ولانحزىئ؛ الامهاواحتجواعماروى عيادةن

الصامت ان رسولاللهصلىاله لي وسل قاللالاة ان ليفقيهرابافائحةالكتا بأ خرجاهفى!اصحيحين
ويحديث أبىهر برة من صللىاة /يقرفابهابفاتحة لكاب فهى خداج ثلاثاغيراالمحديث وقدتقدم
ففىضل سورة الفاتحة وذهبأ بو<:يفة الىانالف تحةلاتتعين على المدلى بل الواجبعايه قراءة آنهن
القرآنطويلة أوئلاث آنات قصارواحتج بةولهتعالى فاقرؤاماتسسرءندو بقوله د_فىالله.!-ءوس_لى
حديث الاعراباىاقلمرسأى#عصلااتتهسمسرءعك من القرآنأ خرجا.ف اىلم.حيدين دليلا+هورماتقدم
من الاحاديث فان قلاملمرادمن الحديث لاصلاة كاملةقلناهذا خلاف ظاه رافظ الحدبث

وف ابدل عليه

حديث أنىهر يرةفالةالرسولالنههى اللعهليوهس لاتجرىصلاة انلبرقأفيهابفاحة لكابأخرجه
الدارقطنى وقالاسناده جميح وعن» أن رسول النةصب اللهعليهول أميه انحرج فينادى لاصلاةالا

بفاتحة الككةاب

فازادخراجه أ بوداودواجيب عن حد ايلثاعرافىنانه ول عاللىفاحدفامهامتسسرة

أوعلى ماازلافداعلتىحةأوءلى العاجزعن قراءةا لفاتحةواللهألم
بإتفسيرسورة البقرة
هنا
الىن ا
فيها
قالابن عباس هى أولمائزل ,ال.نةقيل سوىآنةوهى قولهتعالىواتةوابوماترجعونة
بزتلبومالنحر يمكةى > الوداعوهىمائنانوس توقيل سبعونمانونآنةوستة آلاف .ماثةواحد ى
1سا

سق لاس

سم سم سم لصم سوق ص مو مصمموا مطم صسص
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وائزال العقو بههم وان
ذضذب على مانحت بده

وقيل المغضوب علمم -مهم
الهود لقولهتعالى من أعنه

اللدوغض عليهوا اذالون

هم التصارى لقوله نعالى

امسزقابلئدة
لوا
وضا
قد
عند البصر بن للتوكيد
وعءندا|-كوفيين هى ععنى

غير» آمَيِن صوت سمى به

الفعل الذى هو استحجب
56ان رو بدا اسم لامهل
وعن ابن عياس رذى الله

عنهما سالت رسول لله

صلى الله عليه وسلعن معنىآمينفقالفعل وهومبق وفق_هلغتانمد ألف.وفصرعاوهوالاصل :المدبإشباعاطمزةقاليارب لاتسلينى حمها
ا الئهمايسابعدأ»قالعليهالسلام لقننىجبر.ل آمينعنذفراغى منقراءة فاحالكتاب
إٍ أبداهدوبرحماننهعبداقال]ميذاوقال »مين فز د

اكمعلىالكتاب وليسمن القرانبدايل| نهميمدت ف المصاحف زسورعلا قرةمهد نيهوهىمائتان وست أوسبع وغانونآبة)
وقالانه ك ن

لن الاعراب وعندا لهال هواسم مصمر
هم
لولا
سمءو بهاسم مضه روتكاف حرف خطاب عد سدموبه
واياكستعين )اياءندا اومل

نم اييافاليهلانه رشبه ا.ظهر !.قدمه اعللىفعل واما ءل وقالالكو فاويناك دكا" سم ونةا عر

 0سك

بالعبادةوهى أف ى
هغَابةا *ضو :وا'دان وم لك بطابالمءونة وعد لعن الغييةالى الخطاب!للتفاتوهوة>.كونما
ملرغيية إىالخطابو.ن

عطويباةلله لذىأرسل الرياحفتنيرسحاإفسقناموقولاتيى؟
الغيبة لىلتكامكةولهن» ال حىتى اذا ك..تمفى'لفلك وجر .وبنبقمو.بلره
ءد هونام!لحلىول ترقد:تبلاتهوباايلة» كايلةذىالعائرا رمد وذلكمننيأجاء «وخبرنهعن أأىالاسود
قيس تطباوالللليااك
فيات النلاثةحيت /بقل ايلىو بتوجاكوالعربسة -كثرون منهو يرون!! لكلاماذ 'اتتقلمنأساوبالى أساون أدخل ق
التلفتاب
فا

القبول عندالسامع وأحب -ن تطر بةلنشاطة واملا لاستاذاذاضقاته وقد دض واقعبهغوائدواط ثف قاماتتضح الاللحذاقالهرة
وااعامء ا:نحار يروقايل ماهم
سمل
تظا
تلك الصفات الع

١3 (١
ل

ومااختص بههذا الموضم أنهلاذ اكلحرقيق.اله_دوالئناءواً جرىعله
حا

الع مساوم عنليم الشأن أحداسواك واإعبادةغابةااتذارمن لعبدمهباايتعظيمللبرسبدانهوتءالىلاناهلعظيمالمةد لاعبادة
ل

الور

والاستعانة

لت

ولافةءمل العمادة الافىالخحضو ع للهتعالىلابهموى أعضام اأنعموهعىاجادالم دمن العمالالوجو

عداءيدينه كانالسد سو يموع واوا

ا

ىبادتنك
نستعين)أى منكنالبالمدونةعل ع

اىدة
لعاعنةبعل
شفوطب ذلك المعلوالمي و على جيع أمورنا افالناقلستعانة عالىعمل !ننكاون قبل الشمر وع فيهفلأخر الااست
 2اوالحسكمة ويهقات كردوافيهوجوها أحدهاانهذابازممنيجعلالاستطاحةقبلالفعلونحنمحمدالله
0 7
ّْيامن هذه صقاته تع نايراك ||عل التوفيق والاستطاعةمعالفعل فلافرق بي اسلتقديموالتأخيرالانالتىااسنتعانة نوعتعيدفكانه

0

ذ كرجلةالعبادة ولامذ كرماهومن تفاصياهاثانيا الثااتكان لعبديةوال رعت ف العبادءفانأستعين
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فهبخدروذلك مئزلةعظوة
لن
اياك
هال'
لذاق
صبدا
بتكعملاىمها فلاءنعنى من اتامهامانع الرادم'حانلع
ا
فصحصل سيب ذاك الكجبفاردفذلك بق لوهاواياك بطي زولك ال املبسدس:لاك|!عيادة

قلم
ساط ا
مالصر
الحا  69ال اىلاحانة (اه«نا
9
أولنظاملآىيقد الر

) أىارشدنا وقب” :تناوهوكا نقولاغا قمحتىأعود اليك ومعناهدمعلى

عألذيه وهدا الدعاءهن المؤمنينمع كونهمعل اىطداية؟ه-فى سؤرال١١ديت وطلب منبد طداية لان
ما

0

بللغاقدم الالطاف واطدايات منالهلا:تناهوىهذامذه بأ عل السذءوا لصراط الطر بق قالجر بر

أطلقت الاستعابةاتتناول

7
لن
ااه اندرو ة
ل |أأى عل طر ةخسن فا
سعتبايض دلودوسبالناسلاام وفر هو
0لمم )| 0
الا
ا
0
نو
فيهو >وزآن وا
اقهيلاهد ناصراط ال حةيّن لاحنة (إصراط الذين نعمتعلبهم) هذ' بدل منالاول
ملجعاءة
برادالاستعانة نهو بتوؤيقه
تلىاداء العياد توكون أىالذدينمنفتعليم_مباطد ايةوااتوفقىوه .للأندياءوالؤمنونالذينذ كره ,اللهنءالىفىقولهفاوائك
قولهاهدنابياناللطاوب من

معالذينأنمالنةعليه-مدن النديين وال_د فينو60

المعونة كانه قيل كيف

وعيسى القد
ليونشأيوورا
قويل
نلدخه جاب جد سل الت عاوورس وا
هل
ينه
0 0

لمر
اميك فاو لأسن أ يغبيرسراط لين خضت عل
سا لدحو

وقالا.ن
ل

00
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الصرااط المستةيم)أى يتنا صالنىتهعل» وإ اتقوا الغضبفانه جرةتتوقد قاب اب اندمالمتروا الى!تتفاخ وداجه وجرةعيفيه
عن وبا الوا
2
:

واذاوسف الشةبه فالارادم_:ه الانتقام فقطدونغ_يرهوهوا نتقامهمن العصاة وغضباللهلالح ق عصاة

كقولكلاقائمفمحنىأعود األيىكانيت دلىمداأانيتهأواهدناق

لاستقيال كاه يتناق

"الوكين

الحال وهدى تعدى شنفده الىمفعول واد فاءأتغد بهالىمفعول] خرفقد جاءمتعدياالهبنفسهكهيذ الاآيةوقدجاءمعدياباللامو بإلى

|لعهكانه سرط الابلةاذاسلكوه والصراط
كةولهتعالىهداناطذاوقولههدانىر بىالىصراطمسةّقم والسسراطالهادةمن سرط الي !ذا بت
من قلبالسينصادالنسجانساط
|اء فااىللاطبصمااقدلوانالضاد والمااءوالظاءمن روف الاطباق وقد:نهمالصادهوت الزاىلانالزاىالى
فلىكلمةوااباء ون بادا خاامةرينلغة
الطاء أقربلاوءا جهورةانوعى قراءة حزةوالين قراءةابنبكثيرفكل؛القراارن وهى الاصل ا

ىق وهوم|ةالاسلام (سسراطالفدين أنعمت
فريش وه اىلنابتةفى الف الامام و بذ كرويؤنث كالطروابلقسبيلوالمرادبهطر ا
عليو) .بدلمن اأصراطوهو ف حكنكربرالعاملوفائدنه'لتأ كيدوالامةاريانالصمراط المتقيمترهس براط المسامينلبكونذاك
شهادة لصراط ا مينبالا-تقامةءلى أبلغوجهوآ كدهوهمالموْمْ ونزوالا ندياءعليهم السلامأوقومموسى قبل نيغيروا(غيرالمةضوب عليه

ولامنزن ثقولربه
هىرج
لشىمن أنبر بن
ارب
حلمبن ق
ىفوسلسففوايان لأنبربأىرج
اك وبمنه
لمال
نبال
(ربالعالمين) الر
بهرر بافهورب و بجوزأن>كون وصفاباله_درلابالفة كاوصف ادل يوطملقوا اولرحبادلاهفوىهالولفهالء.يدممالتقييدانهر بى
)١ (
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عم لك وجوده راماجم

والاصلاح يقال رب فلا نالضيعة.ر مهااذا أصلحهافالئه تعالىمالكالعالمينومىبو وه صالحهم ولايقال
بأواورالنونمعانهوغتص
بصفات

العقلاء أوماى

سوىاننه تعاى فيدخل فيه جيعالخاىوقال|بن عباس هم!إن والانس لانمهمالمكافون بالخطاب وقيلالعام
حكمهامن الاعلام لافيه

و

اال لبتمعالملامهالائءةلوا
امملذوىالعلنالملاامكةواينوالانسوليق
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فوة_ل عانون' اضعالار بءون الفا افلىبرومث لهم فاىلبحر
لئةبر
اما
الفعالم ستتائه عالمافلىبحروار بع

افبالا ك.فسطاط فصهىراءالفسطاط
ران
خهر
وقه-لل كانية عد ألفعالالد نيامنهاءالموا< ومااااع
نهبدذلاكلعبى الخال س_.دانه وتعالى
امى
الخيمةواث_تقاق العالممن العللوة -.لمن العلامةو'ل:اس
(الرجن الرحيم) فالرجن هوالمم ع الانتصورك_د

ورك

النعمة من العرادوالر<يم هوالمنعم عابتصور

معى الودفية رهى

لدلالةءلى عنى العل(الردن

الرحيم)ذ كرهما قدمس
وهودليل علىان'لتمية

ناتمنالفاح اذلوكانت

ددور:لك النعمةءن العرادفلايقالا يراه رجن و يقالاغبرهمن العبادرحم فآنقاتقد سمىمسيلمة
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فافائد نكر يرههناص ثائيةقاتليعلمان العناءه بالرحء_:أ كثرمن غبرهامن الامور وان الاجةاليها

ر
ك الى
بنهوتع
|| كثرةنيه سبحا

برذ كرالرةعلى كثرتهاوانه هوالمتفضل بهاعخلىقه ف قولهتعالى

(مالك بومالدين) يعنى أنتهع الىصاحب ذلك ايوم الذىيكون فيه الإزاءوالمالك هواصءرف بالامص
والنهى وقبلهوالقاد رءلىاختراع الاعيان مناعد م الىالوجود ولايقدرعلىذ اك الااللهته الىوقيل
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واقوله من الملاك الووم

داكس
لكمال
ومل
ولا نكل
مالكأوسعمنملكلانهيقالمالاكالعبدالدابةولايقاالملك ه ١ذ الاشياء لاملايكونماكادي الاوهو
كل مالك ملكاولا ناص
اكه وقديكون مالكالديءولاماكهوة يلملاكوى لانكل ملاك .الاك ولبسكل مالك ٠.ل-كاوقيلهما
الماك ينفذ على المالك -
بعنىوا<_د مل فرهين رفارهان فالابنعباس مالك بومالدين قاضى بوم ال+ساب وقيل الدينالجزاء

بقع اعلخىير والثمربةالكاندين ندان ولقهو بوملاينفع فيه الاالدين وقيل الدينالقهر يقالد ننه

دون عكسهوقيل المالك

أ كثرثوابالانه؟ كثرسروفا
قفذ
فدانأى قهر نه
الفتانلمخص بوم الدينبالذ كرم بعكونهتلكا للايامكلهاقا تلان ملك الاملاك وفرا أبو<دفة والحسن
يومد زائلفلاملكولاأعى بومئد الالنهنءالى كاقالتء.لى الك بومة_ذ اق لارحتن وقال مناملك اليوم

فرالدالنيذاآاحسادباملاث وذلاك علىالجازلااعلىالحة.ة©(:نول تعالى(اياك
للهالواحد القهاروقد ب مى دا

رضى اللهعمماءلاك (بومم

نهبد) رجم منالحبرالى الخطاب وفةاذئدلاك منأواللسورةالىهنائناء والثناءفي الغيب .أوف ومن قوله الدين) أى.وم المزاء

و.قالكاندين تدان أى

لهاضمارا أى قولواااباك تعيدوالمه_نى اباك تخص/العيادة
اناك نعيددعاء واالخطاب ف الدعاءاولىاوفؤ_.
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كانفء ل >ازى وهذهاضافة

وقيل!لعبادة عبارةعن الفعل الذى بؤدى بهالفرض لتظام اللهتعالى ول العبداياك تمعنداءلاأعيد

الانساعكقوظم
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للالمىه'
ينلهانا
اشخصيص دبومافلدب
ابن
ولد
( - "(١خازن)  -اوك ) #ياسارقالال أهل الدار »األى نااملكركاء فىبوما

لةانهأر يدبهالاستمراارفلكاانضتاف<:ة.ة :.فساغ
ةاف
ياعةلاض
ةلف
حم ام
رةا
ياف
وحده واء-اساغ وقوءلهلصعفرفة معأغناض

أنيكون

وماب
لهثيو
بلحىااننههوتءالىم نكونهرب-إكأاىملاالءالمان و منعمبالنعمكاماوماا-كاللا ماركل
صفةامعرفةوهذهالاوصافالتىاجر دسحع
وه لتلنمفد لولعلىان سكا نهف «صغانهليمكنأسجدأحقمدهبلليدوااثناءعلب (اباك تفيك.
ع والعةاببدالدلالةعلى اختصا صاليدهفىق ل

التفشيل وهورقعمبالابتداءواصله النصب فورقئ”بإضمارفمله عألنىهمن
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مضمرة فىمعنى الاخبار
كقوطم شكراوكفرا

يري أ ا ا ا ا ل

م

*ن ااقرآنأواقئلالسورلا كبو هاوكان حكمهاحكآمين
اىلحجكهر بالبسملة والاسرار 'اذائيتأتقدم من الادلةأنالبملة آيةمن الفاتحة
ولامثسثالنةية ف
ا
ومن ذبرها منالسورحيث كتبت كان حكمهاف الجهروالاسرارحك الفاتحةفيجهربهامعالفا#ةفى

بثاملى
والعدول عن ال

الصلاة الجهرب و يمسربهامعالفاتحةافلمى_لاةالسرية قوياملنبالجهر بالبسملةمن الصحابةأبوهريرة

الرفعلادلالةعلى نات المعنى

واستقراره والخير (لله)

واءن عباس وجابمنروابن الا بيرومن التابعين فنبعد هم سعيد بنجبيروأبوقلابة والزهرى وعكرمة
وعطاء وطاوس و#اهد وءلى بن الحسين وسال/ن عبداللهود بن كص القرظى واءن سير بنوابن

واللام متعلق <_ذدوف

أى واجب أوثات وقيل
الجد والمدح اخوانوهو

عز ويجزمرو دبيننار ومسلبنخالد
المنكدر ونافعم ولىان جمروز يدبنأسلومكدول وممرإانعلبد

والبهذهبالشافى وهوأحدقولىانوهبصابمايلكضواكىعأن الببنارك وأثىثوروكن

و كروعروءمان وعلىوا نمسعود وعمار بنناسسر وان مغخفل
ذهبالى الاسرار مهامن الصحابة أب
الثناء والمداء على الجيل

وغبرهم ومن الا بعين فن بعدهم| سن والشعى وا براهيم النخمى وقتادةوالاحمش وااثورى واليهذهب

من لعمة وديرها تقول
جدت الرجل على |نعاءه
و-جد نه على شداعة»ه

بأ بىطالب وسمرةبنجندب وآمسامةأن النىصلىاللهعليهوسلجهر بالبسملة فنهم
عباس ونس وعلى ن
منصرح ذلك ومنم-ممن فهمذلكمنعبارنه وإبردفىصر > الاسرار بهاءنالنىصلى افنهعليهءوسم
بنمغفلوالاخرى عنأنس وهىفىالصحيح وهى معللة
الارواءّان احداهماضعيفة وهىروايةعبد الله

التمخةخاصة وهو بالقاب
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ععمأاوحب سقوط الاحتحاجبها ورورى نعيمبنعب_د اللهاجمرقاله ليتوراء الفىهر برةفقرا سم الله
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النيصالنىهع ليهوسل وروى الدارقطنى بسنده عن أبىهر يرةعنااللىنلهىعليه وسلماكذاانقراً
لمن الرحم وذ كرالحديث قالالدارفطنى اسناد هكلهم نقات وعنابن
وهو يومالناسافتمح بسم الله!ر

عباس قالكانالنىصلىالتمعليهدسليجهريسم دن اهلرجن الرحيم تراجلهدارقطنى وقالليس فىروايته
بحروح وأخرجهاحا ؟أبوع_دالله وقالاس:اده يح ولدسلهعلةوق روابةعن ابنعباس قالكان

رسول اللهلىاللعهليهوسليفتشح الملاة يسمالله الرحجن الرحيمترجهالدارقطنى وقالميملبس ى

اسناده مجروح وأاخرجهالترمذى وقالليساس_ناد هبذاك قالالك_يخأبو.شامة أىلامائل اسنادهماق
رأس الشكر لانذ كر
اصحيم ولدكن اذا انهماملاىتقدم منالادلةرجحعلى مافىالصحيحوءن أنس قالكان رسول الله

النعمة باللسان أشي ها

هن الاعتقاد بالقلبآداب

الجوار خفاء عمل القاب

صلىاعلللهيه وسلمبجهر باأقراءةيسدمالله الرجن الر-يم رجالهدارقطتى وقالاسناده يح وفيهعنمجد
ام_مح والمغربفكان
!صى
ةأح
لنماالا
صبا
ابنأف اىلسمرى العقلانىقالصايت خلف المعتمربن سل
بجهر بسمانثةالر.جن الرحيم قفبالتحةالكتاب و بعدهاوسمعتالعتمر يةول ماألوىأ نأ قتدىبصلاة

أقةتردىسولابنهصلى اننهعايهوس أخرجه الدارقطنى
ومانىجمل الجوارحمن أنسبمانلك وقا لأ نسبنمالكماألوبىصألنا
الاحمال ونقيض الهدالذم
وقالكاهم ثقاتوأ خرجهاحا 5أبوعبدالتهوقالرواةهذا الحدشعن اترهنقااهتمةلتوف الباب
فران
رقايضلالكشك
ون
أحاديث وأدلةوابرادات وأجو بةمن الجانبين يطولذ كرهاوقهذا القدركفاية و باللهالتوفيققوله
وقيل المدحثناءءلى ماهو

له من أوصاف الككال
ككونة بإقيافادراعالا

عزوجل (الجدلتة) لفظه خبركانهسبحانه وتعاى يجبرانلمستصق لاحمد هوالنهتعالىومعناءالامأى

قولوا الجدلنةوفيه تعلماقلكحيافيحمدونه واولاج-لدمدحاخوانوقيل ينهمافرقوهوأنالمدحقد
ب 0

والامدالا سناو

الال امل
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ارات

فأ.ور به والجد يكون بعنى الشكر علىالنعمةو يكونعمنىالثناءجميل الاذءال تتقواللجردجل:لى

الافضال والجد يشملهماوالااف واللامافلياهستغرفااقلعلنعدنتازخللةاولذاقرنباسماننهلانه
اسمذات فيسجمع صفاتالكل وه بوناءعلى مسمّاةخلقالفاصالر'قدحققتهفى مواضم
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صود باحقطفقعلغىيرهوهواسمغيرص_فةلانكتصفهولاتفك ب لهاتقولثيئاله
مغلب علىالثيرإوأمالههعدف اطمزبةفماخمةعب
مدد ول نا صفانهتعالىلايد امنموصوف تجرىعايه فلوجعانها كا.اصفات لبقيت صفات غير
_واح
صلله
ول ا
الانقولوثئترقجل

جاربةلى اسم موصوفبهاوذالاجوزولاائتقاق لهذاااللاسخملعينلدوالزجاجومجد ( )89بنوااللححسسنينبنالفشلوقيل

سك

 | :المحيحين و<دْعائثة قالتكان رسوالالنهص_لى التهعليهوسليفتمحالهلاةباكبيروالقراءة

بالج-دللهرب العالمين قالواولانأولمانزلبه جبرسل اقرأسمر بكالذى خلق وليذكرالبسملةق
اتولان
االناهولس
أوطمافدمنهعالى

حل القرآنلايثبت الابالتواتروالاء_تفاضة ولاناصحابة اجعوا

معنى الاشتقاق ان ينتظم

الف_يفتين فصاعد امعنى

وا<ددوصيغة هذا الا

وصيغة قولمألهاذاتحير

علىعدداكلثيوررممننهاسورةالملك نلاثونآية وثسوآرةيالاسكتوثرو:سلوارةالاخ_لاص
أر بعآيات فلوكانتالبسملةمنهالكانت نخسا » وأماعية ذمهنبالىاثباتها فىاأولائسولرمن باننلظمصه|يمرغنوىالدهشة
واذللكااونهام تتصيرفى

ى النهعليهءوسل قرا السملة ىول الفاتحةفى |اصلاةوعدها
نالنى
ل
صمة|
عقدن أمسا
حقلف
صةالن
جه
مىا قفوىلهتعالى ولة_داثبناك س_بعامن المثائى والقرآنالعظم
هاعل
نلهت
عىال
آيمنها وععن بن عباس رضه
أترجهمابن خز»غوغيرهوروى
قالهى فاتحةالكابقيلفابنالسابعةقاليسمالنه الرحجن الر_-يم

 1عن اعببناس انالنىصلى اللهعليهو_-لمكانلايعفصل السورةوف روناقبضةاءالسورة حتى يازل

مه_رفة المءبود وندهشس

الفطن ولذا كثرالضلال

وفشا البامل واقللنظر
 :الصصح وقيلهومنقوطم

كسهو قالفيهانهيحعلى
رى م
دللهف
عليهبسمالله الرجن الرحيم أخرجهأ بوداودوا حح؟اأبوءتبدا
الهيالهاطااذاعبدفهومصدر

لتجمد
ااقر
شرط الثيخين وروىالدارقطنى عنأنىهر برةقالةالرسول االللنهصهلعليه وس( اذ
لله فاقرواسم النهالرحمن الرد-مم فانماأ املغراآنلوسمكتاب والسسبع المسافىو يالسنمهالرجن الرحيم

عدنى مألوةأى معمودهكقوله

هذا خاالوله مأخىاوقه
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ارق
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خيهم
وعدهاء_د الاعراب وعد بسمالله الرحجن الرحيمآبة ولريعدو عل
ر جل أففىرادهع نأنسقال قباهاكسرةومنهم من برقةها
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ق
س
ي
ي
ل
ا
ل
ث
ا
ي
ق
د
م
ل
ا
ر
ث
و
ك
ح
ل
ا
ك
ا
ن
ي
ط
ع
أ
التهقالنزلتعلى؟ نفاسورة ف رقاابلسنمهالر>_ن الرحممانا
كحاللوا جهورعلىالاول

أحسن ما|اتج بهأصصابنافىان سمايلهالرحجن الر<-يممن الفرآن وانهامن فواتال.ورسوىسورة

| ب|راءةمارويناهفى جع الصحابة كتابالنهعزوج_الللمصفاىحف وانهمكتبوافيهابسم الله الرجن الرحيم

| ع|لى رسكألسورةسوىسورةبراءةفسكيفيتوه_ممتوهمانه#مكتبوافيواماثةو'لانةعش.راية ليست

والرجن فءلان من رحم
وهوالذى وسعترجتهكل
شع كغضبان من غضب

من القرآن قالوة-د عام:ابالروايات المعديحة عن اعبنباس أنهكان يعد سم اللهالرجين الر.حم وهو الممتِئ غضْبا وكذا

ه كانلايدع بسمالنه الرحمنالرحيملاالمفرآن
نجم
رناأبن
آيةمن الفاتحة وروى الشافبى بسنده ع
ل:ة أوروىالشافىعن ابنعياس
1مس
فف ا
حبت
والسورةالتىبعدهازادغيرهعنهنهكانيقوا لا كت

الرحبمفعيلمذهكر يضمن

غة
لمن
احجن
بالر
اوف
اض
و يقول |تزع الشيطان منهم خيرانةافلىفرآن وفى افرادالبخارى هن حديث أنسأنه مى
لنديف
عمكا
أن
يفم
حلان
رحيم
فالر
ادسل
سثلكيف كانتقرارءسةولالهله صلىاللعهليهوس قال كانتمداثقمرايسمالله الرحن الرحيمالله مال
أ وعد الرجن وعد الرحيمفقدثئيت بهذه الادلة السسديحة الواضكة األنبسملة من الفاتحة ومن
كلكو ضع ذ كرت فيه وأيضافاجع الصحابة اعثلبىامها افلىمصاحف وأنهمطلبوا بكتابة المصاحف

حر بدكلام اللةعزوب_ل المزلعلى صج_دلى اللعهليهوسم قرآناوندو بنمخافة هن أنيزيدوافيه
أكان يقوطابعد الفاتحةفلولمنكن البسملة
داونرد نه
أوبنقصوامنه وطذالم,كتبوافيهلفظة آمينوانق ك
لصاانلهمموحؤْمِن

زيادةوا_<-دةوفالرجن

زياد :ينوز بةاادللفظ ندل
علىزيادةالمعنى ولذاحاءق
الدعاءيارجن النديالانهييم

المؤمنوالكافرور-م الآخرة
وقالواالرجن تخسامصمةلانهلابو ,بصهفغيرهرعام معنىلمابينا والرحيم يوكسه لانهبوبدهفغيرهو خص!وْمنين ولذا

د قدمالرجن و نا كان بل وغالتقياس الترقمن الادنىالاىلاعليىفقلالنعالمذوةنون كر برالانكالعللمما لتموممبه غيرالئةورتةالله

 ٠انعامهءلىعبادهواء اهاالءطف وأماقولالشاعرفىمسيامة » وأنتغيثالورىلازلترحانا © فبابمن تمنتهمفكفرهم ورجحن
غيرءند سرفعند منزعم نالشمرط اتفاء فعلانة :ذليس لهفملاية وءن زع مان الشسرط وجودفعلى صرفه اذلدس لهفءلىوالارلالوحه

الاه من الفعل وا علقب «هوالمتعاقب وهكانوايبدؤن بإسماءآطتوم فيقولونباماللاتىراسم ااعزى فوجب أنيقصد الو_-دمخنى
اختصاص

امم اللهءزول بالاتّداء وذا تقد عهوتاخير الف عل وانماقدمالفعل

الأمىبالقراءةأهم فكان نقدع
فلان لعطى و بمنعغبر منعد

املقىروءبهوان»

ونباسم

ذرى
اوللاف
ًهع
ابك.
ر

بعده وامم الله ,تعلق
بالقراءة تاق الدهدن

()1١5

افر

مر بكلانهاأولسورة نزاتفىقول وكان :

الف#عل أوقعويحوزآن حملاقراأمععلنىىافه_ل القراءةوحققها كقوطم

ظاهر واختافوا ف اىْتقاق الاسم.فقالاللبصربون من السمو وهوالعاو فاسم الشئماعلاه حتىظهربه
وعلاعليهف_كا” نه علاعلى معذاهوصار عمالهوقالالتكوفي.ون من السمةوهى الءلامةفكا نهعلامة
سماهوعة البصمربليونكان الاسم اثتقاقهمن السمةلكان تمغيرهوسيم وجعه أوساموأجعواعلى
رى
ابه
بفرد
للىت
اهتعا
أن أصغيره سمى وجعه أسماءوأسام (الله) هواسم علخاص لل

س_محانه وتعالى

لسن عو ولاكد فيهأحد وهوالهحبح الختارد ول قهولهتعالى تهعلله سميايعنى لايتقاللغيره الله
بالانناتف قولهتنتبالدهن وقيلهومشةقى ١ن ألهيألهالاهة مثلعبد الرجليعبدعمادة دليلهو بدرك وآ طتّكأى وعبادتنك ومعئاه
على معنى متبركاباسم الله

اق رأففيهتعليم عباد مكيف
يتبركون با-مه وكيف

يعظمونهو بانلدبتاءعلى

المسكق لاعبادةدونغ_يره وقيلمن الولهوهواافز علانابمواطقون!ام+أىيفزءوناليه فى
حوائهم قالبعضهم

ولت اليكفبلاياتنوبنى » .فالفيتكفيها كرائم حتد

هدفكا ن الخلق يسكنون اليهو يطمة:ونبذ كرهوقيل
لكينت
وقيل أصلوألةيقالأاطلتىفلان أاىس
الكسرلانهاتلازم الحرقية
أصإه ولاهفابدات الواوهزة سمى بكذللا نخكلوق والهتوه امابالتحيرأو بالارادة وءن هذاقيل
والجر فكسسرت لنشابه اننهحبوب كلالاشياءدد لعليهوانم نتن الابس_بح حمده ومنخصائصه ذا الاسمانكاذا
سوكتباعملها والاسمدن
الاسماءالتى نوااو اثلهاءلى حذفتمنه شيايق الباق بدلعليهفان-ذ فت الالفبقلله وانحذفت اللاموأثيتالالف بقاله
السكون كلابن والابنة
وغيره.ا فاذا نطقواها
متدثين زادواهمزة

وان حدفتهما بقلهوانحذفت الالفىواللامينمعا بت هووالواوعوض عانلضمة وذهب بعضهم الى
ذىات و باالاسماء بدل عاللىصفات (الحردن الر.حم)
لعل
ادل
انهذا الاسمهوالاسم الاعظم لانه ي

أدرق
ا<_
منأ
هقا
سمان رقي
ااس
اعب
مبن
قهال

من الآخر ق_لهما بمه-نىمثلندمانوندومعناهما

تعادياءن الابتداءإلسا كن ذوالرحجة واماجع ببنومالاتأ كيد وقيلذ كرأحدهمابعدالآخر:طميعالقاوب الراغبين اليهوقيل الرحن
 1فيهمعنى العموموالرحيمفيهمعنىالحموس فارلجن هنى الرزاقف الدنياوهوعلىالعموملكافةالحاق
ا
فةفهوعلى صوص وإلذاكفيلراجلندنيا
الدر ج يفتقر الىزيادة المؤمن والكافروالرحيم اعلنغىفورالكاف للمؤمانليآنخر
ورحيم الآرة ورج اللهارادة الميروالاحسانلاهلووقيل هىترك عقو بةمنيستدق العقاب
ثشئ ومنهم من لمبزدها

واس_تغنى عنها بصر بك
السا  0فقال سم وسم

وهو من الاسماء الحذوقة
الاعاز كيدودم رك

واس_داء الخير والاحسانالىمن لاسصق فهو على الاوله_غمةذات وعلى الثانى صفة فعلوفيلالرجحن

يكشف الكروب والرحيم يغفرالذثوبوقيلالرجنبتبيينالطربقوالر-يمبالعصمة والتوفيق

ملاإفلسلبفسىحمكلة )دوؤيهمثلتان (الاوكى) فاىكلوفناالستملحةةمنوغيرهامن ال.ورسوى

لكشفذاهفتى وجاع_ةمن العاماءالىهاآنةمن الفاتحةوم نكل
سورةبراءةاختاف العلماء فاىذل

عبطناء
وعيد
رةوس
يربر
ببىه
جروأ
سمو يدليل تصير بفه سورةذ أكورطتاسوىسورةبراءة وهوقول!نعباس وان جم
كامماء وسمى وس ميت
واذتقافهمن السمووهو

الارلفعنةلسامنيةتنو به
بالسمى واشارة بذكره
فلففى الخط هنا
واحدلذا

علفبنىطااب
وابنالمبارك وأ_دفى احدىالروايتينء»:واس_حق ونقلالببوق هذا القولعن أ
و وزذهابعى ومالكو باوحنيفة االىلأسنملةلستبا من
اكه
لن
والزهرى والثورى وادب
الفائحة زاداً بوداودولاءن غيرهامن الوروان اهىبعض آنهفى سورةالنملوانما كدت للفصل والتبرك

مىفروضة
لاف
ا به
ةتح
لايا_تف
صول
للك
الما
قا

وللشافى قولانهالست من أوا_:ل الو راملعقطع بإنها

هورا لخر جف
كْ-نس
من الفاتحةفاماحجة»ن من عكونالبس_ماةآنة من الفاتحة ومنغيرها لاخلد ث

وأنشتفىقوا لداقرأباسمر لباكنها جع فبها األىتفسميةمعأنهات قطفاللفظكثرةالاستعمال وطولتالباءءوضا

الصحيصين

عببلوىد بالحكان النجسماسملكلكوكب
مغل
وعوض منهاحرف التعر يه والالهء.نأسماءالاجناس بقععلىكلمهبود«عقأو بااطللثم

:

 .الفانةولاء.ن غسيرهاءن الور وانما
سب بُن
لؤسم ادنهالرحن الر<يم »*»قراءالمددبنةوالبصرةوالشاموفقهاؤهاعلى ان المي ةليت
دت للفصل والترك للاتّد اعمهاوهومذه ب ألىحنيةةون تابعه.رجهم اللهولذا لاير مهاعد همفىااملاةوقراءمكة والكوفة على
ك-

لشاف
وهال
انها آبةمن الفاتحةوءنكل سورةوعلي
رجه
ذيىاوجأاهبهر
نله
ومال
بهافى (7؟ ) الصلاةوةالواقدأثيتهاااففالمصدف
املعامى بجر يد الفرآن
قنصفهالى و نصفهالء_دى ولء_دى ماسألفاذاقال الءيد ال+دتهرب العالمين قالالنةجد ىع يدى وإذاقال |
تمالسمنه وءن ابن
ىبدىور عاقالفوضشس ال عدف
لد ف ع
لثنعىلى"عبدى واذاقالمالكبومالدينقا ي
الرجن الرحيمقا أ

عباس راضلىله عنو-ما

واذاقال اياك نعبد واياك ذستعين قالهن |ينى وبين عبد ى ولعبدى ماسال واذاقالاهدتالصمراط المسّةيم

من تركهافة_د ترك مائة

صعسرااطياهلذمينغنيعرمتالاغضوبعام ,ولاالضااين قالهذا لعبدى واءبدى ماسأل (قولهفهى.

وأربع عششرةآنةمكاب

خداج) أى ناقصة (فولةفغمزذراى) ١ق تكنتاعادى يدم ركست الصاد) أرادبالملاةهنا

اللهولناحدي ثألى «هررة

مأ ركان اوجؤزءمنأجزائها (قولهصغين) حقيقةهذهالقسمة
القراءة لفاسنهرهابهاولان القراءةركن ن

قالس معت النى عليه

السلام يقول قاالله تعالى

|

ءا تهى عند قولهتعالىاياك نعد وقولهواياك نستعين من قسم الدعاء وطناقالهذا
اسم
نءوق
ثعا
لود
الة
مس
بنىو بينعبدى واعيدى ماسأل (قوله جدنىعبدىوبجدنى) أىأثنى على لانالجدهوالئناء عميل

قسمتااصلاةأى الفاحة

الفعالوالحيد الثناءرسفات اله_-لالوقيل التحميد والعدرد التعظيم (قولهورا قالفوضالى ظ
ااذاردهاليهوءول فيهعايه
عبدى) وحهمطابقةهذا لقولهماللك بوم الدينيقالؤلان فوضأمى .الىفل ن

لبشافى وجاءة وستأتى هذهالمسئلة
وفالحديث دامل لىْ وجوبقراءةالفاحة وأنهامتعيئة وهومذا ه
انشاءالله تعالى لعدذكرتفسيرالفاحة والنةأعلم

بنى و بإنعبدى نصفين

واهبدى ماسأل فاذاقال
العيدا دللهرب اعالماين
قالانئةتعالى جد عبيدق

واذاقال الرججن الرحيم
قالابنهتهاىأ ثنىءلى عيدى

م-ذوف لدلالةاالتكلام عليه تق بدر بدأباسمالنهأوباسم النةأبدأ أوأقر؟ وانماطوات الباءفى سمالله
وأسقطت الالفطلبالاخفةوقي لألسقطوا الاافردواطوطاعلى الياءليدلطوطاعبى الالف الحذوفة
وأنسّتالالففىقوا لدتعلىقسجبإسمر باكلعظم أقلةاستعمالهوقيل اتماطولوا الباء لانه.-أرادوااأن
يستفكوا كتابالذه عر فمعظ ,وقيلالباء حرف مضفص الدوررةقامااتف_ل اسم ابنهارنفع واستعلى

واذاقال مالك بوم الدبن
قال حدنى عمدى واذاقال

اياك نعمد واياك نستعين
قالهذاسى وبين عيدى

واء_.دى ماسأل فاذاقال

وقيلانتمر بنعدد العزب.زقكوالن!2تابهطوا لواالماء.نيسماللهواظورواالسينودوروا اليمتعظما اهدنا الصراط المستقيم
ينعهمتوم
لكتاب اللهعزوجل والاءمهوماسمى عينهوذاتهاقلاللةتعالى انا نشمركبغالساممهكى ث نمادىالاسم صصراط العذبلنأ

غيرالمغذخوب عايو-م ولا
الضالين قال ه_ذا لعبدى

احوام لاتالتاللسمىنفدت مهذاأن الاسمغير المسمى وأًيضاقد:كو نالاسماءكثيرةوالمسمى

و الى

 0فالاتداء

واحد كقولهتهال و
ىنن ا
هلاسماءالحسنى وقد يكون الاسموا_<-داوالمسمياتبه كثيرة كالاسماء لقره

دو لهاجد نهدلولعلىأن

وذلك بوجبالمغايرةوايضائقولهفادءو ,بها مسأن بدعىالندتعالىبإسمائهفالاسم]لةالدعاءوالمدعوهوالله

التسمية لستمن الفاحة

واذا ونكن من الفاتحة
نن غيرهااجاعا
لامكو م

والحديثمذكور ماح
اسمر بكبان معنى هذهالالفاظ ببقشضى اضافةالاسمااللىنهنع الىواضافةاأدئ انلفىسه محالوقيلم
يحب تنز يه ذأبهسبحانه وتعالىعن النقص فكذ لكبحب تنز يهأسمائه وكونالاسم خيرالتسميةهوان المصايم وما ذحكررا
مايغسرنالان التسمية آبة
النسمي
بةتعبارةعن تعيين الافظ المعين اتعرنهذات اولثالاسم عبارةعن تلك اللفظةالمعينة والفرق
ل
تح تا  2سه  0ل  2كلالك لساك سد 5اسهد من القران أئزات لافصل

بينالسور عندنا ذ مر«خثراالالسل
مابمس
ف_وط

وانمابردعليناان اولعله آبةءن القرآن وام تقربرهفى!لسكافىوتعلة تالباء

عحد وف تقدبريسم انلهاقر|ا و ناأولانالذى يملوالة_-.ميةمقروءاكلامنسافر اذا لوار:عل فقال سماللوهالبركات كانالمعنىسمالله

أحلو بسماللأهرتحلوكذ! الذاعوكلفاعليبدفى فعلهبامادهكماضنمرا ماجعل النسميةمبداً لدواماقدرالهذوفمتأسْوا لان
8.

فالاستعاذة تطهرالفلىع نكلتخيش غلهعن اللهتءالى ومنلطائف الاستعاذةانقوله أعوذباللهمن

الجز وابلضقعفدوارعتةرافاملنابلعابدرىعزوجل وانههوالفنى
برمن
علربجمادقرا
ايطلان ا
الش
ت
اعا
رمجي
ضىدف
مدرعل
لقا

والآفات واعترافمن العب_د أيضابن الشيطان عد ومين فنىالاستعاذة

ىللتهمالىالققارد علىدقعوسوسةالث_يطان الغوى الفاجووانهلابةد رءلى دفعهعءن العندالاانه
الصاءال ا

تعالى وااهنهتعالى أعلم

لاف يرسورتالفاعة )و

وهى ستبعاآلنانفاق وسبع وعشرون وكملاةثة وأر بعون حرفاواختاف

العاماءى تزوطا قتميلنزلت

بومكهةوقول! كثرااعاماءوقيل نزات,بالمدينة وهوقول محاه_د وقيلنزلت ميتين مىككة ومى ةبالمديئة

عاليسهلام حاكياءن الله
تعالىفانحة الكتاب كنز

من كنوزعرثى وسورة

وسب ذلك التذبيهعلى شر فهاوفضلهاوطاعدةأسماءوكثرة الاسماءندلءلى شسرف ال موىفضله (فاول

ذلك) فاعحة الكتابسميت بذلكلان بهاافتنمالقرارنو باج كابةالمساحف وماتفتج الصلاة
(الشافق سوره!لع

كادي

ايم (الثااث) أمالقراان وأمالكا سمت بذك لانها

ليك
ذسم
بائفى
تعالمث
أضلالة رآن وأءكل* أصلهوقيلهى امالممايتلوهامن السور (الرابع) السب

عليهالامفاتحةالكاب

ذالامة وادشرهاط .لمينزطاعلى
طالى
اهتع
الاهنالن
نيل
نوق
تهة
اة و ريأقمها فىاكسلرك
لاانهالنثنصىلفى

شفاءمنكل داء الا السام

القراءةف|اصلاةكايقسم

وسورةالمثانى لانهاثنىى
'كلصلاة رسورة اله_لاة
لمابروى ولانها تكون
واجبة أوفريضة وسورة
اولخادلاساس فانها ساس

اكنقسم ف
لذل
نةسهميات ب
افي
للوا
غيرهم وقيللانهاأتزاتم تين( حامس )ا

غبرها من السور (السادس) السكافية سميت بذلك لانهاتكنىعن غبرهاف الصلاةولا يكنى عنهاغيرها

عحادنى رساوللله صلى
فصل ىذ كرفضليا» (١ عن أبىسعيد بن المعلىقالكنت صبىفؤىادلى
اللمعليءوسلٍ فل جأبهثم|أنيتهففلت,ارسول النهانىكنتأصلىفقا ,لويلةالهساج يبوانتهولارسول اذا
دعا كم قاللىلاءامنك سورةهى عأظا السوارلفقرآن قبلأنتر جمنالمسحدتم أخذ بيدى فاماراد

ءلامنك سورةهى أعظالسو,,القرآنقالالجدننهرب العالمينهى
ءمتق
اهأل
للل
أنيحرج قلتلهيارسول ا
فموطأعذهوقالكيهان النىص لالنهعليهوب-لم
الفرآن قالابن عباس إالسبع المنانىوالرةآن العظيمالذىأوتنتهورواهمالك ال

رصىانلهعنهمااذا اعتلات

ناىد أن بى نكعب وهو به_لىوذ ك روه وفيهحتىتعلور ةمأ نزل فالتوراةولافى الناجيلولافىالزور

أواشتعكيت فعليك

ررةأن رسولانتهصفىالتهلعيهوس ترجعلىأى وهوبصلى وذكرحو
مثلهاورواءالترمدىعن أبىه ي

بالاساس وآمهاسمسسممععم
بإلانفاق

روي ةالطوارتال ل سد من

نا إنكعب قالقالر-ولاننهصلى النهعليه وسلملنازلالنه

ولعبدى

دى
بان
عو ب
جىيل ملا مالقرآن وهىالسبع المثانىوهىمقسومة ى
نلاف
اة و
لورا
الت
فا

وهسل الجدبنهرب العالمين
ماسأل ر اجلتهرمذىوالنسافىعن أبىهربرةرقاسلوقلاالننهلصليىهان
األمقرأن وأمالكاب والسبعاماق ار حماساداودوالترمذى وقالحديث حن حيع (م) عنابن
عباسقاليبناجيريل قاعبعددر سول االللنهةصعلليهوسل سمع تقيضامن فوقهفرفعرأسه فققال هذاياب
هكذاء لك 'رزلالاالرىض ل.نزل قط الااليومف-لم
ةلمانهلمل
فنز
من السماءقتالعيوم ولبفتقجط الااليوم ف
رف
حنتق
دقلابش رودن أب لرؤتهمان ةيبلك فتعةالكتابوخواتم سورةالبقرة ل

منهالا

وإلقافوالضادالمتجمةأىصوناكصوت فنعالباب(م) عن أبى٠ ربرة
أعطيةهه (غولهسمع نقيضا) ه ب

قال اعلبرضوكا تصلق ننعهليهوسلعن

ص يق رأفبوالامالقران فهى خد اج هىخد اج هىخداج

غيرىام قالفقلت بلأباهر_برةاناحيانا::سكون وراءالامام فغمزذراعىوقالاقراً مهافى نفسك بافارسى فالىق

لاة سنىو دعإنبدى أصفين
صسمت
لى قف
اال
رت ت رسولاننهصبى اننهعليه وسليمنقولقالالنهتبارك وتع
قنصفها

١١
0ط«

5-0

ذ0

فلسكمر
اضلفمكذ
تفسيروقل هومن التفسرةوهوالدليلالذى ينظرفيهالطبيب فيكشفعن عةاالمري

يكشفعن معنىالآبةوشأنها وقصستها وأماالتأويلفاشتقاقهمن الاول وهوالرجوع الىالاصب يقال
أوتهفاا ل أى صرفتهفانصرف وهوردااشئئ الىالغابةوالمرادمنه» بغاانت»المقصودة مشلهفالاو نفل

بيان المعائى والوجوهالمستنبطةالموافقةللفظ الآةوالفرقابليتنفسير والتأويل انا لتفسير يتوقف
فستعاذة)د ولفظها
عالىنقل الممو وعالتأو يليت وقف على لافلهصحيحوانتهأعل مالقولالا
اختارأعوذبالئةءن الشيطان الرجملموافقة ق لوهنعالىفاذاقرأت الرغان فاستءن بإلئهمناك.طان الرجيم
طن أىتباعدمن
هامننأث_
إيط
صلث
اهمن عاذيءوذ وا
شاا
خمم
ومعنىأعوذبانهالتتجيعاليهوامتنعبه
 ١الرحمةوقفيل من شاط يشمط اذاهلك واحترق والشيطان اسملكل عارمعاتمنان والانس وشيطان

معن فاعلأى يربمبالوسوسة
الجنمخ_اوق منقوةالنارفاذ لاكفيه القوة!اغضبيةشد الرجيم فلعي

لكلعسيروهوعلى مايشاء
م
جيلومس
رواقلشيرلبعنى مفعولأ مسجومبالشهب عنداستراقالسمعوقيلمى جومبالعذاب وق
ععنىمطرودعن الرجة اوعخنيرات وعنمنازاللملا“ االالعلاىوسأمتاع-؟اذةففيه مسائل (المسئلة قدير و بلاجابة جدير
الاوف)انفقاجوورعلىال اسنتعاذة سئةف الصلاةقلوتركهالمتبط_ل صلانه سواءثركياعمد|أوسهوا
وستحبلفارى“القرآن خارجالصلاةان رتءوذ أيضًاوح عن عطاءوجو مهاسواءكانت ف الصلاةأو

لجوبظاهر
غيرها وقالابن سير ابذاننعوذالرجل خمفرىهمى ةواحدة كئ فاىسقاط الوجوب دالليو

بعواذفيوكودنليل
وظباعلجىالت
قواهتعالى فاستعذ والامىللوجوبوانالنىصلى اللعهليهوسلوا
صلاة
لةا
لفىاج
ااذة
مستع
جاهور انالنىصلىالنهعليهوسم ربع املاعرافىمالا

وتاخيرالبيان عنوفته

لإفائحة الكاب
مكيةوقيلمودانليةاصيح
انها مكيةومدنيةنزلتبعكة
حان فرضاتلصلاةم ئزلت

بالمدديذةحينحولتالقبلة
إلىالكعية وساهى أم

غيرجائز (وأجيب) عن قولهتعالى فاسستعذبان معناهعند جاهير العلماءاذاأردتالقراءة فاس_تعذ
كاقوولهااذماقعتمنالهاىل!صلاذةفااغأسردتمالقيام الىالصلاة وأجيبءن ٠ واظبةالننىصبى النهعليه السلام لاملاة ل/مينقراً
بإمالقراآن ولاثهاطاعلى
بة ك-كبيراتالاتتقالات
ااةجلست
ولصل
بعالا
وس أنهصلىالتهعليهوسل وأاشظيبعالءىكثيرة من أف
المعاتى التى فى القرآن
والتسبيحاتف اله_-لاةفكان التعوذمثلها (المسئلةالثانية) وقتالاستعاذةقبل القراءةعندالجهور
قراءة وهوقولداود واحدىالروايتينعن ابن وسورةالوافيةوالكافية
صلفاة أ وخارجهاوحىعن ابلنعخدىاالنه
ااءلكان
سو
لذلاك وسورةالكنزلقوله
القرآنللحديث قالعليه

يهو .سل اذاقامالاىلصلاةبالليسل
سير ابلنجقهةورماروى هنأبىسعيد الخدرىاقاللكلانهالعنىاصل
كبرم يقولسصانك الولبهمحمدك وتبارك اسمك وتعالىجدك ولاالهغيرك ثم.قولالله أ كركبيرائم

يقولأعوذيالتهالسميع العليممنالشيطان الرجيممن *مزءونفخهونفئه أنوجهالترمذى وقالهذا
لدت اشههرحديث ف البابوقد تكلمفىبعضرجالهوقال جدلايصم ولابىداودوالنساقعن أبى

ىأقال
هر ى
ةاأد
ارول
للسم
صاةقا
ىىصل
د نحوهوعن جبيربنمطمنارهلأنىالهنبعىهلليهوسل صل
ألائلاث اعوباذفتهمن الشيطان الرجيممن نفخخه
اهأ كبركبيرا والجد كنئنيهراثلائاوسيصان النه بكرةوصي

هئهااللعموئة أخرجه أبوداودوقيلالمونة الجنونلانمنجن
ونفثهوهمزهقرالنوفخههالمكبرزونف

فقدماتعقله وقبل همزههوالذى بوسوسهف الصلاةونفخههوالذى يلقيهمن الثسبهف الصلاةليقطع
عصللياهءهواحتج مخالفالجهور بظاهرقوله تعالىفاذاقرأت القرآن فاستعذباللهوأجيب عبنههانقدم

وذفى فيامرمضانبعدالقراءةانامتقدممن الادلةبالمسئلة الثالثة)و
وقالمالك لايتعوذ افلىمكتو يبتعةو
اختار من لفظالاستعاذةعند الشافىأءو:ذبالئهمنا.لثطان الرجيمو ب قهالأ بوحنيفةاوافقة قولهتعالى
د جيبثير نمطم وقالأجد الاولىأن يقولأعو,ذباللهالسميع العليم
فاستعذ بإتعمن الشيطان الرجيمو.

يىد
ثأب
ةو بي قنولهتعالىفاستعذبالنهانههاولسميع العليومدرسع
بهذ
اين
لماب
ام ج
«جم
املنشيطان الر
ه
هس
ر

كوج

١٠١

تترا
وامالمش
تمنه
وط -بطهاعنه الصحابة وأنبتهاعنانوالجباعة افلمصاحفوأخيروابصحتهار حمذفوا

أاظها أ خرى ولدستمتضادةولاءةباينةفاماءن قالانالمراد
وانه_-ذه الاحرفتتاف معانيواتارة و لف
م أشارالى
نفطا خضلان الننىصل اللعهليهو.
بالاحرف سبعة معان ختافةكالاحكام والامثالوالقص
جواز القراءةبكلوا<د منالحروف وابدال حرف بحرف وقدتةرراج_اع ال مينعلىانهرم |بدالابة

أمثاليابه حكامو قول »قنالان الرادخواتم افليآجىءلمكانغذو ررحم سميععايم ففاسداضًا
ىنهلايجوزتخبيرنظمالقرآنونهأعلم(ق) عن ابن عباس رضى اللهءنهماانرسول
وخطا الجاع عل ا

(اتمصل توعان وت قالأةراق حيريبلعلى حرفة راجعته فزادى فلأزل ستزيدهو يز يدق حتىاتهى
الىيسيعة أحوف معنى! - 1ديث أزل طلبمن جبر ,دل أن يطلبب من اشمعزوج (الزيادةقالاسرق”

للتوسهةواات<تفيفو إسأل جبربل ر بهعزوجل فيزع
رضى اللهعنه قالكنت

والضلالة لبس بالطو بل
ابلما#للقولساسيرا لمحل

نتهى الىاأب_بعة

فإنكعب
 («0ع نأى"

أوراءماًنكرتهاعا يدتمدل | وفتراقرغ تسو
فالمس<د فد خل رجل إصلى فقرا

قراءة صاحيهفاما قضيناالد_لاةد خلناجيعاء ليرسول اللهصلى اللهعليهول فقلت انهذاقرأقراءة
افك فاعلية فد

رقرأقراءةسوى قراءةساحيهفام
ل سف

نارضول اناسل انها

10

0

ففسى منالتكذنيبولااذ فكانلتجاهليةفامارًّى
وكنتأفدم فيهرج لا النىك_لى النهعليهوسلم حابي ةا ن

وأؤنوأترى استقصارا
لقوةالشرعن درك هذا

اوطروأخذ السبيلالحذر

فقلاللى
ازوج
قهع
رالل
فلى
رسولاننهصلى اننهوس_ل ماغشينى ضرب فى صدرى ففضت عرقاوكاء اانظرا

يإأبىأر -ل الىان!قرأ علىحرف واحدفردد ت اليهأن هونعلىأءتىفرداالىثانية أن اقرأهعلىحرفين
ا
راا ادرأجلسو فولك عد
فا
3اا نعلىأمتى

عن ركوبمكن! لخار5

شرعت فيه بتوفيقالله فسةط فنىفسى من التكذيي ولااذ

والعوائق كل

#ؤاعمة-ه
-

0

ل

-

فىمادة يسيرة إوسمية»

كت عليهف الجاهاءة لانهكان فى الجاهاية غافلاومشككافوسوس له!السيطان الجزمبالتكذيب

ه تهسوكهذيذبهااميلعتحةوداطراذالموسهرعايها
اانبفى
قشيط
وقيلمعناه انعهترنه حبرةود هشةونزغ ال

عدارك التنزيل وحقائق
الأويل» وهو المبسر
فىصد رهتشي الهحينرآهقدغثيهذلك الخاطرالمذموم (قولنهوظكراافلىأالنهتالىفرةا) الفرق

الانسانلايؤاخذبها (فولهذر بصفدرى ففضتعرقا) قالالةاضى عياض ضر بهصلىألهعليهوسلم

بالتحر يكالحوف والحث_يةوالمعنى أنهغث_يهمن اطييةوالحوفوالعظمةحين ضر به ماأزالعنهذلك
ساهممل ممحاابةبقطاعاقواالدعوات
الخاطر (قولهتعاالولكبكل ر دترددتهامس ةل تالتيا) معن
ذرجوةالاجابة لصتت

ل

روىالبغوى إسذد دعن ابن مسعود عنالنىصلىالله

ههروبن ولكل
أحرفلكل آبةمنوهبروى .كلحرفمنظ
ىبعة
عليهوس أنهةاالن القرآن نزلعل س

د مطلعقل فىمعناه الظهرلفظ القرآن والبطن تأو يدوق ل فمعناهالظهرماحدث ع خن أقواماًنهم

عصوافءوقبوافهوف الظاهرخ_بر وف الباطن عظةوقي ل الظهرال-:لاوة بإللسان5أنزلواابطن التدير
والتفهموالتفسكر بالقاب فالاو باللسان :كون بالتعليمو لاتلقين والتدبروالتفهم تكون بصدق
ع) معناه
طللحد
مولك
اانيةونعظم الحرمةواخلاص العملوطيبالمطعممن اللال! خض (قوله
الا

معدن ناك امد رؤة عامهوقيل المطلعالفهموقد فس انلعل تدب وا

العز يزءن التأويلوالمعائى مالايفتحه علىغير وفو قكلذى علعليموانأعم
نىى التفسيروالتاو بل فالمتافاسبرفاصإه ف الاغةمن الفسروه وك ف ,اغملى وهو بان
عف
مصل
ف

المعانى المعقولةم ماكيلءرف بهالشئ ومعناهفه وتغسسيروة_د يفقماالءختصعفرداتالالفاظ وغر يها
.-

أن

الموّمنون وقالجاهدو ,لالمطففين » فهذائرتبمانزل اءلنقرآن ككةفذلكثلاث وتمانون سورة

على مااستقرتءلهبه روايات الثقات وأمامانزلبالدينة م فا_دوثلائونسورة فاولمانزلها
مان ثمالاحزاب تمالممك_:ةثم النساء ثماذازلزات الارض ثمالهد يد
مر
عفال
للان
سورةالبقرة ثما
مسورة#د صلىاللهعليهوسلم ثمالرعد ثمسورةالرجن ثمهلأتعلى الانسان ثمالطلاق شلمكن
اثلمحشسر ثالمفلق ثمالناس ثاذماجاءزصرا اللهوالفجثمالنور ثمالحجتماذاجاءك المذافقون اثممجادلة

نماعخهرات ثمالتحر.م مالف مالمعة مالتغاين ثمالفجم ثمالتوبة ثمالمائدة ومنهم من
بقدم المائدةعلى التوبةفهذ اترتدب مانزلمن القرانبالمددينة واختافوا شفوىرى فقيل ن تزككةوقيل
لهى
الل
وفاىضعه اتنشعاءا
ف كرذملك
ننة
سمد ي
وتبال
نززل

ذقيللفك )د(ق) عن عمربالنخطاب رضىالله
لإفسل فكونالقرآن نزلءلى سبعة أحرف وما
سهلم
عفناهلسمعت هشام حبكنيم بن -زام يقرا سورةالفرقان حفيىاةرسول الصل_هلى الله عولي
فاستمعت لقراءنه فاذاهو يقرا علىحرفوكثيرة يقرثبها رسولاللةصلى اللهعليه وسلم فكدت
أساوره فى الصلاةفتر بست-تىسل فلببةبردائه فقلتهن أفرأك هذهالسورةالتىس_معتكتفرؤها م قولهفاحد وثلائون فيه
اانلمعد ود ثلا بونلاغغر
قال أقرانهارسولالنهالنهصعلليهءوس_إ لؤتكةذ بت فانرسولاللهس_لى اللهعايهوس_إ قدأفرنيأها
علىغيرماقرأت فانطاقتبهأقوده الىرسولاللهه_لى اللفعليه وسلمٍ فقلت يارسول اللهاىس معت نمسيف كرأنشورى
هذابق رأسورةالفرقان على حروف تق رئديها فقالرسولانتهس_لى اللهعليه وسل أرس_إواق ريااهشام نزاتبالمدينة على قول
وهثىلداثون
فقرأعايءالقراءة النى س_معته بقرؤهافقال رسولالنةصلى اللهعليه وس( عكذا أنزلتثم قااللنىصلى وعليه ف
اه مف 4 62 62
اللفعليه وسلم اقرأياعر فقرأتبقراءقىالتىأقرا أفى فقالرسول النةصلىاللهعليدوس_ عكذاأئزات
يلعىة أحوف فاقرؤاماتسسرمنه (فوله
سزلع
ثمقالرسولالله صل اللةعليه وسإلان هذاالقران أن

فشكنت اساورهف الصلاة) أى أواشمهوأقائله وهوفى!اصلاة والتر ا,لصتثبت (قولهفلببتهبردا).:

هو بد بدالباء الاوك و عناء لدت عجاءع ردائه فىعنقه وبتجهذبهماخوذمن الابةوفيه بيان

ما كانواءلميه من الاعتناءبالقرآن والذبء 4_:والحافظةعلى لفظهكسمعوه من غبرعد مولاالنىجوزه
العر بيةوأماأمى النىصلىاللليهءوسإ عمر بارساله فلانهمرشبتعد همايقتهى تعز برهولان مر
انمانسبه الىخالفته افلقرىاءةوالنى صلىالنةعايه وسل كانيعلمن جوازالقراءة ووجو«هاءالايعامه

كان من حطور القلب ونحقيق القراءة يمكن المطلق( .قولهانه_ذا
عمرولراأنهواهذوامفابب س ل
)قاالماء سبب انزاله عسل_ىبعة أحوفااتضفيف
ة أحو فاقرؤاماتسسرءنه الع
على
بئزع
سرآنأ
الق
والنسهيل واختلفوا افلمرادسبعة حرف فةيلهونوسءة وتسهيل وليقصدبهالحخصروقالالا كثرون
هوحصرالعدد فىسيعة حرفقثيملهى فسىبع من المعانىكالوعدوالوعيد واالكوالمتشابدراللال

لهى ىهورةالتلاوةوكيةي>-النطق بكاماتالقرآن»ءن
ينهى
قوا
وامى
.والحرام والقدص والامال وال
ادغامواظهاروتفخم وترقيق ومدوقصمروامالة لانالعر بكانت مختلفةاللغات فىهذهالوجوهفبرالله

اىنه وقالأبوعبيدةهى سبع اغاتمنلغاتالعرب
لهسعل
تعالىعالمو.ليقراً اكنلسان بمابوافقىلغته س
حوهاىغأات! لوعأرعبلاها هوىقالغة قرويهوشازن وهذيل وأهل الع وقفيل
صها
مها وفم دع

السيدة كاهالمضسروحدها وهىمغرقة القفرآن العز يزغيريجةمعةفىكلة واحدةوقيل بلهىيحقعةفى
بءض الكاماتكةوالهدنعالى واعلبطداغوت

سبفينار ناو إعذاببيس وقيلهى سبع
أعد
ونرتعونلءب و بإ

امفق للحديث لانهذهااسبعة ظهرت واسفاضتعنالانلبلىهلعىليهوسلم
وي
ملصح
لوا
اتوه
قرا آ

ار

رت افع

/
فالحد بث حسن يح ونقدم حديثز بدبنثابت وفيهأه اسهرااقل بقراءالقران فت عجموع

هذ هالاحاديرث ان القرآن كانعلىهذاالتاليفوالهم فىزمن رسول اللهصل اللهليه وسإواتماترك
| حجوه فى«صعدف واحدلانالنسيخكانيردعلى عضو برف الثيئبعدالشئمن النلاوةك كانينسخ بعض

أكامة فإجمع فىمصحف لانهوا<_دلورفم بتءلضاوته أادلىذىلاكلاةلاف واختلاط أمنالدبن

قبضالاىءزمن النسخ موف اعلخهلفاء الراث_دين رضىالنهتعالىءنهم
خمفا اللهكتابه فا1ىانقاو

زدفلتيهنا5للهع زوجل على رسولهصلى
نانل
وثنتبالدليل الصحج ان الصحابة! ناجعوا القرآن بي
النةعليه وسل ءن غيرأن زدواافيه أونقطوامنه ثيأوالذى جاهم جععلهىماجاء مبينافىالحديت وهوأله
كان مفرقافى العس واللخافود_د ورالرجالخذافواذهان بعضه بذهاب حفظته

اجابنه كتايا وسطاق
التو لات عاءهالوحوه

فزءوا إلىخليفة

عروه جالءى»ف رأى فذىلك رأيهمفامىجمعهفى موضع
رسول ربالءالمينصلى اللهعليهءوسلم أفلدىبك
واحدبانفاق منجيعهم فسكتبو هكاسمءوهءن رسولالتةصلى التهعايهوسإ من غيرأنقدموا أوأتروا
الور سو افر تدبا لمياخذوه هن رسولاننههلى النةعليهوس_ل وكانرسول اللهصلىالتهعليهوسلم
يلقن صأحابهو بعامهممايغزلعليهمن القرآن -لى الترتببالذى هوالآنفى٠صاحةنابتوقيفجبر يلعليه
الام اياهعولاىذعللكامه ع:د نزولكلآيةانهذه الآنة_:كتب غةبآبة كذافىسورة كذا
ففىموضع واح_د لافىترتيبه نفاالقرآنمكتوب فالاو حالحفوظ
فثبتأنسى الصحابة كجاعنه

الاعثرات +:والقنا'ت
يث! بن عماس أنالنى صلى اللهعليه وس_-إكان
دحف
حقدص
مت-ضْمنالدقائق علمىالبدييع على النحوالذىهو فىمصاحفناالان و
والآشارات عالنا يإقاؤائل برض القرآن علىجبربلعايه السلامفىظ عاممىة فىرمضان وانهعرضه فالعامالذى توقفيه

أهل السنةواالجاعة خاليا

مى تين و يقالانز بن ثادتشه لمرضةالاخيرة التىع رضهار سول انهصلىالنهعلي» وس على جبربل

مىناسخنحو بقفيهاماتق وهذا أقاءأبوبكرز ندبنثابت فكتابة
هضةاالت
بلعر
عليه السلام وفهىا
انن جعالفرآن
كستي
فيهم
الملصحف وألزمهمهالانهق رأعلىالنىصل اعلللهيه وس فالعامالذىنوفف
سبياليقهائه فىالامةرجةمن النةتعالى لعبادهوتحقيقالوعدهفى-فظهع لىماقآلتعالىاناحى نزلناالذكرواناله
لخافظون واعم األننةتعالى أنزلالقرآن اليد من الاو حالمحفوظ جلةواح_دة الىسماءالدنيا فوشهر
رمضان لفيىلةالقدر ثيمنكزالنهمفرقاعلى لسان جبر ,لىعليهالبلا الىالنىصلى اللةعليه وس مدة
ثع'لىللهته الىورتتبنزول القران غيرترتدمالهتفلاوة
رسالته تحوماءعندالحاجةو<_دوث ممااتشحادء
والمصدف قامائرتننزسوله على راسوللله هلى اللدعليهوس_لمفاولمائزل٠ن القران عكةاقراأباسحمربك

الذىخلق ثمنونوالقلم أمياأسهاالمزمل مالمدثر ثمدتايتأبىطب ثماذا الشمسكورت ثمسبح
اسمر بكالاعلى موالايل اذايغشى ثمواافجر ثموالذ_حى ثمألمنشير ح ثواملعصر ثواملعاديات
ثماناأءطيناك الكوثر ثمأطا#ماادكائر ثمأرأيتالذى ثمقليأبهاالكافرون ثمالفيل تمقلهوالله
ولرقدةرالبرو ج ثمالتينثملايلافقر يش ثمالقارعة ثمالقيامة
مرسة ا
أحد نموالسجم ثمعدس ثمثسو
“ماطمزة ثمالمرسلات ممق “مسورةالبلد ثمااطارق ثماقتر بتالساعة .ثهض ثمالاعرياف ثمالمن

مس ثمالفرقانثمفاطر ثمميم ثمطه ثمالواقعة ثمالشعراء ثمالنمل ثمالقصص ثمسؤرةبى اسرائيل
تمبونس ثمهود ثبموسف ماخر ثمالانعام ثموالصافات ثماقمان ثمسيا ثمالزص ثمالمؤمن
ثمالسحدة ثحممعسق ثمالزشرف ثمالدخان ثمالمائية ثمالاحقاف ثمالذاريات ثمالغاشية
مالكهف ممالتحل ثمنوح ثمابراهم ثالماندياء ث قمدأ فلالمؤمنون ثمتنزيل!اسسجحدة ثمالطور

املك ثمالحاقه سثأملسائل نمعم يتساءلون ثمالنازعات .اثلماسمذاء!نفطرتثماذاالسماءانشقت
تمالروم ثمالعنسكبوت واختافوافآرمائزلبكة فقالابنعباس العنسكبوت وقالالضحاك وعطاء

امؤمنون

فنسخحوهاف المصاحدف وقالءثان لارهط القرشيين اذا اختلفتم تموبزن.ثدابتفى شائلمقنرآن

فا كت.وه بلسان قر فياشمانزل :اسانهمففعلوا-تىاذا سوا ااصحففى!اصاحفردتمان!امعدف

الىحفصةوأرسل اليكل أؤق  -عدف ما نس واومس ا وى ذلكهن القرآن

فىكل يفة و .عمدف

أن حرق قالا,نشها وأحبر خارجةبنز لبايفيسمع زهبد بنثابت يقولفقد تآبة من سورةالاحزاب

النلهلصهلىعا .هوس ارأقمهافالعسناهاقوجد ناهامع خزعة
ان نسءكدت الصحدف قدكنت أسمعرسول ا
ابنثابت الانصارىمن او مين رجال

صدةواماعاهدوا اللهعليهفالحقذاهانىسورتهافى ا مص<ف قالى

رواية ابلنمانمع خز بن ثابتالذىجعل رسولالنههلى النهعليه وس( شهادنهشهادةرجلين زادق
روشابهةقاابلاابخندّلفوابومئذفى !ادابوفتقالز ,دالتابوهوقالعمد النه.انلز ببروسعيدنن العاص
التاوت فرقعاختلافهم الىءمانفقال١ كشو هالتابوت فابنلهسانقر ؛اشر © شرح غر ببألفاظ

الحديثين ومايتعاق مهما (فولهبعثالىأبو ؟راقتلأهلالعامة) أى لأوان قتلهموأرادبهالوقءةالتى |
كانتبالعاء :فىزمن؟ألى بكرالص_د نت د هىوقءة الردةمعأأصعاب الردةقت افلهىاخاق كثير من قراء

وارتث ع

اوم الانماء

اىد
د وه
عائر
ىوطاع
فمكة
القرآنوالعامةهديئة بالعبننعولمىينءن الطائف وعلىأر بع-ة أياممن
أرض نحد(قولاداسة<رالقتل)أىكث ورينسالمكروه الىالمروا ,وباالبردوشرح الصدرسعته
والكرامات أبوالبركات
وقبوله امبر (قولهفتتيءتالفرانأجههءن الرقاء) رجقععةوهى ما يفكيةهباوالعسب بضم العين

مقف ذواك_ هارات

والسينالمهملتين جع عسيب وهو جر بادلل وسعفه والاحاف #ارة.دض رقاقوا_-ديه لخفة (قوله
بغازىأهلالشام) أى مع أهلالشام(فىفتحارمينية) بكسراطمزةوكحفيف الياءلاغيرسميت بارمان

ابنالىبنلونم ب ينافثبننوح وهوأولن نزلبهاسميتباسمه(وأذر بيحان) بفدحاطمزةوسكون

ضغبيرطذهلكافوىقال| بن جنى فابجسة .وانمن الصرفااتعر يف والتأنث والتجمة
الذال و
والتر كدبوالاافو النونوهوموضع من بلادالككم يشتمل عبللىادكثيرة (قولهحتى وجدت آخر

سورةالتو ةمع خزعةأومعأفىنزةالانضارى) وافلامادخيثرفقدت آبةمنسورة الاحزاب الى
قوله فوجد ناهامع خْزْعه بنثابتالانصارى٠ن المؤمنين رحالصد ؤواماعاهدوا اللفعليهالا يةفاعلأن

لدايول
فىضيان فاماالمذ كثورافىا
اثات
مال
هي ث
المذ كور فىالحديث الاولغ_يرالمذ كورفواد

فهووزع" بن اوس بنز بأدبصنرم ثبعنلءة بن عمربانملانلاحكابرنالانصارى شهد بدرا ومابعدها
نده خرسورةالتوبة كذاذ كرءاءن عبد البروأماالذ كورف
عجد
تى و
وتوفخلفافةعهان وهوالذ
مى الاوسى الانصارى
طاعد
لن س
ايةب
ةنثءا
الحدث الثانىفيواً بوعمارةخز ةن ثارت بنالغا كهب

:سين
غ
ين5ع
ب:ي
جيابظ

يعرف بذىااشهادةين شبهددرا وماب_دها وقتّلبومصفينمعلىبنأب طىااب (قولدفة -ب أنهمن

سورة الاجزاب الىقولهفوجد ناهامعخزيمة)معناهانهكان:طلب نسخ القرانمن الاه_ل الذى حت

اي» وسل و ببيدنيه فلعد تلكالآ.ةالامعخزعة وليس فيه اثبات |اقربآقنولالواحد
بااصليالثذبهىصعلى
انر انا

هل النشعلي»وسلوغل موضعها
هامنروك !م ك

الات جما رسولانقه

صلىاللعهليهوسلمكاصر حبهالحديث قدكنت أسمعرسولاللههلى انلعليه ول!بقرأمهاوتش.عهالرجال
كاالناستظها رلالاستحداتثءم لانالقارآلنعظيم كماحنفوظاعندز بدوغيرهمن الصحابة فقدثيت فى
الصحجمء ننس قال جع القرآنءلى عهد رسو لاللهةصلى علي وس أربعةكاهممن٠الانصا قن

انرت قلت لانسمن أبوز ,بدقال!  --د عمومتىا أترجاهفى
كعب ومعاذبن جبل وأبوزبدوز ,بديعنىثاب

الصحيحين اسم أبزىبد_عدبن عبيدوأسترج الترمذىحمسنديث ابعمنرقاقلارلسولاللهه_لى
التةعلدٍ >وس_ل خذواالقرآن منأربعةمن بنمسءود وأىين وكمعباذبن جبل وسالمموكأبى حذيفة

اعلبلدهبن أ_+دبن مود
النسق نفعابلالاسلام

«طول :انه وال امين بدن

وهوالذىنساهأاياه وقيل ادلنلسيانالترك فكرهأن.قولتركتالقرآن أوفك_د تالى نسيانهوقوله
دل ىهو بضم الذون وتشدبدالسين وذتصالياءأى وقببالنسيانءلىذ ب صدرمنه أواسوءتعهده
القران وقولهأشدتفصياأى تروجامن صدورالرجالوفىمعناهتفلتامن

الابلى عقلها أى تخلصامن العقال

وهوالحبلالذىتر بط به  #عن سهد بنعمادةرضىاللهعنه قالقالرسوا ل النهم_لى اللهعليهوس
مامن امرى' يقرا القرآن”*مينساه الالتىالنهبومالةرامةأجدم أخرجها بوداود

دوقي لعو قطوع الوا

00

الاجدم فيلهومقطوع

 2#عن نس بن مالك رضىاللهعنه ان رسولالله

ىلقذاةر,يخرجهاالرجلمرنالحد وعرضت علىذ بوب
مق اقاعلب د قالعرضت علىأجورأمتى حت ا
هن سورةمن
اعفاد يهاذنباأعظم»

حديرث غررب:س

القرآن أوانة المع

مكار أبوداودوالترمذى

وقال

(فق) عن عب-د اللهن حمر رضى النهءنهء ان رسولاننه صب اللهعليه وس لقال

لاسافروابالةرآن الىأرض الء_دوخافة أننالبوء أرادبالقرآن!اصحف فلاجوز<_إه الىأرض
لتبكا بااليهمفيه آيةمن القرآن فلاباسمنذلكلانالنى
العدو وهئ دبلادااكفارلانمهى الواردؤ.مولوك:

أسرار التغزيل مفتاح

دسل
صلى ابه علد

ىرقلملك الرومقلياأه_ل الكتابتعالواالكل غسواء ينناو 1
 3ب اله

| عن مر نابن حصينانه م علىرجلبة رأئمسألفاسترجع قالسمعت رسولانسل عامسل
اسار حقائق التأولل *

أرجان كلام الرحن

بقولم نقراً القرآن فلسالاللةبهفانهسيحىعاً فواميقرؤن القرآن سالونبهالناس خرج_هالترمذدى

صاحب علالمعانىواابيان

معن دةهيابلقرالسول النههلى التهعليه وسل ما آمنبالقرآن من استحل تحارمهاً خربهالترمذى وقال

الجامعبينالاسول والفروع

لصسمء ترسوالالنهدلى النهعليهوسل«متولالجاهر بالفرآن
انعا
قةب
لايسسنادهبالقوى » عن عقب

اللرجوع اليه فالمعقول

غثر
نلحدي
س وقا
حترمذى
كالحاهر بالصدة:والمسر براآلنقكالمسسر بالصدقة رجه ال

يب

والسموع حافظ الملةوالدن

ابلإفصل النانىف جع القرآنوترتبب نزولهوفكونه نزلعلىس_بعةأحرف* (خ) عن يزدبن

شيخ الاسلام والمسلمين

ثابت قالبعثإلىأبو بكراقت_لأهل العامة وعندهعمرفةالأبو بكرانعمرجاءنىفقال انالقتلقد
اسحر بومالعامة بقراءالذرآن وانىأخشى يأسنتحرالفتّلبا'ةراءفكل المواطنفيذه_من القرآن
كثيرواق أو أنتأمر :جمعالةران قال قلتلعمركيفا' أفع شلي أليغعطهرسولانتهسلى اللعهليهوس
فال عمره والله خ عل رك راجفى ق ذلكحتشرع [لسدرى فد

 00لههدرعروراً.ىق

ذالكذئهرأىعر قالز دفقال ىأ ب كورانكرج-للشابعاقل لاتهمك فد كنت نكت الوى
من ا+بالما كان
لقل
بن
جلفنى
فتنيمالقرآن فاجعهقالز بدفواننه لوك
لرسوا0

| فقال
ارك نامرسن  1القرآن فق كين لانشيا يعسردولاس
تت ا للذىشرح لهصدر أبىبكروفروابة
أب وبكرهوواخليلهرويز لبو بكر وا
ىكرأياقال
ذذل
لزل مربراجعنى <تى شرح ابنهصدرى للذى شرح لدصدراىككروجمرورًيتالفى
فب
نفك القرآن أجعهمن الرقاعوالعسب واللخاف وصدورالرجالحتى وج_دت  1خرسور ةة التوبة.ع

عاصلاارى ف هلأاجمعدأحدغيرهاقد
خز عأوتمع ألىنزن

جاءم رسولمننفك الاىخ رإبراءةفالحقتها

كحيانه حتىتوفاءاللةثمعذد عمرحيانه حتىتوفاءانله معند
فىسورتها قالفكا نتالمدف عندفى ب ر

<فصةبفتعمرقال بعضالرواةاللخافيعنى الخزف (اخ) عن نسان حذيفةبنالعانقدمعلىعثهان
عيفةاختلافهم افلىقراءة
نية وأذر بيجانمعأهلالءرفااقفز حذ
يفى
مام
ر اش
حرىأهل
تغا
فانب
وك
يعغئمان نااموي 20أدرك هذه الامةقبلأن لفوافى الكتاباختلاف الهودوالتصارى
ذال حذل

صىة أنرسلى الينابالسحف نن#خهافى المصاخف منردهااليك فارسبلهتااليه فامر
ف ال
حعمان
فارسل

بزنبثدابت وعد اللبهنالبزيروس_عيدبن العاص وعب_د الرجنبنا حرث بنهشامارضلىنةعنهم

فنسخوها

لما

م

فت
يو
بشمس
يوم القيامةتاجاذوؤه أ حسنمن ضوءال
هيس
دلباهأل
ليم
وقراآنو
عليهوسل قالمن قرأال
النديالوكانت فيكمفاظ>_:بالذىعملمهناأخْرجهاً بوداود  #عنعلىبنأنىطالب رذىاللهعنهقال

ولسرم حرامه+إواادللهنهالحنة
هح
اهرلهفا
لستظ
قالرسولاللةصلى اللّهعليهوس من قرأ القرآنحفا
وشفعه عفشىمرةمن أبهبلتهكاه ,قدواجبلتناطرمأخرجهالترمذى وقال<د يثغر يبوايس لهاسناد
مذناللهلشئ كاذنهلنى يتغنىبالقرآن
يح (ق )عنأنىهر برةقالةالرسولالتهصبى النهعليه وسإ اأ
نفغىةاستمع ولاماءعلىالاصغاءفانه.كيل عاللىهتعالى بلهو كناية عن تقر يبه
بجهر مبعهنى األذا
اسناعختاف فوجتباويل الحديث وقولهيتغ-نى
لكنوذهلكللان
قارئ“ القرآنواجزالثوابه فاىذل

بالقرآن أىبحسن صونهبهو يكونذلكمعتحزينوترقيق ف القراء ةوقل معناهس-تغنىبهعن الناس
والتقول الاول أوفو بدلعليهسياق الحديث

وهوقولهيجهر به(خ) عن أنىهريرةرضىاللهءنهقال

قالرسول اللهصلىالتفعليهوسالأفنانمعام لتعن بالعأرن

جوالفصل الثانىفى وعيدمن قالفىالةرآن برأبهمن غبرعل ووعيدمعن أو ااقرآن فنسيهومتيد )دعن

ابنعباس رضى اللهعنهماقال قالرسو لاللهص اللهعا.هوس منقال فاىلهرآن بغبرعل'فليد.وأمقعدهمن
الناروىروابة من قالفى ال رآن برأيهاخرجهالتره ذى وقال <د بث حسن (قولههليتبواً) معناه فليتحد
الماءةىمئزلامن التارمء

كداز قا #الأرجوك| تمل التعليهوسيممن قالق كعات

اللهءعزوج-ل براأ,بهفاصاب فقداًخط خرجهاًبوداودوالترمدىوقال<_ديث غرسوسكئل ألوبكر

فى محبوحة النصاحة
والفصاحة مداملمبعوث
ل خليفتة الذاى "إل

الصديق رذىاللهعنهعن قولهنءالىوفا كية وأبافقالأى سماءنظلنىوأى أرض تقلنى اذاقاتفى .5تاب

الحق وطريقتهصفالله

على بدعته كماستعمإوااءماطنية وا وارج وغبرهمممن أهل البدع فى الف اصدالفاسدةلبغروا ذلك الناسش

الهمام المقدم أصتاذ

وان كانالقولفالقرآن بغ_يرعلكن عن جه وذلات بانتسكون الابةتملة لودوهفيفسرها لغير

أاهللارض محى السنة

ابلغلسهيرء_ل اقلاعلاماءالنهرى عن القولالق
فرانبالرأى ء-١اوردفى-ق منيتأوالقران على ماد ول عليهوعلى آله
نفسه وماهوتابع طواهوهذ الاخلواما نيكونء نعلأولافانكانعنءل كن عتجببعض آيإتالقرآن
هبس
م با
صأن
خرضه
عتلصىحيح بدعتهوهو بيعلأنالمرادمن الآبةغ_يرذلك سكنغ
اعليىقوى حتته الششييخ الامامالمعظم واخبر
تستحفك

الى والوجوهفهذان القسمان٠ذمومان
لممدعمن
مااح

وكلا هادا لف النهى والوء.د الوارد فىذلك

ما هابوعدغي رخالف
وما
لاتهحمالل
فاماالتاو بل وهودسرالآفبةءلى طر بالقاسةنياط املعىنى يقليبمه
لاتكتابت والس_نةفقد رخص فيهاًه لالء ا

لي

القرآان واختلفواق

توفسجيروهدعولىاي ماقسكاللودسمء ودمن الى صلىالئهلعيه وس ولسكن على قدرمافهموا منالقرآن
نكاموافمعانيموقددع الي موا عليعوسللان عماس فقال الاه.فقههفى الدءن وعاءه اتآو ١

فكانأ كثرمانقلعذ|+اتتفسير (إى)عن أبىموساىلاشعرى رضى اللهعنهقالقالرسولاللهه_لى الله
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عليهوس تعاهد واهذاالقرآن فوالذى نفس 2د بيدهطو شدتفاتامن الابلفىعقلها رق عن ابنعمر

احب الابلالمءقلة
رضىاللهعنهماانرسولاللهه_لى |للعليه وسلمقال نامثلصا القرآن كصثل
هيهااواان طاةهاذهمت الاب المعةاةالتى حدستبالعقال وهذا مضثر بهلصاحبالقرآن
ساهكدعا
امننع
اثرلةت-كرا ارائلايشبى (ق) عن عنداللهبنمسعود قالقالرسول النه
وعاةهدوهبك
اىت
لعل
تحث
ل|ال
ايه
ذف

صلىاللةعليهوس لم بمسمالاحد كأنيقولسيتآابة كيتوكيت؛لهونمىاسدذ كروا القرآن
رجال» نالنع منعقلماوف روايةلابقل حدم نسيبتآنة كذاوكذابلهو
االمن
رصي
دشودتف
صنهأ
فا

نسى(قولبهن الاحدك)أى بست الخالةحالةمنحفظ القرماسدلءنة حنى نسيه (قولهلايفلأحدم
أنسدت أن كذاوكذا) معناداعنا كرهنسية لذسمان الى!|لس
8١ 15١ف
7< 1/

 211نال تعالىهوالمقدر للاشماءكلها
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والفرض كشاف حقائق

قالمي رت فاللمس_د فاذاالناس #وضون فالاحاديث دخات على علىفقلتباأميرالموٌ منينألاترى
الناس 5دخاضواف الاحاد ث قا ألوف_دذءلوهاقات نمقالأمافىسمعت رسولالتةسلىاللهعليءوسلم

بقولألاائهاستكون فتذة فق مااتالخر ج»نهايارسوا لاشول كتاب اللهؤ_.هنيأما كانقبل وخ_بر
مأنعد

03-0

ما

الفصل 3ارال
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ا

ا

ل

 00اجواشدى

فاته

”

1

قدا اتأسمعناة اناء 4اعوادى الىالرشدفا منابهم :ن قالنةه دق

ومنعملبهأجرومن حكبه عدلومن

صىراط منتةيم خناهااليلكأعو رأحرجةالتزمذئوقال عد شعر بس واسناده مجهول
دعأاليه هدى ال

وفى الحرثمقال (قولههوالقدل) أى الفامه_ل بيناق والباطل لس باطزلأى هوجد كلهلدس فيه

ظمناطزل والبارى صفةالآدىهوالمتساط العاتقالمكبرعلقىصالمنهاسالتهأى أهلكه (قولههو
ئْ
اله اكتف

القاهز؟

 2لانتس 2
تحمل

واللائف

سيل اللهااتين) الحبل بردءلى وجودمنها العهدومنها المآانفاذا اعتصم بهالانسانآواهابلهتع الىالى

ررف
سك
لالذ
ارهو
جوا

عارى املناختلافٍ والاضطرابوالصراط استلقيم ااطر بق
والح>-كيماالله

االلله
لا ق
ونهم
سلهع
رىال
لس رذ
اعبا
قبن
الواضح وممنىلاتزبغبه الاهواءأىلاعيل عن الاق  #عن ا

فىه
ودس ف
حى ل
العليمالذى خاللقانسان |]|صلى اللهعاءيهوس-لم ان الرجل الذ

ثئْ من اقمرآن كاابنتاخخر بأ خوج هالترهدىوقال

آعنروعاف
رت
قمن
الخليرك
هعصلفيهو_ل قا
ننى
اال
وعاسه البيان الحكيم أ 0-1بح (خ) عنعنان عن
الذىنزل القران شفاء

ساولتلاننهصلى التهعليهوس_إ الماهربالقرانمعالسفرةالكرام اللررةوالذى
(ق) عقناعالنشرةق

للارواح والابدان والصلاة |ق أرالفرآن و يتتعتعف-.هوهوعايهشاقلهأجران (قولهالماهر با 85يعنىالحاذق السكاملالحفظا
/اليد ااتلاوة وقوله مع سف رةجعسا أؤروه والر-ولمن اللانكةسمى بذلك لانهوب_فر برسالاتالله
وااسلام علىالم لمن

ال
نلسو
أرومةالبلاغةوالبراعةانحآلى السأنيتاوفئل لكر الكسةمناللانكة انرز ا

) املدومعىكونهمع|الانكة

أنلهمنازلف الينة يعونفهارف2ام وقووللههتتمتع أى.ترددقى:لاوبه لضعف حفظه له أجرانيعنى

00

سب اقمراءةوأجر بس_ببآعيه فبهاواللشقةالتى>م_ل لهفيها ولبسمعناه انلهأجرا أ 5

ن الماعبرلالماهرأفضلمنهواً كةثرأجرا(ق)عنأفى موسى الاشءرى أن التسئو اح فياك بالخخل

لاترجة طعمهاطيبور >هاطيب ومثُلالمؤمن الذىلايقراالقران كثل
 0الذىيقراالقرآن ك اذل
| الغرة طعمهاطيبولار م طارمئل الفاجرالذىيقراً القرآن كثلالر حانةر حهاطيبوالاطعمطاومثل

| الفاجراالذىلايقرأااقرآ نكل الحنظةطعمهامى ولار يحطافيهد ليلعلىفضيإة فا ظالقرآنواتتتسبات
ضرب الامثاللايضاح المقاصد» عن امبسن_عودقال قالرول انه سل النهعليه وس ٠ن قرأحرفامن
كتاتانهؤله حسنةواهس:ة بعش مثاطالاأقول /حرف ولكءنألف حرف ولامحرف وميم حرف
ا

وقال د

 0نانس

سن 2

ران ااتومسيدما علارع
المرنحلقالال بعر أولالة

عو ووم سو عاد

ااي

عوك ا له بعر

بالنعاص قالقال رسولاننهصبى النه-لميهءوسإ با لاصاب القرآن اقرأوارقورتل كا كنت ترتل
فىالدنيافانمنزلاك عندالله! حرابة تقرؤها  خرجه الترمدىوقالح_د.ث سن

مح

 5عنأى

 ١هريرة ءن النىدلىاللهعا»وسلم فاليحى القران بومالقيامةؤ ةو لنارب -إهة,لدس تاج الكرامةتم

يقولبارب زدهفيلس حاةالكرامة ثميقولياربارضعنهفترضىعنه فيقال اقروأارقو بزادبكل آبة
|حسنة رجه الترمذى قال حدرث حدن

#

عن سهلبن معاذاهيى عن أبيهأنرسولالله صل إلله

عليه

ع[التفسير وأعلاها وأنباهاو اسناها جامعالاصتحيح
عن أجل المصنفاتفى

من الاقاو 0

الشيهوالتس<رف والتيديل تحال بالاحادريث الثبوبة مطرزابالاحكام الشرعي-ة

الغر ببة وأخبار الماضينالكجيية عن صعابا حسن الاطنْثرات ع اظافح
الجال بافسحمقال

عارباعن

مودى بالقصحص,

اخارات مفرغافى قال

قرح اننانةالنممبيقه واجؤل ثوابه وجءلالحنةءتقليهوما” نه ولا كان هذا

غفروائده ودررفرائده وزواهرنصوصه وجواهر
الكا ب كاوصفت أحييت أنا تتخبمن ر

فصوصه مختصرا جامءالمءانى التفسير ولباب التأويلوالتعبير حاو بالحلاد_ةمنقوله متضمنالنكته
وأصوله معفوائد نقلنهاوفرائ خستها  23بالتفاسيرااع:فة فىسائرعاوم»ااؤّلف ةة و/أجع_ل

لنفسى تصرفاسوى الل والاجنات حتذباء  000بواللاسهاب وحذقتمنه الاسناد لابه
أقربالىتحصيلالمراد هاأوردتفيهمن الاحاديث الث.ووبة والاخبار المصطةوو بة علىتفس_يرابة

و بيانحمفاالنسكداب يطببيانه من الس:#ةوعليهمامدارالشسرع وأحكامالدبن عزونه الى مخرج»

الك الذى
احد
دلم
ودك
بع
وددطت اسمناقله وجعات عو ضكل اسم حوفايء_رف بهلمهون على الطالبطاليهقا كان من سيأ لى
طمست سهحات حلاله

عبدالله#دبن اسمعيل |اخارىفعلامتهقبلذ كرام الصحابىالراوى للحديث (خ) وما كانمن الاصارالتكرالذىأزاحت
دايلحأحنسىين مل بن اواج النسابورى فعلامته (م) وبا كانممااتفقاءايه فءلامته (ق) وما سطوا تكرربائه الافكار
كانمنكنتب السانكن بى داودوالترمذى والنساقذانىاذ كراسمه بغيرعلامة ومجادأهفىهذه
القدديم الذى تعالىعن
الكتبووجسد تالبغوىة -رجه س:دلهانفردبهقاتروىاليغوى س_:د دومارواهاليغوىبإسناد

مماثلة اله_دثان العم

فاينهمن أحاديث زائدةواًلفاظ متغيرة فاعتمدهفاق
النعلى قلتروىالبغوىباسناد التعلىوما ك
ي.
يك
يتل
ل
ا
لعكين
ي
د
دد
احب
ي
س
ابنش
ه
ف
ي
ضسنن

صتحفيح أمخارجتهمن السكتب المعتيرة اعلنعدلماءكاهم بابلنصحيحين للحميدىوكاب
تنهد
اج

ماس 1ه
الذى :نخزره عن:٠

المكان التعاي عدن

جامعالاصول لابن الاثيرازرى ثمانىعوضت عن حذف الاسنادشر حغر يب الحديث ومايتعاق به مضاهاة الاجسام ومشاءهة

طللىاب
اسهلل ع
ايكون كل فائدة فىهذا الكتاب وأ

وس_قته بابلغماقدرت عليهمن الايحاز

وحسن الترئيب معالتسهل والتقر دب و يفبنى!كل مؤافكتا!فىفنقد سبق اليهانلااوكتابه
من سجس فوائداستذباط كان معضلاأوجعه ا نكان متفرقاأو:ثسرحه أنكانغامضاأ وحن نظموتأليف
أواسقاط حشو وتطو وبألرجوأنلاخاوهنا اللكتابعن هذه الخحصالالتىذ كرت لإوسميةهلياب

التأويل ه فى معان ااتغزيل» والنهتعالى أسالالتوؤيقلات.امماقه_دتواليه أرغبفى تسير
ردت وان يجعلهاامالوجههالكر بم وان»سل
دوالة اسك وفيدلا نامر ا

انعدوال العاوهوحي ونعالوكيلعليه

ىلتفسيرأقدم مقدمةتتضمن ثلاثة.ول
عل ا

«الفصل الاولفىفضل القت ران وتلاوتهوتعليمه ) «6م( عنززيدنآرة 0مقالقام رسو.ل |للةصلى اللهعليه
[||010ا0|1اا|0ا||0ا||10ا|1||10اا
|ا|0[|01ا01ا
ا|0|10
و|اس|با|وام|ا0ف00ي|ن0ا0خ|ط|/يياينايدعى جابين مكة والمدينة أمداللهواثنىعارهووعءظ وذ اثمقالاًمابء_دالاأعها

الناس ا أناشر بوش كأ نبأتننى رسولر فى فأجيب وانىتا رك فيكنقلينأوط-ما كنا ناللهفيه

الطدى والاورنفذوا بتاب اللوهاسغسكوابه تع ىكتاب اللهورعب فيهثم قال وأه لينأذ كر

النهقأهليبتىأذ كرالونهق أهل ببتىزاردفوىاية اكلتانبهفيهاطدى والنورمن استمسكبهوأخذبه ظ

انطعلدىى ومنأخطأهضل وف روايةكتاباللههوحبلاللهمن اتبعمكان علىاطدى ومن 3
كا
لعالىلة وةفىارلواتبرمذى عنهقالقالرسواءاللةصب النهعارهوس[ انىثاركََفيكمانغسكم
كضان
ا

بيتفىتلرنقا حتى برداعلى الحوض فانظروا خكليففونىفبهما (م) عبننعارلخطابقالأماان
نبيكمصلىاللعهليوس |قالان النّهتعالىيرفع هذا الكات اقواماو يضعبهآر بن وعن احرث الاعور

الانامالقادرالذى لاشار

هنتدو
دنسا
سالا
حكل
ارث_
فوّ
رخااقءفقد رهانقد يرا ود
شذى
اال
لنه
اجدي
ال
سممعا لى -يرا

ماطانعمةوفضلا
وثسرفهعاء رفةبهمن ااعلوهنورقايه ذو برا وهدا هإلى معرفَنَهوء

ا وأطلق لسانهفاذءن

(بسمانالرجن الرحيم)

برا ومنحهباإعقل وجعله

بشثيرا .وشتر لوأ

شكره محميداو تهايلاوكبيرا

كييرا

وأرسل ممداصبى النهعليه وسل الى كافةا للق

عليهكتاناميرا واودعةحكمة وتتجاف غيبا دوتيحرا وحأطفماظه تلاوتله

وحبيرا وغلعيادهعلوم كادوتبصيرا وضرب فيهالاءما ليزبل جهالةوتحييرا وجعلهبرهاناواضحا
ودوابا ل ناحاووفرفضْلِه توفيرا فرىاملصحدفووظاو بالالسنهمتلواوفى الصمحفمطورا مهدى للتىهى

اشارةالاوهام المقدس
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ادراك

العقول والافهام التدف

صالحات أنطمأجرا كبيرا وجء_ل كلبليخعن الانيان سورة
اذن
!ال
ننين
ومؤم
لرال
مدشم
عوب
يوء
أق

مثلهحسيرا قانجلأمنّءتالانس والحنّعلى أن أتوالعثهذا القرآنلا.أتون عثلهول وبكاعنضهم
هوم_تجيرا
ييه
لعل
اكل
راوىاتو
ضها<دأ|كماير
ّعام
فائوران
مىتو
لبعض ظإيرا (أجده) عل

وأشهد

بالالوهية قبلمكولجود

أنلاالهالااته وحده لاثسر يكلهشهادةيغدوقلب قائلهامطئنام_تزيرا واأشعهدبأندهجودرسوله

اليائىبالنعوت المرمدبة

الذى كساه من فضلعزاومهابة وتوقيرا ص_لى النهع اويعهلى] لذو ابهأ5ذهب عن املرجسوطهرهم
تطهيرا (وبعد) فان الله حل و

م ءأرسل رسوله داص النهعليهوسم بإطدىودبناق

1لبهبذياناانيوّة وخم نه
لةمين و بشيرا للؤمنين ونذيراللخالفين ك
ا-ج
لنكعلهر
لدي
علىاال
لهع
لظهر
لي
دبوان الرسالة وأنهمكارم الاخلاق ونشسرفضله فالافاق وأئزل عليه نوراه دىبه هن الضلالة

وأتقذيه منالجهالة بواحلفوز والفلاح ان اتبعه و بالحسرانلمن أعرض عنذهبعدماسمعه مز
عارضته
عن
الخلائق م

حينتحد اهمعلىأن .أنوابسورةمن ملهفىمقابات» ن سمهلءلىعبادهاؤمئين

امععازه تلاونهو يسسرعلى الالن قراءنهأم فيهوزجرو «شمروأنذر وذ كرالمواءظ ايتذكر وضرب
فيهالامثال لتّدبر وصقفيهه نأخبارا ماضين إيعتبر ودلفيهعلى آناتااتوحيد ليتفكر ثمليرض
منا بسسردحر وقه دون حفظ ح_دوده ولاباقامة كلمانهدون العمل يمحكانه ولاتلاونه دون

بدبرانانه فىقراءنه ولاددراس ته دون عل حقائقه ونفهمدقا ثقه ولا<صولطذه المقاصدمنه

الاندراية تفسيره واحكامه ومعرفة ح_لالهوحرامه وأسباب نزول وأقساءه والوقوف على نأسءعحه
ومنسوخه فخىادهوعامه فانهأرسخ العلومأصلا وأسبغهافرعاوفصلا و كرمهاتتاحا وأنورهاسراعا

فلاشرف الاوهواك_د .لاله ولاخيرالاوهوالدالءليه وقدقي.ضاللهتعالى لهرحالا.وفقين و باق

فىهمه ومبلغ
ناطقين <صتنىفوافى سائرعلو».المصنفات وجعواسائرفةونهاللتفرقات قدكرلعل
عامه نراظللخلف واقتداءبالسلف فشسكراللةسعيهم ورحم كافتهم وما كانكتابءعالم التنزيل

الللالا

عمالسنةقد وةالامةوامامالائمة مفتى
الذى صنفه|اشيخلايل والبرالييل لاماالام المكامل
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