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  الجامع ألحكام القرآن

  المجلد السابع

 األنعام سورة تتمة

 فِي َحبَّةٍ  َوال َيْعلَُمَھا إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي َما َوَيْعلَمُ  ُھوَ  إاِلَّ  اَيْعلَُمھَ  ال اْلَغْيبِ  َمَفاتِحُ  َوِعْنَدهُ { 59:  اآلية
 }ُمبِينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ  َيابِسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال اأْلَْرِض  ُظلَُماتِ 

 :  مسائل ثالث فيه

 صلى النبي عن عمر ابن عن البخاري وروي. ملك ألف عشر اثنا معھا لنز نزلت لما اآلية ھذه أن الخبر في جاء:  األولى

 يعلم وال هللا إال غد في ما يعلم وال هللا إال األرحام تغيض ما يعلم ال هللا إال يعلمھا ال خمس الغيب مفاتح: " قال وسلم عيه هللا

 عن مسلم صحيح وفي" . هللا إال الساعة تقوم تىم يعلم وال هللا إال تموت أرض بأي نفس تدري وال هللا إال المطر يأتي متى

:  يقول تعالى وهللا ؛ الفرية هللا على أعظم فقد غد في يكون بما يخبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن زعم من:  قالت عائشة

َماَواتِ  فِي َمنْ  َيْعلَمُ  ال قُلْ { ُ  إاِلَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرِض  السَّ  مفتاح:  يقال. الفصيحة اللغة ھذه ، مفتح جمع مفاتحو]. 65:  النمل[} هللاَّ

 أو البيت على كالقفل كان محسوسا ، غلقا يحل ما كل عن عبارة والمفتح". مفاِتيح" السميقع ابن قراءة وھي. مفاتيح ويجمع

 عليه هللا لىص هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن صحيحه في البستي حاتم وأبو سننه في ماجة ابن وروى كالنظر معقول

 الخير مفاتيح هللا جعل لمن فطوبى للخير مغاليق للشر مفاتيح الناس من وإن للشر مغاليق للخير مفاتيح الناس من إن: " وسلم

 الشاھد في يتوصل كما الغيوب إلى التوصل عن استعارة اآلية في وھو" . يديه على الشر مفاتيح هللا جعل لمن وويل يديه على

 ما علمني أو أعطني أي ؛ كذا علي أفتح الناس قول من مأخوذ ھو:  بعضھم قال ولذلك  ؛ اإلنسان عن مغيبال إلى بالمفتاح

 ، أطلعه عليھا إطالعه شاء فمن ، ھو إال يملكھا ال ، إليه الموصلة الطرق وبيده ، الغيب علم عنده تعالى فا. به إليه أتوصل

ُ  َكانَ  َوَما{:  تعالى قوله بدليل ؛ رسله على إال اضتهإف من ذلك يكون وال. حجبه عنھا حجبه شاء ومن  اْلَغْيبِ  َعلَى لُِيْطلَِعُكمْ  هللاَّ

َ  َولَِكنَّ   ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِلَّ  أََحداً  َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال اْلَغْيبِ  َعالِمُ {:  وقال] 179:  عمران آل[} َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسلِهِ  ِمنْ  َيْجَتِبي هللاَّ

 خزائن:  والضحاك مقاتل. والحسن السدي عن ؛ الرزق خزائن بالمفاتح المراد:  وقيل اآلية]. 27 -  26:  الجن[} ولٍ َرسُ 

 ووقت اآلجال عنده أي الحديث معنى يتضمنه مما ھذا غير:  وقيل. به إليھا يتوصل بما عنھا عبر ، مجاز وھذا. األرض

 .أعلم وهللا. المختار واألول. األقوال من ھذا غير إلى ؛ لاألعما وخواتم األعمار عواقب:  وقيل. انقضائھا

 إنه:  قال فمن. عباده من اصطفى من إال كتابه من آية ما غير في نفسه إلى الغيب علم سبحانه أضاف:  علماؤنا قال:  الثانية

 لم فإن ؛ كافر فھو الرحم في ما يعلم إنه:  قال من وكذلك. ال أم ادعاھا بأمارة عنه أخبر ، كافر فھو وجزم غدا الغيث ينزل

 ؛ يكفر لم علمه في وسبق قدره ما على الماء سبب وأنه ، عادة الماء سبب وأنه ، عادة الماء به هللا ينزل النوء إن:  وقال يجزم

 ، كذا بنوء ةمر ، شاء متى ينزل ألنه ؛ حكمته بلطيف وجھال ، الكفر أھل بكلمة تشبيھا فيه فإن ، به يتكلم أال له يستحب أنه إال

. هللا شاء إن" الواقعة" في بيانه يأتي ما على" بالكوكب وكافر بي مؤمن عبادي من أصبح: " تعالى هللا قال ؛ النوء دون ومرة

 ، أنثى فھو األيسر الثدي في كان وإن ، ذكر فھو الحلمة مسود األيمن الثدي كان إذا:  الطبيب قول وكذلك:  العربي ابن قال
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 ادعى من وأما. يفسق ولم يكفر لم الخلقة في واجبا ال عادة ذلك وادعى ؛ أنثى فالولد أثقل األيمن الجنب تجد أةالمر كانت وإن

 كفره في ريبة فال تكون أن قبل تكون أن في المفصلة أو المجملة الكوائن عن أخبر أو. كافر فھو العمر مستقبل في الكسب

 إنه:  قالوا جماعة فألن تكفيره عدم أما. يسجن وال يؤدب:  علماؤنا قال دفق والقمر الشمس كسوف عن أخبر من فأما. أيضا

ْرَناهُ  َواْلَقَمرَ {:  قوله من عنه هللا أخبر ما حسب المنازل وتقدير بالحساب يدرك أمر  فألنھم أدبھم وأما]. 39:  يس[} َمَناِزلَ  َقدَّ

 حتى فأدبوا اليقين في قواعدھم ويتركون عقائدھم فيشوشون ؛ وغيره ھذا بين الفرق يدركون ال إذ ، العامة على الشك يدخلون

 .به يعلنوا وال عرفوه إذا ذلك يسروا

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج بعض عن مسلم صحيح في جاء ما أيضا الباب ھذا ومن:  قلت

. الغيب علم يدعي الذي والمنجم الحازر ھو والعراف" . ليلة أربعين صالة له تقبل لم شيء عن فسأل عرافا أتى من: " قال

 أھل بعض يعتضد وقد. معرفتھا يدعي ومقدمات بأسباب األمور على يستدل الذي وھو ، عراف وصاحبھا العرافة من وھي

 اسم عليھا ينطلق وكلھا". بالياء" العيافة ھو الفن وھذا. ذلك في معتادة وأسباب ، والنجوم والطرق بالزجر ذلك في الفن ھذا

 المكاسب من" : الكافي" كتاب في عبدالبر بن عمر أبو قال. الغيب علم ادعاء:  والكھانة. عياض القاضي قاله ؛ الكھانة

 الغيب وادعاء الكھانة وعلى ، والغناء النياحة على األجرة وأخذ والرشا والسحت البغايا ومھور الربا تحريمھا على المجتمع

 ، المنجمين بإتيان األزمان ھذه في األحوال انقلبت وقد:  علماؤنا قال. كله والباطل واللعب الزمر وعلى ، السماء وأخبار

 من كثير أنخدع ولقد بل ، المنجمين اتخاذ وأمرائھم وأتباعھم رؤسائھم في شاع فقد ؛ المصرية بالديار سيما ال والكھان

 من فحصلوا األموال منھم واستخرجوا ، بالمحال عليھم فبھرجوا لعرافينوا الكھنة ھؤالء إلى فجاؤوا والدين للفقه المنتسبين

 صالة له تقبل لم: " السالم عليه لقوله ؛ الكبائر من ذلك وكل. والضالل الفساد على أديانھم ومن ، واآلل السراب على أقوالھم

:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن هللا مهرح مسلم روى. أقوالھم على معتمدا عليھم وأنفق أتخذھم بمن فكيف" . ليلة أربعين

 أحيانا يحدثونا إنھم ، هللا رسول يا :  فقالوا" بشيء ليسوا إنھم: " فقال الكھان عن أناس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل

 الدجاجة قر ليهو أذن في فيقرھا الجني يخطفھا الحق من الكلمة تلك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال! حقا فيكون بشيء

 البخاري وأخرجه ھذا غير الصحيح في عائشة عن أبيه عن عروة بن ليحيى ليس:  الحميدي قال". كذبة مائة معھا فيخلطون

:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنھا عائشة عن عروة عن عبدالرحمن بن محمد األسود أبي حديث من أيضا

 الكھان إلى فتوحيه فتسمعه السمع الشياطين فتسترق السماء في قضي األمر فتذكر السحاب ھوو العنان في تنزل المالئكة إن"

 .تعالى هللا شاء إن" سبأ" في المعنى ھذا وسيأتي". أنفسھم عند من كذبة مائة معھا فيكذبون

 في يھلك ما يعلم أي ، للبشر المجاورة المخلوقات أعظم ألنھما بالذكر خصھما} َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي َما َوَيْعلَمُ {:  تعالى قوله - الثالثة

 ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما{ فيھا ما ورزق الدواب من البحر في وما ، والنوى والحب النبات من البر في ما يعلم:  ويقال. والبحر البر

 ما: " قال وسلم عليه هللا صلى يالنب عن عمر ابن عن نافع عن إسحاق بن محمد عن ھارون بن يزيد روى} َيْعلَُمَھا إاِلَّ  َوَرَقةٍ 

 رزق الرحيم الرحمن هللا بسم مكتوب عليھا إال األرض ظلمات في حبة وال األشجار على ثمار وال األرض على زرع من

 َياِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال ْرِض اأْلَ  ُظلَُماتِ  فِي َحبَّةٍ  َوال َيْعلَُمَھا إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما{:  كتابه محكم في قوله وذلك" فالن بن فالن

 الذي بھا يراد والحبة ، آدم بني أوالد من السقط بھا يراد الورقة أن محمد بن جعفر عن النقاش وحكى. } ُمِبينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ 
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 يصح وال ، الرموز طريقة على جار قول وھذا:  عطية ابن قال. الميت به يراد واليابس ، الحي به يراد والرطب ، بسقط ليس

 تسقط متى يعلم إال الشجر ورقة من أي} َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما{ المعنى:  وقيل. إليه يلتفت أن ينبغي وال محمد بن جعفر عن

 وھذا بطونھا} اأْلَْرِض  ُظلَُماتِ  فِي{ ، يأكلھا ومن تنبت وكم تنبت متى يعلم إال حبة وال ، الھواء في تدور وكم تسقط وأين

 }اأْلَْرِض  ُظلَُماتِ  فِي{:  وقيل. للھداية الموفق وهللا. اآلية مقتضى وھو للحديث موافق فإنه أصح؛

 والحسن السميقع ابن وقرأ. اللفظ على عطفا بالخفض} َياِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال{. السابعة األرضين أسفل ھي التي الصخرة يعني

 المحفوظ اللوح في أي} ُمِبينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ { للتوكيد ھذا على }ِمنْ { فـ ؛" ورق من" موضع على عطفا فيھما بالرفع وغيرھما

 أي ، األمر لتعظيم يعلمه وھو كتبه:  وقيل. ذلك عن تعالى ، يلحقه لنسيان ذلك كتب سبحانه أنه ال ، بذلك المالئكة لتعتبر

 .وعقاب ثواب فيه بما فكيف ، مكتوب عقاب وال ثواب فيه ليس الذي ھذا أن اعلموا

َھارِ  َجَرْحُتمْ  َما َوَيْعلَمُ  بِاللَّْيلِ  َيَتَوفَّاُكمْ  الَِّذي َوُھوَ { 60:  يةاآل ُئُكمْ  ُثمَّ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَْيهِ  ُثمَّ  ُمَسّمىً  أََجلٌ  لُِيْقَضى فِيهِ  َيْبَعُثُكمْ  ُثمَّ  بِالنَّ  ُيَنبِّ
 }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما

 قبض ھو بل حقيقة موتا ذلك وليس ، تميزون بھا التي نفوسكم فيقبض ينيمكم أي} ِباللَّْيلِ  اُكمْ َيَتَوفَّ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

 ينام والذي ، عمره أيام عدد استوفى الميت وتوفي. الشيء استيفاء والتوفي. بالموت يقبضھا كما بالنوم التصرف عن األرواح

 :  الشاعر وقال. أجمع أخذته إذا واستوفيته ، وتوفيته ، المال وأوفيتك. الموت والوفاة. اليقظة في حركاته استوفى كأنه

 العدد في قريش توفاھم وال...  أحد من ليسوا األدرد بني إن

 خرج عمره انقضى فإذا ، والتنفس الحركة فيه تكون ولھذا ؛ الحياة فيه تبقى المنام في البدن من خرج إذا الروح إن:  ويقال

:  ويقال. الذھن منه يخرج ولكن ، الروح منه تخرج ال. بعضھم وقال. يتنفس وال يتحرك ال تامي وصار ، حياته وتنقطع روحه

. اليقظة ويعني ؛ النھار في أي} فِيهِ  َيْبَعُثُكمْ  ُثمَّ {.  أعلم وهللا ، األقاويل أصح وھذا. تعالى هللا إال حقيقته يعرف ال أمر ھذا

 أََجالً  لُِيْقَضى فِيهِ  َيْبَعُثُكمْ  ُثمَّ { مصرف بن وطلحة رجاء أبو وقرأ. له ضرب أجال سانإن كل ليستوفي أي} ُمَسّمىً  أََجلٌ  لُِيْقَضى{

 ثم بالليل يتوفاكم الذي وھو والتقدير ، وتأخير تقديم اآلية وفي". المائدة" في تقدم وقد ، كسبتم} َجَرْحُتمْ {. عنده أي} ُمَسّمىً 

 في أي} فِيهِ  َيْبَعُثُكمْ  ُثمَّ { جريج ابن وقال. النھار في البعث وقع أجله من الذي ھماأل فقدم ؛ فيه جرحتم ما ويعلم بالنھار يبعثكم

 ليقضي ولكن ، وأثبته وعلمه عددا شيء كل أحصى فإنه كفرھم عن لغفلة ليس للكفار تعالى إمھاله إن:  اآلية ومعنى. المنام

 بعد منزلتھا الثانية النشأة ألن ؛ بالبعث والنشر الحشر ىعل دل وقد. فيجازيھم إليه يرجعون ثم ، وحياة رزق من مسمى أجال

 .اآلخر على قادر فھو أحدھما على قدر من أن في النوم بعد اليقظة كمنزلة األولى

ُ  ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِھرُ  َوُھوَ { 61:  اآلية ُطونَ  ال َوُھمْ  ُرُسلَُنا هُ َتَوفَّتْ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى َحَفَظةً  َعلَْيُكمْ  َوُيْرِسل  }ُيَفرِّ

 من أي} َحَفَظةً  َعلَْيُكمْ  َوُيْرِسلُ {. والجھة المكان فوقية ال والرتبة المكانة فوقية يعني} ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِھرُ  َوُھوَ {:  تعالى قوله

 كما ، به أمروا الذي الحفظ من حملوا بما المالئكة فإرسال ؛ الرسالة من حمل بما الشيء إطالق حقيقته واإلرسال. المالئكة

 مثل ، حافظ جمع والحفظة. اآلفات من وتحفظھم العباد أعمال تحفظ مالئكة أي] 10:  االنفطار[} لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ {:  قال
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 أحدھما يكون اإلنسان مشى اإذ ، الشر واآلخر الخير أحدھما يكتب ، بالنھار وملكان بالليل ملكان إنھما:  ويقال. والكاتب الكتبة

} َقِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ {:  تعالى لقوله ؛ شماله عن واآلخر يمينه عن أحدھما يكون جلس وإذا ، وراءه واآلخر يديه بين

 وهللا. نھارا وال ليال يفارقه ال والخامس ، بالنھار واثنان ، بالليل اثنان:  المالئكة من خمسة إنسان لكل:  ويقال]. 17:  ق[

 :  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال. أعلم

 اليقظه غافل القلب جاھل...  شقيا يعيش من الناس ومن

 الحفظه واتقى الموت حذر...  ورأي وفاء ذا كان فإذا

 عظه للمقيم بان فالذي...  ومقيم راحل الناس إنما

 كما ؛ الجماعة تأنيث على} ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ {". البقرة" سورة في تقدم كما ؛ أسبابه يريد} تُ اْلَموْ  أََحَدُكمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى{:  تعالى قوله

َبتْ { و] 32:  المائدة[} ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلَُنا َجاَءْتُھمْ  َولََقدْ {:  قال . الجمع تذكير على} ُرُسلَُنا َتَوفَّاه{ حمزة وقرأ]. 4:  فاطر[} ُرُسلٌ  ُكذِّ

 يسلون أنھم ويروى. وغيره عباس ابن قاله ؛ الموت ملك أعوان والمراد. والتذكير تاء بزيادة} ُرُسلَُنا تَتَوفَّاه{ شاألعم وقرأ

 يسلمھا ثم الجسد من الروح الموت ملك يقبض:  الكلبي وقال. الموت ملك قبضھا قبضھا عند كان إذا حتى الجسد من الروح

 من وسبعة الرحمة مالئكة من سبعة معه:  ويقال. كافرا كان إن العذاب مالئكة إلى أو مؤمنا كان إن الرحمة مالئكة إلى

 نفسا قبض إذا ، السماء إلى بھا ويصعدون بالثواب فيبشرونھا الرحمة مالئكة إلى دفعھا مؤمنة نفسا قبض فإذا ؛ العذاب مالئكة

 المؤمن وروح ، سجين إلى ترد ثم السماء إلى بھا يصعدون ثم ، ويفزعونھا بالعذاب فيبشرونھا العذاب مالئكة إلى دفعھا كافرة

 المالئكة إلى وتارة] 11:  السجدة[} اْلَمْوتِ  َملَكُ  َيَتَوفَّاُكمْ  قُلْ {:  قال كما ؛ الموت ملك إلى يضاف تارة والتوفي. عليين إلى

ُ {:  قال كما ؛ الحقيقة على المتوفي وھو هللا إلى وتارة. وغيرھا اآلية ھذه في كما ؛ ذلك يتولون ألنھم  ِحينَ  اأْلَْنفُسَ  َيَتَوفَّى هللاَّ

ُ  قُلِ {] 42:  الزمر[} َمْوِتَھا  من مأمور فكل] 2:  الملك[} َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي{] 26:  الجاثية[} ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  ُيْحِييُكمْ  هللاَّ

ُطونَ  ال َوُھمْ {. به أمر ما يفعل فإنما المالئكة  كما ، التقدم من وأصله. هللا أمر يطيعون أي ، يقصرون وال يضيعون ال يأ} ُيَفرِّ

 الحد يجاوزون ال أي ، بالتخفيف} ُيْفِرُطونَ  ال{ عمير بن عبيد وقرأ. يتوانون ال:  عبيدة أبو وقال. العجز قدم فرط فمعنى. تقدم

 .واإلھانة اإلكرام به أمروا فيما

وا ُثمَّ { 62:  اآلية ِ  إِلَى ُردُّ  }اْلَحاِسبِينَ  أَْسَرعُ  َوُھوَ  اْلُحْكمُ  لَهُ  أاَل اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ  هللاَّ

وا ُثمَّ {:  تعالى قوله } اْلَحقِّ {. ومالكھم وباعثھم ورازقھم خالقھم أي} اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ {. للحساب بالبعث هللا ردھم أي} هللاَِّ  إِلَى ُردُّ

 على أو ، أعني إضمار على بالنصب} اْلَحقَّ { الحسن وقرأ. تعالى هللا سمال والصفة النعت على ، الجمھور قراءة بالخفض

} اْلَحاِسِبينَ  أَْسَرعُ  َوُھوَ {. والفصل القضاء أي ، القيامة يوم وحده الحكم له وقولوا اعلموا أي} اْلُحْكمُ  لَهُ  أاَل{. حقا أي ، المصدر

 .تقدم وقد. يد عقد وال وروية فكرة إلى يحتاج ال أي
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يُكمْ  َمنْ  قُلْ { 63:  يةاآل ً  َتْدُعوَنهُ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ُظلَُماتِ  ِمنْ  ُيَنجِّ عا اِكِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َھِذهِ  ِمنْ  أَْنَجاَنا لَئِنْ  َوُخْفَيةً  َتَضرُّ  }الشَّ

يُكمْ  َمنْ  قُلْ { :  تعالى قوله : تقول والعرب:  النحاس قال. شديد أي مظلم يوم:  اليق ؛ شدائدھما أي} َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ُظلَُماتِ  ِمنْ  ُيَنجِّ

 :  سيبويه وأنشد ؛ كواكب ذو يوم:  قالت ذلك عظمت فإن ، شديدا كان إذا مظلم يوم

 أشنعا كواكب ذو يوم كان إذا...  بالءنا تعلمون ھل أسد بني

لَُماتِ { وجمع  الھالك وخفتم الطريق أخطأتم إذا أي ، غيمال وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة البر ظلمة يعني أنه على} الظُّ

اِكِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ { الشدائد ھذه من أي} َھِذهِ  ِمنْ  أَْنَجاَنا لَِئنْ { دعوتموه  عند إياه دعائھم في هللا فوبخھم. الطائعين من أي} الشَّ

 بكر أبو وقرأ ، الخوف من} َوِخيَفةً { األعمش وقرأ. }ُتْشِرُكونَ  أَْنُتمْ  ُثمَّ {:  بقوله غيره الرخاء حال في معه يدعون وھم ، الشدائد

. وحبوة وحبوة وحبية حبية ونظيره:  قال. وخفوة خفوة الفراء وزاد. لغتان ، بضمھا والباقون ، الخاء بكسر} ِخفية{ عاصم عن

ً { معنى ألن ؛ بعيدة األعمش وقراءة عا } أنجانا لئن{ الكوفيون قرأو. ذلك مثل تبطنوا أن} ِخفية{و التذلل تظھروا أن} َتَضرُّ

 .الشأم وأھل المدينة أھل قرأ كما ؛ بالتاء المعنى واتساق

ُ  قُلِ { 64:  اآلية  }َكْربٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  ِمْنَھا ُيْنِجيُكمْ  هللاَّ

ُ  قُلِ {:  تعالى قوله يُكمْ { الكوفيون وقرأ} َكْربٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  ِمْنَھا ُيْنِجيُكمْ  هللاَّ  واحد معناھما:  قيل. بالتخفيف لباقونا ، بالتشديد} ُيَنجِّ

  :  عنترة قال. مكروب رجل:  منه يقال ؛ بالنفس يأخذ الغم:  والكرب. للتكثير التشديد:  وقيل. ونجيته وأنجيته نجا مثل

 دعاني لما فيصل بطعنة...  عنه الكرب كشفت ومكروب

 .ذلك من مشتقة والكربة

 المعرفة بعد قامت إذا الحجة ألن. }َتْمَتُرونَ  أَْنُتمْ  ُثمَّ { السورة أول في قوله مثل ؛ وتوبيخ تقريع} ُتْشِرُكونَ  أَْنُتمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

 قبل مشركين كانوا وإن الجھة ھذه على ويوبخوا يقرعوا أن فحسن ؛ اإلشراك وھو منه بدال جعلوا قد وھم ، اإلخالص وجب

 .النجاة

ً  َعلَْيُكمْ  َيْبَعثَ  أَنْ  َعلَى اْلَقاِدرُ  ُھوَ  قُلْ { 65:  اآلية ً  َيْلبَِسُكمْ  أَوْ  أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمنْ  أَوْ  َفْوقُِكمْ  ِمنْ  َعَذابا  َبأْسَ  َبْعَضُكمْ  َوُيِذيقَ  ِشَيعا
فُ  َكْيفَ  اْنُظرْ  َبْعٍض   }َيْفَقُھونَ  لََعلَُّھمْ  اآْلياتِ  ُنَصرِّ

ً  لَْيُكمْ عَ  َيْبَعثَ  أَنْ  َعلَى اْلَقاِدرُ  ُھوَ  قُلْ {:  تعالى قوله  ِمنْ { ومعنى. تعذيبكم على قادر ، الكرب من إنجائكم على القادر أي} َعَذابا

 وابن مجاھد عن ؛ نوح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم وثمود بعاد فعل كما ؛ والريح والصيحة والطوفان بالحجارة الرجم} َفْوقُِكمْ 

 األمراء يعني} َفْوقُِكمْ  ِمنْ {:  وقيل. مدين وأصحاب بقارون فعل كما ؛ فةوالرج الخسف} أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمنْ  أَوْ {. وغيرھما جبير

ً  َيْلِبَسُكمْ  أَوْ {. أيضا ومجاھد عباس ابن عن ؛ السوء وعبيد السفلة يعني} أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمنْ  أَوْ { ، الظلمة  أبي عن وروي} ِشَيعا

. اللبس من الفتح وقراءة ، األول بضم اللبس من وھذا ، به ويعمكم العذاب لكميجل أي ، الياء بضم} ُيْلِبَسُكمْ  أَوْ { المدني عبدهللا

 أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا{:  قال كما ؛ الجر وحرف المفعولين أحد فحذف ، أمركم عليكم يلبس أي. يبينه واألعراب مشكل موضع وھو
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 معنى:  وقيل. عباس ابن عن ؛ األھواء مختلفي فيجعلھم أمرھم يخلط بأن اللبس وھذا] 3:  المطففين[} ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُھمْ 

ً  َيْلِبَسُكمْ { ً {. لبسكم فقد خالطكم وإذا يخالطكم حتى عدوكم بقوي} ِشَيعا  ؛ بعضا بعضكم يقاتل فرقا يجعلكم وقيل. فرقا معناه} ِشَيعا

 في والقتل بالحرب أي} َبْعٍض  َبأْسَ  َضُكمْ َبعْ  َوُيِذيقَ { قوله معنى وھو. الدنيا طلب على أمرائھم وافتراق أمرھم بتخليط وذلك

 .الصالة أھل في ھي:  الحسن وقال. خاصة الكفار في ھي وقيل. والكفار المسلمين في عامة واآلية. مجاھد عن ؛ الفتنة

 المستولية نةالفت مع ، وأموالنا أنفسنا على واستولى ديارنا في العدو لبسنا فقد ، الوجود في المشاھد فإنه ؛ الصحيح وھو:  قلت

 .بعض أموال بعضنا واستباحة بعضا بعضنا بقتل علينا

 روى. عنھم هللا رضي الصحابة بين جرى فيما ذلك تأول أنه أيضا الحسن وعن. بطن وما منھا ظھر ما الفتن من با نعوذ

 سيبلغ أمتي وأن ومغاربھا ھامشارق فرأيت األرض لي زوى هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ثوبان عن مسلم

 عليھم يسلط وأال عامة بسنة يھلكھا أال ألمتي ربي سألت وإني واألبيض األحمر الكنزين وأعطيت منھا لي زوي ما ملكھا

 أال ألمتك أعطيتك قد وإني يرد ال فإنه قضاء قضيت إذا إني محمد يا:  قال ربي وإن بيضتھم فيستبيح أنفسھم سوى من عدوا

 بين من قال أو أقطارھا من عليھم اجتمع ولو بيضتھم يستبيح أنفسھم سوى من عدوا عليھم أسلط وأال عامة ةبسن أھلكھم

 مع بدرا شھد قد وكان ، األرت بن خباب عن النسائي وروى" . بعضا بعضھم ويسبي بعضا يھلك بعضھم يكون حتى أقطارھا

 هللا رسول سلم فلما ، الفجر مع كان حتى كلھا الليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول راقب أنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول قال ؟ نحوھا صليت رأيتك ما صالة الليلة صليت لقد! وأمي أنت بأبي ، هللا رسول يا:  فقال خباب جاءه صالته من

 واحدة ومنعني اثنتين فأعطاني خصال ثالث فيھا وجل عز هللا سألت ورھب رغب صالة إنھا أجل: "  وسلم عليه هللا صلى

 فأعطانيھا غيرنا من عدوا علينا يظھر أال وجل عز ربي وسألت فأعطانيھا األمم به أھلك بما يھلكنا أال وجل عز ربي سألت

 لما أنه وروي.  والحمد" التذكرة" كتاب في األخبار ھذه على أتينا وقد" . فمنعنيھا شيعا يلبسنا أال وجل عز ربي وسألت

 عبد أنا إنما: " جبريل له فقال ؟" ذلك على أمتي بقاء ما جبريل يا: " لجبريل وسلم عليه هللا صلى النبي قال اآلية ھذه تنزل

 دعا ثم ، الصالة وأحسن وصلى الوضوء وأسبغ فتوضأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام" ألمتك وسله ربك فادع مثلك

". أرجلھم تحت ومن فوقھم من العذاب وھو خصلتين من وأجارھم مقالتك سمع عالىت هللا إن محمد يا: " وقال جبريل فنزل

 َحِسبَ . َالم{:  اآلية بھذه جبريل فنزل ؟" بعض بأس بعضھم ويذيق مختلفة أھواء فيھم كان إذا أمتي بقاء ما جبريل يا: " فقال

ا َيقُولُوا أَنْ  ُيْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  :  قال عبدهللا بن جابر عن دينار بن عمرو وروى. اآلية] 2 - 1:  العنكبوت[} ُيْفَتُنونَ  ال َوُھمْ  آَمنَّ

ً  َعلَْيُكمْ  َيْبَعثَ  أَنْ  َعلَى اْلَقاِدرُ  ُھوَ  قُلْ { اآلية ھذه نزلت لما  عليه هللا صلى هللا رسول قال} أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمنْ  أَوْ  َفْوقُِكمْ  ِمنْ  َعَذابا

ً  َيْلِبَسُكمْ  أَوْ { نزلت افلم" هللا بوجه أعوذ: " وسلم  عن ماجة ابن سنن وفي". أھون ھاتان: " قال} َبْعٍض  َبأْسَ  َبْعَضُكمْ  َوُيِذيقَ  ِشَيعا

 في العافية أسألك إني اللھم ويمسي:  يصبح حين الكلمات ھؤالء يدع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يكن لم: " قال عمر ابن

 من واحفظني روعاتي وآمن عوراتي استر اللھم. ومالي وأھلي ودنياي ديني في والعافية لعفوا أسألك إني اللھم. واآلخرة الدنيا

 .الخسف يعني:  وكيع قال". تحتي من أغتال أن بك وأعوذ فوقي ومن شمالي وعن يميني وعن خلفي ومن يدي بين

 ھم ما بطالن يريد} َيْفَقُھونَ  لََعلَُّھمْ {. والدالالت الحجج لھم نبين أي} َيْفَقُھونَ  لََعلَُّھمْ  اآْلياتِ  ُنَصرِّفُ  َكْيفَ  اْنُظرْ {:  تعالى قوله

 .والمعاصي الشرك من عليه
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بَ { 66:  اآلية  }بَِوِكيلٍ  َعلَْيُكمْ  لَْستُ  قُلْ  اْلَحقُّ  َوُھوَ  َقْوُمكَ  بِهِ  َوَكذَّ

 لَْستُ  قُلْ {. الحق القصص أي} اْلَحقُّ  َوُھوَ {. بالتاء. }َبتَوَكذَّ { عبلة أبي ابن وقرأ. بالقرآن أي} َقْوُمكَ  ِبهِ  َوَكذَّبَ {:  تعالى قوله

} ِبَحفِيظٍ  َعلَْيُكمْ  أََنا َوَما{ نظيره ؛ بلغت وقد منذر أنا إنما ، عليھا أجازيكم حتى أعمالكم بحافظ لست:  الحسن قال} ِبَوِكيلٍ  َعلَْيُكمْ 

 .إيمانھم وسعه في يكن لم إذ ، بمنسوخ ليس:  وقيل. القتال بآية منسوخ ھذا:  قيل ثم. أعمالكم عليكم أحفظ أي] 86:  ھود[

 }َتْعلَُمونَ  َوَسْوفَ  ُمْسَتَقرٌّ  َنَبأٍ  لُِكلِّ { 67:  اآلية

. جزاء عمل لكل أي:  وقيل. وتأخر تقدم غير من فيه يقع وقت شيء لكل أي ، حقيقة خبر لكل} ُمْسَتَقرٌّ  َنَبأٍ  لُِكلِّ {:  تعالى قوله

 في بھم ينزل بما وعيدا يكون أن يجوز:  الزجاج. بالبعث يقرون ال كانوا ألنھم ؛ للكفار تعالى هللا من وعيد ھذا:  الحسن قال

 نافعة اآلية ھذه أن التفاسير بعض في رأى أنه الثعلبي وذكر. العذاب من به يعدھم كان ما بدر يوم استقر:  السدي قال. الدنيا

 .السن ىعل ووضع كاغد على كتبت إذا الضرس وجع من

ا َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ  آَياتَِنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{ 68:  اآلية ْيَطانُ  ُيْنِسَينَّكَ  َوإِمَّ  َفال الشَّ
ْكَرى َبْعدَ  َتْقُعدْ  الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  الذِّ    }الظَّ

 - :  مسألتان فيه

 مجرد والخطاب} َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ { واالستھزاء والرد بالتكذيب} آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  تعالى لهقو:  األولى

 آيات في الخوض سماع العلة فإن ؛ صحيح وھو. معه الخطاب في داخلون المؤمنين إن:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى للنبي

 ولم ، عليھم يشق كان المشركين عن قيامه ألن ؛ وحد وسلم عليه هللا صلى النبي به المراد:  وقيل. وإياه يشملھم وذلك هللا،

. واالستھزاء الخوض ويدعوا بذلك ليتأدبوا وخاضوا استھزؤوا إذا عنھم بالقيام ينابذھم أن فأمر ؛ كذلك عندھم المؤمنون يكن

 المحسوس من فاستعير الماء بغمرات تشبيھا ، مجاھل ھي التي ياءاألش غمرات في بعد استعمل ثم ، الماء في أصله والخوض

 نبيه وجل عز هللا فأدب. خلط بالعسل الماء خاض ومنه ؛ خلطته فقد خضته شيء وكل. الخلط من مأخوذ ھو:  وقيل. للمعقول

 أن هللا فأمره ؛ بالقرآن نفيستھزؤو ويدعوھم يعظھم المشركين من قوم إلى يقعد كان ألنه ؛ اآلية بھذه وسلم عليه هللا صلى

 عنه يعرض أن فعليه منه يقبل ال أنه وعلم منكرا اآلخر من علم إذا الرجل أن على بھذا ودل. منكر إعراض عنھم يعرض

: قال} آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  قوله في مجاھد عن نجيح أبي ابن عن شبل وروى. عليه يقبل وال منكر إعراض

 عن نجيح أبي ابن عن ورقاء وروى. قام ذكر فإذا ينسى أن إال معھم يجلس أن عن هللا نھاه ، هللا بكتاب يستھزؤون الذين ھم

 .الحق غير القرآن في يقولون الذين ھم:  قال مجاھد

 الفاسقين يخالطوا أن ھمل وأتباعھم حجج ھم الذين األئمة أن زعم من على وجل عز هللا كتاب من رد اآلية ھذه في:  الثانية

 ، الخصومات أھل تجالسوا ال:  قال أنه عنه هللا رضي علي بن محمد جعفر أبي عن الطبري وذكر. تقية آراءھم ويصوبوا

:  منداد خويز ابن قال. تحل ال الكبائر أھل مجالسة أن على دليل وھذا:  العربي ابن قال. هللا آيات في يخوضون الذين فإنھم

 العدو أرض إلى الدخول أصحابنا منع وكذلك:  قال. كافرا أو كان مؤمنا ، وھجر مجالسته تركت هللا اتآي في خاض من



9 

 

 أھل بعض قال وقد. مناظرتھم ال كالمھم يسمع وال مودتھم تعتقد وأال ، البدع وأھل الكفار ومجالس ، والبيع كنائسھم ودخول

 وقال. السختياني أيوب عن ومثله. كلمة نصف وال:  وقال هعن فأعرض ، كلمة مني أسمع:  النخعي عمران ألبي البدع

 فقد مبتدع من كريمته زوج ومن ، قلبه من اإلسالم نور وأخرج عمله هللا أحبط بدعة صاحب أحب من:  عياض بن الفضيل

 جوتر بدعة لصاحب مبغض أنه رجل من وجل عز هللا علم وإذا ، الحكمة يعط لم بدعة صاحب مع جلس ومن ، رحمھا قطع

 وقر من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن الحاكم عبدهللا أبو وروى. له هللا يغفر أن

 .أسماعھم صانوا إذا جائزة مجالستھم أن زعم من قول كله بھذا فبطل" . اإلسالم ھدم على أعان فقد بدعة صاحب

ا{ تعالى قوله ْكَرى َبْعدَ  َتْقُعدْ  َفال ْيَطانُ الشَّ  ُيْنِسَينَّكَ  َوإِمَّ الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  الذِّ  -:  مسألتان فيه} الظَّ

ا{:  تعالى قوله:  األولى ا} {ُيْنِسَينَّكَ  َوإِمَّ  :  قال كما ؛ تلزم ال وقد األغلب في الثقيلة النون فيلزمھا ، شرط} إِمَّ

 صروتنت تستعلي كنت فقد يوما...  مناوأة في عدو يصبك إما

َينَّكَ { عامر وابن عباس ابن وقرأ  :  الشاعر قال ؛ لغتان واحد بمعنى وأنسى نسى:  يقال ؛ التكثير على السين بتشديد} ُيَنسِّ

 الكسل الحاجة بعض ينسيك وقد...  تقل أم اليوم أتسري سليمى قالت

 :  القيس امرؤ وقال

 سربالي قمت إذا تنسني

ْكَرى َبْعدَ  َتْقُعدْ  َفال{. النھي بعد فجالستھم عنھم تقوم أن الشيطان أنساك إن محمد يا:  المعنى  َمعَ { تقعد فال ذكرت إذا أي} الذِّ

الِِمينَ  اْلَقْومِ   .للتذكير اسم والذكرى. المشركين يعني} الظَّ

 ھو:  وقيل. يانالنس من السالم عليه تبرئته إلى ذھبوا ؛ أمته والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب ھذا:  قيل:  الثانية

 لََيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَِئنْ {:  تعالى قوله إن قولھم في أصحابنا عذرنا وإن:  العربي ابن قال. عليه جائز والنسيان ، به خاص

 لجواز ھذا في لھم عذر فال ، عليه الشرك الستحالة وسلم عليه هللا صلى النبي باسم لألمة خطاب] 65:  الزمر[} َعَملُكَ 

 بشر أنا إنما: " نفسه عن مخبرا وقال. وصححه الترمذي خرجه" ذريته فنسيت آدم نسي" ؛ السالم عليه قال. عليه النسيان

 لقد: " رجل قراءة سمع وقد وقال. إليه النسيان فأضاف ، الصحيح في خرجه". فذكروني نسيت فإذا تنسون كما أنسى مثلكم

 الشرع وأحكام األفعال من البالغ طريقه فيما يكون ھل ؛ عليه النسيان جواز بعد واختلفوا". أنسيتھا كنت وكذا كذا آية أذكرني

 لكن ، واألحاديث القرآن ظاھر ھو كما ؛ النظار واألئمة العلماء عامة عياض القاضي ذكره فيما األول إلى فذھب ؟. ال أم

 وھو ، الفور على بالحادثة اتصال التنبيه شرط من ھل اختلفوا ثم. عليه يقره وال ذلك على ينبھه تعالى هللا أن األئمة شرط

 أبو نحا وإليه ، تبليغه وينقطع عمره ينخرم لم ما التراخي ذلك في يجوز أو ، العلماء من واألكثر بكر أبي القاضي مذھب

 ، البالغية قوالاأل في اتفاقا منعوه كما ؛ الشرعية والعبادات البالغية األفعال في عليه السھو العلماء من طائفة ومنعت. المعالي

:  فقالوا القلوب علم أرباب من وطائفة الباطنية وشذت. إسحاق أبو األستاذ مال وإليه ؛ ذلك في الواردة الظواھر عن واعتذروا
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 المظفر أبو وھو التحقيق أئمة من عظيم ھذا إلى ونحا. ليسن النسيان صورة ويتعمد قصدا ينسى وإنما ، عليه النسيان يجوز ال

 .بعيد مستحيل الضد مع الضد وجمع ، سديد غير منحى وھو" األوسط" كتابه في ياإلسفرايين

 }َيتَّقُونَ  لََعلَُّھمْ  ِذْكَرى َولَِكنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَسابِِھمْ  ِمنْ  َيتَّقُونَ  الَِّذينَ  َعلَى َوَما{ 69:  اآلية

 المسجد دخول يمكننا ال:  المسلمون قال} َعْنُھمْ  ِرضْ َفأَعْ {:  بقوله المراد وھو المشركين مع تقعدوا ال نزل لما:  عباس ابن قال

 ثم. فيه ھم ما ترك في هللا} َيتَّقُونَ  لََعلَُّھمْ {. فليذكروھم المؤمنين يعني قعدوا فإن أي} ِذْكَرى َولَِكنْ {. اآلية ھذه فنزلت ؛ والطواف

لَ  َوَقدْ {:  بقوله ھذا نسخ:  قيل ِ  آَياتِ  َسِمْعُتمْ  إَِذا أَنْ  اْلِكَتابِ  فِي َعلَْيُكمْ  َنزَّ ُ  بَِھا ُيْكَفرُ  هللاَّ  َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُھمْ  َتْقُعُدوا َفال ِبَھا َوُيْسَتْھَزأ

لَ  َوَقدْ {:  بقول وأشار. تقية وقت الوقت وكان الفتح قبل الرخصة كانت وإنما]. 140:  النساء[} َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي  فِي َعلَْيُكمْ  َنزَّ

َخُذوا الَِّذينَ  َوَذرِ {:  قوله إلى] 140:  لنساءا[} اْلِكَتابِ  ً  ِديَنُھمْ  اتَّ  اآلية أن واألظھر:  القشيري قال]. 70:  األنعام[} َولَْھواً  لَِعبا

 و. هللا على فحسابھم أبوا فإن وزجرھم بتذكيرھم فعليكم ، المشركين حساب من شيء عليكم ما:  والمعنى. منسوخة ليست

 عليھم ولكن أي ، ذكرى يفعلونه الذي ولكن أي ؛ رفع موضع في تكون أن ويجوز ، المصدر على بنص موضع في} ِذْكَرى{

 .ذكرى ھذه ولكن المعنى:  الكسائي وقال. ذكرى

َخُذوا الَِّذينَ  َوَذرِ { 70:  اآلية ً  ِديَنُھمْ  اتَّ ْتُھمُ  َولَْھواً  لَِعبا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ رْ  الدُّ  ُدونِ  ِمنْ  لََھا لَْيسَ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٌ  َسلَ ُتبْ  أَنْ  بِهِ  َوَذكِّ
 ِ  َكاُنوا بَِما أَلِيمٌ  َوَعَذابٌ  َحِميمٍ  ِمنْ  َشَرابٌ  لَُھمْ  َكَسُبوا بَِما أُْبِسلُوا الَِّذينَ  أُولَئِكَ  ِمْنَھا ُيْؤَخذْ  ال َعْدلٍ  ُكلَّ  َتْعِدلْ  َوإِنْ  َشفِيعٌ  َوال َولِيٌّ  هللاَّ

 }َيْكفُُرونَ 

َخُذوا الَِّذينَ  َوَذرِ {:  لىتعا قوله ً  ِديَنُھمْ  اتَّ :  قتادة قال. بوعظھم مأمورا كنت إن تعنت أھل فإنھم بھم قلبك تعلق ال أي} َولَْھواً  لَِعبا

ً { ومعنى]. 5:  التوبة[} َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا{ نسخه ، منسوخ ھذا  دعوتھم الذي ينبالد استھزاء أي} َولَْھواً  لَِعبا

ً {:  وقيل. دين في مسوغا ليس واالستھزاء. به يعملوا فلم عليه ھم الذي بالدين استھزؤوا:  وقيل. إليه  وفرحا، باطال} َولَْھواً  لَِعبا

 .نظمت وقد ، مواضع أربعة في مقدما اللعب وجاء. ھذا تقدم وقد

 القرآن في ھو موضع من وكم...  ولھو لعب أتى إذا

 موضعان منھا األنعام وفي...  القتال وفي ديدالح في فحرف

 اتخذوا قوم وكل ، تعالى  فيه ويصلون يعظمونه عيدا قوم لكل جعل تعالى هللا إن:  الكلبي قال. العيد ھنا بالدين المراد:  وقيل

 والفطر الجمعة مثل ، بالصدقة وحضورا وذكرا وصالة اتخذوه فإنھم وسلم عليه هللا صلى محمد أمة إال ولھوا لعبا عيدھم

 .والنحر

ْتُھمُ {:  تعالى قوله ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  ُتْبَسلَ  أَنْ {. بالحساب أو بالقرآن أي} ِبهِ  َوَذكِّرْ {. الدنيا الحياة من ظاھرا إال يعلموا لم أي} الدُّ

 ھذا ؛ للھالك المرء تسليم:  واإلبسال. والسدي وعكرمة والحسن وقتادة مجاھد عن ؛ للھلكة وتسلم ترتھن أي} َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٌ 

 :  جعفر بن األحوص بن عوف قال ؛ أرھنته ولدي أبسلت. اللغة في المعروف ھو
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 مراق بدم وال بعوناه...  جرم بغير بني وإبسالي

 ؛ بك نرضى ال:  فقالوا السجيفة ابني دم قشير لبني غني عن حمل وكان. الجناية والبعو. جنيناه معناه المھملة بالعين" بعوناه"

 :  الجعدي النابغة وأنشد. للصلح طلبا بنيه فرھنھم

 فأبسال رھنا الدرداء في كان بما...  عامرا باألفاقة رھنا ونحن

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لََھا لَْيسَ {. لھم كانت كتيبة:  الدرداء  .معناه تقدم} َشفِيعٌ  َوال َولِيٌّ  هللاَّ

 َفْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ { التنزيل وفي ؛ الحار الماء والحميم ، الفدية العدل. اآلية} ِمْنَھا ُيْؤَخذْ  ال لٍ َعدْ  ُكلَّ  َتْعِدلْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

:  وقيل. القتال بآية منسوخة واآلية]. 44:  الرحمن[} آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ {. اآلية] 19:  الحج[} اْلَحِميمُ  ُرُؤوِسِھمُ 

َخُذوا الَِّذينَ  َوَذرِ {:  قوله ألن ؛ بمنسوخة ليست ُعوا َيأُْكلُوا َذْرُھمْ {:  كقول ؛ تھديد} ِديَنُھمْ  اتَّ  تحزن ال ومعناه]. 3:  الحجر[} َوَيَتَمتَّ

 بسل ھذا:  قولھم من ، التحريم أصله:  وقيل. وارتھن أسلم فقد أبسل فمن. النفوس بإبسال والتذكير التبليغ عليك فإنما ؛ عليھم

 :  الشاعر قال. الجنة عليھم وحرمت الجنة حرموا فكأنھم ؛ امحر أي عليك

 وحليلھا لكم حل وجارتنا...  محرم علينا بسل أجارتكم

 .التحريم:  واإلبسال

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أََنْدُعو قُلْ { 72 -  71:  اآليتان َنا َوال َيْنَفُعَنا ال َما هللاَّ ُ  َھَداَنا إِذْ  َبْعدَ  أَْعَقابَِنا َعلَى َوُنَردُّ  َيُضرُّ  اْسَتْھَوْتهُ  َكالَِّذي هللاَّ
َياِطينُ  ِ  ُھَدى إِنَّ  قُلْ  اْئتَِنا اْلُھَدى إِلَى َيْدُعوَنهُ  أَْصَحابٌ  لَهُ  َحْيَرانَ  اأْلَْرِض  فِي الشَّ  ، اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  لُِنْسلِمَ  َوأُِمْرَنا اْلُھَدى ُھوَ  هللاَّ

الةَ  أَقِيُموا َوأَنْ  قُوهُ  الصَّ  }ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  الَِّذي ُھوَ وَ  َواتَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أََنْدُعو قُلْ {:  تعالى قوله َنا َوال{. دعوناه إن ينفعنا ال ما أي} َيْنَفُعَنا ال َما هللاَّ  ُنَردُّ {. األصنام يريد ؛ تركناه إن} َيُضرُّ

ُ  َھَداَنا إِذْ  َبْعدَ  أَْعَقاِبَنا َعلَى :  يقال. عقيبة وتصغيره ، مؤنث وھو عقب األعقاب وواحد. الھدى بعد الضاللة إلى نرجع أي} هللاَّ

:  المبرد وقال. عقبيه على رد قد:  بھا يظفر ولم حاجته عن رد لمن يقال:  عبيدة أبو قال. أدبر إذا ، عقبيه على فالن رجع

قِينَ  َواْلَعاقَِبةُ { ومنه ؛ يتبعه أن واجبا للشيء تاليا كان ما وھما والعقبى العاقبة من وأصله. الخير بعد بالشر تعقب معناه } لِْلُمتَّ

 .تكون وعنه ، للذنب تالية ألنھا ، العقوبة ومنه. الرجل عقب ومنه]. 128:  األعراف[

َياِطينُ  اْسَتْھَوْتهُ {.  محذوف لمصدر نعت نصب موضع في الكاف} َكالَِّذي{:  تعالى قوله  استغوته أي} َحْيَرانَ  اأْلَْرِض  فِي الشَّ

 ؛ النفس ھوى من ، يھوي ھوى من ھو:  الزجاج وقال. إليه أسرع الشيء إلى يھوي ھوى:  يقال. إليه ودعته ھواه له نتوزي

َياِطينُ  اْسَتْھواَه{ حمزة وقرأ. الجماعة تأنيث على ، به ھوت أي} اْسَتْھَوْتهُ { الجماعة وقراءة. ھواه الشيطان له زين أي } الشَّ

َياطان اْسَتْھواَه{ مسعود بنا عن وروي. الجمع تذكير على } اْئِتَنا{ ومعنى. أبي حرف في كذلك وھو ، الحسن عن وروي ،} الشَّ

نا اْلُھَدى إِلَى َيْدُعوَنهُ { أيضا عبدهللا قراءة وفي. تابعنا َياِطون اْسَتْھَوْتهُ { أيضا الحسن وعن. } َبيِّ  على نصب} َحْيَرانَ {. }الشَّ

 حار وقد. أمره لجھة يھتدي ال الذي ھو والحيران. وغضبى وغضبان وسكرى كسكران ىحير أنثاه ألن ينصرف ولم الحال،
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 الذي الموضع والحائر. حوران والجمع ، حائرا له منفذ ال الذي المستنقع الماء سمي وبه. تردد أي ، وحيرورة حيرا يحار

 :  الشاعر قال. الماء فيه يتحير

 يعبوب رحائ بساحة غدق...  غذاھما برديتين على تخطو

 تلك في حائر فھو ؛ ومھلكة مضلة في ألقته وقد فيصبح فيتبعه الغول دعاه من مثل الصنم عابد مثل أي:  عباس ابن قال

 إلى يدعوانه وأبواه الكفر إلى أباه يدعو كان ، الصديق بكر أبي بن عبدالرحمن في نزلت:  صالح أبي رواية في وقال. المھامه

:  عمر أبو قال. فيأبى} اْلُھَدى ُھوَ  هللاَِّ  ُھَدى إِنَّ  قُلْ  اْئِتَنا اْلُھَدى إِلَى َيْدُعوَنهُ  أَْصَحابٌ  لَهُ {:  قوله نىمع وھو ؛ والمسلمون اإلسالم

 كافر، وھو قومه مع وأحدا بدرا بكر أبي بن عبدالرحمن وشھد. عائشة شقيق فھو ؛ الكنانية غنم بن الحارث بنت رومان أم أمه

 وحسن أسلم ثم". بنفسك متعني: " له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن فذكر ليبارزه أبوه إليه فقام البراز إلى ودعا

 رسول فغير عبدالكعبة اسمه كان:  قالوا. السير أھل قول ھذا. الحديبية ھدنة في وسلم عليه هللا صلى النبي وصحب ، إسالمه

: والء أربعة وسلم عليه هللا صلى النبي يدرك لم إنه:  قال. بكر أبي ولد أسن وكان ، عبدالرحمن اسمه وسلم عليه هللا صلى هللا

 .أعلم وهللا. عبدالرحمن بن محمد عتيق أبا وابنه بكر أبي بن عبدالرحمن وابنه بكر أبا وابنه قحافة أبا إال وبنوه أب

الةَ ال أَقِيُموا َوأَنْ  ، اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  لُِنْسلِمَ  أُِمْرَنا{:  تعالى قوله قُوهُ  صَّ  ؛ الصالة أقيموا وبأن نسلم كي أمرنا أي ، كي الم الالم} َواتَّ

 ، لتذھب أمرتك:  تقول العرب ألن ؛ نسلم بأن أمرنا المعنى:  الفراء قال. بعض على بعضھا يعطف اإلضافة حروف ألن

 والم خفض الم:  ثالث كلھا الماتوال ، الخفض الم ھي يقول كيسان بن الحسن أبا سمعت:  النحاس قال. بمعنى تذھب وبأن

 َوأَنْ { يكون أن ويجوز. عليھا والدوام بھا اإلتيان الصالة وإقامة. اإلخالص واإلسالم. عنھا شيء يخرج ال ، توكيد والم أمر

الةَ  أَقِيُموا  .ائتنا أن ائتنا معنى ألن ؛ الصالة أقيموا أن ويدعونه الھدى إلى يدعونه أي ، المعنى على عطفا} الصَّ

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َوُھوَ { وكذا وخبر ابتداء} ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله  ال يعبد أن يجب الذي فھو أي} َواأْلَْرضَ  السَّ

 .} ُكنْ { قوله يعني. الحق بكلمة أي} ِباْلَحقِّ { ومعنى. األصنام

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َوُھوَ { 73:  اآلية ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ  اْلُمْلكُ  َولَهُ  اْلَحقُّ  َقْولُهُ  َفَيُكونُ  ُكنْ  َيقُولُ  َوَيْومَ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ  الصُّ
َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ   }اْلَخبِيرُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ  َوالشَّ

 عطف ھو:  وقيل. كن يقول يوم قدر أو. كن يقول يوم تقواا أو. كن يقول يوم واذكر أي} َفَيُكونُ  ُكنْ  َيقُولُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله

قُوهُ {:  قوله في الھاء على :  وقيل. فيكون كن للصور يقول ويوم أي ؛ خاصة للصور إنه:  يقال} َفَيُكونُ  ُكنْ {:  الفراء قال} َواتَّ

 قوله إن:  وقيل. وخبرا ابتداء} اْلَحقُّ  َقْولُهُ { يكون التأويلين ھذين وعلى وحياتھم الناس موت من أراد ما جميع فيكون المعنى

 ابن وقرأ. }اْلَحقُّ  َقْولُهُ  َفَيُكونُ { ھذا على التمام ويكون. نعته من} اْلَحقُّ {. به يأمر ما فيكون أي ؛ بيكون رفع} َقْولُهُ {:  تعالى

 .ستوفىم" البقرة" في تقدم وقد. والبعث الحساب سرعة إلى إشارة وھو ، بالنصب} َفَيُكونُ { عامر

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ {:  تعالى قوله  من بدل ھو:  وقيل. الصور في ينفخ يوم الحق وله أو. الصور في ينفخ يوم الملك وله أي} الصُّ

 ؛ بعضھم زعم كما صورة جمع وليس. لإلنشاء والثانية للفناء األولى النفخة ، فيه ينفخ نور من قرن والصور. } َيقُولُ  َيْومَ { 
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 إال أحد يسمعه فال الصور في ينفخ ثم".....  عمرو بن عبدهللا حديث من مسلم روى. نبينه ما على الموتى صور في ينفخ أي

 مطرا هللا ينزل قال أو هللا يرسل ثم الناس ويصعق قال إبله حوض يلوط رجل يسمعه من وأول - قال - ليتا ورفع ليتا أصغى

 فِيهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ { التنزيل في وكذا. الحديث وذكر" ينظرون قيام ھم فإذا أخرى يهف ينفخ ثم الناس أجساد منه فتنبت الطل كأنه

 عليه إسرافيل الصور في ينفخ الذي أن على مجمعة واألمم. الصورة جمع ليس أنه فعلم ؛ فيھا يقل ولم] 68:  الزمر[} أُْخَرى

 قال. تأويالت لھا وطلب ، والصراط والميزان العرش ينكر كمن فھو قرنا الصور يكون أن أنكر من:  الھيثم أبو قال. السالم

 :  الراجز قال. القرن الصور:  الجوھري وقال. صورة جمع والصور ، فيه ينفخ كالقرن الحديث في الذي الصور:  فارس ابن

 الصورتين كنطح ال شديدا نطحا...  الجمعين غداة ھم نطحنا لقد

و فِي ُيْنَفخُ  َوَيْومَ {:  قوله ومنه  أي ؛ وبسر بسرة مثل صورة جمع ھو:  ويقال. الصور ھو ما أدري ال:  الكلبي قال. } رِ الصُّ

َور فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ { الحسن وقرأ. واألرواح الموتى صور في ينفخ  صورة جمع الصور في لغة" الصاد بكسر" والصور. } الصُّ

َور فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ { ياضع قرأ:  عبيد بن عمرو وقال. فيه لغة بالياء" وصيار ، صوار والجمع  وهللا. الخلق به يعني فھذا} الصُّ

 .أعلم

 من ذكرناه بما مردود فھو محتمال كان وإن وھذا. عبيدة أبو صورة جمع اآلية ھذه في بالصور المراد إن قال وممن:  قلت

 الصور في ينفخ السالم عليه افيلفإسر ؛ واحدة مرة فيه ينفخ بل ؛ مرتين للبعث الصور في ينفخ ال وأيضا. والسنة الكتاب

 ].12:  التحريم[} ُروِحَنا ِمنْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنا{ التنزيل وفي. الصور يحيى وجل عز وهللا القرن ھو الذي

َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ {:  تعالى قوله  ويجوز. الغيب عالم واألرض السماوات خلق الذي وھو أي ؛} الَِّذي{ لـ صفة} َعالِمُ { برفع} َوالشَّ

 النفخ كان إذا ألنه ؛} اْلَغْيبِ  َعالِمُ { الفاعل يكون أن فيجوز} ُيْنَفخُ { قرأ أنه بعضھم عن روي وقد. المبتدأ إضمار على يرتفع أن

 :  سيبويه أنشد كما ؛ المعنى على حمال} َعالِمُ { ارتفع يكون أن ويجوز. تعالى هللا إلى منسوبا كان وجل عز هللا بأمر فيه

 لخصومة ضارع يديز لبيك

 }َلهُ { في التي الھاء من البدل على بالخفض} عالِم{ واألعمش الحسن وقرأ

ِخذُ  آَزرَ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ { 74:  اآلية ً  أََتتَّ  }ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي َوَقْوَمكَ  أََراكَ  إِنِّي آلَِھةً  أَْصَناما

 الشافعي الجويني الحسن بن محمد بن محمد بكر أبو فقال ؛ ھذا في العلماء تكلم} آَزرَ  ِبيهِ أِلَ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ {:  تعالى قوله

 أن على يدل القرآن في والذي. تارح إبراھيم والد اسم كأن ؛ اختالف الناس بين وليس:  له التفسير من النكت في األشعري

ً  أََتتَِّخذُ { مخطئ يا ألبيه الق وإذ:  قال كأنه ؛ لغتھم في ذم عندھم آزر:  وقيل. آزر اسمه  فاالختيار كذلك كان وإذا} آلَِھةً  أَْصَناما

 آزر أتتخذ ألبيه إبراھيم قال وإذ:  قال كأنه ؛ الفعل إضمار على نصب فموضعه كذلك كان وإذا. صنم اسم آزر:  وقيل. الرفع

 .آلھة أصناما أتتخذ ، إلھا
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 السالم عليه إبراھيم أبو آزر إن:  والضحاك والكلبي إسحاق بن محمد قال قدف ؛ وفاق عليه ليس االتفاق من ادعاه ما:  قلت

 عن الثعلبي وحكاه:  اسم وتارخ ، لقب آزر:  مقاتل وقال. تقدم كما اسمان له فيكون قلت ؛ ويعقوب إسرائيل مثل ، تاريخ وھو

 ، وعيب سب ھو:  التيمي سليمان وقال .آزر أبيه اسم كان:  الحسن قال. العكس على يكون أن ويجوز القشيري إسحاق ابن

. ألبيه إبراھيم قالھا كلمة أشد وھي ، أعوج أنھا بلغني:  قال أبيه عن سليمان بن المعتمر وروى. المعوج:  كالمھم في ومعناه

 كأنه أو. رفعه فيمن ؛ مخطئ يا قال كأن ؛ بلغتھم ذم صفة ھي:  الفراء وقال. بالفارسية الھم الشيخ آزر معنى:  الضحاك وقال

 اسم آزر:  الجوھري وقال. النحاس قاله ؛ أفعل على ألنه ينصرف وال. خفض فيمن ؛ المخطئ ألبيه إبراھيم قال وإذ:  قال

 ، القوة من مشتق ھو:  وقيل األصنام عبادة على قومه مؤازر فھو ؛ عاونه إذا فالنا فالن آزر من مشتق وھو ، أعجمي

 أتتخذ:  التقدير ، نصب موضع في التأويل ھذا في وھو. صنم اسم آزر:  ويمان مجاھد لوقا. فارس ابن عن ؛ القوة واآلزر

 .أصناما آزر أتتخذ:  التقدير ، وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. أصناما أتتخذ ، إلھا آزر

 ، تارح أبوه به سماه يالذ إبراھيم أبي اسم إن:  العرائس كتاب في الثعلبي وقال. أعلم وهللا. جنس اسم آزر ھذا فعلى:  قلت

 إبراھيم وھو. صنم اسم ھو وإنما أبيه باسم ليس آزر إن:  مجاھد وقال. آزر سماه آلھته خزانة على قيما النمروذ مع صار فلما

 فيه}آَزرَ {و. السالم عليه نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن عابر بن فالغ بن أوغو ابن ساروع بن ناخور بن تارح بن

 وقرئ. مفتوحتين بھمزتين}أأْزراً { وعنه. عباس ابن عن ؛ مكسورة والثانية مفتوحة األولى ، بھمزتين} ِأْزراً أ{:  قراءات

 اسم إنه:  فقيل ؟ أإزرا:  المھدوي قال. ھمزة بغير} َتتَِّخذَ { عنه األوليين القراءتين وعلى. عباس ابن عن ذلك وروي ، بالرفع

 الظھر وھو األزر من مشتق أنه على أإزرا يجعل أن ويجوز. أأزرا وكذلك ، إزرا أتتخذ تقدير على منصوب فھو ؛ صنم

:  القشيري قال. ھمزة الواو أبدلت ، وزر بمعنى إزر يكون أن ويجوز. أصناما تتخذ أللقوة:  قال كأنه ؛ أجله من مفعوال فيكون

 فإنھم ؛ العرب إبراھيم بأتباع الناس وأولى .األصنام عبادة في أبيه على ووده إبراھيم قصة المشركين على االحتجاج في ذكر

} آزرُ { وقرئ. إبراھيم قال إذ وذكر] 70:  األنعام[} َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٌ  ُتْبَسلَ  أَنْ  ِبهِ  َوَذكِّرْ { أو. إبراھيم قال إذ واذكر أي. ذريته

. إبراھيم أب اسم آزر إن:  يقول من قول يقوي وھو. وغيرھما ويعقوب أبي قراءة وھي ، المفرد النداء على ، آزر يا أي

ً  أََتتَِّخذُ {  .اإلنكار معنى فيه استفھام وھو لتتخذ مفعوالن} آلَِھةً  أَْصَناما

َماَواتِ  َملَُكوتَ  إِْبَراِھيمَ  ُنِري َوَكَذلِكَ { 75:  اآلية  }اْلُموقِنِينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرِض  السَّ

َماَواتِ  َمَلُكوتَ  يمَ إِْبَراھِ  ُنِري َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله  ومثله. الصفة في للمبالغة والتاء الواو وزيدت ، ملك أي} َواأْلَْرِض  السَّ

 ، لخفتھا الفتحة حذف سيبويه عند يجوز وال. الالم بإسكان} َمْلُكوتَ { العدوي السمال أبو وقرأ. والجبروت والرھبوت الرغبوت

 في وما والعجائب المالئكة عبادة من السماوات في ما به أراد:  فقيل. المضي بمعنى فھو ؛ أرينا بمعنى} ُنِري{ و. لغة ولعلھا

 أما ، عبادي عن أمسك إبراھيم يا إليه هللا فأوحى ، هللا فيھلكه يعصي يراه من على يدعو فكان ؛ آدم بني عصيان من األرض

 واألرض السماوات عن له هللا كشف:  يلوق. وسلم عليه هللا صلى النبي عن علي معناه روى. الصبور أسمائي من أن علمت

 إليھن فنظر السبع السماوات له فرجت:  قال النخعي إبراھيم عن القاسم عن جريج ابن وروى. األرضين وأسفل العرش حتى

ْنَيا فِي أَْجَرهُ  َوآَتْيَناهُ {:  قوله فذلك ؛ الجنة في مكانه ورأى ، إليھن فنظر األرضون له وفرجت ، العرش إلى انتھى حتى } الدُّ

 البحار األرض ملكوت ومن ، الكواكب من قصه ما السماء ملكوت من أراه:  الضحاك وقال. السدي عن] 27:  العنكبوت[
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 في رزقه وجعل سرب في ولد حين جعل:  وقال. عباس ابن بنحوه وقال. به استدل مما ذلك ونحو ، واألشجار والجبال

 بعزل فأمر ؛ يولد مولود يدي على ملكه يذھب أنه له فعبرت رؤيا رأى للعينا نمروذ وكان ، يمصھا فكان أصابعه أطراف

 حوائجه بعض في يوما فأرسله نمروذ الملك عند المقربين من آزر وكان. ذكر مولود كل بقتل أمر:  وقيل. النساء عن الرجال

 إلى فحملھا ؛ حينئذ وجوھھا على ناماألص وخرت فحملت األصنام بيت في واقعھا بل:  وقيل. بإبراھيم فحملت امرأته فواقع

 وكانت ؛ السباع تفترسه لئال صخرة بابه على ووضع األرض في سربا إلبراھيم وحفر ، إبراھيم ولدت حتى الشعاب بعض

 على فكان وشب ، لبن اآلخر ومن ماء اآلخر ومن عسل أحدھا من ، أصابعه يمص تجده وكانت ، فترضعه إليه تختلف أمه

:  فقال. أنا فقالت ؟ ربي من:  ألمه فقال ؛ سنين منذ ولد أنه الناس توھمه السرب من أخرجه فلما. سنين ثثال ابن مثل سنة

. يديه على ملكھم يذھب الذي أنه وعلمت ، فلطمته ؟ ربه ومن:  قال. نمروذ قالت ؟ ربه ومن:  قال. أبوك قالت ؟ ربك ومن

 نقله أبوه ولكن بحران مولده كان:  بعضھم وقال. به يقتدى مما كتاب وھو ، للكسائي األنبياء قصص في تام ھذا في والقصص

 بن سام بن كوش بن سنجاريب بن كنعان بن النمروذ زمن في إبراھيم ولد:  العلم أھل من السلف عامة وقال. بابل أرض إلى

 خلق بعد وذلك ؛ سنة وستون الثوث سنة ومائتا ألف إبراھيم مولد وبين الطوفان بين وكان". البقرة" في ذكره مضى وقد. نوج

 .سنة وثالثين سنة وثالثمائة سنة آالف بثالث آدم

 .الملكوت أي ؛ ذلك أريناه الموقنين من وليكون أي} اْلُموقِِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ {:  تعالى قوله

ا{ 76:  اآلية ُ  َعلَْيهِ  َجنَّ  َفلَمَّ ً  َرأى اللَّْيل ا َربِّي َھَذا َقالَ  َكْوَكبا  }اآْلفِلِينَ  أُِحبُّ  ال َقالَ  أََفلَ  َفلَمَّ

ا{:  تعالى قوله . الستر بمعنى كله والجن والمجن والجنين والجنة والجنة الجنة ومنه ، بظلمته ستره أي} اللَّْيلُ  َعَلْيهِ  َجنَّ  َفلَمَّ

 :  الشاعر قال. وستره أدلھمامه الليل وجنان

 ناشب بن عياض طىواألر الرمث بذي...  ركضنا أدرك الليل جنان ولوال

ً  َرأى{. لغتان ، الليل وأجنه الليل جنة:  ويقال. أيضا الليل جنون:  ويقال  الملكوت عرض قصة غير أخرى قصة ھذه} َكْوَكبا

 غيبوبة وقت وكان السرب من أبوه أخرجه لما:  وقيل. السرب رأس على الموضوعة الصخرة شق من ذلك رأى:  فقيل. عليه

 آخر في ھذا وكان ، الشمس ثم القمر ثم الزھرة أو المشتري ورأى. رب من لھا بد ال:  فقال والغنم يلوالخ اإلبل فرأى الشمس

 سبع ابن كان نمروذا حاج لما:  وقيل. سنين سبع ابن:  وقيل. سنة عشرة خمس ابن وكان:  إسحاق بن محمد قال. الشھر

 .سنة عشرة

 قيام وقبل الطفولية وحال النظر مھلة في منه ھذا كان:  فقيل ؛ أقوال على معناه في اختلف} َربِّي َھَذا َقالَ {:  تعالى قوله

:  قال عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن روي بما المقالة ھذه قائلو فاستدل. إيمان وال كفر يكون ال الحال تلك وفي الحجة؛

ا{ ً  َرأى اللَّْيلُ  َعلَْيهِ  َجنَّ  َفلَمَّ  َبِريءٌ  إِنِّي{:  قال نظره تم فلما ؛ والقمر الشمس وكذلك ، عنه غاب حتى بدهفع} َربِّي َھَذا َقالَ  َكْوَكبا

ا  غير:  وقالوا ؛ يصح ال ھذا:  قوم وقال. الحدوث على اآليات أظھر ألنه ؛ باألفول واستدل]. 78:  األنعام[} ُتْشِرُكونَ  ِممَّ

. بريء سواه معبود كل ومن ، عارف وبه موحد تعالى  وھو إال األوقات من وقت عليه يأتي رسول تعالى  يكون أن جائز

 أن يجوز وال ، الموقنين من ليكون ملكوته وأراه ، قبل من رشده وآتاه هللا عصمه من على ھذا يتوھم أن يصح وكيف:  قالوا
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 أخبر وقد ؛ قال ممن وغلط خطأ عندي الجواب ھذا:  الزجاج قال. النظر أول الرب عرف بل ، المعرفة عن بالخلو يوصف

} َسلِيمٍ  بَِقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  إِذْ {:  وعز جل وقال] 35:  إبراھيم[} اأْلَْصَنامَ  َنْعُبدَ  أَنْ  َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني{:  قال أنه إبراھيم عن تعالى هللا

 األصنام يعبدون واكان ألنھم ؛ قولكم على} َربِّي َھَذا{ قال أنه عندي والجواب:  قال. قط به يشرك لم أي] 84:  الصافات[

 ابن:  والمعنى. له شريك ال واحد وعال جل وھو] 27:  النحل[} ُشَرَكائِيَ  أَْينَ {:  تعالى قوله ھذا ونظير ؛ والقمر والشمس

 ھذا: " قال ضوءه أنه فظن ؛ لربه طالب وھو الكوكب ضوء رأى السرب من إبراھيم خرج لما:  وقيل. قولكم على شركائي

ا{. نوره لي ءىيترا بأنه أي" ربي ا{. بربه ليس أنه علم} أََفلَ  َفلَمَّ ً  اْلَقَمرَ  َرأى َفلَمَّ  َقالَ { ضوئه إلى ونظر] 77:  األنعام[} َباِزغا

ا َربِّي َھَذا الِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  أَلَُكوَننَّ  َربِّي َيْھِدِني لَمْ  لَئِنْ  َقالَ  أََفلَ  َفلَمَّ ا{] 77:  األنعام[} الضَّ } َربِّي َھَذا َقالَ  َباِزَغةً  لشَّْمسَ ا َرأى َفلَمَّ

 فنفاه ؛ لذلك مستحق غير أنه على العلم دله زائال رآه فلما ربه إلى الضوء ذلك نسب إنما. شركا ھذا وليس] 78:  األنعام[

 قرر النجم أفل افلم ؛ موافقتھم فأظھر قومه على الحجة لتقرير} َربِّي َھَذا{ قال إنما:  وقيل. برب وليس مربوب أنه وعلم بقلبه

 ما أحسن ومن:  النحاس وقال. بھا ويحكمون ويعبدونھا النجوم يعظمون وكانوا. ربا يكون أن يجوز ال تغير ما:  وقال الحجة

 المؤمن قلب كذلك:  قال] 35:  النور[} ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ {:  وجل عز هللا قول في قال أنه عباس ابن عن صح ما ھذا في قيل

 بقلبه وجل عز هللا عرف السالم عليه إبراھيم وكذا ؛ نور على نورا أزداد عرفه فإذا ، بقلبه عليه ويستدل لوج عز هللا يعرف

ونِّي{:  فقال معرفة ازداد بنفسه وجل عز هللا عرفه فلما. وخالقا ربا له أن فعلم ، بدالئله عليه واستدل } َھَدانِ  َوَقدْ  هللاَِّ  فِي أَُتَحاجُّ

 ؟ ربا يكون ھذا مثل أو ، ربي أھذا:  والمعنى. لفعلھم منكرا ، والتوبيخ االستفھام معنى على ھو:  لوقي]. 80:  األنعام[

 :  الھذلي وقال. الخالدون أفھم أي] 34:  األنبياء[} اْلَخالُِدونَ  َفُھمُ  ِمتَّ  أََفإِنْ { التنزيل وفي. الھمزة فحذف

 ھم ھم هالوجو وأنكرت فقلت...  ترع ال خويلد يا وقالوا رفوني

 :  آخر

 بثمان أم الجمر رمين بسبع...  داريا كنت وإن أدري ما لعمرك

 إِنَّكَ  ُذقْ {:  وقال]. 74:  القصص[} َتْزُعُمونَ  ُكْنُتمْ  الَِّذينَ  ُشَرَكاِئيَ  أَْينَ {:  تعالى قال كما ؛ زعمكم على ربي ھذا المعنى:  وقيل

 في وإضماره ، القول فأضمر ؛ ربي ھذا تقولون وأنتم أي المعنى:  وقيل. نفسك عند أي] 49:  الدخان[} اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ 

 .ربي على دليل ھذا أي ؛ ربي ھذا في المعنى:  وقيل. كثير القرآن

ا{ 77:  اآلية  ً  اْلَقَمرَ  َرأى َفلَمَّ ا َربِّي َھَذا َقالَ  َباِزغا الِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  ُكوَننَّ أَلَ  َربِّي َيْھِدنِي لَمْ  لَئِنْ  َقالَ  أََفلَ  َفلَمَّ  }الضَّ

ا{:  تعالى قوله ً  اْلَقَمرَ  َرأى َفلَمَّ  بنوره يشق كأنه ؛ الشق والبزغ ، الطلوع في ابتدأ إذا القمر بزغ:  يقال. طالعا أي} َباِزغا

 فيكون ؛ مھتديا كان وقد. الھداية على بتنييث لم أي} َربِّي َيْھِدِني لَمْ  لَِئنْ  َقالَ {. دمھا أسال إذا الدابة البيطار بزغ ومنه الظلمة؛

 َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  فِيَھا َنُعودَ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َوَما{:  شعيب قال كما ؛ العقلي الجواز إلمكان التثبيت سأل أو ، النظر مھلة في ھذا جرى

 ُ َراطَ  اْھِدَنا{ التنزيل وفي]. 89:  األعراف[} هللاَّ  .تقدم وقد. الھداية على ثبتنا أي] 4:  فاتحةال[} اْلُمْسَتقِيمَ  الصِّ

  



17 

 

ا{ 78:  اآلية ا أَْكَبرُ  َھَذا َربِّي َھَذا َقالَ  َباِزَغةً  الشَّْمسَ  َرأى َفلَمَّ ا َبِريءٌ  إِنِّي َقْومِ  َيا َقالَ  أََفلَتْ  َفلَمَّ  }ُتْشِرُكونَ  ِممَّ

ا{:  تعالى قوله  إذا أفوال يأفل وأفل. طلع إذا يبزغ بزغ. العين رؤية من ھذا ألن ؛ الحال على نصب} َباِزَغةً  الشَّْمسَ  َرأى َفلَمَّ

ا{ لقوله ؛ مؤنثة والشمس} َھَذا{:  وقال. غاب  نسابة رجل:  كقولھم فھو ؛ وعظمھا لتفخيمھا الشمس تأنيث إن:  فقيل} أََفلَتْ  َفلَمَّ

 قال. الضوء ھذا أي:  غيرھما وقال. واألخفش الكسائي قاله  ؛ ربي الطالع ھذا:  معنى على} َربِّي َھَذا{:  قال وإنما. وعالمة

 :  األعشى قال كما ؛ الشخص ھذا أي:  سليمان بن علي الحسن أبو

 عامر يا بعدك من لي من...  قبره على تبكيه قامت

 ناصر له ليس من ذل قد...  غربة ذا الدار في تركتني

ْھتُ  إِنِّي{ 79:  اآلية َماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِھيَ  َوجَّ ً  َواأْلَْرضَ  السَّ  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أََنا َوَما َحنِيفا

ْھتُ  إِنِّي{:  تعالى قوله  به يعرف ما أظھر ألنه الوجه وذكر. وحده وجل عز  وتوحيدي بعبادتي قصدت أي} َوْجِھيَ  َوجَّ

ً {. صاحبه اإلنسان  لبيان األلف زدت} أََنا{:  قلت وقفت وإذا. وخبرھا} َما{ اسم} نَ اْلُمْشِرِكي ِمنَ  أََنا َوَما{. الحق إلى مائال} َحِنيفا

". أَنهْ : " يقول من العرب ومن:  الكسائي وقال". أنَ : " يقول من العرب ومن:  األخفش وقال. الفصيحة اللغة وھي ، الحركة

 العرب ومن. الوقف في الحركة نلبيا زائدة ألنھا ؛ اإلدراج في األلف تحذف أن:  لغات ثالث أيضا الوصل وفي. لغات ثالث

 :  الشاعر قال كما ؛ الوصل في األلف يثبت من

 فاعرفوني العشيرة سيف أنا

 الكسائي حكاه ؛ فعلت عان مثل ، فعلت أن:  الوصل في يقول من العرب ومن. الفراء عن ؛ وربيعة قيس بني بعض لغة وھي

 .قضاعة بعض عن

هُ { 80:  اآلية ونِّي َقالَ  َقْوُمهُ  َوَحاجَّ ِ  فِي أَُتَحاجُّ ً  َربِّي َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  بِهِ  ُتْشِرُكونَ  َما أََخافُ  َوال َھَدانِ  َوَقدْ  هللاَّ  ُكلَّ  َربِّي َوِسعَ  َشْيئا
ً  َشْيءٍ  ُرونَ  أََفال ِعْلما  }َتَتَذكَّ

هُ {:  تعالى قوله وِني َقالَ  قال{. هللا توحيد في حاجوه ؟ والجدال الحجاج على دليل} َقْوُمهُ  َوَحاجَّ  بتخفيف نافع قرأ} هللاَِّ  فِي أَُتَحاجُّ

 األولى ، نونان فيه األصل:  قال شدد فمن ؛ خالف عنه ھشام رواية من عامر ابن عن وفيه. الباقون النون وشدد ، النون

 وال التشديد فوقع خرىاأل في النون أدغم ثقيل وذلك فعل في مثالن اجتمع فلما ؛ والياء الفعل بين فاصلة والثانية الرفع عالمة

 الثانية النون حذف خفف ومن. الساكنين بين فاصلة المدة فصارت ؛ المشدد وأول الواو ، الساكنان يلتقي لئال الواو مد من بد

 وحكي. والمنصوب بالمجزوم المرفوع الشتبه حذفت فلو ؛ الرفع عالمة ألنھا األولى تحذف ولم ، المثلين الجتماع استخفافا

 :  وأنشد. التضعيف استثقلوا:  فقال ذلك سيبويه وأجاز. لحن القراءة ھذه أن العالء بن مروع أبي عن

 فليني إذا الفاليات يسوء...  مسكا يعل كالثغام تراه
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 فيخاف رهويقد هللا يحييه أن إال آلھتھم بكثرة خوفوه وكانوا يضر وال ينفع ال ألنه أي} ِبهِ  ُتْشِرُكونَ  َما أََخافُ  َوال{:  تعالى قوله

ً  َربِّي َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ {:  قوله معنى وھو ؛ حينئذ ضرره  فتتم عملته بذنب المكروه من شيء يلحقني أن يشاء أن إال أي} َشْيئا

 أَنْ  إاِلَّ {:  وقال. للمعبود تكون أن ويجوز ، وجل عز  تكون أن يحتمل" ِبهِ " في والھاء. األول من ليس استثناء وھذا. مشيئته

ً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َربِّي َوِسعَ {:  قال ثم. أخافھم أن يشاء ال تعالى هللا أن يعني} َربِّي اءَ َيشَ   .تقدم وقد. شيء كل علمه وسع أي} ِعْلما

ُكمْ  َتَخافُونَ  َوال أَْشَرْكُتمْ  َما أََخافُ  َكْيفَ { 82 - 81:  اآلية ِ  أَْشَرْكُتمْ  أَنَّ َّ لْ  لَمْ  َما بِا ً  مْ َعلَْيكُ  بِهِ  ُيَنزِّ  أََحقُّ  اْلَفِريَقْينِ  َفأَيُّ  ُسْلَطانا
 }ُمْھَتُدونَ  َوُھمْ  اأْلَْمنُ  لَُھمُ  أُولَئِكَ  بُِظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلبُِسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ، َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  بِاأْلَْمنِ 

 عز هللا يخافون ال وھم باألصنام إياه تخويفھم عليھم أنكر ؛ اإلنكار ىمعن} َكْيفَ { ففي} أَْشَرْكُتمْ  َما أََخافُ  َوَكْيفَ {:  تعالى قوله

لْ  لَمْ  َما{ شيء كل على القادر هللا تخافون ال وأنتم مواتا أخاف كيف أي ؛ وجل . تقدم وقد ؛ حجة أي} ُسْلَطانا َعلَْيُكمْ  ِبهِ  ُيَنزِّ

 إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ {:  بينھم قاضيا هللا فقال ؛ المشرك أم الموحد:  هللا عذاب من أي} ِباأْلَْمنِ  أََحقُّ  اْلَفِريَقْينِ  َفأَيُّ {

 كما ؛ إبراھيم قول من ھو:  عباس ابن وقال. عنھم هللا رضي ، وحذيفة وسلمان وعلي الصديق بكر أبو قال ؛ بشرك أي} ِبُظْلمٍ 

 الصحيحين وفي. جريج ابن قاله ؛ عليھم حجة وھو بما أجابوا أي ؛ إبراھيم قوم قول من ھو:  وقيل. نفسه ويجيب العالم يسأل

:  وقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب على ذلك شق} ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ { نزلت لما مسعود ابن عن

 ُتْشِركْ  ال ُبَنيَّ  َيا{ البنه لقمان قال كما ھو إنما تظنون كما ھو ليس: " لموس عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ نفسه يظلم لم أينا

 َِّ  .الدنيا في أي} ُمْھَتُدونَ  َوُھمْ {]. 13:  لقمان[} َعِظيمٌ  َلُظْلمٌ  الشِّْركَ  إِنَّ  ِبا

ُتَنا َوتِْلكَ { 83:  اآلية  }َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  َنَشاءُ  َمنْ  اتٍ َدَرجَ  َنْرَفعُ  َقْوِمهِ  َعلَى إِْبَراِھيمَ  آَتْيَناَھا ُحجَّ

ُتَنا َوِتْلكَ {:  تعالى قوله  ھي:  مجاھد وقال. بالحجة وغلبھم خاصمھم حتى احتجاجاته جميع إلى إشارة تلك} إِْبَراِھيمَ  آَتْيَناَھا ُحجَّ

 ؟ إياھا لسبك آلھتنا تخبلك أن تخاف أما:  له قالوا لما أنھم عليھم جتهح:  وقيل. } ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ {:  قوله

 َدَرَجاتٍ  َنْرَفعُ {.  ؟ فيخبلكم الكبير فيغضب ؛ والتعظيم العبادة في والكبير الصغير بين سويتم إذ منھا أنتم تخافون أفال:  لھم قال

" من" على الفعل أوقعوا" يوسف" في ومثله. بالتنوين} درجاتٍ { الكوفيون وقرأ. والملك واإلمامة والفھم بالعلم أي} َنَشاءُ  َمنْ 

 تنوين بغير عمرو وأبو الحرمين أھل وقرأ. إلى حذفت ثم. درجات إلى نشاء من ونرفع:  التقدير ، الحقيقة في المرفوع ألنه

َرَجاتِ  َرفِيعُ {:  تعالى قوله القراءة ھذه يقوي. صاحبھا رفع فقد رفعت إذا ، الدرجات على واقع والفعل ، اإلضافة على } الدَّ

 في المتعالي الرفيع ھو إال إله ال وھو. الدرجات إلى الرفع فأضاف". درجته ارفع اللھم: " السالم عليه وقوله] 15:  غافر[

 َحِكيمٌ  َربَّكَ  إِنَّ {. فاعلم ، درجاته رفعت فقد رفع ومن ، رفع فقد درجاته رفعت من ألن ؛ متقاربتان فالقراءتان. وفضله شرفه

 .موضعه شيء كل يضع} َعلِيمٌ 

ً  َھَدْيَنا ُكاّلً  َوَيْعقُوبَ  إِْسَحاقَ  لَهُ  َوَوَھْبَنا{ 86 - 85 -  84:  اآلية تِهِ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َھَدْيَنا َوُنوحا يَّ  َوأَيُّوبَ  َوُسلَْيَمانَ  َداُودَ  ُذرِّ
ا ، نِينَ اْلُمْحسِ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ  َوَھاُرونَ  َوُموَسى َوُيوُسفَ  الِِحينَ  ِمنَ  ُكلٌّ  َوإِْلَياسَ  َوِعيَسى َوَيْحَيى َوَزَكِريَّ  َواْلَيَسعَ  َوإِْسَماِعيلَ  ، الصَّ
ً  َوُيوُنسَ  ْلَنا َوُكاّلً  َولُوطا    }اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفضَّ

 - :  مسائل ثالث فيه
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 كل أي} َھَدْيَنا ُكاّلً {. فيه النفس وبذل الذين في االحتجاج على له ءجزا أي} َوَيْعقُوبَ  إِْسَحاقَ  لَهُ  َوَوَھْبَنا{:  تعالى قوله:  األولى

ً } {َھَدْيَنا{ بـ نصب} ُكاّلً { و. مھتد منھم واحد ِتهِ  َوِمنْ {. الثاني} َھَدْيَنا{ بـ نصب} َوُنوحا يَّ  ذرية من:  وقيل. إبراھيم ذرية أي} ُذرِّ

 ، الزجاج قاله واألول. وغيرھما عطية وابن كالقشيري سرينالمف من واحد وغير الطبري واختاره الفراء قاله ؛ نوح

 ابن وقال. أخته ابن:  وقيل. أخيه ابن لوط وكان. إبراھيم ذرية من كانا وما ولوط يونس الذرية ھذه من عد بأنه واعترض

 ؛ أم وال أب جھة من جھته من والدة تلحقه لم من فيھم كان وإن ، إبراھيم ذرية إلى مضافون جميعا األنبياء ھؤالء:  عباس

 إِْبَراِھيمَ  آَباِئكَ  َوإَِلهَ  إِلََھكَ  َنْعُبدُ {:  قالوا أنھم يعقوب ولد عن هللا أخبر كما أبا العم تجعل والعرب. إبراھيم أخي ابن لوطا ألن

 فاطمة فأوالد. البنت ناب ھو وإنما إبراھيم ذرية من عيسى وعد. يعقوب عم وإسماعيل]. 133:  البقرة[} َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ 

 .الولدوھي اسم في يدخلون البنات ولد أن رأى من تمسك وبھذا. وسلم عليه هللا صلى النبي ذرية عنھا هللا رضي

 إذا وكذلك. تناسلوا ما بناته وولد ولده ولد فيه يدخل أنه ولده وولد ولده على وقفا وقف من:  والشافعي حنيفة أبو قال:  الثانية

 الخال وابن والعمة العم ابن عنده ويسقط. محرم رحم ذي كل حنيفة أبي عند والقرابة. البنات ولد فيه يدخل لقرابته أوصى

 وقال. غيره وال العم ابن عنده يسقط فلم. وغيره محرم رحم ذي كل القرابة:  الشافعي وقال. بمحرمين ليسو ألنھم ؛ والخالة

 يرجع ومن البنين ولد ذلك في يدخل. ولدي وولد لولدي:  كقول وعقبي ابتيلقر:  وقول. البنات ولد ذلك في يدخل ال:  مالك

 قول لھما والحجة". عمران آل" في الشافعي عن ھذا نحو تقدم وقد. البنات ولد ذلك في يدخل وال ، وصلبه األب عصبة إلى

ُ  ُيوِصيُكمُ {:  سبحانه  وقال. خاصة االبن وولد الصلب ولد إال اآلية ظاھر نم المسلمون يعقل فلم] 11:  النساء[} أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

ُسولِ {:  تعالى  ولد فكذلك. أخواله بني دون أعمامه من منھم القرابة السالم عليه فأعطى] 41:  األنفال[} اْلقُْرَبى َولِِذي َولِلرَّ

 عليه قوله األقارب في البنات أدخل من وحجة:  القصار ابن قال. أب في معه يلتقون وال ، بالنسب إليه ينتمون ال البنات

 يقتضي والمعنى. أمھم ألبي ولد إنھم البنات ولد في يقول أن يمتنع أحدا نعلم وال". سيد ھذا ابني إن: " علي بن للحسن السالم

 دل وقد. األب جھة من كالتولد األم جھة من والتولد ؛ محالة ال أمھم أبي عن متولدون وھم التولد من مشتق الولد ألن ؛ ذلك

ِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى هللا قال ، ذلك على القرآن يَّ الِِحينَ  ِمنَ { قوله إلى} َداُودَ  ُذرِّ  .ابنته ابن وھو ذريته من عيسى فجعل} الصَّ

 على كان ولما ، أعجمي اسم ألنه داود ينصرف ولم. األسماء ھذه من ينصرف ال ما بيان" النساء" سورة في تقدم قد:  الثالثة

:  قال القتبي وذكر. إسماعيل ولد من إلياس كان:  الضحاك قال. أعجمي وإلياس. ينصرف لم والالم األلف فيه سنيح ال فاعول

 وعاصم عمرو وأبو الحرمين أھل وقرأ. األلف بوصل} واْلَياسَ { وقتادة والحسن األعرج وقرأ. نون بن يوشع سبط من كان

 .} َواللَّْيَسعَ { اعاصم إال الكوفيون وقرأ. مخففة بالم} َواْلَيَسعَ {

 ، يلزم ال الرد وھذا:  النحاس قال. اليحيى مثل اليفعل يقال ال ألنه:  قال} َواْلَيَسعَ { قرأ من قراءة ورد ، الكسائي قرأ وكذا

. سعلي يوجد ال:  وقال} َواللَّْيَسعَ { قرأ من على حاتم أبو ورد. اليحيى لقلت يحيى نكرت ولو ، واليحمد اليعمل:  تقول والعرب

 تؤخذ ال والعجمة ، أعجمي اسم أنه ھذا في والحق ، وزينب حيدر العرب كالم في جاء فقد ، يلزم ال الرد وھذا:  النحاس وقال

 االسم فأصل بالمين قرأ من:  مكي قال. بلغتين االسم يأتي أن ينكر فال ، كثيرا تغيرھا والعرب سماعا تؤخذ إنما بالقياس

 اسمين:  ويشكر يزيد على يدخالن ال إذ ؛ والالم األلف دخلته ما يسع أصله كان ولو. للتعريف والالم األلف دخلت ثم ليسع،

 أكثر ألن ؛ إلي أحب واحدة بالم والقراءة ، للتعريف والالم األلف فتدخله نكرة} ْلَيَسعَ { فأما. علمان معرفتان ألنھما ؛ لرجلين
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 نحو في كزيادتھما ، زائدتين والالم األلف ودخلت ، يسع فاالسم واحدة بالم }َواْلَيَسعَ { قرأ من:  المھدوي وقال. عليه القراء

 :  قوله نحو وفي ، عشر الخمسة

 كأھله الخالفة بأعباء شديدا...  مباركا الوليد بن اليزيد وجدنا

 :  قوله نحو المضارع الفعل في زادوھا وقد

 اليتقصع بالشيخة بيته ومن...  نافقائه من اليربوع فيستخرج

 إسماعيل مثل ؛ معروف لنبي اسم أنه في واحد والمعنى. والتشديد الالم بتخفيف قرئ:  القشيري قال. يتقصع الذي يريد

 هللا ألن ؛ كذلك وليس ، إلياس ھو اليسع أن قوم وتوھم. والالم األلف بإدخال األعجمية األسماء عليه عما خرج ولكن ، إبراھيم

 ھو إلياس:  وقيل. وعيسى ويحيى زكريا قبل وكانا ، إلياس صاحب ھو اليسع:  وھب وقال. بالذكر واحد كل أفرد تعالى

. الخضر ھو اليسع بل ، ال:  وقيل. الخضر ھو إلياس:  وقيل. ذريته من وإلياس نوج جد إدريس ألن صحيح غير وھذا إدريس

} ً  ".األعراف" في اشتقاقه وسيأتي. لخفته انصرف أعجمي اسم} َولُوطا

اتِِھمْ  آَبائِِھمْ  َوِمنْ { 87:  اآلية يَّ  }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َوَھَدْيَناُھمْ  َواْجَتَبْيَناُھمْ  َوإِْخَوانِِھمْ  َوُذرِّ

اِتِھمْ  آَباِئِھمْ  َوِمنْ {:  تعالى قوله يَّ :  مجاھد قال} َواْجَتَبْيَناُھمْ {. وإخوانھم وذرياتھم آبائھم بعض ھدينا أي ؛ للتبعيض} ِمنْ } {َوُذرِّ

 تجتبيه الذي ضم فاالجتباء. جمعته أي الحوض في الماء جبيت من مشتق ؛ اخترناھم بمعنى اللغة أھل عند وھو ، لصناھمخ

 :  قال. الحوض والجابية. مقصور ، جبا الحوض في الماء وجبيت:  الكسائي قال. خاصتك إلى

 تفھق العراقي الشيخ كجابية

ِ  ُھَدى َذلِكَ { 88:  اآلية  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  لََحبِطَ  أَْشَرُكوا َولَوْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  َيْھِدي هللاَّ

. عصمتھم ولكني ، أعمالھم لحبطت غيري عبدوا لو أي} أَْشَرُكوا َولَوْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َيْھِدي هللاَِّ  ُھَدى َذلِكَ {:  تعالى قوله

 ".البقرة" في تقدم وقد. البطالن والحبوط

ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ { 89:  اآلية ُبوَّ ْلَنا َفَقدْ  َھُؤالءِ  بَِھا َيْكفُرْ  َفإِنْ  َوالنُّ ً  بَِھا َوكَّ  }بَِكافِِرينَ  بَِھا لَْيُسوا َقْوما

ةَ  ُحْكمَ َوالْ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله ُبوَّ . بآياتنا أي} ِبَھا َيْكفُرْ  َفإِنْ {. والفقه العلم} َواْلُحْكمَ { وخبر ابتداء} َوالنُّ

ْلَنا َفَقدْ {. محمد يا عصرك كفار أي} َھُؤالءِ { ً { بھا باإليمان وكلنا أي ؛ الشرط جواب} ِبَھا َوكَّ  يريد} ِبَكافِِرينَ  ِبَھا لَْيُسوا َقْوما

 وھذا:  النحاس قال. وجل عز هللا قص الذين النبيين يعني:  قتادة وقال. مكة أھل من والمھاجرين ينةالمد أھل من األنصار

ُ  َھَدى الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  بعد قال ألنه ؛ بالمعنى أشبه القول : وقيل. المالئكة ھم:  رجاء أبو وقال]. 90:  األنعام[} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ  هللاَّ

  .التأكيد جھة على زائدة} بَِكافِِرينَ { في والباء. والمالئكة واإلنس الجن من نمؤم كل في عام ھو
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ُ  َھَدى الَِّذينَ  أُولَئِكَ { 90:  اآلية  }لِْلَعالَِمينَ  ِذْكَرى إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ  أَْجراً  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ  اْقَتِدهْ  َفبُِھَداُھمُ  هللاَّ

ُ  َھَدى ينَ الَّذِ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله  -:  مسألتان فيه} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ  هللاَّ

 معنى:  وقيل. صبروا كما أصبر المعنى:  فقيل. فعله في الغير موافقة طلب االقتداء} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ {:  تعالى قوله:  األولى

 فيه عدم فيما األنبياء شرائع أتباع وجوب على اآلية بھذه العلماء بعض احتج وقد. مختلفة والشرائع التوحيد} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ {

 ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى فاختصموا إنسانا جرحت حارثة أم الربيع أخت أن:  وغيره مسلم صحيح في كما ؛ النص

 ال وهللا!  ؟ نةفال من أيقتص هللا رسول يا:  الربيع أم فقالت" القصاص القصاص: " وسلم وعليه هللا صلى هللا رسول فقال

 منھا يقتص ال وهللا:  قالت" . هللا كتاب القصاص الربيع أم يا هللا سبحان: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. منھا يقتص

". ألبره هللا على أقسم لو من هللا عباد من إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. الدية قبلوا حتى زالت فما:  قال. أبدا

 كتاب في وليس. اآلية] 45:  المائدة[} ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا{:  قوله على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حالفأ

 وإلى. عليھا وأحال بھا فحكم ذلك ومع التوراة شرع عن خبر وھي ؛ اآلية ھذه في إال السن في القصاص على نص تعالى هللا

 أصول تقتضيه الذي وھو:  بكير ابن قال. منھا وجد بما العمل يجب وأنه ، الشافعي وأصحاب مالك أصحاب معظم ذھب ھذا

ً  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكلٍّ {:  تعالى لقوله ؛ والمعتزلة الشافعي وأصحاب مالك أصحاب من كثير ذلك في وخالف مالك } َوِمْنَھاجا

 وفي. كتابكم من يأت لم مما عنھم األخبار من عليكم قص فيما إال:  التقييد يحتمل ألنه ؛ فيه حجة ال وھذا]. 48:  المائدة[

 َوِمنْ { تقرأ أو:  فقال}ص{ سجدة عن عباس ابن سألت:  فقال} ص{ سجدة عن مجاھدا سألت:  قال العوام عن البخاري صحيح

ِتهِ  يَّ ُ  َھَدى الَِّذينَ  أُولَِئكَ { قوله إلى] 84:  األنعام[} َوُسلَْيَمانَ  َداُودَ  ُذرِّ  نبيكم أمر ممن السالم عليه داود كان ؟} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ  هللاَّ

 .به باالقتداء وسلم عليه هللا صلى

 ألن ؛ لحن وھذا:  النحاس قال. } قُلْ  ِھي اْقَتِده{ عامر ابن وقرأ. الوصل في ھاء بغير} قُلْ  اْقَتِدهْ { والكسائي حمزة قرأ:  الثانيه

 ومن. }قُلْ  اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ { يجوز ال أيضا وكذلك ، ياء وال واو بعدھا وال إضمار بھاء وليست الوقف في الحركة لبيان الھاء

 وقرأ. السواد خالف حذفھا وإن لحن بالھاء وصل إن ألنه ؛ يصل ولم فوقف} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ { قرأ السواد وأتبع اللحن اجتنب

. } قُلْ  اْقَتِدهِ { وھشام عياش ابن وقرأ. الخط في لثباتھا اتباعا اإلدراج نية وعلى الوقف نية على الوصل في لھاءبا الجمھور

 .العربية في يجوز ال غلط وھو ، الھاء بكسر

. للخلق موعظة ھو أي} لِْلَعالَِمينَ  َرىِذكْ  إاِلَّ {. القرآن أي} ُھوَ  إِنْ {. القرآن على جعال أي} أَْجراً  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ {:  تعالى قوله

 .للھداية الخالق ألنه} هللاَِّ  ُھَدى َذلِكَ {:  وقال. بھم الھداية لوقوع} اْقَتِدهْ  َفبُِھَداُھمُ {:  فقال إليھم الھداية وأضاف

َ  َقَدُروا َوَما{ 91:  اآلية ُ  أَْنَزلَ  َما َقالُوا إِذْ  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ  ُنوراً  ُموَسى بِهِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكَتابَ  أَْنَزلَ  َمنْ  قُلْ  َشْيءٍ  ِمنْ  رٍ َبشَ  َعلَى هللاَّ
ُ  قُلِ  آَباُؤُكمْ  َوال أَْنُتمْ  َتْعلَُموا لَمْ  َما َوُعلِّْمُتمْ  َكثِيراً  َوُتْخفُونَ  ُتْبُدوَنَھا َقَراِطيسَ  َتْجَعلُوَنهُ  لِلنَّاسِ  َوُھدىً   َخْوِضِھمْ  فِي َذْرُھمْ  ُثمَّ  هللاَّ
 .}َيْلَعُبونَ 

َ  َقَدُروا َوَما{:  تعالى قوله  شيء كل على أنه آمنوا ما:  عباس ابن قال. وجاز عليه واستحال له وجب فيما أي} َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  َما{:  قالوا لما أنھم ھذا وشرح. قدر لفالن:  قولھم من يكون وھذا. عظمته حق عظموه ما:  الحسن وقال. قدير  َعلَى هللاَّ
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 حق يعظموه فلم ؛ الصالح فيه لھم بما يأمرھم وال ، عباده على الحجة يقيم ال أنه إلى وجل عز هللا نسبوا} َشْيءٍ  ِمنْ  َبَشرٍ 

 معنى ألن ؛ حسن معنى وھذا:  النحاس قال. معرفته حق هللا عرفوا ما أي:  عبيدة أبو وقال. معرفته حق عرفوه وال عظمته

ُ  أَْنَزلَ  َما َقالُوا إِذْ {:  تعالى قوله عليه ويدل. مقداره عرفت وقدرته الشيء قدرت  حق يعرفوه لم أي} َشْيءٍ  ِمنْ  َبَشرٍ  َعلَى هللاَّ

 وما" حيوة أبو وقرأ. تقديرھا حق هللا نعم قدروا وما:  قيل وقد. متقاربان والمعنيان. رسوال يرسل أن أنكروا إذ ؛ معرفته

 .لغة وھي ، لالدا بفتح" قدره حق هللا قدروا

ُ  أَْنَزلَ  َما َقالُوا إِذْ {:  تعالى قوله  بن وسعيد الحسن وقال. قريش مشركي يعني:  وغيره عباس ابن قال} َشْيءٍ  ِمنْ  َبَشرٍ  َعلَى هللاَّ

:  قال أيضا جبير بن سعيد وعن. فنحاص اسمه:  السدي قال. السماء من كتابا هللا ينزل لم:  قال ، اليھود أحد قاله الذي:  جبير

 التوراة أنزل بالذي أنشدك: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي يخاصم جاء ، الصيف بن مالك ھو

 بشر على هللا أنزل ما وهللا:  وقال فغضب. سمينا حبرا وكان ؟" السمين الحبر يبغض هللا أن التوراة في تجد أما موسى على

. اآلية فنزلت ؛ شيء من بشر على هللا أنزل ما وهللا:  فقال ؟ موسى على وال! ويحك:  معه الذين هأصحاب له فقال. شيء من

 ُتْبُدوَنَھا َقَراِطيسَ  َتْجَعلُوَنهُ  لِلنَّاسِ  َوُھدىً  ُنوراً  ُموَسى ِبهِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكَتابَ  أَْنَزلَ  َمنْ  قُلْ {:  عليھم وردا لقولھم نقضا قال ثم

 .األحكام من وغيرھا وسلم عليه هللا صلى النبي صفة أخفوا الذين لليھود ھذا} ِثيراً كَ  َوُتْخفُونَ 

 َوُعلِّْمُتمْ { وقوله لليھود} َقَراِطيسَ  يْجَعلُوَنهُ { وقوله ، للمشركين خطاب} ُموَسى ِبهِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكَتابَ  أَْنَزلَ  َمنْ  قُلْ {:  تعالى قوله

 والوجه. بالياء} ويْخفُونَ  يْبُدوَنَھا َقَراِطيسَ  يْجَعلُوَنهُ { قرأ من قراءة على يصح وھذا. للمسلمين} آَباُؤُكمْ  َوال أَْنُتمْ  َتْعلَُموا لَمْ  َما

 آباؤكم وال أنتم تعلمونه تكونوا لم ما وعلمتم أي }َتْعلَُموا لَمْ  َما َوُعلِّْمُتمْ { معنى ويكون ، لليھود كله يكون أن التاء قراءة على

 ؛ لھم ذم وھذا. القراطيس تبدون أي} ُتْبُدوَنَھا َقَراِطيسَ { قال فلذلك صحفا التوراة وجعلت. التوراة بإنزال عليھم لمنا وجه على

ُ  قُلِ {. أجزاء القرآن كتب العلماء كره ولذلك  أو. علي الكتاب وھذا موسى على الكتاب ذلك أنزل الذي هللا محمد يا قل أي} هللاَّ

. التھديد الكالم ومعنى. يلعبوا لقال لألمر جوابا كان ولو ، العبين أي} َيْلَعُبونَ  َخْوِضِھمْ  فِي َذْرُھمْ  ُثمَّ {. الكتاب علمكم هللا قل

 أن ويحتمل. الصلة في فيكون} َوُھدىً  ُنوراً { لقوله الصفة موضع في} يْجَعلُوَنهُ {:  قيل ثم ؛ بالقتال المنسوخ من ھو:  وقيل

 النكرة ألن ؛ لقراطيس صفة يكون أن يحتمل} كثيرا ويْخفُونَ  يْبُدوَنَھا{:  وقوله. قراطيس ذا جعلونهي:  والتقدير ، مستأنفا يكون

 .تقدم حسبما مستأنفا يكون أن ويحتمل. بالجمل توصف

قُ  ُمَباَركٌ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ  َوَھَذا{ 92:  اآلية  ُيْؤِمُنونَ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ  َحْولََھا َوَمنْ  اْلقَُرى أُمَّ  َولُِتْنِذرَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  الَِّذي ُمَصدِّ
 }ُيَحافُِظونَ  َصالتِِھمْ  َعلَى َوُھمْ  ِبهِ 

 القرآن غير في نصبه ويجوز. الزيادة والبركة ، فيه بورك أي} ُمَباَركٌ { صفة} أَْنَزْلَناهُ { القرآن يعني} ِكَتابٌ  َوَھَذا{:  تعالى قوله

 أُمَّ  َولُِتْنِذرَ {. التوحيد وإثبات الشرك نفي في يوافقھا فإنه ، قبله المنزلة الكتب من أي} َيَدْيهِ  َبْينَ  الَِّذي ُمَصدِّقُ { وكذا. الحال على

 َحْولََھا َوَمنْ { اآلفاق جميع يعني} َحْولََھا َوَمنْ {. واإلنذار للبركة أنزلناه أي ؛ المضاف فحذف ، أھلھا والمراد مكة يريد} اْلقَُرى

 إيمان} ُيَحافُِظونَ  َصالِتِھمْ  َعلَى َوُھمْ  ِبهِ  ُيْؤِمُنونَ {:  قوله بدليل ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد أتباع يريد} ِباآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ 

 .به معتد غير بكتابه وال السالم عليه بالنبي يؤمن ولم باآلخرة آمن من



23 

 

ِ  َعلَى َتَرىافْ  ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ { 93:  اآلية ً  هللاَّ ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َوَمنْ  َشْيءٌ  إِلَْيهِ  ُيوحَ  َولَمْ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َقالَ  أَوْ  َكِذبا  َولَوْ  هللاَّ
الُِمونَ  إِذِ  َتَرى  َتقُولُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما اْلُھونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  َيْومَ الْ  أَْنفَُسُكمُ  أَْخِرُجوا أَْيِديِھمْ  َباِسُطو َواْلَمالئَِكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  فِي الظَّ
ِ  َعلَى  }َتْسَتْكبُِرونَ  آَياتِهِ  َعنْ  َوُكْنُتمْ  اْلَحقِّ  َغْيرَ  هللاَّ

ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ {. أظلم أحد ال أي ؛ وخبر ابتداء} أَْظلَمُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله ً  هللاَّ  أنه فزعم} إِلَيَّ  أُوِحيَ  َقالَ  أَوْ {. اختلق أي} َكِذبا

 أوحى قد هللا أن وزعم تنبأ كلھم ؛ مسيلمة زوج وسجاح العبسي واألسود اليمامة رحمان في نزلت} َشْيءٌ  إِلَْيهِ  ُيوحَ  َولَمْ { نبي

 .عباس ابن وقال ؛ مسيلمة في ھذا أنزل هللا أن بلغنا:  قتادة قال. إليه

 أخبرني أو ، كذا خاطري في وقع:  يقول السنن من السلف عليه كان وما السننو الفقه عن أعرض من النمط ھذا ومن:  قلت

 من وخلوھا األكدار من لصفائھا ذلك أن ويزعمون ، خواطرھم من عليھم ويغلب قلوبھم في يقع بما فيحكمون ؛ بكذا قلبي

 بھا فيستغنون الجزئيات أحكام ويعلمون تالكليا أسرار على فيقفون ، الربانية والحقائق اإللھية العلوم لھم فتتجلى ، األغيار

 األولياء وأما ، والعامة األغبياء على بھا يحكم إنما ، العامة الشرعية األحكام ھذه:  ويقولون ، الكليات الشرائع أحكام عن

 ھذا على ويستدلون ؛ المفتون أفتاك وإن قلبك استفت:  ينقلون فيما جاء وقد. النصوص لتلك يحتاجون فال ، الخصوص وأھل

 قائله يقتل ، وكفر زندقة القول وھذا. الفھوم تلك من موسى عند كان عما ، العلوم تلك من له تجلى بما استغنى وأنه ؛ بالخضر

. وسلم عليه هللا صلى نبينا بعد أنبياء وإثبات األحكام ھد منه يلزم فإنه ؛ جواب وال سؤال إلى معه يحتاج وال ، يستتاب وال

 .تعالى هللا شاء إن بيان مزيد" الكھف" في نىالمع لھذا وسيأتي

ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َمنْ ◌َ  و{:  تعالى قوله  عبدهللا والمراد ، سأنزل قال ممن أظلم ومن أي ؛ خفض موضع في}َمنْ } {هللاَّ

 ذكر فيما ذلك وسبب. ركينبالمش ولحق ارتد ثم ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول الوحي يكتب كان الذي سرح أبي بن

 النبي دعاه] 12:  المؤمنون[} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {" : المؤمنون" في التي اآلية نزلت لما أنه المفسرون

ً  أَْنَشأَْناهُ  ُثمَّ { قوله إلى انتھى فلما ؛ عليه فأمالھا وسلم عليه هللا صلى  خلق تفصيل في عبدهللا عجب] 14:  ونالمؤمن[} آَخرَ  َخْلقا

ُ  تَباَركَ {:  فقال اإلنسان  فشك" على أنزلت وھكذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال]. 14:  المؤمنون[} اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 ولحق اإلسالم عن رتدفا. قال كما قلت لقد كاذبا كان ولئن ، إليه أوحي لقد صادقا محمد كان لئن:  وقال حينئذ عبدهللا

ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َمنْ ◌َ  و{:  قوله فذلك ، بالمشركين  قال إسحاق بن محمد وذكره. عباس ابن عن الكلبي رواه} هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َمنْ ◌َ  و{ سرح أبي بن سعد بن عبدهللا في نزلت:  قال شرحبيل حدثني  فلما ، اإلسالم عن ارتد} هللاَّ

 ، الكعبة أستار تحت وجدوا ولو صبابة بن ومقيس خطل بن عبدهللا وقتل بقتله أمر مكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل

 أتى حتى عثمان فغيبه ، عثمان أمه أرضعت ، الرضاعة من أخاه وكان ، عنه هللا رضي عثمان إلى سرح أبي بن عبدهللا ففر

:  قال ثم طويال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصمت ؛ له فاستأمنه مكة أھل اطمأن ما بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به

 فقال" . عنقه فيضرب بعضكم إليه ليقوم إال صمت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال عثمان انصرف فلما" . نعم"

:  عمر أبو قال" . األعين خائنة له تكون أن ينبغي ال النبي إن: " فقال ؟ هللا رسول يا إلى أومأت فھال:  األنصار من رجل

 العقالء النجباء أحد وھو. ذلك بعد عليه ينكر ما منه يظھر ولم ، إسالمه فحسن الفتح أيام سرح أبي بن سعد بن عبدهللا وأسلم

 على وفتح. وعشرين خمس سنة مصر ذلك دبع عثمان واله ثم ، فيھم المعدود لؤي بن عامر بني وفارس ، قريش من الكرماء
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 إلى الباقية الھدنة ھادنھم وھو ، وثالثين إحدى سنة النوبة أرض من األساود منھا وغزا ، وعشرين سبع سنة إفريقية يديه

 .اليوم

 مضىف ، الفسطاط دخول من حذيفة أبي ابن منعه وفاداته من رجع فلما ؛ وثالثين أربع سنة الروم أرض من الصواري وغزا

:  فقال ربه ودعا. الفتنة من فارا مات حتى بالرملة أقام بل:  وقيل. عنه هللا رضي عثمان قتل حتى فيھا فأقام ، عسقالن إلى

 القرآن بأم الثانية وفي ، والعاديات القرآن بأم األولى الركعة في فقرأ صلى ثم فتوضأ ؛ الصبح صالة عملي خاتمة أجعل اللھم

 يبايع ولم. وغيره حبيب أبي بن يزيد كله ذلك ذكر. روحه هللا فقبض يساره عن يسلم ذھب ثم ، نهيمي عن سلم ثم ، وسورة

 أنه والصحيح. بإفريقية توفي إنه:  وقيل. معاوية على الناس اجتماع قبل وفاته وكانت. عنھما هللا رضي لمعاوية وال لعلي

 أن عكرمة عن أبان بن الحكم عن عمر بن حفص وروى. نوثالثي ست سنة:  وقيل. وثالثين سبع أو ست سنة بعسقالن توفي

. خبزا فالخابزات. عجنا والعاجنات. طحنا والطاحنات:  فقال القرآن عارض ألنه ؛ الحارث بن النضر في نزلت اآلية ھذه

 .لقما فالالقمات

الُِمونَ  إِذِ  َتَرى َولَوْ {:  تعالى قوله  يغمر الذي الشيء وأصلھا ؛ الشدة والغمرة. راتهوسك شدائده أي} اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  فِي الظَّ

 والغمرة:  الجوھري قال. الحرب غمرات ومنه. والمكاره الشدائد معنى في وضعت ثم. الماء غمره ومنه. فيغطيھا األشياء

 :  السالم عليه نوح سفينة يصف القطامي قال. ونوب نوبة مثل غمر والجمع ، الشدة

 انحسار الغمر لتالك وحان

 عن ؛ الحديد ومطارق بالعذاب:  قيل. باسطون واألصل. وخبر ابتداء} أَْيِديِھمْ  َباِسُطو َواْلَمالِئَكةُ {. شدائده الموت اتوغمر

 ُوُجوَھُھمْ  َيْضِرُبونَ  اْلَمالِئَكةُ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَتَوفَّى إِذْ  َتَرى َولَوْ : "  التنزيل وفي ؛ أرواحھم لقبض:  وقيل. والضحاك الحسن

 ]50:  األنفال[} َوأَْدَباَرُھمْ 

. توبيخ وھو ، أمكنكم إن العذاب من خلصوھا أي} أَْنفَُسُكمُ  أَْخِرُجوا{. بالمكروه يده إليه بسط:  يقال. القولين اآلية ھذه فجمعت

 النفس أيتھا:  ويقال ، شديدا انتزاعا تنتزع الكافر وروح ، ربه للقاء للخروج تنشط المؤمن روح ألن ؛ كرھا أخرجوھا:  وقيل

 في عليه أتينا وقد. وغيره ھريرة أبي حديث في جاء كذا ؛ أن وھو هللا عذاب إلى عليك مسخوطا ساخطة أخرجي الخبيثة

 ال ألنھم وذلك ؛ نفسك جن وألخر العذاب ألذيقنك:  يعذبه لمن القائل قول بمنزلة ھو:  وقيل.  والحمد" التذكرة" كتاب

 أي ؛ األمر لعظم محذوف والجواب. النار في وھم للكفار ھذا يقال:  وقيل. وأعوانه الموت ملك يقبضھا بل أنفسھم يخرجون

 قبول عن وتأنفون تتعظمون أي" تستكبرون. "سواء والھوان والھون. عظيما عذابا لرأيت الحال ھذه في الظالمين رأيت ولو

 .آياته
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لَ  لَْقَناُكمْ خَ  َكَما فَُراَدى ِجْئُتُموَنا َولََقدْ { 94:  اآلية ةٍ  أَوَّ ْلَناُكمْ  َما َوَتَرْكُتمْ  َمرَّ  الَِّذينَ  ُشَفَعاَءُكمُ  َمَعُكمْ  َنَرى َوَما ُظُھوِرُكمْ  َوَراءَ  َخوَّ
ُھمْ  َزَعْمُتمْ  عَ  لََقدْ  ُشَرَكاءُ  فِيُكمْ  أَنَّ  }َتْزُعُمونَ  ُكْنُتمْ  َما َعْنُكمْ  َوَضلَّ  َبْيَنُكمْ  َتَقطَّ

 ألف فيه ألن ينصرف ولم ، الحال على نصب موضع في} فَُراَدى{و الحشر عن عبارة ھذه} فَُراَدى ِجْئُتُموَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

 بال} فَُرادَ { يحيى بن أحمد وحكى. فراد الرفع موضع في يقولون وال ، تميم لغة وھي بالتنوين} فَُراَداً { حيوة أبو وقرأ. تأنيث

" فرد" واحده:  وقيل. كسالن جمع وكسالى ، سكران جمع كسكارى فردان جمع" ادىفر"و. ورباع ثالث مثل:  قال ، تنوين

 أھل بال منفردا منكم واحد كل ، واحدا واحدا جئتمونا:  والمعنى". فريد"و ، بفتحھا}فَرد{و ، بكسرھا} فَُراَدى{و ، الراء بجزم

 سكرى مثل} فُْرَدى{ األعرج وقرأ. هللا دون من بدتمع ما ينفعكم ولم ، الغي في يصاحبكم كان ممن ناصر وال ولد وال مال وال

لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما{. ألف بغير وكسلى ةٍ  أَوَّ  .خرجتم كما عراة:  وقيل. خلقتم كما منفردين أي} َمرَّ

 فمن ؛ ولد يوم له كان ما األعضاء من وله غدا العبد يحشر:  العلماء وقال. شيء معھم ليس بھما غرال حفاة أمھاتكم بطون من

 .الختان عند منه قطع ما عليھم يرد أي ، مختونين غير أي" غرال: " قوله معنى وھذا. عليه القيامة في يرد عضو منه قطع

ْلَناُكمْ  َما َوَتَرْكُتمْ {:  تعالى قوله } ُظُھوِرُكمْ  َوَراءَ {. والنعم العبيد من لإلنسان هللا أعطاه ما:  والخول. وملكناكم أعطيناكم أي} َخوَّ

 أي األصنام يريد شركاء وجعلتموھم عبدتموھم الذين أي} ُشَرَكاءُ  فِيُكمْ  أَنَُّھمْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاَءُكمُ  َمَعُكمْ  َنَرى َوَما{ خلفكم أي

عَ  لََقدْ {. عنده وشفعاؤنا هللا شركاء األصنام:  يقولون المشركون وكان. شركائي  بالنصب وحفص يوالكسائ نافع قرأ} َبْيَنُكمْ  َتَقطَّ

 فدل. } َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاَءُكمُ  َمَعُكمْ  َنَرى َوَما{ قوله الوصل حذف على ودل. بينكم وصلكم تقطع لقد معنى على ، الظرف على

 ؛ لھم وصلھم تركھم ھو لھم ومقاطعتھم. معھم يكونوا ولم منھم تبرؤوا إذ:  شركائھم وبين بينھم والتھاجر التقاطع على ھذا

عَ { بعد الوصل إضمار فحسن  إال فيه يجوز ال وھذا فيه النصب على يدل ما مسعود ابن حرف وفي. عليه الكالم لداللة} َتَقطَّ

 والمعنى. بينكم األمر تقطع لقد المعنى:  وقيل. بينكم الوصل تقطع لقد:  قال كأنه. }َما{ وھو المتقطع ذكرت ألنك ، النصب

 جھة من اسما} َبْينَ { جعل ويقوي. فرفع إليه الفعل فأسند ، ظرف غير اسم أنه على بالرفع} ُكمْ َبْينَ { الباقون وقرأ. متقارب

]. 78:  الكھف[} َوَبْيِنكَ  َبْينِي فَِراقُ  َھَذا{ و] 5:  فصلت[} ِحَجابٌ  َوَبْيِنكَ  َبْينَِنا َوِمنْ {:  تعالى قوله في عليه الجر حرف دخول

 وھو ، رفع موضع في وھو منصوبا ظرفا استعماله لكثرة نصب وإنما ، الرفع نىمع على النصب قراءة تكون أن ويجوز

 تكذبون أي} َتْزُعُمونَ  ُكْنُتمْ  َما{. ذھب أي} َعْنُكمْ  َوَضلَّ {. شئت بأيھما فاقرأ ، واحد بمعنى ھذا على فالقراءتان ؛ األخفش مذھب

 َولََقدْ {:  تعالى هللا قول قرأت عنھا هللا رضي عائشة نأ وروي. الحارث بن النضر في نزلت اآلية أن روي. الدنيا في به

لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما فَُراَدى ِجْئُتُموَنا ةٍ  أَوَّ  بعضھم ينظر ، جميعا يحشرون والنساء الرجال إن! واسوءتاه ، هللا رسول يا:  فقالت} َمرَّ

 وال النساء إلى الرجال ينظر ال يغنيه شأن يومئذ منھم امرئ لكل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ بعض سوأة إلى

 .بمعناه مسلم أخرجه الصحيح في ثابت حديث وھذا" . بعض عن بعضھم شغل الرجال إلى النساء

َ  إِنَّ { 95:  اآلية ُ  ُكمُ َذلِ  اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتِ  َوُمْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ  َوالنََّوى اْلَحبِّ  َفالِقُ  هللاَّ  }ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى هللاَّ

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  يشق أي ؛ الشق:  والفلق. آلھتھم منه شيء أدنى عن يعجز ما صنعه عجائب من عد} َوالنََّوى اْلَحبِّ  َفالِقُ  هللاَّ

 الحي يخرج معنى وھذا ؛ وحبة ميتة نواة األخضر الورق من وخرج. الحبة وكذلك ، أخضر ورقا منھا فيخرج الميتة النواة
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 عني:  مجاھد وقال. خالق فالق معنى:  والضحاك عباس ابن وقال. وقتادة الحسن عن ؛ الحي من الميت ومخرج الميت من

 اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ {. والخوخ كالمشمش له ما كل في ويجري. نواة جمع والنوى. النوى وفي الحب في الذي الشق بالفلق

 صحيح وفي. عباس ابن عن ؛ الحي البشر من الميتة والنطفة ، الميتة النطفة من الحي البشر يخرج} اْلَحيِّ  ِمنَ  َميِّتِ الْ  َوُمْخِرجُ 

 وال مؤمن إال يحبني ال أن إلى وسلم عليه هللا صلى األمي النبي لعھد إنه النسمة وبرأ الحبة فلق والذي:  علي عن مسلم

ُ  َذلُِكمُ {. منافق إال يبغضني  .وعز جل هللا قدرة من ترون ما مع الحق عن تصرفون أين فمن} ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى{. وخبر ابتداء} هللاَّ

ً  اللَّْيلَ  َوَجَعلَ  اإْلِْصَباحِ  َفالِقُ { 96:  اآلية ً  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َسَكنا  }اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  ُحْسَبانا

. اإلصباح فالق هللا إن المعنى:  وقيل. اإلصباح فالق ربكم هللا ذلكم أي ، تعالى هللا السم نعت} ْصَباحِ اإْلِ  َفالِقُ {:  تعالى قوله

:  والمعنى. أصبح مصدر واإلصباح. الفجر يريد ، يوم كل الصبح فالق أي ؛ اإلصباح وكذلك ، النھار أول والصباح والصبح

 من أحد عند التنوين فيه يجوز ال معرفة وھو. النھار خالق اإلصباح فالق:  الضحاك وقال. وكاشفه الظالم عن الضياء شاق

 إبراھيم عن األعمش وروى. صبح جمع وھو ، الھمزة بفتح} اأْلَِ◌ْصَباحِ  َفالِقُ { عمر بن وعيسى الحسن وقرأ. النحويين

 والكسائي وحمزة عمر بن ىوعيس الحسن وقرأ. منصوبة والحاء مكسورة والھمزة ، فعل على} اإلصباحَ  فلق{ قرأ أنه النخعي

ً  اللَّْيلَ  َوَجَعلَ {  كان قد أمر ألنه ، فلق بمعنى ألنه ؛ الموضعين في} َفالِقُ { معنى على حمال} الليل{ ونصب. ألف بغير} َسَكنا

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ {]. 97:  األنعام[} النُُّجومَ  لَُكمُ  َجَعلَ {:  قوله وھو ماضية أفعاال بعده فإن وأيضا. المعنى على فحمل } َماءً  السَّ

 يحملوه ولم ، فعل إضمار على والقمر الشمس نصب على إجماعھم ذلك يقوي. آخره على الكالم أول فحمل]. 17:  الرعد[

ً  اللَّْيلِ  َوَجاِعلُ { السكوني قطيب بن يزيد قرأ وقد:  النحاس وقال. هللا رحمه مكي قال ؛ فيخفضوه فاعل على  َوالشَّْمسِ  َسَكنا

ً  َمرِ َواْلقَ   .اللفظ على عطفا بالخفض} ُحْسَبانا

 اللَّْيلِ  َوَجاِعلُ { عنه رويس رواية في يعقوب وقرأ. أعلم وهللا. السبعة القراء إجماع وغيرھما والمھدوي مكي فيريد:  قلت

 ً ً  اللَّْيلِ  َوَجاِعلُ { المدينة وأھل. } َساِكنا  هللا صلى هللا رسول أن بلغه نهأ سعيد بن يحيى عن الموطأ وفي. للسكون محال أي} َسَكنا

 من وأغنني الدين عني اقض حسبانا والقمر والشمس سكنا الليل وجاعل اإلصباح فالق اللھم: " فيقول يدعو كان وسلم عليه

 النسائي كتاب وفي" وبصري بسمعي وأمتعني" قال كيف:  قيل فإن" . سبيلك في وقوتي وبصري بسمعي وأمتعني الفقر

. قبلي تعدمه ال اللھم والمعنى ، تجوز الكالم في:  له قيل ؟ البدن مع يفنى وذلك" مني الوارث واجعله" وغيرھما والترمذي

 ، بعيد تأويل وھذا". والبصر السمع ھما: " فيھما السالم عليه لقوله ؛ وعمر بكر أبو ھنا والبصر بالسمع المراد إن:  قيل وقد

ً ُحْسَبا{ ومعنى. الجارحتان بھما المراد إنما :  وعز جل قول في عباس ابن وقال. العباد مصالح به يتعلق بحساب أي} نا

ً  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ {  مصدر حسبان:  يعقوب وقال. وشھبان شھاب مثل ؛ حساب جمع حسبان:  األخفش. بحساب أي} ُحْسَبانا

 ال بحساب والقمر الشمس سير تعالى هللا جعل:  غيره وقال. االسم والحساب ، وحسبة وحسابا حسبانا أحسبه الشيء حسبت

ً {:  وقيل. ووحدانيته قدرته على بذلك وجل عز هللا فدلھم ؛ ينقص وال يزيد  وقد ؛ لغة في النار:  والحسبان. ضياء أي} ُحْسَبانا

ً  َعلَْيَھا َوُيْرِسلَ {:  تعالى هللا قال َماءِ  ِمنَ  ُحْسَبانا   .الصغيرة الوسادة:  حسبانةوال. نارا:  عباس ابن قال]. 40:  الكھف[} السَّ
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ْلَنا َقدْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ُظلَُماتِ  فِي بَِھا لَِتْھَتُدوا النُُّجومَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُھوَ { 97:  اآلية  }َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  اآْلياتِ  َفصَّ

 وھي ، منافعھا بعض اآلية ھذه في ذكر. جمة منافع النجوم وفي ، قدرته كمال بين} النُُّجومَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

ً {:  التنزيل وفي ؛ معرفتھا إلى الشرع ندب التي ً  َوَجَعْلَناَھا{]. 7:  الصافات[} َماِردٍ  َشْيَطانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوِحْفظا َياِطينِ  ُرُجوما } لِلشَّ

ْلَنا َقدْ {. خلق بمعنى ھنا} َجَعلَ { و]. 5:  الملك[  خصھم" يعلمون لقوم. "االعتبار في أبلغ لتكون مفصلة بيناھا أي} اآْلياتِ  َفصَّ

 .بھا المنتفعون ألنھم

ْلَنا َقدْ  َوُمْسَتْوَدعٌ  َفُمْسَتَقرٌّ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  أَْنَشأَُكمْ  الَِّذي َوُھوَ { 98:  اآلية  }َيْفَقُھونَ  لَِقْومٍ  اآْلياتِ  َفصَّ

 عباس ابن قرأ} َفُمْسَتَقرٌّ {. السورة أول في تقدم وقد. السالم عليه آدم يريد} َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  أَُكمْ أَْنشَ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

 رفع موضع في وھي. بفتحھا والباقون ، القاف بكسر والنخعي وشيبة واألعرج وعيسى عمرو وأبو والحسن جبير بن وسعيد

 في مستقر فلھا:  مسعود بن هللا عب قال. }مسَتَقر{لھا بمعنى والفتح} مسَتقِر{ افمنھ القاف كسر فيمن التقدير أن إال ، باالبتداء

 أھل وأكثر. القبر في فمستقر:  الحسن وقال. الفتح على يدل التفسير وھذا ؛ فيھا تموت التي األرض في ومستودع الرحم

 وقاله ، عباس ابن عن جبير بن سعيد واهر ؛ الصلب في كان ما والمستودع ، الرحم في كان ما المستقر:  يقولون التفسير

 ھل عباس ابن لي قال:  جبير بن سعيد قال. األصالب في ومستودع ، األرض في مستقر:  أيضا عباس ابن وعن. النخعي

 من المستقر أن أيضا عباس ابن عن وروي. فيه استودعه ما ظھرك من يستخرج وجل عز هللا إن:  فقال ؛ ال:  قلت ؟ تزوجت

 .هللا عند ومستودع:  أيضا عباس ابن وعن. الماوردي ذكره ؛ يخلق لم من لمستودعوا ، خلق

 أن إلى القبر في كونھم إلى إشارة واالستيداع] 36:  البقرة[} ِحينٍ  إِلَى َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  فِي َولَُكمْ { التنزيل وفي:  قلت

ْلَنا{:  قتادة قال} َيْفَقُھونَ  لَِقْومٍ  اآْلياتِ  ْلَناَفصَّ  َقدْ {". البقرة" في تقدم وقد ؛ للحساب يبعثوا  .أعلم وهللا. وقررنا بينا}َفصَّ

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَِّذي َوُھوَ { 99:  اآلية ً  ِمْنهُ  ُنْخِرجُ  َخِضراً  ِمْنهُ  َفأَْخَرْجَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َنَباتَ  بِهِ  َفأَْخَرْجَنا َماءً  السَّ ً  َحّبا  َوِمنَ  ُمَتَراِكبا
ْيُتونَ  أَْعَنابٍ  ِمنْ  َوَجنَّاتٍ  َدانَِيةٌ  قِْنَوانٌ  َطْلِعَھا ِمنْ  النَّْخلِ  انَ  َوالزَّ مَّ ً  َوالرُّ  إِنَّ  َوَيْنِعهِ  أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  إِلَى اْنُظُروا ُمَتَشابِهٍ  َوَغْيرَ  ُمْشَتبِھا
 }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلُِكمْ  فِي

 -:  مسائل سبع فيه

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله:  لىاألو . النبات من صنف كل أي} َشْيءٍ  ُكلِّ  َنَباتَ  ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا{. المطر أي} َماءً  السَّ

. مطرة أركھا نمرة أرينھا:  العرب تقول كما ؛ أخضر أي:  األخفش قال} َخِضراً  ِمْنهُ  َفأَْخَرْجَنا{. حيوان كل رزق:  وقيل

ً  ِمْنهُ  ُنْخِرجُ {. الحبوب وسائر واألرز والذرة والسلت والشعير القمح يريد:  عباس ابن وقال. البقول رطب الخضرو  َحّبا

 ً  .كالسنبلة بعض على بعضه يركب أي} ُمَتَراِكبا

ً " القرآن غير في راءالف وأجاز. وخبر ابتداء} َداِنَيةٌ  قِْنَوانٌ  َطْلِعَھا ِمنْ  النَّْخلِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله:  الثانية  على" َداِنَيةً  قِْنَوانا

 ، قنوان:  يقولون الحجاز وأھل ، قيس لغة ھذه:  الفراء قال. قنوان:  يقول من العرب ومن:  سيبويه قال. قبله ما على العطف

 واإلغريض. غريضاإل عن ينشق أن قبل الكفري والطلع. وقنو قنو:  فيقولون الواحد في يجتمعون ثم ؛ قنيان:  يقولون وتميم
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". النون بكسر" وصنوان كصنو قنوان وتثنيته ، قنو جمع:  والقنوان. النخلة عذق من يرى ما ؛ والطلع. أيضا طلعا يسمى

 والجمع العذق:  والقنو". النون برفع" صنوان والجمع صنوان االثنان:  وغيره الجوھري قال. االثنين لفظ على الجمع وجاء

 :  قال ؛ واألقناء القنوان

 واألثاكل األقناء طويلة

 للجمع اسم ھو الفتح فعلى. ضمھا عنه وروي ، القاف بفتح}َقنوان{ ھرمز ابن قرأ:  المھدوي قال. القلة جمع" أقناء: " غيره

 أنه على القاف وضم ، الجمع أمثلة من ليس فعالن ألن ؛ والجامل الباقر وبمنزلة ، سيبويه عند ركب بمنزلة ، مكسر غير

 القنوان:  وقيل. نفسھا النخلة" العين بفتح" والعذق. النخلة عنقود وھي ، الكباسة وھي" العين بكسر" العذق وھو قنو جمع

 ومنھا دانية منھا:  الزجاج وقال. وغيرھما عازب بن والبراء عباس ابن عن. والقاعد القائم ينالھا ، قريبة} َداِنَيةٌ {. الجمار

 القدرة ذكر اآلية في الغرض من ألن ، بالذكر الدانية وخص]. 81:  النحل[} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ { ومثله ؛ فحذف ؛ بعيدة

 .أكثر متناوله يقرب فيما واالمتنان ، بالنعمة واالمتنان

 وھو ، واألعمش ليلى أبي بن عبدالرحمن بن محمد وقرأ. جنات وأخرجنا أي} أَْعَنابٍ  ِمنْ  َوَجنَّاتٍ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 ألن ؛ محال ھي:  حاتم أبو قال حتى ، حاتم وأبو عبيد أبو القراءة ھذه وأنكر. بالرفع} َوَجنَّاتٌ { عاصم قراءة من الصحيح

 أي ؛ محذوف والخبر باالبتداء رفع ولكنه ، ھذا على التأويل وليس ، جائزة والقراءة. النحاس قال. النخل من تكون ال الجنات

. كثير ومثله ؛ والفراء والكسائي سيبويه ھذا مثل وأجاز]. 22:  الواقعة[} ِعينٌ  َوُحورٌ { القراء من ةجماع قرأ كما. جنات ولھم

ً  َوُحوراً { أيضا ھذا وعلى  :  وأنشد ، سيبويه حكاه} ِعينا

 سيار بن منظور أسرة مثل أو...  لقومھم بدر بني بمثل جئني

 الزيتون فأما. أيضا أكرمت وأخوه أي ، وأخوه عبدهللا أكرمت : كقولك ؛ أخرجناھا" أعناب من وجنات" التقدير:  وقيل

 المعنى في تكن لم وإن ، لفظا}ِقْنَوانٌ { على عطف بالرفع} وجناتٌ {:  وقيل. ذلك على لإلجماع النصب إال فيه فليس والرمان

ْيُتونَ {. جنسھا من انَ  َوالزَّ مَّ ً  َوالرُّ  في الرمان ورق يشبه الزيتون ورق أي ؛ األوراق في متشابھا أي} ُمَتَشاِبهٍ  َوَغْيرَ  ُمْشَتِبھا

ً {:  جريج ابن قال. وغيره قتادة عن ؛ الذواق في متشابه وغير ، الورق حجم وفي الغصن جميع على اشتمال  في} ُمَتَشابِھا

 منھم لقربھما بالذكر تونوالزي الرمان وخص. مختلف وطعامھما واحد لونھما الرمانتين مثل ؛ الطعم في} ُمَتَشاِبهٍ  َوَغْيرَ { النظر

 .يعرفونه ما أغلب ألنھا اإلبل إلى ردھم]. 17:  الغاشية[} ُخلَِقتْ  َكْيفَ  اأْلِِبلِ  إِلَى َيْنُظُرونَ  أََفال{:  كقوله وھو. عندھم ومكانھما

 اللغة في والثمر. التفكر عن لمجردا اإلبصار نظر ال االعتبار نظر أي} أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  إِلَى اْنُظُروا{:  تعالى قوله:  الرابعة

. وشجر وشجرة وبقر بقرة مثل ، ثمرة جمع فيھما بالفتح والباقون. والميم الثاء بضم}ُثُمره{ والكسائي حمزة وقرأ. الشجر جنى

 همن يتحصل التي األموال إلى انظروا:  مجاھد قول على المعنى وكأن. النخل ثمر والتمر ، المال أصناف الثمر مجاھد قال

 الضمة حذفت ؛ الميم وسكون الثاء بضم}ُثْمره{ األعمش عن وروي. المثمر المال وھو ثمار جمع بضمتين فالثمر ؛ الثمر

 وثمر وثمار ثمرة:  فتقول ، جمع جمع ثمر يكون أن ويجوز. وبدن بدنة مثل ثمرة جمع ثمر يكون أن ويجوز. للخفة طلبا لثقلھا

 .الجمع جمع ال وخشب كخشبة مرةث جمع يكون أن ويجوز. وحمر حمار مثل
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 قال. الياء بضم} َوُيْنِعهِ { إسحاق أبي وابن محيصن وابن. }ويانعه{ السميقع بن محمد قرأ} َوَيْنِعهِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 وأينع ينع .ونضجه:  والمعنى. مونع والتمر يونع وأينع. يانع والثمر ، يينع الثمر ينع:  يقال ؛ نجد أھل بعض لغة ھي:  الفراء

 كراكب ، يانع جمع الينع:  األنباري ابن قال. قطافھا وحان أينعت قد رؤوسا أرى:  خطبته في الحجاج وقال. وأدرك نضج إذا

 حديث في روي ما ومنه ؛ أحمر ومعناه ، ينع من أكثر أينع:  الفراء وقال. البالغ المدرك وھو ، وتجر وتاجر ، وركب

 ببصره ونظر تدبر لمن اآلية فدلت. منه نوع أو العقيق إنه:  يقال ، حمراء خرزة وھي" الينعة مثل أحمر ولدته إن" المالعنة

 فتراه. } َوَيْنِعهِ  أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  إِلَى اْنُظُروا{:  قال تعالى أنه وذلك ؛ مغير من لھا بد ال المتغيرات أن ، تفكر من نظر ، وقلبه

 واستدار اخضر إذ ال جدا ثم ، سيابا ثم ، بلحا ثم ، أيضا ضحكا يسمى واإلغريض. الطلع عنه انشق إذا إغريضا ثم طلعا أوال

 كان فإن. اإلرطاب من نقط فيه بدت إذا موكتا ثم ، يزھي أزھى:  يقال ؛ أحمر إذا زھوا ثم ، عظم إذا بسرا ثم ، يشتد أن قبل

 ثلثيھا بلغ فإذا ، مجزعة فھي نصفھا اإلرطاب بلغ فإذا ، ةثعد فھي النت فإذا ، التذنوب وھو ، مذنبة فھي الذنب قبل من ذلك

 حال من بانتقالھا تعالى هللا فنبه. تمرا فيصير ييبس ثم ، منسبت رطب:  يقال ؛ منسبتة فھي اإلرطاب عمھا فإذا ، حلقانة فھي

 جواز على ودل. عالما دراقا صانعا لھا وأن ، قدرته وكمال وحدانيته على بعد تكن لم أن بعد ووجودھا وتغيرھا حال إلى

 .نضج أي ، وينوعا ينعا ويينع يينع الثمر ينع:  الجوھري قال. الجفاف بعد النبات إليجاد ؛ البعث

 الثمر البصرة أھل ينقش أن والنقش:  مالك:  قال. نقش وال فساد بغير الطيب اإليناع:  مالك قال العربي ابن قال:  السادسة

 الذي ھو وال ، القرآن في المراد الينع ذلك فليس. معجال فيرطب إليه الھواء دخول يسرع يثبح فيه يثقب يريد ؛ يرطب حتى

 البالد وھي ، التين بالد بعض وفي. محاولة بغير ذاته من يكون ما ھو وإنما ، البيع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به ربط

 ولوال ، البالد وعادة الھواء ضرورة ذلك ألن ؛ بيعه حل طاب فإذا ، زيتا دھن قد عود فمه علي يدخل حتى ينضج ال ، الباردة

 .الطيب وقت في طاب ما ذلك

 هللا أجرى بما الثريا طلوع عند ھو ، العاھة من ويأمن أكلھا يطيب وبه التمر بيع جواز عليه يقف الذي الينع وھذا:  قلت

 ھريرة أبي عن عطاء عن سفيان بن عسل عن وھيب عن أسد بن المعلى ذكر. والقدرة العلم من وأحكمه العادة من سبحانه

 ، النجم والثريا" . البلد أھل عن العاھة رفعت صباحا الثريا طلعت إذا" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي

 برنيوأخ:  البخاري وفي. مايو شھر وھو ، أيار شھر من تمضي ليلة عشرة الثنتي صباحا وطلوعھا. ذلك في خالف ال

 .األحمر من األصفر فيتبين الثريا تطلع حتى أرضه ثمار يبيع يكن لم ثابت بن زيد أن ثابت بن زيد بن خارجة

 يبدو حتى الثمرة بيع عن السالم عليه نھيه من مثلھا كان وما ، اآلثار بھذه الثمار في الجوائح أسقط من استدل وقد:  السابعة

 قال. الثريا طلوع:  فقال ؟ ھذا متى عمر ابن فسألت:  سراقة بن عثمان قال. عاھةال تذھب حتى الثمار بيع وعن ، صالحھا

 المجتمع واألصل ، أعده لم عندي ثبت ولو ، الجوائح بوضع أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عندي يثبت لم:  الشافعي

 القليل في ضعتھا لو الجوائح بوضع قائال نتك ولو:  قال ، منه المصيبة كانت وقبضه بيعه يجوز ما ابتاع من كل أن عليه

 عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر لحديث ؛ وضعھا إلى المدينة أھل وأكثر مالك وذھب. والكوفيين الثوري قول وھو. والكثير

 أصحاب وسائر حنبل بن أحمد قول وھو ، عبدالعزيز بن عمر يقضي كان وبه. مسلم أخرجه.  الجوائح بوضع أمر وسلم

 تبلغ أن اعتبروا وأصحابه مالكا أن إال ؛ الحديث عموم على والكثير القليل في المبتاع عن وضعوھا الظاھر وأھل. لحديثا
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 وأن طيبھا من القليل يتعذر أن من ثمرة تخلو ال إذ ، تبعا وجعلوه ألغوه الثلث دون كان وما ، فصاعدا الثمرة ثلث الجائحة

 فصاعدا الثلث القيمة كانت فإذا ، القيمة إلى ولكن الثمرة إلى ينظران ال وأشھب أصبغ وكان. فساد منھا اليسير في يلحقھا

 أنه الكتاب وفي. محمد كتاب في وكذا ، جائحة السرقة تكون فال وعليه. القاسم ابن عند دفعه يمكن ال ما والجائحة. عنه وضع

 من السماء من الثمرة أصاب ما:  الماجشون وابن مطرف وقال. والناس أصحابه وخالفه ، القاسم ابن عن وروي ، جائحة

 القاسم ابن رواية ففي ؛ العطش في واختلف. جائحة فھو ادمي بصنع ليس بما الشجر كسر أو حر أو عطش أو ، برد أو عفن

 للنھي ؛ ورد بيعه فسخ التبقية بشرط صالحه بدو قبل ثمرا باع ومن. كالثمرة جائحة فيھا أنھا البقول في والصحيح. جائحة ھو

 ھذا ؟" حق بغير أخيه مال أحدكم أخذ فبم الثمرة هللا منع إن أرأيت: " السالم عليه لقوله ؛ بالباطل المال أكل من وألنه ؛ عنه

 الصالح بدو قبل بيعھا جواز إلى الجمھور وذھب. الكراھة على النھي وحملوا وأصحابه حنيفة أبو وصححه ، الجمھور قول

 معلوم مبيع ألنه ؛ الجلي بالقياس الجمھور وخصصه. ذلك في الوارد بالنھي تمسكا ليلى أبي وابن وريالث ومنعه. القطع بشرط

 .المبيعات كسائر بيعه فصح العقد حالة قبضه يصح

ِ  َوَجَعلُوا{ 100:  اآلية َّ ا َوَتَعالَى اَنهُ ُسْبحَ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  َوَبَناتٍ  َبنِينَ  لَهُ  َوَخَرقُوا َوَخلََقُھمْ  اْلِجنَّ  ُشَرَكاءَ  ِ  }َيِصفُونَ  َعمَّ

َِّ  َوَجَعلُوا{:  تعالى قوله :  النحاس قال. الجن من شركاء  أعتقد من فيھم أي ، جھاالتھم من آخر نوع ذكر ھذا} اْلِجنَّ  ُشَرَكاءَ  ِ

ً  َوَجَعلَُكمْ { مثل ؛ ثان مفعول} ُشَرَكاءَ {و ، أول مفعول}اْلِجنَّ { ]. 12:  المدثر[} َمْمُدوداً  َماالً  لَهُ  َوَجَعْلتُ {]. 20:  المائدة[} ُملُوكا

َِّ { الثاني والمفعول ، شركاء من ال بد} اْلِجنَّ { يكون أن ويجوز. شركاء الجن  وجعلوا والتقدير. كثير القرآن في وھو ِ{ .

 الجن خلق:  وقيل. شركاء له الجاعلين خلق أي ، الجماعة قراءة كذا} َوَخلََقُھمْ {. الجن ھم بمعنى} اْلِجنَّ { رفع الكسائي وأجاز

  خلقھم وجعلوا أي:  وقال ، الالم بسكون} َوَخْلَقُھمْ { يعمر بن يحيى وقرأ. ھو بزيادة} وھَوَخلََقُھمْ { مسعود ابن وقرأ. الشركاء

 أطاعوھم أنھم جنبال إشراكھم ومعنى. العرب مشركي في نزلت واآلية. يعبدونه ثم الشيء يخلقون كانوا ألنھم ؛ شركاء

 نزلت:  الكلبي وقال. هللا بنات المالئكة قالوا الذين ھم:  والسدي قتادة قال. وغيره الحسن عن ذلك روي ؛ وجل عز هللا كطاعة

 من ويقرب. والعقارب والسباع الجان خالق وإبليس ، والدواب الناس خالق فا ؛ أخوان وإبليس هللا إن:  قالوا ، الزنادقة في

 صانع أن وزعموا ؛ القديم اإلله فكرة من حادث شيطان والثاني ، قديم إله:  صانعان للعالم:  قالوا فإنھم ، المجوس لقو ھذا

 واآلخر ، القديم اإلله:  صانعين للعالم أن زعموا ، حائط بن أحمد أصحاب من المعتزلة من الحائطية وكذا. حادث الشر

 الظالمون يقول عما هللا تعالى. اآلخرة في الخلق يحاسب الذي وھو ؛ العالم تدبير إليه فوض ثم أال وجل عز هللا خلقه محدث،

قُوا{.كبيرا علوا والجاحدون  وسموھم ، المالئكة وھم بنات  أن ادعوا المشركين ألن ؛ التكثير على بالتشديد نافع قراءة}َوَخرَّ

 لمطابقة الفعل فشدد ؛ كفرھم من ذلك فكثر ، هللا ابن عزير:  قالت واليھود. هللا ابن المسيح ادعت والنصارى. الجتنانھم جنا

 بالتشديد}له َوَخّرقُوا{ معنى عن البصري الحسن وسئل. التقليل على بالتخفيف الباقون وقرأ. يقولون عما هللا تعالى. المعنى

: اللغة أھل وقال. الكعبة ورب خرقھا:  قيل النادي في كذب إذا الرجل كان ، عربية كلمة ، بالتخفيف} َوَخَرقُوا{ ھو إنما:  فقال

 إن:  يقال. كذبوا" خرقوا: " جريج وابن زيد وابن وقتادة مجاھد قال. التكثير على}وخّرقوا{ وافتعلوا اختلقوا} َخَرقُوا{ معنى

  .أحدث أي ؛ سواء واختلق واخترق خرق معنى
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َماَواتِ  َبِديعُ { 101:  اآلية  }َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخلَقَ  َصاِحَبةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى َواأْلَْرِض  السَّ

َماَواتِ  َبِديعُ {:  تعالى قوله . بديع ھو أي مضمر ابتداء خبر} َبِديعُ {و. ولد له يكون أن يجوز فكيف ؛ مبدعھما أي} َواأْلَْرِض  السَّ

 لما ألنه البصريين عند خطأ وذا. واألرض السماوات بديعا بمعنى ونصبه ، وجل زع  النعت على خفضه الكسائي وأجاز

 .مضى

 ُكلَّ  َوَخلَقَ {. زوجة أي} َصاِحَبةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ {. له شبيه وال ، شبيھه شيء كل وولد. ولد له يكون أين من أي} َوَلدٌ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى{

 َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي{ ومثله. ذاته صفات من غيره وال كالمه ذلك في يدخل وال. عالمال خلق أي ؛ الخصوص معناه عموم} َشْيءٍ 

 السماوات تدمر ولم] 25:  األحقاف[} َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ { ومثله. كافرا مات من وال إبليس تسع ولم] 156:  األعراف[} َشْيءٍ  ُكلَّ 

 .واألرض

ُ  َذلُِكمُ { 102:  اآلية  }َوِكيلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  َفاْعُبُدوهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َربُُّكمْ  هللاَّ

ُ  َذلُِكمُ {:  تعالى قوله ُ {. باالبتداء رفع موضع في} َذلُِكمُ } {ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َربُُّكمْ  هللاَّ  خبر} َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ {. البدل على} َربُُّكمْ  هللاَّ

ُكمْ { يكون أن جوزوي. االبتداء  والقراء الكسائي وأجاز. خالق ھو أي ، مبتدأ إضمار على أو ، ثانيا خبرا} َخالِقُ {و ، الخبر}َربُّ

 .النصب فيه

 }اْلَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{ 103:  اآلية

 كما ، والتحديد اإلحاطة بمعنى اإلدراك ومنھا ، الحدوث سمات عن منزه أنه سبحانه بين} ارُ اأْلَْبصَ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  تعالى قوله

 عن صح قد ألنه ؛ وكذا كذا أدركت:  تقول كما ؛ حقيقته كنه يبلغ ال أي:  الزجاج فقال. ثابتة والرؤية ، المخلوقات سائر تدرك

 المؤمنون ويراه ، الدنيا في} اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  عباس ابن وقال. مةالقيا يوم الرؤية في األحاديث وسلم عليه هللا صلى النبي

َھا إِلَى ، َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  قوله في بھا هللا إلخبار ؛ اآلخرة في  أحسن وھو. السدي وقال]. 23 - 22:  القيامة[} َناِظَرةٌ  َربِّ

 به تحيط ال} اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  وقيل". يونس" في بيانه وسيأتي. الجنة في هللا يةبرؤ الواردة واألخبار التنزيل لداللة قيل ما

 َكِمْثلِهِ  لَْيسَ { إذ ؛ فتتوھمه العقول تدركه ال أي ، القلوب أبصار تدركه ال المعنى:  وقيل. أيضا عباس ابن عن  ؛ بھا يحيط وھو

 يراه وإدراكا بصرا كرامته يريد لمن يخلق لكنه ، الدنيا في المخلوقة األبصار تدركه ال المعنى:  وقيل] 11:  الشورى[} َشْيءٌ 

 ، مستحيال السالم عليه موسى سؤال لكان جائزة تكن لم لو إذ ، عقال جائزة الدنيا في تعالى رؤيته إذ ؛ السالم عليه كمحمد فيه

 عليه نبينا رؤية في السلف واختلف. مستحيل غير جائزا إال يسأل لم بل ، يجوز ال وما هللا على يجوز ما نبي يجھل أن ومحال

 منھن بواحدة تكلم من ثالث ، عائشة أبا يا:  فقالت ، عائشة عند متكئا كنت:  قال مسروق عن مسلم صحيح ففي ، ربه السالم

 متكئا وكنت:  قال .الفرية هللا على أعظم فقد ربه رأى محمدا أن زعم من قالت ؟ ھن ما:  قلت. الفرية هللا على أعظم فقد

 َولََقدْ {]. 23:  التكوير[} اْلُمِبينِ  ِباأْلُفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ { وجل عز هللا يقل ألم ، تعجليني وال أنظريني ، المؤمنين أم يا:  فقلت فجلست

 ھو إنما: " فقال وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول ذلك عن سأل من األمة ھذه أول أنا:  فقالت ؟] 13:  النجم[} أُْخَرى َنْزلَةً  َرآهُ 

 السماء بين ما خلقه عظم سادا السماء من منھبطا رأيته المرتين ھاتين غير عليھا خلق التي صورته على أره لم جبريل

 لم أو ؟} اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  يقول وجل عز هللا أن تسمع لم أو:  فقالت". واألرض
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ُ  ُيَكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما{:  يقول وجل عز هللا أن تسمع ً  إاِلَّ  هللاَّ  َعلِيٌّ  -  قول إلى -  َرُسوالً  ُيْرِسلَ  أَوْ  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحيا

 هللا على أعظم فقد هللا كتاب من ئاشي كتم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن زعم ومن:  قالت ؟] 51:  الشورى[} َحِكيمٌ 

َھا َيا{:  يقول تعالى وهللا الفرية، ُسولُ  أَيُّ :  قالت] 67:  المائدة[} ِرَسالََتهُ  َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما َبلِّغْ  الرَّ

َماَواتِ  فِي َمنْ  َيْعلَمُ  ال قُلْ {:  يقول تعالى وهللا ، ةالفري هللا على أعظم فقد غد في يكون بما يخبر أنه زعم ومن  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  إاِلَّ  اْلَغْيبَ   ، مسعود ابن:  جبريل رأى إنما وأنه ، الرؤية عدم من عنھا هللا رضي عائشة إليه ذھبت ما إلى]. 65:  النمل[} هللاَّ

  .عنھما ختلفوا ، جبريل رأى وأنه ، عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ومثله

 المشھور ھو ھذا ؛ بعينه رآه أنه عباس ابن وعن. والمتكلمين والفقھاء المحدثين من جماعة رؤيته وامتناع ھذا بإنكار وقال

 كعب، بن وأبي عباس ابن اجتمع:  الحارث بن هللا عبد وقال]. 11:  النجم[} َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{:  تعالى قوله وحجته. عنه

 إلبراھيم تكون الخلة أن أتعجبون:  عباس ابن قال ثم. مرتين ربه رأى محمدا إن فنقول ھاشم بنو نحن أما:  عباس ابن فقال

 هللا إن:  قال ثم ، الجبال جاوبته حتى كعب فكبر:  قال. أجمعين وعليھم وسلم عليه هللا صلى لمحمد والرؤية ، لموسى والكالم

 .وسلم عليه هللا صلى محمد ورآه موسى فكلم ، السالم ليھماع وموسى محمد بين وكالمه رؤيته قسم

 بعض وحكاه ، عكرمة عن الطلمنكي عمر أبو وحكاه. ربه محمد رأى لقد با يحلف كان الحسن أن عبدالرزاق وحكى

 نعم فقال ؟ ربه محمد رأى ھل:  ھريرة أبا سأل مروان أن إسحاق ابن وحكى. أشھر عنه واألول ، مسعود ابن عن المتكلمين

. أحمد نفس يعني ، نفسه انقطع حتى! رآه رآه بعينه:  عباس ابن بحديث أقول أنا:  قال أنه حنبل بن أحمد عن النقاش وحكى

. رأسه وعيني ببصره هللا رأى وسلم عليه هللا صلى محمدا أن أصحابه من وجماعة األشعري الحسن أبو الشيخ ذھب ھذا وإلى

 جماعة وقال. ربه محمد رأى لقد ھو إال إله ال الذي با يحلف الحسن وكان. والحسن الربيعو وعكرمة عباس وابن أنس وقال

 أبو وقال. وعكرمة أيضا عباس ابن عن وحكي ؛ وفؤاده بقلبه ربه رأى إنما إنه:  أنس بن والربيع والقرظي العالية أبو منھم

 ؛ الدنيا في ير لم:  قال أنس بن مالك وعن. باألبصار الدنيا في برؤيته القول عن وجبن ، بقلبه رآه حنبل بن أحمد قال:  عمر

 وھذا:  عياض القاضي قال. بالباقي الباقي رأوا باقية أبصارا ورزقوا اآلخرة في كان فإذا ، بالفاني الباقي يرى وال باق ألنه

 وأقدره عباده من شاء من تعالى هللا قوى فإذا ؛ القدرة ضعف حيث من إال االستحالة على دليل فيه وليس ، مليح حسن كالم

 قوله. هللا شاء إن" األعراف" في السالم عليه موسى حق في ھذا من شيء وسيأتي. حقه في يمتنع لم الرؤية أعباء حمل على

:  زجاجال وقال. الكالم لتجنيس ؛ األبصار خص إنما. ويعلمه يراه إال شيء عليه يخفى ال أي} اأْلَْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُھوَ {:  تعالى

 به صار الذي الشيء وما ، البصر حقيقة كيفية يعرفون ال أي ؛} األَْبَصارَ { يدركون ال الخلق أن على دليل الكالم ھذا وفي

 ؛ بعباده الرفيق أي} اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُھوَ {:  قال ثم. أعضائه سائر من غيرھما من يبصر أن دون عينيه من يبصر اإلنسان

 وألطفه. والعصمة التوفيق تعالى هللا من واللطف. فيه الرفق الفعل في واللطف. به رفق أي ، يلطف بفالن فالن لطف:  يقال

 وابن الجوھري عن ؛ المبارة والمالطفة. ھدية أي ؛ لطفه فالن من جاءتنا:  يقال. بالتحريك اللطف واالسم. به بره أي ، بكذا

 وربى ، بالھدى قلبك نور من اللطيف:  الجنيد وقال. بمكانھا خبير األشياء باستخراج لطيف المعنى:  العالية أبو قال. فارس

 معناه مما ، ھذا غير وقيل. المأوى جنة ويدخلك ، لظى في وأنت ويحرسك ، البلوى في الوالية لك وجعل ، بالغذا جسمك

 .تعالى هللا ءشا إن" الشورى" في ذلك في األقوال من للعلماء ما وسيأتي. وغيره الرفق معنى إلى راجع
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ُكمْ  ِمنْ  َبَصائِرُ  َجاَءُكمْ  َقدْ { 104:  اآلية  }بَِحفِيظٍ  َعلَْيُكمْ  أََنا َوَما َفَعلَْيَھا َعِميَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  أَْبَصرَ  َفَمنْ  َربِّ

 :  الشاعر قال. الداللة ھيو بصيرة جمع ؛ ويستدل بھا يبصر وبراھين آيات أي} َربُِّكمْ  ِمنْ  َبَصائِرُ  َجاَءُكمْ  َقدْ {:  تعالى قوله

 وآي َعَتدٌ  بھا يعدو وبصيرتي...  أكتافھم على بصائرھم جاؤوا

 للنفس؛ حضوره المتوقع الغائب بمنزلة كانت إذ ؛ شأنھا لتفخيم بالمجيء الداللة ووصف. الظاھرة البينة الحجة بالبصيرة يعني

 اإلدراك ھو:  اإلبصار} َفلَِنْفِسهِ  أَْبَصرَ  َفَمنْ {. النحوس دبروأ السعود وأقبل ، المرض انصرف وقد العافية جاءت:  يقال كما

 يعود نفسه فعلى ؛ األعمى بمنزلة فصار ، يستدل لم} َفَعلَْيَھا َعِميَ  َوَمنْ {. نفع فنفسه وتعرف استدل فمن أي ؛ البصر بحاسة

:  وقيل. هللا عذاب من أحفظكم ال أي:  وقيل. أنفسكم ھلكوات أن على بحفظكم أومر لم أي} ِبَحفِيظٍ  َعلَْيُكمْ  أََنا َوَما{. " عماه ضرر

 من شيء عليه يخفى ال عليكم الحفيظ وھو ، ربي رساالت أبلغكم رسول أنا إنما ، أعمالكم عليكم أحصي ؛ برقيب} ِبَحفِيظٍ {

 .األوثان عبادة من بالسيف يمنعھم أن أمر ثم ، القتال فرض قبل ھذا نزل:  الزجاج قال. أفعالكم

فُ  َوَكَذلِكَ { 105:  اآلية َنهُ  َدَرْستَ  َولَِيقُولُوا اآْلياتِ  ُنَصرِّ  }َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َولُِنَبيِّ

 كما أي. عليك تلونا ما مثل اآليات نصرف أي ؛ نصب موضع في كذلك في الكاف} اآْلياتِ  ُنَصرِّفُ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 على للعطف والواو} َدَرْستَ  َولَِيقُولُوا{. غيرھا في نصرف السورة ھذه في التنبيهو والوعظ والوعيد الوعد في اآليات صرفنا

 وقال. الصيرورة الم فھي ؛ صرفناھا} َدَرْستَ  َولَِيقُولُوا{ أي:  وقيل. درست وليقولوا الحجة لتقوم اآليات نصرف أي ؛ مضمر

:  قالوا أن إلى أمرھم آل اآليات صرفت لما وكذا. ذلك إلى أمره آل أي ؛ لحتفه الكتاب ھذا فالن كتب تقول كما ھذا:  الزجاج

 المعنى وفي:  النحاس قال. منھما يتعلم إنما:  مكة أھل فقال ، بمكة نصرانيين غالمين وكانا ، ويسار جبر من وتعلمت درست

. باآلخر األول فيذكرون ؛ يناعل درست ليقولوا آية بعد آية بھا نأتي} اآْلياتِ  ُنَصرِّفُ { معنى يكون أن وھو ، حسن آخر قول

 .مجاز إسحاق أبو قاله والذي ، حقيقة فھذا

 وابن علي قراءة وھي. كفاعلت ؛ والراء الدال بين باأللف} دارست{ كثير وابن عمرو أبو قرأ. قراءات سبع} َدَرْستَ { وفي

 بفتح} َدَرْستَ { عامر ابن وقرأ. يتتال} َداَرْست{ معنى:  عباس ابن قال. مكة وأھل وعكرمة ومجاھد جبير بن وسعيد عباس

 أھل دارست:  األولى فعلى. كخرجت} َدرْستَ { الباقون وقرأ. الحسن قراءة وھي. كخرجت ؛ ألف غير التاء وإسكان السين

 لَْيهِ عَ  َوأََعاَنهُ {:  عنھم إخبارا تعالى قوله المعنى ھذا على ودل. جبير بن سعيد قال ؛ وذاكروك ذاكرتھم أي ؛ ودارسوك الكتاب

. المشركين قول كله وھذا. فيه وذاكروه القرآن على وسلم عليه هللا صلى النبي اليھود أعان أي] 4:  الفرقان[} آَخُرونَ  َقْومٌ 

لِينَ  أََساِطيرُ  َوَقالُوا{:  قولھم ومثله  َقالُوا َربُُّكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{] 5:  الفرقان[} َوأَِصيالً  ُبْكَرةً  َعلَْيهِ  ُتْملَى َفِھيَ  اْكَتَتَبَھا اأْلَوَّ

لِينَ  أََساِطيرُ   ذكره واألول ، واختاره النحاس ذكره ؛ درست كمعنى معناه فيكون ؛ دارستنا المعنى:  وقيل]. 24:  النحل[} اأْلَوَّ

 :  قال كما ؛ مجاز أنه النحاس وزعم. مكي

 الوالده تلد ما فللموت
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 عليه هللا صلى محمد يأتي وليس ، وامحت انقطعت يقولوا ولئال:  المعنى أن قراءته في قيل ما فأحسن} َدرستْ { قرأ ومن

 وكان. }دارستْ { قرأ أنه الحسن عن عبيد بن عمرو عن عيينة بن سفيان وروى. قرئت أي} ُدِرست{ قتادة وقرأ. بغيرھا وسلم

 المعنى وليس ، تجوز بھذا القراءة:  غيره وقال. تدارس ال اآليات ألن:  قال ؛ تجوز ال القراءة ھذه أن إلى يذھب حاتم أبو

 َحتَّى{:  قوله مثل ؛ ذكر لھا يتقدم لم كان وإن ، أمتك دارستك أي ؛ أمتك دارست معناه ولكن ، حاتم أبو إليه ذھب ما على

 أنه العباس أبو وحكى. أبلغ أنه إال} َدرستْ { بمعنى وھو} َدُرَستْ  َولَِيقُولُوا{ األخفش وحكى]. 32:  ص[} ِباْلِحَجابِ  َتَواَرتْ 

 وجل عز قال كما ؛ بين الحق فإن شاؤوا بما فليقولوا أي ؛ التھديد معنى وفيه. األمر على الالم بإسكان} درست وْليقولوا{ قرئ

 إلى اشتقاقھا يرجع كلھا لقراءاتا وھذه. كي الم عنده فإنھا الالم كسر من فأما] 82:  التوبة[} َكِثيراً  َوْلَيْبُكوا َقلِيالً  َفْلَيْضَحُكوا{

 بكثرة ذللته أي درسته:  وقيل. الغير على القراءة وھي ، دراسة يدرس درس من} دَرْستَ {و. والتذليل التليين إلى ، واحد شيء

 أي درسا أدرسه الثوب درست من أصله:  وقيل. الشام أھل بلغة الدراس والدياس. داسه أي الطعام درس وأصله ؛ القراءة

. هللا لكتاب دراسته لكثرة إدريسي سمي:  ويقال. أيضا التذلل ، إلى ھذا ويرجع. أخلق أي درسا الثوب درس وقد. قتهأخل

 :  ويقال. حاضت أي درسا المرأة ودرست. ودراسة درسا الكتاب ودرست. درستھا أي وادارستھا وتدارستھا الكتب ودارست

 لم أي يدرس لم بعير:  األصمعي وحكى. الخفي الطريق:  أيضا والدرس .الحيض من وھو ؛ أدراس أبا يكنى المرأة فرج إن

 درس أي} درس ولِيقولوا{ واألعمش وطلحة وأبي وأصحابه مسعود ابن وقرأ. عفا إذا المنزل درس من ودرست ، يركب

 .}َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ { القرآن أو ، والتصريف القول يعني}َولُِنَبيَِّنهُ {. اآليات محمد

بِعْ { 106:  اآلية  }اْلُمْشِرِكينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اتَّ

 إاِلَّ  إِلَهَ  ال{. هللا بعبادة اشتغل بل ، بھم وخاطرك قلبك تشغل ال أي ؛ القرآن يعني} َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اتَِّبعْ {:  تعالى قوله

 .منسوخ} اْلُمْشِرِكينَ  َعنِ  ِرضْ َوأَعْ  ُھوَ 

ُ  َشاءَ  َولَوْ { 107:  اآلية ً  َعلَْيِھمْ  َجَعْلَناكَ  َوَما أَْشَرُكوا َما هللاَّ  }بَِوِكيلٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما َحفِيظا

ُ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى قوله  َجَعْلَناكَ  َوَما{. تقدم كما القدرية لمذھب إبطال وھو ، بمشيئته الشرك أن على نص} أَْشَرُكوا َما هللاَّ

ً  َعلَْيِھمْ   ، دنياھم أو لدينھم مصالحھم في بأمورھم قيم أي} ِبَوِكيلٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{. هللا عذاب من حفظھم يمكنك ال أي} َحفِيظا

 .بالقتال يؤمر أن لقب وھذا. مبلغ أنت إنما ، ھذا في وكيل وال ذلك في بحفيظ فلست ؛ لھم يجب ما تناول في لھم تلطف حتى

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوال{ 108:  اآلية َ  َفَيُسبُّوا هللاَّ ا َكَذلِكَ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  َعْدواً  هللاَّ نَّ ةٍ  لُِكلِّ  َزيَّ ِھمْ  إِلَى ُثمَّ  َعَملَُھمْ  أُمَّ  َربِّ
ُئُھمْ  َمْرِجُعُھمْ   }َيْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َفُيَنبِّ

 - :  مسائل خمس هفي

َ  َفَيُسبُّوا{. نھي} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوال{:  تعالى قوله:  األولى  يسبوا أن لمؤمنين سبحانه فنھى. النھي جواب} هللاَّ

 محمدا تنھى أن إما طالب ألبي قريش كفار قالت:  عباس ابن قال. كفرا وازدادوا الكفار نفر سبوھا إذا علم ألنه ؛ أوثانھم

 .اآلية فنزلت ؛ ونھجوه إلھه أن وإما منھا والغض آلھتنا سب عن وأصحابه
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 البني أو اإلسالم يسب أن وخيف منعة في الكافر كان فمتى ؛ حال كل على األمة ھذه في باق حكمھا:  العلماء قال:  الثانية

 ؛ ذلك إلى يؤدي ما إلى يتعرض وال ، كنائسھم وال دينھم وال صلبانھم يسب أن لمسلم يحل فال ، وجل عز هللا أو السالم عليه

 .فيھا الكفرة معتقد على} الَِّذينَ { بـ تعقل ال وھي األصنام عن وعبر. المعصية على البعث بمنزلة ألنه

 يكف قد حقالم أن على دليل وفيھا ؛ الذرائع بسد الحكم وجوب على ودليل ، الموادعة من ضرب أيضا اآلية ھذه في:  الثالثة

 ال:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن روي ما المعنى ھذا ومن. الدين في يكون ضرر إلى أدى إذا له حق عن

 يكون ففيه جائزا كان وإن حال بكل فيأخذه واجبا الحق كان إن:  العربي ابن قال. القطيعة مخافة القرابات ذوي بين الحكم تبتوا

 .القول ھذا

ا{ قرؤوا أنھم مكة أھل عن وروي. واعتداء جھال أي} َعْدواً {:  تعالى لهقو:  الرابعة  ، الواو وتشديد والدال العين بضم} ُعُدّوً

 أيضا مكة أھل وقرأ. الظلم بمعنى جميعا وھما ، األولى القراءة إلى راجعة وھي ، وقتادة رجاء وأبي الحسن قراءة وھي

ا{ ُھمْ {:  قال كما ؛ جمع عن يؤدي واحد وھو. وعد بمعنى الدال وضم العين بفتح} َعُدّوً : الشعراء[} اْلَعالَِمينَ  َربَّ  إاِلَّ  لِي َعُدوٌّ  َفإِنَّ

 .أجله من المفعول على أو المصدر على منصوب وھو} اْلَعُدوُّ  ُھمُ {:  تعالى وقال]. 77

ا َكَذلِكَ {:  تعالى قوله:  الخامسة نَّ ةٍ  لُِكلِّ  َزيَّ . عباس ابن قال. عملھم أمة لكل زينا كذلك أعمالھم لھؤالء زينا اكم أي} َعَملَُھمْ  أُمَّ

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ {:  كقوله وھو ؛ الكفر الكفر وألھل ، الطاعة الطاعة ألھل زينا ]. 31:  المدثر[} َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  هللاَّ

 .القدرية على رد ھذا وفي

ِ  َوأَْقَسُموا{ 109:  اآلية َّ َما قُلْ  بَِھا لَُيْؤِمُننَّ  آَيةٌ  َجاَءْتُھمْ  لَئِنْ  أَْيَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا َھا ُيْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَِّ  ِعْندَ  اآْلياتُ  إِنَّ  ال َجاَءتْ  إَِذا أَنَّ
 - :  مسألتان فيه} ُيْؤِمُنونَ 

 بلغھا التي أيمانھم غاية أي} أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ {:  فقوله .با وھو ، أشدھا اليمين وجھد. حلفوا أي} َوأَْقَسُموا{:  تعالى قوله:  األولى

 أنھا منھم ظنا يعبدونھا إنما اآللھة ھذه وأن ، األعظم اإلله ھو هللا أن يعتقدون كانوا أنھم وذلك. قدرتھم إليھا وانتھت ، علمھم

ُبوَنا إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما{:  تعالى بقوله عنھم أخبر كما ؛ زلفى هللا إلى تقربھم  بآبائھم يحلفون وكانوا]. 3:  الزمر[} ُزْلَفى هللاَِّ  إِلَى لُِيَقرِّ

 على منصوب" جھد. "با اليمين كانت إذا اليمين جھد يسمونه وكانوا تعالى با يحلفون وكانوا ، ذلك وبغير وباألصنام

. بجھد ذلك فعلت:  يقال المشقة" : الجيم بفتح" والجھد. معناه في ألنه ؛ سيبويه مذھب على} أقسموا{ فيه والعامل المصدر

 إاِلَّ  َيِجُدونَ  ال َوالَِّذينَ { بقول ويحتج ، واحدا يجعلھما من ومنھم. طاقتي أي ، جھدي ھذا:  يقال الطاقة" : بضمھا" والجھد

 ، وغيرھما والكلبي القرظي:  نالمفسرو ذكر فيما اآلية وسبب. قتيبة ابن عن ؛ بالفتح} َجْھدھم{ وقرئ]. 79:  التوبة[} ُجْھَدُھمْ 

 يحيي كان عيسى وأن ، عينا عشرة اثنتا منه فانفجرت الحجر بعصاه ضرب موسى بأن تخبرنا ، محمد يا:  قالت قريشا أن

 الصفا لنا أجعل:  قالوا ؟" تحبون شيء أي: " فقال. نصدقك حتى اآليات ھذه ببعض فائتنا ؛ ناقة لھم كانت ثمود وأن ، الموتى

 شئت إن: " فقال السالم عليه جبريل فجاءه ؛ يدعو سلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام. أجمعون لنتبعنك فعلته إن فوهللا ؛ ذھبا

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال" تائبھم يتوب حتى فأتركھم ليعذبنھم عندھا يصدقوا ولم آية هللا أرسل ولئن ، ذھبا الصفا أصبح

 .ليؤمنن أقسم وإن يومن ال فإنه يؤمن ال بأنه األزلي العلم سبق من بأن الرب وبين. اآلية ھذه زلتفن" تائبھم يتوب بل" :  وسلم
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 قول وھي ، عظمى األحكام من مسألة ھنا وتعرض. عندھم األيمان بأغلظ معناه:  قيل} أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 الصورة، ھذه بغير معروفة اإلسالم صدر في اليمين ھذه كانت وقد:  العربي ابن قال. وكذا كذا كان إن تلزمه األيمان:  الرجل

 صورة إلى الناس بين آلت حتى الصورة تكاثرت ثم. نساؤه تطلق:  مالك فقال ؛ أحد على أحد أخذه ما أشد على:  يقولون كانوا

 ، يمين جمع" اإليمان" قوله ألن ؛ فيھا حنث ذاإ مسكينا ثالثين إطعام يلزمه:  يقول الطرسوسي الفھري شيخنا وكان. أمھا ھذه

 فيھا فيلزمه يمين جمع واإليمان. حنث إذا كفارتان للزمته يمينان علي:  قال ولو. كفارة ألزمناه وحنث يمين علي قال لو وھو

 .كفارات ثالث

 زوجته في يلزمه ؛ زيد أبي بن محمد أبو فقال ؛ فيھا القيروان شيوخ اختلف:  وثائقه في مغيث بن محمد بن أحمد وذكر:  قلت

 رأسه أرفع ابن قال وبه:  مغيث ابن قال. رقبة وعتق ، يمين وكفارة ، ماله ثلث وتفريق ، مكة إلى والمشي ، تطليقات ثالث

 تلزمه:  القروي عبدالرحمن بن بكر وأبو القابسي الحسن وأبو الفاسي عمران أبو الشيخ وقال. طليطلة فقھاء من بدر وابن

 أحد أخذه ما وأشد: " قوله في وھب ابن من سماعه في الحسن ابن رواية ذلك في حجتھم ومن. نية له تكن لم إذا واحدة طلقة

 ال ألنه ؛ واحدة طلقة" تلزمه اإليمان: " القائل على سميناه من فجعل:  مغيث ابن قال". يمين كفارة ذلك عليه أن أحد على

 ابن بقول األولون واحتج:  قال. نقول وبه قال ، يمين كفارة عليه أن أحد على أحد أخذه ما أشد:  قوله من حاال أسوأ يكون

 يرد لم إن:  فقال ؛ فعله ثم يفعله أال أمر على أحد على أحد أخذه ما وأشد وكفالته ميثاقه وغليظ هللا عھد علي:  قال من القاسم

 عھد علي:  قوله في كفارتين فليكفر حلف حين نية له كنت لم فان. كفارات ثالث فلتكن ذلك عن وعزلھما العتاق وال الطالق

 قال. أحد على أخذه ما وأشد:  قوله في له ما بثلث ويتصدق مكة إلى ويمشي ، نساؤه وتطلق رقبة ويعتق. ميثاقه وغليظ هللا

 فالمعھود للعھد دخلت فإن ؛ العھد أو الجنس بھا يراد أن تخلو ال اإليمان في والالم األلف فإن األدلة طريق أما:  العربي ابن

َِّ { قولك  يدخل أن يكفي الذي فإن ، عدده يستوفى وال فيھا فيدخل جنس فالطالق للجنس دخلت فإن. الفھري قاله ما فيكون} ِبا

 بالمال الصدقة تكون قد إذ ؛ له ما بجميع يتصدق أن للزمه كله المعنى الجنس في دخل لو فإنه ؛ واحد معنى جنس كل في

 .أعلم وهللا .يمينا

َما قُلْ {:  تعالى قوله  أي} ُيْشِعُرُكمْ  َوَما{. شاء إذا بھا يأتي وإنما ، بھا اآلتيان على القادر هللا:  محمد يا قل أي} هللاَِّ  ِعْندَ  اآْلياتُ  إِنَّ

َھا{:  فقال استأنف ثم. المفعول فحذف ؛ أيمانكم يدويكم وما  عمرو وأبي مجاھد قراءة وھي ، إن بكسر} ُيْؤِمُنونَ  ال َجاَءتْ  إَِذا أَنَّ

َھا ُيْشِعُرُكمْ  َوَما{ مسعود ابن قراءة لھذا ويشھد. كثير وابن  بھذا المخاطب:  زيد وابن مجاھد وقال. } ُيْؤِمُنونَ  ال َجاَءتْ  إَِذا أَنَّ

 قراءة يشبه التأويل وھذا. نونيؤم ال أنھم ھذه بعد اآلية في أعلمنا وقد ، يؤمنون ال بأنھم عليھم حكم. الكالم وتم ، المشركون

 رسول يا:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قالوا المؤمنين ألن ؛ للمؤمنين الخطاب ؛ وغيره الفراء وقال. بالتاء} تْؤِمُنونَ { قرأ من

َھا{ .المؤمنون أيھا ويدريكم يعلمكم أي} ُيْشِعُرُكمْ  َوَما{:  تعالى هللا فقال ؛ يؤمنون لعلھم اآلية نزلت لو ، هللا  وھي ، بالفتح} أَنَّ

َھا{:  الخليل قال. يؤمنون ال جاءت إذا لعلھا أي ، وحمزة واألعمش المدينة أھل قراءة . سيبويه عنه وحكاه ؛ لعلھا بمعنى} أَنَّ

كَّى لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما{:  التنزيل وفي  أي ، شيئا نال تشتري أنك السوق ايت:  العرب عن وحكي. يزكى أنه أي] 3:  عبس[} َيزَّ

 :  النجم أبو وقال. لعلك

 شوائه من القوم تغدي أنّ ...  لقائه من ادن لشيبان قلت
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 :  زيد بن عدي وقال

 الغد ضحى في أو اليوم في ساعة إلى...  منيتي أنّ  يدريك ما أعاذل

 :  الصمة بن دريد وقال. لعل أي

 امخلد بخيال أو ترين ما أري...  ألنني ھزال مات جوادا أريني

 أدراكم وما{ كعب بن أبي مصحف في كذلك أنه الكسائي وحكى. لعل بمعنى" أن" كثير العرب كالم في وھو. لعلني أي

 ، يؤمنون المشركين جاءت إذا - اآليات أي - أنھا يشعركم وما:  والمعنى ، زائدة} ال{ أن:  والفراء الكسائي وقال. }لعلھا

ُھمْ  أَْھلَْكَناَھا َقْرَيةٍ  َعَلى َوَحَرامٌ {:  لىتعا قوله في} ال{ زيدت كما ؛} ال{ فزيدت :  المعنى ألن]. 95:  األنبياء[} َيْرِجُعونَ  ال أَنَّ

 وضعف. تسجد أن منعك ما:  والمعنى]. 12:  األعراف[} َتْسُجدَ  أاَّل  َمَنَعكَ  َما{:  قوله وفي. رجوعھم مھلكة قرية على وحرام

 ، حذف الكالم في:  وقيل. يشكل ال فيما تزاد إنما ألنھا ؛ وخطأ غلط ھو:  الواوق} ال{ زيادة وغيرھما والنحاس الزجاج

 .وغيره النحاس ذكره ؛ السامع لعلم ھذا حذف ثم ، يؤمنون أو يؤمنون ال جاءت إذا أنھا يشعركم وما:  والمعنى

لَ  بِهِ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرُھمْ  أَْفئَِدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ { 110:  اآلية ةٍ  أَوَّ  }َيْعَمُھونَ  ُطْغَيانِِھمْ  فِي َوَنَذُرُھمْ  َمرَّ

 المعنى:  قيل. } َيْعَمُھونَ  ُطْغَياِنِھمْ  فِي َوَنَذُرُھمْ { وفيھا سيما وال ، مشكلة آية ھذه} َوأَْبَصاَرُھمْ  أَْفِئَدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ {:  تعالى قوله

 نمھلھم أي ، الدنيا في} َوَنَذُرُھمْ {. الدنيا في يؤمنوا لم كما ؛ الجمر وحر نارال لھب على القيامة يوم وأنظارھم أفئدتھم ونقلب

. اآلخرة في فھذا] 2:  الغاشية[} َخاِشَعةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { ونظيرھا. الدنيا في وبعضھا ، اآلخرة في اآلية فبعض ؛ نعاقبھم وال

 وبين بينھم حلنا كما ، اآلية تلك جاءتھم لو اإليمان وبين بينھم نحول أي ؛ االدني في ونقلب:  وقيل. الدنيا في} َناِصَبةٌ  َعاِملَةٌ {

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{:  التنزيل وفي. المعجزة وأظھرت دعوتھم لما ؛ مرة أول اإليمان ]. 24:  األنفال[} َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيُحولُ  هللاَّ

 هللا بتقليب ذلك كان يؤمنوا لم فإذا ؛ بقلوبھم وعرفوھا بأبصارھم فرأوھا يةاآل جاءتھم إذا يؤمنوا أن ينبغي كان:  والمعنى

لَ  ِبهِ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  َكَما{. وأبصارھم قلوبھم ةٍ  أَوَّ  أي ؛ مرة أول به يؤمنوا لم كما يؤمنون فال أي ، محذوف على الكاف ودخلت} َمرَّ

 تؤمن لم كما ؛ يؤمنوا كيال ھؤالء أفئدة ونقلب:  وقيل. وغيره القرآن مثل معارضتھا عن عجزوا التي اآليات أتتھم مرة أول

 يؤمنوا لم كما يؤمنون ال جاءت إذا أنھا أي ؛ وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. اآليات من اقترحوا ما رأوا لما السالفة األمم كفار

 ".البقرة" في مضى وقد. يتحيرون} َيْعَمُھونَ  ُطْغَياِنِھمْ  فِي َوَنَذُرُھمْ {. وأبصارھم أفئدتھم ونقلب مرة أول

َنا َولَوْ { 111:  اآلية ْلَنا أَنَّ ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َما قُُبالً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َعلَْيِھمْ  َوَحَشْرَنا اْلَمْوَتى َوَكلََّمُھمُ  اْلَمالئَِكةَ  إِلَْيِھمُ  َنزَّ  هللاَّ
 }َيْجَھلُونَ  أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ 

َنا َولَوْ {:  تعالى قوله ْلَنا أَنَّ  سألوه} َشْيءٍ  ُكلَّ  َعلَْيِھمْ  َوَحَشْرَنا{. إياھم بإحيائنا} اْلَمْوَتى َوَكلََّمُھمُ {. عيانا فرأوھم} اْلَمالِئَكةَ  إِلَْيِھمُ  َنزَّ

 محمد وقال. آمنوا لما ، معاينة:  لوقي. عامر وابن نافع قراءة وھي. زيد وابن وقتادة عباس ابن عن ؛ مقابلة} قُُبالً {. اآليات من

 بضم} قُُبالً { الباقون وقرأ. الظرف على نصب فقبال ؛ مال فالن قبل لي:  نقول كما ؛ ناحية بمعنى} قِبال{ يكون:  يزيد بن

َِّ  َتأِْتيَ  أَوْ {:  قال كما ؛ ورغف رغيف نحو ، كفيل بمعنى قبيل جمع فيكون ؛ ضمناء ومعناه ، والباء القاف } َقِبيالً  َواْلَمالِئَكةِ  بِا
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 ، مجاھد وقال ، جماعة جماعة أي ؛ قبيل قبيل بمعنى ھو:  األخفش وقال. الفراء عن ؛ ذلك يضمنون أي ؛] 92:  اإلسراء[

:  سفيو[} قُُبلٍ  ِمنْ  قُدَّ  َقِميُصهُ  َكانَ  إِنْ { ومنه ؛ مقابلة أي} قُُبال{" يزيد بن محمد وقال. القولين على الحال على نصب وھو

 ومقابلة قيال فالنا لقيت:  زيد أبو حكى. الحيض قبل ومنه. ورائه ومن يديه بين من كان لما ودبره الرجل قبل ومنه]. 26

 حذف} قُْبالً { الحسن وقرأ. مكي قاله ؛ القراءتان وتستوي المعنى في كالكسر الضم فيكون ؛ المواجھة بمعنى كله ، وقبال وقبال

 قول وعلى. لھم عظيمة آية يعقل ال ما كفالة وفي ، ينطق ال ما نطق فيه يكون الفراء قول وعلى. لثقلھا الباء من الضمة

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َما{. الجمع والحشر. بمعھود ليس الذي األجناس اجتماع فيه يكون األخفش  موضع في}أَنْ } {هللاَّ

 ھذا وفي. اإليمان هللا علم في لھم سبق الذين السعادة ألھل االستثناء :  وقيل. لھم لكذ شاء إن لكن أي ؛ األول من ليس استثناء

 أن بعد اآليات اقتراح يجوز ال أنه يجھلون:  وقيل. الحق يجھلون أي} َيْجَھلُونَ  أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ {. وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية

 .واحدة آية رأوا

 َشاءَ  َولَوْ  ُغُروراً  اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  ُيوِحي َواْلِجنِّ  اأْلِْنسِ  َشَياِطينَ  َعُدّواً  َنبِيٍّ  لُِكلِّ  َعْلَناجَ  َوَكَذلِكَ { 112:  اآلية
 }َيْفَتُرونَ  َوَما َفَذْرُھمْ  َفَعلُوهُ  َما َربُّكَ 

 أي} َعُدّواً {. قبلك نبي لكل جعلنا فكذلك القوم بھؤالء ابتليناك كما أي ، هويسلي نبيه يعزي} َنِبيٍّ  لُِكلِّ  َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 موضع في} َنِبيٍّ  لُِكلِّ {. أول مفعول} َعُدّواً {. وصف بمعنى جعل سيبويه حكى" والجن اإلنس شياطين" فقال نعتھم ثم. أعداء

 كأنه ؛ ثانيا مفعوال} َعُدّواً { ، أول مفعوال} َشَياِطينَ { يكون أن ويجوز. عدو من بدل} َواْلِجنِّ  اأْلِْنسِ  َشَياِطينَ {. الثاني المفعول

 ُيوِحي{. واحد والمعنى. الجن بتقديم} اأْلِْنسِ  وَ  اْلِجنِّ ◌َ  َشَياِطينَ {:  األعمش وقرأ. عدوا والجن اإلنس شياطين جعلنا:  قيل

 إنما ألنه وحيا وسمي. اإلنس شياطين إلى الجن شياطين به يوسوس عما عبارة} ُغُروراً  اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ 

 والمزخرف. زخرف فھو مموه حسن شيء وكل. زخرفا الذھب سمي ومنه ؛ إياه لتزيينھم زخرفا تمويھھم وجعل ، خفية يكون

 بذلك يغرونھم} َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  ُيوِحي{ معنى ألن ، المصدر على نصب} ُغُروراً {و. طرائقه الماء وزخارف. المزين

 في قال أنه ضعيف بإسناد عباس ابن عن وروي:  النحاس قال. الباطل والغرور. الحال موضع في يكون أن ويجوز. غرورا

: فيقول اآلخر أحدھما فيلقى ، شيطان إنسي كل ومع ، شيطان جني كل مع:  قال} َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  ُيوِحي{ وجل عز هللا قول

 عكرمة وقاله. بعض إلى بعضھم وحي فھذا ؛ ذلك مثل اآلخر ويقول. بمثله صاحبك فأضل بكذا بيصاح أضللت قد إني

َياِطينَ  َوإِنَّ { عليه يدل األول والقول:  النحاس قال. والكلبي والسدي والضحاك :  األنعام[} لُِيَجاِدلُوُكمْ  أَْولَِياِئِھمْ  إِلَى لَُيوُحونَ  الشَّ

 .ذلك معنى يبين فھذا ؛] 121

 يا أنت وال:  قيل" الجن من قرينه به وكل وقد إال أحد من منكم ما: " السالم عليه قوله السنة صحيح من عليه ويدل:  لتق

 على فالرفع. ونصبھا الميم برفع" فأسلم" روي" . بخير إال يأمرني فال فأسلم عليه أعانني هللا أن إال أنا وال: " قال ؟ هللا رسول

 أن يحتمل أنه إال ؛ الشياطين من وال يقل ولم" أحد من منكم ما: " فقال. ھو فأسلم معنى على صبوالن. شره من فأسلم معنى

 عوف وروى. أعلم وهللا ، بعد وفيه] 81:  النحل[} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ { باب من فيكون ؛ باآلخر الجنسين أحد على نبه يكون

 قال ؟" والجن اإلنس شياطين شر من با تعوذت ھل ذر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ذر أبي عن مالك بن

 شيطان إن:  دينار بن مالك وقال" . الجن شياطين من شر ھم نعم: " قال ؟ شياطين من لإلنس وھل ، هللا رسول يا:  قلت
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 إلى فيجرني يجيئني اإلنس وشيطان ، الجن شيطان عني ذھب با تعوذت إذا أني وذلك ، الجن شيطان من علي أشد اإلنس

 :  تنشد امرأة عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وسمع. عيانا المعاصي

 الرياحين شم يشتھي وكلكم...  لكم خلقن رياحين النساء إن

 :  عنه هللا رضي عمر فأجابھا

 الشياطين شر من با نعوذ...  لنا خلقن شياطين النساء إن

 وال:  سيبويه قال. التھديد معنى فيه أمر} َفَذْرُھمْ {. بالغرور القول إيحاء فعلوا ما أي} َفَعلُوهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى قوله

 .بترك عنھما استغنوا ، ودع وال وذر يقال

َعكَ  َما{ و} َذْرُھمْ { و} الَِّذينَ  َوَذرِ {:  التنزيل وفي. األكثر على خرج إنما ھذا:  قلت  لينتھن" السنة وفي]. 3:  الضحى[} َودَّ

 كان فلما ؛ ثقيلة الواو:  الزجاج قال". منھم تودع فقد – المعاصي يريد - فعلوا إذا: " وقول" . الجمعات ودعھم عن أقوام

 .بنصه وليس قول معنى وھذا. الواو فيه ما ترك الواو فيه ما بمعنى واو فيه ليس} ترك{

 }ُمْقَتِرفُونَ  ُھمْ  َما َولَِيْقَتِرفُوا َولَِيْرَضْوهُ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  أَْفئَِدةُ  إِلَْيهِ  َولَِتْصَغى{ 113:  اآلية

 بالكسر وصغيت ، أصغي وصغيت ، وصغوا صغوا أصغو صغوت:  يقال ؛ تميل تصغى} أَْفِئَدةُ  إِلَْيهِ  َولَِتْصَغى{:  تعالى قوله

 .بمعنىً  إصغاء يهإل وأصغيت ، وصغيا صغى يصغى صغي:  منه يقال. أيضا

 :  الشاعر قال

 إصغاء التشبيه إلى وفيه زيغ...  محكمة كل عن به السفيه ترى

 مالت:  النجوم صغت ومنه. األغراض من لغرض الشيء إلى الميل وأصله. فيه ما ليجتمع أملته إذا اإلناء أصغيت:  ويقال

 أي ، معك وصغاه ، وصغوه معك صغوه يقال:  زيد أبو قال]. 4:  التحريم[} قُلُوُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ {:  التنزيل وفي. للغروب

 ما ويطلبون إليه يميلون الذين قرابته في أي ، صاغيته في فالنا وأكرموا. للھرة يعني" اإلناء لھا فأصغى: " الحديث وفي. ميله

 :  الرمة ذو قال. الرحل عليھا يشد حين شيئا تستمع كأنھا الرجل إلى رأسھا أمالت إذا الناقة وأصغت. عنده

 تثب غرزھا في استوى ما إذا حتى...  جانحة بالكور شدھا إذا تصغي

 أنھا بعضھم وزعم. ولتصغى ليغروھم بعض إلى بعضھم يوحي:  تقديره} ُيوِحي{ فيھا والعامل ، كي الم} َولَِتْصَغى{ في والالم

 أن إال} َولَِيْقَتِرفُوا َولَِيْرَضْوهُ { وكذلك. كي الم ھي وإنما ، األلف بحذف} إليه وْلتصغ{ يجب كان ألنه ؛ غلط وھو ، األمر الم

 ومعنى. شئت ما افعل:  يقال كما ؛ التھديد معنى فيه أمر الم جعلھا ، الالم بإسكان} وليقترفوا وْليرضوه{ قرأ الحسن

. لھم يكتسب أي أھله يقترف خرج:  يقال. دزي وابن والسدي عباس ابن عن ؛ وليكتسبوا أي} ُمْقَتِرفُونَ  ُھمْ  َما َولَِيْقَتِرفُوا{
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 واقترف. منھا قشر إذا القرحة وقرف. بالريبة رميتني أي ، علي ادعيت بما وقرفتني. وعمله واقعه إذا األمر ھذا فالن وقارف

 :  رؤبة قال. كذبا

 العفيف وعفة التقي تقوى...  المقروف الكذب اقتراف أعيا

 .الشيء من قطعة اقتطاع وأصله

ِ  أََفَغْيرَ { 114:  ةاآلي ً  أَْبَتِغي هللاَّ الً  اْلِكَتابَ  إِلَْيُكمُ  أَْنَزلَ  الَِّذي َوُھوَ  َحَكما لٌ  أَنَّهُ  َيْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  َوالَِّذينَ  ُمَفصَّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمَنزَّ
 }اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفال بِاْلَحقِّ 

ِ  أََفَغْيرَ {:  تعالى قوله ً  أَْبَتِغي هللاَّ ً {. }أَْبَتِغي{ بـ نصب} َغْيرَ } {َحَكما :  والمعنى. الحال على شئت وإن ، البيان على نصب} َحَكما

 الحكم:  قيل ثم. المبين أي ، المفصل الكتاب من إليكم أنزله بما اآليات في المسألة مؤونة كفاكم وھو حاكما لكم أطلب هللا أفغير

 الفعل، على جارية صفة والحاكم. مدح في تعظيم صفة ألنھا ، بالحق يحكم من إال بحكم التسمية ستحقي ال إذ ؛ الحاكم من أبلغ

 وصھيب كسلمان منھم أسلم من:  وقيل. والنصارى اليھود يريد} اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  َوالَِّذينَ {. الحق بغير يحكم من بھا يسمى فقد

لٌ {. القرآن أي} أَنَّهُ  َيْعلَُمونَ {. سالم بن وعبدهللا  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفال{ لحق والوعيد الوعد من فيه ما كل أن أي} ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمَنزَّ

 أصحاب رؤساء وھم الكتاب آتيناھم الذين:  عطاء وقال. هللا عند من منزل أنه يعلمون أنھم في الشاكين من أي} اْلُمْمَتِرينَ 

 .عنھم هللا رضي وعلي ثمانوع وعمر بكر أبو:  السالم عليه محمد

ً  َربِّكَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّتْ { 115:  اآلية لَ  ال َوَعْدالً  ِصْدقا ِميعُ  َوُھوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمَبدِّ  }اْلَعلِيمُ  السَّ

. لھا مغير الف ، ربك مواعيد:  عباس ابن قال. بالجمع والباقون ، بالتوحيد الكوفة أھل قراءة} َربِّكَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّتْ {:  تعالى قوله

 ال ، له مبدل ال القرآن ھي الكلمات:  قتادة قال. وغيرھما والوعيد الوعد من المتعلقات إلى أو العبارات إلى ترجع والكلمات

ً {. ينقصون وال المفترون فيه يزيد  عن ، الرماني وحكى. وعده في خلف وال لقضائه راد ال ، وحكم وعد فيما أي} َوَعْدالً  ِصْدقا

 ال فإنه واإلنجيل التوراة الكتاب أھل غير كما األلفاظ في والتبديل التغيير أمكنه وإن إنه أي ، به حكم فيما لھا مبدل ال. قتادة

 يخفى ال حكيم عند من ألنه ، يناقضه بما تبديله يمكن ال حق ألنه ؛ القرآن دالالت اتباع وجوب على اآلية ودلت. بذلك يعتد

 .كلھا األمور من شيء عليه

ِ  َسبِيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  اأْلَْرِض  فِي َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ { 116:  ةاآلي ِبُعونَ  إِنْ  هللاَّ نَّ  إاِلَّ  َيتَّ  }َيْخُرُصونَ  إاِلَّ  ُھمْ  َوإِنْ  الظَّ

. هللا ثواب إلى تؤدي التي الطريق عن أي} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ {. الكفار أي} اأْلَْرِض  فِي َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

ِبُعونَ  إِنْ { نَّ  إاِلَّ  َيتَّ . القطع وأصله ، الخرص ومنه ؛ ويقدرون يحدسون أي} َيْخُرُصونَ  إاِلَّ  ُھمْ  َوإِنْ { وكذلك ، ما بمعنى}إِنْ } {الظَّ

 :  الشاعر قال

 الشواطب بأيدي خرصان تذرع...  كأنه فينا المران قصد ترى
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 الخراج ليأخذ حزره إذا خرصا النخل يخرص خرص ومنه ؛ الخرص جمع وھو. الخرص منه ويتخذ والط يقطع جريدا يعني

 .معه يقين ال إذ ؛ به القطع يجوز ال بما يقطع فالخارص. منه

 .تعالى هللا شاء إن" الذاريات" في بيان مزيد لھذا وسيأتي

 }بِاْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  بِيلِهِ سَ  َعنْ  َيِضلُّ  َمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ { 117:  اآلية

 :  الطائي حاتم قول وأنشد ؛ يعلم بمعنى ھنا} أَْعلَمُ { إن:  الناس بعض قال} أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 خذال لھم كنا ما أعلم وهللا...  حلفا دوننا من طيء تحالفت

 :  الخنساء وقول

 تسري أو الريح غداة وتغد...  جفنته أن أعلم هللا

} َمنْ } {َسِبيلِهِ  َعنْ  َيِضلُّ  َمنْ {. أصله على يكون أن يحتمل وألنه.} ِباْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ { يطابق ال ألنه ؛ فيه حجة ال وھذا

. سبيله عن يضل الناس أي أعلم ربك إن أي ، بأعلم نصب محل في:  وقيل. }يضل{ له والرافع رفع محل في فھو ؛ أي بمعنى

} ِباْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ {:  لقوله ؛ حسن وھو ، البصريين بعض قال. يضل بمن أي ؛ الخافض بنزع نصب محل في:  وقيل

 على وھذا} ُيِضلّ { وقرئ]. 125:  النحل[} ِباْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َيِضلُّ  َمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ {:  النحل آخر في وقوله

 .بالھادين أعلم وھو لقال اإلضالل من كان فلو.} ِباْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ {:  قال ألنه ؛ أحسن واألول ، المفعول حذف

ا َفُكلُوا{ 118:  اآلية ِ  اْسمُ  ُذِكرَ  ِممَّ  }ُمْؤِمنِينَ  ِبآياتِهِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  هللاَّ

امِ  َفُكلُوا{:  تعالى قوله  ما نأكل إنا ، هللا رسول يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى النبي أتوا أناس بسبب نزلت} َعلَْيهِ  هللاَِّ  اْسمُ  ُذِكرَ  مَّ

ُكمْ  أََطْعُتُموُھمْ  َوإِنْ { قوله إلى} َفُكلُوا{ فنزلت ؟ هللا قتل ما نأكل وال نقتل  .وغيره الترمذي خرجه] 121:  األنعام[} لَُمْشِرُكونَ  إِنَّ

 بأحكامه أي} ُمْؤِمِنينَ  ِبآياِتهِ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  وقوله. مطعوم وكل والذبح الشراب على هللا اسم بذكر أمر اآلية ھذه:  عطاء قال

 .لھا واالنقياد بھا األخذ ويقتضي يتضمن بھا اإليمان فإن ؛ آخذين وأوامره

ا َتأُْكلُوا أاَلَّ  لَُكمْ  َوَما{ 119:  اآلية ِ  مُ اسْ  ُذِكرَ  ِممَّ لَ  َوَقدْ  َعلَْيهِ  هللاَّ مَ  َما لَُكمْ  َفصَّ  لَُيِضلُّونَ  َكثِيراً  َوإِنَّ  إِلَْيهِ  اْضُطِرْرُتمْ  َما إاِلَّ  َعلَْيُكمْ  َحرَّ
 }بِاْلُمْعَتِدينَ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  بِأَْھَوائِِھمْ 

. بأيديكم قتلتموه وإن ربكم عليه سميتم ما أكل من لكم المانع ما المعنى} َعلَْيهِ  هللاَِّ  اْسمُ  ُذِكرَ  اِممَّ  َتأُْكلُوا أاَلَّ  لَُكمْ  َوَما{:  تعالى قوله

لَ  َوَقدْ {  وأي:  الكالم وتقدير. التقرير يتضمن استفھام} ما{ فـ. والشك اللبس عنكم وأزيل ، الحرام من الحالل لكم بين أي} َفصَّ

 حرف يقدر أال على نصب موضع في تكون أن ويصح. الجر حرف بتقدير خفض موضع يف} فأنْ {. تأكلوا أال في لكم شيء

 يريد} إِلَْيهِ  اْضُطِرْرُتمْ  َما إاِلَّ { فقال استثنى ثم. يمنعكم ما أي تقديره} لَُكمْ  َما{ قوله في الذي الفعل معنى الناصب ويكون ، جر

لَ  َوَقدْ { ويعقوب نافع وقرأ. منقطع استثناء وھو وغيرھا كالميتة حرم ما جميع من مَ  َما لَُكمْ  َفصَّ  أبو وقرأ. الفعلين بفتح} َحرَّ
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ل{ والكوفيون ، فيھما بالضم كثير وابن عامر وابن عمرو م{ بالفتح} َفصَّ . بالتخفيف} َفَصل{ العوفي عطية وقرأ. بالضم} ُحرِّ

. المدينة أھل قراءة عبيدة أبو واختار. استبانت أي] 1:  ھود[}لَتْ فُصِّ  ُثمَّ  آَياُتهُ  أُْحِكَمتْ  ِكَتابٌ  الر{ قرئ كما ؛ وظھر أبان ومعناه

َمتْ {:  قوله من" المائدة" سورة في ذكره ما وھو ، بين أي} فصل{:  وقيل مُ  اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ ] 3:  المائدة[} اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمُ  َوالدَّ

 .اآلية

 بمعنى فصل يكون أن إال ، بعد ينزل لم ما على بالبيان يحيل فكيف مدنية لمائدةوا مكية" األنعام" فإن ؛ نظر فيه ھذا:  قلت

 .أعلم وهللا. يفصل

 ما:  قالوا حيث المشركين يعني} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  ِبأَْھَواِئِھمْ {. أضل من} ُيِضلّون{ الكوفيون وقرأ} لَُيِضلُّونَ  َكِثيراً  َوإِنَّ {:  تعالى قوله

 هللا حرمه ما إخراج فيه الحكمة إذ ؛ الذبح أمر في يعلمونه علم بغير أي} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ { بسكاكينكم ذبحتم مما خير بسكينه هللا ذبح

 في دم كل لجذب سببا فيه الذبح ليكون مخصوص محل في الذكاة شرع ولذلك ؛ أنفه حتف مات ما بخالف الدم من علينا

 .أعلم وهللا األعضاء من غيره بخالف الحيوان

 }َيْقَتِرفُونَ  َكاُنوا بَِما َسُيْجَزْونَ  اأْلِْثمَ  َيْكِسُبونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َوَباِطَنهُ  اأْلِْثمِ  َظاِھرَ  َوَذُروا{ 120:  اآلية

 مما بالبدن عمال كان ما الظاھر أن إلى راجع وحاصلھا. كثيرة أقوال فيه للعلماء} َوَباِطَنهُ  اأْلِْثمِ  َظاِھرَ  َوَذُروا{:  تعالى قوله

:  قال كما ؛ وأحسن اتقى من إال يبلغھا ال المرتبة وھذه ؛ ونھى أم فيما هللا أمر مخالفة من بالقلب عقد ما وباطنه ، عنه هللا نھى

َقْوا ُثمَّ { َقْوا ُثمَّ  َوآَمُنوا اتَّ  كان ما ھو:  وقيل". المائدة" في بيانه تقدم ما حسب. الثالثة المرتبة وھي]. 93:  المائدة[} َوأَْحَسُنوا اتَّ

 .أمر لكل وموجب إثم لكل جامع قدمنا وما. الباطن في الحالئل واتخاذ الظاھر الزنا من الجاھلية عليه

ا َتأُْكلُوا َوال{ 121:  اآلية ِ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ َياِطينَ  َوإِنَّ  لَفِْسقٌ  َوإِنَّهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوإِنْ  لُوُكمْ لُِيَجادِ  أَْولَِيائِِھمْ  إِلَى لَُيوُحونَ  الشَّ
ُكمْ  أََطْعُتُموُھمْ    }لَُمْشِرُكونَ  إِنَّ

 - :  مسائل خمس فيه

 فأنزل ؟ هللا قتل مما نأكل وال قتلنا مما نأكل:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى النبي إلى اليھود جاءت:  قال داود أبو روى:  األولى

ا َتأُْكلُوا َوال{:  وجل عز هللا ا َتأُْكلُوا َوال{:  تعالى قوله في عباس ابن عن النسائي وروى. اآلية آخر إلى} هللاَِّ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ  ِممَّ

ِ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ   ال:  لھم سبحانه هللا فقال ؛ أكلتموه أنتم ذبحتم وما تأكلوه فال هللا ذبح ما:  فقالوا المشركون خاصمھم:  قال} هللاَّ

 وھي ، أصولية مسألة ھنا وتنشأ. عليھا هللا اسم تذكروا لم فإنكم ؛ تأكلوا

 يذكره فيما العموم دعوى صحة في إشكال ال:  علماؤنا فقال ؛ ال أم عليه يقصر ھل سبب على الوارد اللفظ أن وذلك:  الثانية

 إن أنه الإ ؛ الفقه أصول في معروف ھو ما على ، تفصيل ففيه لسؤال جوابا ذكره ما أما. العموم ألفاظ صيغ من ابتداء الشارع

 فيه وتدخل ، الميتة تناول في ظاھر} َتأُْكلُوا ال{:  فقول. التعميم إلى القصد صحة في باألول لحق السؤال دون مستقل بلفظ أتى

 نصا تحريمه يقتضي الذي عليه سبحانه هللا اسم غير ذكر وبزيادة ، هللا اسم عليه يذكر لم أنه بعموم هللا اسم غير عليه ذكر ما
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 إرسال وعند ، الذبح من عليه عمدا التسمية المسلم ترك ما فيه يدخل وھل]. 173:  البقرة[} هللاَِّ  لَِغْيرِ  ِبهِ  أُِھلَّ  َماوَ {:  بقول

 )المسألة( وھي ، خمسة أقوال على ذلك في العلماء اختلف. الصيد

 ؛ يؤكال لم عمدا تركھا فإن. حنبل بن دأحم عن ورواية إسحاق قول وھو ، جميعا أكال سھوا تركھا إن:  األول القول:  الثالثة

 بن سعيد وقاله ، وأصبغ وعيسى حي بن والحسن والثوري وأصحابه حنيفة أبي قول وھو ، القاسم وابن مالك الكتاب في وقال

 .ناسيا كان إذا فاسقا يسمى ال ألنه ، أحسن ھذا:  وقال النحاس واختاره ، وعطاء جبير

 وسعيد وعطاء ھريرة وأبي عباس ابن عن ذلك وروي ، والحسن الشافعي قول وھو. يأكلھما ياناس أو عامدا تركھا إن:  الثاني

. وقتادة ليلى أبي بن وعبدالرحمن النخعي وإبراھيم وطاوس رافع وأبي عياض وأبي وعكرمة زيد بن وجابر المسيب بن

. أيضا ربيعة عن وروي. نسيانا أو عمدا يھاعل التسمية تركت التي الذبيحة تؤكل:  قال أنه أنس بن مالك عن الزھراوي وحكى

 .وأصحابه مالك قول في الذبيحة أكلت ناسيا الذابح تركھا فإذا ؛ سنة التسمية:  عبدالوھاب قال

 ونافع عمر بن وعبدهللا ربيعة أبي بن عياش بن وعبدهللا سيرين بن محمد قال ؛ أكلھا حرم ساھيا أو عامدا تركھا إن:  الثالث

 .رواية في وأحمد علي بن وداود ثور أبو قال وبه ؛ والشعبي الخطمي يدز بن وعبدهللا

 .علمائنا من بكر أبو والشيخ الحسن أبو القاضي قاله ؛ أكلھا كره عامدا تركھا إن:  الرابع

 َفُكلُوا{:  ىتعال هللا قال أدلة. الطبري نحوه وقال ، مستخفا يكون أن إال عمدا التسمية تارك ذبيحة تؤكل:  أشھب قال:  الخامس

ا ِ  اْسمُ  ُذِكرَ  ِممَّ ا َتأُْكلُوا َوال{:  وقال] 118:  األنعام[} َعلَْيهِ  هللاَّ ِ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ :  فقول. الحكمين وأوضح الحالين فبين} َعلَْيهِ  هللاَّ

 أن يجوز وال ، المحض حرامال مقتضياته بعض في لتناول ؛ الكراھة على حمله يجوز ال التحريم على نھي} َتأُْكلُوا ال{

 ؛ خطابه يستحيل إذ إليه توجه خطاب فال الناسي وأما. األصول نفيس من وھذا ؛ معا والكراھة التحريم به يراد أي يتبعض،

:  ويقول الذبيحة أضجع إذا يتركھا أن إما:  أحوال ثالثة من يخلو فال عمدا للتسمية التارك وأما. عليه بواجب ليس فالشرط

:  يقول أو. وعظمه جالل جل هللا ذكر ألنه يجزئه فذلك ؛ بلساني ذكر إلى أفتقر فال وتوحيده تعالى هللا أسماء من لوءمم قلبي

 فھذا ؛ للتسمية قدر وأي ، أسمي ال:  يقول أو. يجزئه أيضا فھذا ؛ بقربة ليست إذ ، صريحة تسمية بموضع ليس ھذا إن

 شرع إنما تعالى هللا ذكر:  قال حيث الحرمين أمام المحققين لرأس وأعجب:  بيالعر ابن قال. ذبيحته تؤكل ال فاسق متھاون

 اسم وذكر الدم أنھر ما: " الصحيح في وسلم عليه هللا صلى قال ؛ والسنة القرآن يعارض وھذا. بقربة ليس والذبح ، القرب في

 وقد ، القلب الذكر فمحل القلب النسيان ومحل النسيان ديضا الذكر ألن ؛ بالقلب هللا اسم بذكر المراد:  قيل فإن" . فكل عليه هللا

 تفعله العرب كانت والذي ، وبالقلب باللسان الذكر:  قلنا. يسم لم أو سمى مؤمن كل قلب على هللا اسم:  عازب بن البراء روى

 هللا يسمي ھل:  لمالك قيل حتى الشريعة في ذلك وأشتھر ، األلسنة في بذكره ذلك هللا فنسخ ، باللسان والنصب األصنام تسمية

. ضعيف فحديث" مؤمن كل قلب على هللا اسم: " قوله من به تعلقوا الذي الحديث وأما. يذبح أن أيريد:  فقال توضأ إذا تعالى

 يا:  قالوا ، سألوه ألناس السالم عليه لقوله ؛ بواجبة ليست الذبيحة على التسمية أن على العلم أھل من جماعة استدل وقد

 عليه هللا سموا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ ال أم عليه هللا اسم اذكروا ندري ال باللحم يأتوننا قوما إن ، هللا رسول

 .إرساله في عليه يختلف لم ، أبيه عن عروة بن ھشام عن مرسال ومالك عائشة عن الدارقطني أخرجه" . وكلوا
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ا َتأُْكلُوا َوال{ عليه ينزل أن قبل يريد. سالماإل أول في وذلك:  آخره في قال بأن وتأول  أبو قال. } َعلَْيهِ  هللاَِّ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ

 كانت قد اآلية أن على فدل ؛ األكل على هللا بتسمية فيه أمرھم أنه وذلك ، يرده ما نفسه الحديث وفي ، ضعيف وھذا: عمر

ا َتأُْكلُوا َوال{:  تعالى قوله أن العلماء يختلف وال ، بالمدينة كان لحديثا ھذا أن قلناه ما صحة على يدل ومما. عليه نزلت  لَمْ  ِممَّ

 وقد. الخروج:  والفسق. عباس ابن عن لمعصية أي} لَفِْسقٌ  َوإِنَّهُ { ومعنى. بمكة" األنعام" سورة في نزل} َعلَْيهِ  هللاَِّ  اْسمُ  ُيْذَكرِ 

 .تقدم

َياِطينَ ال َوإِنَّ {:  تعالى قوله:  الرابعة  داود أبو روى. بالباطل الجدال قلوبھم في فيلقون يوسوسون أي} أَْولَِياِئِھمْ  إِلَى لَُيوُحونَ  شَّ

َياِطينَ  َوإِنَّ {:  قوله في عباس ابن عن  فأنزل ، فكلوه أنتم ذبحتم وما ، تأكلوه فال هللا ذبح ما:  يقولون} أَْولَِياِئِھمْ  إِلَى لَُيوُحونَ  الشَّ

ا َتأُْكلُوا َوال{ هللا  ابن وقال. فارس مجوس من اإلنس مردة اآلية ھذه في بالشياطين عنى:  عكرمة قال} َعلَْيهِ  هللاَِّ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ

 المختار إن:  له قيل أنه الزبير بن عبدهللا عن وروي. قريش أولياء الجن وكفرة ، الجن الشياطين بل:  كثير بن وعبدهللا عباس

 تأكلوه لم هللا قتل ما:  قولھم يريد.} لُِيَجاِدلُوُكمْ {:  وقوله. أوليائھم إلى ليوحون الشياطين إن ، صدق:  فقال إلى ىيوح:  يقول

 من مأخوذ ھو:  وقيل. قوي طائر ، األجدل من مأخوذ ؛ بالقوة الحجة طريق على القول دفع:  والمجادلة. أكلتموه قتلتموه وما

 شدة وھو ، الجدل من مأخوذ ھو:  وقيل. باألرض كالمجدول يصير حتى يقھره بالحجة يغلبه فكأنه ؛ األرض وھي ، الجدالة

 .الباطل نصرة في وباطال الحق نصرة في حقا وتكون ، يقطعھا حتى صاحبه حجة يفتل منھما واحد كل فكأن ؛ القتل

 حرم مما شيئا استحل من أن على اآلية فدلت. } لَُمْشِرُكونَ  مْ إِنَّكُ { الميتة تحليل في أي} أََطْعُتُموُھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 يكون إنما:  العربي ابن قال. أشرك فقد غيره من تحليلھا قبل فإذا ؛ نصا الميتة سبحانه هللا حرم وقد. مشركا به صار تعالى هللا

 والتصديق التوحيد على مستمر سليم عقدهو الفعل في أطاعه إذا فأما ؛ االعتقاد في أطاعه إذا مشركا المشرك بطاعة المؤمن

 ".المائدة" في مضى وقد. فافھموه ؛ عاص فھو

ً  َكانَ  أََوَمنْ { 122:  اآلية لَُماتِ  فِي َمَثلُهُ  َكَمنْ  النَّاسِ  فِي بِهِ  َيْمِشي ُنوراً  لَهُ  َوَجَعْلَنا َفأَْحَيْيَناهُ  َمْيتا  َكَذلِكَ  ِمْنَھا بَِخاِرجٍ  لَْيسَ  الظُّ
 }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما ْلَكافِِرينَ لِ  ُزيِّنَ 

ً  َكانَ  أََوَمنْ {:  تعالى قوله  بن نافع عن المسيبي وروى. االستفھام ھمزة عليھا دخلت ، الواو بفتح الجمھور قرأ} َفأَْحَيْيَناهُ  َمْيتا

 أبتغي هللا أغير وتدبروا انظروا يأ ، المعنى على محموال يكون أن يحوز:  النحاس قال. الواو بإسكان} َكانَ  أََوَمنْ { نعيم أبي

ً  َكانَ  أََوَمنْ {. حكما  ابن وقال. بحر ابن حكاه ؛ فيه الروح بنفخ فأحييناه نطفة كان حين ميتا كان معناه:  قيل} َفأَْحَيْيَناهُ  َمْيتا

 عمر} َفأَْحَيْيَناهُ {:  والسدي أسلم بن زيد وقال. جھل وأبي المطلب عب بن حمزة في نزلت. فھديناه كافرا كان من أو: عباس

لَُماتِ  فِي َمَثلُهُ  َكَمنْ {. عنه هللا رضي  بالجھل ميتا كان:  وقيل. وكافر مؤمن كل في عامة أنھا والصحيح. هللا لعنه جھل أبو} الظُّ

 :  البصرة شعراء لبعض التأويل ھذا صحة على يدل ما العلم أھل بعض وأنشد. بالعلم فأحييناه

 قبور القبور قبل فأجسامھم...  ألھله تمو الموت قبل الجھل وفي

 نشور النشور حتى له فليس...  ميت بالعلم يحي لم امرأ وإن
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 ُنوُرُھمْ  َيْسَعى{:  قوله في المذكور النور ھو:  وقيل. الحكمة:  وقيل. القرآن:  الحسن وقال. واإليمان الھدى عن عبارة والنور

 َمَثلُهُ  َكَمنْ { بالنور أي} ِبهِ  َيْمِشي{]. 13:  الحديد[} ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتبِسْ  اْنُظُروَنا{:  وقوله ،] 12:  يدالحد[} َوِبأَْيَماِنِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ 

لَُماتِ  فِي  ِمنَ  َقَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجَزاءٌ { ومثله. أكرمك أي ؛ مثلك أكرم أنا:  تقول. زائدة فمثل ھو كمن أي} ِمْنَھا ِبَخاِرجٍ  لَْيسَ  الظُّ

َعمِ ال  والمثل. الظلمات في ھو من قتل ما مثله كمن المعنى:  وقيل]. 11:  الشورى[} َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ {  ،] 95:  المائدة[} نَّ

 .نالمسلمي من أفضل أنھم وأوھمھم األصنام عبادة الشيطان لھم زين أي} َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما لِْلَكافِِرينَ  ُزيِّنَ  َكَذلِكَ {. واحد والمثل

 }َيْشُعُرونَ  َوَما بِأَْنفُِسِھمْ  إاِلَّ  َيْمُكُرونَ  َوَما فِيَھا لَِيْمُكُروا ُمْجِرِميَھا أََكابِرَ  َقْرَيةٍ  ُكلِّ  فِي َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ { 123:  اآلية

 كل في جعلنا كذلك يعملون كانوا ما لكافرينل زينا وكما:  المعنى} ُمْجِرِميَھا أََكاِبرَ  َقْرَيةٍ  ُكلِّ  فِي َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 قال. األكبر جمع واألكابر. صير بمعنى وجعل. والتأخير التقديم على ثاني مفعول" لجعل أول مفعول} ُمْجِرِميَھا{. قرية

 االستقامة، ةمخالف في الحيلة والمكر. الفساد على أقدر ألنھم بالذكر وخصھم. والعظماء الرؤساء:  وقيل. العظماء يريد: مجاھد

 عن الناس ينفرون أربعة عقبة كل على يجلسون كانوا:  مجاھد قال. عنھا يصرف أي االستقامة عن يفتل فالماكر ؛ الفتل أصله

 ھممكر وبال أي} ِبأَْنفُِسِھمْ  إاِلَّ  َيْمُكُرونَ  َوَما{. بأنبيائھم السالفة األمم من قبلھم من فعل كما ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي اتباع

 وبال أن جھلھم لفرط ؛ الحال في} َيْشُعُرونَ  َوَما{. األليم بالعذاب الماكرين مكر على الجزاء وجل عز هللا من وھو. إليھم راجع

 .إليھم عائد مكرھم

ِ  ُرُسلُ  أُوتِيَ  َما ِمْثلَ  ُنْؤَتى َحتَّى ُنْؤِمنَ  لَنْ  َقالُوا آَيةٌ  َجاَءْتُھمْ  َوإَِذا{ 124:  اآلية ُ  هللاَّ  الَِّذينَ  َسُيِصيبُ  ِرَسالََتهُ  َيْجَعلُ  َحْيثُ  أَْعلَمُ  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  َصَغارٌ  أَْجَرُموا  }َيْمُكُرونَ  َكاُنوا بَِما َشِديدٌ  َوَعَذابٌ  هللاَّ

 فنؤتى ، أنبياء وننك حتى نؤمن لن قالوا أنھم وھو ، جھلھم من آخر شيئا بين} ُنْؤِمنَ  لَنْ  َقالُوا آَيةٌ  َجاَءْتُھمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

ً  ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ { ونظيره ؛ اآليات من وعيسى موسى أوتي ما مثل َرةً  ُصُحفا  والكناية]. 52:  المدثر[} ُمَنشَّ

 ألني ؛ منك بھا لىأو لكنت حقا النبوة كانت لو:  المغيرة بن الوليد قال. ذكرھم جرى الذين األكابر إلى ترجع} َجاَءْتُھمْ { في

 فنزلت ؛ يأتيه كما وحي يأتينا أن إال ، أبدا نتبعه وال به نرضى ال وهللا:  جھل أبو وقال. ال ما منك وأكثر ، سنا منك أكبر

 هللا ألن ؛ أصح واألول. بصدقك يخبروننا والمالئكة جبريل يأتينا حتى نصدقك ال قالوا ولكن النبوة يطلبوا لم:  وقيل. اآلية

ُ {:  قال تعالى  ھو بل ، ھنا ظرفا ليس} َحْيثُ {و. لھا وموضع عليھا مأمون ھو بمن أي] 124:  األنعام[} َيْجَعلُ  َحْيثُ  أَْعلَمُ  هللاَّ

 حذف ثم ، رسالته بمواضع أعلم هللا األصل وكان. الرسالة أھل أعلم هللا أي ؛ االتساع على به المفعول نصب نصب اسم

 وذلك ، الموضع ھذا في أعلم هللا ذلك على يكون المعنى ألن ، ظرفا ويكون} َحْيثُ { في} ْعلَمُ أَ { يعمل أن يجوز وال ، الحرف

:  والصغار. ذكرنا كما اسم وھي.}أَْعلَمُ { عليه دل مضمر بفعل نصب موضعھا وإنما ، تعالى الباري به يوصف أن يجوز ال

 الذل فكأن ؛ الكبر دون الصغر من وأصله". بالتحريك" الصغر والمصدر". بالضم" الصغر وكذلك ، والھوان والذل الضيم

 الماضي في الغين بفتح يصغر صغر:  منه يقال ؛ بالذل الرضا وھو الصغر من أصله:  وقيل ، نفسه المرء إلى يصغر

:  والصاغر. وصغير صاغر الفاعل واسم ، وصغارا صغرا ، لغتان بالفتح يصغر بالكسر وصغر. المستقبل في وضمھا

 ، هللا عند من أي} هللاَِّ  ِعْندِ {. السكيت ابن عن ؛ يطل لم نبتھا:  مصغرة وأرض. الصغار والمصغوراء. بالضيم الراضي
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. هللا من صغار أجرموا الذين سيصيب:  الفراء. صغار هللا عند أجرموا الذين سيصيب أي ، وتأخير تقديم فيه:  وقيل. فحذف

 .موضعھا في} ِعْندِ { ألن ؛ األقوال أحسن وھذا:  النحاس قال. هللا عند تثاب صغار أجرموا الذين سيصيب المعنى:  وقيل

ُ  ُيِردِ  َفَمنْ { 125:  اآلية ً  َصْدَرهُ  َيْجَعلْ  ُيِضلَّهُ  أَنْ  ُيِردْ  َوَمنْ  لإِِلْسالمِ  َصْدَرهُ  َيْشَرحْ  َيْھِدَيهُ  أَنْ  هللاَّ قا ً  َضيِّ َما َحَرجا دُ  َكأَنَّ عَّ  فِي َيصَّ
َماءِ  ُ  َيْجَعلُ  كَ َكَذلِ  السَّ ْجسَ  هللاَّ  }ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َعلَى الرِّ

ُ  ُيِردِ  َفَمنْ {:  تعالى قوله  ، شق شرح:  ويقال. ثوابه عنده ويزين ويوفقه ، له يوسعه أي} لإِِلْسالمِ  َصْدَرهُ  َيْشَرحْ  َيْھِدَيهُ  أَنْ  هللاَّ

 ، شرحا النساء تشرح قريش وكانت. وأوضحته بنته:  األمر وشرحت. لذلك بالبيان وسعه صدره هللا وشرح. التوسعة وأصله

 ؛ الغامض شرحت:  تقول ؛ الكشف:  فالشرح. قفاھا على مستلقية المرأة وطء وھو ، والبسط التوسعة من:  تقدم مما وھو

 :  الراجز قال. اللحم تشريح ومنه

َحه إلية ادخرت ثم...  وإنفحه كبدا أكلت قد كم  ُمَشرَّ

ً  َصْدَرهُ  َيْجَعلْ { يغويه} ُيِضلَّهُ  أَنْ  ُيِردْ  َوَمنْ {. شريحة فھو ممتد اللحم من سمين وكل. شريحة منه والقطعة قا ً  َضيِّ  رد وھذا} َحَرجا

 وال. الصحيحان أخرجه" الدين في يفقھه خيرا به هللا يرد من: " السالم عليه قوله السنة من اآلية ھذه ونظير. القدرية على

ينَ  إِنَّ {:  قال كما ؛ العبادات والدين. وتنويره لصدرا بشرح إال ذلك يكون ِ  ِعْندَ  الدِّ  ودليل]. 19:  عمران آل[} اأْلِْسالمُ  هللاَّ

 رسول يا:  قال مسعود بن عبدهللا أن وروي. أعلم وهللا. يفقھه فلم فھمه وأبعد ، صدره ضيق خيرا به هللا يرد لم من أن خطابه

 التجافي: " وسلم عليه هللا صلى فقال ؟ عالمة من لذلك وھل:  فقال" نور القلب يدخل نعم" : فقال ؟ الصدر ينشرح وھل ، هللا

 ھين مثل ؛ بالتخفيف" ضيقا" كثير ابن وقرأ" . الموت نزول قبل للموت واالستعداد الخلود دار إلى واإلنابة الغرور دار عن

. بالفتح والباقون. اللفظ الختالف ذلك وحسن ، المعنى ركر. الضيق ومعناه ، بالكسر" حرجا" بكر وأبو ونافع. لغتان ولين

 نفسه على يضيق أي يتحرج فالن ومنه. وحرجات حرج والجمع ؛ الغيضة والحرجة ، أيضا الضيق شدة وھو ؛ حرجة جمع

 هإلي تصل ال الكافر قلب فكأن ؛ الملتف الشجر موضع الحرج:  عباس ابن وقال. الھروي قال ؛ للمعاصي ھواه تركه في

 ذكره ؛ المعنى ھذا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي. شجره التف الذي الموضع إلى الراعية تصل ال كما الحكمة

. الراعية إليه تصل ال الشجر كثير ضيق أي وحرج حرج مكان:  الجوھري قال. حرج ضيق وكل. وغيرھما والثعلبي مكي

ً  َصْدَرهُ  َيْجَعلْ { وقرئ قا ً  َضيِّ ً حَ {و} َحَرجا  ، واحد معنى في ؛ والدنف والدنف والفرد والفرد والوحد الوحد بمنزلة وھو} َرجا

 على الطويلة:  ويقال. الضامرة الناقة:  أيضا والحرج. اإلثم والحرج. حرجا يحرج صدره حرج وقد. الفراء عن غيره وحكاه

. األصمعي عن ؛ الموتى فيه يحمل بعض إلى بعضه يشد خشب:  والحرج. مشترك لفظ فھو ، زيد أبي عن ؛ األرض وجه

 :  القيس امرئ قول وھو

 أكفاني تخفق كالقر حرج على...  جابر رحالة في تريني فإما

 :  ظليما يصف عنترة قال ؛ النساء نعش فوق وضع وربما

 مخيم لھن نعش على حرج...  وكأنه رأسه قلة يتبعن
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 فھو حرج:  قيل فإذا. صدره في حرج ذو فالمعنى ، الصدر حرج فالن. قيل فإذا. الضيق أضيق:  الحرج:  الزجاج وقال

 .ورضا عدل رجل:  يقال كما ؛ به وصف مصدر وحرج ، الفاعل اسم حرج:  النحاس قال. فاعل

َما{:  تعالى قوله دُ  َكأَنَّ عَّ َماءِ  فِي َيصَّ  نفوره يف الكافر هللا شبه. الطلوع ھو الصعود من ، مخففا الصاد بإسكان كثير ابن قرأه} السَّ

 ، يتصاعد وأصله يصاعد وكذلك. يطاق ال السماء صعود أن كما ؛ يطيقه ال ما تكلف من بمنزلة عليه وثقله اإليمان من

 وقرأ. فاعله على أثقل وذلك ، شيء بعد شيء فعل معنى فيه أن إال ؛ والنخعي بكر ، أبي قراءة وھي ، الصاد في التاء أدغمت

 وروي. ويتفوق يتجرع:  كقولك ؛ شيء بعد شيئا يطيق ال ما يتكلف معناه. قبله كالذي وھو ، ألف غير من بالتشديد الباقون

. واحد ويصاعد يصعد قرأ من وقراءة القراءة ھذه ومعنى:  النحاس قال. }يَتَصّعد كأنما{ قرأ أنه مسعود بن عبدهللا عن

:  وقيل. ذلك يستدعي فكأنه  ؛ ذلك على يقدر ال وھو السماء إلى يصعد أن يريد كأنه صدره ضيق من الكافر أن فيھما والمعنى

ُ  َيْجَعلُ  َكَذلِكَ {. اإلسالم عن َنْبواً  السماء إلى يصعد قلبه كاد المعنى ْجسَ  هللاَّ . أجسادھم في الصدر ضيق كجعله ؛ عليھم} الرِّ

 وقال. عليھم يسلطه أي ؛ انالشيط ھو الرجس:  عباس ابن وقال. العذاب ھو:  زيد ابن قال. النتن اللغة في الرجس وأصل

 الدنيا في اللعنة ويجعل:  أعلم وهللا اآلية فمعنى. النتن ھو اللغة أھل عند الرجس وكذلك. فيه خير ال ما الرجس:  مجاھد

 ".يؤمنون ال الذين على" اآلخرة في والعذاب

ً  َربِّكَ  ِصَراطُ  َوَھَذا{ 126:  اآلية ْلَنا َقدْ  ُمْسَتقِيما ُرونَ  َقْومٍ لِ  اآْلياتِ  َفصَّ كَّ  }َيذَّ

ً  َربِّكَ  ِصَراطُ  َوَھَذا{:  تعالى قوله ْلَنا َقدْ {. فيه اعوجاج ال ربك دين والمؤمنون محمد يا عليه أنت الذي ھذا أي} ُمْسَتقِيما  َفصَّ

ُرونَ  لَِقْومٍ { بيناھا أي} اآْلياتِ  كَّ  .للمتذكرين أي} َيذَّ

المِ  َدارُ  لَُھمْ { 127:  اآلية ِھمْ  ِعْندَ  السَّ  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َولِيُُّھمْ  َوُھوَ  َربِّ

المِ  َدارُ {. للمذكرين أي} لَُھمْ {:  تعالى قوله  المعنى يكون أن ويجوز. هللا بيت الكعبة:  يقال كما ؛ هللا دار فالجنة ، الجنة أي} السَّ

 َوُھوَ {. بفضله إليھا يوصلھم عنده لھم مضمونة أي} ِھمْ َربِّ  ِعْندَ {:  قوله ومعنى. اآلفات من فيھا يسلم التي أي ، السالمة دار

ُھمْ   .ومعينھم ناصرھم أي} َولِيُّ

ً  َيْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ { 128:  اآلية َنا اأْلِْنسِ  ِمنَ  أَْولَِياُؤُھمْ  َوَقالَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  اْسَتْكَثْرُتمْ  َقدِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا َجِميعا  َبْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  َربَّ
ْلتَ  الَِّذي أََجلََنا َوَبلَْغَنا بَِبْعٍض  ارُ  َقالَ  لََنا أَجَّ ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ  فِيَھا َخالِِدينَ  َمْثَواُكمْ  النَّ  }َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  هللاَّ

ً {. نقول نحشرھم ويوم أي ، المحذوف الفعل على نصب} َنْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله  والمراد. الحال ىعل نصب} َجِميعا

 ؛ باإلنس االستمتاع من أي} اأْلِْنسِ  ِمنَ  اْسَتْكَثْرُتمْ  َقدِ {. مضاف نداء} اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{. القيامة موقف في الخلق جميع حشر

َنا{:  قوله ذلك على يدل ؛ الجر وحرف ، المفعول إلى المضاف المصدر فحذف  من قول يرد اوھذ} ِبَبْعٍض  َبْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  َربَّ

 في والتقدير. بصاحبه مستمتع واحد كل أن والصحيح. منھم قبلوا اإلنس ألن ؛ اإلنس من استمتعوا الذين ھم الجن إن:  قال

 حتى الجن من بقبولھم اإلنس وتلذذ ، إياھم اإلنس بطاعة تلذذوا إنھم اإلنس من الجن فاستمتاع ؛ بعضا بعضنا استمتع:  العربية

 ھذا برب أعوذ:  قال نفسه على وخاف سفره في بواد مر إذا الرجل كان:  وقيل. إياھم الجن بإغواء مورالخ وشربوا زنوا
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ً  َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ {:  التنزيل وفي. أحذر ما جميع من الوادي ]. 6:  الجن[} َرَھقا

 استمتاع:  وقيل. والسحر والكھانة األراجيف من إليھم يلقون كانوا فما باإلنس الجن استمتاع وأما. بالجن نساإل استمتاع فھذا

 في وتوبيخھم والمضلين الضالين تقريع اآلية ومعنى. يحذرون ما عنھم يدفعوا أن يقدرون الجن أن يعترفون أنھم باإلنس الجن

ْلتَ  الَِّذي لََناأَجَ  َوَبلَْغَنا{. العالمين أعين على اآلخرة  موضع أي} َمْثَواُكمْ  النَّارُ  َقالَ {. نادمين ووافينا ، والقبر الموت يعني} لََنا أَجَّ

ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ  فِيَھا َخالِِدينَ {. المقام والمثوى. مقامكم  خالدين أي ، القيامة يوم إلى يرجع:  الزجاج قال. األول من ليس استثناء} هللاَّ

 إلى االستثناء يرجع:  وقيل. قطع فاالستثناء ؛ الحساب في مدتھم ومقدار قبورھم من حشرھم مقدار من هللا شاء ام إال النار في

 ھذا على} َما{ فـ. اإليمان ألھل االستثناء:  عباس ابن وقال. األوقات بعض في النار بغير تعذيبكم من هللا شاء ما إال أي ، النار

 فد إذ ، يمت لم فيمن الوقف توجب أنھا ذلك ومعنى. الكفار جميع في الوقف توجب اآلية ذهھ:  قال أنه أيضا وعنه. من بمعنى

ُ  َشاءَ  َما الَّ {:  وقيل. يسلم ا{:  قوله". ھود" في التي اآلية معنى اآلية ھذه ومعنى. عذاب بغير الدنيا في كونھم من} هللاَّ  الَِّذينَ  َفأَمَّ

 أفعاله جميع وفي عقوبتھم في أي} َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  َربَّكَ  إِنَّ {. هللا شاء إن مستوفى يأتي ناكوھ] 106:  ھود[} النَّارِ  َففِي َشقُوا

 .مجازاتھم بمقدار} َعلِيمٌ {

الِِمينَ  َبْعضَ  ُنَولِّي َوَكَذلِكَ { 129:  اآلية ً  الظَّ  }َيْكِسُبونَ  َكاُنوا بَِما َبْعضا

الِ  َبْعضَ  ُنَولِّي َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله ً  ِمينَ الظَّ  أجعل ببعض بعضھم استمتاع من لكم وصفته مما بھؤالء فعلنا وكما المعنى} َبْعضا

 ظلمة نسلط:  زيد ابن قال. وليا نجعل ھذا على} ُنَولِّي{ ومعنى. غدا بعض من بعضھم يتبرأ ثم ، بعض أولياء الظالمين بعض

 ظلمه من يمتنع لم إن للظالم تھديد وھذا. ويذله هفيھلك بعض على الظلمة بعض نسلط:  أيضا وعنه. اإلنس ظلمة على الجن

 السارق أو تجارته في الناس يظلم التاجر أو ، الرعية يظلم أو نفسه يظلم من جميع اآلية في ويدخل. آخر ظالما عليه هللا سلط

 هللا رضي إذا:  سعبا ابن وقال. متعجبا فيه وانظر ، فقف ظالم من ينتقم ظالما رأيت إذا:  عياض بن فضيل وقال. وغيرھم

 من: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخبر وفي. شرارھم أمرھم ولى قوم على هللا سخط إذا ، خيارھم أمرھم ولى قوم عن

 رؤسائھم إلى غدا نكلھم كما ، الكفر من يختارونه فيما بعض إلى بعضھم نكل المعنى:  وقيل". عليه هللا سلطه ظالما أعان

: تعالى قوله في قيل وقد. الدنيا في بھم نفعل كذلك اآلخرة في ذلك بھم نفعل كما أي العذاب من تخليصھم على يقدرون ال الذين

 ولى شرا بقوم أراد إذا هللا أن ھو تفسيرھا:  عباس ابن قال. نفسه إليه وكل ما إلى نكله] : 115:  النساء[} َتَولَّى َما ُنَولِّهِ {

 ].30:  الشورى[} أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{:  تعالى قوله عليه يدل. شرارھم أمرھم

ونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأْتُِكمْ  أَلَمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{ 130:  اآلية  ىَعلَ  َشِھْدَنا َقالُوا َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َوُيْنِذُروَنُكمْ  آَياتِي َعلَْيُكمْ  َيقُصُّ
ْتُھمُ  أَْنفُِسَنا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ ُھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوَشِھُدوا الدُّ  }َكافِِرينَ  َكاُنوا أَنَّ

. افتضاحھم فيه بما فيعترفون ؛ فحذف رسل يأتكم ألم لھم نقول نحشرھم يوم أي} َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{:  تعالى قوله

 .والمخاطبة والتكليف الخلق في} ِمْنُكمْ { ومعنى

 المذكر يغلب كما الخطاب في اإلنس وغلب اإلنس من الرسل كانت وإن} ِمْنُكمْ {:  قال ويعقل يخاطب ممن الجن كانت ولما

} ُمْنِذِرينَ  ِمِھمْ َقوْ  إِلَى َولَّْوا{:  قال كما ؛ الوحي من سمعوه ما قومھم بلغوا الذين ھم الجن رسل:  عباس ابن وقال. المؤنث على
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 ، اإلنس من الرسل:  مجاھد وقال. اإلنس من أرسل كما الجن من رسال هللا أرسل:  والضحاك مقاتل وقال]. 29:  األحقاف[

 بيانه يأتي ما على الصحيح وھو ، عباس ابن قول معنى وھو]. 29:  األحقاف[} ُمْنِذِرينَ  َقْوِمِھمْ  إِلَى{ قرأ ثم ؛ الجن من والنذر

 .جميعا والجن اإلنس إلى يبعثون وسلم عليه هللا صلى محمد يبعث أن قبل الرسل كانت:  الكلبي وقال". األحقاف" في

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري عبدهللا بن جابر حديث من مسلم صحيح في بل ، يصح ال وھذا:  قلت

 يأتي ما على. الحديث" وأسود أحمر كل إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث نبي كل كان قبلي نبي يعطھن لم خمسا أعطيت"

 واإلنس؛ الجن إلى بعث وسلم عليه هللا صلى محمدا وإن اإلنس إلى تبعث الرسل كانت:  عباس ابن وقال". األحقاف" في بيانه

 نبينا مع كالحال ؛ وأخبروھم قومھم إلى عادوا ثم األنبياء إلى استمعوا:  الجن من قوم كان:  وقيل. السمرقندي الليث أبو ذكره

] 22:  الرحمن[} َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ {:  التنزيل وفي. إرسالھم على ينص لم وإن ، هللا رسل لھم فيقال. السالم عليه

 وكان. أحدكم من أي} ُكمْ ِمنْ { فمعنى ؛ الجن دون اإلنس من الرسل فكذلك ، العذب دون الملح من يخرج وإنما ، أحدھما من أي

 ، القيامة عرصة ضمتھما قد الثقلين ألن الجميع من اللفظ مخرج في الرسل صير إنما:  وقيل. سبق ذكرھما ألن ؛ جائزا ھذا

 بمخاطبة يومئذ خوطبوا والعقاب الثواب شأن في واحد حساب في العرصة تلك في صاروا فلما ؛ الخلق دون عليھم والحساب

 ، نار من مارج من أصلھم الجن وألن ، العبودية على والعقاب والثواب ، للعبودية خلقھم بدء ألن ؛ واحدة ماعةج كأنھم واحدة

 .وكافر مؤمن فمنھم ؛ خلقنا غير وخلقھم ، تراب من وأصلنا

 عنھم هللا وصف وقد. كتابنا يتلون ومرجئة وقدرية شيعة:  أھواء وفيھم. كافرھم ويوالي مؤمنھم يعادي ، عدوھم إبليس وعدونا

ا{:  قوله من" الجن" سورة في ا َوأَنَّ ا اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ ا{]. 14:  الجن[} اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ ا َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ  َطَراِئقَ  ُكنَّ

ونَ {. ھناك بيانه يأتي ما على] 11:  الجن[} قَِدداً   أنھم شھدنا أي} أَْنفُِسَنا َعلَى َشِھْدَنا َقالُوا{. لرسل نعت رفع موضع في} َيقُصُّ

ْتُھمُ {. بلغوا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  وظنوا خدعتھم أي ، الدنيا الحياة غرتھم قد ھؤالء أن أي ؛ للمؤمنين هللا من خطاب ھذا:  قيل} الدُّ

ُھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوَشِھُدوا{. آمنوا إن عنھم زوالھا وخافوا ، تدوم أنھا  حين ھذا:  مقاتل قال. بكفرھم اعترفوا أي} َكافِِرينَ  َكاُنوا أَنَّ

 .يعملون كانوا وبما بالشرك الجوارح عليھم شھدت

 }َغافِلُونَ  َوأَْھلَُھا بُِظْلمٍ  اْلقَُرى ُمْھلِكَ  َربُّكَ  َيُكنْ  لَمْ  أَنْ  َذلِكَ { 131:  اآلية

 أكن لم ألني بھم ھذا فعلنا إنما أي ؛ الثقيلة من مخففة} أَنْ {و. ذلك األمر أي ؛ سيبويه عند رفع موضع في} َذلِكَ {:  تعالى قوله

 القرى أھلك أكن لم:  وقيل. نذير وال بشير من جاءنا ما فيقولوا إليھم الرسل إرسال قبل بشركھم أي ؛ بظلمھم القرى أھلك

 ما يفعل أن فله الرسل بعثة قبل أھلكھم ولو]. 164:  األنعام[ }أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{ مثل فھو ؛ منھم أشرك من بشرك

ْبُھمْ  إِنْ {:  عيسى قال وقد. يريد ُھمْ  ُتَعذِّ :  المعنى ، نصب موضع في} َذلِكَ { يكون أن الفراء وأجاز] 118:  المائدة[} ِعَباُدكَ  َفإِنَّ

 .بظلم القرى يھلك يكن لم ألنه ؛ بھم ذلك فعل

ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ { 132:  اآلية ا بَِغافِلٍ  َربُّكَ  َوَما َعِملُوا ِممَّ  }َيْعَملُونَ  َعمَّ

ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ {:  تعالى قوله  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  أخرى آية في قال كما ؛ واإلنس الجن من أي} َعِملُوا ِممَّ

ُھمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ {:  قال ثم] 18:  األحقاف[} َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ  أَْعَمالَُھمْ  َولُِيَوفَِّيُھمْ  َعِملُوا ِممَّ
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 كاإلنس ؛ النار في منھم والعاصي ، الجنة في الجن من المطيع أن على يدل ما ھذا وفي]. 19:  األحقاف[} ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ 

 عامل ولكل. الثواب في درجات بطاعة عامل ولكل أي} َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ { ومعنى. فاعلمه ذلك في قيل ما أصح وھو. سواء

ا{. بغيره الشتغالك عنك الشيء يذھب أن والغفلة. ساه وال باله ليس أي} ِبَغافِلٍ  َربُّكَ  َوَما{. العقاب في دركات بمعصية  َعمَّ

 .بالياء الباقون ، بالتاء عامر ابن قرأه} َيْعَملُونَ 

ْحَمةِ  ُذو اْلَغنِيُّ  َوَربُّكَ { 133:  اآلية يَّةِ  ِمنْ  أَْنَشأَُكمْ  َكَما َيَشاءُ  َما َبْعِدُكمْ  ِمنْ  َوَيْسَتْخلِفْ  ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ  الرَّ  }آَخِرينَ  َقْومٍ  ُذرِّ

ْحَمةِ  ُذو{. عمالھمأ وعن خلقه عن أي} اْلَغِنيُّ  َوَربُّكَ {:  تعالى قوله  باإلماتة} ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ {. طاعته وأھل بأوليائه أي} الرَّ

يَّةِ  ِمنْ  أَْنَشأَُكمْ  َكَما{. وأطوع منكم أمثل آخر خلقا أي} َيَشاءُ  َما َبْعِدُكمْ  ِمنْ  َوَيْسَتْخلِفْ {. بالعذاب واالستئصال } آَخِرينَ  َقْومٍ  ُذرِّ

َھا ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ { ونظيره ، أنشأكم ما مثل استخالفا يشاء ما بعدكم من يستخلف أي ، نصب موضع في والكاف  َوَيأْتِ  النَّاسُ  أَيُّ

ً  َيْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا َوإِنْ {]. 133:  النساء[} ِبآَخِرينَ   أعطيتك:  تقول كما ، مكانكم غيركم يبدل فالمعنى]. 38:  محمد[} َغْيَرُكمْ  َقْوما

 .ثوبا ناركدي من

 }بُِمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ  َوَما آَلتٍ  ُتوَعُدونَ  َما إِنَّ { 134:  اآلية

 ويحتمل. اآلخرة عذاب والمراد. اإليعاد والمصدر ، الشر في} أوعدت{ من يكون أن يحتمل} آَلتٍ  ُتوَعُدونَ  َما نَّ {:  تعالى قوله

 َوَما{. الحسن عن معناه روي. الخير فغلب والشر الخير ھامجيئ في التي الساعة المراد يكون أن على} وعدت{من يكون أن

 .وغلبني فاتني أي ، فالن أعجزني:  يقال ؛ فائتين أي} ِبُمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ 

الُِمونَ  ُيْفلِحُ  ال إِنَّهُ  ارِ الدَّ  َعاقَِبةُ  لَهُ  َتُكونُ  َمنْ  َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  َعاِملٌ  إِنِّي َمَكاَنتُِكمْ  َعلَى اْعَملُوا َقْومِ  َيا قُلْ { 135:  اآلية  }الظَّ

 أنتم ما على اثبتوا والمعنى. الطريقة والمكانة. }َمَكاَنِتُكمْ { بالجمع بكر أبو وقرأ} َمَكاَنِتُكمْ  َعلَى اْعَملُوا َقْومِ  َيا قُلْ {:  تعالى قوله

 ؛ تھديد ھذا أن فالجواب. كفار وھم عليه ھم ام على بالثبات يؤمروا أن يجوز كيف:  قيل فإن. عليه أنا ما على أثبت فأنا عليه

 َمنْ  َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ { عليه ودل]. 82:  التوبة[} َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  َكِثيراً  َوْلَيْبُكوا َقلِيالً  َفْلَيْضَحُكوا{:  وجل عز قال كما

ارِ  َعاقَِبةُ  لَهُ  َتُكونُ   وراثة له ومن ، اإلسالم دار في النصر له من أي ، عليھا صاحبھا يحمد التي المحمودة العاقبة أي} الدَّ

 على:  والنخعي والحسن عباس ابن. الدنيا في تمكنكم}َمَكاَنِتُكمْ {:  الزجاج قال. الجنة أي ، اآلخرة الدار له ومن ، األرض

ارِ  َعاقَِبةُ  لَهُ  َتُكونُ  َمنْ {. يهعل الحال لداللة فحذف ، مكانتي على} َعاِملٌ  إِنِّي{. موضعكم على:  القتبي. ناحيتكم  ُيْفلِحُ  ال إِنَّهُ  الدَّ

الُِمونَ   ؛ رفع موضع في تكون أن ويجوز. عليه العلم لوقوع ؛ الذي بمعنى نصب موضع في}َتُكونُ  َمنْ {قوله من} َمنْ {و} الظَّ

 اْلِحْزَبْينِ  أَيُّ  لَِنْعلَمَ {:  كقول ؛ الدار بةعاق له تكون أينا تعلمون أي. معلفا الفعل فيكون قبله ما فيه يعمل ال االستفھام ألن

 .بالياء} يكون من{ والكسائي حمزة وقرأ} أَْحَصى
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ِ  َوَجَعلُوا{ 136:  اآلية َّ ا ِ ً  َواأْلَْنَعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممَّ ِ  َھَذا َفَقالُوا َنِصيبا َّ  َفال ُشَرَكائِِھمْ لِ  َكانَ  َفَما لُِشَرَكائَِنا َوَھَذا بَِزْعِمِھمْ  ِ
ِ  إِلَى َيِصلُ  ِ  َكانَ  َوَما هللاَّ َّ  }َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  ُشَرَكائِِھمْ  إِلَى َيِصلُ  َفُھوَ  ِ

 ھذا وكان. بعده ما عليه دل ؛ نصيبا ألصنامھم وجعلوا وھو ، واختصار حذف الكالم وفي. خلق أي ، ذرءا يذرأ ذرأ:  ويقال

 والحسن عباس ابن قاله ؛ أصنامھم إلى وطائفة بزعمھم هللا إلى طائفة ماله من صرفوا حتى ، لھم وسوله الشيطان زينه مما

 سدنتھا وعلى عليھا باإلنفاق لشركائھم ما ذھب فإذا ، جزءا ولشركائھم جزءا  جعلوا. متقارب والمعنى. وقتادة ومجاھد

 عنه مستغن هللا :  وقالوا ، شيئا منه يعوضوا لم اكينوالمس الضيفان على باإلنقاق  ما ذھب وإذا ،  ما منه عوضوا

 الكذب وكنية كنية شيء لكل إن:  القاضي شريح قال. الكذب والزعم. وبزعمھم جھاالتھم من ھذا وكان. فقراء وشركاؤنا

 أن أراد من:  قال أنه عباس ابن عن جبير بن سعيد وروى. شرع بذلك ينزل لم ألنه األشياء ھذه في يكذبون وكانوا. زعموا

ً  أَْوالَدُھمْ  َقَتلُوا الَِّذينَ  َخِسرَ  َقدْ {:  قوله إلى األنعام سورة من والمائة الثالثين فوق ما فليقرأ العرب جھل يعلم } ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  َسَفھا

 والحرام لالحال تنويع في العاجزة بعقولھا تصرفت فإنھا ، صحيح كالم قاله الذي وھذا:  العربي ابن قال]. 140:  األنعام[

 هللا على االعتداء فإن ؛ جرما وأكبر جھال أعظم اآللھة اتخاذ من فيه بالجھل تصرفت والذي ، عدل وال معرفة بغير سفاھة

 وأوضح أبين مخلوقاته في واحد صفاته في واحد ذاته في واحد هللا أن في والدليل. المخلوقات على االعتداء من أعظم تعالى

 أحالمكم ووفور عقولكم كمال على إنكم:  العاص بن لعمرو قال رجال أن روي وقد. حرام وھذا اللح ھذا أن على الدليل من

 ، اإلسالم أذھبه أمر وجھلھا العرب سخافة من سبحانه هللا أخبر الذي فھذا. باريھا كادھا عقول تلك:  عمرو فقال! الحجر عبدتم

 تبارك ربنا أن إال ؛ يذكر ال حتى وننساه ، يظھر ال حتى نميته أن لنا الظاھر من فكان. السالم عليه الرسول ببعثة هللا وأبطله

 ، سبق قد قضاءه أن - أعلم وهللا -  ذلك في الحكمة وكانت. به الكافرين كفر ذكر كما ، بشرحه وأورده بنصه ذكره وتعالى

} ِبُزعمِھم{ والكسائي واألعمش السلميو وثاب بن يحيى وقرأ. القيامة يوم إلى ينقطعان ال والتخليط الكفر بأن نفذ قد وحكمه

 أي} َيْحُكُمونَ  َما َساءَ {. المساكين إلى أي} هللاَِّ  إِلَى َيِصلُ  َفال لُِشَرَكاِئِھمْ  َكانَ  َفَما{. لغتان وھما ، بفتحھا والباقون. الزاي بضمه

 اسم عليه يذكروا لم ألوثانھم ما ذبحوا وإذا ، األوثان اسم عليه ذكروا  ما ذبحوا إذا كانوا:  زيد ابن قال. حكمھم الحكم ساء

 لم ما أكل ترك في داخال وكان منھم مذموما هللا لذكر تركھم فكان. } هللاَِّ  إِلَى َيِصلُ  َفال لُِشَرَكاِئِھمْ  َكانَ  َفَما{ معنى فھذا ، هللا

 .عليه هللا اسم يذكر

ُ  َشاءَ  َولَوْ  ِديَنُھمْ  َعلَْيِھمْ  َولَِيْلبُِسوا لُِيْرُدوُھمْ  ُشَرَكاُؤُھمْ  أَْوالِدِھمْ  َقْتلَ  ينَ اْلُمْشِركِ  ِمنَ  لَِكثِيرٍ  َزيَّنَ  َوَكَذلِكَ { 137:  اآلية  َفَعلُوهُ  َما هللاَّ
 }َيْفَتُرونَ  َوَما َفَذْرُھمْ 

 نصيبا  جعلوا أن لھؤالء زين فكما:  نىالمع} ُشَرَكاُؤُھمْ  أَْوالِدِھمْ  َقْتلَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  لَِكِثيرٍ  َزيَّنَ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 مخافة البنات قتل لھم زينت:  وغيره مجاھد قال. شركاؤھم أوالدھم قتل المشركين من لكثير زين كذلك نصيبا وألصنامھم

 مھ:  وقيل. الناس من الغواة ھم:  وقيل. األوثان يخدمون كانوا الذين ھم ھھنا شركاؤھم:  والزجاج الفراء قال. العيلة

 وسمى. النصرة من حرمن ما وعدم ، والحاجة السباء مخافة حية البنت دفن وھو الخفي الوأد إلى بھذا وأشار. الشياطين

 يحلف الجاھلية في الرجل كان:  وقيل. طاعتھم وجوب في هللا مع فأشركوھم هللا معصية في أطاعوھم ألنھم شركاء الشياطين

 أربع اآلية في:  قيل ثم. عبدهللا ولده ذبح نذر حين المطلب عب فعله كما ؛ أحدھم نلينحر غالما وكذا كذا له ولد لئن با
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 وأھل الحرمين أھل قراءة وھذه} ُشَرَكاُؤُھمْ  أَْوالِدِھمْ  َقْتلَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  لَِكِثيرٍ  َزيَّنَ  َوَكَذلِكَ {:  الجمھور قراءة أصحھا ، قراءات

 إلى مضاف} أَْوالِدِھمْ {و}َزيَّنَ { بـ نصب} َقْتلَ {. يقتلوا ولم زينوا ألنھم ؛} َزيَّنَ { بـ رفع} ُشَرَكاُؤُھمْ {. البصرة وأھل الكوفة

 ھنا فھو ؛ المفعول عن ويستغني عنه يستغني ال وألنه أحدثه ألنه ؛ الفاعل إلى يضاف أن المصدر في واألصل ، المفعول

 حذف ثم ، شركاؤھم أوالدھم قتلھم المشركين من لكثير زين ديرالتق ألن ؛ معنى الفاعل إلى مضاف لفظا المفعول إلى مضاف

 فالھاء. الخير دعائه من أي] 49:  فصلت[} اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اأْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{:  تعالى قوله من حذف كما الفاعل وھو المضاف

. شركاؤھم أوالدھم يقتلوا أن في المشركين من لكثير زين:  قوله وكذا. بالخير يدعو أن من اإلنسان يسأم ال أي ، الدعاء فاعلة

 لَِكِثيرٍ {". الزاي بضم"}ُزَين{ الثانية القراءة. الجماعة عليھا وألن فيھا اإلعراب لصحة ؛ االختيار ھي القراءة وھذه:  مكي قال

 الزاي بضم}ُزَينَ { الشام وأھل عامر ابن. الحسن راءةق" بالرفع"} ُشَرَكاُؤُھمْ { بالخفض} أَْوالِدِھمْ {". بالرفع"} َقْتلَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ 

 عن غيره وحكى ؛ عبيد أبو حكى فيما بالخفض} ُشَرَكائُھمْ {. }أَْوالِدِھمْ { ونصب} َقْتلَ { برفع} أَْوالِدِھمْ  َقْتلَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  لَِكِثيرٍ {

 بالخفض}ُشَرَكائُھمْ { بالخفض} أَْوالِدِھمْ { بالرفع }َقْتلَ  اْلُمْشِرِكينَ  نَ مِ  لَِكِثيرٍ { الزاي بضم} ُزَينَ  َوَكَذلِكَ { قرؤوا أنھم الشام أھل

 عليه يدل فعل بإضمار رفع ؛} ُشَرَكاُؤُھمْ { ، فاعله يسم لم ما اسم} َقْتلَ { يكون ، جائزة الحسن قراءة الثانية فالقراءة. أيضا

 :  سيبويه وأنشد ، عمرو ضربه عنىبم ، عمرو زيد ضرب ھذا على ويجوز. شركاؤھم زينه أي ،} ُزَينَ {

 لخصومة ضارع يزيد لبيك

] 37 - 36:  النور[} ِرَجالٌ  َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ { بكر أبي رواية من وعاصم عامر ابن وقرأ. ضارع يبكيه أي

 قتلھم بمعنى] 5 -  4:  البروج[} اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ  ، اأْلُْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { عبلة أبي بن إبراھيم وقرأ. رجال يسبحه التقدير

 النحويون أجاز وإنما ، شعر في وال كالم في يجوز فال الشام وأھل عامر ابن عن عبيد أبو حكاه ما وأما:  النحاس قال. النار

 فيھا القراءة وھذه:  مكي قال. نفلح الظروف غير باألسماء فأما ، يفصل ال ألنه بالظرف إليه والمضاف المضاف بين التفريق

 في وھو فيھا التساعھم الظروف مع الشعر في التفريق ھذا مثل يجوز إنما ألنه ؛ إليه والمضاف المضاف بين للتفريق ضعف

 المضاف بين التفرقة على ھذه عامر ابن قراءة:  المھدوي وقال. أبعد القراءة في فإجازته ، بعيد الشعر في به المفعول

 :  الشاعر قول ومثله ، إليه والمضاف

 مزادة أبي القلوص زج...  بمزجة فزججتھا

 :  وأنشد. القلوص مزادة أبي زج:  يريد

 شفت وقد تستمر ما على تمر

 صدورھا منھا عبدالقيس غالئل

 وھي ؛ ةالعربي في تجوز ال عامر ابن قراءة:  النحوي حمدان بن أحمد غانم أبو وقال. صدورھا غالئل عبدالقيس شقت يريد

 ؛ اإلجماع إلى سھا أو منھم زل من يرد أن يجب وكذلك ، اإلجماع إلى قوله ورد ، اتباعه يجز لم العالم زل وإذا ، عالم زلة
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 إليه والمضاف المضاف بين يفرق أن للشاعر الضرورة في أجازوا وإنما. الصواب غير على اإلصرار من أولى فھو

 :  قال كما. يفصل ال ألنه بالظرف؛

 يزيل أو يقارب يھودي...  يوما بكف الكتاب خط اكم

 :  آخر وقال

 الفراريج أصوات الميس أواخر...  بنا إيغالھن من أصوات كأن

 :  آخر وقال

 المھا من اليوم در ...  استعبرت ساتيدما رأت لما

 ال الفصيح فھو وسلم عليه هللا صلى النبي عن بالتواتر القراءة ثبتت إذا ألنه ، محال وھذا ، قبيح ھذا قوم وقال:  القشيري وقال

 في القتل وأضيف. عامر ابن قراءة على يدل وھذا بالياء}ُشَرَكائُھمْ { عثمان مصحف وفي العرب كالم في ذلك ورد وقد. القبيح

 ، األصل يف يجب ما على فاعله إلى مضاف فالفعل ؛ إليه ودعوا ذلك زينوا الذي ھم الشركاء ألن ؛ الشركاء إلى القراءة ھذه

 المضاف وأخر ، المعنى في متأخرا كان إذ ؛ حاله على منصوبا وتركه المفعول وقدم ؛ إليه والمضاف المضاف بين فرق لكنه

 أن أي. أوالدھم شركائھم قتل المشركين من لكثير زين وكذلك:  والتقدير. القتل بعد متقدما كان إذ ؛ حاله على مخفوضا وتركه

 شركاءھم تبدل أن على. جائز فھو" الرابعة القراءة وھي" عبيد أبي غير حكاه ما فأما:  النحاس قال. أوالدھم شركاؤھم قتل

} ◌ْ  ِديَنُھمْ  َعلَْيِھمْ  َولَِيْلِبُسوا{. اإلھالك واإلرداء. كي الم الالم }لُِيْرُدوُھمْ {. والميراث النسب في شركاؤھم ألنھم ؛ أوالدھم من

 فيصير ؛ الولد قتل فيه كان وما ، إسماعيل دين على وكانوا. دينھم في ويشككونھم الباطلب - يأمرونھم أي. لھم ارتضى الذي

ُ  َشاءَ  َولَوْ {. يلبسون فبھذا ؛ عليه مغطى الحق  َوَما َذْرُھمْ {. القدرية على رد وھو. هللا بمشيئة كفرھم أن تعالى بين} َفَعلُوهُ  َما هللاَّ

 .شركاء  إن قولھم يريد} َيْفَتُرونَ 

َمتْ  َوأَْنَعامٌ  بَِزْعِمِھمْ  َنَشاءُ  َمنْ  إاِلَّ  َيْطَعُمَھا ال ِحْجرٌ  َوَحْرثٌ  أَْنَعامٌ  َھِذهِ  َوَقالُوا{ 138:  اآلية  اْسمَ  َيْذُكُرونَ  ال َوأَْنَعامٌ  ُظُھوُرھا ُحرِّ
 ِ  }َيْفَتُرونَ  َكاُنوا بَِما َسَيْجِزيِھمْ  َعلَْيهِ  اْفتَِراءً  َعلَْيَھا هللاَّ

 الحاء بفتح} َحْجر{ وقتادة الحسن وقرأ. والجيم الحاء بضم} ُحُجر{ عثمان بن أبان وقرأ. جھالتھم من آخر نوعا ىتعال ذكر

 الحاء يضم الحسن كان:  قال ھارون عن عبيد أبو قال. الحاء بضم} ُحجر{ أيضا الحسن وعن. بمعنى لغتان ، الجيم وإسكان

ً َبرْ {:  قوله في إال القرآن جميع في} حجر{ في  ابن عن وروي. ھھنا يكسرھا كان فإنه] 53:  الفرقان[} َمْحُجوراً  َوِحْجراً  َزخا

. وجذب جبذ مثل أنه أحدھما:  قوالن وفيه ؛ أبي مصحف في وكذا ؛ الجيم قبل الراء} ِحْرج َوَحْرثٌ { الزبير وابن عباس

 ؛ واإلثم الضيق وھو" الحاء بفتح" الحرج في لغة" الحاء بكسر" الحرج فإن ؛ الحرج من أنه -  أصح وھو - اآلخر والقول

 وھو. مشترك لفظ:  والحجر. الحرام من عليه يشتبه فيما الدخول نفسه على يضيق أي يتحرج فالن ومنه. الحرام معناه فيكون

 على حجرت. منعه أي القاضي حجر في وفالن. القبائح عن لمنعه حجرا العقل وسمي. المنع وأصله ، الحرام بمعنى ھنا
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 والحجر. األنثى الفرس والحجر] 5:  الفجر[} ِحْجرٍ  لِِذي َقَسمٌ  َذلِكَ  فِي َھلْ {:  تعالى هللا قال ؛ العقل والحجر. حجرا صبيال

 :  قال. القرابة

 حجر وذو إلي دان حسب لذو...  وإنه عني يقصوه أن يريدون

 َنَشاءُ  َمنْ  إاِلَّ  َيْطَعُمَھا ال{:  وقالوا ألصنامھم ھاوجعلو وحرثا أنعاما حرموا أي. أكثر والفتح ، لغتان وحجره اإلنسان وحجر

َمتْ  َوأَْنَعامٌ {. }ِبَزْعِمِھمْ {:  قال ولھذا ؛ شرع به يرد لم تحكم ھذا أن بين ثم. األصنام خدام وھم} ِبَزْعِمِھمْ   ما يريد} ُظُھوُرھا ُحرِّ

ِ  اْسمَ  َيْذُكُرونَ  ال َوأَْنَعامٌ {. والحام والوصيلة يرةالج المراد:  مجاھد وقال. النصيب من تقدم ما على آللھتھم يسيبونه } َعلَْيَھا هللاَّ

. بھذا أمرنا هللا:  يقولون كانوا ألنھم ؛} هللاَّ  َعلَى{لالفتراء أي} اْفِتَراءً {. عليھا يحجون ال:  وائل أبو قال. آللھتھم ذبحوه ما يعني

 .مصدرا لكونه وانتصابه ، افتراء يفترون أي:  وقيل. له المفعول على نصب فھو

مٌ  لُِذُكوِرَنا َخالَِصةٌ  اأْلَْنَعامِ  َھِذهِ  ُبُطونِ  فِي َما َوَقالُوا{ 139:  اآلية  َسَيْجِزيِھمْ  ُشَرَكاءُ  فِيهِ  َفُھمْ  َمْيَتةً  َيُكنْ  َوإِنْ  أَْزَواِجَنا َعلَى َوُمَحرَّ
 }َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  إِنَّهُ  َوْصَفُھمْ 

 جعلوه ، اللبن ھو:  عباس ابن قال. جھلھم من آخر نوع ھذا} لُِذُكوِرَنا َخالَِصةٌ  اأْلَْنَعامِ  َھِذهِ  ُبُطونِ  فِي َما َوَقالُوا{:  تعالى قوله

 والھاء. والنساء الرجال أكله شيء منھا مات إن ثم. لذكورنا إنھا:  قالوا ؛ األجنة:  وقيل. اإلناث على وحراما للذكور حالال

 الذي المبتدأ خبر بالرفع} َخالَِصةٌ {و. واألخفش الكسائي عن ؛ ونسابة عالمة رجل ومثله ؛ الخلوص يف للمبالغة} َخالَِصةٌ { في

 ْلَتقِْطهُ { قوله يشبه فال ؛ منھا ليس بطونھا في ما ألن ؛ خطأ قوم عند القول وھذا. األنعام لتأنيث تأنيثھا:  الفراء وقال. }َما{ ھو

اَرةِ  َبْعضُ  يَّ  ؛ مثلھا أنعام األنعام بطون في ما فان:  الفراء قال يلزم ال وھذا ، سيارة السيارة بعض نأل] 10:  يوسف[} السَّ

 إلى ترجع}َما{ إن:  وقيل. البطون في ما جماعة أي:  وقيل. لذكورنا خالصة األنعام بطون في التي األنعام أي ، لتأنيثھا فأنث

 .اللفظ لىع والتذكير المعنى على التأنيث فجاء ؛ األجنة أو األلبان

مٌ { قال ولھذا  بغير} خالِص{ األعمش قراءة ھذا ويعضد. ومحرمة لقال المعنى راعى ولو. اللفظ على} أَْزَواِجَنا َعلَى َوُمَحرَّ

 وقرأ. تقدم كما ؛ وعالمة داھية رجل. : يقال كما ؛ للمبالغة الھاء أن إال ، واحد وخالصة خالص معنى:  الكسائي قال. ھاء

 في الذي:  كقولك ؛ محذوف المبتدأ وخبر. }َما{ لـ صلة ھو الذي الظرف في الضمير من الحال على بالنصب} َخالِصةً { قتادة

ً { جبير بن سعيد قراءة في القول وكذا. القطع على الفراء عند وأنتصب. البصريين مذھب ھذا. زيد قائما الدار  وقرأ. }خالِصا

 بدال} خالٍصه{ يكون أن ويجوز. }َما{ خبر والجملة} لُِذُكوِرَنا{ والخبر ؛ ثانيا ابتداء فيكون اإلضافة على} خالِصهُ { عباس ابن

مٌ {. قراءات خمس فھذه. }َما{ من  بالياء قرئ} َمْيَتةً  َيُكنْ  َوإِنْ {. نساؤھم:  وغيره. زيد ابن عن ؛ بناتنا أي} أَْزَواِجَنا َعلَى َوُمَحرَّ

 ، الحيوان بالميتة المراد ألن} فِيهِ { وقال. والنساء الرجال أي} ُشَرَكاءُ  فِيهِ  َفُھمْ { ميتة األنعام بطون في ما يكن إن أي ؛ والتاء

. ميتة النسمة تكن وإن أي ؛ بالنصب} َمْيَتةً {. تحدث أو تقع بمعنى بالرفع} َمْيَتةٌ {. فيھا يقل ولم ، الياء قراءة تقوي وھي

 اآلية وفي. بوصفھم أي ؛ الخافض بنزع} َوْصَفُھمْ { وانتصب. ذلك على عذبھمي أي ؛ وافتراءھم كذبھم أي} َوْصَفُھمْ  َسَيْجِزيِھمْ {

 هللا ألن ؛ عليه يرد كيف ويعلم ، قول فساد يعرف حتى ، به يأخذ لم وإن خالفه من قول يتعلم أن له ينبغي العالم أن على دليل

 .قولھم فساد ليعرفوا ، ھمزمان أھل من خالفھم من قول وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي أعلم تعالى
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ً  أَْوالَدُھمْ  َقَتلُوا الَِّذينَ  َخِسرَ  َقدْ { 140:  اآلية ُموا ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  َسَفھا ُ  َرَزَقُھمُ  َما َوَحرَّ ِ  َعلَى اْفتَِراءً  هللاَّ  َكاُنوا َوَما َضلُّوا َقدْ  هللاَّ
 }ُمْھَتِدينَ 

 أنفسھم على وحجروا ، اإلمالق خوف سفھا أوالدھم فقتلوا ؛ بعقولھم اوغيرھ البحيرة وتحريمھم البنات لوأدھم بخسرانھم أخبر

 .رأيھم تناقض عن ذلك فأبان ؛ اإلمالق يخشوا ولم أموالھم في

 يقتله من منھم وكان. الموضع ھذا غير في وجل عز هللا ذكر كما ؛ اإلمالق خشية ولده يقتل من العرب من كان إنه:  قلت

 ؛ هللا بنات المالئكة:  يقول من ومنھم. الحمية ألجل بناتھم يقتلون كانوا ، ومضر ربيعة وھم ؛ مقتلھ في منھم حجة بغير سفھا

 صلى هللا رسول يدي بين مغتما يزال ال كان وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال أن وروي. بالبنات البنات فألحقوا

! أسلمت وإن لي هللا يغفره أال فأخاف الجاھلية في ذنبا أذنبت إن ، هللا رسول يا:  فقال ؟" محزونا تكون مالك: " وسلم عليه هللا

 امرأتي إلى فتشفعت بنت لي فولدت ، بناتھم يقتلون الذين من ، كنت إن ، هللا رسول يا:  فقال". ذنبك عن أخبرني: " له فقال

 أو أزوجھا أن قلبي يحتمل ولم الحمية فدخلتني ؛ فخطبوھا النساء أجمل من وصارت ، وأدركت كبرت حتى فتركتھا أتركھا أن

 فسرت ، معي فابعثيھا أقربائي زيارة في وكذا كذا قبيلة إلى أذھب أن أريد إني:  للمرأة فقلت ، زوج بغير البيت في أتركھا

 الجارية ففطنت البئر في فنظرت بئر رأس إلى بھا فذھبت ، أخونھا بأال المواثيق علي وأخذت ، والحلي بالثياب وزينتھا بذلك

 البئر في نظرت ثم ، فرحمتھا! بي تفعل أن تريد إيش! أبت يا:  وتقول تبكي وجعلت فالتزمتني ؛ البئر في ألقيھا أن أريد أني

 إليھا أنظر ومرة البئر في أنظر مرة فجعلت ؛ أمي أمانة تضيع ال أبت يا:  تقول وجعلت التزمتني ثم ، الحمية علي فدخلت

 حتى ھناك فمكثت. قتلتني ، أبت يا:  البئر في تنادي وھي ، منكوسة البئر في وألقيتھا فأخذتھا شيطانال غلبني حتى ، فأرحمھا

 الجاھلية في فعل بما أحدا أعاقب أن أمرت لو: " وقال وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبكى. فرجعت صوتھا انقطع

 " .لعاقبتك

َ  الَِّذي َوُھوَ { 141:  اآلية ْخلَ  َمْعُروَشاتٍ  َوَغْيرَ  َمْعُروَشاتٍ  اتٍ َجنَّ  أَْنَشأ ْرعَ  َوالنَّ ً  َوالزَّ ْيُتونَ  أُُكلُهُ  ُمْخَتلِفا انَ  َوالزَّ مَّ ً  َوالرُّ  ُمَتَشابِھا
 }ُمْسِرفِينَ الْ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  ُتْسِرفُوا َوال َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  ِمنْ  ُكلُوا ُمَتَشابِهٍ  َوَغْيرَ 

 -:  مسألة وعشرون ثالث فيه

 غير} َمْعُروَشاتٍ  َوَغْيرَ {. مرفوعات ممسوكات بساتين أي} َمْعُروَشاتٍ  َجنَّاتٍ {. خلق أي} أَْنَشأ{:  تعالى قوله:  األولى

 َغْيرَ وَ {. والبطيخ والزروع الكروم مثل يفرش مما األرض على انبسط ما} َمْعُروَشاتٍ {:  عباس ابن قال. مرفوعات

. الرفع التعريش وأصل. أشجارھا ارتفعت ما المعروشات:  وقيل. األشجار وسائر النخل مثل ساق على قام ما} َمْعُروَشاتٍ 

 يدل. الثمار من والجبال البراري في خرج ما المعروشات وغير. الناس ورفعه أثبته ما المعروشات:  أيضا عباس ابن وعن

 .المھملة والسين المعجمة بالغين} َمْغُروَساٍت◌ْ  َوَغْيرَ  ْغُروَساتٍ مَ { عنه هللا رضي علي قراءة عليه

ْرعَ  َوالنَّْخلَ {:  تعالى قوله:  الثانية  في بيانه تقدم ما على ؛ الفضيلة من فيھما لما الجنات في داخالن وھما بالذكر أفردھما} َوالزَّ

َِّ  َعُدّواً  َكانَ  َمنْ {:  قوله عند" البقرة"  .اآلية] 98:  البقرة[} هِ َوَمالِئَكتِ  ِ
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} ً  تقدم لما ولكنه ؛ نعته} ُمْخَتلِفا{و. باالبتداء مرفوع} أُُكلُهُ {و. يؤكل ألنه أكال وسماه. والدون الجيد منه طعمه يعني} أُُكلُهُ  ُمْخَتلِفا

 :  قال. غالم طباخا عندي:  تقول كما. نصب منصوبا وولي عليه

 عرض عن يلقاك منتشر الشر

 باب مغلقا ليھاع والصالحات

 يختلف ولم أنشأھا قد:  يقال ألنه ؛ النحو من مشكلة مسألة وھذه:  الزجاج إسحاق أبو قال. الحال على نصب} ُمْخَتلِفا{:  وقيل

 أي ؛ أكلھا مختلفا أنشأھا أنه فأعلم] 102:  األنعام[} َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ {:  بقول أنشأھا سبحانه هللا أن فالجواب ؛ ثمرھا وھو أكلھا

 ؛ تقول كما ؛ الحال على ، غدا به صائدا صقر معه برجل مررت:  بقوله سيبويه ھذا بين وقد ؛ االختالف فيه مقدرا أنشأھا أنه

 لكان له كان لو أنه معنى على ، أكله مختلفا كان أنشأه لما أي:  ثالث جواب. ذلك مقدرين أي ؛ شاربين آكلين الدار لتدخلن

وا لَْھواً  أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{:  كقول ؛ أحدھما على الذكر بإعادة اكتفى ألنه ؛ أكلھما يقل ولم. أكله مختلفا :  الجمعة[} إِلَْيَھا اْنَفضُّ

 .المعنى ھذا تقدم وقد. إليھما أي] 11

ْيُتونَ {:  تعالى قوله:  الثالثة انَ  َوالزَّ مَّ ً { عليه عطف} َوالرُّ  وفي. فيه القول تقدم وقد ، الحال على نصب} ُمَتَشاِبهٍ  َوَغْيرَ  ُمْشَتِبھا

 فلو ؛ علينا سبحانه منه المنة على الثاني. مغير من بدلھا ال المتغيرات أن على الدليل قيام من تقدم ما أحدھا ؛ ثالثة أدلة ھذه

 يكن فلم ؛ الجني سھل يكون أال كذلك خلقه وإذ ، الطعم طيب المنظر جميل يكون أال خلقه إذ ، غذاء لنا يخلق أال خلقنا إذ شاء

 بقدرة يصعد الرسوب شأنه من الذي الماء يكون أن في القدرة على الثالث. شيء عليه يجب ال ألنه ؛ ابتداء ذلك يفعل أن عليه

 وثمر ، جنسھا من ليست أوراق فيھا نشأ آخرھا إلى انتھى إذا حتى ، أعاليھا إلى الشجرة أسافل من الغيوب عالم الواحد هللا

 الفالسفة وأين ، وأجناسھا الطبائع فأين ؛ اللذيذ والطعم ، الجديد والجنى ، الزاھر واللون ، الوافر الجرم صفته من جخار

 عالم لحي إال العقول في ذلك يتم ال! كال! العجيب الترتيب ھذا ترتب أو ، اإلتقان ھذا تتقن أن الطبيعة قدرة في ھل ، وأناسھا

 !ونھاية آية شيء كل في له من فسبحان. مريد قدير

 خالق بأنه وحدانيته على دلھم وحرموا وحللوا معه وأشركوا الكذب هللا على افتروا لما الكفار أن قبله بما ھذا اتصال ووجه

 .لھم أرزاقا األشياء ھذه جعل وأنه ، األشياء

:  كقول مباح أحدھما ، أفعل بصيغة جاءا بناءان فھذان} َحَصاِدهِ  مَ َيوْ  َحقَّهُ  َوآُتوا أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  ِمنْ  ُكلُوا{:  تعالى قوله:  الرابعة

 نعمة بذكر وبدأ ، والواجب المباح اقتران الشريعة في يمتنع وليس. واجب والثاني] 10:  الجمعة[} اأْلَْرِض  فِي َفاْنَتِشُروا{

 .كليفالت قبل فضله من كان بالنعمة االبتداء أن ليبين الحق بإيتاء األمر قبل األكل

 عباس وابن مالك بن أنس فقال ؛ ھو ما ، الحق ھذا تفسير في الناس اختلف} َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا{:  تعالى قوله:  الخامسة

 ورواه. العشر ونصف العشر ، المفروضة الزكاة ھي:  المسيب بن وسعيد والضحاك الحنفية وابن زيد وابن والحسن وطاوس

 إنھا فيھا قيل اآلية ھذه أن الزجاج وحكى. الشافعي أصحاب بعض قال وبه ، اآلية تفسير في مالك عن القاسم وابن وھب ابن

 هللا أم ، الزكاة سوى المال في حق ھو:  ومجاھد جبير بن وسعيد وحماد والحكم وعطاء الحسين بن علي وقال. بالمدينة نزلت
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:  مجاھد قال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبو اهورو ، أيضا الحنفية بن ومحمد عمر ابن عن وروي. ندبا به

 وذريته ودسته درسته وإذا ، الشماريخ من لھم فألق جذذت وإذا ، السنبل من لھم فاطرح المساكين فحضرك حصدت إذا

 لم الزكاة وآية كيةم السورة ھذه ألن ؛ بالزكاة منسوخ ھو ثالث وقول. زكاته منه فأخرج كيله عرفت وإذا ، منه لھم فاطرح

الةَ  َوأَقِيُموا{ ،] 103:  التوبة[} َصَدَقةً  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  ُخذْ {:  بالمدينة إال تنزل َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  ابن عن روي]. 43:  البقرة[} الزَّ

 نسخھا. فقال ةاآلي ھذه عن السدي سألت:  سفيان وقال. جبير بن وسعيد والنخعي العوفي وعطية والحسن الحنفية وابن عباس

 .العلماء عن فقال ؟ عمن فقلت. العشر ونصف العشر

 دالية أو بنضح سقي وفيما العشر السماء سقت فيما: " السالم عليه قوله في ما وبعموم اآلية بھذه حنيفة أبو تعلق وقد:  السادسة

 والحشيش الحطب إال:  عنه سفيو أبو وقال. غيره أو كان طعاما األرض تنبت ما كل في الزكاة إيجاب في" العشر نصف

 يؤخذ ما بيان الحديث من المقصود أن على معولين ، الجمھور وأباه. السكر وقصب الذريرة وقصب والسعف والتين والقضب

 والشعير الحنطة في واجبة الزكاة أن علمت فيما العلماء بين اختالف ال:  عمر أبو قال. العشر نصف منه يؤخذ وما العشر منه

 ابن الكوفيين من به وقال. والشعبي سيرين وابن الحسن عن ذلك روي. غيرھا في زكاة ال:  طائفة وقالت. الزبيبو والتمر

 النبي عن موسى أبي عن ذلك وروي. عبيد أبو ذھب وإليه ، آدم بن يحيى المبارك وابن صالح بن والحسن والثوري ليلى أبي

 وكيع ذكره ؛ والزبيب والتمر والشعير الحنطة من إال الزكاة يأخذ ال كان فإنه ، موسى أبي مذھب وھو ، وسلم عليه هللا صلى

 وقال. الشافعي قال وبه ؛ مدخر مقتات كل في واجبة الزكاة:  وأصحابه مالك وقال. أبيه عن بردة أبي عن يحيى بن طلحة عن

 وقال. مثله ثور أبو وقال. إدام ألنه ونالزيت في شيء وال. مأكوال مقتات كل في يدخر ييبس فيما الزكاة تجب إنما:  الشافعي

 ألنه الجوز دون مكيل ألنه اللوز في فأوجبھا ؛ يوسق كان إذا حنيفة أبو قال ما كل في تجب إنما الزكاة أن أظھرھا أقواال أحمد

 وسلم عليه هللا صلى النبي فبين:  قال" صدقة حب أو تمر من أوسق خمسة دون فيما ليس: " السالم عليه بقوله واحتج. معدود

 ما كل في واجبة الزكاة أن إلى النخعي وذھب. منه الحق إخراج يجب الذي المقدار وبين ، الوسق ھو الواجب محل أن

 فإنه عبدالعزيز بن عمر قول وھو ، ذلك في عنه اختلف وقد. بقل دستجة بقل من دساتج عشر في حتى ، األرض أخرجته

 كتب:  قال ، الفضل بن سماك عن معمر عن عبدالرزاق ذكره ؛ العشر كثير أو قليل من األرض تنبت مما يؤخذ أن كتب

 أبو وأما:  فقال أحكامه في العربي ابن مال ھذا وإلى. حنيفة أبي وتلميذه سليمان أبي بن حماد قول وھو. فذكره ؛... عمر

 بن مالك اإلمام عليه بما القبس" كتاب في وقال. ويقويه الحنفي مذھب يعضد وأخذ ، الحق فأبصر مرآته اآلية فجعل حنيفة

ْيُتونَ {:  تعالى هللا قال:  فقال" أنس انَ  َوالزَّ مَّ ً  َوالرُّ  في الزكاة وجوب في الناس واختلف]. 141:  األنعام[} ُمَتَشاِبهٍ  َوَغْيرَ  ُمَتَشاِبھا

 ؛ الخضراوات دون بينا كما بالمقتات تتعلق إنما الزكاة أن ، لبابه" األحكام" في ، ذلك بينا وقد ، بعضه أو تضمنته ما جميع

 .خلفائه من أحد وال ذكره وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اعترضه فما واألترج والفرسك الرمان بالطائف كان وقد

 ، فيھا اختلف فقد اآلية وأما. شيء فيھا ليس الخضراوات وأن ، المسألة في الصحيح ھو األحكام في يذكره لم وإن ھذا:  قلت

 في بكير ابن ذكره ما المعلوم القاطع بل ، محاملھا أحد يبين قاطع وال. الندب على محمولة أو منسوخة أو محكمة ھي ھل

 متوھم يتوھم أن أفيجوز ، المدينة في األحكام استقرار وبعد وسلم عليه هللا صلى النبي موت بعد افتتحت الكوفة أن:  أحكامه
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 ، بكر أبي خالفة في وال الوحي ومستقر الھجرة دار في بھا يعمل فلم عطلت ھذه مثل شريعة تكون أن بصيرة أدنى له من أو

 !به وقال ھذا ظن فيمن لمصيبة ھذه إن.  ؟ الكوفيون بذلك عمل حتى

َھا َيا{:  تعالى قوله التنزيل معنى من ھذا على يدل ومما:  قلت ُسولُ  أَيُّ  َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما َبلِّغْ  الرَّ

  .ذلك عن حاشاه ؟ ببيانه أو بتبليغه أمر شيئا يكتم أتراه] 67:  المائدة[} ِرَسالََتهُ 

. شيئا راواتالخض من يأخذ لم كونه الدين كمال ومن] 3:  المائدة[} ِنْعَمِتي َعلَْيُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ {:  تعالى وقال

 وقال. شيء فيھا يكون فال آالف عشرة تخرج عندنا تكون كانت المقاثئ إن:  الدارقطني رواه فيما عبدهللا بن جابر وقال

 في حجة وال. الفواكه ثمن في األوزاعي وقاله ؛ درھم مائتي الثمن وبلغ بيعت إذا الخضر أثمان تزكى:  والحسن الزھري

 البقول وھي الخضراوات عن يسأله وسلم عليه هللا صلى النبي إلى كتب أنه معاذ عن لترمذيا روى وقد. ذكرنا لما قولھما

 ذكر. وعائشة موسى وأبي جحش بن عبدهللا بن ومحمد وعلي وأنس جابر عن المعنى ھذا روي وقد" . شيء فيھا ليس: " فقال

 بعض واحتج. شيء وسلم عليه هللا صلى النبي نع الباب ھذا في يصح ليس:  الترمذي قال. هللا رحمه قطني الدار أحاديثھم

 هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور عن موسى بن صالح بحديث حنيفة أبي أصحاب

 أحد منصور أصحاب ثقات من يروه لم حديث وھذا:  عمر أبو قال" . زكاة الخضر من األرض أنبتت فيما: " وسلم عليه

 .إبراھيم قول من ھو ماوإن ھكذا،

 عليه قوله وعموم ، اآلية عموم تخصيص من ذكرناه ما إال يبق فلم أسانيدھا لضعف السنة جھة من االستدالل سقط وإذا:  قلت

 ثمرة له كانت ما إال زكاة الخضر من شيء في ليس:  ومحمد يوسف أبو وقال. ذكرنا ما" العشر السماء سقت فيما: " السالم

 من بزرھما بلغ فإذا ، البزر والكتان العصفر في يعتبر محمد وكان. الزكاة ففيه يوزن مما ونحوه الزعفران سوى ، باقية

 عنده فيه فليس القطن وأما. العشر نصف أو العشر منه وأخذ ، للبزر تبعا والكتان العصفر كان أوسق خمسة والكتان القرطم

 بلغ فإذا. شيء منھا أمنان خمسة دون فيما ليس والزعفران والورس. يبالعراق من ثالثمائة والحمل ؛ شيء أحمال خمسة دون

 منه يكون الذي السكر قصب وكذلك:  يوسف أبو وقال. العشر ، نصف أو عشرا ، الصدقة فيه كانت أمنان خمسة أحدھما

 أصول في الزكاة الماجشون بن عبدالملك وأوجب. الزعفران في ما فيه ، الخراج أرض دون العشر أرض في ويكون ، السكر

 كان وما الجلوز في وال الجوز في وال اللوز في ال عندھم زكاة ال ، وأصحابه مالك عليه ما خالف وھذا. البقول دون الثمار

 مما كله ذلك مثل كان ما وال ، الكمثرى في وال التفاح في وال اإلجاص في عندھم زكاة ال أنه كما. يدخر ذلك كان وإن ، مثلھا

 إال. التين في عندھم زكاة ال أنه مالك مذھب يذھب ممن المغرب أھل عند واألشھر ؛ التين في واختلفوا. يدخر وال ييبس ال

 أھل من جماعة ذھب ھذا وإلى. والزبيب التمر على قياسا ، مالك مذھب على الزكاة فيه يرى كان فإنه حبيب بن عبدالملك

 والذي ، عندنا فيھا اختالف ال التي السنة:  الموطأ في مالك قال. اتبعه ومن إسحاق بن إسماعيل ، المالكيين بين البغداد العلم

 كان إذا يشبھه لم وما. ذلك أشبه وما والتين والفرسك الرمان:  صدقة كلھا الفواكه من شيء في ليس أنه ، العلم أھل من سمعته

 ما ذلك علم ولو ، ويقتات ويدخر ييبس بأنه يعلم لم" لمأع وهللا" وأظنه ، الباب ھذا في التين فأدخل:  عمر أبو قال. الفواكه من

 يفتون كانوا أنھم أصحابه من وجماعة األبھري عن بلغني وقد. بالرمان منه والزبيب بالتمر أشبه ألنه ؛ الباب ھذا في أدخله

 ويحكم ، وزنا مثلھا نكا وما األوسق الخمسة فيه يراعى مكيل والتين. عندھم أصوله على مالك مذھب ويرونه ، فيه بالزكاة
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 ألن ؛ والعنب التمر غير الثمار من شيء في زكاة ال:  الشافعي وقال. عليھما المجتمع والزبيب التمر بحكم عندھم التين في

 ؛ فيھما زكاة وال واللوز الجوز يدخر وقد:  قال. يدخر بالحجاز قوتا وكانا منھما الصدقة أخذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ْيُتونَ {:  تعالى لقوله ، الزيتون في زكاة وال. فاكھة كانا وإنما ، علمت فيما قوتا بالحجاز يكونا لم ألنھما انَ  َوالزَّ مَّ : األنعام[} َوالرُّ

 قاله الزيتون بزكاة قول وللشافعي. فيه زكاة وال القوت في منه أنفع التين فإن وأيضا. فيه زكاة وال ، الرمان مع فقرنه]. 141

 محكمة اآلية أن على فدل. مالك قول فيه يختلف ولم ، الزيتون في الشافعي قول فاضطرب ؛ بمصر قال واألول ، بالعراق

 كان فإن:  عمر أبو قال. فيه الزكاة إيجاب يلزمھما وكان ، الرمان في زكاة ال أن على جميعا واتفقا. منسوخة غير عندھما

. بعض دون المذكور بعض على عائدا الضمير وكان ، عمومھا على ليست يةاآل بأن المراد بذلك بان فقد باتفاق خرج الرمان

 .أعلم وهللا

 الزيتون قبله والمذكور} َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا{:  قال تعالى فإنه الخضراوات في العشر أوجب من استدل بھذا:  قلت

 لقحت ما:  قال أنه عباس ابن عن وروي. الطبري لكياا قال ؛ خالف بال األخير إلى ينصرف جملة. عقيب والمذكور والرمان،

. المعدة دباغ فإنه بشحمھا فكلوھا الرمانة أكلتم إذا:  قال أنه وجھه هللا كرم علي عن وروي. الجنة ماء من بقطرة إال قط رمانة

. الجذام منھا عتريي دودة فيھا فإن رأسھا من الرمانة تكسروا ال:  قال عباس ابن عن دمشق تاريخ في عساكر ابن وذكر

 واألوزاعي الزھري الزيتون زكاة بوجوب قال وممن. تعالى هللا شاء إن" المؤمنون" سورة في الزيتون زيت منافع وسيأتي

 وقال. صافيا زيتا ويؤخذ زيتونا يخرص:  والليث واألوزاعي الزھري قال. ثور وأبو وأصحابه حنيفة وأبو والثوري والليث

 .حبه من يؤخذ:  والثوري حنيفة أبو وقال. أوسق خمسة كيله ويبلغ يعصر أن بعد العشر يؤخذ ولكن ، يخرص ال:  مالك

 لغتان وھما ، بكسرھا والباقون ، الحاء بفتح} َحَصاِدهِ { وعاصم عامر وابن عمرو أبو قرأ} َحَصاِدهِ  َيْومَ {:  تعالى قوله:  السابعة

 :  أقوال ثالثة على الوجوب وقت في العلماء واختلف والقطاف والقطاف والجذاذ والجذاذ والصرام الصرام ومثله ؛ مشھورتان

 .} َحَصاِدهِ  َيْومَ {:  تعالى لقوله ؛ مسلمة بن محمد قال ؛ الجذاذ وقت أنه:  األول

 لحقا وجب به هللا أنعم الذي األكل وحان طاب فإذا ؛ طعاما وال قوتا ال علفا يكون الطيب قبل ما ألن ؛ الطيب يوم:  الثاني

 .الطيب يوم وجب قد لما الحصاد اإليتاء ويكون ، النعمة شكر يجب النعمة بتمام إذ ، به هللا أمر الذي

 الساعي مجيء أصله. لوجوبھا شرطا فيكون الزكاة من فيه الواجب يتحقق حينئذ ألنه ؛ الخرص تمام بعد يكون أنه:  الثالث

 الخالف وفائدة. الشافعي قال وبه ، الثاني المذھب من والمشھور. لتنزيلا لنص األول والصحيح. المغيرة قال وبه ؛ الغنم في

 على توسعة الخرص قدم إنما:  مسلمة بن محمد وقال. ورثته على الخرص قبل أو ، ملكه على زكيت الطيب بعد مات إذا

 في العلماء اختلف وقد. ھاوجوب قبل أخرجھا ألنه ؛ يجزه لم الجذاذ وقبل الخرص بعد زكاته رجل قدم ولو ، الثمار أرباب

 :  وھي بالخرص القول

 ما عشر يؤدي أن الحائط رب على وإنما:  قال. مستعمل غير الخرص:  وقال ، بحال يجزه ولم الثوري فكرھه:  الثامنة

 على والجمھور. بدعة اليوم الخرص:  قال أنه الشعبي عن الشيباني وروى. أوسق خمسة بلغ إذا للمساكين يده في يصير

 بعثه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسيد بن عتاب لحديث ؛ والعنب النخل في جوازه على فالمعظم اختلفوا ثم ، ھذا الفخ
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: علي بن داود وقال. داود أبو رواه. تمرا النخل زكاة تؤخذ كما زبيبا زكاته وتؤخذ النخل يخرص كما العنب يخرص أن وأمره

 طريق من يتصل وال منقطع ألنه أسيد بن عتاب حديث ودفع ؛ العنب في جائز يروغ ، النخل في جائز للزكاة الخرص

 .عبدالحق محمد أبو قال صحيح،

 بعض ويضيف النقص بعد بقي بما يعتد ثم ، يتمر لو ينقص ما ويقدر رطبا نخله على ما يقدر أن الخرص وصفة:  التاسعة

 .اليةد كل في العنب في وكذلك ، الحائط يكمل حتى بعض إلى ذلك

 ألنه ، عنه اإلخراج الحائط رب يلزم لم خرص ما على زيادة التمر في كان فإذا. كالحاكم الواحد الخرص في ويكفي:  العاشرة

 منھم يؤخذ ثم عليھم يخرص المسلمون كان:  الحسن قال. الزكاة تنقص لم نقصى إذا وكذلك. عبدالوھاب قال ؛ نفذ قد حكم

 .الخرص ذلك على

 عبدالرزاق ذكره ؛ خرصه وأخذ خرص ما يعطيه أن في الخارص خيره الخرص الحائط رب استكثر فإن : عشرة الحادية

 لما اليھود أن وزعم ، وسق ألف أربعين رواحة ابن خرص:  يقول عبدهللا بن جابر سمع أنه الزبير أبي عن جريج ابن أخبرنا

 المال سيد استكثر إذا الخارص على فحق:  عطاءل فقلت جريج ابن قال. وسق ألف عشرين وأعطوه التمر أخذوا خيرھم

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة من خير سنة وأي! لعمري أي:  قال ؟ اليھود رواحة ابن خير كما يخيره أن الخرص

 رواحة ابن يبعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة لحديث ؛ الطيب بعد إال الخرص يكون وال:  عشرة الثانية

 أو الخرص بذلك يأخذونھا يھودا يخير ثم ، منھا يؤكل أن قبل التمرة أول تطيب حين النخل عليھم فيحرص اليھود إلى

 أخرجه. وتفرق الثمار تؤكل أن قبل الزكاة تحصى لكي بالخرص وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر كان وإنما. إليه يدفعونھا

 عن الزھري عن األخضر أبي بن صالح ورواه:  قال. عائشة عن عروة عن الزھري عن جريج ابن حديث من قطني الدار

 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن سعيد عن الزھري عن وعقيل ومعمر مالك وأرسله ، ھريرة أبي عن المسيب ابن

 في والبستي يوالترمذ داود أبو رواه لما ؛ ما مقدارا خرصه من يسقط أن فحكمه الخارص خرص فإذا:  عشرة الثالثة

 لفظ" . الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإن الثلث ودعوا فخذوا خرصتم إذا: " يقول كان النبي أن حثمة أبي بن سھل عن صحيحه

:  صفتان الخبر لھذا:  البستي حاتم أبو وقال. القطان يحيى قال وكذا:  للخرفة الثلث يدع الخارص:  داود أبو قال. الترمذي

 كبيرا حائطا ذلك كان إذا ، يعشر أن قبل التمر نفس من ذلك يترك أن والثاني ، العشر من الربع أو ثلثال يترك أن أحدھما

 الجوھري عن ؛ الصائم خرفة التمر:  يقال. يجتنى أي ، ثمره يدرك حين النخل من يخترف ما:  الخاء بضم الخرفة. يحتمله

 وقد. خرصه إال والعنب النخل تمر من خرصه حين في ئاشي الخارص يترك ال أنه مالك مذھب من والمشھور. والھروي

 .ونحوھا والصلة للعرايا ويترك الخرص في يخفف أنه المدنيين بعض روى

 فيما يكون أن إال ، العلم أھل من بإجماع عنه الزكاة سقطت الجذاذ وقبل الخرص بعد جائحة الثمرة لحقت فإن:  عشرة الرابعة

 .فصاعدا أوسق خمسة منه بقي
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 ، مجمل الكتاب في وھو. وسلم عليه هللا صلى النبي عن مبينا جاء كذا ، أوسق خمسة من أقل في زكاة وال:  عشرة امسةالخ

َھا َيا{:  تعالى هللا قال ا َكَسْبُتمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمنْ  أَْنفِقُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ :  تعالى وقال. ]267:  البقرة[} اأْلَْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجَنا َوِممَّ

: فقال أيضا بينه مجمال الحق منه أخذ المال بلغه إذا الذي المقدار كان لما ثم. العشر ونصف بالعشر البيان وقع ثم. }َحقَّهُ  َوآُتوا{

 حصل فمن ؛ يوسق مما ليست إذ ، الخضراوات في الصدقة ينفي وھو" صدقة حب أو تمر من أوسق خمسة دون فيما ليس"

:  يقال. العلماء عند بالنصاب المسمى وھو ؛ زبيب من وكذلك ، الزكاة عليه وجبت حب أو تمر من نصيبه يف أوسق خمسة له

 الخمسة ومبلغ بالبغدادي وثلث رطل والمد ، أمداد أربعة والصاع ، صاعا ستون وھو" وفتحھا الواو بكسر" ووسق وسق

 .رطل ستمائةو رطل ألف بالوزن وھي ، مد ومائتا مد ألف األمداد من األوسق

 وكذلك. مختلفان صنفان ألنھما ؛ إجماعا الزكاة تلزمه لم أوسق خمسة معا وزبيب تمر من له حصل ومن:  عشرة السادسة

 إلى الضأن ويضاف. الغنم إلى البقر وال ، البقر إلى اإلبل وال ؛ الزبيب إلى البر وال البر إلى التمر يضاف ال أنه على أجمعوا

 :  وھي والسلت الشعير إلى البر ضم في فواواختل. بإجماع المعز

 في واجتماعھا المنفعة في لتقاربھا الواحد الصنف معنى في ألنھا ؛ فقط خاصة الثالثة ھذه في مالك فأجازه:  عشرة السابعة

: وغيره شافعيال وقال. والغنم والمعز ، والبقر كالجواميس الحكم في افتراقھا يوجب ال االسم في وافتراقھا ، والمحصد المنبت

 وهللا. افتراقھا يوجب وذلك ؛ مختلف وطعمھا ، متغايرة وأسماؤھا ، متباينة وصفاتھا ، مختلفة أصناف ألنھا ؛ بينھا يجمع ال

 دون منفرد باسم عرفت حبة يضم ال:  الشافعي وقال. بعض إلى يضم ، واحد صنف كلھا والقطاني:  مالك قال. أعلم

 كالتمر ؛ جيده إلى رديئه ، بعض إلى بعضه صنف كل يضم. غيرھا إلى والطعم الخلقة في مباينه خالفھا وھي صاحبتھا،

 أبي وصاحبيه حنيفة وأبي الثوري قول وھو. وغيرھا السمراء من وأنواعھا والحنطة ، وأحمره أسوده والزبيب ، وأنواعه

 بن أحمد وكان. الزكاة في بعض إلى ابعضھ وغيرھا القطنية:  كلھا الحبوب تضم:  الليث وقال. ثور وأبي ومحمد يوسف

 .الشافعي بقول فيھا يقول أمره آخر في كان ثم ، بعض إلى بعضھا الحبوب وضم ، الورق إلى الذھب ضم عن يجبن حنبل

 حصاده في منه ربه أعطاه وما ، عليه حسب أفرك بعدما أو صالحه بدو بعد ربه منه استھلكه وما:  مالك قال:  عشرة الثامنة

 فيما إال الزكاة يوجبون وال ، ذلك في يخالقونه الفقھاء وأكثر. عليه وحسب ذلك تحرى ، التقاطه في الزيتون ومن ، وجذاذه

 ، عليه يحسب فال وأھله ھو فريك من أكل وما ، النفقة قبل بھا يبدأ:  الحبوب زكاة في الليث قال. الدرس بعد يده في حصل

 وأھله ھو يأكله ما الحائط لرب الخارص يترك:  الشافعي وقال. عليھم يخرص فال يأكلونه الحائط ألھل يترك الذي بمنزلة

:  تعالى هللا بقول وافقه ومن الشافعي احتج:  عمر أبو قال. عليه يحسب لم رطب وھو أكله وما. عليھم يخرصه ال ، رطبا

 بقوله واحتجوا. اآلية بھذه الحصاد قبل بالمأكول يحتسب ال أنه على ستدلواوا. } َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  ِمنْ  ُكلُوا{

 يحسب لم الدرس عند منه والبقر الدواب أكلت وما" . الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإن الثلث فدعوا خرصتم إذا: " السالم عليه

 .وغيره مالك عند صاحبه على شيء منه

 من بيع ما وكذا. حبا زكاته وأخرجت يابسا ذلك مقدار تحري ؛ أخضر والجلبان صوالحم الفول من بيع وما:  عشرة التاسع

 .ثمنه من يخرج:  وقيل. وتمرا زبيبا الخرص ذلك على زكاته وأخرجت يابسا وخرص وتوخي أعتبر أخضر الثمر
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 ، يعصر ال الذي زيتونھا وكذلك ، وبلحھا مصر كعنب العنب من يتزبب وال النخل ثمر من يتتمر ال ما وأما:  عشرين الموفية

 ، درھم مائتي أو مثقاال عشرين ثمنه بلوغ فيه يراعى وال ، صاحبه ذلك غير يكلف ال ، ثمنه من زكاته تخرج:  مالك فقال

 أكله إذا تمرا وسطه من عشره نصف أو عشره يخرج:  الشافعي وقال. فأكثر أوسق خمسة يبلغه أنه يرى ما إلى ينظر وإنما

 .عموهأط أو رطبا أھله

 واألنھار السماء سقت فيما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر ابن عن داود أبو روى:  والعشرون الحادية

 وھو" . العشر فيه سيحا يشرب كان إن وكذلك العشر نصف النضح أو بالسواني سقي وفيما ، العشر بعال كان أو والعيون

 بالسيح يشرب كان فإن. النسائي خرجه ، الحديث في مذكور السيح ولفظ. السكيت ابن قال ؛ األرض وجه على الجاري الماء

 أنه اللخمي الحسن أبو ورأى. المذھب من المشھور على ؛ كالسماء فھو له يكتريه وإنما ماء يملك ال األرض رب لكن

 الحكم فيتعلق ؛ أكثر وكان وحيي عالزر به تم ما إلى ينظر:  مالك فقال ؛ بدالية ومرة السماء بماء مرة سقي فلو كالنضح؛

 فإن بالناضح السنة بقية فسقي انقطع ثم بالعيون سنة نصف سقي إذا:  وھب ابن عنه وروى. عنه القاسم ابن رواية ھذه. عليه

 واحد يزكى:  الشافعي وقال. حياته به تمت بالذي زكاته:  مرة وقال. العشر نصف اآلخر والنصف ، عشرا زكاته نصف عليه

! للنضح العشر وسدس السماء لماء العشر ثلثا فيه فيكون ؛ بالسماء وأربعة بالنضح شھرين يشرب أن مثاله. بحسابه امنھم

 وال ، فيزكى األغلب إلى ينظر:  يوسف وأبو حنيفة أبو وقال. قتيبة بن بكار يفتي كان وبھذا. بحساب ونقصى زاد ما وھكذا

 أنه يومين أو يوما المطر بماء سقاه لو أنه على الجميع اتفق قد:  الطحاوي الق. الشافعي عن وروي. ذلك سوى ما إلى يلتفت

 .أعلم وهللا ، باألغلب االعتبار أن على فدل ؛ حصة لذلك يجعل وال ، به اعتبار ال

 من ملةج" البقرة" في مضى وقد. له هللا يفتح ما على منھا بأكثر يأتي غيرنا ولعل ، اآلية ھذه أحكام من جملة فھذه:  قلت

 . والحمد ، اآلية ھذه معنى

 الحديث ھذا في يذكر لم:  الكناني حمزة قال. النسائي فخرجه" صدقة تمر وال حب في ليس: " وسلم عليه هللا صلى قوله وأما

 صلى النبي عن أحد يروھا لم السنة وھذه:  قال. العاص بن سعيد ولد من قرشي ثقة وھو ، أمية بن إسماعيل غير" حب في"

 ، بالقبول الجميع تلقاھا جليلة سنة وھذه ، حمزة قال كما ھو:  عمر أبو قال. الخدري سعيد أبي غير أصحابه من وسلم عليه هللا

 عليه هللا صلى النبي عن جابر روى وقد. سعيد أبي غير محفوظ ثابت وجه من وسلم عليه هللا صلى النبي عن أحد يروھا ولم

 .حسن بإسناد ھريرة أبي حديث من وجدناه قدو ، غريب ولكنه ، ذلك مثل وسلم

 أي ؛ فسرفتكم طلبتكم:  قوما أراد أعرابي وقال. الخطأ اللغة في اإلسراف} ُتْسِرفُوا َوال{:  تعالى قوله:  والعشرون الثالثة

 :  الشاعر وقال. موضعكم أخطأت

 سرف أننا فأجبنا أسرفتم...  تخبطھم والخيل قائلھم وقال

 بن علي قال. فيھا أسرف قد ألنه ؛ الحرة وقعة صاحب المري عقبة بن مسلم لقب ومسرف. التبذير:  قةالنف في واإلسراف

 :  العباس بن عبدهللا
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 اللكيعه وبني مسرف كتائب...  جاءت يوم ذماري منعوا ھم

 بن إياس قول ونحوه. الفرج بن أصبغ قاله ؛ حقه غير في تضعوه ثم حقه بغير الشيء تأخذوا ال:  اآلية من المقصود والمعنى

 ال وما حقكم فوق تأخذوا ال:  يقول ، للوالة خطاب ھو:  زيد ابن وقال. وإسراف سرف فھو هللا أمر به جاوزت ما:  معاوية

 ذھبا قبيس أبو كان لو:  مجاھد وقال". كمانعھا الصدقة في المعتدي: " السالم عليه قوله يحتملھما والمعنيان. الناس على يجب

 ال:  لحاتم قيل المعنى ھذا وفي. مسرفا كان هللا معصية في مدا أو درھما أنفق ولو ، مسرفا يكن لم هللا طاعة في قهفأنف لرجل

 .الخير في سرف ال:  فقال ؛ السرف في خير

 يوم في قسمھا ثم فجذھا نخلة خمسمائة إلى عمد شماس بن قيس بن ثابت أن عباس ابن روى ما يرده ؛ ضعيف وھذا:  قلت

 جبل بن معاذ جذ:  قال جريج ابن عن عبدالرزاق وروى. كله تعطوا ال أي} ُتْسِرفُوا َوال{ فنزلت ؛ شيئا ألھله يترك ولم واحد

 فتقعدوا أموالكم تعطوا ال أي} ُتْسِرفُوا َوال{:  السدي قال. } ُتْسِرفُوا َوال{ فنزل:  شي منه يبق لم حتى يتصدق يزل فلم نخله

 هللا حق عن قصرت ما اإلسراف:  قال} ُتْسِرفُوا َوال{:  تعالى قوله عن سئل أنه سفيان أبي بن معاوية عن وروي. فقراء

 .تعالى

 ؛ ھذا خالف والعدل ، السرف حكم في ، داخلين المساكين حق إخراج ومنه المال بجميع الصدقة تكون ھذا فعلى:  قلت

 عليه متوكال با غنيا النفس قوي يكون أن إال" غنى ظھر عن كان ما الصدقة خير: " السالم عليه قال كما ويبقي فيتصدق

 من األحوال بعض في يعن وما زكاة من عليه الواجب الحق يخرج وكذلك ، ماله بجميع يتصدق أن فله ، له عيال ال منفردا

 يقدر ما والسرف. حالصال إلى رده على يقدر لم ما اإلسراف:  أسلم بن زيد بن عبدالرحمن وقال. المال في المتعينة الحقوق

 :  جرير قال. والجھل الغفلة والسرف ، واإلفراط التبذير اإلسراف:  شميل بن النضر وقال. الصالح إلى رده على

 سرف وال من عطائھم في ما...  ثمانية يحدوھا ھنيدة أعطوا

 :  طرفة قال. غافله الفؤاد مخطئ أي ، الفؤاد سرف ورجل. خطأ:  ويقال ، إغفال أي

 شتمي سحابة بماء عسال...  يرى الفؤاد سوف أامر إن

ً  َحُمولَةً  اأْلَْنَعامِ  َوِمنَ { 142:  اآلية ا ُكلُوا َوَفْرشا ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ بُِعوا َوال هللاَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  }ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

ً  َحُمولَةً  اأْلَْنَعامِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله  ثالثة األنعام في وللعلماء. األنعام من وفرشا حمولة وأنشأ أي. تقدم ما على طفع} َوَفْرشا

 وغنم بقر معھا كان وإذا ، وحدھا اإلبل األنعام أن:  الثاني. بيانه" النحل" في وسيأتي ؛ خاصة اإلبل األنعام أن:  أحدھا:  أقوال

 صحة على ويدل. الحيوان من وجل عز هللا أحله ما كل اماألنع:  يحيى بن أحمد قال أصحھا وھو:  الثالث. أيضا أنعام فھي

 عن ؛ والعمل الحمل أطاق ما والحمولة. تقدم وقد] 1:  المائدة[} َعلَْيُكمْ  ُيْتلَى َما إاِلَّ  اأْلَْنَعامِ  َبِھيَمةُ  لَُكمْ  أُِحلَّتْ {:  تعالى قوله ھذا

 ، زيد أبي عن ؛ بعير أو بغل أو حمار من الحي عليه احتمل ما كل:  وقيل. باإلبل اللفظ يختص:  قيل ثم. وغيره مسعود ابن

 .تكن لم أو األحمال عليه كانت سواء
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 :  عنترة قال

 الحمحم حب تسف الديار وسط...  أھلھا حمولة إال راعني ما

 للجبان ةفروق وامرأة فروقة رجل:  قولك نحو ؛ والمذكر المؤنث فيھا استوى الفاعل بمعنى كانت إذا الفاء بفتح وفعولة

 والمؤنث المذكر بين فرق المفعول بمعنى كانت فإذا. له جمع وال ؛ يحجا لم إذا صرورة وامرأة صرورة ورجل. والخائف

 ، الھوادج عليھا التي اإلبل فھي" ھاء بال بالضم" الحمول وأما. األحمال" : الحاء بضم" والحمولة. والركوبة كالحلوبة بالھاء

ً {. زيد أبي عن ؛ يكن لم أو نساء فيھا كان :  النحاس. الغنم:  والفرش. والبقر اإلبل من الحمولة:  الضحاك قال} َوَفْرشا

ً  َحُمولَةً {:  قوله من بدل} َثَماِنَيةَ { فـ:  قال} أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ {:  بقول القول ھذا لصاحب واستشھد  الحمولة:  الحسن وقال. } َوَفْرشا

 وقال. الغنم:  والفرش. والحمير والبغال والخيل والبقر اإلبل من حمل ما كل الحمولة:  عباس ناب وقال. الغنم:  والفرش. اإلبل

 للطافة فرشا سميت ؛ والعجاجيل والفصالن الغنم مثل ؛ ومحلب لحمه يؤكل ما والفرش ، يركب ما الحمولة:  زيد ابن

 :  الراجز قال .الناس يتوطؤھا التي المستوية األرض وھي ، الفرش من وقربھا أجسامھا

 مشا يوم كل في أمشھا...  وفرشا حمولة أورثني

 :  آخر وقال

 الحجل وربات والحموالت...  أنعامكم من الفرش وحوينا

. بثا بثھا أي ، فرشا هللا فرشھا:  قولھم من ؛ به سمي مصدرا يكون أن ويحتمل:  قال. بجمع له أسمع لم:  األصمعي قال

 اتساع:  البعير رجل في والفرش. الواسع الفضاء:  والفرش. فرش إذا الزرع:  والفرش. بيتال متاع من المفروش:  والفرش

ً {:  تعالى قوله يرجع وقد. مشترك لفظ فھو ؛ أنبسط الشيء وافترش. محمود وھو ، قليل  ومن:  النحاس قال. ھذا إلى} َوَفْرشا

. ويتمھد يجلس مما والصوف الجلود من وجل عز هللا خلقه ام والفرش. للحمل المذللة المسخرة الحمولة أن فيھما قيل ما أحسن

 .تقدم قد اآلية وباقي

أْنِ  ِمنَ  أَْزَواجٍ  َثَمانَِيةَ { 144 - 143:  اآلية َكَرْينِ  قُلْ  اْثَنْينِ  اْلَمْعزِ  َوِمنَ  اْثَنْينِ  الضَّ مَ  آلذَّ ا اأْلُْنَثَيْينِ  أَمِ  َحرَّ  أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشَتَملَتْ  أَمَّ
 ُ ُئونِي ْنَثَيْينِ اأْل َكَرْينِ  قُلْ  اْثَنْينِ  اْلَبَقرِ  َوِمنَ  اْثَنْينِ  اأْلِبِلِ  َوِمنَ  ، َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  بِِعْلمٍ  َنبِّ مَ  آلذَّ ا اأْلُْنَثَيْينِ  أَمِ  َحرَّ  َعلَْيهِ  اْشَتَملَتْ  أَمَّ

اُكمُ  إِذْ  ُشَھَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ  اأْلُْنَثَيْينِ  أَْرَحامُ  ُ  َوصَّ ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ  بَِھَذا هللاَّ ً  هللاَّ َ  إِنَّ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  النَّاسَ  لُِيِضلَّ  َكِذبا  َيْھِدي ال هللاَّ
الِِمينَ  اْلَقْومَ    } الظَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 .الكسائي عن ؛} أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ { أوأنش أي ، مضمر بفعل منصوب" ثمانية"} أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ {:  تعالى قوله:  األولى

 ؛} ُكلُوا{بـ منصوبا يكون:  سليمان بن علي األخفش وقال". وفرشا حمولة" من البدل على منصوب ھو:  سعيد األخفش وقال

 واكل بمعنى منصوبا يكون أن ويجوز. الموضع على} َما{ من البدل على منصوبا يكون أن ويجوز. أزواج ثمانية لحم كلوا أي
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أْنِ  ِمنَ  أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ { المباح  اأْلَْنَعامِ  َھِذهِ  ُبُطونِ  فِي َما{:  قالوا حيث وأصحابه عوف بن مالك في اآلية ونزلت. } اْثَنْينِ  الضَّ

مٌ  لُِذُكوِرَنا َخالَِصةٌ   من بمنزلة يكونوا لئال ؛ ھمل أحله ما على اآلية بھذه والمؤمنين نبيه وجل عز هللا فنبه} أَْزَواِجَنا َعلَى َوُمَحرَّ

 َثَماِنَيةَ {:  فقول. وتر أو شفع ، زكا أو خسا:  يقال كما. فرد أو زوج:  يقال ؛ الفرد خالف والزوج. تعالى هللا أحله ما حرم

 ظلف ويقع. زوج ولألنثى زوج للذكر فيقال ، زوجا يسمى آخر إلى يحتاج العرب عند فرد وكل. أفراد ثمانية يعني} أَْزَواجٍ 

. حمام زوجي اشتريت:  وتقول. سواء وھما سيان ھما:  يقال كما ؛ زوج وھما ، زوجان ھما يقال ؛ ولالثنين للواحد الزوج

 .وأنثى ذكرا تعني وأنت

أْنِ  ِمنَ {:  تعالى قوله:  الثانية  واألنثى. ضائن جمع وھي ، الغنم من الصوف ذوات:  والضأن. واألنثى الذكر أي} اْثَنْينِ  الضَّ

 في يقال كما. ضئين فيه ويقال. وعبيد كعبد ؛ ضئين:  جمعه في وقيل. له واحد ال جمع ھو:  وقيل. ضوائن والجمع ، ئنةضا

أَنِ  ِمنَ { مصرف بن طلحة وقرأ. اتباعا الضاد كسرت ، شعير:  شعير  عند مسموعة لغة وھي ، الھمزة بفتح} اْثَنْينِ  الضَّ

 من{ عثمان بن أبان وقرأ. المعز في واإلسكان الفتح وكذلك. حلق حرف ثانيه ما كل في الكوفيين عند مطرد وھو. البصريين

أْن  وأبو عامر ابن وقرأ. األكثر قراءة وھي}اثنين الَمْعز َوِمنَ {. أبي حرف وفي. باالبتداء رفعا} اثنان المعز وِمن اْثَنانِ  الضَّ

 فھذا ؛ معيز:  الجمع في قولھم ھذا على ويدل. باإلسكان والضأن المعز العرب كالم في األكثر:  النحاس قال. بالفتح عمرو

 :  القيس امرؤ قال. وعبيد عبد:  يقال كما. معز جمع

 الحنان ذا حنانك معيزھم...  جرم بن شمجى بنو ويمنحھا

 معزال وكذلك ، جنس اسم وھو ، القصار واألذناب األشعار ذوات وھي ، الضأن خالف الغنم من والمعز. وضئين ضأن ومثله

 والجمع ، العنز وھي ماعزة واألنثى. وتجر وتاجر وصحب صاحب مثل ؛ ماعز المعز وواحد. والمعزى واألمعوز والمعيز

 على ويفضلھا اللبن بكثرة إبال يصف الفقعسي محمد أبو قال. المعزى صاحب والمعاز. معزاھم كثرت القوم وأمعز. مواعز

 :  الزمان شدة في الغنم

 باللعوق المعاز رضي إذ...  ممحوقبال ليس كليال يكلن

 قُلْ {. جد:  أمره في الرجل واستمعز. أيضا والمعزاء ؛ الحصى الكثير الصلب المكان:  واألمعز. األرض من الصالبة والمعز

َكَرْينِ  مَ  آلذَّ مَ { بـ منصوب} َحرَّ ا{ وكذا. عليه عطف} اأْلُْنَثَيْينِ  أَمِ {. }َحرَّ  بين للفرق مدة الوصل ألف مع وزيدت. } اْشَتَملَتْ  أَمَّ

 :  قال كما. االستفھام على تدل} أَمِ { ألن الھمزة حذف ويجوز. والخبر االستفھام

 تبتكر أم الحي من تروح

 َخالَِصةٌ  اأْلَْنَعامِ  َھِذهِ  ُبُطونِ  فِي َما{:  وقولھم. معھا ذكر وما البحيرة أمر في المشركين على احتجاج اآلية:  العلماء قال:  الثالثة

مٌ  لُِذُكوِرَنا  ، يناظرھم بأن السالم عليه نبيه أمر تعالى هللا ألن ؛ العلم في المناظرة إثبات على فدلت. } أَْزَواِجَنا َعلَى َوُمَحرَّ

 .به القول بطل النص عليه ورد إذا القياس بأن دليل وفيھا. والقياس بالنظر القول إثبات وفيھا. قولھم فساد لھم ويبين
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 كان إن لھم قل:  والمعنى. علتھم بطرد وأمرھم ، الصحيحة بالمقايسة أمرھم تعالى هللا ألن ؛" النقض عليه ورد إذا: " ويروى

 من يعني ، األنثيين أرحام عليه اشتملت ما حرم كان الن. حرام أنثى فكل اإلناث حرم كان الن. حرام ذكر فكل الذكور حرم

 علتھم انتقاض فبين ، فيھا العلة لوجود حرام إذا فكلھا مولود وكلھا. أنثى وأ كان ذكرا ، حرام مولود فكل ، والمعز الضأن

 التحريم ھذا أين من ، عندكم كان إن بعلم أي} بِِعْلمٍ  َنبُِّئوِني{ عليه افتراء ذلك من فعلوه ما أن سبحانه هللا فأعلم ؛ قولھم وفساد

} ُشَھَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ { سبق كما بعده وما} اْثَنْينِ  اأْلِِبلِ  َوِمنَ {:  في والقول. الكتب يقرؤون ال ألنھم ؛ عندھم علم وال ؟ افتعلتموه الذي

 ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ {:  تعالى هللا فقال. هللا أمر كذا:  فقالوا االفتراء في أخذوا الحجة لزمتھم ولما. ھذا حرم قد هللا شاھدتم ھل أي

ً  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى  .دليل عليه يقم لم ما قالوا إذ ؛ كذبوا أنھم بين} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  النَّاسَ  لُِيِضلَّ  َكِذبا

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { 145:  اآلية ما ً  أَوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعَلى ُمَحرَّ ً  َدما  َفإِنَّهُ  ِخْنِزيرٍ  لَْحمَ  أَوْ  َمْسفُوحا
ً  أَوْ  ِرْجسٌ  ِ  لَِغْيرِ  أُِھلَّ  فِْسقا  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َربَّكَ  َفإِنَّ  َعادٍ  َوال َباغٍ  َغْيرَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ  بِهِ  هللاَّ

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ {:  تعالى قوله ما  فيما أجد ال محمد يا:  والمعنى. حرم بما اآلية ھذه في وجل عز هللا أعلم} ُمَحرَّ

 ھذه غير محرم الوقت ذلك في الشريعة في يكن ولم. مكية واآلية. بشھوتكم تحرمونه ما ال ، األشياء ھذه إال حرمام إلي أوحي

. ذلك وغير والخمر والنطيحة والمتردية والموقوذة كالمنخنقة المحرمات في وزيد. بالمدينة" المائدة" سورة نزلت ثم ، األشياء

 .الطير من مخلب ذي وكل السباع من ناب ذي كل أكل ةبالمدين عليه هللا صلى هللا رسول وحرم

 حرمه محرم وكل ، مكية آلية ھذه أن من إليه أشرنا ما:  األول:  أقوال على وتأويلھا اآلية ھذه حكم في العلماء اختلف وقد

. السالم عليه نبيه سانل على وجل عز هللا من حكم زيادة فھو ؛ إليھا مضموم الكتاب في جاء أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ {:  قوله مع خالتھا وعلى عمتھا على المرأة نكاح ونظيره. واألثر والفقه ، النظر أھل من العلم أھل أكثر ھذا على

 وقد] 282:  البقرة[} َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجلَْينِ  َيُكوَنا لَمْ  َفإِنْ {:  قوله مع الشاھد مع باليمين وكحكمه] 24:  النساء[} َذلُِكمْ  َوَراءَ 

 وقيل. صحيح حديث وھو ، مالك أخرجه" حرام السباع من ناب ذي كل أكل" السالم عليه بقوله منسوخة إنھا:  قيل وقد. تقدم

 ال:  مالك قال. خالفه عنھم وروي ، وعائشة عمر وابن عباس ابن عن يروى قول وھو فيھا ما إال حرام وال محكمة اآلية: 

 ما إال وغيره الحيوان من شيء كل تحليل اآلية ھذه تضمنت:  منداد خويز ابن وقال. اآلية ھذه في ذكر ما إال بين رامح

 اإلنسان سوى ما الحيوان وسائر السباع لحوم إن:  قلنا ولھذا. الخنزير ولحم المسفوح والدم الميتة من اآلية في استثني

. الدليل عليه دل ما إال ، اآلية ھذه من أخذا ؛ عنه مسكوت كل تحليل الشافعي بنى ليھاوع:  الطبري الكيا وقال. مباح والخنزير

 سعيد عن الشافعي روى وقد. الشافعي مذھب وھذا. مخصوصا الجواب فوقع بعينه شيء عن سأل لمن جواب اآلية إن:  وقيل

. األشياء تلك من المحرمات عن فأجابھم وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول عنھا سألوا أشياء اآلية ھذه في:  قال أنه جبير بن

 بتحريم ذلك بعد وحي حدوث يمتنع ال ثم ، نزوله ووقت الوحي حال الحال ھذه ، في أي إلى أوحي فيما أجد ال أي:  وقيل

 يوم موسل عليه هللا صلى النبي على نزلت ، األكثرين قول في مكية وھي مدنية اآلية ھذه أن العربي ابن وزعم. أخر أشياء

 .أميل وإليه ، فيھا ما إال محرم فال ، محكمة فھي ناسخ بعدھا ينزل ولم] 3:  المائدة[} ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ { عليه نزل
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 ْواَتَعالَ  قُلْ {:  تعالى قوله إال مكية" األنعام" سورة أن في اإلجماع عبدالبر بن عمر أبو ذكر وقد. غيره قال رأيته ما وھذا:  قلت

مَ  َما أَْتلُ   بالمدينة الخمر تحريم فنزل. جمة وسنن كثير قرآن بعدھا نزل وقد ، اآليات الثالث] 151:  األنعام[} َعلَْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّ

 بن إسماعيل قال. بالمدينة منه كان إنما السباع من ناب ذي كل أكل عن السالم عليه نھيه أن على وأجمعوا". المائدة" في

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ {:  قوله نزول بعد بالمدينة كان أمر أنه على يدل كله وھذا : إسحاق ما  .مكي ذلك ألن} ُمَحرَّ

 ؛ السباع من ناب ذي كل أكل عن بالنھي الواردة األحاديث ظاھر عن جماعة فعدل. العلماء بين الخالف مثار ھو وھذا:  قلت

 وأما. األحاديث تلك على راجحة أو تقدمھا لما ناسخة إما ألنھا ؛ أولى بھا فاألخذ ظاھر فيھا والحصر عنھا متأخرة ألنھا

 على الرد بھا قصد اآلية ھذه وأن ، الھجرة قبل نزلت ؛ مكية" األنعام" سورة أن عندھم وثبت لھم فظھر بالتحريم القائلون

 وغيرھا، البغال ولحوم اإلنسية كالحمر كثيرة أمورا حرم ذلك بعد ثم ، والحامي والوصيلة والسائبة البحيرة تحريم في الجاھلية

 يحرم أال" فيھا ما إال محرم ال: " قال من قول على ويلزم:  عمر أبو قال. الطير من مخلب ذي وكل السباع من ناب ذي وكل

 العنب خمر تحريم على مسلمينال إجماع وفي. المسلمين جماعة عند المحرمة الخمر وتستحل ، عمدا عليه هللا اسم يذكر لم ما

 نزل قد مما" األنعام" سورة في ما غير محرما إليه أوحي فيما وجد قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن على واضح دليل

 نھيه من ورد لما ؛ محرمة ھي:  مرة فقال والبغال والحمير السباع لحوم في مالك عن الرواية اختلفت وقد. القرآن من بعدھا

 لظاھر ؛ المدونة ظاھر وھو ، مكروھة ھي:  مرة وقال. الموطأ في ما على قول من الصحيح وھو ، ذلك عن لسالما عليه

 عمرو رواية من البخاري روى. األوزاعي قول وھو ، أكلھا إباحة من وعائشة عمر وابن عباس ابن عن روي ولما ؛ اآلية

 قد:  فقال ؟ األھلية الحمر لحوم عن نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يزعمون إنھم زيد بن لجابر قلت:  قال دينار بن

 إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ {وقرأ ، عباس ابن البحر ذلك أبى ولكن ؛ بالبصرة عندنا الغفاري عمرو بن الحكم ذلك يقول كان

 ً ما  ندع ال:  فقال الخشني ثعلبة أبي حديث:  له فقيل. ابھ بأس ال:  فقال السباع لحوم عن سئل أنه عمر ابن عن وروي. }ُمَحرَّ

 عائشة كانت:  القاسم وقال ؛ اآلية ھذه فتال واألسد الفيل لحم عن الشعبي وسئل. ساقيه على يبول أعرابي لحديث ربنا هللا كتاب

 إَِليَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { اآلية ھذه وتتلو ، حالل ذلك:  السباع من ناب ذي كل حرم يقولون الناس سمعت لما تقول

 ً ما . يحرمھا فال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يراھا ثم الدم من أصفر ماؤھا ليكون البرمة كانت إن:  قالت ثم} ُمَحرَّ

 القاضي أشار وقد. عليھا معطوف إليھا مضموم اآلية بعد المحرمات من ورد ما وإن ، بذكره بدأنا ما الباب ھذا في والصحيح

 فقال ؛ نزل ما آخر من اآلية ھذه أن عباس ابن عن روي:  قال أحكامه في ذكر ما خالف قبسه في ھذا إلى العربي بن بكر بوأ

 وأبو والشافعي مالك منھم األمصار فقھاء وعند. السباع أكل يكره لكنه ، حالل عداھا ما كل إن:  أصحابنا من البغداديون

 إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ {:  قوله بعد الزيادة تقع أن يمتنع وليس ، حرام السباع نم ناب ذي كل أكل أن وعبدالملك حنيفة

 ً ما  الكفر فذكر" ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما ؛ فيھا الدليل من يرد بما. } ُمَحرَّ

 وصل بما يخبر إنما وسلم عليه هللا صلى النبي إذ ، األدلة من ورد بما عشرة القتل أسباب إن:  علماؤنا قال ثم. والقتل والزنى

:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبت وقد. ويقدم وينسخ ويثبت يشاء ما يمحو وھو ؛ تعالى الباري عن العلم من إليه

 مسلم وروى. الطير من مخلب وذي السباع نم ناب ذي كل أكل عن نھى أنه روي وقد" حرام السباع من ناب ذي كل أكل"

 صريح ھو السباع من ناب ذي كل وتحريم أصح واألول" الطير من مخلب ذي كل أكل عن نھي: " مالك عن معن عن

:  قال بأن ذلك بعد وعقبه الحديث ذكر ثم. السباع من ناب ذي كل أكل تحريم:  قال حين الموطأ في مالك ترجم وبه المذھب
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 أن من يمنعنا ال" نزل ما أواخر من اآلية ھذه" مالك فقول:  القشيري قال. األثر مع أطرد العمل أن فأخبر. دناعن األمر وھو

 أكل عن صلى هللا رسول ونھى ، الخبائث وحرم الطيبات هللا أحل وقد ، اآلية ھذه بعد األشياء ھذه بعض تحريم ثبت:  نقول

 على يدل والذي. خيبر عام األھلية الحمر لحوم عن ونھى ، الطير نم مخلب ذي كل أكل وعن ، السباع من ناب ذي كل

 .اآلية ھذه في مذكورا ليس مما والحمر المستقذرة والحشرات والبول العذرة تحريم على اإلجماع التأويل ھذا صحة

ً {:  تعالى قوله:  الثانية ما  فإنھا مسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على وردت إذا التحريم لفظة:  عطية ابن قال} ُمَحرَّ

 الكراھة حيز في الغاية دون تقف أن اللغة بحسب أيضا وصالحة ، والمنع الحظر غاية المذكور بالشيء تنتھي أن صالحة

 وجب األحاديث ألفاظ فيه تضطرب ولم منھم الكل وأجمع المتأولين الصحابة من التسليم قرينة به اقترنت فما ؛ ونحوھا

 وما. الخمر تحريم صفة وھذه ، والدم والميتة بالخنزير ولحق ، والمنع الحظر من الغاية وصل قد يمهتحر يكون أن بالشرع

 من ناب ذي كل أكل: " السالم عليه كقوله باألحاديث علمھم مع فيه األئمة واختلفت األحاديث ألفاظ اضطراب قرينة به اقترنت

 ومن الصحابة اختلفت ثم ، السباع من ناب ذي كل أكل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھي ورد وقد" . حرام السباع

 اقترنت وما. ونحوھا الكراھة ھو الذي المنع على التحريم لفظ يحمل أن ينظر لمن الوجوه لھذه فجاز ، ذلك تحريم في بعدھم

 بعضھم وتأول ، نجس ألنه ذلك الحاضرين الصحابة بعض فتأول اإلنسية الحمر لحوم السالم عليه كتحريمه التأويل قرينة به

 ينظر لمن فجائز ؛ لحمھا تحريم في االختالف األمة في وثبت. المحض التحريم بعضھم وتأول ، الناس حمولة تفنى لئال ذلك

 .وقياسه اجتھاده بحسب نحوھا ونحوھا الكراھة ھو الذي المنع على التحريم لفظ يحمل أن العلماء من

 الخبيث جوھره أبدى ألنه ، يؤكل ال الحمار إن:  قيل وقد. تقدم ما على الخالف سبب وفي الباب ھذا في حسن عقد وھذا:  قلت

 الخنزير إال لوط قوم عمل يعمل الدواب من شيء ليس:  سيري بن محمد قال. رجسا فسمي ؛ وتلوط ذكر على نزا حيث

 .األصول نوادر في الترمذي ذكره ؛ والحمار

 فبعث ، أشياء ويتركون أشياء يأكلون الجاھلية أھل كان:  قال عباس ابن عن الشعثاء أبي عن دينار بن عمرو روى:  الثالثة

 عفو، فھو عنه سكت وما حرام فھو حرم وما حالل فھو أحل فما ؛ حرامه وحرم حالله وأحل كتابه وأنزل السالم عليه نبيه هللا

 عبدهللا بن عبيدهللا عن الزھري وروى. اآلية ھذه بظاھر مباح فھو تحريمه يبين لم ما يعني. اآلية} أَِجدُ  ال قُلْ { اآلية ھذه وتال

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { قرأ أنه عباس بن ما  الجلد فأما ؛ اللحم وھو منھا يؤكل ما ، أكلھا الميتة من حرم إنما:  قال} ُمَحرَّ

 فلم وسلم عليه هللا صلى النبي صحبت:  قال أبيه عن تلب بن ملقام عن داود أبو وروى. فحالل والشعر والصوف والعظم

 :  الشاعر قال ؛ ونحوھا. والقنافذ والضباب كاليرابيع األرض دواب صغار:  الحشرة. تحريما األرض لحشرة أسمع

 الحشرات يأكل لديكم غريبا...  يكن ومن عمرو أم يا الُربى أكلنا

 أنھا على دليل" تحريما لھا ل أسمع لم" قوله في وليس:  خطابيال قال. الفأرة وھي ربية جمع والربى. ودرج دب ما أي

 فرخص ؛ الحشرات من ونحوھما وبار والجمع والوبر اليربوع في الناس اختلف وقد. سمعه قد غيره يكون أن لجواز مباحة؛

 وأصحاب وحماد والحكم سيرين ابن وكرھه بالوبر بأس ال:  الشافعي قال. ثور وأبو والشافعي وعطاء عروة اليربوع في

 بأكل بأس ال مالك وقال:  عمرو أبو وحكى. أدري ال:  فقال أنس بن مالك عنه وسئل. القنفذ الرأي أصحاب وكره. الرأي
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ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { فتال عمر ابن عنه وسئل. الشافعي عن وحكاه ؛ بأسا به يرى ال ثور أبو وكان. القنفذ ما } ُمَحرَّ

 ابن فقال" . الخبائث من خبيثة: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي عند ذكر:  يقول ھريرة أبا سمعت عنده شيخ فقال ؛ اآلية

 الضب بأكل بأس ال:  مالك وقال. داود أبو ذكره. قال كما فھو ھذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كان إن:  عمر

 والفأر والعقارب األفاعي وكذلك. واألوزاعي ليلى أبي ابن قول وھو ؛ ذكيت ذاإ الحيات أكل عنده وجائز. والورل واليربوع

 موته:  قال ألنه ؛ مالك قول في ودودھا وعقاربھا األرض خشاش بأكل بأس وال:  القاسم ابن وقال. والضفدع والقنفذ والعظاية

 .ونحوه روالتم الجبن ودود النحل فراخ بأكل بأس ال:  مالك وقال. يفسده ال الماء في

 عنه سكت وما حرام فھو حرم وما حالل فھو هللا أحل ما:  الدرداء وأبي عباس ابن وقول ، تلب بن ملقام حديث له والحجة

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { وقرأت ، بحرام ھي ما:  الفأرة في عائشة وقالت. عفو فھو ما  المدينة أھل علماء ومن. }ُمَحرَّ

 قتله يجوز ما وكل. أشبھه وما والفأر واألوزاغ الحيات مثل ؛ وھوامھا األرض خشاش من شيء كل أكل جيزوني ال جماعة

. وغيرھم وأصحابه حنيفة وأبي والشافعي وعروة شھاب ابن قول وھو. فيه عندھم الذكاة تعمل وال ، أكله ھؤالء عند يجوز فال

 الضبع يؤكل وال:  وقال. سبع ألنه الوحشي وال األھلي الھر وال ، كلھا الوحش سباع من شيء وأصحابه مالك عند يؤكل وال

 وقال. يأكل لم وما منھا الجيف أكل ما ، وغيرھا والعقبان والنسور الرخم:  كلھا الطير سباع بأكل بأس وال ، الثعلب وال

 وأنكر ، الطير سباع أكل يكره العلم أھل من أحدا يجد لم أنه مالك وحجة. الرخم يكرھون أنھم إال ، حالل كله الطير األوزاعي

 بأس ال:  قال أنه أشھب عن وروي". الطير من مخلب ذي كل أكل عن نھى أنه: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث

 .والثعلب الضبع أكل وأصحابه النعمان وكره. الشافعي منه ومنع ، الشعبي قول وھو ؛ ذكي إذا الفيل بأكل

 ذي كل أكل عن النھي عموم ، مالك وحجة. الضباع يأكل كان أنه وقاص أبي بن سعد عن وروي ، الشافعي ذلك في ورخص

 حديث به يعارض مما أكلھا إباحة في النسائي خرجه الذي الضبع حديث وليس. سبع من سبعا يخصى ولم ، السباع من ناب

 أثبت ھو من خالفه إذا به يحتج ممن وال ، لعلما بنقل مشھورا وليس ، عمار أبي بن عبدالرحمن به أنفرد حديث ألنه ؛ النھي

 الثقات األئمة من جماعة ذلك وروى. متواترة طرق من السباع من ناب ذي كل أكل عن النھي روي وقد:  عمر أبو قال. منه

 لنھي القرد أكل يجوز ال أنه على المسلمون أجمع:  عمر أبو قال. عمار أبي ابن حديث بمثل يعارضوا أن ومحال ، األثبات

 ذكره ما إال أكله في رخص أحدا علمت وما:  قال. فيه منفعة ال ألنه بيعه يجوز وال ، أكله عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .األنعام بھيمة من ليس:  فقال القرد أكل عن مجاھد سئل. أيوب عن معمر عن عبدالرزاق

 فعلى:  قال. عدل ذوا به يحكم:  فقال الحرم في يقتل القرد عن سئل أنه عطاء عن روينا:  قال أنه المنذر ابن ذكر:  قلت

 مذھب على للروياني" المذھب بحر" وفي. الصيد غير قتل من على يجب ال الجزاء ألن ؛ لحمه أكل يجوز عطاء مذھب

 بيعه يجوز ريحش ابن عن الكشفلي وحكى. المتاع لحفظ به وينتفع يعلم ألنه القرد بيع يجوز الشافعي وقال:  الشافعي اإلمام

 مثل عندي كله الناب وذو والفيل والكلب:  عمر أبو قال. الصبيان به تفرح قال ؟ به االنتفاع وجه وما:  له فقيل. به ينتفع ألنه

 لحم يأكل من العرب في يكن لم أنه ناس زعم وقد. غيره قول في ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول في والحجة. القرد

 في. وألبانھا الجاللة أكل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال عمر ابن عن داود أبو وروى. فقعس من قوم إال الكلب

 تأكل التي فھي الجاللة فأما:  عبدهللا أبو الحليمي قال. ألبانھا من يشرب أو عليھا يركب أن اإلبل في الجاللة عن:  رواية
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 طعمه أو لحمه في العذرة ريح منھا ظھر ما كل:  العلماء وقال. لحومھا عن النبي ونھى. المخالة والدجاج الدواب من العذرة

 وجد العذرة وھي الجلة اغتذت إذا أنھا وذلك ، وتنظف تنزه نھي ھذا:  الخطابي وقال. حالل فھو يظھر لم وما ، حرام فھو

 من شيئا ذلك مع تنال وكانت الحب واعتلفت الكأل رعت إذا فأما ؛ منھا علفھا غالب كان إذا وھذا ، لحومھا في رائحتھا نتن

 من وعلفه غذائه وغالب منھا الشيء نال ربما الذي الحيوان من ونحوھا ، المخالة كالدجاج ھي وإنما ؛ بجاللة فليست الجلة

 لحمھا ابط فإذا ؛ غيرھا علفا وتعلف أياما تحبس حتى تؤكل ال:  وأحمد والشافعي الرأي أصحاب وقال. أكلھا يكره فال غيره

 وقال. يذبح ثم ثالثا الدجاج يحبس عمر ابن وكان". لحمھا يؤكل ثم يوما أربعين تعلف البقر أن" الحديث في روي وقد. أكلت

. أنس بن مالك وكذلك ؛ الجاللة لحم بأكل بأسا يرى ال الحسن وكان. جيدا غسال لحمھا يغسل أن بعد بأكلھا بأس ال:  إسحاق

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أرض نكري كنا:  قال بعضھم عن روي. العذرة األرض في قىتل أن نھي الباب ھذا ومن

 رجل أن وروي. بالعذرة تدمن أال ويشترط أرضه يكري كان أنه عمر ابن وعن. العذرة فيھا يلقي أال يكريھا من على ونشترط

 .منھم ام يخرج ما الناس تطعم الذي أنت:  عمر له فقال بالعذرة أرضه يزرع كان

 ، والفرس الحمار بين من متولد فھو البغل وأما. مالك وكرھھا ، الصحيح وھو ، الشافعي فأباحھا ؛ الخيل أكل في واختلفوا

 اجتمعا إذا والتحريم التحليل ألن ؛ التحريم حكم فغلب ؛ الحمار وھو محرم واآلخر ، الفرس وھو مكروه أو مأكول وأحدھما

 في الجراد حكم وسيأتي. ھذا من بأوعب هللا شاء إن" النحل" في المسألة ھذه بيان وسيأتي. ريمالتح حكم غلب واحدة عين في

 وعن. تحريمه العاص بن عمرو بن عبدهللا عن حكي وقد. األرنب أكل جواز على والسلف الخلف من والجمھور". األعراف"

 عن ينه ولم يأكلھا فلم جالس وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا جيء:  عمرو بن عبدهللا قال. كراھته ليلى أبي ابن

 رجل شواھا قد بأرنب النبي أتي:  قال طلحة بن موسى عن مرسال النسائي وروى. داود أبو ذكره. تحيض أنھا وزعم. أكلھا

 لو فإني كلوا: " عنده منل وقال ، يأكلھا ولم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتركھا ؛ دما بھا رأيت إني ، هللا رسول يا:  وقال

 " .أكلتھا اشتھيتھا

" . أعافه فأجدني قومي بأرض يكن لم إنه: " السالم عليه قوله من نحو ھو وإنما ، تحريمه على يدل ما ھذا في وليس:  قلت

 فسعيت:  قال. فلغبوا عليه فسعوا أرنبا فاستنفجنا الظھران بمر مررنا:  قال مالك بن أنس عن صحيحه في مسلم روى وقد

 هللا رسول بھا فأتيت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وفخذھا بوركھا فبعث ، فذبحھا طلحة أبا بھا فأتيت ، أدركتھا حتى

 .فقبله وسلم عليه هللا صلى

 أبي بن علي وقرأ. ةالھمز بفتح}أُوِحيَ { قرأ أنه عامر ابن عن وروي. يأكله أكل أي} َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعلَى{:  تعالى قوله:  الرابعة

ِعمه{ طالب  أَنْ  إاِلَّ { ماض بفعل} طعمه طاعم على{ الحنفية بن ومحمد عائشة وقرأت. فأدغم يتطعمه أراد ، الطاء مثقل} َيطَّ

 تقع بمعنى بالرفع}َمْيَتةً { بالياء} َيُكونَ { وقرئ. ميتة النفس أو الجثة أو العين تكون أن إال أي ؛ والتاء بالياء قرئ} َمْيَتةً  َيُكونَ 

 إن أنه المسفوح غير الدم أن الماوردي وحكى. عنه معفو وغيره. المحرم وھو يسيل الذي الجاري:  والمسفوح. ميتة وتحدث

 غير كان وإن. الحديث" ودمان ميتتان لنا أحلت: " السالم عليه لقوله ؛ حالل فھو والطحال كالكبد عليھا يجمد عروق ذا كان

 وإنما. بعضه أو المسفوح جملة من ألنه ؛ حرام أنه أحدھما:  قوالن تحريمه ففي اللحم مع ھو نماوإ ، عليھا يجمد عروق ذي

 .بالمسفوح التحريم لتخصيص ؛ يحرم ال أنه والثاني. منه والطحال الكبد الستثناء المسفوح ذكر
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 الدم من الحمرة تعلوھا القدر عنو ، بالدم اللحم من يتلطخ عما مجلز أبا سألت:  حدير بن عمران قال. الصحيح وھو:  قلت

 اآلية ھذه ال لو:  عكرمة وقال. العلماء إجماع وعليه ، وغيرھا عائشة نحوه وقالت. المسفوح هللا حرم إنما ، به بأس ال:  فقال

 موحك ھذا تقدم وقد. مخ أو عرق في بالدم بأس ال:  النخعي إبراھيم وقال. اليھود تتبع ما العروق من المسلمون تبع ال

 .أعلم وهللا" البقرة" في المضطر

ْمَنا َھاُدوا الَِّذينَ  َوَعلَى{ 146:  اآلية ْمَنا َواْلَغَنمِ  اْلَبَقرِ  َوِمنَ  ُظفُرٍ  ِذي ُكلَّ  َحرَّ  أَوِ  ُظُھوُرُھَما َحَملَتْ  َما إاِلَّ  ُشُحوَمُھَما َعلَْيِھمْ  َحرَّ
ا بَِبْغيِِھمْ  اُھمْ َجَزْينَ  َذلِكَ  بَِعْظمٍ  اْخَتلَطَ  َما أَوْ  اْلَحَواَيا  }لََصاِدقُونَ  َوإِنَّ

 :  مسائل ست فيه

ْمَنا َھاُدوا الَِّذينَ  َوَعلَى{:  تعالى قوله:  األولى  عليه هللا صلى محمد أمة على حرم ما وجل عز هللا ذكر لما} ُظفُرٍ  ِذي ُكلَّ  َحرَّ

 حرمنا نحن وإنما ، شيئا علينا يحرم لم هللا إن:  لھمقو في تكذيبھم من ذلك في لما ؛ اليھود على حرم ما بذكر ذلك عقب وسلم

 من ذكر ما فأول. وعقوبة بلوى تكليف ھو إنما ھادوا الذين على التحريم وھذا. نفسه على إسرائيل حرمه ما أنفسنا على

 أبو وأنكر. الفاء انوإسك الظاء بكسر} ِظْفر{السمال أبو وقرأ. الفاء بإسكان} ُظْفر{ الحسن وقرأ. ظفر ذي كل عليھم المحرمات

 قال ؛ وأظافير وأظفور أظفار والجمع. بكسرھما} وِظفِر{. لغة وھي القراءة ھذه يذكر ولم ، الفاء وإسكان الظاء كسر حاتم

 ؛ األظفار طويل كان إذا الظفر بين أظفر رجل يقال:  السكيت ابن قال ؛ وأظافرة أظافير الفراء عن النحاس وزاد. الجوھري

 اإلبل مثل ؛ والطير البھائم من األصابع بمنفرج ليس ما} ُظفُرٍ  ِذي{:  وقتادة مجاھد قال. الشعر للطويل أشعر جلر:  يقال كما

. كاإلبل ظفر ذات النعامة ألن ؛ والنعامة البعير} ُظفُرٍ  ِذي{:  عباس ابن وقال. فقط اإلبل:  زيد ابن وقال. والبط واإلوز والنعام

 الحافر:  الحكيم الترمذي وقال. استعارة ظفرا الحافر ويسمى. الدواب من حافر وذي لطيرا من بخلب ذي كل يعني:  وقيل

 منھما ويؤخذ يقص كليھما أن ترى أال ؛ استعارة ھھنا وليس قدره على وذاك ، قدره على ھذا أن إال ؛ ظفر والمخلب ، ظفر

 األرض يحفر ألنه حافرا سمي وإنما ، نساناإل ظفر مثل فيقص ينبت غذاء من أصله. رخو لين عظم:  واحد جنس وكالھما

 به يظفر أي ، بظفره األشياء يأخذ ألنه ظفرا وسمي. منھا اإلبر تلك برؤوس الطير يخلب ألنه مخلبا وسمي. عليھا بوقعه

 .والطير اآلدمي

ْمَنا َواْلَغَنمِ  اْلَبَقرِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله:  الثانية . السدي وقال ؛ الكليتين وشحم الثروب يعني:  قتادة قال} ُشُحوَمُھَما َعلَْيِھمْ  َحرَّ

 بعظم مختلط غير شحم كل عليھم حرم:  جريج ابن قال. الكرش على يكون الذي الرقيق الشحم وھو ، الثرب جمع والثروب

 .العصعص على ألنه ؛ واأللية الجنب شحم لھم وأحل ، عظم على أو

 في} اْلَحَواَيا أَوِ } {َحَملَتْ { بـ رفع} ُظُھوُرُھَما{ االستثناء على نصب موضع في} َما} {َماُظُھوُرھُ  َحَملَتْ  َما إاِلَّ {:  تعالى قوله

 جملة من الحوايا تكون ھذا وعلى. اإلضافة من بدل والالم واأللف ، حواياھما حملت أو أي الظھور على عطف رفع موضع

 الكسائي قول. وھو. فيه قيل ما أصح ھذا أيضا} َحَملَتْ  َما{ على فعط نصب موضع في} َما} {ِبَعْظمٍ  اْخَتلَطَ  َما أَوْ {. أحل ما

:  وقيل. ذلك غير على دليل يدل أو معناه يصح أال إال ، يليه ما على الشيء يعطف أن يوجب والنظر. يحيى بن وأحمد والفراء

. المحرم على معطوف} ِبَعْظمٍ  اْخَتلَطَ  َما أَوْ  اْلَحَواَيا أَوِ {:  وقوله ، خاصة الظھور حملت ما ھو إنما التحليل في االستثناء إن
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 الشافعي احتج وقد. محرم غير فإنه الظھور حملت ما إال ؛ بعظم اختلط ما أو الحوايا أو شحومھما عليھم حرمت:  والمعنى

 جملة من ظھورھما على ما وجل عز هللا الستثناء ؛ الظھور شحم بأكل حنث الشحم يأكل أال حلف من أن في اآلية بھذه

 .الشحم

 البعر الجتماع بذلك سمي ، مبعر جمع وھو. وغيره عباس ابن عن ، المباعر ھي:  الحوايا} اْلَحَواَيا أَوِ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 مثل حوية:  وقيل. وضوارب ضاربة مثل حاوية:  وقيل. وقواصع قاصعاء مثل ؛ حاوياء الحوايا وواحد. الزبل وھو. فيه

 اللبن، خزائن الحوايا:  وقيل. مستديرة أي منحوية وھي. استدار أي البطن من تحوى ما الحوايا:  عبيدة أبو لقا. وسفائن سفينة

 كساء:  الموضع ھذا غير في والحوايا. الشحوم عليھا التي األمعاء الحوايا:  وقيل. المصارين وھي بالمباعر يتصل وھو

 :  القيس امرؤ قال. البعير سنام حول يحوى

 المنمق العراق حوك من وخففن...  قعائدا واقتعدن اياحو جعلن

 الخنزير ولحم والدم الميتة" عليكم حرمت: " فيھا ونصه. لكذبھم ردا التوراة في ھذا تحريم عليھم كتب أنه سبحانه هللا فأخبر

 كان ما لھم وأباح. دمحم بشريعة كله ذلك هللا نسخ ثم. بياض أي" سفاسق فيه ليس حوت وكل الحافر مشقوقة ليست دابة وكل

 .ونھيه وأمره وحرمه بحله اإلسالم دين الخليقة وألزم ، السالم عليه بمحمد الحرج وأزال ، الحيوان من عليھم محرما

:  محمد كتاب في مالك قال ؛ لنا يحل فھل عليھم حرم ما وتركوا التوراة في لھم هللا أحل ما فأكلوا أنعامھم ذبحوا لو:  الخامسة

 يدينون أنھم األول وجه. أكرھه:  القاسم ابن وقال. نافع ابن قال وبه محللة ھل:  المبسوط سماع في وقال. محرمة ھي

 التحريم ذلك رفع وجل عز هللا أن الصحيح وھو الثاني ووجه. كالدم محرمة فكانت ، الذكاة عند يقصدونھا وال بتحريمھا

 .العربي ابن قاله ؛ فاسد اعتقاد ألنه ؛ يؤثر ال فيه واعتقادھم ، باإلسالم

 فيه بجراب إنسان فرمى ، خيبر قصر محاصرين كنا:  قال مغفل بن عبدهللا عن الصحيحان رواه ما صحته على ويدل:  قلت

:  مغفل بن عبدهللا قال:  مسلم ولفظ. البخاري لفظ. منه فاستحييت وسلم عليه هللا صلى النبي فإذا فالتفت آلخذه فنزلت شحم

 صلى هللا رسول فإذا فالتفت:  قال ، شيئا ھذا من أحدا اليوم أعطي ال:  وقلت فالتزمته قال ، خيبر يوم مشح من جرابا أصبت

 ومن الجراب أخذ على مغفل ابن حرص شدة من رأى لما كان إنما السالم عليه تبسمه:  علماؤنا قال. متبسما وسلم عليه هللا

 كرھه مالكا أن غير ؛ العلماء وعامة والشافعي حنيفة أبي مذھب ألكلا جواز وعلى. نھاه وال بطرحه يأمره ولم ، به ضنته

 حجة والحديث ، تقدم ما ومتمسكھم. مالك أصحاب كبراء ذھب وإليه ؛ تحريمھا مالك عن المنذر ابن وحكى. فيه للخالف

. بتحريمھا يدينون ألنھم ؛ أكله يحل فال ذبائحھم من هللا كتاب في محرما كان ما:  أصبغ قال ظفر ذي كل ذبحوا فلو ؛ عليھم

 من لنا يحل فال كتابنا من ذلك وعلمنا ، عليھم محرما كان ما:  حبيب ابن وقال. وھب ابن وأجازه ، القاسم وابن أشھب وقاله

 .ذبائحھم من علينا محرم غير فھو واجتھادھم أقوالھم من إال تحريمه نعلم لم وما ، ذبائحھم

 عقوبة ، بظلمھم أي} ِبَبْغِيِھمْ  َجَزْيَناُھمْ {. ذلك األمر أي ، رفع موضع في فذلك. التحريم ذلك أي }َذلِكَ {:  تعالى قوله:  السادسة

 إنما التحريم أن على دليل ھذا وفي. بالباطل الناس أموال واستحاللھم الربا وأخذھم ، هللا سبيل عن وصدھم األنبياء لقتلھم لھم
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ا{. المؤاخذة عند إال ليهإ السعة عن يعدل فال ضيق ألنه ؛ بذنب يكون  حرمنا عما اليھود ھؤالء عن إخبارنا في} لََصاِدقُونَ  َوإِنَّ

 .والشحوم اللحوم من عليھم

ُبوكَ  َفإِنْ { 147:  اآلية  }اْلُمْجِرِمينَ  اْلَقْومِ  َعنِ  َبأُْسهُ  ُيَردُّ  َوال َواِسَعةٍ  َرْحَمةٍ  ُذو َربُُّكمْ  َفقُلْ  َكذَّ

ُكمْ  َفقُلْ { والجواب شرط} ُبوكَ َكذَّ  َفإِنْ {:  تعالى قوله  أخبر ثم. الدنيا في يعاقبكم فلم عنكم حلم رحمته سعة من أي} َرْحَمةٍ  ُذو َربُّ

 القوم عن بأسه يرد وال المعنى:  وقيل" المجرمين القوم عن بأسه يرد وال: " فقال العذاب من اآلخرة في لھم أعده بما

 .الدنيا في حلوله أراد إذا المجرمين

ُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َسَيقُولُ { 148:  يةاآل ْمَنا َوال آَباُؤَنا َوال أَْشَرْكَنا َما هللاَّ  َحتَّى َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َحرَّ
بُِعونَ  إِنْ  لََنا َفُتْخِرُجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْنَدُكمْ  َھلْ  قُلْ  َبأَْسَنا َذاقُوا نَّ  إاِلَّ  َتتَّ  }َتْخُرُصونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  َوإِنْ  الظَّ

ُ  َشاءَ  لَوْ { قالوا. قريش كفار يعني:  مجاھد قال} أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َسَيقُولُ {:  تعالى قوله ْمَنا َوال آَباُؤَنا َوال أَْشَرْكَنا َما هللاَّ  ِمنْ  َحرَّ

 ؛ سيقولونه عما بالغيب وجل عز هللا أخبر. والوصيلة والسائبة البحيرة يريد} َبأَْسَنا َذاقُوا َحتَّى َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  َشْيءٍ 

 فنھاھم رسوال آبائنا إلى ألرسل هللا شاء لو:  والمعنى. عليه كانوا ما باطل وتيقنوا الحجة لزمتھم لما لھم متمسك ھذا أن وظنوا

} لََنا َفُتْخِرُجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْنَدُكمْ  َھلْ  قُلْ { فقال ذلك عليھم هللا فرد. ذلك على أتبعناھمف فينتھوا لھم أحل ما تحريم وعن الشرك عن

بُِعونَ  إِنْ {:  ؟ كذا ھذا أن على دليل أعندكم أي نَّ  إاِلَّ  َتتَّ  لكم أن ضعفتكم لتوھموا} َتْخُرُصونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  َوإِنْ {. القول ھذا في} الظَّ

 ؛ المضمر توكيد مقام قام} َوال{ قول ألن ؛ آباؤنا وال نحن يقل ولم.}ْشَرْكَنا{َ في النون على عطف} آَباُؤَنا َوال{ وقول. حجة

 .زيد وال قمت ما:  يقال أن حسن ولھذا

ةُ  َفلِلَّهِ  قُلْ { 149:  اآلية  }أَْجَمِعينَ  لََھَداُكمْ  َشاءَ  َفلَوْ  اْلَبالَِغةُ  اْلُحجَّ

ةُ  هِ َفلِلَّ  قُلْ {:  تعالى قوله  ھذا على البالغة فحجته. فيھا نظر عمن الشك وتزيل ، المحجوج عذر تقطع التي أي} اْلَبالَِغةُ  اْلُحجَّ

 كل أمره ولزم ، بالمعجزات الرسل وأيد ، المخلوقات في بالنظر التوحيد فبين ؛ واألنبياء الرسل وإرساله ، الواحد أنه تبيينه

 العبد يكون أن التكليف في ويكفي. رسول من ارتضى من إال ، العبد عليه يطلع ال فغيب وكالمه وإرادته علمه فأما. مكلف

ُ  َشاءَ  لَوْ {:  بقول المعتزلة لبست وقد. ألمكنه به أمر ما يفعل أن أراد لو بحيث  الذين ھؤالء هللا ذم قد:  فقالوا} أَْشَرْكَنا َما هللاَّ

 ذلك قالوا وإنما. الحق طلب في اجتھادھم ترك على ذمھم إنما تعالى هللا ألن ؛ باطل بذلك وتعلقھم. مشيئته عن شركھم جعلوا

ْحَمنُ  َشاءَ  لَوْ  َوَقالُوا{ نظيره. واللعب الھزء جھة على  واإلجالل التعظيم جھة على قالوه ولو]. 20:  الزخرف[} َعَبْدَناُھمْ  َما الرَّ

ُ  َشاءَ  َولَوْ {:  يقول تعالى هللا ألن ؛ عابھم لما به والمعرفة ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َما{ و]. 107:  األنعام[} أَْشَرُكوا َما هللاَّ } هللاَّ

 .تعالى با منھم لعلم يقولونه فالمؤمنون. كثير ومثله]. 9:  النحل[} أَْجَمِعينَ  لََھَداُكمْ  َشاءَ  َولَوْ {]. 111:  األنعام[
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َ  أَنَّ  َيْشَھُدونَ  الَِّذينَ  ُكمُ ُشَھَداءَ  َھلُمَّ  قُلْ { 150:  اآلية مَ  هللاَّ بِعْ  َوال َمَعُھمْ  َتْشَھدْ  َفال َشِھُدوا َفإِنْ  َھَذا َحرَّ ُبوا الَِّذينَ  أَْھَواءَ  َتتَّ  َكذَّ
ِھمْ  َوُھمْ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال َوالَِّذينَ  بِآياتَِنا  }َيْعِدلُونَ  بَِربِّ

 دعوة كلمة} َھلُمَّ {و. حرمتم ما حرم هللا أن على شھداءكم أحضروا المشركين لھؤالء قل أي} اَءُكمُ ُشَھدَ  َھلُمَّ  قُلْ {:  تعالى قوله

 ھلمي، ھلموا ھلما:  يقولون فإنھم نجد لغة في إال ، الحجاز أھل عند واألنثى والذكر والجماعة الواحد فيه ويستوي ، شيء إلى

} إِلَْيَنا َھلُمَّ  إِلِْخَواِنِھمْ  َواْلَقاِئلِينَ {:  تعالى هللا قال ، القرآن جاء الحجاز أھل غةل وعلى. األفعال سائر في تكون كما بالعالمة يأتون

 الميم وفتحت ، شھداءكم ھاتوا:  ھھنا والمعنى. الطعام ھات أي ، الطعام وھلم. ادن أو أحضر أي ھلم:  يقول] 18:  األحزاب[

 حذفت ثم} لُمّ { إليھا ضمت} ھا{ الخليل عند واألصل. كسرھا وال ضمھا يجوز وال ، ھذا يا رد:  تقول كما ؛ الساكنين اللتقاء

 كتاب وفي. ھات معنى على تدل لفظھا على ھي:  وقيل.}لُمّ { عليھا زيدت} ھل{ األصل. غيره وقال. االستعمال لكثرة األلف

 تعال أن كما احضر بقولھا مقصودال صار حتى إياھا استعمالھم كثر ثم ، أقصدك ھل أي ، أؤم ھل أصلھا:  للخليل العين

 .تعال للمتعالي يقول المتسافل صار حتى إياھا استعمالھم فكثر ؛ للمتسافل المتعالي يقولھا أن أصلھا

 لسان على أو كتاب من إال الشھادة أداء تصدق فال أي} َمَعُھمْ  َتْشَھدْ  َفال{ لبعض بعضھم شھد أي} َشِھُدوا َفإِنْ {:  تعالى قوله

 .ذلك من شيء معھم وليس نبي،

مَ  َما أَْتلُ  َتَعالَْوا قُلْ { 151:  اآلية ً  بِهِ  ُتْشِرُكوا أاَلَّ  َعلَْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّ ً  َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئا  َنْحنُ  إِْمالقٍ  ِمنْ  أَْوالَدُكمْ  َتْقُتلُوا َوال إِْحَسانا
اُھمْ  َنْرُزقُُكمْ  مَ  الَّتِي النَّْفسَ  َتْقُتلُوا َوال َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َوال َوإِيَّ ُ  َحرَّ اُكمْ  َذلُِكمْ  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ
 }َتْعقِلُونَ 

هُ  َيْبلُغَ  َحتَّى أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلَيتِيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َوال{ 152:  اآلية ً  ُنَكلِّفُ  ال بِاْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  فُواَوأَوْ  أَُشدَّ  إاِلَّ  َنْفسا
ِ  َوبَِعْھدِ  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا ُوْسَعَھا اُكمْ  َذلُِكمْ  أَْوفُوا هللاَّ ُرونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ  .} َتَذكَّ

ً ُمْستَ  ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ { 153:  اآلية بُِعوهُ  قِيما بُِعوا َوال َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ اُكمْ  َذلُِكمْ  َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  َفَتَفرَّ  .} َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

 :  مسألة عشرة أربع فيه

 بين ثم. زعمتم كما كذبا وال ظنا ال ، ربي إلى أوحى كما يقينا حقا واقرؤوا تقدموا أي} أَْتلُ  َتَعالَْوا قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى

ً  ِبهِ  ُتْشِرُكوا أاَلَّ { فقال ذلك  الرجال ولجماعة ، تعاليا واالثنتين ولالثنين ، تعالي وللمرأة ، تقدم أي ، تعال:  للرجل يقال} َشْيئا

ْعُكنَّ  َفَتَعالَْينَ {:  تعالى هللا قال ؛ تعالين النساء ولجماعة ، تعالوا  التعالي من ضربا التقدم وجعلوا]. 28:  األحزاب[} أَُمتِّ

 ؛ وتقدم بالقيام شخصك ارفع أي ، تعال له فقيل قاعدا كان كأنه الفعل ھذا وضع أصل في بالتقدم المأمور ألن ؛ واالرتفاع

 .الشجري ابن قاله ؛ والماشي للواقف جعلوه حتى فيه واتسعوا

مَ  َما{:  تعالى قوله:  الثانية  ربكم حرم الذي أتل تعالوا:  والمعنى} ْتلُ { بـ نصب موضع في خبرية نتكو أن} َما{ في الوجه} َحرَّ

مَ { بـ} َعلَْيُكمْ { علقت فإن ؛ عليكم  ؛ األسبق ألنه فجيد} ْتلُ { بـ علقته وإن. البصريين اختيار وھو األقرب ألنه ؛ الوجه فھو} َحرَّ

 لفظ من فعل بتقدير نصب موضع في} ُتْشِرُكوا أاَلَّ {. بكمر حرم الذي عليكم أتل القول ھذا في فالتقدير ؛ الكوفيين اختيار وھو
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 ، اإلغراء من} َعلَْيُكمْ { في بما منصوبا يكون أن ويحتمل ، اإلشراك تحريم عليكم أتل أي ؛ تشركوا أال عليكم أتل أي ، األول

 تقربوا وأال أوالدكم تقتلوا وأال ، نبالوالدي إحسانا وعليكم ، اإلشراك ترك عليكم أي ؛ قبلھا مما منقطعة} َعلَْيُكمْ { وتكون

 وقال. الشجري ابن جميعه قال] 105:  المائدة[} أَْنفَُسُكمْ  َعلَْيُكمْ {:  قال وكما. شأنك الزم أي ؛ شأنك عليك:  تقول كما. الفواحش

} ال{ تكون أن راءالف واختار. اإلشراك تحريم عليكم أتل أي ؛} َما{ من ال بد نصب موضع في} أن{ تكون أن يجوز:  النحاس

 }وال{ بعده ألن ؛ للنھي

 من على يجب وھكذا. هللا حرم ما تالوة سماع إلى الخلق جميع يدعو بأن السالم عليه لنبيه تعالى هللا من أمر اآلية ھذه:  الثالثة

 آل[} َتْكُتُموَنهُ  َوال لِلنَّاسِ  ُننَّهُ لَُتَبيِّ {:  تعالى هللا قال. حل مما عليھم هللا حرم ما لھم ويبينوا الناس يبلغوا أن العلماء من بعده

:  له لجليس خيثم بن ربيع قال:  قال حدثھم أنه مرة بن عمرو عن عمر بن عيسى أخبرنا:  المبارك ابن وذكر]. 187: عمران

مَ  َما ْتلُ أَ  َتَعالَْوا قُلْ { فاقرأ قال. نعم قال ؟ خاتمھا يفك لم وسلم عليه هللا صلى النبي من بصحيفة تؤتى أن أيسرك ُكمْ  َحرَّ  َربُّ

ِ  ِبْسمِ {:  التوراة مفتتح اآلية ھذه:  األحبار كعب وقال. اآليات الثالث آخر إلى فقرأ} َعلَْيُكمْ  ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ  َما أَْتلُ  َتَعالَْوا قُلْ  الرَّ

مَ  ُكمْ  َحرَّ  شرائع عليھا أجمعت" عمران آل" سورة في هللا ذكرھا التي المحكمات اآليات ھذه:  عباس ابن وقال. اآلية} َعلَْيُكمْ  َربُّ

 .موسى على المنزلة كلمات العشر إنھا:  قيل وقد. ملة في قط تنسخ ولم ، الخلق

ً  َوِباْلَوالَِدْينِ {:  تعالى قوله:  الرابعة  الرق وإزالة أمرھما وامتثال وصيانتھما وحفظھما برھما الوالدين إلى اإلحسان} إِْحَسانا

ً {و. عليھما السلطنة تركو عنھما  بالوالدين وأحسنوا تقديره ؛ لفظه من مضمر فعل وناصبه ، المصدر على نصب} إِْحَسانا

 .إحسانا

 فإني ، العيلة خشية بناتكم -  الموؤودة من تئدوا ال أي:  الفقر اإلمالق} إِْمالقٍ  ِمنْ  أَْوالَدُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى كقوله:  الخامسة

 أي وأملقه. افتقر أي أملق. اآلية ظاھر ھو كما ، الفقر خشية والذكور باإلناث ذلك يفعل من منھم كان وقد. ياھموإ رازقكم

 اإلمالق أن سعيد بن منذر وذكر. لخم بلغة الجوع اإلمالق:  قال أنه مؤرج عن النقاش وحكى. ومتعد الزم فھو ؛ أفقره

 يعطي ملق ورجل. شئت ما مالك من أملقي:  المرأته قال عنه هللا رضي عليا نأ وذكر. أنفقه بمعنى ماله أملق:  يقال اإلنفاق؛

 .موضعه في بيانه يأتي مشترك لفظ فالملق. قلبه في ليس ما بلسانه

 قتل أن إال ؛ فتشابھا النسل أصل منع والعزل ؛ والنسل الموجود يرفع الوأد ألن ؛ العزل يمنع من بھذا يستدل وقد:  السادسة

" الخفي الوأد ذلك: " العزل في السالم عليه قوله من يفھم إنه:  علمائنا بعض قال ولذلك ؛ فعال وأقبح وزرا أعظم النفس

 لقوله ؛ والفقھاء والتابعين الصحابة من جماعة أيضا بإباحته وقال. وغيرھم الصحابة من جماعة به وقال التحريم ال الكراھة

 المثنى بن ومحمد الحسن منه فھم وقد. تفعلوا أال في جناح عليكم ليس أي" القدر ھو فإنما تفعلوا أال عليكم ال: " السالم عليه

 مالك قال". شيء يمنعه لم شيء خلق هللا أراد إذا: " السالم عليه لقوله ؛ أولى األول والتأويل. العزل عن والزجر النھي

 في ذلك يروا ولم ، الولد في حقھا ومن ، لذاتھا تمام نم اإلنزال رأوا وكأنھم. بإذنھا إال الحرة عن العزل يجوز ال:  والشافعي

 .ذكر مما شيء في لھا حق ال إذ ، إذنھا بغير عنھا يعزل أن له إذ ، اليمين بملك الموطوءة
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]. 120:  األنعام[} َوَباِطَنهُ  اأْلِْثمِ  َظاِھرَ  َوَذُروا{ نظيره} َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َوال{:  تعالى قوله:  السابعة

 وبطن وظھر. المخالفة من القلب عليه عقد ما} َبَطنَ  َوَما{. المعاصي وھي الفواحش أنواع جميع عن نھي} َظَھرَ  َما{:  فقوله

 .عليه فعط} َبَطنَ  َوَما{. }اْلَفَواِحشَ { من البدل على نصب} َظَھرَ  َما{ و. األشياء من له جعلت ما أقسام تستوفيان حالتان

مَ  الَِّتي النَّْفسَ  َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى قوله:  الثامنة ُ  َحرَّ  أھلك:  كقولھم ؛ الجنس لتعريف} النَّْفسَ { في والالم األلف} ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ

ً  ُخلِقَ  اأْلِْنَسانَ  إِنَّ { ومثله. والدينار الدرھم حب الناس  وكذلك ؟} اْلُمَصلِّينَ  إاِلَّ {:  حانهسب قول ترى أال] 19:  المعارج[} َھلُوعا

 النفس قتل عن نھي اآلية وھذه} آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ {:  قال ألنه] 2 ، 1:  العصر[} ُخْسرٍ  لَفِي اأْلِْنَسانَ  إِنَّ . َواْلَعْصرِ {:  قوله

 ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن تأمر: " صلى هللا رسول قال. قتلھا يوجب الذي بالحق إال معاھدة أو كانت مؤمنة ، المحرمة

 وترك الزكاة منع منھا:  أمور الحق وھذا" . هللا على وحسابھم بحقه إال ونفسه له ما عصم فقد هللا إال إله ال قال فمن هللا إال إله

الةَ  َوأََقاُموا َتاُبوا َفإِنْ { التنزيل وفي. الزكاة مانعي الصديق قاتل وقد ؛ الصالة  وھذا] 5:  التوبة[} َسِبيلَُھمْ  َفَخلُّوا َكاةَ الزَّ  َوآَتُوا الصَّ

 المفارق لدينه والتارك بالنفس والنفس الزاني الثيب ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " وسلم عليه هللا صلى وقال. بين

 قال قال عباس ابن عن داود أبو وروى. مسلم أخرجه" . منھما اآلخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا: " السالم عليه وقال". للجماعة

 وفي". األعراف" في ھذا بيان وسيأتي" . به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من: " صلى هللا رسول

َما{:  التنزيل َ  ُيَحاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إِنَّ لُ  أَنْ  َفَساداً  اأْلَْرِض  فِي َوَيْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  َوإِنْ {:  وقال. اآلية] 33:  المائدة[} واُيَقتَّ

 وسعى كلمتھم وفرق جماعتھم إمام وخالف المسلمين عصا شق من وكذلك. اآلية] 9:  الحجرات[} اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ 

 .} ِباْلَحقِّ  إاِلَّ {:  قوله ىمعن فھذا. يقتل حكمه من واالمتناع السلطان على والبغي والمال األھل بانتھاب فسادا األرض في

 أھل يتوارث وال عھده في عھد ذو وال بكافر مسلم يقتل ال أدناھم بذمتھم ويسعى دماؤھم تتكافأ المؤمنون: " السالم عليه وقال

 يرغ في معاھدا قتل من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال بكر أبي عن والنسائي داود أبو وروى" . ملتين

 ريحھا وإن الجنة ريح يجد لم الذمة أھل من رجل قتل من: " قال داود ألبي أخرى رواية وفي" . الحنة عليه هللا حرم كنھه

 حديث من خرجه" . عاما أربعين مسيرة من ليوجد ريحھا وإن" الحديث ھذا في البخاري في" . عاما سبعين مسيرة من ليوجد

 .العاص بن عمرو بن عبدهللا

اُكمْ  َذلُِكمْ {. اإلعراب من لھما حظ وال ، للخطاب والميم والكاف. المحرمات ھذه إلى إشارة} َذلُِكمْ {:  تعالى قوله:  التاسعة  َوصَّ

 وصى وفي. للمخاطبة موضوع ضمير ألنه ؛ النصب محله والميم والكاف. المقدور المؤكد األمر الوصية} َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ 

 على أشرف عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن عمر ابن عن نافع عن الوراق مطر وروى. هللا على يعود فاعل ضمير

 ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني! تقتلوني عالم:  فقال أصحابه

 وال جاھلية في زنيت ما فوهللا" القتل فعليه إسالمه بعد ارتد أو القود فعليه عمدا قتل أو الرجم فعليه حصانه بعد زنى رجل

 ذلكم ، ورسول عبده محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد إني ، أسلمت منذ ارتددت وال ، به نفسي فأقيد أحدا قتلت وال ، إسالم

 !تعقلون لعلكم به وصاكم لكم ذكرت الذي
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هُ  َيْبلُغَ  َحتَّى أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلَيتِيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َوال{ 152:  اآلية ً  ُنَكلِّفُ  ال بِاْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا أَُشدَّ  إاِلَّ  َنْفسا
ِ  َوبَِعْھدِ  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا ُوْسَعَھا اُكمْ  َذلُِكمْ  أَْوفُوا هللاَّ ُرونَ تَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ  }َذكَّ

 وتثمير أصول بحفظ وذلك ، وتثميره صالحه فيه بما أي} أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي إاِلَّ  اْلَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َوال{:  تعالى قوله:  العاشرة

 وال ، فيه بالتجارة} أَْحَسنُ  ِھيَ  يِبالَّتِ  إاِلَّ  اْلَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َوال{:  مجاھد قال. جامع فإنه ؛ ھذا في األقوال أحسن وھذا. فروعه

 .تستقرض وال منه تشتري

هُ  َيْبلُغَ  َحتَّى{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية  من بد وال ، بالتجربة المعرفة في تكون وقد ، البدن في تكون وقد ، قوته يعني} أَُشدَّ

  . مطلقة ھنا وقعت األشد فإن ؛ الوجھين حصول

: النساء[} ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى اْلَيَتاَمى َواْبَتلُوا{:  فقال ، مقيدة" النساء" سورة في اليتيم حال بيان جاء وقد

 المعرفة حصول قبل ماله من اليتيم مكن فلو ؛ الرشد إيناس وھو المعرفة قوة وبين ، النكاح بلوغ وھو البدن قوة بين فجمع] 6

 ألبنائھم اآلباء وافتقاد عنه الناس لغفلة الشرط بھذا اليتيم وخص. له مال ال صعلوكا وبقي شھوته في ألذھبه القوة حصول وبعد

 وخص. ثابتة البالغ حق في الحرمة ألن ؛ األحسن بغير ماله قرب يبيح مما األشد بلوغ وليس. أولى األب بفقيد االھتبال فكان

 حذف؛ الكالم وفي. أشده يبلغ حتى األبد على أحسن ھي بالتي إال اليتيم مال تقربوا وال:  نىوالمع. هللا خصمه ألن بالذكر اليتيم

. المدينة أھل وقال. بلوغه:  زيد ابن فقال ؛ اليتيم أشد في العلماء واختلف. ماله إليه فادفعوا الرشد منه وأونس أشده بلغ فإذا

 المقدرات أن يرى فإنه ، حنيفة أبي من وعجبا:  العربي ابن قال. سنة وعشرون خمس:  حنيفة أبي وعند. رشده وإيناس بلوغه

 ولو ، المدلس عنده فكثر الضرب دار سكن ولكنه ، الضعيفة باألحاديث يثبتھا وھو ، نقال تثبت وإنما نظرا وال قياسا تثبت ال

 سحيم قال كما ؛ األشد مجتمع فيھا لكھولةا انتھاء إن:  قيل وقد. الدين إبريز إال عنه صدر لما لمالك هللا قيض كما المعدن سكن

 :  وثيل بن

 الشؤون مداورة ونجذني...  أشدي مجتمع خمسين أخو

. وأفلس كفلس ؛ شد واحده:  قيل وقد. الرصاص وھو اآلنك بمنزلة ؛ له جمع ال واحد واألشد. والذال بالدال" نجدني" يروى

 :  عنترة بيت ينشد الضبي بن محمد وكان. النھار ومد ارالنھ شد أتيته:  يقال ؛ ارتفع أي النھار شد من وأصله

 بالعظلم ورأسه اللبان خضب...  كأنما النھار به عھدي

 :  آخر وقال

 سحوق اليدين أنقاء طويلة...  ظعينة النھار شد به تطيف

 فعلة تجمع ال ولكن ، هشدت الغالم بلغ:  يقال ألنه ؛ المعنى في حسن وھو:  الجوھري قال. شدة واحده:  يقول سيبويه وكان

 ، وأكلب كلب مثل ؛ شد واحده:  قال من قول وأما. نعم ويوم بؤس يوم:  قولھم من ؛ نعم جمع ھو فإنما أنعم وأما ، أفعل على
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 من سمع شيئا ھو وليس ، عجول على قياسا ، أبول:  األبابيل واحد في يقولون كما. قياس ھو فإنما وأذؤب ذئب مثل وشد

 .شديدة دابة معه كانت إذا الرجل وأشد. شدة أي ؛ فعلى على شدى أصابتني:  زيد وأب قال. العرب

:  والقسط. والشراء البيع عند والعطاء األخذ في باالعتدال أي} ِباْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا{:  تعالى قوله:  عشرة الثانية

ً  ُنَكلِّفُ  ال{. العدل  قدرة تحت يقع فيما ھي إنما األوامر ھذه أن يقتضي وھذا. والوزن الكيل إيفاء في طاقتھا أي }ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

. عنه فمعفو البشر قدرة تحت يدخل وال ، الكيلين بين ما تفاوت من عنه االحتراز يمكن ال وما. والتحرر التحفظ من البشر

 سبحانه هللا علم لما:  العلماء بعض وقال. بالميزان عليه عطف اولھذ ؛ كيال وكذا كذا ھذا:  يقال. المكيال بمعنى الكيل:  وقيل

 ، له ھو الذي حقه الحق رب بإيفاء المعطي أمر له عليھا يجب ال بما للغير تطيب أن عن نفسه تضيق منھم كثيرا أن عباده من

 في لما ؛ منه بأقل الرضا يكلفه مول حقه بأخذ الحق صاحب وأمر. بھا نفسه ضيق من عليه الزيادة في لما ؛ الزيادة يكلفه ولم

 قوم في الغلول ظھر ما:  قال أنه عباس بن عبدهللا عن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك موطأ وفي. نفسه ضيق من النقصان

 عنھم قطع إال والميزان المكيال قوم نقص وال ، الموت فيھم كثر إال قوم في الزنى فشا وال ، الرعب قلوبھم في هللا ألقى إال قط

 إنكم:  أيضا عباس ابن وقال. العدو عليھم هللا سلط إال بالعھد قوم ختر وال ، الدم فيھم فشا إال الحق بغير قوم حكم وال ، الرزق

 .والميزان الكيل قبلكم كان من ھلك بھما أمرين وليتم قد األعاجم معشر

 مثل على الحق كان ولو أي} قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ {. والشھادات األحكام يتضمن} َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 وأضيف. إنسانين بين انعقد ما جميع به يراد أن ومحتمل. عباده إلى هللا عھده ما جميع في عام} أَْوفُوا هللاَِّ  َوِبَعْھدِ {. قراباتكم

ُرونَ  لََعلَُّكمْ { به والوفاء بحفظه أمر حيث من هللا إلى العھد ذلك  .تتعظون} َتَذكَّ

ً  ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ { 153:  اآلية بُِعوهُ  ُمْسَتقِيما بُِعوا َوال َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ اُكمْ  َذلُِكمْ  َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  َفَتَفرَّ  }َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

ً ُمْسَتقِ  ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة ِبُعوهُ  يما  وأمر نھى لما فإنه ؛ تقدم ما على عطفھا عظيمة آية ھذه} َفاتَّ

 موضع في} َوأَنَّ {. السلف وأقاويل الصحيحة باألحاديث نبينه ما على طريقه باتباع فيھا فأمر ، سبيله غير اتباع عن ھنا حذر

 ھذا وبأن به وصاكم أي ، خفضا يكون أن ويجوز:  الفراء قال. والكسائي الفراء عن. صراطي ھذا أن واتل أي ، نصب

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ {:  قال كما ؛ صراطي ھذا وألن:  وسيبويه الخليل عند وتقديرھا. صراطي  األعمش وقرأ] 18:  الجن[} ِ

 إسحاق أبي ابن وقرأ. مستقيما صراطي اآليات في ذكر الذي أي ؛ االستئناف على الھمزة بكسر} َھَذا َوأَنَّ { والكسائي وحمزة

. رفع موضع في فھي. ھذا وأنه أي ؛ والشان القصة ضمير فيه أن إال ، المشددة مثل والمخففة. بالتخفيف} َھَذا َوأَنْ { ويعقوب

ا{:  وجل عز قال كما ؛ للتوكيد زائدة تكون أن ويجوز. النصب ويجوز :  والصراط]. 96:  يوسف[} اْلَبِشيرُ  َجاءَ  أَنْ  َفلَمَّ

ً {. اإلسالم دين ھو يالذ الطريق  الذي طريقه باتباع فأمر. فيه اعوجاج ال قويما مستويا ومعناه ، الحال على نصب} ُمْسَتقِيما

 خرج ومن ، نجا الجادة سلك فمن طرق منه وتشعبت. الجنة ونھايته وشرعه وسلم عليه هللا صلى محمد نبيه لسان على طرقه

بُِعوا َوال{:  تعالى هللا قال. النار إلى به أفضت الطرق تلك إلى ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ  أبو الدارمي روى. تميل أي} َسِبيلِهِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفَتَفرَّ

 مسعود بن عبدهللا عن وائل أبي عن بھدلة بن عاصم حدثنا زيد بن حماد حدثنا عفان أخبرنا:  صحيح بإسناد مسنده في محمد

 عن وخطوطا يمينه عن خطوطا خط ثم" هللا سبيل ھذا: " قال ثم ، اخط يوما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا خط:  قال
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 بن جابر عن سننه في ماجة ابن وأخرجه. اآلية ھذه قرأ ثم" إليھا يدعو شيطان منھا سبيل كل على سبل ھذه: " قال ثم يساره

 يده وضع ثم ، يساره عن نخطي وخط ، يمينه عن خطين وخط ، خطا فخط وسلم عليه هللا صلى النبي عند كنا:  قال عبدهللا

ً  ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ { – اآلية ھذه تال ثم - هللا سبيل ھذا: " فقال األوسط الخط في بُِعوهُ  ُمْسَتقِيما ِبُعوا َوال َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ  ِبُكمْ  َفَتَفرَّ

 األھواء أھل من والضالالت البدع وأھل لالمل أھل وسائر والمجوسية والنصرانية اليھودية تعم السبل وھذه. } َسِبيلِهِ  َعنْ 

 لسوء ومظنة ، للزلل عرضة كلھا ھذه. الكالم في والخوض الجدل في التعمق أھل من ذلك وغير ، الفروع في والشذوذ

 .عطية ابن قاله ؛ المعتقد

 عن ثور بن محمد ثناحد قال الصنعاني عبداألعلى بن محمد حدثنا:  النفوس آداب كتاب في الطبري ذكر. الصحيح وھو:  قلت

 في وطرفه أدناه في وسلم عليه هللا صلى محمد تركنا:  قال ؟ المستقيم الصراط ما:  مسعود البن قال رجال أن أبان عن معمر

 ومن ، النار إلى به انتھت الجواد تلك في أخذ فمن بھم مر من يدعون رجال وثم ، جواد يساره وعن جواد يمينه وعن ، الجنة

ً  ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ {:  مسعود ابن قرأ ثم ، الجنة إلى به انتھى اطالصر على أخذ :  مسعود بن عبدهللا وقال. اآلية} ُمْسَتقِيما

. الدارمي أخرجه. بالعتيق وعليكم ، والبدع والتعمق والتنطع وإياكم أال ، أھله يذھب أن وقبضه ، يقبض أن قبل العلم تعلموا

بُِعواتَ  َوال{:  قوله في مجاھد وقال ُبلَ  تَّ قُوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى كقوله وھذا:  شھاب ابن قال. البدع:  قال} السُّ  َوَكاُنوا ِديَنُھمْ  َفرَّ

 ً  السلف سلكه الذي ، القويم والسنن المستقيم بالطريق والتمسك! النجاة والنجاة ، الھرب فالھرب. اآلية] 159:  األنعام[} ِشَيعا

 وما فخذوه به أمرتكم ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن األئمة روى. الرابح المتجر وفيه ، الصالح

 موعظة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا:  قال سارية بن العرباض عن وغيره ماجة ابن وروى" . فانتھوا عنه نھيتكم

 تركتكم قد: " فقال ؟ إلينا تعھد فما ، مودع لموعظة ھذه إن ، هللا ولرس يا:  فقلنا ؛ القلوب منھا ووجلت ؛ العيون منھا ذرفت

 وسنة سنتي من عرفتم بما فعليكم كثيرا اختالفا فسيرى منكم يعش من ھالك إال بعدي عنھا يزيغ ال كنھارھا ليلھا البيضاء على

 وإن بالطاعة وعليكم ضاللة بدعة كل فإن المحدثات واألمور وإياكم بالنواجذ عليھا عضوا بعدي المھديين الراشدين الخلفاء

 كثير ابن حدثنا قال داود أبو وروى. وصححه بمعناه الترمذي أخرجه" انقاد قيد حيثما األنف كالجمل المؤمن فإنما حبشيا عبدا

 هللا وىبتق أوصيك فإني ، بعد أما:  إليه فكتب ؛ القدر عن يسأل عبدالعزيز بن عمر إلى رجل كتب:  قال سفيان أخبرنا قال

 وكفوا ، سنته به جرت ما بعد المحدثون أحدث ما وترك ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة واتباع أمره في واالقتصاد

 دليل ھو ما قبلھا مضى قد إال بدعة الناس يبتدع لم أنه أعلم ثم ، عصمة هللا بإذن لك فإنھا الجماعة بلزوم فعليك ، مؤونته

 ما لنفسك فارض ؛ والتعمق والحمق ، والزلل الخطأ من خالفھا في ما علم قد من سنھا إنما السنة فان ؛ فيھا عبرة أو عليھا

 كانوا ما وبفضل ، أقوى كانوا األمور كشف على وإنھم ، كفوا نافذ وببصر ، وقفوا علم على فإنھم ، ألنفسھم القوم به رضي

 سبيلھم غير اتبع من إال أحدثه فما بعدھم حدث إنما قلتم ولئن ، إليه سبقتموھم فقد عليه أنتم ما الھدي كان فإن ، أولى فيه

 من فوقھم وما ، مقصر من دونھم فما ؛ يشفي ما ووصفوا يكفي بما فيه تكلموا قد ، السابقون ھم فإنھم ؛ عنھم بنفسه ورغب

 بن سھل وقال. الحديث روذك. مستقيم لعلى ذلك مع وإنھم فغلوا أقوام عنھم وطمح ، فجفوا دونھم قوم قصر وقد ، مجسر

 عليه هللا صلى النبي إنسان ذكر إذا زمان قليل عن سيأتي أنه أخاف فإني ، والسنة باألثر باالقتداء عليكم:  التستري عبدهللا

 يدي على البدعة ظھرت إنما:  سھل قال. وأھانوه وأذلوه منه وتبرؤوا عنه ونفروا ذموه أحوال جميع في به واالقتداء وسلم

 يكلموھم ولم تركوھم فلو ، يسمعه يكن لم من فسمعه العامة في وفشت أقاويلھم فظھرت ؛ وقاولوھم ظاھروھم ألنھم سنةال أھل
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 حتى بدعة أحدكم يحدث ال:  سھل وقال. قبره إلى معه وحمله شيء منه يظھر ولم صدره في ما على منھم واحد كل لمات

 .الَخْذَمة تلك منه نزع إليھا الناس ودعا بالبدعة نطق فإذا ، بدعة له يحدث ثم بھا فيتعبد عبادة إبليس له يحدث

 فاليھودي:  قال" . البدعة صاحب عن الجنة هللا حجب: " الحديث ھذا أشد المبتدعة في جاء حديثا أعلم ال:  سھل قال

 أھل يخاصمن وال ، وانبالنس يخلون وال ، السلطان على يدخل فال دينه يكرم أن أراد من:  سھل قال. منھم أرجى والنصراني

 مسعود بن عبدهللا إلى جاء األشعري موسى أبا أن:  الدارمي مسند وفي. كفيتم فقد ، تبتدعوا وال أتبعوا:  أيضا وقال. األھواء

 عشت إن:  قال ؟ ھو فما:  قال ، خيرا إال  والحمد أر ولم أنكرته شيئا آنفا المسجد في رأيت إن ، عبدالرحمن أبا يا:  فقال

:  لھم فيقول حصى أيديھم وفي رجل حلقة كل في ؛ الصالة ينتظرون جلوسا حلقا حلقا قوما المسجد في رأيت:  قال ، فستراه

 ؟ لھم قلت فماذا:  قال. مائة فيسبحون ؛ مائة سبحوا:  ويقول. مائة فيھللون ؛ مائة ھللوا:  فيقول. مائة فيكبرون ؛ مائة كبروا

. حسناتھم من يضيع أال لھم وضمنت سيئاتھم يعدوا أن أمرتھم أفال قال. أمرك وانتظار رأيك ظارانت ؛ شيئا لھم قلت ما:  قال

 أبا يا:  قالوا ؟ تصنعون أراكم الذي ھذا ما:  فقال عليھم فوقف ؛ الحلق تلك من حلقة أتى حتى معه ومضينا مضى ثم

 ، شيء حسناتكم من يضيع أال لكم ضامن وأنا يئاتكمس فعدوا:  قال. والتسبيح والتھليل التكبير به نعد حصى ، عبدالرحمن

 وكم:  فقال. الخير إال أردنا ما ، عبدالرحمن أبا يا وهللا:  قالوا! ضاللة باب مفتتحي أو. ھلكتكم أسرع ما! محمد أمة يا ويحكم

 بدين عليك:  لفقا ؛ والبدع األھواء أھل من شيء عن رجل وسأله عبدالعزيز بن عمر وعن. يصيبه لن للخير مريد من

:  فقالوا ؟ آدم بنى تأتون شيء أي من ألوليائه إبليس قال:  األوزاعي وقال. ذلك سوى عما وآله ، الكتاب في والغالم األعراب

 ال شيئا فيھم ألبثن:  قال. بالتوحيد قرن شيء ذلك! ھيھات:  قالوا ؟ االستغفار قبل من تأتونھم فھل:  قال. شيء كل من

 عافاني أو ، لإلسالم ھداني أن أعظم علي النعمتين أي أدري وال:  مجاھد وقال. األھواء فيھم فبث:  قال. همن هللا يستغفرون

 عبدهللا بن سھل وسئل. الدارمي عن كله. النار في يھوون ألنھم األھواء أصحاب سموا إنما:  الشعبي وقال. األھواء ھذه من

 ، مخلوق القرآن:  يقول من يؤمن كيف ، كفار ھم! كرامة وال ، ال:  فقال. وتزوجھم منھم والنكاح المعتزلة خلف الصالة عن

 مذنبي من النار من يخرج وال النار يدخل المؤمنين من أحد وال ، شفاعة وال صراط  وال ، مخلوقة نار وال مخلوقة جنة وال

 هللا علم وأن ، زيادة وال اآلخرة في لربنا رؤية وال ، نكير وال منكر وال القبر عذاب وال ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمة

 هللا أحبط بدعة صاحب أحب من:  عياض بن الفضيل وقال. بھذا يؤمن من ويكفرون ؛ جمعة وال السلطان يرون وال ، مخلوق

 ، منھا يتاب المعصية ؛ المعصية من إبليس إلى أحب البدعة:  الثوري سفيان وقال. قلبه من اإلسالم نور وأخرج ، عمله

 أبو وقال. عبادة ، البدعة عن وينھى السنة إلى يدعو السنة أھل من الرجل إلى النظر:  عباس ابن وقال. منھا يتاب ال والبدعة

 وهللا نصحك قد:  فقال الحسن به فحدثت:  األحول عاصم قال. يفترقوا أن قبل عليه كانوا الذي األول باألمر عليكم:  العالية

 األمة ھذه وأن فرقة وسبعين اثنتين على إسرائيل بنو تفرقت: " السالم عليه قوله معنى" انعمر آل" في مضى وقد. وصدقك

 هللا صلى محمد أمة فرق في زادت التي الفرقة ھذه:  العارفين العلماء بعض قال وقد. الحديث" . وسبعين ثالث على ستفترق

 سمع أنه خديج بن رافع روى وقد. السالفة األمم في قط ذلك يكن ولم ، الفقھاء ويبغضون العلماء يعادون قوم ھم وسلم عليه

 اليھود كفرت كما يشعرون ال وھم وبالقرآن با يكفرون قوم أمتي في يكون: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 جعلت:  قلت قال" . ببعض ويكفرون ببعض يقرون: " قال ؟ ذاك كيف! هللا رسول يا فداك جعلت:  فقلت قال" . والنصارى

 من والشر هللا من الخير ويقولون ورزقه وقوته خلقه في  عدال إبليس يجعلون: " قال ؟ يقولون وكيف! هللا رسول يا فداك
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 أمتي تلقى فما: " قال ؟ والمعرفة اإليمان بعد بالقرآن فيكفرون ، هللا كتاب ذلك على يقرؤون ثم با فيكفرون:  قال" . إبليس

 .الحديث وذكر". األمة ھذه زنادقة أولئك والجدال البغضاءو العداوة من منھم

 َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  فقال حكمھم حكمه جالسھم من وأن ، واألھواء البدع أھل مجالسة عن النھي السورة وھذه" النساء" في ومضى

 هللا أمر ما وخالف ذلك فعل من عقوبة مدنية وھي" النساء" سورة في بين ثم. اآلية] 68:  األنعام[} آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ 

لَ  َوَقدْ {:  فقال به  ھذه أئمة من جماعة ھذا إلى ذھب وقد. بھم جالسھم من فألحق. اآلية] 140:  النساء[} اْلِكَتابِ  فِي َعلَْيُكمْ  َنزَّ

 المبارك وابن واألوزاعي بلحن بن أحمد منھم والمخالطة المعاشرة على البدع أھل مجالس في اآليات ھذه بموجب وحكم األمة

 وقد. الحكم في يعنون ، بھم ألحق وإال انتھى فإن ، مجالستھم عن ينھي:  قالوا البدع أھل مجالسة شأنه رجل في قالوا فإنھم

ُكمْ { وتال ، الخمر شربة مجالس على الحد عبدالعزيز بن عمر حمل  ألباينھم أجالسھم إني يقول فإنه:  له قيل. } ِمْثلُُھمْ  إِذاً  إِنَّ

 .بھم أُلحق ينته لم فإن ، مجالستھم عن ينھى قال. عليھم وأرد

ً  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا ُثمَّ { 154:  اآلية ِھمْ  بِلَِقاءِ  لََعلَُّھمْ  َوَرْحَمةً  َوُھدىً  َشْيءٍ  لُِكلِّ  َوَتْفِصيالً  أَْحَسنَ  الَِّذي َعلَى َتَماما  }ُيْؤِمُنونَ  َربِّ

بُِعوهُ  ُمَباَركٌ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ  اَوَھذَ { 155:  اآلية قُوا َفاتَّ  }ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّ

ً {. مفعوالن} اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا ُثمَّ {:  تعالى قوله . والرفع بالنصب قرئ} أَْحَسنَ  الَِّذي َعلَى{. مصدر أو أجله من مفعول} َتَماما

 من بعد وفيه:  المھدوي قال. أحسن ھو الذي على تماما:  تقدير فعلى. إسحاق أبي وابن يعمر بن يحيى قراءة وھي - رفع فمن

 فعل أنه فعلى نصب ومن". شيئا لك قائل بالذي أنا ما" سمع أنه الخليل عن سيبويه وحكى. الذي على العائد المبتدأ حذف أجل

" أخيك بالذي مررت" وأجازا. للذي نعتا اسما يكون أن والفراء الكسائي وأجاز. البصريين قول ھذا ؛ الصلة في داخل ماضي

:  عندھم والمعنى ، يتم أن قبل لالسم نعت ألنه ؛ البصريين عند محال وھذا:  النحاس قال. قاربھا وما بالمعرفة الذي ينعتان

ً {:  قوله معنى في الحسن وقال. المؤمن المحسن على تماما:  مجاھد قال. المحسن على  فيھم كان} أَْحَسنَ  الَِّذي َعلَى َتَماما

 على تماما{:  قرأ مسعود ابن أن القول ھذا صحة على والدليل. المحسنين على تماما الكتاب هللا فأنزل ؛ محسن وغير محسن

 التوراة نزول قبل هللا علمه كان مما موسى يحسنه كان ما على زيادة التوراة موسى أعطينا المعنى:  وقيل. }أحسنوا الذين

ً { فالمعنى:  يزيد بن محمد قال. عليه  السالم عليه موسى إلى وجل عز هللا أحسنه الذي على تماما أي} أَْحَسنَ  الَِّذي َعلَى َتَماما

 وقال. وغيرھا الرسالة من السالم عليھم أنبيائه إلى تعالى هللا إحسان على معناه:  زيد بن عبدهللا وقال. وغيرھا الرسالة من

 األول، بعد الثاني أن على يدل} ُثمَّ {:  قيل ثم. الفراء وقاله ؛ وجل عز  طاعته من موسى انإحس على تماما:  أنس بن الربيع

 حرفا ألنھما ، الكتاب موسى وآتينا أي ؛ الواو بمعنى} ثم{:  فقيل ؛ ھذا قبل الكتاب وإتيانه وسلم عليه هللا صلى موسى وقصة

 قل المعنى:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى محمد على القرآن إنزالنا قبل ابالكت موسى آتينا قد كنا ثم الكالم تقدير:  وقيل. عطف

 .} َوَرْحَمةً  َوُھدىً { وكذا. عليه عطف} َوَتْفِصيالً {. تماما موسى آتينا ما أتل ثم ، عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا

بُِعوهُ  ُمَباَركٌ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ  َوَھَذا{ 155:  اآلية قُو َفاتَّ  }ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  اَواتَّ

ً { القرآن غير في ويجوز. الخيرات كثير أي ؛ نعت} ُمَباَركٌ  أَْنَزْلَناهُ {. وخبر ابتداء} ِكَتابٌ  َوَھَذا{:  تعالى قوله  على} مباركا

ِبُعوهُ {. الحال قُوا{. فيه بما أعملوا أي} َفاتَّ  .تعذبون فال للرحمة راجين تكونوال أي} ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ {. تحريفه اتقوا أي} َواتَّ
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َما َتقُولُوا أَنْ { 156:  اآلية ا َوإِنْ  َقْبلَِنا ِمنْ  َطائَِفَتْينِ  َعلَى اْلِكَتابُ  أُْنِزلَ  إِنَّ  }لََغافِلِينَ  ِدَراَستِِھمْ  َعنْ  ُكنَّ

ا لَوْ  َتقُولُوا أَوْ { 157اآلية ا اْلِكَتابُ  َعلَْيَنا أُْنِزلَ  أَنَّ َنةٌ  َجاَءُكمْ  َفَقدْ  ْنُھمْ مِ  أَْھَدى لَُكنَّ ُكمْ  ِمنْ  َبيِّ  َكذَّبَ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َفَمنْ  َوَرْحَمةٌ  َوُھدىً  َربِّ
ِ  بِآياتِ   }َيْصِدفُونَ  َكاُنوا بَِما اْلَعَذابِ  ُسوءَ  آَياتَِنا َعنْ  َيْصِدفُونَ  الَِّذينَ  َسَنْجِزي َعْنَھا َوَصَدفَ  هللاَّ

 وقال. تقولوا أن كراھية أنزلناه:  البصريون وقال. تقولوا لئال. الكوفيون قال. نصب موضع يف} َتقُولُوا أَنْ {:  تعالى قوله

َما{. مكة أھل يا تقولوا أن فاتقوا المعنى:  والكسائي الفراء  أي} َقْبلَِنا ِمنْ  َطاِئَفَتْينِ  َعلَى{. واإلنجيل التوراة أي} اْلِكَتابُ  أُْنِزلَ  إِنَّ

ا َوإِنْ {. كتاب علينا ينزل مول ، والنصارى اليھود على  عن يقل ولم. لغاتھم وعن كتبھم تالوة عن أي} لََغافِلِينَ  ِدَراَسِتِھمْ  َعنْ  ُكنَّ

 .جماعة طائفة كل ألن ؛ دراستھما

ا لَوْ  َتقُولُوا أَوْ { 157:  اآلية ا اْلِكَتابُ  َعلَْيَنا أُْنِزلَ  أَنَّ ُكمْ  ِمنْ  َنةٌ َبيِّ  َجاَءُكمْ  َفَقدْ  ِمْنُھمْ  أَْھَدى لَُكنَّ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َفَمنْ  َوَرْحَمةٌ  َوُھدىً  َربِّ
بَ  ِ  بِآياتِ  َكذَّ  }َيْصِدفُونَ  َكاُنوا بَِما اْلَعَذابِ  ُسوءَ  آَياتَِنا َعنْ  َيْصِدفُونَ  الَِّذينَ  َسَنْجِزي َعْنَھا َوَصَدفَ  هللاَّ

 عليه هللا صلى محمد بمجيء العذر زال قد أي} َربُِّكمْ  ِمنْ  َبيَِّنةٌ  َجاَءُكمْ  دْ َفقَ {. }َتقُولُوا أَوْ { على عطف} َتقُولُوا أَوْ {:  تعالى قوله

:  قال ثم. أتبعه لمن أي} َوَرْحَمةٌ  َوُھدىً {. بينة سبحانه سماه ، وسلم عليه هللا صلى محمد والمراد ؛ واحد والبيان والبينة. وسلم

 .تقدم وقد. يعرضون} َيْصِدفُونَ { و ، أعرض} َصَدفَ {. منكم أظلم أحد فال كذبتم فإن أي} أَْظلَمُ  َفَمنْ {

 َيْنَفعُ  ال َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأْتِي َيْومَ  َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأْتِيَ  أَوْ  َربُّكَ  َيأْتِيَ  أَوْ  اْلَمالئَِكةُ  َتأْتَِيُھمُ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { 158:  اآلية
 ً ا اْنَتِظُروا قُلِ  َخْيراً  إِيَمانَِھا فِي َكَسَبتْ  أَوْ  َقْبلُ  ِمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَمْ  إِيَماُنَھا َنْفسا  }ُمْنَتِظُرونَ  إِنَّ

 أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {. ينتظرون فماذا ، يؤمنوا فلم الكتاب عليھم وأنزلت الحجة عليھم أقمت معناه} َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  تعالى قوله

 ، غيره أو بالقتل فيھم ربك أمر:  والضحاك عباس ابن قال} َربُّكَ  َيأِْتيَ  أَوْ {. أرواحھم لقبض الموت عند أي} ةُ اْلَمالِئكَ  َتأِْتَيُھمُ 

:  وقول. القرية أھل يعني] 82:  يوسف[} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {:  تعالى كقوله ؛ المضاف به والمراد إليه المضاف يذكر وقد

:  ويقال. ربك وعذاب ربك عقوبة أي ، ربك أمر يأتي:  ھنا كذلك. العجل حب أي] 93:  البقرة[} ِعْجلَ الْ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوأُْشِرُبوا{

 ھو:  قيل} َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأْتِيَ  أَوْ {. غيرھا و"البقرة" مثله في القول تقدم وقد. هللا إال تأويله يعلم ال الذي المتشابه من ھذا

 لفصل مجيئه تعالى هللا إتيان:  وقيل. إمھال فال الساعة ظھرت فإذا الدنيا في يمھلون أنھم بھذا بين. مغربھا من الشمس طلوع

ً  َواْلَملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ {:  تعالى قال كما ؛ القيامة موقف في خلقه بين القضاء ً  َصّفا  حركة تعالى مجيئه وليس]. 22:  الفجر[} َصّفا

:  يقولون أنھم السنة أھل أئمة جمھور عليه والذي. جوھرا أو جسما الجائي كان إذا نيكو إنما ذلك ألن ؛ زواال وال انتقاال وال

ِميعُ  َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ { ألنه ؛ يكيفون وال. ويأتي وينزل يجيء  أبي عن مسلم صحيح وفي]. 11:  الشورى[} اْلَبِصيرُ  السَّ

 في كسبت أو قبل من آمنت تكن لم إيمانھا نفسا ينفع ال خرجن إذا ثالث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة

 هللا رسول سمعت قال المرادي عسال بن صفوان وعن" . األرض ودابة والدجال مغربھا من الشمس طلوع:  خيرا إيمانھا

 أخرجه". نحوه من شمسال تطلع حتى يغلق ال سنة سبعين مسيرة للتوبة مفتوحا باب بالمغرب إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى

 السماوات خلق يوم هللا خلقه ، الشام قبل:  سفيان وقال. صحيح حسن حديث ھذا:  وقال والترمذي والدارمي الدارقطني

 .صحيح حسن حديث:  قال. منه الشمس تطلع حتى يغلق ال للتوبة يعني" مفتوحا. "واألرض
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 إن ، الناس أيھا:  فقال الخطاب بن عمر سمعت:  قال عباس ابن وروى. تقدم كما والمعتزلة الخوارج كله بھذا وكذب:  قلت

 بعدھما، رجمنا قد وأنا ، رجم قد بكر أبا وأن ، رجم قد عليه هللا صلى هللا رسول أن ذلك آية وإن ، عنه تخدعن فال حق الرجم

 ، القبر بعذاب ويكذبون ، غربھام من الشمس بطلوع ويكذبون ، بالدجال ويكذبون ، بالرجم يكذبون األمة ھذه من قوم وسيكون

 عن طول فيه حديث في الثعلبي وذكر. عمر أبو ذكر. امتحشوا ما بعد النار من يخرجون بقوم ويكذبون ، بالشفاعة ويكذبون

 ويذھب ، األرض في المعاصي تكثر حين - الناس عن تحبس الشمس أن:  معناه ما وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي

 من تعالى ربھا واستأذنت سجدت كلما ، العرش تحت ليلة مقدار -  عنه ينھى فال المنكر ويفشو ، أحد به يأمر الف المعروف

 مقدار يحبسا حتى جواب إليھما يجاء فال يطلع أين من ويستأذن ، معھا فيسجد القمر يوافيھا حتى جواب لھا يجيء لم تطلع ابن

 بلدة كل في قليلة عصابة يومئذ وھم األرض في المتھجدون إال الليلة تلك طول يعرف فال ؛ للقمر وليلتين للشمس ليال ثالث

 وتعالى سبحانه الرب إن: " فيقول السالم عليه جبريل إليھما تعالى هللا أرسل ليال ثالث مقدار لھما تم فإذا المسلمين بالد من

 ضوء ال ، أسودين مغاربھما من فيطلعان" نور وال عندنا لكما ضوء ال وأنه ، منه فتطلعا مغاربكما إلى ترجعا أن كما يأمر

 إَِذا{ :  وقوله] 9:  القيامة[} َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ {:  تعالى قوله فذلك. ذلك قبل كسوفھما في مثلھما ، للقمر نور وال للشمس

َرتْ  الشَّْمسُ   منصفھا وھي السماء سرة والقمر الشمس بلغ ما فإذا ؛ المقرونين البعيرين مثل كذلك فيرتفعان] 1:  التكوير[} ُكوِّ

 ثم التوبة باب من يغربھما ولكن مغاربھما من يغربھما فال ، المغرب إلى وردھما بقرونھما فأخذ السالم عليه جبريل جاءھما

 ولم ، توبة ذلك بعد لعبد تقبل لم التوبة باب أغلق فإذا. صدع بينھما يكن لم كأنه فيصير بينھما ما يلتئم ثم ، المصراعين يرد

:  تعالى قوله فذلك ؛ اليوم ذلك قبل عليه كان ما عليه يجري فإنه محسنا ذلك قبل كان من إال ؛ يعملھا حسنة ذلك بعد تنفعه

ً  َيْنَفعُ  ال َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأِْتي َيْومَ {  يكسيان والقمر الشمس إن ثم. } َخْيراً  َھاإِيَمانِ  فِي َكَسَبتْ  أَوْ  َقْبلُ  ِمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَمْ  إِيَماُنَھا َنْفسا

 .ويغربان يطلعان ذلك قبل كانا كما ويغربان الناس على يطلعان ثم ، والنور الضوء ذلك بعد

 من شھوة كل معه تخمد ما الفزع من قلوبھم إلى خلص ألنه ؛ مغربھا من طلوعھا عند إيمانھا نفسا ينفع ال وإنما:  العلماء قال

 انقطاع في الموت حضره من حال في القيامة بدنو إليقانھم كلھم الناس فيصير ؛ البدن قوى من قوة كل وتفتر ، النفس شھوات

 من توبة تقبل ال كما ، توبته تقبل لم الحال ھذه مثل في تاب فمن ؛ أبدانھم من وبطالنھا ، عنھم المعاصي أنواع إلى الدواعي

 وقت وذلك ، حلقه رأس روحه تبلغ أي" يغرغر لم ما العبد توبة يقبل هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى قال. الموت حضره

 أن ينبغي ھذا وعلى. مثله مغربھا من الشمس لطلوع فالمشاھد ؛ النار من مقعده أو الجنة من مقعده فيه يرى الذي المعاينة

 وبوعده وسلم عليه هللا صلى وبنبيه لىتعا با علمه ألن ؛ عاش ما مردودة له كالمشاھد كان أو ذلك شاھد من كل توبة تكون

 فيصير ، قليال إال عنه يتحدثوا وال ، كان ما العظيم األمر ھذا من الناس ينسى أن إلى الدنيا أيام امتدت فإن. ضرورة صار قد

 عبدهللا عن مسلم صحيح وفي. أعلم وهللا. منه قبل تاب أو الوقت ذلك في أسلم فمن ؛ عنه التواتر وينقطع خاصا عنه الخبر

 أول إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ، بعد أنسه لم حديثا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من حفظت: قال

 إثرھا على فاألخرى صاحبتھا قبل كانت ما وأيھما ضحى الناس على الدابة وخروج مغربھا من الشمس طلوع خروجا اآليات

 ما: " فقال إلينا فأطلع ، منه أسفل ونحن غرفة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نكا:  قال حذيفة عن وفيه" . قريبا

 في وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق خسف. آيات عشر تكون حتى تكون ال الساعة إن: " قال. الساعة:  قلنا ؟"تذكرون

 ترحل عدن قعر من تخرج نارو مغربھا من الشمس وطلوع ومأجوج ويأجوج األرض ودابة والدجال والدخان العرب جزيرة



84 

 

 عليه هللا صلى النبي يذكر ال ، ذلك مثل سريحة أبي عن الطفيل أبي عن رفيع بن عبدالعزيز وحدثني:  شعبة قال" . الناس

 .البحر في الناس تلقي وريح:  اآلخر وقال. وسلم عليه هللا صلى مريم ابن عيسى ونزول:  العاشرة في أحدھما وقال. وسلم

 وقوعھا من الجوزي الفرج أبو ذكر ما على الخسوفات وھي بعضھا وقع وقد. العالمات ترتيب في متقن حديث وھذا:  قلت

 ويأجوج". النمل" في الدابة ذكر ويأتي. وغيره اآلثار فھوم كتاب في ذكره ؛ كثير خلق بسببھا ، وھلك. والمغرب العجم بعراق

 مغربھا من الشمس طلوع في الحكم إن:  وقيل. فعاما عاما الخيط في مكالنظ تتابع اآليات إن:  ويقال". الكھف" في ومأجوج

َ  َفإِنَّ {:  لنمروذ قال السالم عليه إبراھيم أن ] 258:  البقرة[} َكَفرَ  الَِّذي َفُبِھتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  بَِھا َفأْتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  بِالشَّْمسِ  َيأْتِي هللاَّ

 المنكرين ليري المغرب من يوما تعالى هللا فيطلعھا ؛ كائن غير ھو:  ويقولون ذلك رونينك آخرھم عن والمنجمة الملحدة وأن

 التوبة رد يكون أن يحتمل ھذا وعلى. المغرب من أطلعھا شاء وإن المشرق من أطلعھا شاء إن ، ملكه في الشمس أن قدرته

 فإنه لذلك المصدقون فأما ، بطلوعھا وسلم عليه هللا صلى النبي لخبر المكذبين لذلك المنكرين من وتاب آمن من على واإليمان

 حين أسلم إذا توبة وال عمل كافر من يقبل ال:  قال أنه عباس بن عبدهللا عن وروي. ذلك قبل إيمانھم وينفعھم توبتھم تقبل

 وروي. منه قبل لذنبا من فتاب مذنبا مؤمنا كان ومن. منه ذلك قبل ذلك بعد أسلم لو فإنه ؛ يومئذ صغيرا كان من إال ، يراھا

 فمن ؛ الناس من كثير فيھا فيھلك صيحة تكون حين الشمس طلوع وقت توبته تقبل لم إنما:  قال أنه حصين بن عمران عن

 وقال. تفسيره في السمرقندي الليث أبو ذكره ؛ توبته قبلت ذلك بعد تاب ومن ، توبته تقبل لم وھلك الوقت ذلك في تاب أو أسلم

 ابن وقرأ. أعلم بغيبه وهللا. النحل يغرسوا حتى سنة وعشرين مائة مغربھا من الشمس طلوع بعد الناس يبقى:  عمر بن عبدهللا

اَرةِ  َبْعضُ  َتْلَتقِْطهُ { مثل ؛ بالتاء" تأتي يوم" الزبير وابن عمر يَّ  :  جرير وقال. أصابعه بعض وذھبت. } السَّ

 الخشع لوالجبا المدينة سور...  تواضعت الزبير خبر أتى لما

 ھذا أن يذكرون:  حاتم أبو قال. بالتاء}تنفع ال{ سيرين ابن وقرأ. األصل على ال لمؤنث المجاورة على التأنيث:  المبرد قال

 منھما واحد كل والنفس اإليمان أن وذلك ، سيبويه ذكره النحو من دقيق شيء ھذا في:  النحاس قال. سيرين ابن من غلط

 :  سيبويه وأنشد ؛ وبھا النفس من ھو إذ اناإليم فأنث اآلخر على مشتمل

 النواسم الرياح مر أعاليھا...  تسفھت رماح اھتزت كما مشين

 منه إليه المضاف بعض المضاف وكان ، مؤنث إلى إضافته كانت إذا المذكر المضاف فعل يؤنثون ما وكثيرا:  المھدوي قال

 قال. الرياح من المر كان إذ ، مؤنثة وھي الرياح إلى إلضافته مرال فأنث البيت.... مشين:  الرمة ذي قول وعليه ؛ به أو

} َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ { مثل ؛ المؤنث المصدر يذكر كما مصدر ألنه اإليمان يؤنث أن وھو آخر قول وفيه:  النحاس

 :  قال وكما] 275:  البقرة[

 العذر صحابته في عذرتنا فقد

ا اْنَتِظُروا قُلِ {. المعذرة بمعنى ألنه العذر أنث األقوال أحد ففي  .العذاب بكم} ُمْنَتِظُرونَ  إِنَّ
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قُوا الَِّذينَ  إِنَّ { 159:  اآلية ً  َوَكاُنوا ِديَنُھمْ  َفرَّ َما َشْيءٍ  فِي ِمْنُھمْ  لَْستَ  ِشَيعا ِ  إِلَى أَْمُرُھمْ  إِنَّ ُئُھمْ  ُثمَّ  هللاَّ  }َيْفَعلُونَ  َكاُنوا بَِما ُيَنبِّ

قُوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى ولهق  ؛ وجھه هللا كرم طالب أبي بن علي قراءة وھي ، باأللف} فارقوا{ والكسائي حمزة قرأه} ِديَنُھمْ  َفرَّ

 الباقون وقرأ. فارقوه ولكن فرقوه ما وهللا:  يقول علي وكان. عنه وخرجوا دينھم تركوا أنھم معنى على. والفراق المفارقة من

 مجاھد قول في والنصارى اليھود والمراد. ببعض وكفروا ببعض آمنوا أي ؛ مخففا} َفَرقوا{ قرأ فإنه النخعي إال ؛ بالتشديد

قَ  َوَما{:  تعالى هللا قال ؛ بالتفرق وصفوا وقد. والضحاك والسدي وقتادة  }اْلَبيَِّنةُ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َتَفرَّ

قُوا أَنْ  َوُيِريُدونَ {:  وقال]. 4:  البينة[  الصنم بعضھم عبد ، المشركين عنى:  وقيل]. 150:  النساء[} َوُرُسلِهِ  هللاَِّ  َبْينَ  ُيَفرِّ

 وروي. دينه فرق فقد به وجل عز هللا يأمر لم بما وجاء ابتدع من وكل. الكفار جميع في عامة اآلية:  وقيل. المالئكة وبعضھم

قُوا الَِّذينَ  إِنَّ { اآلية ھذه في وسلم عليه هللا صلى النبي عن رةھري أبو  من الضاللة وأھل ، والشبھات البدع أھل ھم} ِديَنُھمْ  َفرَّ

 هللا رضي الخطاب بن عمر عن شريح عن الشعبي عن مجالد حدثنا الحجاج بن شعبة حدثنا الوليد بن بقية وروي. األمة ھذه

 وأصحاب البدع أصحاب ھم إنما شيعا وكانوا دينھم فرقوا الذين إن: " لعائشة قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه

 لھم ليس األھواء وأصحاب البدع أصحاب غير توبة ذنب صاحب لكل إن عائشة يا ، األمة ھذه من الضاللة وأصحاب األھواء

 قرأ وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي نع طاوس عن سليم أبي بن ليث وروى". برآء منا وھم منھم بريء وأنا توبة

ً { ومعنى. } ِديَنُھمْ  َفاَرقُوا الَِّذينَ  نَّ {  منھم لست. "شيع فھم بعض رأي بعضھم يتبع واحد أمرھم قوم وكل. وأحزابا فرقا} ِشَيعا

 :  الشاعر وقال .منه برآء نحن أي" منا فليس غشنا من: " السالم عليه كقوله وھو ؛ منھم براءته فأوجب" شيء في

 مني ولست منك لست فإني...  فجورا أسد في حاولت إذا

 على ھو الفراء وقال. علي أبو قاله ؛ الخبر في الذي المضمر من الحال على نصب} َشْيءٍ  فِي{ وموضع. منك أبرأ أنا أي

 .اإلنذار عليك وإنما ، شيء في عقابھم من لست المعنى ، مضاف حذف

َما{  .وسلم عليه هللا صلى للنبي تعزية} هللاَِّ  إِلَى أَْمُرُھمْ  إِنَّ

َئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أَْمَثالَِھا َعْشرُ  َفلَهُ  بِاْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ { 160 اآلية يِّ  }ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى َفال بِالسَّ

 فحذفت ؛ أمثالھا حسنات عشر فله أي} أَْمَثالَِھا َعْشرُ  َفلَهُ { بوالجوا ، شرط وھو ، ابتداء} ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ {:  تعالى قوله

 رجال عشرة عندي أي ، نسابات عشرة عندي:  سيبويه وحكى مثل جمع ؛ مقامھا صفتھا ھي التي األمثال وأقيمت الحسنات

 كان إذا المؤنث إلى واإلضافة ، ؤنثم إلى مضافا األمثال كان لما} أَْمَثالَِھا َعْشرُ { في التأنيث حسن:  علي أبو وقال. نسابات

اَرةِ  َبْعضُ  يْلَتقِْطهُ {" نحو ؛ ذلك فيه يحسن المعنى في إياه يَّ  .} السَّ

 له أي ، أمثالھا حسنات عشر فله:  والتقدير.} أَْمَثالَِھا َعْشرُ  لَهُ { واألعمش جبير بن وسعيد الحسن وقرأ. أصابعه بعض وذھبت

 أي. اإليمان:  ھنا والحسنة. عشرة فيصير المثل ويضاعف ، مثل له يكون أن ويجوز. هل يجب مما أضعاف عشرة الجزاء من

يَِّئةِ  َجاءَ  َوَمنْ {. الثواب من أمثاله عشرة الخير من الدنيا في عمله عمل بكل فله هللا إال إله ال أن بشھادة جاء من  يعني} ِبالسَّ

:  تعالى قوله فذلك ؛ العقوبة أعظم والنار ، الذنوب أعظم الشرك ألن ؛ النار في الخلود وھو} ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى َفال{ الشرك
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ً  َجَزاءً {  الحسنة" الخبر وفي. ذلك على تعالى هللا لنص ؛ ذلك فبخالف الحسنة وأما. العمل وافق جزاء يعني] 26:  النبأ[} ِوَفاقا

 ال الحسنة:  قال صالح أبي عن األعمش وروى". شارهأع آحاده غلبت لمن فالويل وأغفر واحدة والسيئة وأزيد أمثالھا بعشر

 مخالفة وأنھا ، اآلية ھذه بيان" البقرة" في مضى وقد. أعمالھم ثواب ينقص ال أي} ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ {. الشرك والسيئة هللا إال إله

 فيه والعام والخاص ، هللا سبيل في نفقةلل والسبعمائة ؛ الحسنات لسائر العشر:  العلماء بعض قال ولھذا ؛ هللا سبيل في لإلنفاق

 واألول. توقيف إلى يحتاج وھذا ؛ يحصى ال ما إلى وأكثر سبعمائة وللخواص عشرة للعوام يكون:  بعضھم وقال. سواء

 وأما أمثالھا عشر فله حسنة عمل فمن بعشر حسنة وأما: " وفيه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن فاتك بن خريم لحديث أصح؛

 ".هللا سبيل في فالنفقة بسبعمائة ةحسن

نِي قُلْ { 161:  اآلية ً  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي َھَدانِي إِنَّ ً  ِدينا ً  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  قَِيما  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنِيفا

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالتِي إِنَّ  قُلْ { 162 َّ  }الَِمينَ اْلعَ  َربِّ  ِ

لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوبَِذلِكَ  لَهُ  َشِريكَ  ال{ 163  }اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

 -:  مسائل أربع فيه

 الدين إلى ھداه هللا أن بين تفرقوا الكفار أن تعالى بين لما} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي َھَداِني إِنَّنِي قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى

ً { إبراھيم ندي وھو المستقيم  انتصب:  غيره قال. األخفش عن} َھَداِني{ بـ نصب:  وقيل. قطرب عن ؛ الحال على نصب} ِدينا

. دينا مستقيما صراطا ھداني أي ، الصراط من ال بد يكون أن ويجوز. دينا عرفني ھداني معنى ألن ؛ المعنى على حمال

 والتخفيف القاف بكسر عامر وابن الكوفيون قرأه} قَِيًما{. دينا عرفواوا ، دينا اتبعوا:  قال فكأنه ؛ فعل بإضمار منصوب: وقيل

 ثم" قيوم" الواو الياء وأصل. لغتان وھما ، وشدھا الياء وكسر القاف بفتح والباقون. به فوصف كالشبع مصدر ، الياء وفتح

ً { بدل} إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ { فيه العوج مستقيما دينا ومعناه. كميت الياء في الواو أدغمت . إبراھيم من حال ھو:  الزجاج قال} َحِنيفا

 .أعني بإضمار نصب ھو:  سليمان بن علي وقال

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالتِي إِنَّ  قُلْ { 163 - 162:  اآلية َّ لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوبَِذلِكَ  لَهُ  َشِريكَ  ال ، اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ  أَوَّ
 }اْلُمْسلِِمينَ 

 وھي ، نسيكة جمع والنسك. العيد صالة:  وقيل. الليل صالة بھھنا المراد:  قيل} َوُنُسِكي َصالِتي إِنَّ  قُلْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 نسكي:  الحسن وقال. والعمرة الحج في ذبحي:  والمعنى. وغيرھم جبير بن وسعيد والضحاك مجاھد قال وكذلك ، الذبيحة

 البر أعمال جميع اآلية ھذه في النسك:  قوم وقال. بالعبادة هللا إلى يتقرب الذي الناسك ومنه ؛ عبادتي:  الزجاج وقال. ديني

 بعد به أوصي ما أي} َوَمَماِتي{ حياتي في أعمله ما أي} َوَمْحَيايَ {. تعبد إذا ، ناسك فھو فالن نسك قولك من ؛ والطاعات

َِّ { وفاتي ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَيايَ {:  وقيل. إليه بھا بالتقرب أفرده أي} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ َّ } ُنْسِكي{:  الحسن وقرأ. له وموتي حياتي أي} ِ

 يجزه لم:  النحاس قال. ساكنان يجتمع ألنه ؛ بفتحھا والعامة. اإلدراج في الياء بسكون} ومحياي{ المدينة وأھل. السين بإسكان

 زيدا، آضربان يونس وأجاز. الحركة مقام تقوم فيھا التي المدة واأللف ، ألفا قبله ألن أجازه وإنما ، يونس إال النحويين من أحد
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 اللحن من يسلم أن وأراد المدينة أھل بقراءة قرأ ومن ، إدغام الثاني في وليس ساكنين بين جمع ألنه ھذا النحويون منع وإنما

 الجحدري وعاصم عمر بن وعيسى إسحاق أبي ابن وقرأ. النحويين جميع عند الحن غير فيكون} َمْحَيايَ { على وقف

 :  اللغة أھل وأنشد. وعصي قفي:  يقولون مضر عليا لغة وھي ؛ ألف غير من الثانية الياء بتشديد} َوَمْحييّ {

 لھواھم وأعنقوا ھوي سبقوا

 َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالِتي إِنَّ  قُلْ {:  قوله إلى} ْسَتقِيمٍ مُ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي َھَداِني إِنَّنِي قُلْ {:  تعالى قوله:  الطبري الكيا قال:  الثالثة

َِّ  َوَمَماِتي  في وأنزل وسلم عليه هللا صلى نبيه أمر هللا فإن ؛ الذكر بھذا الصالة افتتاح على الشافعي به استدل} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

ْھتُ  إِنِّي: "  قال الصالة افتتح إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عنه هللا رضي علي حديث ذكر ثم ، كتابه  َوْجِھيَ  َوجَّ

َماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي ً  َواأْلَْرضَ  السَّ َِّ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالِتي إِنَّ . اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أََنا َوَما َحِنيفا  - قوله إلى - اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 .} لِِمينَ اْلُمسْ  ِمنَ  َوأََنا

:  قال الصالة إلى قام إذا كان أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن طالب أبي بن علي عن صحيحه في مسلم روي:  قلت

 رب  ومماتي ومحياي ونسكي صالتي إن. المشركين من أنا وما حنيفا واألرض السماوات فطر للذي وجھي وجھت"

 نفسي ظلمت عبدك وأنا ربي أنت ، أنت إال إله ال الملك أنت اللھم. المسلمين ولأ وأنا أمرت وبذلك له شريك ال العالمين

 أنت إال ألحسنھا يھدي ال األخالق ألحسن واھدني أنت إال الذنوب يغفر ال إنه جميعا ذنوبي لي فاغفر بذنبي واعترفت

. وتعاليت تباركت. إليك ليس لشروا يديك في كله والخير وسعديك لبيك أنت إال سيئھا عني يصرف ال سيئھا عني واصرف

 باللغة العلماء من وكان شميل بن النضر عن بلغنا:  آخره في وقال الدارقطني وأخرجه. الحديث.  إليك وأتوب أستغفرك

 ليس:  مالك قال. إليك به يتقرب مما ليس الشر" إليك ليس والشر" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول معنى:  قال وغيرھا

 الناس يقوله الذي ھذا مالك ير لم:  القاسم ابن قال. القراءة ثم التكبير عليھم والواجب ، الناس على بواجب الصالة في التوجيه

 لصحة ؛ نفسه خاصة في يقوله كان مالكا أن:  المختصر في ليس ما مختصر وفي. وبحمدك اللھم سبحانك:  القراءة قبل

 بكر أبي شيخنا وراء أصلى وكنت:  الجوزي الفرج أبو قال. وجوبه عتقدواي أن مخافة للناس يراه ال وكان ، به الحديث

 خلف الفاتحة قراءة وجوب في اختلفوا قد الفقھاء إن ، بني يا:  فقال ھذا أفعل مرة فرآني ، الصبا زمان في الفقيه الدينوري

 الذي لألعرابي وسلم عليه هللا صلى قوله لكلما والحجة. السنن ودع بالواجب فاشتغل ، سنه االفتتاح أن يختلفوا ولم ، اإلمام

 يقول كما ، وجھي وجھت قل وال ، حنيفة أبو يقول كما سبح له يقل ولم" اقرأ ثم فكبر الصالة إلى قمت إذا: " الصالة علمه

 وال توجيھا كريذ فلم. العالمين رب  الحمد ، أكبر هللا قلت:  قال ؟" الصالة افتتحت إذا تقرأ كيف: " ألبي وقال. الشافعي

 .يقوله كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن أخبر قد عليا فإن:  قيل فإن. تسبيحا

 هللا صلى النبي أن والدارقطني النسائي روى فقد:  قيل فإن. عندنا حسن وذلك ، كبر ثم التكبير قبل قاله يكون أن يحتمل:  قلنا

 كما ؛ الليل صالة في النافلة على نحمله ھذا:  قلنا الحديث" ونسكي التيص إن: " يقول ثم كبر الصالة افتتح إذا كان وسلم عليه

 اللھم سبحانك: " قال بالليل الصالة افتتح إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال سعيد أبي عن النسائي كتاب في جاء

 أن يجوز ألنه ؛ الفرض من أخف نافلةال فإن ؛ مطلقا النافلة في أو" . غيرك إله وال جدك وتعالى اسمك تبارك وبحمدك
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 رسول أن مسلمة بن محمد عن النسائي روى وقد. أيسر فأمرھا ، السفر في وغيرھا القبلة وإلى ، وراكبا وقاعدا قائما يصليھا

 أنا وما حنيفا واألرض السماوات فطر للذي وجھي وجھت. أكبر هللا: " قال تطوعا يصلي قام إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا

 أنت اللھم. المسلمين أول وأنا أمرت وبذلك له شريك ال. العالمين رب  ومماتي ومحياي ونسكي صالتي إن. المشركين من

 بعد الفريضة في كان ذلك أن صح وإن. الواجب في ال التطوع في نص وھذا. يقرأ ثم" . وبحمدك سبحانك أنت إال إله ال الملك

:  يقل فال قال إذا ثم. عليم األمور بحقائق وهللا ، التكبير بعد فالقراءة المسنون وأما ، الستحبابوا الجواز على فيحمل ، التكبير

لُ  َوأََنا{  :  وھي.} اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

: أجوبة ثالثة عنه قلنا ؟ قبله والنبيون إبراھيم ليس أو:  قيل فإن. وسلم عليه هللا صلى محمدا إال بأولھم أحدھم ليس إذ:  الرابعة

 القيامة يوم األولون اآلخرون نحن: " السالم عليه قوله من ھريرة أبي حديث في كما ؛ معنى أجمع الخلق أول أنه:  األول

 قبل لھم المقضي القيامة يوم واألولون الدنيا أھل من اآلخرون نحن" حذيفة حديث وفي" . الجنة يدخل من أول ونحن

ِبيِّينَ  ِمنَ  أََخْذَنا َوإِذْ {:  تعالى هللا قال ؛ عليھم الخلق في امقدم لكونه أولھم أنه:  الثاني". الخالئق } ُنوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِميَثاَقُھمْ  النَّ

 وقع فلذلك" . البعث في وآخرھم الخلق في األنبياء أول كنت: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  قتادة قال]. 7:  األحزاب[

 واختلفت. وغيره قتادة قول وھو ، العربي ابن قال ؛ ملته أھل من المسلمين أول:  الثالث. وغيره نوح قبل مقدما ھنا ذكره

 هللا صلى هللا رسول قال قال حصين بن عمران وروى. ذكرنا ما على ، ال بعضھا وفي ثبوتھا بعضھا ففي" أول" في الروايات

 إِنَّ  قُلْ {:  قولي ثم عملتيه ذنب كل دمھا من ةقطر أول في لك يغفر فإنه أضحيتك فاشھدي قومي فاطمة يا: " وسلم عليه

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالِتي َّ  للمسلمين أم خاصة بيتك وألھل لك ھذا ، هللا رسول يا:  عمران قال. } اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 " .عامة للمسلمين بل: " قال عامة؟

ِ  أََغْيرَ  قُلْ { 164:  اآلية ً  أَْبِغي هللاَّ ُكمْ  إِلَى ُثمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال َعلَْيَھا إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  َوُھوَ  َرّبا  َربِّ
ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ   }َتْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنُتمْ  بَِما َفُيَنبِّ

ً  أَْبِغي هللاَِّ  أََغْيرَ  قُلْ {:  تعالى قوله  يا ارجع:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قالوا الكفار أن روي. مالكه أي} َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  وَ َوھُ  َرّبا

. اآلية فنزلت ؛ وآخرتك دنياك في تتوقعھا تباعة بكل لك نتكفل ونحن ، عليه أنت ما واترك ، آلھتنا واعبد ، ديننا إلى محمد

ً {و} أَْبِغي{ بـ نصب} َغْيرَ {و. والتوبيخ التقرير يقتضي استفھام وھي } َعلَْيَھا إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال{:  تعالى قوله. تمييز} َرّبا

 - :  مسألتان فيه

 كل تكسب إال ؛ ذلك على كونكم هللا غير رب ابتغاء في ينفعني ال أي} َعلَْيَھا إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال{:  تعالى قوله:  األولى

 .سواھا الخطيئة من وركبت ، المعصية من أتت بما ؤخذي ال أي ؛ عليھا إال نفس

:  علماؤنا وقال. الشافعي قول وھو ، يصح ال الفضولي بيع أن على اآلية بھذه المخالفين من العلماء بعض استدل وقد:  الثانية

 وبيع. يأتي ما على} أُْخَرى ِوْزرَ  َرةٌ َوازِ  َتِزرُ  َوال{:  تعالى قوله بدليل ، الدنيا أحكام دون والعقاب الثواب تحمل اآلية من المراد

 واشترى وسلم عليه هللا صلى للنبي باع قد البارقي عروة ھذا. جاز أجازه فإن ، المالك إجازة على موقوف عندنا الفضولي

 أبي بن عروة عن والدارقطني البخاري وروى. حنيفة أبو قال وبه ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي فأجازه ، أمره بغير وتصرف
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" الدينار بھذا شاة لنا فاشتر الجلب ايت عروة أي: " وقال دينارا فأعطاني جلب وسلم عليه هللا صلى للنبي عرض:  قال الجعد

 فبعته فساومني الطريق في رجل فلقيني - أقودھما قال أو -  أسوقھما فجئت ، بدينار شاتين فاشتريت فساومت الجلب فأتيت

 ؟" صنعت كيف: " قال. ديناركم وھذا الشاة ھذه ، هللا رسول يا:  فقلت ، وبدينار األخرى لشاةبا وجئت ، بدينار الشاتين إحدى

 أن قبل ألفا أربعين فأربح الكوفة كناسة في أقف رأيتني فلقد:  قال" . يمينه صفقة في له بارك اللھم: " قال. الحديث فحدثته

 ولو ، للشاتين وسلم عليه هللا صلى النبي ثبوت صحة وفيه ، يدج حديث وھو:  عمر أبو قال. الدارقطني لفظ. أھلي إلى أصل

 .البيع له أمضى وال الدينار منه أخذ ما ذلك ال

 وكل ما على زيادة فاشترى ؛ كذا اشتر:  كيله لو الموكل قال فإذا. العلماء بين فيھا خالف وال ، الوكالة جواز على دليل وفيه

 من أرطال أربعة له فاشترى ؛ كذا صفته ، لحم رطل الدرھم بھذا أشتر:  لرجل قال كرجل.  ؟ ال أم األمر ذلك يلزم فھل به

 أبي قول وھو. محسن ألنه ؛ جنسھا ومن الصفة وافق إذا يلزمه الجميع أن وأصحابه مالك عليه فالذي. الدرھم بذلك الصفة تلك

 .عليه جةح الحديث وھذا. للمشتري الزيادة:  حنيفة أبو وقال. الحسن بن ومحمد يوسف

 نفس كل بل ، غيرھا بذنب نفس تؤخذ ال أي ، أخرى ثقل حاملة تحمل ال أي} أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{:  تعالى قوله

 ھنا وھو]. 2:  الشرح[} ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا{:  تعالى قوله ومنه ؛ الثقل الوزر وأصل. بإثمھا ومعاقبة بجرمھا مأخوذة

 ، يزر ووزر ، يوزر وزر يقال:  األخفش قال]. 31:  األنعام[} ُظُھوِرِھمْ  َعلَى أَْوَزاَرُھمْ  َيْحِملُونَ  َوُھمْ {:  تعالى قال كما الذنب؛

 أحمل سبيلي اتبعوا:  يقول كان ، المغيرة بن الوليد في نزلت واآلية. إسادة:  يقال كما ، إزرا ويجوز. وزرا يوزر ووزر

 .حليفه وبجريرة وبابنه بأبيه الرجل مؤاخذة من الجاھلية في العرب على ردا نزلت إنھا:  وقيل .عباس ابن ذكره ؛ أوزاركم

 بجرم بعضھم فيھا يؤاخذ فقد الدنيا في التي فأما ؛ قبلھا التي وكذلك ، اآلخرة في اآلية بھذه المراد يكون أن ويحتمل:  قلت

 وقوله]. 105:  المائدة[} أَْنفَُسُكمْ  َعلَْيُكمْ {:  قوله في بكر أبي حديث في تقدم كما ، العاصين الطائعون ينه لم إذا سيما ال ، بعض

قُوا{:  تعالى ةً  ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  ال فِْتَنةً  َواتَّ َ  إِنَّ {]. 25:  األنفال[} َخاصَّ } ِبأَْنفُِسِھمْ  َما ُيَغيُِّروا َحتَّى بَِقْومٍ  َما ُيَغيِّرُ  ال هللاَّ

:  العلماء قال" . الخبث كثر إذا نعم: " قال ؟ الصالحون وفينا أنھلك ، هللا رسول يا:  جحش بنت زينب وقالت]. 11:  رعدال[

 على الخطأ دية وسلم عليه هللا صلى رسوله لسان على تعالى هللا فأوجب. للزنى اسم" الباء بفتح" والخبث. الزنى أوالد معناه

 ما على فدل ؛ ذلك في بينھم خالف غير من ذلك على العلم أھل وأجمع. للدماء تعظيما مسلمال الحر دم يطل ال حتى العاقلة

 أبو وروى. مغبتھا فعليه لجريمة مباشر كل وأن ، عمرو بفعل زيد يؤاخذ أال في ، الدنيا في ھذا يكون أن يحتمل وقد. قلناه

 ابنك: " ألبي قال وسلم عليه هللا صلى النبي إن ثم ، وسلم عليه هللا صلى النبي نحو أبي مع انطلقت ؛ قال رمثة أبي عن داود

 في شبھي ثبت من ضاحكا وسلم عليه هللا صلى النبي فتبسم:  قال. به أشھد:  قال" . حقا: " قال. الكعبة ورب أي:  قال ؟" ھذا

 َتِزرُ  َوال{ وسلم عليه هللا لىص هللا رسول وقرأ". عليه تجني وال عليك يجني ال إنه أما: " قال ثم. علي أبي حلف ومن ، أبي

 مبين ھذا فإن ؛] 13:  العنكبوت[} أَْثَقالِِھمْ  َمعَ  َوأَْثَقاالً  أَْثَقالَُھمْ  َولََيْحِملُنَّ {:  بقوله أوال قلناه ما يعارض وال. } أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ 

 كان فمن]. 25:  النحل[} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  ُيِضلُّوَنُھمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ  قَِياَمةِ الْ  َيْومَ  َكاِملَةً  أَْوَزاَرُھمْ  لَِيْحِملُوا{:  قوله األخرى اآلية في

 يأتي ما على ، شيء المضل وزر من ينقص أن غير من أضله من وزر يحمل فإنه عليھا واتبع إليھا ودعا الضاللة في إماما

 .تعالى هللا شاء إن بيانه
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 اْلِعَقابِ  َسِريعُ  َربَّكَ  إِنَّ  آَتاُكمْ  َما فِي لَِيْبلَُوُكمْ  َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اأْلَْرِض  َخالئِفَ  لَُكمْ َجعَ  الَِّذي َوُھوَ { 165:  اآلية
 }َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َوإِنَّهُ 

 فھو مضى من بعد جاء من وكل. كريمة معج ككرائم ، خليفة جمع} َخالِئفَ } {اأْلَْرِض  َخالِئفَ  َجَعلَُكمْ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

 :  الشماخ قال. السالفة والقرون الماضية لألمم خلفا جعلكم أي. خليفة

 المنايا وتخطئني تصيبھم

 ربوع عن ربوع في وأخلف

 إلى أي ، فضالخا بإسقاط نصب} َدَرَجاتٍ {. والعلم والفضل والبسطة والقوة الرزق. الخلق في} َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُكمْ  َوَرَفعَ {

 ؛ غنيا بعلمه يزل ولم. والعقاب التواب غايته يكون ما منكم ليظھر أي ؛ االختبار واالبتالء. كي بالم نصب} لَِيْبلَُوُكمْ {. درجات

 كما. ببعض بعضكم أي} لَِيْبلَُوُكمْ {:  ويقال. الصبر منه وطلب بالفقر المعسر وأبتلي ، الشكر منه وطلب بالغني الموسر فأبتلي

. عصاه لمن} اْلِعَقابِ  َسِريعُ  َربَّكَ  إِنَّ {:  فقال خوفھم ثم. بيانه يأتي ما على] 20:  الفرقان[} فِْتَنةً  لَِبْعٍض  َبْعَضُكمْ  َوَجَعْلَنا{:  لقا

 كل ألن ؛ اآلخرة يف النار عقاب أن ومع ، باإلمھال سبحانه وصفه مع} اْلِعَقابِ  َسِريعُ {:  وقال. أطاعه لمن} َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َوإِنَّهُ {

اَعةِ  أَْمرُ  َوَما{:  تعالى قال كما. ھذا على سريع فھو ؛ قريب آت ُھمْ "  وقال]. 77:  النحل[} أَْقَربُ  ُھوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ  إِنَّ

ً  َوَنَراهُ . َبِعيداً  َيَرْوَنهُ   لمواقع تحذيرا فيكون ؛ الدنيا دار في هاستحق لمن العقاب سريع أيضا ويكون]. 7 ، 6:  المعارج[} َقِريبا

 .أعلم وهللا. الجھة ھذه على الخطيئة
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 األعراف سورة تفسير

 َنَتْقَنا َوإِذْ {:  قوله إلى] 163:  األعراف[} اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسأَْلُھمْ {:  تعالى قوله وھي ، آيات ثمان إال ، مكية ھي األعراف سورة

 بسورة المغرب صالة في قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن النسائي وروى]. 171:  األعراف[} َفْوَقُھمْ  لَ اْلَجبَ 

قھا ، األعراف  .عبدالحق محمد أبو صححه. ركعتين في فرَّ

 }لِْلُمْؤِمنِينَ  َوِذْكَرى بِهِ  ِذرَ لُِتنْ  ِمْنهُ  َحَرجٌ  َصْدِركَ  فِي َيُكنْ  َفال إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  ِكَتابٌ  ، المص{ 2 - 1:  اآلية

 أُْنِزلَ  ِكَتابٌ { حروف} المص{:  قال كأنه. خبره} ِكَتابٌ { و. باالبتداء رفع وموضعه" البقرة" أول في تقدم} المص{ تعالى قوله

 .كتاب ھذا أي:  الكسائي وقال} إِلَْيكَ 

 - :  ألتانمس فيه} ِمْنهُ  َحَرجٌ  َصْدِركَ  فِي َيُكنْ  َفال{:  تعالى قوله

 أن أخاف إني: " قال أنه السالم عليه عنه روي ألنه ؛ باإلبالغ صدرك يضيق ال أي ؛ ضيق أي} َحَرجٌ {:  تعالى قوله:  األولى

 صدرك يضيق ال أي ؛ عنه الحرج نفي ومعناه ، النھي فظاھره:  الكيا قال. مسلم خرجه. الحديث" خبزة فيدعوه رأسي يثلغوا

 َفلََعلَّكَ {:  تعالى قوله ومثله ، كفرھم أو إيمانھم من شيء من به اإلنذار سوى عليك وليس ، البالغ عليك فإنما ، به يؤمنوا أال

 أن وقتادة مجاھد ومذھب]. 3:  الشعراء[} ُمْؤِمنِينَ  َيُكوُنوا أاَلَّ  َنْفَسكَ  َباِخعٌ  لََعلَّكَ {:  وقال. اآلية] 6:  الكھف[} َنْفَسكَ  َباِخعٌ 

} َيقُولُونَ  ِبَما َصْدُركَ  َيِضيقُ  أَنَّكَ  َنْعلَمُ  َولََقدْ {:  تعالى قوله وكذلك. الضيق شك ھو إنما الكفر شك ھذا وليس ، الشك ھنا الحرج

 أي ؛ لإلنذار:  وقيل. للقرآن}ِمْنهُ {في والھاء. بعد وفيه. أمته والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي الخطاب:  وقيل]. 97:  الحجر[

 أي. الكالم قوة يعطيه الذي للتكذيب وقيل. وتأخير تقديم فيه فالكالم. منه حرج صدرك في يكن فال به لتنذر الكتاب إليك أنزل

 .له المكذبين تكذيب من ضيق صدرك في يكن فال

 ھي:  البصريون قال ؛ وجھين من فالرفع. وخفض ونصب رفع موضع في يكون أن يجوز} َوِذْكَرى{:  تعالى قوله:  الثانية

 قال ؛ ذكرى به وذكر أي ؛ المصدر على ؛ وجھين من والنصب} ِكَتابٌ { على عطف:  الكسائي وقال. مبتدأ إضمار على رفع

 ، للكافرين واإلنذار} ِبهِ  لُِتْنِذرَ { موضع على حمال والخفض. }أَْنَزْلَناهُ { في الھاء على عطف:  الكسائي وقال. البصريون

 .به المنتفعون ألنھم ؛ للمؤمنين والذكرى

بُِعوا{ 3:  اآلية ُكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَّ بُِعوا َوال َربِّ ُرونَ  َما َقلِيالً  أَْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َتتَّ  }َتَذكَّ

 - :  مسألتان فيه

ِبُعوا{:  تعالى قوله:  األولى بُِعوا{:  تعالى هللا قال. والسنة الكتاب يعني} َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَّ  َوال َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَّ

ِبُعوا ُرونَ  َما َقلِيالً  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َتتَّ  والظاھر. وأمته وسلم عليه هللا صلى النبي يعم أمر ھذا:  فرقة وقالت]. 7:  الحشر[} َتَذكَّ
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. نھيه واجتنبوا ، أمره وامتثلوا ، حرامه وحرموا حالله وأحلوا ، والقرآن اإلسالم ملة اتبعوا أي. دونه الناس لجميع أمر أنه

 .النص وجود مع اآلراء اتباع ترك على اآلية ودلت

ِبُعوا َوال{:  تعالى قوله:  الثانية  تعبدوا ال:  والمعنى ، سبحانه الرب على تعود والھاء. غيره من} ُدوِنهِ  ِمنْ } {أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َتتَّ

 دينار بن مالك عن وروي. أولياؤه المذھب ذلك فأھل مذھبا رضي من وكل. وليا هللا دين عن عدل من تتخذوا وال ، غيره معه

 من} َما{ على تعود:  وقيل. التأنيث ألف فيه ألن} أَْولَِياءَ { ينصرف ولم. تطلبوا وال أي} أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  تبتغوا َوال{ قرأ أنه

ِبُعوا{:  قوله ُرونَ  َما َقلِيالً {. }َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  امَ  اتَّ  .مصدرا الفعل مع تكون:  وقيل. زائدة} َما} {َتَذكَّ

ً  َبأُْسَنا َفَجاَءَھا أَْھلَْكَناَھا َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكمْ { 5 - 4:  اآليتان ا َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  ُسَناَبأْ  َجاَءُھمْ  إِذْ  َدْعَواُھمْ  َكانَ  َفَما ، َقائِلُونَ  ُھمْ  أَوْ  َبَياتا  إِنَّ
ا  }َظالِِمينَ  ُكنَّ

. الخبر}أَْھلَْكَنا{و ، باالبتداء رفع موضع في وھي. للتقليل} ُربّ { أن كما ؛ للتكثير} َكمْ } {أَْھَلْكَناَھا َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكمْ {:  تعالى قوله

 ألن ؛ قبلھا يقدر وال ، بعدھا فعل بإضمار نصبال ويجوز. أھلكناھا - الناس اجتماع مواضع وھي -  القرى من وكثير أي

 بالضمير}أَْھلَْكَنا{اشتغال ال ولو} ُنوحٍ  َبْعدِ  ِمنْ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  أَْھَلْكَنا َوَكمْ {:  قوله األول ويقوي. قبله ما فيه يعمل ال االستفھام

 قد فكأنك القرية وصفت فإذا ؛ القرية ھي المعنى في} َكمْ {و ، للقرية صفة}أَْھَلْكَنا{يكون أن ويجوز. }َكمْ { موضع به النتصب

َماَواتِ  فِي َملَكٍ  ِمنْ  َوَكمْ {:  تعالى قوله ذلك على يدل. كم وصفت ً  َشَفاَعُتُھمْ  ُتْغِني ال السَّ  على الضمير فعاد] 26:  النجم[} َشْيئا

 فعل بإضمار نصب موضع في} َكمْ { كوني أن التقدير ھذا على يصح فال. المعنى في المالئكة كانت إذ ؛ المعنى على.}َكمْ {

 قرية من وكم أي:  وقيل. الترتيب يلزم فال ، الواو بمعنى الفاء:  الفراء فقال. بالفاء للعطف إشكال فيه}َبأُْسَنا َفَجاَءَھا{. بعدھا

َِّ  َفاْسَتِعذْ  اْلقُْرآنَ  َقَرْأتَ  َفإَِذا{:  كقوله ؛ بأسنا فجاءھا إھالكھا أردنا ْيَطانِ ال ِمنَ  ِبا ِجيمِ  شَّ . الھالك إن:  وقيل]. 98:  النحل[} الرَّ

 قرية من وكم المعنى:  وقيل. الجميع فأھلكنا بأسنا فجاءھا بعضھا أھلكنا قرية من وكم:  التقدير فيكون ؛ القوم ببعض واقع

 ، والبأس. االستئصال وھو أسناب فجاءھا ، إليھا العذاب مالئكة بإرسالنا أھلكناھا:  وقيل. بأسنا فجاءھا حكمنا في أھلكناھا

. اإلھالك ھو ھذا على البأس فمجيء ؛ كذا وقت في إياھم إھالكنا فكان أھلكناھا المعنى:  وقيل. النفس على اآلتي العذاب

 ؛ شئت أيھما قدمت كالواحد أو واحدا الفعلين معنى كان إذا أنه أيضا الفراء وحكى. ذكرنا كما ؛ اإلھالك غير البأس: وقيل

 ألن ؛ فشتمني وأساء ، فأساء وشتمني ، فدنا وقرب ، فقرب دنا مثل ؛ فأھلكناھا بأسنا جاءھا قرية من وكم المعنى ونفيك

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ {:  قوله وكذلك. واحد شيء والشتم اإلساءة  القمر انشق - أعلم وهللا - المعنى]. 1:  القمر[} اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ

ً {. واحد معنىوال. الساعة فاقتربت  أي} َقاِئلُونَ  ُھمْ  أَوْ {. وبياتا بيتا يبيت بات:  يقال. فيه يبات ألنه ، البيت ومنه ؛ ليال أي} َبَياتا

:  تقول ، الواو عن استغني الذكر عاد إذا ، خطأ ھذا:  الزجاج وقال. الفراء قاله ؛ الواو فحذفوا فاستثقلوا ، قائلون وھم أو

 يرجع ضميرا الجملة في ألن قائلون وھم أو بياتا يقل ولم:  المھدوي قال. الواو إلى يحتاج وال ، شما ھو أو راكبا زيد جاءني

 أو لي منصفا ألكرمنك:  كقولك ؛ للتفصيل بل للشك أو وليس ، سواء الزجاج قول معنى وھو. الواو عن فاستغني األول إلى

:  وقيل. النھار نصف نوم وھي ؛ القيلولة وھي القائلة من} ونَ َقاِئلُ {و. الوقت واو النحويين عند تسمى الواو وھذه. ظالما

 والدعوى. نھارا وإما ليال إما غافلون وھم عذابنا جاءھم والمعنى. نوم معھا يكن لم وإن الحر اشتد إذا النھار نصف االستراحة

 تكون وقد. دعاك من دعوى صالح في ركناأش اللھم:  النحويون وحكى]. 10:  يونس[} َدْعَواُھمْ  َوآِخرُ {:  قوله ومنه ؛ الدعاء
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 موضع في}َدْعَواُھمْ {و. ظالمين كانوا بأنھم اإلقرار على إال اإلھالك عند يخلصوا لم أنھم:  والمعنى. االدعاء بمعنى الدعوى

 ]56:  النمل[} َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  َقْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َفَما{ نظيره. } َقالُوا أَنْ  إاِلَّ { واسمھا ، كان خبر نصب

} اْلِبرّ { برفع] 177:  البقرة[} ُتَولُّوا أَنْ  اْلِبرَّ  لَْيسَ {:  تعالى كقوله ؛ نصبا} َقالُوا أَنْ  إاِلَّ { و ، رفعا الدعوى تكون أن ويجوز

وأَى أََساُءوا الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ {:  وقوله ُبوا أَنْ  السُّ  ".عاقبة" برفع] 10:  الروم[} َكذَّ

نَّ  ، اْلُمْرَسلِينَ  َولََنْسأَلَنَّ  إِلَْيِھمْ  أُْرِسلَ  الَِّذينَ  َفلََنْسأَلَنَّ { 7 -  6:  تاناآلي ا َوَما بِِعْلمٍ  َعلَْيِھمْ  َفلََنقُصَّ  }َغائِبِينَ  ُكنَّ

]. 26:  الغاشية[} ِحَساَبُھمْ  َعلَْيَنا إِنَّ  مَّ ثُ { التنزيل وفي. يحاسبون الكفار أن على دليل} إِلَْيِھمْ  أُْرِسلَ  الَِّذينَ  َفلََنْسأَلَنَّ {:  تعالى قوله

:  مواطن واآلخرة. العذاب في استقروا إذا يعني] 78:  القصص[} اْلُمْجِرُمونَ  ُذُنوِبِھمُ  َعنْ  ُيْسأَلُ  َوال{ القصص سورة وفي

 بھم استشھاد ؤالس الرسل وسؤال. وإفضاح وتوبيخ تقرير وسؤالھم. فيه يسألون ال وموطن. للحساب فيه يسألون موطن

اِدقِينَ  لَِيْسأَلَ {:  قوله معنى وھو. لھم القوم جواب عن أي ؛ وإفصاح :  وقيل. يأتي ما على] 8:  األحزاب[} ِصْدقِِھمْ  َعنْ  الصَّ

 الم} َفلََنْسأَلَنَّ { في والالم. إليھم أرسلوا نالذي المالئكة أي} اْلُمْرَسلِينَ  َولََنْسأَلَنَّ { األنبياء أي} إِلَْيِھمْ  أُْرِسلَ  الَِّذينَ  َفلََنْسأَلَنَّ { المعنى

نَّ { وكذا. التوكيد وحقيقتھا القسم ا َوَما{. عليھم ينطق:  عباس ابن قال. } ِبِعْلمٍ  َعلَْيِھمْ  َفَلَنقُصَّ . ألعمالھم شاھدين كنا أي} َغاِئبِينَ  ُكنَّ

 .بعلم عالم تعالى هللا أن على اآلية ودلت

 َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َوَمنْ  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  َيْوَمئِذٍ  نُ َواْلَوزْ { 9 -  8:  اآلية
 }َيْظلُِمونَ  بِآياتَِنا َكاُنوا بَِما أَْنفَُسُھمْ 

 على}اْلَحقُّ { نصب ويجوز. }َيْوَمِئذٍ { والخبر ، نعته}اْلَحقُّ { يكون أن يجوزو. وخبر ابتداء} اْلَحقُّ  َيْوَمِئذٍ  َواْلَوْزنُ {:  تعالى قوله

 وھو ، الصحيح ھو وھذا. العباد أعمال صحائف توزن:  عمر ابن قال. بالميزان العباد أعمال وزن بالوزن والمراد. المصدر

 والسيئات الحسنات الميزان:  مجاھد وقال. لقالخ أعمال فيه الذي الكتاب الميزان:  وقيل. يأتي ما على الخبر به ورد الذي

:  تقول كما ؛ مثل ضرب الوزن وذكر ، والقضاء العدل بمعنى والميزان الوزن:  واألعمش والضحاك أيضا وعنه. بأعيانھا

 ، ناللسا جھة من سائغ ھذا:  الزجاج قال. وزن ھناك يكن لم وإن ويساويه يعادله أي ، وزانه وفي ھذا وزن في الكالم ھذا

 على الميزان حمل لو إذ ، قال فيما أحسن وقد:  القشيري قال. الميزان ذكر من الصحاح األسانيد في جاء ما يتبع أن واألولى

 على والجن والشياطين ، األجساد دون األرواح على يرد ما على والنار والجنة ، الحق الذين على الصراط فليحمل ھذا

 غير من الظواھر بھذه األخذ على األول الصدر في األمة أجمعت وقد. المحمودة القوى على والمالئكة ، المذمومة األخالق

 أنكرت وقد:  فورك ابن قال. نصوصا الظواھر ھذه وصارت ، بالظاھر األخذ وجب التأويل منع على أجمعوا وإذا. تأويل

 تعالى هللا إن:  يقول من المتكلمين ومن. ھابأنفس تقوم ال إذ ، وزنھا يستحيل األعراض أن على منھم بناء الميزان المعتزلة

 األعمال فيھا التي بالكتب تثقل الموازين أن والصحيح ، عندنا بصحيح ليس وھذا. القيامة يوم فيزنھا أجساما األعراض يقلب

 فيوضع بالحسنات يخف كاد آدم بني بعض ميزان أن" روي أنه وھو ، ذلك يحقق ما الخبر في روي وقد. تخف وبھا ، مكتوبة

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{ فيه مكتوب رق فيه  هللا وأن ، األعمال نفس ال األعمال فيه كتب ما وزن إلى يرجع لك أن علم فقد". فيثقل} هللاَّ

 عن مسلم صحيح وفي. األعمال فيھا التي الصحف من كفتيه في يوضع بما أراد إذا ويثقله ، أراد إذا الميزان يخفف سبحانه
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:  يقول سمعته قال ؟ النجوى في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت كيف:  عمر البن رجل قال لقا محرز بن صفوان

 قد فإني قال أعرف رب أي فيقول تعرف ھل فيقول بذنوبه فيقرره كنفه عليه يضع حتى القيامة يوم ربه من المؤمن يدنى"

 الخالئق رؤوس على بھم فينادى والمنافقون الكفار وأما حسناته صحيفة فيعطي اليوم لك أغفرھا وإني الدنيا في عليك سترتھا

 .وتوزن الصحف في تكتب األعمال أن على دليل "حسناته صحيفة فيعطى: " فقوله" . هللا على كذبوا الذين ھؤالء

 امةالقي يوم أمتي من برجل يصاح: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن عبدهللا حديث من ماجة ابن وروى

 شيئا ھذا من تنكر ھل وتعالى تبارك هللا يقول ثم البصر مد سجل كل سجال وتسعون تسعة عليه فينشر الخالئق رؤوس على

 لك إن بلى فيقول ال فيقول الرجل فيھاب حسنة ألك عذر ألك يقول ثم ال فيقول الحافظون كتبتي أظلمتك فيقول رب يا ال فيقول

 ما رب يا فيقول ورسوله عبده محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد فيھا بطاقة له فتخرج يومال عليك ظلم ال وإنه حسنات عندنا

". البطاقة وثقلت السجالت فطاشت كفة في والبطاقة كفة في السجالت فتوضع تظلم ال إنك فيقول السجالت ھذه مع البطاقة ھذه

 إن" واألنبياء الكھف" في بيان مزيد الباب لھذا وسيأتي. غريب حسن حديث:  وقال" شيء هللا اسم مع يثقل فال" الترمذي زاد

 َكاُنوا ِبَما أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُولَِئكَ  َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َوَمنْ . اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ {:  تعالى قوله. تعالى هللا شاء

 للعامل موازين ھناك يكون أن يجوز:  وقيل. قبلھا ما لكسرة ياء الواو قلبت ، موزان وأصله ، ميزان عجم} َيْظلُِمونَ  ِبآياِتَنا

 خرج:  تقول كما ؛ الجمع بلفظ عنه عبر واحدا ميزانا ذلك يكون أن ويمكن. أعماله من صنف منھا ميزان بكل يوزن الواحد

َبتْ {:  التنزيل فيو. السفن في البصرة إلى وخرج ، البغال على مكة إلى فالن ]. 105:  الشعراء[} اْلُمْرَسلِينَ  ُنوحٍ  َقْومُ  َكذَّ

َبتْ {  جمع ال ، موزون جمع الموازين:  وقيل. التأويلين أحد في واحد رسول ھو وإنما]. 123:  الشعراء[} اْلُمْرَسلِينَ  َعادٌ  َكذَّ

 ميزان في والسيئات الحسنات توزن:  عباس ابن وقال. مثله} ُنهُ َمَواِزي َخفَّتْ  َوَمنْ {. الموزونة األعمال بالموازين أراد. ميزان

:  قوله فذلك ؛ سيئاته على حسناته فتثقل الميزان كفة في فيوضع صورة أحسن في بعمله فيؤتى المؤمن فأما ؛ كفتان لسان له

 في يقع حتى وزنه فيخف الميزان كفة في فيوضع صورة حأقب في الكافر بعمل ويؤتى} اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ {

 تلك على الوزن فيقع جوھرا العباد أعمال من جزء كل تعالى هللا يخلق:  قيل مما قريب عباس ابن إليه أشار وما. النار

 كاألنملة قةبطا وسلم عليه هللا صل هللا رسول أخرج المؤمن حسنات خفت إذا" الخبر وفي. وغيره فورك ابن ورده. الجواھر

 أنت بأبي وسلم عليه هللا صلى للنبي المؤمن العبد ذلك فيقول الحسنات فترجح حسناته فيھا التي اليمنى الميزان كفة في فيلقيھا

 أحوج وفيتك قد على تصلي كنت التي صلواتك وھذه نبيك محمد أنا فيقول ؟ أنت فمن خلقك أحسن وما وجھك أحسن ما! وأمي

 ابن وقال. مصر أھل. بلغة المتاع رقم فيھا رقعة" الباء بكسر" البطاقة أن وذكر. تفسيره في القشيري هذكر". إليھا تكون ما

 القيامة يوم الموازين صاحب:  حذيفة وقال. بطاقة للرقعة يقولون مصر وأھل ، الرقعة البطاقة:  يحيى بن محمد قال:  ماجة

 فإن ؛ فضة وال ذھب ثم وليس:  قال". بعض على بعض من فرد بينھم نز جبريل يا{:  تعالى هللا يقول ، السالم عليه جبريل

 ؛ الظالم على فتحمل المظلوم سيئات من أخذ حسنات له تكن لم وإن ، المظلوم على فرد حسناته من أخذ حسنات للظالم كان

 جانب إلى ابرز آدم يا القيامة ومي يقول تعالى هللا أن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. الجبال مثل وعليه الرجل فيرجع

 على شره رجح ومن الجنة فله حبة مثقال شره على خيره رجح فمن بنيك أعمال من إليك يرفع ما وأنظر الميزان عند الكرسي

 " .ظالما إال أعذب ال أني تعلم حتى النار فله حبة مثقال خيره
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اُكمْ  َولََقدْ { 10:  اآلية نَّ  }َتْشُكُرونَ  َما َقلِيالً  َمَعايِشَ  فِيَھا لَُكمْ  َناَوَجَعلْ  اأْلَْرِض  فِي َمكَّ

 والمشرب المطعم من به يتعيش ما أي ، معيشة مع والمعايش. المعيشة أسباب فيھا لكم وھيأنا ، ومھادا قرارا لكم جعلناھا أي

 إلى به يتوصل ما يشةالمع:  الزجاج وقال. وعيشة ومعيشة ومعيشا ومعاشا عيشا يعيش عاش:  يقال. الحياة به تكون وما

 مصعب بن خارجة روى وكذا. بالھمز} َمَعِائشَ {:  األعرج وقرأ. مفعلة النحويين من وكثير األخفش قول في ومعيشة. العيش

 والياء ساكنة وھي الوصل ألف فزيدت ، معيشة أصلھا ، معيشة الواحدة ألن ؛ يجوز ال لحن والھمز:  النحاس قال. نافع عن

 من ونظيره. الواحد في لھا يجب كان بما الياء فحركت تحرك ال واأللف ، الحذف إلى سبيل ال إذ تحريك نم بد فال ، ساكنة

 :  الشاعر قال كما ؛ ومقاوم ومقام ، ومناور مناور الواو

 يقومھا جرير مولى وال جرير...  يكن لم مقاوم لقوام وإني

:  الزجاج قال. معتلة الواحدة ألن مصائب جاز إنما:  ألخفشا قال. مصائب شاذة ولغة ، الجيد ھذا. ومصاوب مصيبة وكذا

 ؛ مفعلة المعيشة ألن معايش في الھمز يجز لم:  وقيل. وإسادة وسادة مثل أنه القول ولكن. مقائم يقول أن عليه يلزمه خطأ ھذا

 ووظائف، ووظيفة ، وكرائم يمةوكر ، وصحائف وصحيفة ، ومدائن مدينة مثل زائدة الياء كانت إذا يھمز وإنما ، أصلية فالياء

 .وشبھه

ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ { 11:  اآلية اِجِدينَ  ِمنَ  َيُكنْ  لَمْ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  قُْلَنا ُثمَّ  َصوَّ  }السَّ

ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله  ُثمَّ {. موضع غير في الخلق معنى تقدم وقد. خلقه ابتداء ذكر نعمه ذكر لما }َصوَّ

ْرَناُكمْ  :  وغيرھما والضحاك عباس ابن وعن. آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا أنا نخبركم إنا ثم ، صورناكم ثم نطفا خلقناكم أي} َصوَّ

 عليه آدم يعني} َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ { المعنى:  وقيل. الواو بمعنى} ُثمَّ {:  األخفش وقال. ظھره في صورناكم ثم آدم خلقنا المعنى

 بلفظ ذكر ؛ آدم يعني} َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ {:  وقيل. والتأخير التقديم على ؛ صورناكم ثم ، آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا ثم ، السالم

ْرَناُكمْ  ُثمَّ {. البشر أبو ألنه الجمع } آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  قُْلَنا ُثمَّ {. سيدكم قتلنا أي ؛ قتلناكم نحن:  ليقا كما. أيضا إليه راجع} َصوَّ

 وحواء التراب من فآدم ؛ وحواء آدم يريد ، خلقناكم ولقد المعنى:  وقيل. أيضا عباس ابن عن ؛ تأخير وال تقديم ال ھذا وعلى

 المعنى:  وقيل. الحسن قاله ؛ صورناھما ثم أبويكم خلقنا ولقد:  فالمعنى. ذلك بعد التصوير وقع ثم ، أضالعه من ضلع من

 قال. نجيح أبي وابن جريج ابن عنه رواه ، مجاھد قول ھذا. الميثاق عليكم أخذنا حين صورناكم ثم آدم ظھر في خلقناكم

 السجود كان ثم ، قالميثا عليھم أخذ حين صورھم ثم ، آدم ظھر في خلقھم أنه إلى مجاھد يذھب. األقوال أحسن وھذا:  النحاس

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ { ھذا ويقوي. بعد يَّ  فأخذ الذر أمثال أخرجھم أنه" والحديث]. 172:  األعراف[} ُذرِّ

 في أي صورناكم ثم ، وسلم عليه هللا صلى آدم ظھر في يعني خلقناكم ولقد أي ، لإلخبار} ُثمَّ {:  وقيل" . الميثاق عليھم

 .عباس ابن عن صحيح ھذا:  النحاس قال. األرحام

} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  تعالى هللا قال ؛ التنزيل يعضده ما منھا والصحيح ، محتمل األقوال ھذه كل:  قلت

 فِي ُنْطَفةً { وذريته نسله جعلنا أي} َجَعْلَناهُ {:  قال ثم]. 1:  النساء[} َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَخلَقَ {:  وقال. آدم يعني] 12:  المؤمنون[

 أن بعد األمھات أرحام في صوروا وذريته ، بالسجود وأكرم صور ثم طين من خلق فآدم. اآلية] 13:  المؤمنون[} َمِكينٍ  َقَرارٍ 
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:  ھنا وقال. فتأمله ؛ وتربة نطفة من مخلوق إنسان كل أن" األنعام" سورة أول في تقدم وقد. اآلباء أصالب وفي فيھا خلقوا

ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ { ُ  ُھوَ {:  الحشر آخر في وقال} َصوَّ رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ . البرء بعد التصوير فذكر]. 24:  الحشر[} اْلُمَصوِّ

 .آخرا األشباح صورنا ثم أوال األرواح خلقنا أي" خلقناكم ولقد" معنى:  وقيل. تعالى هللا شاء إن ذلك بيان وسيأتي

اِجِدينَ  ِمنَ  َيُكنْ  لَمْ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ {:  تعالى قوله  من كان ھل:  العلماء اختلف وقد. الجنس من:  وقيل. الجنس غير من استثناء} السَّ

 ".البقرة" في بيانه سبق كما ؛ ال أم المالئكة

 }ِطينٍ  ِمنْ  َوَخلَْقَتهُ  َنارٍ  ِمنْ  َخلَْقَتنِي ِمْنهُ  َخْيرٌ  أََنا َقالَ  أََمْرُتكَ  إِذْ  َتْسُجدَ  أاَلَّ  َمَنَعكَ  َما َقالَ { 12:  اآلية

 -:  مسائل أربع فيه

 في} َتْسُجدَ  أاَلَّ {. توبيخ سؤال وھذا. منعك شيء أي أي ؛ باالبتداء رفع موضع في}َما} {َمَنَعكَ  َما َقالَ {:  تعالى قوله:  األولى

 :  الشاعر وقال] 75:  ص[} َتْسُجدَ  أَنْ  َمَنَعكَ  َما{ ص وفي. زائدة} ال{و. تسجد أن من أي ، نصب موضع

 نائله الجود يمنع ال فتى من نعم...  به فاستعجلت البخل ال جوده أبى

 أال لك قال نم:  قال فكأنه ، والدعاء القول من طرف فيه المنع فان ؛ بزائدة ليست:  وقيل. }ال{ فزاد ، البخل جوده أبى أراد

 من منعك ما:  والتقدير ، حذف الكالم في:  وقيل. كذا تفعل أال لك قلت قد:  تقول كما ؟ تسجد أال إلى دعاك من أو ؟ تسجد

 إذا نفسه في ذلك أضمر وكان ؛ والحسد الكبر ھو السجود ترك إلى أحوجه الذي:  العلماء قال. تسجد أال إلى وأحوجك الطاعة

ْيُتهُ  َفإَِذا. ِطينٍ  ِمنْ  َبَشراً  َخالِقٌ  إِنِّي{:  تعالى هللا يقول ؛ آدم خلق قبل من هأمر وكان. بذلك أمر  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

 وتشريفا الواقع توضيع الوقوع في فإن. } َساِجِدينَ  لَهُ  َفَقُعوا{ قوله من عظيم أمر دخله فكأنه]. 72 ، 71:  ص[} َساِجِدينَ  لَهُ 

 قائما ھو وبقي ، سجدا المالئكة وقعت الروح فيه نفخ فلما. الوقت ذلك في أمره إذا يسجد أال نفسه في فأضمر ؛ له وقع منل

 االنقياد من منعك ما أي} َتْسُجدَ  أاَلَّ  َمَنَعكَ  َما{:  تعالى هللا فقال. ضميره في ما السجود وترك بقيامه فأظھر ؛ أظھرھم بين

 .} ِمْنهُ  َخْيرٌ  أََنا{:  فقال هضمير سر فأخرج ؛ ألمري

 الذم ألن ؛ قرينة غير من بمطلقه الوجوب يقتضي األمر أن من الفقھاء يقوله ما على يدل} أََمْرُتكَ  إِذْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 .بين وھذا} آِلَدمَ  اْسُجُدوا{:  للمالئكة وجل عز قوله ھو الذي المطلق األمر ترك على علق

:  تقول كما. المعنى على جواب إبليس من فھذا ؛ عليه فضلي السجود من منعني أي} ِمْنهُ  َخْيرٌ  أََنا َقالَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 ِمنْ  َخلَْقَتِني{. الجواب معنى إلى يرجع كالم ھو بل ، الجواب عين ھذا فليس. زيد مالكھا:  المخاطب فيقول ؟ الدار ھذه لمن

 عباس ابن قال. مضيء جوھر وألنھا ، وخفتھا وصعودھا لعلوھا ؛ الطين من أشرف النار أن فرأى }ِطينٍ  ِمنْ  َوَخلَْقَتهُ  َنارٍ 

 عبدت وما:  سيرين ابن قال. إبليس مع قرنه برأيه الدين قاس فمن. القياس فأخطأ إبليس قاس من أول:  سيرين وابن والحسن

 من واحدة درجة في كانا وإن ، الطين على النار فضل حيث نم هللا عدو أخطأ:  الحكماء وقالت. بالمقاييس إال والقمر الشمس

 والوقار ، والسكون الرزانة الطين جوھر من أن:  أحدھا:  أربعة وجوه من النار من أفضل الطين فإن. مخلوق جماد ھي حيث

 والتواضع التوبة إلى هل سبقت التي السعادة بعد السالم عليه آلدم الداعي ھو وذلك. والصبر ، والحياء ، والحلم ، واألناة
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 وذلك. واالضطراب ، واالرتفاع ، والحدة ، والطيش ، الخفة النار جوھر ومن. والھداية واالجتباء المغفرة فأورثه ، والتضرع

. القفال قال ؛ والشقاء واللعنة والعذاب الھالك فأورثه ؛ واإلصرار االستكبار إلى له سبقت التي الشقاوة بعد إلبليس الداعي ھو

 النار أن:  الثالث. ترابا النار في وأن نارا الجنة في بأن الخبر ينطق ولم ، أذفر مسك الجنة تراب بأن ناطق الخبر إن:  لثانيا

 إلى محتاجة والنار ، النار عن مستغن الطين أن:  الرابع. للعذاب سببا التراب وليس ؛ ألعدائه هللا عذاب وھي ، العذاب سبب

 .التراب ومكانھا المكان

 قال كما ؛ وعذاب تخويف والنار. الحديث صحيح في جاء كما ؛ وطھور مسجد التراب أن وھو خامسا قوال ومحتمل:  قلت

فُ  َذلِكَ {:  تعالى ُ  ُيَخوِّ  وھو ، ربه فعصى القياس من بإبليس أولى الطاعة كانت:  عباس ابن وقال]. 16:  الزمر[} ِعَباَدهُ  ِبهِ  هللاَّ

 .مردود النص مخالفة في ياسوالق. برأيه قاس من أول

 ، بعدھم من وجمھور ، والتابعون الصحابة فھم به القائلون فأما ؛ له وراد ، به قائل إلى القياس في الناس واختلف:  الرابعة

 .الصحيح وھو ، شرعا واقع عقال جائز به التعبد وأن

 عقال به التعبد يستحيل أنه إلى النظام وذھب. عقال به التعبد وجوب إلى البصري الحسين وأبو الشافعية من القفال وذھب

 عصمة ال المعنى" : والسنة بالكتاب االعتصام كتاب" في البخاري قال. الصحيح واألول. الظاھر أھل بعض ورده ؛ وشرعا

 من باب" ھذا ىعل ترجم وقد. فالقياس يوجد لم فإن الحكم فيھا وجد إذا العلماء إجماع في أو نبيه سنة أو هللا كتاب في إال ألحد

 معنى وكيف بالدالئل تعرف التي األحكام باب" ھذا بعد وترجم". السائل ليفھم حكمھا هللا بين قد مبين بأصل معلوما أصال شبه

 الحق ھو األمة وإجماع وسلم عليه هللا صلى نبيه وسنة هللا كتاب من واالستنباط االجتھاد:  الطبري وقال". وتفسيرھا الداللة

. والتابعين الصحابة جماعة وعن ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن األخبار جاءت وبذلك. العلم ألھل الالزم لفرضوا ، الواجب

 أبو وقال. الزكاة في والورق الذھب قياس على أجمعوا أنھم ذلك فمن ؛ القياس على األمة أجمعت:  المالكي تمام أبو وقال

 لدنيانا؟ نرضاك أفال لديننا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رضيك ، نستقيلك وال لكنقي ال وهللا:  علي فقال. بيعتي أقيلوني: بكر

 في بالقياس علي وصرح. هللا جمع ما بين أفرق ال وهللا:  وقال الصالة على الزكاة الصديق وقاس. الصالة على اإلمامة فقاس

 أبي إلى عمر وكتب. القاذف حد فحده ؛ رىافت ھذى وإذا ، ھذى سكر إذا إنه:  وقال الصحابة من بمحضر الخمر شارب

 قس ثم ، واألشباه األمثال أعرف ، والسنة الكتاب في يبلغك لم مما صدرك في يختلج فيما الفھم:  فيه كتابا األشعري موسى

 عبيدة أبو الق وقد. الدارقطني ذكره بطوله الحديث. ترى فيما بالحق وأشبھھا تعالى هللا إلى أحبھا إلى فاعمد ، ذلك عند األمور

 إلى هللا قدر من نفر! نعم:  عمر فقال ؟ هللا قدر من نفر:  سرغ من عمر رجع حين ، الوباء حديث في عنھما هللا رضي لعمر

 اآلثار وأما. وحسبك ، واألنصار المھاجرين بمحضر مسألته من يشبه بما وناظره فقايسه... أرأيت:  عمر له قال ثم. هللا قدر

 إليه يرجع ، المسلمين عصم من وعصمة ، الدين أصول من أصل القياس أن على يدل وھو. فكثير المعنى ھذا في القرآن وأي

 شذ من إلى يلتفت وال ، الحجة ھم الذين الجماعة قول وھذا. األحكام به فيستنبطون ، العاملون العلماء إليه ويفزع ، المجتھدون

 من ونزغ ظن ذلك ألن ؛ المذكورة األصول ھذه على يكن لم ما فھو عنه المنھي المتكلف والقياس المذموم الرأي وأما. عنھا

 الضعيفة األحاديث من المخالف يورده ما وكل]. 36:  اإلسراء[} ِعْلمٌ  ِبهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما َتْقفُ  َوال{:  تعالى هللا قال ؛ الشيطان
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 وتتميم. معلوم أصل الشرع في له ليس الذي ، لمذموما القياس من النوع ھذا على محمولة فھي القياس ذم في الواھية واألخبار

 .األصول كتب في الباب ھذا

اِغِرينَ  ِمنَ  إِنَّكَ  َفاْخُرجْ  فِيَھا َتَتَكبَّرَ  أَنْ  لَكَ  َيُكونُ  َفَما ِمْنَھا َفاْھبِطْ  َقالَ { 13:  اآلية  }الصَّ

 ِمنَ  إِنَّكَ  َفاْخُرجْ {. المتواضعون المالئكة أھلھا ألن} فِيَھا َتَتَكبَّرَ  أَنْ  لَكَ  َيُكونُ  َفَما{. السماء من أي} ِمْنَھا َفاْھِبطْ  َقالَ {:  تعالى قوله

اِغِرينَ   صورتك من أي} ِمْنَھا َفاْھِبطْ {:  والبجلي روق أبو وقال. ذليل فھو مواله عصى من أن ھذا ودل. األذلين من أي} الصَّ

 األرض من انتقل أي} ِمْنَھا َفاْھِبطْ {:  وقيل. إشراقه وزوال باإلظالم تهصور فشوھت النار من بأنه افتخر ألنه ؛ فيھا أنت التي

 البحار جزائر إلى األرض من أخرج فكأنه ، آخر مكان من إليھا انتقلنا أي كذا أرض ھبطنا:  يقال كما ؛ البحار جزائر إلى

 ".البقرة" في تقدم وقد. أظھر األول القولو. منھا يخرج حتى فيھا يخاف السارق كھيئة إال األرض يدخل فال ، فيھا فسلطانه

 }اْلُمْنَظِرينَ  ِمنَ  إِنَّكَ  َقالَ  ، ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى أَْنِظْرنِي َقالَ { 15 - 14:  اآليتان

 ِمنَ  إِنَّكَ {:  تعالى هللا فقال ؛ بعده موت ال البعث يوم ألن يموت أال طلب. والحساب البعث يوم إلى واإلمھال النظرة سأل

 إلى اإلنظار طلب وكان. كلھم الخلق يموت حيث األولى النفخة إلى أنظره :  وغيرھما والسدي عباس ابن قال. } ْلُمْنَظِرينَ ا

 القصة ألن ؛ يبعث من يتقدم ولم} ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى{:  وقال. عليه ذلك هللا فأبى ؛ العالمين لرب الناس يقوم حيث الثانية النفخة

 .المبعوثون ھم أنھم على القرينة فدلت ، وذريته آدم في

ُھمْ  ُثمَّ  ، اْلُمْسَتقِيمَ  ِصَراَطكَ  لَُھمْ  أَلَْقُعَدنَّ  أَْغَوْيَتِني َفبَِما َقالَ { 17 - 16:  اآليتان  أَْيَمانِِھمْ  َوَعنْ  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  آَلتَِينَّ
 }َشاِكِرينَ  َرُھمْ أَْكثَ  َتِجدُ  َوال َشَمائِلِِھمْ  َوَعنْ 

 - :  مسائل ثالث فيه

. واالستكبار والعناد الغي من قلبي في أوقعت فبما أي ؛ القلب في الغي إيقاع اإلغواء} أَْغَوْيَتِني َفِبَما َقالَ {:  تعالى قوله:  األولى

 لھم ألقعدن إياي فبإغوائك يأ ، القسم الكالم معنى:  قيل. واستكبار عناد كفر ھو بل ؛ جھل كفر ليس إبليس كفر ألن وھذا

تِكَ {: } ص{ في قوله القول ھذا على دليل. فحذف ؛ صراطك في أو ، صراطك على ُھمْ  َفِبِعزَّ ] 82:  ص[} أَْجَمِعينَ  أَلُْغِوَينَّ

 ، الالم بمعنى الباء:  وقيل. عنده لقدره إعظاما به فأقسم ، العباد على التسليط من فيه لما إياه هللا إغواء قدر أعظم إبليس فكأن

 شيء بأي سأل كأنه ، استفھام ھو:  وقيل. إياي إغوائك فمع والمعنى ، مع بمعنى ھي:  وقيل. إياي فإلغوائك:  قال كأنه

 هللا قال ، اإلھالك واإلغواء. إياي بلعنك أھلكتني فبما المعنى:  وقيل.  ؟ أغويتني فبم:  يكون أن ھذا على ينبغي وكان.  أغواه؟

ً  َيْلَقْونَ  ْوفَ َفسَ {:  تعالى . عباس ابن قال ؛ واإلبعاد اإلضالل:  واإلغواء. أضللتني فبما:  وقيل. ھالكا أي] 59:  مريم[} َغّيا

 :  الشاعر قول ومنه ؛ رحمتك من خيبتني:  وقيل

 الئما الغي عل يعدم ال يغو ومن
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 معاني أحد وھو. نفسه في ھو فسد أو ، رهأم عليه فسد إذا غيا يغوي الرجل غوى يقال:  األعرابي ابن وقال. يخب من أي

 .أمه لبن يدر لم إذا الفصيل غوي:  ويقال. الجنة في عيشه فسد أي] 121:  طه[} َفَغَوى َربَّهُ  آَدمُ  َوَعَصى{:  تعالى قوله

 ، الحقيقة وھو. لىتعا هللا إلى ھذا في اإلغواء نسب ولذلك ؛ الكفر فيه وخلق أضله تعالى هللا أن أي السنة أھل مذھب:  الثانية

 الذي إبليس شيخھم وغيرھما والقدرية اإلمامية وخالف. تعالى إرادته عن صادر ، له مخلوق وھو إال الوجود في شيء فال

 إلى الغواية نسب حيث للخطأ أھل وھو ، إبليس أخطأ:  ويقولون المسألة ھذه في يطاوعوه ولم ، لھم زينه ما كل في طاوعوه

 عليه ونوح وھو ، معصوم مكرم نبي في تصنعون فما للخطأ أھال كان وإن وإبليس:  لھم فيقال. ذلك عن هللا تعالى ، ربه

ُ  َكانَ  إِنْ  لَُكمْ  أَْنَصحَ  أَنْ  أََرْدتُ  إِنْ  ُنْصِحي َيْنَفُعُكمْ  َوال{:  لقومه قال حيث السالم } ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َربُُّكمْ  ُھوَ  ُيْغِوَيُكمْ  أَنْ  ُيِريدُ  هللاَّ

 إليه فجلس ؛ الكبار الفقھاء من وكان ، بالقدر متھما وكان ، الحرام المسجد في رجل جاءه طاوسا أن روي وقد] 34:  ھود[

. أغويتني بما رب:  إبليس يقول ، منه أفقه إبليس:  فقال! فقيه لرجل ھذا تقول:  لطاوس فقيل ؟ تقام أو تقوم:  طاوس له فقال

 .نفسي أغوي أنا:  ھذا ويقول

 كما يضلوا أو ، ھلك كما يھلكوا حتى الباطل وتزيين ، عنه بالصد أي} اْلُمْسَتقِيمَ  ِصَراَطكَ  لَُھمْ  أَلَْقُعَدنَّ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 إلى الموصل الطريق ھو المستقيم والصراط. } أَْغَوْيَتِني{ في الثالثة المعاني من تقدم ما حسب ؛ خيب كما يخيبوا أو ، ضل

 زيد ضرب" سيبويه حكى كما ؛} اْلُمْسَتقِيمَ  ِصَراَطكَ {:  قوله من} في{ أو} على{ حذف على منصوب} ِصَراَطكَ { و. الجنة

 :  وأنشد". والبطن الظھر

 الثعلب الطريق عسل كما فيه...  متنه يعسل الكف بھز لدن

 أي} َشاِكِرينَ  أَْكَثَرُھمْ  َتِجدُ  َوال َشَماِئلِِھمْ  َوَعنْ  أَْيَماِنِھمْ  َوَعنْ  َخْلفِِھمْ  نْ َومِ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  آَلِتَينَُّھمْ  ُثمَّ { تأويل في قيل ما أحسن ومن

ُھمْ {:  قال كما. الضاللة في غاية وھذا. اآلخرة في وأشككھم ، الدنيا في وأرغبنھم ، الحق عن ألصدنھم :  النساء[} َوأَلُِضلَّنَّ

. آخرتھم من} َخْلفِِھمْ  َوِمنْ {. دنياھم من} أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ {:  عتيبة بن الحكم عن منصور عن سفيان وروى. تقدم ما حسب] 119

 آَلِتَينَُّھمْ  ُثمَّ { معنى أن:  وشرحه حسن قول وھذا:  النحاس قال. سيئاتھم يعني} َشَماِئلِِھمْ  َوَعنْ {. حسناتھم يعني} أَْيَماِنِھمْ  َوَعنْ {

. بھا يكذبوا حتى آخرتھم من} َخْلفِِھمْ  َوِمنْ { السالفة األمم وأخبار اآليات من فيھا بما يكذبوا حتى ، ياھمدن من} أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ 

 َوَعنْ {] 28:  الصافات[} اْلَيِمينِ  َعنِ  َتأُْتوَنَنا ُكْنُتمْ  إِنَُّكمْ {:  قوله ھذا على ويدل. دينھم وأمور حسناتھم من} أَْيَماِنِھمْ  َوَعنْ {

 مظھرين طائعين موحدين أي} َشاِكِرينَ  أَْكَثَرُھمْ  َتِجدُ  َوال{. لھم يزينھا ألنه ؛ الشھوات يتبعون أي ، سيئاتھم يعني} َشَماِئلِِھمْ 

 .الشكر

ً  ِمْنَھا اْخُرجْ  َقالَ { 18:  اآلية  }أَْجَمِعينَ  ِمْنُكمْ  َجَھنَّمَ  أَلَْمأَلَنَّ  ِمْنُھمْ  َتبَِعكَ  لََمنْ  َمْدُحوراً  َمْذُءوما

ً {. الجنة من أي} ِمْنَھا اْخُرجْ  َقالَ {:  تعالى قوله ً {. }َمْدُحوراً  َمْذُءوما  قال. الميم بتخفيف ، العيب:  والذأم. مذموما أي} َمْذُءوما

ً { األعمش وقرأ. واحد بمعنى وذمته وذممته ذأمته:  يقال ؛ سواء ومذموما مذؤوما:  زيد ابن  أنه إال ؛ واحد والمعنى. }َمُذوما

 وأصله. وغيره مجاھد عن ؛ المطرود المبعد:  والمدحور. متقاربان والمعنيان. المنفي المذؤوم:  مجاھد وقال. الھمزة خفف

ً  ِمْنَھا اْخُرجْ  َقالَ {. الدفع . }َجَھنَّمَ  أَلَنَّ أَلَمْ { والجواب ، القسم الم الالم} أَْجَمِعينَ  ِمْنُكمْ  َجَھنَّمَ  أَلَْمأَلَنَّ  ِمْنُھمْ  َتِبَعكَ  لََمنْ  َمْدُحوراً  َمْذُءوما
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 يجوز وال ، األولى الالم حذف القراءة غير في يجوز أنه ھذا على والدليل. قسم الم} أَلَْمأَلَنَّ { . توكيد الم} َتِبَعكَ  لََمنْ {:  وقيل

 تريد أن إال ؛ يجز لم أعذبه تبعك من:  قلت ولو. عذبته تبعك من أي ؛ والمجازاة الشرط معنى الكالم وفي. الثانية حذف

:  النحاس قال. النحويين بعض وأنكره. الالم بكسر} ِمْنُھمْ  َتِبَعكَ  لََمنْ { عياش بن بكر أبي رواية من عاصم وقرأ. ألعذبه

 ِمْنُكمْ { ومعنى. تبعك لمن الدحر:  المعنى يكون وقد. لك فالنا أكرمت:  يقال كما. تبعك من أجل من -  أعلم وهللا - وتقديره

 .آدم ولد خاطب]. 11:  األعراف[} َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ {:  قال إذ جرى قد ذكرھم ألن ؛ آدم بني ومن ممنك أي} أَْجَمِعينَ 

َجَرةَ  َھِذهِ  َتْقَرَبا َوال ِشْئُتَما َحْيثُ  ِمنْ  َفُكال اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  َوَيا{ 19:  اآلية الِِمينَ  ِمنَ  َفَتُكوَنا الشَّ  }الظَّ

 عن فأغنى ، اإلسكان معنى البقرة في تقدم وقد. الجنة وحواء أنت اسكن:  السماء من موضعه من إبليس إخراج بعد آلدم قال

َجَرةَ  َھِذهِ  َتْقَرَبا َوال{ معنى تقدم وقد. إعادته  . والحمد. ھناك] 35:  البقرة[} الشَّ

ْيَطانُ  لَُھَما َفَوْسَوسَ { 20:  اآلية ُكَما َنَھاُكَما َما َوَقالَ  َسْوآتِِھَما ِمنْ  َعْنُھَما ُووِريَ  َما َمالَھُ  لُِيْبِديَ  الشَّ َجَرةِ  َھِذهِ  َعنْ  َربُّ  أَنْ  إاِلَّ  الشَّ
 }اْلَخالِِدينَ  ِمنَ  َتُكوَنا أَوْ  َملََكْينِ  َتُكوَنا

ْيَطانُ  لَُھَما َفَوْسَوسَ {:  تعالى قوله  جعلت التي بالسلطنة ، خارج من:  وقيل إياه الحية بإدخال الجنة داخل:  قيل. إليھما أي} الشَّ

". الواو بكسر" ووسواسا وسوسة نفسه إليه وسوست:  يقال ؛ النفس حديث:  والوسوسة. الخفي الصوت:  والوسوسة. له

 :  األعشى قال. وسواس:  الحلى وأصوات والكالب الصائد لھمس ويقال. الزلزال مثل ، اسم" : بالفتح" والوسواس

 زجل عشرق بريح استعان كما...  انصرفت إذا وسواسا للحلي تسمع

 الم والالم. لھما ليظھر أي" لھما ليبدي]. "4:  الناس[} اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ {:  تعالى هللا قال ؛ الشيطان اسم:  والوسواس

ً  َعُدّواً  لَُھمْ  لَِيُكونَ {:  قال كما ؛ العاقبة . عنھما وغطي ستر أي} َعْنُھَما ُووِريَ  َما{. كي الم : وقيل]. 8:  القصص[} َوَحَزنا

 ودل. صاحبه يسوء إظھاره ألن عورة الفرج وسمي عوراتھما من} َسْوآِتِھَما ِمنْ { و أقتت مثل ، أوري القرآن غير في ويجوز

 ؛ ثوب:  وقيل. النور فزال عوراتھما ترى ال نور عليھما كان ؛ لغيرھما ال لھما سوآتھما بدت إنما:  فقيل كشفھا قبح على ھذا

 قول ھذا. المضاف فحذف ؛ أن كراھية ، إال بمعنى ، نصب موضع في} أَنْ } {َملََكْينِ  َتُكوَنا أَنْ  إاِلَّ {. أعلم وهللا ، فتھافت

 ؛ لخلودا في آدم طمع:  وقيل. والشر الخير تعلمان ملكين تكونا أال إال أي:  وقيل. تكونا لئال:  يقولون والكوفيون. البصريين

 غير في الخلق جميع على المالئكة فضل وجل عز هللا وبين:  النحاس قال. القيامة يوم إلى يموتون ال المالئكة أن علم ألنه

 َكةُ اْلَمالئِ  َوال{ ومنه]. 31:  ھود[} َملَكٌ  إِنِّي أَقُولُ  َوال{ ومنه. } َملََكْينِ  َتُكوَنا أَنْ  إاِلَّ { وھو ، ھذا فمنھا ؛ القرآن من موضع

ُبونَ   وعز جل فضلھم:  غيره وقال. والكرامة واألجنحة. بالصور المالئكة هللا فضل:  الحسن وقال]. 172:  النساء[} اْلُمَقرَّ

 ملكين يريد أن يحتمل ألنه ؛ اآلية ھذه في حجة ال. فورك ابن وقال. شيء كل في التفضيل يقع فلھذا ؛ المعصية وترك بالطاعة

 وقال ؛ المالئكة على المؤمنين تفضيل العلماء من وكثير والزجاج عباس ابن واختيار. طعام في شھوة لھما يكون أال في

 رسل جملة من ألنھم ؛ الموت وملك وإسرافيل وميكائيل جبريل:  المالئكة من طائفة غير ، كلھم الخالئق على فضلوا:  الكلبي

 أبي بن يحيى قراءة وھي ، الالم بكسر} َملَِكْينِ { عباس ابن وقرأ .هللا بيد والفضل ، الشريعة من بظواھر فريق كل وتمسك. هللا

 قال. ملكين فيصيرا ملك وسلم عليه هللا صلى آدم قبل يكن لم:  وقال الالم كسر العالء بن عمرو أبو وأنكر. والضحاك كثير
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 الملعون أتاھما:  عباس ابن قال. تحةالف لخفة األولى القراءة على يجوز وال ، الالم إسكان القراءة ھذه على ويجوز:  النحاس

 بن يحيى احتجاج أن عبيد أبو وزعم]. 120:  طه[} َيْبلَى ال َوُمْلكٍ  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى أَُدلُّكَ  َھلْ {:  قال ولھذا ؛ الملك جھة من

 قراءة} َملَِكين تكون أن إال{:  النحاس لقا. تركناھا فلھذا تركھا على الناس ولكن ، بينة حجة} َيْبلَى ال َوُمْلكٍ {:  بقوله كثير أبي

 أكثر إلى يصل أنه السالم عليه آدم يتوھم أن يجوز وھل. الفاحش الخطأ من وجعل ، الكالم ھذا عبيد أبي على أنكر وقد. شاذة

 .فيه والخلود ، الجنة ملك في المقام} َيْبلَى ال َوُمْلكٍ { معنى وإنما. الطالبين غاية وھو ؛ الجنة ملك من

اِصِحينَ  لَِمنَ  لَُكَما إِنِّي َوَقاَسَمُھَما{ 21:  اآلية  }النَّ

 :  الشاعر قال. حلف أي ؛ إقساما أقسم:  يقال. لھما حلف أي} َوَقاَسَمُھَما{:  تعالى قوله

 نشورھا ما إذا السلوى من ألذ...  ألنتم جھدا با وقاسمھا

 لَِمنَ  لَُكَما إِنِّي{". المائدة" في تقدم وقد. اثنين من إال تكون ال فاعلةالم إن:  قال من على يرد وھو. واحد من" فاعلت" وجاء

 في مثله تقدم وقد. النحوي ھشام قاله ؛ الناصحين لمن لكما ناصح إني:  والتقدير. الصلة في داخال} لَُكَما{ ليس} النَّاِصِحينَ 

 .قتادة ذكره ؛ أرشدكما اتبعاني:  الكالم ومعنى". البقرة"

ُھَما{ 24 -  22:  اآليات ا بُِغُرورٍ  َفَدالَّ َجَرةَ  َذاَقا َفلَمَّ  َوَناَداُھَما اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعلَْيِھَما َيْخِصَفانِ  َوَطفَِقا َسْوآُتُھَما لَُھَما َبَدتْ  الشَّ
ُھَما َجَرةِ  تِْلُكَما َعنْ  أَْنَھُكَما أَلَمْ  َربُّ ْيَطانَ  إِنَّ  لَُكَما َوأَقُلْ  الشَّ  }ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  ُكَمالَ  الشَّ

َنا َقاال  اأْلَْرِض  فِي َولَُكمْ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُكمْ  اْھبُِطوا َقالَ  ، اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْغفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َربَّ
 }ِحينٍ  إِلَى َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقرٌّ 

ُھَماَفدَ {:  تعالى قوله  با أحد يحلف ال أنه آدم يظن وكان. باليمين غرھما:  عباس ابن قال. الھالك في أوقعھما} ِبُغُرورٍ  الَّ

 العلماء بعض كان. با المؤمن يخدع وقد. خدعھما حتى لھما با حلف:  قتادة وقال. لھما وقسمه بوسوسته فغررھما كاذبا،

 :  نفطويه وأنشد". لئيم خب والفاجر كريم غر المؤمن: " صلى عنه ديثالح وفي. خدعنا با خادعنا من:  يقول

 يخدع ال مجربا اللئيم وترى...  خدعته تشاء إذا الكريم إن

ُھَما{ ُھَما{:  وقيل. أخرجھا:  ودالھا. أرسلھا:  دلوه أدلى:  يقال} َفَدالَّ  على جرأھما أي. الجرأة وھي الدالة من ؛ دللھما أي} َدالَّ

 .الجنة من فخرجا المعصية

ا{ تعالى قوله َجَرةَ  َذاَقا َفلَمَّ  }اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعلَْيِھَما َيْخِصَفانِ  َوَطفَِقا َسْوآُتُھَما لَُھَما َبَدتْ  الشَّ

 - :  مسائل ثالث فيه
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ا{ :  تعالى قوله:  األولى َجَرةَ  َذاَقا َفلَمَّ  آدم أكل فلما ؛ شيء يصبھا فلم أوال حواء أكلت} َسْوآُتُھَما لَُھَما َبَدتْ {. منھا أكال أي} الشَّ

 في أظفارا فصار لباسھما كان الذي النور تقلص:  عباس ابن قال". البقرة" في تقدم كما عليھما ورد النھي ألن ؛ العقوبة حلت

 .واألرجل األيدي

 أخذ أي ، طفق:  يقال. يضرب ضرب مثل ؛ يطفق طفق األخفش وحكى. الفاء إسكان ويجوز} َوَطفَِقا{:  تعالى قوله -:  الثانية

 وقرأ. الساكنين اللتقاء الخاء وكسر ، فأدغم} َيْخَتِصَفانِ { واألصل. الصاد وشد الخاء بكسر الحسن وقرأ} َيْخِصَفانِ {. الفعل في

فان{ ويجوز. عليھا التاء حركة ألقيا ، الخاء بفتح ويعقوب بريدة ابن  الزھري أوقر. يخصف خصف من ، الياء بضم} ُيخصِّ

 خصف ومنه ، به ليستترا ويلزقانه الورق يقطعان:  والمعنى التضعيف أو بالھمزة منقول وكالھما. أخصف من} ُيخِصفانِ {

 بدت لما السالم عليه آدم أن ويروى. التين ورق ھو:  عباس ابن قال. المثقب والمخصف. يرقعھا الذي والخصاف. النعل

 شجرة رحمته حتى الجنة أشجار فزجرته ؛ عورته بھا يغطي ورقة منھا يسل لجنةا أشجار على طاف عورته وظھرت سوأته

 في وباطنه ظاھره سوى بأن التين هللا فكافأ} اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعلَْيِھَما َيْخِصَفانِ { وحواء آدم يعني} َطفَِقا{ فـ. ورقة فأعطته التين

 .مرتين واحد عام في ثمرتين وأعطاه والمنفعة الحالوة

 يؤمرا أن يمتنع وال ، سترھا إلى ابتدرا ولذلك ؛ الستر عليھما أوجب هللا وأن ، العورة كشف قبح على دليل اآلية وفي:  الثالثة

َجَرةَ  َھِذهِ  َتْقَرَبا َوال{:  لھما قيل كما ؛ الجنة في بذلك  به يستر ما يجد لم من أن الشافعي عن البيان صاحب حكى وقد. } الشَّ

 .أعلم وهللا. الجنة في آدم فعل كما ؛ بھا التستر يمكنه ظاھرة سترة ألنه ؛ بذلك يستتر أن لزمه الشجر قور إال عورته

ُھَما َوَناَداُھَما{:  تعالى قوله َجَرةِ  ِتْلُكَما َعنْ  أَْنَھُكَما أَلَمْ  َربُّ ْيَطانَ  إِنَّ  لَُكَما َوأَقُلْ  الشَّ . أنھكما ألم:  لھما قال أي} ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكَما الشَّ

 وسلم عليھما هللا صلى وتابا بالخطيئة فاعترفا. التعظيم معنى} يا{ حذف في إن. وقيل. ربنا يا واألصل. مضاف نداء ربنا قاال

 .اآلية آخر إلى أيضا تقدم} اْھبُِطوا قُْلَنا{:  قوله ومعنى". البقرة" في مضى وقد

 }ُتْخَرُجونَ  َوِمْنَھا ُموُتونَ تَ  َوفِيَھا َتْحَيْونَ  فِيَھا َقالَ { 25:  اآلية

 .كذا له قال كذا لعمرو زيد قال:  كقولك وھو. أيضا لجاز ذكرھا ولو ،} َقالَ { َقالَ  في الواو يذكر ولم. لألرض كلھا الضمائر

ً  َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبنِي َيا{ 26:  اآلية ً  َسْوآتُِكمْ  ُيَواِري لَِباسا ْقَوىال َولَِباسُ  َوِريشا ِ  آَياتِ  ِمنْ  َذلِكَ  َخْيرٌ  َذلِكَ  تَّ  لََعلَُّھمْ  هللاَّ
ُرونَ  كَّ  }َيذَّ

ً  َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني َيا{:  تعالى قوله ً  َسْوآِتُكمْ  ُيَواِري لَِباسا  ستر وجوب على دليل اآلية ھذه:  العلماء من كثير قال} َوِريشا

 .فقط اإلنعام على داللة فيھا بل ، ذكروه ما على دليل فيھا ليس إنه قوم وقال.}ْوآِتُكمْ سَ  ُيَواِري{:  قال ألنه ؛ العورة

 ودل ، عوراتھم به يسترون ما لذريته جعل وتعالى سبحانه أنه فبين ؛ العورة ستر اإلنعام جملة ومن. أصح األول القول:  قلت

 أبي ابن فقال ؟ ھي ما العورة في واختلفوا. الناس أعين عن العورة ستر وجوب في العلماء بين خالف وال. بالستر األمر على

 لقوله ؛ والطبري عبلة أبي وابن الظاھر وأھل داود قول وھو. غيرھما دون والدبر القبل ، نفسه الفرج الرجل من ھي:  ذئب

ً {:  تعالى  البخاري وفي]. 27:  األعراف[} َسْوآِتِھَما لُِيِرَيُھَما{ ،] 22:  األعراف[} َسْوآُتُھَما لَُھَما َبَدتْ { ،} َسْوآِتُكمْ  ُيَواِري لَِباسا
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 إلى أنظر إني حتى فخذه عن اإلزار حسر ثم - وفيه - خيبر زقاق في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأجرى: " أنس عن

. زوجته بحضرة هفخذ يكشف أن للرجل وأكره ، بعورة ليست السرة:  مالك وقال". وسلم عليه هللا صلى هللا نبي فخذ بياض

 وحكى. الصحيح على العورة من الركبتان وال السرة ليست:  الشافعي وقال. عطاء قول وھو. عورة الركبة:  حنيفة أبو وقال

 خرجه" . عورة الفخذ فإن فخذك غط: " لجرھد السالم عليه قوله مالك وحجة. قولين السرة في للشافعي أن الترمذي حامد أبو

 خالف على يدل ھذا جرھد وحديث. اختالفھم من يخرج حتى أحوط جرھد وحديث ، أسند أنس حديث:  وقال تعليقا البخاري

 يقبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ما منك أقبل:  وقال علي بن الحسن سرة قبل ھريرة أبا أن وروي. حنيفة أبو قال ما

.. والكفين الوجه إال كلھا فعورة الحرة المرأة وأما. منھا سنالح مكنه وال ، ھريرة أبو قبلھا ما عورة السرة كانت فلو. منك

 وألن" . وكفيھا وجھھا إلى فلينظر امرأة يتزوج أن أراد من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال وقد. العلم أھل أكثر ھذا على

. ظفرھا حتى عورة لمرأةا من شيء كل:  ھشام بن الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبو وقال. اإلحرام في كشفه واجب ذلك

 ؟ تصلي كيف الولد أم عن يسأل - حنبل بن أحمد يعني -  سمعته:  األثرم فقال الولد أم وأما. نحوه حنبل بن أحمد عن وروي

 تبدي أن ولھا ، ثديھا تحت ما منھا فالعورة األمة وأما. الحرة تصلي كما وتصلي ، تباع ال ألنھا ؛ وقدميھا رأسھا تغطي:  فقال

 يضرب عنه هللا رضي عمر وكان. وصدرھا رأسھا كشف لھا يكره:  وقيل. الرجل حكم حكمھا:  وقيل. ومعصميھا رأسھا

 وقال. الوقت في الصالة أعادت فخذھا انكشف إن:  أصبغ وقال. بالحرائر تشبھن ال:  ويقول رؤوسھن تغطيتھن على اإلماء

 ؛ الفقھاء أقوال عن خارج وھذا. ظفرھا حتى عورة ألمةا من شيء كل:  ھشام بن الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبو

 ، أولى فاألمة. به األرض تباشر ، كله ذلك مكشوف ووجھھا ويداھا المكتوبة تصلي أن لھا الحرة المرأة أن على إلجماعھم

 سترت وتشتھى نالعي تأخذھا حد إلى الجارية بلغت فإذا. لعورته حرمة ال الصغير والصبي. األمة من حاال أغلظ الولد وأم

َھا َيا{:  تعالى قوله عبدالرحمن بن بكر أبي وحجة. عورتھا ِبيُّ  أَيُّ  ِمنْ  َعلَْيِھنَّ  ُيْدِنينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َونَِساءِ  َوَبَناِتكَ  أِلَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّ

 الدرع في تصلي:  فقالت ؟ بالثيا من المرأة فيه تصلي ماذا:  سئلت أنھا سلمة أم وحديث]. 59:  األحزاب[} َجالِبيِبِھنَّ 

 وابن مالك منھم ؛ وأحفظ أكثر سلمة أم على أوقفوه والذين. مرفوعا روي وقد. قدميھا ظھور يغيب الذي السابغ والخمار

 سألت أنھا سلمة أم عن أمه عن زيد بن محمد عن دينار بن عبدهللا بن عبدالرحمن ورفعه:  داود أبو قال. وغيرھما إسحاق

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 من أقوى الباب ھذا في واإلجماع. حديثه بعض البخاري خرج قد أنه إال ؛ عندھم ضعيف ھذا عبدالرحمن:  عمر أبو قال

 .الخبر

ً  َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا{:  تعالى قوله:  الثانية  األوبارو األصواف منھا الذي البھائم ويقيم ، والكتان القطن ينبت الذي المطر يعني} لَِباسا

 شيء إنزال اإلنزال ھذا:  وقيل. يأتي ما على] 6:  الزمر[} أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ  اأْلَْنَعامِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ { مثل مجاز فھو ؛ واألشعار

 ِمنَ  لَُكمْ  ْنَزلَ َوأَ {:  كقوله ؛ لكم خلقنا أي} لَُكمْ  أَْنَزلَ {:  جبير بن سعيد وقال. لغيره مثاال ليكون ، وحواء آدم مع اللباس من

 .صنعته كيفية ألھمناكم:  وقيل. يأتي ما على. خلق أي} أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ  اأْلَْنَعامِ 

ً {تعالى قوله:  الثالثة  الحسين رواية من عمرو وأبو ، الضبي المفضل رواية من وعاصم والحسن عبدالرحمن أبو قرأ} َوِريشا

 المال من كان ما وھو. ريش جمع وھو. معناه يفسر ولم ، الحسن عن إال يدعب أبو يحكه ولم. }ورياشا{ الجعفي علي بن
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 ورفاھية الخصب ھو:  وقيل. به هللا ستره ما الطائر وريش. ولباس لبس:  يقال كما ، ورياش ريش:  الفراء وقال. واللباس

 :  سيبويه وأنشد. معيشة أو لباس من ستر ما الريش أن اللغة أھل أكثر عليه والذي. العيش

 لماما زياتكم كانت وإن...  معكم وھواي منكم فريشي

 .اللباس من عليھا وما بكسوتھا أي ؛ بريشھا دابة له وھت:  عبيدة أبي عن حاتم أبو وحكى

ْقَوى َولَِباسُ {:  تعالى قوله:  الرابعة  :  قال كما ؛ لباس خير التقوى أن بين} َخْيرٌ  َذلِكَ  التَّ

 كاسيا كان وإن عيانا تقلب...  التقى من ثيابا يلبس لم المرء إذا

 عاصيا  كان فيمن خير وال...  ربه طاعة المرء لباس وخير

ْقَوى لَِباسُ {:  قال معبدالجھني عن عوف عن مالك بن قاسم وروى ْقَوى لَِباسُ {:  عباس ابن وقال. الحياء} التَّ  العمل ھو} التَّ

ْقَوى لَِباسُ {:  وقيل. به وھدى وجل عز علمه ما:  يلوق. الوجه في الحسن السمت:  أيضا وعنه. الصالح  الصوف لبس} التَّ

ْقَوى لَِباسُ {:  علي بن زيد وقال. غيره من خير له ويتعبد تعالى  به يتواضع مما ، الثياب من والخشن  ؛ والمغفر الدرع} التَّ

 تعالى هللا تقوى استشعار ھو:  وقيل.  الخشية ھو:  الزبير بن عروة وقال. الحرب في بھما يتقى ، والساقان ، والساعدان

 .عنه ونھى به أمر فيما

:  زيد ابن وقال. الجھاد على خض فإنه ، حسن علي بن زيد وقول. وعروة عباس ابن قول يرجع وإليه ، الصحيح وھو:  قلت

ً لَِباس َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ {:  أوال قال إذ ، تكرار فيه وھذا. العورة ستر ھو  الثياب من الخشن لبس إنه:  قال ومن. } َسْوآِتُكمْ  ُيَواِري ا

 التقوى، حصول مع الثياب من الرفيع يلبسون العلماء من الفضالء كان فقد ؛ فدعوى الرعونات وترك التواضع إلى أقرب فإنه

ً { على عطفا بالنصب} لَِباسَ { والكسائي المدينة أھل وقرأ. تعالى هللا شاء إن مبينا يأتي ما على  انتصب:  وقيل. األول} لَِباسا

 ولباس:  والمعنى. االبتداء خبر} َخْيرٌ {و نعته}َذلِكَ {و. االبتداء على بالرفع والباقون. التقوى لباس وأنزلنا أي ؛ مضمر بفعل

. فألبسوه ؛ إليكم اأنزلن الذي الرياش ومن ، سوآتكم تواري التي الثياب لباس من لكم خير ، علمتموه الذي ، إليه المشار التقوى

 ولباس المعنى:  وقيل. زيد ابن قول يخرج وعليه. العورة ستر ھو أي ؛ التقوى لباس وھو أي ؛ ھو بإضمار ارتفع:  وقيل

 يقرأ ولم} خيرٌ  التقوى ولباسُ { األعمش وقرأ. فيه قيل ما أحسن األول واإلعراب. ھو بمعنى} َذلِكَ { فـ ؛ خير ھو التقوى

 أو ، الصفة على رفع} َذلِكَ {و. خالقا له أن على يدل مما أي" يذكرون لعلھم هللا آيات من ذلك. "لمصحفا خالف وھو". ذلك"

 .بيان عطف أو ، البدل على

ُكمُ  ال آَدمَ  َبنِي َيا{ 27:  اآلية ْيَطانُ  َيْفتَِننَّ  ُھوَ  َيَراُكمْ  إِنَّهُ  َسْوآتِِھَما لُِيِرَيُھَما لَِباَسُھَما َعْنُھَما َيْنِزعُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أََبَوْيُكمْ  أَْخَرجَ  َكَما الشَّ
ا َتَرْوَنُھمْ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَقبِيلُهُ  َياِطينَ  َجَعْلَنا إِنَّ  }ُيْؤِمُنونَ  ال لِلَِّذينَ  أَْولَِياءَ  الشَّ

 - :  مسألتان فيه
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 ، للمذكر" أب. "الجنة من باإلخراج أبويكم فتن كما ؛ الدين عن الشيطان يصرفنكم ال أي} َيْفِتَننَُّكمُ  ال{:  تعالى قوله:  األولى

 ِمنَ { على فيوقف مستأنفا ويكون. الحال على نصب موضع في} لَِباَسُھَما َعْنُھَما َيْنِزعُ { أبوان:  قيل ھذا فعلى. للمؤنث" أبة"و

 قال". لباسھما عنھما ينزع: " لقوله ؛ العورة ستر وجوب على دليل أيضا ھذا وفي. كي بالم نصب} لُِيِرَيُھَما{. }اْلَجنَّةِ 

 .ذلك بخالف واألمر ، يلزمنا آدم شرع أن ثبت لو أن ھذا. بآدم نزل كما ؛ النعمة زوال من التحذير فيه إنما: اآلخرون

. جيله:  وقيل. نسله} هُ َقِبيلُ {:  زيد ابن. والشياطين الجن يعني:  مجاھد قال. جنوده} َقِبيلُهُ } {َوَقِبيلُهُ  ُھوَ  َيَراُكمْ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله

 أن جائز:  قيل} َتَرْوَنُھمْ  ال َحْيثُ  ِمنْ { لقوله ؛ يرون ال الجن أن على دليل ھذا في:  العلماء بعض قال} َتَرْوَنُھمْ  ال َحْيثُ  ِمنْ {

 ال الجن أن على يدل} مْ َتَرْوَنھُ  ال َحْيثُ  ِمنْ {:  النحاس قال. ترى حتى أجسامھم كشف يريھم أن أراد إذا تعالى هللا ألن ؛ يروا

 عن نقلوا إذا يرون وإنما ، فيه يرون ال خلقا خلقھم وعز جل هللا ألن ؛ نبوته على داللة ذلك ليكون ؛ نبي وقت في إال يرون

 العادة هللا أجرى:  القشيري قال. عليھم وسالمه هللا صلوات األنبياء وقت في إال تكون ال التي المعجزات من وذلك. صورھم

 ُيَوْسِوسُ  الَِّذي{:  تعالى وقال" . الدم مجرى آدم ابن من يجري الشيطان إن" الخبر وفي. اليوم الشياطين يرون ال آدم نيب بأن

 بالخير فإيعاد الملك لمة فأما - بالقلب أي -  لمة وللشيطان لمة للملك إن: " السالم عليه وقال]. 5:  الناس[} النَّاسِ  ُصُدورِ  فِي

 وقد. صحيحة أخبار رؤيتھم في جاء وقد" البقرة" في تقدم وقد".بالحق وتكذيب بالشر فإيعاد الشيطان لمة وأما بالحق وتصديق

 ذكر ، طويلة قصة وذكر ، رمضان زكاة بحفظ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكلني:  قال ھريرة أبي عن البخاري خرج

 في تقدم وقد" . البارحة أسيرك فعل ما: " له قال وسلم عليه هللا صلى النبي وأن ، التمر يأخذ كان الذي الجني أخذ أنه فيھا

 أھل ولدان به يلعب موثقا ألصبح سليمان أخي دعوة ال لو وهللا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسلم صحيح وفي. البقرة

 أي} يؤمنون ال للذين أولياء الشياطين اجعلن إنا{. تعالى هللا شاء إن} ص{ في وسيأتي. عليه تفلت الذي العفريت في - " المدينة

 .الحق عن الذھاب في بينھم وسوينا عقوبتھم في زيادة

ُ  آَباَءَنا َعلَْيَھا َوَجْدَنا َقالُوا َفاِحَشةً  َفَعلُوا َوإَِذا{ 28:  اآلية َ  إِنَّ  قُلْ  بَِھا أََمَرَنا َوهللاَّ ِ  َعلَى أََتقُولُونَ  بِاْلَفْحَشاءِ  َيأُْمرُ  ال هللاَّ  ال َما هللاَّ
 }َتْعلَُمونَ 

 بتقليدھم ذلك على واحتجوا. والكفر الشرك ھي:  الحسن وقال. عراة بالبيت طوافھم المفسرين كثر قول في ھنا الفاحشة

ُ {:  الحسن وقال. بھا أمرھم هللا وبأن ، أسالفھم َ  إِنَّ  قُلْ {. عنه لنقلنا عليه نحن ما هللا كره لو:  قالوا} ِبَھا أََمَرَنا َوهللاَّ  َيأُْمرُ  ال هللاَّ

 وھذا. جھاالتھم من كثير وذم التقليد ذم مضى وقد. ادعوا بما أمرھم هللا أن على لھم دليل وال ، متحكمون أنھم بين} ِباْلَفْحَشاءِ 

 .منھا

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َواْدُعوهُ  َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ُوُجوَھُكمْ  َوأَقِيُموا ِباْلقِْسطِ  َربِّي أََمرَ  قُلْ { 30-29:  اآلية ً  َتُعوُدونَ  َبَدأَُكمْ  َكَما الدِّ  َفِريقا
ً  َھَدى الَلةُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  َوَفِريقا ُھمُ  الضَّ َخُذوا إِنَّ َياِطينَ  اتَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  الشَّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  هللاَّ  }ُمْھَتُدونَ  أَنَّ

 الكالم ففي. فأطيعوه العدل:  أمر أي ؛ العدل القسط:  وقيل. هللا إال إله ال:  عباس ابن قال} طِ ِباْلقِسْ  َربِّي أََمرَ  قُلْ {:  تعالى قوله

 ُمْخلِِصينَ  َواْدُعوهُ {. كنتم مسجد أي في أي} َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ {. القبلة إلى صالة كل في إليه توجھوا أي} ُوُجوَھُكمْ  َوأَقِيُموا{. حذف

ينَ  لَهُ  لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما فَُراَدى ِجْئُتُموَنا َولََقدْ { نظيره} َتُعوُدونَ  َبَدأَُكمْ  َكَما{. به تشركوا وال وحدوه أي} الدِّ ةٍ  أَوَّ ] 94:  األنعام[} َمرَّ
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 بما متعلق ھو:  الزجاج وقال. يعيدكم مرة أول خلقكم كما أي ؛ بدأكم كما تعودون أي ؛ نصب موضع في والكاف. تقدم وقد

 .تعودون بدأكم كما تخرجون ومنھا أي. قبله

ً { 30:  اآلية ً  َھَدى َفِريقا اللَةُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  َوَفِريقا ُھمُ  الضَّ َخُذوا إِنَّ َياِطينَ  اتَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  الشَّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  هللاَّ  }ُمْھَتُدونَ  أَنَّ

ً {:  تعالى قوله ً } {َھَدى َفِريقا  يقوي. وأشقياء ، سعداء:  فريقين تعودون أي} َتُعوُدونَ { في ضمرالم من الحال على نصب} َفِريقا

ً  فريقينِ  تعودون{ أبي قراءة ھذا ً  ھدى فريقا  قوله في القرظي كعب بن محمد وقال. الكسائي عن ؛} الضاللة عليِھم حق وفريقا

ً { تعالى ً  َھَدى َفِريقا اللَةُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  َوَفِريقا . الھدى بأعمال عمل وإن ، الضاللة إلى صيره للضاللة خلقه هللا ابتدأ من:  قال} الضَّ

 وعمل ، الضاللة على إبليس خلق هللا ابتدأ. الضاللة بأعمال عمل وإن ، الھدى إلى صيره الھدى على خلقه هللا ابتدأ ومن

 واضح رد ھذا وفي] 34:  البقرة[} افِِرينَ اْلكَ  ِمنَ  َوَكانَ {:  قال. خلقه عليه ابتدأ ما إلى هللا رده ثم ، المالئكة مع السعادة بأعمال

ً {:  وقيل. تابعھم ومن القدرية على ً { ،} َھَدى{ بـ نصب} َفِريقا  وأنشد. فريقا وأضل أي ؛ فعل بإضمار نصب الثاني} َوَفِريقا

 :  سيبويه

 نفرا إن البعير رأس أملك...  وال السالح أحمل ال أصبحت

 والمطرا الرياح خشىوأ وحدي...  به مررت إن أخشاه والذئب

ُھمُ {. لجاز مرفوعا كان ولو:  الفراء قال َخُذوا إنَّ ياِطينَ  اتَّ  ، الھمزة بفتح} أنھم{:  عمر بن عيسى وقرأ} هللاِ  ُدونَ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  الشَّ

 .ألنھم يعني

 }اْلُمْسِرفِينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  ُتْسِرفُوا َوال واَواْشَربُ  َوُكلُوا َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِزيَنَتُكمْ  ُخُذوا آَدمَ  َبنِي َيا{ 31:  اآلية

 -:  مسائل سبع فيه

 ؛ عريانا بالبيت العرب من يطوف كان من بھا المقصود كان وإن ، العالم لجميع خطاب ھو} آَدمَ  َبنِي َيا{:  تعالى قوله:  األولى

 الطواف ألن ؛ الطواف به المراد يكون أن أنكر من لماءالع ومن. للسبب! ال للعموم العبرة ألن. للصالة مسجد كل في عام فإنه

 مسلم صحيح وفي. الشريعة مقاصد عليه خفي من قول وھذا. الصالة ھو مسجد كل يعم والذي ، واحد مسجد في إال يكون ال

 :  تقولو. فرجھا على تجعله ؟ ِتطوافا يعيرني من:  وتقول عريانة وھي بالبيت تطوف المرأة كانت:  قال عباس ابن عن

 أحله فال منه بدا وما...  كله أو بعضه يبدو اليوم

 قاله ؛ قرط بن عامر بنت ضباعة ھي المرأة وھذه". التاء بكسر" التطواف. } َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِزيَنَتُكمْ  ُخُذوا{:  اآلية ھذه فنزلت

 ، الحمس إال عراة بالبيت تطوف بالعر كانت:  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن أيضا مسلم صحيح وفي. عياض القاضي

. النساء والنساء الرجال الرجال فيعطي ثيابا الحمس تعطيھم أن إال عراة بالبيت يطوفون كانوا ، ولدت وما قريش والحمس

 فال ، الحرم أھل نحن ويقولون:  مسلم غير في. بعرفات يقفون كلھم الناس وكان ، المزدلفة من يخرجون ال الحمس وكانت

 صديق العرب من له يكن لم فمن. طعامنا من إال أرضنا دخل إذا يأكل وال ، ثيابنا في إال يطوف أن العرب من حدأل ينبغي
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 فرغ فإذا ؛ ثيابه في يطوف أن وإما ، عريانا بالبيت يطوف أن إما:  أمرين أحد بين كان به يستأجره يسار وال ثوبا يعيره بمكة

 :  العرب من قائل قال ؛ اللقى يسمى الثوب ذلك وكان .أحد يمسه فلم عنه ثوبه ألقى طوافه من

 حريم الطائفين أيدي بين لقى...  كأنه عليه كري حزنا كفى

 ُخُذوا آَدمَ  َبِني َيا{:  تعالى هللا فأنزل ؛ وسلم عليه هللا صلى محمدا نبيه هللا بعث حتى والضاللة والبدعة الجھالة تلك على فكانوا

 .عريان بالبيت يطوف ال أال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مؤذن وأذن. اآلية} ِزيَنَتُكمْ 

 عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن عطاء عن وبرة بن كرز رواه لما ؛ النعال فزينتھا الصالة المراد بأن قال ومن:  قلت

 ".فيھا فصلوا نعالكم البسوا: " قال ؟ الصالة زينة وما:  قيل" الصالة زينة خذوا: " يوم ذات قال أنه وسلم

 وقال. الصالة فروض من فرض أنھا إلى العلم أھل جمھور وذھب. تقدم كما العورة ستر وجوب على اآلية دلت:  الثانية

 عليه لقوله ؛ الصحيح وھو. وغيرھا الصالة في الناس أعين عن يسترھا أن اإلنسان وعلى ، الجملة في فرض ھي األبھري

 ستر أن إلى القاضي إسماعيل وذھب. مسلم أخرجه". عراة تمشوا وال فخذه ثوبك إلى أرجع" : مخرمة بن للمسور السالم

 من شيء كل ألن ؛ يصلي أن له يجوز ال العريان لكان الصالة في فرضا كان لو بأنه واحتج ، الصالة سنن من العورة

:  العربي ابن قال. كذلك وليس ، جملة لصالةا تسقط أو ، عدمه مع بدله أو ، عليه القدرة مع به اإلتيان يجب الصالة فروض

. القاسم ابن قاله ؛ أجزأه فغطاه رأسه فرفع راكع وھو دبره فانكشف إمام ثوب فسقط الصالة في فرض العورة ستر إن قلنا وإذا

 شرط ةالعور ستر ألن ؛ ويعيدون يعيد أنه:  أيضا سحنون عن وروي. أعاد المأمومين من إليه نظر من وكل:  سحنون وقال

 تبطل ال صالتھم إن ، قال من أما:  العربي ابن القاضي قال. الطھارة أصله. الصالة بطلت ظھرت فإذا ، الصالة شروط من

 يجوز وال محوھا يجب فصحيفة إليه نظر من صالة وتبطل صالته صحت مكانه أخذه إن قال من وأما ، شرطا يفقدوا لم فإنھم

:  قال قالوا وسلم عليه هللا صلى النبي عند من قومي رجع لما:  قال سلمة بن عمرو عن يوالنسائ البخاري وفي. بھا االشتغال

 ، مفتوقة بردة علي وكانت بھم أصلي فكنت ؛ والسجود الركوع فعلموني فدعوني:  قال" . للقرآن قراءة أكثركم ليؤمكم"

 أزرھم عاقدي الرجال كانت لقد:  قال سعد بن سھل عن وثبت. النسائي لفظ. ابنك إست عنا تغطي أال:  ألبي يقولون وكانوا

 ، النساء معشر يا:  قائل فقال ؛ الصبيان كأمثال الصالة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف األزر ضيق من أعناقھم في

 .داود وأبو والنسائي البخاري أخرجه. الرجال ترفع حتى رؤوسكن ترفعن ال

 فترى القميص يتجافى لئال بشيء يخلله أو يزره ضيقا الثوب كان إذا:  الشافعي فقال ؛ سهنف عورة رأى إذا واختلفوا:  الثالثة

 القميص في الصالة في مالك ورخص. أحمد قول وھو. الصالة أعاد نفسه عورة ورأى يفعل لم فإن ، العورة الجيب من

:  الطائي داود وقال. األزرار محلول صليي سالم وكان. ثور وأبي حنيفة أبي قول وھو. سراويل عليه ليس ، األزرار محلول

:  وقيل. الزينة من ألنه ؛ بردائه إال يصلي فال إماما كان فإن. أحمد عن األثرم معناه وحكى. به بأس فال اللحية عظيم كان إذا

 في أليديا رفع الصالة زينة:  وقيل. يصح ولم وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس رواه ؛ النعلين في الصالة الزينة من

 إذا:  عنه هللا رضي عمر وقال. األيدي ورفع التكبير الصالة وزينة زينة شيء لكل:  عمر أبو قال. منه الرفع وفي الركوع

 في ، وقباء إزار في ، وقميص إزار في ، ورداء إزار في صلى ، ثيابه عليه رجل جمع ، أنفسكم على فأوسعوا عليكم هللا وسع
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 تبان في ، ورداء تبان في - وقميص تبان في:  قال وأحسبه -  وقباء سراويل في ، وقميص سراويل في ، ورداء سراويل

 .والدارقطني البخاري رواه. وقباء

 أو سرفا يكن لم ما والشرب األكل اآلية ھذه في هللا أحل:  عباس ابن قال} ُتْسِرفُوا َوال َواْشَرُبوا َوُكلُوا{:  تعالى قوله:  الرابعة

 النفس حفظ من فيه لما ، وشرعا عقال إليه فمندوب ، الظمأ وسكن الجوعة سد ما وھو ، إليه الحاجة تدعو ما فأما. مخيلة

 وذلك ، العبادة عن ويضعف ، النفس ويميت الجسد يضعف ألنه ؛ الوصال عن بالنھي الشرع ورد ولذلك ؛ الحواس وحراسة

 فعل من حرمھا ما ألن ؛ زھد من نصيب وال بر من حظ جةالحا قدر نفسه منع لمن وليس. العقل وتدفعه الشرع منه يمنع

 وقيل ، حرام فقيل:  قولين على الحاجة قدر على الزائد في اختلف وقد. أجرا وأعظم ثوابا أكثر والضعف بالعجز الطاعة

 في:  قيل ثم. نوالطعما واألسنان واألزمان البلدان باختالف يختلف الشبع قدر فإن ؛ الصحيح وھو:  العربي ابن قال. مكروه

 األكل كثرة وفي. نفسا وأخف نوما وأقل فھما وأزكى حفظا وأجود جسما أصح الرجل يكون أن منھا ؛ كثيرة منافع األكل قلة

 بعض وقال. األكل القليل إليه يحتاج مما أكثر العالج من فيحتاج ، المختلفة األمراض منه ويتولد ، التخمة ونتن المعدة كظ

 ما: " فقال األطباء كالم عن يغني شافيا بيانا المعنى ھذا وسلم عليه هللا صلى النبي بين وقد. الغذاء تقدير دواءال أكبر:  الحكماء

" . لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه فثلث محالة ال كان فإن صلبه يقمن لقيمات آدم ابن بحسب بطن من شرا وعاء آدمي مأل

 أن ويذكر. الحكمة ھذه من لعجب القسمة ھذه بقراط سمع لو:  علماؤنا قال. بكر معدي بن المقدام حديث من الترمذي خرجه

 األديان علم:  علمان والعلم ، شيء الطب علم من كتابكم في ليس:  الحسين بن لعلي فقال حاذق نصراني طبيب له كان الرشيد

 َوُكلُوا{:  وجل عز قوله قال ؟ ھي ما:  له لفقا. كتابنا من آية نصف في كله الطب هللا جمع قد:  علي له فقال. األبدان وعلم

 عليه هللا صلى هللا رسول جمع:  علي فقال. الطب من شيء رسولكم عن يؤثر وال:  النصراني فقال. } ُتْسِرفُوا َوال َواْشَرُبوا

" . عودته ما سدج كل وأعط دواء كل رأس والحمية األدواء بيت المعدة: " قال ؟ ھي ما:  قال. يسيرة ألفاظ في الطب وسلم

 .طبا لجالينوس نبيكم وال كتابكم ترك ما:  النصراني فقال

 فالحمية وإال. وصح برأ قد بالمريض فكأنك اجمعا فإن:  حمية ونصف دواء نصف:  نصفان المريض معالجة إن ويقال:  قلت

 أصل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقا ولقد. الدواء ترك مع الحمية تنفع ولقد. الحمية ترك مع دواء ينفع ال إذ ؛ أولى به

 يمتنع ، الحمية معالجتھم جل الھند إن:  يقال ولذلك ؛ دواء كل عن تغني أنھا -  أعلم وهللا - بھا والمعني" . الحمية دواء كل

 .ويصح فيبرأ أيام عدة والكالم والشراب األكل عن المريض

 والمؤمن أمعاء سبعة في يأكل الكافر: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عمر ابن عن مسلم روى:  الخامسة

 كانت وقد. بالبلغة والقناعة فيھا والزھد الدنيا من التقليل على حض وسلم عليه هللا صلى منه وھذا" . واحد ِمعىً  في يأكل

 :  قائلھم قال كما. بكثرته وتذم األكل بقلة تمتدح العرب

 الغمر شربه ويروي الشواء من...  ابھ ألم إن كبد فلذة تكفيه

 :  األكل بكثرة يذم الطائي حاتم وقال. الجفرة ذراع ويشبعه:  زرع أبي ابن في زرع أم وقالت

 أجمعا الذم منتھى ناال وفرجك...  سؤله بطنك أعطيت إن فإنك
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 نفسه على ويؤثر ، شبعه دون يتناول أنه" واحد معى في يأكل المؤمن: " وسلم عليه هللا صلى قوله معنى:  الخطاب وقال

 سبعة في يأكل والكافر: " السالم عليه قوله في وقيل. أعلم وهللا أولى األول والتأويل. أكل ما فيقنعه ؛ لغيره زاده من ويبقي

. يزيد وال أكله يقل فال الكافر ويسلم ، مؤمن من أكال أقل كافر يوجد قد فإنه ، تدفعه المشاھدة ألن ؛ عمومه على ليس" أمعاء

. أثال بن ثمامة:  وقيل. الغفاري الجھجاه إنه:  يقال كافر ضيف وسلم عليه هللا صلى النبي ضاف. معين إلى إشارة ھو:  وقيل

 فشرب فأسلم أصبح إنه ثم ، شياه سبع حالب فشرب. الغفاري بصرة أبي بن بصرة:  وقيل. الغفاري عمرو بن نضلة:  وقيل

 بنور تنور لما القلب إن:  وقيل. أعلم وهللا. الكافر ھذا:  قال فكأنه. ذلك وسلم عليه هللا صلى بيالن فقال ؛ يستتمه فلم شاة حالب

 ترتع كالبھيمة أكله كان بالكفر مظلما كان وحين ، الحاجة قدر منه فأخذ ، الطاعة على التقوي بعين الطعام إلى نظر التوحيد

 بالطب العلم أھل عند معروفة أسماء ولھا ، حقيقة:  فقبل ؟ ال أم حقيقة ھي ھل ، األمعاء ھذه في واختلف. تثلط حتى

 ويزيد والذوق واللمس والنظر والشم والخبر للحاجة يأكل:  النھم بھا يأكل سبعة أسباب عن كنايات ھي:  وقيل. والتشريح

 فيشارك  ؛ واحد معى إال له ليس من أكل يأكل أكله بخفة والمؤمن. أمعاء سبعة له من أكل يأكل أن المعنى:  وقيل. استغناما

 .المعدة ھو الحديث ھذا في والمعى. أمثال بسبعة عليه الكافر ويزيد ، أكله أجزاء من بجزء الكافر

 الطعام قبل الوضوء: " السالم عليه لقوله ؛ وبعده الطعام قبل اليد غسل لإلنسان يستحب أنه فاعلم ھذا تقرر وإذا:  السادسة

 يأكل وال. أولى بالحديث واالقتداء. النظيفة اليد غسل يكره مالك وكان. سلمان عن زاذان رواه. لتوراةا في وكذا" . بركة وبعده

:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وروي. يتأذى فقد حارا كان إن فإنه ؟ باردا أم ھو أحارا يعرف حتى طعاما

 كرھه وإن ، أكله اشتھاه إن بل ، البھائم عمل من ذلك فإن يشمه الو. صحيح حديث" بركة ذي غير الحار فإن بالطعام أبردوا"

 صوته يرفع أن ينبغي وال. آخره في ويحمده أوله في تعالى هللا ويسمي. شرھا يعد لئال مضغھا ويكثر اللقمة ويصغر ، تركه

 جملة ھذه ، كثيرة األكل آدابو. األكل من لھم منعا الصوت رفع في ألن ؛ األكل من فرغوا قد جلساؤه يكون أن إال بالحمد

 صحيح وفي. لشھرتھا ذكرھا تركنا ، معروفة آداب أيضا وللشراب. تعالى هللا شاء إن" ھود" سورة في بعضھا وسيأتي. منھا

 فإن بيمينه فليشرب شرب وإذا بيمينه فليأكل أحدكم أكل إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن عن مسلم

 " .بشماله ويشرب بشمال أكلي الشيطان

 ، ربه خدمة عن اإلنسان ويثبط ، المعدة يثقل وذلك ، الشرب كثرة يكون وعنه ، األكل كثرة في أي} ُتْسِرفُو َوال{:  تعالى قوله

 في أسرف قد وكان ، عليه حرم عليه الواجب القيام يمنعه مما فوقه ما إلى ذلك تعدى فإن. الخير نوافل من بحظه واألخذ

 النبي فأتيت ، سمين بلحم ثريدا أكلت:  قال أبيه عن جحيفة أبي بن عون حديث من موسى بن أسد روى. ومشربه عمهمط

 يوم جوعا أطولھم الدنيا في شبعا الناس أكثر فإن جحيفة أبا جشائك من عليك اكفف: " فقال ؛ أتجشأ وأنا وسلم عليه هللا صلى

 .يتغدى ال تعشى وإذا ، يتعشى ال تغدى إذا وكان ، الدنيا فارق حتى بطنه بملء جحيفة أبو أكل فما" . القيامة

 وكمل إسالمه حسن من ألن ؛ اإليمان التام أي" واحد معى في يأكل المؤمن: " السالم عليه قوله معنى ھذا يكون وقد:  قلت

 استيفاء من األھوال تلك من قواإلشفا الخوف فيمنعه ؛ بعده وما الموت أمر من إليه يصير فيما تفكر جحيفة كأبي إيمانه

 رواه". اشتھيت ما كل تأكل أن السرف من: " وقيل. حراما تأكلوا ال} ُتْسِرفُوا َوال{ معنى:  زيد ابن وقال. أعلم وهللا. شھواته

 ذلك وكل. الشبع بعد األكل اإلسراف من:  وقيل. سننه في ماجة ابن خرجه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس
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 عن جندب بن سمرة وسأل. تأكله أن من خير للكلب تنبذه إن فإنك ، شبع فوق شبعا تأكل ال بني يا:  البنه لقمان وقال. محظور

 في العرب إن:  وقيل. عليه صليت ما مات لو إنه أما:  قال. نعم:  فقالوا! بشم:  قال. البارحة بشم:  قالوا ؟ فعل ما ابنه

 ِزيَنَتُكمْ  ُخُذوا آَدمَ {:  لھم فقيل. عراة ويطوفون ، الطعام من باليسير ويكتفون ، حجھم أيام في ادسم يأكلون ال كانوا الجاھلية

 .عليكم يحرم لم ما تحريم في أي} ُتْسِرفُوا َوال َواْشَرُبوا َوُكلُوا َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ 

مَ  َمنْ  قُلْ { 32:  اآلية ِ  ِزيَنةَ  َحرَّ َباتِ  ِدهِ لِِعَبا أَْخَرجَ  الَّتِي هللاَّ يِّ ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِھيَ  قُلْ  الرِّ  َيْومَ  َخالَِصةً  الدُّ
لُ  َكَذلِكَ  اْلقَِياَمةِ   }َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  اآْلياتِ  ُنَفصِّ

 -:  مسائل أربع فيه

مَ  َمنْ  قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى  الملبس ھنا والزينة. عليھم هللا يحرمه لم ما أنفسھم تلقاء من حرموا أنھم بين} هللاَِّ  ِزيَنةَ  َحرَّ

 عن وروي. تقدم وقد. فأوسعوا عليكم هللا وسع إذا:  عمر عن روي كما ؛ الثياب جميع:  وقيل. صاحبه عليه قدر إذا ، الحسن

 ، الشتاء في يلبسه ، دينارا خمسينب خز كساء يلبس كان أنه عنھم هللا رضي مالك شيخ طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي

 قُلْ {:  ويقول ممشقين بمصر متاع من ثوبين الصيف في يلبس وكان ، بثمنه فتصدق باعه أو ، به تصدق الصيف في كان فإذا

مَ  َمنْ  يَِّباتِ  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَِّتي هللاَِّ  ِزيَنةَ  َحرَّ ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّ  .} الرِّ

 ومزاورة الناس لقاء وعند ، واألعياد الجمع في بھا والتجمل ، الثياب من الرفيع لباس على اآلية دلت فقد ھذا كان وإذا:  الثانية

 حلة رأى أنه الخطاب بن عمر حديث من مسلم صحيح وفي. تجملوا تزاوروا إذا المسلمون كان:  العالية أبو قال. اإلخوان

 صلى هللا رسول فقال ؟ عليك قدموا إذا وللوفود الجمعة ليوم اشتريتھا لو ، هللا رسول يا:  فقال ، المسجد باب عند تباع سيراء

 وقد. سيراء كونھا عليه أنكر وإنما ، التجمل ذكر عليه أنكر فما" . اآلخرة في له خالق ال من ھذا يلبس إنما: " وسلم عليه هللا

 بن أحمد ثوب وكان. الجياد العدنية الثياب بسيل دينار بن مالك وكان. فيھا يصلي كان درھم بألف حلة الداري تميم اشترى

 َولَِباسُ {:  ويقول. الثياب من والصوف الكتان من الخشن لباس ويؤثر عنه يرغب ممن ھذا أين. الدينار بنحو يشترى حنبل

ْقَوى  المعرفة وأولو لتقوىا أھل ھم بل! وهللا ال ، التقوى لباس تركوا ذكرنا من أترى! ھيھات] 26:  األعراف[} َخْيرٌ  َذلِكَ  التَّ

 الحسن فأخذه ، فرقد وأتاه الحسن شھدت:  شوذب بن خالد قال. التقوى من خالية وقلوبھم ، دعوى أھل وغيرھم ، والنھى

. العمل وصدقه الصدر في وقر ما البر إنما ، الكساء ھذا في ليس البر إن ، فريقد أم ابن يا ، فريقد يا:  وقال إليه فمده بكسائه

 ، محمد أبا يا:  الحسن أبو له فقال ، صوف جبة وعليه يسار بن الحسن أبي على الكرخي معروف أخي ابن محمد أبو ودخل

 في وھم أصحابك من جماعة ورد قد:  للشبلي رجل وقال. القوھي على القوھي والبس قلبك صوف ؟ جسمك أو قلبك صوفت

 :  يقول فأنشأ ، والفوط المرقعات عليھم فرأى فمضى ، الجامع

 نسائه غير الحي نساء وأرى...  كخيامھم فإنھا الخيام أما

 ، السلف لبس من ليس أنه:  أحدھا:  أوجه ألربعة والمرقعات الفوط ليس أكره وأنا:  هللا رحمه الجوزي بن الفرج أبو قال

 إظھار:  والثالث. عليه هللا منع أثر يظھر أن اإلنسان أمر وقد ، الفقر ادعاء يتضمن أنه:  والثاني. ضرورة يرقعون كانوا وإنما

 ولقد:  الطبري وقال منھم فھو بقوم تشبه ومن. الشريعة عن المتزحزحين بھؤالء تشبه أنه:  والرابع. بستره أمرنا وقد ؛ التزھد
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 والعدس البقول أكل ومن. حله من إليه السبيل وجود مع والكتان القطن لباس على والصوف الشعر لباس أثر من أخطأ

 فشق ، الصوف لبس عن الحارث بن بشر وسئل. النساء شھوة عارض من خوفا اللحم أكل ترك ومن. البر خبز على واختاره

:  الفرج أبو وقال. األمصار في الصوف لبس من إلي أحب والمعصفر الخزز لبس:  قال ثم وجھه في الكراھة وتبينت عليه

 ولم ، اإلخوان وللقاء والعيد للجمعة أجودھا ويتخيرون ، الدون وال المترفعة ال ، المتوسطة الثياب يلبسون السلف كان وقد

 شكوى لسان وكأنه ، الفقر وإظھار الزھد إظھار يتضمن فإنه بصاحبه يزري الذي اللباس وأما. قبيحا عندھم األجود تخير يكن

 أمرنا وقد النفس ھوى اللباس تجويد:  قائل قال فإن. عنه منھي مكروه ذلك وكل ؛ الالبس احتقار ويوجب ، تعالى هللا من

 يتزين ما كل وليس ، يذم النفس تھواه ما كل ليس فالجواب. للخلق ال  أفعالنا تكون أن أمرنا وقد للخلق وتزين ، بمجاھدتھا

 ىير أن يجب اإلنسان فإن. الدين باب في الرياء وجه على أو عنه نھى قد الشرع كان إذا ذلك عن ينھي وإنما ، يكره للناس به

 إلى الخشنة الثوب بطانة ويلبس عمامته ويسوي المرآة في وينظر شعره يسرح ولھذا. فيه يالم ال للنفس حظ وذلك. جميال

 من نفر كان:  قالت عائشة عن مكحول روى وقد. يذم وال يكره ما ھذا من شيء في وليس. خارج إلى الحسنة وظھارته داخل

 في ينظر فجعل ؛ ماء فيھا ركوة الدار وفي ، يريدھم فخرج ، الباب على رونهينتظ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 نفسه من فليھيئ إخوانه إلى الرجل خرج إذا نعم: " قال ؟ ھذا تفعل وأنت ، هللا رسول يا:  فقلت. وشعره لحيته ويسوي الماء

 كان من الجنة يدخل ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن عن مسلم صحيح وفي" . الجمال يحب جميل هللا فإن

 " .كبر من ذرة مثقال قلبه في

 وغمط الحق بطر الكبر الجمال يحب جميل هللا إن: " قال. حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن يحب الرجل إن:  رجل فقال

 بن الفضل أخبرنا سعد بن حمدم روى وقد. الھيئة وحسن النظافة على كلھا تدل ، كثيرة المعنى ھذا في واألحاديث" . الناس

 والدھن والمرآة بالمشط يسافر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال معدان بن خالد عن ثور عن مندل حدثنا قال دكين

 ربيع عن سفيان حدثنا قال عقبة بن قبيصة وأخبرنا:  سعد ابن قال. به يمتشط عاج مشط:  جريج ابن وعن. والكحل والسواك

 لحيته ويسرح رأسه دھن يكثر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد نع صبيح بن

 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كانت:  قال عباس ابن عن عكرمة عن منصور بن عباد حدثنا ھارون بن يزيد أخبرنا. بالماء

 .عين كل في ثالثا النوم عند بھا يكتحل مكحلة

يَِّباتِ {:  تعالى قوله:  الثالثة ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّ  بالطيبات يعني:  وقتادة عباس ابن قال. وطعما كسبا طاب لما عام اسم الطيبات} الرِّ

 في اختلف وقد. الطعام من مستلذ كل ھي:  وقيل. والحوامي والوصائل والسوائب البحائر من الجاھلية أھل حرم ما الرزق من

: آخرون وقال. المباحات في يستوي والترك والفعل ، القربات من ذلك ليس:  قوم فقال ؛ اللذات عن واإلعراض الطيبات ترك

 ، إليه مندوب وذلك ؛ ألجلھا التكلف وترك ، فيھا األمل وقصر ، الدنيا في الزھد إلى سبيل ھو وإنما ، ذاته في قربة ليس

 ، وصنابا وصالئق صالء التخذنا شئنا لو:  قوله عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن ونقل:  آخرون وقال. قربة والمندوب

َباتُِكمْ  أَْذَھْبُتمْ {:  فقال أقواما يذم تعالى هللا سمعت ولكني ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  وھما ، بالراء" صرائق" ويروى]. 20:  األحقاف[} الدُّ

:  والصناب:  الشواء" : والمد الصاد بكسر" الءوالص. والبقول اللحوم من يلصق ما" : بالالم" والصالئق. الجرادق جميعا

 شيخ المقدسي المفضل بن علي الحسن أبو قال. كلفة وبغير بكلفة كله ذلك حضور بين آخرون وفرق. بالزبيب الخردل
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 ، قط طيبه ألجل طعام من امتنع أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ينقل لم فإنه ؛ وجل عز هللا شاء إن الصحيح وھو: أشياخنا

. اآلخرة مھمات عن الدنيا بشھوات التشاغل من فيه لما التكلف يكره وإنما ، والرطب والبطيخ والعسل الحلوى يأكل كان بل

 .أعلم تعالى وهللا

. الخمر كضرواة ضراوة له فإن واللحم إياكم:  عنه هللا رضي عمر بقول واحتج ؛ الطيبات أكل الصوفية بعض كره وقد:  قلت

 من النفس وشفاء ، الشھوات على والمداومة ، الدنيا في التنعم إيثار منه خشي من على خرج قول عمر من ذاھ أن والجواب

. واخشوشنوا ، العجم أھل وزي والتنعم إياكم:  عمال إلى عمر يكتب كان ولذلك ، الدنيا على واإلقبال اآلخرة ونسيان ، اللذات

 واعتمد امتثل ما أولى وجل عز هللا وقول. اسمه تبارك هللا أباحه ما تحظير وال ، هللا أحله شيء تحريم عنه هللا رضي يرد ولم

مَ  َمنْ  قُلْ {:  تعالى هللا قال. عليه يَِّباتِ  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَِّتي هللاَِّ  ِزيَنةَ  َحرَّ ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّ  الدنيا آدام سيد: " السالم عليه وقال.} الرِّ

: ويقول بالرطب الطبيخ يأكل كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن أبيه عن عروة بن امھش روى وقد". اللحم واآلخرة

 من على الرد" المائدة" في مضى وقد. المقلوب من وھو ، البِطيخ في لغة والطبيخ". ھذا حر ھذا وبرد ھذا برد ھذا حر يكسر"

 . حمدوال:  وغيرھا عليه ترد اآلية وھذه. الطعام من الخشن أكل آثر

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِھيَ  قُلْ {:  تعالى قوله:  الرابعة  ينعم هللا فإن ؛ له والتصديق تعالى هللا توحيد من بحقھا يعني} الدُّ

 ال":  الحديث صحيح وفي. نفسه من الشيطان أمكن فقد كفر وإن ، النعمة بحق قام فقد وصدقه عليه المنعم وحده فإن ، ويرزق

ْنَيا اْلَحَياةِ { على الكالم وتم". والولد الصاحبة له يدعون وھم زقھم وير يعافيھم هللا من أذى على أصبر أحد  قال ثم. } الدُّ

 وليس ، آمنوا للذين اآلخرة في الطيبات هللا يخلص أي} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َخالَِصةٌ {. ونافع عباس ابن قراءة وھي بالرفع} َخالَِصةً {

 غيرھم، مع الدنيا في مشتركة آمنوا للذين ھي قل:  اآلية ومجاز. فيھا االشتراك من الدنيا في لھم كان كما شيء فيھا كينللمشر

 وقتادة والحسن والضحاك عباس ابن قول وھذا. مضمر مبتدأ خبر على مستأنف فخالصة. القيامة يوم خالصة للمؤمنين وھي

 في للمؤمنين ، القيامة يوم خالصة ھي الدنيا في الموجودات الطيبات ھذه أن نىالمع:  وقيل. زيد وابن جريج وابن والسدي

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي{:  فقوله يعذبون وال عليھا يعاقبون ال أنھم وخلوصھا ؛ الدنيا  بن سعيد تفسير يشير ھذا وإلى. }آَمُنوا{ بـ متعلق} الدُّ

ْنَيا{ على القراءة ھذه على الوقف يجوز وال. دونه تم قد الكالم ألن ؛ والقطع الحال على بالنصب الباقون وقرأ. جبير  ألن. }الدُّ

 القيامة؛ يوم لھم خلوصھا حال في الدنيا الحياة في آمنوا للذين ثابتة ھي قل بتقدير ؛ منه حال} آَمُنوا لِلَِّذينَ { بقول متعلق بعده ما

 سيبويه واختار} لِلَِّذينَ {:  قوله في الفعل معنى من الالم في ما الحال في موالعال} آَمُنوا لِلَِّذينَ { االبتداء وخبر. علي أبو قاله

لُ  َكَذلِكَ {. الظرف لتقدم النصب  .إليه تحتاجون ما لكم أفصل والحرام الحالل لكم فصلت كالذي أي} اآْلياتِ  ُنَفصِّ

َما قُلْ { 33:  اآلية مَ  إِنَّ ِ  ُتْشِرُكوا َوأَنْ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  َواْلَبْغيَ  َواأْلِْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّيَ  َحرَّ َّ لْ  لَمْ  َما بِا  بِهِ  ُيَنزِّ
 ً ِ  َعلَى َتقُولُوا َوأَنْ  ُسْلَطانا  }َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَّ

 :  واحدة مسألة فيه

 في المفرطة األعمال:  والفواحش. اآلية ھذه فنزلت ؛ المشركون غيرھم بالبيت وطافوا الثياب المسلمون لبس لما:  الكلبي قال

 َظَھرَ  َما{:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن عن إسحاق بن زكريا عن عبادة بن روح وروى. بطن وما منھا ظھر ما ، القبح



113 

 

 فدل والبغي اإلثم ذكر فإنه ؛ نظر فيه وھذا. وعالنيتھا سرھا:  قتادة وقال. الزنى} َبَطنَ  َوَما{. الجاھلية في األمھات نكاح} ِمْنَھا

 قال. الخمر:  الحسن قال} َواأْلِْثمَ {. أعلم وهللا. الزنى الفواحش من فالظاھر كذلك كان وإذا ، بعضھا. بالفواحش المراد أن

 :  الشاعر

 بالعقول تذھب اإلثم كذاك...  عقلي ضل حتى اإلثم شربت

 : آخر وقال

 مستعارا ينناب المسك وترى...  جھارا بالصواع اإلثم نشرب

 ؛ الحق بغير عليه ويبغي ، فيه فيتكلم الرجل في الرجل يقع أن البغي:  ثعلب وقال. تقدم وقد. فيه الحد وتجاوز الظلم} َواْلَبْغيَ {

 ألمرھما تأكيدا ذكرھما على فنص ؛ وفحشھما لعظمھما منه وھما الفواحش من والبغي اإلثم وأخرج. بحق منه ينتصر أن إال

 يكون أن جماعة أنكر وقد. قبل ما على عطفا نصب موضع في وھما} َتقُولُوا َوأَنْ }{ُتْشِرُكوا َوأَنْ { وكذا. عنھما للزجر وقصدا

 يعرف فال الخمر اإلثم يكون أن فأما:  النحاس قال. الناس على واالستطالة الحد دون ما اإلثم:  الفراء قال. الخمر بمعنى اإلثم

 : الشاعر قال كما ؛ لمعاصيا جميع أنه اإلثم وحقيقة ، ذلك

 اإلثم وشره اإلله تقوى...  أرشده األمر وجدت إني

 ولم ، كذلك لكان الوزر شربت أو الذنب شربت:  قال لو ألنه ؛ البيت في حجة وال: " وقال أيضا العربي ابن وأنكره:  قلت

 .اإلثم ، كذلك الخمر أسماء من اسما والوزر الذنب يكون أن قول يوجب

 في الجوھري وقال. الحسن عن ذكرناه وقد:  قلت". المعاني في األدلة وبطريق باللغة الجھل ھذا بمثل التكلم جبأو والذي

 : وأنشد ، إثما الخمر يسمى وقد:  الصحاح

 البيت...... ... ............. اإلثم شربت

 ، لغة أيضا الخمر وعلى المعاصي جميع لىع يقع اإلثم يكون أن يبعد فال. اإلثم الخمر أن على ، غريبيه في الھروي وأنشده

 .الفساد:  وقيل ، الظلم في التجاوز:  والبغي. تناقض فال

ةٍ  َولُِكلِّ { 34:  اآلية  }َيْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ  ال أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا أََجلٌ  أُمَّ

 : واحدة مسألة فيه

ةٍ  َولُِكلِّ {:  تعالى قوله  جاء{ سيرين ابن وقرأ. وجل عز هللا عند المعلوم الوقت أي} أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا{. مؤقت وقت أي} أََجلٌ  أُمَّ

 وھي ، األوقات أسماء أقل ألنھا بالذكر خصت الساعة أن إال ؛ ساعة من أقل وال ساعة عنه} َيْسَتأِْخُرونَ  ال{ بالجمع} آجالھم

 ھو الدين أجل أن كما ؛ الموت وقت ھو الموت وأجل. بأجله يقتل إنما المقتول أن على بھذا فدل} َيْسَتْقِدُمونَ  َوال{. زمان ظرف

 وھو. محالة ال فيه الحي يموت أنه هللا يعلم الذي الوقت ھو اإلنسان وأجل. له أجل فھو شيء به وقت شيء وكل. حلوله وقت
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 المقتول إن:  منھم شذ من إال المعتزلة من كثير وقال .تأخيره مقدورا ليس إنه حيث من ال ، عنه موته تأخير يجوز ال وقت

 أجل من بل ، له غيره قتل أجل من يمت لم المقتول ألن ، غلط وھذا. لحيي يقتل لم لو وإنه ، له ضرب الذي أجله بغير مات

 نقتله:  له قيل.  ؟ منه وتقتصون ضاربه تقتلون فلم بأجله مات فإن:  قيل فإن. له الضرب عند نفسه إزھاق من هللا فعله ما

 من والتعدي الناس ترك ولو. فعله من ذلك ليس إذ الروح وخروج لموته ال ، فيه يتصرف أن له ليس فيما وتصرفه لتعديه

 .واضح وھذا. العباد ودمار الفساد إلى ذلك ألدى قصاص غير

ا آَدمَ  َبنِي َيا{ 36 -  35:  اآليتان ُكمْ  إِمَّ ونَ يَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأْتَِينَّ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َفال َوأَْصلَحَ  اتََّقى َفَمنِ  آَياتِي َعلَْيُكمْ  قُصُّ
ُبوا َوالَِّذينَ  ، َيْحَزُنونَ  ارِ  أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  َعْنَھا َواْسَتْكَبُروا بِآياتَِنا َكذَّ  }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّ

ا آَدمَ  َبِني َيا{:  تعالى قوله ُكمْ َيأِْتيَ  إِمَّ  أخبر. يأتكم إن أي ، صلة ما:  وقيل". ما" لدخول توكيدا النون ودخلت. شرط} ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  نَّ

 .وأحكامي فرائضي أي} آَياِتي{. بعضا بعضه الحديث اتباع والقصص. أقرب إجابتھم لتكون منھم الرسل إليھم يرسل أنه

 َخْوفٌ  َفال{. وبينه بيني ما منكم وأصلح أي. األول جواب وھو ، جوابه بعده وما ، شرط} َوأَْصَلحَ  اتََّقى َفَمنِ {:  تعالى قوله

 قد:  وقيل. فزع وال رعب يلحقھم وال ، يحزنون وال يخافون ال القيامة يوم المؤمنين أن على دليل} َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ 

ا{ جواب:  وقيل. األمن مآلھم ولكن ، القيامة يوم أھوال يلحقھم ُكمْ  إِمَّ  اتََّقى َفَمنِ { فأطيعوھم أي ، الكالم عليه دل ما} َيأِْتَينَّ

 .الزجاج قول األول والقول} َوأَْصَلحَ 

ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ { 37:  اآلية ً  هللاَّ  ُرُسلَُنا اَءْتُھمْ جَ  إَِذا َحتَّى اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيُبُھمْ  َيَنالُُھمْ  أُولَئِكَ  بِآياتِهِ  َكذَّبَ  أَوْ  َكِذبا
ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َقالُوا َيَتَوفَّْوَنُھمْ  ا َضلُّوا َقالُوا هللاَّ ُھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوَشِھُدوا َعنَّ  }َكافِِرينَ  َكاُنوا أَنَّ

ً  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ {:  تعالى قوله  والتكذيب تعالى هللا على االفتراء من أشنع ظلم أي المعنى} ِبآياتِهِ  بَ َكذَّ  أَوْ  َكِذبا

 شقاء من:  جبير ابن. زيد ابن عن ؛ وعمل وعمر رزق من لھم كتب ما أي} اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيُبُھمْ  َيَنالُُھمْ  أُولَِئكَ {:  قال ثم. بآياته

 كتب ما:  المعنى يكون أن الطبري واختيار. كفرھم بقدر العذاب من:  صالح وأبو الحسن. وشر خير من:  عباس ابن. وسعادة

 َجاَءْتُھمْ  إَِذا َحتَّى{. جبير وابن عباس وابن زيد ابن عن تقدم ما على ؛ وأجل وعمل ورزق وشر خير من لھم قدر ما أي ، لھم

 اللوح} اْلِكَتابِ {:  وقيل. فيه مذكور الكفار عذاب ألن ؛ القرآن ھنا} اْلِكَتابِ {:  وقيل. الموت ملك رسل يعني} َيَتَوفَّْوَنُھمْ  ُرُسلَُنا

 فقال القدر عن مھدي بن عبدالرحمن سألت:  قال المديني بن علي علي أملى:  قال الحلواني علي بن الحسن ذكر. المحفوظ

 لي وقال علي قال. بقدر ليست المعاصي إن:  قال من الفرية أعظم وقد ، بقدر والمعصية والطاعة ، بقدر شيء كل: لي

 يبق لم:  فقال سعيد بن يحيى على مھدي بن عبدالرحمن كالم عرضت ثم. سواء والكتاب والقدر العلم:  مھدي بن عبدالرحمن

 عن مجاھد عن الطويل بكير عن سميع بن إسماعيل حدثنا الفزاي مروان حدثنا معين بن يحيى وروى. كثير وال قليل ھذا بعد

 ھي بل ، غاية ليست} َحتَّى{و. يعملوھا أن من لھم بد ال أعماال يعملون قوم:  قال} اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيُبُھمْ  ُھمْ َيَنالُ  أُولَِئكَ { عباس ابن

. وسكرى حبلى نحو األسماء وبين بينھا ففرق حروف ألنھن يملن ال وأال وإما حتى:  وسيبويه الخليل قال. عنھم خبر ابتداء

 ضمت} إنْ { ألنھا بالياء إما تكتب ولم. إلى ألشبھت بالياء أال كتبت ولو ، سكرى أشبھت األنھ بالياء حتى تكتب:  الزجاج قال
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َقالُوا{. ما إليھا ا َضلُّوا َقالُوا{. تعبدون} َتْدُعونَ { ومعنى. توبيخ سؤال} هللاَّ . وذھبوا بطلوا أي} َعنَّ

ُھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوَشِھُدوا{. اآلخرة في ھذا يكون:  قيل  .أنفسھم على بالكفر أقروا أي} َكافِِرينَ  َكاُنوا أَنَّ

ارِ  فِي َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْدُخلُوا َقالَ { 39 - 38:  اآليتان ةٌ  َدَخلَتْ  ُكلََّما النَّ  إَِذا َحتَّى أُْخَتَھا لََعَنتْ  أُمَّ
اَرُكوا ً  فِيَھا ادَّ َنا أِلُوالُھمْ  أُْخَراُھمْ  َقالَتْ  َجِميعا ً  َفآتِِھمْ  أََضلُّوَنا َھُؤالءِ  َربَّ ً  َعَذابا ارِ  ِمنَ  ِضْعفا  ، َتْعلَُمونَ  ال َولَِكنْ  ِضْعفٌ  لُِكلٍّ  َقالَ  النَّ
 }َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ  بَِما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا لٍ َفضْ  ِمنْ  َعلَْيَنا لَُكمْ  َكانَ  َفَما أِلُْخَراُھمْ  أُوالُھمْ  َوَقالَتْ 

 يمتنع؛ ال وھذا. مع بمعنى} فِي{ فـ ؛ أمم مع أي} النَّارِ  فِي َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْدُخلُوا َقالَ {:  تعالى قوله

 أي ، وجل عز هللا ھو:  قيل والقائل. جملتھم في ادخلوا أي ، بابھا على ھي:  وقيل. القوم مع أي ، القوم في زيد:  قولك ألن

ةٌ  َدَخلَتْ  ُكلََّما{. النار خازن مالك ھو:  وقيل. ادخلوا هللا قال  الدين ، في أختھا وھي ، النار إلى سبقتھا التي أي} أُْخَتَھا لََعَنتْ  أُمَّ

اَرُكوا إَِذا َحتَّى{. والملة ً  فِيَھا ادَّ  ألف إلى فاحتيج اإلدغام وقع ثم ، األصل وھو} تداركوا{ األعمش وقرأ. اجتمعوا أي }َجِميعا

 وعصمة. بعضا بعضھم أدرك أي} اّدَركوا إذا حتى{ مسعود ابن وقرأ:  النحاس. مسعود ابن عن المھدوي وحكاھا. الوصل

 أبي وعن. المال ثلثا وله. هللا عبدا ھذان : وحكى. الساكنين بين الجمع على األلف بإثبات} اّداركوا إذا حتى{ عمرو أبي عن

 كالمبتدئ ؛ الوصل ألف قطع سكوته طال فلما ، للتذكر} إَِذا{ على سكت فكأنه ؛ الوصل ألف بقطع} إّداركوا إذا{:  أيضا عمرو

 :  قوله نحو الوصل ألف قطع الشعر في جاء وقد. بھا

 افتراق إلى اثنين وكل...  القي حي كل صبرا نفس يا

اَرُكوا إَِذا َحتَّى{ قيس بن وحميد مجاھد وعن . الدال بعد التي األلف وحذف ، الساكنين اللتقاء} إَِذا{ ألف بحذف} ادَّ

} ً َنا{. القادة وھم ألوالھم األتباع وھم دخوال آخرھم أي} أِلُوالُھمْ  أُْخَراُھمْ  َقالَتْ {. الحال على نصب}َجِميعا  أََضلُّوَنا َھُؤالءِ  َربَّ

ً  َفآِتِھمْ  ً  َعَذابا  ھؤالء ربنا أوالھم حق في قالوا ولكن أوالھم يخاطبوا لم ألنھم ؛ أجل الم} أِلُوالُھمْ { في فالالم} النَّارِ  ِمنَ  ِضْعفا

 اآلية ھذه ونظير. والحيات األفاعي ھھنا الضعف أن مسعود ابن وعن. مرات أو مرة مثله على الزائد المثل والضعف. أضلونا

َنا{ ً  َواْلَعْنُھمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ْعَفْينِ ضِ  آِتِھمْ  َربَّ  عليه يترتب وما ھذا من بأبشع الضعف ذكر يأتي وھناك]. 68:  األحزاب[} َكِبيراً  لَْعنا

 ال أي ؛ بالياء قرأ من قراءة على} َيْعلَُمونَ  ال َوَلِكنْ {. والمتبوع للتابع أي} ِضْعفٌ  لُِكلٍّ  َقالَ {. تعالى هللا شاء إن ، األحكام من

 المعنى:  وقيل. له سلوة نوع لكان عذابه فوق أحد عذاب أن النار في من بعض علم لو إذ ، اآلخر بالفريق ما فريق كل علمي

 ال ولكن المعنى يكون أن ويجوز. العذاب من يجدون ما المخاطبون أيھا تعلمون ال ولكن أي ، بالتاء} َتْعلَُمونَ  ال َولَِكنْ {

 كما وفعلتم كفرتم قد أي} َفْضلٍ  ِمنْ  َعلَْيَنا لَُكمْ  َكانَ  َفَما أِلُْخَراُھمْ  أُوالُھمْ  َوَقالَتْ {. العذاب من فيه ھم ما مقدار الدنيا يأھل تعلمون

 .} َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا{ العذاب من تخفيفا تستحقون فليس ، فعلنا

ُبوا الَِّذينَ  إِنَّ { 41 - 40:  اآلية َماءِ  أَْبَوابُ  لَُھمْ  ُتَفتَّحُ  ال َعْنَھا َواْسَتْكَبُروا تَِنابِآيا َكذَّ  فِي اْلَجَملُ  َيلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َوال السَّ
الِِمينَ ا َنْجِزي َوَكَذلِكَ  َغَواشٍ  َفْوقِِھمْ  َوِمنْ  ِمَھادٌ  َجَھنَّمَ  ِمنْ  لَُھمْ  ، اْلُمْجِرِمينَ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ  اْلِخَياطِ  َسمِّ   }لظَّ

ُبوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله َماءِ  أَْبَوابُ  لَُھمْ  ُتَفتَّحُ  ال َعْنَھا َواْسَتْكَبُروا ِبآياِتَنا َكذَّ  صحاح أخبار بذلك جاءت. ألرواحھم أي} السَّ

 جيفة كأنتن ريح ھامن ويخرج:  قال الكافر روح قبض في وفيه ، عازب بن البراء حديث منھا". التذكرة" كتاب في ذكرناھا
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 بن فالن فيقولون. الخبيثة الروح ھذه ما:  قالوا إال المالئكة من مأل على يمرون فال بھا فيصعدون ، األرض وجه على وجدت

 رسول قرأ ثم ، لھم يفتح فال فيستفتحون الدنيا السماء إلى بھا ينتھوا حتى ، الدنيا في بھا يسمى كان التي أسمائه بأقبح ، فالن

َماءِ  أَْبَوابُ  لَُھمْ  ُتَفتَّحُ  ال{:  وسلم عليه هللا صلى هللا . والنخعي مجاھد قاله ؛ دعوا إذا السماء أبواب لھم تفتح ال:  وقيل. اآلية} السَّ

 فِي اْلَجَملُ  َيلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َوال{:  قوله ذلك على ودل. السماء في الجنة ألن ؛ الجنة أبواب لھم تفتح ال المعنى:  وقيل

 يجوز ال الذين المسلمون أجمع ھذا وعلى. عنھم العفو يجوز ال قطعي دليل وھذا. البتة يدخلونھا فال يلج ال والجمل} اْلِخَياطِ  َسمِّ 

 ھذا يكون كيف قائل قال فإن:  الطيب بن بكر أبو القاضي قال. منھم ألحد وال لھم يغفر ال وتعالى سبحانه هللا أن الخطأ عليھم

:  له قيل. النار في ليسوا الكفر أھل من وغيرھم والنصارى اليھود مقلدة بأن المتكلمين من قوم زعم وقد ؟ األمة من إجماعا

 والعلم ، النار في ليس ذلك مع وأنه كافر المقلد أن يزعموا ولم ، عليھم دخلت لشبھة كافرا المقلد يكون أن أنكروا قوم ھؤالء

 تذكير على مضمومة بالياء} ُيَفتَّحُ  الَ {:  والكسائي حمزة وقرأ. والخبر التوقيف دون النظر طريقه فركا غير أو كافر المقلد بأن

 في التأنيث كان ولما. فأنث] 50:  ص[} اأْلَْبَوابُ  لَُھمُ  ُمَفتََّحةً {:  قال كما ؛ الجماعة تأنيث على بالتاء الباقون وقرأ. الجمع

 أن معنى على ، والكسائي وحمزة عمرو أبو وخفف بالياء عباس ابن قراءة وھي .الجمع تذكير جاز حقيقي غير األبواب

. أدل الكثير على ألنه أولى ھنا والتشديد ، غير ال مرة بعد مرة والتكرير للتكثير والتشديد ، والكثير للقليل يكون التخفيف

 كأنه ؛ الناقة زوج ھو:  فقال الجمل عن سئل لما عودمس بن عبدهللا قال وكذا. الناقة زوج الجمل:  الفراء قال. اإلبل من والجمل

 قراءة وفي. أربع إذا جمال يسمى وإنما. وجمائل وجماالت وأجمال جمال والجمع. جميعا الناس يعرفه عما سأله من استجھل

 حدثنا عبيد أبو دثناح داود بن نصر حدثنا أبي حدثنا األنباري بكر أبو ذكره. }الخياط سم في األصفر الجمل يلج حتى{:  عبدهللا

 وفتح الجيم بضم} الجمل{ عباس ابن وقرأ. فذكره ؛... عبدهللا قراءة في قال مجاھد عن كثير ابن عن جريج ابن عن حجاج

:  وقيل. ثعلب يحيى بن أحمد قاله ؛ جملة جمع ، مجموعة حبال وھو ، القلس له يقال الذي السفينة حبل وھو. وتشديدھا الميم

 الجيم بضم} الجمل{:  جبير بن سعيد وعن أيضا عنه وروي. النخل في به يصعد الذي الحبل:  وقيل. القنب من الغليظ الحبل

 ، وأسد كأسد ؛ جمل جمع بضمتين} الُجُمل{ أيضا عنه وروي. آنفا ذكرنا ما على ، والحبل أيضا القلس ھو الميم وتخفيف

 عن ؛ اإلبرة ثقب:  الخياط وسم. }جمل{ تخفيف ، الميم وسكون جيمال بفتح} الَجْمل{ السمال أبي وعن. وأسد أسد مثل والجمل

 في{ سيرين ابن وقرأ. سمام القاتل السم وجمع. سموم وجمعه وسماه سما يسمى البدن في لطيف ثقب وكل. وغيره عباس ابن

} َغَواشٍ {و. الفراش} ِمَھادٌ {و. ومقنع وقناع ومئزر إزار مثل ؛ ومخيط خياط:  يقال ؛ به يخاط ما:  والخياط. السين بضم} ُسم

الِِمينَ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ {. تغشاھم نيران أي ، غاشية جمع  .أعلم وهللا. الكفار يعني} الظَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ { 42:  اآلية ً  ُنَكلِّفُ  ال الصَّ  }الُِدونَ خَ  فِيَھا ُھمْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

ً  ُنَكلِّفُ  ال{:  تعالى قوله  فيھا ھم الجنة أصحاب أولئك الصالحات وعملوا آمنوا والذين أي ، معترض كالم} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

ً  ُنَكلِّفُ  ال{ ومعنى ، خالدون  تناله ال ما دون ، منه وتمكن وجد ما إال الزوجات نفقات من أحدا يكلف لم أنه أي} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

ً  ُيَكلِّفُ  ال{ نظيره. الطيب ابن قال ؛ الفعل قبل االستطاعة إثبات يرد ولم ، يده  ].7:  الطالق[} آَتاَھا إاِلَّ  َنْفسا
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ِ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا اأْلَْنَھارُ  َتْحتِِھمُ  ِمنْ  َتْجِري ِغلٍّ  ِمنْ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َما َوَنَزْعَنا{ 43:  اآلية َّ ا َوَما لَِھَذا َداَناھَ  الَِّذي ِ  لَْوال لَِنْھَتِديَ  ُكنَّ
ُ  َھَداَنا أَنْ  ُ  َجاَءتْ  لََقدْ  هللاَّ َنا ُرُسل  }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما أُوِرْثُتُموَھا اْلَجنَّةُ  تِْلُكمُ  أَنْ  َوُنوُدوا بِاْلَحقِّ  َربِّ

 في الكامن الحقد:  والغل. االستخراج:  لنزعوا. صدورھم من الغل نزع الجنة أھل على به ينعم فيما وجل عز هللا ذكر

 على الغل: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال. الدنيا في الغل من قلوبھم في كان ما الجنة في أذھبنا أي. غالل والجمع. الصدر

 أنا أكون أن أرجو:  قال أنه عنه هللا رضي علي عن وروي". المؤمنين قلوب من هللا نزعه قد اإلبل كمبارك الجنة باب

 أال الجنة في الغل نزع:  وقيل. } ِغلٍّ  ِمنْ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َما َوَنَزْعَنا{:  فيھم تعالى هللا قال الذين من والزبير وطلحة وعثمان

ً  َربُُّھمْ  َوَسَقاُھمْ {:  قال ولھذا ، الجنة شراب عن يكون ذلك إن:  قيل وقد. منازلھم تفاضل في بعضا بعضھم يحسد } وراً َطھُ  َشَرابا

 َوَقالُوا{. تعالى هللا شاء إن" الزمر"و" اإلنسان" سورة في بيانه يأتي ما على ؛ الصدور من األوضار يطھر أي] 21:  اإلنسان[

َِّ  اْلَحْمدُ  ا َوَما{. القدرية على رد وھذا. الھداية لنا وخلق أرشدنا بأن ؛ الثواب لھذا أي} لَِھَذا َھَداَنا الَِّذي ِ  عامر ابن قراءة} ُكنَّ

ُ  َھَداَنا أَنْ  لَْوال{. كي الم} لَِنْھَتِديَ {. بإثباتھا والباقون. الواو بإسقاط  في} أَنْ { نوديوا. أصله} َوُنوُدوا{. رفع موضع في} هللاَّ

. موضع لھا كوني فال ؛ قول النداء ألن ؛ به نودوا لما تفسيرا تكون وقد} اْلَجنَّةُ  ِتْلُكمُ { بأنه أي ؛ الثقيلة من مخففة نصب موضع

 الدخول قبل ذلك يقال أو ، بھا وعدتم التي الجنة تلكم ھذه:  لھم قيل أي ؛ الدنيا في بھا وعدوا ألنھم} اْلَجنَّةُ  تِْلُكمُ {:  لھم قيل أي

 ودخولكم ، بعملكم زلھامنا ورثتم أي} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما أُوِرْثُتُموَھا{ ومعنى. ھذه بمعنى}ِتْلُكمُ {:  وقيل. بعد من عاينوھا حين

 ].70:  النساء[} هللاَِّ  ِمنَ  اْلَفْضلُ  َذلِكَ {:  قال كما. وفضله هللا برحمة إياھا

 وال:  قالوا" الجنة عمله منكم أحدا يدخل لن: " مسلم صحيح وفي]. 175:  النساء[} َوَفْضلٍ  ِمْنهُ  َرْحَمةٍ  فِي َفَسُيْدِخلُُھمْ {:  وقال

 إال مؤمن وال كافر من ليس:  الصحيح غير وفي" . وفضل منه برحمته هللا يتغمدني أن إال أنا وال: " قال ؟ هللا رسول يا أنت

 ، فيھا منازلھم إلى فنظروا النار ألھل الجنة رفعت النار النار وأھل الجنة الجنة أھل دخل فإذا ؛ منزل والنار الجنة في وله

 .منازلھم الجنة أھل بين فتقسم ؛ تعملون كنتم بما رثوھم الجنة يأھل:  يقال ثم. هللا بطاعة عملتم لو منازلكم ھذه:  لھم فقيل

 نعم ؛ ميراث أيضا فھذا" . نصرانيا أو يھوديا النار في مكانه هللا أدخل إال مسلم رجل يموت ال: " مسلم صحيح وفي:  قلت

 ورثوھا فقد بأعمالھم دخلوھا فإذا ؛ تهبرحم إال تنال ال ومنازلھا فالجنة وبالجملة. شاء من بعدله وعذب شاء من بفضله

 التاء بإدغام وقرئ. إدغام غير من}أُوِرْثُتُموَھا{ وقرئ. عليھم وتفضل لھم منه رحمة أعمالھم إذ ؛ برحمته ودخلوھا برحمته،

 .الثاء في

ارِ  أَْصَحابَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{ 44:  اآلية َنا اَوَعَدنَ  َما َوَجْدَنا َقدْ  أَنْ  النَّ ً  َربُّ ً  َربُُّكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدُتمْ  َفَھلْ  َحّقا نَ  َنَعمْ  َقالُوا َحّقا  َفأَذَّ
نٌ  ِ  لَْعَنةُ  أَنْ  َبْيَنُھمْ  ُمَؤذِّ الِِمينَ  َعلَى هللاَّ  }الظَّ

 ھو:  وقيل. وجدنا قد أنه أي} اْلَجنَّةُ  ُكمُ ِتلْ  أَنْ { مثل} َوَجْدَنا َقدْ  أَنْ {. وتعيير تقريع سؤال ھذا} اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{:  تعالى قوله

نَ {. النداء نفس نٌ  َفأَذَّ  وقرأ. وسطھم أعلم:  تقول كما ؛ ظرف} َبْيَنُھمْ {. المالئكة من يعني ؛ وصوت نادى أي} َبْيَنُھمْ  ُمَؤذِّ

 أن أراد العين بكسر} نِعم{ لقا من:  مكي قال. العين بإسكان اللغة ھذه على وتجوز العين بكسر} َنِعم{:  والكسائي األعمش

 في العين بفتح} َنعم{ إنكار عمر عن روي وقد. والغنم والبقر لإلبل اسم ھي التي} نعم{ وبين جواب ھي التي} َنَعم{ بين يفرق
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 ؟ زيد أيقوم:  قولك نحو موجب عن استفھمت إذا فالعدة. والتصديق العدة بمعنى لغتان ، ونعم ونعم. نعم قل:  وقال ، الجواب

 نحو بلى فالجواب منفي عن استفھمت فإذا. نعم فيقول ، وكذا كذا كان قد:  تقول ، وقع عما أخبرت إذا والتصديق. نعم فيقول

 الداخل االستفھام لجواب ، وبلى. اآلية ھذه في كما اإليجاب على الداخل االستفھام لجواب فنعم. بلى فيقول ، أكرمك ألم قولك

 لَْعَنةُ  أَنْ { والكسائي وحمزة عامر وابن البزي وقرأ]. 172:  األعراف[} َبلَى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ {:  تعالى قال كما ؛ النفي على

 إسقاط على القراءتين على نصب موضع في} أَنْ { فـ. االبتداء على اللعنة ورفع} أَنْ { بتخفيف الباقون وقرأ. األصل وھو} هللاَِّ 

 أَنْ { قرأ أنه األعمش عن وحكي. تقوم كما مفسرة وتكون ، اإلعراب من موضع لھا يكون أال المخففة في ويجوز. الخافض

َ  ِأنَّ  اْلِمْحَرابِ  فِي ُيَصلِّي َقائِمٌ  َوُھوَ  اْلَمالِئَكةُ  َفَناَداهُ { الكوفيون قرأ كما القول إضمار على فھذا ؛ الھمزة بكسر} هللاَِّ  لَْعَنةُ  } هللاَّ

 قوله:  قال ؟ األذان يوم وما:  فقال. األذان يوم واحذر هللا اتق:  له فقال عبدالملك بن مھشا على دخل طاوسا أن ويروى

نَ {: تعالى نٌ  َفأَذَّ الِِمينَ  َعلَى هللاَِّ  لَْعَنةُ  أَنْ  َبْيَنُھمْ  ُمَؤذِّ  .المعاينة ذل فكيف الصفة ذل ھذا:  طاوس فقال. ھشام فصعق} الظَّ

ونَ  الَِّذينَ { 45:  اآلية ِ  َسبِيلِ  نْ عَ  َيُصدُّ ً  َوَيْبُغوَنَھا هللاَّ  }َكافُِرونَ  بِاآْلِخَرةِ  َوُھمْ  ِعَوجا

ونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله الِِمينَ { لـ خفض موضع في} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َيُصدُّ  على والنصب الرفع ويجوز. النعت على} الظَّ

 بأنفسھم يصدون أو. المنع ھو الذي الصد من فھو. سالماإل عن الناس الدنيا في يصدون كانوا الذين أي. أعني أو إضمارھم

ً  َوَيْبُغوَنَھا{. الصدود من وھذا. يعرضون أي هللا سبيل عن  ھذا مضى وقد. بھا يؤمنون فال ويذمونھا اعوجاجھا يطلبون} ِعَوجا

 .الكالم في كثير وھو فحذف ، كافرين بھا وكانوا أي} َكافُِرونَ  ِباآْلِخَرةِ  َوُھمْ {. المعنى

 َيْدُخلُوَھا لَمْ  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ  أَنْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  َوَناَدْوا بِِسيَماُھمْ  ُكاّلً  َيْعِرفُونَ  ِرَجالٌ  اأْلَْعَرافِ  َوَعلَى ِحَجابٌ  َوَبْيَنُھَما{ 46:  اآلية
 }َيْطَمُعونَ  َوُھمْ 

 في هللا ذكره الذي السور وھو. سور أي ؛ حاجز - ذكرھما ىجر ألنه - والجنة النار بين أي} ِحَجابٌ  َوَبْيَنُھَما{:  تعالى قوله

 عرف ومنه. شرفه وھي ؛ السور أعراف على أي} ِرَجالٌ  اأْلَْعَرافِ  َوَعلَى{]. 13:  الحديد[} ِبُسورٍ  َبْيَنُھمْ  َفُضِربَ {:  قوله

 ابن عن مجاھد وروى. لمشرفا الشيء األعراف:  قال أنه عباس ابن عن يزيد أبي بن عبدهللا روى. الديك وعرف الفرس

 بن يحيى قال. عرف جمع ؛ المشرف المكان:  اللغة في واألعراف. الديك كعرف عرف له سور األعراف:  قال أنه عباس

 األعراف:  قال عباس ابن عن مجاھد عن جابر عن إسرائيل حدثنا:  فقلت ، فسكت األعراف واحد عن الكسائي سألت: آدم

 وھذا. فكتبه ؛ القرطاس ھات ، غالم يا ، أعراف وجماعته ، يعني واحده ، وهللا نعم:  فقال. الديك كعرف عرف له سور

 في العلماء تكلم وقد] 37:  النور[} هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيعٌ  َوال تَِجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ {:  فيه قال كما ؛ المدح مخرج خرج الكالم

:  جبير وابن والضحاك والشعبي عباس وابن اليمان بن وحذيفة مسعود بن عبدهللا لفقا:  أقوال عشرة على األعراف أصحاب

 عن حديث" عشر الخامس الجزء آخر في" سليمان بن خيثمة مسند وفي:  عطية ابن قال. وسيئاتھم حسناتھم استوت قوم ھم

 رجحت فمن والسيئات الحسنات فتوزن يامةالق يوم الموازين توضع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عبدهللا بن جابر

 ، هللا وسول يا:  قيل].  النار دخل صؤابة مثقال حسناته على سيئاته رجحت ومن الجنة دخل صؤابة مثقال سيئاته على حسناته

 صالحون قوم ھم:  مجاھد وقال" . يطمعون وھم يدخلوھا لم األعراف أصحاب أولئك: " قال ؟ وسيئاته حسناته استوت فمن
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 شغل من فرغوا ، والشھداء المؤمنين فضالء ھم وقيل:  القشيري وقال. المھدوي ذكره ؛ الشھداء ھم:  وقيل. علماء فقھاء

 ، شيء كل هللا قدرة في فإن ، النار إلى يردوا أن با تعوذوا النار أصحاب رأوا فإذا ؛ الناس حال لمطالعة وتفرغوا ، أنفسھم

 ھم:  سعد بن شرحبيل وقال. دخولھا لھم يرجون بعد يدخلوھا لم وھم الجنة أھل وارأ فإذا. مقدور المعلوم وخالف

 وأنه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن حديثا ذلك في الطبري وذكر. آلبائھم عصاة خرجوا الذين هللا سبيل في المستشھدون

 األعراف:  قال} ِرَجالٌ  اأْلَْعَرافِ  َوَعلَى{:  وجل عز قول في عباس ابن عن بإسناده الثعلبي وذكر. واستشھادھم عقوقھم تعادل

 يعرفون ، عنھم هللا رضي ، الجناحين ذو وجعفر طالب أبي بن وعلي وحمزة العباس عليه ، الصراط على عال موضع

 ، بأعمالھم الناس على يشھدون الذين القيامة عدول أنھم الزھراوي وحكى. الوجوه بسواد ومبغضيھم الوجوه ببياض محبيھم

 وقال. والنار الجنة بين السور على فھم ؛ فيه قيل ما أحسن من وھو:  وقال ، النحاس القول ھذا واختار. أمة كل في وھم

 فيحبسون كبائر لھم وليست الدنيا في والمصائب باآلالم عنھم تكفر لم صغائر لھم كانت قوم ھم:  وقيل. أنبياء قوم ھم:  الزجاج

 ألن ؛ األعراف أصحاب من يكون أن حذيفة أبي مولى سالم وتمنى. صغائرھم مقابلة في فيقع غم بذلك لينالھم الجنة عن

 يميزون ، السور بھذا موكلون مالئكة ھم:  وقيل. عباس ابن عن القشيري ذكره ؛ الزنى أوالد ھم:  وقيل. مذنبون أنھم مذھبه

 وليسوا ذكور إنھم:  فقال ؟ رجال للمالئكة يقال ال:  له لفقي. مجلز أبو ذكره ؛ والنار الجنة إدخالھم قبل المؤمنين من الكافرين

 ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ {:  قوله في الجن على أوقع كما ؛ عليھم الرجال لفظ إيقاع يبعد فال ، بإناث

 وھم الجنة دخولھم قبل المؤمنين فيبشرون ؛ بعالماتھم الكفارو بعالماتھم المؤمنين يعرفون المالئكة فھؤالء]. 6:  الجن[} اْلِجنِّ 

 أن اآلية من والالزم:  عطية ابن قال. العذاب من بالسالمة ألنفسھم دعوا النار أھل رأوا وإذا. فيھا فيطمعون بعد يدخلوھا لم

 أي} ِبِسيَماُھمْ  ُكاّلً  َيْعِرفُونَ { و. نالفريقي في االعتبار من وصف ما لھم ويقع دخولھم يتأخر الجنة أھل من رجاال األعراف على

 ھؤالء حيز معرفة من ذلك غير إلى ، النار أھل في وقبحھا وسوادھا ، الجنة أھل في وحسنھا الوجوه بياض وھي ، بعالماتھم

 .ھؤالء وحيز

 عال كل وھو عرف معج األعراف:  قيل ثم. عليم األمور بحقائق وهللا ، والتفصيل األثر الضطراب التعيين عن فوقف:  قلت

 قال. ھناك يوضع أحد جبل ھو:  وقيل. الصراط شرف األعراف:  عباس ابن قال. المنخفض من أعرف بظھوره ألنه ؛ مرتفع

 يمثل القيامة يوم وإنه ونحبه يحبنا جبل أحدا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حديثا الزھراوي وذكر:  عطية ابن

 سليم بن صفوان عن آخر حديثا وذكر" . الجنة أھل من هللا شاء إن ھم بسيماھم كال يعرفون أقوام عليه يحبس والنار الجنة بين

 " .الجنة أركان من ركن على أحدا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 ترع من ترعة لعلى وإنه ونحبه يحبنا جبل أحد: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن عمر أبو وذكر:  قلت

 " .الجنة

. عليكم سالم لھم قالوا أي} َعلَْيُكمْ  َسالمٌ  أَنْ {. الجنة أصحاب األعراف أصحاب نادى أي} اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  َوَناَدْوا{:  تعالى قوله

 َوُھمْ {. بعد يدخلوھا لم أي ، األعراف أصحاب الجنة يدخل لم أي} َيْطَمُعونَ  َوُھمْ  َيْدُخلُوَھا لَمْ {. العقوبة من سلمتم المعنى:  وقيل

 ذكره ؛ علم بمعنى طمع يكون أن اللغة في معروف وذلك. يدخلونھا أنھم يعلمون وھم بمعنى التأويل ھذا على} َيْطَمُعونَ 

 لقا أي ، الجنة أھل ھم:  مجلز أبو وقال. األعراف أصحاب المراد أن ، وغيرھما عباس وابن مسعود ابن قول وھذا. النحاس



120 

 

 أصحاب على المارين للمؤمنين دخولھا في يطمعون وھم بعد الجنة يدخلوا لم الجنة وأھل عليكم سالم األعراف أصحاب لھم

 وھم معنى على. } َيْطَمُعونَ  َوُھمْ { يبتدئ ثم. }َيْدُخلُوَھا لَمْ {:  قوله وعلى. } َعلَْيُكمْ  َسالمٌ {:  قوله على والوقف. األعراف

 أصحاب على المارون المؤمنون يدخلھا لم:  المعنى ويكون ، حاال} َيْطَمُعونَ  َوُھمْ { يكون أن يجوزو. دخولھا في يطمعون

 .} َيْدُخلُوَھا لَمْ { على يوقف فال ؛ دخولھا في طامعين غير دخلوھا وإنما ، طامعين األعراف

ارِ  أَْصَحابِ  تِْلَقاءَ  أَْبَصاُرُھمْ  ُصِرَفتْ  َوإَِذا{ 47:  اآلية َنا لُواَقا النَّ الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  َتْجَعْلَنا ال َربَّ  }الظَّ

 غير تفعال على مصدر يأت ولم. المقابلة جھة وھي اللقاء جھة أي} النَّارِ  أَْصَحابِ  ِتْلَقاءَ  أَْبَصاُرُھمْ  ُصِرَفتْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

} َقالُوا{. وتمثال تقصار مثل ؛ فكثير فيه بالكسر االسم وأما .وتذكار وتھمام تسيار مثل ؛ بالفتح والباقي. وتبيان تلقاء:  حرفين

َنا{. األعراف أصحاب قال أي الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  َتْجَعْلَنا ال َربَّ . معھم يجعلھم ال أنه علموا وقد ، معھم يجعلھم أال هللا سألوا} الظَّ

َنا{:  الجنة أھل يقول كما ؛ التذلل سبيل على فھذا   الشكر سبيل على.  الحمد:  ويقولون] 8:  التحريم[} ُنوَرَنا لََنا أَْتِممْ  َربَّ

 .لذة ذلك في ولھم. وجل عز

 ، َتْسَتْكبُِرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما َجْمُعُكمْ  َعْنُكمْ  أَْغَنى َما َقالُوا بِِسيَماُھمْ  َيْعِرفُوَنُھمْ  ِرَجاالً  اأْلَْعَرافِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{ 49 - 48:  اآليتان
ُ  َيَنالُُھمُ  ال أَْقَسْمُتمْ  الَِّذينَ  أََھُؤالءِ   }َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوال َعلَْيُكمْ  َخْوفٌ  ال اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا بَِرْحَمةٍ  هللاَّ

 ُكْنُتمْ  َوَما َجْمُعُكمْ  َعْنُكمْ  ْغَنىأَ  َما َقالُوا{ .النار أھل من أي} ِبِسيَماُھمْ  َيْعِرفُوَنُھمْ  ِرَجاالً  اأْلَْعَرافِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{:  تعالى قوله

 وخباب وسلمان كبالل ؛ الفقراء المؤمنين من قوم إلى إشارة} الَِّذينَ  أََھُؤالءِ {. اإليمان عن واستكباركم للدنيا أي} َتْسَتْكِبُرونَ 

ُ  َيَنالُُھمُ  ال{. الدنيا في} أَْقَسْمُتمْ {. وغيرھم  اْدُخلُوا{ لھم قالوا بأن وحسرة غما وزيدوا. بذلك خونھميوب} بَِرْحَمةٍ {. اآلخرة في} هللاَّ

 أنه على الخاء بكسر} الجنة أْدِخلوا{ مصرف بن طلحة وقرأ. مفتوحة والدال ألف بغير} الجنة دخلوا{ عكرمة وقرأ. } اْلَجنَّةَ 

 .ماض فعل

 األعراف أصحاب جعل ومن تعالى هللا عن إخبار ذلك قولھم فإن ؛ أنبياء أو مالئكة األعراف أصحاب أن على اآلية ودلت

 ألھل تعالى هللا قول من اآلية آخر إلى} الَِّذينَ  أََھُؤالءِ { ويكون} َتْسَتْكبُِرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ النار ألصحاب قولھم آخر كان المذنبين

 المالئكة كالم من ھو : وقيل. الحسن عن واألول ، عباس ابن عن وروي. الدنيا في قولھم من كان ما على لھم توبيخا النار

 ألصحاب المالئكة فتقول النار معھم يدخلون األعراف أصحاب أن يحلفون النار أھل فإن ؛ األعراف بأصحاب الموكلين

 .}َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوال َعلَْيُكمْ  َخْوفٌ  ال اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا{:  األعراف

ارِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{ 50:  اآلية ا أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َعلَْيَنا أَفِيُضوا أَنْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  النَّ ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ َمُھَما هللاََّ  إِنَّ  َقالُوا هللاَّ  َعلَى َحرَّ
 }اْلَكافِِرينَ 

 - :  مسائل ثالث فيه

 الجنة في قرابات لنا إن ربنا يا:  فقالوا النار أھل طمع الجنة إلى األعراف أھل صار إذا:  قيل} َوَناَدى{:  تعالى قوله:  األولى

ا أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َعلَْيَنا أَفِيُضوا{:  فيقولون ، وجوھھم لسواد يعرفونھم ال الجنة وأھل. ونكلمھم نراھم حتى لنا فأذن ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ } هللاَّ
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َ  إِنَّ  َقالُوا{. العذاب في كان وإن والشراب الطعام عن يستغني ال آدم ابن أن فبين  الجنة طعام يعني} اْلَكافِِرينَ  َعلَى َمُھَماَحرَّ  هللاَّ

 .وشرابھا

 .نعمه عليه أفاض:  يقال ؛ التوسعة واإلفاضة

 ألم ، الماء:  فقال ؟ أفضل الصدقة أي:  عباس ابن سئل وقد. األعمال أفضل من الماء سقي أن على دليل اآلية ھذه في:  الثانية

ا أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َعلَْيَنا أَفِيُضوا أَنْ { الجنة بأھل استغاثوا حين النار أھل إلى تروا ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  أتى سعدا أن داود أبو وروى.  ؟} هللاَّ

 وعن". سعد ألم ھذه: " فقال بئرا فحفر:  رواية وفي". الماء: " قال ؟ إليك أعجب الصدقة أي:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي

 وفي". بالماء وعليك نعم: " قال ؟ عنھا أتصدق أن أفينفعھا ، الصدقة تحب كانت سعد أم إن ، هللا رسول يا:  سعد قال قال أنس

 عند القربات أعظم من الماء سقي أن على فدل. الماء عنھا يسقي أن عبادة بن سعد أمر وسلم عليه هللا صلى النبي أن رواية

 سقى بمن فكيف ، الكلب سقى الذي ذنوب هللا غفر وقد. ءالما بسقي فعليه ذنوبه كثرت من:  التابعين بعض قال وقد. تعالى هللا

 رجل بينا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن البخاري[ روى. وأحياه موحدا مؤمنا رجال

 مثل الكلب ھذا لغب لقد فقال العطش من الثرى يأكل كلب فإذا خرج ثم منھا فشرب بئرا فنزل العطش عليه اشتد بطريق يمشي

 البھائم في لنا وإن ، هللا رسول يا:  قالوا" . له فغفر له هللا فشكر الكلب فسقى رقي ثم بفيه أمسكه ثم خفه فمأل بي بلغ الذي

 عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عبدهللا عن مسلم رواه ما ھذا وعكس" . أجر رطبة كبد ذات كل في: " قال ؟ ألجرا

 تركتھا ھي وال حبستھا ھي إذ وسقتھا أطعمتھا ھي ال النار فيھا فدخلت ماتت حتى سجنتھا ھرة في امرأة عذبت: " قال وسلم

 يوجد حيث ماء من شربة مسلما سقى ومن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن عائشة حديث وفي" . األرض خشاش من تأكل

 .السنن في ماجة ابن خرجه" . أحياھا فكأنما الماء يوجد ال حيث ماء من شربة مسلما سقى ومن رقبة أعتق فكأنما الماء

 أھل قول معنى ألن ؛ أراده ممن منعه له وأن ، بمائه أحق والقربة الحوض صاحب إن:  قال من اآلية بھذه استدل وقد:  الثالثة

َ  إِنَّ {:  الجنة َمُھَما هللاَّ  أن رأى من باب: " المعنى ھذا على هللا رحمه يالبخار بوب وقد. فيھا لكم حق ال} اْلَكافِِرينَ  َعلَى َحرَّ

 بيده نفسي والذي: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن الباب في وأدخل" بمائه أحق والقربة الحوض صاحب

 ؛ بمائه أحق الحوض صاحب أن خالف ال:  المھلب قال" . الحوض عن اإلبل من الغريبة تذاد كما حوضي عن رجاال ألذودن

 " .حوضي عن رجاال ألذودن: " السالم عليه لقوله

َخُذوا الَِّذينَ { 51:  اآلية ً  لَْھواً  ِديَنُھمْ  اتَّ ْتُھمُ  َولَِعبا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  بِآياتَِنا َكاُنوا َوَما َھَذا َيْوِمِھمْ  لَِقاءَ  َنُسوا َكَما َنْنَساُھمْ  َفاْلَيْومَ  الدُّ
 }َيْجَحُدونَ 

 َفاْلَيْومَ {. الجنة أھل قول من ھو:  قيل. بإضمار ونصبا رفعا يكون وقد. للكافرين نعت خفض موضع في} الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 َوَما{. كنسيھم أي ، مصدرية} َما{و. به وكذبوا به العمل تركوا أي} َھَذا َيْوِمِھمْ  لَِقاءَ  َنُسوا َكَما{. النار في نتركھم أي} َنْنَساُھمْ 

 .وجحدھم أي ، عليه عطف} َيْجَحُدونَ  اِتَناِبآي َكاُنوا

  



122 

 

ْلَناهُ  بِِكَتابٍ  ِجْئَناُھمْ  َولََقدْ { 52:  اآلية  }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَرْحَمةً  ُھدىً  ِعْلمٍ  َعلَى َفصَّ

ْلَناهُ {. القرآن يعني} ِبِكَتابٍ  ِجْئَناُھمْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله ْلَناهُ {:  يلوق. تدبره من يعرفه حتى بيناه أي} َفصَّ . متفرقا أنزلناه} َفصَّ

 التي الھاء من حاال فجعله ، رحمة وذا ھاديا أي:  الزجاج قال} َوَرْحَمةً  ُھدىً {. غلط وال سھو فيه يقع لم ، به منا} ِعْلمٍ  َعلَى{

 البدل ىعل بالخفض ورحمة ھدى يجوز:  وقيل. ورحمة ھدى ھو بمعنى ، ورحمة ھدى ويجوز:  الزجاج قال. }فصلناه{ في

 أَْنَزْلَناهُ ِكَتابٌ  َوَھَذا{ مثل:  الفراء قال. لكتاب النعت على بالخفض ورحمة ھدى ويجوز:  والفراء الكسائي وقال. كتاب من

 .به المنتفعون ألنھم المؤمنون خص} ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ {]. 155:  األنعام[} ُمَباَركٌ 

َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ  َقْبلُ  ِمنْ  َنُسوهُ  الَِّذينَ  َيقُولُ  َتأِْويلُهُ  َيأْتِي َيْومَ  هُ َتأِْويلَ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { 53:  اآلية  ُشَفَعاءَ  ِمنْ  لََنا َفَھلْ  بِاْلَحقِّ  َربِّ
ا الَِّذي َغْيرَ  َفَنْعَملَ  ُنَردُّ  أَوْ  لََنا َفَيْشَفُعوا  }َيْفَتُرونَ  َكاُنوا امَ  َعْنُھمْ  َوَضلَّ  أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا َقدْ  َنْعَملُ  ُكنَّ

 إال ينتظرون ھل أي ، االنتظار:  والنظر. الھمزة يخففون المدينة وأھل. آل من ، بالھمز} َتأِْويلَهُ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  تعالى قوله

 إلى ترجع} َتأِْويلَهُ { في فالكناية. القيامة يوم إلى النظر من} َيْنُظُرونَ {:  وقيل. والحساب العقاب من القرآن في به وعدوا ما

 قال. بالكتاب تكذيبھم جزاء أي ، جزاؤه }َتأِْويلَهُ {:  مجاھد وقال. والحساب البعث من فيه هللا وعد ما الكتاب وعاقبة. الكتاب

 يقول أي ،} َيقُولُ { بـ منصوب} َيْومَ {و. القيامة يوم عواقبه تبدو أي} َتأِْويلُهُ  َيأِْتي َيْومَ {. متقارب والمعنى. عاقبته} َتأِْويلَهُ {:  قتادة

َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ {. تأويله يأتي يوم قبل من نسوه الذين } َفَيْشَفُعوا{. التمني معنى فيه استفھام} ُشَفَعاءَ  ِمنْ  لََنا َفَھلْ  ِباْلَحقِّ  َربِّ

ا الَِّذي َغْيرَ  َملَ َفَنعْ { نرد ھل أو المعنى:  الفراء قال} ُنَردُّ  أَوْ  لََنا{. االستفھام جواب ألنه نصب  نرد:  الزجاج قال} َنْعَملُ  ُكنَّ

 كما ؛ نرد أن إال والمعنى. فيھما بالنصب} َفَنْعَملَ  ُنَردُّ  أَوْ { إسحاق ابن وقرأ. نرد أو أحد لنا يشفع ھل أي ، المعنى على عطف

 :  قال

 فنعذرا نموت أو ملكا نحاول...  إنما عينك تبك ال له فقلت

. خسرھا فقد بنفسه ينتفع لم من وكل ، بھا ينتفعوا فلم أي} أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا َقدْ {. جميعا برفعھما} فنعمل نرد أو{ الحسن وقرأ

 .آخر إلھا هللا مع أن من يقولون كانوا ما بطل أي} َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ {. منھا أنفسھم وحظ النعم خسروا:  وقيل

ُ  ُكمُ َربَّ  إِنَّ { 54:  اآلية َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ امٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّ َھارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَيَّ ً  َيْطلُُبهُ  النَّ  َحثِيثا
َراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  ُ  كَ َتَبارَ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ  أاَل بِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ  }اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

ُكمُ  إِنَّ {:  تعالى قوله ُ  َربَّ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ . يعبد أن يجب الذي فھو ، اإليجاد بقدرة المنفرد أنه بين} أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّ

 إحدى من أبدل:  قلت شئت وإن. عليھما فغلبت التاء مخرج عند فالتقيا السين في الدال إدغام فأرادوا ، سدسة} ِستَّةِ { وأصل

 إلى األسماء يردان والتصغير والجمع ، أسداس الجمع وفي ، سديسة:  تصغيرھا في تقول ألنك ؛ الدال في وأدغم تاء السينين

 إلى الشمس لوعط من:  واليوم. تاء السين من أيدل سادتا :  قال فمن ؛ وساتا وسادتا سادسا فالن جاء:  ويقولون. أصولھا

 لتفخيم ؛ سنة ألف يوم كل ، اآلخرة أيام من أي} أَيَّامٍ  ِستَّةِ { ومعنى:  وقال. القشيري قال ؛ يوم فال شمس يكن لم فإن. غروبھا

 أراد ولو المدة ھذه وذكر. الجمعة وآخرھا األحد أولھا:  وغيره مجاھد قال. الدنيا أيام من:  وقيل. واألرض السماوات خلق
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 ، األمور في والتثبت الرفق العباد يعلم أن أراد ولكنه. فتكون كوني لھا يقول أن على القادر ھو إذ ؛ لفعل لحظة يف خلقھا

 - أخرى وحكمة. واألرض السماوات خلق قبل المالئكة خلق:  يقول من عند وھذا. شيء بعد شيئا للمالئكة قدرته ولتظھر

:  كقول وھذا. أجال عنده شيء لكل ألن ؛ بالعقاب العصاة معاجلة ترك بھذا ينوب. أجال عنده شيء لكل ألن أيام ستة في خلقھا

َماَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ { َنا َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ  أن بعد]. 39 ، 38:  ق[} َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصِبرْ . لُُغوبٍ  ِمنْ  َمسَّ

ً  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھمْ  َقْرنٍ  ِمنْ  َقْبلَُھمْ  لَْكَناأَھْ  َوَكمْ {:  قال  ].36:  ق[} َبْطشا

 في فيھا العلماء أقوال بينا وقد. وإجراء كالم فيھا وللعلماء ؛ االستواء مسألة ھذه} اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ {:  تعالى قوله

 المتقدمين من واألكثر. قوال عشر أربعة فيھھناك اوذكرن" العلى وصفاته الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى"الكتاب

 العلماء عامة عند عليه الالزمة ولواحقه ذلك ضرورة فمن والتحيز الجھة عن سبحانه الباري تنزيه وجب إذا أنه والمتأخرين

 متى عندھم ذلك من يلزم ألنه ؛ عندھم فوق بجھة فليس ، الجھة عن وتعالى تبارك تنزيھه المتأخرين من وقادتھم المتقدمين

 قول ھذا. والحدوث والتغير ، للمتحيز والسكون الحركة والحيز المكان على ويلزم ، حيز أو مكان في يكون أن بجھة اختص

  بإثباتھا والكافة ھم نطقوا بل ، بذلك ينطقون وال الجھة بنفي يقولون ال عنھم هللا رضي األول السلف كان وقد. المتكلمين

 ألنه بذلك العرش وخص. حقيقة عرشه على استوى أنه الصالح السلف من أحد ينكر ولم. رسله وأخبرت ابهكت نطق كما تعالى

 – اللغة في يعني - معلوم االستواء:  هللا رحمه مالك قال. حقيقته تعلم ال فإنه االستواء كيفية جھلوا وإنما ، مخلوقاته أعظم

 فليقف عليه زيادة أراد ومن ، كاف القدر وھذا. عنھا هللا رضي سلمة أم قالت وكذا. بدعة ھذا عن والسؤال ، مجھول والكيف

 ، اعوجاج من واستوى:  الجوھري قال. واالستقرار العلو ھو العرب كالم في واالستواء. العلماء كتب من موضعه في عليه

 :  قال. وظھر استولى أي واستوى. قصد أي السماء إلى واستوى. استقر أي ؛ دابته ظھر على واستوى

 مھراق ودم سيف غير من...  العراق على بشر استوى قد

:  تعالى قوله في عبيدة أبي عن عبدالبر بن عمر أبو وحكى. اعتدل إذا الشيء واستوى. شبابه انتھى أي الرجل واستوى

ْحَمنُ {  :  الشاعر وقال. عال:  قال] 5:  طه[} اْسَتَوى اْلَعْرشِ  َعلَى الرَّ

 فاستوى اليماني النجم حلق وقد...  قفرة بفيفاء ماء فأوردتھم

 .وارتفع عال أي

 وال ، أحد الجالل معاني من له يجب فيما فوقه ليس أي. وملكوته وصفاته مجده علو عن عبارة وارتفاعه تعالى هللا فعلو:  قلت

 .سبحانه باإلطالق العلي لكنه ؛ وبينه بينه مشتركا العلو يكون من معه

 التنزيل وفي. الملك سرير العرش:  وغيره الجوھري قال. واحد من أكثر على يطلق مشترك لفظ} َعْرشِ الْ  َعلَى{:  تعالى قوله

ُروا{  نتأ ما:  القدم وعرش. البيت سقف:  والعرش]. 100:  يوسف[} اْلَعْرشِ  َعلَى أََبَوْيهِ  َوَرَفعَ { ،] 41:  النمل[} َعْرَشَھا لََھا َنكِّ

:  البئر وعرش. األسد عجز إنھا:  يقال ، العواء من أسفل صغار كواكب أربعة:  لسماكا وعرش. األصابع وفيه ظھرھا في
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. لمكة اسم والعرش. عروش والجمع ، العرش ھو الخشب فذلك ؛ قامة قدر بالحجارة أسفلھا يطوى أن بعد ، بالخشب طيھا

 :  زھير قال. وعزه وسلطانه ملكه ذھب إذا فالن عرش ثل:  يقال. والسلطان الملك والعرش

 النعل بأقدامھا ذلت إذ وذبيان...  عرشھا ثل وقد عبسا تداركتما

 جملة في بيناه وقد ، نظر وفيه حسن قول وھو. وعز جل له إال الملك استوى ما أي ، الملك بمعنى اآلية في العرش يؤول وقد

 . والحمد. كتابنا في األقوال

 فالليل. الليل بمجيء الدنيا في الحياة قوام ليتم النھار نور يذھب أي ، كالغشاء يجعله يأ} النََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي{:  تعالى قوله

. والكسائي وحمزة عاصم عن بكر أبي قراءة وھي". الرعد" في ومثله ؛ بالتشديد} يغشى{ وقرئ. للمعاش والنھار ، للسكون

اَھا{ على أجمعوا وقد. وغشى أغشى لغتان وھما. الباقون وخفف  على وأجمعوا. مشددا] 54:  النجم[} َغشَّى َما َفَغشَّ

. الشيء الشيء إلباس:  واإلغشاء والتغشية. والتكثير التكرير معنى التشديد وفي. متساويتان فالقراءتان] 9:  يس[} َفأَْغَشْيَناُھمْ {

 ِبَيِدكَ {]. 81:  النحل[} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ { مثل ، اآلخر عن بأحدھما فاكتفى ، الليل على النھار دخول اآلية ھذه في يذكر ولم

 .الليل يغشي النھار أن ومعناه} النھارُ  الليلَ  يغشي{ قيس بن حميد وقرأ]. 26:  عمران آل[} اْلَخْيرُ 

ً  َيْطلُُبهُ {:  تعالى قوله :  والتقدير. الالح على نصب موضع في} النََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي{ و. فتور غير من دائما يطلبه أي} َحِثيثا

ً  َيْطلُُبهُ { وكذا. النھار الليل مغشيا العرش على استوى  تكون أن ويحتمل. له طالبا النھار الليل يغشي أي ؛ الليل من حال} َحِثيثا

ً {. بحال ليست مستأنفة الجملة . سريعا طلبا يطلبه أي ؛ محذوف لمصدر نعت أو ، له نعت أو المقدر طالب من بدل} َحِثيثا

َراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ {. مسرعا أي حثيثا وولى. والسرعة اإلعجال : والحث  معطوفة ھي:  األخفش قال} ِبأَْمِرهِ  ُمَسخَّ

 .والخبر االبتداء على كلھا فيھا بالرفع عامر بن عبدهللا عن وروي. الشمس وخلق أي ؛ السماوات على

 }ْمرُ َواأْلَ  اْلَخْلقُ  لَهُ  أاَل{ تعالى قوله

 - :  مسألتان فيه

 فرق:  عيينة ابن قال. النھي يقتضي األمر وھذا. أحب بما وأمرھم خلقھم ، األمر وله الخلق فله ، خبره في هللا صدق:  األولى

 .كفر فقد بينھما جمع فمن ؛ واألمر الخلق بين

ً  أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  اإِنَّمَ {. }ُكنْ {:  قوله وھو مخلوق غير ھو الذي كالمه واألمر ، المخلوق فالخلق } َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولَ  أَنْ  َشْيئا

 أمر ھو الذي كالمه كان لو إذ ؛ القرآن بخلق قال من قول فساد على بين دليل واألمر الخلق بين تفرقته وفي]. 82: يس[

. فيه فائدة ال بما التكلم عن يتعالى وهللا. ومستغث ومستھجن الكالم من عي وذلك. والخلق الخلق له أال:  قال قد لكان مخلوقا

َماءُ  َتقُومَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {. سبحانه قوله عليه ويدل َراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ {]. 25:  الروم[} ِبأَْمِرهِ  َواأْلَْرضُ  السَّ  ُمَسخَّ

 ، به يقوم آخر أمر إلى الفتقر مخلوقا األمر كان فلو ؛ بأمره قائمة المخلوقات أن سبحانه فأخبر]. 54:  األعراف[} ِبأَْمِرهِ 

 قيام ليصح ؛ مخلوق غير أزلي قديم كالمه ھو الذي أمره أن فثبت. محال وذلك. له نھاية ال ما إلى آخر أمر إلى األمر وذلك

َماَواتِ  َخلَْقَنا َوَما{:  تعالى قوله أيضا عليه ويدل. به المخلوقات  وأخبر]. 85:  الحجر[} بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ
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 ألن ؛ المخلوقات به يخلق أن صح لما مخلوقا الحق كان فلو. }ُكنْ {:  للمكونات قوله وھو القول يعني ، بالحق خلقھما أنه تعالى

ا لَُھمْ  َسَبَقتْ  الَِّذينَ  إِنَّ {]. 171:  الصافات[} ينَ اْلُمْرَسلِ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتَنا َسَبَقتْ  َولََقدْ { عليه يدل. بالمخلوق يخلق ال الخلق  اْلُحْسَنى ِمنَّ

 القدم، في القول في السبق إلى إشارة كله وھذا]. 13:  السجدة[} ِمنِّي اْلَقْولُ  َحقَّ  َولَِكنْ {]. 101:  األنبياء[} ُمْبَعُدونَ  َعْنَھا أُولَِئكَ 

 َما{:  تعالى قوله مثل ، مذھبھم على بھا احتجوا آيات ولھم. عليھم الرد في افيةك النكتة وھذه. الوجود في األزل يوجب وذلك

]. 38:  األحزاب[} َمْقُدوراً  َقَدراً  هللاَِّ  أَْمرُ  َوَكانَ {:  تعالى قوله ومثل. اآلية] 2:  األنبياء[} ُمْحَدثٍ  َربِِّھمْ  ِمنْ  ِذْكرٍ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ 

 هللا صلى النبي من وعظ من أي} ِذْكرٍ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ  َما{ معنى:  بكر أبو القاضي قال. مثله كان وما] 18:  المزمل[} َمْفُعوالً {و

 هللا قال. ذكر وتحذيرھم وسالمه عليھم هللا صلوات الرسل وعظ ألن ؛} َيْلَعُبونَ  َوُھمْ  اْسَتَمُعوهُ  إاِلَّ { وتخويف ووعد وسلم عليه

َما َفَذكِّرْ {:  تعالى  و} َمْقُدوراً  َقَدراً  هللاَِّ  أَْمرُ  َوَكانَ { ومعنى. الذكر مجلس في فالن:  ويقال]. 21:  الغاشية[} ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ

:  تعالى قوله ذلك ومن. أفعاله من وقدره به حكم وما للمؤمنين ونصره الكافرين من وانتقامه عقابه سبحانه أراد} َمْفُعوالً {

 قال. وطرائقه وأفعال شأنه به يعني] 97:  ھود[} ِبَرِشيدٍ  فِْرَعْونَ  أَْمرُ  َوَما{:  وجل عز وقال] 40:  ودھ[} أَْمُرَنا َجاءَ  إَِذا َحتَّى{

 :  الشاعر

 مضجعا تبوأ مرعى بأخفافھا...  تبوأت ما إذا حتى أمرھا لھا

 بل ، بصحيح وليس. اإلرادة سنف األمر:  تقول والمعتزلة. شيء في اإلرادة من ليس األمر أن فاعلم ھذا تقرر وإذا:  الثانية

 خمسين أمته مع يصلي أن نبيه وأمر ، منه يرده ولم ولده بذبح إبراھيم أمر أنه ترى أال. يريد عما وينھى يريد ال بما يأمر

 وقد ].140:  عمران آل[} ُشَھَداءَ  ِمْنُكمْ  َوَيتَِّخذَ {:  يقول حيث حمزة شھادة أراد وقد. صلوات خمس إال منه يرد ولم ، صالة

 .فتأمله ، بابه في نفيس صحيح وھذا. به يأمرھم ولم قتله عن الكفار نھى

ُ  َتَباَركَ {:  تعالى قوله  ؛ فيه وبورك الشيء بورك:  يقال. واالتساع الكثرة وھي البركة من ، تفاعل} َتَباَركَ } {اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 معنى الفاتحة في مضى وقد. ويتيمن يتبرك باسمه إن:  وقيل. وارتفع وتعاظم تعالى" تبارك: " األزھري وقال. عرفة ابن قال

 ].1 ، الفاتحة[} اْلَعالَِمينَ  َربِّ {

ُكمْ  اْدُعوا{ 55:  اآلية ً  َربَّ عا  }اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  َوُخْفَيةً  َتَضرُّ

 - :  مسائل ثالث فيه

ُكمْ  اْدُعوا{:  تعالى قوله:  األولى  الخشوع وھي ، معه تحسن صفات باألمر وعز جل قرن ثم. به وتعبد الدعاءب أمر ھذا} َربَّ

 قال إذ السالم عليه زكريا نبيه على أثنى وبذلك ؛ الرياء عن ليبعد النفس في سرا أي} ُخْفَيةً { ومعنى. والتضرع واالستكانة

ً  ِنَداءً  َربَّهُ  َناَدى إِذْ {:  عنه مخبرا  ما الرزق وخير الخفي الذكر خير: " وسلم عليه هللا صلى نبيال قول ونحوه]. 3:  مريم[} َخفِّيا

 .الجھر من أجرا أعظم البر أعمال من يعترض لم فيما السر أن مقررة والشريعة". يكفي

 أن على يقدرون عمل األرض على كان ما أقواما أدركنا لقد:  الحسن أبي بن الحسن قال". البقرة"في المعنى ھذا تقدم وقد

 وبين بينھم الھمس إال ھو إن ، صوت لھم يسمع فال الدعاء في يجتھدون المسلمون كان ولقد. أبدا جھرا ونفيك سرا يكون
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ُكمْ  اْدُعوا{:  يقول تعالى هللا أن وذلك. ربھم ً  َربَّ عا  ِنَداءً  َربَّهُ  َناَدى إِذْ {:  فقال فعله رضي صالحا عبدا وذكر. } َوُخْفَيةً  َتَضرُّ

 ً  مضى وقد. دعاء ألنه ؛ بھا الجھر من أولى" آمين" إخفاء أن على بھذا حنيفة أبي أصحاب استدل وقد]. 3:  مريم. [}َخفِّيا

 -  غزاة في رواية وفي - سفر في وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:  قال موسى أبي عن مسلم وروى". الفاتحة" في فيه القول

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال -  هللا إال إله ال:  قال ثنية عال كلما رجل فجعل رواية وفي - بالتكبير يجھرون الناس فجعل

 .الحديث" . معكم وھو قريبا سميعا تدعون إنكم غائبا وال أصم تدعون لستم إنكم أنفسكم على أربعوا الناس أيھا: " وسلم

. جبير بن وسعيد المسيب بن يدوسع مطعم بن جبير منھم طائفة فكرھه ؛ الدعاء في اليدين رفع في العلماء واختلف:  الثانية

 إذا واختاروا. هللا قطعھا:  أيديھم رفعوا لقوم مسروق وقال! لك أم ال ، بھما تتناول من:  فقال يديه رافعا رجال شريح ورأى

 رفع وكره. يديه يرفع وال بأصبعه يشير قتادة وكان. اإلخالص ذلك:  ويقولون. السبابة بأصبعه يشير أن حاجة في هللا دعا

 هللا صلى النبي عن وروي ، والتابعين الصحابة من جماعة عن الرفع جواز وروى. وغيرھم ومجاھد وطاوس عطاء أليديا

 ومثله. إبطيه بياض ورأيت يديه رفع ثم وسلم عليه هللا صلى النبي دعا:  األشعري موسى أبو قال. البخاري ذكره ؛ وسلم عليه

 صحيح وفي" . خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللھم: " وقال يديه وسلم عليه هللا صلى النبي رفع:  عمر ابن وقال. أنس عن

 ألف وھم ، المشركين إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نظر بدر يوم كان لما:  قال الخطاب بن عمر حديث من مسلم

 وذكر ؛ بربه يھتف فجعل ، يديه مادا القبلة وسلم عليه هللا صلى هللا نبي فاستقبل ، رجال عشر وسبعة ثلثمائة وأصحابه

:  قال. وجھه بھما يمسح حتى يحطھما لم يديه رفع إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عنه الترمذي وروى. الحديث

 من يستحيي كريم حيي ربكم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن سلمان عن ماجة ابن وروى. غريب صحيح حديث ھذا

 بن بشر ورأى رويبة بن عمارة عن مسلم رواه بما األولون احتج". خائبتين قال أو فرا ص فيردھما إليه يديه يرفع أن عبده

 يقول أن على يزيد ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد ، اليدين ھاتين هللا قبح:  فقال يديه رافعا المنبر على مروان

 عليه هللا صلى النبي أن حدثه مالك بن أنس أن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد روى ماوب. المسبحة بأصبعه وأشار ؛ ھكذا بيده

 طرقا أصح واألول. إبطيه بياض يرى حتى يرفعھما كان فإنه االستسقاء عند إال الدعاء من شيء في يديه يرفع ال كان وسلم

 عن قتادة عن روايته في شعبة خالفه وقد. مرهع آخر في عقله تغير قد كان سعيدا فإن ؛ عروبة أبي بن سعيد حديث من وأثبت

 نزلت إذا إنه:  قيل وقد. إبطيه بياض يرى حتى يديه يرفع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  فيه فقال مالك بن أنس

 .بدر ويوم االستسقاء في وسلم عليه هللا صلى النبي فعل كما حسن جميل ذلك عند الرفع أن نازلة بالمسلمين

 له والتذلل ، وجل عز هللا إلى والحاجة الفقر موضع إلظھار اإلنسان من المطلوب وھو ، تيسر كيفما حسن الدعاءو:  قلت

 في ورد حسبما وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك فعل فقد ؛ فال شاء وإن ، فحسن يديه ورفع القبلة استقبل شاء فإن. والخضوع

ً  مْ َربَّكُ  اْدُعوا{:  تعالى قال وقد. األحاديث عا  الَِّذينَ {:  وقال. وغيرھا دين رفع من صفة يرد ولم]. 55:  األعراف[} َوُخْفَيةً  َتَضرُّ

َ  َيْذُكُرونَ  ً  هللاَّ  في وسلم عليه هللا صلى النبي دعا وقد. ذكر ما غير حالة يشترط ولم فمدحھم] 191:  عمران آل[} َوقُُعوداً  قَِياما

 .ةالقبل مستقبل غير وھو الجمعة يوم خطبته

 المجاوز ھو والمعتدي. اإلشارة ھي ھذا إلى عاما اللفظ كان وإن الدعاء في يريد} اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 يعتدون قوم سيكون: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. فيه اعتدى ما بحسب يتفاضل وقد. الحظر ومرتكب للحد



127 

 

 أبي عن الجريري سعيد أخبرنا سلمة بن حماد حدثنا عفان حدثنا. شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجة ابن أخرجه.  "الدعاء في

 هللا سل ، بني أي:  فقال. دخلتھا إذا الجنة يمين عن األبيض القصر أسألك إني اللھم:  يقول ابنه سمع مغفل بن عبدهللا أن نعامة

 في واالعتداء" . الدعاء في يعتدون قوم سيكون: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني ؛ النار من وعذبه الجنة

 في يدعو أو ، نبي منزلة له تكون أن في اإلنسان يدعو أن ومنھا. تقدم كما ؛ والصياح الكثير الجھر منھا:  وجوه على الدعاء

 فيتخير ؛ والسنة الكتاب في ليس بما يدعو أن ھاومن. ذلك وغير معصية طالبا يدعو أن ومنھا. الشطط من ھذا ونحو ؛ محال

 رسوله به دعا ما ويترك شعاره فيجعلھا ، عليھا معول وال لھا أصل ال كراريس في وجدھا قد مسجعة وكلمات مفقرة ألفاظا

 ".البقرة" في بيانه تقدم كما ، الدعاء استجابة من يمنع ھذا وكل. السالم عليه

ً  َواْدُعوهُ  إِْصالِحَھا َبْعدَ  اأْلَْرِض  فِي ُتْفِسُدوا َوال{ 56:  اآلية ً  َخْوفا ِ  َرْحَمتَ  إِنَّ  َوَطَمعا  }اْلُمْحِسنِينَ  ِمنَ  َقِريبٌ  هللاَّ

 قل صالح بعد كثر أو قل فساد كل عن نھى سبحانه أنه - واحدة مسألة في} إِْصالِحَھا َبْعدَ  اأْلَْرِض  فِي ُتْفِسُدوا َوال{:  تعالى قوله

 المثمر الشجر تقطعوا وال ، المعين الماء تعوروا ال معناه:  الضحاك وقال. األقوال من الصحيح على العموم ىعل فھو. كثر أو

:  القشيري وقال. األرض في الفساد من الحكام تجارة:  قيل وقد. األرض في الفساد من الدنانير قطع:  ورد وقد. ضرارا

 أن بعد ، إصالحھا بعد الشرائع بلزوم وأمر ، األرض في والھرج ءالدما وسفك الشرك عن نھي فھو ؛ تشركوا وال المراد

 قصد المقالة ھذه وقائل:  عطية ابن قال. وسلم عليه هللا صلى محمد ملة ووضوح الشرائع وتقرير ، الرسل ببعثه هللا أصلحھا

 .بالذكر فخصه صالح أعظم بعد فساد أكبر إلى

 على ضرره يعود ما وأما ، المؤمن على ضرر فيه كان إذا ذلك وإنما ، عمومه على فليس الضحاك ذكره ما وأما:  قلت

 قطع في الكالم وسيأتي. الكافرين شجر وقطع بدر قليب ماء عور قد وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ جائز فذلك المشركين

 .تعالى هللا شاء إن" ھود" في الدنانير

ً  َواْدُعوهُ {:  تعالى قوله ً  َخْوفا  الرجاء يكون حتى ، وجل عز  وتأميل وتخوف ترقب حالة في اإلنسان يكون بأن أمر} َوَطَمعا

 َنبِّئْ {:  تعالى هللا قال ، اإلنسان ھلك أحدھما انفرد وإن ، استقامته طريق في يحمالنه للطائر كالجناحين لإلنسان والخوف

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  أََنا أَنِّي ِعَباِدي  من خوفا اإلنسان فيدعو. وخوف فرجى]. 50 ، 49:  الحجر[} اأْلَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُھوَ  َعَذاِبي َوأَنَّ . الرَّ

ً  َوَيْدُعوَنَنا{:  تعالى هللا قال ؛ ثوابه في وطمعا عقابه ً  َرَغبا  لما االنزعاج:  والخوف. فيه القول وسيأتي]. 90:  األنبياء[} َوَرَھبا

 طول الرجاء الخوف يغلب أن ينبغي:  العلم أھل بعض وقال. قشيريال قال ؛ المحبوب توقع:  والطمع. المضار من يؤمن ال

 صحيح" . با الظن يحسن وھو إال أحدكم يموتن ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال. الرجاء غلب الموت جاء فإذا ، الحياة

 .مسلم أخرجه

ِ  َرْحَمتَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  وھي ، واحد والرحم الرحمة أن أولھا:  أوجه سبعة ففيه. قريبة يقل ولم} اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َقِريبٌ  هللاَّ

 ؛ التذكير المصدر وحق ، مصدر الرحمة:  شميل بن النضر وقال. النحاس واختاره الزجاج قاله ؛ والغفران العفو بمعنى

 أراد:  وقيل. الوعظ بمعنى ظةالموع ألن ؛ الزجاج قول من قريب وھذا]. 275:  البقرة[} َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ {:  كقوله
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 قاله ؛ المطر ھنا بالرحمة أراد:  وقيل. الجوھري ذكره ؛ تذكيره جاز حقيقيا تأنيثه يكون ال ما وألن ؛ اإلحسان بالرحمة

 :  وأنشد. المؤنث بعض يذكر كما يذكر أن ويجوز:  قال. األخفش

 إبقالھا أبقل أرض وال...  ودقھا ودقت مزنة فال

 لكان قال كما كان ولو ، خطأ وھذا:  سليمان بن علي قال. قريبا مكانا أي ، المكان تذكير على} َقِريبٌ { ذكر:  ةعبيد أبو وقال

 ؛ قرب ذات هللا رحمة إن:  قال كأنه ؛ النسب على ذكر:  وقيل. منك قريبا زيدا إن:  تقول كما ؛ القرآن في منصوبا} َقِريبٌ {

 يؤنث النسب معنى في كان إن ، مؤنث يذكر المسافة معنى في القريب كان إذا:  لفراءا وقال. وحائض طالق امرأة:  تقول كما

 النسب في يقال:  الفراء عن غيره وذكره. الجوھري ذكره ؛ قرابتي ذات أي ، قريبتي المرأة ھذه:  تقول. بينھم اختالف بال

 َوَما{:  تعالى هللا قال ؛ قريب منا وفالنة ، قريب منا دارك:  يقال ؛ والتأنيث التذكير يجوز النسب غير وفي ، فالن قريبة

اَعةَ  لََعلَّ  ُيْدِريكَ  ً  َتُكونُ  السَّ  :  القيس امرؤ قال كما ؛ العرب كالم كذا:  له احتج من وقال]. 63:  األحزاب[} َقِريبا

 يشكرا ابنة البسباسة وال قريب...  ھاشم أم وال أمسى إن الويل له

 .أفعالھما على يجريا أن والمؤنث المذكر سبيل نأل ؛ خطأ وھذا:  الزجاج قال

َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي َوُھوَ { 57:  اآلية ً  أََقلَّتْ  إَِذا َحتَّى َرْحَمتِهِ  َيَديْ  َبْينَ  ُبْشراً  الرِّ  اْلَماءَ  بِهِ  َفأَْنَزْلَنا َميِّتٍ  لَِبلَدٍ  ُسْقَناهُ  ثَِقاالً  َسَحابا
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَمْوَتى ُنْخِرجُ  َكَذلِكَ  َمَراتِ الثَّ  ُكلِّ  ِمنْ  بِهِ  َفأَْخَرْجَنا  }َتَذكَّ

َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله  شيئا ذكر]. 3:  الرعد[} النََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي{:  قوله على عطف} َرْحَمِتهِ  َيَديْ  َبْينَ  ُبْشراً  الرِّ

 جمع وأرواح كثرة جمع ورياح". البقرة" في الريح في الكالم مضى وقد.يتهإالھ وثبوت وحدانيته على ودل ، نعمه من آخر

 عمرو وأبو الحرمين أھل قرأ:  قراءات سبع فيه} ُبْشراً {. أرياح القلة جمع في قال من خطئ وقد. روح ريح وأصل. قلة

 نشور جمع يكون أن ويجوز. دوشھ شاھد مثل فھو ؛ نشر ذات أي ، النسب معنى على ناشر جمع والشين النون بضم} ُنُشراً {

 وھو أي. المركوب بمعنى كالركوب ؛ المنشور بمعنى والنشور. وھاھنا ھھنا من أتت إذا النشور ريح:  يقال. ورسل كرسول

. ورسل كتب:  يقال كما ؛ نشر من مخففا الشين وإسكان النون بضم} ُنْشراً { وقتادة الحسن وقرأ. منشرة الرياح يرسل الذي

 ينشر الذي وھو:  قال كأنه ؛ قبله ما معنى فيه أعمل ، المصدر على الشين وإسكان النون بفتح} َنْشراً { وحمزة األعمش وقرأ

 من الحال موضع في مصدرا يكون أن ويجوز. الھبوب عند فنشرت مطوية كانت فكأنھا ، فانتشر الشيء نشرت. نشرا الرياح

:  قيل وقد. راكضا أي ، ركضا أتانا تقول كما ، فنشر الميت هللا أنشر من ؛ محيية أي ، منشرة الرياح يرسل قال كأنه ؛ الرياح

 ذلك طيھا من ترسل ثم كالمطوية سكونھا في الريح كأن. ذكرنا ما على الطي خالف ھو الذي النشر من" بالفتح" نشرا إن

} ُبْشراً {:  عاصم وقرأ. وھاھنا اھھن ينشرھا معنى على ، وجوھھا في متفرقة بمعنى عبيد أبو فسره وقد. كالمنفتحة فتصير

َياحَ  ُيْرِسلَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {:  قوله وشاھده. بالمطر تبشر الرياح أي ، بشير جمع والتنوين الشين وإسكان بالباء . } ُمَبشَِّراتٍ  الرِّ

 بشر"و} ُبُشراً { ويقرأ:  النحاس قال. الباء بفتح} َبْشراً { عنه وروي. ورسل كرسل تخفيفا سكنت لكن ، الضم الشين وأصل

} ُبُشَرى{ سابعة وقراءة. حبلى وزن على} ُبْشَرىْ { اليماني محمد وقرأ. قراءات خمس فھذه" بشره بمعنى يبشره بشره مصدر

 .والشين الباء بضم
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ً  أََقلَّتْ  إَِذا َحتَّى{:  تعالى قوله  بواحد نعته ويجوز. اءھ واحدته وبين بينه جمع كل وكذا. ويؤنث يذكر السحاب} ِثَقاالً  َسَحابا

. حمله أي الشيء فالن أقل:  يقال. بحمله أثقلت أي ، بالماء ثقاال سحابا الريح حملت:  والمعنى. وثقيلة ثقيل سحاب:  فتقول

. أجل الم مفالال ؛ ميت بلد ألجل:  وقيل. كذا بلد وإلى كذا لبلد سقته:  يقال. نبات فيه ليس أي} َميِّتٍ  لَِبلَدٍ {. السحاب أي }ُسْقَناهُ {

 وجمعه األثر والبلد. والبلدان البالد واحد والبلد والبلدة. مسكون أو خال عامر غير أو عامر األرض من موضع كل والبلد

 :  الشاعر قال. أبالد

 أبالدھا البلى شمل ما بعد من

 كما بلدتنا ھذه:  يقال ؛ األرض البلدةو. يتركھا التي النعام بيضة من أي ، البلد بيضة من أذل ھو:  يقال. النعام أدحي:  والبلد

 ؛ الصدر والبلدة. السنة في يوم أقصر في الشمس تنزلھا القوس من أنجم ستة وھي ، القمر منازل من والبلدة. بحرتنا يقال

 :  الشاعر قال واسع أي البلدة واسع فالن: يقال

 بغامھا إال األصوات بھا قليل...  بلدة فوق بلدة فألقت أنيخت

 األلفاظ من فھما ؛ الحاجبين بين ما نقاوة" : وضمھا الباء بفتح" والبلدة. األرض على صدرھا فألقت الناقة بركت:  يقول

 المعنى يكون أن ويحتمل. الماء إلنزال آلة السحاب ألن ؛ الماء بالسحاب أنزلنا:  وقيل. بالبلد أي} اْلَماءَ  ِبهِ  َفأَْنَزْلَنا{. المشتركة

 اْلَمْوَتى ُنْخِرجُ  َكَذلِكَ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا{. منھا أي] 6:  اإلنسان[} هللاَِّ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ {:  كقول ؛ الماء منه فأنزلنا

ُرونَ  لََعلَُّكمْ   العقيلي رزين أبي عن وغيره البيھقي وخرج. الموتى نحيي اإلخراج ذلك مثل أي. نصب موضع في الكاف} َتَذكَّ

 به مررت ثم جدبا قومك بوادي مررت أما: " قال ؟ خلقه في ذلك آية وما ، الخلق هللا يعيد كيف ، هللا رسول يا قلت:  لقا

 هللا يبعثه بمطر يكون قبورھم من إحياءھم أن التشبيه وجه:  وقيل" . خلقه في هللا آية فتلك: " قال ، نعم:  قال" خضرا يھتز

 هللا صلى النبي عن عمرو بن عبدهللا حديث من مسلم صحيح وفي. األرواح إليھم تعود ثم ، القبور عنھم فتنشق ، قبورھم على

 ربكم إلى ھلموا الناس أيھا يا يقال ثم الناس أجساد منه فتنبت الطل كأنه مطرا -  هللا ينزل قال أو -  هللا يرسل ثم" وسلم عليه

 وإلى ؛ والنشور البعث على فدل.  والحمد" التذكرة" كتاب يف بكماله ذكرناه وقد. الحديث وذكر" . مسؤولون إنھم وقفوھم

 .األمور ترجع هللا

يِّبُ  َواْلَبلَدُ { 58:  اآلية فُ  َكَذلِكَ  َنِكداً  إاِلَّ  َيْخُرجُ  ال َخُبثَ  َوالَِّذي َربِّهِ  بِإِْذنِ  َنَباُتهُ  َيْخُرجُ  الطَّ  }َيْشُكُرونَ  لَِقْومٍ  اآْلياتِ  ُنَصرِّ

يِّبُ  اْلَبَلدُ وَ {:  تعالى قوله  تربته في الذي والخبيث. الطيبة التربة أي} َنِكداً  إاِلَّ  َيْخُرجُ  ال َخُبثَ  َوالَِّذي َربِّهِ  ِبإِْذنِ  َنَباُتهُ  َيْخُرجُ  الطَّ

. اسالنح عن ؛ خبث بالذي والبليد ، الطيب بالبلد الفھم السريع تعالى شبه ، التشبيه معناه:  وقيل. الحسن عن ؛ شوك أو حجارة

 للمؤمن مثل:  قتادة وقال. أيضا الحسن قال ؛ ذلك عن ينبو فاسق وقلب ، والذكرى الوعظ يقبل فقلب ؛ للقلوب مثل ھذا:  وقيل

 أنه أحدھم يعلم لو بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ؛ محتسب غير والمنافق ، متطوعا محتسبا يعمل

 وھذا. الخير إعطاء من الممتنع العسر وھو ، الحال على نصب} َنِكداً {" . العشاء لشھد حسنتين مرماتين أو سمينا عظما يجد

" نكدا" القعقاع ابن وقرأ. لثقلھا الكسرة حذف} َنْكداً  إالَّ { طلحة وقرأ. والخبيث الطيب آدم بني في أن يعني:  مجاھد قال. تمثيل

 :  قال كما. نكد ذا بمعنى مصدر فھو ، الكاف بفتح
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 وإدبار إقبال ھي فإنما

 ، اآليات من صرفنا كما أي} اآْلياتِ  ُنَصرِّفُ  َكَذلِكَ {. لغتان ، والدنف كالدنف ؛ بمعنى وخفضھا الكاف بنصب} َنِكداً {:  وقيل

 وخص} َيْشُكُرونَ  لَِقْومٍ {. الناس إليه يحتاج ما كل في اآليات نصرف كذلك ؛ الشرك إبطال في ، والدالالت الحجج وھي

  . بذلك المنتفعون ألنھم اكرينالش

ً  أَْرَسْلَنا لََقدْ { 59:  اآلية َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َفَقالَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُنوحا  }َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ

ً  أَْرَسْلَنا لََقدْ {:  تعالى قوله َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َفَقالَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُنوحا  وما األمم أقاصيص ذكر الكمال على القادر الخالق أنه بين لما} هللاَّ

. مضاف نداء} َقْومِ  َيا{. األول بعد الثاني أن على دالة والفاء. القسم على المنبه للتأكيد} لََقدْ { في والالم. الكفار تحذير من فيھا

 والعمات واألخوات البنات بتحريم السالم عليھما آدم بعد األرض إلى الرسل أول ونوح. األصل على} قومي يا{ ويجوز

:  العربي ابن قال. تقدم وقد ؛ ينوح ناح من يشتق أن يجوز وقد. أحرف ثالثة على ألنه وانصرف:  النحاس قال. والخاالت

 النبي لقي حين اإلسراء في الصحيح الحديث وھمه صحة على والدليل. وھم فقد المؤرخين من قبله كان إدريس إن قال ومن

 بالنبي مرحبا: " إدريس له وقال". الصالح واالبن الصالح بالنبي مرحبا: " آدم له فقال وإدريس آدم وسلم عليه هللا صلى

 ذلك دل الصالح واألخ له قال فلما. الصالح واالبن الصالح بالنبي مرحبا لقال لنوح أبا إدريس كان فلو". الصالح واألخ الصالح

 جواب وجاء:  عياض القاضي قال. ھذا بعد لمنصف كالم وال. أجمعين عليھم هللا صلوات ، نوح في معه يجتمع أنه على

 وعيسى موسى عن ذكر كما" الصالح باألخ" إدريس عن وقال". الصالح باالبن مرحبا" وآدم وإبراھيم كنوح ھھنا اآلباء

 جد إدريس أن المؤرخون ذكر قد:  المازري وقال. وسلم عليه هللا صلى يللنب باتفاق بأب ليس ممن ويحيى وھارون ويوسف

 من السالم عليه أخبر لما ؛ نوح قبل أنه النسابين قول يصح لم أيضا بعث إدريس أن على الدليل قام فإن. السالم عليھما نوح

 قال. مرسل غير نبيا كان إدريس أن يحمل أن وصح:  قالوا ما جاز دليل يقم لم الن ، بعث رسول أول نوحا أن آدم قول

. السالم عليه كنبينا كافة -  الحديث في قال كما - األرض ألھل نوح بعث اختص:  يقال بأن ھذا بين يجمع قد:  عياض القاضي

 لَِمنَ  إِْلَياسَ  َوإِنَّ {:  تعالى بقوله ھذا على بعضھم استدل وقد. وغيرھم ولوط وصالح وھود كموسى لقومه إدريس ويكون

 على سالم{ قرئ وقد. إدريس ھو إلياس إن:  قيل وقد]. 124 ، 123:  الصافات[} َتتَّقُونَ  أاَل لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ . ُمْرَسلِينَ الْ 

. االعتراض ھذا من ليسلم ؛ برسول ليس آدم أن إلى ذھب بطال بن الحسن أبا رأيت وقد:  عياض القاضي قال. }إْدَراِسين

 إلصالح مشھورة نوح بعثة تكون بأن ذلك ومجمع:  عطية ابن قال. رسوالن وإدريس آدم أن ىعل يدل الطويل ذر أبي وحديث

 .أعلم وهللا. الصفة ھذه على بعث نبي أول أنه فالمراد ؛ اإليمان على واإلھالك بالعذاب وحملھم الناس

:  عباس ابن وقال. سنة بثمانمائة مآد بعد:  الكلبي قال. سنة أربعين ابن وھو بعث السالم عليه نوحا أن عباس ابن عن وروي

 الناس كثر حتى. سنة ستين الطوفان بعد عاش ثم. التنزيل أخبر كما ؛ عاما خمسين إال سنة ألف يدعوھم قومه في وبقي

 وفي. سنة وخمسين ثالثمائة ابن وھو نوح بعث:  شداد بن عون وقال. سنة خمسين ابن وھو نوح بعث:  وھب وقال. وفشوا

 أرقم بن سليمان عن النقاش وذكر. السالم عليه نوح ذرية من اآلن الخلق جميع أن وغيره الترمذي:  الحديث كتب من كثير

 والزط والحبشة والزنج والھند والسند. نوح بن سام ولد من اليمن وأھل الشام وأھل والروم وفارس العرب أن:  الزھري عن



131 

 

 يافث ولد من كلھم والصقالبة ومأجوج ويأجوج الصين ووراء وبربر والترك. نوح بن حام ولد من أسود جلد وكل ، والنوبة

 .نوح ذرية كلھم والخلق. نوح بن

 على نعت. غيره إله لكم ما أي. وحمزة وعاصم عمرو وأبي نافع قراءة} َغْيُرهُ { برفع} َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{:  تعالى قوله

 الكسائي وقرأ. النصب وال الجر أعرف ما:  عمرو أبو قال. هللا إال إله من لكم ما أي ؛ إال بمعنى} غير{:  وقيل. الموضع

 كل في} غير{ نصب أجازا والفراء الكسائي أن غير ؛ بكثير وليس ، االستثناء على النصب ويجوز. الموضع على بالخفض

 :  وأنشد. وقضاعة أسد بني بعض لغة ھي:  الفراء قال. غيرك جاءني ما:  فأجازا. يتم لم أو الكالم تم} إالّ { فيه يحسن موضع

 قال أو ذات سحوق في حمامة...  ھتفت أن غير منھا الشرب يمنع لم

 نصب البصريين عند يجوز ال:  النحاس قال. ھھنا تقع ال إال ألن ؛ اإليجاب في ، غيرك جاءني يجوز وال:  الكسائي قال

 .اللحن أقبح من عندھم وذلك. الكالم يتم لم إذا} غير{

ا َقْوِمهِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  َقالَ { 62 -  60:  ياتاآل  َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  َولَِكنِّي َضاللةٌ  بِي لَْيسَ  َقْومِ  َيا َقالَ  ، ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي لََنَراكَ  إِنَّ
ِ  ِمنَ  َوأَْعلَمُ  لَُكمْ  َوأَْنَصحُ  َربِّي ِرَساالتِ  أَُبلُِّغُكمْ  ، اْلَعالَِمينَ   }َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَّ

 أي. عنه والذھاب ، الحق طريق عن العدول:  والضاللة والضالل". البقرة" في بيانه تقدم وقد. ورؤساھم القوم أشراف} اْلَمأَلُ {

 ھما:  وقيل. اإلبالغ من وبالتخفيف ، التبليغ من بالتشديد} أَُبلُِّغُكمْ {. الحق عن ضالل في واحد إله إلى دعائنا في لنراك إنا

. الغش بخالف ، المعاملة في الفساد شوائب من النية إخالص:  النصح} لَُكمْ  َوأَْنَصحُ {. وأكرمه كرمه مثل ؛ نلغتا واحد بمعنى

. النصيحة واالسم} لَُكمْ  َوأَْنَصحُ {:  تعالى هللا قال. أفصح بالالم وھو. ونصحا ونصاحة نصيحة له ونصحت نصحته:  يقال

. وغيره العسل من الخالص الناصح:  األصمعي قال. القلب نقي أي جيبال ناصح ورجل. نصحاء وقوم ، الناصح والنصيح

 والناصح. ناصح لك إنني انتصحني:  يقال. النصيحة على أقبل فالن وانتصح. نصح فقد خلص شيء وكل. الناصع مثل

 :  األعشى قال. الجلود أيضا والنصاحات. به يخاط السلك والنصاح. الخياط

 الربح نصاحات مدت ما مثل...  كلھم نشاوى الشرب فترى

 .تعالى هللا شاء إن" براءة" في معنى زيادة لھذا وسيأتي. طائر أيضا والربح. الفصيل وھو ، الربع في لغة الربح

ُكمْ  ِمنْ  ِذْكرٌ  َجاَءُكمْ  أَنْ  أََوَعِجْبُتمْ { 64 - 63:  اآليتان قُوا لُِيْنِذَرُكمْ  ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى َربِّ ُبوهُ  ، ُتْرَحُمونَ  لَُّكمْ َولَعَ  َولَِتتَّ  َفأَْنَجْيَناهُ  َفَكذَّ
ُبوا الَِّذينَ  َوأَْغَرْقَنا اْلفُْلكِ  فِي َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ُھمْ  بِآياتَِنا َكذَّ ً  َكاُنوا إِنَّ  }َعِمينَ  َقْوما

 على تدخل أن الواو سبيلو. للتقرير االستفھام ألف عليھا دخلت ، عطف واو ألنھا الواو فتحت} أََوَعِجْبُتمْ {:  تعالى قوله

:  وقيل. رجل لسان على أي} ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى{. ربكم من وعظ أي} ِذْكرٌ  َجاَءُكمْ  أَنْ {. لقوتھا األلف إال االستفھام حروف

 على أي. نسبه تعرفون أي ، منكم رجل على منزل ربكم من ذكر جاءكم أن المعنى:  وقيل رجل مع أي ،} َمعَ { بمعنى}َعلَى{
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 في تقدم وقد. جمعا ويكون واحدا يكون} الفُْلك{و. الطبع تنافر الجنس اختالف في كان فربما ملكا كان ولو. جنسكم من لرج

 .جاھل أي ، بكذا عم رجل:  يقال ، وقدرته تعالى هللا معرفة عن:  وقيل. قتادة قال ؛ الحق عن أي} َعِمينَ {و". البقرة"

َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َقالَ  ُھوداً  أََخاُھمْ  َعادٍ  َوإِلَى{ 65:  اآلية  }َتتَّقُونَ  أََفال َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ

ا َقْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َقالَ { 66:  اآلية ا َسَفاَھةٍ  فِي لََنَراكَ  إِنَّ  }اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ  لََنُظنُّكَ  َوإِنَّ

 }اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  َولَِكنِّي َسَفاَھةٌ  بِي لَْيسَ  َقْومِ  َيا َقالَ { 67:  اآلية

 }أَِمينٌ  َناِصحٌ  لَُكمْ  َوأََنا َربِّي ِرَساالتِ  أَُبلُِّغُكمْ { 68:  اآلية

ُكمْ  ِمنْ  ِذْكرٌ  َجاَءُكمْ  أَنْ  أََوَعِجْبُتمْ { 69:  اآلية  فِي َوَزاَدُكمْ  ُنوحٍ  َقْومِ  َبْعدِ  ِمنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  ذْ إِ  َواْذُكُروا لُِيْنِذَرُكمْ  ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى َربِّ
ِ  آالءَ  َفاْذُكُروا َبْسَطةً  اْلَخْلقِ   }ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

. لقبيلةا في أخاھم:  وقيل. أبيھم ابن أي عباس ابن قال. ھودا أخاھم عاد إلى وأرسلنا أي} ُھوداً  أََخاُھمْ  َعادٍ  َوإِلَى{:  تعالى قوله

 .آدم أبيھم بني من بشرا أي:  وقيل

 إرم بن عوص ابن ھو وعاد:  إسحاق ابن قال. نوح بن سام ولد من وعاد. صاحبھم أي ھودا أخاھم أن داود أبي مصنف وفي

 بن إرم بن عوص بن عاد بن الجلود بن رباح بن عبدهللا بن ھود ھو وھود. السالم عليه نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن

 ومن ، للقبيلة اسما جعله يصرفه لم من} َعادٍ {و. حسبا وأفضلھم نسبا أوسطھم من وكان. نبيا عاد إلى هللا بعثه. نوح بن سام

 ، أعجمي}ُھوداً {و. ألف بغير] 50:  النجم[} األولى عاد{ مسعود وابن أبي حرف وفي:  حاتم أبو قال. للحي اسما جعله صرفه

 ھود بين وكان. البدل على والنصب. يھود ھاد من مشتقا عربيا يكون أن يجوز وقد. أحرف ةثالث على ألنه ؛ لخفته وانصرف

 أھل وكانوا. عالج رمل ، الرمال ينزلون ، قبيلة عشرة ثالث روي فيما عاد وكانت. آباء سبعة المفسرون ذكر فيما ونوح

 بنواحي روي فيما وكانت. مفاوز علھافج عليھم هللا فسخط ، البالد أخصب بالدھم وكانت ، وعمارة وزروع بساتين

. ماتوا حتى بھا يزالوا فلم ، بمكة معه آمن بمن قومه أھلك حين ھود ولحق. األصنام يعبدون وكانوا ، اليمن إلى حضرموت

ا{  :  قال. عقل وخفة حمق في أي} َسَفاَھةٍ  فِي لََنَراكَ  إِنَّ

 اسمالنو الرياح مر أعاليھا...  تسفھت رماح اھتزت كما مشين

 الرأي بھا يراد أن ويجوز:  وقيل. البصر رؤية من ھي:  قيل نوح قصة وفي ھنا والرؤية". البقرة" في المعنى ھذا تقدم وقد

 .الظن أغلب ھو الذي

 من ، اللفظ على وخالئف ، والمعنى التذكير على خليفة جمع} ُخلََفاءَ } {ُنوحٍ  َقْومِ  َبْعدِ  ِمنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{:  تعالى قوله

 طوال أي ؛ طاء بعدھا ألن بالصاد} بصطة{ ويجوز} َبْسَطةً  اْلَخْلقِ  فِي َوَزاَدُكمْ {. نوح قوم بعد األرض سكان جعلھم بأن عليھم

 خلق على كانت الزيادة وھذه. ذراعا ستين وأقصرھم ، ذراع مائة أطولھم كان:  عباس ابن قال. الجسم وعظم الخلق في

 ، السباع فيھا يفرخ الرجل عين وكان ، عظيمة قبة مثل أحدھم رأس كان:  وھب قال. نوح قوم خلق على:  وقيل .آبائھم
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 لو حجارة من المصراعين يتخذ عاد قوم من الرجل كان أن:  قال ھريرة أبي عن حوشب بن شھر وروى. مناخرھم وكذلك

} هللاَِّ  آالءَ  َفاْذُكُروا{. فيھا فتدخل األرض برجله ليغمز أحدھم نكا وأن ، يطيقوه لم األمة ھذه من رجل خمسمائة عليھا اجتمع

 .تقدم} ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ {. وأنى وإنو وإني إنى واحدھا كاآلناء. وألى وإلو وإلي إلى واحدھا ، هللا نعم أي

َ  لَِنْعُبدَ  أَِجْئَتَنا َقالُوا{ 72 - 71 -  70:  اآليتان اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا بَِما َفأْتَِنا آَباُؤَنا َيْعُبدُ  َكانَ  امَ  َوَنَذرَ  َوْحَدهُ  هللاَّ  َقالَ  ، الصَّ
ُكمْ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  َوَقعَ  َقدْ  ْيُتُموَھا أَْسَماءٍ  فِي أَُتَجاِدلُوَننِي َوَغَضبٌ  ِرْجسٌ  َربِّ لَ  َما َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ ُ  َنزَّ  َفاْنَتِظُروا ُسْلَطانٍ  ِمنْ  بَِھا هللاَّ
ا بَِرْحَمةٍ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  َفأَْنَجْيَناهُ  ، اْلُمْنَتِظِرينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  إِنِّي ُبوا الَِّذينَ  َدابِرَ  َوَقَطْعَنا ِمنَّ  }ُمْؤِمنِينَ  َكاُنوا َوَما بِآياتَِنا َكذَّ

 أي والحكم القول وقع:  يقال. وجب أي وقع ومعنى} ُكمْ َعلَيْ  َوَقعَ  َقدْ {:  لھم فقال. منه وحذرھم به خوفھم الذي العذاب طلبوا

ا{:  ومثله!  وجب ْجزُ  َعلَْيِھمُ  َوَقعَ  َولَمَّ  ِمنَ  َدابَّةً  لَُھمْ  أَْخَرْجَنا َعلَْيِھمْ  اْلَقْولُ  َوَقعَ  َوإَِذا{. بھم نزل أي]. 134:  األعراف[} الرِّ

 يعني} أَْسَماءٍ  فِي أَُتَجاِدلُوَنِني{. الكفر بزيادة القلب على الرين رجسبال عني:  وقيل العذاب والرجس]. 82:  النمل[} اأْلَْرِض 

لَ  َما{. مختلفة أسماء لھا وكان ، عبدوھا التي األصنام ُ  َنزَّ  بمعنى ھنا فاالسم. عبادتھا في لكم حجة من أي} ُسْلَطانٍ  ِمنْ  ِبَھا هللاَّ

ْيُتمُ  أَْسَماءٌ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ { نظيره. المسمى  لھا وليس ، والالت واألعز العز من العزى مثل األسماء وھذه]. 23:  النجم[} وَھاَسمَّ

 .بقية لھم يبق لم أي. تقدم وقد. آخر} َداِبرَ {. شيء واإللھية العز من

ً  أََخاُھمْ  َثُمودَ  َوإِلَى{ 73:  اآلية َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َقالَ  َصالِحا َنةٌ  َجاَءْتُكمْ  َقدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ ُكمْ  ِمنْ  َبيِّ ِ  َناَقةُ  َھِذهِ  َربِّ  لَُكمْ  هللاَّ
ِ  أَْرِض  فِي َتأُْكلْ  َفَذُروَھا آَيةً  وَھا َوال هللاَّ  }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َفَيأُْخَذُكمْ  بُِسوءٍ  َتَمسُّ

 ، غيره وعبدوا هللا أمر خالفواف ؛ معايشھم من سعة في وكانوا ، جديس أخو وھو. نوح بن سام بن إرم بن عاد بن ثمود ھو

 وكانوا. ثمود بن حاذر بن عبيد بن كاشح بن آسف بن عبيد بن صالح وھو ، نبيا صالحا إليھم هللا فبعث. األرض في وأفسدوا

 قليل إال منھم. يتبعه وال شمط حتى تعالى هللا إلى فدعاھم حسبا وأفضلھم نسبا أوسطھم من صالح وكان. عربا قوما

 وھذا:  النحاس قال. أعجمي اسم ألنه ، ينصرف لم:  حاتم أبو وقال. للقبيلة اسما جعل ألنه} َثُمودَ { ينصرف لمو. مستضعفون

ُھمْ  َكَفُروا َثُمودَ  إِنَّ  أاَل{ القراء قرأ وقد. القليل الماء وھو الثمد من مشتق ألنه ؛ غلط . للحي اسم أنه على] 68:  ھود[} َربَّ

 وسيأتي. مائھا لقلة ثمود وسميت. نوح بن سام ولد من وھم. القرى وادي إلى والشام الحجاز بين الحجر ثمود مساكن وكانت

 .تعالى هللا شاء إن" الحجر" في بيانه

 ، كله الوادي ماء فيه تشرب يوم لھا فكان ؛ صلد حجر من سألوه حين الناقة لھم أخرج} آَيةً  لَُكمْ  هللاَِّ  َناَقةُ  َھِذهِ {:  تعالى قوله

 َيْومٍ  ِشْربُ  َولَُكمْ  ِشْربٌ  لََھا{:  تعالى هللا قال ؛ كرتھم على حاجتھم بقدر وكان. منه وأحلى ألذ قط يشرب لم لبنا مثله وتسقيھم

 التشريف معنى وفيه. الخالق إلى الخلق إضافة جھة على وجل عز هللا إلى الناقة وأضيفت]. 155:  الشعراء[} َمْعلُومٍ 

 .والتخصيص

ِ  أَْرِض  فِي َتأُْكلْ  ُروَھاَفذَ {:  تعالى قوله  .ومؤونتھا رزقھا عليكم ليس أي} هللاَّ
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أَُكمْ  َعادٍ  َبْعدِ  ِمنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{ 74:  اآلية ِخُذونَ  اأْلَْرِض  فِي َوَبوَّ ً  اْلِجَبالَ  َوَتْنِحُتونَ  قُُصوراً  ُسُھولَِھا ِمنْ  َتتَّ  ُبُيوتا
ِ  آالءَ  َفاْذُكُروا  }ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرِض  فِي َتْعَثْوا َوال هللاَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

أَُكمْ {:  تعالى قوله:  األولى  أي} قُُصوراً  ُسُھولَِھا ِمنْ  َتتَِّخُذونَ {. منازل األرض في بوأكم أي ، محذوف فيه} اأْلَْرِض  فِي َوَبوَّ

ً  اْلِجَبالَ  َوَتْنِحُتونَ {. موضع بكل القصور تبنون  كانت واألبنية السقوف فإن ؛ أعمارھم لطول الجبال في البيوت تخذواا} ُبُيوتا

 .يفعل فعل على جاء فلذلك ؛ الحلق حروف من حرف وفيه. لغة وھي ، الحاء بفتح الحسن وقرأ. أعمارھم فناء قبل تبلى

مَ حَ  َمنْ  قُلْ {:  وبقوله ، ونحوھا كالقصور الرفيع البناء أجاز من اآلية بھذه استدل:  الثانية ِ  ِزيَنةَ  رَّ  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَِّتي هللاَّ

يَِّباتِ  ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّ  بن لمحمد ذلك فذكر ؛ كثيرا ماال فيھا وأنفق دارا نبني سيرين بن لمحمد ابنا أن ذكر]. 32:  األعراف[} الرِّ

 أثر يرى أن أحب عبد على هللا أنعم إذا":  قال السالم عليه أنه وروي. ينفعه بناء الرجل يبني أن بأسا أرى ما:  فقال سيرين

 يجوز فإنه عظيم بمال جميلة جارية اشترى إذا أنه ترى أال. الحسنة والثياب ، الحسن البناء النعمة آثار ومن" . عليه النعمة

 أراد إذا: " السالم عليه بقوله واحتجوا. وغيره البصري الحسن منھم ، آخرون ذلك وكره. البناء فكذلك ؛ ذلك دون يكفيه وقد

 القيامة يوم به جاء يكفيه ما فوق بنى من: " قال السالم عليه أنه عنه آخر خبر وفي" . واللبن الطين في مال أھلك شرا بعبد هللا

 " .عنقه على يحمله

 أو انبني في كان ما إال وجل عز هللا على خلفھا فإن نفقة من المؤمن أنفق وما: " السالم عليه لقوله ؛ أقول بھذا:  قلت

 .الدارقطني وخرجه عبدهللا بن جابر رواه". معصية

 أخرجه" والماء الخبز وجلف عورته يواري وثوب يسكنه بيت الخصال ھذه سوى في حق آدم البن ليس: " السالم عليه وقوله

 .الترمذي

. فيه القول" عمران آل" في مضى وقد. عليھم منعم الكفار أن على يدل وھذا. نعمه أي} هللاَِّ  آالءَ  َفاْذُكُروا{:  تعالى قوله:  الثالثة

 .يعثو عثا من ال عثي من أخذه التاء بكسر} تعثوا{ األعمش وقرأ. لغتان والعثو والعثي} ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرِض  فِي َتْعَثْوا َوال{

ُ  َقالَ { 76 -  75:  اآليتان ً  أَنَّ  أََتْعلَُمونَ  ِمْنُھمْ  آَمنَ  لَِمنْ  فُوااْسُتْضعِ  لِلَِّذينَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمأَل  َربِّهِ  ِمنْ  ُمْرَسلٌ  َصالِحا
ا َقالُوا ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ  ، ُمْؤِمُنونَ  بِهِ  أُْرِسلَ  بَِما إِنَّ  }َكافُِرونَ  بِهِ  آَمْنُتمْ  بِالَِّذي إِنَّ

 ھم المستضعفين ألن ، األول من بدل الثاني} ِمْنُھمْ  آَمنَ  لَِمنْ  اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذينَ  َقْوِمهِ  نْ مِ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َقالَ {:  تعالى قوله

 .الكل من البعض بدل وھو. المؤمنون
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اَقةَ  َفَعَقُروا{ 79 - 77:  اآليات ِھمْ  أَْمرِ  َعنْ  َوَعَتْوا النَّ  َفأََخَذْتُھمُ  اْلُمْرَسلِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  نْ إِ  َتِعُدَنا بَِما اْئتَِنا َصالِحُ  َيا َوَقالُوا َربِّ
ْجَفةُ   ُتِحبُّونَ  ال َولَِكنْ  َلُكمْ  َوَنَصْحتُ  َربِّي ِرَسالَةَ  أَْبلَْغُتُكمْ  لََقدْ  َقْومِ  َيا َوَقالَ  َعْنُھمْ  َفَتَولَّى ، َجاثِِمينَ  َداِرِھمْ  فِي َفأَْصَبُحوا الرَّ

اِصِحينَ   }النَّ

اَقةَ  َفَعَقُروا{:  تعالى قوله . بالسيف قوائمه ضربت إذا:  الفرس وعقرت. النفس في يؤثر عضو قطع:  وقيل. الجرح العقر} النَّ

 .أدبرته إذا:  الدابة ظھر وعقرت. عقرى وخيل

 :  القيس امرؤ قال

 فانزل القيس امرأ يا بعيري عقرت...  معا بنا الغبيط مال وقد تقول

 وقد. الغالب في النحر سبب العقر ألن ؛ عقر للنحر قيل ثم ؛ البعير عرقوب كشف العقر:  القشيري قال وأدبرته جرحته أي

 هللا صلى هللا رسول خطب ؛ قال زمعة بن عبدهللا حديث من مسلم صحيح في ما أصحھا. أقوال على الناقة عاقر في اختلف

" زمعة أبي مثل رھطه في منيع عارم زعزي رجل لھا انبعث أشقاھا انبعث إذ: " فقال عقرھا الذي وذكر الناقة فذكر وسلم عليه

 إليه مال لما صالحا فحسدت ، ملكي لھا يقال امرأة إلى كان ملكھم إن:  وقيل. سالف بن قدار:  اسمه في وقيل. الحديث وذكر

 الناقة لجآوأ الرجالن وخرج. ففعلتا ؛ الناقة عقر واسأالھما تطيعاھما ال:  يعشقانھما خليالن لھما كان المرأتين وقالت ، الناس

 وانفرجت ثالثا فرغا منھا الناقة خرجت التي الصخرة إلى ولدھا وھو السقب وجاء. وقتالھا بسھم أحدھما ورماھا مضيق إلى

 ابن وقال". النمل" في بيانه يأتي ما على ؛ الناس على الزمان آخر في تخرج التي الدابة إنه:  ويقال. فيھا فدخل الصخرة

 برجله جره ثم ، قلبه فانتظم بسھم مصدع فرماه. ذؤاب وأخوه مصدع ، الناقة عقر كان ممن نفر ةأربع السقب أتبع:  إسحاق

:  وقيل. ثالثا رغا ولھذا ، أيام ثالثة عمركم من بقي إنه:  لھم قال صالحا فإن ؛ أصح واألول. معھا وأكلوه ، بأمه فألحقه

 بيانه يأتي ما على] 48:  النمل[} َرْھطٍ  ِتْسَعةُ  اْلَمِديَنةِ  فِي َوَكانَ {:  فيھم هللا قال الذين وھم ، رجال ثمانية ومعه عاقرھا عقرھا

 شرابھم، ليمزجوا الماء فأعوزھم يشربون وكانوا]. 29:  القمر. [} َفَعَقرَ  َفَتَعاَطى َصاِحَبُھمْ  َفَناَدْوا{ قوله معنى وھو". النمل" في

 .فعقرھا ؛ منھا الناس ألريحن:  لوقا الناس وترصد أحدھم فقام ، الناقة لبن يوم وكان

 الشديد:  العاتي والليل. يطع لم إذا فالن وتعتى. استكبر أي عتوا يعتو عتا. استكبروا أي} َربِِّھمْ  أَْمرِ  َعنْ  َوَعَتْوا{:  تعالى قوله

 .الخليل عن ؛ الظلمة

ْجَفةُ  َفأََخَذْتُھمُ {. بالعذا من أي} َتِعُدَنا بَِما اْئِتَنا َصالِحُ  َيا َوَقالُوا{:  تعالى قوله  شديدة صيحة كان:  وقيل. الشديدة الزلزلة أي} الرَّ

 رجفا يرجف الشيء رجف:  يقال. الصيحة فأخذتھم ثمود قصة في" ھود" سورة في ثمود قصة في كما ؛ قلوبھم خلعت

اِجَفةُ  فُ َتْرجُ  َيْومَ { تعالى قوله ومنه ؛ صوت مع حركة وأصله. حركته الشجر الريح وأرجفت. رجفانا  قال] 6:  النازعات[} الرَّ

 :  الشاعر

 ترجف بالقوم القوم مطايا وظلت...  وقته آن قد الحج رأيت ولما
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:  آخر موضع في وقال. دورھم في:  والمعنى ، الجنس طريق على وحد:  وقيل. بلدھم أي} َداِرِھمْ  فِي َفأَْصَبُحوا{:  تعالى قوله

 أي. الطائر يجثم كما ؛ ووجوھھم ركبھم على باألرض الصقين أي} َجاِثِمينَ {. منازلھم ي- ف أي] 67:  ھود[} ِدَياِرِھمْ  فِي{

 :  زھير قال. مجثم والموضع ، وشبھھا لألرنب الجثوم وأصل. العذاب شدة من خامدين صاروا

 مجثم كل من ينھضن وأطالؤھا...  خلفة يمشين واآلرام العين بھا

. قومه أصاب ما أصابه الحرم من خرج فلما ؛ هللا حرم في كان واحدا رجال إال ، ميتين فأصبحوا بالصاعقة احترقوا:  وقيل

 أنه ويحتمل. موتھم قبل ذلك قال أنه يحتمل} لَُكمْ  َوَنَصْحتُ  َربِّي ِرَسالَةَ  أَْبلَْغُتُكمْ  لََقدْ  َقْومِ  َيا{. منھم اليأس عند أي} َعْنُھمْ  َفَتَولَّى{

 أنتم ما: " فقال ؟ الجيف ھؤالء أتكلم:  فقيل" حقا ربكم وعد ما وجدتم ھل: " بدر لقتلى السالم هعلي كقوله ؛ موتھم بعد قال

 .نصحي تقبلوا لم أي} النَّاِصِحينَ  ُتِحبُّونَ  ال َولَِكنْ { عليه يدل. أظھر واألول" . الجواب على يقدرون ال ولكنھم منھم بأسمع

ً { 80:  اآلية  }اْلَعالَِمينَ  ِمنَ  أََحدٍ  ِمنْ  بَِھا َسَبَقُكمْ  َما اْلَفاِحَشةَ  أََتأُْتونَ  لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ  َولُوطا

 -:  مسائل أربع فيه

ً {:  تعالى قوله:  األولى :  النحاس وقال. ألصق أي ، بقلبي أليط ھذا:  قولھم من مشتق لوط:  الفراء قال} لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ  َولُوطا

 ؛ غلط وھذا:  قال. بالطين ملسته إذا لطت من مشتقا يكون أن يجوز لوطا أن -  الفراء عنيي -  النحويين بعض زعم الزجاج قال

 أحرف ثالثة على ألنه لخفته لوط صرف وإنما. البعد وھو السحق من إنه:  يقال فال ، كإسحاق تشتق ال األعجمية األسماء ألن

 ، ھذا من بقلبي أليط وھذا ، الحوض لطت فأما. العربية من وليس األعجمية األسماء من لوط:  النقاش قال. الوسط ساكن وھو

 بعثه. صرفت فلذلك خفيفة أنھا إال ، أعجمية أسماء ولوط نوح:  سيبويه قال. وإسحاق كإبراھيم أعجمي االسم ولكن. فصحيح

 يكون أن ويجوز. معطوفا فيكون المتقدمة} أَْرَسْلَنا{ بـ إما ونصبه. إبراھيم أخي ابن وكان ، سدوم تسمى أمة إلى تعالى هللا

 .واذكر بمعنى منصوبا

 َوال{:  تعالى هللا قال كما ؛ زنى أنھا ليبين الفاحشة باسم هللا ذكرھا. الذكور إتيان يعني} اْلَفاِحَشةَ  أََتأُْتونَ {:  تعالى قوله:  الثانية

َنى َتْقَرُبوا  فقال ؛ تحريمه على إجماعھم بعد ذلك فعل من على يجب يماف العلماء واختلف]. 32:  اإلسراء[} َفاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ  الزِّ

 ، محصنا كان إن يرجم:  أيضا عنه وروي. محتلما كان إن به المفعول يرجم وكذلك. يحصن لم أو أحصن ؛ يرجم:  مالك

 المحصن يعزر:  حنيفة أبو وقال. وغيرھم المسيب وابن والنخعي عطاء مذھب وھو. محصن غير كان إن ومؤدب ويحبس

 ِمنْ  ِحَجاَرةً  َعلَْيِھمْ  َوأَْمَطْرَنا{:  تعالى بقوله مالك احتج. عليه قياسا الزنى حد يحد:  الشافعي وقال. مالك عن وروي ؛ وغيره

يلٍ   إنما لوط قوم أن - أحدھما ؛ لوجھين فيھا حجة ال:  قيل فإن. فعلھم على وجزاء لھم عقوبة ذلك فكان]. 74:  الحجر[} ِسجِّ

:  قيل. الحدود باب من خروجھا على فدل ؛ فيھا دخل وكبيرھم صغيرھم أن:  الثاني. األمم كسائر والتكذيب لكفرا على عوقبوا

 وكان فاعل منھم فكان الثاني وأما. ھذه منھا ؛ بھا فأخذھم معاصي على كانوا أنھم عنھم أخبر سبحانه هللا فإن ؛ فغلط األول أما

 .عباده في وسنته هللا حكمة وھي. عليه يرالجماھ لسكوت الجميع فعوقب ، راض منھم
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 رسول أن والدارقطني والنسائي والترمذي ماجة وابن داود أبو روى وقد. أعلم وهللا. مستمرا الفاعلين على العقوبة أمر وبقي

 وعند. ماجة ابنو داود أبي لفظ" . به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 وقد. يرجم:  قال اللوطية على يوجد البكر في عباس ابن عن والدارقطني داود أبو وروى" . يحصنا لم أو أحصنا" الترمذي

 بن علي رأي وھو. بالنار لوط قوم عمل عمل حين الفجاءة يسمى رجال حرق أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن روي

 واستشارھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب بكر أبو جمع ذلك في بكر أبي إلى الوليد بن خالد كتب لما فإنه ؛ طالب أبي

 فاجتمع. بالنار يحرق أن أرى ، علمتم ما بھا هللا صنع واحدة أمة إال األمم من أمة به تعص لم الذنب ھذا إن:  علي فقال فيه؛

 ثم. فأحرقه بالنار يحرقه أن الوليد بن خالد إلى بكر أبو كتبف. بالنار يحرق أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب رأي

 زمن في أخذوا سبعة أن وروي. بالعراق القسري خالد أحرقھم ثم. الوليد بن ھشام أحرقھم ثم. زمانه في الزبير ابن أحرقھم

 وحد ، ماتوا حتى بالحجارة فرجموا الحرم من بھم فخرجوا بھم فأمر أحصنوا قد أربعة فوجد عنھم فسأل ؛ لواط في الزبير ابن

 ، أحق مالك إليه صار والذي:  العربي ابن قال. الشافعي ذھب ھذا وإلى. عليه ينكرا فلم عمر وابن عباس ابن وعنده ؛ الثالثة

 أال وجب غيرھا المعصية ھذه كانت فلما ؛ معلومة الزنى عقوبة:  قالوا بأن الحنفيون وتعلق. معتمدا وأقوى سندا أصح فھو

 يتعلق ال فرج في وطء فإنه وأيضا". وظلم تعدى فقد حد غير في حدا وضع من: " حديثا ھذا في ويأثرون. حدھا في كھايشار

 .حد به يتعلق فلم ؛ نسب ثبوت وال مھر وجوب وال ، إحصان وال إحالل به

 وفي. عبدالرحمن بن سلمة أبي عن منذرال ابن حكاه ؛ يقتالن:  وقيل. البھيمة وال ھو يقتل ال:  قيل فقد بھيمة أتى فإن:  الثالثة

 فاقتلوه بھيمة على وقع من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس ابن عن والدارقطني داود أبو رواه حديث الباب

 بھا عمل وقد لحمھا يؤكل أن كره أنه إال ، ذلك قال أراه ما:  قال ؟ البھيمة شأن ما:  عباس البن فقلنا" . معه البھيمة واقتلوا

 عزره وإن ، كثيرا ذلك فعل من هللا فليستغفر يثبت لم وإن ، يجب به فالقول ثابتا الحديث يك إن:  المنذر ابن قال. العمل ذلك

 من جاء ما مع المعنى لھذا مصلحة قتلھا فيكون ؛ مشوھا خلقا تلقي لئال البھيمة قتل إن:  قيل وقد. أعلم وهللا. حسنا كان الحاكم

. عطاء قال وكذا:  داود أبو قال. حد بالبھيمة زنى الذي على ليس:  قال عباس ابن عن داود أبو روى وقد. أعلم وهللا. السنة

. يحصن لم أو أحصن مائة يجلد:  الزھري وقال. الزاني بمنزلة ھو:  الحسن وقال. الحد به يبلغ وال يجلد أن أرى:  الحكم وقال

 وھذا ، الشافعي عن الرواية واختلفت. والحكم والنخعي عطاء عن وروي. يعزر أيالر وأصحاب وأحمد والثوري مالك وقال

 .له البھيمة تكون أن إال ، الحد عليه يقام:  زيد بن جابر وقال. الباب ھذا في مذھبه على أشبه

. لوط قوم قبل أمة في اللواط يكن لم أي ، جنسال الستغراق} ِمنَ } {اْلَعالَِمينَ  ِمنَ  أََحدٍ  ِمنْ  ِبَھا َسَبَقُكمْ  َما{:  تعالى قوله:  الرابعة

 إلى دعاھم بأن عملھم أصل كان إبليس أن النقاش وحكى. القرآن به ورد ما والصدق. قبلھم كان ذلك أن يزعمون والملحدون

 ابن وروى .ببعض بعضھم يفعله يكن ولم ، بالغرباء ذلك يفعلون كانوا:  الحسن قال. بعضا بعضھم ينكح فكان ، هللا لعنه نفسه

 وقال" . لوط قوم عمل أمتي على أخاف ما أخوف إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عبدهللا بن جابر عن ماجة

 .والحمار الخنزير إال لوط قوم عمل يعمل الدواب من شيء ليس:  سيرين بن محمد
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ُكمْ { 81:  اآلية َجالَ  لََتأُْتونَ  إِنَّ َساءِ  ُدونِ  ِمنْ  َشْھَوةً  الرِّ  }ُمْسِرفُونَ  َقْومٌ  أَْنُتمْ  َبلْ  النِّ

ُكمْ {:  تعالى قوله  إدخال يحسن فلم ، المذكورة للفاحشة تفسيرا ، مكسورة واحدة بھمزة الخبر على وحفص نافع قرأ} إِنَّ

 ما ألن ذلك وحسن ، خالتوبي معناه الذي االستفھام لفظ على بھمزتين الباقون وقرأ. قبله مما بعده ما يقطع ألنه عليه االستفھام

} اْلَخالُِدونَ  َفُھمُ  ِمتَّ  أََفإِنْ {:  وجل عز بقوله واحتجوا ؛ وغيرھما والنسائي عبيد أبو األول واختار. مستقل كالم وبعده قبله

 من وھذا. انقلبتم يقل ولم] 144 : عمران آل[} أَْعَقاِبُكمْ  َعلَى اْنَقلَْبُتمْ  قُتِلَ  أَوْ  َماتَ  أََفإِنْ {:  وقال. أفھم يقل ولم] 34:  األنبياء[

 يكون أن يجوز فال ؛ والخبر كالمبتدأ واحد شيء بمنزلة وجوابه الشرط ألن ؛ يشتبھان ال بما شيئين شبھا ألنھما الغلط أقبح

 ستفھمت أن فلك ، جملتان فيھا السالم عليه لوط وقصة. أمنطلق أزيد يجوز ال كما ، أفھم مت أفإن:  يجوز فال. استفھامان فيھما

 تشتھونھم أي ، المصدر على نصب} َشْھَوةً { وغيرھما ومكي النحاس واختاره ، وسيبويه الخليل قول ھذا. منھما واحدة كل عن

 في] 166:  الشعراء[} َعاُدونَ  َقْومٌ  أَْنُتمْ  َبلْ { نظيرة} ُمْسِرفُونَ  َقْومٌ  أَْنُتمْ  َبلْ {. الحال موضع في مصدرا يكون أن ويجوز. شھوة

 .الفاحشة ھذه الشرك إلى جمعكم

ُھمْ  َقْرَيتُِكمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوُھمْ  َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  َقْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َوَما{ 83 - 82:  اآليتان  إاِلَّ  َوأَْھلَهُ  َفأَْنَجْيَناهُ  ، َيَتَطھَُّرونَ  أَُناسٌ  إِنَّ
 }اْلَغابِِرينَ  ِمنَ  َكاَنتْ  اْمَرأََتهُ 

. المأتى ھذا في اإلتيان عن} َيَتَطھَُّرونَ { ومعنى. وأتباعه لوطا أي} أَْخِرُجوُھمْ  َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  َقْوِمهِ  َجَوابَ  نَ َكا َوَما{:  تعالى قوله

 ابن قال ؛ هللا عذاب في الباقين أي} اْلَغاِبِرينَ  ِمنَ {. عيب بغير وهللا عابوھم:  قتادة قال. اإلثم عن تنزه أي الرجل تطھر:  يقال

 والباقي. معجمة غير بالعين عابر الماضي:  قوم وقال. األضداد من وھو. بقي إذا وغبر ، مضى إذا الشيء غبر. دةوقتا عباس

 لطول:  وقيل النجاة عن الغائبين من أي} اْلَغاِبِرينَ  ِمنَ {:  الزجاج وقال. المجمل في فارس ابن حكاه. معجمة بالغين غابر

 الغابر يكون أن اللغة في واألكثر. ھرمت قد أنھا أي ؛ المعمرين من المعنى أن لىإ يذھب عبيدة وأبو:  النحاس قال. عمرھا

 :  الراجز قال ؛ الباقي

 غبر وما مضى ما اإلله له...  غفر أن مذ محمد ونى فما

 }اْلُمْجِرِمينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ  َمَطراً  َعلَْيِھمْ  َوأَْمَطْرَنا{ 84:  اآلية

 فاقتلعھا مدائنھم تحت جناحه فأدخل السالم عليه ، جبريل أمر ثم] 81:  ھود[} اللَّْيلِ  ِمنَ  ِبقِْطعٍ { هللا وصف كما هبأھل لوط سرى

:  قيل ، سجيل من حجارة عليھم وأمطرت ، سافلھا عاليھا جعل ثم ، الكالب ونباح الديكة صياح السماء أھل سمع حتى ورفعھا

 أربعمائة فيھا خمس:  وقيل. قرى أربع ذكر فيما وكانت. فقتلھا حجر معه وكانت ، لوط امرأة وأدرك. منھم غاب من على

 .تعالى هللا شاء إن ، ھذا من بأبين لوط قصة" ھود" سورة في وسيأتي. ألف
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ً  أََخاُھمْ  َمْدَينَ  َوإِلَى{ 86 -  85:  اآلية َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َقالَ  ُشَعْيبا َنةٌ  َجاَءْتُكمْ  َقدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ ُكمْ  ِمنْ  َبيِّ  اْلَكْيلَ  َفأَْوفُوا َربِّ
 بُِكلِّ  َتْقُعُدوا َوال ، ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ  إِْصالِحَھا َبْعدَ  اأْلَْرِض  فِي ُتْفِسُدوا َوال أَْشَياَءُھمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسوا َوال َواْلِميَزانَ 

ونَ  ُتوِعُدونَ  ِصَراطٍ  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَتُصدُّ ً  َوَتْبُغوَنَھا بِهِ  آَمنَ  َمنْ  هللاَّ َرُكمْ  َقلِيالً  ُكْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا ِعَوجا  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َواْنُظُروا َفَكثَّ
 }اْلُمْفِسِدينَ 

ُ  َيْحُكمَ  َحتَّى َفاْصبُِروا ُيْؤِمُنوا لَمْ  َوَطائَِفةٌ  بِهِ  أُْرِسْلتُ  بِالَِّذي آَمُنوا ِمْنُكمْ  َطائَِفةٌ  َكانَ  َوإِنْ { 87:  اآلية  َخْيرُ  َوُھوَ  َبْيَنَنا هللاَّ
 }اْلَحاِكِمينَ 

 -:  مسائل أربع فيه

 ولد من ھم:  وقيل. وتميم بكر:  يقال كما قبيلة اسم:  وقيل. وقطر بلد اسم:  مدين في قيل} َمْدَينَ  َوإِلَى{:  تعالى قوله:  األولى

 أو للقبيلة اسما رآه ومن. أعجمي معرفة ألنه يصرفه لم رجل اسم مدين أن رأى فمن. السالم عليه الخليل إبراھيم بن ينمد

 في واختلف. لوط بنت زوج كان:  مكي وقال. لوط بنت ابن كان أنه ويروى:  المھدوي قال. يصرفه بأال أحرى فھو األرض

 اسمه وكان. السالم عليه إبراھيم بن مدين ابن يشجر بن ميكيل ابن ھو يبوشع:  وغيرھما إسحاق وابن عطاء فقال ؛ نسبه

. إبراھيم بن مدين بن يوبب بن عيفاء بن شعيبا أن القطامي بن الشرقي وزعم. لوط بنت ميكائيل وأمه. بيروت بالسريانية

. شعب أو شعب تصغير يبوشع. إبراھيم بن إسحاق بن يعقوب بن الوى بن يشجر بن جزى بن شعيبا أن سمعان ابن وزعم

 ؛ أعمى وكان. أعلم وهللا. إبراھيم بن مدين بن ثابت بن عيفاء بن صفوان بن شعيب:  وقيل. يوبب بن شعيب ھو:  قتادة وقال

ا{:  قومه قال ولذلك ً  فِيَنا لََنَراكَ  َوإِنَّ  أھل قومه وكان. قومه مراجعته لحسن األنبياء خطيب:  له يقال وكان]. 91:  ھود[} َضِعيفا

 .والميزان للمكيال وبخس با كفر

:  وقيل. القرآن في معجزة له يذكر ولم. بالرسالة شعيب مجيء وھو ، بيان أي} َربُِّكمْ  ِمنْ  َبيَِّنةٌ  َجاَءْتُكمْ  َقدْ {:  تعالى قوله

 .األنبياء قصص في الكسائي ذكر فيما معجزته

 بالتعييب السلعة في يكون وھو. النقص البخس} أَْشَياَءُھمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسوا َوال ِميَزانَ َوالْ  اْلَكْيلَ  َفأَْوفُوا{:  تعالى قوله:  الثانية

 ، بالباطل المال أكل من ذلك وكل. منه والنقصان الكيل في التزيد في واالحتيال ، القيمة عن المخادعة أو ، فيھا والتزھيد

 .الوكيل ونعم هللا وحسبنا جميعھم على وسالمه هللا صلوات لرسلا ألسنة على والسالفة المتقدمة األمم في عنه منھي وذلك

. وجليله الفساد دقيق يعم لفظ وھو. } َتْبَخُسوا َوال{ على عطف} إِْصالِحَھا َبْعدَ  اأْلَْرِض  فِي ُتْفِسُدوا َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة

. الدماء فيھا وتسفك المحارم فيھا وتستحل بالمعاصي افيھ يعمل رسوال شعيبا هللا يبعث أن قبل األرض كانت:  عباس ابن قال

 .صالحھم فھو قومه إلى بعث نبي وكل. األرض صلحت هللا إلى ودعاھم شعيبا هللا بعث فلما. فسادھا فذلك:  قال

 ، هللا طاعة إلى يؤدي الذي الطريق عن والصد بالطرق القعود عن نھاھم} ِصَراطٍ  ِبُكلِّ  َتْقُعُدوا َوال{:  تعالى قوله:  الرابعة

 وقتادة عباس ابن قال ؛ معان ثالثة على الطرق على قعودھم معنى في العلماء واختلف. آمن من العذاب يوعدون وكانوا

 إنه:  ويقولون ويصدونه إليه المجيء أراد من فيتوعدون شعيب إلى المفضية الطرقات على يقعدون كانوا:  والسدي ومجاھد
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 عن نھي ھذا:  ھريرة أبو وقال. اآلية ظاھر وھذا. وسلم عليه هللا صلى النبي مع تفعله قريش كانت كما ؛ إليه تذھب فال كذاب

 بي أسري ليلة رأيت: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. فعلھم من ذلك وكان ؛ السلب وأخذ ، الطريق قطع

 يقعدون أمتك من لقوم مثل ھذا قال جبريل يا ھذا ما قلتف خرقته إال شيء وال شقته إال ثوب بھا يمر ال الطريق على خشبة

 ، والمحاربين اللصوص في القول مضى وقد. اآلية} ُتوِعُدونَ  ِصَراطٍ  ِبُكلِّ  َتْقُعُدوا َوال{ – تال ثم - فيقطعونه الطريق على

 من شرعا يلزمھم ال ما يأخذون نالذي المكاسون ھؤالء اليوم ومثلھم. متقبلين عشارين كانوا:  أيضا السدي وقال.  والحمد

 الطرق في والمترتبون. والمالھي والمواريث الزكاة من أصله ضمان يجوز ال ما فضمنوا ؛ والجبر بالقھر المالية الوظائف

 وظلم غصب فإنه ؛ وأفحشھا وأكبرھا الذنوب أعظم من وھو. البالد سائر في به وعمل الوجود في كثر قد مما ذلك غير إلى

 إليه وإنا  فإنا ، للقضاء والحكم الشرع تضمين وأعظمه ، له وإقرار عليه ودوام به وعمل للمنكر وإذاعة الناس على وعسف

 في المال شأن في النھي من تقدم ما التأويل ھذا يعضد. اسمه إال الدين من وال ، رسمه إال اإلسالم من يبق لم!  راجعون

 .والبخس واألكيال الموازين

 القعود رأى من قول في شعيب إلى يعود وأن ، تعالى هللا اسم على يعود أن يحتمل} ِبهِ { في الضمير} ِبهِ  آَمنَ  َمنْ {:  تعالى قوله

ً {. السبيل على يعود وأن ، للصد الطريق على . األجرام في وفتحھا. المعاني في العين كسر:  والزجاج عبيدة أبو قال} ِعَوجا

 أمرا ھذا ليس} َفاْصبُِروا{. فأغناكم فقراء كنتم أي. الفقر بعد بالغنى كثركم أو ، عددكم كثر أي} َفَكثََّرُكمْ  َقلِيالً  ُكْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{

 .كانت:  قال اللفظ راعى ولو ، المعنى على فذكر} ِمْنُكمْ  َطاِئَفةٌ  َكانَ  َوإِنْ {:  وقال. وتھديد وعيد ولكنه ، الكفر على بالمقام

 ِملَّتَِنا فِي لََتُعوُدنَّ  أَوْ  َقْرَيتَِنا ِمنْ  َمَعكَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُشَعْيبُ  َيا لَُنْخِرَجنَّكَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َقالَ { 89 - 88:  اآلية
ا أََولَوْ  َقالَ  ِ  َعلَى اْفَتَرْيَنا َقدِ  ، َكاِرِھينَ  ُكنَّ ً  هللاَّ اَنا إِذْ  َبْعدَ  مْ ِملَّتِكُ  فِي ُعْدَنا إِنْ  َكِذبا ُ  َنجَّ  أَنْ  إاِلَّ  فِيَھا َنُعودَ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َوَما ِمْنَھا هللاَّ

ُ  َيَشاءَ  َنا هللاَّ َنا َوِسعَ  َربُّ ً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َربُّ ِ  َعلَى ِعْلما ْلَنا هللاَّ َنا َتَوكَّ  }اْلَفاتِِحينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  بِاْلَحقِّ  َقْوِمَنا َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْفَتحْ  َربَّ

 تقدم} ِملَِّتَنا فِي لََتُعوُدنَّ  أَوْ  َقْرَيِتَنا ِمنْ  َمَعكَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُشَعْيبُ  َيا لَُنْخِرَجنَّكَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َقالَ {:  تعالى قوله

 لتعودن أي 0 الكفر على به اإليمان قبل شعيب أتباع كان:  وقيل ملتنا إلى لتصيرن أي} ِملَِّتَنا فِي لََتُعوُدنَّ  أَوْ { ومعنى. معناه

 وإن ، صار أي ، مكروه فالن من إلي عاد:  يقال ؛ االبتداء بمعنى العود يكون أن يجوز:  الزجاج قال. قبل من كنتم كما إلينا

 ، عليه تجبروننا كارھين كنا ولو أي} َكاِرِھينَ  نَّاكُ  أََولَوْ {:  شعيب لھم فقال. منه ذلك لحقني أي ، ذلك قبل مكروه سبقه يكن لم

 .عظيما أتيتم ھذا فعلتم إن أي. ملتكم في العود أو الوطن من الخروج على أي

ً  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرْيَنا َقدِ {:  تعالى قوله اَنا إِذْ  َبْعدَ  ِملَِّتُكمْ  فِي ُعْدَنا إِنْ  َكِذبا ُ  َنجَّ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َوَما{. ملتھم إلى دالعو من إياس} ِمْنَھا هللاَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  فِيَھا َنُعودَ  َنا هللاَّ  وما أي ؛ السنة أھل قول وھذا:  قال ، وجل عز هللا بمشيئة إال أي:  الزجاج إسحاق أبو قال} َربُّ

:  قال كما ؛ وجل عز  التسليم جھة على ھنا ءاالستثنا:  وقيل. منقطع فاالستثناء. ذلك هللا يشاء أن إال الكفر إلى العود منا يقع

َِّ  إاِلَّ  َتْوفِيقِي َوَما{ َنا َوِسعَ { بعده أن ھذا على والدليل]. 88:  ھود[} ِبا ً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َربُّ ْلَنا هللاَِّ  َعلَى ِعْلما  ال كقولك ھو:  وقيل. } َتَوكَّ

 .الخياط سم في يلج ال والجمل ، أبدا يبيض ال والغراب .الخياط سم في الجمل يلج وحتى ، الغراب يبيض حتى أكلمك
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َنا َوِسعَ {:  تعالى قوله ً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َربُّ ً {. يكون وما كان ما علم أي} ِعْلما } فِيَھا َنُعودَ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َوَما{. التمييز على نصب} ِعْلما

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { .غيرھا إلى رينمھاج قريتكم من نخرج بل ، مجاورتنا كرھتم أن بعد القرية في أي  ؛ بعد وفيه. إليھا ردنا} هللاَّ

 .القرية في عاد يقال وال للقرية عاد:  يقال ألنه

ِ  َعلَى{:  تعالى قوله ْلَنا هللاَّ َنا{. موضع غير في تقدم وقد. اعتمدنا أي} َتَوكَّ  هللا بعثه:  ادةقت قال} ِباْلَحقِّ  َقْوِمَنا َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْفَتحْ  َربَّ

 كفرھم في قومه تمادي طال فلما ، الصالة كثير شعيب وكان:  عباس ابن قال. األيكة وأصحاب ، مدين أھل:  أمتين إلى

َنا{:  فقال عليھم دعا ، صالحھم من ويئس ، وغيھم  دعاءه هللا تجابفاس} اْلَفاِتِحينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  ِباْلَحقِّ  َقْوِمَنا َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْفَتحْ  َربَّ

 .بالرجفة فأھلكھم

َبْعُتمْ  لَئِنِ  َقْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َوَقالَ { 93- 92 - 91 -  90:  اآلية ً  اتَّ ُكمْ  ُشَعْيبا ْجَفةُ  َفأََخَذْتُھمُ  ، لََخاِسُرونَ  إِذاً  إِنَّ  الرَّ
ُبو الَِّذينَ  ، َجاثِِمينَ  َداِرِھمْ  فِي َفأَْصَبُحوا ً  اَكذَّ ُبوا الَِّذينَ  فِيَھا َيْغَنْوا لَمْ  َكأَنْ  ُشَعْيبا ً  َكذَّ  }اْلَخاِسِرينَ  ُھمُ  َكاُنوا ُشَعْيبا

 }َكافِِرينَ  َقْومٍ  َعلَى آَسى َفَكْيفَ  لَُكمْ  َوَنَصْحتُ  َربِّي ِرَساالتِ  أَْبلَْغُتُكمْ  لََقدْ  َقْومِ  َيا َوَقالَ  َعْنُھمْ  َفَتَولَّى{ 93:  اآلية

َبْعُتمْ  لَِئنِ {. دونھم لمن قالوا أي} َقْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َوَقالَ {:  تعالى قوله ً  اتَّ ُكمْ  ُشَعْيبا . ھالكون أي} لََخاِسُرونَ  إِذاً  إِنَّ

ْجَفةُ  َفأََخَذْتُھمُ {  .يأتي ما على ، بالظلة أھلكوا األيكة وأصحاب. الصيحة:  وقيل. الزلزلة أي} الرَّ

ُبوا الَِّذينَ {:  ىتعال قوله ً  َكذَّ  صاروا شعيبا كذبوا الذين أي ؛ مستأنف كالم ھذا قيل:  الجرجاني قال} فِيَھا َيْغَنْوا لَمْ  َكأَنْ  ُشَعْيبا

. فيھا مقامھم طال أي دارھم في القوم وغني. به أقمت إذا بالمكان غنيت :  يقال ؛ يقيموا} َيْغَنْوا{. موتى يزالوا لم كأنھم

 :  لبيد قال. المغاني والجمع ؛ المنزل:  والمغنى

 خلود اللجوج للنفس كان لو...  داحس مجرى قبل ستا وغنيت

 :  طي حاتم وقال

 واليسر العسر أيامه في الدھر كما...  والغنى بالتصعلك زمانا غنينا

 الدھر بكأسھما سقاناه وكال...  وغلظة لينا الدھر صروف كسبنا

 الفقر بأحسابنا أزرى وال غنانا...  قرابة ذي على بغيا زادنا فما

ُبوا الَِّذينَ { ً  َكذَّ : قالوا ولما. وتفخيمه األمر لتعظيم وإعادة والتوبيخ الذم في مبالغة وھو ، خطاب ابتداء} اْلَخاِسِرينَ  ُھمُ  َكاُنوا ُشَعْيبا

 .القول ھذا قالوا الذين ھم الخاسرون هللا قال خاسر شعيبا اتبع من

 .آس وأنا ، أسى آسى الشيء على أسيت. أحزن أي} َكافِِرينَ  َقْومٍ  لَىعَ  آَسى َفَكْيفَ {
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اءِ  بِاْلَبأَْساءِ  أَْھلََھا أََخْذَنا إاِلَّ  َنبِيٍّ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي أَْرَسْلَنا َوَما{ 95 -  94:  اآليتان رَّ ُعونَ  لََعلَُّھمْ  َوالضَّ رَّ ْلَنا ُثمَّ  ، َيضَّ َئةِ  َمَكانَ  َبدَّ يِّ  السَّ
اءُ  آَباَءَنا َمسَّ  َقدْ  َوَقالُوا َعَفْوا َحتَّى َسَنةَ اْلحَ  رَّ اءُ  الضَّ رَّ  }َيْشُعُرونَ  ال َوُھمْ  َبْغَتةً  َفأََخْذَناُھمْ  َوالسَّ

اءِ  ِباْلَبأَْساءِ {. أخذناھم إال أھلھا فكذب وھو ، إضمار فيه} َنِبيٍّ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى قوله رَّ ُعونَ  لََعلَُّھمْ  َوالضَّ رَّ } َيضَّ

ْلَنا ُثمَّ {. فيه القول تقدم يَِّئةِ  َمَكانَ  َبدَّ  ابن وقال. عباس ابن عن ؛ كثروا أي} َعَفْوا َحتَّى{ .خصبا بالجدب أبدلناھم أي} اْلَحَسَنةَ  السَّ

 فلم والرخاء بالشدة أخذھم أنه ىتعال هللا أعلم. درس:  وعفا. كثر:  عفا:  األضداد من:  وعفا. وأوالدھم أموالھم كثرت:  زيد

اءُ  آَباَءَنا َمسَّ  َقدْ  َوَقالُوا{. يشكروا ولم يزدجروا رَّ اءُ  الضَّ رَّ  .حسرة أكثر ليكون فجأة أي} َبْغَتةً  َفأََخْذَناُھمْ {. مثلھم فنحن} َوالسَّ

َقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْھلَ  أَنَّ  َولَوْ { 96:  اآلية َماءِ  ِمنَ  َبَرَكاتٍ  َعلَْيِھمْ  لََفَتْحَنا َواتَّ ُبوا َولَِكنْ  َواأْلَْرِض  السَّ  َكاُنوا بَِما َفأََخْذَناُھمْ  َكذَّ
 }َيْكِسُبونَ 

" البقرة" في مضى وقد. جمعته إذا الماء قريت من. فيھا الناس الجتماع قرية للمدينة يقال} اْلقَُرى أَْھلَ  أَنَّ  َولَوْ {:  تعالى قوله

َقْوا{ .صدقوا أي} آَمُنوا{. مستوفى َماءِ  ِمنَ  َبَرَكاتٍ  َعلَْيِھمْ  لََفَتْحَنا{. الشرك أي} َواتَّ  في وھذا. والنبات المطر يعني} َواأْلَْرِض  السَّ

 إذ نوح عن أخبر أنه ترى أال. لذنوبھم تكفيرا ويكون العيش بضيق المؤمنون يمتحن قد إذ. ذكرھم جرى الخصوص على أقوام

َماءَ  ُيْرِسلِ . َغفَّاراً  َكانَ  إِنَّهُ  مْ َربَّكُ  اْسَتْغفُِروا{ لقومه قال  ُيْرِسلِ  إِلَْيهِ  ُتوُبوا ُثمَّ { ھود وعن] 11 ، 10:  نوح[} ِمْدَراراً  َعلَْيُكمْ  السَّ

َماءَ  ُبوا َولَِكنْ { عليه يدل. التخصيص على والخصب المطر فوعدھم]. 52:  ھود[} ِمْدَراراً  َعلَْيُكمْ  السَّ  َكاُنوا اِبمَ  َفأََخْذَناُھمْ  َكذَّ

 .يكذبوا ولم صدقوا والمؤمنون. الرسل كذبوا أي} َيْكِسُبونَ 

ً  َبأُْسَنا َيأْتَِيُھمْ  أَنْ  اْلقَُرى أَْھلُ  أََفأَِمنَ { 98 - 97:  اآليتان  َوُھمْ  ُضحىً  َبأُْسَنا َيأْتَِيُھمْ  أَنْ  اْلقَُرى أَْھلُ  أََوأَِمنَ  ، َنائُِمونَ  َوُھمْ  َبَياتا
 }َيْلَعُبونَ 

 بالقرى والمراد]. 50:  المائدة[} اْلَجاِھلِيَّةِ  أََفُحْكمَ {:  نظيره. للعطف والفاء ، لإلنكار االستفھام} اْلقَُرى أَْھلُ  أََفأَِمنَ {:  تعالى قوله

ً {. عذابنا أي} َبأُْسَنا َيأِْتَيُھمْ {. القرى جميع في عام ھو:  وقيل وسلم عليه هللا صلى محمدا كذبوا ألنھم ؛ حولھا وما مكة  أي} َبَياتا

 ؛ اإلباحة معنى على ، للعطف الواو بإسكان عامر وابن الحرميان قرأه} َبأُْسَنا َيأْتَِيُھمْ  أَنْ  اْلقَُرى أَْھلُ  أََوأَِمنَ } {َناِئُمونَ  َوُھمْ { ليال

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{ مثل  من الضروب ھذه أمنوا أو:  نىوالمع. سيرين ابن أو الحسن جالس]. 24:  اإلنسان[} َكفُوراً  أَوْ  آِثما

 .اآلخر تأمنوا لم منھا ضربا أمنتم إن أي. العقوبات

 العطف واو جعلھا. بعدھا بھمزة بفتحھا الباقون وقرأ. عمرا أو زيدا ضربت:  كقولك ، الشيئين ألحد} أو{ يكون أن ويجوز

 ال فيما وھم أي} َيْلَعُبونَ  َوُھمْ  ُضحىً { ومعنى]. 100:  بقرةال[} َعْھداً  َعاَھُدوا أََوُكلََّما{ نظيره ؛ االستفھام ألف عليھا دخلت

 واللعب ، معروف اللعب. الصحاح وفي. النحاس ذكره ، العب عليه يجدي وال يضره فيما كان من لكل يقال ؛ عليھم يجدي

 .لعوب وجارية. المصدر بالفتح والتلعاب ، اللعب كثير:  تلعابة ورجل. أخرى بعد مرة لعب:  وتلعب. يلعب لعب وقد. مثله

ِ  َمْكرَ  أََفأَِمُنوا{ 99:  اآلية ِ  َمْكرَ  َيأَْمنُ  َفال هللاَّ  }اْلَخاِسُرونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ  هللاَّ

ِ  َمْكرَ  أََفأَِمُنوا{:  تعالى قوله  .والصحة بالنعمة استدراجه مكره:  وقيل. مكرھم على وجزاءه عذابه أي} هللاَّ



143 

 

 ال َفُھمْ  قُلُوبِِھمْ  َعلَى َوَنْطَبعُ  بُِذُنوبِِھمْ  أََصْبَناُھمْ  َنَشاءُ  لَوْ  أَنْ  أَْھلَِھا َبْعدِ  ِمنْ  اأْلَْرضَ  َيِرُثونَ  لِلَِّذينَ  َيْھدِ  أََولَمْ { 100:  اآلية
 }َيْسَمُعونَ 

 أي} ِبُذُنوِبِھمْ { أخذناھم أي} ْبَناُھمْ أَصَ {. حولھم ومن مكة كفار يريد} اأْلَْرضَ  َيِرُثونَ  لِلَِّذينَ {. يبين أي} َيْھدِ  أََولَمْ {:  تعالى قوله

 فوقع ، ونطبع نصيبھم أي ، أصبنا على معطوف ھو:  وقيل. مستأنف فھو ؛ نطبع ونحن أي} َوَنْطَبعُ {. وتكذيبھم بكفرھم

 .المستقبل موقع الماضي

َناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َولََقدْ  أَْنَبائَِھا ِمنْ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  اْلقَُرى تِْلكَ { 101:  اآلية ُبوا بَِما لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َفَما بِاْلَبيِّ  َكَذلِكَ  َقْبلُ  ِمنْ  َكذَّ
ُ  َيْطَبعُ   }اْلَكافِِرينَ  قُلُوبِ  َعلَى هللاَّ

 أي} َنقُصُّ {. الذكر المتقدمة وشعيب وھود ولوط وعاد نوح قرى وھي ؛ أھلكناھا التي القرى ھذه أي} اْلقَُرى ِتْلكَ {:  تعالى قوله

 أولئك كان فما أي} لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َفَما{. والمسلمين السالم عليه للنبي تسلية وھي. أخبارھا من أي} أَْنَباِئَھا ِمنْ  َعلَْيكَ {. نتلو

وا َولَوْ { نظيره. مجاھد قاله ؛ أحييناھم لو ھالكھم بعد ليؤمنوا الكفار  كان:  ربيعوال عباس ابن وقال]. 28:  األنعام[} لََعاُدوا ُردُّ

ُبوا بَِما{. بالرسل يؤمنون ال أنھم الميثاق عليھم أخذ يوم تعالى هللا علم في  ظھر من أخرجھم حين الميثاق يوم يريد} َقْبلُ  ِمنْ  َكذَّ

 سألوا:  وقيل. حقيقة اآلن ليؤمنوا يكونوا فلم كرھا الميثاق عليھم أخذ يوم آمنوا:  السدي قال. طوعا ال كرھا فآمنوا آدم

لَ  ِبهِ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  َكَما{ نظيره. المعجزة رؤية قبل من به كذبوا بما ليؤمنوا كانوا ما رأوھا فلما ، عجزاتالم ةٍ  أَوَّ :  األنعام. [} َمرَّ

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ {]. 110  الكافرين قلوب على هللا يطبع كذلك المذكورين ھؤالء قلوب على طبعه مثل أي} اْلَكافِِرينَ  قُلُوبِ  َعلَى هللاَّ

 .وسلم عليه هللا صلى بمحمد

 }لََفاِسقِينَ  أَْكَثَرُھمْ  َوَجْدَنا َوإِنْ  َعْھدٍ  ِمنْ  أِلَْكَثِرِھمْ  َوَجْدَنا َوَما{ 102:  اآلية

 واحد أنه وھميت أن لجاز} ِمنْ { ولوال ؛ الجنس معنى على تدل وھي ، زائدة}ِمنْ } {َعْھدٍ  ِمنْ  أِلَْكَثِرِھمْ  َوَجْدَنا َوَما{:  تعالى قوله

. يعھد لم كأنه أي ، له عھد ال إنه له قيل العھد نقض ومن ، الذر وقت عليھم المأخوذ العھد يريد:  عباس ابن قال. المعنى في

 فاألكثرون ؛ منقسمون الكفار أن أراد:  وقيل. شيئا به يشركوا وال يعبدوه أن األنبياء مع إليھم عھد الذي العھد:  الحسن وقال

 .عبيدة أبي عن روي ؛ قلوا وإن كفره مع أمانة له من ومنھم ، وفاء وال له أمانة ال من منھم

 }اْلُمْفِسِدينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ  بَِھا َفَظلَُموا َوَمأَلِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى بِآياتَِنا ُموَسى َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َبَعْثَنا ُثمَّ { 103:  اآلية

} ِبآياِتَنا{. عمران بن موسى أي} ُموَسى{. وشعيب ولوط وصالح وھود نوح بعد من أي} َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َعْثَنابَ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

 َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ {. موضعه غير في الشيء وضع:  والظلم. باآليات يصدقوا ولم كفروا أي} ِبَھا َفَظلَُموا{. بمعجزاتنا

 .أمرھم آخر أي} اْلُمْفِسِدينَ 
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 }اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  إِنِّي فِْرَعْونُ  َيا ُموَسى َوَقالَ { 104:  اآلية

ِ  َعلَى أَقُولَ  ال أَنْ  َعلَى َحقِيقٌ { 106 -  105:  اآلية َنةٍ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاَّ ُكمْ  ِمنْ  بَِبيِّ  إِنْ  َقالَ  ، إِْسرائيلَ  َبنِي َمِعيَ  َفأَْرِسلْ  َربِّ
اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  بَِھا َفأْتِ  بِآَيةٍ  ِجْئتَ  ُكْنتَ   }الصَّ

 }ُمبِينٌ  ُثْعَبانٌ  ِھيَ  َفإَِذا َعَصاهُ  َفأَْلَقى{ 107:  اآلية

اِظِرينَ  َبْيَضاءُ  ِھيَ  َفإَِذا َيَدهُ  َوَنَزعَ { 108:  اآلية  }لِلنَّ

 }َعلِيمٌ  لََساِحرٌ  َھَذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  َقالَ { 109:  اآلية

 }َتأُْمُرونَ  َفَماَذا أَْرِضُكمْ  ِمنْ  ُيْخِرَجُكمْ  أَنْ  ُيِريدُ { 110:  اآلية

 }َحاِشِرينَ  اْلَمَدائِنِ  فِي َوأَْرِسلْ  َوأََخاهُ  أَْرِجهْ  َقالُوا{ 111:  اآلية

 }َعلِيمٍ  َساِحرٍ  بُِكلِّ  َيأُْتوكَ { 112:  اآلية

 }َربُِّكمْ  ِمنْ  ِبَبيَِّنةٍ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاَِّ  َعلَى أَقُولَ  ال أَنْ  لَىعَ  َحقِيقٌ {:  تعالى قوله

:  وقيل. }على{ بإسقاط} أقول أال حقِيق{ عبدهللا قراءة وفي. أقول أال على حريص فالمعنى} أاَلَّ  َعلَى{ قرأ ومن. واجب أي

. القوس وعلى بالقوس رميت:  تقول كما. }أقول بأال{ واألعمش أبي قراءة في وكذا. أقول بأال حقيق أي ، الباء بمعنى} على{

 .الشاقة األعمال في يستعملھم وكان. خلھم أي} إِْسرائيلَ  َبِني َمِعيَ  َفأَْرِسلْ {. محقوق بمعنى ھذا على} َحقِيقٌ { فـ

. الحيات أعظم وھو ، الذكر الضخم الحية:  انوالثعب. تقدم وقد. والمعاني األجسام في يستعمل} َعَصاهُ  َفأَْلَقى{:  تعالى قوله

 }ُمِبينٌ {

 َجْيِبكَ  فِي َيَدكَ  َوأَْدِخلْ { التنزيل في كما ؛ جناحه من أو جيبه من:  قيل. وأظھرھا أخرجھا أي} َيَدهُ  َوَنَزعَ {. فيھا لبس ال حية أي

 فعادت جيبه إلى يده أعاد ثم ، السمرة شديد أسمر وسىم وكان. برص غير من أي] 12:  النمل[} ُسوءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َبْيَضاءَ  َتْخُرجْ 

 كالثلج بيضاء يده تخرج كانت:  وقيل. واألرض السماء بين ما يضيء ساطع نور ليده كان:  عباس ابن قال. األول لونھا إلى

 بني بتقديمه ، القبط معاشر مملكك من أي} أَْرِضُكمْ  ِمنْ {. بالسحر أي} َعلِيمٌ { ومعنى. بدنه سائر مل إلى عادت ردھا فإذا ، تلوح

 فماذا:  وحده لفرعون قالوا أي ؛ المأل قول من ھو:  وقيل. تأمرون فماذا:  فرعون قال أي} َتأُْمُرونَ  َفَماَذا{. عليكم إسرائيل

 ، رفع موضع في} َما{و. وألصحابه له قالوا يكون أن ويجوز. كذا في ترون ما:  والرؤساء الجبارون يخاطب كما. تأمرون

 .واحد شيء}َذا{و} َما{ أن على ، نصب موضع وفي. الذي بمعنى}َذا{ أن على

 أبو وقرأ. الھاء كسرة أشبعا والكسائي ورشا أن إال ؛ حمزة بغير والكسائي وعاصم المدينة أھل قرأ} أَْرِجهْ  َقالُوا{:  تعالى قوله

 محيصن وابن كثير ابن قرأ وكذلك. أخرته أي ، تهوأرجي أرجأته:  يقال ؛ لغتان وھما. مضمومة والھاء ساكنة بھمزة عمرو

 على يقفون ، للعرب لغة ھي:  الفراء قال. الھاء بإسكان} أَْرِجهْ { الكوفة أھل سائر وقرأ. الھاء ضمة أشبعوا أنھم إال ؛ وھشام



145 

 

} أْرِجهِ { معنى: :  قتادة الق. ھذا البصريون وأنكر. أقبلت قد طلحة ھذه وكذا ، قبلھا ما تحرك إذا الوصل في عنھا المكني الھاء

 بن محمد عن النحاس حكاه ؛ يرجو ودعه أطمعه أي ؛ يرجو رجا من مأخوذ} أرِجه{:  وقيل. أخره:  عباس ابن وقال. احبسه

 عطف} َوأََخاهُ {. الشعر من شذوذ في إال يجوز ال لحن وإسكانھا. األصل على ضمھا ويجوز. اإلتباع على الھاء وكسر. يزيد

 إال الكوفة أھل قرأ. النون منه حذفت ولذلك األمر جواب ألنه ؛ جزم} َيأُْتوكَ {. الحال على نصب} َحاِشِرينَ {. الھاء على

ارٍ  ِبُكلِّ { عاصما  .مبالغة أشد فعاال أن إال ؛ متقاربان وھما} َساِحرٍ { الناس سائر وقرأ} َسحَّ

َحَرةُ  َوَجاءَ { 114 - 113:  اآليتان ا إِنْ  أَلَْجراً  لََنا إِنَّ  َقالُوا فِْرَعْونَ  السَّ ُكمْ  َنَعمْ  َقالَ  ، اْلَغالِبِينَ  َنْحنُ  ُكنَّ بِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّ  }اْلُمَقرَّ

َحَرةُ  َوَجاءَ {:  تعالى قوله  كل مع ، نقيبا عشر اثني كانوا:  عبدالحكم ابن قال. السامع لعلم اإلرسال ذكر وحذف} فِْرَعْونَ  السَّ

:  جريج ابن وقال. سليمان بن مقاتل قول في شمعون رئيسھم وكان. ساحر ألف عريف كل ييد تحت ، عريفا عشرون نقيب

. وھب عن وروي ؛ ساحر ألف عشر خمسة كانوا:  إسحاق ابن وقال. أثالثا واإلسكندرية والفيوم العريش من تسعمائة كانوا

 من ساحر ألف ثالثمائة كانوا:  وقيل. ألفا عشر عةأرب:  وقيل. ألفا ثمانين:  المنكدر ابن وقال. ألفا عشر اثني كانوا:  وقيل

:  وقيل. رجال سبعين كانوا:  وقيل. واالھا وما الفيوم من ساحر ألف وثالثمائة ، الصعيد من ساحر ألف وثالثمائة ، الريف

 عباس ابن قال. لهك ذلك الحية فالتقمت. بعير ثالثمائة يحملھا وعصي حبال روي فيما معھم وكان. أعلم فا ؛ وسبعين ثالثة

 سور على األعلى وفكھا ، األرض على األسفل فكھا واضعة ؛ ذراعا ثمانين شدقھا صار فاھا فتحت إذا كانت:  والسدي

 واستغاث منھا فھرب سريره من فوثب ، لتبتلعه فرعون فقصدت. أعلم فا ؛ ذراعا أربعين فمھا سعة كان:  وقيل. القصر

 أي} أَلَْجراً  لََنا أَِئنَّ  َقالُوا{. ألفا وعشرون خمسة العصا خوف من مات:  وھب قال. كانت كما عصا ھي فإذا فأخذھا ؛ بموسى

 ألزموا. كثير وابن نافع قراءة وھي. الخبر على} لََنا إِنَّ { وقرئ. قالوا جاؤوا لما أراد ألنه ؛ بالفاء فقالوا يقل ولم. وماال جائزة

ُكمْ  َنَعمْ { فرعون لھم فقال. غلبوا إن ماال لھم يجعل أن فرعون ِبينَ  لَِمنَ  َوإِنَّ  فزادھم ، لدينا الرفيعة المنزلة أھل لمن أي} اْلُمَقرَّ

 الباقون وقرأ. غلبنا إن األجر لنا يجب:  قالوا أي. غلبوا إن حكمھم في ألنفسھم ذلك قطعوا إنما إنھم:  وقيل. طلبوا ما على

 إنما ، بذلك فرعون على يقطعوا فلم ؛ ال أو غلبوا إن أجرا لھم يجعل ھل:  نفرعو استخبروا. االستخبار جھة على باالستفھام

 .غلبتم إن والقرب األجر لكم} نعم{ لھم فقال ؛ ذلك يفعل ھل استخبروه

ا ُموَسى َيا َقالُوا{ 117 - 115:  اآليات ا ُتْلقِيَ  أَنْ  إِمَّ اَفلَ  أَْلقُوا َقالَ  اْلُمْلقِين َنْحنُ  َنُكونَ  أَنْ  َوإِمَّ  النَّاسِ  أَْعُينَ  َسَحُروا أَْلَقْوا مَّ
 }َيأْفُِكونَ  َما َتْلَقفُ  ِھيَ  َفإَِذا َعَصاكَ  أَْلقِ  أَنْ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْيَنا ، َعِظيمٍ  بِِسْحرٍ  َوَجاُءوا َواْسَتْرَھُبوُھمْ 

 تفعل أن إما معنى على ، الفراءو الكسائي عند نصب موضع في} أن{و. إيمانھم سبب ذلك فكان السالم عليه موسى مع تأدبوا

 :  الشاعر قول ومثله. اإللقاء

 عادتنا تلك فقلنا الركوب قالوا

 معجز من وھذا. آياته تبطلوا ولن ربكم تغلبوا لن إنكم موسى لھم قال:  والمعنى. حذف الكالم في:  الفراء قال}  أَْلقُوا َقالَ {

 أي. تھديد ھو:  وقيل. الكثيرة المعاني بجمع اليسير اللفظ يأتي. عليه درونيق وال ، الناس كالم في مثله يأتي ال الذي القرآن

 ليبين بذلك أمرھم:  وقيل. بالسحر يأمرھم أن موسى على يجوز ال إذا ؛ االفتضاح من بكم يحل ما فسترون ، باإللقاء ابتدؤوا
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ا{. وتمويھھم كذبھم  يتخيل بما ، إدراكھا صحة عن وقلبوھا لھم خيلوا أي} النَّاسِ  أَْعُينَ  َسَحُروا{ والعصي الحبال أي} أَْلَقْوا َفلَمَّ

 كثيرا كان ألنه ؛ عندھم أي} َعِظيمٍ { ومعنى. بيانه" البقرة" في تقدم كما. اليد وخفة الشعوذة مجرى جرى الذي التمويه من

 فاھا وفتحت:  غيره وقال. البحيرة وراء الحية ذنب فبلغ باإلسكندرية االجتماع كان:  زيد ابن قال. الحقيقة على بعظيم وليس

 ھذه وقالوا فتحركت زئبق فيھا أدم من حباال ألقوا ما كان:  وقيل. وعصيھم حبالھم من ألقوا ما -  تلتقم أي - تلقف فجعلت

} فِتْلقَ { القراءة ھذه على ويجوز:  النحاس قال. يلقف لقف مستقبل جعله. والتخفيف الالم بإسكان} َتْلقف{ حفص وقرأ. حيات

 أو أخذته إذا وتلقفته الشيء لقفت:  يقال. تتلقف فھي ؛ تلقف مستقبل وجعلوه ، الالم وفتح بالتشديد الباقون وقرأ. لقف من ألنه

 :  الشاعر قال. والتشديد بالميم} َتلَّقم{ القراءات بعض في وبلغني:  حاتم أبو قال. واحد بمعنى وتلھم وتلقم تلقف. بلعته

 الساحر يأفكه ما تلقم...  تزل مل التي موسى عصا أنت

 .تحركت حتى زئبقا فيھا وجعلوا بحبال جاؤوا ألنھم ، يكذبون ما أي} َيأْفُِكونَ  َما{. تلقف:  ويروى

َحَرةُ  َوأُْلقِيَ  ، َصاِغِرينَ  َواْنَقلَُبوا ُھَنالِكَ  َفُغلُِبوا ، َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَبَطلَ  اْلَحقُّ  َفَوَقعَ { 122 - 118:  اآليات  ، َساِجِدينَ  السَّ
ا َقالُوا  }َوَھاُرونَ  ُموَسى َربِّ  اْلَعالَِمينَ  بَِربِّ  آَمنَّ

 صغرا يصغر صغر منه والفعل. الحال على نصب} َصاِغِرينَ  َواْنَقلَُبوا{. الحق فظھر:  مجاھد قال} اْلَحقُّ  َفَوَقعَ {:  تعالى قوله

 .آمنوا فقد السحرة فأما. مغلوبين مقھورين أذالء معھم وفرعون فرعون قوم انقلب أي. وصغارا وصغرا

 َفَسْوفَ  أَْھلََھا ِمْنَھا لُِتْخِرُجوا اْلَمِديَنةِ  فِي َمَكْرُتُموهُ  لََمْكرٌ  َھَذا إِنَّ  لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ  بِهِ  آَمْنُتمْ  فِْرَعْونُ  َقالَ { 124 - 123:  اآليتان
َعنَّ  ، َتْعلَُمونَ  ُكمْ  ُثمَّ  ِخالفٍ  ِمنْ  َوأَْرُجلَُكمْ  مْ أَْيِدَيكُ  أَلَُقطِّ  }أَْجَمِعينَ  أَلَُصلَِّبنَّ

 }أَْھلََھا ِمْنَھا لُِتْخِرُجوا اْلَمِديَنةِ  فِي َمَكْرُتُموهُ  لََمْكرٌ  َھَذا إِنَّ {. عليھم منه إنكار} لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ  ِبهِ  آَمْنُتمْ  فِْرَعْونُ  َقالَ {:  تعالى قوله

ُ { 124:  اآلية َعنَّ أَل ُكمْ  ُثمَّ  ِخالفٍ  ِمنْ  َوأَْرُجلَُكمْ  أَْيِدَيُكمْ  َقطِّ  }أَْجَمِعينَ  أَلَُصلَِّبنَّ

ا َقالُوا{ 125:  اآلية َنا إِلَى إِنَّ  }ُمْنقلُِبونَ  َربِّ

ا َتْنقِمُ  َوَما{ 126:  اآلية ا أَنْ  إاِلَّ  ِمنَّ َنا بِآياتِ  آَمنَّ ا َربِّ َنا َجاَءْتَنا لَمَّ  }ُمْسلِِمينَ  َوَتَوفََّنا َصْبراً  َعلَْيَنا أَْفِرغْ  َربَّ

 أي} أَْھلََھا ِمْنَھا لُِتْخِرُجوا اْلَمِديَنةِ  فِي َمَكْرُتُموهُ  لََمْكرٌ  َھَذا إِنَّ {. عليھم منه إنكار} لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ  بِهِ  آَمْنُتمْ  فِْرَعْونُ  َقالَ { تعالى قوله

 الصحراء ھذه إلى تبرزوا أن قبل مصر مدينة في منكم ھذا كان أي ، مصر على والتستول ھذا في مواطأة وبينه بينكم جرت

 اليمنى الرجل ، خالف من واألرجل األيدي وقطع ، صلب من أول فرعون كان:  عباس ابن قال. لھم تھديدا} َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {

 .الحسن عن ، اليسرى والرجل اليمنى واليد ، اليسرى واليد

ا َتْنقِمُ  َوَما{:  تعالى قوله ا أَنْ  إاِلَّ  ِمنَّ َنا بِآياتِ  آَمنَّ  ونقمته األمر نقمت:  يقال لغة ھي:  األخفش قال. القاف بفتح الحسن قرأ} َربِّ

ا{. الحق وھو با آمنا أن سوى منا تكره لست أي ، أنكرته َنا{. وبيناته آياته} َجاَءْتَنا لَمَّ  ، الصب فراغاإل} َصْبراً  َعلَْيَنا أَْفِرغْ  َربَّ
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 آمن وإنه ، النھر شاطئ على وقطعھم السحرة أخذ فرعون إن:  فقيل} ُمْسلِِمينَ  َوَتَوفََّنا{. والصلب القطع عند علينا اصببه أي

 .ألف ستمائة السحرة إيمان عند بموسى

ُ  َقالَ  َوآلَِھَتكَ  َوَيَذَركَ  اأْلَْرِض  فِي لُِيْفِسُدوا َوَقْوَمهُ  ُموَسى أََتَذرُ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  َوَقالَ { 128 - 127:  اآليتان ل  َسُنَقتِّ
ا نَِساَءُھمْ  َوَنْسَتْحِيي أَْبَناَءُھمْ  ِ  اْسَتِعيُنوا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  ، َقاِھُرونَ  َفْوَقُھمْ  َوإِنَّ َّ ِ  اأْلَْرضَ  إِنَّ  َواْصبُِروا بِا َّ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيوِرُثَھا ِ

قِينَ  َواْلَعاقَِبةُ  اِدهِ ِعبَ  ِمنْ   }لِْلُمتَّ

} َوَيَذَركَ {. الشمل وتشتيت الفرقة بإيقاع أي} اأْلَْرِض  فِي لُِيْفِسُدوا َوَقْوَمهُ  ُموَسى أََتَذرُ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  َوَقالَ {:  تعالى قوله

. ويعبد يعبد فكان ، األصنام يعبد فرعون كان:  الحسن قال }َوآلَِھَتكَ {. الفاء عن نائبة والواو ، االستفھام جواب الراء بنصب

 إنه ؛ نعم قال ؟ شيئا يعبد فرعون كان ھل للحسن فقلت:  التيمي قال. البقر يعبد كان فرعون أن بلغني:  التيمي سليمان قال

َخُذواا{:  قوله في قيل كما ، وطاعتك أي} وآلھتك{ معنى:  وقيل. عنقه في جعل قد كان شيئا يعبد كان  َوُرْھَباَنُھمْ  أَْحَباَرُھمْ  تَّ

 ً  على بالرفع} َوَيَذُركَ { ميسرة بن نعيم وقرأ. تمثيال فصار ؛ أطاعوھم ولكن عبدوھم ما إنھم] 31:  التوبة[} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَبابا

 بالرفع} ونذُرك{ مالك ابن أنس وقرأ. الضمة لثقل يذرك مخفف مجزوما} وَيَذْرك{ العقيلي األشھب وقرأ. يذرك وھو تقدير

 وإالَ { والضحاك عباس وابن طالب أبي بن علي وقرأ. حيا موسى ترك إن عبادته يتركون أنھم أنفسھم عن أخبروا. والنون

 مذھب فمن:  األنباري بكر أبو قال. لك عبادته ويترك أي ، يعبد وال يعبد كان القراءة ھذه وعلى. وعبادتك ومعناه} ھتك

] 38:  القصص[} َغْيِري إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َعلِْمتُ  َما{ و] 24:  النازعات[} اأْلَْعلَى َربُُّكمُ  أََنا{ قال لما فرعون أن اءةالقر ھذه أصحاب

 كما }َوآلَِھَتكَ { العامة وقراءة. لك الناس وعبادة ويتركك بمعنى ؛ وإالھتك ويذرك:  له فقيل. اإلھة مع رب له يكون أن نفى

 الحمام حضور عند قوله ھذا ودليل. مربوب أنه يعلم وكان أمره ظاھر في الربوبية ادعى فرعون أن لىع مبنية وھي تقدم،

 وكان. التوبة باب إغالق بعد به أتى لما منه القول ھذا يقبل فلم] 90:  يونس[} إِْسرائيلَ  َبُنو ِبهِ  آَمَنتْ  الَِّذي إاِلَّ  إِلَهَ  ال أَنَّهُ  آَمْنتُ {

 لُِيْفِسُدوا َوَقْوَمهُ  ُموَسى أََتَذر{ أبي حرف وفي. وغيره الحسن قال ؛ وعز جل العالمين رب دون سرا يعبده هإل له الحال ھذا قبل

:  وقال ، بعبادتھا أمر بقرة استحسن إذا وكان ، بقرة يعبد كان:  قيل} ھتك وإال{:  وقيل. }َيْعُبُدوك أن َتَرُكوكَ  وقد اأْلَْرِض  فِي

 أصنام له كان:  الزجاج قال. والسدي عباس ابن ذكره]. 88:  طه[} َجَسداً  ِعْجالً  لَُھمْ  َفأَْخَرجَ {:  قال ولھذا. ھذه ورب ربكم أنا

ُكمُ  أََنا{ فرعون قول:  إسحاق بن إسماعيل قال". األعلى ربكم أنا: " قال ولھذا ؛ إليه فنسبت إليه تقربا قومه يعبدھا صغار  َربُّ

. يعبدھا كان التي البقرة عباس ابن قراءة على باإلالھة المراد إن:  قيل وقد. غيره شيئا يعبدون كانوا أنھم على يدل. } اأْلَْعلَى

 :  الشاعر قال. يعبدونھا وكانوا الشمس بھا أرادوا:  وقيل

 تؤوبا أن اإلالھة وأعجلنا

 أي} ِنَساَءُھمْ  َوَنْسَتْحيِي{. التكثير على بالتشديد نوالباقو. كثير وابن نافع قراءة ، بالتخفيف} أَْبَناَءُھمْ  َسُنَقتِّلُ { فقال قومه آنس ثم

ا{. جانبھم تخافوا ال  جبير بن سعيد وعن. عليه يقدر ال أنه لعلمه موسى سنقتل يقل ولم. الكالم بھذا آنسھم} َقاِھُرونَ  َفْوَقُھمْ  َوإِنَّ

 لھم قال ھذا فرعون من موسى قوم بلغ ولما .الحمار يبول كما بال رآه إذا فكان ؛ رعبا موسى من ملئ قد فرعون كان:  قال
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َِّ  اْسَتِعيُنوا{:  موسى َِّ  اأْلَْرضَ  إِنَّ  َواْصِبُروا ِبا قِينَ  َواْلَعاقَِبةُ {. مصر أرض هللا يورثھم أن في أطمعھم} َيَشاءُ  َمنْ  ُيوِرُثَھا ِ } لِْلُمتَّ

 .الخير العرف في منه فھم لفالن العاقبة:  فقيل أطلقت إذا ولكنھا ، آخره:  شيء كل وعاقبة. اتقى لمن الجنة أي

ُكمْ  ُيْھلِكَ  أَنْ  َربُُّكمْ  َعَسى َقالَ  ِجْئَتَنا َما َبْعدِ  َوِمنْ  َتأْتَِيَنا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  أُوِذيَنا َقالُوا{ 129:  اآلية  َفَيْنُظرَ  اأْلَْرِض  فِي َوَيْسَتْخلَِفُكمْ  َعُدوَّ
 }َتْعَملُونَ  َكْيفَ 

 واآلن أي} ِجْئَتَنا َما َبْعدِ  َوِمنْ {. النساء واسترقاق األبناء بقتل والدتك ابتداء في أي} َتأِْتَيَنا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  أُوِذيَنا َقالُوا{:  تعالى قوله

 نصف إلى أعمالھم في إسرائيل لبني تسخيرھم قبل من األذى:  وقيل. فرعون من كان الذي الوعيد يعنون ؛ ذلك علينا أعيد

. جويبر قاله ؛ شراب وال طعام بال كله النھار جميع تسخيرھم:  بعد من واألذى. ألنفسھم ليكتسبوا بقيته وإرسالھم ، النھار

ُكمْ  ُيْھلِكَ  أَنْ  َربُُّكمْ  َعَسى{. الجزية أخذ وھو ، واحد بعد ومن قبل من األذى:  الحسن وقال } َعَسى} {اأْلَْرِض  فِي َوَيْسَتْخلَِفُكمْ  َعُدوَّ

 المقدس بيت وفتحوا ، السالم عليھما وسليمان داود زمان في مصر في استحلفوا وقد. وحققه الوعد لھم جدد ؛ واجب هللا من

 فحقق ، أمامھم والبحر وراءھم فكان فرعون وتبعھم موسى بھم خرج حين ذلك قالوا أنھم وروي. تقدم كما ؛ نون بن يوشع مع

 ال هللا ألن ؛ الجزاء به يجب الذي العمل ذلك يرى أي} َتْعَملُونَ  َكْيفَ  َفَيْنُظرَ {. وأنجاھم وقومه فرعون غرق بأن الوعيد هللا

 .منھم يقع ما على يجازيھم إنما ؛ منھم يعلمه ما على يجازيھم

نِينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذَنا َولََقدْ { 130:  اآلية َمَراتِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  بِالسِّ ُرونَ  لََعلَُّھمْ  الثَّ كَّ  }َيذَّ

ِنينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذَنا َولََقدْ {:  تعالى لهقو . جدب أي ، سنة أصابتھم:  يقال ؛ اللغة في معروف وھذا. الجدوب يعني} ِبالسِّ

 وأنشد ؛ السنين في النون يعرب من العرب ومن". يوسف كسني سنين عليھم اجعلھا اللھم: " الحديث وفي. سنة جدب وتقديره

 :  الفراء

 الھالل من السرار أخذ كما...  مني أخذن السنين مر أرى

 :  قوله وھو ، غيره يجوز ال ما ھذا في أنشد ولكن ؛ النون بفتح البيت ھذا سيبويه وأنشد:  النحاس قال

 األربعين رأس جاوزت وقد

 مضت:  يقولونو يصرفون ال تميم وبنو:  قال. مصروفا ؛ ھذا يا سنينا عنده أقمت:  يقولون أنھم عامر بني عن الفراء وحكى

 بن عبدهللا قال. أجدبوا أي القوم أسنت ومنه. الحول بمعنى ال الجدب بمعنى ھنا والسنة ، سنة جمع وسنين. ھذا يا سنين له

 :  الزبعرى

 عجاف مسنتون مكة ورجال...  لقومه الثريد ھشم العال عمرو

ُرونَ  لََعلَُّھمْ { كَّ  .قلوبھم وترق ليتعظوا أي} َيذَّ
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َئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  َھِذهِ  لََنا َقالُوا اْلَحَسَنةُ  َجاَءْتُھمُ  َفإَِذا{ 131:  اآلية ُروا َسيِّ يَّ َما أاَل َمَعهُ  َوَمنْ  بُِموَسى َيطَّ ِ  ِعْندَ  َطائُِرُھمْ  إِنَّ  َولَِكنَّ  هللاَّ
 }َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثَرُھمْ 

 - :  مسألتان فيه

} َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ {. باستحقاق أعطيناھا أي} َھِذهِ  لََنا َقالُوا{. والسعة الخصب أي} اْلَحَسَنةُ  َجاَءْتُھمُ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 :  المسألة وھي ومرض قحط أي

يَُّروا{:  الثانية  واألصل]. 78:  النساء[} ِدكَ ِعنْ  ِمنْ  َھِذهِ  َيقُولُوا َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ { نظيره. به يتشاءموا أي} َمَعهُ  َوَمنْ  ِبُموَسى َيطَّ

 ثم ، الطير وزجر الطيرة من ھذا في واألصل. ماض فعل أنه على} تطّيروا{:  طلحة وقرأ. الطاء في التاء أدغمت} يتطيروا{

 وتتشاءم. اليمين ناحية من يأتي الذي وھو:  بالسانح تتيمن العرب وكانت. تطير:  تشاءم من لكل قيل حتى استعمالھم كثر

 يستدلون وكانوا. البين ويتأولونه ؛ الغراب بصوت أيضا يتطيرون وكانوا. الشمال ناحية من يأتي الذي وھو:  حبالبار

 مضت إذا الظباء وھكذا. ذلك مثل على المعھودة أوقاتھا غير في وبأصواتھا ، أمور على بعضا بعضھا الطيور بمجاوبات

 فسموا ؛ الطير جميع في يقع كان عندھم ما أقوى أن إال". البارح بعد حبالسان لي من: " برحت إذا ويقولون ، بارحة أو سانحة

 عند من يرجع صبي برؤمة ويتيمنون ، بالغداة العلم إلى به يذھب صبيا رأوا إذا األعاجم وتطير. الوجه ھذا من تطيرا الجميع

 ؛ قربته مفتوحة السقاء فارغ برؤية نونويتيم ، مشدودة مملوءة قربة ظھره على السقاء برؤية ويتشاءمون ، بيته إلى المعلم

 فجاء. ثقلھا عنھا يحط وبالدابة ، جمله وضع الذي بالحمال ويتيمنون ، الموقرة والدابة ، بالحمل المثقل بالحمال ومتشائمون

 الطير رواأق: " السالم عليه فقال ؛ كان حال أي وعلى ، كان ما طائر صوت من يسمع بما والتشاؤم التطير عن بالنھي اإلسالم

 اليمين ذات أخذت فإذا ؛ فنفرھا وكرھا في الطير أتى الحاجة أراد إذا كان الجاھلية أھل من كثيرا أن وذلك". مكناتھا على

 عليه هللا صلى النبي فنھى. عندھم البارح ھو وھذا ، رجع الشمال ذات أخذت وإن. عندھم السانح ھو وھذا ، لحاجته مضى

 :  القيس امرؤ قال" وكناتھا: " يقولون العربية وأھل. الحديث في ھكذا" مكناتھا على الطير أقروا: " بقول ھذا عن وسلم

 ُوكناتھا في والطير أغتدي وقد

:  ويقال. والشجر الحيطان في الخرق وھو ، ويفرخ فيه يبيض الذي الطائر موضع:  والوكن. وعش وكر لكل اسم:  والوكنة

 قال. به كذب من ويمدحون ، شيئا التطير يرى ال من العرب من أيضا وكان .بيضه حضن إذا وكونا يكن الطائر وكن

 : المرقش

 وحاتم واق على أغدو...  ال وكنت غدوت ولقد

 كاألشائم واأليامن من...  كاأليا األشائم فإذا

 خير ال ھذا عند ام:  عباس ابن فقال. خير ، خير:  القوم من رجل فقال ؛ يصيح طائر فمر عباس ابن عند كنت:  عكرمة وقال

 ، به فتخبر مستقبل عن فضال بكائن علم لھا وال ، عليه داللة يجعل بما لھا تعلق فال الطير أقوال وأما:  علماؤنا قال. شر وال

 بجملة التطير فالتحق ، ذلك من وسلم عليه هللا صلى سليمان به خص تعال هللا كان ما إال ؛ الطير منطق يعلم من الناس في وال
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 عن داود أبو وروى" . تطير سفره عن رده أو تكھن أو تحلم من منا ليس: " وسلم عليه هللا صلى وقال. أعلم وهللا. لالباط

 وروى" . بالتوكل يذھبه هللا ولكن إال منا وما - ثالثا -  شرك الطيرة: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن عبدهللا

 وما:  قيل" . أشرك فقد حاجته عن الطيرة رجعته من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن العاص بن عمرو بن عبدهللا

". لحاجته يمضي ثم غيرك إله وال خيرك إال خير وال طيرك إال طير ال اللھم أحدھم يقول أن: " قال ؟ هللا رسول يا ذلك كفارة

 إال قوة وال حول ال أنت إال بالسيئات يذھب وال أنت الإ بالحسنات يأتي ال اللھم فليقل أحدكم ذلك وجد إذا: " آخر خبر وفي

 .يھمه ما تعالى هللا وكفاه ، ذلك من نفسه في وجد ما يكفيه هللا فإن ؛ هللا على متوكال يذھب ثم" . بك

َما أاَل{:  تعالى قوله } َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ {. موعليھ لھم قدر ما أي. طائر جمع} َطْيُرھم{ الحسن وقرأ} هللاَِّ  ِعْندَ  َطاِئُرُھمْ  إِنَّ

 .وقومه موسى عند من ال بذنوبھم وجل عز هللا عند من ھو إنما والشدائد القحط من لحقھم ما أن

 }بُِمْؤِمنِينَ  لَكَ  َنْحنُ  َفَما بَِھا لَِتْسَحَرَنا آَيةٍ  ِمنْ  بِهِ  َتأْتَِنا َمْھَما َوَقالُوا{ 132:  اآلية

 ، للشرط األولى ؛ ما ، ما األصل:  الخليل قال. } َمْھَما{ لموسى فرعون قوم قال أي} آَيةٍ  ِمنْ  بِهِ  َتأِْتَنا َمْھَما َقالُواوَ {:  تعالى قوله

 ؛ واحد لفظھما حرفين فكرھوا. وكيفما وأينما وحيثما إما مثل ، الحروف سائر في تزاد كما ؛ للجزاء توكيد زائدة والثانية

 ، مفردة كلمة ھي:  وقيل. آية من به تأتنا ما ، اكفف أي ؛ مه أصله:  الكسائي وقال. مھما فقالوا ھاء لىاألو األلف من فأبدلوا

 عما لتصرفنا} ِبُمْؤِمِنينَ  لَكَ  َنْحنُ  َفَما ِبَھا لَِتْسَحَرَنا}{ ِبُمْؤِمِنينَ  لَكَ  َنْحنُ  َفَما{ والجواب. إن تقدير على بعدھا ما ليجزم بھا يجازي

 ھذا فكان ، فرعون هللا أغرق أن إلى اآليات يريھم سنة عشرين سجدا السحرة إلقاء بعد القبط في موسى بقي:  يلق. عليه نحن

 .قولھم

وَفانَ  َعلَْيِھمُ  َفأَْرَسْلَنا{ 133:  اآلية لَ  َواْلَجَرادَ  الطُّ َفاِدعَ  َواْلقُمَّ مَ  َوالضَّ التٍ  آَياتٍ  َوالدَّ ً قَ  َوَكاُنوا َفاْسَتْكَبُروا ُمَفصَّ  }ُمْجِرِمينَ  ْوما

 - :  مسائل خمس فيه

 غلب ما بعد فرعون آل في وسلم عليه هللا صلى موسى مكث:  قال الشامي نوف عن سماك عن إسرائيل روى:  األولى

 والضفادع والقمل الجراد:  اآليات يريھم ، سنة عشرين:  منجاب عن شيبة أبي بن عمان بن محمد وقال. عاما أربعين السحرة

 .والدم

وَفانَ {:  تعالى قوله:  الثانية :  األخفش قال الموت الطوفان:  وعطاء مجاھد وقال. فيه عاموا حتى الشديد المطر أي} الطُّ

 مھلكا كان ما اللغة في الطوفان:  النحاس قال. واحد له يطلب فال ؛ والنقصان كالرجحان مصدر ھو:  وقيل. طوفانة واحدته

 حتى القبط بيوت دخل بل ، ماء من قطرة إسرائيل بني يصب ولم:  السدي وقال. فيھلكھم بھم يطيف ما أي ؛ سيل أو موت من

 فدعا ؛ بك فنؤمن عنا يكشف ربك لنا ادع:  فقالوا. يوما أربعين:  وقيل. أيام سبعة عليھم ودام ، تراقيھم إلى الماء في قاموا

 الماء ذلك كان:  فقالوا. والزرع الكأل من ذلك قبل ينبته لم ما السنة تلك في لھم هللا فأنبت. يؤمنوا فلم الطوفان عنھم فرفع ربه

 رأيت فقلت نعت الفصل أردت فإن. والمؤنث المذكر في جرادة جمع ، المعروف الحيوان وھو الجراد عليھم هللا فبعث ؛ نعمة



151 

 

 إسرائيل بني دور يدخل ولم .ديارھم تنھدم حتى واألبواب السقوف تأكل كانت أنھا حتى وثمارھم زروعھم فأكل - ذكرا جرادة

 .شيء منھا

 بأنه األولون احتج. يقتل:  كلھم الفقه أھل وقال. يقتل ال:  فقيل ؛ فأفسد بأرض حل إذا الجراد قتل في العلماء واختلف:  الثالثة

 واحتج" . األعظم هللا جند فإنه الجراد تقتلوا ال" روي وبما. القلم عليه يجري وال هللا رزق من يأكل هللا خلق من عظيم خلق

 إذا فالجراد ؛ مال أخذ أواد إذا المسلم بقتال وسلم عليه هللا صلى النبي رخص وقد ، األموال فساد تركھا في بأن الجمھور

 يؤذيان ألنھما ؟ والعقرب الحية قتل يجوز أنه على اتفقوا قد أنھم ترى أال. قتلھا يجوز أن أولى كانت األموال فساد أرادت

:  قال الجراد على دعا إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن مالك بن وأنس جابر عن ماجة ابن روى. الجراد فكذلك الناس

:  رجل قال" . الدعاء سميع إنك وأرزاقنا معايشنا عن بأفواھه وخذ دابره واقطع بيضه وأفسد صغاره واقتل كباره أھلك اللھم"

 " .البحر في الحوت نثرة الجراد إن: " قال ؟ دابره بقطع هللا أجناد من جند على تدعو كيف ، هللا رسول يا

 نأكل كنا غزوات سبع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع غزونا:  قال أوفى أبي بن عبدهللا عن مسلم صحيح في ثبت:  الرابعة

 منه يتنزل ذلك وإن. باتفاق لحال أنه رأسه وقطعت حيا أخذ إذا وأنه  ، الجملة على أكله في العلماء يختلف ولم. معه الجراد

 ويؤكل ، ذلك إلى يحتاج ال أنه على فعامتھم ؛ ال أم صيد إذا به يموت سبب إلى يحتاج ھل اختلفوا وإنما. فيه الذكاة منزلة

 ؛ به يموت سبب من له بد ال أنه إلى مالك وذھب ومطرف نافع ابن ذھب وإليه ، الحيتان حكم عندھم وحكمه. مات كيفما

. محرمة فميتته البر حيوان من عنده ألنه ؛ النار في يطرح أو يصلق أو ، ذلك من مات إذا أجنحته أو أرجله أو سهرؤو كقطع

 عن الدارقطني وروى. المسيب بن سعيد ذھب وإليه. ذكاة أخذه فإن مات ثم حيا أخذ ما إال ، الجراد ميت أكل يكره الليث وكان

:  ماجة ابن وقال" . والطحال الكبد ودمان والجراد الحوت ميتتان لنا أحل: " قال موسل عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن

 وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج كن:  يقول مالك بن أنس سمع سعيد أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا منيع بن أحمد حدثنا

 .أيضا المنذر ابن ذكره. األطباق على الجراد يتھادين

 هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عبدهللا بن جابر عن المنكدر نب محمد روى:  الخامسة

 فإذا الجراد األمم ھذه ھالك أول وإن البر في وأربعمائة البحر في منھا ستمائة أمة ألف خلق تعالى هللا إن: " يقول وسلم عليه

 الجراد صار وإنما:  وقال" األصول نوادر" في الحكيم الترمذي ذكره. " انقطع إذا السلك نظام مثل األمم تتابعت الجراد ھلكت

 رجعنا. لھم مسخرة ألنھا اآلدمين لھالك األمم تھلك وإنما. آدم طينة من فضلت التي الطينة من خلق ألنه ھالكا األمم ھذه أول

:  فقالوا شيء زروعھم من بقي دق وكان فكشف فدعا ، الجراد عنھم كشف لو يؤمنوا أن موسى فعاھدوا - القبط قصة إلى

. دباة الواحدة ، يطير أن قبل الجراد:  والدبى. قتادة قاله ؛ الدبى صغار وھو ، القمل عليھم هللا فبعث يؤمنوا ولم ؛ بقي ما يكفينا

:  الحسن قالو. البراغيث:  زيد ابن وقال. الحنطة في الذي السوس القمل:  عباس ابن وقال. نباتھا الدبى أكل إذا مدبية وأرض

 ولزمت ، وزروعھم دوابھم فأكلت. حمنانة واحدھا ، القراد من ضرب وھو ، الحمنان:  عبيدة أبو وقال. صغار سود دواب

 ضرب اللغة أھل عند والقمل. الجعالن القمل:  ثابت أبي بن حبيب وقال. والقرار النوم ومنعھم  ، عليھم الجدري كأنھا جلودھم

. قملة واحدتھا ، منھا أصغر أنھا إال ؛ القردان جنس من صغار دواب القمل:  العدوي األعرابي سنالح أبو قال. القردان من

 كلھا أنھا وھي ، عليھم أرسلت كلھا األشياء ھذه تكون أن يجوز ألنه ؛ التفسير أھل قاله لما بناقض ھذا وليس:  النحاس قال
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 وواحد. قمال فصار بعصاه موسى فضربه رمل من كثيب" شمس بعين" كان أنه المفسرين بعض وذكر. تؤذيھم أنھا في تجتمع

 فلما فتضرعوا الميم وإسكان القاف بفتح" والقمل" الحسن قراءة وفي. الخراساني عطاء قاله ؛ القمل القمل:  وقيل. قملة القمل

 ھي واحدة مسألة وفيه ، الماء في تكون التي المعروفة وھي ضفدع جمع ، الضفادع عليھم هللا فأرسل ؛ يؤمنوا لم عنھم كشف

 وابن عبدالرزاق عن حنبل بن أحمد عن داود أبو أخرجه. صحيح بإسناد ماجة وابن داود أبو أخرجه ؛ قتلھا عن ورد النھي أن

 الصرد قتل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى: "  قال ھريرة أبي عن الذھلي النيسابوري يحيى بن محمد عن ماجة

 هللا صلى النبي عند دواء في ضفدعا ذكر طبيبا أن عثمان بن عبدالرحمن عن النسائي وخرج" . والھدھد والنملة والضفدع

 عليه إبراھيم خرج ولما. صام طير أول الصرد:  قال ھريرة أبي وعن. عبدالحق محمد أبو صححه. قتله عن وسلم عليه

. مقداره والسكينة ، الموضع إلى دليله الصرد فكان ؛ ردوالص معه السكينة كانت البيت بناء في الحرم إلى الشأم من السالم

 عليه هللا صلى النبي فنھى ؛ ظلي مقدار على إبراھيم يا ابن:  ونادت البيت موضع على السكينة وقعت البقعة إلى صار فلما

 تسلطت ولما. إبراھيم نار على الماء تصب كانت ألنھا الضفدع وعن ، البيت على إبراھيم دليل كان ألنه الصرد قتل عن وسلم

 نقيقھا هللا فجعل.  طاعة ، تسعر نار وھي فيھا وثبت التنور إلى صارت فلما ، كلھا األمكنة فأخذت جاءت فرعون على

 أنھا فروي. تسبيح تسمعون الذي نقيقه فإن الضفدع تقتلوا ال:  عمرو بن عبدهللا قال. تسبيحا الدواب أكثر إنھا:  يقال. تسبيحا

. فيه في الضفدع وثب تكلم وإذا ، الضفادع في ذقنه إلى يجلس الرجل فكان ؛ وشرابھم وطعامھم وأوعيتھم مفرشھ مألت

 وكان. دما عليھم النيل فسال الدم عليھم هللا فأرسل ؛ كفرھم إلى فعادوا ذلك عنھم هللا فكشف ؛ نتوب:  وقالوا موسى إلى فشكوا

 في الدم يصب والقبطي ، دما فيصير القبطي فم في الماء يصب اإلسرائيلي وكان .الدم والقبطي ، الماء منه يغترف اإلسرائيلي

 نصب} ُمَفصَّالتٍ  آَياتٍ {:  الزجاج قال. مجاھد عن ؛ ظاھرات مبينات أي} ُمَفصَّالتٍ  آَياتٍ {. زالال ماء فيصير اإلسرائيلي فم

. }ُمَفصَّالتٍ { قال فلھذا ؛ شھر:  وقيل. يوما عونأرب:  وقيل. أيام ثمانية واآلية اآلية بين كان أنه ويروى. الحال على

 .تعالى با اإليمان عن ترفعوا أي} َفاْسَتْكَبُروا{

ا{ 136 -  134:  اآليات ْجزُ  َعلَْيِھمُ  َوَقعَ  َولَمَّ ا َكَشْفتَ  لَئِنْ  ِعْنَدكَ  َعِھدَ  بَِما َربَّكَ  لََنا اْدعُ  ُموَسى َيا َقالُوا الرِّ ْجزَ  َعنَّ  لَكَ  ِمَننَّ لَُنؤْ  الرِّ
ا ، إِْسرائيلَ  َبنِي َمَعكَ  َولَُنْرِسلَنَّ  ْجزَ  َعْنُھمُ  َكَشْفَنا َفلَمَّ  اْلَيمِّ  فِي َفأَْغَرْقَناُھمْ  ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا ، َيْنُكُثونَ  ُھمْ  إَِذا َبالُِغوهُ  ُھمْ  أََجلٍ  إِلَى الرِّ

ُھمْ  ُبوا بِأَنَّ  }افِلِينَ غَ  َعْنَھا َوَكاُنوا بِآياِتَنا َكذَّ

ا{:  تعالى قوله ْجزُ  َعلَْيِھمُ  َوَقعَ  َولَمَّ ْجزُ } {الرِّ  به مات طاعونا كان:  جبير ابن قال. لغتان ، الراء بضم وقرئ. العذاب أي} الرِّ

 بما أي ، لذيا بمعنى} َما}{ِعْنَدكَ  َعِھدَ  ِبَما{. اآليات من ذكره تقدم ما بالرجز المراد:  وقيل. ألفا سبعون واحد يوم في القبط من

 َكَشْفتَ  لَئِنْ {. صلة}َما{ فـ ؛ لنا دعوت ما إال عندك بعھده أي ، قسم ھذا:  وقيل. فنبأك به اختصك بما أو ، العلم من استودعك

ا ْجزَ  َعنَّ  وكانوا} ْسرائيلَ إِ  َبِني َمَعكَ  َولَُنْرِسلَنَّ {. به جئت بما نصدقك أي} لَكَ  لَُنْؤِمَننَّ {. عنا يكشف حتى إللھك بدعائك أي} الرِّ

 ما ينقضون أي} َيْنُكُثونَ  ُھمْ  إَِذا{. التغريق في لھم ضرب الذي أجلھم يعني} َبالُِغوهُ  ُھمْ  أََجلٍ  إِلَى{. تقدم ما على ؛ يستخدمونھم

ُھمْ  اْلَيمِّ  فِي َفأَْغَرْقَناُھمْ  ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا{. أنفسھم على عقدوه ُبوا بِأَنَّ  أي} َعْنَھا َوَكاُنوا{. البحر واليم} َغافِلِينَ  َعْنَھا َكاُنواوَ  ِبآياِتَنا َكذَّ

 .عنھا كالغافلين صاروا حتى بھا يعتبروا لم أي اآليات عن:  وقيل. } َفاْنَتَقْمَنا{ عليھا دل. النقمة
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 اْلُحْسَنى َربِّكَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّتْ  فِيَھا َباَرْكَنا الَّتِي َغاِرَبَھاَومَ  اأْلَْرِض  َمَشاِرقَ  ُيْسَتْضَعفُونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا{ 137:  اآلية
ْرَنا َصَبُروا بَِما إِْسرائيلَ  َبنِي َعلَى  }َيْعِرُشونَ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  فِْرَعْونُ  َيْصَنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ

} َوَمَغاِرَبَھا اأْلَْرِض  َمَشاِرقَ {. بالخدمة يستذلون أي} ُيْسَتْضَعفُونَ  َكاُنوا ِذينَ الَّ {. إسرائيل بني يريد} اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا{:  تعالى قوله

. القبط أرض ورثوا أنھم والظاھر. فنصب} في{ حذف ثم} ومغاربھا األرض مشارق في{ األصل أن والفراء الكسائي زعم

 واألرض. مفعولين نصب بالھمزة الفعل تعدى فلما ؛ المال وأورثته المال ورثت:  يقال ؛ الصريح المفعول على نصب فھما

 وقتادة الحسن عن ، مخصوصة فاألرض ؛ بھا والغرب الشرق جھات ومغاربھا ومشارقھا. ومصر الشأم أرض ھي

 بإخراج أي} فِيَھا َباَرْكَنا الَِّتي{. األرض ملكا وقد وسليمان داود إسرائيل بني بن ألن ؛ األرض جميع أراد:  وقيل. وغيرھما

 فِي اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ  َعلَى َنُمنَّ  أَنْ  َوُنِريدُ {:  قوله ھي} إِْسرائيلَ  َبِني َعلَى اْلُحْسَنى َربِّكَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّتْ {. واألنھار والثمار الزروع

ةً  َوَنْجَعلَُھمْ  اأْلَْرِض   أن بعد هللا أمر وعلى ، فرعون أذى على صبرھمب أي} َصَبُروا ِبَما{]. 5:  القصص[} اْلَواِرِثينَ  َوَنْجَعلَُھمُ  أَِئمَّ

ْرَنا{. بموسى آمنوا  عباس ابن قال. بنى إذا يعرش عرش:  يقال} َيْعِرُشونَ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  فِْرَعْونُ  َيْصَنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ

 عاصم عن بكر وأبو عامر ناب وقرأ. الكرم تعريش ھو:  الحسن وقال. وغيرھا القصور من يبنون كانوا ما أي: ومجاھد

شون{ عبلة أبي بن إبراھيم وقرأ. تميم لغة ھي:  الكسائي قال. الراء بضم} َيْعُرشون{  .الياء وضم الراء بتشديد} يعرِّ

ً  لََنا اْجَعلْ  ُموَسى ايَ  َقالُوا لَُھمْ  أَْصَنامٍ  َعلَى َيْعُكفُونَ  َقْومٍ  َعلَى َفأََتْوا اْلَبْحرَ  إِْسرائيلَ  بَِبنِي َوَجاَوْزَنا{ 138:  اآلية  لَُھمْ  َكَما إِلَھا
ُكمْ  َقالَ  آلَِھةٌ   }َتْجَھلُونَ  َقْومٌ  إِنَّ

 ، الكاف بكسر والكسائي حمزة قرأ} لَُھمْ  أَْصَنامٍ  َعلَى َيْعُكفُونَ  َقْومٍ  َعلَى َفأََتْوا اْلَبْحرَ  إِْسرائيلَ  ِبَبِني َوَجاَوْزَنا{:  تعالى قوله

 كان:  قتادة قال. فعول على منھما والمصدر. ولزمه الشيء على أقام بمعنى ويعكف يعكف عكف:  يقال. بضمھا والباقون

 َيا َقالُوا{. عجال السامري لھم أخرج ولھذا ؛ بقر تماثيل أصنامھم كانت:  وقيل بالرقة نزوال وكانوا ، لخم من القوم أولئك

ً  لََنا اْجَعلْ  ُموَسى ُكمْ  َقالَ  آلَِھةٌ  لَُھمْ  َكَما إِلَھا  تسمى للكفار خضراء شجرة رأوا وقد األعراب جھال قول نظيره} َتْجَھلُونَ  َقْومٌ  إِنَّ

:  والسالم الصالة عليه فقال. أنواط ذات لھم كما أنواط ذات لنا اجعل ، هللا رسول يا:  يوما سنة كل في يعظمونھا أنواط ذات

ً  لََنا َعلْ اجْ { موسى قوم قال كما بيده نفسي والذي قلتم. أكبر هللا"  قبلكم في سنن لتركبن} َتْجَھلُونَ  َقْومٌ  إِنَُّكمْ  َقالَ  آلَِھةٌ  لَُھمْ  َكَما إِلَھا

} َبَراَءةٌ { في بيانه يأتي ما على ، حنين إلى مخرجه في ھذا وكان" . لدخلتموه ضب حجر دخلوا لو إنھم حتى بالقذة القذة حذو

 .تعالى هللا شاء إن

ِ  أََغْيرَ  َقالَ  ، َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَباِطلٌ  فِيهِ  ُھمْ  َما ُمَتبَّرٌ  َھُؤالءِ  إِنَّ { 140 - 139:  اآليتان ً  أَْبِغيُكمْ  هللاَّ لَُكمْ  َوُھوَ  إِلَھا  َعلَى َفضَّ
 }اْلَعالَِمينَ 

 العابد إن أي. متبر وأمر. متبر مكسر إناء وكل. الھالك:  والتبار ، مھلك أي} فِيهِ  ُھمْ  َما ُمَتبَّرٌ  َھُؤالءِ  إِنَّ {:  تعالى قوله

ِ  أََغْيرَ  َقالَ { . زائدة صلة} َكاُنوا}{َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما{. مضمحل ذاھب أي} َوَباِطلٌ {. مھلكان والمعبود ً  أَْبِغيُكمْ  هللاَّ  أطلب أي} إِلَھا

لَُكمْ  َوُھوَ {. له وبغيت بغيته:  يقال. تعالى هللا غير إلھا لكم  بإھالك فضلھم:  وقيل. زمانكم عالمي على أي} اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفضَّ

 .اآليات من به خصھم وبما ، عدوھم
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لُونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  أَْنَجْيَناُكمْ  َوإِذْ { 141:  اآلية  ِمنْ  َبالءٌ  َذلُِكمْ  َوفِي نَِساَءُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  أَْبَناَءُكمْ  ُيَقتِّ
ُكمْ   }َعِظيمٌ  َربِّ

 بيانه تقدم ما حسب ؛ أسالفكم أنجينا إذ واذكروا أي. وسلم عليه هللا صلى النبي عصر ليھود خطاب ھو:  وقيل. منته ذكرھم

 ".البقرة" سورة في

 فِي اْخلُْفنِي َھاُرونَ  أِلَِخيهِ  ُموَسى َوَقالَ  ْيلَةً لَ  أَْرَبِعينَ  َربِّهِ  ِميَقاتُ  َفَتمَّ  بَِعْشرٍ  َوأَْتَمْمَناَھا لَْيلَةً  َثالثِينَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا{ 142:  اآلية
بِعْ  َوال َوأَْصلِحْ  َقْوِمي  }اْلُمْفِسِدينَ  َسبِيلَ  َتتَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

 المناجاة وعده فكان ھذا وسلم عليه هللا صلى موسى به هللا كرم مما أن ذكر} لَْيلَةً  َثالِثينَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا{:  تعالى قوله:  األولى

 أن أمره. الحجة ذي من وعشر القعدة ذو ھي:  عنھم هللا رضي ومسروق ومجاھد عباس ابن قال} ِبَعْشرٍ  َوأَْتَمْمَناَھا{. له إكراما

 نستنشق كنا إنا:  المالئكة فقالت ؛ خرنوب بعود:  قيل. فاستاك فمه خلوف أنكر صامه فلما ؛ بالعبادة فيه وينفرد الشھر يصوم

 يا: " استاك لما إليه أوحى تعالى هللا إن:  وقيل. الحجة ذي من ليال عشر عليه فزيد. بالسواك فأفسدته المسك ئحةرا فيك من

 بصيام وأمره". المسك ريح من إلي أحب الصائم رائحة أن علمت أما ، قبل عليه كان ما إلى فوك يعود حتى أكلمك ال موسى

 صلى لمحمد وأكمل ، الذبح من إسماعيل فدى حين النحر غداة وسلم عليه هللا صلى لموسى تعالى هللا كالم وكان. أيام عشرة

 أن علم وقد} لَْيلَةً  أَْرَبِعينَ  َربِّهِ  ِميَقاتُ  َفَتمَّ {:  قوله في والفائدة. مؤنث المعدود ألن عشر من الھاء وحذفت. الحج وسلم عليه هللا

 في قال فقد:  قيل فإن. الثالثين سوى العشر أن فبين ؛ منھا بعشر الثالثين أتممنا المراد أن يتوھم لئال ، أربعون وعشرة ثالثين

 والثالثون ، واألربعون} ِبَعْشرٍ  َوأَْتَمْمَناَھا{:  قال فقد ؛ كذلك ليس:  قيل. البداء من ذلك فيكون ؛ ثالثين ھنا وقال أربعين البقرة

 يعني ، ثالثين وقال ، مؤلف قول في أربعين قال ؛ وتأليف تفصيل على القولين قال وإنما. بمختلف ليس واحد قول والعشرة

 :  الشاعر قال كما ؛ أربعون ذلك وكل. وعشرا متتابعا شھرا

 ...."وأربع عشر"

 .العرب كالم في جائز وھذا. البدر ليلة ، عشرة أربع يعني

 ، القضايا في تعالى هللا أسسه قديم معنىو ، ماضية سنة للمواعدة األجل ضرب أن على اآلية ھذه دلت:  علماؤنا قال:  الثانية

 جميع فيھا خلق التي الستة األيام تعالى هللا ضربه أجل وأول. األعمال في التأني مقادير به وعرفھم ، لألمم به وحكم

َماَواتِ  َخلَْقَنا َوَلَقدْ { ، المخلوقات  تقدم فيما معناه بينا وقد]. 38:  ق[} لُُغوبٍ  ِمنْ  َناَمسَّ  َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ

ُكمُ  إِنَّ {:  قوله من السورة ھذه في ُ  َربَّ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  فإذا:  العربي ابن قال]. 54:  األعراف[} أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّ

 ذلك تعالى هللا بين وقد. ومعذرة تبصرة فيه زيد يتيسر ولم األجل فجاء المؤجل تحصيل فيه يحاول لمعنى األجل ضرب

 ؛ قومه على العشر ھذه في السالم عليه موسى وأبطأ. أربعين تتمة عشرا زاده ثم ثالثين أجال له فضرب السالم عليه لموسى

 ابن قال. هللا غير إلھا اوعبدو ، بعده وبدلوا عھده ونكثوا ، نسي أو ضل موسى إن:  قالوا حتى والتأخر التأني جواز عقلوا فما
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 هللا زاده ربه إلى موسى فصل فلما ، ھارون فيكم وأخلف ، ألقاه أن ليلة ثالثين وعدني ربي إن:  لقومه قال موسى إن:  عباس

 جلاأل على تكون التي الزيادة ثم. بيانه يأتي ما على ؛ العجل عبادة من فعلوه بما هللا زاده التي العشر في فتنتھم فكانت ؛ عشرا

 وحال وقت من:  باألمر المتعلقة المعاني إلى النظر بعد الحاكم من باجتھاد إال يكون وال. مقدر األجل أن كما ؛ مقدرة تكون

 مدة في والزيادة األجل في األصل له يجمع أن الحاكم رأى فإن. لموسى هللا أجل كما ؛ السالفة المدة ثلث مثل فيكون ، وعمل

 ھريرة أبي عن البخاري روى. العربي ابن قال ، البشر على العذر من يطرأ لما بعدھا التربص من بد ال ولكن ، جاز واحدة

 " .سنة ستين بلغ حتى أجله أخر امرئ إلى هللا أعذر: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن

. بالحق عليھم القيام ولينفذ ، بالخلق لطفا ھذا وكان. أخرى بعد مرة عليه المحكوم إلى الحكام إلعذار أصل أيضا وھذا:  قلت

 إليھم الرسل بعثة آدم بني إلى اإلعذار وأكبر. بعده إعذار ال الذي اإلعذار غاية أعذر أي ؛ فيه بالغ أي األمر في أعذر:  يقال

ا َوَما{ ، عليھم حجته لتتم ِبينَ  ُكنَّ  ھم:  قيل] 37:  فاطر[} ِذيرُ النَّ  َوَجاَءُكمُ { وقال]. 15:  اإلسراء[} َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

 ألن اإلعذار غاية الستين وجعل. الصبا سن لمفارقة عالمة فھو ، االكتھال سن في يأتي فإنه. الشيب ھو:  عباس ابن. الرسل

. ارإعذ بعد إعذار ففيه ؛ هللا ولقاء المنية وترقب ،  واالستسالم والخشوع اإلنابة سن وھو ، العباد معترك من قريب الستين

 أَْوِزْعنِي َربِّ  َقالَ  َسَنةً  أَْرَبِعينَ  َوَبلَغَ {:  تعالى هللا قال ؛ األربعين كمال عند وذلك ؛ بالشيب والثاني ، السالم عليه بالنبي األول

 والديه وعلى عليه هللا نعم مقدار يعلم أن له أن فقد أربعين بلغ من أن وجل عز فذكر]. 15:  األحقاف[} ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ 

 أتت فإذا ؛ سنة أربعون ألحدھم يأتي حتى الناس ويخالطون الدنيا يطلبون وھم ، ببلدنا العلم أھل أدركت:  مالك قال. ويشكرھا

 .الناس اعتزلوا عليھم

. الشھور أوائل الياللي ألن} لَْيلَةً  َثالِثينَ {:  تعالى لقوله ؛ األيام دون بالليالي يكون التاريخ أن على أيضا اآلية ودلت:  الثالثة

 هللا صلى هللا رسول مع خمسا صمنا:  تقول كانت أنھا عنھا روي حتى ؛ األيام عن تخبر عنھم هللا رضي الصحابة كانت وبھا

 وحساب ، للمنافع الشمس وحساب:  العربي ابن. الشمس على معولھا ألن باأليام فتحسب ، ذلك في تخالف والعجم. وسلم عليه

 .لغتان ؛ توريخا وورخت ، تاريخا أرخت:  فيقال.} لَْيلَةً  َثالِثينَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا{:  قال لھذاو ؛ للمناسك القمر

 والمغيب للمناجاة المضي أراد حين موسى وقال:  المعنى} َوأَْصلِحْ  َقْوِمي فِي اْخلُْفنِي َھاُرونَ  أِلَِخيهِ  ُموَسى َوَقالَ {:  تعالى قوله

 صلى هللا رسول سمعت:  قال وقاص أبي بن سعد عن مسلم صحيح وفي. النيابة على فدل ؛ فتيخلي كن:  ھارون ألخيه فيھا

 نبي ال أنه إال موسى من ھارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أما: " مغازيه بعض في خلفه حين لعلي يقول وسلم عليه هللا

 جميع على عليا استخلف وسلم عليه هللا صلى النبي أن على الشيعة فرق وسائر واإلمامية الروافض بھذا فاستدل" . بعدي

 واستخلفوا علي استخالف على النص ھو الذي العمل تركوا عندھم ألنھم - هللا قبحھم - اإلمامية الصحابة كفر حتى ؛ األمة

 ولم ، ھممقالت على تبعھم من وكفر كفرھم في شك ال وھؤالء. حقه بطلب يقم لم إذ عليا كفر من ومنھم. منھم باالجتھاد غيره

 على فينحل ؛ وفاته بعد متماد أنه يقتضي ال ، بموته أو الموكل بعزل تنقضي التي كالوكالة حياة في استخالف ھذا أن يعلموا

 ذلك من يلزم ولم ، وغيره مكتوم أم ابن المدينة على وسلم عليه هللا صلى النبي استخلف وقد. وغيرھم اإلمامية به تعلق ما ھذا

. داللة راموه ما على فيه لھم يكون فال ، الرسالة أصل في موسى مع شرك ھارون كان قد أنه على. االتفاقب دائما استخالفه

 أي:  وقيل. عليه ويغير السامري. يزجر أن اإلصالح من كان:  جريج ابن قال. باإلصالح أمر} َوأَْصلِحْ {. للھداية الموفق وهللا
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 تكن وال ، العاصين سبيل تسلك ال أي} اْلُمْفِسِدينَ  َسِبيلَ  َتتَِّبعْ  َوال{. مصلحا نك أي ؛ نفسك وأصلح ، أمرھم وأصلح ، بھم ارفق

  .للظالين عونا

ا{ 143:  اآلية  اْسَتَقرَّ  َفإِنِ  اْلَجَبلِ  إِلَى اْنُظرْ  َولَِكنِ  َتَرانِي لَنْ  َقالَ  إِلَْيكَ  أَْنُظرْ  أَِرنِي َربِّ  َقالَ  َربُّهُ  َوَكلََّمهُ  لِِميَقاتَِنا ُموَسى َجاءَ  َولَمَّ
ا َتَرانِي َفَسْوفَ  َمَكاَنهُ  ً  َجَعلَهُ  لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َتَجلَّى َفلَمَّ ً  ُموَسى َوَخرَّ  َدّكا ا َصِعقا لُ  َوأََنا إِلَْيكَ  ُتْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  أََفاقَ  َفلَمَّ  }اْلُمْؤِمنِينَ  أَوَّ

ا{:  تعالى قوله  َربِّ  َقالَ {. واسطة غير من كالمه أسمعه أي} َربُّهُ  َوَكلََّمهُ {. الموعود الوقت في أي }لِِميَقاِتَنا ُموَسى َجاءَ  َولَمَّ

 .كالمه أسمعه لما رؤيته إلى واشتاق ؛ إليه النظر سأل} إِلَْيكَ  أَْنُظرْ  أَِرِني

 قال ألنه ؛ قدرتك إلى ألنظر ةعظيم آية أرني:  أراد أنه على الحمل يجوز وال. الدنيا في أي} َتَراِني لَنْ  َقالَ {:  تعالى قوله

 مقنع فيھا السالم عليه لموسى كان وقد. اآليات سائر أعطاه كما ، سأل ما هللا ألعطاه آية سأل ولو. } َتَراِني لَنْ  َقالَ { و} إِلَْيكَ {

 أقوى ھو مما مثاال له ضرب} َتَراِني َفَسْوفَ  َمَكاَنهُ  اْسَتَقرَّ  َفإِنِ  اْلَجَبلِ  إِلَى اْنُظرْ  َولَِكنِ {. التأويل ھذا فبطل ؛ أخرى آية طلب عن

. رؤيتي يطيق ال الجبل أن كما ، رؤيتي تطيق ال فإنك يسكن لم وإن ، تراني فسوف وسكن الجبل ثبت فإن أي. وأثبت بنيته من

 الجبل وأن ، صعقا خر فلذلك هللا رأى السالم عليه موسى أن:  معناه ما الطيب بن بكر أبي القاضي عن عياض القاضي وذكر

 ثم. } َتَراِني َفَسْوفَ  َمَكاَنهُ  اْسَتَقرَّ  َفإِنِ  اْلَجَبلِ  إِلَى اْنُظرْ  َولَِكنِ {:  قوله من ذلك واستنبط. له هللا خلقه بإدراك دكا فصار ربه رأى

ا{ :  قال ً  َجَعلَهُ  لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َتَجلَّى َفلَمَّ ً  ُموَسى َوَخرَّ  َدّكا . أبرزتھا أي العروس جلوت:  قولك من ؛ ظھر معناه وتجلى} َصِعقا

. وغيره قطرب قاله ؛ وقدرته أمره تجلى:  وقيل. انكشف الشيء وتجلى. فيھما جالء ؛ الصدأ من أبرزته السيف وجلوت

ً { البصرة وأھل المدينة أھل وقراءة ً  اأْلَْرضُ  ُدكَّتِ { صحتھا على يدل ؛} َدّكا ً  َدّكا  أھل وقرأ. كرمذ الجبل وأن] 21:  الفجر[} َدّكا

اءَ { الكوفة  مثل ؛ ودك دكاوات دكاء وجمع ، أدك والمذكر. جبال تكون أن تبلغ ال الناتئة وھي ، دكاء أرض مثل جعله أي} َدكَّ

 طين من رواب:  دكاء جمع والدكاوات:  غيره. أدك واحدھا ، العراض:  الجبال من الدك:  الكسائي قال. وحمر حمراوات

 في الجبل فساخ:  التفسير وفي. لھا سنام ال دكاء وناقة. يرتفع فلم باألرض التبد ما:  الرمل من كذلك كوالدكدا. بالغالظ ليست

ً  ُموَسى َوَخرَّ {. ھائال رمال:  العوفي عطية. ترابا جعله:  عباس ابن وقال. اآلن حتى فيھا يذھب فھو ؛ األرض  أي} َصِعقا

 قتادة وقال. مصعوق فھو وصعق. صعق فھو الرجل صعق:  يقال ؛ ميتا:  وقيل. وقتادة والحسن عباس ابن عن ؛ عليه مغشيا

ا{. النحر يوم الجمعة يوم التوراة وأعطي ، عرفة يوم الخميس يوم صعقا موسى خر:  والكلبي } إِلَْيكَ  ُتْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  أََفاقَ  َفلَمَّ

 هللا إلى اإلنابة جھة على قال:  وقيل. تاب فلذلك ؛ ئذاناست غير من سأل:  وقيل. الدنيا في الرؤية مسألة من:  مجاھد قال

 وأيضا. معصومون األنبياء فإن ؛ معصية عن كانت ما التوبة ھذه أن على األمة وأجمعت. اآليات ظھور عند له والخشوع

. التوبة يقتضي ال اوھذ ، جائزة غير أنھا لھم ليبين القوم ألجل سأل المبتدعة وعند. جائزة الرؤية والجماعة السنة أھل عند

 مھدي بن علي قال. جائزة الرؤية أن بيان" األنعام" في مضى وقد. القشيري ذكره ؛ القبطي قتل من إليك تبت أي:  فقيل

. وولد صاحبة ألك رب يا له يقول أن يجز لم كما ؛ با معرفته مع عليه أقدم ما مستحيال موسى سؤال كان لو:  الطبري

 .تعالى هللا شاء إن ، عليھم والرد المعتزلة مذھب" القيامة" في وسيأتي
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لُ  َوأََنا{:  تعالى قوله  الدنيا في ترى ال بأنك:  وقيل. العصر ھذا في إسرائيل بني من:  وقيل. قومي من:  قيل} اْلُمْؤِمِنينَ  أَوَّ

 ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وغيره ھريرة أبي حديث من الصحيح الحديث وفي. ذلك في ، السابق لوعدك

 أصعق أدري فال العرش قوائم من بقائمة آخذ بموسى أنا فإذا رأسي فأرفع القيامة يوم يصعقون الناس فإن األنبياء بين تخيروا

:  قال كعب عن شيبة أبي بن بكر أبو وذكر" . األولى صعقته كفته" قال أو" . األولى بصفته حوسب أو قبلي فأفاق صعق فيمن

 صلى محمد ورآه ، مرتين موسى فكلمه ؛ عليھما وسلم هللا صلى وموسى محمد بين ورؤيته كالمه قسم وتعالى تبارك هللا إن

 .مرتين وسلم عليه هللا

اكِ  ِمنَ  َوُكنْ  آَتْيُتكَ  َما َفُخذْ  َوبَِكالِمي بِِرَساالتِي النَّاسِ  َعَلى اْصَطَفْيُتكَ  إِنِّي ُموَسى َيا َقالَ { 144:  اآلية  }ِرينَ الشَّ

 على يقل ولم. فضلتك أي ؛ االجتباء:  االصطفاء} َوِبَكالِمي ِبِرَساالتِي النَّاسِ  َعلَى اْصَطَفْيُتكَ  إِنِّي ُموَسى َيا َقالَ {:  تعالى قوله

 وقرأ .إليھم المرسل} النَّاسِ  َعلَى{ فالمراد. غيره وأرسل وأرسله المالئكة كلم وقد كلمه أنه االصطفاء ھذا من ألن ؛ الخلق

 أرسل أنه على جمع ومن. إفرادھا فيجوز ، مصدر والرسالة. بالجمع والباقون. كثير وابن نافع اإلفراد على} برَسالَِتي{

} اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ {:  قال كما ؛ أنواعه الختالف المصدر فجمع ، أنواعھا فاختلفت الرسالة من بضروب

 من واحدا جنسا به أراد لما} لََصْوتُ { قوله في ووحد. المصوتين واختالف األصوات أجناس الختالف معفج]. 19:  لقمان[

 ".البقرة" في بيناه كما ؛ السبعين من واحد وال التكليم في يشاركه لم قومه أن على ھذا ودل. األصوات

اِكِرينَ  ِمنَ  َوُكنْ {. أعطيتك بما اقنع أي ؛ القناعة إلى إشارة} آَتْيُتكَ  َما َفُخذْ {:  تعالى قوله  إليك إلحساني المظھرين من أي} الشَّ

 لَِئنْ {:  قال كما للمزيد معرض والشاكر. العلف من تعطى ما فوق السمن من عليھا ظھر إذا شكور دابة:  يقال ؛ عليك وفضلي

ُكمْ  َشَكْرُتمْ   مات إال أحد يراه ال ليلة أربعين تعالى هللا كلمه نأ بعد مكث السالم عليه موسى أن ويروى]. 7:  إبراھيم[} أَلَِزيَدنَّ

 .وجل عز هللا نور من

ةٍ  َفُخْذَھا َشْيءٍ  لُِكلِّ  َوَتْفِصيالً  َمْوِعَظةً  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اأْلَْلَواحِ  فِي لَهُ  َوَكَتْبَنا{ 145:  اآلية  بِأَْحَسنَِھا َيأُْخُذوا َقْوَمكَ  َوْأُمرْ  بِقُوَّ
 }ْلَفاِسقِينَ ا َدارَ  َسأُِريُكمْ 

 بجناحه السالم عليه جبريل عليه قبض أنه الخبر في وروي. التوراة يريد} َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اأْلَْلَواحِ  فِي لَهُ  َوَكَتْبَنا{:  تعالى قوله

 كانت:  مجاھد وقال. الحكيم الترمذي ذكره ؛ األلواح له هللا كتب حين القلم صريف سمع حتى أدناه حتى العال في به فمر

. السماء من نزلت ؛ خشب من:  الحسن. زبرجد من:  العالية أبو. حمراء ياقوتة من:  جبير ابن. خضراء زمردة من األلواح

:  مقاتل قال. لداود كالحديد فأطاعته ؛ بأصابعه شقھا ثم بيده فقطعھا السالم عليه لموسى هللا لينھا ، صماء صخرة من:  وقيل

 على نفسه إلى الكتابة وأضاف. بعير وقر سبعون وھي التوراة نزلت:  أنس بن ربيع. خاتمال كنقس األلواح في له كتبنا أي

 أظھرھا كتابة ھي:  وقيل. النور نھر من واستمد. الذكر به كتب الذي بالقلم جبريل كتبھا بأمره مكتوبة ھي إذ ؛ التشريف جھة

:  البروج[} َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي. َمِجيدٌ  قُْرآنٌ  ُھوَ  َبلْ {:  تعالى هللا قال ؛" الالم بفتح" لوح:  اللوح وأصل. األلواح في وخلقھا هللا

 إذا األلواح عظيم رجل:  ويقال. جمع االثنين ألن بالجمع وجاء ، لوحان أنھا ويروى. المعاني فيه تلوح اللوح فكأن]. 22 ،21

 ستة ورفعت سبعھا بقي:  وقيل. سدسھا إال فعتفر ألقاھا حين األلواح وتكسرت:  عباس ابن. والرجلين اليدين عظم كبير كان
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 دينار بن عمرو عن الحافظ نعيم أبو وأسند. والرحمة الھدى بقي الذي وفي ، شيء كل تفصيل رفع الذي في فكان. أسباعھا

 فردت لھامث فصام تكسرت األلواح ألقى فلما ؛ ليلة أربعين صام وسلم عليه هللا صلى هللا نبي عمران بن موسى أن بلغني:  قال

 َفُخْذَھا{. وسلم وغيره الثوري عن ؛ والحرام الحالل وتبيين األحكام من دينه في إليه يحتاج مما} َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ { ومعنى. إليه

ةٍ   ؛ التعميم به يراد وال تفخيما يذكر لفظ ھو:  وقيل. نظيره. ونشاط بجد أي ؛ بقوة خذھا:  له فقلنا أي ، حذف الكالم في} ِبقُوَّ

} َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوِتَيتْ {]. 25:  األحقاف[} َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ { و. شيء كل فالن وعند. شيء كل فاشتريت السوق دخلت:  ولتق

 وإنما ، اجتھاد عندھم يكن لم فإنه ؛ األحكام من به أمروا شيء لكل أي} َشْيءٍ  لُِكلِّ  َوَتْفِصيالً  َمْوِعَظةً {. تقدم وقد]. 23:  النمل[

ةٍ  َفُخْذَھا{ عليه هللا صلى محمد أمة بذلك خص  َما ُخُذوا{ نظيره ونشاط بجد أي بقوة خذھا:  له قلنا أي ، حذف الكالم في} ِبقُوَّ

ةٍ  آَتْيَناُكمْ   األمثال دبرواويت ، النواھي ويتركوا باألوامر يعملوا أي} ِبأَْحَسِنَھا َيأُْخُذوا َقْوَمكَ  َوْأُمرْ {. تقدم وقد] 63:  البقرة[} بِقُوَّ

ِبُعوا{ نظيره. والمواعظ ِبُعونَ {:  وقال]. 55:  الزمر[} َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما أَْحَسنَ  َواتَّ  والعفو]. 18:  الزمر[} أَْحَسَنهُ  َفَيتَّ

 َدارَ  َسأُِريُكمْ {. المباح وأدونھا ، والنوافل الفرائض أحسنھا:  وقيل. االنتصار من أحسن والصبر. االقتصاص من أحسن

 ھي:  وقيل. أھلكوا التي والقرون ، وثمود عاد منازل من سافروا إذا عليه مروا ما} اْلَفاِسقِينَ  َدارَ {:  الكلبي قال} اْلَفاِسقِينَ 

 ديار سأريكم أي ؛ مصر بھا أراد:  وقيل. منھا تكونوا أن فاحذروا ، ذكر على منكم فلتكن أي. ومجاھد الحسن عن جھنم؛

 الجبابرة من قبلكم سكنوھا التي الكفار منازل سأريكم المعنى:  قتادة. جبير ابن عن ؛ عنھم خالية فرعون ومساكن طالقب

 َعلَى َنُمنَّ  أَنْ  َوُنِريدُ {. اآلية] 137:  األعراف[} اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا{ عليھما يدل القوالن وھذان. الشأم يعني ؛ بھا لتعتبروا والعمالقة

 وھذا. ورث من} سأوّرثكم{ زھير بن وقسامة عباس ابن وقرأ. تقدم وقد ، اآلية] 5:  القصص[} اأْلَْرِض  فِي اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ 

 إلى بأجسادھم اقذف أن البحر إلى أوحى فرعون أغرق لما تعالى هللا أن وذلك. أدوار وجمعه ، الھالك الدار:  وقيل. ظاھر

 .الفاسقين ھالك فأراھم إسرائيل بنو إليھم فنظر ؛ ففعل:  قال ، الساحل

 َيَرْوا َوإِنْ  بَِھا ُيْؤِمُنوا ال آَيةٍ  ُكلَّ  َيَرْوا َوإِنْ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  اأْلَْرِض  فِي َيَتَكبَُّرونَ  الَِّذينَ  آَياتِيَ  َعنْ  َسأَْصِرفُ { 147 - 146:  اآليتان
ْشدِ  َسبِيلَ  ِخُذوهُ  ال الرُّ ِخُذوهُ  اْلَغيِّ  َسبِيلَ  اَيَروْ  َوإِنْ  َسبِيالً  َيتَّ ُھمْ  َذلِكَ  َسبِيالً  َيتَّ ُبوا بِأَنَّ ُبوا َوالَِّذينَ  ، َغافِلِينَ  َعْنَھا َوَكاُنوا بِآياتَِنا َكذَّ  َكذَّ
 }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما إاِلَّ  ُيْجَزْونَ  َھلْ  أَْعَمالُُھمْ  َحبَِطتْ  اآْلِخَرةِ  َولَِقاءِ  بِآياتَِنا

 بن سفيان وقاله. كتابي فھم سأمنعھم:  قتادة قال} اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اأْلَْرِض  فِي َيَتَكبَُّرونَ  الَِّذينَ  آَياِتيَ  َعنْ  ِرفُ َسأَصْ {:  تعالى قوله

ا{:  نظيره. تكبرھم على مجازاة وذلك ؛ نفعھا عن سأصرفھم:  وقيل. بھا اإليمان عن سأصرفھم:  وقيل. عيينة  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ

 ُ  عن أصرفھم أي. واألرض السماوات خلق:  وقيل. المنزلة الكتب أو المعجزات ھذا على واآليات]. 5:  الصف[} لُوَبُھمْ قُ  هللاَّ

 إليه يصغون وال نبيا يتبعون فال} اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ {:  قال فلھذا ؛ باطل ظن وھذا. الخلق أفضل أنھم يرون} َيَتَكبَُّرونَ {. بھا االعتبار

 .لتكبرھم

ْشدِ  َسِبيلَ  َيَرْوا َوإِنْ  ِبَھا ُيْؤِمُنوا ال آَيةٍ  ُكلَّ  َيَرْوا َوإِنْ {:  ىتعال قوله ِخُذوهُ  ال الرُّ ِخُذوهُ  اْلَغيِّ  َسِبيلَ  َيَرْوا َوإِنْ  َسِبيالً  َيتَّ  يعني} َسِبيالً  َيتَّ

 علل ثم. "دينا يتخذونه رالكف أي ؛ والضالل الغي سبيل ويتبعون الرشاد طريق يتركون أنھم عنھم أخبر. المتكبرون ھؤالء

ُبوا ِبأَنَُّھمْ  َذلِكَ {:  فقال  الحق تدبر تركھم في كانوا أي} َغافِلِينَ  َعْنَھا َوَكاُنوا{. بتكذيبھم بھم فعلته الذي الفعل ذلك أي} ِبآياتَِنا َكذَّ

} َيَرْوا َوإِنْ { دينار بن مالك وقرأ ؛ به يراد عما فالن أغفل ما:  يقال كما ؛ به يجازون عما غافلين يكونوا أن ويحتمل. كالغافلين
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ْشدِ  َسِبيلَ { البصرة وأھل المدينة أھل وقرأ. بھم ذلك يفعل أي ؛ الحرفين في الياء بضم  وأھل. الشين وإسكان الراء بضم} الرُّ

َشد{ عاصما إال الكوفة . الصالح في الرشد:  فقال والرشد الرشد بين عمرو أبو فرق:  عبيد أبو قال. والشين الراء بفتح} الرَّ

 عن والصحيح. الكسائي قال وكذا ، والسخط السخط مثل والرشد الرشد أن إلى يذھب سيبويه: " النحاس قال. الدين في والرشد

 إذا:  قال العالء بن عمرو أبي عن أبيه عن علي بن نصر حدثنا:  إسحاق بن إسماعيل قال. عبيد أبو قال ما غير عمرو أبي

 أَْمِرَنا ِمنْ  لََنا َوَھيِّئْ { نحو اآلية برأس يعني:  النحاس قال. محرك فھو اآلية رأس كان وإذا ، مسكن فھو ةاآلي وسط الرشد كان

 وحكى. يرشد ورشد ، يرشد رشد:  ويقال. اآليات لتتفق ھذا فتح أنه إال ؛ واحد بمعنى لغتان عنده فھما] 10:  الكھف[} َرَشداً 

 ".الخيبة ضد وھو ، يريد بما اإلنسان يظفر أن اللغة في رشدوال الرشد وحقيقة. يرشد رشد سيبويه

َخذَ { 148:  اآلية ِھمْ  ِمنْ  َبْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى َقْومُ  َواتَّ َخُذوهُ  َسبِيالً  َيْھِديِھمْ  َوال ُيَكلُِّمُھمْ  ال أَنَّهُ  َيَرْوا أَلَمْ  ُخَوارٌ  لَهُ  َجَسداً  ِعْجالً  ُحلِيِّ  اتَّ
 }َظالِِمينَ  َوَكاُنوا

. البصرة وأھل المدينة أھل قراءة ھذه} ُحلِيِِّھمْ  ِمنْ {. الطور إلى خروجه بعد من أي} َبْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى َقْومُ  َواتََّخذَ {:  تعالى لهقو

 حلي جمع:  النحاس قال. والتخفيف الحاء بفتح} َحْلِيِھم ِمنْ { يعقوب وقرأ. الحاء بكسر} ِحلِيِِّھمْ  ِمنْ { عاصما إال الكوفة أھل وقرأ

 وتكسر ، الياء لمجاورتھا الالم فانكسرت الياء في الواو أدغمت ثم" حلوى" واألصل. وثدي وثدي ثدي مثل ؛ وحلي وحلي

 يخور خار:  يقال. باالبتداء رفع} ُخَوارُ  لَهُ {. بدل أو نعت} َجَسداَ {. مفعول} ِعْجالً {. األصل على وضمھا. الالم لكسرة الحاء

 أن:  العجل قصص في وروي. وضعف جبن إذا خورا يخور خور:  ويقال. جؤارا يجأر جأر وكذلك. صاح إذا خوارا

 فغذاه جبل كھف في أمه وأخفته ، األبناء قتل عام ولد. سامرة تدعى قرية إلى ينسب ، ظفر بن موسى واسمه ، السامري

 معنى وھو. الفرس حافر أثر من ةقبض -  البحر في فرعون ليتقدم وديق فرس على البحر عبر حين فأخذ ؛ لذلك فعرفه جبريل

ُسولِ  أََثرِ  ِمنْ  َقْبَضةً  َفَقَبْضتُ {:  قوله  ومضت الزائد العشر في أبطأ فلما ، يوما ثالثين قومه وعد موسى وكان]. 96:  طه[} الرَّ

 ويستعيرون فيه يتزينون عيد لھم وكان ، فرعون آل حلي من حليا معكم إن:  فيھم مطاعا وكان إسرائيل لبني قال ليلة ثالثون

 لھم فقال ، أيديھم في الحلي ذلك بقي القبط وغرق مصر من هللا أخرجھم فلما ؛ اليوم لذلك فاستعاروا الحلي القبط من

 وأن ، الغرق بعد فرعون قوم من إسرائيل بنو أخذه ما الحلي ھذا:  وقيل. فنحرقه عندكم ما فھاتوا ، عليكم حرام إنه: السامري

 ليلة الحلي استعاروا:  وقيل. السامري فأخذھا حفرھا حفرة في فجمعھا ؛ لكم تحل ال وھي ، غنيمة الحلي إن:  لھم قال ھارون

ً  لََنا اْجَعلْ { قولھم سمع السامري وكان  ، مجتمعا أو عرسا لھم أن القبط وأوھموا ، مصر من الخروج أرادوا } آلَِھةٌ  لَُھمْ  َكَما إِلَھا

 منه يسمعون كانوا أنھم غير ؛ مصمتا أي ، جسدا عجال لھم فصاغ ؛ البقر مثال على لھةاآل تلك وكانت]. 138:  األعراف[

 فخار ؛ خوار له عجال صار الحلي على النار في التراب من القبضة تلك ألقى لما إنه:  وقيل. ودما لحما هللا قلبه:  وقيل. خوار

 - عنه فضل يطلبه وذھب ھھنا نسيه:  يقول]. 88:  طه[} َفَنِسيَ  ُموَسى َوإِلَهُ  إِلَُھُكمْ  َھَذا{:  للقوم قال ثم يثن ولم واحدة خورة

ا َقالَ {:  يناجيه وھو لموسى هللا فقال. العجل ھذا نعبد فتعالوا ا َقدْ  َفإِنَّ اِمِريُّ  َوأََضلَُّھمُ  َبْعِدكَ  ِمنْ  َقْوَمكَ  َفَتنَّ  فقال]. 85:  طه[} السَّ

 ؟ خوارا له جعل ومن - والدم اللحم يريد -  ؟ جسدا له جعل فمن ، حليھم من جالع لھم أخرج السامري ھذا ، رب يا:  موسى

 إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ {:  قوله معنى وھو. الحكماء حكيم يا صدقت قال. غيرك أضلھم ما وجاللك وعزتك:  فقال أنا:  سبحانه هللا فقال

 ما ذلك من جاء حتى ، الريح به قابل وكان ، العجل جوف بأن احتال السامري كان:  القفال وقال]. 155:  األعراف[} فِْتَنُتكَ 
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 فرس قوائم تراب من أخذه كان الذي التراب من الجسد في طرح لما كذلك صار إنما ذلك أن وأوھمھم ، الخوار يحاكي

 .القشيري قاله ؛ تھافت فيه كالم وھذا. جبريل

. حجة إلى طريقا أي} َسِبيالً  َيْھِديِھمْ  َوال{. بالكالم يتصف أن يجب المعبود أن بين} ُيَكلُِّمُھمْ  ال أَنَّهُ  َيَرْوا أَلَمْ {:  تعالى قوله

َخُذوهُ {  .إلھا العجل لجعلھم مشركين أي ظالمين وصاروا:  وقيل. اتخاذه من فعلوا فيما ألنفسھم أي} َظالِِمينَ  َوَكاُنوا{. إلھا أي} اتَّ

ا{ 149:  اآلية ُھمْ  أَْواَورَ  أَْيِديِھمْ  فِي ُسقِطَ  َولَمَّ َنا َيْرَحْمَنا لَمْ  لَئِنْ  َقالُوا َضلُّوا َقدْ  أَنَّ  }اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  لََنا َوَيْغفِرْ  َربُّ

ا{:  تعالى قوله  يقال:  األخفش قال. يده في سقط قد:  المتحير للنادم يقال. الميقات من موسى عود بعد أي} أَْيِديِھمْ  فِي ُسقِطَ  َولَمَّ

 والنحاس األزھري قال ؛ الندم سقط:  عنده فالمعنى ؛ الفاعل بناء على أيديھم في سقط:  قال ومن. وأسقط ، يده في سقط

 .وغيرھما

 في األشياء مباشرة ألن ؛ كذا أمر يده في حصل قد:  شيء على تحصل لمن يقال ألنه اليد ذكر ولكنه ، القلب في يكون والندم

َمتْ  ِبَما َذلِكَ { : تعالى هللا قال ؛ باليد الغالب  ؛ البدن في يظھر فأثره القلب في حل وإن الندم:  وأيضا]. 10:  الحج[} َيَداكَ  َقدَّ

:  الكھف[} فِيَھا أَْنَفقَ  َما َعلَى َكفَّْيهِ  ُيَقلِّبُ  َفأَْصَبحَ {:  تعالى هللا وقال ؛ األخرى على يديه إحدى ويضرب ؛ يده يعض النادم ألن

الِمُ  َيَعضُّ  َوَيْومَ {. ندم أي] 42  من أصله:  وقيل. يده في ذقنه يضع والنادم. الندم من أي] 27:  الفرقان[} َيَدْيهِ  َعلَى الظَّ

 به مسقوط فالمرمي ؛ يكتفه أو ليأسره األرض إلى يديه من به فيرمي يصرعه أو الرجل الرجل يضرب أن وھو ، االستئسار

ُھمْ  َوَرأَْوا{. الساقط يد في َنا َيْرَحْمَنا لَمْ  لَِئنْ  َقالُوا{. هللا بمعصية انقلبوا أي} واَضلُّ  َقدْ  أَنَّ  أخذوا} اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  لََنا َوَيْغفِرْ  َربُّ

نا ترحمنا َلَ◌مْ  لئن{:  والكسائي حمزة وقرأ. واالستغفار بالعبودية اإلقرار في  معنى وفيه. الخطاب على بالتاء} لنا وتغفر ربَّ

نا{. والدعاء السؤال في واالبتھال التضرعو االستغاثة . والخضوع الدعاء في أبلغ أيضا وھو. النداء حذف على بالنصب} ربَّ

 .أولى فھي ، والتضرع االستكانة في أبلغ فقراءتھما

ا{ 151 - 150:  اآليتان ً  َغْضَبانَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َرَجعَ  َولَمَّ ُكمْ  أَْمرَ  أََعِجْلُتمْ  َبْعِدي ِمنْ  َخلَْفُتُمونِي بِْئَسَما َقالَ  أَِسفا  َوأَْلَقى َربِّ
هُ  أَِخيهِ  بَِرْأسِ  َوأََخذَ  اأْلَْلَواحَ   َمعَ  َتْجَعْلنِي َوال اأْلَْعَداءَ  بِيَ  ُتْشِمتْ  َفال َيْقُتلُوَننِي َوَكاُدوا اْسَتْضَعفُونِي اْلَقْومَ  إِنَّ  أُمَّ  اْبنَ  َقالَ  إِلَْيهِ  َيُجرُّ

اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  َرْحَمتِكَ  فِي َوأَْدِخْلَنا َوأِلَِخي لِي اْغفِرْ  َربِّ  َقالَ  ، الِِمينَ الظَّ  اْلَقْومِ   }الرَّ

ا{:  تعالى قوله ً  َغْضَبانَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َرَجعَ  َولَمَّ  فيه والنون األلف وألن ، غضبى مؤنثه ألن} َغْضَبانَ { ينصرف لم} أَِسفا

ً { و. الحال على نصب وھو. حمراء قولك في ثالتأني ألفي بمنزلة  وراء منزلة األسف:  الدرداء أبو قال. الغضب شديد} أَِسفا

 صنيع من حزينا رجع:  والسدي عباس ابن. الحزين أيضا واألسيف. وأسوف وأسفان وأسف أسف وھو. ذلك من أشد الغضب

 وكان:  العربي ابن. غضبان وھو رجع فلذلك ؛ بالعجل وافتن قد أنھم رجوعه قبل وجل عز هللا أخبره:  الطبري وقال. قومه

 كان:  يقول مالكا سمعت:  القاسم ابن قال. بتلك فتلك ؛ الفيئة سريع كان لكنه ، غضبا الناس أعظم من السالم عليه موسى

. القلب في تتوقد جمرة الغضب أن وذلك. جبته بدنه شعر ورفع ، قلنسوته من الدخان طلع غضب إذا السالم عليه موسى

 ويطفئھا اضطجاعه فيخمدھا ؛ اغتسل غضبه يذھب لم فإن. يضطجع أن غضب من وسلم عليه هللا صلى النبي أمر وألجله

 ذلك السالم عليه موسى استجاز وإنما:  الحكيم الترمذي وقال. عينه ففقأ الموت ملك لصكه سببا كان غضبه وسرعه. اغتساله
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 أين من:  فقال عليه احتج أنه ترى أال. فيه الخطب عظم فقد بأذى يدا إليه مد أو عليه جترأا من أن رأى كأنه ؛ هللا كليم ألنه

 أم! األلواح منه قبضت وقد يدي من أم! ربي كالم به سمعت وقد سمعي من أم! ربي به ناجيت وقد فمي أمن ؟ روحي تنزع

 داود أبي مصنف وفي. مفحما ربه إلى فرجع. نورهل وجھي أشرق وقد عيني من أم! بالطور أكلمه يديه بين قمت وقد قدمي من

 وإال الغضب عنه ذھب فإن فليجلس قائم وھو أحدكم غضب إذا: " لنا قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال ذر أبي عن

 رجع مث فقام ؛ فأغضبه رجل فكلمه السعدي محمد بن عروة على دخلنا:  قال القاص وائل أبي عن أيضا وروي" . فليضطجع

 وإن الشيطان من الغضب إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عطية جدي عن أبي حدثني:  فقال ، توضأ وقد

 " .فليتوضأ أحدكم غضب فإذا بالماء النار تطفأ وإنما النار من خلق الشيطان

 في ويقال. يكره بما ؛ خلفه:  يقال. بعدي عملتم العمل بئس أي ؛ لھم منه ذم} َبْعِدي ِمنْ  َخلَْفُتُموِني ِبْئَسَما َقالَ {:  تعالى قوله

 التقدم:  والعجلة. سبقتموه أي} َربُِّكمْ  أَْمرَ  أََعِجْلُتمْ {. شخوصه بعد وقومه أھله في بشر أو بخير خلفه:  منه يقال. أيضا الخير

 الشيء عجلت يقال:  يعقوب قال. ةمحمود وھي ، أوقاته أول في الشيء عمل:  والسرعة. مذمومة وھي ، وقته قبل بالشيء

:  وقيل. ليلة أربعين وعد أي ، ربكم ميعاد أي} َربُِّكمْ  أَْمرَ { ومعنى. العجلة على حملته أي ، استعجلته الرجل وأعجلت. سبقته

 .ربكم من أمر يأتيكم أن قبل العجل بعبادة أعجلتم:  وقيل. ربكم سخط تعجلتم أن

 - :  مسألتان فيه} احَ اأْلَْلوَ  َوأَْلَقى{ تعالى قوله

 عبادة على عاكفون وھم قومه على أشرف حين واألسف الغضب من اعتراه مما أي} اأْلَْلَواحَ  َوأَْلَقى{:  تعالى قوله:  األولى

 قتادة عن روي لما التفات وال. كالمعاينة الخبر ليس:  قيل ولھذا. جبير بن سعيد قال ؛ أمرھم إھمال في أخيه وعلى ، العجل

 ذلك يكن ولم وسلم عليه هللا صلى محمد أمة فضيلة من فيھا رأى لما كان إنما األلواح إلقاءه أن يصح وال ، عنه صح إن

 أن عنه هللا رضي عباس ابن عن تقدم وقد. وسلم عليه هللا صلى موسى إلى يضاف أن ينبغي ال رديء قول وھذا. ألمته

 .والرحمة الھدى فيھا وبقي التفصيل منھا رفع وأنه ، تكسرت األلواح

 بھا يرمي من منھم ثم. المغنى على طربھم اشتد إذا الثياب رمي جواز على بھذا المتصوفة جھال بعض استدل وقد:  الثانية

 الغم عليه غلب لما السالم عليه موسى فإن ؛ يالمون فال غيبة في ھؤالء:  قال. بھا يرمي ثم يخرقھا من ومنھم ، صحاحا

 السالم عليه موسى عن يصحح من:  الجوزي الفرج أبو قال. صنع ما يدر ولم ، فكسرھا األلواح ىرم ، العجل قومه بعبادة

 قصد أنه لنا أين فمن تكسرت:  قيل لو ثم ؟ تكسرت أنھا لنا أين فمن ، ألقاھا القرآن في ذكر والذي ؟ كاسر رمي رماھا أنه

 غيبتھم لھؤالء يصحح ومن. لخاضه نار من بحر يديه بين كان لو حتى ، غيبة في كان قلنا عنه ذلك صححنا لو ثم ؟ كسرھا

. السفھاء ھؤالء أحوال على األنبياء أحوال تقاس كيف ثم. عندھم كانت لو بئر من ويحذرون ، غيره من المغنى يعرفون وھم

 إضاعة عن لموس عليه هللا صلى هللا رسول نھى وقد ؛ وحرام خطأ:  فقال ثيابھم وتخريق تواجدھم عن عقيل ابن سئل وقد

 فيزيل عليھم يغلب الطرب أن علمھم مع األمكنة ھذه حضروا إن :  فقال. يفعلون ما يعقلون ال فإنھم:  قائل له فقال. المال

 قبل مخاطبون ألنھم ؛ الشرع خطاب عنھم يسقط وال ، أفسدوا مما وغيره التخريق من أنفسھم على أدخلوه بما أثموا عقولھم

 أھل يسميه الذي الطرب ھذا كذلك ، المسكر شرب عن منھيون ھم كما. ذلك إلى يفضي الذي ضعالمو ھذا بتجنب الحضور
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 مواضع وتجنب ، الحالين مع فيه سالمة فال ، الصحو مع أفسدوا كذبوا وإن ، طبع سكر فيه أن صدقوا إن وجدا التصوف

 .واجب الريب

هُ  أَِخيهِ  ِبَرْأسِ  َوأََخذَ {:  تعالى قوله  - عليھما وسالمه هللا صلوات - موسى من أكبر ھارون وكان. وذؤابته بلحيته أي} إِلَْيهِ  َيُجرُّ

 :  تأويالت أربع أخيه برأس موسى أخذ في وللعلماء. الغضب لين كان ألنه ؛ موسى من إسرائيل بني إلى وأحب ، سنين بثالث

 فلم ، وتعظيما إكراما وصاحبه أخيه لحية لىع الرجل قبض من تفعله العرب كانت كما ؛ عندھم متعارفا كان ذلك أن:  األول

 .اإلذالل طريق على ذلك يكن

 إسرائيل بني عن يخفيھا أن وأراد المناجاة ھذه في عليه نزلت ألنھا ؛ عليه األلواح نزول إليه ليسر كان إنما ذلك أن:  الثاني

 .بإذالله إسرائيل بني على هسرار يشتبه لئال ؛ برأسي وال بلحيتي تأخذ ال:  ھارون له فقال. التوراة قبل

 يجوز ال ھذا ومثل. العجل أمر من فعلوه فيما إسرائيل بني مع مائل ھارون أن نفسه في وقع ألنه به ذلك فعل إنما:  الثالث

 .األنبياء على

 يعني ، استضعفوه مأنھ أخوه له فبين ؛ أھانه أنه إسرائيل بنو يظن لئال ھارون ذلك فكره ؛ لديه ما ليعلم أخاه إليه ضم:  الرابع

 الذي الغضب من كان ما لي اغفر أي ؛ وألخي لي اغفر رب:  قال عذره سمع فلما. قاربوا أي يقتلونه وكادوا ، العجل عبدة

 قال. قصر إن ألخي اغفر أي ؛ تقصير منه يقع لم وإن عليھم اإلنكار في مقصرا ظنه ألنه وألخي ، األلواح أجله من ألقيت

 لي اغفر رب:  قوله على اقتصر لما وھارون موسى غير مؤمن ثم كان لو إذ ، ھارون غير لعجلا كلھم عبد:  الحسن

 ما فيعرفه به يلحق لم إذ ؛ عليه لموجدته ذلك فعل  ، بأخيه فعله من لنفسه استغفر:  وقيل. أيضا المؤمن لذلك ولدعا وألخي،

بَِعنِ  أاَلَّ  ، َضلُّوا َرأَْيَتُھمْ  إِذْ  َمَنَعكَ  َما َھاُرونُ  َيا َقالَ {:  قال ولھذا ؛ فيتالفاھم ليرجع جرى ] 93 -  92:  طه[} أَْمِري أََفَعَصْيتَ  َتتَّ

 أن المنكر تغيير عند نفسه على القتل خشي لمن أن على اآلية فدلت. القتل من نفسه على خوفا أقام إنما أنه ھارون فبين. اآلية

 يغير لم السالم عليه موسى فإن ؛ الناس بعض زعم كما األحكام يغير ال الغضب أن على دليل وفيھا:  العربي ابن. يسكت

 عز  كان غضبه ألن:  الھدوي. ملك وصك أخ وعتاب لوح إلقاء من مجراھا على اطردت بل ، أفعاله من شيئا غضبه

 .يتفرقوا أو يتحاربوا أن خوفا إسرائيل بني عن وسكوته وجل،

 ال ألمه موسى أخا ھارون كان قيل:  الزجاج قال. وعطف لين كلمة ولكنھا. وأبيه أمه ابن نوكا} أُمَّ  اْبنَ  َقالَ {:  تعالى قوله

. أقبلوا عشر خمسة يا:  كقولك فصار ؛ عشر كخمسة واحدا اسما} أُمَّ  اْبنَ { جعل فتح فمن ؛ وكسرھا الميم بفتح وقرئ. ألبيه

 الميم في الكسرة وأبقى ، الحذف على النداء مبنى ألن ؛ ةاإلضاف ياء حذف ثم المتكلم ضمير إلى مضافا جعله الميم كسر ومن

. األصل على الياء بإثبات} أّمي ابنَ  يا{ السميقع ابن قراءة عليه يدل]. 10:  الزمر[} عباد يا: " كقوله ؛ اإلضافة على لتدل

 خفيفة األلف ألن ؛ خطأ القول ھذا:  ريونالبص وقال. أماه ابن يا تقديره ، بالفتح} أمَّ  ابن يا{:  عبيد وأبو والفراء الكسائي وقال

 وھي ، أقبل غالم غالم يا:  تقول كما بالكسر} أمَّ  بن يا{:  حاتم وأبو األخفش وقال. واحدا اسما االسمين جعل ولكن ، تحذف ال

 غالم يا:  قولت أن فالوجه إليك مضاف إلى المضاف فأما ؛ إليك مضافا يكون فيما ھذا وإنما. بعيدة بھا والقراءة شاذة لغة

 ، جيد حسن وجه لھا ولكن:  والنحاس الزجاج قال. الكالم في لكثرتھا ، عم ابن يا ، أم ابن يا وجوزوا. أخي ابن ويا ، غالمي
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 إِنَّ { غالم يا من حذفت كما الياء فحذفت ، أقبلوا عشر خمسة يا:  قولك بمنزلة ؛ واحدا اسما العم ومع األم مع االبن يجعل

 في اإلدغام ويجوز. مستقبل فعل ألنه ؛ بنونين} َيْقُتلُوَنِني{. قاربوا أي} َوَكاُدوا{. ضعيفا وعدوني استذلوني} َتْضَعفُوِنياسْ  اْلَقْومَ 

 وھي. والدنيا الدين في المصائب من أخاك يصيب بما السرور:  والشماتة. تسرھم ال أي }اأْلَْعَداءَ  ِبيَ  ُتْشِمتْ  َفال{. القرآن غير

 رسول وكان". ويبتليك هللا فيعافيه بأخيك الشماتة تظھر ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي. عنھا منھي محرمة

 أخرجه" . األعداء وشماتة الشقاء ودرك القضاء سوء من بك أعوذ إني اللھم: " ويقول منھا يتعوذ وسلم عليه هللا صلى هللا

 :  الشاعر وقال. وغيره البخاري

 بآخرينا أناخ كالكله...  أناس على جر رالدھ ما إذا

 لقينا كما الشامتون سيلقى...  أفيقوا بنا للشامتين فقل

 من تشمت ما بي تفعل ال:  والمعنى. بالرفع} األعداءُ { ، الميم وفتح التاء في بالنصب} َتْشَمت{ دينار بن ومالك مجاھد وقرأ

 ابن قال. بالنصب} األعداءَ { فيھما بالفتح} َتْشَمتْ { أيضا مجاھد وعن. بي أنت تفعله لفعل منھم ذلك يكون ال أي ، األعداء أجله

ُ {:  قال كما ھذا وجاز. رب يا أنت بي تشمت فال المعنى:  جني  المراد إلى عاد ثم. ونحوه] 15:  البقرة[} ِبِھمْ  َيْسَتْھِزئُ  هللاَّ

 بكسر} تشِمت فال{:  حميد عن وحكيت:  عبيد أبو قال .األعداء ، بي تشمت وال:  قال كأنه ؛ األعداء به نصب فعال فأضمر

 يقول أن وجب أشمت من كان وإن. تشمت يقول أن وجب شمت من كان إن ألنه ؛ القراءة لھذه وجه وال:  النحاس قال. الميم

الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  َتْجَعْلِني َوال{:  وقوله. تشمت  فِي َوأَْدِخْلَنا َوأِلَِخي لِي اْغفِرْ  َربِّ  َقالَ {. العجل عبدوا الذين يعني:  مجاھد قال} الظَّ

اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  َرْحَمِتكَ   .تقدم} الرَّ

َخُذوا الَِّذينَ  إِنَّ { 153 - 152:  اآليتان ِھمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َسَيَنالُُھمْ  اْلِعْجلَ  اتَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َوبِذلَّةٌ  َربِّ  ، ْفَتِرينَ اْلمُ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ  الدُّ
يِّئاتِ  َعِملُوا َوالَِّذينَ   }َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َبْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوآَمُنوا َبْعِدَھا ِمنْ  َتاُبوا ُثمَّ  السَّ

َخُذوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َوِذلَّةُ {. العقوبة هللا من الغضب} َربِِّھمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َسَيَنالُُھمْ  اْلِعْجلَ  اتَّ  أمروا ألنھم} الدُّ

 .الجزية الذلة:  وقيل. بعضا بعضھم بقتل

 عز هللا أخبر ؛ السالم عليه موسى كالم تمام من ھذا:  قيل ثم. ذرياتھم من أخذت وإنما منھم تؤخذ لم الجزية ألن ؛ بعد وفيه

 يتوب أن قبل السالم عليه موسى من القول ھذا وكان} اْلُمْفَتِرينَ  يَنْجزِ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى هللا قال ثم. الكالم وتم ، عنه به وجل

 ومن ، شھيد فھو قتيال منھم مات من أن أخبرھم العظيم القتل جرى أن بعد عنھم هللا وعفا تابوا لما فإنھم ، أنفسھم بقتلھم القوم

 الَِّذينَ  إِنَّ {:  بقوله.المعنيون فھم ؛ يتوبوا فلم ، بهح أي ، العجل قلوبھم في أشربوا طائفة ثم كان:  وقيل. له مغفور فھو حيا بقي

َخُذوا  قريظة على جرى ما وھو. أوالدھم أراد:  وقيل. الميقات من موسى رجوع قبل منھم مات من أراد:  وقيل} اْلِعْجلَ  اتَّ

 بن مالك وقال. بالمفترين نفعل بھؤالء فعلنا ما مثل أي} اْلُمْفَتِرينَ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ {. أعلم وهللا. أوالدھم سينال أي ؛ والنضير

َخُذوا الَِّذينَ  إِنَّ { قرأ ثم ، ذلة رأسه فوق وتجد إال مبتدع من ما:  عليه هللا رحمة أنس  حتى - َربِِّھمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َسَيَنالُُھمْ  اْلِعْجلَ  اتَّ

 في الدم مع وألقاه بالمبرد وبرده دم منه فجرى ، العجل بذبح أم موسى إن:  وقيل. المبتدعين أي} اْلُمْفَتِرينَ  َنْجِزي َوَكَذلِكَ  - قال

 ثم. العجل عبدة عرف فبذلك ؛ فمه أطراف على ذلك ظھر وأشربه العجل ذلك عبد فمن ؛ الماء ذلك من بالشرب وأمرھم اليم
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يِّئ َعِملُوا َوالَِّذينَ {. وغيره الشرك من التائب توبة يقبل هللا أن تعالى هللا أخبر } َبْعِدَھا ِمنْ  َتاُبوا ُثمَّ {. والمعاصي الكفر أي} اتِ السَّ

 .}َرِحيمٌ  لََغفُورٌ { التوبة بعد من أي} َبْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوآَمُنوا{. فعلھا بعد من أي

ا{ 154:  اآلية ِھمْ  ُھمْ  لِلَِّذينَ  َوَرْحَمةٌ  ُھدىً  ُنْسَختَِھا َوفِي اأْلَْلَواحَ  أََخذَ  اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسَكتَ  َولَمَّ  }َيْرَھُبونَ  لَِربِّ

ا{:  تعالى قوله  السكون السكوت وأصل. بالنون}سكن{ قرة بن معاوية قرأھا وكذلك. سكن أي} اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسَكتَ  َولَمَّ

 من فھو ؛ الغضب عن موسى سكت:  عكرمة وقال. الجري عن أمسك أي ، سكن ثم ثالثا الوادي جرى:  يقال ؛ واإلمساك

 في رأسي وأدخلت ، رأسي في القلنسوة وأدخلت. األصبع في الخاتم وأدخلت الخاتم في األصبع أدخلت:  كقولك. المقلوب

:  والنسخ. العذاب من أي} َوَرْحَمةٌ { ؛ الضاللة من} ُھدىً { أي} َوَرْحَمةٌ  ُھدىً  ُنْسَخِتَھا َوفِي{. ألقاھا التي} اأْلَْلَواحَ  أََخذَ {. القلنسوة

 صام األلواح تكسرت لما:  فقيل. نسخة وللفرع ، نسخة:  منه كتبت الذي لألصل ويقال. آخر كتاب إلى كتاب في ما قلن

:  القشيري قال. عباس ابن ذكره ؛ شيئا منھا يفقد ولم ، لوحين في األلواح تلك له وأعيدت عليه فردت ؛ يوما أربعين موسى

 بقي وفيما:  عطاء وقال. ورحمة ھدى الجديدة األلواح إلى ونقل المتكسرة األلواح من سخن وفيما أي} ُنْسَخِتَھا َوفِي{ ھذا فعلى

 َوِفي{ المعنى:  وقيل. شيء واألحكام الحدود من يذھب لم ولكن. أسباعھا ستة وذھب ، سبعھا إال منھا يبق لم أنه وذلك. منھا

 أصل إلى يحتاج فال ، ورحمة ھدى فيھا له كتب وفيما المعنى:  وقيل. ھدى المحفوظ اللوح من منھا له نسخ وفيما أي} ُنْسَخِتَھا

 .كتابك في أثبته أي ، فالن يقول ما انسخ:  يقال كما وھذا. عنه ينقل

 من حدثني:  الكسائي قال. زائدة ھي الكوفيين قول:  أقوال ثالثة الالم وفي. يخافون أي} َيْرَھُبونَ  لَِربِِّھمْ  ُھمْ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله

 ال يرھبون ربھم أجل من ھم والذين:  المعنى ؛ أجل الم ھي:  وقيل. نقدتھا بمعنى ، درھم مائة لھا نقدت:  يقول الفرزدق سمع

 تقدم لما:  وقيل. لربھم رھبتھم ھم للذين:  المعنى ؛ بمصدر متعلقة ھي:  يزيد بن محمد وقال. األخفش عن ؛ سمعة وال رياء

ْؤيا ُكْنُتمْ  إِنْ {:  كقول ؛ الالم دخول حسن المفعول  عمل ضعف المفعول وھو المعمول تقدم فلما]. 43:  يوسف[} َتْعُبُرونَ  لِلرُّ

 .يتعدى ال ما بمنزلة فصار الفعل

ا لِِميَقاتَِنا َرُجالً  َسْبِعينَ  َقْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ { 155:  اآلية ْجَفةُ  أََخَذْتُھمُ  َفلَمَّ  أَُتْھلُِكَنا َوإِيَّايَ  َقْبلُ  ِمنْ  أَْھلَْكَتُھمْ  ِشْئتَ  لَوْ  َربِّ  َقالَ  الرَّ
َفَھاءُ  َفَعلَ  بَِما ا السُّ َنا أَْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوَتْھِدي َتَشاءُ  َمنْ  بَِھا ُتِضلُّ  فِْتَنُتكَ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ  ِمنَّ  }اْلَغافِِرينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغفِرْ  َولِيُّ

 :  سيبويه وأنشد ؛ من منه حذفت أحدھما ، مفعوالن} لِِميَقاِتَنا َرُجالً  َسْبِعينَ  َقْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ {:  تعالى قوله

 الزعازع الرياح ھب إذا وبرا...  سماحة الرجال اختير الذي منا

 :  رجال يمدح الراعي وقال

 السول عنده يرجى كان من واختل...  خالئقھم رثت إذ الناس اخترتك

 .وباع قال نحو ، ألفا قلبت فتحة وقبلھا الياء تحركت فلما ؛ اختير اختار وأصل. الناس من اخترتك:  ديري
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ا{:  تعالى قوله ْجَفةُ  أََخَذْتُھمُ  َفلَمَّ  لَوْ  َربِّ  َقالَ {. ماتوا حتى زلزلوا أنھم ويروى. الشديدة الزلزلة اللغة في والرجفة. ماتوا أي} الرَّ

 لو:  والمعنى. عطف} َوإِيَّايَ {]. 176:  النساء[} َھلَكَ  اْمُرؤٌ  إِنِ {:  وجل عز قال كما ؛ أمتھم أي} َوإِيَّايَ  َقْبلُ  ِمنْ  أَْھلَْكَتُھمْ  ِشْئتَ 

 سعيد بن يحيى حدثنا:  شيبة أبي بن بكر أبو. يتھموني ال حتى إسرائيل بني بمحضر الميقات إلى نخرج أن قبل من أمتنا شئت

 عليھما هللا صلى وھارون موسى انطلق:  قال عنه هللا رضي علي عن عبد بن عمارة عن إسحاق أبي عن سفيان عن القطان

 ، قومه إلى موسى فرجع. روحه فقبض ھارون عليه فقام ، سرير فيه جبل إلى فانتھوا -  ھارون ابنا ھما -  وشبير شبر وانطلق

:  قال!  ابناه ومعي أقتله كيف:  فقال ، سفيان من الشك ، نحوھا كلمة أو ، خلقه وعلى لينه على حسدتنا ، قتلته أنت:  فقالوا

 ؛ إليه فانتھوا} لِِميَقاتَِنا َرُجالً  َسْبِعينَ  َقْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ {:  قوله فذلك:  قال. عشرة سبط كل من فاختاروا ؛ شئتم من فاختاروا

 فجعلوا ، الرجفة فأخذتھم. تعصى ما ، موسى يا:  قالوا. توفاني هللا ولكن أحد قتلني ما:  قال ؟ ھارون يا قتلك من:  فقالوا

َفَھاءُ  َفَعلَ  ِبَما أَُتْھلُِكَنا{:  ويقول ، وشماال يمينا يترددون ا السُّ . كلھم أنبياء وجعلھم فأحياھم هللا فدعا:  قال} فِْتَنُتكَ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ  ِمنَّ

َ  َنَرى َحتَّى لَكَ  ُنْؤِمنَ  لَنْ  ُموَسى َيا قُْلُتمْ  َوإِذْ {:  تعالى هللا قال كما جھرة هللا أرنا:  لقولھم الرجفة أخذتھم:  قيل  َفأََخَذْتُكمُ  َجْھَرةً  هللاَّ

اِعَقةُ  :  وقيل. عبادته يرضوا ولم ، العجل عبد من ينھوا لم ألنھم الرجفة أخذتھم إنما:  عباس ابن وقال]. 55:  البقرة[} الصَّ

 تبين أن كادت حتى الھيبة من الرجفة أخذتھم ولكن ، ماتوا ما:  وھب وقال. جھرة هللا أرنا قالوا من غير السبعون ھؤالء

 سبب معنى في ھذا غير وقيل. وليلة يوما ماتوا أنھم وھب عن" البقرة" في تقدم وقد. الموت عليھم موسى وخاف ، مفاصلھم

 كالم في كثير وھو. ذلك تفعل لست أي ؛ الجحد} ْھلُِكَناأَتُ {:  قوله في االستفھام ومقصود. ذلك بصحة أعلم وهللا. بالرجفة أخذھم

 :  قال كما ؛ اإليجاب بمعنى كان نفيا كان وإذا. العرب

 راح بطون العالمين وأندى...  المطايا ركب من خير ألستم

 المراد:  المبرد وقال. الرجفة من ماتوا الذين القوم والمراد. نفسه إلى وأضاف ؛ تھلكنا ال أي ، والطلب الدعاء معناه:  وقيل

:  عيسى كقول ولكنه ؛ غيره بذنب أحدا يھلك ال هللا أن موسى علم وقد ، تھلكنا ال:  يقول كأنه ؛ استعظام استفھام باالستفھام

ْبُھمْ  إِنْ {  ھؤالء فعل بما لإسرائي بني أتھلك:  والمعنى. السبعون بالسفھاء المراد:  وقيل]. 118:  المائدة[} ِعَباُدكَ  َفإِنَُّھمْ  ُتَعذِّ

َ  أَِرَنا{ قولھم في السفھاء  ولم وجل عز هللا إلى الفتنة وأضاف. وامتحانك اختبارك إال ھذا ما أي} فِْتَنُتكَ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ {. } َجْھَرةً  هللاَّ

 هللا إلى والشفاء نفسه لىإ المرض فأضاف] 80:  الشعراء[} َيْشفِينِ  َفُھوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا{:  إبراھيم قال كما ؛ نفسه إلى يضفھا

ْيَطانُ  إاِلَّ  أَْنَسانِيهُ  َوَما{:  يوشع وقال:  تعالى  َقالَ { :  له تعالى قوله من السالم عليه موسى ذلك استفاد وإنما]. 63:  الكھف[} الشَّ

ا ا َقدْ  َفإِنَّ  فِْتَنُتكَ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ { قال خوار وله لعبادةل منصوبا العجل ورأى قومه إلى رجع فلما]. 85:  طه[} َبْعِدكَ  ِمنْ  َقْوَمكَ  َفَتنَّ

َنا أَْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوَتْھِدي َتَشاءُ  َمنْ {. بالفتنة أي} ِبَھا ُتِضلُّ   .القدرية على رد وھذا} اْلَغافِِرينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغفِرْ  َولِيُّ
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ْنَياا َھِذهِ  فِي لََنا َواْكُتبْ { 156:  اآلية ا اآْلِخَرةِ  َوفِي َحَسَنةً  لدُّ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي أََشاءُ  َمنْ  بِهِ  أُِصيبُ  َعَذابِي َقالَ  إِلَْيكَ  ُھْدَنا إِنَّ
َكاةَ  َوُيْؤُتونَ  َيتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  َفَسأَْكُتُبَھا َشْيءٍ   }ُيْؤِمُنونَ  بِآياتَِنا ُھمْ  َوالَِّذينَ  الزَّ

ْنَيا َھِذهِ  فِي لََنا ُتبْ َواكْ {:  تعالى قوله  جزاء أي} اآْلِخَرةِ  َوفِي{. الحسنات بھا لنا تكتب التي الصالحة لألعمال وفقنا أي} َحَسَنةً  الدُّ

ا{. عليھا   ".البقرة" في تقدم وقد ؛ التوبة:  والھود. وقتادة العالية وأبو مجاھد قاله ؛ تبنا أي} إِلَْيكَ  ُھْدَنا إِنَّ

. أشاء من به أصيب مني عذاب والصاعقة الرجفة ھذه أي ، له المستحقين أي} أََشاءُ  َمنْ  ِبهِ  أُِصيبُ  َعَذاِبي َقالَ {:  تعالى قوله

 .أضله أن أشاء من أي} أََشاءُ  َمنْ { المعنى:  وقيل

 شيء كل وسعت:  قيلو. عنه تعجز لم فيھا دخل من أي ، لھا نھاية ال أي ، عموم} َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي{:  تعالى قوله

 ، إبليس حتى شيء كل اآلية ھذه في طمع:  المفسرين بعض قال. ولدھا على وعطف رحمة لھا البھيمة إن حتى الخلق من

 ِذينَ الَّ {:  تعالى هللا فقال ؛ متقون نحن:  والنصارى اليھود فقالت} َيتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  َفَسأَْكُتُبَھا{:  تعالى هللا فقال ؛ شيء أنا:  فقال

ِبُعونَ  ُسولَ  َيتَّ ِبيَّ  الرَّ يَّ  النَّ  عطاء عن سلمة بن حماد روى.  والحمد ، العموم عن اآلية فخرجت. اآلية] 157:  األعراف[} اأْلُمِّ

 .األمة لھذه وجل عز هللا كتبھا:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن

بُِعونَ  الَِّذينَ { 157:  اآلية ُسو َيتَّ بِيَّ  لَ الرَّ يَّ  النَّ ً  َيِجُدوَنهُ  الَِّذي اأْلُمِّ ْوَراةِ  فِي ِعْنَدُھمْ  َمْكُتوبا  بِاْلَمْعُروفِ  َيأُْمُرُھمْ  َواأْلِْنِجيلِ  التَّ
َباتِ  لَُھمُ  َوُيِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَھاُھمْ  يِّ مُ  الطَّ  آَمُنوا َفالَِّذينَ  َعلَْيِھمْ  َكاَنتْ  الَّتِي اأْلَْغاللَ وَ  إِْصَرُھمْ  َعْنُھمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَبائِثَ  َعلَْيِھمُ  َوُيَحرِّ

ُروهُ  بِهِ  َبُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَّ  }اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  َمَعهُ  أُْنِزلَ  الَِّذي النُّورَ  َواتَّ

 - :  مسائل عشر فيه

 تعالى هللا قال ربه لميقات رجال سبعين ومهق موسى اختار لما:  الحميري البكالي نوف عن كثير أبي بن يحيى روى:  األولى

 وأجعل ، قبر أو حمام أو مرحاض عند إال الصالة أدركتكم حيث تصلون وطھورا مسجدا األرض لكم أجعل أن:  لموسى

 .والكبير والصغير والعبد والحر والمرأة منكم الرجل يقرأھا ، قلوبكم ظھر عن التوراة تقرؤون وأجعلكم ، قلوبكم في السكينة

 كما تكون أن ونريد ، قلوبنا في السكينة حمل نستطيع وال ، الكنائس في إال نصلي أن نريد ال:  فقالوا ، لقومه موسى ذلك فقال

 َفَسأَْكُتُبَھا{:  تعالى هللا فقال. نظرا إال نقرأھا أن نريد وال ، قلوبنا ظھر عن التوراة نقرأ أن نستطيع وال ، التابوت في كانت

 رب:  قال. منھم نبيھم:  فقال. نبيھم اجعلني ، رب يا:  موسى فقال. األمة لھذه فجعلھا. } الُمْفلُِحونَ  – قوله إلى - تَّقُونَ يَ  لِلَِّذينَ 

 عز هللا فأنزل. لغيرنا وفادتنا فجعلت ، إسرائيل بني بوفد أتيتك ، رب يا:  موسى فقال. تدركھم لن إنك:  قال. منھم اجعلني

ةٌ  ُموَسى َقْومِ  َوِمنْ {:  وجل  الذي هللا فاحمدوا:  نوف قال. موسى فرضي]. 159:  األعراف[} َيْعِدلُونَ  َوِبهِ  ِباْلَحقِّ  َيْھُدونَ  أُمَّ

 الشيباني عمرو أبي بن يحيى حدثنا:  قال األوزاعي حديث من القصة ھذه أيضا نعيم أبو وذكر. لكم إسرائيل بني وفادة جعل

 القوم وفادة وجعل سھمكم بعد لكم وأخذ غيبتكم حفظ الذي ربكم تحمدون أال:  قال وعظةم افتتح إذا البكالي نوف حدثني قال

 تقبلت فيھا صليتم حيثما مسجدا األرض لكم جعلت قد إني:  لھم هللا فقال إسرائيل ببني وفد السالم عليه موسى أن وذلك. لكم

:  قال. الكنيسة في إال ، ال:  قالوا. والمرحاض حماموال المقبرة صالته أقبل لم فيمن صلى من مواطن ثالثة في إال صالتكم
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 تقبلت وحده فكان الرجل صلى حيثما لكم وجعلت:  قال. بالماء إال ، ال:  قالوا. الماء تجدوا لم إذا طھورا التراب لكم وجعلت

 .جماعة في إال ، ال:  قالوا. صالته

ِبُعونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الثانية ُسولَ  َيتَّ ِبيَّ  الرَّ يَّ  النَّ  الذي االشتراك من والنصارى اليھود أخرجت ذكرنا كما األلفاظ ھذه} اأْلُمِّ

 جبير وابن عباس ابن قال ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد ألمة العدة ھذه وخلصت} َيتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  َفَسأَْكُتُبَھا{:  قوله ، في يظھر

ِبُعونَ { و. وغيرھما  الرسول فإن ؛ لمعنيين اسمان وسلم عليه هللا صلى والنبي والرسول. به جاء وما نهودي شرعه في يعني} َيتَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول رد ولذلك ؛ المتقدم ھو النبوة فمعنى وإال ، الرسالة بمعنى اھتماما الرسول وقدم. النبي من أخص

 فإن وأيضا. الصحيح في خرجه" أرسلت الذي نبيكب آمنت قل: " له فقال. أرسلت الذي وبرسولك:  قال حين البراء على وسلم

 ونبيك: " قوله بخالف. فيه فائدة ال الذي كالحشو فيكون واحد معنى وھو ؛ الرسالة تكرير" أرسلت الذي وبرسولك: " قوله في

 في اشتركا قد والنبي الرسول ألن ؛ رسوال نبي كل وليس ، نبي رسول فكل ھذا وعلى. فيھما تكرار ال فإنھما" أرسلت الذي

 ورسول نبي أنه ذلك تضمن هللا عند من رسول محمد:  قلت فإذا. الرسالة وھي خاص أمر في وافترقا ، النبأ وھو عام أمر

 .عليھم وسالمه هللا صلوات األنبياء من غيره وكذلك. هللا

يَّ {:  تعالى قوله:  الثالثة  قال ؛ قراءتھا وال الكتابة تتعلم لم ، دتھاوال أصل على ھي التي ، األمية األمة إلى منسوب ھو} اأْلُمِّ

:  تعالى هللا قال ؛ يحسب وال يقرأ وال يكتب ال أميا وسلم عليه هللا صلى نبيكم كان:  عنه هللا رضي عباس ابن وقال. عزيز ابن

هُ  َوال ِكَتابٍ  ِمنْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َتْتلُو ُكْنتَ  َوَما{  هللا صلى النبي عن عمر ابن عن الصحيح في ويور]. 48:  العنكبوت[} ِبَيِميِنكَ  َتُخطُّ

 ؛ القرى أم مكة إلى وسلم عليه هللا صلى النبي نسب:  وقيل. الحديث" . نحسب وال نكتب ال أمية أمة إنا: " قال وسلم عليه

 .النحاس ذكره

ً  َيِجُدوَنهُ  الَِّذي{:  تعالى قوله:  الرابعة ْوَراةِ  فِي ِعْنَدُھمْ  َمْكُتوبا  حدثنا قال سنان بن محمد حدثنا:  قال البخاري روى} ْنِجيلِ َواأْلِ  التَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول صفة عن أخبرني:  قلت العاص بن عمرو بن عبدهللا لقيت يسار بن عطاء عن ھالل حدثنا قال فليح

ِبيُّ  َھاأَيُّ  َيا{:  القرآن في صفته ببعض التوراة في لموصوف إنه وهللا ، أجل:  فقال. التوراة في وسلم ا النَّ  َشاِھداً  أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ

 ، األسواق في صخاب وال غليظ وال بفظ ليس ، المتوكل سميتك ، ورسولي عبدي أنت ، لألميين وحرزا ،} َوَنِذيراً  َوُمَبشِّراً 

 ويفتح ، هللا إال إله ال يقولوا بأن العوجاء الملة به يقيم حتى تعالى هللا يقبضه ولن ، ويغفر يعفو ولكن السيئة بالسيئة يدفع وال

 أن إال ؛ حرفا اختلفا فما ذلك عن فسألته كعبا لقيت ثم:  عطاء قال البخاري غير في. غلقا وقلوبا ، صما وآذانا ، عميا أعينا بھا

 كعب عن روي وقد. عجمة أو وھما ھذا وأظن:  عطية ابن قال. عموميا وأعينا صموميا وآذانا غلوفيا قلوبا:  بلغته قال كعبا

 عليه هللا صلى النبي صفة في كعب وزاد. حميرية لغة ھي:  الطبري قال. عموميا وأعينا صموما وآذانا غلوفا قلوبا:  قالھا أنه

 ، منزل كل وفي حال كل على هللا يحمدون ، الحامدون وأمته ، بالشأم وملكه ، بطابة وھجرته ، بمكة مولده:  قال وسلم

 ، الكناسة ظھر على ولو أدركتھم حيثما الصلوات يصلون ، الشمس رعاة ، ساقھم أنصاف إلى ويأتزرون أطرافھم يوضؤون

َ  إِنَّ { قرأ ثم. الصالة في صفھم مثل القتال في صفھم ً  َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ :  الصف[} َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ  َصّفا

4.[ 
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 ومكارم ، األنداد بخلع} ِباْلَمْعُروفِ  َيأُْمُرُھمْ {:  عطاء قال} اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَھاُھمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيأُْمُرُھمْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 .األرحام وقطع ، األصنام عبادة} اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَھاُھمْ {.  األرحام وصلة ، األخالق

يَِّباتِ ا لَُھمُ  َوُيِحلُّ {:  تعالى قوله:  السادسة  لفظة ھي إذ ؛ بالطيب وصفھا فكأنه ؛ المحلالت ھي الطيبات أن مالك مذھب} لطَّ

 الخنزير لحم ھي الخبائث:  عباس ابن قال ولذلك ؛ المحرمات إنھا:  الخبائث في نقول ھذا وبحسب. وتشريفا مدحا تتضمن

 الطيبات أن هللا رحمه الشافعي ومذھب. ونحوھا والخنافس والعقارب كالحيات المتقذرات مالك حلل ھذا وعلى. وغيره والربا

 الخمر تحليل يقتضي الطعم من الوجه بھذا عمومھا ألن ؛ عمومھا على ليست عنده اللفظة أن إال ؛ الطعم جھة من ھي

 فيحرم ؛ المتقذرات وفي بالشرع المحرمات في عاما لفظا الخبائث ويرى. الشرع حلله فيما مختصة يراھا بل ، والخنزير

 .القولين ھذين على والناس. المجرى ھذا جرى وما والوزغ والخنافس لعقاربا

 ابن قال ؛ العھد:  أيضا واإلصر. جبير وابن وقتادة مجاھد قال ؛ الثقل:  اإلصر} إِْصَرُھمْ  َعْنُھمْ  َوَيَضعُ {:  تعالى قوله:  السابعة

 ؛ ثقال بأعمال يقوموا أن عھد عليھم أخذ كان قد سرائيلإ بني فإن ، المعنيين اآلية ھذه جمعت وقد. والحسن والضحاك عباس

 الحائض ومجالسة ، الغنائم وتحليل ، البول كغسل ؛ األعمال تلك وثقل العھد ذلك وسلم عليه هللا صلى بمحمد عنھم فوضع

 من نار نزلت نائمالغ جمعوا وإذا. أحدھم جلد:  وروي. قرضه بول أحدھم ثوب أصاب إذا كانوا فإنھم ؛ ومضاجعتھا ومؤاكلتھا

 .وغيره الصحيح الحديث في ثبت مما ذلك غير إلى ، يقربوھا لم المرأة حاضت وإذا ، فأكلتھا السماء

 يوم االشتغال ترك األثقال ومن. األثقال لتلك مستعارة عبارة فاألغالل} َعلَْيِھمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغاللَ {:  تعالى قوله:  الثامنة

 ولم. المفسرين جمھور قول ھذا. عنقه فضرب قصبا يحمل رجال السبت يوم رأى السالم عليه موسى أن ىيرو فإنه ؛ السبت

 قال كما ؛ باألغالل ذلك فشبه. ذلك غير إلى ، لتوبتھم عالمة أنفسھم بقتل وأمروا. القصاص كان وإنما ، الدية فيھم يكن

 :  الشاعر

 السالسل رقاببال أحاطت ولكن...  مالك أم يا الدار كعھد فليس

 العواذل فاستراح شيئا العدل سوى...  بقائل ليس كالكھل الفتى عاد

 بن أحمد أبي قول المعنى ھذا ومن. بالرقاب المحيطات بالسالسل المحظورات إلى التخطي عن وموانعه اإلسالم حدود فشبه

 :  سفيان ألبي جحش

 الحمامه طوق طوقتھا...  بھا اذھب بھا اذھب

 .لزمه إذا كذا فالن طوق:  يقال .عارھا لزمك أي

 وقرأ. الكثرة على يقع مصدر اإلصر أن فالجواب ؛ مفرد وھو اإلصر على جمع وھو األغالل عطف كيف:  قيل إن:  التاسعة

 القليل على يقع مصدر ألنه ؛ بالتوحيد والباقون. المآثم ضروب الختالف فجمعه. أعمالھم مثل ؛ بالجمع} آصارھم{ عامر ابن

 كلما وھكذا]. 286:  البقرة[} إِْصراً  َعلَْيَنا َتْحِملْ  َوال{:  قوله في التوحيد على أجمعوا وقد. لفظه إفراد مع جنسه من روالكثي
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} َخفِيٍّ  َطْرفٍ  ِمنْ { و]. 43:  إبراھيم[} َطْرفُُھمْ  إِلَْيِھمْ  َيْرَتدُّ  ال{]. 7:  البقرة[} َسْمِعِھمْ  َوَعلَى{ مثل ؛ المعنى ھذا من عليك يرد

 .الجمع بمعنى كله]. 45:  الشورى[

ُروهُ  ِبهِ  آَمُنوا َفالَِّذينَ {:  تعالى قوله ُروهُ { وعيسى الجحدري وقرأ:  األخفش قال. ونصروه وقروه أي} َوَعزَّ . بالتخفيف} َوَعزَّ

ْرُتُموُھمْ { وكذا َبُعوا{. ويعزره يعزره عزره:  يقال]. 12:  المائدة[} َوَعزَّ } اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { القرآن} َمَعهُ  أُْنِزلَ  ِذيالَّ  النُّورَ  َواتَّ

 .ھذا تقدم وقد. بالمطلوب الظفر} الَفالَحُ {

َھا َيا قُلْ { 158:  اآلية ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّ ً  إِلَْيُكمْ  هللاَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِميعا  َوُيِميتُ  ْحيِييُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َواأْلَْرِض  السَّ
ِ  َفآِمُنوا َّ بِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِا يِّ  النَّ ِ  ُيْؤِمنُ  الَِّذي اأْلُمِّ َّ بُِعوهُ  َوَكلَِماتِهِ  بِا  }َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّ

ً  إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي{ بنفسه يقول أن أمره ثم. به بشر عيسى وأن ، به بشر موسى أن ذكر  هللا كلمات} َكلَِماِتهِ { و. }َجِميعا

 .والقرآن واإلنجيل التوراة من كتبه تعالى

ةٌ  ُموَسى َقْومِ  َوِمنْ { 159:  اآلية  }َيْعِدلُونَ  َوبِهِ  بِاْلَحقِّ  َيْھُدونَ  أُمَّ

 نھر وراء نم ، الصين وراء من قوم ھؤالء إن:  التفسير وفي. الحكم في معناه} َيْعِدلُونَ { و. الھداية إلى الناس يدعون أي

. أحد إليھم منا وال ، أحد منھم إلينا يصل ال ، قبلتنا يستقبلون ، السبت وتركوا بمحمد آمنوا ، والعدل بالحق هللا يعبدون ، الرمل

 حتى إسرائيل بني ظھراني بين يكونوا أن يقدروا ولم ، بالحق يھدون أمة منھم كانت موسى بعد االختالف وقع لما أنه فروي

 حتى سنة ونصف سنة فيه فمشوا ، األرض في سرب لھم فصار ، الخلق من عزلة في أرضه من ناحية إلى هللا أخرجھم

 هللا صلى بالنبي جبريل ذھب. بسببه إليھم يوصل ال بحر وبينھم الناس وبين. اآلن إلى الحق على فھم ؛ الصين وراء خرجوا

 فمن:  قال ، ال:  قالوا ؟ وميزان مكيال لكم ھل:  لھم وقال قرآنال من سورا وعلمھم به فآمنوا المعراج ليلة إليھم وسلم عليه

 فأين:  قال. حاجته يأخذ إليه أحدنا احتاج فإذا ، ھناك وضعناه حصدنا فإذا ، فنزرع البرية إلى نخرج:  قالوا ؟ معاشكم أين

:  قالوا ؟ حديثه في أحدكم فيكذب:  قال .الحاجة وقت في إليھا صار لزوجته أحدنا احتاج فإذا ، منا ناحية في:  قالوا ؟ نساؤكم

:  قال. بعض على بعضنا يعلو لئال قالوا ؟ مستوية بيوتكم بال فما:  قال. فتحرقه تنزل النار إن ، لظى أخذته أحدنا ذلك فعل لو

 ليلة الدنيا إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجع لما ثم. الموت ذكر عن نغفل لئال:  قالوا ؟ أبوابكم على قبوركم بال فما

ةٌ  َخلَْقَنا َوِممَّنْ {:  عليه أنزل اإلسراء  أن يعلمه. السالم عليه محمد أمة يعني] 181:  األعراف[} َيْعِدلُونَ  َوِبهِ  ِباْلَحقِّ  َيْھُدونَ  أُمَّ

 ھم:  وقيل. ابالكت أھل من السالم عليه محمد بنبينا آمنوا الذين ھم:  وقيل. أمتك في أعطيتك قومه في موسى أعطيت الذي

 .األنبياء يقتلوا ولم يبدلوا ولم ، نسخه قبل موسى بشرع تمسكوا إسرائيل بني من قوم
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ْعَناُھمُ { 160:  اآلية ً  َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َوَقطَّ ً  أَْسَباطا  َبَجَستْ َفانْ  اْلَحَجرَ  بَِعَصاكَ  اْضِربْ  أَنِ  َقْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  إِذِ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْيَنا أَُمما
ً  َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنهُ  ْلَوى اْلَمنَّ  َعلَْيِھمُ  َوأَْنَزْلَنا اْلَغَمامَ  َعلَْيِھمُ  َوَظلَّْلَنا َمْشَرَبُھمْ  أَُناسٍ  ُكلُّ  َعلِمَ  َقدْ  َعْينا َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا َوالسَّ  َرَزْقَناُكمْ  َما َطيِّ
 }ُمونَ َيْظلِ  أَْنفَُسُھمْ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَُموَنا َوَما

داً  اْلَبابَ  َواْدُخلُوا َرَغداً  ِشْئُتمْ  َحْيثُ  ِمْنَھا َفُكلُوا اْلَقْرَيةَ  َھِذهِ  اْدُخلُوا قُْلَنا َوإِذْ { 161:  اآلية ةٌ  َوقُولُوا ُسجَّ  َخَطاَياُكمْ  لَُكمْ  َنْغفِرْ  ِحطَّ
 }اْلُمْحِسنِينَ  َوَسَنِزيدُ 

لَ { 162:  اآلية َماءِ  ِمنَ  ِرْجزاً  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا لَُھمْ  قِيلَ  الَِّذي َغْيرَ  َقْوالً  ُھمْ ِمنْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َفَبدَّ  }َيْظلُِمونَ  َكاُنوا بَِما السَّ

ْعَناُھمُ {:  تعالى قوله ً  َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َوَقطَّ ً  أَْسَباطا  معروفا سبط كل أمر ليكون أسباطا وجعلھم ، إسرائيل بني على نعمه عدد} أَُمما

ً  َعَشرَ  اْثَنيْ  ِمْنُھمُ  َوَبَعْثَنا{:  التنزيل وفي. موسى على األمر فيخف ؛ رئيسھم جھة من :  وقوله. تقدم وقد] 12:  المائدة[} َنقِيبا

ً { بعده ألن مذكر والسبط} َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ { . الفراء عن ؛ جاز السبط لتذكير عشر اثني:  قال ولو. األمم إلى التأنيث فذھب} أَُمما

 :  الشاعر قال. العدد أنث فلذلك ؛ والفرق القبائل باألسباط أراد:  لوقي

 العشر قبائلھا من بريء وأنت...  أبطن عشر كلھا قريشا وإن

 اثنتي قطعناھم المعنى:  الزجاج. مذكر جمع األسباط أن كما ؛ مذكر والبطن. أنثھا فلذلك ؛ والفصيلة القبيلة إلى بالبطن فذھب

ً أَْسبَ {. فرقة عشرة ً { عشرة اثنتي من بدل} اطا } وَقَطعناھم{ عاصم عن المفضل وروى. لألسباط نعت} أَُمما

ً {{.مخففا  شجر وھو السبط من مأخوذ واألسباط. السالم عليھما إسماعيل ولد في القبائل بمنزلة إسحاق ولد في األسباط}}أَْسَباطا

 في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن منبه بن ھمام عن معمر وروى.مستوفى" البقرة" في مضى وقد. اإلبل تعلفه

لَ {:  وجل عز قوله داً  اْلَبابَ  اْدُخلُوا{:  لھم وقيل. شعرة في حبة:  قالوا} لَُھمْ  قِيلَ  الَِّذي َغْيرَ  َقْوالً  ِمْنُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َفَبدَّ } ُسجَّ

 أي ، المصدر بمعنى} َما{و. نصب وموضعه مستقبل فعل ألنه ؛ مرفوع} نَ َيْظلُِمو َكاُنوا ِبَما{. أستاھھم على متوركين فدخلوا

 . والحمد. واألحكام المعاني من اآلية ھذه في ما" البقرة" في مضى وقد. بظلمھم

بْ  فِي َيْعُدونَ  إِذْ  اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الَّتِي اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسأَْلُھمْ { 164 -  163:  اآليتان  َسْبتِِھمْ  َيْومَ  ِحيَتاُنُھمْ  َتأْتِيِھمْ  إِذْ  تِ السَّ
 ً عا ةٌ  َقالَتْ  َوإِذْ  ، َيْفُسقُونَ  َكاُنوا بَِما َنْبلُوُھمْ  َكَذلِكَ  َتأْتِيِھمْ  ال َيْسبُِتونَ  ال َوَيْومَ  ُشرَّ ً  َتِعُظونَ  لِمَ  ِمْنُھمْ  أُمَّ ُ  َقْوما ُبُھمْ  أَوْ  ُمْھلُِكُھمْ  هللاَّ  ُمَعذِّ
 ً ُكمْ  إِلَى َمْعِذَرةً  َقالُوا يداً َشدِ  َعَذابا  }َيتَّقُونَ  َولََعلَُّھمْ  َربِّ

 َواْسأَلِ { نظيره. اجتماعھم سبب أو لھم مستقرا كانت لما بھا عنھم فعبر ؛ القرية أھل عن أي} اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسأَْلُھمْ {:  تعالى قوله

ا الَِّتي اْلَقْرَيةَ   ، المالئكة من العرش أھل يعني" معاذ بن سعد لموت العرش اھتز: " السالم هعلي وقوله]. 82:  يوسف[} فِيَھا ُكنَّ

 قردة منھم هللا مسخ وما أسالفھم أخبار عن جيرانك ھم الذين اليھود واسأل أي. عنه هللا رضي ، بقدومه واستبشارا فرحا

 من األمور تلك على هللا أطلعه إذ ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي لصدق عالمة ذلك وكان. وتوبيخ تقرير سؤال ھذا. وخنازير

 سبط ومن ، هللا بكر وھم إسرائيل سبط ومن ، إبراھيم خليله سبط من ألنا ، وأحباؤه هللا أبناء نحن:  يقولون وكانوا. تعلم غير
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 عذبتھم أما ، القرية عن محمد يا سلھم:  لنبيه وجل عز هللا فقال. أوالدھم من فنحن ، عزير ولده سبط ومن ؛ هللا كليم موسى

 .الشريعة فروع من فرع بتغيير وذلك ؛ بذنوبھم

. والطور أيلة بين مدين أنھا أيضا عباس ابن وعن. أيلة ھي:  والسدي وعكرمة عباس ابن فقال ؛ القرية ھذه تعيين في واختلف

 اليھود وكان. مقناة:  لھا يقال ، وعينون مدين بين ، الشأم سواحل من ساحل ھي:  أسلم بن وزيد قتادة. طبرية:  الزھري

 الدار بحضرة كنت:  تقول ؛ البحر بقرب كانت أي} اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الَِّتي{. عليھم السبة من فيھا لما القصة ھذه يكتمون

ْبتِ  فِي َيْعُدونَ  إِذْ {. بقربھا أي  وسبت. سبتھم يف العمل تركوا ؛ اليھود سبت:  يقال ؛ عنه نھوا وقد ، الحيتان يصيدون أي} السَّ

 ، السبت في دخلوا واليھود. السبت في صاروا والقوم. يتحرك فلم سكن وأسبت. الخرس مثل ، ذلك أخذه سباتا للمفعول الرجل

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الخبر وفي. وأسبات وسبوت أسبت ويجمع. والقطع الراحة من وھو. المعروف اليوم وھو

 مددته فإذا ، السبت يوم يجمد الدم ألن وذلك:  علماؤنا قال" . نفسه إال يلومن فال برص صابهفأ السبت يوم احتجم من"

 األولى. الدال وشد العين وكسر الياء بضم} ُيِعّدون{ نھيك أبو وقرأ. }َيْعُدون{ الجماعة وقراءة. برصا وعاد يجر لم لتستخرجه

 َتأِْتيِھمْ  إِذْ {. السبت جمع على} األسبات في{ السميقع ابن وقرأ. خذھاأل اآللة يھيئون أي ؛ اإلعداد من والثانية االعتداء من

ً {. }أسباتھم{ وقرئ} َسْبتِِھمْ  َيْومَ  ِحيَتاُنُھمْ  عا . رؤوسھا رافعة شرع حيتان:  الليث وقال. كثيرة الماء على ظاھرة شوارع أي} ُشرَّ

 ؛ السبت يوم تصاد ال أنھا تعالى هللا ألھمھا. أيلة فتزاحم حرالب من عنقا السبت يوم ترد كانت البحر حيتان أن معناه:  وقيل

 بعض حكاه. رؤوسھا رافعة البيض كالكباش ؛ أبوابھم على تشرع كانت إنھا:  وقيل. صيدھا عن اليھود تعالى لنھيه

} َيْسِبُتونَ  ال َوَيْومَ {. بيانه يأتي ما على األصح وھو ، األحد يوم:  وقيل. الحسن قاله ؛ السبت في فأخذوھا فتعدوا المتأخرين؛

 كما ؛ السبت في يدخلون أي ، الياء بضم} ُيْسِبتون{ الحسن وقرأ. السبت عظم إذا يسبت سبت:  يقال ؛ السبت يفعلون ال أي

 نشدد أي} َنْبلُوُھمْ  َكَذلِكَ {. حيتانھم أي} َتأِْتيِھمْ  ال{. والشھر والظھر الجمعة في دخلنا أي ، وأشھرنا وأظھرنا أجمعنا:  يقال

 تجد ھل:  الفضل بن الحسين وسئل. بفسقھم أي} َيْفُسقُونَ  َكاُنوا ِبَما{. نصب موضع في والكاف. ونختبرھم العبادة في عليھم

 مَ َيوْ  ِحيَتاُنُھمْ  َتأِْتيِھمْ  إِذْ { وأيلة داود قصة في ، نعم:  قال ؟ جزفا جزفا يأتيك والحرام ، قوتا إال يأتيك ال الحالل هللا كتاب في

ً  َسْبِتِھمْ  عا  أوحى إبليس وأن ، السالم عليه داود زمن في كانت أنھا اآلية ھذه قصص في وروي. } َتأِْتيِھمْ  ال َيْسِبُتونَ  ال َوَيْومَ  ُشرَّ

 فال ، فيھا فتبقى الجمعة يوم إليھا الحيتان يسوقون فكانوا ؛ الحياض فاتخذوا ، السبت يوم أخذھا عن نھيتم إنما:  فقال إليھم

 الرجل يأخذ كانوا أنھم رومان ابن زعم:  قال مالك عن أشھب وروى. األحد يوم فيأخذونھا ، الماء لقلة منھا الخروج يمكنھا

 الناس تطرق ثم ، األحد إلى كذلك وتركه وتد الخيط من اآلخر الطرف وفي ، الحوت ذنب في وألقاھا ، وھقة فيه ويضع خيطا

 بني من فرقة فقامت ؛ بصيده الفسقة وأعلن ، األسواق في به ومشي ، الحوت صيد كثر حتى يبتلى ال ھذا صنع من رأوا حين

 ذات الناھون فأصبح. بجدار القرية فقسموا ؛ نساكنكم ال:  قالوا الناھين إن:  وقيل. واعتزلت بالنھي وجاھرت ، ونھت إسرائيل

 ففتحوا ؛ قردة ھم فإذا فنظروا الجدار على فعلوا ؛ نالشأ للناس إن:  فقالوا ، أحد المعتدين من يخرج ولم مجالسھم في يوم

 من نسيبھا تأتي القردة فجعلت ؛ القردة من أنسابھم اإلنس تعرف ولم ، اإلنس من أنسابھا القردة فعرفت ، عليھم ودخلوا الباب

 إال نجا فما ، خنازير والشيوخ قردة الشبان صار:  قتادة قال. نعم برأسھا فتقول! ننھكم ألم:  فيقول ؛ وتبكي ثيابه فتشم اإلنس

ةٌ  َقالَتْ  َوإِذْ {:  تعالى قوله في المعنى ويكون. فرقتين إال تفترق لم إسرائيل بني إن القول ھذا فعلى. سائرھم وھلك نھوا الذين  أُمَّ
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ً  َتِعُظونَ  لِمَ  ِمْنُھمْ  ُ  َقْوما ُبُھمْ  أَوْ  ُمْھلُِكُھمْ  هللاَّ ً  ُمَعذِّ  مھلكنا هللا أن علمتم إذا:  وعظوھم حين للواعظين الفاعلون قال أي} َشِديداً  َعَذابا

 .قردة هللا فمسخھم ؟ تعظوننا فلم

 علينا يجب إنما أي ؛ ربكم إلى معذرة إياكم موعظتنا:  الواعظون قال أي} َيتَّقُونَ  َولََعلَُّھمْ  َربُِّكمْ  إِلَى َمْعِذَرةً  َقالُوا{:  تعالى قوله

 ، فرق ثالث افترقت إسرائيل بني إن:  المفسرين جمھور وقال. الكلبي ابن عن الطبري القول ھذا أسند. تتقون لعلكم نعظكم أن

 ، تعص ولم تنه ولم اعتزلت وفرقة. ألفا سبعين من نحوا وكانوا ، وصادت عصمت فرقة. اآلية في الضمائر من الظاھر وھو

 هللا فعل من عھد وما ، الظن غلبة على معذبھم أو مھلكھم هللا - العاصية تريد - قوما تعظون لم:  للناھية قالت الطائفة ھذه وإن

:  للعاصية الناھية لقالت فرقتين كانوا ولو. يتقون لعلھم هللا إلى معذرة موعظتنا:  الناھية فقالت. العاصية باألمم حينئذ تعالى

 على عقوبة العاصية مع ھلكت تعص ولم نهت لم التي الطائفة إن:  فرقة فقالت ؛ ھذا بعد اختلف ثم. بالكاف ، تتقون ولعلكم

 لما عباس البن قلت:  عكرمة وقال. اآلية من الظاھر وھو ؛ بھم فعل ما أدري ما:  أيضا وقال. عباس ابن قاله ؛ النھي ترك

 حتى به أزل فلم ؟ مھلكھم هللا قوما تعظون لم:  فقالوا وخالفوھم عليه ھم ما كرھوا قد أنھم ترى أال:  بھم فعل ما أدري ما قال

 َوأََخْذَنا{:  قوله غير ال العادية الفرقة ھلكت إنما أنه على يدل ومما. الحسن مذھب وھذا. حلة فكساني ؛ نحوا قد أنھم عرفته

ْبتِ  فِي ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا الَِّذينَ  َعلِْمُتمُ  َولََقدْ {:  وقوله]. 165:  األعراف[} َظلَُموا الَِّذينَ   وطلحة عيسى وقرأ. اآلية] 65:  البقرة[} السَّ

 قراءة وھي. معذرة ذلك فعلنا تقدير على والثاني. المصدر على أحدھما:  وجھين من الكسائي عند ونصبه. بالنصب} معذِرةً {

 ولكنھم ، عليه ليموا أمر من مستأنفا اعتذارا يعتذروا أن يريدوا لم ألنھم ؛ االختيار وھو:  بالرفع والباقون. عاصم عن حفص

. لنصب ؛ اعتذارا يريد ، كذا من وإليك هللا إلى معذرة:  لرجل رجل قال ولو. معذرة موعظتنا:  فقالوا ؟ تعظون لم:  ملھ قيل

 ال، أم ينسل ھل الممسوخ في الكالم فيھا ومضى". البقرة" في مضى وقد. الذرائع بسد القول على اآلية ودلت. سيبويه قول ھذا

 الفساد أھل اعتزال" النساء" في ومضى. المنكر عن والنھي بالمعروف األمر والمائدة انعمر آل في ومضى.  والحمد. مبينا

 .لإلعادة معنى فال ؛ مثلھم كان جالسھم من وأن ، ومجانبتھم

ا{ 165:  اآلية ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ وءِ  َعنِ  َيْنَھْونَ  الَِّذينَ  أَْنَجْيَنا بِهِ  ُذكِّ  }َيْفُسقُونَ  َكاُنوا بَِما َبئِيسٍ  بَِعَذابٍ  ُمواَظلَ  الَِّذينَ  َوأََخْذَنا السُّ

ا{:  تعالى لقوله ؛ التارك:  والعامد. الساھي على يطلق النسيان ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ َ  َنُسوا{ ومنه ؛ قصد عن تركوه أي} ِبهِ  ُذكِّ  هللاَّ

 .شديد أي} َبِئيسٍ  ِبَعَذابٍ { ومعنى]. 67:  التوبة[} َفَنِسَيُھمْ 

 :  قراءة عشرة دىإح وفيه

 .فعيل وزن على} بئيس{ والكسائي وحمزة عمرو أبي قراءة:  األولى

 .واحد والوزن الباء بكسر} بِئيس{ مكة أھل قراءة:  الثانية

:  الكسائي قال. قوالن وفيھا ، منونة مكسورة سين بعدھا ساكنة ياء بعدھا مكسورة الباء} ِبْيسٍ { المدينة أھل قراءة:  والثالثة

} بئس{ أراد:  وقيل. وشھيد رغيف:  يقال كما:  أوله وكسر إحداھما فحذفت ياءان فالتقت ، الھمزة خفيفة} ِبِييس{ فيه لاألص

 .ورحم رحم:  يقال كما ؛ الكسرة وحذف الھمزة وخفف أوله فكسر ؛ فعل وزن على
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 .مفتوحة سين بعدھا ساكنة ھمزة بعدھا مكسورة الباء ، الحسن قراءة:  الرابعة

 .منونة مكسورة والسين مكسورة والھمزة مفتوحة الباء} َبِئسٍ { المقرئ عبدالرحمن أبو قرأ:  امسةالخ

 .مفتوحة والسين مكسورة والھمزة مفتوحة الباء} َبِئسَ  بعذاب{ القراء بعض عن وجاء:  القارئ يعقوب قال:  السادسة

 وھمزة مفتوحة بباء} َبئِّسٍ { عنه وروي. فيعل وزن على} أسٍ َبيْ { عنه وروي. فيعل وزن على} َبْيئسٍ { األعمش قراءة:  السابعة

 .األعمش قراءة أعني ، منونة مكسورة كله في والسين ، مكسورة مشددة

 بعض عن وجاء:  القارئ يعقوب قال. ھمز بغير مشددة والياء مفتوحة الباء} َبّيس بعذاب{ عاصم بن نصر قراءة:  العاشرة

 بن علي قال. النحاس ذكرھا قراءة عشرة إحدى فھذه. مفتوحة ياء بعدھا ساكنة ھمزة بعدھا ةمكسور الباء} ِبئيسٍ { القراء

 أبو فزعم الحسن قراءة وأما. رديء بعذاب} ِبيسٍ  ِبَعَذابٍ { فمعنى. رديء بشيء أي بيس ببنات جاء تقول العرب:  سليمان

 وھذا:  النحاس قال. رجال بئس أو ، الرجل بئس:  اليق حتى ، بئس برجل مررت يقال ال ألنه:  قال ، لھا وجه ال أنه حاتم

 على والتقدير. الخصلة ونعمت فيھا يريدون. ونعمت فبھا وكذا كذا فعلت إن:  النحويون حكى ؛ حاتم أبي كالم من مردود

 .العذاب بئس بعذاب:  الحسن قراءة

ا{ 166:  اآلية  }َخاِسئِينَ  قَِرَدةً  ُكوُنوا لَُھمْ  قُْلَنا َعْنهُ  ُنُھوا َما َعنْ  َعَتْوا َفلَمَّ

ا{:  تعالى قوله  أي ؛ فخسأ خسأته:  يقال} َخاِسِئينَ  قَِرَدةً  ُكوُنوا لَُھمْ  قُْلَنا{. هللا معصية في تجاوزوا فلما أي} ُنُھوا َما َعنْ  َعَتْوا َفلَمَّ

:  وقيل. كذلك فكانوا ، يسمع بكالم لكذ لھم قال:  فقيل. به خفاء ال وھذا:  النقمة سبب المعاصي أن على ودل. وطردته باعدته

 .قردة كوناھم المعنى

نَ  َوإِذْ { 167:  اآلية  لََغفُورٌ  َوإِنَّهُ  اْلِعَقابِ  لََسِريعُ  َربَّكَ  إِنَّ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُمُھمْ  َمنْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إَِلى َعلَْيِھمْ  لََيْبَعَثنَّ  َربُّكَ  َتأَذَّ
 }َرِحيمٌ 

. أعلم ، بالمد} آذن{:  علي أبو وقال. يعذبھم من عليھم هللا بعث األمي بالنبي يؤمنوا ولم غيروا إن أنھم ھمأسالف أعلم أي

 :  زھير قال. وتيقن أيقن:  يقال كما ؛ أعلم بمعنى وأذن آذن:  قوم وقال. نادى ، بالتشديد} أّذن{و

 قاتلة فإنك تضعيھا فإال...  غرة للصيد إن تعلم فقلت

 :  آخر وقال

 يسار شعارھم في ينادى...  حي الناس شر إن تعلم

 هللا صلى محمد أمة:  وقيل. العرب:  وقيل. بختنصر المراد:  قيل". البقرة" في تقدم وقد ؛ يذيقھم} َيُسوُمُھمْ { ومعنى. اعلم أي

:  قيل فإن. الجزية أخذ ھنا} َذابِ اْلعَ  ُسوءَ {:  عباس ابن قال. أعلم وهللا. القيامة يوم إلى الباقون فإنھم ؛ أظھر وھو وسلم عليه

 بن سعيد وعن. اليھود وھم ، قوم أذل وھم ، وأوالدھم أبنائھم من تؤخذ أنھا فالجواب ؟ الجزية منھم تؤخذ فكيف ، مسخوا فقد
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 جباهف ، الخراج وضع من أول ھو السالم عليه موسى إال ، الخراج قط نبي يجب ولم ، الخراج:  قال} اْلَعَذابِ  ُسوءَ { جبير

 .السالم عليه ونبينا ، أمسك ثم ، سنة عشرة ثالث

ْعَناُھمْ { 168:  اآلية ً  اأْلَْرِض  فِي َوَقطَّ الُِحونَ  ِمْنُھمُ  أَُمما يِّئاتِ  بِاْلَحَسَناتِ  َوَبلَْوَناُھمْ  َذلِكَ  ُدونَ  َوِمْنُھمْ  الصَّ  }َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  َوالسَّ

ْعَناُھمْ {:  تعالى قوله ً  اأْلَْرِض  فِي َوَقطَّ  ِمْنُھمُ {. كلمة لھم تجمع فلم ، أمرھم تشتيت به أراد. البالد في فرقناھم أي} أَُمما

الُِحونَ   ھم أو. موسى شرع نسخ قبل ومات منھم يبدل لم ومن. السالم عليه بمحمد آمن من والمراد. االبتداء على رفع} الصَّ

 الكفار والمراد. رفعه أحدا نعلم وال:  النحاس قال. الظرف على منصوب} َذلِكَ  ُدونَ  َوِمْنُھمْ {. سبق كما ؛ الصين وراء الذين

يِّئاتِ {. والعافية بالخصب أي} ِباْلَحَسَناتِ {. اختبرناھم أي} َوَبلَْوَناُھمْ {. منھم } َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ {. والشدائد الجدب ي أ} َوالسَّ

 .كفرھم عن ليرجعوا

 ِمْثلُهُ  َعَرضٌ  َيأْتِِھمْ  َوإِنْ  لََنا َسُيْغَفرُ  َوَيقُولُونَ  اأْلَْدَنى َھَذا َعَرضَ  َيأُْخُذونَ  اْلِكَتابَ  َوِرُثوا َخْلفٌ  ِھمْ َبْعدِ  ِمنْ  َفَخلَفَ { 169:  اآلية
ِ  َعلَى َيقُولُوا ال أَنْ  اْلِكَتابِ  ِميَثاقُ  َعلَْيِھمْ  ُيْؤَخذْ  أَلَمْ  َيأُْخُذوهُ  ارُ  يهِ فِ  َما َوَدَرُسوا اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاَّ  أََفال َيتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  اآْلِخَرةُ  َوالدَّ
 }َتْعقِلُونَ 

 ، األوالد:  الالم بسكون} الَخْلف{:  حاتم أبو قال. األرض في فرقھم الذين أوالد يعني} َخْلفٌ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َفَخلَفَ {:  تعالى قوله

 ، الصالح بالفتح} اْلَخلَفُ {:  األعرابي ابن وقال. غريبا أو كان ولدا ، البدل الالم بفتح} الخلَف{و. سواء فيه والجميع الواحد

 :  لبيد قال. الطالح وبالجزم

 األجرب كجلد خلف في وبقيت...  أكنافھم في يعاش الذين ذھب

 في الفتحب وخلف ، باإلسكان الذم في فخلف". خلفا ونطق ألفا سكت" السائر المثل ومنه. خلف:  الكالم من للرديء قيل ومنه

 واحد كل يستعمل وقد". عدوله خلف كل من العلم ھذا يحمل: " وسلم عليه هللا صلى قال. المشھور المستعمل ھو ھذا. المدح

 :  ثابت بن حسان قال. اآلخر موضع منھما

 تابع هللا طاعة في ألولنا...  وخلقنا إليك األولى القدم لنا

 .آخر وقال

 حلف ثم بابه عنا لقأغ...  الخلف بئس خلفا وجدنا إنا

 وقف بالحمل ناء ما إذا عبدا...  عرف من إال البواب يدخل ال

 فقرؤوه هللا كتاب ورثوا ، اليھود ھم:  المفسرون قال} اْلِكَتابَ  َوِرُثوا{.  الذم اآلية من والمقصود. ردم أي ؛ خضف:  ويروى

 أخبر ثم} اأْلَْدَنى َھَذا َعَرضَ  َيأُْخُذونَ {. وتقريعا لھم بيخاتو ھذا فكان. له دراستھم مع محارمه وأتوا حكمه وخالفوا ، وعلموه
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 أنھم على ودل. يتوبون ال وھم} لََنا َسُيْغَفرُ  َوَيقُولُونَ {. ونھمھم حرصھم لشدة الدنيا متاع من لھم يعرض ما يأخذون أنھم عنھم

 .يتوبون ال

 الدراھم سوى المال من كان ما وبإسكانھا. الراء بفتح ؛ الدنيا متاع:  والعرض} َيأُْخُذوهُ  ِمْثلُهُ  َعَرضٌ  َيأِْتِھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 إذا بحال وأنھم} لََنا َسُيْغَفرُ { قولھم في باغترارھم ذمھم ثم. الخبيثة والمكاسب الرشا إلى اآلية ھذه في واإلشارة. والدنانير

 .وندم أقلع من لنا سيغفر يقول وإنما ، ونمصر وھم بالمغفرة باغترارھم فقطعوا ، ارتكبوھا ثانية أمكنتھم

 صدقة حدثنا المبارك بن محمد حدثنا:  محمد أبو الدارمي أسند. فينا موجود ھؤالء به تعالى هللا ذم الذي الوصف وھذا:  قلت

 كما أقوام صدور في القرآن سيبلى:  قال عنه هللا رضي جبل ابن معاذ عن عمرو أبا يكنى شيخ عن جابر ابن عن خالد بن

 يخالطه ال طمع أعمالھم ، الذئاب قلوب على الضأن جلود يلبسون ، لذة وال شھوة له يجدون ال يقرؤونه ، فيتھافت الثوب يبلى

 ليھود} َيأِْتِھمْ { في الضمير إن:  وقيل. شيئا با نشرك ال إنا ، لنا سيغفر قالوا أساؤوا وإن ، سنبلغ قالوا قصروا إن ، خوف

 قوله. أسالفھم أخذه كما يأخذوه مثله عرض وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على كانوا الذين يثرب يھود يأت وإن أي ؛ المدينة

ارُ  فِيهِ  َما َوَدَرُسوا اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاَِّ  َعلَى َيقُولُوا ال أَنْ  اْلِكَتابِ  ِميَثاقُ  َعلَْيِھمْ  ُيْؤَخذْ  أَلَمْ { تعالى  أََفال َيتَّقُونَ  ِذينَ لِلَّ  َخْيرٌ  اآْلِخَرةُ  َوالدَّ

 }َتْعقِلُونَ 

 وأال ، واألحكام الشرع في الحق قول لزوم في تشديد وھذا. التوراة يريد} اْلِكَتابِ  ِميَثاقُ  َعلَْيِھمْ  ُيْؤَخذْ  أَلَمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 .الباطل إلى بالرشا الحكام يميل

 ، ربنا وكتاب وسلم عليه هللا صلى نبينا لسان على لنا الزم ، الحق قول في الميثاق به عليھم وأخذ ھؤالء لزم الذي وھذا:  قلت

 . والحمد ، الشرائع جميع في فيه خالف وال

 في التاء فأدغم} فيه ما واّدارسوا{ عبدالرحمن أبو وقرأ. به عھد قريبو وھم ، قرؤوه أي} فِيهِ  َما َوَدَرُسوا{:  تعالى قوله:  الثانية

 الرشوة منه أخذوا المبطل جاء فإذا ، به له فيحكمون هللا كتاب له فيخرجون برشوة المحق يأتيھم كان:  دزي ابن قال. الدال

 في الباطل قالوا وقد} اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاَِّ  َعلَى َيقُولُوا ال أَنْ {:  عباس ابن وقال. له وحكموا بأيديھم كتبوه الذي كتابھم له وأخرجوا

 بعض وقال. ذكرنا كما ؛ بھا يحكمون التي األحكام في يعني:  زيد ابن وقال. به ويقطعون يوجبونه الذي ذنوبھم غفران

 وخط. محتھا إذا ، اآلثار الريح درست:  قولك من ؛ له والفھم به العمل بترك محوه أي} فِيهِ  َما َوَدَرُسوا{ معنى إن: العلماء

 اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َفِريقٌ  َنَبذَ {:  تعالى لقوله – موافق أي - مواطئ المعنى وھذا. أثره وعفا امحى إذا ، دارس وربع دارس

 .بيانه تقدم ما حسب]. 187:  عمران آل[} ُظُھوِرِھمْ  َوَراءَ  َفَنَبُذوهُ {:  وقوله. اآلية] 101:  البقرة[} ُظُھوِرِھمْ  َوَراءَ  هللاَِّ  ِكَتابَ 

ُكونَ  َوالَِّذينَ { 170:  اآلية الةَ  َوأََقاُموا ْلِكَتابِ بِا ُيَمسِّ ا الصَّ  }اْلُمْصلِِحينَ  أَْجرَ  ُنِضيعُ  ال إِنَّ

ُكونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله  أبو وقرأ. به استمسك أي به وتمسك به مسك:  يقال ؛ بھا بالعمل أي ، بالتوراة أي} ِباْلِكَتابِ  ُيَمسِّ

 التكرير معنى فيھا ألن ؛ أولى األولى والقراءة. يمسك سكأم من بالتخفيف" يمسكون" بكر أبي رواية في وعاصم العالية
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. ذلك لفعل والتكرير المالزمة إلى يحتاج والدين هللا بكتاب فالتمسك. يمدحون فبذلك وبدينه تعالى هللا بكتاب للتمسك والتكثير

 :  زھير بن كعب وقال

 الغرابيل الماء تمسك كما إال...  زعمت الذي بالعھد تمسك فما

 .العھد نقض بكثرة يذم طبعه على هب فجاء

ةٍ  آَتْيَناُكمْ  َما ُخُذوا بِِھمْ  َواقِعٌ  أَنَّهُ  َوَظنُّوا ُظلَّةٌ  َكأَنَّهُ  َفْوَقُھمْ  اْلَجَبلَ  َنَتْقَنا َوإِذْ { 171:  اآلية  }َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُروا بِقُوَّ

ةٍ  آَتْيَناُكمْ  َما ُخُذوا{. تظل سحابة الرتفاعه كأنه أي} ُظلَّةٌ  َكأَنَّهُ {. رفعنا معناه} َنَتْقَنا{} اْلَجَبلَ  َنَتْقَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله . بجد أي} ِبقُوَّ

 .تقدم وقد

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ { 174 - 172:  اآليات يَّ ُكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ ا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َتقُولُوا أَنْ  َشِھْدَنا َبلَى َقالُوا بَِربِّ ا إِنَّ  ُكنَّ
َما َتقُولُوا أَوْ   ، َغافِلِينَ  َھَذا َعنْ  ا َقْبلُ  ِمنْ  آَباُؤَنا أَْشَركَ  إِنَّ يَّةً  َوُكنَّ لُ  َوَكَذلِكَ  ، اْلُمْبِطلُونَ  َفَعلَ  بَِما أََفُتْھلُِكَنا َبْعِدِھمْ  ِمنْ  ُذرِّ  اآْلياتِ  ُنَفصِّ

 }ِجُعونَ َيرْ  َولََعلَُّھمْ 

 -:  مسائل ست فيه

 العباد من المواثيق من أخذت ما كتابھم في المواثيق تذكير من سبق ما مع لھم واذكر أي} َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ {:  تعالى قوله:  األولى

:  قوم فقال يهعل وقفنا ما حسب ذلك من ذكروه ما فنذكر ، وأحكامھا تأويلھا في العلماء تكلم وقد ، مشكلة آية وھذه. الذر يوم

 على بخلقه دلھم} ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ { بعض من بعضھم آدم بني ظھور من أخرج تعالى هللا أن اآلية معنى

 ؛ منھم اإلقرارو ، عليھم اإلشھاد مقام ذلك فقام. قال أي} بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ {. واحدا ربا له أن ضرورة يعلم بالغ كل ألن ؛ توحيده

 سبحانه إنه:  وقيل. وأطنب القفال ھذا إلى ذھب]. 11:  فصلت[} َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا{:  واألرض السماوات في تعالى قال كما

 .خاطبھا ما به علمت ما المعرفة من فيھا جعل وإنه ، األجساد خلق قبل األرواح أخرج

 آدم ظھر من األرواح فيھا األشباح أخرج تعالى وأنه ، القولين ھذين غير وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي:  قلت

 ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ { اآلية ھذه عن سئل عنه هللا رضى الخطاب بن عمر أن موطئه في مالك وروى. السالم عليه

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  يَّ ا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َتقُولُوا أَنْ  َشِھْدَنا َبلَى َقالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ ا إِنَّ  عمر فقال} َغافِلِينَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّ

 خلق تعالى هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، عنھا يسأل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  عنه هللا رضي

 منه فاستخرج ظھره مسح ثم يعملون الجنة أھل وبعمل للجنة ھؤالء خلقت فقال ذرية منه فاستخرج بيمينه ھرهظ مسح ثم آدم

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال ؟ العمل ففيم:  رجل فقال" . يعملون النار أھل وبعمل للنار ھؤالء خلقت فقال ذرية

 العبد خلق وإذا الجنة فيدخله الجنة أھل أعمال من عمل على يموت حتى الجنة أھل بعمل استعمله للجنة العبد خلق إذا هللا إن"

 منقطع حديث ھذا:  عمر أبو قال" . النار هللا فيدخله النار أھل أعمال من عمل على يموت حتى النار أھل بعمل استعمله للنار

 ربيعة بن نعيم عمر وبين بينه ، يعرف ال يسار بن مسلم:  معين بن يحيى فيه وقال. عمر يلق لم يسار بن مسلم ألن ؛ اإلسناد

 وجوه من وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح قد الحديث ھذا معنى لكن. العلم بحمل معروف غير ونعيم ، النسائي ذكره ،
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 عنھم هللا رضي ھريرة وأبي طالب أبي بن وعلي مسعود بن وعبدهللا ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث من كثيرة ثابتة

 آدم هللا خلق لما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال ھريرة أبي عن وصححه الترمذي روى. وغيرھم أجمعين

 ثم نور من وبيصا منھم رجل كل عيني بين وجعل القيامة يوم إلى ذريته من خالقھا ھو نسمة كل ظھره من فسقط ظھره مسح

 من رب أي فقال عينيه بين ما وبيص فأعجبه منھم رجال فرأى ذريتك ھؤالء قال ھؤالء من رب يا فقال آدم على عرضھم

 من زده رب أي قال سنة ستين قال عمره جعلت كم رب فقال داود له يقال ذريتك من األمم آخر من رجل ھذا فقال ھذا؟

 لم أو قال سنة أربعون ريعم من يبق لم أو فقال الموت ملك جاءه السالم عليه آدم عمر انقضى فلما سنة أربعين عمري

 في. والشھود بالكتاب أمر فحينئذ:  الترمذي غير في" . ذريته فنسيت آدم ونسي ذريته فجحدت آدم فجحد قال داود ابنك تعطھا

:  قال! بينھم سويت أال ؟ ھذا ما ، رب يا:  آدم له فقال. والصحيح والمبتلى والذليل والفقير والغني الضعف فيھم فرأى:  رواية

 من بالمشط يؤخذ كما ظھره من أخذوا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن عبدهللا وروى. أشكر أن ردتأ

 وأعلمھم ، والتزموه بذلك فأقروا. غيره إله ال وأن ربھم بأنه العھد عليھم وأخذ ، سليمان كنملة عقوال لھم هللا وجعل" . الرأس

 يولد أحد من فليس ، السبع السماوات عليھم وأشھد:  كعب بن أبي قال. بعض على عضھمب فشھد ؛ الرسل إليھم سيبعث بأنه

 .العھد عليه أخذ وقد إال القيامة يوم إلى

 جنب إلى واد ، نعمان ببطن:  عباس ابن فقال ؛ أقوال أربعة على أخرجوا حين الميثاق فيه أخذ الذي الموضع في واختلف

 ھذه في عباس ابن قال سالم بن يحيى وقال. السالم عليه آدم فيه ھبط الذي - بالھند رضأ - برھبا ذلك أن عنه وروي. عرفة

 َقالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ {:  قال ثم ، القيامة يوم إلى خالقھا ھو نسمة كل منه فأخرج ظھره على مسح ثم ، بالھند آدم هللا أھبط:  اآلية

 في:  السدي وقال. والطائف مكة بين:  الكلبي وقال. السالم عليه آدم صلب في دھمأعا ثم:  الحسن قال يحيى قال} َشِھْدَنا َبلَى

 لھم فقال ، اللؤلؤ مثل بيضاء ذرية اليمنى ظھره صفحة من فأخرج ظھره على مسح إليھا الجنة من أھبط حين الدنيا السماء

:  جريج ابن قال. أبالي وال النار واادخل لھم وقال سوداء ذرية اليسرى ظھره صفحة من وأخرج. برحمتي الجنة ادخلوا

 .سوداء للنار مخلوقة نفس وكل ، بيضاء للجنة مخلوقة نفس كل خرجت

 وكتبه منھم أراده ما على يعاقبھم أو ، يذنبوا لم وھم الخلق يعذب أن يجوز فكيف قيل فإن: " هللا رحمه العربي ابن قال:  الثانية

: قلنا. ذلك يفعل أن يجوز ال منا الحكيم الرحيم ألن:  قيل فإن ؟ شرعا أم أعقال ، ذلك عيمتن أين ومن:  قلنا ، إليه وساقھم عليھم

 تحمل وال ، بالخالق الخلق يقاس أن يجوز وال يسألون وھم يفعل عما يسأل ال تعالى وربنا ، ينھاه وناھيا يأمره آمرا فوقه ألن

 بما بينھم وحكم ، شاء كيف صرفھم ، له بأجمعھم والخلق ، جالله جل  كلھا األفعال وبالحقيقة ، اإلله أفعال على العباد أفعال

 االنتفاع، من ذلك في يتوقع لما ؛ والمدح الثناء وحب الجنسية وشفقة الجبلة رقة عليه تبعث إنما اآلدمي يجده الذي وھذا ، أراد

 ".به يعتبر أن يجوز فال ، كله ذلك عن متقدس تعالى والباري

} ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ {:  قال تعالى ألنه ؛ خاصة اآلية:  فقيل. عامة أو خاصة ھي ھل ، اآلية ھذه في واختلف:  الثالثة

َما َتقُولُوا أَوْ {:  وعز جل وقال. لصلبه آدم ولد من كان من الحديث ھذا من فخرج  من كل منھا فخرج} َقْبلُ  ِمنْ  آَباُؤَنا أَْشَركَ  إِنَّ

 .ركونمش آباء له يكن لم
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 كان أنه يعلم أحد كل ألن ؛ الناس لجميع عامة ھي بل:  وقيل. األنبياء ألسنة على العھد عليه أخذ فيمن مخصوصة ھي:  وقيل

. عليھم واجب ذلك إن أي} َبلَى َقالُوا{ ومعنى. }أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ { معنى فھذا. وخالقا مدبرا له وأن ، وربي فغذي طفال

:  له فقال عليھم حجته لتقوم أصفيائه بأفضل الذكر وختم بأنبيائه ذكرھم عنه ذھلوا ثم الرب بأنه سبحانه  الخلق رفاعت فلما

َما َفَذكِّرْ {  في دينه له ومكن ، السلطنة وأتاه ، الصيطرة من مكنه ثم]. 22:  الغاشية[} ِبُمَصْيِطرٍ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ . ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ

 به عليه شھد من الطالق يلزم كما ، الحياة ھذه في يذكرونه ال كانوا وإن البشر يلزم العھد ھذا إن:  الطرطوشي قال. األرض

 ".نسيه وقد

 يغنه لم العقل بلغ ومن. األول الميثاق ، في إلقراره الجنة دخل صغيرا مات من إن:  قال من اآلية بھذه استدل وقد:  الرابعة

 الختالف فيھا اختلف المسألة وھذه. الباب في الصحيح وھو ، الجنة في المشركين أطفال:  يقول قائلال وھذا. األول الميثاق

 . والحمد" التذكرة" كتاب في عليھا أتينا وقد. هللا شاء إن" الروم" في ھذا في الكالم وسيأتي. ذكرناه ما والصحيح ، اآلثار

 بني من كان إنما األخذ أن تقتضي اآلية وألفاظ. } آَدمَ  َبِني ِمنْ { قوله من اشتمال بدل} ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 يذكر لم وإنما. ذريتھم آدم بني ظھور من ربك أخذ وإذ:  ھذا على النظم ووجه. اللفظ بحسب ذكر اآلية في آلدم وليس ، آدم

َتُھمْ {. }آَدمَ  َبِني ِمنْ {:  لقوله ذكره عن فاستغنى. ظھره من الميثاق يوم أخرجوا وأنھم. بنوه كلھم أنھم المعلوم ألن آدم ظھر يَّ } ُذرِّ

يَّةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لِي َھبْ {:  تعالى هللا قال ؛ والجمع للواحد تقع وھي ، التاء وفتح بالتوحيد كثير وابن الكوفيون قرأ  آل[} َطيَِّبةً  ُذرِّ

يَّةِ  ِمنْ {:  قوله في التوحيد على القراء وأجمع. بيحيى فبشر ولد ھبة سأل إنما ألنه ؛ للواحد فھذا] 38:  عمران :  مريم[} آَدمَ  ُذرِّ

ا{:  وقال. آدم ذرية من أكثر شيء وال] 58 يَّةً  َوُكنَّ اِتِھمْ  الباقون وقرأ. للجمع فھذا} َبْعِدِھمْ  ِمنْ  ُذرِّ يَّ  لما الذرية ألن ، بالجمع} ُذرِّ

 ألن ؛ الجمع وھو شيء فيه يشركھا ال إليه المقصود معناھا إلى الكلمة لتخلص معفج للواحد يقع ال بلفظ أتى للواحد تقع كانت

 .المعنى لھذا فجمع ؛ هللا إال عددھم يعلم ال ، أعقاب بعد أعقاب ، متناسبة كثيرة ذريات منھا استخرج آدم بني ظھور

 لفظ على ردھما. فيھما بالياء عمرو أبو قرأ} َيقُولُوا أَوْ } {اَيقُولُو أَنْ {". البقرة" في فيھا القول تقدم} َبلَى{:  تعالى قوله:  السادسة

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ {:  قوله وھو ، قبله المتكرر الغيبة يَّ  لفظ أيضا} َبلَى َقالُوا{:  وقوله. }أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ

ا{ وكذا. غيبة يَّةً  َوُكنَّ  على ردوه ؛ فيھما بالتاء الباقون وقرأ. الغيبة لفظ من بعده وما قبله ما على فحمله} َولََعلَُّھمْ } {ِھمْ َبْعدِ  ِمنْ  ُذرِّ

:  المالئكة قالت} َبلَى{ قالوا لما. المالئكة قول من} َشِھْدَنا{ ويكون. } َبلَى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ {:  قوله في المتقدم الخطاب لفظ

 تعالى هللا قال ، بالربوبية له فأقروا ، بلى قالوا لما أنھم ذلك معنى:  وقيل. تقولوا لئال أي} َتقُولُوا أَوْ } {قُولُواتَ  أَنْ  َشِھْدَنا{

 بن وأبي عباس ابن وقال. والسدي والضحاك مجاھد قول وھذا. تقولوا أو تقولوا لئال بإقراركم شھدنا قالوا اشھدوا:  للمالئكة

 ؛ بعض على بعضھم أشھد:  عباس ابن وقال ، وإلھنا ربنا أنك شھدنا:  والمعنى ، آدم بني قول من ھو} َشِھْدَنا{ قوله:  كعب

 عليه الوقف يحسن وال} َبلَى{ على فيوقف المالئكة قول من ذلك كان فإذا ؛ بعض على بعضنا شھد بلى قالوا ھذا على فالمعنى

 عن مجاھد روى وقد. يقولوا لئال} أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ {:  قوله من ، بلى قبل بما متعلقة} أَنْ { ألن ؛ آدم بني قول من كان إذا

 فقال الرأس من بالمشط يؤخذ كما ذرياتھم ظھورھم من آدم بني من ربك أخذ: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمر ابن

. التاء على يدل فھذا. تقولوا لئال بالربوبية باإلقرار ليكمع شھدنا أي". تقولوا أن شھدنا المالئكة قالت بلى قالوا بربكم ألست لھم
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: والمعنى. والمالئكة تعالى هللا قول من}َشِھْدَنا{ قوله إن:  قيل وقد. عليه الجماعة وألن ، معناه لصحة االختيار وھو:  مكي قال

 .أيضا السدي عن وروي ، مالك أبو قاله ؛ إقراركم على فشھدنا

ا{ يَّةً  َوُكنَّ  .التوحيد في للمقلد عذر وال. ھذا تفعل لست:  بمعنى} اْلُمْبِطلُونَ  َفَعلَ  بَِما أََفُتْھلُِكَنا{. بھم اقتدينا أي} َبْعِدِھمْ  ِمنْ  ُذرِّ

َ  َعلَْيِھمْ  َواْتلُ { 175:  اآلية ْيَطانُ  َفأَْتَبَعهُ  ِمْنَھا َفاْنَسلَخَ  آَياتَِنا آَتْيَناهُ  الَِّذي َنَبأ  }اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّ

 بن بلعام ھو:  عباس وابن مسعود ابن فقال. اآليات أوتي الذي تعيين في واختلف. التوراة في عرفوھا قصة الكتاب أھل ذكر

 بقوله المعني وھو. العرش رأى نظر إذا بحيث وكان ، السالم عليه موسى زمن في إسرائيل بني من ، ناعم ويقال ، باعوراء

َ نَ  َعلَْيِھمْ  َواْتلُ {  صار ثم. عنه يكتبون الذين للمتعلمين محبرة ألف عشرة اثنتا مجلسه في وكان ، آية يقل ولم} آَياِتَنا آَتْيَناهُ  الَِّذي َبأ

 مدين ملك إلى باعوراء بن بلعام بعث:  دينار بن مالك قال". صانع للعالم ليس" أن في كتابا صنف من أول كان أنه بحيث

 أبيه عن سليمان بن المعتمر روى. اآليات ھذه نزلت ففيه ؛ موسى دين وترك دينه فاتبع وأقطعه فأعطاه ؛ اإليمان إلى ليدعوه

 الجبارون سأل ، الجبارين قتال يريد إسرائيل بني في موسى أقبل فلما ، الدعوة مجاب وكان ، النبوة أوتي قد بلعام كان:  قال

 مما أكثر على أقدر ال ؛ ذلك في له فقيل. أصحابه على بالدعاء نهلسا فتحول ليدعو فقام موسى على يدعو أن باعوراء بن بلعام

 وسأمكر ، والحيلة والخديعة المكر إال يبق فلم ، واآلخرة الدنيا اآلن مني ذھبت قد:  فقال. صدره على لسانه واندلع ؛ تسمعون

 ، الزنى في إسرائيل بنو فوقع ففعلوا ؛ واھلك فيه وقعوا فإن ، الزنى يبغض هللا فإن فتياتكم إليھم تخرجوا أن أرى فإني ، لكم

 دعا باعوراء بن بلعام أن وروي. وغيره الثعلبي بكماله الخبر ھذا ذكر وقد. ألفا سبعون منھم فمات الطاعون عليھم هللا فأرسل

 بدعاء:  فقال .التيه في بقينا ذنب بأي ، رب يا:  موسى فقال. التيه في وبقي له فاستجيب ، الجبارين مدينة موسى يدخل أال

 كان ما هللا فسلخه  ؛ األعظم االسم عنه هللا ينزع أن موسى فدعا. عليه دعائي فاسمع علي دعاءه سمعت فكما:  قال. بلعام

 عن تعالى هللا سأل األنبياء بعض إن يقول العارفين بعض وسمعت:  له العارفين منھاج كتاب آخر في حامد أبو وقال عليه،

 على شكرني ولو ، أعطيته ما على األيام من يوما يشكرني لم:  تعالى هللا فقال ، والكرامات اآليات تلك بعد وطرده بلعام أمر

 يسكت أن على قومه فرشاه ؛ النبوة أوتي إنه:  مجاھد وقال. كتابا وأوتي نبيا بلعام كان:  عكرمة وقال. سلبته لما مرة ذلك

 يخرج ال أنه علم من إال لنبوته يصطفي ال تعالى هللا ألن ؛ صحيح غير اوھذ:  الماوردي قال. عليه ھم ما على وتركھم ففعل

 قد وكان ، الثقفي الصلت أبي بن أمية في نزلت:  أسلم بن وزيد العاص بن عمرو بن عبدهللا وقال. معصيته إلى طاعته عن

 عليه هللا صلى محمدا هللا أرسل لماف ، الرسول ذلك ھو يكون أن وتمنى ، الوقت ذلك في رسوال مرسل هللا أن وعلم الكتب قرأ

 " .قلبه وكفر شعره آمن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيه قال الذي وھو. به وكفر حسده وسلم

. وسلم عليه هللا صلى بالنبي فكفر ؛ الجاھلية في المسوح يلبس وكان ، صيفي بن عامر أبي في نزلت:  المسيب بن سعيد وقال

 دين بالحنيفية جئت: " قال ؟ به جئت الذي ھذا ما ، محمد يا:  فقال المدينة وسلم عليه هللا صلى بيالن على دخل أنه وذلك

:  عامر أبو فقال" . منھا ليس ما فيھا أدخلت ألنك عليھا لست: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. عليھا فإني:  قال" . إبراھيم

 يعرض ھذا قال وإنما" كذلك منا الكاذب هللا أمات نعم: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. وحيدا طريدا منا الكاذب هللا أمات

 استعدوا:  المنافقين إلى وكتب قيصر إلى ومر الشأم إلى عامر أبو فخرج. مكة من خرج حيث وسلم عليه هللا صلى هللا برسول
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 ورسوله هللا حارب لمن وإرصادا: " نزل وفيه .وحيدا بالشام فمات ؛ المدينة من محمدا لنخرج بجند قيصر عند من آتيكم فإني

 له يستجاب دعوات ثالث له كان رجل في نزلت:  رواية في عباس ابن وقال. براءة في وسيأتي] 107:  التوبة[} قبل من

 فما ، واحدة لك:  فقال. واحدة دعوة منھا لي اجعل:  فقالت ؛ ولد منھا له فكان" البسوس" لھا يقال امرأة له وكانت فيھا،

 عليھا هللا فدعا ؛ عنه رغبت مثلھا فيھم ليس أنه علمت فلما. إسرائيل بني في امرأة أجمل يجعلني أن هللا ادع:  قالت ؟ تأمرين

 ، بھا الناس يعيرنا كلبة أمنا صارت وقد ، ھذا عن لنا صبر ال:  وقالوا بنوھا فجاء ؛ دعوتان فيھا فذھب. نباحة كلبة يجعلھا أن

 عبادة قال. األكثر وعليه أشھر األول والقول. فيھا الدعوات وذھبت ، كانت ما إلى فعادت فدعا ؛ كانت كما دھاير أن هللا فادع

 ولم منھا فانسلخوا وسلم عليه هللا صلى محمد على تعالى هللا أنزلھا التي آياته هللا آتاھم ، قريش في نزلت:  الصامت بن

 أي ، تعالى هللا معرفة من أي} ِمْنَھا َفاْنَسلَخَ {. اليمن من كان:  وقيل. الجبارين ةمدين من بلعام كان:  عباس ابن قال. يقبلوھا

 النافع العلم فذلك القلب في علم علمان العلم: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي. يعلمه كان الذي العلم منه نزع

 والممات التوفيق ونسأل ؛ منه با نعوذ ، وأشباھه بلعام علم مثل فھذا". آدم ابن على تعالى هللا حجة فذلك اللسان على وعلم

 انسلخت أي ، المقلوب من ھذا:  وقيل. منه خرجت أي جلدھا من الحية انسلخت:  يقال ؛ الخروج:  واالنسالخ. التحقيق على

ْيَطانُ  َفأَْتَبَعهُ {. منه اآليات  انتظروا ، والنصارى اليھود في نزلت:  وقيل. لحقتھم أي القوم أتبعت:  يقال ؛ به لحق أي} الشَّ

 .به فكفروا وسلم عليه هللا صلى محمد خروج

َبعَ  اأْلَْرِض  إِلَى أَْخلَدَ  َولَِكنَّهُ  بَِھا لََرَفْعَناهُ  ِشْئَنا َولَوْ { 176:  اآلية  هُ َتْتُركْ  أَوْ  َيْلَھثْ  َعلَْيهِ  َتْحِملْ  إِنْ  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ  َھَواهُ  َواتَّ
ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  َذلِكَ  َيْلَھثْ  ُرونَ  لََعلَُّھمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص  بِآياتَِنا َكذَّ  }َيَتَفكَّ

ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومُ  َمَثالً  َساءَ { 177:  اآلية  }َيْظلُِمونَ  َكاُنوا َوأَْنفَُسُھمْ  بِآياتَِنا َكذَّ

. بھا بالعمل أي} ِبَھا{. الجنة إلى فرفعناه يعصي أن قبل ألمتناه شئنا لو أي. بلعام يريد} ِبَھا َناهُ لََرَفعْ  ِشْئَنا َولَوْ {:  تعالى قوله

 اإلخالد وأصل. لذاتھا إلى سكن أي ؛ إليھا سكن:  مجاھد. والسدي جبير ابن عن ؛ إليھا ركن أي} اأْلَْرِض  إِلَى أَْخلَدَ  َولَِكنَّهُ {

 :  زھير قال. ولزمه به أقام إذا بالمكان فالن أخلد:  يقال. اللزوم

 المخلد المسيل حجر في كالوحي...  بالغرقد غشيتھا الديار لمن

 ما أي} َھَواهُ  َواتََّبعَ {. األرض وجه على الدنيا متاع ألن ، باألرض عنھا فعبر األرض لذات لزم المعنى فكأن ؛ المقيم يعني

 الدعاء على حملته حتى أموال في رغبت وكانت ، زوجته رضا اتبع:  وقيل. الكفار مع ھواه كان:  وقيل. الشيطان له زين

 ، الحال موضع في وھو. وجوابه شرط} َيْلَھثْ  َتْتُرْكهُ  أَوْ  َيْلَھثْ  َعلَْيهِ  َتْحِملْ  إِنْ {. وخبر ابتداء} اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ {. موسى على

:  فالمعنى. حالته ھذه الذي الكلب كمثل ؛ المعصية عن يرعوي ال احدو شيء على أنه:  والمعنى. الھثا الكلب كمثل فمثله أي

 أو يلھث عليه تحمل إن ، له فؤاد ال ، الفؤاد منقطع الكلب:  جريج ابن قال. تطرده لم أو طردته ، حال كل على الھث أنه

 أو إعياء من يلھث فإنما يلھث شيء كل:  القتيبي قال. منقطع فؤاده وإنما ، له فؤاد ال الھدى يترك الذي كذلك ؛ يلھث تتركه

 فضربه. العطش وحال الري وحال الصحة وحال المرض وحال الراحة وحال الكالل حال في يلھث فإنه الكلب إال ، عطش

:  تعالى كقوله ؛ لھث طردته وإن لھث تركته إن كالكلب فھو ؛ ضل تركته وإن ضل وعظته إن:  فقال بآياته كذب لمن مثال هللا
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ِبُعوُكمْ  ال اْلُھَدى إَِلى َتْدُعوُھمْ  َوإِنْ {  الكلب لھث:  الجوھري قال]. 193:  األعراف[} َصاِمُتونَ  أَْنُتمْ  أَمْ  أََدَعْوُتُموُھمْ  َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ  َيتَّ

 .أعيا إذا الرجل وكذلك ؛ العطش أو التعب من لسانه أخرج إذا" بالضم" ولھاثا لھثا يلھث" بالفتح"

 نفسه فيتعب ؛ ونبح عليك شد تركته وإذا ، ھاربا وولى نبح الكلب على حملت إذا ألنك} َيْلَھثْ  َعلَْيهِ  َتْحِملْ  إِنْ { تعالى وقوله

 : األصول نوادر في الحكيم الترمذي قال. اللسان إخراج من العطش عند يعتريه ما ذلك عند فيعتريه عنك ومدبرا عليك مقبال

. يلھثن ال فلذلك كذلك ليست السباع وسائر. فؤاده لموت لھاثه وإنما ، الفؤاد ميت لكلبا ألن السباع بين من بالكلب شبھه إنما

 على فأشالھم السباع إلى فذھب ، العدو به شمت األرض إلى وسلم عليه هللا صلى آدم نزل لما ألنه كذلك الكلب صار وإنما

 ، وملئه فرعون إلى له آية وجعلھا بمدين سىمو إلى صرفت التي بالعصا جبريل فنزل. طلبا أشدھم من الكلب فكان آدم،

 وأمره ، نفسه عن السباع بھا ليطرد يومئذ وسلم عليه هللا صلى آدم فأعطاھا ؛ الجنة آس من وكانت عظيما سلطانا فيھا وجعل

 وبولده هب وألف ، العصا لسلطان منه الفؤاد ومات الكلب ألفه ذلك فمن ، رأسه على يده ويضع الكلب من يدنو أن روي فيما

 وذلك ؛ التعليم وقبل تأدب االصطياد وعلم أدب وإذا. ولده حراس من حارسا وصار ، رأسه على يده لوضع ، ھذا يومنا إلى

ا ُتَعلُِّموَنُھنَّ {:  قوله ُ  َعلََّمُكمُ  ِممَّ  كثير قول في المثل وھذا. الكلب يلھث كما يلھث ذلك بعد بلعام كان:  السدي]. 4:  المائدة[} هللاَّ

 قوله في مجاھد قال. أصح واألول. منافق كل في ھو:  وقيل. به يعمل فلم القرآن أوتي من كل في عام بالتأويل العلم أھل من

. يلھث تتركه أو يلھث برجلك أو بدابتك عليه تحمل إن أي} َيْلَھثْ  َتْتُرْكهُ  أَوْ  َيْلَھثْ  َعلَْيهِ  َتْحِملْ  إِنْ  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ {:  تعالى

 يملك ال صار حتى ھواه عليه غلب قد أنه في مثله ألنه ؛ تمثيل شر ھذا:  غيره وقال. فيه بما يعمل وال الكتاب يقرأ من وكذلك

 الكلب أخالق من:  وقيل. اللھثان ترك لنفسه يملك ال فھو ؛ عليه يحمل لم أو عليه حمل ، أبدا الھث بكلب نفعا وال ضرا لنفسه

 في الرشوة قبل للذي مثال هللا ضربه. خسيس عوض كل بنيل طائشته تھدأ ثم ، بالجفاء االبتداء جھة على هيخف لم بمن الوقوع

 ودلت. له يختم بما يدري ال إذ ؛ بعلمه وال بعمله أحد يغتر أال على تدبرھا لمن اآلية فدلت. ربه آيات من انسلخ حتى الدين

 ؛ يبينھا بحجة إال لعالم التقليد منع على أيضا ودلت". المائدة" في بيانه ضىم وقد. تغييره أو حق إلبطال الرشوة أخذ منع على

 .بحجة إال منه يقبل وأال غيره على ھذا مثل يخاف أن فوجب منھا فانسلخ آياته ھذا أعطى أنه أخبر تعالى هللا ألن

ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  َذلِكَ {:  تعالى قوله ُرونَ  لََعلَُّھمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص  ِبآياِتَنا َكذَّ  .الكفار جميع مثل ھو أي} َيَتَفكَّ

ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومُ  َمَثالً  َساءَ { 177:  اآلية  }َيْظلُِمونَ  َكاُنوا َوأَْنفَُسُھمْ  بِآياتَِنا َكذَّ

:  وتقديره. مثلھم قبح أي ، متعد فھو ، مساءة يسوء وساء ، الزم فھو ، قبح الشيء ساء:  يقال} اْلَقْومُ  َمَثالً  َساءَ {:  تعالى قوله

 مرفوع والقوم. مجازا القوم المثل فجعل:  األخفش قال. التمييز على} َمَثالً { ونصب ، المضاف فحذف ؛ القوم مثل مثال ساء

 عاصم رأوق. القوم مثل مثال ساء:  علي أبو وقدره. القوم مثل ھو مثال المثل ساء:  التقدير. مبتدأ إضمار على أو باالبتداء

 .بساء مثال رفع}القوم مثل ساء{ واألعمش الجحدي

ُ  َيْھدِ  َمنْ { 178:  اآلية  }اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  ُيْضلِلْ  َوَمنْ  اْلُمْھَتِدي َفُھوَ  هللاَّ

 وال مكلفينال جميع ھدى تعالى هللا إن قال من على وترد ، سبق كما القدرية على ترد اآلية وھذه. موضع غير في معناه تقدم

 .أحدا يضل أن يجوز
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 ال آَذانٌ  َولَُھمْ  بَِھا ُيْبِصُرونَ  ال أَْعُينٌ  َولَُھمْ  بَِھا َيْفَقُھونَ  ال قُلُوبٌ  لَُھمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكثِيراً  لَِجَھنَّمَ  َذَرْأَنا َولََقدْ { 179:  اآلية
 }اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  َضلُّ أَ  ُھمْ  َبلْ  َكاأْلَْنَعامِ  أُولَئِكَ  بَِھا َيْسَمُعونَ 

 ، بھا ينتفعون ال ألنھم ؛ يفقه ال من بمنزلة} ِبَھا َيْفَقُھونَ  ال قُلُوبٌ  لَُھمْ { فقال وصفھم ثم. بعدله أھال للنار خلق أنه تعالى أخبر

 نفي الغرض وليس. المواعظ} ِبَھا َيْسَمُعونَ  ال آَذانٌ { و. الھدى} ِبَھا ُيْبِصُرونَ  ال أَْعُينٌ { و. عقابا يخافون وال ثوابا يعقلون وال

 ؛ كاألنعام فھم ، ثواب إلى يھتدون ال ألنھم} أََضلُّ  ُھمْ  َبلْ  َكاأْلَْنَعامِ  أُولَِئكَ {". البقرة" في بيناه كما جملة حواسھم عن اإلدراكات

:  عطاء وقال. ذلك بخالف وھم ، امالكھ وتتبع ومضارھا منافعھا تبصر األنعام ألن أضل وھم ، والشرب األكل ھمتھم أي

 تركوا أي} اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { و. مطيع غير والكافر ، تعالى  مطيعة األنعام:  وقيل. يعرفه ال والكافر ، هللا تعرف األنعام

 .والنار الجنة عن وأعرضوا التدبر

ِ { 180:  اآلية َّ ِ  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُيْجَزْونَ  أَْسَمائِهِ  فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ابِھَ  َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َو

 -:  مسائل ست فيه

َِّ {:  تعالى قوله:  األولى ِ  مقاتل قال. والملحدين المشركين ومجانبة ،  العبادة بإخالص أمر} ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َو

 مشركي من رجل فقال. رحيم يا رحمن يا:  صالته في يقول كان ، المسلمين من رجل في اآلية نزلت:  رينالمفس من وغيره

َِّ {:  وتعالى سبحانه هللا فأنزل ؟ اثنين ربين يدعو ھذا بال فما ، واحدا ربا يعبدون أنھم وأصحابه محمد يزعم أليس:  مكة ِ  َو

 .} ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ 

  أن فيه نص وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن حديث وغيرھما ماجة ابن وسنن الترمذي كتاب في جاء:  الثانية

 ابن قال". الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى الكتاب" في ذلك بينا وقد. اآلخر في ليس ما أحدھما في ؛ اسما وتسعين تسعة

 إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  عيسى أبو فيه قال قد كان وإن ، بالمتواتر ليس الحديث كوذل -  الترمذي حديث وذكر - عطية

 وتسعين تسعة  إن: " وسلم عليه هللا صلى قوله منه المتواتر وإنما. الحديث أھل عند ثقة وھو ، صالح بن صفوان حديث من

 وذكرنا. كتابنا في بيناه مما ھذا غير وقيل. وحفظھا اعدھ" أحصاھا" ومعنى" . الجنة دخل أحصاھا من واحدا إال مائة اسما

 على ينيف ما أئمتنا كتب في عليه وقفنا مما فيه اختلف وما عليه اجتمع ما األسماء من وذكرنا ، الترمذي حديث تصحيح ھناك

 وفي ھناك عليه وقف رادهأ فمن ، بأحكامھا يتعلق فيما فصال وثالثين اثنين الكتاب مقدمة في تعيينھا قبل وذكرنا. اسم مائتي

 .سواه رب ال ، للصواب الموفق وهللا. الباب ھذا في الموضوعة الكتب من غيره

 ابن قال". األسنى الكتاب" في ذلك من للعلماء ما ذكرنا وقد ، والمسمى االسم في الباب ھذا من العلماء واختلف:  الثالثة

َِّ {:  فقوله. التسمية على عهووقو المسمى على االسم وقوع اآلية ھذه وفي:  الحصار ِ :  وقوله ،. المسمى على وقع} َو

 تعود} َفاْدُعوهُ {:  قوله في والھاء ،} ِبَھا َفاْدُعوهُ {:  قوله قلناه ما صحة على يدل. التسميات على واقع اسم جمع وھو} اأْلَْسَماءُ {

 ال بھا يدعى التي التسميات وھي ، األسماء على ودتع} ِبَھا{ قوله في والھاء. المدعو فھو ، وتعالى سبحانه المسمى على

" وأحمد محمد أنا أسماء خمسة لي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول ذلك ومثل. العرب لسان يقتضيه الذي ھذا. بغيرھا

 وأنه ، به تعلقت له صفة أو ، المسمى ھو االسم أن الحق أھل إليه يذھب والذي. ھذا من شيء" البقرة" في تقدم وقد. الحديث
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َِّ {:  تعالى قوله على كالمه عند العربي ابن قال. التسمية غير ِ  في:  علمائنا بعض قال. أقوال ثالثة فيه: } اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َو

 به رادالم:  آخرون قال:  الثاني. تعالى هللا لغير األسماء تكون أن لوجب غيره كان لو ألنه ؛ المسمى االسم أن على دليل ذلك

 .جمع واألسماء واحد سبحانه ألنه ؛ التسميات

 أبو القاضي وقال. غيره يجوز ال المتأولين من إجماعا التسميات بمعنى اآلية في األسماء أن تفسيره في عطية ابن ذكر:  قلت

 له أن أي" الجنة خلد أحصاھا من اسما وتسعون تسعة : " وسلم عليه هللا صلى النبي قول وتأويل:  التمھيد كتاب في بكر

 ما ومنھا لنفسه يستحقه ما منھا ، شتى أوصاف على تعالى هللا كون عن عبارات وھي ، خالف بال تسمية وتسعين تسعة

 ومنھا. لذاته صفات ومنھا. له أسماء فھي له بصفة تعلق وما ، ھو ھي نفسه إلى العائدة وأسماؤه ، به تتعلق لصفة يستحقه

َِّ {:  تعالى قوله ويلتأ ھو وھذا. أفعال صفات ِ  آخرون قال:  الثالث. الحسنى التسميات أي} ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َو

 .الصفات و: منھم

 ورحمته وجوده وكرمه توحيده على تدل فإنھا ؛ والقلوب األسماع في حسنة ألنھا بالحسنى أسماءه سبحانه هللا سمى:  الرابعة

 والجمع ، األكبر تأنيث كالكبرى ؛ األحسن مؤنث ، فعلى} اْلُحْسَنى{ يقدر أن ويجوز. به وصف مصدر ىوالحسن. وإفضاله

 .والحسن الكبر

ِبي ِجَبالُ  َيا{ و] 18:  طه[} أُْخَرى َمآِربُ {:  تعالى قال كما ؛ يعقل ال ما وصف أفرد كما أفرد األول وعلى :  سبأ[} َمَعهُ  أَوِّ

10.[ 

 حكيم يا ، ارحمني رحيم يا:  تقول ، به يليق ما اسم بكل فيطلب ؛ بأسمائه منه اطلبوا أي} ِبَھا َفاْدُعوهُ {:  ىتعال قوله:  الخامسة

 يا:  قلت عام باسم دعوت فإن. ھكذا ؛ علي تب تواب يا ، لي افتح فتاح يا ، اھدني ھادي يا ، ارزقني رازق يا ، لي احكم

 وال. اسم لكل متضمن فھو ؛ هللا يا:  فقلت األعظم باألعم دعوت وإن. ارزقني لطيف يا ، لي احكم عزيز يا ، ارحمني مالك

 وقد. المخلصين من تكن دعاءك رتب ، وھكذا:  العربي ابن قال. الخير ارزقني رزاق يا تريد أن إال ؛ اھدني رزاق يا:  تقول

 . والحمد. أيضا السورة ھذه وفي ، الدعاء شرائط" البقرة" في تقدم

 وخير ، الوارثين وخير ، نوره متم مثل ، سبحانه أسمائه في األسماء من عدة العربي بن بكر أبو القاضي أدخل:  ةالسادس

 ، برجان بابن ذلك في واقتدى:  الحصار ابن قال. ذلك وأمثال ؛ والمعلم ، والطيب ، خمسة وسادس ، ثالثة ورابع ، الماكرين

 .سنة وال كتاب في يرد لم مما ذلك وغير" النظيف" األسماء في ذكر إذ

". النظيف" الترمذي وخرج". الطيب" مسلم صحيح في جاء فقد" سنة وال كتاب في يرد لم مما: " قوله من ذكر ما أما:  قلت

 علي تنصر وال وانصرني علي تعن وال اعني رب" دعائه في يقول كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن عن وخرج

 وال لي امكر الماكرين خير يا:  يقال أن جائز ھذا فعلى. صحيح حسن حديث:  فيه وقال. الحديث" علي تمكر وال لي وامكر

 وما ، األخيار السلف وعن ، األخبار في ذكره جاء مما وغيره كتابنا في" والنظيف ، الطيب" ذكرنا وقد. أعلم وهللا. علي تمكر

 الشيخ ذكره ما حسب. يدعى وال به يسمى أن يجوز ال وما ، يدعى وال به يسمى أن يجوز وما ، ويدعى به يسمى أن يجوز

 .تعالى هللا شاء إن ذلك لك يتبين وھناك. األشعري الحسن أبو
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 }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُيْجَزْونَ  أَْسَماِئهِ  فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا{ تعالى قوله

 - :  مسألتان فيه

 في اللحد ومنه. مال إذا وألحد. الدين في الرجل ألحد:  يقال ؛ القصد وترك الميل:  اإللحاد} ُدونَ ُيْلحِ {:  تعالى قوله:  األولى

 أوجه بثالثة يكون واإللحاد لغتان} َيْلِحُدونَ { وقرئ. ناحيته في ألنه ؛ القبر

 ، هللا من الالت فاشتقوا ؛ انھمأوث بھا فسموا عليه ھي عما بھا عدلوا أنھم وذلك ، المشركون فعله كما فيھا بالتغيير:  أحدھا

 الجھال يفعله كما ؛ منھا بالنقصان:  الثالث. فيھا بالزيادة:  الثاني. وقتادة عباس ابن قاله المنان من ومناة ، العزيز من والعزى

. به يليق ال مام ذلك غير إلى ؛ أفعاله من يذكر ما بغير ويذكرون ، أسمائه بغير تعالى هللا فيھا يسمون أدعية يخترعون الذين

 وأبو والترمذي ومسلم البخاري وھي ؛ الخمسة والكتب هللا كتاب في بما إال أحدكم يدعون وال ، منھا فحذار: " العربي ابن قال

 ما وذروا ، التصانيف أصل ھو الذي الموطأ في ما فيھا دخل وقد ، عليھا اإلسالم يدور التي الكتب فھذه. والنسائي داود

 .وسلم عليه هللا صلى رسوله الخلق إلى بذلك وأرسل له اختار قد هللا فإن ؛ وكذا كذا دعاء أختار أحدكم نيقول وال سواھا،

 ما سلبوه والمعطلة ، فيه يأذن لم بما وصفوه المشبھة فإن. التعطيل والنقصان ، التشبيه األسماء في الزيادة معنى:  الثانية

 البوشنجي الحسن أبو الشيخ وسئل. بتعطيل وال بتشبيه ال ، طريقين بين يقطر ديننا إن:  الحق أھل قال ولذلك ، به اتصف

} ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا{:  تعالى قوله في قيل وقد. الصفات من معطلة وال ، بالذوات مشبھة غير ذات إثبات:  فقال التوحيد عن

 كقوله ؛ الوعيد معناه:  وقيل. زيد ابن قاله ؛ بالقتال ةمنسوخ ھذا على فاآلية. لھم تعرضوا وال تحاجوھم وال اتركوھم معناه

 لقوله ؛ اآلية من الظاھر وھو]. 3:  الحجر[} َوَيَتَمتَُّعوا َيأُْكلُوا َذْرُھمْ {:  وقوله] 11:  المدثر[} َوِحيداً  َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرنِي{:  تعالى

 .أعلم وهللا. }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُيْجَزْونَ {:  تعالى

ةٌ  َخلَْقَنا َوِممَّنْ { 181:  اآلية  }َيْعِدلُونَ  َوبِهِ  بِاْلَحقِّ  َيْھُدونَ  أُمَّ

 وقرأ" مثلھا موسى قوم هللا أعطى وقد لكم ھذه: " قال أنه وروي" األمة ھذه ھم: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الخبر في

 الدنيا يخلي ال وجل عز هللا أن على اآلية فدلت" . مريم ابن ىعيس ينزل حتى الحق على قوما أمتي من إن: " وقال اآلية ھذه

 .الحق إلى يدعو داع من األوقات من وقت في

ُبوا َوالَِّذينَ { 182:  اآلية  }َيْعلَُمونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھمْ  بِآياتَِنا َكذَّ

 بعد منزلة ، بالتدريج األخذ ھو واالستدراج. كةم أھل ھم:  عباس ابن قال. سيستدرجھم أنه بآياته كذب عمن تعالى أخبر

 أن فاالستدراج ؛ الدرجة من ھو:  وقيل. أكفانه في الميت أدرج ومنه. ودرجته أدرجته:  يقال ؛ الشيء لف:  والدرج. منزلة

 ما أقصى ام:  النون لذي وقيل. نعمة لھم جددنا معصية لنا جددوا كلما:  الضحاك قال. المقصود إلى درجة بعد درجة يحط

 النعم عليھم نسبغ} َيْعلَُمونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھمْ {:  وتعالى سبحانه قال لذلك ؛ والكرامات باأللطاف:  قال ؟ العبد به يخدع

 :  وأنشدوا ؛ الشكر وننسيھم
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 القدر به يأتي ما سوء تخف ولم...  حسنت إذ باأليام ظنك أحسنت

 الكدر يحدث الليالي صفو وعند...  بھا فاغتررت الليالي وسالمتك

 }َمتِينٌ  َكْيِدي إِنَّ  لَُھمْ  َوأُْملِي{ 183:  اآلية

 وأصله. قوي شديد أي} َمتِينٌ {. مكري أي} َكْيِدي إِنَّ {. عقوبتھم وأؤخر وأمھلھم المدة لھم أطيل أي} لَُھمْ  َوأُْملِي{:  تعالى قوله

 أن بعد واحدة ليلة في هللا قتلھم ، قريش من المستھزئين في نزلت:  قيل. صلبال جانب عن الذي الغليظ اللحم وھو ، المتن من

 ].44:  األنعام[} َبْغَتةً  أََخْذَناُھمْ  أُوُتوا ِبَما َفِرُحوا إَِذا َحتَّى{ نظيره. مدة أمھلھم

ُروا أََولَمْ { 184:  اآلية  }ُمبِينٌ  رٌ َنِذي إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ  ِجنَّةٍ  ِمنْ  بَِصاِحبِِھمْ  َما َيَتَفكَّ

ُروا أََولَمْ {:  تعالى قوله ُروا{ على والوقف. وسلم عليه هللا صلى محمد به جاءھم فيما أي} َيَتَفكَّ  َما{:  قال ثم. حسن} َيَتَفكَّ

َھا َيا{:  لقولھم رد} ِجنَّةٍ  ِمنْ  ِبَصاِحِبِھمْ  لَ  الَِّذي أَيُّ ْكرُ  َعلَْيهِ  ُنزِّ  هللا رسول أن بسبب نزلت:  وقيل]. 6 : الحجر[} لََمْجُنونٌ  إِنَّكَ  الذِّ

 فقال. وعقابه هللا بأس يحذرھم".  فالن بني يا: " فيقول ؛ فخذا فخذا ، قريشا يدعو الصفا على ليلة قام وسلم عليه هللا صلى

 .الصباح حتى يصوت بات ، لمجنون ھذا صاحبھم إن:  قائلھم

ُ  َخلَقَ  َوَما َواأْلَْرِض  َماَواتِ السَّ  َملَُكوتِ  فِي َيْنُظُروا أََولَمْ { 185:  اآلية  َفبِأَيِّ  أََجلُُھمْ  اْقَتَربَ  َقدِ  َيُكونَ  أَنْ  َعَسى َوأَنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَّ
 }ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ 

َماَواتِ  َملَُكوتِ  فِي َيْنُظُروا أََولَمْ { تعالى قوله  .}َواأْلَْرِض  السَّ

 -:  مسائل أربع فيه

 سورة في بيناه ما حسب ، قدرته كمال ليعرفوا ؛ آياته في النظر عن إعراضھم من عجب} َيْنُظُروا أََولَمْ {:  لىتعا قوله:  األولى

 .تقدم وقد. العظيم الملك ومعناه المبالغة أبنية من والملكوت". البقرة"

َماَواتِ  يفِ  َماَذا اْنُظُروا قُلِ {:  تعالى قوله من مثلھا كان وما -  اآلية بھذه استدل:  الثانية  وقوله] 101:  يونس[} َواأْلَْرِض  السَّ

َماءِ  إِلَى َيْنُظُروا أََفلَمْ {:  تعالى ] 17:  الغاشية[} ُخلَِقتْ  َكْيفَ  اأْلِِبلِ  إِلَى َيْنُظُرونَ  أََفال{ :  وقوله] 6:  ق[} َبَنْيَناَھا َكْيفَ  َفْوَقُھمْ  السَّ

:  قالوا. بمخلوقاته واالعتبار آياته في النظر بوجوب قال من - ] 21:  الذاريات[} ِصُرونَ ُتبْ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  َوفِي{:  وقوله. اآلية

 .اآلية] 179:  األعراف[} ِبَھا َيْفَقُھونَ  ال قُلُوبٌ  لَُھمْ {:  فقال بحواسھم االنتفاع وسلبھم ، ينظر لم من تعالى هللا ذم وقد

 ليس الذي القلب في الحاصل التصديق ھو الذي اإليمان أو ، واالستدالل النظر ھو ھل ، الواجبات أول في العلماء اختلف وقد

 يعلم ال وتعالى تبارك هللا ألن ؛ واالستدالل النظر الواجبات أول أن إلى وغيره القاضي فذھب. المعرفة صحته شرط من

 كتابه في بوب حيث هللا رحمه ريالبخا ذھب ھذا وإلى. لمعرفته نصبھا التي باألدلة واالستدالل بالنظر يعلم وإنما ، ضرورة

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال أَنَّهُ  َفاْعلَمْ {:  وجل عز هللا لقول والعمل القول قبل العلم باب"  با عالما يكن لم من:  القاضي قال]". 19:  محمد[} هللاَّ
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 لمن يحصل قد الذي باليقين حيص اإليمان ألن ؛ بالبين ھذا وليس:  مقدماته في رشد ابن قال. كافر به والجاھل ، جاھل فھو

 قال من على الباجي استدل وقد:  قال. آية ما غير في به االعتبار إلى هللا أرشد بما االعتبار من وھلة وبأول ، بالتقليد هللا ھداه

 ما كان وفل:  قال. مؤمنين والمقلد العامة تسمية على األعصار جميع في المسلمين بإجماع الواجبات أول واالستدالل النظر إن

 بعد إال يصح ال اإليمان كان فلو وأيضا:  قال. واالستدالل بالنظر علم عنده من إال مؤمنا يسمى أن صح لما صحيحا إليه ذھبوا

 يصح ال اإليمان أن دينكم من ألن ؛ قتلنا لكم يحل ال:  لھم يقولوا أن المسلمون عليھم غلب إذا للكفار لجاز واالستدالل النظر

 ينظروا حتى يقتلوا وأال ، كفرھم على تركھم إلى يؤدي وھذا:  قال. ونستدل ننظر حتى فأخرونا واالستدالل النظر بعد إال

 .يستدلوا

 هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، الباب في الصحيح ھو ھذا:  قلت

 في المنذر ابن وترجم". هللا على وحسابھم بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني عصموا لكذ فعلوا فإذا به جئت وبما بي ويؤمنوا

 هللا إال إله ال أن أشھد:  قال إذا الكافر أن على العلم أھل من عنه يحفظ من كل أجمع" اإليمان كمال صفة ذكر" األشراف كتاب

 صحيح بالغ وھو -  اإلسالم دين يخالف دين كل من وأبرأ ، حق محمد به جاء ما كل وأن ، ورسوله عبده محمدا أن وأشھد

 وكان الزنجاني حفص أبو وقال. المرتد على يجب ما عليه يجب مرتدا كان الكفر وأظھر ذلك بعد رجع وإن. مسلم أنه -  العقل

 النظر ثم ، به جاء ما وبجميع وبرسوله با اإليمان الواجبات أول:  يقول السمناني محمد بن أحمد جعفر أبو القاضي شيخنا

 إلى أقرب وھذا:  قال. با المعرفة على عنده تعالى با اإليمان وجوب فيتقدم ؛ تعالى هللا معرفة إلى المؤديان واالستدالل

 با المعرفة الواجبات أول إن:  قلنا فلو. واالستدالل والنظر المعرفة حقيقة يعرفون ال أكثرھم ألن ؛ بالخلق وأرفق الصواب

 وسلم عليه هللا صلى الرسول ألن ؛ بعيد وذلك ، الناس آحاد إال الجنة يدخل وأال ، الكثير والعدد الغفير الجم تكفير لىإ ألدى

 . والحمد. فيه إشكال ال بين وھذا. صفا ثمانون وأمته واحد صف كلھم األنبياء أمم وأن ، أمته الجنة أھل أكثر بأن قطع

 التي واألبحاث طرقوھا التي بالطرق تعالى هللا يعرف لم من أن إلى المتكلمين من متقدمينوال المتأخرين بعض ذھب:  الثالثة

 وقد. وجيرانه وأسالفه آباؤه بتكفيره يبدأ من وأول ، المسلمين أكثر تكفير ھذا على فيلزم ؛ كافر وھو إيمانه يصح لم حرروھا

 .قال كما أو. النار أھل بكثرة علي تشنع ال:  فقال ھذا بعضھم على أورد

 من يسيرة شرذمة على الواسعة هللا رحمة ضيق ألنه ؛ نبيه وسنة هللا بكتاب جاھل من إال يصدر ال القول وھذا:  قلت

 أصحاب وانتھره ، ليبول فرجه عن كشف الذي األعرابي قول من ھذا أي. المسلمين عامة تكفير في واقتحموا ، المتكلمين

". واسعا حجرت لقد: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. أحدا معنا ترحم وال ومحمدا ارحمني اللھم:  وسلم عليه هللا صلى النبي

 رحمته وأن ؟ والبيان والحجة والبرھان بالدليل هللا عرف األعرابي ھذا أترى. األئمة من وغيرھما والترمذي البخاري خرجه

 ، بالشھادتين بالنطق أسلم ممن كثير من وسلم عليه هللا صلى اكتفى بل. باإليمان له محكوم مثله من وكم ، شيء كل وسعت

 أنت :  قالت ؟" أنا من: " قال. السماء في:  قالت ؟" هللا أين: " للسوداء قال لما تراه أال. ذلك في باإلشارة اكتفى إنه وحتى

 عن ھناك كان وإن ، وھلة أول نم بإيمانھم حكم بل ، استدالل وال نظر ھناك يكن ولم". مؤمنة فإنھا أعتقھا: " قال. هللا رسول

 .أعلم وهللا. غفلة والمعرفة النظر
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 الطيب أبو قال:  الجوزي الفرج أبو قال. والنسوان المرد من الحسان الوجوه في واالعتبار أيضا النظر يكون وال:  الرابعة

 زينته وربما ، األمرد وجه إلى النظر إليه تضيف أنھا السماع تسمع التي الطائفة ھذه عن بلغني الطبري عبدهللا بن طاھر

. الصانع على بالصنعة واالستدالل واالعتبار بالنظر اإليمان في االزدياد به تقصد أنھا وتزعم ، الثياب من والمصبغات بالحلي

 النظر هللا ليح لم عقيل بن الوفاء أبو اإلمام وقال:  الفرج أبو قال. العلم ومخالفة العقل ومخادعة الھوى متابعة في النھاية وھذه

 هللا بعث ما ولذلك. لذة يقارنھا وال ، شھوة يمازجھا ال عبرة بل ؛ فيھا للھوى حظ وال ، إليھا للنفس ميل ال صور على إال

 الصور من أجد أنا:  قال فمن. وفتنة شھوة محل ألنھا ذلك كل ؛ مؤذنا وال إماما وال قاضيا جعلھا وال ، بالرسالة امرأة سبحانه

 بعض وقال. للمدعين الشيطان خدع ھذه وإنما ، كذبناه طباعنا عن تخرجه بطبيعة نفسه ميز من وكل. كذبناه براع المستحسنة

} َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ {:  تعالى قال ولذلك ، الصغير العالم في نظير له الكبير العالم في شيء كل:  الحكماء

 ينظر أن العاقل فعلى". األنعام" أول في التمثيل وجه بينا وقد]. 21:  الذاريات[} ُتْبِصُرونَ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  يَوفِ {:  وقال] 4: التين[

 حتى باللين ويحفظ ، بالرفق ويربى باألغذية يعان ، سويا خلقا كونه إلى دافقا ماء كونه حين من خلقه في ومتفكر نفسه إلى

 وسيعود ، مذكورا شيئا يكن لم الدھر من حين عليه أتى حين ونسي ، وأنا ، أنا:  قال قد ھو وإذا. األشد ويبلغ ، القوى يكتسب

} َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ . ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  تعالى هللا قال. محسورا كان إن ويحه فيا ؛ مقبورا

 إن بالثواب مرتجيا ، قصر إن بالعذاب مخوف ، مكلف مربوب عبد أنه فينظر] 16 ، 12:  المؤمنون[} ُثونَ ُتْبعَ { قول إلى

 عباد من أحد على يتكبر وال ، يخشاه أن أحق وهللا الناس يخشى وال يراه يراه ال كان وإن فإنه مواله عبادة على فيقبل ، ائتمر

 شيوخنا وكان:  العربي ابن وقال. نار إلى أو أطاع إن جنة إلى صائر ، أوضار من مشحون ، أقذار من مؤلف فإنه ؛ هللا

 :  العلمية األوصاف ھذه جمعت التي الحكمية األبيات في المرء ينظر أن يستحبون

 ضجيعه الدھر أبد...  رجيعه من يزھو كيف

 ورضيعه وأخوه...  وإليه منه فھو

 فيعطيه بصغر...  الحش إلى يدعوه وھو

ُ  َخلَقَ  َوَما{ : تعالى قوله  اْقَتَربَ  َقدِ  َيُكونَ  أَنْ  َعَسى َوأَنْ {. األشياء من هللا خلق وفيما أي ؛ قبله ما على معطوف} َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَّ

 أراد:  عباس ابن وقال. قبله ما على معطوف خفض موضع في فھو ؛ قربت قد تكون أن عسى التي آجالھم وفي أي} أََجلُُھمْ 

 وسلم عليه هللا صلى محمد به جاء ما غير قرآن بأي أي} ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ {. أحد ويوم درب يوم األجل باقتراب

 بدار ليست اآلخرة ألن ؛ اإليمان ينفع ال حين يؤمنون األجل بعد حديث بأي معنى على ، لألجل الھاء:  وقيل. يصدقون

 .تكليف

ُ  ُيْضلِلِ  َمنْ { 186:  اآلية  }َيْعَمُھونَ  ُطْغَيانِِھمْ  فِي َوَيَذُرُھمْ  لَهُ  َھاِديَ  َفال هللاَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َمنْ {:  تعالى قوله } ُطْغَياِنِھمْ  فِي َوَيَذُرُھمْ {. القدرية على رد وھذا. أضلھم هللا ألن إعراضھم أن بين} لَهُ  َھاِديَ  َفال هللاَّ

 وقد. يترددون:  وقيل. يتحيرون أي} َيْعَمُھونَ {. بعدھا وما الفاء موضع على حمال بالجزم وقرئ. االستئناف على بالرفع

 .مستوفى" البقرة" سورة في مضى



188 

 

اَعةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { 187:  اآلية َما قُلْ  ُمْرَساَھا أَيَّانَ  السَّ َماَواتِ  فِي َثقُلَتْ  ُھوَ  إاِلَّ  لَِوْقتَِھا ُيَجلِّيَھا ال َربِّي ِعْندَ  ِعْلُمَھا إِنَّ  السَّ
َما قُلْ  َعْنَھا َحفِيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَلوَنكَ  َبْغَتةً  إاِلَّ  َتأْتِيُكمْ  ال ْرِض َواأْلَ  ِ  ِعْندَ  ِعْلُمَھا إِنَّ  }َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  هللاَّ

اَعةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله  :  الراجز قال. ىمت مثل ؛ الزمان عن سؤال} أَيَّانَ } {ُمْرَساَھا أَيَّانَ  السَّ

 أوانا لنجحھا ترى أما...  أيانا حاجتي تقضي أيان

 ذلك قالوا المشركين أن وروي. تقوم متى الساعة عن فأخبرنا نبيا كنت إن:  وسلم عليه هللا صلى للنبي تقول اليھود وكانت

 فيه ألن بني ، الفتح على مبني ظرف وھو. }أَيَّانَ { والخبر ، سيبويه عند باالبتداء رفع موضع في} ُمْرَساَھا{ و. اإلنكار لفرط

 من الميم وبفتح. وقوعھا متى أي ، مثبتھا متى أي ، أثبتھا أي ، هللا أرساھا من ، الميم بضم} ُمْرَساَھا{ و. االستفھام معنى

 وخبر، ابتداء} َربِّي ِعْندَ  ِعْلُمَھا اإِنَّمَ  قُلْ {. ثابتات أي:  قتادة قال]. 13:  سبأ[} َراِسَياتٍ  َوقُُدورٍ { ومنه ؛ ووقفت ثبتت أي ، رست

:  والتجلية. }ُھوَ  إاِلَّ { وقتھا في أي} لَِوْقِتَھا{. يظھرھا ال أي} ُيَجلِّيَھا ال{ حذر على أبدا العبد يكون حتى ؛ ألحد يبينھا لم أي

َما فِي َثقُلَتْ { ومعنى. وأوضحه أظھره إذا الخبر فالن لي جال:  يقال ؛ الشيء إظھار  أھل على علمھا خفي} َواأْلَْرِض  َواتِ السَّ

 عن ؛ واألرض السماوات أھل على مجيئھا كبر:  وقيل. الفؤاد على ثقيل فھو علمه ، خفي ما وكل. واألرض السماوات

 تطيقھا ال المعنى:  وغيره:  قتادة وقال. واألرض السماوات أھل على وصفھا عظم:  والسدي جريج ابن. وغيره الحسن

 َتأِْتيُكمْ  ال{. عنھا المسألة ثقلت المعنى:  وقيل. تنضب والبحار تتناثر والنجوم تنشق السماء ألن:  لعظمھا رضواأل السماوات

:  فارس ابن قال. عنھا السؤال كثير بھا عالم أي} َعْنَھا َحفِيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَلوَنكَ { الحال موضع في مصدر ، فجأة أي} َبْغَتةً  إاِلَّ 

 :  األعشى قال. السؤال في المستقصي:  والحفي. يءبالش العالم الحفي

 أصعدا حيث به األعشى عن خفي...  سائل رب فيا عني تسألي فإن

 المعنى:  يزيد بن محمد قال. وخصيب مخصب مثل ، التكثير على وحفي محف فھو ، الطلب وفي المسألة في أحفى:  يقال

 على ھو:  وغيره عباس ابن وقال. وتأخير تقديم الكالم في ليس أنه ىإل يذھب. ملح أي ، عنھا بالمسألة حفي كأنك يسألونك

 قرابة وبينك بيننا:  قالوا ألنھم وذلك. بسؤالھم وفرح ببرھم حفي أي بھم حفي كأنك عنھا يسألونك:  والمعنى ، والتأخير التقديم

َما قُلْ {. الساعة بوقت إلينا فأسر  لوقوعھا العلمين أحد ولكن ، تكريرا ھذا ليس} َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  هللاَِّ  ِعْندَ  ِعْلُمَھا إِنَّ

 .لكنھھا واآلخر

ً  لَِنْفِسي أَْملِكُ  ال قُلْ { 188:  اآلية ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ  َضّراً  َوال َنْفعا نِيَ  َوَما اْلَخْيرِ  ِمنَ  اَلْسَتْكَثْرتُ  اْلَغْيبَ  أَْعلَمُ  ُكْنتُ  َولَوْ  هللاَّ وءُ  َمسَّ  السُّ
 }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَبِشيرٌ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  أََنا إِنْ 

ً  لَِنْفِسي أَْملِكُ  ال قُلْ {:  تعالى قوله  علم أملك فكيف ؛ شرا عنھا أدفع وال خيرا نفسي إلى أجلب أن أملك ال أي} َضّراً  َوال َنْفعا

ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ {. والضالل الھدى لنفسي أملك ال:  وقيل. الساعة  أن هللا شاء ما إال:  والمعنى. باالستثناء نصب موضع في} هللاَّ

 :  سيبويه وأنشد. منه يمكنني يملكني

 يفعل بالناس شاء مھما
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 نيهيعرف أن قبل من مني وجل عز هللا يريد ما أعلم كنت لو المعنى} اْلَخْيرِ  ِمنَ  اَلْسَتْكَثْرتُ  اْلَغْيبَ  أَْعلَمُ  ُكْنتُ  َولَوْ {:  تعالى قوله

 الجدب سنة أعلم كنت لو:  عباس ابن وقال. أغلب فلم لقاتلت الحرب في النصر لي يكون متى أعلم كنت لو:  وقيل. لفعلته

 المعنى :  وقيل. كسادھا وقت الشتريتھا تنفق التي التجارة أعلم كنت لو المعنى:  وقيل. يكفيني ما الخصب زمن في لھا لھيأت

 ألجبت الغيب أعلم كنت لو المعنى:  وقيل. جريج وابن الحسن عن ؛ الصالح العمل من تالستكثر أموت متى أعلم كنت لو

ِنيَ  َوَما{. أعلم وهللا ، مراد وكله. عنه أسأل ما كل عن وءُ  َمسَّ  أي ، كالم استئناف ھذا} ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَبِشيرٌ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  أََنا إِنْ  السُّ

 على ودل ، ولحذرت سوء مسني لما الغيب علمت لو والمعنى ، متصل ھو:  وقيل. الجنون إلى نسبوه ألنھم ، جنون بي ليس

 ].115:  الشعراء[} ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  أََنا إِنْ {:  تعالى قوله ھذا

ا ْيَھاإِلَ  لَِيْسُكنَ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { 190 - 189:  اآليتان اَھا َفلَمَّ ً  َحْمالً  َحَملَتْ  َتَغشَّ  َخفِيفا
تْ  ا بِهِ  َفَمرَّ َ  َدَعَوا أَْثَقلَتْ  َفلَمَّ ُھَما هللاَّ ً  آَتْيَتَنا لَئِنْ  َربَّ اِكِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َصالِحا ا ، الشَّ ً  آَتاُھَما َفلَمَّ  آَتاُھَما فِيَما ُشَرَكاءَ  لَهُ  َجَعال َصالِحا
ُ  َفَتَعالَى ا هللاَّ  }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 -:  مسائل سبع فيه

 ِمْنَھا َوَجَعلَ {. آدم الواحدة بالنفس المراد:  المفسرين جمھور قال} َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ {:  تعالى قوله:  األولى

 بعد الدنيا في ھي أخرى بحالة ابتدأ ثم. الجنة في هكل ھذا وكان ، ويطمئن بھا ليأنس} إِلَْيَھا لَِيْسُكنَ {. حواء يعني} َزْوَجَھا

ا{ :  فقال ھبوطھما اَھا َفلَمَّ ً  َحْمالً  َحَملَتْ {. الوقاع عن كناية} َتَغشَّ  حمل فھو شجرة رأس على أو بطن في كان ما كل} َخفِيفا

: السيرافي سعيد أبو وقال. كسرال النخلة حمل في يعقوب حكى وقد. بالكسر حمل فھو رأس على أو ظھر على كان وإذا. بالفتح

 أيضا والحمل. الدابة بحمل وظھوره لبروزه ومرة ، المرأة بحمل الستبطانه مرة يشبه ، وِحمل َحمل المرأة حمل في يقال

تْ {. صال إذا حمال يحمل عليه حمل مصدر  وتقعد تقوم:  يقول. الخفيف الحمل بذلك استمرت أي ؛ المني يعني} ِبهِ  َفَمرَّ

 المقلوب من فھو ، الحمل بھا فاستمر المعنى   :  وقيل. وغيرھما ومجاھد الحسن عن ؛ ثقل أن إلى بحمله تكترث الو وتقلب،

 وجاء ذھب إذا يمور مار من ؛ والتخفيف بألف} ِبهِ  َفَماَرتْ { عمر بن عبدهللا وقرأ. رأسي في القلنسوة أدخلت:  تقول كما ؛

 ، مرض أو حمل ھو ھل ؛ أصابھا فيما شكت أي ، المرية من خفيفة} ِبهِ  َمَرتْ فَ { يعمر بن ويحيى عباس ابن وقرأ. وتصرف

 .ذلك نحو أو

ا{:  تعالى قوله:  الثانية  أصبح:  تقول كما ؛ الثقل في دخلت:  وقيل. النخل أثمر:  تقول كما ؛ ثقل ذات صارت} أَْثَقلَتْ  َفلَمَّ

َ  َدَعَوا{. وأمسى ُھَما هللاَّ  حواء أن اآلية ھذه قصص في روي ما القول ھذا وعلى. وحواء آدم على عائد} َواَدعَ { في الضمير} َربَّ

. إليھا السبيل إبليس فوجد ؛ بذلك فجزعت. بالتخفيف} ِبهِ  َفَمَرتْ { قرأ من قراءة يقوي وھذا. ھو ما تدر لم حمل أول حملت لما

! أدري ما:  قالت ؟ بطنك في الذي ھذا ما:  فقال لتحم ما أول في أثقلت لما رجل صورة في حواء أتى إبليس إن:  الكلبي قال

 بمنزلة، هللا من ھو:  فقال إليھا عاد ثم. ذلك من ھم في يزاال فلم. السالم عليه آلدم ذلك فقالت. بھيمة يكون أن أخاف إني:  قال

 وما:  فقالت. باسمي سميه:  فقال تولد وقد فأتاھا. هللا أدعو فإني:  قال. نعم قالت ؟ بي أفتسمينه إنسانا فولدت هللا دعوت فإن

 الترمذي في ، الحديث ضعيف من مذكور ھذا ونحو. عبدالحارث فسمته - لعرفته نفسه لھا سمى ولو -  الحارث:  قال ؟ اسمك
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 با غرھما وإن السالم عليھما وحواء آدم فإن ، قلب لم من عليھا يعول فال ؛ ثبات لھا ليس كثير اإلسرائيليات وفي. وغيره

 خدعھما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال. وكتب سطر قد أنه على ، مرتين جحر من المؤمن يلدغ فال الغرور

ً { ومعنى. بالتاء} أتشركون{ السلمي بقراءة ھذا وعضد" . األرض في وخدعھما الجنة في خدعھما مرتين  ولدا يريد} َصالِحا

 :  وھي.وحواء آدم إلى فالمضا الشرك تأويل في العلماء اختلف. سويا

 أن إلى يذھبا لم إنھما:  المعاني أھل وقال. والربوبية العبادة في ال ، والصفة التسمية في شركا كان:  المفسرون قال:  الثالثة

 الرجل يسمي كما به فسمياه الولد نجاة سبب كان الحارث أن إلى قصدا لكنھما  ، عبدالحارث ولدھما بتسميتھما ربھما الحارث

 :  حاتم قال كما ؛ ربه الضيف أن على ال ، له الخضوع جھة على ضيفه عبد نفسه

 العبد شيمة من تيك إال في وما...  ثاويا دام ما الضيف لعبد وإني

. عليه يعول الذي وھو ، السالم عليه آدم ذرية من المشركين حال عن والتبيين اآلدميين جنس إلى راجع ھذا إن:  قوم وقال

ُ  َفَتَعالَى{ ھذا على ودل. الجنسان به ويعني ، الكافرين واألنثى الذكر يعني} لَهُ  َعالجَ {:  فقوله ا هللاَّ  يقل ولم} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

} َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَجَعلَ { واحد وشكل واحدة ھيئة من} َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { المعنى:  وقيل. حسن قول وھذا. يشركان

ا{ جنسھا من أي اَھا َفلَمَّ  صالحا الولد آتاھما فإذا ؛ اآلية في ذكر وحواء آلدم يكون ال القول ھذا وعلى. الجنسين يعني} َتَغشَّ

 يولد إال مولود من ما: " وسلم عليه هللا صلى قال. المشركين فعل فھذا ، الشرك إلى الفطرة عن صرفاه أراداه كما سويا سليما

 جعلھا ولكن ، آدم بھا يخص لم:  عكرمة قال" . ويمجسانه وينصرانه يھودانه أبواه - الملة ھذه على ايةرو في -  الفطرة على

 من المضاف من األول القول في لما ؛ النظر أھل إلى أعجب وھذا:  الفضل بن الحسين وقال. آدم بعد الخلق لجميع عامة

ً { وعاصم المدينة أھل وقرأ. آدم هللا بنبي العظائم  مثل على ، بالجمع الكوفة أھل وسائر عمرو وأبو. التوحيد على} ِشْركا

 مثل ؛ شرك ذا له جعال أي ، المضاف حذف على صحيحة وھي ، األولى القراءة سعيد األخفش وأنكر. شريك جمع فعالء،

 .شركاء له جعلوا أنھم إلى المعنى فيرجع] 82:  يوسف[} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {

 ، وسرور يسر الحمل أول:  قال مالك عن ويحيى القاسم ابن روى. األمراض من مرض الحمل أن على اآلية ودلت:  الرابعة

َ  َدَعَوا{:  قوله ظاھر يعطيه" األمراض من مرض إنه: " مالك قاله الذي وھذا. األمراض من مرض وآخره ُھَما هللاَّ  وھذه} َربَّ

 ظاھر من ھذا ثبت وإذا الحديث في ورد كما ؛ شھادة موتھا جعل الخطب وشدة األمر عظم وألجل ، الحمال في مشاھدة الحالة

 وقال. ثلثه في ويحابي يھب فيما المريض فعل أن األمصار علماء بين خالف وال. أفعاله في المريض حال الحامل فحال اآلية

 فيه والغالب عادة الحمل نبأ واحتجوا. فال ذلك قبل فأما ، الطلق بحال الحامل في ذلك يكون وإنما:  والشافعي حنيفة أبو

 .يمرض لم من يموت وقد 0 السالمة غالبه األمراض أكثر كذلك:  قلنا. السالمة

 زوجته طلق ومن. الثلث في إال مالھا في قضاء لھا يجز لم حملت يوم من أشھر ستة للحامل مضت إذا:  مالك قال:  الخامسة

 .يصح ال المريضة ونكاح مريضة ألنھا ؛ ذلك له يكن لم ارتجاعھا فأراد أشھر ستة عليھا أتى فلما بائنا طالقا حامل وھي

 في يقضي أن له يجز لم للقتال الصف في زحف إذا إنه:  القتال يحضر الرجل في يقول مالكا وسمعت:  يحيى قال:  السادسة

 في للقتل المحبوس بھذا حقويلت. الحال بتلك كان ما عليه المخوف والمريض الحامل بمنزلة وإنه ، الثلث في إال شيئا ماله
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 على المحبوس أن في ترتب لم النظر استوعبت وإذا:  العربي ابن قال. وغيرھما والشافعي حنيفة أبو ھذا في وخالف. قصاص

 ، الموت سبب المرض أن كما ، عندھما موجود الموت سبب فإن ؛ النظر في غفلة ذلك وإنكار ، المريض من حاال أشد القتل

 رويشد وقال]. 143:  عمران آل[} َتْنُظُرونَ  َوأَْنُتمْ  َرأَْيُتُموهُ  َفَقدْ  َتْلَقْوهُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اْلَمْوتَ  َتَمنَّْونَ  ُكْنُتمْ  َولََقدْ {:  تعالى هللا قال

 :  الطائي

 الصوت ھذه ما أسد بني سائل...  مطيته المزجي الراكب أيھا يا

 الموت أنا إني رئكميب قوال...  والتمسوا بالعذر بادروا لھم وقل

} اْلَحَناِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوَبلََغتِ  اأْلَْبَصارُ  َزاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ  أَْسَفلَ  َوِمنْ  َفْوقُِكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  إِذْ {:  تعالى قوله ھذا على يدل ومما

 العدو مقاومة عن وجل عز هللا برأخ وقد ؛ المبارزة ھي إنما الشديدة الحال:  حنيفة وأبو الشافعي يقول فكيف]. 10: األحزاب[

  ؛ واضطرابھا القلوب زلزلة ومن ، با الظنون سوء ومن ، الحناجر القلوب بلوغ من العظمى الحالة بھذه الفريقين وتداني

 ، جھاده حق هللا في وجاھد ، اعتقاده في ثبت لمن وھذا ، منصف فيه يشك ال ما ھذا ؟ ال أم المريض على ترى حالة ھذه ھل

  ؟ بنا فكيف ؛ وآياته الرسول شاھدو

 حكم حكمه:  القاسم ابن فقال. الحامل أو الصحيح حكم حكمه ھل ؛ الھول وقت البحر راكب في علماؤنا اختلف وقد:  السابعة

 ألنھا ؛ أقيس وقولھما:  محمد أبو القاضي قال. أشھر ستة بلغت إذا الحامل حكم حكمه:  وأشھب وھب ابن وقال. الصحيح

 أن أراد ومن. عود على دودا رأى وال ، البحر يركب لم القاسم وابن:  العربي ابن قال. الحمل كإثقال النفس على خوف حالة

 .البحر فليركب والتفويض التوكل ويتحقق ، بھا لموقن تعلق ال ضعيفة األسباب وأن ، معه فاعل ال وحده الفاعل أنه با يوقن

ً  َيْخلُقُ  ال َما أَُيْشِرُكونَ { 192 - 191:  اآليتان  }َيْنُصُرونَ  أَْنفَُسُھمْ  َوال َنْصراً  لَُھمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوال ، ُيْخلَقُونَ  َوُھمْ  َشْيئا

ً  َيْخلُقُ  ال َما أَُيْشِرُكونَ { :  تعالى قوله :  وقال. مخلوقة األصنام أي} ُيْخلَقُونَ  َوُھمْ {. شيء خلق على يقدر ال ما أيعبدون أي} َشْيئا

:  األنبياء[} َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي{:  كقوله ؛ الناس مجرى فأجريت ، وتنفع تضر األصنام أن اعتقدوا ألنھم والنون بالواو} قُونَ ُيْخلَ {

َھا َيا{] 33  ال ، األصنام إن أي }َيْنُصُرونَ  أَْنفَُسُھمْ  َوال َنْصراً  لَُھمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوال{]. 18:  النمل[} َمَساِكَنُكمْ  اْدُخلُوا النَّْملُ  أَيُّ

 .تنتصر وال تنصر

بُِعوُكمْ  ال اْلُھَدى إِلَى َتْدُعوُھمْ  َوإِنْ { 193:  اآلية  }َصاِمُتونَ  أَْنُتمْ  أَمْ  أََدَعْوُتُموُھمْ  َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ  َيتَّ

ِبُعوُكمْ  ال اْلُھَدى إِلَى َتْدُعوُھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله  َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ {. يتبعوكم ال الھدى إلى األصنام تدعو وإن أي:  األخفش قال} َيتَّ

. صمتم أم يقل ولم} َصاِمُتونَ  أَْنُتمْ  أَمْ {:  قال أنه يريد. آية رأس ألنه:  يحيى ابن أحمد قال} َصاِمُتونَ  أَْنُتمْ  أَمْ  أََدَعْوُتُموُھمْ 

ِبُعوُكمْ  ال{وقرئ. يؤمن ال أنه هللا علم في سبق من المراد:  وقيل. واحد سيبويه عند وصمتم وصامتون  لغتان" ومخففا مشددا}َيتَّ

َبَعهُ {و. يدركه ولم خلفه مضى إذا -  مخففا - } أَْتَ◌َبَعهُ {:  اللغة أھل بعض وقال. بمعنى  .فأدركه خلفه مضى إذا - مشددا -} اتَّ
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 194:  اآلية  }َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َفْلَيْسَتِجيُبوا ْدُعوُھمْ َفا أَْمَثالُُكمْ  ِعَبادٌ  هللاَّ

 اْدُعوا قُلِ  بَِھا َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  لَُھمْ  أَمْ  بَِھا ُيْبِصُرونَ  أَْعُينٌ  لَُھمْ  أَمْ  بَِھا َيْبِطُشونَ  أَْيدٍ  لَُھمْ  أَمْ  بَِھا َيْمُشونَ  أَْرُجلٌ  أَلَُھمْ { 195:  اآلية
 }ُتْنِظُرونِ  َفال يُدونِ كِ  ُثمَّ  ُشَرَكاَءُكمْ 

. آلھة تدعونھا:  وقيل. تعبدون} َتْدُعونَ {. األصنام عبادة في حاجھم} أَْمَثالُُكمْ  ِعَبادٌ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

ِ  ُدونِ  ِمنْ { . أمثالكم مخلوقة األصنام أن المعنى:  سنالح. مسخرة  مملوكة ألنھا عبادا األوثان وسميت. هللا غير من أي} هللاَّ

 ،} ِعَبادٌ {:  وقال. فادعوھن يقل ولم} َفاْدُعوُھمْ {:  فقال الناس مجرى أجراھا وتنفع تضر األصنام أن المشركون اعتقد ولما

 أن} َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َتِجيُبواَفْلَيسْ {. والضر النفع منھم فاطلبوا أي} َفاْدُعوُھمْ { ومعنى. التي إن يقل ولم} الَِّذينَ  إِنَّ {:  وقال

 َيْمُشونَ  أَْرُجلٌ  أَلَُھمْ {:  فقال عقولھم وسفه تعالى هللا وبخھم ثم. فاعبدوھم فادعوھم معنى:  عباس ابن قال. تنفع األصنام عبادة

 والغرض. تعبدونھم فكيف منھم أفضل أنتم أي} ِبَھا َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  لَُھمْ  مْ أَ  ِبَھا ُيْبِصُرونَ  أَْعُينٌ  لَُھمْ  أَمْ  ِبَھا َيْبِطُشونَ  أَْيدٍ  لَُھمْ  أَمْ  ِبَھا

} إِن{ بتخفيف} أَْمَثالُُكمْ  ِعَبادٌ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  جبير بن سعيد وقرأ. بالجوارح يتصف المعبود ألن ؛ جھلھم بيان

 عبادا هللا دون من تدعون الذين ما:  والمعنى. بالنصب} أمثالَكم{ ، بالتنوين} اً عَباد{ ونصب ، الساكنين اللتقاء وكسرھا

 .منه أشرف أنتم ما تعبدون فأنتم ؛ وخشب حجارة ھي أي أمثالكم،

 من بھا يقرأ أن ينبغي ال قراءة وھذه:  النحاس قال

 :  جھات ثالث

 ألن ؛ منطلق زيد إن:  فيقول ، ما بمعنى كانت إذا إن خبر في عالرف يختار سيبويه أن:  والثانية. للسواد مخالفة أنھا:  أحدھا

 العرب كالم في تأتي تكاد ال} إِنْ { أن زعم الكسائي إن:  والثالثة. منھا أضعف فھي بمعناھا} إِن{و ، ضعيف} َما{ عمل

} لَُكمْ  َفْلَيْسَتِجيُبوا{]. 20:  الملك[} ُغُرورٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ {:  وجل عز قال كما ؛ إيجاب بعدھا يكون أن إال ،} َما{بمعنى

 يتبعوكم أن إلى فادعوھم:  المعنى ، حذف الكالم في:  قيل ثم. لثقلھا الكسرة فحذفت ، مكسورة الالم تكون أن األصل

 واليد. لغة وھي ، الطاء بضم }ِبَھا َيْبِطُشونَ  أَْيدٍ  لَُھمْ  أَمْ { وشيبة جعفر أبو وقرأ. آلھة أنھم صادقين كنتم إن لكم فليستجيبوا

 الجتماع بالتشديد يدية:  فيقال أصلھا إلى ترد ، التصغير في ياء اليد في وتزاد. بالھاء يصغرن مؤنثات واألذن والرجل

 .الياءين

} ِكيُدوِني{ واألصل. خرونتؤ فال أي} ُتْنِظُرونِ  َفال{. وھي أنتم} ِكيُدونِ  ُثمَّ {. األصنام أي} ُشَرَكاَءُكمْ  اْدُعوا قُلِ {:  تعالى قوله

 .كيدا يلق فلم غزا:  يقال ؛ الحرب والكيد. المكر والكيد. }ُتْنِظُرونِ  َفال{ وكذا. عليھا تدل الكسرة ألن الياء حذفت

ُ  َولِيِّيَ  إِنَّ { 196:  اآلية لَ  الَِّذي هللاَّ الِِحينَ  َيَتَولَّى َوُھوَ  اْلِكَتابَ  َنزَّ  }الصَّ

ُ  لِيِّيَ وَ  إِنَّ {:  تعالى قوله لَ  الَِّذي هللاَّ  عنه ويمنع يحفظه الذي:  الشيء وولي. هللا وحفظي نصري يتولى الذي أي} اْلِكَتابَ  َنزَّ

الِِحينَ  َيَتَولَّى َوُھوَ {. القرآن:  والكتاب. الضرر  رسول سمعت:  قال العاص بن عمرو عن مسلم صحيح وفي. يحفظھم أي} الصَّ

 وصالح هللا وليي إنما بأولياء لي ليسوا - فالنا يعني -  أبي آل إن أال: " يقول مرة غير جھارا وسلم عليه هللا صلى هللا
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ُ  َولِيِّيَ  إِنَّ { وقرئ:  األخفش وقال" . المؤمنين لَ  الَِّذي هللاَّ  والقراءة. الجحدي عاصم قراءة ھي. النحاس. جبريل يعني} اْلِكَتابَ  َنزَّ

الِِحينَ  ىَيَتَولَّ  َوُھوَ {:  لقوله ؛ أبين األولى  .}الصَّ

 ال اْلُھَدى إِلَى َتْدُعوُھمْ  َوإِنْ  ، َيْنُصُرونَ  أَْنفَُسُھمْ  َوال َنْصَرُكمْ  َيْسَتِطيُعونَ  ال ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ { 198 - 197:  اآليتان
 }ُيْبِصُرونَ  ال َوُھمْ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ  َوَتَراُھمْ  َيْسَمُعوا

 ال{ والجواب ، شرط} إِلَى َتْدُعوُھمْ  َوإِنْ {. يضر وال ينفع ال يعبدونه ما أن ليبين كرره} ُدوِنهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ وَ {:  تعالى قوله

 ؛ إليه المنظور إلى العينين فتح النظر ومعنى. األصنام يعني. الحال موضع في} إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ {. مستأنف} َوَتَراُھمْ {. }َيْسَمُعوا

 أعين لھم كانت:  وقيل. يعقل من فعل على جرى الخبر ألن ؛ تبصر ال جماد وھي بالواو عنھم وخبر. إليك كالناظرين موتراھ

 لم حين يبصرون ال بأنھم عنھم أخبر ، المشركون بذلك المراد:  وقيل} َيْنُظُرونَ  َوَتَراُھمْ { قال فلذلك مصنوعة جواھر من

 .بأبصارھم ينتفعوا

 }اْلَجاِھلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ { 199:  اآلية

 - :  مسائل ثالث فيه

 صلة فيه دخل} اْلَعْفوَ  ُخذِ {:  فقوله. والمنھيات المأمورات في الشريعة قواعد تضمنت ، كلمات ثالث من اآلية ھذه:  األولى

 صلة} ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ {:  قوله في ودخل. المطيعين أخالق من كذل وغير ، بالمؤمنين والرفق ، المذنبين عن والعفو ، القاطعين

} اْلَجاِھلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ {:  قوله وفي. القرار لدار واالستعداد ، األبصار وغض ، والحرام الحالل في هللا وتقوى ، األرحام

 ذلك وغير ، األغبياء الجھلة ومساواة ، ھاءالسف منازعة عن والتنزه ، الظلم أھل عن واإلعراض ، بالعلم التعلق على الحض

 .الرشيدة واألفعال الحميدة األخالق من

:  جري أبو سليم بن جابر قال. سليم بن لجابر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جمعھا وقد ، بسط إلى تحتاج الخصال ھذه:  قلت

 هللا رسول على فدلوني ، المسجد بباب قعودي فأنخت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فطلبت مكة إلى أتيت ثم قعودي ركبت

:  فقال. هللا رسول يا عليك السالم:  فقلت ؛ حمر طرائق فيه صوف من برد عليه جالس ھو فإذا ، وسلم عليه هللا صلى

 فدنوت ، ثالثا" دنآ: " قال. بھا هللا ينفعني كلمات فعلمني ؛ الجفاء فينا قوم ، البادية أھل معشر إنا:  فقلت" . السالم وعليك"

 من تفرغ وأن منبسط بوجه أخاك تلقى وأن شيئا المعروف من تحقرن وال هللا اتق: " فقال عليه فأعدت" علي أعد: " فقال

 تسبن وال وزرا وعليه أجرا لك جاعل هللا فإن فيه تعلم بما تسبه فال منك يعلم ال بما سبك امرؤ وإن المستسقي إناء في دلوك

 مسنده في البزار بكر أبو أخرجه. بعيرا وال شاة بعده سببت ما ، بيده نفسي فوالذي:  جري أبو قال". تعالى هللا خولك مما شيئا

 الناس تسعون ال إنكم: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن أبيه عن المقبري سعيد أبو وروى. بمعناه

 وروى. الناس أخالق في إال اآلية ھذه هللا أنزل ما:  الزبير ابن وقال" . لقالخ وحسن الوجه بسط منكم يسعھم ولكن بأموالكم

 ھذه هللا أنزل ما:  قال} ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ {:  قوله في الزبير بن عبدهللا عن أبيه عن عروة بن ھشام حديث من البخاري

 فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي على نزل جبريل إن:  قال أنه الشعبي عن عيينة بن سفيان وروى. الناس أخالق في إال اآلية

" ربي أسأل حتى أدري ال" رواية في" العالم أسأل حتى أدري ال: " فقال ؟" جبريل يا ھذا ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي له
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 فنظمه" . قطعك من وتصل حرمك من وتعطي ظلمك عمن تعفو أن يأمرك تعالى هللا إن: " فقال رجع ثم ساعة فمكث فذھب

 :  فقال الشعراء بعض

 الفتى فذلك فيه كملت ممن...  ثالثة في األخالق مكارم

 اعتدى عمن والعفو تقطعه...  من ووصل تحرمه من إعطاء

. ةاآلي ھذه من األخالق لمكارم أجمع آية القرآن في وليس ، اآلية ھذه في األخالق بمكارم نبيه هللا أمر:  الصادق جعفر وقال

 :  الشاعر وقال" . األخالق مكارم ألتمم بعثت: " وسلم عليه هللا صلى وقال

 باقي لك فإنه الثناء إال...  وتنقضي عنك تزول األمور كل

 األخالق مكارم غير اخترت ما...  فضيلة كل خيرت أنني ولو

 السر في الخشية ، أشياء بتسعة:  لقا ؟ أوصاك شيء بأي:  له قيل. سيناء بطور موسى هللا كلم:  عبدهللا بن سھل وقال

 حرمني، من وأعطي ، قطعني من أصل أن وأمرني ، والغني الفقر في والقصد ، والغضب الرضا في الحق وكلمة ، والعالنية

 .عبرة ونظري ، فكرا وصمتي ، ذكرا نطقي يكون وأن ، ظلمني عمن وأعفو

 والغضب الرضا في والعدل والعالنية السر في اإلخالص تسعب ربي أمرني: " ، قال أنه محمد نبينا عن روي وقد:  قلت

 فكرا وصمتي ذكرا نطقي يكون وأن حرمني من وأعطي قطعني من وأصل ظلمني عمن أعفو وأن والفقر الغنى في والقصد

 وقد. درس إذا عفا من ألنه ؛ بعد وفيه. كثير من يسير ألنھا ؛ الزكاة أي} اْلَعْفوَ  ُخذِ {:  بقوله المراد:  وقيل". عبرة ونظري

 على دله المشركين بمحاجة أمره لما فإنه. أعلم وهللا ، يرده النزول وسبب. وسامحه عليه تنقص ال أي ، منه العفو خذ:  يقال

 حقي أخذت:  تقول ؛ وتيسر أخالقھم من لك عفا ما الناس من اقبل أي. اإليمان إلى المشركين جر سبب فإنھا ، األخالق مكارم

 .سھال أي ، صفوا عفوا

. لغتان وھما ؛ الحلم مثل ؛ بضمتين} الُعُرف{ عمر بن عيسى وقرأ. بالمعروف أي} بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 :  الشاعر قال. النفوس إليھا وتطمئن ، العقول ترتضيھا حسنة خصلة كل:  والعارفة والمعروف والعرف

 جوازيه يعدم ال الخير يفعل من

 والناس هللا بين العرف ھبيذ ال

 .هللا إال إله بال يعني} ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ {:  عطاء وقال

 ؛ عنھم فأعرض عليك فجھلوا بالمعروف وأمرتھم الحجة عليھم أقمت إذا أي} اْلَجاِھلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 زيد ابن وقال. خلقه لجميع تأديب فھو السالم عليه لنبيه خطابا كان وإن وھذا. مجاوبتھم عن لقدره ورفعا عليھم له صيانة

 عباس بن عبدهللا عن البخاري رواه لما الصحيح وھو ؛ محكمة ھي:  وقتادة مجاھد وقال. السيف بآية منسوخة ھي:  وعطاء
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 ، عمر يدنيھم الذين نفرال من وكان ، حصن بن قيس بن الحر أخيه ابن على فنزل بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة قدم:  قال

 عند وجه لك ھل ، أخي ابن يا:  أخيه البن عيينة فقال. شبانا أو كانوا كھوال ، ومشاورته عمر مجالس أصحاب القراء وكان

 تعطينا ما وهللا ، الخطاب ابن يا:  قال دخل فلما. لعيينة فاستأذن ؛ عليه لك سأستأذن:  قال. عليه لي فتستأذن ، األمير ھذا

 عليه لنبيه قال هللا إن ، المؤمنين أمير يا ؛ الحر فقال. به يقع بأن ھم حتى عمر فغضب:  قال!  بالعدل بيننا تحكم وال ، الجزل

 وكان ، عليه تالھا حين عمر جاوزھا ما فوهللا. الجاھلين من ھذا وإن} اْلَجاِھلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ { السالم

. ال محكمة أنھا على يدل بھا الحر واستدالل اآلية لھذه عنه هللا رضي عمر فاستعمال:  قلت. وجل عز هللا كتاب عند افاوق

 السلطان على الجفاء كان وإذا. بيانه يأتي ما على ؛ عنھما هللا رضي طالب أبي بن علي بن الحسن استعملھا وكذلك. منسوخة

 .العدل الخليفة فعل كما ؛ والعفو والصفح فاإلعراض ذلك غير كان إذاو. تعزيره فله بحقه واستخفافا تعمدا

ا{ 200:  اآلية ْيَطانِ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ ِ  َفاْسَتِعذْ  َنْزغٌ  الشَّ َّ  }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  إِنَّهُ  بِا

 - :  مسألتان فيه

ا{:  فنزلت" والغضب رب يا فكي: " السالم عليه قال} اْلَعْفوَ  ُخذِ {:  تعالى قوله نزل لما:  األولى : الشيطان ونزغ} َيْنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ

 ومن ، تكون حركة أدنى النزغ:  الزجاج. المورشون وھم ، والنغاز والنزاغ إياك:  يقال ، ونغز نزغ:  لغتان وفيه. وساوسه

 منھما واحد أبقى فما طانالشي من نزغ بينھما وكان وعليا عثمان شھدت:  المسيب بن سعيد قال. وسوسة أدنى الشيطان

 الغضب عند لك ويعرض يصيبنك: } َيْنَزَغنَّكَ { ومعنى. لصاحبه منھما واحد كل استغفر حتى يبرحا لم ثم ، شيئا لصاحبه

َِّ  َفاْسَتِعذْ {. يحل ال بما وسوسة  ؛ به واالستعاذة إليه بااللتجاء الوسوسة يدفع أن تعالى فأمر. با ذلك من النجاة اطلب أي} ِبا

 إذا بالشيطان تصنع ما:  لتلميذه قال أنه السلف بعض عن حكي وقد. الكالب برب إال الكالب من يستعاذ فال. األعلى المثل و

 لو أرأيت ، يطول ھذا:  قال. أجاھده:  قال ؟ عاد فإن:  قال. أجاھده:  قال ؟ عاد فإن:  قال. أجاھده:  قال ؟ الخطايا لك سول

 استغث ولكن ، عليك يطول ھذا:  قال. جھدي وأرده أكابده:  قال ؟ تصنع ما العبور من ومنع لبھاك فنبحك بغنم مررت

 .عنك يكفه الغنم بصاحب

َياِطينِ  َھَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  َربِّ  َوقُلْ {:  تعالى هللا قال ؛ سواء والوسوسة والھمز والنزغ النغز:  الثانية ] 97:  المؤمنون[} الشَّ

 َنَزغَ {:  قوله ومنه. أفسد أي ؛ بيننا نزغ:  يقال ؛ الفساد النزغ وأصل]. 4:  الناس[} اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  نْ مِ {:  وقال

ْيَطانُ   .متقارب والمعنى ؛ واإلغراء اإلغواء النزغ:  وقيل. أفسد أي] 100:  يوسف[} إِْخَوِتي َوَبْينَ  َبْيِني الشَّ

 أحدكم الشيطان يأتي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مسلم حيحص في ما اآلية ھذه ونظير:  قلت

 النبي سئل:  قال عبدهللا عن وفيه" . ولينته با فليستعذ ذلك بلغ فإذا ربك خلق من له يقول حتى وكذا كذا خلق من له فيقول

 والصريح" اإليمان صريح ذلك: " ھريرة أبي حديث يوف" . اإليمان محض تلك: " قال الوسوسة عن وسلم عليه هللا صلى

 إلى اإلشارة وإنما ، اليقين اإليمان ألن ، اإليمان ھي نفسھا الوسوسة تكون أن يصح ال إذ ؛ ظاھره على ليس وھذا. الخالص

 وخالصه؛ يماناإل محض ھو ھذا من جزعكم قال فكأنه. أنفسھم في وقع ما على يعاقبوا أن تعالى هللا من الخوف من وجدوه ما

 منھا والجزع قبولھا وعدم لھا والرد عنھا واإلعراض دفعھا كان لما إيمانا الوسوسة فسمى. بفسادھا وعلمكم ، إيمانكم لصحة
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 إليھا الركون فعن باالنتھاء األمر وأما. الشيطان آثار من الوساوس تلك فلكون باالستعاذة أمره وأما. اإليمان عن صادرا

 عليه وغلب الشبھة خالجته من وأما. به وانتفع نفعه ونبيه ربه به أمره ما واستعمل اإليمان صحيح كان فمن. نحوھا وااللتفات

 اإلبل شبھة خالطته للذي وسلم عليه هللا صلى قال كما ؛ العقلي بالدليل مشافھته من بد فال عنھا االنفكاك على يقدر ولم الحس

 فإذا الظباء كأنھا الرمل في تكون اإلبل بال فما:  أعرابي وقال" . عدوى ال":  وسلم عليه هللا صلى النبي قال حين الجرب

 يئس فلما. أصلھا من الشبھة فاستأصل" األول أعدى فمن: " وسلم عليه هللا صلى فقال ؟ أجربھا األجرب البعير فيھا دخل

:  والوساوس. األلقيات بتلك وقاتھمأ عليھم يشوش أخذ واإلضالل باإلغراء وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من الشيطان

 في نجد إنا ، هللا رسول يا:  فقالوا -  الصحيح في كما - فجاؤوا عندھم وقوعھا عليھم وعظم قلوبھم عنھا فنفرت ؛ الترھات

 ما سبح للشيطان رغما اإليمان صريح ذلك: " قال. نعم:  قالوا ؟" وجدتموه قد أو: " قال. به يتكلم أن أحدنا يتعاظم ما أنفسنا

 اجتلبتھا وال بمستقرة ليست التي فالخواطر]. 42:  الحجر[} ُسْلَطانٌ  َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي إِنَّ {:  قوله في القرآن به نطق

 .أعلم وهللا. الوسوسة اسم يطلق مثلھا وعلى ؛ عنھا باإلعراض تدفع التي فھي الشبھة

َقوْ  الَِّذينَ  إِنَّ { 202 - 201:  اآليتان ُھمْ  إَِذا ااتَّ ْيَطانِ  ِمنَ  َطائِفٌ  َمسَّ ُروا الشَّ وَنُھمْ  َوإِْخَواُنُھمْ  ، ُمْبِصُرونَ  ُھمْ  َفإَِذا َتَذكَّ  فِي َيُمدُّ
 }ُيْقِصُرونَ  ال ُثمَّ  اْلَغيِّ 

َقْوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ُھمْ  إَِذا{. والمعاصي الشرك يريد} اتَّ ْيَطانِ  ِمنَ  َطاِئفٌ  َمسَّ . مكة وأھل البصرة أھل قراءة ھذه} الشَّ

 مثل في العرب كالم:  النحاس قال. الياء بتشديد} َطْيفٌ { جبير بن سعيد عن وروي. }َطاِئفٌ { الكوفة وأھل المدينة أھل وقراءة

 سالنحا قال. وميت ميت مثل} َطيِّف{ من مخفف ھو :  الكسائي قال. يطيف طاف من مصدر أنه على ؛ بالتخفيف} َطْيفٌ { ھذا

 عن األصمعي سألت:  حاتم أبو وقال. طائف معنى وكذا ؛ النوم في يرى أو القلب في يتخيل ما اللغة في} َطْيف{ ومعنى: 

 اتقوا الذين إن والمعنى. طائف بمعنى يكون ولكن ، بمصدر ھو ليس:  النحاس قال. فيعل المصادر في ليس:  فقال ؛ طيف

 معنيان والطائف الطيف:  وقيل ؛ المعصية فتركوا عليھم إنعامه وفي وجل عز هللا قدرة في تفكروا شيء لحقھم إذا المعاصي

 في طائف ھذا من يقولوا ولم ؛ طيفا يطوف الخيال طاف مصدر فاألول. نفسه الشيطان:  والثاني. التخيل:  فاألول مختلفان

 طيف؛:  فيه يقال فال] 19:  القلم[} َربِّكَ  ِمنْ  َطاِئفٌ  ْيَھاَعلَ  َفَطافَ {:  قوله فأما. له حقيقة ال تخيل ألنه:  السھيلي قال. الفاعل اسم

 :  حسان وقال. يطيف الخيال وطاف ، أطوف عليھم طفت:  الزجاج قال. جبريل إنه:  ويقال ، حقيقة فاعل اسم ألنه

 لطيف من ولكن ھذا فدع

 العشاء ذھب إذا يؤرقني

 ُھمْ  َفإَِذا{. الخيال بلمة تشبه الشيطان من لمة ألنه ؛ طيفا والوسوسة والغضب الجنون ويسمى. الغضب الطيف:  مجاھد

ُروا{:  جبير بن سعيد وقرأ. بصيرة على ھم فإذا:  وقيل. منتھون أي} ُمْبِصُرونَ   ؛ العربية في له وجه وال. الذال بتشديد} َتَذكَّ

 .النحاس ذكره

 فأثار ؛ روائه وحسن سمته فأعجبني ، السالم عليھما ليع بن الحسن فرأيت المدينة دخلت:  المصطلق بن عصام قال:  الثانية

 فنظر ؛ أبيه وشتم شتمه في فبالغت. نعم قال! طالب أبي ابن أنت:  فقلت ؛ البغض من ألبيه صدري يجنه كان ما الحسد مني
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 َوأَْعِرضْ  ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  وَ اْلَعفْ  ُخذِ { الرحيم الرحمن هللا بسم الرجيم الشيطان من با أعوذ:  قال ثم ، رؤوف عاطف نظرة إلي

 ولو ، أعناك استعنتنا لو إنك ولك لي هللا استغفر ، عليك خفض:  لي قال ثم} ُمْبِصُرونَ  ُھمْ  َفإَِذا{:  قوله إلى فقرأ} اْلَجاِھلِينَ  َعنِ 

ُ  َيْغفِرُ  اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  ِريبَ َتثْ  ال{:  فقال مني فرط ما على الندم في فتوسم. أرشدناك استرشدتنا ولو  ، أرفدناك استرفدتنا  لَُكمْ  هللاَّ

اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوُھوَ   :  فقال. نعم قلت ؟ أنت الشأم أھل أمن] 92:  يوسف[} الرَّ

 أخزم من أعرفھا شنشنة

 قال. هللا شاء إن ، ظنك أفضل عند تجدنا ، لك يعرض وما حوائجك في إلينا انبسط ؛ وآداك ، وعافاك ، وبياك هللا حياك

 إلي أحب األرض وجه على وما ، لواذا منه تسللت ثم ؛ بي ساخت أنھا ووددت ، رحبت بما األرض علي فضاقت:  عصام

 .أبيه ومن منه

وَنُھمْ  َوإِْخَواُنُھمْ {:  تعالى قوله  تمدھم اإلنس ضالل من الفجار وھم الشياطين وإخوان المعنى:  قيل} ُيْقِصُرونَ  ال ُثمَّ  اْلَغيِّ  فِي َيُمدُّ

 قيل ما أحسن ھذا. الشيطان ذكر اآلية ھذه في سبق وقد. منھم يقبلون ألنھم الشياطين إخوان للفجار وقيل. الغي في الشياطين

 تقديم الكالم في:  الزجاج وقال. يرجعون وال يتوبون ال أي} ُيْقِصُرونَ  ال{ ومعنى. والضحاك والحسن قتادة قول وھو ؛ فيه

 ألن ؛ الغي في يمدونھم وإخوانھم ، ينصرون أنفسھم وال نصرا لكم يستطيعون ال دونه من تدعون ذينوال:  والمعنى ؛ وتأخير

 فيمدھم المشركون فأما ؛ قرب عن تنبه الشيطان من طيف مسه إذا المؤمن إن:  اآلية ومعنى. الشياطين إخوان الكفار

 المعنى:  قتادة قال. الشيطان إلى يرجع أن يجوز:  وقيل. جميعا القولين على الكفار إلى يرجع:  قيل} ُيْقِصُرونَ  ال{و. الشيطان

:  وقوله. بالغي الكفار مدھم في الشياطين تقصر ال أي ، الشيء عن االنتھاء:  واإلقصار. يرحمونھم وال عنھم يقصرون ال ثم

وَنُھمْ { :  بقوله متصال يكون أن يجوز} اْلَغيِّ  فِي{ وَنُھمْ { نافع وقرأ. الجھل:  والغي. خوانباإل متصال يكون أن ويجوز} َيُمدُّ } ُيُمدُّ

:  النحاس. مكي قاله ؛ األلف بغير ، أكثر ومد. وأمد مد لغتان وھما. الميم وضم الياء بفتح والباقون. الميم وكسر الياء بضم

 أن إال ، وجھا لھا أعرف ال:  حاتم أبو قال ، عبيد وأبو حاتم أبو منھم ؛ المدينة أھل قراءة ينكرون العربية أھل من وجماعة

 كثره وإذا ، مده بنفسه شيئا شيء كثر إذا يقال أنه عبيد أبو منھم اللغة أھل من جماعة وحكى. الغي في يزيدونھم المعنى يكون

ُكمْ  ُيْمِدْدُكمْ { نحو ؛ أمده قيل بغيره ِمينَ  اْلَمالِئَكةُ  ِمنَ  آالفٍ  ِبَخْمَسةِ  َربُّ  أنه يزيد بن محمد عن يوحك]. 125:  عمران آل[} ُمَسوِّ

 غير أو برأي أعنته أي كذا في وأمددته. يفعله أن واستدعيته له زينته أي كذا في له مددت يقال:  قال المدينة أھل لقراءة احتج

ُھمْ {:  تعالى هللا قال ؛ الخير في وأمددت ، الشر في مددت:  يقال ألنه ؛ الفتح واالختيار:  مكي قال. ذلك  ْغَياِنِھمْ طُ  فِي َوَيُمدُّ

 وقرأ. عليه الجماعة وألن ، الشر ھو والغي ، الشر في ألنه ؛ الحرف ھذا في الفتح قوة على يدل فھذا]. 15:  البقرة[} َيْعَمُھونَ 

 الباقون. القاف وتخفيف الصاد وضم الياء بفتح} َيْقُصُرونَ { عمر بن عيسى وقرأ. } اْلَغيِّ  فِي ُيَماُّدونُھمْ { الجحدي عاصم

 :  القيس امرؤ قال. لغتان وھما ، بضمه} ِصُرونَ ُيقْ {

 أقصرا كان ما بعد شوق لك سما
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َما قُلْ  اْجَتَبْيَتَھا لَْوال َقالُوا بِآَيةٍ  َتأْتِِھمْ  لَمْ  َوإَِذا{ 203:  اآلية بِعُ  إِنَّ ُكمْ  ِمنْ  َبَصائِرُ  َھَذا َربِّي ِمنْ  إِلَيَّ  ُيوَحى َما أَتَّ  َوَرْحَمةٌ  َوُھدىً  َربِّ
 }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ 

 الفعل إال المعنى ھذا على يليھا وال ، ھال بمعنى لوال} اْجَتَبْيَتَھا لَْوال َقالُوا{. عليھم تقرؤھا أي} ِبآَيةٍ  َتأِْتِھمْ  لَمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 ما إال عليھم يقرأ ال وأنه ، وجل عز هللا قبل من اآليات أن فأعلمھم. نفسك من اختلقتھا} اْجَتَبْيَتَھا{ ومعنى. مضمرا أو ظاھرا

َما قُلْ {. نفسك عند من به جئت إذا واخترعته واختلقته ارتجلته أي الكالم اجتبيت:  يقال. عليه أنزل  ِمنْ  إِلَيَّ  ُيوَحى َما أَتَِّبعُ  إِنَّ

 الذي ھذا أي. والعبرة الداللة ھي ، بصيرة جمع ، القرآن يعني} َربُِّكمْ  ِمنْ  َبَصاِئرُ  َھَذا{. نفسي عند من ال هللا عند من أي} َربِّي

. الدين طرق والبصائر. طرق أي}َبَصائِرُ {:  الزجاج وقال. بھا يستبصر أي ، بصائر. واحد وجل عز هللا أن على به دللتكم

 :  الجعفي قال

 وأى عتد بھا يعدو وبصيرتي...  أكتافھم على بصائرھم راحوا

 .ونعمة أي} َوَرْحَمةٌ {. وبيان رشد} َوُھدىً {

 }ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا{ 204:  اآلية

 - :  مسألتان فيه

 ابن عن روي ، الصالة في نزل ھذا إن:  قيل} ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا{ تعالى قوله:  األولى

 المشركون كان:  سعيد قال. المسيب بن وسعيد رباح أبي بن وعطاء عمير بن وعبيدهللا والزھري وجابر ھريرة وأبي مسعود

:  فصلت[} فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال{:  بمكة لبعض بعضھم فيقول ؛ صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأتون

 بن سعيد قاله ؛ الخطبة في نزلت إنھا:  وقيل. } َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا{ لھم جوابا وعز جل هللا نزلفأ]. 26

 بن وعبدهللا حوشب بن وشھر يسار بن ومسلم مخيمرة بن والقاسم أسلم بن وزيد دينار بن وعمرو وعطاء ومجاھد جبير

 ولم ، مكية واآلية:  النقاش. العربي ابن قاله ؛ جميعھا في يجب واإلنصات ، قليل فيھا القرآن نأل ؛ ضعيف وھذا. المبارك

 ويوم الفطر ويوم األضحى يوم اإلنصات في ھذا أن أيضا جبير بن سعيد عن الطبري وذكر. جمعة وال خطبة بمكة يكن

. اإلنصات في السنة من وغيرھا اآلية ھذه أوجبته ما جميع يجمع ألنه الصحيح وھو. عام فھو اإلمام به يجھر وفيما ، الجمعة

 في يكون أن يجب اللغة وفي:  النحاس. المكتوبة وغير المكتوبة الصالة في االستماع ھذا أن التفسير أھل أجمع:  النقاش قال

 وال فيه بما اعملوا} ِصُتواَوأَنْ  لَهُ  َفاْسَتِمُعوا{ يكون أن يجوز:  الزجاج وقال. شيء اختصاص على دليل يدل أن إال ، شيء كل

 :  الشاعر قال ؛ أيضا ونصت ؛ إنصاتا ينصت انصت. والمراعاة واإلصغاء لالستماع السكوت:  واإلنصات. تجاوزوه

 قاال كما وأنصتنا نخالف فلم...  سيدكم أمر عليكم اإلمام قال

 :  الشاعر قال ؛ له وأنصتوا أنصتوه:  ويقال

 حذام قالت ما القول فإن...  فأنصتوھا حذام قالت إذا
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 .أصحابه عنه ليعيه خاصا وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ھذا كان: } َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا{ قوله في بعضھم وقال

 بن عبدالجبار وقال. دليل إلى يحتاج والتخصيص} ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ {:  لقوله ؛ بالعموم القول والصحيح ، بعد فيه ھذا:  قلت

 الَِّذينَ  َوَقالَ {:  عنھم هللا حكاه ما على ؛ وعنادا تعنتا والشغب اللغط يكثرون كانوا المشركين إن:  له القرآن فوائد في أحمد

 على يكونوا أن يالوح أداء حالة المسلمين هللا فأمر]. 26:  فصلت[} َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا

:  األحقاف[} اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفراً  إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ {:  فقال ذلك على الجن ومدح ، يستمعوا وأن الحالة ھذه خالف

:  قال إذا ؛ اءهور من أجابه الصالة في قرأ إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  القرظي كعب بن محمد وقال. اآلية] 29

 َوإَِذا{:  فنزل ؛ يلبث أن هللا شاء ما بذلك فلبث. والسورة الكتاب فاتحة يقضي حتى ، قوله مثل قالوا ، الرحيم الرحمن هللا بسم

 كانوا ما على الجھر ركت باإلنصات المعنى أن على يدل وھذا. فأنصتوا. } ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ 

 كم فيسألھم الصالة في وھم يأتي الرجل كان:  اآلية ھذه في قتادة وقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مجاوبة من يفعلون

 في يتكلمون واكان:  أيضا ھذا مجاھد وعن. }َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا{:  تعالى هللا فأنزل ؛ بقي كم ، صليتم

. اإلمام خلف المأموم قراءة في االختالف الفاتحة في مضى وقد. } ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ {:  تعالى قوله فنزل ؛ بحاجتھم الصالة

 .تعالى هللا شاء إن ، الخطبة حكم" الجمعة" في ويأتي

ً  َنْفِسكَ  فِي َربَّكَ  َواْذُكرْ { 205:  اآلية عا  }اْلَغافِلِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوال َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اْلَجْھرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرُّ

ً  َنْفِسكَ  فِي َربَّكَ  َواْذُكرْ {:  تعالى قوله عا ُكمْ  اْدُعوا{ نظيره} َوِخيَفةً  َتَضرُّ ً  َربَّ عا  أبو قال. تقدم وقد] 55:  األعراف[} َوُخْفَيةً  َتَضرُّ

 .الدعاء في أنه" نفسك في ربك واذكر" معنى يف يختلف ولم:  النحاس جعفر

ً {. وتدبر بتأمل القرآن اقرأ المعنى:  وقيل. الصالة في القراءة بالذكر يعني أنه عباس ابن عن روي قد:  قلت عا  ، مصدر}َتَضرُّ

 خيفة وأصل. النحاس ذكره ؛ الخوف بمعنى ألنه ؛ خوف خيفة وجمع. عليه معطوف} َوِخيَفةً {. الحال موضع في يكون وقد

 ، األصل على خوف وقوم ، خائف فھو ، ومخافة وخيفة خوفا يخاف الرجل خاف. قبلھا ما النكسار ياء الواو قلبت ، خوفة

 وأصله ، خيف والجمع ، الخوف والجيفة:  الجوھري قال. خيف خيفة جمع في أيضا يقال أنه الفراء وحكى. اللفظ على وخيف

 بين أي] 110:  اإلسراء[} َسِبيالً  َذلِكَ  َبْينَ  َواْبَتغِ {:  قال كما ؛ نفسك أسمع أي. القول في الرفع وند أي} اْلَجْھرِ  َوُدونَ {. الواو

 قتادة قال} َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ {. موضع غير في تقدم ما على ؛ ممنوع بالذكر الصوت رفع أن على ھذا ودل. والمخافتة الجھر

. العشي في دخلنا أي ، آصلنا مصدر وھو} َواإْلِيصالِ  ِباْلُغُدوّ { مجلز أبو وقرأ. غدوة معج والغدو. العشيات اآلصال:  زيد وابن

 .الزجاج عن ؛ أصل على جميع ، أصيل والواحد ، الجمع جمع فھو ؛ وأطناب طنب مثل ؛ أصل جمع واآلصال

 :  الشاعر قال كما ، واحدا صلأ يكون وقد ، أصيل جمع أصل:  الفراء. وأيمان يمين مثل ؛ أصيل جمع اآلصال:  األخفش

 األصل دنا إذ منھا بأحسن وال

 :  الشاعر قال ؛ أصيلة جمع كأنه ؛ وأصائل وآصال أصل وجمعه ، المغرب إلى العصر بعد الوقت األصيل:  الجوھري

 باألصائل أفيائه في وأقعد...  أھله أكرم البيت ألنت لعمري
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 ؛ أصيالل فقالوا الما النون من أبدلوا ثم ، أصيالن فقالوا الجمع صغروا ثم ؛ وبعران بعير مثل ؛ أصالن على أيضا ويجمع

 :  النابغة قول ومنه

 أحد من بالربع وما جوابا عيت...  أسائلھا أصيالال فيھا وقفت

 .الذكر عن أي} اْلَغافِلِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوال{. أصيالال لقيته:  اللحياني وحكى

ُحوَنهُ  ِعَباَدتِهِ  َعنْ  َيْسَتْكبُِرونَ  ال َربِّكَ  ْندَ عِ  الَِّذينَ  إِنَّ { 206:  اآلية  }َيْسُجُدونَ  َولَهُ  َوُيَسبِّ

 -:  مسائل ثمان فيه

 من قريبون ألنھم مكان بكل تعالى وهللا} َربِّكَ  ِعْندَ {:  وقال. بإجماع المالئكة يعني} َربِّكَ  ِعْندَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  األولى

. هللا حكم إال فيه ينفذ ال موضع في ألنھم غيره وقال. الزجاج عن ؛ عنده فھو وجل عز هللا رحمة من قريب وكل ، رحمته

 فھو ؛ المكرم بالمكان وأنھم ، لھم التشريف جھة على ھذا:  وقيل. كثير جيش الخليفة عند:  يقال كما ؛ هللا رسل ألنھم:  وقيل

:  قيل} َيْسُجُدونَ  َولَهُ {. سوء كل عن وينزھونه ويعظمونه أي} َوُيَسبُِّحوَنهُ {. المسافة في ال الكرامة في قربھم عن عبارة

 .المعاصي أھل خالف ، يذلون:  وقيل. يصلون

 خمس:  قيل ما فأقصى ؛ القرآن سجود عدد في اختلفوا وقد. للقارئ سجود موضع ھذا أن في العلماء من والجمھور:  الثانية

 من العلماء ومن. وإسحاق -  رواية في - وھب وابن حبيب ابن قول وھو. العلق خاتمة آخرھاو ، األعراف خاتمة أولھا. عشرة

اِجِدينَ  ِمنَ  َوُكنْ {:  تعالى قوله الحجر سجدة زاد  ست تكون ھذا فعلى. تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على] 98:  الحجر[} السَّ

 والصحيح الرأي أصحاب قول وھو. الحج ثانية فأسقط. عنه خرىاأل الرواية في وھب ابن قاله ؛ عشرة أربع:  وقيل. عشرة

 عن كالل عبد بني من منين بن عبدهللا عن سننھما في داود وأبو ماجة ابن ورواه. بثبوتھا يصح لم الحديث ألن ؛ سقوطھا

 الحج وفي ، لمفصلا في ثالث منھا ؛ القرآن في سجدة عشرة خمس أقرأه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن العاص بن عمرو

 يا:  قلت قال عامر بن عقبة حديث من أيضا داود أبو وذكر. عبدالحق محمد أبو قاله ؛ به يحتج ال منين بن وعبدهللا. سجدتان

 وھو ، لھيعة بن عبدهللا إسناده في" . يقرأھما فال يسجدھما لم ومن نعم: " قال.  ؟ سجدتان الحج سورة أفي ، هللا رسول

 وھو. المفصل وثالث الحج آخرة وأسقط ، سجدة عشرة إحدى:  وقيل. ص سجدة وأسقط الشافعي ھماوأثبت. جد ضعيف

 النبي مع سجدت:  قال الدرداء أبي عن ماجة ابن سنن وفي. وغيرھم عمر وابن عباس ابن عن وروي. مالك مذھب مشھور

 وأسقط ، عشر:  وقيل. الحواميم وسجدة وص والسجدة النمل سورة وسليمان والفرقان سجدة عشرة إحدى وسلم عليه هللا صلى

 وسبب. والعلق والنجم تنزيل وحم تنزيل آلم سجدة ، أربع إنھا:  وقيل. عباس ابن عن ذكر ؛ المفصل وثالث وص الحج آخرة

 أو وةالتال سجود به المراد ھل ، القرآن في بالسجود المجرد األم في واختالفھم ، والعمل األحاديث في النقل اختالف الخالف

  ؟ الصالة في الفرض سجود

 بأن وتعلق. واجب ھو:  حنيفة أبو وقال. بواجب ليس:  والشافعي مالك فقال ؛ التالوة سجود وجوب في واختلفوا:  الثالثة

". ويله يا يقول يبكي الشيطان اعتزل فسجد سجدة آدم ابن قرأ إذا: " السالم عليه وبقوله ، الوجوب على بالسجود األمر مطلق
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 الجنة فله فسجد بالسجود آدم ابن أمر: " هللا لعنه إبليس عن إخبارا السالم عليه وبقوله ،" ويلي يا" كريب أبي رواية فيو

 حديث على علماؤنا وعول. عليه يحافظ كان وسلم عليه هللا صلى النبي وألن. مسلم أخرجه". النار فلي فأبيت بالسجود وأمرت

 األخرى الجمعة في قرأھا ثم ، معه الناس وسجد فسجد فنزل المنبر على سجدة آية قرأ أنه - البخاري خرجه -  الثابت عمر

 هللا رضي الصحابة بمحضر وذلك". نشاء أن إال علينا يكتبھا لم هللا إن! رسلكم على الناس أيھا: " فقال ، للسجود الناس فتھيأ

" بالسجود آدم ابن أمر: " قوله وأما. ذلك في به جماعاإل فثبت أحد عليه ينكر فلم. والمھاجرين األنصار من أجمعين عنھم

 .أعلم وهللا! االستحباب على تدل وسلم عليه هللا صلى النبي ومواظبة. الواجب السجود عن فإخبار

. ووقت قبلة واستقبال ونية ونجس حدث طھارة من الصالة إليه تحتاج ما إلى يحتاج القرآن سجود أن في خالف وال:  الرابعة

 ھل الجمھور قول وعلى. الشعبي عن المنذر ابن وذكره. طھارة غير على يسجد كان أنه عمر ابن عن البخاري ذكر ما إال

 ويرفع يكبر أنه إلى وإسحاق وأحمد الشافعي فذھب ؛ ذلك في اختلفوا ؟ وتسليم وتكبير عنده يدين ورفع تحريم إلى يحتاج

 ومشھور. كبر رفع إذا وكذلك ، كبر سجد إذا كان وسلم عليه هللا صلى بيالن أن عمر ابن عن األثر في روي وقد. لھا للتكبير

 قال لذلك وبالتكبير ؛ الصالة غير في لھا التكبير في عنه واختلف. الصالة في والرفع الخفض في لھا يكبر أنه مالك مذھب

 أن يتحقق المذھب ھذا وعلى. منھا ميسل أنه إلى وإسحاق السلف من جماعة وذھب. الجمھور عند لھا سالم وال ، الفقھاء عامة

 الصالة مفتاح: " السالم عليه لقوله ؛ أولى واألول. فحسب للسجود يكون يسلم ال من قول وعلى. لإلحرام أولھا في التكبير

 علف ألنھا ، أولى بل الجنازة كصالة تحليل لھا فكان ، تكبير لھا عبادة وھذه" التسليم وتحليلھا التكبير وتحريمھا الطھور

 .العربي ابن اختيار وھذا. قول الجنازة وصالة

 يسفر لم ما:  وقيل. وجماعة الشافعي قول وھو. لسبب صالة ألنھا ؛ مطلقا األوقات سائر في يسجد:  فقيل وقته وأما:  الخامسة

 .العصر بعد الشمس تصفر لم ما أو ، الصبح

. مذھبنا في األقوال الثالثة وھذه. العصر بعد يسجد وال الصبح بعد يسجد:  وقيل. العصر بعد وال الصبح بعد يسجد ال:  وقيل

 وبعد العصر بعد الصالة عن النھي لعموم عليھا المرتب السجود من السجدة قراءة سبب يقتضيه ما معارضة الخالف وسبب

 .أعلم وهللا ، الوقتين ھذين في الصالة عن نھي ألجله الذي المعنى في واختالفھم. الصبح

 ابن رواه.  ذخرا عندك لي واجعلھا ، أجرا بھا لي واكتب ، وزرا بھا عني احطط للھم ا:  سجوده في يقول سجد فإذا:  السادسة

 .ماجة ابن ذكره ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس

 جماعة في نكا وإن. فيھا التخليط وأمن جماعة في أو منفردا كان إن سجد نافلة في كان فإن ، صالة في قرأھا فإن:  السابعة

 كانت سواء ، فيھا عنه النھي مالك عن فالمشھور الفريضة في وأما. يسجد ال:  وقيل. جوازه فالمنصوص فيھا ذلك يأمن ال

 على التخليط بخوف معلل:  وقيل. الفريضة سجود أعداد في زيادة بكونھا معلل وھو. فرادى أو جماعة ، جھر أو سر صالة

 .التخليط فيھا يأمن التي الجماعة وال الفرادى منه يمنع ال ھذا وعلى. أشبه وھذا ؛ الجماعة

َماءُ  إَِذا{ فقرأ ، العتمة ھريرة أبي مع صليت:  قال رافع أبي عن البخاري روى:  الثامنة  ؛ فسجد] 1:  اإلنشقاق[} اْنَشقَّتْ  السَّ

: وفيه. بإخراجه انفرد. ألقاه حتى فيھا أسجد أزال فال ، وسلم عليه هللا صلى القاسم أبي خلف بھا سجدت:  قال ؟ ھذه ما:  فقلت
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:  سلمان وقال. عليه يوجبه ال كأنه! لھا قعد لو أرأيت:  قال ؟ لھا يجلس ولم السجدة يسمع الرجل:  حصين بن لعمران وقيل"

 وأنت سجدت ذافإ ، طاھرا يكون أن إال يسجد ال:  الزھري وقال. استمعھا من على السجدة إنما:  عثمان وقال. غدونا لھذا ما

 .أعلم وهللا" القاص لسجود يسجد ال السائب وكان. وجھك كان حيث ، عليك فال راكبا كنت فإن ، القبلة فاستقبل حضر في
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 األنفال سورةتفسير 

 قوله من ، آيات سبع إال مدنية ھي:  عباس ابن وقال. وعطاء وجابر وعكرمة الحسن قول في بدرية مدنية:  األنفال سورة

 .آيات السبع آخر إلى} َكَفُروا الَِّذينَ  ِبكَ  َيْمُكرُ  َوإِذْ { : تعالى

ِ  اأْلَْنَفالُ  قُلِ  اأْلَْنَفالِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { 1:  اآلية َّ ُسولِ  ِ قُوا َوالرَّ َ  َفاتَّ َ  َوأَِطيُعوا َبْينُِكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحوا هللاَّ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 }ُمْؤِمنِينَ 

 -:  مسائل سبع فيه

 اتبعتھم هللا ھزمھم فلما ؛ العدو فلقوا بدر إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج:  قال الصامت بن عبادة روى:  األولى

 فلما ؛ والنھب العسكر على طائفة واستولت ، وسلم عليه هللا صلى هللا برسول طائفة وأحدقت ، يقتلونھم المسلمين من طائفة

 برسول أحدقوا الذين وقال. وھزمھم هللا نفاھم وبنا العدو طلبنا الذين نحن ، النفل لنا:  قالوا طلبوھم الذين ورجع العدو هللا نفى

 منه العدو ينال لئال وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أحدقنا نحن ، لنا ھو بل ، منا به أحق أنتم ما:  وسلم عليه هللا صلى هللا

: وجل عز هللا فأنزل ؛ عليه واستولينا حويناه نحن ، لنا ھو ، منا بأحق أنتم ما:  والنھب العسكر على استلووا الذين وقال. غرة

َِّ  اأْلَْنَفالُ  قُلِ  اأْلَْنَفالِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { ُسولِ  ِ قُوا َوالرَّ َ  َفاتَّ َ  َوأَِطيُعوا َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحوا هللاَّ  فقسمه. } ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

:  يقال ؛ وأحاطوا أطافوا استلووا:  العرب بلسان العلم أھل قال:  عمر أبو قال. بينھم فواق عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 انتظره:  يقال. الناقة حلبتي بين ما والفواق:  قالوا. سرعة عن يعني" فواق عن فقسمه: " وقوله. العباد على مستلو الموت

َما َواْعلَُموا{:  ينزل أن قبل ھذا وكان. وفواق فواق:  والفتح بالضم ويقولونھا. المقدار ھذا أي ، ناقة قفوا  َشْيءٍ  ِمنْ  َغنِْمُتمْ  أَنَّ

ِ  َفأَنَّ  َّ  من ربيق بما بھا والعمل فيھا الحكم الرسول وإلى هللا إلى أي:  العلماء عند المعنى وكأن. اآلية] 41:  األنفال[} ُخُمَسهُ  ِ

 عن األشدق موسى بن سليمان عن أصحابنا من وغيره الحارث بن عبدالرحمن حدثني:  قال إسحاق بن محمد وذكر. تعالى هللا

 في اختلفنا حين نزلت بدر أصحاب معشر فينا:  فقال األنفال عن الصامت بن عبادة سألت:  قال الباھلي أمامة أبي عن مكحول

:  يقول. بواء عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقسمه ، الرسول إلى وجعله أيدينا من هللا زعهفن ، أخالقنا فيه وساءت ، النفل

 اغتنم:  قال وقاص أبي بن سعد عن الصحيح في وروي البين ذات وصالح رسوله وطاعة هللا تقوى ذلك فكان. السواء على

:  فقلت وسلم عليه هللا صلى النبي به فأتيت فأخذته ، سيف فيھا فإذا ، عظيمة غنيمة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 نفسي المتني القبض في ألقيه أن أردت حتى فانطلقت" أخذته حيث من رده: " قال. حاله علمت قد من فأنا ، السيف ھذا نفلني

 نفسي المتني لقبضا في ألقيه أن أردت حتى فانطلقت" أخذته حيث من رده" صوته لي فشد:  قال. أعطنيه:  فقلت إليه فرجعت

. مسلم لفظ. } اأْلَْنَفالِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { هللا فأنزل" أخذته حيث من رده" صوته لي فشد:  قال ، أعطنيه:  فقلت إليه فرجعت

 .للھداية الموفق وهللا ، كفاية ذكرناه وفيما ، كثيرة والروايات

 :  قال ؛ الفاء بتحريك نفل واحدھا األنفال:  الثانية

 والعجل ريثي هللا وبإذن...  نفل خير ربنا تقوى إن
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 من فانتفل" الحديث ومنه ؛ االنتفاء والنفل". منھم خمسين بنفل يھود فتبرئكم" الحديث ومنه ؛ اليمين:  والنفل. غنيمة خير أي

 والغنيمة. الولد على ةزياد ألنه ؛ نافلة الولد وولد. التطوع وھو ، الواجب على الزيادة:  والنفل. معروف نبت:  والنفل". ولدھا

 بست األنبياء على فضلت: " وسلم عليه هللا صلى قال. غيرھا على محرما كان مما األمة لھذه هللا أحل فيما زيادة ألنھا ؛ نافلة

 :  عنترة قال. أنفسھا الغنائم:  واألنفال" . الغنائم لي وأحلت - وفيھا -

 األنفال سممقا عند ونعف...  القنا نروي الوغى احمر إذا إنا

 .الغنائم أي

 بغير أخذ أو المسلمين إلى الكافرين عن شد فيما محلھا:  األول:  أقوال أربعة على األنفال محل في العلماء واختلف:  الثالثة

 هللا رحمه مالك ومذھب. اإلمام يراه ما حسب ؛ الغنيمة رأس:  الرابع. الخمس خمس:  الثالث. الخمس محلھا:  الثاني. حرب

 من النفل ير لم وإنما ، نفل األخماس األربعة في وليس ، االجتھاد من يرى ما على ، الخمس من اإلمام مواھب نفالاأل أن

 هللا صلى قال. معينين غير وأھله. اإلمام اجتھاد إلى قسمه مردود والخمس ، الموجفون وھم معينون أھلھا ألن الغنيمة رأس

 ، أحد حق من النفل يكون أن ھذا بعد يمكن فلم" . عليكم مردود والخمس الخمس إال عليكم هللا أفاء مما لي ما: " وسلم عليه

 من ذلك أن عنه روي وقد مذھبه من المعروف ھو ھذا. الخمس وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حق من يكون وإنما

 رسول بعث:  قال مالك رواه ، عمر ابن حديث الخالف وسبب. حنيفة وأبي والشافعي المسيب ابن قول وھو. الخمس خمس

 بعيرا ونفلوا ؛ بعيرا عشر أحد أو بعيرا عشر اثني سھمانھم وكانت ، كثيرة إبال فغنموا نجد قبل سرية وسلم عليه هللا صلى هللا

 رواه فإنه مسلم بن الوليد إال الموطأ رواة جماعة ذلك على وتابعه ، عنه يحيى رواية في الشك على مالك رواه ھكذا. بعيرا

 بن الوليد وذكر. يشك ولم. بعيرا بعيرا ونفلوا ، بعيرا عشر اثني سھمانھم فكانت:  فيه فقال ، عمر ابن عن نافع عن مالك عن

 قبل جيش في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا:  قال عمر ابن عن نافع عن حمزة أبي بن شعيب عن نافع بن والحكم مسلم

 سھمان فكان -  فيھا خرج ممن فكنت:  الوليد رواية في -  الجيش من سرية وانبعثت - آالف أربعة:  الوليد رواية في -  نجد

. داود أبو ذكره ؛ بعيرا عشر ثالثة سھمانھم فكان ؛ بعيرا بعيرا السرية أھل ونقل ؛ بعيرا عشر اثني ، بعيرا عشر اثني الجيش

 مثال عشرة كانوا أھلھا أن على نزلت لو السرية ھذه أن نهوبيا. الخمس جملة من يكون إنما النفل إن:  يقول من بھذا فاحتج

 واحد لكل وجب عشرة على قسمت ، وعشرون مائة لھم وصار ثالثين خمسھا منھا أخرج ، وخمسين مائة غنيمتھم في أصابوا

 فإذا. أبعرة عشرة يهف يكون ال الثالثين خمس ألن ؛ بعيرا بعيرا الخمس من القوم أعطي ثم ، بعيرا عشر اثنا ، بعيرا عشر اثنا

 يكون أن جائز:  قال بأن الخمس خمس من كان ذلك إن:  قال من واحتج. وأزيد واأللف للمائة ما عرفت للعشرة ما عرفت

 مسلم روى ما ھذا يعضد ومما. العروض تلك من البعير قيمة البعير يبلغه لم من فأعطى ، اإلبل غير ومتاع تباع ثياب ھناك

 القسم، قبل نفلھم األمير أن الحديث ھذا في إسحاق بن محمد وذكر. الحديث ؛ وغنما إبال فأصبنا:  يثالحد ھذا طرق بعض في

 عمر أبو قاله ؛ حفاظ ألنھم أولى خالفه روى من وقول. مالك قول خالف وھو ، الغنيمة رأس من النفل يكون أن يوجب وھذا

 زادھم فإن:  األوزاعي قال. العلماء من الجمھور قول وھو ؛ لثالث من بأكثر ينفل ال:  واألوزاعي مكحول وقال. هللا رحمه

 .اإلمام يتجاوزه ال حد النفل في ليس:  الشافعي وقال. الخمس من ذلك ويجعل لھم فليف
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 أن فغنمت العسكر من خرجت إذا السرية أن نافع عن شعيب عن والحكم الوليد ذكره ما على عمر ابن حديث ودل:  الرابعة

 . والحمد ، فيه العلماء يختلف ولم ، نافع عن شعيب غير الحديث في يذكره لم وحكم مسألة وھذه. ھمشركاؤ العسكر

 ، كذا فله كذا موضع إلى بلغ ومن ، كذا فله الحصن من كذا ھدم من:  القتال قبل يقول اإلمام في العلماء واختلف:  الخامسة

 ال وكان. الدنيا على قتال ھو:  وقال. كرھه أنه مالك عن فروي. ضريھمي ؛ كذا فله بأسير جاء ومن ، كذا فله برأس جاء ومن

 .به بأس وال جائز ذلك:  الثوري قال. يجيزه

 قتيال قتل من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال بدر يوم كان لما:  قال عباس ابن حديث من مرفوعا المعنى ھذا جاء وقد:  قلت

 .بطوله لحديثا" . كذا فله أسيرا أسر ومن كذا فله

 الشبان فتسارع" . كذا فله وكذا كذا مكان وأتى وكذا كذا فعل من: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه عكرمة رواية وفي

 ردءا كنا فقد ، دوننا به تذھبون ال:  األشياخ لھم فقال لھم جعل ما يطلبون الشبان جاء لھم فتح فلما ؛ الرايات مع الشيوخ وثبت

 لجرير قال أنه الخطاب بن عمر عن وروي. أيضا إسحاق بن إسماعيل ذكره} َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحوا{:  تعالى هللا فأنزل ؛ لكم

. وسبي؟ أرض كل من الخمس بعد الثلث ولك الكوفة تأتي أن لك ھل:  الشأم يريد وھو قومه في عليه قدم لما البجلي عبدهللا بن

 الخمس بعد والنفل ، الغنيمة جملة من الخمس ورأوا. وغيرھم حيوة وابن ومكحول وزاعياأل:  الشأم فقھاء جماعة بھذا وقال

 الغنيمة جھة من نفل ال أن على اليوم والناس:  عبيد أبو قال. عبيد وأبو وأحمد إسحاق قال وبه ؛ العسكر أھل بين الغنيمة ثم

 ، مضى نزل فإن. ابتداء يريد:  سحنون قال. ثلثه فلكم أخذتم ما:  لسرية اإلمام يقول أن يجوز ال:  مالك وقال. تخمس حتى

 نزل فإن ، يجوز ال فھذا ؛ فيه عليكم خمس فال أخذتم ما لسرية اإلمام قال إذا:  سحنون وقال. الباقي في أنصباؤھم ولھم

 .يمضى وال يجوز ال شاذ حكم ھذا ألن رددته؛

 اإلمام ينفل أن العلماء بعض ومنع. والسيف والفرس كالعمامة يظھر ما إال اإلمام ينفل أال هللا رحمه مالك واستحب:  السادسة

 .أعلم وهللا ، اآلية ومقتضى عمر لقول الصحيح وھو. شيء كل من جائز النفل:  بعضھم وقال. ونحوه لؤلؤا أو فضة أو ذھبا

قُوا{:  تعالى قوله:  السابعة َ  َفاتَّ :  الدعاء في هللا أمر على مجتمعين كونوا أي ، واإلصالح بالتقوى أم} َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحوا هللاَّ

 النفوس مالت أو ، اختالف بينھم شجر بأنه التصريح على ھذا فدل. االجتماع بھا يقع التي الحال أي ، البين ذات أصلح اللھم

. بينكم ذات وأصلحوا ، الكموأفع ، أقوالكم في هللا اتقوا أي ، التقوى معنى وتقدم. الحديث في منصوص ھو كما ؛ التشاح إلى

َ  َوأَِطيُعوا{  بمعنى} إِنْ {:  وقيل. ذكرنا ما يمتثل أن المؤمن سبيل إن أي} ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {. ونحوھا الغنائم في} َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 .}إذْ {

َما{ 3 - 2:  اآليتان ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ ُ  َوِجلَتْ  هللاَّ ً  َزاَدْتُھمْ  آَياُتهُ  َعلَْيِھمْ  ُتلَِيتْ  َوإَِذا وُبُھمْ قُل ِھمْ  َوَعلَى إِيَمانا لُونَ  َربِّ  ، َيَتَوكَّ
الةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ  ا الصَّ  }ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ

ً  اْلُمْؤِمُنونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ { 4:  اآلية ِھمْ  ِعْندَ  َدَرَجاتٌ  لَُھمْ  َحّقا  }َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  فَِرةٌ َوَمغْ  َربِّ

 - :  مسائل ثالث فيه
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. الغنيمة تلك قسمة من به أمر فيما وسلم عليه هللا صلى الرسول طاعة إلزام على تحريض اآلية ھذه:  العلماء قال:  األولى

 ؛ وموجال جال وجل والمصدر. سيبويه حكاه ، وييجل وييجل وياجل يوجل وجل:  لغات أربع مستقبله وفي. الخوف:  والوجل

 الواو القرآن ولغة. قبلھا ما لفتحة ألفا الواو جعل المستقبل في ياجل:  قال فمن. واالسم للموضع" بالكسر" موجله وھذا. بالفتح

 ونحن ، إيجل أنا:  يقولون فإنھم ، أسد بني لغة على فھي الياء بكسر} َييجل{:  قال ومن]. 53:  الحجر[} َتْوَجلْ  ال َقالُوا{

 تكسر ولم ، يعلم في فتحوھا كما الياء فتح ولكنه ، اللغة ھذه على بناه} َيْيجل{:  قال ومن. بالكسر كلھا ؛ تيجل وأنت نيجل،

 صارت} إيَجلْ { منه واألمر. باألخرى الياءين إحدى لتقوي} ييجل{ في وكسرت. الياء على الكسر الستثقالھم يعلم في الياء

 في السدي عن سفيان وروى. وجلة ولكن:  وجالء:  المؤنث في يقال وال. ألوجل منه إني:  وتقول. قبلھا ما الكسرة ياء الواو

ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ {:  وعز جل قوله  .قلبه ووجل ، هللا اتق:  له قيل مظلمة يظلم أن أراد إذا:  قال} قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ

 بين وكأنھم ، لربھم ومراعاتھم إيمانھم لقوة وذلك. ذكره عند والوجل بالخوف اآلية ھذه في المؤمنين تعالى هللا وصف:  الثانية

ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ . اْلُمْخِبِتينَ  َوَبشِّرِ { اآلية ھذه ونظير. يديه  ِبِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َوَتْطَمِئنُّ {:  وقال]. 35 ، 34:  الحج[} قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ

 بين هللا جمع وقد. تناقض فال ؛ هللا عذاب من الفزع:  والوجل. القلب وثقة المعرفة كمال إلى يرجع فھذا]. 28:  الرعد[} هللاَِّ 

ُ { قوله في المعنيين لَ  هللاَّ ً  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ ً  ِكَتابا ُھمْ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  ُجلُودُ  ِمْنهُ  َتْقَشِعرُّ  َمَثاِنيَ  ُمَتَشاِبھا  إِلَى َوقُلُوُبُھمْ  ُھمْ ُجلُودُ  َتلِينُ  ُثمَّ  َربَّ

 الخائفين ، با العارفين حالة فھذه. هللا يخافون كانوا وإن هللا إلى اليقين حيث من نفوسھم تسكن أي]. 23:  الزمر[} هللاَِّ  ِذْكرِ 

. الحمير قنھا يشبه الذي النھاق ومن والزئير الزعيق من الطغام والمبتدعة العوام جھال يفعله كما ال ؛ وعقوبته سطوته من

 ، با المعرفة في أصحابه حال وال الرسول حال تساوي أن تبلغ لم:  وخشوع وجد ذلك أن وزعم ذلك تعاطى لمن فيقال

 هللا وصف ولذلك. هللا من خوفا والبكاء هللا عن الفھم المواعظ عند حالھم فكانت ذلك ومع ؛ لجالله والتعظيم ، منه والخوف

ُسولِ  إِلَى أُْنِزلَ  َما َسِمُعوا َوإَِذا{:  فقال كتابه وتالوة ذكره سماع عند المعرفة أھل أحوال ْمعِ  ِمنَ  َتفِيضُ  أَْعُيَنُھمْ  َتَرى الرَّ ا الدَّ  ِممَّ

َنا َيقُولُونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرفُوا ا َربَّ اِھِدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمنَّ  كذلك يكن لم ومن. مقالھم وحكاية حالھم وصف فھذا]. 83:  المائدة[} الشَّ

 ؛ حاال أخسھم من فھو والجنون المجانين أحوال تعاطى ومن ، فليستن مستنا كان فمن ؛ طريقتھم على وال ھديھم على فليس

 ذات فخرج ، المسألة في أحفوه حتى وسلم عليه هللا صلى النبي سألوا الناس أن مالك بن أنس عن مسلم روى. فنون والجنون

 أرموا القوم ذلك سمع فلما" . ھذا مقامي في دمت ما لكم بينته إال شيء عن تسألوني ال سلوني: " فقال المنبر فصعد يوم

 وذكر. يبكي ثوبه في رأسه الف إنسان كل فإذا وشماال يمينا ألتفت فجعلت:  أنس قال. حضر قد أمر يدي بين يكون أن ورھبوا

 ذرفت بليغة موعظة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا:  قال سارية بن العرباض عن وصححه الترمذي وروى. الحديث

 .قمنا وال زفنا وال رقصنا وال زعقنا:  يقل ولم. الحديث. القلوب منھا ووجلت ، العيون منھا

ً  َزاَدْتُھمْ  آَياُتهُ  َعلَْيِھمْ  ُتلَِيتْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله:  الثالثة  فمن ؛ أمس إيمان لىع زيادة الساعة ھذه إيمان فإن. تصديقا أي} إِيَمانا

 مضى وقد ؛ واألدلة اآليات بكثرة الصدر انشراح زيادة ھو:  وقيل. تقدم ما إلى بالنسبة تصديق زيادة فھو وثالثا ثانيا صدق

لُونَ  َربِِّھمْ  َوَعلَى{". عمران آل" في المعنى ھذا ا الةَ الصَّ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ {. أيضا" عمران آل" في التوكل معنى تقدم} َيَتَوكَّ  َوِممَّ

 :  تعالى قوله". البقرة" سورة في تقدم} ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ 
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ً  اْلُمْؤِمُنونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ {  عليه قال وقد ؛ حقيقة حق لكل أن على ھذا ودل. وباطنھم ظاھرھم اإليمان في استوى الذي أي} َحّقا

 فقال ؟ أنت أمؤمن ؛ سعيد أبا يا:  فقال الحسن رجل وسأل. الحديث ؟" إيمانك حقيقة فما حقيقة حق لكل إن: " لحارثة السالم

. مؤمن به فأنا والحساب والبعث والنار والجنة ورسله وكتبه ومالئكته با اإليمان عن تسألني كنت فإن ، إيمانان اإليمان: له

َما{:  وتعالى تبارك هللا قول عن تسألني كنت وإن ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  اْلُمْؤِمُنونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  - قوله إلى - قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ

 ً  إشراف إلى تشير الحقيقة:  له قيل ؛ حقا با مؤمن أنا قال من:  الواسطي بكر أبو وقال. ال أم منھم أنا أدري ما فوهللا} َحّقا

 ، بالجنة له محكوما كان من الحقيقي المؤمن إن:  السنة أھل قاله ما كبذل يريد. فيھا دعواه بطل فقده فمن ؛ وإحاطة واطالع

 .صحيح غير حقا مؤمن بأنه فدعواه تعالى حكمته سر من ذلك يعلم لم فمن

ً  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  َبْيتِكَ  ِمنْ  َربُّكَ  أَْخَرَجكَ  َكَما{ 5:  اآلية  }لََكاِرُھونَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َفِريقا

 أخرجك كما لك ثابتة األنفال أي ؛ نصب موضع في الكاف:  الزجاج قال} ِباْلَحقِّ  َبْيِتكَ  ِمنْ  َربُّكَ  أَْخَرَجكَ  َكَما{:  تعالى قوله

 ؛ كرھوا وإن شئت من ونفل الغنائم في ألمرك امض:  والمعنى. بالحق بيتك من ربك إخراجك مثل أي. بالحق بيتك من ربك

. شيء بغير الناس أكثر يبقى:  قال شيئا بأسير أتى من لكل جعل حين وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال الصحابة بعض ألن

 بمعنى فالكاف ؛ أخرجك والذي أي ، قسم ھو:  عبيدة أبو قال. أيضا الفراء وقال. ذكرنا كما نصب} َكَما{ في الكاف فموضع

 وقال قال. بالحق بيتك من ربك أخرجك كما حقا ونالمؤمن ھم أولئك المعنى:  مسعدة بن سعيد وقال. الذي بمعنى وما ، الواو

 ورسوله هللا أطيعوا المعنى:  عكرمة وقال. بينكم ذات وأصلحوا هللا فاتقوا} ِباْلَحقِّ  َبْيِتكَ  ِمنْ  َربُّكَ  أَْخَرَجكَ  َكَما{ العلماء بعض

 ھذا أي. كريم ورزق ومغفرة ربھم عند درجات لھم:  المعنى} َدَرَجاتٌ  لَُھمْ { بقوله متعلق} أَْخَرَجكَ  َكَما{:  وقيل. أخرجك كما

 ؛ لك وأوفى بعدوك وأظفرك. وعدك فأنجزك ؛ له الواجب بالحق بيتك من ربك أخرجك كما اآلخرة في حق للمؤمنين الوعد

ُ  َيِعُدُكمُ  َوإِذْ {:  وجل عز قال ألنه اِئَفَتْينِ  إِْحَدى هللاَّ َھا الطَّ  ما ينجزكم كذا الدنيا في الوعد ھذا أنجز فكما]. 7:  األنفال[} لَُكمْ  أَنَّ

 ، سبيل على ومخرجه ، التشبيه كاف} َكَما{ في الكاف:  وقيل. واختاره النحاس ذكره حسن قول وھذا. اآلخرة في به وعدكم

 اآلن فخذھم ، علتك وأزحت وقويتك فأمددتك مددا وسألت فاستضعفوك أعدائي إلى وجھتك كما:  لعبده القائل كقول ؛ المجازاة

 ربك أخرجك كما:  فقال. عليه فاشكرني إليك أحسنت وكما. وكذا كذا فاعمل الرزق عليك وأجريت كسوتك وكما. بكذا فعاقبھم

 من عليكم وأنزل ، به ليطھركم ماء السماء من وأنزل - معه ومن إياه به يعني - منه أمنة النعاس وغشاكم بالحق بيتك من

 بالمالئكة" وأمددتكم ، عللكم أزحت قد:  يقول كأنه. بنان كل منھم وأضربوا األعناق فوق فاضربوا ؛ مردفين مالئكة السماء

ً  َوإِنَّ {. أعلم وهللا. الباطل وإبطال الحق إحقاق في هللا مراد لتبلغوا ؛ المقتل وھو ، المواضع ھذه منھم فاضربوا  ِمنَ  َفِريقا

 .وديارھم أموالھم وترك مكة ترك لكارھون أي} لََكاِرُھونَ  اْلُمْؤِمِنينَ 

َما َتَبيَّنَ  َما َبْعدَ  اْلَحقِّ  فِي ُيَجاِدلُوَنكَ { 6:  اآلية  }َيْنُظُرونَ  َوُھمْ  اْلَمْوتِ  إِلَى ُيَساقُونَ  َكأَنَّ

 معھم يكن ولم القتالب وأمرھم العير وفات العير إلى ندبھم لما قولھم:  مجادلتھم} َتَبيَّنَ  َما َبْعدَ  اْلَحقِّ  فِي ُيَجاِدلُوَنكَ {:  تعالى قوله

 ال أنك لھم} َتَبيَّنَ  َما َبْعدَ {.  القتال في أي} اْلَحقِّ  فِي{ ومعنى. العدة ألخذنا بالقتال أخبرتنا لو:  وقالوا عليھم ذلك شق أھبة كبير

 أھل من بد فال العير فات وإذ ، مكة بأھل أو بالعير الظفر إما وعدھم هللا أن لھم تبين ما بعد:  وقيل. هللا بإذن إال بشيء تأمر
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َما{. لمجادلتھم اإلنكار الكالم فمعنى. بھم والظفر مكة  أن يعلمون أي} َيْنُظُرونَ  َوُھمْ {. القوم للقاء كراھة} اْلَمْوتِ  إِلَى ُيَساقُونَ  َكأَنَّ

َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ {:  تعالى هللا قال ؛ بھم واقع ذلك  .يعلم أي] 40:  النبأ[} َيَداهُ  َقدَّ

ُ  َيِعُدُكمُ  َوإِذْ { 8 -  7:  اآليتان ائَِفَتْينِ  إِْحَدى هللاَّ َھا الطَّ ونَ  لَُكمْ  أَنَّ ْوَكةِ  َذاتِ  َغْيرَ  أَنَّ  َوَتَودُّ ُ  َوُيِريدُ  لَُكمْ  َتُكونُ  الشَّ  اْلَحقَّ  ُيِحقَّ  أَنْ  هللاَّ
 }اْلُمْجِرُمونَ  َكِرهَ  َولَوْ  اْلَباِطلَ  َوُيْبِطلَ  قَّ اْلحَ  لُِيِحقَّ  ، اْلَكافِِرينَ  َدابِرَ  َوَيْقَطعَ  بَِكلَِماتِهِ 

ُ  َيِعُدُكمُ  َوإِذْ {:  تعالى قوله اِئَفَتْينِ  إِْحَدى هللاَّ َھا الطَّ َھا{. ثان مفعول نصب موضع في}إِْحَدى}{ لَُكمْ  أَنَّ  أيضا نصب موضع في} لَُكمْ  أَنَّ

ونَ {. }إِْحَدى{ من بدال ْوَكةِ  َذاتِ  ْيرَ غَ  أَنَّ { تحبون أي} َوَتَودُّ :  والشوكة. الحد ذات غير أي:  عبيدة أبو قال} لَُكمْ  َتُكونُ  الشَّ

 تودون أي. السالح شاكي:  فيقال يقلب ثم. السالح حديد أي ، السالح شائك رجل ومنه ؛ حد له الذي النبت:  والشوك. السالح

ُ  َوُيِريدُ {. اجالزج عن ؛ حرب فيھا وال سالح معھا ليس التي بالطائفة تظفروا أن  يظھر أن أي} ِبَكلَِماِتهِ  اْلَحقَّ  ُيِحقَّ  أَنْ  هللاَّ

 نبيه وعد فإنه ؛ بوعده أي} ِبَكلَِماِتهِ {. الباطل أشبه يظھر لم إذا إنه حيث من له تحقيق إظھاره ولكن ، أبدا حق والحق. اإلسالم

ا ْبَرىاْلكُ  اْلَبْطَشةَ  َنْبِطشُ  َيْومَ {:  فقال" الدخان" سورة في ذلك :  وقال. وأصحابه جھل أبي من أي] 16:  الدخان[} ُمْنَتقُِمونَ  إِنَّ

ينِ  َعلَى لُِيْظِھَرهُ {  أي} اْلَكافِِرينَ  َداِبرَ  َوَيْقَطعَ {. تجاھدوھم أن إياكم ؛ بأمره أي} ِبَكلَِماِتهِ {:  وقيل]. 33:  التوبة. [}ُكلِّهِ  الدِّ

 إحقاق أن كما ؛ إعدامه وإبطاله. الكفر أي} اْلَباِطلَ  َوُيْبِطلَ {. ويعزه اإلسالم دين يظھر أي} اْلَحقَّ  لُِيِحقَّ {. بالھالك يستأصلھم

 .} اْلُمْجِرُمونَ  َكِرهَ  َولَوْ {]. 18:  األنبياء[} َزاِھقٌ  ُھوَ  َفإَِذا َفَيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعلَى ِباْلَحقِّ  َنْقِذفُ  َبلْ { إظھاره الحق

ُكمْ  ْسَتِغيُثونَ تَ  إِذْ { 10 - 9:  اآليتان ُكمْ  أَنِّي لَُكمْ  َفاْسَتَجابَ  َربَّ ُ  َجَعلَهُ  َوَما ، ُمْرِدفِينَ  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  بِأَْلفٍ  ُمِمدُّ  ُبْشَرى إاِلَّ  هللاَّ
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّْصرُ  َوَما قُلُوُبُكمْ  بِهِ  َولَِتْطَمئِنَّ  َ  إِنَّ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 والغواث الغوث واالسم. واغوثاه:  قال الرجل غوث. والنصر الغوث طلب:  االستغاثة} َربَُّكمْ  َتْسَتِغيُثونَ  إِذْ {:  الىتع قوله

:  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن مسلم وروى. الجوھري عن ؛ الغياث واالسم ؛ فأغثته فالن واستغاثني. والغواث

 فاستقبل ؛ رجال عشر وسبعة ثالثمائة وأصحابه ألف وھم المشركين إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نظر بدر يوم كان لما

 اللھم. وعدتني ما ائتني اللھم. وعدتني ما لي أنجز اللھم: " بربه يھتف فجعل ، يديه مد ثم ، القبلة وسلم عليه هللا صلى هللا نبي

 عن رداؤه سقط حتى القبلة مستقبل يديه مادا بربه يھتف زال افم" . األرض في تعبد ال اإلسالم أھل من العصابة ھذه تھلك إن

 سينجز فإنه ، ربك مناشدتك كفاك ، هللا نبي يا:  وقال ورائه من التزمه ثم ، منكبيه على فألقاه رداءه فأخذ بكر أبو فأتاه. منكبيه

ُكمْ  َتْسَتِغيُثونَ  إِذْ {:  تعالى هللا فأنزل. وعدك ما لك ُكمْ  أَنِّي ُكمْ لَ  َفاْسَتَجابَ  َربَّ . بالمالئكة هللا فأمده} ُمْرِدفِينَ  اْلَمالِئَكةِ  ِمنَ  بِأَْلفٍ  ُمِمدُّ

 أھيب وذلك ، فرقة بعد فرقة تأتي ، متتابعين أي ، فاعل اسم بالكسر والباقون. نافع قراءة الدال بفتح} ُمْرَدفِينَ {. الحديث وذكر

 أنزلوا أي ، المالئكة من بألف أردفوا بدر يوم قاتلوا الذين الناس ألن ؛ فاعله سمي لم ما على الدال بفتح} ُمْرَدفين{و. العيون في

ُكمْ { في المنصوب الضمير من حال ھو:  وقيل. أللف نعت الدال بفتح فمردفين. الكفار على لمعونتھم إليھم  ممدكم أي. } ُمِمدُّ

 يكون أن عبيد أبو وأنكر. واحد وأردفني ردفني أن يدةعب أبو وحكى. مجاھد مذھب وھذا ؛ المالئكة من بألف إردافكم حال في

اِدَفةُ  َتْتَبُعَھا{:  وجل عز هللا لقول قال ؛ ردف بمعنى أردف : وغيرھما ومكي النحاس قال. المردفة يقل ولم] 7:  النازعات[} الرَّ

 ما على الفتح معنى فيھا وألن ، بعضا بعضھم أردف أي. يفسرون القراءة ھذه على التأويل أھل ألن ؛ أولى الدال كسر وقراءة
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فين{ بعضھم وقرأ:  سيبويه قال. القراء أكثر عليه وألن ، عبيدة أبو حكى فين{ وبعضھم. الدال وشد الراء بفتح} ُمَردَّ } ُمِردَّ

فين{ وبعضھم. الراء بكسر  سيبويه عند تقديرھا األولى فالقراءة. الثالث القراءات في مشددة مكسورة والدال. الراء بضم} ُمُردَّ

. الساكنين اللتقاء الراء فيھا كسرت والثانية. ساكنان يلتقي لئال الراء على حركتھا وألقى ، الدال في التاء أدغم ثم ، مرتدفين

:  الجحدري وعاصم محمد بن جعفر وقرأ. ھذا يا ورد ورد رد:  تقول كما ؛ الميم لضمة إتباعا الثالثة في الراء وضمت

. وقتالھم وسيماھم المالئكة نزول ذكر" عمران آل" في مضى وقد. }بألف{ أيضا وعنھما. وأفلس فلس لمث ؛ ألف جمع} بآلف{

ُ  َجَعلَهُ  َوَما{:  قوله معنى في القول فيھا وتقدم  اإلرداف يكون أن ويجوز. اإلمداد والمراد]. 126:  عمران آل[} ُبْشَرى إاِلَّ  هللاَّ

 العدد بكثرة انتفع لما نصره لوال أي ؛ المالئكة من ال وعز جل عنده من النصر أن على نبه} هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّْصرُ  َوَما{.

 .بالحجة ويكون بالسيف يكون هللا عند من والنصر. بالمالئكة

يُكمُ  إِذْ { 11:  اآلية لُ  ِمْنهُ  أََمَنةً  النَُّعاسَ  ُيَغشِّ َماءِ  ِمنَ  َعلَْيُكمْ  َوُيَنزِّ َرُكمْ لُِيطَ  َماءً  السَّ ْيَطانِ  ِرْجزَ  َعْنُكمْ  َوُيْذِھبَ  بِهِ  ھِّ  َعلَى َولَِيْربِطَ  الشَّ
 }اأْلَْقَدامَ  ِبهِ  َوُيَثبِّتَ  قُلُوبُِكمْ 

 ذكره لتقدم وجل عز هللا إلى الفعل إلضافة حسنة وھي ، المدينة أھل قراءة وھي. مفعوالن} النَُّعاسَ  ُيْغِشيُكمُ  إِذْ {:  تعالى قوله

 .}هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّْصرُ  َماوَ {:  قوله في

لُ { بعده وألن  ابن وقرأ. الكالم ليتشاكل وجل عز هللا إلى يضاف اإلغشاء فكذلك. وجل عز هللا إلى الفعل فأضاف} َعلَْيُكمْ  َوُيَنزِّ

ً  أََمَنةً { دليله. النعاس إلى الفعل بإضافة} النعاسُ  َيْغَشاُكمُ { عمرو وأبو كثير  قرأ من قراءة في] 154:  عمران آل[} ْغَشىيَ  ُنَعاسا

 وقرأ. القوم يغشى الذي ھو النعاس أن فأخبر ؛ النعاس ھي واألمنة. األمنة إلى أو النعاس إلى الفعل فأضاف ؛ بالتاء أو بالياء

يُكم{ الباقون  هللا قال ؛ وأغشى غشى بمعنى لغتان ، نافع قراءة معنى على بالنصب} النعاسَ {. الشين وشد الغين بفتح} ُيَغشَّ

اَھا{:  وقال]. 9:  يس[} َفأَْغَشْيَناُھمْ {:  تعالى َما{:  وقال]. 54:  النجم[} َغشَّى َما َفَغشَّ  قال]. 27:  يونس[} ُوُجوُھُھمْ  أُْغِشَيتْ  َكأَنَّ

 ، النعاس يغشيھم الذي فھو ، } ِمْنهُ { في والھاء} ِمْنهُ  أََمَنةً { بعده ألن ؛ النعاس ونصب والتشديد الياء ضم واالختيار:  مكي

. سواء كلھا ؛ وأمانا وأمنا أمنة أمن:  يقال ؛ مصدر أو أجله من مفعول} أََمَنةً {و العدو من أمنة:  وقيل. عليه األكثر وألن

 بين كان ما مع عجيبا النوم فكان ؛ غدھا من القتال كان التي الليلة في النعاس ھذا وكان. يخاف ال الذي اآلمن حالة والنعاس

 على المقداد غير بدر يوم فارس فينا كان ما:  قال عنه هللا رضي علي وعن. جأشھم ربط هللا ولكن ، المھم األمر من أيديھم

 ذكره ؛ أصبح حتى ويبكي يصلي شجرة تحت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إال نائم إال فينا وما رأيتنا ولقد ، أبلق فرس

. الغد من القتال على باالستراحة قواھم أن:  أحدھما:  وجھان الليلة ھذه في بالنوم عليھم هللا متنانا وفي:  الماوردي. البيھقي

. الصفين التقاء حال في غشاھم:  وقيل. مسھر والخوف ، منيم األمن:  يقال كما ؛ قلوبھم من الرعب بزوال أمنھم أن:  الثاني

 ".عمران آل" في أحد يوم في ھذا مثل مضى وقد

لُ {:  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  َعلَْيُكمْ  َوُيَنزِّ ْيَطانِ  ِرْجزَ  َعْنُكمْ  َوُيْذِھبَ  ِبهِ  لُِيَطھَِّرُكمْ  َماءً  السَّ } اأْلَْقَدامَ  ِبهِ  َوُيَثبِّتَ  قُلُوِبُكمْ  َعلَى َولَِيْرِبطَ  الشَّ

 الكفار أن:  الزجاج وحكى. النعاس قبل المطر كان:  نجيح أبي ابن وقال. المطر قبل كان النعاس أن على يدل القرآن ظاھر

 وصلوا وأجنبوا وعطشوا نفوسھم فوجست ، لھم ماء ال المؤمنون وبقى ، عليه فنزلوا بدر ماء إلى المؤمنين سبقوا بدر يوم
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 .الماء على والمشركون ھذه وحالنا رسول وفينا هللا أولياء أنا نزعم:  إليھم الشيطان بإلقاء نفوسھم في بعضھم فقال ؛ كذلك

 التي السبخة وتلبدت الظھر وسقوا وتطھروا فشربوا ؛ األودية سالت حتى رمضان من عشرة السابعة بدر ليلة المطر هللا فأنزل

 بدر؛ إلى وصولھم قبل كانت األحوال ھذه إن:  قيل وقد. القتال وقت المسلمين أقدام فيھا ثبتت حتى المشركين وبين بينھم كانت

 هللا صلى هللا رسول أخبر لما عباس ابن قال:  اختصاره وھذا. وغيره سيرته في إسحاق ناب ذكره الذي وھو ، أصح وھو

 أن هللا لعل إليھم فأخرجوا األموال فيھا قريش عير ھذه: " وقال إليھم المسلمين ندب الشأم من مقبل أنه سفيان بأبي وسلم عليه

 من على يلوي ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأسرع ، الخروج وكرھوا قوم وثقل ؛ خف من معه فانبعث:  قال" ينفلكموھا

  .وأنصاري مھاجري من أصحابه من عشر وثالثة ثالثمائة في فسار ، ظھره غاب من ينتظر وال ، تعذر

 وخرج. ومائتين وأربعين نيفا األنصار وكان ، وثمانين نيفا بدر يوم المھاجرون كان:  قال عازب بن البراء عن البخاري وفي

 طالوت أصحاب عدد على ، عشر وبضعة ثالثمائة كانوا وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب أن نتحدث كنا:  قال عنه ضاأي

 - بدر إلى يعني -  فخرجنا:  قال األنصاري أيوب أبي عن البيھقي وذكر. مؤمن إال معه جاوز وما ، النھر معه جاوزوا الذين

 فأخبرنا ، رجال عشر وثالثة ثالثمائة نحن فإذا ففعلنا ، نتعاد أن وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أمرنا يومين أو يوما سرنا فلما

 الناس ظن وقد:  إسحاق ابن قال" .  طالوت أصحاب عدة: " وقال هللا وحمد بذلك فسر ، بعدتنا وسلم عليه هللا صلى النبي

 يتجسس الحجاز من دنا حين سفيان أبو وكان. دادھماستع يكثر فلم حربا يلقى ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بأجمعھم

 صلى هللا رسول محمدا أن الركبان بعض من خبرا أصاب حتى ، الناس أموال على تخوفا الركبان من لقي من ويسأل األخبار

 يأتي نأ وأمره ، مكة إلى وبعثه الغفاري عمرو بن ضمضم واستأجر ذلك عند فحذر ؛ الناس لكم استنفر قد وسلم عليه هللا

 أھل فخرج. ضمضم ففعل ؛ أصحابه في لھا عرض قد وسلم عليه هللا صلى محمدا أن ويخبرھم أموالھم إلى يستنفرھم قريشا

 ليمنعوا بخروجھم قريش عن الخبر وأتاه ، أصحابه في وسلم عليه هللا صلى النبي وخرج ، ذلك نحو أو رجل ألف في مكة

 بن المقداد قام ثم ، فأحسن فقال عمر وقام ، فأحسن فقال بكر أبو فقام ، الناس سلمو عليه هللا صلى النبي فاستشار ؛ عيرھم

ا َفَقاِتال َوَربُّكَ  أَْنتَ  َفاْذَھبْ { إسرائيل بنو قالت كما نقول ال وهللا ، معك فنحن هللا أمرك لما امض ، هللا رسول يا:  فقال عمرو  إِنَّ

 - الغماد برك إلى سرت لو بالحق بعثك والذي ، مقاتلون معكم إنا فقاتال وربك أنت ذھبا ولكن] 24:  المائدة[} َقاِعُدونَ  َھاُھَنا

 علي أشيروا: " قال ثم. بخير له ودعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بذلك فسر ؛ دونه من معك لجالدنا -  الحبشة مدينة يعني

 حتى ذمامك من برآء إنا ، هللا رسول يا:  قالوا بالعقبة يعوهبا حين وكانوا ، الناس عدد أنھم وذلك. األنصار يريد" الناس أيھا

 هللا صلى هللا رسول فكان. ونساءنا وأبناءنا أنفسنا منه نمنع مما نمنعك ، ذممنا في فأنت إلينا وصلت فإذا ، ديارنا إلى تصل

. بالدھم بغير عدو إلى بھم يسير أن عليھم ليس وأنه ، بالمدينة إال نصرته عليھا أن ترى األنصار تكون أال يتخوف وسلم عليه

 اليوم ذلك في جميعا تكلما أنھما ويمكن ، عبادة بن سعد وقيل - معاذ بن سعد كلمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذلك قال فلما

 بك آمنا قد إنا:  فقال" أجل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ األنصار معشر تريدنا كأنك ، هللا رسول يا:  فقال -

 هللا رسول فقال. معك لخضناه فخضته البحر ھذا بنا استعرضت لو بالحق بعثك فوالذي ، هللا أمرك لما فامض ، واتبعناك

 وسبق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فمضى". القوم مصارع إلى أنظر فكأني هللا بركة على امضوا: " وسلم عليه هللا صلى

 دھس لھم شد ما إال المسلمين منه يصب ولم ، عليھم هللا أنزله عظيم مطر إليه السبق من شاقري ومنع. بدر ماء إلى قريشا

 أدنى على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنزل. األرجل فيه تسوخ الذي اللين الرمل:  والدھس. المسير على وأعانھم الوادي
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 أرأيت ، هللا رسول يا:  له وقال ذلك بغير الجموح بن عمرو بن المنذر ابن الحباب عليه فأشار ، المدينة إلى بدر مياه من ماء

 ھو بل: " السالم عليه فقال ؟ والمكيدة والحرب الرأي ھو أم ، عنه نتأخر أو نتقدمه أن لنا فليس هللا أنزلكه أمنزال ، المنزل ھذا

 ما ونعور فننزله القوم من ماء أدنى إلى ابن فانھض ، بمنزل لك ليس ھذا إن ، هللا رسول يا:  فقال". والمكيدة والحرب الرأي

 ، رأيه من ذلك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاستحسن. يشربون وال فنشرب فنمأله حوضا عليه نبني ثم ، القلب من وراءه

 هللا وشفى ، نللمؤمني منھم وانتقم ، سبعين منھم وأسر سبعين المشركين من فقتل ، والمسلمين. نبيه هللا فنصر التقوا ثم. وفعله

 :  حسان يقول ذلك وفي. غيظھم من أصحابه وصدور السالم عليه رسوله صدر

 القشيب الورق في الوحي كخط...  بالكثيب زينب ديار عرفت

 سكوب منھمر الوسمي من...  جون وكل الرياح تداولھا

 الحبيب ساكنھا بعد يبابا...  وأمست خلقا ربعھا فأمسى

 الكئيب الصدر حرارة ورد. .. يوم كل التذكر عنك فدع

 الكذوب إخبار غير بصدق...  فيه عيب ال بالذي وخبر

 النصيب من المشركين في لنا...  بدر غداة اإلله صنع بما

 الغروب جنح أركانه بدت...  حراء جمعھم كأن غداة

 وشيب مردان الغاب كأسد...  بجمع منا فالقيناھم

 الحروب لفح في األعداء على...  وازروه قد محمد أمام

 الكعوب خاظي مجرب وكل...  مرھفات صوارم بأيديھم

 الصليب الدين في النجار بنو...  وازرتھا الغطارف األوس بنو

 بالجبوب تركنا قد وعتبة...  صريعا جھل أبا فغادرنا

 حسيب نسبوا إذا نسب ذوي...  رجال في تركنا قد وشيبة

 القليب في كباكب قذفناھم...  لما هللا رسول يناديھم

 بالقلوب يأخذ هللا وأمر...  حقا كان كالمي تجدوا ألم

 مصيب رأي ذا وكنت أصبت...  لقالوا نطقوا ولو ، نطقوا فما
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 :  مسائل ثالث وھنا

" خيارنا: " قال ؟" فيكم بدر أھل كيف: " وسلم عليه هللا صلى للنبي قال السالم عليه جبريل أن بلغني:  مالك قال:  األولى

 من الشريفة أفعالھا فللمالئكة. باألفعال ھو وإنما ، بالذوات ليس المخلوقات شرف أن على ھذا فدل". فينا كذلك مإنھ: "فقال

 ، الجھاد وأفضلھا ، لھا الشرع بتفضيل الطاعات وتتفاضل. بالطاعة باإلخالص أفعالنا ولنا. الدائم التسبيح على المواظبة

 .عليه كان اإلسالم بناء ألن ؛ بدر يوم الجھاد وأفضل

 مالك كره ما يرد وھو. حالل كسب ألنھا للغنيمة النفير جواز على العير ليلقى وسلم عليه هللا صلى النبي خروج ودل:  الثانية

 يقاتل من دون هللا سبيل في فھو العليا ھي هللا كلمة لتكون قاتل من أن جاء وما ، الدنيا على قتال ذلك:  قال إذ ؛ ذلك من

 عليه هللا صلى للنبي قالوا:  قال عباس ابن عن عكرمة وروى. حظ فيه للدين وليس وحده قصده كان إذا به يراد ، للغنيمة

 صلى النبي له فقال. ھذا يصلح ال:  األسرى في وھو العباس فناداه. شيء دونھا ليس ، بالعير عليك:  بدر من فرغ حين وسلم

 :  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. وعدك ما هللا أعطاك وقد ، الطائفتين ىإحد وعدك هللا ألن:  قال ؟" ولم: " وسلم عليه هللا

 .الحديث أثناء في ذلك فسمع ، بدر شأن من كان وبما وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب بحديث العباس ذلك وعلم" . صدقت"

 يا: " فقال فناداھم عليھم قام ثم ، ثالثا بدر قتلى ترك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن مسلم روى:  الثالثة

 ما وجدت قد فإني حقا ربكم وعد ما وجدتم قد أليس ربيعة بن شيبة يا ربيعة بن عتبة يا خلف بن أمية يا ھشام بن جھل أبا

 جيفوا؟ وقد يجيبون وأنى ، يسمعون كيف ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي قول عمر فسمع" . حقا ربي وعدني

 ، القليب في فألقوا فسحبوا بھم أمر ثم" . يجيبوا أن يقدرون ال ولكنھم منھم أقول لما بأسمع أنتم ما بيده نفسي والذي: " قال

 حكم به جرت ما على استبعاد} يسمعون{:  عمر وقول. جيفا فصاروا أنتنوا ومعناه ، والياء الجيم بفتح} جيفوا{. بدر قليب

 وال محض بعدم ليس الموت أن على يدل ما ھذا وفي. األحياء كسمع يسمعون بأنھم وسلم عليه هللا صلى النبي فأجابه. العادة

 قال. دار إلى دار من وانتقال حال وتبدل ، بينھما وحيلولة ، ومفارقته بالبدن الروح تعلق انقطاع ھو وإنما ، صرف فناء

 أخرجه. الحديث" نعالھم قرع ليسمع إنه أصحابه عنه وتولى قبره في وضع إذا الميت إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .الصحيح

 ربط على عائد ھو:  وقيل. تقوم كما ، الوادي دھس شد الذي الماء على عائد} ِبهِ { في الضمير} اأْلَْقَدامَ  ِبهِ  َوُيَثبِّتَ {:  تعالى قوله

 .الحرب موطن في والمعونة النصر عن عبارة األقدام تثبيت فيكون ؛ القلوب

ُتوا َمَعُكمْ  أَنِّي اْلَمالئَِكةِ  إِلَى َربُّكَ  ُيوِحي إِذْ { 12:  اآلية ْعبَ  َكَفُروا الَِّذينَ  قُلُوبِ  فِي َسأُْلقِي آَمُنوا الَِّذينَ  َفَثبِّ  َفْوقَ  َفاْضِرُبوا الرُّ
 }َبَنانٍ  ُكلَّ  ِمْنُھمْ  َواْضِرُبوا اأْلَْعَناقِ 

 العامل:  وقيل. الوقت ذلك األقدام به يثبت أي" يثبت ، إذ" في العامل} َمَعُكمْ  أَنِّي اْلَمالِئَكةِ  إِلَى َربُّكَ  ُيوِحي إِذْ {:  تعالى قوله

:  والمعنى ، نصب موضع في} َمَعُكمْ  أَنِّي اْلَمالِئَكةِ  إِلَى َربُّكَ  ُيوِحي إِذْ { اذكر:  التقدير يكون وقد. يوحي إذ وليربط أي} لِيربط{

ُتوا{. حرف عنده فھي أسكنھا ومن ، ظرف العين بفتح} َمَعُكمْ {. والمعونة بالنصر أي ، معكم بأني  بشروھم أي} آَمُنوا الَِّذينَ  َفَثبِّ

 سيروا:  ويقول الرجل صورة ، في الصف أمام يسير الملك فكان ؛ قتال غير من معھم الحضور أو معھم القتال أو بالنصر
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 تندر رؤوسا يرون فكانوا. اليوم ذلك قاتلت المالئكة أن" عمران آل" في تقدم وقد ؛ منھم هأن المسلمون ويظن. ناصركم هللا فإن

 التثبيت ھذا كان:  وقيل. حيزوم أقدم:  شخصه يرى وال قوله يسمع قائال بعضھم وسمع. يرونه ضارب غير من األعناق عن

 .مددا المالئكة نزول للمؤمنين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر

ْعبَ  َكَفُروا الَِّذينَ  قُلُوبِ  فِي َسأُْلقِي{:  تعالى هقول . للمالئكة أمر ھذا} اأْلَْعَناقِ  َفْوقَ  َفاْضِرُبوا{. بيانه عمران آل في تقدم} الرُّ

 رسول قال قال المسعودي روى وقد. وعطية والضحاك األخفش قاله ؛ زائدة}َفْوقَ {و ، األعناق اضربوا أي ، للمؤمنين: وقيل

 ھذا:  يزيد بن محمد وقال". الوثاق وشد الرقاب بضرب بعثت وإنما هللا بعذاب ألعذب أبعث لم إني: " وسلم عليه هللا لىص هللا

:  عباس ابن وقال. منھا قرب وما الوجوه ضرب لھم أبيح أنھم المعنى ولكن ، زيادتھا يجوز فال معنى تفيد" فوق" ألن ؛ خطأ

 شيء أدنى ألن ؛ أبلغ الرأس على والضرب. عكرمة قال ؛ الرؤوس وھو ، عناقاأل فوق ما أي:  وقيل. وجمجمة ھام كل

 َواْضِرُبوا{. }اْثَنَتْينِ  َفْوقَ {:  قوله عند ، بزائدة ليست}َفْوقَ { وأن" النساء" في المعنى ھذا من شيء مضى وقد. الدماغ في يؤثر

 أبن:  قولھم من مشتق والبنان. األعضاء من وغيرھا األصابع ھنا وھي ، بنانة البنان واحد:  الزجاج قال} َبَنانٍ  ُكلَّ  ِمْنُھمْ 

 اليدين من األصابع أطراف ھنا بالبنان المراد:  وقيل. والحياة لإلقامة يكون ما به يعتمل فالبنان. به أقام إذا بالمكان الرجل

 سائر بخالف القتال المضروب من تعطل البنان ضربت فإذا ؛ الضرب وموضع الحرب في الثبات عن عبارة وھو. والرجلين

 :  عنترة قال. األعضاء

 بنان كل الكرب عند ويضرب...  ذمارھا يحمي الھيجاء فتى وكان

 :  أيضا عنترة قول األصابع البنان أن جاء ومما

 بالھندواني بنانھا وصلت...  ما إذا يدي طوع الموت وأن

 أنھا بعضھم وذكر. األطراف:  ويقال ، األصابع البنان:  رسفا ابن قال. األصابع:  البنان ، العرب أشعار في كثير وھو

 .مفصل كل البنان:  الضحاك وقال. ويبن اإلنسان يستقر بھا التي األحوال صالح بھا ألن بنانا سميت

ُھمْ  َذلِكَ { 14 - 13:  اآليتان َ  َشاقُّوا بِأَنَّ َ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  َوأَنَّ  َفُذوقُوهُ  َذلُِكمْ  ، اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ
ارِ  َعَذابَ  لِْلَكافِِرينَ   }النَّ

َ  َشاقُّوا{. ذلك األمر أو ، األمر ذلك:  والتقدير ، االبتداء على رفع موضع في} َذلِكَ {:  تعالى قوله  أن:  والشقاق. أولياءه أي} هللاَّ

 ، القصة أو األمر بإضمار رفع} َذلُِكمْ {الزجاج قال} النَّارِ  َعَذابَ  لِْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ  َفُذوقُوهُ  لُِكمْ ذَ { . تقدم وقد. شق في واحد كل يصير

. للكافرين التوبيخ الكالم ومعنى. فاضربه زيدا:  كقولك} ُذوقُوا{ بـ نصب موضع في يكون أن ويجوز. فذوقوه ذلكم األمر أي

 ويجوز:  قال. للكافرين وبأن بمعنى نصب موضع في يكون أن ويجوز:  الفراء قال .ذلكم على عطف رفع موضع في} َوأَنَّ {

 زيدا االبتداء في يجوز كان بل ، جالسا وعمرا منطلق زيد لجاز واعلموا إضمار جاز لو:  الزجاج. أن واعلموا يضمر أن

 .النحويين من أحد يقوله ال وھذا ، معلم المخبر ألن ؛ منطلقا
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َھا َيا{ 16 -  15:  اآليتان ً  َكَفُروا الَِّذينَ  لَقِيُتمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ً  إاِلَّ  ُدُبَرهُ  َيْوَمئِذٍ  ُيَولِِّھمْ  َوَمنْ  ، اأْلَْدَبارَ  ُتَولُّوُھمُ  َفال َزْحفا فا  ُمَتَحرِّ
زاً  أَوْ  لِقَِتالٍ  ِ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َباءَ  َفَقدْ  فَِئةٍ  إِلَى ُمَتَحيِّ  }اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َجَھنَّمُ  َوَمأَْواهُ  هللاَّ

 -:  مسائل سبع فيه

ً {:  تعالى قوله:  األولى  آخر إلى الحرب في ماش كل سمي ثم ؛ األلية على االندفاع وأصله. قليال قليال الدنو الزحف} َزْحفا

 ومنه. بعض إلى بعضھم مشى أي ، القوم وازحف. زحفا العدو إلى زحف:  يقال ؛ والتقارب التداني:  والتزاحف. زاحفا

 وال عنھم تفروا فال وتعاينتم تدانيتم إذا:  يقول. اآلخر إلى أحدھما فيزحف حرف الحرفين بين يسقط أن وھو ، الشعر زحاف

. دبر جمع واألدبار:  عطية ابن قال. الكفار وقتال الجھاد عليھم فرض حين المؤمنين على ذلك هللا حرم. أدباركم تعطوھم

 .له ذامة ، الفار على بشعة ألنھا ؛ الفصاحة متمكنة اآلية ذهھ في بالدبر والعبارة

 مثلي في المنصوصة بالشريطة مقيد األمر وھذا. الكفار أمام المؤمنون يولي أال اآلية ھذه في وجل عز هللا أمر:  الثانية

 فھو اثنين من فر فمن. أمامھم يفروا أال فالفرض المشركين من المؤمنين ضعف ھي فئة المؤمنين من فئة لقيت فإذا ؛ المؤمنين

 القرآن بظاھر موبقة كبيرة والفرار. الوعيد عليه يتوجه وال ، الزحف من بفار فليس ثالثة من فر ومن. الزحف من فار

 على فيجوز ؛ والعدة والقوة الضعف يراعى إنه:  الواضحة في الماجشون ابن منھم فرقة وقالت. األئمة من األكثر وإجماع

 قول على وأما. عندھم ما ضعف والبسالة النجدة من المشركين عند ما أن علموا إذا فارس مائة من فارس مائة يفر أن قولھم

 والصبر ، االنھزام فيجوز اثنين من أكثر مسلم مقابلة في كان فمھما ؛ المائتين ، على زاد مما إال مائة فرار يحل فال الجمھور

 من المستعربة من ألف ومائة ، الروم من ألف مائة منھم ، ألف مائتي مقابلة يف آالف ثالثة وھم مؤتة جيش وقف وقد. أحسن

 .وجذام لخم

 في وذلك ، األندلس إلى رجل وسبعمائة ألف في سار نصير بن موسى مولى طارقا أن ، األندلس فتح تاريخ في ووقع:  قلت

 له وصبر طارق إليه فزحف ؛ عنان ألف سبعين في وكان لذريق األندلس وملك فالتقى ؛ الھجرة من وتسعين ثالث سنة رجب

 محرس في يكونون أو العدو يلقون القوم عن يسأل مالكا سمعت:  وھب ابن قال. الفتح وكان ، لذريق الطاغية هللا فھزم

 وإال ، قاتلوھم قتالھم على يقوون كانوا إن:  قال ؟ أصحابھم فيؤذنون ينصرفون أو أيقاتلون ، يسير وھم العدو فيأتيھم يحرسون

 .فآذنوھم أصحابھم إلى انصرفوا

 أبي عن فروي ؟ القيامة يوم إلى كلھا الزحوف في عام أم بدر بيوم مخصوص الزحف يوم الفرار ھل الناس واختلف:  الثالثة

 .حنيفة أبو قال وبه ، والضحاك حبيب أبي بن ويزيد وقتادة والحسن نافع قال وبه ، بدر بيوم مخصوص ذلك أن الخدري سعيد

 مسلمون يومئذ األرض في يكن ولم ، للمشركين النحازوا انحازوا ولو ، ينحازوا أن لھم يكن فلم بدر بأھل خاص ذلك وأن

 ؛ نظر فيه وھذا:  الكيا قال. لبعض فئة بعضھم فإن ذلك بعد فأما ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إال فئة للمسلمين وال ، غيرھم

 وإنما ، قتال أنه يرون يكونوا ولم بالخروج وسلم عليه هللا صلى النبي يأمرھم لم ألنصارا من كثير خلق بالمدينة كان ألنه

 باقية اآلية أن العلماء وسائر عباس ابن عن ويروى. معه خف فيمن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخرج ؛ العير أنھا ظنوا

 بآية اآلية حكم نسخ وأنه ، بدر يوم إلى إشارة ھو:  فقالوا} َمِئذٍ َيوْ {:  تعالى وبقوله ، ذكرنا بما األولون احتج. القيامة يوم إلى
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 َولَّْيُتمْ  ُثمَّ { حنين يوم فيھم هللا وقال ، عنھم هللا فعفا أحد يوم الناس فر وقد. بكبيرة ليس الزحف من الفرار حكم وبقي. الضعف

 يتضمنه الذي الزحف يوم إلى إشارة ذلك إنما:  العلماء من الجمھور وقال. تعنيف ذلك على يقع ولم] 25:  التوبة[} ُمْدِبِرينَ 

 اآلية في وليس ، أخرى آية في تعالى هللا بينه الذي الضعف بشرط القيامة يوم إلى باق اآلية وحكم. } لَقِيُتمُ  إَِذا{:  تعالى قوله

 وأكثر والشافعي مالك ذھب ھذا ىوإل. فيه بما اليوم وذھاب الحرب وانقضاء القتال بعد نزلت اآلية أن عليه والدليل. نسخ

 والتولي - وفيه - الموبقات السبع اجتنبوا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. العلماء

 فكذلك حنين يوم وأما. عنفوا ذلك ومع ضعفھم من أكثر من الناس فر فإنما أحد يوم وأما. المسألة في نص وھذا" الزحف يوم

 .بيانه يأتي ما على ؛ الكثرة عن انكشف إنما فر من

 َوَمنْ {:  وجل عز لقوله ؛ إمامھم فر وإن الفرار لھم يجوز وال ، الزحف من فر من شھادة تجوز ال:  القاسم ابن قال:  الرابعة

 بلغ فإن ؛ ألفا عشر اثني المسلمين عدد لغيب لم ما وھذا ، ضعفھم من أكثر من الفرار ويجوز:  قال. اآلية} ُدُبَرهُ  َيْوَمِئذٍ  ُيَولِِّھمْ 

 يغلب ولن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقول ؛ الضعف على المشركين عدد زاد وإن الفرار لھم يحل لم ألفا عشر اثني

 .اآلية عموم من الحديث بھذا العدد ھذا خصصوا العلم أھل أكثر فإن" قلة من ألفا عشر اثنا

 بن أنس عن الزھري حدثنا:  قاال. متروك وھو خطاف بن عبدهللا بن الحكم وھو ، العاملي سلمة بووأ بشر أبو رواه:  قلت

 أكثم يا. رفقائك على وتكرم خلقك يحسن قومك غير مع اغز الجون بن أكثم يا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك

 عشر اثنا يؤتى ولن آالف أربعة الجيوش وخير أربعمائة راياالس وخير أربعون الطالئع وخير أربعة الرفقاء خير الجون بن

 من مجاھدة ترك في سعة لك ھل سأله إذ العابد للعمري قوله وھو مذھبه من ذلك على يدل ما مالك عن وروي" . قلة من ألفا

 .ذلك في لك سعة فال ألفا عشر اثنا معك كان إن:  فقال ؟ وبدلھا األحكام غير

 النبي سمع جدي عن أبي حدثني:  قال زيد بن يسار بن بالل عن الترمذي روى. وجل عز هللا يستغفرفل فر فإن:  الخامسة

 من فر قد كان وإن له هللا غفر إليه وأتوب القيوم الحي ھو إال إله ال الذي هللا أستغفر قال من: " يقول وسلم عليه هللا صلى

 .وجهال ھذا من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  قال" . الزحف

ً  إاِلَّ {:  تعالى قوله:  السادسة فا  إلى جانب من فالمتحرف. االستواء جھة عن الزوال:  التحرف} فَِئةٍ  إِلَى ُمَتَحيِّزاً  أَوْ  لِقَِتالٍ  ُمَتَحرِّ

 غير القتال إلى فيرجع بھم ليستعين المسلمين من فئة إلى التحيز نوى إذا المتحيز وكذلك ؛ منھزم غير الحرب لمكايد جانب

 فحاص:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سرايا من سرية في كان أنه عمر بن عبدهللا عن داود أبو روى. أيضا منھزم

 ندخل:  فقلنا. بالغضب وبؤنا الزحف من فررنا وقد نصنع كيف قلنا برزنا فلما:  قال ، حاص فيمن فكنت ، حيصة الناس

 كانت فإن ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على أنفسنا عرضنا لو فقلنا فدخلنا:  قال. أحد يرانا وال ونذھب فيھا فنتثبت المدينة

 إليه قمنا خرج فلما ، الفجر صالة قبل وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول فجلسنا:  قال. ذھبنا ذلك غير كان وإن ، أقمنا توبة لنا

:  ثعلب قال" . المسلمين فئة أنا: " فقال. يده فقبلنا فدنونا:  قال" ارونالعك أنتم بل ال: " فقال إلينا فأقبل ؛ الفرارون نحن ، فقلنا

 عن جرير وروى. واعتكر عكر:  راجعا يكر ثم الحرب عند يولي الذي للرجل يقال:  غيره وقال. العطافون ھم العكارون

 من فررت! ھلكت ، المؤمنين أمير يا:  فقال عمر إلى المدينة فأتى القادسية من رجل انھزم:  قال إبراھيم عن منصور
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 له لكنت إلي انحاز لو:  فقال عمر إلى الخبر جاء عبيدة أبو قتل لما:  سيرين بن محمد وقال. فئتك أنا:  عمر فقال. الزحف

 حيث المسلمين وجماعة واإلمام المدينة ھنا الفئة ألن ؛ كبيرة الفرار يكون ال األحاديث ھذه وعلى. مسلم كل فئة فأنا فئة،

 أن الجمھور قول على ھذا. للحرب الحاضرة الناس من الجماعة ھناك الفئة ألن ؛ كبيرة يكون اآلخر القول وعلى. اكانو

 ، المؤمنين على الحيطة جھة على وعمر وسلم عليه هللا صلى النبي من القول ذلك كان وإنما:  قالوا. كبيرة الزحف من الفرار

 .يكفي ما" الزحف يوم والتولي: " قوله وفي. أعلم وهللا. مرارا ألضعافھم يثبتون الزمان ذلك في كانوا إذ

 يدل ال وھذا. مقامه أي} َجَھنَّمُ  َوَمأَْواهُ {. تقدم وقد رجع} َباءَ { وأصل. الغضب استحق أي} هللاَِّ  ِمنَ  ِبَغَضبٍ  َباءَ  َفَقدْ {:  تعالى قوله

 القيوم الحي ھو إال إله ال الذي هللا أستغفر قال من: " سلمو عليه هللا صلى قال وقد. موضع غير في تقدم كما ؛ الخلود على

 " .الزحف من فر قد كان وإن له غفر

َ  َولَِكنَّ  َتْقُتلُوُھمْ  َفلَمْ { 18 - 17:  اآليتان َ  َولَِكنَّ  َرَمْيتَ  إِذْ  َرَمْيتَ  َوَما َقَتلَُھمْ  هللاَّ ً حَ  َبالءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمنِينَ  َولُِيْبلِيَ  َرَمى هللاَّ  هللاََّ  إِنَّ  َسنا
َ  َوأَنَّ  َذلُِكمْ  ، َعلِيمٌ  َسِميعٌ   }اْلَكافِِرينَ  َكْيدِ  ُموِھنُ  هللاَّ

َ  َولَِكنَّ  َتْقُتلُوُھمْ  َفلَمْ {:  تعالى قوله  بدر عن صدروا لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن روي. بدر يوم أي} َقَتلَُھمْ  هللاَّ

 ھو تعالى هللا بأن إعالما اآلية فنزلت. ذلك ونحو تفاخر ذلك من فجاء ؛ كذا فعلت ، كذا تلتق:  فعل ما منھم واحد كل ذكر

 خلق العباد أفعال بأن يقول من على ترد اآلية وھذه. وقصده بتكسبه يشارك إنما العبد وأن ، األشياء لجميع والمقدر المميت

. بھم أمدكم الذين بالمالئكة قتلھم هللا ولكن:  وقيل. منھم أمكنكم حتى يكمإل بسوقھم قتلھم هللا ولكن تقتلوھم فلم المعنى:  فقيل. لھم

َ  َولَِكنَّ {. مثله} َرَمْيتَ  إِذْ  َرَمْيتَ  َوَما{  :  أقوال أربعة على الرمي ھذا في العلماء واختلف. } َرَمى هللاَّ

 قال. مالك عن وھب ابن رواه ؛ حنين يوم موسل عليه هللا صلى هللا صلى هللا رسول حصب في كان إنما الرمي ھذا إن:  األول

 .أيضا القاسم ابن عنه روى وكذلك. ذلك أصابه وقد إال أحد اليوم ذلك في يبق ولم:  مالك

 من بك ما وهللا:  المشركون له فقال. منھزما أبي فكر ؛ عنقه في بالحربة خلف بن أبي رمى حين أحد يوم كان ھذا أن:  الثاني

 بمكة؛ بالقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أبي أوعد وكان. أقتله أنا بل:  قال قد أليس. لقتلني علي بصق لو وهللا:  فقال. بأس

 مرجعه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضربة من هللا عدو فمات" أقتلك أنا بل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال

 على الحديد في مقنعا أبي أقبل أحد يوم كان لما:  شھاب ابن عن عقبة نب موسى قال". سرف" له يقال بموضع ، مكة إلى

 بن سعيد قال عقبة بن موسى قال. قتله يريه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على فحمل ؛ محمد نجا إن نجوت ال:  يقول فرسه

 عمير بن مصعب فاستقبله ؛ طريقه افخلو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم ، المؤمنين من رجال له فاعترض:  المسيب

 من خلف بن أبي ترقوة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأبصر ، عمير بن مصعب فقتل ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يقي

 من ضلعا فكسر:  سعيد قال. دم طعنته من يخرج ولم ، فرسه عن أبي فوقع بحربته فطعنه ؛ والدرع البيضة سابغة بين فرجة

َ  َولَِكنَّ  َرَمْيتَ  إِذْ  َرَمْيتَ  َوَما{ نزل ذلك ففي:  فقال ؛ هأضالع  .بدر عقيب نزلت اآلية ألن ؛ ضعيف وھذا. } َرَمى هللاَّ
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 أبي ابن أصاب حتى الھواء في فسار ، خيبر حصن في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به رمى الذي السھم المراد أن:  الثالث

 غير الحقيق أبي ابن قتل صورة في والصحيح. بكثير أحد من أبعد وفتحھا وخيبر ، فاسد أيضا وھذا. فراشه على وھو الحقيق

 .ھذا

 صلى للنبي قال السالم عليه جبريل أن وذلك ، بدرية السورة ألن ؛ أصح وھو. إسحاق ابن قال ؛ بدر يوم كانت أنھا:  الرابع

 وأصاب إال أحد من ، المشركين من فما وجوھھم بھا فرمى بالترا من قبضة فأخذ" التراب من قبضة خذ: " وسلم عليه هللا

 في والرعب الفزع} َرَمْيتَ  َوَما{ المعنى:  ثعلب قال. وسيأتي ؛ عباس ابن وقاله ؛ القبضة تلك من تراب وفمه ومنخريه عينيه

َ  َولَِكنَّ { فانھزموا بالحصباء} َرَمْيتَ  إِذْ { قلوبھم  وأظفرك أعانك أي ، لك هللا رمى:  تقول عربوال. وأظفرك أعانك أي} َرَمى هللاَّ

. رميت هللا بقوة ولكنك ، رميت إذ ، بقوتك رميت وما:  يزيد بن محمد وقال. المجاز كتاب في عبيدة أبو ھذا حكى. لك وصنع

ً  َبالءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمِنينَ  َولُِيْبلِيَ {  }مَوھِّن{. ذلك فعل المؤمنين وليبلي أي ؛ بمحذوف تتعلق والالم. النعمة ھھنا البالء} َحَسنا

 الحسن عن وروي. المبالغة معنى التشديد وفي. }الَكافِِرينَ  َكْيدِ  ُموِھنُ { الكوفة أھل وقراءة. عمرو وأبي الحرمين أھل قراءة

 جمعھم تفرقوي يتشتتوا حتى الرعب قلوبھم في يلقي وجل عز هللا أن:  والمعنى. والتخفيف باإلضافة} الكافِِرينَ  َكْيدِ  ُموِھنُ {

 .تقدم وقد. المكر:  والكيد. فيضعفوا

ً  فَِئُتُكمْ  َعْنُكمْ  ُتْغنِيَ  َولَنْ  َنُعدْ  َتُعوُدوا َوإِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َتْنَتُھوا َوإِنْ  اْلَفْتحُ  َجاَءُكمُ  َفَقدْ  َتْسَتْفتُِحوا إِنْ { 19:  اآلية  َكُثَرتْ  َولَوْ  َشْيئا
َ  َوأَنَّ   }ِمنِينَ اْلُمؤْ  َمعَ  هللاَّ

:  فقالوا استفتحوا ألنھم ؛ للكفار خطابا يكون:  أقوال ثالثة وفيه. وجوابه شرطه} اْلَفْتحُ  َجاَءُكمُ  َفَقدْ  َتْسَتْفِتُحوا إِنْ {:  تعالى قوله

 خروجھم وقت منھم القول ھذا وكان. وغيرھما ومجاھد الحسن قاله ؛ عليه فانصره لصاحبه وأظلمنا للرحم أقطعنا اللھم

 علينا فأمطر عندك من الحق ھو ھذا كان إن اللھم:  الحارث بن النضر وقال. القتال وقت جھل أبو قاله:  وقيل. العير رةلنص

 للمسلمين كان ولكنه الفتح جاءكم قد أي ؛ النصر طلب:  واالستفتاح. ببدر قتل ممن وھو. أليم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة

 إلى أي} َتُعوُدوا َوإِنْ {. }لَُكمْ  َخْيرٌ  َفُھوَ { الكفر عن أي} َتْنَتُھوا َوإِنْ {. الحق لكم وانكشف ، األمر به بان ما جاءكم فقد أي. عليكم

ً { جماعتكم عن أي} فَِئُتُكمْ  َعْنُكمْ  ُتْغِنيَ  َولَنْ {. المؤمنين نصر إلى} َنُعدْ {. محمد وقتال القول ھذا  في أي} َكُثَرتْ  َولَوْ {. }َشْيئا

 .العدد

 الغنائم أخذ من فعلتموه ما مثل عن أي} َتْنَتُھوا{ وإن. النصر جاءكم فقد تستنصروا إن أي ؛ للمؤمنين خطابا يكون:  يالثان

} ل َسَبقَ  هللاَِّ  ِمنَ  ِكَتابٌ  لَْوال{:  قال كما. توبيخكم إلى نعد ذلك مثل إلى أي} َتُعوُدوا َوإِنْ {و. }َخْيرٌ  َفُھوَ { ؛ اإلذن قبل واألسرى

 .اآلية] 68:  لاألنفا[

 إلى نعد القتال إلى تعودوا وإن أي. للكفار بعده وما ، للمؤمنين خطابا} اْلَفْتحُ  َجاَءُكمُ  َفَقدْ  َتْسَتْفِتُحوا إِنْ { يكون أن:  الثالث والقول

 اللھم:  وقالوا الكعبة بأستار تعلقوا العير نصرة إلى نفروا لما فإنھم ؛ للكفار خطاب أنه والصحيح:  القشيري. بدر وقعة مثل

 أي ، بھا يستفتحون الكعبة بأستار معھم خرجوا المشركين أن وروي:  المھدوي. الدينين وأفضل ، الطائفتين أھدى انصر

 .يستنصرون
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 .الحالتين فعلوا يكونوا أن الحتمال تعارض وال:  قلت

َ  َوأَنَّ { َ  َوأَنَّ {:  قوله على عطف وبفتحھا ، االستئناف على األلف بكسر} اْلُمْؤِمِنينَ  َمعَ  هللاَّ  على أو. } اْلَكافِِرينَ  َكْيدِ  ُموِھنُ  هللاَّ

 .كثرت وإن فئة تغلبه لم نصره في هللا كان من أي. هللا وأن لكثرتھا والتقدير ؛ هللا وألن:  والمعنى. } َمَعُكمْ  أَنِّي{: قوله

َھا َيا{ 20:  اآلية َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  }َتْسَمُعونَ  َوأَْنُتمْ  َعْنهُ  َتَولَّْوا َوال ُسولَهُ َورَ  هللاَّ

َھا َيا{:  تعالى قوله َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ . لھم إجالال المنافقين دون بالخطاب أفردھم. المصدقين للمؤمنين الخطاب} َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 إنما اآلية بھذه الخطاب:  فرقة وقالت. الجمھور قول ھذا. عنه يالتول عن ونھاھم ، والرسول هللا بطاعة األمر عليھم هللا جدد

 ألن ؛ جدا ضعيف فھو بعد على محتمال كان وإن وھذا:  عطية ابن قال. فقط بألسنتھم آمنوا الذين أيھا يا:  والمعنى. للمنافقين

 من وأبعد. بشيء التصديق من يتصفون ال والمنافقون ، التصديق واإليمان. باإليمان اآلية ھذه في خاطب من وصف تعالى هللا

 .اآلية من أجنبي فإنه ، إسرائيل لبني الخطاب إن:  قال من ھذا

:  تعالى كقوله وھو ؛ طاعته الرسول طاعة ألن عنھما يقل ولم} َعْنهُ { وقال. اإلعراض التولي} َعْنهُ  َتَولَّْوا َوال{ :  تعالى قوله

} ُ  ما تسمعون وأنتم:  والمعنى. الحال موضع في وخبر ابتداء} َتْسَمُعونَ  َوأَْنُتمْ {]. 62:  التوبة[} ُضوهُ ُيرْ  أَنْ  أََحقُّ  َوَرُسولُهُ  َوهللاَّ

 .القرآن في والبراھين الحجج من عليكم يتلى

َوابِّ  َشرَّ  إِنَّ  ، َيْسَمُعونَ  ال َوُھمْ  َسِمْعَنا َقالُوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{ 22 - 21:  اآليتان ِ  ْندَ عِ  الدَّ مُّ  هللاَّ  }َيْعقِلُونَ  ال الَِّذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّ

} َيْسَمُعونَ  ال َوُھمْ {. األذن سماع من وھو. المشركين أو المنافقين أو كاليھود أي} َسِمْعَنا َقالُوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{:  تعالى قوله

. مثلھم يكونوا أن المؤمنين نھى. الحق عن وأعرض يسمع لم من بمنزلة فھم ، فيه يفكرون وال ، سمعوا ما يتدبرون ال أي

 األوامر في قصر فإذا. فعله بامتثال عليه ذلك أثر يظھر لم ما فيه فائدة ال ، وأطعت سمعت:  المؤمن قول أن على اآلية فدلت

 ويسر ، اإليمان يظھر الذي ينالمنافق بمنزلة حينئذ يكون وإنما! طاعة وأي عنده سمع فأي فاقتحمھا النواھي واعتمد ، يأتھا فلم

 أو اليھود أي ، المنافقين بذلك يعني. }َيْسَمُعونَ  ال َوُھمْ  َسِمْعَنا َقالُوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{:  بقوله المراد ھو وذلك ؛ الكفر

َوابِّ  َشرَّ  إِنَّ { عباس ابن عن البخاري وفي. األرض على دب ما شر الكفار أن تعالى أخبر ثم. تقدم مما على ، المشركين  الدَّ

مُّ  هللاَِّ  ِعْندَ   وكذا. االستعمال لكثرة الھمزة حذفت ، أشر واألصل. عبدالدار بني من نفر ھم:  قال} َيْعقِلُونَ  ال الَِّذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّ

 .أخير األصل خير؛

ُ  َعلِمَ  َولَوْ { 23:  اآلية  }ُمْعِرُضونَ  َوُھمْ  لََتَولَّْوا َعُھمْ أَْسمَ  َولَوْ  أَلْسَمَعُھمْ  َخْيراً  فِيِھمْ  هللاَّ

ُ  َعلِمَ  َولَوْ {:  تعالى قوله  بشقاوتھم علمه سبق ولكن. تفھم إسماع ؛ والبراھين الحجج:  قيل} أَلْسَمَعُھمْ  َخْيراً  فِيِھمْ  هللاَّ

 طلبوا ألنھم ؛ إحياءھم بواطل الذين الموتى كالم ألسمعھم المعنى:  وقيل. بكفرھم األزلي علمه بعد آمنوا لما أفھمھم لو أي

 َوَلوْ {. عنه سألوا ما كل جواب ألسمعھم:  الزجاج. وسلم عليه هللا صلى محمد بنبوة ليشھدوا وغيره كالب بن قصي إحياء

 .يؤمنون ال أنھم علمه في سبق إذ} ُمْعِرُضونَ  َوُھمْ  لََتَولَّْوا أَْسَمَعُھمْ 
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َھا َيا{ 24:  اآلية ِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َّ ُسولِ  ِ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا ُيْحيِيُكمْ  لَِما َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ  َوأَنَّهُ  َوَقْلبِهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيُحولُ  هللاَّ
 }ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ 

 - :  مسائل ثالث فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى َِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولِ  ِ :  واالستجابة. خالف بال المصدقين للمؤمنين الخطاب ھذا} َولِلرَّ

 أجيبوا؛} اْسَتِجيُبوا{ معنى:  عبيدة أبو قال. اإلدغام يجوز وال. لثقلھا الياء من الضمة حذفت ، يحييكم أصله} ُيْحِييُكمْ { و. اإلجابة

:  األحقاف[} هللاَِّ  َداِعيَ  أَِجيُبوا َقْوَمَنا َيا{:  تعالى هللا قال .الم دون أجاب ويتعدى ، بالم استجاب يتعدى أن الكالم عرف ولكن

 :  الشاعر قول له والشاھد ؛ الم بغير استجاب يتعدى وقد]. 31

 مجيب ذاك عند يستجبه فلم...  الندى إلى يجيب من يا دعا وداع

. جابة فأساء سمعا أساء:  تقول. والطاعة الطاقة بمنزلة ؛ الجابة واالسم. اإلجابة والمصدر. سؤاله عن وأجاب أجابه:  تقول

 متعلق} ُيْحِييُكمْ  لَِما{. الجواب أي" بالكسر" الجيبة لحسن إنه:  وتقول. التحاور:  والتجاوب والمجاوبة. الحرف بھذا يتكلم ھكذا

 دينكم يحيي أي ، يحييكم ما إلى أي ، إلى بمعنى الالم:  وقيل. دعاكم إذا يحييكم لما استجيبوا:  المعنى. }اْسَتِجيُبوا{:  بقوله

 مجاھد وقال. والجھل الكفر موت من ألنه ؛ مستعار إحياء وھذا ، فتوحدوه قلوبكم به يحيي ما إلى أي:  وقيل. ويعلمكم

:  وقيل ، السرمدية والنعمة ، األبدية الحياة ففيه ؛ ونواھي أوامر من القرآن تضمنه وما للطاعة استجيبوا المعنى:  والجمھور

 في والموت ، الموت غزوه وفي ؛ غزا ُيغز لم إذا العدو ألن ، الظاھر في الحياة سبب فإنه ، الجھاد} ُيْحِييُكمْ  لَِما{ بقوله المراد

ً  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي قُِتلُوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوال{:  وجل عز هللا قال ؛ األبدية الحياة الجھاد ] 169:  عمران لآ[} أَْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتا

 .الجمھور قال كما العموم والصحيح

 فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاني المسجد في أصلي كنت:  قال المعلى بن سعيد أبي عن البخاري روى:  الثانية

َِّ  اْسَتِجيُبوا{ وجل عز هللا يقل ألم: " فقال. أصلي كنت إني ، هللا رسول يا:  فقلت أتيته ثم أجبه، ُسولِ  ِ  لَِما َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ

 إذا الفرض القول أو الفرض الفعل أن على دليل ھذا:  هللا رحمه الشافعي وقال. الفاتحة في تقدم وقد. الحديث وذكر} ُيْحِييُكمْ 

 .الصالة في كان وإن باإلجابة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألمر ؛ تبطل ال الصالة في به أتي

 وانتھره إليه وانصرف به فصاح بئر ، في يسقط أن يريد غالما فأبصر يصلي رجال أن لو:  األوزاعي لقول حجة وفيه:  قلت

 .أعلم وهللا. بأس بذلك يكن لم

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{:  تعالى قوله:  الثالثة  واإليمان كفرال تعالى خلقه على منه النص يقتضي إنه:  قيل} َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيُحولُ  هللاَّ

 وھكذا. الكفر وھو ضده على أقدره بل عليه يقدره لم إذا يكتسبه فال ، به أمره الذي اإليمان وبين الكافر المرء بين فيحول

 عليه قوله معنى وھذا. وشرھا خيرھا العباد اكتساب لجميع خالق تعالى أنه النص بھذا فبان. الكفر وبين بينه يحول المؤمن

 صفة فتزول عليه وجب حقا يمنعھم لم إذ ؛ وخذله أضله فيمن عدال ذلك تعالى هللا فعل وكان" . القلوب قلبوم ، ال: " السالم

 يؤمن أن يستطيع فال وقلبه المرء بين يحول:  السدي قال. لھم وجب ما ال عليھم به يتفضل أن له كان ما منعھم وإنما ، العدل
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 شاء متى ، هللا بيد وھو. بيانه" البقرة" في تقدم وقد. الفكر موضع والقلب. يئتهبمش أي ؛ بإذنه إال أيضا يكفر وال ، بإذنه إال

:  مجاھد وقال. العقل بزوال منھا تتمكنوا أال قبل االستجابة إلى بادروا أي. يعقل كيال آفة أو بمرض وبينه العبد بين حال

 أي] 37:  ق[} َقْلبٌ  لَهُ  َكانَ  لَِمنْ  لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي نَّ إِ {:  التنزيل وفي. يصنع ما يدري ال حتى وعقله المرء بين يحول المعنى

 هللا فأعلمھم العدو كثرة بدر يوم المسلمون خاف:  وقيل. فات ما استدراك يمكنه فال ، بالموت وبينه بينه يحول:  وقيل. عقل

 حال من األمور يقلب المعنى:  وقيل. خوفا األمن من عدوھم ويبدل ، أمنا الخوف بعد يبدلھم بأن وقلبه المرء بين يحول أنه

 بينھم يحول وأنه ، منھم العباد لقلوب أملك بأنه وجل عز هللا من إخبارا ذلك يكون أن الطبري واختيار. جامع وھذا ؛ حال إلى

 استأنفت ولو:  الفراء الق. عطف} ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّهُ {. وجل عز هللا بمشيئة إال شيئا اإلنسان يدرك ال حتى ؛ شاء إذا وبينھا

 .صوابا كان} َوأَنَّهُ { ، فكسرت

قُوا{ 25:  اآلية ةً  ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  ال فِْتَنةً  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َخاصَّ  }اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 - :  مسألتان فيه

 العوام بن الزبير فيھا تأول وكذلك. العذاب فيعمھم أظھرھم بين كرالمن يقروا أال المؤمنين هللا أمر:  عباس ابن قال:  األولى

 ذلك خوطب فيمن إال أظنھا كنت وما ، اليوم إال اآلية بھذه أردنا أنا علمت ما:  وثالثين ست سنة وكان ، الجمل يوم قال فإنه

 يوم الفتنة فأصابتھم ؛ خاصة درب أھل في اآلية نزلت:  السدي قال. وغيرھما والسدي البصري الحسن تأول وكذلك. الوقت

 هللا أمر:  وقال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب في اآلية ھذه نزلت:  عنه هللا رضي عباس ابن وقال. فاقتتلوا الجمل

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اليمان بن حذيفة وعن. بالعذاب هللا فيعمھم بينھم فيما المنكر يقروا أال المؤمنين

 " .الناس بھا هللا يدخلھم بعدھم ناس فيھا بھم يستن إياي بصحبتھم لھم هللا يغفرھا فتنة أصحابي من ناس بين يكون"

 هللا رسول سألت أنھا جحش بنت زينب عن مسلم صحيح ففي ؛ الصحيحة األحاديث تعضدھا التي ھي التأويالت وھذه:  قلت

:  الترمذي صحيح وفي" . الخبث كثر إذا نعم: " قال ؟ الصالحون وفينا أنھلك ، هللا رسول يا:  له فقالت وسلم عليه هللا صلى

 صحيح وفي. األحاديث ھذه تقدمت وقد" عنده من بعقاب هللا يعمھم أن أوشك يديه على يأخذوا ولم الظالم رأوا إذا الناس إن"

 قوم كمثل فيھا والواقع هللا حدود على القائم مثل: " الق وسلم عليه هللا صلى النبي عن بشير بن النعمان عن والترمذي البخاري

 فوقھم من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلھا في الذين فكان أسفلھا وبعضھم أعالھا بعضھم فأصاب سفينة على استھموا

 ونجوا نجوا أيديھم على ذواأخ وإن جميعا ھلكوا أرادوا وما يتركوھم فإن فوقنا من نؤذ ولم خرقا نصيبنا في خرقنا أنا لو فقالوا

 قال. المنكر عن والنھي بالمعروف األمر بترك العقوبة استحقاق وفيه. الخاصة بذنوب العامة تعذيب الحديث ھذا ففي" . جميعا

 على وجب تغير لم وإذا ، التغيير وعدم المنكر وانتشار المعاصي ظھور عند وذلك. الكل ھلك عملت إذا فالفتنة:  علماؤنا

 قصة في كما ؛ األمم من قبلنا كان فيمن الحكم كان وھكذا. منھا والھرب البلدة تلك ھجران بقلوبھم لھا المنكرين ينالمؤمن

 تھجر:  قال أنه مالك عن وھب ابن روى. عنھم هللا رضي السلف قال وبھذا. نساكنكم ال وقالوا العاصين ھجروا حين السبت

 أعلن حين معاوية أرض عن خروجه في الدرداء أبي بصنيع واحتج. فيھا تقريس وال جھارا المنكر فيھا يصنع التي األرض

 هللا صلى هللا رسول قال قال عمر ابن عن البخاري وروى. الصحيح خرجه. وزنھا من بأكثر الذھب سقاية بيع فأجاز ، بالربا
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 منه العام الھالك أن على يدل فھذا" . لھمأعما على بعثوا ثم فيھم كان من العذاب أصاب عذابا بقوم هللا أنزل إذا: " وسلم عليه

:  قالت عنھا هللا رضي عائشة أن الزبير بن عبدهللا عن مسلم وروى. للفاسقين نقمة يكون ما ومنه للمؤمنين طھرة يكون ما

 العجب،: " فقال ؟ تفعله تكن لم منامك في شيئا صنعت ، هللا رسول يا:  فقلت ، منامه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عبث

 ، هللا رسول يا:  فقلنا" . بھم خسف بالبيداء كانوا إذا حتى بالبيت لجأ قد قريش من برجل البيت ھذا يؤمون أمتي من ناسا إن

 شتى مصادر ويصدرون واحدا مھلكا يھلكون السبيل وابن والمحبور المستبصر فيھم ، نعم: " قال. الناس يجمع قد الطريق إن

 ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ {]. 164:  األنعام[} أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{ تعالى هللا قال فقد:  قيل فإن" . نياتھم ىعل تعالى هللا يبعثھم

 وإنما ، أحد بذنب أحد يؤخذ أال يوجب وھذا]. 286:  البقرة[} اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا{]. 38:  المدثر[} َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ 

 سكت فإذا ؛ يغيره أن رآه من كل على الفرض فمن بالمنكر تظاھروا إذا الناس أن فالجواب. الذنب بصاحب العقوبة تتعلق

 قال ؛ العقوبة في فانتظم ؛ العامل بمنزلة الراضي وحكمته حكمه في هللا جعل وقد. برضاه وھذا بفعله ھذا. عاص فكلھم عليه

 .والطالح الصالح فتصيب ، الظالم تتعدى فتنة واتقوا:  اآلية ومقصود. ذكرنا كما األحاديث مضمون وھو. العربي ابن

 فھو ؛ تطرحنك ال الدابة عن انزل:  قولك بمنزلة ھو:  الفراء قال. }ُتِصيَبنَّ  ال{ في النون دخول في النحاة واختلف:  الثانية

ُكمْ  ال َمَساِكَنُكمْ  اْدُخلُوا{:  لىتعا قوله ومثله. تطرحنك ال عنھا تنزل إن أي ؛ النھي بلفظ األمر جواب  أي]. 18:  النمل[} َيْحِطَمنَّ

 فعل على إال تدخل ال والنون ، القسم مخرج خرج ألنه:  وقيل. الجزاء معنى من فيه لما النون فدخلت ؛ يحطمنكم ال تدخلوا إن

 وحكى. الظلم تقربن ال أي ؛ للظالمين نھيال والمعنى ، أمر بعد نھي إنه:  المبرد العباس أبو وقال. القسم جواب أو النھي

 ظلموا الذين تصيب فتنة اتقوا المعنى:  الجرجاني وقال. رأيته ھھنا كان من فإنه ؛ ھھنا تكن ال أي ؛ ھھنا أرينك ال:  سيبويه

 ثابت بن وزيد علي وقرأ. ظلموا الذين بإصابتھا اإلخبار وتأويله ؛ النكرة وصف موضع في نھي} ُتِصيَبنَّ  ال{ فقوله. خاصة

 األلف حذفت} تصيبن ال{ من مقصورا يكون أن جاز} لتصيبن{ قرأ من:  المھدوي قال. ألف بال} لتصيبن{ مسعود وابن وأبي

 المعنى فيكون ؛ الجماعة لقراءة مخالفة تكون أن ويجوز. وشبھه ، ألفعلن وهللا أم نحو في} ال{ أخت وھي} ما{ من حذفت كما

 .خاصة الظالم تصيب أنھا

َفُكمُ  أَنْ  َتَخافُونَ  اأْلَْرِض  فِي ُمْسَتْضَعفُونَ  َقلِيلٌ  أَْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{ 26:  اآلية َدُكمْ  َفآَواُكمْ  النَّاسُ  َيَتَخطَّ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  بَِنْصِرهِ  َوأَيَّ
َباتِ  يِّ  }َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  الطَّ

. اإلسالم ابتداء وفي الھجرة قبل حالھم وصف يعني ؛ المھاجرين في نزلت:  الكلبي قال} لٌ َقلِي أَْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{:  تعالى قوله

َفُكمُ  أَنْ {. نعت} َتَخافُونَ {. مكة أرض أي} اأْلَْرِض  فِي{. نعت} ُمْسَتْضَعفُونَ {  األخذ:  والخطب. نصب موضع في} َيَتَخطَّ

 ابن قال} َفآَواُكمْ {. والروم فارس:  منبه بن وھب. قريش شركوم ھم:  وعكرمة قتادة. الفاعل على رفع} النَّاسُ {. بسرعة

. إليه انضم" : بالقصر" إليه وأوى. إليه ضم" : بالمد" إليه أوى. واحد والمعنى ؛ المدينة إلى:  السدي. األنصار إلى: عباس

َدُكمْ { يَِّباتِ  ِمنَ {. بدر ميو بالمالئكة:  وقيل. باألنصار:  وقيل. بعونه أي} ِبَنْصِرهِ {. قواكم} َوأَيَّ } َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ {. الغنائم أي} الطَّ

  .معناه تقدم قد
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َھا َيا{ 27:  اآلية َ  َتُخوُنوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  هللاَّ  }َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أََماَناتُِكمْ  َوَتُخوُنوا َوالرَّ

 علمت حتى قدماي زالت ما وهللا:  لبابة أبو قال. بالذبح قريظة بني إلى ارأش حين عبدالمنذر بن لبابة أبي في نزلت أنھا روي

 طعاما أذوق ال وهللا:  وقال ، المسجد سواري من سارية إلى نفسه شد نزلت فلما. اآلية ھذه فنزلت ؛ ورسوله هللا خنت قد أني

 عليه هللا صلى النبي بعث قريظة شأن كان لما:  قال عكرمة وعن. مشھور الخبر. علي هللا يتوب أو ، أموت حتى شرابا وال

 جبريل وجاء ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول في وقعوا إليھم انتھى فلما ؛ الناس من عنده كان فيمن عنه هللا رضي عليا وسلم

 عن الغبار حيمس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أنظر فلكأني:  عنھا هللا رضي عائشة فقالت أبلق فرس على السالم عليه

 يمنعك ما هللا رسول يا: " قال" . السالم عليه جبريل ھذا: " فقال ؟ هللا رسول يا دحية ھذا:  فقلت ؛ السالم عليھما جبريل وجه

 فرسي أدخل فإني: " جبريل فقال ؟" بحصنھم لي فكيف: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟" تأتيھم أن قريظة بني من

 ال ، هللا رسول يا:  قال عنه هللا رضي علي رآه فلما ؛ معروري فرسا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كبفر" . عليھم ھذا

 القردة إخوة يا: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فأتاھم" . تحية ستكون إنھا كال: " فقال. يشتمونك فإنھم ، تأتيھم أال عليك

 ؛ معاذ بن سعد حكم على ننزل ولكنا ، محمد حكم على ننزل ال:  فقالوا! فحاشا تكن ما ، القاسم أبا يا:  فقالوا" والخنازير

 فنزل" . سحرا الملك طرقني بذلك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. ذراريھم وتسبى مقاتلتھم تقتل أن فيھم فحكم. فنزل

َھا َيا{ فيھم َ  َتُخوُنوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ سُ  هللاَّ  قريظة بني إلى أشار ، لبابة أبي في نزلت. }َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أََماَناِتُكمْ  َوَتُخوُنوا ولَ َوالرَّ

 الشيء يسمعون أنھم في اآلية نزلت:  وقيل. حلقه إلى وأشار ، الذبح فإنه تفعلوا ال ، معاذ بن سعد حكم على ننزل:  قالوا حين

 الذي ھو ألنه ؛ هللا إلى ونسبتھا. الغنائم بغلول المعنى:  وقيل. ويفشونه ركينالمش إلى فيلقونه وسلم عليه هللا صلى النبي من

 الشيء؛ وإخفاء الغدر:  والخيانة. بھا والقيم وجل عز هللا عن المؤدي ألنه ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وإلى. بقسمتھا أمر

 ومن الضجيع بئس فإنه الجوع من بك أعوذ إني اللھم: " يقول السالم عليه وكان] 19:  غافر[} اأْلَْعُينِ  َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ {:  ومنه

. فذكره ؛ يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال ھريرة أبي عن النسائي خرجه" . البطانة بئست فإنھا الخيانة

. اللبن وتشرب السمك تأكل ال:  يقال كما ؛ الجواب على يكون وقد. األول على نسقا ، جزم موضع في} أََماَناِتُكمْ  َوَتُخوُنوا{

 تقدم وقد. األمن من مأخوذة ؛ الحق منع من معھا يؤمن ألنھا أمانة وسميت. العباد عليھا هللا ائتمن التي األعمال:  واألمانات

 تعلمون:  وقيل. والعار القبح من الخيانة في ما أي} َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ {. ذلك وغير والودائع األمانات أداء في القول" النساء" في

 .أمانة أنھا

َما َواْعلَُموا{ 28:  اآلية َ  َوأَنَّ  فِْتَنةٌ  َوأَْوالُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  أَنَّ  }َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

َما َواْعلَُموا{:  تعالى قوله  على حمله الذي وھو:  قريظة بني في وأوالد أموال لبابة ألبي كان} فِْتَنةٌ  َوأَْوالُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  أَنَّ

َ  َوأَنَّ {. بھا امتحنھم ؛ اختبار أي} فِْتَنةٌ {. ذلك إلى إشارة فھذا مالينتھم؛  .حقكم على حقه فآثروا} َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

َھا َيا{ 29:  اآلية قُوا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  َتتَّ ً  لَُكمْ  َيْجَعلْ  هللاَّ َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  رْ َوُيَكفِّ  فُْرَقانا ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  َسيِّ  }اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 بعضھم يخاطب بما العباد خاطب ألنه ؛ الشرط بلفظ فذكر. يتقون ال أم يتقون بأنھم عالما هللا وكان. }التقوى{ معنى تقدم قد

 قلبه وشحن ، المحرمات في الوقوع مخافة الشبھات وترك - يهنواھ واجتناب أوامره باتباع وذلك - ربه العبد اتقى فإذا. بعضا
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 ، األعمال في هللا غير بمراعاة والظاھر الخفي الشرك شوائب من وتحفظ ، الصالحة باألعمال وجوارحه ، الخالصة بالنية

:  وھب ابن قال. إمكانا يرالخ من يريد فيما ورزقه ، فرقانا والباطل الحق بين له جعل ، المال عن بالعفة الدنيا إلى والركون

قُوا إِنْ {:  وتعالى سبحانه قوله عن مالكا سألت َ  َتتَّ ً  لَُكمْ  َيْجَعلْ  هللاَّ َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { قرأ ثم ، مخرجا:  قال} فُْرَقانا ً  لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ } َمْخَرجا

 :  الشاعر وقال. قبله مجاھد وقاله ، سواء مثله مالك عن وأشھب القاسم ابن وحكى]. 2:  الطالق[

 وبانوا رحلوا قطين بعد...  فرقان األسى طول من مالك

 :  آخر وقال

 فرقان المنية كأس من لي وما...  طالبي والموت الخلد أرجي وكيف

ً {:  إسحاق ابن  ، اآلخرة في:  وقيل. ونصرا فتحا:  الفراء. نجاة:  السدي. زيد ابن وقال ؛ والباطل الحق بين فصال} فُْرَقانا

 .النار الكفار ويدخل الجنة دخلكمفي

ُ  َوَيْمُكرُ  َوَيْمُكُرونَ  ُيْخِرُجوكَ  أَوْ  َيْقُتلُوكَ  أَوْ  لُِيْثبُِتوكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  بِكَ  َيْمُكرُ  َوإِذْ { 30:  اآلية ُ  هللاَّ  }اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َوهللاَّ

 ، فبيتوه قتله على رأيھم فاجتمع ؛ الندوة دار في وسلم عليه هللا صلى بالنبي المكر من المشركون عليه اجتمع بما إخبار ھذا

 على ينام أن طالب أبي بن علي وسلم عليه هللا صلى النبي فأمر ؛ خرج إذا ليقتلوه ليلتھم طول منزل باب على ورصدوه

 رؤوسھم على فوضع ، النوم غشيھم وقد فخرج ، أبصارھم على هللا فطمس ، أثره عليھم يعمى أن وجل عز هللا ودعا ، فراشه

 قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن فعلموا ، أحد الدار في ليس أن فأخبرھم علي عليھم خرج أصبحوا فلما. ونھض ترابا

} لُِيْثِبُتوكَ {:  قتادة وقال. حبسته إذا أثبته:  يقال ؛ ليحبسوك} لُِيْثِبُتوكَ { ومعنى. وغيرھا السيرة في مشھور الخبر. ونجا فات

 قال. الشديد والضرب بالجراحات ليثخنوك:  حاتم وأبو تغلب بن أبان وقال. ليسجنوك:  كثير بن وعبدهللا أيضا وعنه. اوثاق

 :  الشاعر

 وجعا مثبتا أمسى الخليفة قالوا...  صحيفتكم في ما ويحكما قلت

ُ {. خفية في األمر في يرالتدب:  والمكر. مستأنف} َوَيْمُكُرونَ {. عطف} ُيْخِرُجوكَ  أَوْ  َيْقُتلُوكَ  أَوْ {  ابتداء} اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َوهللاَّ

 .يشعرون ال حيث من مكرھم على بالعذاب جزاؤھم ھو هللا من والمكر. وخبر

لِينَ  َساِطيرُ أَ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َھَذا ِمْثلَ  لَقُْلَنا َنَشاءُ  لَوْ  َسِمْعَنا َقدْ  َقالُوا آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{ 31:  اآلية  }اأْلَوَّ

 قص فلما ؛ وقيصر وكسرى ، ودمنة كليلة أحاديث فاشترى التجارة في الحيرة إلى خرج كان ؛ الحارث بن النضر في نزلت

 إنھم:  وقيل. وكذبا وقاحة ھذا وكان. ھذا مثل لقلت شئت لو:  النضر قال مضى من أخبار وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

. األولين أساطير إال ھذا إن:  عنادا وقالوا عنه فعجزوا ذلك راموا ثم ، موسى سحرة توھمت كما ، بمثله يأتون أنھم توھموا

 .تقدم وقد
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َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْيَنا َفأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ  َقالُوا َوإِذْ { 32:  اآلية  }أَلِيمٍ  ابٍ بَِعذَ  اْئتَِنا أَوِ  السَّ

 وال:  الزجاج قال} ِعْنِدكَ  ِمنْ {. بالرفع} اْلَحقَّ  ُھوَ { ويجوز. للفصل} ُھوَ { ودخلت. }َكانَ { خبر على} اْلَحقَّ { نصب على القراء

 فيمن واختلف. مرضية بقراءة إال فيھا يقرأ ال ، سنة القراءة ولكن إجازتھا في النحويين بين اختالف وال. بھا قرأ أحدا أعلم

 البخاري رواه ؛ جھل أبو قائله:  مالك بن أنس. الحارث بن النضر ھو ھذا قائل:  جبير وابن مجاھد فقال ؛ المقالة ھذه قال

 ثم ، بصيرة على أنھم الناس على واإلبھام العناد وجه على أو ، صدورھم في كانت لشبھة قالوه:  يقال أن يجوز ثم. ومسلم

 أنت:  فقال. قريش من:  قال ؟ أنت ممن:  اليھودي فقال ؛ اليھود من رجل لقيه عباس ابن أن حكي. سألوا ما بدر يوم بھم حل

 عندك من الحق ھو ھذا كان إن:  يقولوا أن عليھم فھال. اآلية} ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ {:  قالوا الذين القوم من

 الذي البحر بلل من أرجلھم تجف لم الذين القوم من ، إسرائيلي يا وأنت:  عباس بنا قال. يجھلون قوم ھؤالء إن! له فاھدنا

ً  لََنا اْجَعلْ {:  قالوا حتى ؛ وقومه موسى وأنجى ، وقومه فرعون فيه أغرق  لھم فقال] 138:  األعراف[} آلَِھةٌ  لَُھمْ  َكَما إِلَھا

 عن ؛ الرحمة في ومطر. العذاب في أمطر} َفأَْمِطرْ {. مفحما اليھودي طرقفأ] 138:  األعراف[} َتْجَھلُونَ  َقْومٌ  إِنَُّكمْ {:  موسى

 .تقدم وقد. عبيدة أبي

ُ  َكانَ  َوَما{ 33:  اآلية َبُھمْ  هللاَّ ُ  َكانَ  َوَما فِيِھمْ  َوأَْنتَ  لُِيَعذِّ َبُھمْ  هللاَّ  }َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ  ُمَعذِّ

ُ  َكانَ  َوَما{ نزلت ، اآلية} ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  اَھذَ  َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ {:  جھل أبو قال لما َبُھمْ  هللاَّ  صحيح في كذا} فِيِھمْ  َوأَْنتَ  لُِيَعذِّ

 َوَما{. أمروا بحيث يلحقوا ؛ والمؤمنون منھا وسلم عليه هللا صلى النبي يخرج حتى قرية أھل يعذب لم:  عباس ابن وقال. مسلم

ُ  َكانَ  َبُھمْ  هللاَّ  به يدفع الفجار من وقع وإن واالستغفار. غفرانك:  الطواف في يقولون كانوا:  عباس ابن} َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ  ُمَعذِّ

 وفيھم معذبھم هللا كان وما أي. أظھرھم بين ھم الذين المسلمين إلى راجع االستغفار إن:  وقيل. واإلضرار الشرور من ضرب

 به يراد ھنا االستغفار إن:  وقيل. وغيره الضحاك قاله.  ؛ وغيره بدر يوم هللا معذبھ خرجوا فلما ؛ المسلمين من يستغفر من

ُ  َكانَ  َوَما{ أي. اإلسالم َبُھمْ  هللاَّ  في أي} َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ {:  وقيل. وعكرمة مجاھد قاله ؛ يسلمون أي} َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ  ُمَعذِّ

. يعذبوا لم استغفروا لو أي. استغفروا لو} َيْسَتْغفُِرونَ { معنى:  وقيل. اأيض مجاھد عن روي. هللا يستغفر من أصالبھم

 النبي زمن في العرب من رجل كان:  قال العلماء بعض عن المدائني وقال. زيد وابن قتادة قاله ؛ االستغفار إلى استدعاھم

 عما ورجع الصوف لبس وسلم عليه هللا صلى النبي توفي أن فلما ؛ يتحرج يكن لم ، نفسه على مسرفا وسلم عليه هللا صلى

 ، أمانان لي كان:  قال. بك لفرح حي وسلم عليه هللا صلى والنبي ھذا فعلت لو:  له فقيل. والنسك الدين وأظھر ، عليه كان

ُ  َكانَ  َوَما{:  وتعالى تبارك هللا قال ؛ اآلخر وبقي واحد فمضى َبُھمْ  هللاَّ ُ  َكانَ  َوَما{ والثاني. أمان فھذا"  فِيِھمْ  َوأَْنتَ  لُِيَعذِّ َبُھمْ  هللاَّ  ُمَعذِّ

 .}َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ 

َبُھمُ  أاَلَّ  لَُھمْ  َوَما{ 34:  اآلية ُ  ُيَعذِّ ونَ  َوُھمْ  هللاَّ  َثَرُھمْ أَكْ  َولَِكنَّ  اْلُمتَّقُونَ  إاِلَّ  أَْولَِياُؤهُ  إِنْ  أَْولَِياَءهُ  َكاُنوا َوَما اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َيُصدُّ
 }َيْعلَُمونَ  ال

َبُھمُ  أاَلَّ  لَُھمْ  َوَما{:  تعالى قوله ُ  ُيَعذِّ  القبائح من ارتكبوا لما العذاب مستحقون إنھم أي. يعذبوا أن من يمنعھم وما:  المعنى} هللاَّ

 َسائِلٌ  َسأَلَ {:  زلتن ذلك وفي. وسلم عليه هللا صلى النبي خروج بعد بالسيف هللا فعذبھم ؛ كتاب أجل لكل ولكن ، واألسباب
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َبُھمُ { لرفع قال كما كان لو:  النحاس قال. زائدة} أن{ إن:  األخفش وقال] 1:  المعارج[} َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ   ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ {. }ُيَعذِّ

 .أولياؤه المتقين إن أي} َيْعلَُمونَ 

 }َتْكفُُرونَ  ُكْنُتمْ  بَِما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا َوَتْصِدَيةً  ُمَكاءً  إاِلَّ  اْلَبْيتِ  ِعْندَ  َصالُتُھمْ  َكانَ  َوَما{ 35:  اآلية

وا أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { 36:  اآلية ِ  َسبِيلِ  َعنْ  لَِيُصدُّ  َوالَِّذينَ  ُيْغلَُبونَ  ُثمَّ  َحْسَرةً  َعلَْيِھمْ  َتُكونُ  ُثمَّ  َفَسُيْنفِقُوَنَھا هللاَّ
 }ُيْحَشُرونَ  َجَھنَّمَ  إِلَى اَكَفُرو

ُ  لَِيِميزَ { 37:  اآلية يِّبِ  ِمنَ  اْلَخبِيثَ  هللاَّ ً  َفَيْرُكَمهُ  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضهُ  اْلَخبِيثَ  َوَيْجَعلَ  الطَّ  ُھمُ  أُولَئِكَ  َجَھنَّمَ  فِي َفَيْجَعلَهُ  َجِميعا
 }اْلَخاِسُرونَ 

. الصفير:  والمكاء ظنھم في عبادة ذلك فكان ؛ ويصفرون صفقوني ، عراة بالبيت تطوف قريش كانت:  عباس ابن قال

 :  عنترة قول ومنه. عنھم هللا رضي عمر وابن والسدي مجاھد قاله ؛ التصفيق:  والتصدية

 األعلم كشدق فريصته تمكو...  مجدال تركت غانية وحليل

 له يقال بالحجاز أبيض طائر لحن على ، صفيرال المكاء:  السدي قال. بالريح نفخت إذا الدابة أست مكت ومنه. تصوت أي

 :  الشاعر قال. المكاء

 والحمرات الشاء ألھل فويل...  روضة غير في المكاء غرد إذا

 يرقصون الذين الصوفية من الجھال على رد ففيه التفسيرين وعلى. صياح والتصدية ، باأليدي ضرب المكاء:  قتادة

 وروى. البيت عند يفعلونه كانوا فيما بالمشركين فاعله ويتشبه ، العقالء مثله عن هيتنز منكر كله وذلك. ويصعقون ويصفقون

 يشغلوا أن يريدون ، الصفير:  والتصدية. أفواھھم في أصابعھم إدخالھم المكاء:  قال أنه مجاھد عن نجيح أبي وابن جريج ابن

 وغيره عبيد أبو حكى. عمر ابن عن روي ما اللغة في المعروف:  النحاس قال. الصالة عن وسلم عليه هللا صلى محمدا بذلك

 :  اإلطنابة بن عمرو قول ومنه ؛ صفق إذا تصدية يصدي وصدى. صفر إذا ومكاء يمكو مكا:  يقال أنه

 بالتصدية البيت لدى مكاء...  ضجة لھم جميعا وظلوا

 الدالين أحد من فأبدل ، تصدده ھذا على فاألصل ؛ البيت عن صدھم التصدية معنى:  زيد وابن جبير بن سعيد. بالتصفيق أي

 .ياء

ُ  لَِيِميزَ { معنى يِّبِ  ِمنَ  اْلَخِبيثَ  هللاَّ  .ذلك وغير والنفقات األعمال من ، شيء كل في عام ھو:  وقيل. الكافر من المؤمن أي} الطَّ

لِينَ  ُسنَّتُ  َمَضتْ  َفَقدْ  َيُعوُدوا َوإِنْ  َسلَفَ  َقدْ  َما لَُھمْ  ُيْغَفرْ  َيْنَتُھوا إِنْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  قُلْ { 38:  اآلية  }اأْلَوَّ

 - :  مسائل خمس فيه
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 العبارة بھذه قال وسواء ، المعنى ھذا للكفار يقول أن وسلم عليه هللا صلى النبي أمر} َكَفُروا لِلَِّذينَ  قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى

} لكم يغفر تنتھوا إن كفروا للذين قل{ مسعود بن عبدهللا مصحف في أنه الكسائي ذكر كما كان ولو:  عطية ابن قال. غيرھا أو

 .األلفاظ تقتضيه ما بحسب ھذا ؛ بعينھا األلفاظ بتلك إال الرسالة تأدت لما

 َقدْ  امَ  لَُھمْ  ُيْغَفرْ { الشرط جواب ذلك على والحامل ؛ بد وال:  عطية ابن قال. الكفر عن يريد} َيْنَتُھوا إِنْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 :  الزبيري محمد بن أحمد سعيد أبو القائل أحسن ولقد. الكفر عن لمنته إال تكون ال سلف قد ما ومغفرة} َسلَفَ 

 واقترف أتاه عما انتھى ثم...  اعترف إذا الفتى العفو يستوجب

 سلف قد ما لھم يغفر ينتھوا إن...  المعترف في سبحانه لقوله

 فقال:  وفيه. الحديث. طويال يبكي الموت سياقة في وھو العاص بن عمرو حضرنا:  لقا المھري شماسة أبي عن مسلم روى

 كان ما يھدم الحج وأن قبلھا كان ما تھدم الھجرة وأن قبله كان ما يھدم اإلسالم أن علمت أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 ، والجرائم الكفر يقتحمون الكفار أن وذلك ؛ الخلق على بھا من سبحانه هللا من لطيفة ھذه:  العربي ابن قال. الحديث" قبله

 عليھم تعالى هللا فيسر. مغفرة نالتھم وال توبة أبدا استدركوا لما لھم مؤاخذة يوجب ذلك كان فلو ؛ والمآثم المعاصي ويرتكبون

 إلى وأدعى ، الدين في لھملدخو أقرب ذلك ليكون ؛ تقدم ما جميع وھدم ، باإلسالم المغفرة وبذل ، اإلنابة عند التوبة قبول

 تسعة قتل قبلكم كان فيمن رجال أن:  مسلم صحيح وفي. أسلموا وال تابوا لما يؤاخذون أنھم علموا ولو ، المسلمين لكلمة قبولھم

 روافانظ. الحديث ؛ مائة به فكمل فقتله لك توبة ال:  فقال توبة من له ھل فسأل عابدا فجاء توبة من له ھل سأل ثم نفسا وتسعين

 مصلحة والتيسير ، للخليفة مفسدة فالتنفير. الرحمة من اآليس فعل ، قتله أيأسه قد أنه علم فلما ؛ لك توبة ال:  العابد قول إلى

 ؛ توبة ال:  فيقول ؟ توبة من لقاتل ھل:  فسأل يقتل لم رجل إليه جاء إذا كان أنه عنھما هللا رضي عباس ابن عن وروي. لھم

 .تقدم وقد. وتأليفا تيسيرا ؛ توبة لك:  له قال ؟ توبة من لقاتل ھل:  فسأله قتل من جاءه ذافإ. وتحذيرا تخويفا

. عليه حنث فال فأسلم حلف من وكذلك. له طالق فال أسلم ثم الشرك في طلق فيمن مالك عن وھب وابن القاسم ابن قال:  الثالثة

 للفرية الحد عليه أقيم أسلم ثم سرق أو أسلم ثم مسلم على افترى من فأما. له مغفور فذلك ؛ األشياء ھذه عليه وجبت من وكذا

 قد ما وجل عز هللا يعني إنما:  قال أنه مالك عن أشھب وروى. الحد عنه سقط مسلمة اغتصب أو ، وأسلم زنى ولو. والسرقة

 إِنْ {:  تعالى قوله عموم من قدمناه لما ؛ الصواب ھو وھذا:  العربي ابن قال. شيء أو دم أو مال من ، اإلسالم قبل مضى

 .التنفير وعدم التيسير من المعنى من بيناه وما ،" قبله ما يھدم اإلسالم: " وقوله. } َسلَفَ  َقدْ  َما لَُھمْ  ُيْغَفرْ  َيْنَتُھوا

 فإنه لمامس فقذف بأمان إلينا دخل إن وأما. الحرب دار في كفره حال في فعله ما إسقاط في خالف فال الحربي الكافر أما:  قلت

 لنقضه عنه ذلك اإلسالم يسقط وال. قتل قتل وإن ، قطع سرق وإذا ، ثمانين حد قذف إذا الذمي وكذلك. قطع سرق وإن ، يحد

 بينة عليه شھدت وقد ، يسلم ثم يزني النصراني في واختلفوا:  المنذر ابن قال. وغيره القاسم ابن رواية على ؛ كفره حال العھد

 لِلَِّذينَ  قُلْ {:  وجل عز هللا لقول ؛ تغريب وال عليه حد ال بالعراق ھو إذ عنه هللا رضي الشافعي نع فحكي ؛ المسلمين من

 أنه مسلم وھو أقر إذا:  ثور أبو وقال. مالك عن روي لما موافق وھذا:  المنذر ابن قال} َسلَفَ  َقدْ  َما لَُھمْ  ُيْغَفرْ  َيْنَتُھوا إِنْ  َكَفُروا

 .يحد ال:  قال أنه الكوفي عن وحكي. الحد هعلي أقيم كافر وھو زنى
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 ؛ أسلم إذا األصلي الكافر حكم حكمه:  فقيل ؛ أمواال وأتلف جنايات وأصاب ، صلوات فاتته وقد أسلم إذا المرتد فأما:  الرابعة

 أن بدليل ؛ ولآلدمي وجل عز  حق كل يلزمه:  قوليه أحد في الشافعي وقال. ارتداده حال في أحدثه مما بشيء يؤخذ ال

 ابن قال. يسقط ال لآلدمي كان وما ، يسقط  كان ما:  حنيفة أبو وقال. تعالى هللا حقوق تلزمه أن فوجب تلزمه اآلدميين حقوق

 تجب ال وجل عز هللا حقوق أن ترى أال. إليه مفتقر واآلدمي ، حقه عن مستغن تعالى هللا ألن ؛ علمائنا قول وھو:  العربي

  الحقوق في عام} َسلَفَ  َقدْ  َما لَُھمْ  ُيْغَفرْ  َيْنَتُھوا إِنْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  قُلْ {:  تعالى وقوله:  قالوا. اآلدميين حقوق مهوتلز الصبي على

 .تعالى

 كان ةحال إلى الرجوع تتضمن فإنما مطلقة جاءت إذا} عاد{ لفظة ألن ؛ القتال إلى يريد} َيُعوُدوا َوإِنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 يجوز وال. القتال إال ذكرنا ما تشبه حالة الكفار لھؤالء اآلية ھذه في نجد ولسنا:  عطية ابن قال. عنھا انتقل ثم عليھا اإلنسان

 داخلة العرب كالم في تجيء قد ألنھا مطلقة كانت إذا" عاد" في ذلك قلنا وإنما ، عنه ينفصلوا لم ألنھم ؛ الكفر إلى يتأول أن

 :  الصلت أبي بن أمية قول ومنه. صار يريد ؛ ملكا زيد عاد:  تقول كما ؛ صار معنى معناھا فيكون ، والخبر االبتداء على

 أبواال بعد فعادا بماء شيبا...  لبن من قعبان ال المكارم تلك

 .صار حكم فحكمھا ؛ دونھا االقتصار يجوز ال بخبرھا مقيدة فھي. قبل عليھا العائد كان قد حالة إلى الرجوع تتضمن ال وھذه

لِينَ  ُسنَّتُ  َمَضتْ  َفَقدْ {:  تعالى قوله  .هللا بعذاب الدھر سالف في األمم من ھلك بمن والتمثيل والتھديد الوعيد تجمع عبارة} اأْلَوَّ

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوَقاتِلُوُھمْ { 40 -  39:  اآليتان ِ  ُكلُّهُ  الدِّ َّ َ  َفإِنَّ  ْوااْنَتھَ  َفإِنِ  ِ  َتَولَّْوا َوإِنْ  ، َبِصيرٌ  َيْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ
َ  أَنَّ  َفاْعلَُموا  }النَِّصيرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَى نِْعمَ  َمْوالُكمْ  هللاَّ

  . والحمد وغيرھا" رةالبق" في ألفاظھا وتفسير معناھا تقدم اآلية آخر إلى. كفر أي} فِْتَنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوَقاِتلُوُھمْ {:  تعالى قوله
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