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"الرطب يف زكاة التمر، وهذا الذي ذكران عن عامة العلماء من أن الزكاة ال تؤخذ إال من التمر، -1 .1
 أصحابه ويف املوطإ ما نصه:والزبيب اليابسني، هو مذهب مالك وعامة 

قال مالك: األمر اجملتمع عليه عندان أن النخل خترص على أهلها ومثرها يف رؤوسها إذا طاب وحل 
بيعه، ويؤخذ منه صدقته مترا عند اجلذاذ، إىل أن قال: وكذلك العمل يف الكرم. انتهى حمل الفرض منه 

ج مترا، تمع عليه من علماء زمنه، أن الزكاة ختر أبن األمر اجمل -رمحه هللا  -بلفظه، وفيه تصريح مالك 
وهو يدل داللة واضحة على أن من ادعى جواز إخراجها من الرطب أو البسر، فدعواه خمالفة لألمر 

 اجملتمع عليه عند مالك وعلماء زمنه.

 ومن أوضح األدلة على ذلك: أن البلح الذي ال يتتمر والعنب الذي ال يتزبب كبلح مصر وعنبها، ال
جيوز اإلخراج منه مع تعذر الواجب الذي هو التمر والزبيب اليابسان، بل تدفع الزكاة من مثنه أو قيمته 
عند مالك وأصحابه، فلم جيعلوا العنب والرطب أصال، ومل يقبلومها بدال عن األصل، وقالوا: بوجوب 

 الثمن إن بيع، والقيمة إن أكل.

ب وما ال جيف، ومراده بقوله: وما ال جيف، أن الرطب والعنقال خليل يف خمتصره: ومثن غري ذي الزيت 
اللذين ال ييبسان جيب اإلخراج من مثنهما ال من نفس الرطب والعنب، ويف املواق يف شرح قول خليل، 

 وإن مل جيف ما نصه:

قال مالك: إن كان رطب هذا النخل ال يكون مترا، وال هذا العنب زبيبا، فليخرص أن لو كان ذلك 
كنا، فإن صح يف التقدير سمسة أوسق أخذ من مثنه. انتهى حمل الفرض منه بلفظه، وهو ن  فيه مم

صريح عن مالك أنه ال يرى إخراج الرطب، والعنب يف الزكاة ; لعدوله عنهما إىل الثمن يف حال تعذر 
 التمر والزبيب اليابسني، فكيف ابحلالة اليت مل يتعذرا فيها.

من العلماء، وال دل  مل يقل به أحدعنب عما يبس من رطب وعنب، واحلاصل أن إخراج الرطب وال
عليه دليل من كتاب وال سنة وال قياس، وأما الذي ال ييبس كبلح مصر وعنبها، ففيه قول مرجوح عند 

خر هذا يف آ -إن شاء هللا  -املالكية إبجزاء الرطب والعنب، ونقل هذا القول عن ابن رشد، وسرتى 
ان ية واحلنابلة فيه، فإن قيل: فما الدليل على أنه ال جيزئ إال التمر والزبيب اليابساملبحث كالم الشافع
 دون الرطب والعنب؟

 (1)فاجلواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة:". 
 

 [ . إىل غري ذلك من اآلايت.54 \ 7"]-2 .2

 -تعاىل  -ع ى أنه لكان امل -: يف أربعة أايم أبن معناه يف تتمة أربعة أايم -تعاىل  -فلو مل يفسر قوله 
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ر أبهنا : يف أربعة أايم إذا فس-تعاىل  -خلق السماوات واألرض وما بينهما يف مثانية أايم; ألن قوله 
تكفرون ين يف قوله: قل أئنكم لأربعة كاملة مث مجعت مع اليومني اللذين خلقت فيهما األرض املذكور 

[ ، واليومني اللذين خلقت فيهما السماوات املذكورين يف قوله 9 \ 41ابلذي خلق األرض يف يومني ]
 لكان اجملموع مثانية أايم. -[12 \ 41: فقضاهن سبع مساوات يف يومني ]-تعاىل  -

 من املسلمني. مل يقل به أحدوذلك 

تة أايم، فعلم بذلك صحة التفسري الذي ذكران، وصحة داللة اآلايت والنصوص القرآنية مصرحة أبهنا س
 القرآنية عليه.

يف هذه اآلية الكرمية وجعل فيها رواسي من فوقها قد قدمنا الكالم على أمثاله من  -تعاىل  -وقوله 
 16م ]: وألقى يف األرض رواسي أن متيد بك-تعاىل  -يف الكالم على قوله « النحل»اآلايت يف سورة 

وقدر  -تعاىل  -: وابرك فيها أي أكثر فيها الربكات، والربكة اخلري، وقوله -تعاىل  -[ ، وقوله 15 \
 فيها أقواهتا.

 التقدير واخللق يف لغة العرب معنامها واحد.

 واألقوات مجع قوت، واملراد ابألقوات أرزاق أهل األرض ومعايشهم وما يصلحهم.

 -قوله  هذه، أعين« فصلت»أن آية « الضطراب عن آايت الكتابدفع إيهام ا»وقد ذكران يف كتابنا 
: وقدر فيها أقواهتا يفهم منها اجلمع بني اآلايت الدالة على أن األرض خلقت قبل السماء،  -تعاىل 

كقوله هنا: قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني مث رتب على ذلك بـ )مث( قوله: مث استوى 
إىل قوله فقضاهن سبع مساوات يف يومني مع بعض اآلايت الدالة على أن  إىل السماء وهي دخان

 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إىل« : النازعات»يف  -تعاىل  -السماء خلقت قبل األرض، كقوله 
 [ .30 - 27 \ 79قوله: واألرض بعد ذلك دحاها ]

 (1):". -تعاىل  -فقلنا يف كتابنا املذكور ما نصه: قوله 
 

 "وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي املذكور للعامل وعمله بفتياه من االتباع ال من التقليد.-3 .3

 والصواب: أن ذلك تقليد مشروع جممع على مشروعيته.

 

وأما ما ليس من التقليد جبائز بال خالف، فهو تقليد اجملتهد الذي ظهر له احلكم ابجتهاده، جمتهدا 
لإلمجاع على أن اجملتهد إذا ظهر له احلكم ابجتهاده ال جيوز له أن  آخر يرى خالف ما ظهر له هو;

 يقلد غريه املخالف لرأيه.
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وأما نوع التقليد الذي خالف فيه املتأخرون الصحابة وغريهم من القرون املشهود هلم ابخلري، فهو تقليد 
 رجل واحد معني دون غريه، من مجيع العلماء.

سول هللا من أصحاب ر  ومل يقل به أحدرد به ن  من كتاب وال سنة، فإن هذا النوع من التقليد، مل ي
 وال أحد من القرون الثالثة املشهود هلم ابخلري. -صلى هللا عليه وسلم  -

وهو خمالف ألقوال األئمة األربعة رمحهم هللا، فلم يقل أحد منهم ابجلمود على قول رجل واحد معني 
 دون غريه، من مجيع علماء املسلمني.

قليد العامل املعني من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خالف ذلك، فليعني لنا رجال واحدا من القرون فت
 الثالثة األول، التزم مذهب رجل واحد معني، ولن يستطيع ذلك أبدا ; ألنه مل يقع البتة.

ئلني به، اوسنذكر هنا إن شاء هللا مجال من كالم أهل العلم يف فساد هذا النوع من التقليد وحجج الق
 ومناقشتها، وبعد إيضاح ذلك كله نبني ما يظهر لنا ابلدليل أنه هو احلق والصواب إن شاء هللا.

قال اإلمام أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا يف كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله، 
 ما نصه:

ليد يف غري موضع من  قد ذم هللا تبارك وتعاىل التق ابب فساد التقليد ونفيه والفرق بني التقليد واالتباع:
 (1)[ .". 31 \ 9كتابه، فقال: اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون هللا ]

 

"يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك املولد املبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع والتزين -4 .4
باح ال ينكر على أحد قياسا على غريه من أوقات أمر م -بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب 

 الفرح.

واحلكم بكون هذه األشياء بدعة يف هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود 
وانقشع فيه ظالم الكفر واجلحود، وادعاء أن هذا الزمان ليس من املواسم املشروعة ألهل اإلميان، 

 أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه اآلراء املستقيمة. -ان ومقارنة ذلك ابلنريوز واملهرج

ولقد كنت فيما خال من الزمان خرجت يف يوم مولد إىل ساحل البحر، فاتفق أن وجدت هناك سيدي 
 احلاج ابن عاشر رمحه هللا ومجاعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما خمتلفا ليأكلوه هنالك.

وا مين مشاركتهم يف األكل، وكنت إذ ذاك صائما فقلت هلم: إين صائم، فنظر فلما قدموه لذلك أراد
إيل سيدي احلاج نظرة منكرة، وقال يل ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح يف مثله الصيام 

 مبنزلة العيد، فتأملت كالمه فوجدته حقا، وكأنين كنت انئما فأيقظين. انتهى بلفظه.

ي يقتضي قبح صوم يوم املولد وجعله كيوم العيد من غري استناد إىل كتاب هللا وال سنة فهذا الكالم الذ
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 وال قول أحد من أصحابه وال من اتبعيه. -صلى هللا عليه وسلم  -رسوله 

من األئمة األربعة وال من فقهاء األمصار املعروفني الذي أدخله بعض املتأخرين يف  ومل يقل به أحد
ريء منه براءة الشمس من اللمس، ومل جير على أصول مذهبه، ألن علة حترمي مذهب مالك، ومالك ب

صوم يوم العيد والفطر عنده أن هللا تعاىل يكلف عباده يف كل سنة عبادتني عظيمتني واألمر هبما عام 
لكل من يستطيعهما، وإحدامها جتب يف العمر مرة واحدة وهي احلج. والثانية جتب كل سنة يف شهر 

ها، وهي الصوم، فإذا انتهت عبادة احلج أو عبادة الصوم ألزم هللا الناس كلهم أن يكونوا يف رمضان من
 ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر.

 (1)فمن صام يف أحد اليومني أعرض عن ضيافة هللا، واإلعراض عن ضيافته تعاىل ال جيوز.". 
 

الذي  ومل يورد نصا ملذهب البصريني "مث ساق نصوص كل فريق من النصوص اليت أوردانها سابقا،-5 .5
( وجاء مرواي 564( ص )1فيه التثليث املذكور، وقد وجد يف مصنف عبد الرزاق بسند جيد جملد )

 عن بعض الصحابة يف املصنف املذكور.

وقال يف اإلقامة: أما صفتها فإهنا عند مالك والشافعي بتثنية التكبري يف أوهلا، وإبفراد ابقيها إال لفظ 
امة، فعند الشافعي مرتني وعند أيب حنيفة، فهي مث ى مث ى، وأما أمحد فقد خري بني األفراد والتثنية اإلق

 فيها اهـ.

رمحه  -تلك هي خالصة أقوال أئمة األمصار يف ألفاظ األذان واإلقامة، وقد أمجلها العالمة ابن القيم 
 قال ما نصه: -وسلم  صلى هللا عليه -يف زاد املعاد حتت عنوان: فصل مؤذنيه  -هللا 

وكان أبو حمذورة يرجع األذان ويثين اإلقامة وبالل ال يرجع ويفرد اإلقامة، فأخذ الشافعي وأهل مكة 
أبذان أيب حمذورة، وإقامة بالل، ويعين أبذان أيب حمذورة على رواية تربيع التكبري، وأخذ أبو حنيفة، وأهل 

محد، وأهل احلديث، وأهل املدينة أبذان بالل وإقامته، العراق أبذان بالل وإقامة أيب حمذورة، وأخذ أ
أي: برتبيع التكبري وبدون ترجيع، وإبفراد اإلقامة إىل لفظ اإلقامة، قال: وخالف مالك يف املوضعني 

 إعادة التكبري وتثنية لفظ اإلقامة ; فإنه ال يكررها اهـ.

ومراده مبخالفة مالك هنا ألهل األمصار، وإال فهو متفق مع بعض الصور املتقدمة. أما يف عدم إعادة 
التكبري، فعلى حديث أيب حمذورة عند مسلم، وعدم تكريره للفظ اإلقامة، فعلى بعض رواايت حديث 

كلها   بالل أن يوتر اإلقامة أي على هذا اإلطالق، وهبذا مرة أخرى يظهر لك أن تلك الصفات
صحيحة، وأهنا من ابب اختالف التنوع وكل ذهب إىل ما هو صحيح وراجح عنده، وال تعارض مطلقا 

 من األئمة األربعة. ومل يقل به أحدإال قول احلسن البصري وابن سريين ابلتثليث 
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بعد ذكر هذه املسألة ما نصه: فإذا   66ص  22وقال ابن تيمية كلمة فصل يف ذلك، يف اجملموع ج 
صلى  -كذلك فالصواب مذهب أهل احلديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت يف ذلك عن النيب كان  

ال يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة األذان واإلقامة كتنوع صفة القراءات  -هللا عليه وسلم 
 ألمته. اهـ.". -صلى هللا عليه وسلم  -والتشهدات وحنو ذلك، وليس ألحد أن يكره ما سنه رسول هللا 

(1) 
 

 "وأصله:-6 .6

 فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... ولكن عظم الساق منك دقيق

وهي قبيلة قيس ومثل الذين ال يستطيعون النطق ابلسني فيستبدلون هبا اتء فالناس عندهم النات وهم 
 قبيلة متيم.

ما يف كثري ز خال القرآن من هذه اللهجات الكثرية والتزم االعراب يف أواخر الكلمات مجيعا ومل يكن ملت
من اللغات االخرى وعرف النيب وهو متلقي الوحي ومعلم القرآن األول تفسري ما أنزل عليه كله وما 
سأله عنه أصحابه كان خيربهم به ولعلهم كانوا يتحاشون سؤاله يف كثري من األلفاظ بدليل جهلهم هبا 

ليس هذا الذي تنقيب وراءه و بعد وفاته وهنيهم عن التكلف والتعمق أي البحث يف مع ى كل لفظ وال
كثريون منهم   وامنا قال به مل يقل به أحدنقوله يف أمر ألفاظ القرآن وإهنا هي األحرف السبعة قوال شاذا 

 أبو عبيد القاسم بن سالم وثعلب وأبو حامت السجستاين وغريهم.

نبدل  قادرون على أنواذن فمن اخلطأ كل اخلطأ أن نقول أن قرآان نزل ليكون معجزة نيب مث نقول: إان 
ين آمنوا للذ»لفظا مكان لفظ ألن لدينا الكثري من األلفاظ أي املرتادفات. استمع اىل هذه اآلية: 

منوا للذين آ»أو « للذين آمنوا امهلوان»مث نقرؤها على األحرف اليت يقولون عنها هكذا « انظروان
التعابري كلها وهل   لريى هل يتفق مع ى هذهولنرتك للقارىء أن يدقق النظر قليال ويطيل التفكري« ارقبوان

 يبقى هلا مكاهنا من االعجاز وهي هبذه الصورة وامسع اىل اآلية األخرى:

 (2)كلما". »و « كلما أضاء هلم مروا فيه»و « كلما أضاء هلم مشوا فيه»
 

 ه.ي"ما هذا إال بشر مثلكم: أي ما نوح إال بشر مثلكم فكيف تطيعونه بقبول ما يدعوكم إل-7 .7
 أن يتفضل عليكم: أي يسودكم ويصبح آمرا انهيا بينكم.

 ولو شاء هللا ألنزل مالئكة: أي لو شاء هللا إرسال رسول ألنزل مالئكة رسال.
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 رجل به جنة: أي مصاب مبس من جنون.

 فرتبصوا به حىت حني: أي فال تسمعوا له وال تطيعوه وانتظروا به هالكه أو شفاءه.

 مع ى اآلايت:

اق بداية عدة قص  ذكرت على إثر قصة بدأ خلق اإلنسان األول آدم عليه السالم فقال هذا السي
أي قبلك اي رسولنا فكذبوه كما كذبك قومك وإليك قصته إذ قال اي  1تعاىل: }ولقد أرسلنا نوحا{ 

 { أي إذ ليس لكم2قوم اعبدوا هللا أي وحدوه يف العبادة، وال تعبدوا معه عريه }مالكم من إله غريه
من إله غريه يستحق عبادتكم. وقوله: }أفال تتقون{ أي أتعبدون معه غريه أفال ختافون غضبه عليكم 

 مث عقابه لكم؟.

فأجابه قومه املشركون مبا أخرب تعاىل به عنهم يف قوله: }فقال املأل الذين كفروا من قومه{ أي فرد عليه 
ممن كفروا من قومه }ما هذا{ أي نوح }إال قوله أشرافهم وأهل احلل والعقد فيهم من أغنياء وأعيان 

ويشرف فادعى أنه رسول هللا إليكم. }ولو شاء هللا{  3بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم{ أي يسود
أي أن ال نعبد معه سواه }ألنزل مالئكة{ ختربان بذلك }ما مسعنا هبذا{ أي ابلذي جاء به نوح ودعا 

هو إال  من أجدادان السابقني }إن مل يقل به أحدولني{ أي إليه من ترك عبادة آهلتنا }قي آابئنا األ
رجل به جنة{ أي ما نوح إال رجل به مس من جنون، وإال ملا قال هذا الذي يقول من تسفيهنا وتسفيه 

به حىت حني{ أي انتظروا به أجله حىت ميوت، وال ترتكوا دينكم ألجله وهنا وبعد  4آابئنا }فرتبصوا
سنة إال سمسني شكا نوح إىل ربه وطلب النصر منه فقال ما أخرب تعاىل به عنه قرون طويلة بلغت ألف 

 مبا كذبون{ أي أهلكهم بسبب تكذيبهم إايي وانصرين عليهم. 5}قال رب انصرين

__________ 

فوائد سرد القص  كثرية منها: تسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم ومحله على الصرب مما يلقى من  1
لعظة واالعتبار مبا جرى من أحداث، ومنها تقرير التوحيد وإثبات النبوة احملمدية والالم قومه، ومنها: ا

 يف: }ولقد أرسلنا{ موطئة للقسم أي: وعزتنا لقد أرسلنا نوحا.

قرأ اجلمهور جبر }إله{ ورفع }غريه{ وقرأ بعضهم: جبر }غريه{ ألنه نعت إلله اجملرور حبرف اجلر  2
 ى احملل إذ حمل }إله{ الرفع وإمنا منع منه حرف اجلر الزائد.الزائد ورفع }غريه{ هو عل

 قوهلم: هذا انتج عن نفسياهتم املتهالكة على حب الرائسة والشر املوهوم. 3

 الرتب : التوقف على عمل يراد عمله، والرتيث فيه ملا قد يغين عنه. 4

قديره: ملا  ة جوااب لسؤال مقدر ت}قال رب انصرين{ هذه اجلملة مستأنفة استئنافا بيانيا ألهنا واقع 5
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 (1)كذب قومه ماذا فعل؟ واجلواب: دعا عليهم: }قال رب انصرين{ .". 
 

 « ."فكيف لو رأوين-8 .8

ومن املفسرين من فسر الغيب ابلدنيا. وقال ابن عطية: الظاهر أن املع ى ابلغيب عن الناس، أي يف 
ف هللا وهو ين أن اجملرور للتقييد، أي من خيااخللوة. فمن خاف هللا انتهى عن الصيد يف ذات نفسه، يع

غائب عن أعني الناس الذين يتقى إنكارهم عليه أو صدهم إايه وأخذهم على يده أو التسميع به، وهذا 
ينظر إىل ما بنوا عليه أن اآلية نزلت يف صيد غشيهم يف سفرهم عام احلديبية يغشاهم يف رحاهلم 

بدون رقيب، أو يكون الصيد احملذر من صيده مماثال لذلك وخيامهم، أي كانوا متمكنني من أخذه 
 الصيد.

وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تصريح ابلتحذير الذي أومأ إليه بقوله ليبلونكم، إذ قد 
أشعر قوله: ليبلونكم أن يف هذا اخلرب حتذيرا من عمل قد تسبق النفس إليه. واإلشارة بذلك إىل التحذير 

ن ليبلونكم، أي بعد ما قدمناه إليكم وأعذران لكم فيه، فلذلك جاءت بعده فاء التفريع. املستفاد م
 واملراد ابالعتداء االعتداء ابلصيد، ومساه اعتداء ألنه إقدام على حمرم وانتهاك حلرمة اإلحرام أو احلرم.

ليهما، ومبا حرام أو كوقوله: فله عذاب أليم، أي عقاب شديد يف اآلخرة مبا اجرتأ على احلرم أو على اإل
خالف إنذار هللا تعاىل، وهذه إذا اعتدى ومل يتدارك اعتداءه ابلتوبة أو الكفارة، فالتوبة معلومة من 
أصول اإلسالم، والكفارة هي جزاء الصيد، ألن الظاهر أن اجلزاء تكفري عن هذا االعتداء كما سيأيت. 

 روى ابن أيب حامت عن ابن عباس:

. فالعذاب  «يوسع بطنه وظهره جلدا ويسلب ثيابه وكان األمر كذلك به يف اجلاهليةالعذاب األليم أنه 
 هو األذى الدنيوي، وهو يقتضي أن هذه اآلية قررت ما كان يفعله

أهل اجلاهلية، فتكون اآلية املوالية هلا نسخا هلا. ومل يقل هبذا العقاب أحد من فقهاء اإلسالم فدل 
وز ة املوالية، وهذا هو الذي يلتئم به مع ى اآلية مع مع ى اليت تليها. وجيذلك على أنه أبطل مبا يف اآلي

أن يكون اجلزاء من قبيل ضمان املتلفات ويبقى إمث االعتداء فهو موجب العذاب األليم. فعلى التفسري 
 يقل به ملاملشهور ال يسقطه إال التوبة، وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب أتديبا، ولكن هذا 

 (2)من فقهاء اإلسالم، والظاهر أن سلبه كان أيخذه فقراء مكة مثل جالل البدن ونعاهلا.".  حدأ
 

                                         
 3/512أيسر التفاسري للجزائري  (1)
 7/41ير والتنوير التحر  (2)
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"على هذه األمة من غفران السيئات عند التوبة، فالعزم على اخلري هو التوبة، أي العزم على اكتساب -9 .9
اخلري، فوقع يف الكالم إجياز حذف اعتمادا على القرينة الواضحة. والتقدير: ال ينفع نفسا غري مؤمنة 

اخلري، مثل  يقوم مقام كسب إمياهنا أو نفسا مل تكن كسبت خريا يف إمياهنا من قبل كسبها، يعين أو ما
التوبة فإهنا بعض اكتساب اخلري، وليس املراد أنه ال ينفع نفسا مؤمنة إمياهنا إذا مل تكن قد كسبت خريا 
حبيث يضيع اإلميان إذا مل يقع اكتساب اخلري، ألنه لو أريد ذلك ملا كانت فائدة للتقسيم، ولكفى أن 

يء وألن األدلة القطعية انهضة على أن اإلميان الواقع قبل جم يقال ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكسب خريا،
اآلايت ال يدحض إذا فرط صاحبه يف شيء من األعمال الصاحلة، وألنه لو كان كذلك وسلمناه ملا 

 يقل ملاقتضى أكثر من أن الذي مل يفعل شيئا من اخلري عدا أنه آمن ال ينفعه إميانه، وذلك إجياد قسم 
 إلسالم.من علماء ا به أحد

وبذلك تعلم أن اآلية ال تنهض حجة للمعتزلة وال اخلوارج الذين أوجبوا خلود مرتكب الكبرية غري 
التائب يف النار، والتسوية بينه وبني الكافر، وإن كان ظاهرها قبل التأمل يوهم أهنا حجة هلم، وألنه لو  

، حدة عبثا ال يرضاه عاقل لنفسهكان األمر كما قالوا لصار الدخول يف اإلميان مع ارتكاب كبرية وا
ألنه يدخل يف كلفة كثري من األعمال بدون جدوى عليه منها، ولكان أهون األحوال على مرتكب 
الكبرية أن خيلع ربقة اإلميان إىل أن يتوب من األمرين مجيعا. وسخافة هذا الالزم ألصحاب هذا املذهب 

لذي  ما يستفاد من نظم اآلية من ضب  احلد اسخافة ال يرضاها من له نظر اثقب. واالشتغال بتبيني
ينتهي عنده االنتفاع بتحصيل اإلميان وحتصيل أعمال اخلري، أجدى من اخلوض يف لوازم معانيها من 
اعتبار األعمال جزءا من اإلميان، ال سيما مع ما يف أصل املع ى من االحتمال املسق  لالستدالل.". 

(1) 
 

قلت حممد بن إسحاق خمتلف فيه وقد  -ويقتضى االعادة "النحر خارج احلرم ال جيوز-10 .10
وهاهنا خالفيات منها ان الواجب  -ومل يقل به أحدواحلديث ترك االمة كلهم العمل به  -مر ذكره

على القارن عند اىب حنيفة رمحه هللا دمان الجل إحرامي احلج والعمرة وعند اجلمهور دم واحد قالوا 
وعموم قوله تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي يؤيد قول اجلمهور اإلحرام واحد فيكفيه دم واحد 

ومنها ان التحلل حيصل بنفس اإلحصار او ابلذبح بعد اإلحصار بنية التحلل او ابحللق بعد الذبح مع 
نية التحلل الثالث قول الشافعي واجلمهور هلم ان ابالحصار سق  مناسك احلج دون احكام اإلحرام 

لال فال يسق  وكونه موقتا ابحلرم من حيث انه حملل ممنوع واحلجة على وجوب احللق واحللق عرف حم
او القصر واولوية احللق قوله صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية يرحم هللا احمللقني قالوا اي رسول هللا 

                                         
 188أ/-8التحرير والتنوير  (1)
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واه الطحاوي من حديث ر واملقصرين قال يرحم هللا احمللقني قالوا واملقصرين فقال يف املرة الثالثة واملقصرين 
وقال ابو حنيفة وحممد ان أحصر يف احلرم جيب عليه احللق وان أحصر يف احلل  -ابن عباس واىب سعيد

عندمها  ويف اهلداية ان احللق -فال حلق الن احللق مل يعرف عبادة اال يف زمان او مكان كذا يف الكايف
ليه وسلم ب احللق الن النيب صلى هللا عليس بواجب والتحلل امنا حيصل ابلذبح وعند اىب يوسف جي

امر بذلك عام احلديبية وان مل يفعل ال شىء عليه والتحلل حيصل ابلذبح فق  وقال مالك التحلل 
ر حنران احتج مالك حبديث جاب -حيصل ابالحصار والذبح ليس بواجب عليه واحلجة عليه هذه االية

 صلى سبعني بدنة كل بدنة عن سبعة فقال رسول هللامع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية 
ابر رواه الدارقطين فان هذا احلديث مع ما رواه الشيخان عن ج -هللا عليه وسلم ليشرتك النفر يف اهلدى

ان النيب صلى هللا عليه وسلم احرم ابلعمرة سنة ست ومعه الف واربعمائة يدل على ان اهلدى ال جيب 
مبجرد النية دون الذبح الن سبعني بدنة ال يكفى اال ملا دون سمسائة  على كل حمصر والتحلل حيصل

فبقى ابقى الناس من ال هدى هلم قلت لعل ابقى الناس ذحبوا غنما على ان هذا استدالل حبديث 
لنافلة إذا واخلالفية الثالثة ان احملرم ابلعمرة او ابحلج ا -اآلحاد يف مقابلة القطعي من الكتاب فال يقبل

وحل ابلذبح هل جيب عليه القضاء فقال مالك والشافعي وامحد ال جيب عليه القضاء وقال ابو أحصر 
 (1)حنيفة جيب عليه". 

 

قلت اليمني على املعصية يشتمله عموم قوله تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا  -"يتوب منها-11 .11
عقدمت األميان فان فيه عقدا على اإليفاء فهو من املنعقدة دون اللغو فهو يوجب الكفارة وكونه على 

ولكن  ماملعصية يوجب الرفض وهذا بعينه مقتضى قوله عليه السالم فليكفر وليأت مبا هو خري وهللا اعل
يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم اى عزمتم وقصدمت اىل اليمني الكاذبة وارتكبتم العصيان بقصدكم ارادتكم 

ان الصادقة  فخرج هبذا القيد االمي -وامنا قلنا ذلك بقرينة املؤاخذة فان املؤاخذة ال يكون اال على العصيان
 -د اليمنيال معصية فيه بل يف احلنث بعكلها وما كان بظن الصدق وكذا اخرج به اليمني املنعقدة النه 

فان قيل ورد يف املائدة ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان وذلك يدل على ثبوت املعصية واملؤاخذة عليها 
قدمت قلت تقدير الكالم هناك ولكن يؤاخذكم مبا ع -فكيف تقول انه خرج به اليمني املنعقدة اىل آخره

تمعان واحلقيقة واجملاز ال جي -ير هاهنا الن التقدير نوع من اجملازاألميان ان حنثتم وليس ذلك التقد
فاملراد هبذه االية اليمني الغموس أبقسامها فق  وليس هاهنا  -واملؤاخذة على الغموس مبجرد اليمني

سبت افعي املراد مبا كوقال الش -واملراد مبا يف املائدة املنعقدة فق  وفيها التقدير وهللا اعلم -ذلك التقدير
قلوبكم ومبا عقدمت األميان واحد وهو ضد للغو؟؟ فقالوا كسب القلب هو العقد والنية فقوله مبا كسبت 

                                         
 1/224التفسري املظهري  (1)
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قلوبكم وقوله مبا عقدمت األميان كالمها يشتمالن الغموس واملنعقدة واملظنونة ايضا فيجب الكفارة يف 
يفاؤه بقوله حبيث جيب اقلنا ليس كذلك بل عقد اليمني الزام شىء على نفسه ابليمني  -مجيع ذلك

ب القلب ضد وكس -تعاىل اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود وال معصية فيه وال مؤاخذة اال بعد احلنث
لغو اليمني على تفسري عائشة فكان أعم منه مطلقا لكنا محلناه على كسب املعصية مبجرد اليمني بقرينة 

قوله تعاىل  الن الضمري يف -فال كفارة يف الغموساملؤاخذة من غري تقدير يف االية فهو الغموس فق  
فكفارته راجع اىل ما عقدمت االميان فق  والن الغموس كبرية حمضة فلو وجبت عليها كفارة فاما ان 

يسع لكل  وعلى االول -تكون سائرة ومزيلة ملعصية الغموس اوال وعلى الثاين ال تكون الكفارة كفارة
 تعاىل إن وقد قال هللا ومل يقل به أحدليمني الفاجرة مث يكفر عنها امرئ ان يقتطع مال امرئ مسلم اب

 (1)وقال عليه".  -جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال إن احلسنات يذهنب السيئات
 

وبناء  -( لنياهتم227"االربعة وعزموا الطالق وطلقوا فإن هللا مسيع لقوهلم ابلتطليق عليم )-12 .12
لتأويل قالوا ال يقع الطالق مبجرد مضى األشهر االربعة بل يتوقف على تطليقة إذ لو مل على هذا ا

يتوقف على تطليقة ويقع الطالق مبجرد انقضاء األشهر ال تكون لعزمه على الطالق مع ى وال يناسبه 
ت وبقي شق االتذييل بقوله تعاىل فإن هللا مسيع وعلى هذا التأويل ليس الرتديد دائرا بني النفي واإلثب

اثلث وهو ان ال يفىء وال يعزم على الطالق وحكم هذا الشق مسكوت عنه فاختلف فيه قول القائلني 
فقال أكثرهم يطلق احلاكم عليه النه ملا امتنع عن اإلمساك ابملعروف ينوب احلاكم عنه  -هبذا التأويل

 -ليه حىت يطلقنه يضيق احلاكم عوىف رواية عن الشافعي وامحد ا -ىف التسريح ابإلحسان كما ىف العنني
وقال ابو حنيفة أتويله ان عزموا وقوع الطالق ابستمراره على ترك الفيء حىت انقضى املدة وقع الطالق 

قالوا لو مل يقع الطالق به جلاز له الفيء بعد األشهر فال يكون لتقييد الفيء بقوله فيهن  -« 1»به 
زم خرق ال جيوز له الفيء بعد األشهر وعليه التطليق حتما يل ولو قلنا ابنه -على قراءة ابن مسعود مع ى

له على ان الرتديد الواقع ىف االية أيىب عنه وعلى هذا التأويل مع ى قو  مل يقل به أحداإلمجاع املركب إذ 
تعاىل فإن هللا مسيع ملا يقارن ترك الفيء من املقاولة واجملادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة 

او انه مسيع لاليالء الذي هو طالق موقوف على مضى األشهر االربعة من غري وطى عليم  -الشيطان
مبا استمروا عليه من الظلم وفيه مع ى الوعيد على ذلك وااثر الصحابة ىف الباب متعارضة فقد روى عن 

ن ما اعمر وعثمان وعلى وزيد بن اثبت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر مثل ما قال ابو حنيفة غري 
اخرج الدارقطين عن إسحاق حدث ى مسلم بن شهاب عن  -روى عن عمر يدل على الطلقة الرجعية

سعيد بن املسيب واىب بكر بن عبد الرمحن ان عمر بن اخلطاب كان يقول إذا مضت اربعة أشهر فهى 
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ىن عن اواخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء اخلراس -تطليقة وهو املك بردها ما دامت ىف عدهتا
اىب سلمة بن عبد الرمحن ان عثمان بن عفان وزيد بن اثبت كاان يقوالن ىف اإليالء إذا مضت أربعة 
أشهر فهو تطليقة واحدة وهى أحق بنفسها وتعتد عدة املطلقة وأخرج عبد الرزاق أخربان معمر عن 

عتد عدة سها وتوهى أحق بنف -قتادة أن عليا وابن مسعود قاال إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة
واخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن اىب قالبة قال اىل النعمان من امرأته وكان  -املطلقة

ج ابن اىب واخر  -جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت اربعة أشهر فاعرتف بتطليقة
 رس وابن عمشيبة حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن حبيب عن سعيد بن جبري عن ابن عبا

__________ 

 (1)( ىف األصل ووقع الطالق به". 1)
 

"الطهر حلديث ابن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر لرسول هللا صلى هللا -13 .13
 عليه وسلم فتغيظ فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض

 -ا النساءطلقها طاهرا قبل ان ميسها فتلك العدة اليت امر هللا ان يطلق هبفتطهر فان بدا له ان يطلقها فلي
متفق عليه وجه االحتجاج ان هللا سبحانه قال اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قالوا 
الالم ىف لعدهتن للوقت اى وقت عدهتن واملشار اليه ىف احلديث بتلك العدة الطهر الذي ال مسيس 

فظهر ان املراد ابلقروء االطهار قلنا الالمر للوقت مبع ى ىف غري معهود ىف االستعمال ويستلزم ذلك فيه 
ع ى بل الالم هناك الفادة م -تقدم العدة على الطالق او مقارنة له القتضائه وقوعه ىف وقت العدة

يؤيد ما قلنا ان و  -استقبال عدهتن يقال ىف التاريخ إبمجاع اهل العربية خرج لثالث بقني من رمضان
وىف هذا  -ابن عباس وابن عمر كاان يقران اي ايها النىب إذا طلقتم النساء فطلقوهن ىف قبل عدهتن
او نقول  -احلديث ىف رواية ملسلم انه صلى هللا عليه وسلم تال وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدهتن

تلك الوقت  ليت امر هللا هبا الوقت للطالق اىاملراد ابلعدة ىف قوله صلى هللا عليه وسلم فتلك العدة ا
لتاء ىف ثلثة وقد حيتج للشافعى ابن ا -الذي امر هللا ان يطلق هبا النساء ال العدة اليت جيب بعد الطالق

ذا ليس بشىء فان وه -يدل على تذكري املميز والقرء مبع ى احليض مؤنث ومبع ى الطهر مذكر فهى املراد
مذكر كالرب ومؤنث كاحلنطة وليس هناك أتنيث حقيقى فالعربة للمذكر منهما  الشيء إذا كان له امسان

وهاهنا كذلك فان احليض مؤنث والقرء مذكر وإذا كان التأنيث حقيقيا واللفظ مذكر كالشخ  يعرب 
ر وقال ابو حنيفة وامحد املراد به احليض وحيتج له بوجوه أحدها ما م -به عن املرأة ففيه وجهان جائزان

ن لفظ اثنيها ا -حتجاج الشافعي من حديث ابن عمر برواية مسلم وقراءة ابن عباس وابن عمرىف ا
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ثالثة عدد خاص ال يدل على اقل منه وال على أزيد منه والطالق على وجه السنة ال يكون اال ىف 
خيلوا  الطهر امجاعا وملا مر من حديث ابن عمر فثالثة قروء ال يتصور اال ىف احليض دون االطهار إذ ال

ايضا و  ومل يقل به أحداما ان ال يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطالق من العدة وهو خالف اإلمجاع 
 -وبعض طهر وذلك ليست بثالثة« 1»او يعد فتكون العدة طهرين  -يلزم حينئذ الزايدة على الثالث

عدهتن ثالثة تعاىل ف ولو جاز اطالق الثالثة على طهرين وبعض طهر جلاز اطالق ثالثة أشهر ىف قوله
 على شهرين -أشهر

__________ 

 (1)( ىف األصل طهران ].....[".1)
 

فان قيل أليس ىف قوله تعاىل احلج أشهر معلومات  -ومل يقل به أحد"وبعض شهر -14 .14
وهاهنا مل  -اطالق األشهر على شهرين وبعض شهر قلنا هناك مل يقل احلج ثالثة أشهر بل قال أشهر

ل ثالثة قروء فهذا ادل واصرح فال جيوز محلها على ما دون ثالثة جتوزا فان كلمة ثالثة يقل قروء بل قا
مينع عن التجوز ومما يدل على ان املعترب األقراء التامات دون بعض القرء ما احتج به الشافعي من 

ع فيه قحديث ابن عمر فانه صلى هللا عليه وسلم مل جيوز الطالق ىف الطهر الذي يلى احليضة اليت أو 
ق االمة اثلثها قوله صلى هللا عليه وسلم طال -الطالق او ال كيال جيتمع الطلقتان بال فصل قرء اتم

مع اإلمجاع على انه ال خيالف االمة احلرة فيما به االعتداد بل ىف  -حيضتان« 1»تطليقتان وعدهتما 
يض دون راءة الرحم وذلك ابحلرابعها ان العدة شرعت لتعرف ب -الكمية فظهر ان املراد ابلقروء احليض

ر خامسها انه لو كان القرء مبع ى الطه -الطهر ومن مث وجب االسترباء ىف االمة ابحليض دون الطهر
تنقضى العدة بدخول احليض الثالثة ولو كان مبع ى احليض مل ينقض ما مل تطهر من احليضة الثالثة فال 

وأىب  راشدين والعبادلة واىب بن كعب ومعاذ بن جبلومذهبنا مأثور من اخللفاء ال -تنقضى العدة ابلشك
هين وزاد ابو داود والنسائي ومعبد اجل -الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن اثبت واىب موسى األشعري

وبه قال من التابعني سعيد بن املسيب وابن جبري وعطاء وطاءوس وعكرمة وجماهد وقتادة والضحاك 
قاضي والثوري واألوزاعي وابن شربمة وربيعة والسدى وابو عبيدة واحلسن البصري ومقاتل وشريك ال

وإسحاق واليه رجع امحد بن حنبل قال حممد بن احلسن ىف املؤطا حدثنا عيسى بن اىب عيسى اخلياط 
عن الشعيب عن ثالثة عشر من اصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم قالوا الرجل أحق ابمراته حىت 

وهللا اعلم وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن من احلمل  -الثةتغتسل من احليضة الث
 ذلك إن  وفيه دليل على ان قوهلا مقبول ىف -واحليض استعجاال ىف العدة وابطاال حلق الزوج ىف الرجعة
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كن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر واجلزاء حمذوف يع ى إن كن يؤمن ابهلل ال يكتمن فان من شأن املؤمن ان 
والغرض منه التأكيد والتوبيخ وهللا اعلم وبعولتهن مجع يعل والتاء لتانيث اجلمع   -ال يرتكب احملرم

ىل الرجعيات والضمري راجع ا -واصل البعل املالك والسيد مسى الزوج بعال لقيامه أبمر زوجته -كالعمومة
 -منهن وال امتناع فيه كما كرر الظاهر وخصصه اثنيا

__________ 

 (1)صل وعدته". ( ىف األ1)
 

لو كان واجبا و  ومل يقل به أحد"ايضا واجبا القرتابه بقوله تعاىل أو فارقوهن مبعروف -15 .15
لكان واجبا ابالستقالل ومل يكن شرطا للرجعة لعموم قوله تعاىل فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن 

اق املطالبة واستحق مبعروف وهلن اى للنساء على األزواج حقوق مثل الذي عليهن لالزواج ىف الوجوب
ال ىف اجلنس ابملعروف بكل ما يعرف ىف الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة فال جيوز الحد 
ان يقصد ضرار االخر بل ينبغى ان يريدوا إصالحا قال ابن عباس اىن أحب ان اتزين المراتى كما حتب 

شريي قال قلت عن معاوية الق -ابملعروفامراتى ان تتزين ىل الن هللا تعاىل قال وهلن مثل الذي عليهن 
اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان عليه قال ان تطعمها إذا طعمت وان تكسوها إذا اكتسيت وال تضرب 

 رواه امحد وابو داود وابن ماجة وعن جعفر بن حممد عن أبيه -الوجه وال تقبح وال هتجر اال ىف البيت
 ىف  صلى هللا عليه وسلم ىف خطبته يوم عرفة فاتقوا هللاعن جابر ىف قصة حجة الوداع قال رسول هللا

النساء فانكم أخذمتوهن ابمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن ان ال يؤطني فرشكم 
رواه  -أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربج وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أكمل املؤمنني امياان أحسنهم خلقا مسلم وعن اىب هريرة قال 
وروى  -رواه الرتمذي وقال حسن صحيح ورواه ابو داود اىل قوله خلقا -وخياركم خياركم لنسائهم

الرتمذي حنوه عن عائشة وعن عبد هللا بن زمعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جيلد أحدكم 
متفق عليه وعن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريكم  -جلد العبد احلديثامرأته 

رواه الرتمذي والدارمي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وعن اىب هريرة  -خريكم الهله واان خريكم الهلى
عوج شىء اقاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استوصوا ابلنساء خريا فاهنن خلقن من ضلع وان 

متفق عليه وللرجال  -ىف الضلع أعاله فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته مل يزل اعواج فاستوصوا ابلنساء
ان يسجد « 1»عليهن درجة زايدة ىف احلق وفضال قال النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت امر أحدا 

واه ابو داود عن قيس بن ر  -الحد المرت املرأة ان تسجد لزوجها ملا جعل هللا هلم عليهن من حق
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وامحد عن معاذ بن جبل والرتمذي عن اىب هريرة حنوه والبغوي عن اىب ظبيان وعن أم سلمة  -سعد
 قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

__________ 

 (1)( ىف األصل امر أحدا". 1)
 

ضى ان يل الفاء يقتفان ق -"ملا مر ان غاية اإلرضاع اىل احلولني ملن أراد أن يتم الرضاعة-16 .16
يقدر الفصال بعد احلولني قلنا الفاء للتعقيب عن مطلق الرضاع ال عن احلولني ويف املدارك اطلق احلكم 
وقال زادا على احلولني او نقصا وقال هذا توسعة بعد التحديد وامنا قال ذلك ليوافق مذهب اىب حنيفة 

طلقا كان هذا انسخا للتحديد ويكون احلكم م  انه جيوز اإلرضاع بعد احلولني اىل نصف السنة قلت ولو
فال  ل به أحدمل يقاو مقيدا ببعد احلولني لزم جواز اإلرضاع بعد ثالث سنني ايضا وهو خالف اإلمجاع 

وجه للتحديد ابحلولني ونصف وحنو ذلك وما قالوا ان احلولني ونصف يثبت بقوله تعاىل ومحله وفصاله 
فليس بشىء وسنذكر ذلك يف موضعه يف سورة النساء يف تفسري قوله تعاىل وأمهاتكم  -ثالثون شهرا

 الاليت أرضعنكم ان

حديد ابحلولني احلولني ايضا يلزم نسخ الت فان قيل على تقدير محل الفصال على ما قبل -شاء هللا تعاىل
على اابحة  وهذه االية تدل -قلنا وجوب اإلرضاع اىل متام احلولني مقيد بقوله ملن أراد أن يتم الرضاعة

ن تراض وهللا اعلم عن تراض اى صادرا ع -الفصال عند ارادهتما ابلرتاضي والتشاور فال منافاة وال نسخ
تشاور من اهل العلم به فيجيزوا ان الفطام يف ذلك الوقت ال يضر ابلولد  منهما من األبوين وتشاور اى

واملشاورة استخراج الرأى فال جناح عليهما ىف ذلك وامنا اعترب تراضيهما لئال يقدم أحدمها على ما 
يتضرر به الطفل لغرض او غريه وهذا يدل على انه ال جيوز الحد مها قبل احلولني الفصال من غري 

هما وتشاور مع اهل الرأى وإن أردمت ايها اآلابء أن تسرتضعوا أوالدكم مراضع غري أمهاهتم ان تراض بين
أبت أمهاهتم ان يرضعنهم لعلة هبن او انقطاع لنب او أردن نكاحا او طلنب اجرا زائدا على غريهن وامنا 

نه فال جناح ستغناء عقيدان هبذه القيود ملا سبق من دفع الضرار عن الوالدين وحذف املفعول االول لال
عليكم إذا سلمتم اىل أمهاهتم اى مرضعاهتم ما آتيتم يع ى أعطيتم اى ما أردمت ايتاءه كقوله تعاىل إذا 

ع ى إذا سلمتم او امل -او املراد مبا أتيتم ما مسيتم هلن من اجرة الرضاع بقدر ما أرضعن -قمتم إىل الصالة
م وما قرا ابن كثري ما أتيتم هاهنا ويف الرو  -لجواز امجاعاأجور املراضع إليهن والتسليم ندب ال شرط ل

أتيتم من راب بقصر االلف ومعناه ما فعلتم والتسليم حينئذ مبع ى االطاعة وعدم االعرتاض يع ى إذا أطاع 
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 (1)أحد األبوين ما فعله االخر". 
 

وامرأة  عاىل"يظهران املهر من لوازم النكاح لتقييد االحالل به ويدل على ذلك قوله ت-17 .17
مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني لداللته على ان 
النكاح بال مهر من خصائ  النيب صلى هللا عليه وسلم وكان القياس عدم صحة النكاح عند انعدام 

تفرضوا هلن  اء ما مل متسوهن أوالتسمية لكنا تركنا القياس لقوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النس
فريضة فاهنا تدل على صحة النكاح بغري التسمية فقلنا ان املهر من لوازم النكاح وأحكامه وليس من 
شرائطه ذكره وعليه انعقد اإلمجاع لكن عند الشافعي ان تزوج ومل يسم هلا مهرا او تزوج على ان ال مهر 

ل املهر وعند اجلمهور جيب هلا مهر املثل كما جيب ابلدخو  هلا ومات عنها قبل ان يدخل هبا ال جيب هلا
امجاعا لنا ان املهر وجب حقا للشرع ملا ذكران من تقييد احلل ابالبتغاء ابألموال والن الباء لاللصاق 
فاهلل سبحانه أحل االبتغاء ملصقا ابملال فالقول برتاخيه اىل وجود الوطي كما قاله الشافعي ىف املفوضة 

مبضمون الباء وحلديث علقمة انه سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امراة ومل يفرض هلا شيئا  ترك العمل
ومل يدخل هبا حىت مات فقال ابن مسعود هلا مثل صداق نساءها الوكس وال شط  وعليها العدة وهلا 
 قاملرياث فقام معقل بن سنان األشجعي فقال قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف بروع بنت وأش

امراة منا مثل ما قضيت ففرح هبا ابن مسعود رواه ابو داؤد والرتمذي والنسائي والدارمي قال البيهقي 
مجيع رواايت هذا احلديث وأسانيدها صحاح فان قيل لو كان املهر من لوازم النكاح لزم ثبوته ىف املفوضة 

ب نصف عنه حيث قال جيغري امحد ىف بعض الرواايت  ومل يقل به أحدان طلقت قبل الدخول ايضا 
مهر املثل واألصح عنه كقول اجلمهور انه ال جيب قلنا املتعة هلا عوض عن نصف املهر ولذا قلنا بوجوب 

)مسئلة( اختلفوا فيما إذا تزوج بشرط ان ال مهر هلا فقال مالك ال يصح هذا النكاح النه  -املتعة هلا
اوضة مجاعا فكذا النكاح قلنا ليس النكاح عقد مععقد معاوضة كالبيع والبيع بشرط ان ال مثن ال يصح ا

وامنا وجب املهر حكما شرعا إظهارا لشرف احملل ولو كان عقد معاوضة كالبيع ملا صح النكاح عند 
ترك التسمية كما ال يصح البيع عند ترك ذكر الثمن فالشرط ابن ال مهر شرط فاسد وبه ال يفسد 

هذه االية تقتضى ان  -فائدة:  -ع ال يصح البيع بدونه فافرتقاالنكاح ويلغوا لشرط والثمن ركن ىف البي
 (2)املهر ال بد ان يكون ماال الن احلل مقيد ابالبتغاء ابألموال ... ...". 
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"كان من خصائ  النيب صلى هللا عليه وسلم لقوله تعاىل خالصة لك من دون املؤمنني -18 .18
وحممد  تها عند اىب حنيفة والشافعي واىب يوسفوان أبت ان تتزوجه جيب على االمة السعاية ىف قيم

وقال مالك وزفر ال جيب عليها السعاية وجه قول اىب حنيفة وصاحبيه والشافعي ان املوىل اجعل العتق 
عوضا من البضع فاذا أبت عن التزويج بقي العتق بال عوض ومل يرض به املوىل فوجب السعاية عليها  

ملوىل جيب على العبد قيمة نفسه عند اىب حنيفة واىب يوسف كما إذا أعتق على خدمة سنة فمات ا
وقيمة اخلدمة عند حممد ووجه قول مالك وزفران العتق ملا مل يصلح عوضا عن النكاح فبقى العتق بغري 
عوض فال سعاية عليها ان أبت كما ال سعاية عليها ان اجابت وهذا القول اظهر، )مسئلة( اكثر املهر 

ذكران ىف تفسري قوله وآتيتم إحداهن قنطارا واختلفوا ىف اقل املهر فقال الشافعي الحد له امجاعا ملا 
وامحد الحد القل املهر فكل ما جاز ان يكون مثنا ىف البيع جاز ان يكون صداقا ىف النكاح واحلجة 

طع قهلما اطالق قوله تعاىل أن تبتغوا أبموالكم وقال ابو حنيفة ومالك اقل املهر مقدر شرعا وهو ما ي
فيه يد السارق مع اختالفهما ىف قدر ذلك فعند اىب حنيفة عشرة دراهم او دينار وعند مالك ربع دينار 
او ثلثة دراهم احتج ابو حنيفة ومالك على كونه مقدرا من هللا تعاىل بقوله تعاىل قد علمنا ما فرضنا 

مبطال  مل جيعله مقدرا كان عليهم يف أزواجهم قالوا الفرض هو التقدير فكان املهر مقدرا شرعا فمن
للكتاب وأسند التقدير اىل نفسه فمن جعل التقدير مفوضا اىل العبد كان مبطال ملوجب ضمري املتكلم 
قلنا هذه االية ىف النفقة دون املهر قال هللا تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت 

ومل يقل ا ة تقدير املهر لزم تقدير الثمن ىف اململوكة ايضأمياهنم إذ ليس للمملوكة مهر ولو ثبت هبذه االي
واحتج الشافعي لعدم التقدير أبحاديث منها ما ذكران من حديث سهل بن سعد وفيه التمس  به أحد

ولو خامتا من حديد وهو حديث صحيح ومنها حديث عامر بن ربيعة ان امراة من فزارة تزوجت على 
واه  عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلني قالت نعم فاجازه ر نعلني فقال هلا رسول هللا صلى هللا

الرتمذي وصححه وقال ابن اجلوزي ال يصح الن ىف سنده عاصم بن عبيد هللا قال حيىي بن معني 
ضعيف ال حيتج حبديثه قال ابن حبان كان فاحش اخلطا فرتك ومنها حديث جابر بن عبد هللا ان رسول 

 (1)لم قال لو ان رجال اعطى امراة صداقها مال يده ... ...". هللا صلى هللا عليه وس
 

")فائدة:( قال الشافعي وامحد نكاح اإلماء ضرورى الستلزامه رق األوالد والشرتاطه بعدم -19 .19
طول احلرة وتقييد نكاح االمة ابالميان فال جيوز نكاح ما فوق الواحدة من اإلماء للحر الندفاع الضرورة 

بو حنيفة جيوز نكاح االمة مطلقا من غري الضرورة مسلمة كانت او كتابية عند طول ابلواحدة وقال ا
احلرة وعدمه وان كان مكروها من غري ضرورة الطالق قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعاىل 
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يضا ا فانكحوا ما طاب لكم واستلزام رق األوالد ولو كان علة لعدم اجلواز من غري ضرورة ملا جاز للعبد
 وايضا جيوز للعبد نكاح الثنتني من اإلماء ومل يقل به أحدنكاح االمة عند القدرة على نكاح احلرة 

عندكم فاوىل ان يكون ذلك جائزا للحر فان حله اكثر من حل العبد ولذلك جاز للحر نكاح اربع من 
ال  بعا من النساء مطلقثنتني ابحلديث كما مر وايضا الن  املبيح أر « 1»النساء ابلن  وللعبد نكاح 

جيوز تقييده ابحلرائر وهللا اعلم وقول مالك ىف جتويز اربع من اإلماء واحلرائر للحر كقول اىب حنيفة 
)مسئلة( ال جيوز نكاح االمة على احلرة عند االئمة االربعة غري ان مالكا يقول  -رمحهما هللا تعاىل

ا حلرة على االمة من غري إفساد ىف نكاح االمة امجاعابجلواز ان رضيت احلرة خالفا لغريه وجيوز نكاح ا
فاالئمة الثالثة يقولون بعدم جواز نكاح االمة على احلرة ملفهوم قوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال 
الن من كان ىف نكاحه حرة فله طول احلرة وهذا االستدالل ال يقتضى التفرقة بني احلر والعبد وبني 

حنيفة يقول بعدم جواز نكاح االمة على احلرة ملا روى سعيد بن منصور ىف  رضاء احلرة وعدمه وابو
السنن عن ابن علية عن من مسع احلسن ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان تستنكح االمة على 
احلرة قال وتنكح احلرة على االمة ورواه البيهقي والطربي ىف تفسريه بسند متصل اىل احلسن واستغربه 

اية ما مر األحول عنه وامنا املعروف رواية عمرو بن عبيد عن احلسن قال احلافظ وهو املبهم ىف من رو 
رواية سعيد بن منصور ورواه عبد الرزاق عن احلسن ايضا مرسال وكذا رواه ابن اىب شيبة عنه واملرسل 

يبة اىب ش عندان حجة وكذا عند الشافعي إذا اعتضد أبقوال الصحابة وهاهنا قد اعتضد، روى ابن
والبيهقي عن على موقوفا ان االمة ال ينبغى هلا ان يتزوج على احلرة وىف لفظ ال تنكح االمة على احلرة 
وسنده حسن، واخرج عن ابن مسعود حنوه وروى عبد الرزاق من طريق اىب الزبري انه مسع جابرا يقول ال 

 تنكح االمة على احلرة وتنكح احلرة على االمة وللبيهقى حنوه،

__________ 

 (1)].....[". -( ىف األصل وللعبد نكاح نكاح ثنتني1)
 

"والضحاك واحلسن وعكرمة والنخعي والزهري وبناء على هذا التفسري قال مالك -20 .20
والشافعي جاز للجنب املرور من املسجد على اإلطالق وهو قول احلسن فان اللفظ عام وان كان سبب 

دان املمر اال ىف املسجد وعندان ال جيوز املرور ىف املسجد للجنب نزول االية خاصا يع ى ضرورة عدم وج
الن أتويل االية على هذا الوجه يتوقف على تقدير املضاف واألصل عدم التقدير وايضا لو كان مع ى 

ضا ال مع ى واي ومل يقل به أحداالية ال تقربوا مواضع الصالة لزم حرمة دخول مساجد البيوت للجنب 
وا مواضع الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون فانه صريح ىف النهى عن قرابن لقوله ال تقرب
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وز املكث )مسئلة( ال جي -الصالة وال ميكن ىف املعطوف تقدير غري ما ذكر او قدر ىف املعطوف عليه
 ىف املسجد عند مالك والشافعي ايضا كما ال جيوز عند اىب حنيفة وقال امحد جيوز، لنا قوله صلى هللا
عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن املسجد فاىن ال أحل املسجد حلائض وال جنب رواه ابو داود وابن 
ماجة والبخاري ىف التاريخ والطرباين عن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة وقال 

ائشة عاحلافظ رواه ابو داؤد من حديث جسرة عن أم سلمة وقال ابو زرعة الصحيح حديث جسرة عن 
فان قيل ضعف اخلطايب هذا احلديث فقال أفلت بن خليفة العامري الكويف جمهول احلال وقال ابن 
الرفعة مرتوك قلنا قول ابن الرفعة مردود مل يقله أحد من ائمة احلديث بل قال امحد ما ارى به أبسا 

حجة  كما هووصححه ابن خزمية وحسنه ابن القطان فال يضر ان جهله بعض الناس وهذا احلديث  
 للجمهور على امحد فهو ابطالقه حجة على الشافعي بل امنا سيق

القراءة )مسئلة( ال جيوز للجنب الطواف النه ىف املسجد و  -الكالم ملنع املرور جنبا ىف املسجد وهللا اعلم
لى هللا صالقران عند اجلمهور وقال مالك جيوزان يقرا آايت يسرية للتعوذ وقال داود جيوز مطلقا لنا قوله 

عليه وسلم ال تقرا احلائض واجلنب شيئا من القران وقد مر ىف البقرة ىف تفسري قوله تعاىل وال تقربوهن 
حىت يطهرن والنه ال جيوز للجنب مس مصحف فيه نقوش دالة على القران كما سنذكر ىف تفسري قوله 

ءة القران اللسان اوىل واما جواز قرا تعاىل ال ميسه إال املطهرون فالن ال جيوز له إيراد حروف القران على
للمحدث مع كونه ممنوعا عن املس ابلن  املذكور فالن احلدث ال يسرى ىف الفم بل على ظاهر البدن 
 (1)او الن احلدث غالب الوقوع فلم جيعل مانعا عن القراءة دفعا للحرج خبالف اجلنابة فاهنا ... ...". 

 

غسل الوجه ضرورة استيعاب الوجه وإذا   "اى بعض كان الن ذلك حيصل ىف ضمن-21 .21
كانت اآلية جمملة التحق حديث املغرية وما ىف معناه بياان هلا فقلنا بوجوب مسح ربع الراس الن للراس 
اربعة جوانب مقدم الراس واحد منها وأرجلكم قرأ انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحف  ابلنصب 

سوح  وله تعاىل إىل الكعبني فان الغاية ال يضرب ىف املممعطوف على ايديكم بقرينة ضرب الغاية لق
كالراس وأعضاء التيمم امنا يضرب للمغسوالت وقرأ الباقون ابجلر الجل اجلوار كما ىف قوله تعاىل اىن 
أخاف عليكم عذاب يوم اليم ابجلر ىف اليم على اجلوار مع انه صفة لعذاب وهو منصوب والقول ابن 

لنحاة ومن جوزه جوزه بشرط ان ال يتوس  حرف العطف وبشرط اال من من جر اجلوار أنكره اكثر ا
اللبس مدفوع إذا ال من من اللبس حاصل بذكر الغاية وانكار اكثر النحاة ممنوع وإنكاره مكابرة لوقوعه  
كثريا ىف القران وكالم البلغاء وذكر االمثلة يقتضى تطويال لكن اختلف النحاة ىف جمئ جر اجلوار بتوس  

ف العطف فقيل ال جيئ الن العاطف مينع التجاوز واحلق انه جيوز بتوس  العاطف فان العاطف حر 
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موضوع لتوكيد الوصل دون القطع قال ابن مالك وخالد األزهري ان الواو خيت  من بني سائر حروف 
العطف أبحد وعشرين حكما منها جواز جر اجلوار ىف املعطوف هبا قلت ولو مل يكن على جواز جر 

جلوار بتوس  املعطوف ابلواو دليل اخر فهذه اآلية الدالة على وجوب غسل الرجلني مبا ذكران من وجوه ا
العطف على األيدي وعدم جواز عطف األرجل على الرؤوس ومبا حلقه البيان من األحاديث واإلمجاع  

و املرتفع من عبني هكافية الثبات جواز جر اجلوار بتوس  الواو العاطفة وهللا اعلم وايضا املراد ابلك
  يقل به أحدملالعظم عند ملتقى الساق والقدم كما سيجئ حتقيقه وفرضية مسح القدم اىل الكعبني 

وما قيل ان الكالم حينئذ يصري من قبيل ضربت زيدا وعمرا وأكرمت بكرا وخالدا على ارادة كون خالدا 
انع لعطف خالد على بكر والقول ابن مضرواب عطفا على عمر اال مكرما ابطل إذ ال قرينة هناك وال م

النصب مب ى على انه معطوف على حمل الرؤوس او بنزع اخلافض ساق  إذا األصل ىف املعرب العطف 
على اللفظ دون احملل وذكر اخلافض وال بد للعدول من األصل وجه وقرينة وكذا ال جيوز القول بتقدير 

لك التأويالت رينة تدل على تعيينه ويشرتط ىف مجيع تامسحوا فان تقدير الفعل اخلاص ال جيوز من غري ق
اال من عن التباس املع ى املقصود مبا يناقضه وكذا القول ابن الواو مبع ى مع ابطل الن املصاحبة ىف اصل 

 (1)الفعل غري كافية ىف املفعول معه". 
 

 "على اخلفني ابطل ن  عليه احلفاظ.-22 .22

رخ  فر ثلثة اايم ولياليها وللمقيم يوم وليلة حلديث اىب بكر أ)مسئلة:( مدة املسح على اخلفني للمسا
للمسافر ثلثة اايم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الرتمذي وصححه ورواه ابن خزمية وابن 
حبان وابن اجلارود والشافعي رمحه هللا وابن اىب شيبة والبيهقي والدارقطين ونقل البيهقي ان الشافعي 

 صححه وىف حديث املغرية كما مر وفيه قلت اي رسول هللا اال انزع خفيك قال دعهما فاىن رمحه هللا
أدخلتهما ومها طاهراتن وثبت مدة املسح ىف حديث على وصفوان بن عسال وعمرو بن اخلطاب 
وعمرو بن اىب امية الضمريي واىب هريرة وخزمية بن اثبت ذكرها ابن اجلوزي ىف التحقيق وسردانها ىف 
منار االحكام فهى حجة على مالك حيث ال يوقت للمسافر ومينع املقيم كما روى عنه )مسئلة:( وال 
يشرتط ىف الوضوء الرتتيب وال املواالة عند اىب حنيفة رمحه هللا ويشرتط الرتتيب عند االئمة الثالثة وكذا 

ف ابلواو ا ان ىف االية ورد العطاملواالة عند مالك وامحد رمحه هللا والقول القدمي للشافعى رمحه هللا لن
وهى ملطلق اجلمع دون الرتتيب فهى ال تدل على الرتتيب وال على املواالة وروى ان على بن اىب طالب 
قال ما أابيل ابى أعضائي بدأت احتجوا حبديث اىب بن كعب وابن عمران رسول هللا صلى هللا عليه 

ني مرتني مل يتوضأ مل يقبل هللا له صلوة مث توضأ مرت وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وضوء من
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فقال هذا وضوء من توضأ أعطاه هللا كفلني من االجر مث توضأ ثلثا ثلثا فقال هذا وضوئي ووضوء 
املرسلني قبلى روامها الدارقطين وجه االحتجاج انه صلى هللا عليه وسلم ال خيلو من انه توضأ مرتبا متواليا 

ثبت انه رتب وواىل ف ومل يقل به أحدمل يرتب ومل يوال واال الفرتض ترك الرتتيب واملواالة اوال ال جايز انه 
فثبت انه ال يقبل هللا الصالة اال هبما واجلواب عنه بوجوه أحدها من حيث السند ان احلديثني ضعيفان 

يث وعبد دىف حديث اىب بن كعب زيد بن اىب اجلواري قال حيىي ليس بشئ وقال ابو ذرعة واهي احل
هللا بن عوادة قال حيىي ليس بشئ وقال البخاري منكر احلديث وىف حديث ابن عمر املسيب بن واضح 
ضعيف اثنيها من حيث املنت ابلنقض وذلك ابن يقال لو صح االستدالل هبذا احلديث على وجوب 

عله صلى دمه الن فالرتتيب لوجب هبذا احلديث اما التيامن او عدمه والسواك او عدمه واالستنثار او ع
 (1)هللا عليه وسلم ال خيلو عن أحد الضدين من هذه األمور واثلثها وهو احلل". 

 

"قرت اى غربة فيها سواد كذا روى ابن اىب حامت وغريه عن ابن عباس وابن مسعود وال ذلة -23 .23
زوال فيها  ( دائمون فيها ال26اى هو ان كما يرهق اهل النار أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون )

 .-وال انقراض لنعيمها خبالف الدنيا وزخارفها
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها عطف على قوله للذين أحسنوا احلس ى على مذهب من جيوز 
ىف الدار زيد واحلجرة عمرو او هو مبتدا خربه جزاء سيئة تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 

ة بسيئة مثلها ال يزاد عليها وجاز ان يكون خربه كأمنا أغشيت او أولئك أصحاب مبثلها اى جنازى سيئ
النار وما بينهما اعرتاض وقوله جزاء سيئة مبتدا خربه حمذوف اى جزاء سيئة واقع او مقدر مبثلها او 

اهلم م اخلرب مبثلها على زايدة الباء وترهقهم تغشاهم ذلة هو ان ما هلم من هللا من عاصم من زائدة يع ى
أحد يعصمهم من سخ  هللا او ماهلم أحد من جهة هللا او من عنده من يعصمهم من عذاب هللا كأمنا 
أغشيت وجوههم قطعا مجع قطعة مفعول اثن الغشيت من الليل صفة لقطعا مظلما حال من الليل 

بن كثري اوالعامل فيه أغشيت الن العامل ىف موصوفه عامل فيه او مع ى الفعل ىف من الليل وقرا 
والكسائي ويعقوب قطعا ساكن الطاء اى بعضا كقوله تعاىل بقطع من الليل وعلى هذا يصح ان يكون 

( احتجت املعتزلة هبذه 27مظلما صفة لقطعا او حال منه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
ر والكفر فلو  كبائاالية على خلود اصحاب الكبائر ىف النار ورد قوهلم ابن السيئات يعم الصغائر وال

له تعاىل وايضا أيىب عنه قو  ومل يقل به أحدكانت االية على عمومها لزم خلود اصحاب الصغائر ايضا 
جزاء سيئة مبثلها فانه يقتضى ان يكون جزاء الكبائر دون الكفر فوق الصغائر فال يتصور احلكم ابخللود 

 العموم بل بعضهم وهم الكفار كما ىفعلى العموم فمرجع االشارة ليس الذين كسبوا السيئات على 
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قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن بعد قوله واملطلقات يرتبصن وجاز ان يقال املراد ابلذين كسبوا السيئات 
 (1)الكفار الن الذين أحسنوا يتناول". 

 

 "ولدا-24 .24

شركاء  هللا عطف على مضمون أم اختذوا اهلة من األرض ومضمون أم اختذوا من دونه اهلة يع ى جعلوا
قال البغوي نزلت يف خزاعة حيث قالوا املالئكة بنات هللا سبحانه تنزيه له  -وقالوا اختذ الرمحن ولدا

 ( مقربون.26تعاىل عن ذلك بل عباد يع ى بل هم اى املالئكة عباد خملوقون ليسوا ابوالد مكرمون )

ب السبق إليهم ق قوهلم قوله واذنه فنسوأصله ال يسب -ال يسبقونه ابلقول اى ال يقولون شيئا اال ابذنه
 -واليه وجعل القول حمله وأداته تنبيها على استهجان اسبق املعرتض به للقائلني على هللا ماال يرضاه
( 27وأنيب الالم عن االضافة اقتصارا وجتافيا عن تكرير الضمري وهم أبمره اى مبا أيمرهم به يعملون )

 يتمثلون وال يعصونه أصال.

ة ملا قبله وهو كالعل -بني أيديهم وما خلفهم اى ال خيفى عليه شيء مما عملوا وما هم عاملني يعلم ما
والتمهيد ملا بعده فاهنم الحاطة علمه تعاىل أبحواهلم يضبطون أنفسهم ويراقبون أحواهلم وال يشفعون 

اال ملن  وقال جماهد -مهابة منه إال ملن ارتضى ان يشفع له قال ابن عباس اال ملن قال ال اله اال هللا
 -( اخلشية خوف مع التعظيم ولذلك خ  به العلماء28رضى هللا عنه وهم من خشيته مشفقون )

واإلشفاق خوف مع اعتناء فان عدى مبن كما يف هذه االية فمع ى اخلوف فيه اظهر وان عدى بعلى 
 كره.فاملع ى وهم من خوفه الجل عظمته ومهابته خائفون ال أيمنون م -فبا ابلعكس

ومن يقل منهم اى من اخلالئق او من املالئكة على سبيل الفرض إين قرأ انفع وابو عمر بفتح الياء 
والباقون إبسكاهنا إله من دونه فذلك الشخ  جنزيه جهنم والغرض من االية نفى الربوبية ونفى ادعاء 

ستنكف املسيح ه تعاىل ن يوهتديد املشركني بتهديد مدعى االلوهية فهذه االية كقول -ذلك من املالئكة
 أن يكون عبدا هلل وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا

وقال قتادة ع ى بذلك إبليس حيث دعا اىل عبادة نفسه وامر بطاعة نفسه وقد كان من املالئكة اما  -
( 29) كذلك جنزي الظاملني  لم يقل به أحدفحقيقة او حكما الجل احلاقه هبم واما غريه من املالئكة 

. 
 (2)أومل ير الذين كفروا قرأ ابن كثري امل ير بغري واو العطف والباقون ابلواو". 
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"حني دخول املسجد اجزأته عن حتية املسجد فالنىب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم مكة -25 .25
فهو ايضا ليس بركن امجاعا بل  )مسئلة( واما طواف الصدر -وطاف للعمرة اجزأته عن طواف القدوم

هو واجب عند اىب حنيفة وامحد وهى رواية عن الشافعي لكن عند اىب حنيفة رمحه هللا هو من واجبات 
وقال حممد  -فمن طاف للوداع مث اتفق له املقام مبكة مث خرج بعد زمان ال جيب عليه اال عادة -احلج

 را ففى الصورة املذكورة جيب عليه إعادة الطوافهو واجب برأسه على من يريد ان خيرج من مكة مساف
ديث لنا ح -عنده وسنة عند مالك وهو أحد قوىل الشافعي ويسق  بعذر احليض واإلحصار امجاعا

ابن عباس قال كان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال النيب صلى هللا عليه ال ينفر أحد حىت يكون اخر 
 بلفظ كان الناس ينفرون من م ى اىل وجوههم فامرهم رسول عهده ابلبيت رواه امحد ورواه الدار قط ى

هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم ابلبيت ورخ  احلائض ورواه مسلم بلفظ ال ينفر 
ت ويف املتفق عليه بلفظ امر الناس ان يكون اخر عهدهم ابلبي -أحدكم حىت يكون اخر عهده ابلبيت
بن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهده ابلبيت الطواف اال اال انه خفف عن احلائض وحديث ا

رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح  -احليض رخ  هلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وحديث عبد هللا بن أوس قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول من حج هذا البيت او اعتمر 

ي احتج ابو حنيفة هبذا احلديث انه من واجبات احلج لقوله رواه الرتمذ -فليكن اخر عهده ابلبيت
هذا يلزم  قلت فعلى -صلى هللا عليه وسلم من حج البيت إخل حيث جعل الطواف من واجبات احلج

ر والمحد عموم قوله صلى هللا عليه وسلم ال ينف -ومل يقل به أحدان يكون من واجبات العمرة ايضا 
يد وال يلزم على اصل اىب حنيفة محل املطلق على املقيد لكون التقي أحد حىت يكون اخر عهده ابلبيت

داخال على السبب كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد وقوله عليه السالم أدوا 
بل يقال النفور مطلقا سبب للطواف والنفور عن احلج ايضا سبب  -عن كل حر وعيد من املسلمني

 اعلم فصل وللطواف ابلبيت شرائ  واركان وواجبات وسنن وآداب اما الشرائ ". وال منافاة بينهما وهللا
(1) 
 

"املؤبدة تناىف النكاح خبالف املؤقتة فينفسخ وال حيتاج اىل قضاء القاضي يدل عليه ما -26 .26
قال ابن مهام انه يلزم على قول اىب يوسف انه ال يتوقف على تفريق القاضي الن احلرمة اثبتة قبله 

ضى ان أيمر القاضي يقت -وقوله امتنع عن اإلمساك ابملعروف فينوب القاضي منابه يف التسريح -فاقاات
ومل يرو عن  أحد ومل يقل بهالزوج بعد اللعان ان يطلقها فان امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما 

ملا بكيفية قضاء رسول االنيب صلى هللا عليه وسلم امره ابلتطليق وقول ابن عباس يف حكم الرفع لكونه ع
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هللا صلى هللا عليه وسلم واما قول عومير فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة ابللعان ومفهوم الشرط 
ال مع ى قوله او يق -وان كان حجة عند الشافعي لكن يرتك العمل به للقطع على ثبوت احلرمة املؤبدة

ل قوله ن التالعن اى فرغا كما قال ابو حنيفة يف أتوياملتالعنان إذا افرتقا ال جيتمعان ابدا إذا افرتقا م
صلى هللا عليه وسلم املتبايعان ابخليار مامل يتفرقا حيث قال املراد ابلتفرق تفرق األقوال مسئلة إذا أكذب 
الزوج نفسه بعد التالعن هل جيوز له ان يتزوجها قال الشافعي ومالك وامحد إذا أكذب نفسه يقبل 

 -وجفيماله فيلزمه حد القذف ويلحقه الولد وال يرتفع التحرمي املؤبد فال جيوز له التز ذلك فيما عليه ال 
وقال ابو حنيفة وهو رواية عن امحد انه جلد وجاز له ان يتزوجها النه ملا حد مل يبق أهال للعان فارتفع 

 -من جهتها نحكمه املنوط به وكذلك ان قذف غريها فحد به وكذا إذا زنت فحدت النتفاء اهلية اللعا
قلنا زوال اهلية اللعان ال يقتضى نفى اللعان من أصله اال ترى انه من قذف غريه فحد حد القذف مث 
 -زىن املقذوف وحد حد الزىن ال يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال اهلية املقذوف الن حيد قاذفه

اداما متالعنني كما ن ابدا ال جيتمعان مقالت احلنفية مع ى قوله صلى هللا عليه وسلم املتالعنان ال جيتمعا
هو مفهوم العرفية قلنا مع ى العرفية ال يتصور اال إذا كان العنوان وصفا قارا والتالعن وصف غري قار فال 
 (1)ميكن احلكم بشرط الوصف بل املراد الذان صدر منهما اللعان يف وقت من األوقات ال جيتمعان". 

 

:( مل االول ثلثني يوما واألخريان املتوسطان ابالهلة )مسئلة"اىب حنيفة وعند صاحبيه يك-27 .27
ليس حكم هذه االية ىف املتوىف عنها زوجها فان عدهتا إذا مل تكن حامال اربعة أشهر وعشر سواء كانت 
صغرية او آيسة او شابة والداعي اىل ختصي  حكم هذه االية ابملطلقات دون املتوىف عنهن أزواجهن 

اإلمجاع وسند اإلمجاع ما ذكران ىف سبب النزول من حديث اىب بن كعب قالوا قد  مع كون اللفظ عاما
بقي عدد من النساء مل يذكرن الصغائر والكبائر وأوالت األمحال فانزلت هذه االية وقوله تعاىل ان ارتبتم 

قوله  فوال شك ان عدة النساء مل يبق اال من قوله تعاىل واملطلقات يرتبصن ابنفسهن ثلثة قروء خبال
تعاىل والذين يتوفون منكم فانه عام شامل جلميع اقسام املتوىف عنهن أزواجهن مل يشذ منها شىء وايضا 

 ال حيتمل تلك االية االرتياب

فان االرتياب امنا يتصور ىف ما ثبت بدليل ظ ى وتلك االية لعمومه يشتمل مجيع اقسام املتوىف عنها 
كما يقتضى اختصاص هذه االية ابملطلقات يقتضى ايضا ان   زوجها قطعا يقينا فان قيل هذا الدليل

فكيف ترك  مل يقل به أحدخيت  به ايضا قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن مع انه 
دليل االختصاص هناك مع كون اجلمل الثلث ىف نسق واحد قلنا كان دليل التخصي  هاهنا اإلمجاع 

ابإلمجاع ال يصلح خمصصا للقطع عندان واإلمجاع هناك على خالف  واال فحديث اآلحاد ما مل يعتقد
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ذلك يع ى على مشول األمحال أوالت األمحال املطلقات واملتوىف عنهن أزواجهن البن علية وابن عباس 
رض قاال ال بد للمتوىف عنها زوجها إذا كانت حاملة من الوضع واالربعة األشهر وعشرا مجعا بني 

جلمهور على انه تنقضى عدهتا ابلوضع كذا روى مالك ىف املوطأ عن ابن عمرو عن اآليتني احتياطا وا
عمر بن اخلطاب ومل يقل أحد ان الوضع ىف حقها غري معترب أصال وىف موطاء مالك عن سليمان بن 
يسار ان عبد هللا بن عباس وأاب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اختلفوا ىف املرأة متنفس بعد زوجها 

ال ابو سلمة إذا وضعت ما ىف بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر اجلني فقال ابو هريرة بليال فق
لى هللا عليه ص -اان مع ابن أخي يع ى أاب سلمة فارسلوا كريبا موىل ابن عباس اىل أم سلمة زوج النيب 

كرت ذ يساهلا عن ذلك فاخربهم اهنا قالت ولدت سبيعة األسلمية بعد وفات زوجها بليال ف -وسلم 
 فقال قد حللت فانكحى من شئت وىف الصحيحني حديث عمر -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك للنىب 

بن عبد هللا بن أرقم انه دخل على سبيعة بنت احلارث االسلمية فساهلا عن حديثها فاخربته اهنا كانت 
 (1)حتت سعد بن خولة". 

 

 لذان مل حيصنا."فمنهم من قال املراد هبما الرجل واملرأة البكران ال-28 .28

 ومنهم من قال املراد هبما الرجالن يفعالن اللواط.

 ومنهم من قال املراد هبما الرجل واملرأة ال فرق بني بكر وثيب.

  حكمني:ذكر يف هاتني اآليتني -تعاىل -واملختار عند كثري من العلماء هو الرأى األول، قالوا: ألن هللا

 أحدمها: احلبس يف البيوت.

يذاء. وال شك أن من حكم عليه ابألول خالف من حكم عليه ابلثاين، والشرع خيفف يف والثاين: اإل
البكر ويشدد على الثيب، ولذلك ملا نسخ هذا احلكم جعل للثيب الرجم وللبكر اجللد، فجعلنا احلكم 

 الشديد وهو احلبس على الثيب، واحلكم األخف وهو اإليذاء على البكر.

 ية يآية النور، حيث جعل حكم الزانيني اللذين مل حيصنا جلد مائة.قالوا: وقد نسخ حكم هذه اآل

كم فآذومها والذان أيتياهنا من -تعاىل -فقد أخرجه ابن جرير عن احلسن البصري وعكرمة قاال يف قوله
ما يف سورة النور: الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منه -تعاىل -اآلية، نسخ ذلك يآية اجللد وهي قوله

 « .1»جلدة اآلية مائة 

ومن العلماء من قال أبن هذه اآلية غري منسوخة يآية النور، فإن العقوبة ذكرت هنا جمملة غري واضحة 
املقدار ألهنا جمرد اإليذاء، وذكرت بعد ذلك مفصلة بينة املقدار يف سورة النور. أى أن ما ذكر هنا من 

 وأنه ال نسخ بني اآليتني. قبيل اجململ، وما ذكر يف سورة النور من قبيل املفصل،
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هذا، وألىب مسلم األصفهاين رأى آخر يف تفسري هاتني اآليتني، فهو يرى أن املراد ابلالتى يف قوله 
والاليت أيتني الفاحشة من نسائكم النساء السحاقات الاليت يستمتع بعضهن ببعض وحدهن احلبس، 

 ل وحدهم اإليذاء.واملراد بقوله والذان أيتياهنا منكم الالئطون من الرجا

 وأما حكم الزانة فسيأتى يف سورة النور.

ي ، وأبن الصحابة قد اختلفوا يف حكم اللوطمل يقل به أحدقال اآللوسى: وقد زيف هذا القول أبنه 
ومل يتمسك أحد منهم هبذه اآلية، وعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل على احلكم 

 ك. وأيضا جعل احلبس يف البيت عقوبة السحاقدليل على أن اآلية ليست يف ذل

__________ 

 (1).". 297ص  4( تفسري ابن جرير ج 1)
 

فال يتعدى حبرف آخر، وال يصح أن « يف»"حبرف اجلر، وقد عديت إىل الكتاب ب -29 .29
انتهى. »يكون املع ى: ما تركنا يف الكتاب من شيء، ألن املع ى على خالف فبان التأويل مبا ذكران 

رج ألنه مكابرة يف الضرورايت. وقرأ األع مل يقل به أحد»حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا « ه:قول
 عنك املرض فرط هللا« خمففا، فقيل: مها مبع ى. وعن النقاش: فرطنا: أخران كما قالوا:»فرطنا « وعلقمة:

 (2)أي: أزاله.". »
 

; ألنه هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السفينة، -تعاىل جل ذكره  -"البحر هو هللا -30 .30
وإضافة الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة، فيجب أن يكون مسريا هلم يف الرب والبحر، إذ لو كان مسريا هلم 

ا دفعة واحدة، وجماز يف الرب مبع ى إعطاء اآلالت واألدوات، لكان جمازا، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة 
م به اليبعد أن يقال: إن هللا تعاىل تكل« وذلك ابطل، على ما تقرر يف أصول الفقه، قال أبو هاشم:

من األئمة، ممن كانوا قبله، فكان خالفا لإلمجاع،  مل يقل به أحد، وهذا ابطل; ألن هذا القول »مرتني 
 فيكون ابطال.

 فصل

 { على ظهور الدواب، ويف البحر على الفلك، }حىت إذا كنتممع ى اآلية: }هو الذي يسريكم يف الرب
ناس، أي: جرت الفلك ابل»وجرين هبم « يف الفلك{ أي: يف السفن. والفلك: تكون واحدا، ومجعا،

 رجع من اخلطاب إىل الغيبة.
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 والفائدة فيه من وجوه:

هم مزيد منها، ويستدعي منأحدها: ما تقدم عن الزخمشري، وهو املبالغة بذكر حاهلم لغريهم; ليعجبوا 
 اإلنكار والتقبيح.

صلوات هللا  -لعباده، على لسان الرسول  -سبحانه جل ذكره  -إن خماطبته »واثنيها: قال اجلبائي: 
مبنزلة اخلرب عن الغائب، وكل من أقام الغائب مقام املخاطب، حسن منه أن يرده مرة  -وسالمه عليه 

 « .أخرى إىل الغائب

إن االنتقال من لفظ الغيبة، إىل لفظ احلضور، يدل على مزيد التقريب، »بن اخلطيب: واثلثها: قال ا
واإلكرام، وأما االنتقال من لفظ احلضور، إىل لفظ الغيبة، فإنه يدل على املقت، والتعذيب، وهو الالئق 

واألول  « . كحبال هؤالء، ألن من كان صفته، أنه يقابل إحسان هللا إليه ابلكفر، أن يكون الالئق به ذل
 1كما يف الفاحتة، فإن قوله: }بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم{ ]الفاحتة: 

[ : وهذا يدل على أن العبد،  5[ خطاب غيبة، مث قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ ]الفاحتة: 3 -
 درجة، وكمال القرب.كأنه انتقل من مقام الغيبة إىل مقام احلضور، وهو يوجب علو ال

 أي: جاءت الفلك، أو جاءت« جاءهتا»أي: ابلريح، « وفرحوا هبا»لينة، « : بريح طيبة»مث قال: 
شديدة، ومل يقل عاصفة; الختصاص الريح ابلعصوف، وقيل: « ريح عاصف»الريح اللينة كما تقدم، 

 يذكر ويؤنث.« الريح»

قد عصفت عصوفا وأعصفت فهي معصف قال الفراء، والزجاج: يقال: ريح عاصف، وعاصفة، و 
ومعصفة، وعصفت الريح: اشتدت وأصل العصف: السرعة، يقال: انقة عاصف، وعصوف; سريعة، 

ألنه يراد ذات عصوف، كما قيل: البن واتمر; أو ألنه لفظ يذكر ويؤنث.". « ريح عاصف»وإمنا قيل: 
(1) 
 

ان اعا، فيقابل اإلمجاع الذي كومل ينكر عليهما هذه القراءة فكان إمج« "فآتوهن أجورهن-31 .31
 حاضرا عند خطبة عمر.

الثاين: أن املذكور يف اآلية إمنا هو جمرد االبتغاء ابملال، مث إنه تعاىل أمر إبتياهنن أجورهن بعد االستمتاع 
هبن، وذلك يدل على أن جمرد االبتغاء ابملال جيوز الوطء، وجمرد االبتغاء ابملال ال يكون إال يف نكاح 

 ل.ة، فأما يف النكاح املطلق، فاحلل إمنا حيصل ابلعقد والويل والشهود، وال يفيد فيه جمرد االبتغاء ابملااملتع
الثالث: أنه واجب إيتاء األجور مبجرد االستمتاع، واالستمتاع عبارة عن التلذذ واالنتفاع، وأما يف النكاح 

كاح يلزم العقد. أال ترى ان مبجرد الن املطلق فإيتاء األجور ال يتوقف على االستمتاع ألبتة بل على

                                         
 10/295اللباب يف علوم الكتاب  (1)



29 

 

 نصف املهر.

الرابع: أن األمة جممعة على أن نكاح املتعة كان جائزا يف اإلسالم، وإمنا اخلالف يف النسخ، فنقول لو  
كان الناسخ موجودا، لكان إما معلوما ابلتواتر أو اآلحاد، ومل يعلم ابلتواتر; ألنه كان يلزم منه كون 

وعمران بن احلصني منكرين ملا عرف ثبوته ابلتواتر يف دين حممد عليه السالم، وذلك علي، وابن عباس، 
يوجب تكفريهم، ويكون ابطال قطعا، وإن كان اثبتا ابآلحاد لزم نسخ الثابت املتواتر املقطوع به خبرب 

لنيب ا الواحد املظنون، وهذا أيضا ابطل، ومما يدل على بطالن هذا النسخ أيضا أن أكثر الرواايت أن
صلى هللا عليه وسلم  هنى عن املتعة يوم خيرب، وأكثر الرواايت أنه عليه السالم أابح املتعة يف حجة 
الوداع ويف يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيرب، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه 

صل التحليل ]وقول[ من قال إنه حالسالم نسخ املتعة يوم خيرب، ألن الناسخ ميتنع تقدمه على املنسوخ، 
ناقض من ]املتقدمني[ املعتربين، إال الذين أرادوا إزالة الت مل يقل به أحدمرارا ]والنسخ مرارا[ قول ضعيف 

 عن هذه الرواايت.

قال على املنرب متعتان كانتا مشروعتني يف زمن رسول هللا صلى  -رضي هللا عنه  -اخلامس: أن عمر 
أان أهنى عنهما: متعة احلج، ومتعة النكاح وهذا تنصي  منه على أن متعة النكاح  هللا عليه وسلم ، و 

ل هللا يدل على أن رسو « وأان أهنى»كانت موجودة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقوله 
صلى هللا عليه وسلم  ما نسخة، وإمنا عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك; وجب أن ال يصري 

عمر، وهذا هو احلجة اليت احتج هبا عمران بن احلصني حيث قال: ومل تنزل آية بنسخ  منسوخا بنسخ
 (1)آية املتعة، ومل ينهنا عنها حىت مات، مث قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر هنى عنها.". 

 

 فيه ثالثة أوجه:« من شيء»"قوله: -32 .32

تركنا وأغفلنا،  مع ى« فرطنا»ا شيئا، وتضمن زائدة يف املفعول به، والتقدير: ما فرطن« من»أحدمها: أن 
 واملع ى ما أغفلنا، وال تركنا شيئا.

 تبعيضية، أي: ما تركنا وال أغفلنا يف الكتاب بعض شيء حيتاج إليه املكلف.« من»والثاين: أن 

 زائدة فيه أيضا.« من»يف حمل نصب على املصدر، و « من شيء»الثالث: أن 

 هنا واقع موقع املصدر، أي تفريطا.« شيء»زائدة، و « من»إنه قال: ومل جيز أبو البقاء غريه، ف

وعلى هذا التأويل ال يبقى يف اآليو حجة ملن ظن أن الكتاب حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا، ونظري 
 [ .120ذلك: }ال يضركم كيدهم شيئا{ ]آل عمران: 

الكتاب  ن املع ى: ما تركنا يف، فال يتعدى حبرف آخر، وال يصح أن يكو « يف»وال جيوز أن يكون ب 
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 من شيء; ألن املع ى على خالفه، فبان أن التأويل ما ذكران. انتهى.

 ; ألنه مكابرة يف الضرورايت.مل يقل به أحد« حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا»قوله: 

فرط هللا »خمففا، فقيل: مها مبع ى وعن النقاش: فرطنا: أخران، كما قالوا: « فرطنا»وقرأ األعرج وعلقمة: 
 أي: أزاله.« عنك املرض

 قوله: }مث إىل رهبم حيشرون{ : قال ابن عباس، والضحاك: حشرها موهتا.

وقال أبو هريرة: حيشر هللا اخللق كلهم يوم القيامة اإلنس واجلن والبهائم والدواب والطري وكل شيء، 
 كنت ترااب{ ويقول: }ايليتينفيأخذ للجماء من القرانء، مث يقول كوين ترااب، فحينئذ يتم ى الكافر 

 (1)[ .". 5[ ، ويتأكد هذا بقوله: }وإذا الوحوش حشرت{ ]التكوير: 40]النبأ: 
 

 ملجتوز رؤيته، مع أنه ال يراه أحد من املؤمنني، فهذا قول  -تعاىل  -"فأما القول أبنه -33 .33
 من األمة، فكان ابطال. يقل به أحد

إن البصر ليس هو نفس اإلبصار، ف« ال تدركه األبصار»يف قوله: « األبصار»الثاين: أن نقول: املراد ب 
ال »ال يدرك شيئا ألبته يف موضع من املواضع، بل املدرك هو املبصر، فوجب القطع أبن املراد من قوله: 

يبصر األشياء،  -تعاىل  -هو إدراك املبصرين، ومعتزلة البصرة يوافقون بناء على أنه « تدركه األبصار
 من مجلة املبصرين، فقوله تعاىل: }وهو يدرك األبصار{ يقتضي كونه تعاىل مبصرا لنفسه فكان تعاىل

ومن قال: إن املؤمنني يرونه يوم القيامة، فدلت اآلية الكرمية على أنه جائز الرؤية، وعلى أن املؤمنني 
ملراد منه إمنا ار{ ايرونه يوم القيامة، وإذا اختصران هذا االستدالل قلنا قوله تعاىل: }وهو يدرك األبص

نه مبصرا لذات مبصرا إلبصار نفسه، أو كو  -تعاىل  -نفس البصر، أو املبصر على التقديرين يفزم كونه 
 نفسه، وإذا ثبت هذا وجب أن يراه ]املؤمنون[ يوم القيامة ضرورة أنه ال قائل ابلفرق.

قوله:  فيد االستغراق يفصيغة مجع دخل عليها األلف والالم، فهي ت« األبصار»الثالث: أن لفظ 
 }تدركه األبصار{ .

]فإذا كان كذلك كان قوله تعاىل: }ال تدركه األبصار{ يفيد أنه ال تراه مجيع األبصار، فهذا يفيد 
سلب العموم، وال يفيد عموم السلب، وإذا عرف هذا فنقول: ختصي  هذا السلب ابجملموع يدل على 

د رى أن الرجل إذا قال: إن زيدا ما ضربه كل الناس فإنه يفيثبوت احلكم يف بعض أفراد اجملموع; أال ت
أنه ضربه بعضهم، وإذا قيل: إن حممدا صلى هللا عليه وسلم  ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض 
الناس، فكذلك قوله: }ال تدركه األبصار{ معناه أنه: ال تدركه كل األبصار، فوجب أن يفيد أنه تدركه 

قصى ما يف الباب أن يقال: هذا متسك بدليل اخلطاب، فنقول: هب أنه كذلك إال بعض األبصار أ
                                         

 8/129اللباب يف علوم الكتاب  (1)



31 

 

إنه دليل صحيح; ألن بتقري أال حيصل اإلدراك ألحد ألبتة كان ختصي  هذا السلب ابجملموع من حيث 
 تعاىل عن العبث واجب. -هو جمموع عبثا، وصون كالم هللا 

حباسة  ال يرى ابلعني، وإمنا يرى -تعاىل  -: إن هللا الرابع: نقل أن ضرار بن عمرو الكويف كان يقول
سادسة خيلقها يوم القيامة واحتج هبذه اآلية الكرمية، فقال: دلت ]هذه[ اآلية الكرمية على ختصيف 

الفه، ابلبصر، وختصي  احلكم ابلشيء يدل على أن احلال يف غريه خب -تبارك وتعاىل  -نفي إدراك هللا 
واس بغري البصر جائزا يف اجلملة، وملا ثبت أن سائر احل -تبارك وتعاىل  - فوجب أن يكون إدراك هللا

 (1)املوجودة". 
 

"مرتدد فقيل بني أن يكون قرآان أوال وقيل بني أن يكون آيه اتمة اوال قال اإلمام الغزايل -34 .34
من الفاحتة  اوالصحيح من الشافعي هو الرتدد الثاين وعن أمحد بن حنبل يف كوهنا آية كاملة ويف كوهن

روايتان ذكرمها ابن اجلوزي ونقل أنه مع مالك وغريه مما يقول أهنا ليست من القرآن هذا واملشهور من 
هذه األقاويل هي الثالث األول واالتفاق على إثباهتا يف املصاحف مع اإلمجاع على أن ما بني الدفتني  

لة على شرتك بني األخريين من غري دالكالم هللا عز وجل يقضي وبنفي القول األول وثبوت القدر امل
خصوصية أحدمها فإن كوهنا جزأ من القرآن ال يستدعي كوهنا حزا من كل سورة منه كما ال يستدعي  
كوهنا آية منفردة منه وأما ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما من أن من تركها فقد ترك مائة وأربع 

 يب هريرة من أنه صلى هللا عليه وسلم قال فاحتة الكتابعشرة آية من كتاب هللا تعاىل وما روي عن أ
سبع آايت اوال هن بسم هللا الرمحن الرحيم وما روي عن أم سلمة من انه صلى هللا عليه وسلم قرأ سورة 
الفاحتة وعد بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني آية وإن دل كل واحد منها على نفي القول 

منها نصا يف إثبات القول الثالث أما األول فألنه ال يدل إال على كوهنا آايت من   الثاين فليس شيء
كتاب هللا تعاىل متعددة بعدد السور املصدرة هبا ال على ما هو املطلوب من كوهنا آية اتمة من كل 

كون ت واحدة منها إال أن يلتجأ إىل أن يقال أن كوهنا آية متعددة بعدد السور املصدرة هبا من غري أن
وأما الثاين فساكت عن التعرض حلاهلا يف بقية السور وأما الثالث فناطق  مل يقل به أحدجزأ منها قول 

خبالفه مع مشاركته للثاين يف السكوت املذكور والباء فيها متعلقة مبضمر ينبئ عنه الفعل املصدر هبا  
ومعناها  فاعل عند مباشرة األفعالكما أهنا كذلك يف تسمية املسافر عند احللول واالرحتال وتسمية كل 

اإلستعانة أو املالبسة تربكا أي ابسم هللا أقرأ أو أتلو وتقدمي املعمول لإلعتناء به والقصد إىل التخصي   
كما يف إايك نعبد وتقدير أبدأ القتضائه اقتصار التربك على البداية خمل مبا هو املقصود أعين مشول 

هة ال ابحلديث الشريف من جهة اللفظ واملع ى معا ويف تقدير أقرأ من جالربكة للكل وادعاء أن فيه امتثا
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املع ى فق  ليس بشيء فإن مدار االمتثال هو البدء ابلتسمية ال تقدير فعله إذ مل يقل يف احلديث الكرمي  
 كل أمر ذي ابل مل يقل فيه أو مل يضمر فيه أبدأ وهذا إىل آخر السورة الكرمية مقول على ألسنة العباد
تلقينا هلم وإرشادا إىل كيفية التربك ابمسه تعاىل وهداية إىل منهاج احلمد وسؤال الفضل ولذلك مسيت 
السورة الكرمية مبا ذكر من تعليم املسألة وإمنا كسرت ومن حق احلروف املفردة أن تفتح الختصاصها 

 الم االبتداء فصل بينهما وبنيبلزوم احلرفية واجلركما كسرت الم األمر والم اإلضافة داخلة على املظهر لل
واالسم عند البصريني من األمساء احملذوفة األعجاز املبنية األوائل على السكون قد أدخلت عليها عند 
االبتداء مهزة ألن من دأهبم البدء ابملتحرك والوقف على الساكن ويشهد له تصريفهم على أمساء ومسي 

مطرد  ى مباركا آثرك هللا به إيثاركا والقلب بعيد غريومسيت ومسي كهدى لغة فيه قال وهللا أمساك مس
واشتقاقه من السمو ألنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكوفيني من السمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت منها مهزة الوصل ليقل إعالهلا ورد عليه ألن اهلمزة مل تعهد داخلة على ما حذف صدره يف  

ابسم الذي يف كل سورة مسه وإمنا مل يقل ابهلل للفرق بني اليمني  كالمهم ومن لغاهتم سم وسم قال
والتيمن أو لتحقيق ما هو املقصود ابإلستعانة ههنا فإهنا تكون اترة بذاته تعاىل وحقيقتها طلب املعونة 

 (1)على إيقاع". 
 

، وهو أن بعض األشياء على احلظر أي املنع، مل يقل به أحد"األول: أنه إحداث قول -35 .35
 بعضها على اإلابحة.و 

 الثاين: ان )املضمرات( كلية ال كل )فاخلطاب( ابجملموع لكل واحدة ال للمجموع. -

قال ابن عطية: ويرد على القائلني بالابحة بكل حظر يف القرآن وعلى القائلني ابحلظر بكل إابحة يف 
 القرآن.

ظر ما مل يرد الن  على اإلابحة. قال ابن عرفة: هذا )يلزمهم( وهلم أن يقولوا: إن األشياء على احل
 ويقول: اآلخرون على اإلابحة ما مل )يقع( الن  على احلظر.

قال ابن عرفة: والقول ابلوقف هو مذهب املعتزلة وهو املختار عند أهل السنة لكن ديلنا حنن يعارض 
 الدالئل السمعية. ودليل املعتزلة )شبهة( تعارض الدالئل العقلية.

( غري  «لكم»وهذا إن كان جمرد اإلنعام واالمتنان ابألمر الدنيوي فاملخاطبون )ب )قال ابن عرفة( : 
داخلني يف عموم ما يف األرض، وإن أريد به االعتبار )الديين( فهم داخلون قال تعاىل: }ويف أنفسكم 
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 (1)أفال تبصرون{". 
 

 ه."أيب طالب رضي هللا عنه، مر به سائل وهو راكع يف املسجد فأعطاه خامت-36 .36

وقال جويرب عن الضحاك يف قوله: إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا، قال: هم املؤمنون بعضهم أولياء 
بعض، وقال أبو جعفر حممد بن علي الباقر: إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا، نزلت يف املؤمنني، 

 هو من املؤمنني.فقيل له: إن أانسا يقولون إهنا نزلت يف علي رضي هللا عنه، فقال: 

ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا، يعين: يتول القيام بطاعة هللا ونصرة رسوله واملؤمنني، قال ابن عباس 
 رضي هللا عنهما: يريد املهاجرين واألنصار، فإن حزب هللا، يعين: أنصار دين هللا، هم الغالبون.

 

 [59اىل  57( : اآلايت 5]سورة املائدة )
ين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اي أيها الذ

( وإذا انديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك أبهنم قوم ال 57أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني )
 إلينا وما أنزل من قبل وأن( قل اي أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا ابهلل وما أنزل 58يعقلون )

 (59أكثركم فاسقون )
[ 1قوله عز وجل: اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا اآلية، قال ابن عباس ]

: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن احلارث قد أظهرا اإلسالم، مث انفقا وكان رجال من املسلمني 
  عز وجل هذه اآلية.يوادوهنما، فأنزل هللا

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا، إبظهار ذلك أبلسنتهم قوال وهم مستبطنون 
 الكفر، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعين: اليهود، والكفار، قرأ أهل البصرة والكسائي

__________ 

السدي الصغري مرتوك متهم ابلكذب وابن السائب  وإسناده ساق  ليس بشيء حممد بن مروان، هو
باس، واملنت مل يلق ابن ع« ابذام»وأبو صاحل امسه « امليزان»هو الكليب أقر على نفسه ابلكذب. راجع 

 ابطل.

 ( عن ابن عباس به.93، 92/ 2وهذا اخلرب أخرجه أيضا عبد الرزاق كما يف تفسري ابن كثري )

 ن جماهد، ال حيتج به اهـ.قال ابن كثري: فيه عبد الوهاب ب

( : قال حيىي: ليس يكتب حديثه. وقال أمحد: ليس بشيء. وقال 682/ 2« )امليزان»وقال الذهيب يف 
 ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه. وقال البخاري: يقولون: مل يسمع من أبيه اهـ.
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 والظاهر أن هذا املنت سرقه عن الكليب، فركبه على هذا اإلسناد.

عن أيب  12216عن جماهد مرسال. وفيه غالب بن عبيد هللا مرتوك وكرر  12219خرجه الطربي وأ
 جعفر بالغا، مع ذلك هو مفصل.

( وورد من حديث عمار 93/ 2« )تفسري ابن كثري»وورد من حديث علي أخرجه ابن مردويه كما يف 
 يثمي: فيه من مل أعرفهم اهـ.وقال اهل 10978« اجملمع»كما يف « األوس »بن ايسر عند الطرباين يف 

وزاد ابن كثري نسبته البن مردويه عن أيب رافع وقال ابن كثري: وليس يصح شيء منها ابلكلية، لضعف 
 أسانيدها، وجهالة رجاهلا.

( ما ملخصه: وأما قوله تعاىل: وهم راكعون فقد توهم بعض 74، 73/ 2« )تفسريه»وقال ابن كثري يف 
حال من قوله: ويؤتون الزكاة أي يف حال ركوعهم، ولو كان كذلك لكان  الناس أن اجلملة يف موضع

 من أئمة الفتوى اهـ. ومل يقل به أحددفع الزكاة حال الركوع أفضل من غريه، 

 وقال: إنه من وضع الرافضة اهـ.« املقدمة يف أصول التفسري»وذكره ابن تيمية يف 

« تفسري ابن كثري»الضعفاء. وانظر مزيد الكالم عليه يف والظاهر أنه من وضع الكليب، وسرقه منه بعض 
 للشوكاين عند هذه اآلية وكالمها بتخرجيي. 816و 815« فتح القدير»و 

عن ابن عباس، وإسناده ضعيف جلهالة حممد بن أيب حممد.".  12221( ضعيف. أخرجه الطربي 1)
(1) 
 

على وساده، وأخرب النيب  إىل وقت احلاجة، وعدي بن حامت جعل خيطني« 1»"البيان -37 .37
 صلى هللا عليه وسلم

__________ 

( أتخر البيان إىل وقت احلاجة: ابدىء ذي بدء أقول: هناك حاالن لكل ما حيتاج إىل أتخري بيان، 1)
 من عام، وجممل، وجماز، ومشرتك، وفعل مرتدد ومطلق:

ان عنه مل يتمكن املكلف من احلال األول: أن يتأخر عن وقت احلاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البي
 املعرفة مبا تضمنه اخلطاب، وهذا يكون يف كل ما كان واجبا على الفور، كاإلميان، ورد الودائع.

 وقد حكى أبو بكر الباقالين إمجاع أرابب الشرائع على امتناعه.

اليت  تاحلال الثاين: أن يؤخر عن وقت ورود اخلطاب إىل وقت احلاجة إىل الفعل، وذلك يف الواجبا
ليست على الفور، ويكون فيما ال ظاهر له كاألمساء املتواطئة واملشرتكة، أو له ظاهر وقد استعمل يف 

 خالفه، كتأخري بيان التخصي ، وأتخري بيان النسخ، وحنوه.
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 وقد اختلف العلماء يف هذا القسم على مذاهب:

ورك، ، كما قال ابن برهان. ومنهم ابن فاألول: اجلواز مطلقا، وعليه عامة العلماء من الفقهاء واملتكلمني
والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق الشريازي، وابن السمعاين، ونقلوه عن ابن سريج، 

« البحر»كما قال الزركشي يف   -واإلصطخري، والقفال، وكثري من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعي
. 

 وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا. وحكاه القاضي، وابن احلاجب، « احملصول»وقد اختاره الرازي يف 
 عن مالك.

 [ .19 -18واستدلوا يآايت، منها قوله سبحانه: فإذا قرأانه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه ]القيامة: 

 وقع البيان هلا بعد السنة. -كما يقول الشوكاين  -وهناك حوادث كثرية جدا

 إسحاق املروزي، والصرييف، وأيب حامد املروزي، والدقاق، املذهب الثاين: املنع مطلقا، ونقل عن أيب
 ومن املالكية: األهبري.

 قال القاضي: وهو قول املعتزلة، وكثري من احلنفية، وابن داود الظاهري، ونقله القشريي عن داود.

بد، وقد استدل هؤالء مبا ال طائل حتته، قالوا: لو جاز ذلك فإما أن جيوز إىل مدة معينة أو إىل األ
لكونه يلزم . وأما إىل األبد فمل يقل به أحدوكالمها ابطل، أما إىل املدة املعينة فلكونه حتكما، ولكونه 

 احملذور، وهو اخلطاب والتكليف به مع عدم الفهم.

وأجيب عنهم: ابختيار جوازه إىل مدة معينة يعلمها هللا، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فال 
 حتكم.

 الثالث: جوازه يف اجململ دون غريه، وحكي عن الصرييف وأيب حامد املروزي.املذهب 

املذهب الرابع: جوازه يف العموم، وحكي عن عبد اجلبار، وحكاه الروايين واملاوردي وجها ألصحاب 
 الشافعي.

 املذهب اخلامس: جوازه يف األوامر والنواهي، ال يف األخبار، وحكي عن الكرخي وبعض املعتزلة.

 ذهب السادس: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق، ومل ينسبه إىل أحد.امل

املذهب السابع: جوازه يف النسخ دون غريه، ذكره أبو احلسني البصري، وأبو علي، وأبو هاشم، وعبد 
 اجلبار.

 املذهب الثامن: التفصيل بني ما ليس له ظاهر كاملشرتك فال جيوز، وما له ظاهر كالعام فيجوز.

سع: أن بيان اجململ إن مل يكن تبديال وال تغيريا، جاز مقاران وطارائ، وإن كان تغيريا جاز املذهب التا
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 (1)مقاران، وال جيوز طارائ. نقله ابن السمعاين عن أيب زيد من األحناف.". 
 

"عرضا كذلك ال يبعد مساع كالمه مع أن كالمه ليس بصوت وال حرف ومذهب أهل -38 .38
سلف واخللف إن هللا تعاىل متكلم بكالم قدمي وسكتوا عن اخلوض يف أتويله السنة ومجهور العلماء من ال

وحقيقته. قال أهل التفسري واألخبار: ملا جاء موسى عليه الصالة والسالم مليقات ربه تطهر وطهر ثيابه 
وصام مث أتى طور سيناء ويف القصة أن هللا تعاىل أنزل ظلة تغشت اجلبل على أربع فراسخ من كل انحية 
وطرد عنه الشيطان وهو أم األرض وحنى عنه امللكني وكش  له السماء فرأى املالئكة قياما يف اهلواء 
ورأى العرش ابرزا وأدىن ربه حىت مسع صريف األقالم على األلواح وكلمه هللا تبارك وتعاىل وانجاه وأمسعه  

م ربه عز وجل ى فاستحلى كالكالمه وكان جربيل عليه السالم معه فلم يسمع ما كلم هللا تعاىل به موس
واشتاق إىل رؤيته قال رب أرين أنظر إليك قال الزجاج: فيه اختصار تقديره أرين نفسك أنظر إليك 
وقال ابن عباس معناه أعطين أنظر إليك وإمنا سأل موسى عليه الصالة والسالم الرؤية مع علمه أبن هللا 

احملبة  ض عليه من أنواع اجلالل حىت استغرق يف حبرتعاىل ال يرى يف الدنيا ملا هاج به من الشوق وفا
فعند ذلك سأل الرؤية وقيل إمنا سأل الرؤية ظنا منه أبنه تعاىل يرى يف الدنيا فتعاىل هللا عن ذلك قال 
لن تراين يعين ليس لبشر أن يراين يف الدنيا وال يطيق النظر إيل يف الدنيا من نظر إيل يف الدنيا مات 

الصالة والسالم: إهلي مسعت كالمك فاشتقت إىل النظر إليك وألن أنظر إليك مث فقال موسى عليه 
أموت أحب إيل من أن أعيش وال أراك. وقال السدي: ملا كلم هللا تعاىل موسى عليه الصالة والسالم 
غاص عدو هللا إبليس اخلبيث يف األرض حىت خرج من بني قدمي موسى فوسوس إليه أن مكلمك 

قال هللا  «رب أرين أنظر إليك»سأل موسى عليه الصالة والسالم ربه الرؤية فقال  شيطان فعند ذلك
 « .لن تراين»تبارك وتعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم 

))فصل(( وقد متسك من نفي الرؤية من أهل البدع واخلوارج واملعتزلة وبعض املرجئة بظاهر هذه اآلية 
م ن للتأبيد والدوام وال حجة هلم يف ذلك وال دليل وال يشهد هلوهو قوله تعاىل: لن تراين قالوا لن تكو 

يف ذلك كتاب وال سنة وما قالوه يف أن لن تكون للتأبيد خطأ بني ودعوى على أهل اللغة إذ ليس 
ه تعاىل منهم ويدل على صحة ذلك قول ومل يقل به أحديشهد ملا قالوه ن  عن أهل أهل اللغة والعربية 

اي  مع أهنم يتمنون املوت يوم القيامة يدل عليه قوله تعاىل: واندوا« يتمنوه أبدا ولن»يف صفة اليهود 
مالك ليقض علينا ربك وقوله اي ليتها كانت القاضية فإن قالوا إن لن معناها أتكيد النفي كال اليت تنفي 

 الدنيا مجعا يف املستقبل قلنا إن صح هذا التأويل فيكون مع ى لن تراين حمموال على الدنيا أي لن تراين
بني دالئل الكتاب والسنة فإنه قد ثبت يف احلديث الصحيح أن املؤمنني يرون رهبم عز وجل يوم القيمة 
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يف الدار اآلخرة وأيضا فإن موسى عليه الصالة والسالم كان عارفا ابهلل تعاىل ومبا جيب وجيوز وميتنع 
ملا سأهلا  و كانت الرؤية ممتنعة على هللا تعاىلعلى هللا عز وجل ويف اآلية دليل على أنه سأل الرؤية فل

موسى عليه الصالة والسالم فحيث سأهلا علمنا أن الرؤية جائزة على هللا تعاىل وأيضا فإن هللا عز وجل 
علق رؤيته على أمر جائز واملعلق على اجلائز جائز فيلزم من ذلك كون الرؤية يف نفسها جائزة وإمنا قلنا 

 رؤيته على استقرار اجلبل وهو قوله تعاىل: ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه ذلك ألنه تعاىل علق
فسوف تراين وهو أمر جائز الوجود يف نفسه وإذا كان كذلك ثبت أن رؤيته جائزة الوجود ألن استقرار 

ون كاجلبل غري مستحيل عند التجلي إذا جعل هللا تعاىل له قوة على ذلك واملعلق مبا ال يستحيل ال ي
 حماال وهللا أعلم مبراده.

قال وهب وحممد بن إسحاق: ملا سأل موسى عليه الصالة والسالم ربه عز وجل الرؤية أرسل هللا 
الضباب والرايح والصواعق والرعد والربق والظلمة حىت أحاطت ابجلبل الذي عليه موسى عليه الصالة 

 (1)والسالم أربع". 
 

"من األمر والنهي واحلالل واحلرام واحلدود واألحكام مما حيتاج إليه يف أمور الدين وروى -39 .39
الطربي بسنده عن وهب بن منبه قال: كتب له يعين يف التوراة ال تشرك يب شيئا من أهل السماء وال 

يه ووقر كمن أهل األرض فإن كل ذلك خلقي وال حتلف ابمسي كاذاب فإن من حلف ابمسي كاذاب فال أز 
والديك. وروى البغوي إبسناد الثعليب عن كعب األحبار أن موسى عليه الصالة والسالم نظر يف التوراة 
فقال: إين أجد أمة خري األمم أخرجت للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون ابلكتاب 

ي ل رب اجعلهم أميت قال هاألول والكتاب اآلخر ويقاتلون أهل الضاللة حىت يقاتلوا األعور الدجا
أمة حممد اي موسى فقال رب إين ألجد أمة هم احلمادون رعاة الشمس احملكمون إذا أرادوا أمرا قالوا 
نفعل إن شاء هللا فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: رب إين أجد يف التوراة أمة أيكلون كفارهتم 

فوع هلم املستجيبون واملستجاب هلم الشافعون املشوصدقاهتم وكان األولون حيرقون صدقاهتم ابلنار وهم 
فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: اي رب إين أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كرب هللا وإذا 
هب  واداي محد هللا الصعيد هلم طهور واألرض هلم مسجد حيثما كانوا يتطهرون من اجلنابة طهورهم 

دون املاء غر حمجلون من آاثر الوضوء فاجعلهم أميت قال هي أمة ابلصعيد كطهورهم ابملاء حيث ال جي
حممد قال: اي رب إين أجد أمة إذا هم أحدهم حبسنة ومل يعلمها كتب له حسنة مبثلها وإن عملها كتبت 
بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: اي رب إين أجد أمة مرحومة 

اب الذين اصطفيتهم فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات فال ضعفاء يرثون الكت
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أجد أحدا منهم إال مرحوما فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: رب إين أجد أمة مصاحفهم يف 
صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل اجلنة يصفون يف صالهتم صفوف املالئكة أصواهتم يف مساجدهم  

خل النار أحد منهم أبدا إال من يرى احلساب مثل ما يرى احلجر من وراء من كدوي النحل ال يد
البحر فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد فلما عجب موسى من اخلري الذي أعطاه هللا عز وجل حممدا 
صلى هللا عليه وسلم وأمته قال اي ليتين من أصحاب حممد فأوحى هللا إليه ثالث آايت يرضيه هبن اي 

وم موسى سأريكم دار الفاسقني ومن ق -إىل قوله -اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالميموسى إين 
 أمة يهدون ابحلق وبه يعدلون قال فرضي

 موسى كل الرضا.

وقوله تعاىل: فخذها بقوة يعين وقلنا ملوسى عليه الصالة والسالم إذا كتبنا له يف األلواح من كل شيء 
فخذها بقوة قلب وصحة عزمية ونية صادقة ألن من أخذ شيئا بضعف خذها جبد واجتهاد. وقيل معناه 

نية أداه إىل الفتور وأمر قومك أيخذوا أبحسنها قال ابن عباس: حيلوا حالهلا وحيرموا حرامها ويتدبروا 
أمثاهلا ويعلموا مبحكمها ويقفوا عند متشاهبها وكان موسى عليه الصالة والسالم أشد عبادة من قومه 

 يؤمروا به وقيل ظاهر قوله وأمر قومك أيخذوا أبحسنها يدل على أن بني التكليفني فرقا فأمر مبا مل
ليكون يف هذا الفصل فائدة وهي أن التكليف كان على موسى أشد ألنه تعاىل مل يرخ  له ما رخ  

 لغريه من قومه.

 قل به أحدمل يفإن قلت ظاهر قوله تعاىل: أيخذوا أبحسنها يدل على أن فيها ما ليس حبسن وذلك 
فما مع ى قوله أيخذوا أبحسنها؟ قلت إن التكليف كله حسن وبعضه أحسن كالقصاص حسن ولكن 
العفو أحسن وكاالنتصار حسن والصرب أحسن منه فأمروا أن أيخذوا ابلشد على أنفسهم ليكون ذلك 

القول فيتبعون  معونأعظم من الثواب فهو كقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وكقوله الذين يست
أحسنه وقيل إن احلسن يدخل حتته الواجب واملندوب واملباح واألحسن األخذ ابألشد واألشق على 

 النفس وقيل معناه أبحسنها حبسنها وكلها حسن.

قوله تعاىل: سأريكم دار الفاسقني قال جماهد: يعين مصريكم يف اآلخرة وقال احلسن وعطاء يريد جهنم 
مثلهم. وقال قتادة: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون املاضية الذين خالفوا هللا".  حيذركم أن تكونوا

(1) 
 

"الطريق األول: أن نقول: نكاح املتعة داخل يف هذه اآلية، وذلك ألن قوله: أن تبتغوا -40 .40
بيل التأقيت، س أبموالكم يتناول من ابتغى مباله االستمتاع ابملرأة على سبيل التأبيد، ومن ابتغى مباله على
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وإذا كان كل واحد من القسمني داخال فيه كان قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم 
 يقتضي حل القسمني، وذلك يقتضي حل املتعة.

الطريق الثاين: أن نقول: هذه اآلية مقصورة على بيان نكاح املتعة، وبيانه من وجوه: األول: ما روي أن 
قرأ )فما استمعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن( وهذا أيضا هو قراءة أيب بن كعب كان ي

ابن عباس، واألمة ما أنكروا عليهما يف هذه القراءة، فكان ذلك إمجاعا من األمة على صحة هذه 
 القراءة، وتقريره ما ذكرمتوه يف أن عمر رضي هللا عنه ملا منع من املتعة والصحابة/ ما أنكروا عليه كان
ذلك إمجاعا على صحة ما ذكران، وكذا هاهنا، وإذا ثبت ابإلمجاع صحة هذه القراءة ثبت املطلوب. 
الثاين: أن املذكور يف اآلية إمنا هو جمرد االبتغاء ابملال، مث إنه تعاىل أمر إبيتائهن أجورهن بعد االستمتاع 

 نكاح بتغاء ابملال ال يكون إال يفهبن، وذلك يدل على أن جمرد االبتغاء ابملال جيوز الوطء، وجمرد اال
املتعة، فأما يف النكاح املطلق فهناك احلل إمنا حيصل ابلعقد، ومع الويل والشهود، وجمرد االبتغاء ابملال 
ال يفيد احلل، فدل هذا على أن هذه اآلية خمصوصة ابملتعة. الثالث: أن يف هذه اآلية أوجب إيتاء 

ب اع عبارة عن التلذذ واالنتفاع، فأما يف النكاح فإيتاء األجور ال جياألجور مبجرد االستمتاع، واالستمت
على االستمتاع البتة، بل على النكاح، أال ترى أن مبجرد النكاح يلزم نصف املهر، فظاهر أن النكاح 
ال يسمى استمتاعا، ألان بينا أن االستمتاع هو التلذذ. وجمرد النكاح ليس كذلك. الرابع: أان لو محلنا 

ه اآلية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح يف السورة الواحدة، ألنه تعاىل قال يف أول هذ
 هذه السورة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ى وثالث ورابع ]النساء:

[ أما لو محلنا هذه اآلية على بيان نكاح املتعة كان 4[ مث قال: وآتوا النساء صدقاهتن حنلة ]النساء: 3
 ا حكما جديدا، فكان محل اآلية عليه أوىل وهللا أعلم.هذ

احلجة الثانية على جواز نكاح املتعة: أن األمة جممعة على أن نكاح املتعة كان جائزا يف اإلسالم، وال 
خالف بني أحد من األمة فيه، إمنا اخلالف يف طراين الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجودا لكان 

ون معلوما ابلتواتر، أو ابآلحاد، فإن كان معلوما ابلتواتر، كان علي بن أيب ذلك الناسخ إما أن يك
طالب وعبد هللا بن عباس وعمران بن احلصني منكرين ملا عرف ثبوته ابلتواتر من دين حممد صلى هللا 
عليه وسلم، وذلك يوجب تكفريهم، وهو ابطل قطعا، وإن كان اثبتا ابآلحاد فهذا أيضا ابطل، ألنه ملا  

ان ثبوت إابحة املتعة معلوما ابإلمجاع والتواتر، كان ثبوته معلوما قطعا، فلو نسخناه خبرب الواحد لزم ك
جعل املظنون رافعا للمقطوع وإنه ابطل. قالوا: ومما يدل أيضا على بطالن القول هبذا النسخ أن أكثر 

، وأكثر الرواايت األهلية يوم خيربالرواايت أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن املتعة وعن حلوم احلمر 
أنه عليه الصالة والسالم أابح املتعة يف حجة الوداع ويف يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم 

 خيرب، وذلك يدل على فساد ما
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 روي أنه عليه السالم نسخ املتعة يوم خيرب،

ضعيف،  حليل مرارا والنسخ مراراألن الناسخ ميتنع تقدمه على املنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل الت
 من املعتربين، إال الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواايت. مل يقل به أحد

 احلجة الثالثة: ما

 (1)روي أن عمر رضي هللا عنه قال على املنرب: متعتان كانتا مشروعتني يف عهد/ رسول". 
 

صار لى أن قوله تعاىل: ال تدركه األب"إمنا يفيد املدح لو كان صحيح الرؤية، وهذا يدل ع-41 .41
ذ يفيد كونه تعاىل جائز الرؤية، ومتام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان يف نفسه حبيث ميتنع رؤيته، فحينئ

ال يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء. أما إذا كان يف نفسه جائز الرؤية، مث إنه قدر على حجب 
هذه القدرة الكاملة دالة على املدح والعظمة. فثبت أن هذه اآلية األبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت 

 دالة على أنه تعاىل جائز الرؤية حبسب ذاته.

وإذا ثبت هذا وجب القطع أبن املؤمنني يرونه يوم القيامة، والدليل عليه أن القائل قائالن: قائل قال 
 جتوز رؤيته جتوز رؤيته. فأما القول أبنه تعاىلجبواز الرؤية مع أن املؤمنني يرونه، وقائل قال ال يرونه وال 

هذه  من األمة فكان ابطال. فثبت مبا ذكران أن مل يقل به أحدمع أنه ال يراه أحد من املؤمنني فهو قول 
اآلية تدل على أنه تعاىل جائز الرؤية يف ذاته، وثبت أنه مىت كان األمر كذلك، وجب القطع أبن املؤمنني 

 ران داللة هذه اآلية على حصول الرؤية وهذا استدالل لطيف من هذه اآلية.يرونه، فثبت مبا ذك

الوجه الثاين: أن نقول املراد ابألبصار يف قوله: ال تدركه األبصار ليس هو نفس اإلبصار فإن البصر ال 
ه كيدرك شيئا البتة يف موضع من املواضع. بل املدرك هو املبصر فوجب القطع أبن املراد من قوله ال تدر 

األبصار هو أنه ال يدركه املبصرون وإذا كان كذلك كان قوله: وهو يدرك األبصار املراد منه وهو يدرك 
 ه:املبصرين، ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعاىل يبصر األشياء فكان هو تعاىل من مجلة املبصرين فقول

رؤية يف مر كذلك كان تعاىل جائز الوهو يدرك األبصار يقتضي كونه تعاىل مبصرا لنفسه، وإذا كان األ
ذاته، وكان تعاىل يرى نفسه. وكل من قال إنه تعاىل جائز الرؤية يف نفسه، قال: إن املؤمنني يرونه يوم 
القيامة فصارت هذه اآلية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن املؤمنني يرونه يوم القيامة، وإن أردان أن 

نا: قوله تعاىل: وهو يدرك األبصار املراد منه إما نفس البصر أو املبصر، نزيد هذا االستدالل اختصارا قل
وعلى/ التقديرين: فيلزم كونه تعاىل مبصرا ألبصار نفسه، وكونه مبصرا لذات نفسه. وإذا ثبت هذا 

 وجب أن يراه املؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه ال قائل ابلفرق.

د ظ األبصار صيغة مجع دخل عليها األلف والالم فهي تفيالوجه الثالث: يف االستدالل ابآلية أن لف
                                         

 10/43تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري  (1)



41 

 

االستغراق فقوله: ال تدركه األبصار يفيد أنه ال يراه مجيع األبصار، فهذا يفيد سلب العموم وال يفيد 
 عموم السلب.

إذا عرفت هذا فنقول: ختصي  هذا السلب ابجملموع يدل على ثبوت احلكم يف بعض أفراد اجملموع، 
 لرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم.أال ترى أن ا

فإذا قيل: إن حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس، وكذا 
قوله: ال تدركه األبصار معناه: أنه ال تدركه مجيع األبصار، فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض األبصار. 

ما يف الباب أن يقال: هذا متسك بدليل اخلطاب. فنقول: هب أنه كذلك إال أنه دليل صحيح أقصى 
ألن بتقدير أن ال حيصل اإلدراك ألحد البتة كان ختصي  هذا السلب ابجملموع من حيث هو جمموع 

 (1)عبثا، وصون كالم هللا تعاىل عن العبث واجب.". 
 

  ات جمموع الغنيمة هلؤالء األصناف، فأما أن يكون"الطوائف، بل اتفقوا على أن املراد إثب-42 .42
كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤالء فال، فكذا هاهنا جمموع الصدقات تكون جملموع هذه 
األصناف الثمانية. فأما أن يقال: إن صدقة زيد بعينها جيب توزيعها على هذه األصناف الثمانية، 

 فاللفظ ال يدل عليه البتة.

لعقل: فهو أن احلكم الثابت يف جمموع ال يوجب ثبوته يف كل جزء من أجزاء ذلك اجملموع، وال وأما ا
يلزم أن ال يبقى فرق بني الكل وبني اجلزء. فثبت مبا ذكران أن لفظ اآلية ال داللة فيه على ما ذكره، 

يه ملا وجب علوالذي يدل على صحة قولنا وجوه: األول: أن الرجل الذي ال ميلك إال عشرين دينارا 
إخراج نصف دينار، فلو كلفناه أن جنعله على أربعة وعشرين قسما لصار كل واحد من تلك األقسام 
 حقريا صغريا غري منتفع به يف مهم معترب. الثاين: أن هذا التوقيف لو كان معتربا لكان أوىل الناس برعايته

بن اخلطاب وإىل ابن عباس وحذيفة  أكابر الصحابة، ولو كان األمر كذلك لوصل هذا اخلرب إىل عمر
وسائر األكابر، ولو كان كذلك ملا خالفوا فيه، وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غري معترب. الثالث: وهو 
أن الشافعي رمحه هللا له اختالف رأي يف جواز نقل الصدقات أما مل يقل أحد بوجوب نقل الصدقات، 

ك مكاتب وال جماهد غاز وال عامل وال أحد من املؤلفة، فاإلنسان إذا كان يف بعض القرى وال يكون هنا
وال مير به أحد من الغرابء، واتفق أنه مل حيضر يف تلك القرية من كان مديوان فكيف تكليفه؟ فإن قلنا: 

 يقل به ملوجب عليه أن يسافر مبا وجب عليه/ من الزكاة إىل بلد جيد هذه األصناف فيه، فذاك قول 
 ه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله يف هذا الباب. وهللا أعلم.! وإذا أسقطنا عنأحد

املسألة الرابعة: يف تعريف األصناف الثمانية، فاألول والثاين هم الفقراء واملساكني، وال شك أهنم هم 
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احملتاجون الذي ال يفي خرجهم بدخلهم. مث اختلفوا فقال بعضهم: الذي يكون أشد حاجة هو الفقري، 
الشافعي رمحه هللا وأصحابه. وقال آخرون: الذي أشد حاجة هو املسكني، وهو قول أيب وهو قول 

حنيفة وأصحابه رمحهم هللا، ومن الناس من قال: ال فرق بني الفقراء واملساكني، وهللا تعاىل وصفهم 
هبذين الوصفني، واملقصود شيء واحد وهو قول أيب يوسف وحممد رمحهما هللا، واختيار أيب علي 

بائي، وفائدته تظهر يف هذه املسألة، وهو أنه لو أوصى لفالن وللفقراء واملساكني، فالذين قالوا: اجل
الفقراء غري املساكني قالوا لفالن الثلث، والذين قالوا: الفقراء هم املساكني قالوا الفالن النصف. وقال 

اف الثمانية. األصول يف األصناجلبائي: إنه تعاىل ذكرهم ابمسني لتوكيد أمرهم يف الصدقات ألهنم هم 
 وأيضا الفائدة فيه أن يصرف إليهم من الصدقات سهمان ال كسائرهم.

واعلم أن فائدة هذا االختالف ال تظهر يف تفرقة الصدقات وإمنا تظهر يف الوصااي، وهو أن رجال لو 
 قال:

ه هللا من كان أشد أوصيت للفقراء مبائتني وللمساكني خبمسني، وجب دفع املائتني عند الشافعي رمح
 حاجة، وعند أيب حنيفة رمحه هللا إىل من كان أقل حاجة، وحجة الشافعي رمحه هللا وجوه:

الوجه األول: أنه تعاىل إمنا أثبت الصدقات هلوالء األصناف دفعا حلاجتهم وحتصيال ملصلحتهم، وهذا 
 ب تقدمي األهم على املهميدل على أن الذي وقع االبتداء بذكره يكون أشد حاجة، ألن الظاهر وجو 

أال ترى أنه يقال: أبو بكر وعمر ومن فضل عثمان على علي عليه السالم قال يف ذكرمها عثمان وعلي، 
 ومن فضل عليا على عثمان يقول علي وعثمان، وأنشد عمر قول الشاعر:

 (1)كفى الشيب واإلسالم للمرء انهيا". 
 

الذميمة، فظهر أنه ال ميكن تقرير ذلك املع ى "واعتاده من العقائد الباطلة واألخالق -43 .43
 الكلي املذكور يف اآلية املتقدمة مبثال أحسن وأكمل من املثال املذكور يف هذه اآلية.

 املسألة الثانية:

حيكى أن واحدا قال جلعفر الصادق: اذكر يل دليال على إثبات الصانع فقال: أخربين عن حرفتك: 
فقال: صف يل كيفية حالك فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة فقال: أان رجل أجتر يف البحر، 

وبقيت على لوح واحد من ألواحها، وجاءت الرايح العاصفة، فقال/ جعفر: هل وجدت يف قلبك 
 تضرعا ودعاء فقال نعم فقال جعفر: فإهلك هو الذي تضرعت إليه يف ذلك الوقت.

 ذي هو خالف الطي كأنه أخذه من قوله تعاىل:املسألة الثالثة: قرأ ابن عامر ينشركم من النشر ال

 [ والباقون قرءوا يسريكم من التسيري.10فانتشروا يف األرض ]اجلمعة: 
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املسألة الرابعة: احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد جيب أن يكون خلقا هلل تعاىل قالوا: دلت 
[ على 11اىل: قل سريوا يف األرض ]األنعام: هذه اآلية على أن سري العباد من هللا تعاىل، ودل قوله تع

أن سريهم منهم، وهذا يدل على أن سريهم منهم ومن هللا، فيكون كسبيا هلم وخلقا هلل ونظريه قوله 
 تعاىل: كما أخرجك ربك من بيتك ابحلق

ا [ وقال يف آية أخرى: فليضحكو 40[ وقال يف آية أخرى: إذ أخرجه الذين كفروا ]التوبة: 5]األنفال: 
[ وقال يف 43[ مث قال يف آية أخرى وأنه هو أضحك وأبكى ]النجم: 82قليال وليبكوا كثريا ]التوبة: 

[ قال اجلبائي: أما كونه تعاىل مسريا هلم يف 7آية أخرى وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ]األنفال: 
لتوسع فما كان تعاىل على االبحر على احلقيقة فاألمر كذلك وأما سريهم يف الرب فإمنا أضيف إىل هللا 

منه طاعة فبأمره وتسهيله، وما كان منه معصية فألنه تعاىل هو الذي أقدره عليه وزاد القاضي فيه جيوز 
أن يضاف ذلك إليه تعاىل من حيث أنه تعاىل سخر هلم املركب يف الرب، وسخر هلم األرض اليت يتصرفون 

كم يف لتعذر عليهم السري. وقال القفال: هو الذي يسري  عليها إبمساكه هلا، ألنه تعاىل لو مل يفعل ذلك
الرب والبحر أي هو هللا اهلادي لكم إىل السري يف الرب والبحر طلبا للمعاش لكم، وهو املسري لكم، ألجل 
أنه هيأ لكم أسباب ذلك السري هذا مجلة ما قيل يف اجلواب عنه وحنن نقول: ال شك أن املسري يف 

ألن هللا تعاىل هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السفينة، وال شك أن إضافة  البحر هو هللا تعاىل،
الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة فنقول: وجب أيضا أن يكون مسريا هلم يف الرب هبذا التفسري، إذ لو كان 

د حقيقة حمسريا هلم يف الرب مبع ى إعطاء اآلالت واألدوات لكان جمازا هبذا الوجه، فيلزم كون اللفظ الوا
 وجمازا دفعة واحدة، وذلك ابطل.

واعلم أن مذهب اجلبائي أنه المتناع يف كون اللفظ حقيقة وجمازا ابلنسبة إىل املع ى الواحد. وأما أبو 
 هاشم فإنه يقول: إن ذلك ممتنع، إال أنه يقول: ال يبعد أن يقال إنه تعاىل تكلم به مرتني.

ا بعيد أصول الفقه، وقول أيب هاشم أنه تعاىل تكلم به مرتني أيضواعلم أن قول اجلبائي: قد أبطلناه يف 
 من األمة ممن كانوا قبله، فكان هذا على خالف اإلمجاع فيكون ابطال. مل يقل به أحدألن هذا قول 

 واعلم أنه بقي يف هذه اآلية سؤاالت:

لك متقدم ال يف الف السؤال األول: كيف جعل الكون يف الفلك غاية للتسيري يف البحر، مع أن الكون
 (1)حمالة على التسيري يف البحر؟". 

 

"التسلسل وهو حمال، وإال وجب انتهاء كل اجلهاالت إىل جهل أول سابق حصل يف -44 .44
قلبه ال بتحصيله بل بتخليق هللا تعاىل، وذلك هو الذي قلناه: أن املراد من قوله: كذلك نسلكه يف 
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الضالل يف قلوهبم أن ال يؤمنوا به، وهو أنه تعاىل خيلق الكفر و  قلوب اجملرمني ال يؤمنون واملع ى: جنعل
فيها، وأيضا قدماء املفسرين مثل ابن عباس وتالمذته أطبقوا على تفسري هذه اآلية أبنه تعاىل خيلق 

املتقدمني، فكان  من مل يقل به أحدالكفر والضالل فيها، والتأويل الذي ذكره املعتزلة أتويل مستحدث 
روى القاضي عن عكرمة أن املراد كذلك نسلك القسوة يف قلوب اجملرمني، مث قال القاضي: مردودا، و 

إن القسوة ال حتصل إال من قبل الكافر أبن يستمر على كفره ويعاند، فال يصح إضافته إىل هللا تعاىل، 
بول ق فيقال للقاضي: إن هذا جيري جمرى املكابرة، وذلك ألن الكافر جيد من نفسه نفرة شديدة عن

قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حىت أنه كلما رآه تغري لونه واصفر وجهه، ورمبا ارتعدت أعضاؤه وال يقدر 
على االلتفات إليه واإلصغاء لقوله، فحصول هذه األحوال يف قلبه أمر اضطراري ال ميكنه دفعها عن 

 نفسه، فكيف يقال: إهنا حصلت بفعله واختياره؟

رك هذه األحوال، والرجوع إىل االنقياد والقبول فنقول هذا مغالطة حمضة، ألنك فإن قالوا: إنه ميكنه ت
إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة يف القلب، والنبوة العظيمة يف النفس ميكنه أن يعود إىل 
ه ناالنقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة، وإن أردت أن عند زوال هذه األحوال النفسانية ميك
العود إىل القبول والتسليم فهذا حق، إال أنه ال ميكنه إزالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فإنه إن  
كان الفاعل هلا هو اإلنسان الفتقر يف حتصيل هذه الدواعي والصوارف إىل دواعي سابقة عليها ولزم 

اىل هو ىل فحينئذ يصح أنه تعالذهاب إىل ما ال هناية له وذلك حمال، وإن كان الفاعل هلا هو هللا تعا
 الذي يسلك هذه الدواعي والصوارف يف القلوب وذلك عني ما ذكرانه وهللا أعلم.

أما قوله تعاىل: وقد خلت سنة األولني ففيه قوالن: األول: أنه هتديد لكفار مكة يقول قد مضت سنة 
يف  : وقد/ مضت سنة هللاهللا إبهالك من كذب الرسل يف القرون املاضية. الثاين: وهو قول الزجاج
 األولني أبن يسلك الكفر والضالل يف قلوهبم، وهذا أليق بظاهر اللفظ.

 

 [15اىل  14( : اآلايت 15]سورة احلجر )
( لقالوا إمنا سكرت أبصاران بل حنن قوم 14ولو فتحنا عليهم اباب من السماء فظلوا فيه يعرجون )

 (15مسحورون )
 هم اباب من السماء فظلوا فيه يعرجون[ اعلم أن هذا الكالم هو املذكور يف]يف قوله تعاىل ولو فتحنا علي

سورة األنعام يف قوله: ولو نزلنا عليك كتااب يف قرطاس فلمسوه أبيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال 
[ واحلاصل: أن القوم ملا طلبوا نزول مالئكة يصرحون بتصديق الرسول عليه 7سحر مبني ]األنعام: 

م يف كونه رسوال من عند هللا تعاىل بني هللا تعاىل يف هذه اآلية أن بتقدير أن حيصل هذا املع ى السال
لقال الذين كفروا هذا من ابب السحر وهؤالء الذين يظن أان نراهم فنحن يف احلقيقة ال نراهم. واحلاصل: 
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 أنزهلم.أنه ملا علم هللا تعاىل أنه ال فائدة يف نزول املالئكة فلهذا السبب ما 

فإن قيل: كيف جيوز من اجلماعة العظيمة أن يصريوا شاكرين يف وجود ما يشاهدونه ابلعني السليمة يف 
النهار الواضح، ولو جاز حصول الشك يف ذلك كانت السفسطة الزمة، وال يبقى حينئذ اعتماد على 

 (1)احلس واملشاهدة.". 
 

ر األجزاء فإما أن يزول الكل وهو "يكن بعض أجزاء الباقي أن يزول به أوىل من سائ-45 .45
حمال، ألن الزائل ال يزول إال ابلناق . أو يتعني البعض للزوال من غري خمص ، وهو حمال، أو ال يزول 
شيء منها وهو املطلوب، وأيضا فهذا الطارئ إذا أزال بعض أجزاء الباقي فإما أن يبقى الطارئ، أو 

ون من العقالء. وأما القول بزواله فباطل، ألنه إما أن يك أحدفلم يقل به يزول. أما القول ببقاء الطارئ 
أتثري كل واحد منهما يف إزالة اآلخر معا أو على الرتتيب، واألول ابطل ألن املزيل ال بد وأن يكون 
موجودا حال اإلزالة، فلو وجد الزواالن معا لوجد املزيالن معا، فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهو حمال 

لى الرتتيب فاملغلوب يستحيل أن ينقلب غالبا، وأما إن كان املتقدم أقل فإما أن يكون املؤثر وإن كان ع
يف زواله بعض أجزاء الطارئ، وذلك حمال ألن مجيع أجزائه صاحل لإلزالة، واختصاص البعض بذلك 

علول الواحد ملترجيح من غري مرجح وهو حمال، وإما أن يصري الكل مؤثرا يف اإلزالة فيلزم أن جيتمع على ا
علل مستقلة وذلك حمال، فقد ثبت هبذه الوجوه العقلية فساد القول ابإلحباط، وعند هذا تعني يف 
اجلواب قوالن: األول: قول من اعترب املوافاة، وهو أن شرط حصول اإلميان أن ال ميوت على الكفر فلو 

السقوط، الثاين: أن العبد ال مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أوال كان كفرا وهذا قول ظاهر 
يستحق على الطاعة ثوااب وال على املعصية عقااب استحقاقا عقليا واجبا، وهو قول أهل السنة واختياران، 

 وبه حيصل اخلالص من هذه الظلمات.

املسألة الثالثة: احتج املعتزلة على أن الطاعة توجب الثواب فإن يف حال ما بشرهم أبن هلم جنات مل 
ك هلم على طريق الوقوع، وملا مل ميكن محل اآلية عليه وجب محلها على استحقاق الوقوع ألنه حيصل ذل

 جيوز التعبري ابلوقوع عن استحقاق الوقوع جمازا.

املسألة الرابعة: اجلنة: البستان من النخل والشجر املتكاثف املظلل ابلتفاف أغصانه والرتكيب دائر على 
ة تظليلها مسيت ابجلنة اليت هي املرة من مصدر جنه إذا سرته كأهنا سرت مع ى السرت وكأهنا لتكاثفها و 

واحدة لفرط التفافها ومسيت دار الثواب جنة ملا فيها من اجلنان، فإن قيل مل نكرت اجلنات وعرفت 
 األهنار؟

 اجلواب: أما األول فألن اجلنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثرية مرتبة مراتب على
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حسب استحقاقات العاملني لكل طبقة منهم جنات من تلك اجلنات، وأما تعريف األهنار فاملراد به 
اجلنس كما يقال لفالن بستان فيه املاء اجلاري والتني والعنب يشري إىل األجناس اليت يف علم املخاطب، 

غري طعمه أهنار من لنب مل يتأو يشار ابلالم إىل األهنار املذكورة يف قوله: فيها أهنار من ماء غري آسن و 
[ وأما قوله: كلما رزقوا فهذا ال خيلو إما أن يكون صفة اثنية جلنات. أو خرب مبتدأ حمذوف، 15]حممد: 

أو مجلة مستأنفة ألنه ملا/ قيل: إن هلم جنات مل خيل قلب السامع أن يقع فيه أن مثار تلك اجلنات 
 أشباه مثار الدنيا أم ال؟

ؤال األول: ما وقع من مثرة؟ اجلواب فيه وجهان: األول: هو كقولك كلما أكلت وهاهنا سؤاالت: الس
من بستانك من الرمان شيئا محدتك فموقع من مثرة موقع قولك من الرمان فمن األوىل والثانية كلتامها 

لثمرة البتداء الغاية، ألن الرزق قد ابتدأ من اجلنات والرزق من اجلنات قد ابتدأ من مثرة وليس املراد اب
التفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسري، وإمنا املراد النوع من أنواع الثمار. الثاين: وهو أن 
يكون من مثرة بياان على منهاج قولك رأيت منك أسدا تريد أنت أسد، وعلى هذا يصح أن يراد ابلثمرة 

 أن يقولوا هذا الذي رزقنا اآلن هو الذي النوع من الثمرة أو احلبة الواحدة. السؤال الثاين: كيف يصح
 (1)رزقنا من قبل، اجلواب: ملا احتد". 

 

فيه وجهان أن يكون ذا امسا موصوال مبع ى الذي فيكون  « ماذا»"املسألة احلادية عشرة: -46 .46
كلمتني وأن يكون ذا مركبة مع ما جمعولني امسا واحدا فيكون كلمة واحدة فهو على الوجهني: األول: 

احملل على االبتداء وخربه ذا مع صلته، وعلى الثاين: منصوب احملل يف حكم ما وحده كما لو  مرفوع
 قلت ما أراد هللا.

املسألة الثانية عشرة: اإلرادة ماهية جيدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبني علمه 
كلمون ها حمتاجا إىل التعريف، وقال املتوقدرته وأمله ولذته. وإذا كان األمر كذلك مل يكن تصور ماهيت

إهنا صفة تقتضي رجحان أحد طريف اجلائز على اآلخر ال يف الوقوع بل يف اإليقاع، واحرتزان هبذا القيد 
األخري عن القدرة، واختلفوا يف كونه تعاىل مريدا مع اتفاق املسلمني على إطالق هذا اللفظ على هللا 

 سليب ومعناه أنه غري مغلوب وال مستكره، ومنهم من قال إنه أمر ثبويتتعاىل فقال النجارية إنه مع ى 
وهؤالء اختلفوا فقال اجلاحظ والكعيب وأبو احلسن البصري: معناه علمه تعاىل ابشتماله الفعل على 
املصلحة أو املفسدة، ويسمون هذا العلم ابلداعي أو الصارف، وقال أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم 

صفة زائدة على العلم مث القسمة يف تلك الصفة إما أن تكون ذاتية وهو القول الثاين  وأتباعهما إنه
للنجارية، وإما أن تكون معنوية، وذلك املع ى إما أن يكون قدميا وهو قول األشعرية أو حمداث وذلك 
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 يقل به ملاحملدث إما أن يكون قائما ابهلل تعاىل، وهو قول الكرامية، أو قائما جبسم آخر وهذا القول 
 ، أو يكون موجودا ال يف حمل، وهو قول أيب علي وأيب هاشم وأتباعهما.أحد

تحقار  للمثل أو ألن يضرب، ويف قوهلم ماذا أراد هللا هبذا اس« أنه احلق»املسألة الثالثة عشرة: الضمري يف 
 ا.ذكما قالت عائشة رضي هللا عنها يف عبد هللا بن عمرو بن العاص: اي عجبا البن عمرو ه

 نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث ماذا أراد هبذا جوااب؟« مثال»املسألة الرابعة عشرة: 

وملن محل سالحا رديئا كيف تنتفع هبذا سالحا؟ أو على احلال كقوله: هذه انقة هللا لكم آية ]األعراف: 
73. ] 

لم أن إضالل هللا وهداية هللا تعاىل[ اع املسألة اخلامسة عشرة: ]حبث يف اهلداية واإلضالل وما املراد من
 هللا سبحانه وتعاىل ملا حكى عنهم كفرهم واستحقارهم كالم هللا بقوله:

ماذا أراد هللا هبذا مثال أجاب عنه بقوله: يضل به كثريا ويهدي به كثريا ونريد أن نتكلم هاهنا يف اهلداية 
نتكلم كل ما جييء يف هذا املع ى من اآلايت ف  واإلضالل ليكون هذا املوضع كاألصل الذي يرجع إليه يف

أوال يف اإلضالل فنقول: إن اهلمزة اترة جتيء لنقل الفعل من غري املتعدي إىل املتعدي كقولك خرج فإنه 
غري متعد، فإذا قلت أخرج فقد جعلته متعداي وقد جتيء لنقل الفعل من املتعدي إىل غري املتعدي  

رد الوجدان. حكي عن عمرو بن معديكرب أنه قال لنيب سليم: كقولك كببته فأكب، وقد جتيء جمل
قاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم، وسألناكم فما أخبلناكم. أي فما وجدانكم جبناء وال 

 مفحمني وال خبالء. ويقال أتيت أرض فالن فأعمرهتا أي وجدهتا عامرة قال املخبل:

 ى حصني قد أذل وأقهرامت ى حصني أن يسود خزاعة ... فأمس

أي وجد ذليال مقهورا، ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يقال اهلمزة ال تفيد إال نقل الفعل/ من غري 
املتعدي إىل املتعدي فأما قوله: كببته فأكب، فلعل املراد كببته فأكب نفسه على وجهه فيكون قد ذكر 

النا يف قاتلناكم فما أجبناكم، فاملراد ما أثر قتالفعل مع حذف املفعولني وهذا ليس بعزيز. وأما قوله. 
 صريورتكم جبناء.

وما أثر هجاؤان لكم يف صريورتكم مفحمني، وكذا القول يف البواقي، وهذا القول الذي قلناه أوىل دفعا". 
(1) 
 

 "ذلك، وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء-47 .47

، ن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة منربواإلشكال املذكور عائد فيه ألن هذه اآلية مكية وما كا
 وميكن أن جياب عنه أبنه ال يبعد أن يرى مبكة أن له ابملدينة منربا يتداوله بنو أمية.
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والقول الرابع: وهو األصح وهو قول أكثر املفسرين أن املراد هبا ما أراه هللا تعاىل ليلة اإلسراء، واختلفوا 
اي، ثرون: ال فرق بني الرؤية والرؤاي يف اللغة، يقال رأيت بعيين رؤية ورؤ يف مع ى هذه الرؤاي فقال األك

وقال األقلون: هذا يدل على أن قصة اإلسراء إمنا حصلت يف املنام، وهذا القول ضعيف ابطل على ما 
قررانه يف أول هذه السورة، وقوله: إال فتنة للناس معناه: أنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر هلم قصة 

 إلسراء كذبوه وكفر به كثري ممن كان آمن به وازداد املخلصون إمياان فلهذا السبب كان امتحاان.ا

مث قال تعاىل: والشجرة امللعونة يف القرآن وهذا على التقدمي والتأخري، والتقدير: وما جعلنا الرؤاي اليت 
 رآن كذلك.رة امللعونة يف القأريناك والشجرة امللعونة يف القرآن إال فتنة للناس وقيل املع ى: والشج

واختلفوا يف هذه الشجرة، فاألكثرون قالوا: إهنا شجرة الزقوم املذكورة يف القرآن يف قوله: إن شجرة الزقوم 
[ وكانت هذه الفتنة يف ذكر هذه الشجرة من وجهني: األول: / أن 44، 43طعام األثيم ]الدخان: 

احلجر حيث قال: وقودها الناس واحلجارة ]التحرمي:  أاب جهل قال: زعم صاحبكم أبن انر جهنم حترق
[ مث يقول: أبن يف النار شجرا والنار أتكل الشجر فكيف تولد فيها الشجر. والثاين: قال ابن الزبعرى 6

ما نعلم الزقوم إال التمر والزبد فتزقموا منه، فأنزل هللا تعاىل حني عجبوا أن يكون يف النار شجر: إان 
 [ اآلايت.63ظاملني ]الصافات: جعلناها فتنة لل

 فإن قيل: ليس يف القرآن لعن هذه الشجرة.

قلنا: فيه وجوه: األول: املراد لعن الكفار الذين أيكلوهنا. الثاين: العرب تقول لكل طعام مكروه ضار 
إنه ملعون. والثالث: أن اللعن يف أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت هذه الشجرة امللعونة يف القرآن 

 مبعدة عن مجيع صفات اخلري مسيت ملعونة.

 القول الثاين: قال ابن عباس رضي هللا عنهما: الشجرة بنو أمية يعين احلكم بن أيب العاص

قال ورأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املنام أن ولد مروان يتداولون منربه فق  رؤايه على أيب 
رب برؤاي ا مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلكم خيبكر وعمر وقد خال يف بيته معهما فلما تفرقو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتد ذلك عليه، واهتم عمر يف إفشاء سره، مث ظهر أن احلكم كان 
 يتسمع إليهم فنفاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ه اآلية  إال أن يقال: هذقال الواحدي: هذه القصة كانت ابملدينة، والسورة مكية فيبعد هذا التفسري
، ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة ملروان لعن هللا أابك وأنت يف صلبه فأنت ومل يقل به أحدمدنية 

 بعض من لعنه هللا.

 [ .78والقول الثالث: أن الشجرة امللعونة يف القرآن هي اليهود لقوله تعاىل: لعن الذين كفروا ]املائدة: 

م ملا طلبوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلتيان ابملعجزات القاهرة فأجاب فإن قال قائل: إن القو 
أنه ال مصلحة يف إظهارها ألهنا لو ظهرت ومل تؤمنوا نزل هللا عليكم عذاب االستئصال، وذلك غري 
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.". سجائز وأي تعلق هلذا الكالم بذكر الرؤاي اليت صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة اليت صارت فتنة للنا
(1) 
 

 د.مل يقل به أح"الصوت، إال أن اإلشكال يف أن احلاجة إىل إظهار املعجزة يف كل مرة -48 .48

املسألة السابعة: دلت املناظرات املذكورة يف القرآن بني هللا تعاىل وبني إبليس على أنه تعاىل كان يتكلم 
ه، وال بد أم ال، األظهر منع مع إبليس من غري واسطة، فذلك هل يسمى وحيا من هللا تعاىل إىل إبليس

 يف هذا املوضع من حبث غامض كامل.

املسألة الثامنة: قرأ انفع أو يرسل رسوال برفع الالم، فيوحي بسكون الياء وحمله رفع على تقدير، وهو 
يرسل فيوحي، والباقون ابلنصب على أتويل املصدر، كأنه قيل ما كان لبشر/ أن يكلمه هللا إال وحيا أو 

لكالمه من وراء حجاب أو يرسل، لكن فيه إشكال ألن قوله وحيا أو إمساعا اسم وقوله أو إمساعا 
يرسل فعل، وعطف الفعل على االسم قبيح، فأجيب عنه أبن التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه إال أن 

 يوحي إليه وحيا أو يسمع إمساعا من وراء حجاب أو يرسل رسوال.

هل احلق أن عند ما يبلغ امللك الوحي إىل الرسول، ال يقدر الشيطان املسألة التاسعة: الصحيح عند أ
على إلقاء الباطل يف أثناء ذلك الوحي، وقال بعضهم: جيوز ذلك لقوله تعاىل: وما أرسلنا من قبلك من 

[ وقالوا الشيطان ألقى يف أثناء سورة 52رسول وال نيب إال إذا مت ى ألقى الشيطان يف أمنيته ]احلج: 
تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترجتى، وكان صديقنا امللك سام بن حممد رمحه هللا، وكان  النجم،

أفضل من لقيته من أرابب السلطنة يقول هذا الكالم بعد الدالئل القوية القاهرة، ابطل من وجهني 
 آخرين األول: أن

 «صوريتشيطان ال يتمثل بمن رآين يف املنام فقد رآين، فإن ال»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
فإذا مل يقدر الشيطان على أن يتمثل يف املنام بصورة الرسول، فكيف قدر على التشبه جبربيل حال 

 اشتغال تبليغ وحي هللا تعاىل؟ والثاين: أن

 «ما سلك عمر فجا إال وسلك الشيطان فجا آخر»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 عمر يف فج واحد، فكيف يقدر على أن حيضر مع جربيل يف موقف فإذا مل يقدر الشيطان أن حيضر مع

 تبليغ وحي هللا تعاىل؟.

املسألة العاشرة: قوله تعاىل: فيوحي إبذنه ما يشاء يعين فيوحي ذلك امللك إبذن هللا ما يشاء هللا، وهذا 
 أن أيمر مبا يقتضي أن احلسن ال حيسن لوجه عائد عليه، وأن القبيح ال يقبح لوجه عائد إليه، بل هلل

يشاء من غري ختصي ، وأن ينهى عما يشاء من غري ختصي ، إذ لو مل يكن األمر كذلك ملا صح قوله 
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 ما يشاء وهللا أعلم.

مث قال تعاىل يف آخر اآلية إنه علي حكيم يعين أنه علي عن صفات املخلوقني حكيم جيري أفعاله على 
ي  ل اإلهلام، وأخرى إبمساع الكالم، واثلثا بتوسموجب احلكمة، فيتكلم اترة بغري واسطة على سبي

املالئكة الكرام، وملا بني هللا تعاىل كيفية أقسام الوحي إىل األنبياء عليهم السالم، قال: وكذلك أوحينا 
 إليك روحا من أمران واملراد به القرآن ومساه روحا، ألنه يفيد احلياة من موت اجلهل أو الكفر.

تدري ما الكتاب وال اإلميان واختلف العلماء يف هذه اآلية مع اإلمجاع على أنه مث قال تعاىل: ما كنت 
ال جيوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر، وذكروا يف اجلواب وجوها األول: ما كنت تدري 

[ 143 ما الكتاب أي القرآن وال اإلميان أي الصالة، لقوله تعاىل: وما كان هللا ليضيع إميانكم ]البقرة:
أي صالتكم الثاين: أن حيمل هذا على حذف املضاف، أي ما كنت تدري ما الكتاب ومن أهل 

 (1)اإلميان، يعين". 
 

"وكذلك ومثل ذلك التزيني وهو تزيني الشرك يف قسمة القرابن بني هللا تعاىل واآلهلة، أو -49 .49
شركاءهم من الشياطني، أو من  الذي هو علم من الشياطني. واملع ى: أن« 1»ومثل ذلك التزيني البليغ 

 ابلوأد، أو بنحرهم لآلهلة وكان الرجل يف اجلاهلية« 2»سدنة األصنام زينوا هلم قتل أوالدهم 

__________ 

 لعله التزيني الذي. )ع( ].....[« ومثل ذلك التزيني البليغ الذي»( . قوله 1)

املع ى أن شركاءهم من الشياطني أو من سدنة األصنام زينوا هلم قتل أوالدهم ... »( . قال حممود: 2)
قال أمحد رمحه هللا: لقد ركب املصنف يف هذا الفصل منت عمياء، واته يف تيهاء. وأان أبرأ إىل هللا « اخل

ار كل منهم مة الوجوه السبعة اختفانه ختيل أن القراء أئ»وأبرئ محلة كتابه وحفظة كالمه مما رماهم به 
حرفا قرأ به اجتهادا، ال نقال ومساعا فلذلك غل  ابن عامر يف قراءته هذه، وأخذ يبني أن وجه غلطه 
رؤيته الياء اثبتة يف شركائهم، فاستدل بذلك على أنه جمرور، وتعني عنده نصب أوالدهم ابلقياس، إذ 

، قال املصنف: وكانت له مندوحة عن نصبه إىل جره ال يضاف املصدر إىل أمرين معا فقرأه منصواب
ابالضافة وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أوىل مما ارتكبه يع ى ابن عامر من الفصل بني املضاف 
واملضاف إليه الذي يسمج يف الشعر فضال عن النثر فضال عن املعجز. فهذا كله كما ترى ظن من 

 أاي منه، وكان الصواب خالفه والفصيح سواه، ومل يعلم الزخمشريالزخمشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه ر 
أن هذه القراءة بنصب األوالد والفعل بني املضاف واملضاف إليه، هبا يعلم ضرورة أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قرأها على جربيل كما أنزهلا عليه كذلك، مث تالها النيب صلى هللا عليه وسلم على عدد 
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ئمة، ومل يزل عدد التواتر يتناقلوهنا ويقرؤن هبا خلفا عن سلف، إىل أن انتهت إىل ابن التواتر من األ
عامر فقرأها أيضا كما مسعها. فهذا معتقد أهل احلق يف مجيع الوجوه السبعة أهنا متواترة مجلة وتفصيال 

 عن أفصح من نطق ابلضاد صلى هللا عليه وسلم.

بعدها بقول الزخمشري، وال بقول أمثاله ممن حلن ابن عامر، فإذا علمت العقيدة الصحيحة فال مباالة 
فان املنكر عليه إمنا أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة. ولوال عذر أن املنكر ليس من أهل الشأنني، 
أع ى علم القراءة وعلم األصول، وال يعد من ذوى الفنني املذكورين، خليف عليه اخلروج من ربقة الدين. 

ى هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها وأنه عل
 ما ليس متواترا، فان هذا القائل مل يثبتها بغري النقل.

وغايته أنه ادعى أن نقلها ال يشرتط فيه التواتر. وأما الزخمشري فظن أهنا تثبت ابلرأى غري موقوفة على 
 النقل.

من املسلمني. وما محله على هذا اخليال إال التغاىل يف اعتقاد اطراد األقيسة  أحد مل يقل بهوهذا 
النحوية، فظنها قطعية حىت يرد ما خالفها، مث إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردا، فقراءة 

املصدر  أنابن عامر هذه ال ختالفه. وذلك أن الفصل بني املضاف واملضاف إليه وإن كان عسرا، إال 
إذا أضيف إىل معموله فهو مقدر ابلفعل، وهبذا التقدير عمل، وهو أن مل تكن إضافته غري حمضة، إال 

 أنه شبه مبا إضافته غري حمضة حىت قال بعض النحاة:

إن إضافته ليست حمضة لذلك. فاحلاصل أن اتصاله ابملضاف إليه ليس كاتصال غريه. وقد جاء الفصل 
در وبني املضاف إليه ابلظرف، فال أقل من أن يتميز املصدر على غريه ملا بيناه بني املضاف غري املص

 من انفكاكه يف التقدير وعدم توغله يف االتصال أبن يفصل بينه وبني املضاف إليه مبا ليس أجنبيا عنه،
ه حني نوكأنه ابلتقدير فكة ابلفعل، مث قدم املفعول على الفاعل وأضافه إىل الفاعل وبقي املفعول مكا

الفك، ويسهل ذلك أيضا تغاير حال املصدر، إذ اترة يضاف إىل الفاعل واترة يضاف إىل املفعول. 
ه وقد التزم بعضهم اختصاص اجلواز ابلفصل ابملفعول بينه وبني الفاعل لوقوعه يف غري مرتبته، إذ ينوى ب

نية به التأخري. ري رتبته، ألن الالتأخري، فكأنه مل يفصل، كما جاز تقدم املضمر على الظاهر إذا حل يف غ
 وأنشد أبو عبيدة

 فداسهم دوس احلصاد الدائس

 وأنشد أيضا:

 يفرك حب السنبل الكنافج ... ابلقاع فرك القطن احملاجل

ففصل كما ترى بني املصدر وبني الفاعل ابملفعول. ومما يقوى عدم توغله يف االضافة جواز العطف 
ه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة. بشواهد من أقيسة العربية. على موضع خمفوضه رفعا ونصبا، فهذ



52 

 

جتمع مشل القوانني النحوية هلذه القراءة، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربة، بل تصحيح قواعد 
العربية ابلقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء هللا يف اجلمع بينهما وهللا املوفق. وما أجريناه يف أدراج الكالم 

تقريب إضافة املصدر من غري احملضة، إمنا أردان انضمامه إىل غريه من الوجوه اليت يدل ابجتماعها  من
على أن الفصل غري منكر يف إضافته، وال مستبعد من القياس، ومل يفرده يف الداللة املذكورة إذ املتفق 

 املوفق.". داللة، وهللاعلى عدم متحضها ال يسوغ فيها الفصل، فال ميكن استقالل الوجه املذكور ابل
(1) 
 

 "معرفة صحة التأويل. انتهى.-50 .50

وقال القراب يف الشافعي: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة، وإمنا هو 
 . انتهى.دمل يقل به أحمن مجع بعض املتأخرين فانتشر، وأوهم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك، وذلك 

يشبه من أنواع احلديث املدرج. وهو ما زيد يف القراآت على وجه التفسري. كقراءة سعد  ومن القراآت ما
كم ليس علي»أخرجها سعيد بن منصور، وقراءة ابن عباس « وله أخ أو أخت من أم»بن أيب وقاص 

ولتكن »أخرجها البخاري، وقراءة ابن الزبري « 1« »جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج
قال  «أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون ابهلل على ما أصاهبممنكم 
 عمرو:

 أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه األنباري، وجزم أبنه تفسري. -فما أدري أكانت قراءته أم فسر

رود الو »: قوله: قال األنباري« وإن منكم إال واردها الورود الدخول»وأخرج عن احلسن أنه كان يقرأ: 
 تفسري من احلسن ملع ى الورود، وغل  فيه بعض الرواة فأدخله يف القرآن.« الدخول

قال ابن اجلزري يف آخر كالمه: ورمبا كانوا يدخلون التفسري يف القراآت إيضاحا وبياان. ألهنم حمققون 
هم يكتبه معه، مبا كان بعضملا تلقوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قرآان. فهم آمنون من االلتباس. ور 
 كذا يف اإلتقان.  -وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان جييز القراءة ابملع ى فقد كذب وساء

 

 قاعدة يف قص  األنبياء واالستشهاد ابإلسرائيليات -7

قال اإلمام أبو العباس أمحد بن زروق يف قواعد التصوف: التأثري ابألخبار عن الوقائع أمت لسماعها من 
لتأثري بغريها. فمن مث قيل: احلكاايت جند من جنود هللا يثبت هللا هبا قلوب العارفني. قيل: فهل جتد ا

 لذلك شاهدا من كتاب هللا؟ قال:

 [ ، ووجه ذلك:120وكال نق  عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ]هود: 
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 ، إذ مادةأن شاهد احلقيقة ابلفعل أظهر وأقوى يف االنفعال من شاهدها اللغوي

__________ 

 كم.ابب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من رب -سورة البقرة -( أخرجه البخاري يف التفسري1)

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف اجلاهلية.. فتأمثوا أن 
 (1). ربكم يف مواسم احلج." يتجروا يف املواسم. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من

 

[ 20"اإلميان: أين تذهب بكم هذه اآلية أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا ]األحقاف: -51 .51
؟ وكان هو يعترب نفسه هبا. وإمنا أنزلت يف الكفار لقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم 

س األمارة ن كذلك، صح النزيل ابلنسبة إىل النفاآلية، وهلذا املع ى تقرير يف العموم واخلصوص. فإذا كا
 يف قوله: فال جتعلوا هلل أندادا وهللا أعلم.

 

 مث قال الشاطيب: فصل

[ قال: مل يرد مع ى األكل 35ومن املنقول عن سهل أيضا يف قوله تعاىل: وال تقراب هذه الشجرة ]البقرة: 
 ، أي ال هتتم بشيء هو غريي. قال: فآدم مليف احلقيقة وإمنا أراد مع ى مساكنة اهلمة لشيء هو غريه

يعصم من اهلمة والتدبري فلحقه ما حلقه. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له، وساكن قلبه، انظرا 
إىل هوى نفسه، حلقه الرتك من هللا، مع ما جبلت عليه نفسه فيه، إال أن يرمحه هللا فيعصمه من تدبريه، 

 وينصره على عدوه وعليها.

دم مل يعصم عن مساكنة قلبه إىل تدبري نفسه للخلود ملا أدخل اجلنة، ألن البالء يف الفرع دخل قال: وآ
عليه من أجل سكون القلب إىل ما وسوست به نفسه، فغلب اهلوى والشهوة والعلم والعقل بسابق 

 القدر، إىل آخر ما تكلم به.

النهي عن نفس األكل، ال عن سكون وهذا الذي ادعاه يف اآلية خالف ما ذكره الناس من أن املراد 
اهلمة لغري هللا، وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا، ولكن له وجه جيري عليه ملن أتول، فإن النهي إمنا وقع 

 عن القرب ال غريه، ومل يرد النهي عن األول تصرحيا، فال منافاة بني اللفظ وبني ما فسر به.

، وإمنا قل به أحدمل ي. إذ ال مناسبة فيه تظهر، وألنه وأيضا فال يصح محل النهي على نفس القرب جمردا
النهي عن مع ى القرب. وهو إما التناول واألكل، وإما غريه، وهو شيء ينشأ األكل عنه، وذلك مساكنة 
اهلمة، فإنه األصل يف حتصيل األكل. وال شك يف أن السكون لغري الطلب نفع أو دفع، منهي عنه. 

فكأنه يقول: مل يقع النهي عن جمرد األكل من حيث هو أكل، بل عما  فهذا التفسري له وجه ظاهر،
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ينشأ عنه األكل من السكون لغري هللا، إذ لو انتهى لكان ساكنا هلل وحده. فلما مل يفعل، وسكن إىل 
 (1)أمر يف الشجرة غره به الشيطان، وذلك اخللد املدعى، أضاف". 

 

 الزخمشري منت عمياء، واته يف تيهاء، وأان أبرأ"قال الناصر يف )االنتصاف( : لقد ركب -52 .52
إىل هللا، وأبرئ محلة كتابه، وحفظة كالمه، مما رماهم به، فإنه ختيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة، اختار  
كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا، ال نقال ومساعا، فلذلك غل  ابن عامر يف قراءته هذه، وأخذ يبني أن 

( اء اثبتة يف )شركائهم( ، فاستدل بذلك على أنه جمرور، وتعني عنده نصب )أوالدهموجه غلطه رؤيته الي
ابلقياس، إذ ال يضاف املصدر إىل أمرين معا فقرأه منصواب. قال: وكانت له مندوحة من نصبه إىل جره 
ن أابإلضافة، وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أوىل مما ارتكبه. فهذا كله كما ترى ظن من الزخمشري 

ابن عامر قرأ قراءته هذه رأاي منه، وكان الصواب خالفه، والفصيح سواه. ومل يعلم الزخمشري أن هذه 
القراءة بنصب األوالد، والفصل بني املضاف واملضاف إليه هبا. يعلم ضرورة أن النيب صلى هللا عليه 

د التواتر من سلم على عدوسلم قرأها على جربيل، كما أنزهلا عليه، مث تالها النيب صلى هللا عليه و 
األئمة، ومل يزل عدد التواتر يتناقلوهنا، ويقرءون هبا، خلفا عن سلف، إىل أن انتهت إىل ابن عامر، 
فقرأها أيضا كما مسعها. فهذا معتقد أهل احلق يف مجيع الوجوه السبعة أهنا متواترة مجلة وتفصيال عن 

قول مت العقيدة الصحيحة، فال مباالة بعدها بأفصح من نطق ابلضاد صلى هللا عليه وسلم. فإذا عل
الزخمشري، وال بقول أمثاله ممن حلن ابن عامر، فإن املنكر عليه إمنا أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا 

 وضرورة. ولوال عذر أن املنكر ليس من أهل الشأنني:

بقة الدين. ه اخلروج من ر أعين علم القراءة وعلم األصول، وال يعد من ذوي الفنني املذكورين، خليف علي
وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة، وزلة منكرة، تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة، 
ر. فيها ما ليس متواترا، فإن هذا القائل مل يثبتها بغري النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها ال يشرتط فيه التوات

 ن املسلمني.م مل يقل به أحدري موقوفة على النقل، وهذا وأما الزخمشري فظن أهنا تثبت ابلرأي، غ

وما محله على هذا اخليال إال التغايل يف اعتقاد اطراد األقيسة النحوية، فظنها قطعية، حىت يرد ما 
خالفها. مث إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردا، فقراءة ابن عامر هذه ال ختالفه. وذلك 

ضاف واملضاف إليه، وإن كان عسرا، إال أن املصدر إذا أضيف إىل معموله، فهو أن الفصل بني امل
مقدر ابلفعل، وهبذا التقدير عمل. وهو وإن مل تكن إضافته غري حمضة، إال أنه شبه مبا إضافته غري 
حمضة. حىت قال بعض النحاة: إن إضافته ليست حمضة، لذلك. فاحلاصل أن اتصاله ابملضاف إليه 

ل غريه، وقد جاء الفصل بني املضاف غري املصدر، وبني املضاف إليه ابلظرف، فال أقل ليس كاتصا
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 (1)من أن يتميز املصدر على غريه، ملا بيناه من انفكاكه يف التقدير،". 
 

"مستحبة، وأن اتركها يف التشهد مسي. وشذ الشافعي فأوجب على اتركها يف الصالة -53 .53
تعمد تركها دون النسيان. وقال أبو عمر: قال الشافعي إذا مل اإلعادة. وأوجب إسحاق اإلعادة مع 

يصل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األخري بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصالة. قال: 
وإن صلى عليه قبل ذلك مل جتزه. وهذا قول حكاه عنه حرملة بن حيىي، ال يكاد يوجد هكذا عن 

ملة عنه، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلده أصحاب الشافعي الشافعي إال من رواية حر 
ن أهل العلم م مل يقل به أحدومالوا إليه وانظروا عليه، وهو عندهم حتصيل مذهبه. وزعم الطحاوي أنه 

غريه. وقال اخلطايب وهو من أصحاب الشافعي: وليست بواجبة يف الصالة، وهو قول مجاعة الفقهاء 
شافعي، وال أعلم له فيها قدوة. والدليل على أهنا ليست من فروض الصالة عمل السلف الصاحل إال ال

قبل الشافعي وإمجاعهم عليه، وقد شنع عليه يف هذه املسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره 
ليه وسلم ع الشافعي وهو الذي علمه النيب صلى هللا عليه وسلم ليس فيه الصالة على النيب صلى هللا

وكذلك كل من روى التشهد عنه صلى هللا عليه وسلم. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد 
على املنرب كما تعلمون الصبيان يف الكتاب. وعلمه أيضا على املنرب عمر، وليس فيه ذكر الصالة على 

سلم يف الصالة  عليه و النيب صلى هللا عليه وسلم. قلت: قد قال بوجوب الصالة على النيب صلى هللا
حممد بن املواز من أصحابنا فيما ذكر ابن القصار وعبد الوهاب، واختاره ابن العريب للحديث الصحيح: 
إن هللا أمران أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصالة ووقتها فتعينت كيفية ووقتا. وذكر 

النيب  لو صليت صالة مل أصل فيها على الدارقطين عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني أنه قال:
صلى هللا عليه وسلم وال على أهل بيته لرأيت أهنا ال تتم. وروي مرفوعا عنه عن ابن مسعود عن النيب 

اىل: )وسلموا قوله تع -صلى هللا عليه وسلم. والصواب أنه قول أيب جعفر، قاله الدارقطين. اخلامسة
 نزلت هذه اآلية على النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر هللاتسليما( قال القاضي أبو بكر بن بكري: 

 (2)أصحابه أن يسلموا عليه. وكذلك من بعدهم أمروا". 
 

"وينهى عن غريه استحبااب، ولذلك قال: افصلوا بني حجكم وعمرتكم، فإنه أمت حلج -54 .54
تمر يف ء فيمن اعاختلف العلما -لعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج. اخلامسة« [ 1»أحدكم و ]أمت 

أشهر احلج مث رجع إىل بلده ومنزله مث حج من عامه، فقال اجلمهور من العلماء: ليس مبتمتع، وال هدي 
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عليه وال صيام. وقال احلسن البصري: هو متمتع وإن رجع إىل أهله، حج أو مل حيج. قال ألنه كان 
: قد روي عن يونس عن احلسنيقال: عمرة يف أشهر احلج متعة، رواه هشيم عن يونس عن احلسن. و 

ليس عليه هدي. والصحيح القول األول، هكذا ذكر أبو عمر" حج أو مل حيج" ومل يذكره ابن املنذر. 
قال ابن املنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل:" فمن متتع ابلعمرة إىل احلج" ومل يستثن: راجعا 

لى هللا اد لبينه يف كتابه أو على لسان رسوله صإىل أهله وغري راجع، ولو كان هلل جل ثناؤه يف ذلك مر 
عليه وسلم. وقد روي عن سعيد بن املسيب مثل قول احلسن. قال أبو عمر: وقد روي عن احلسن 
أيضا يف هذا الباب قول مل يتابع عليه أيضا، وال ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من 

ن طاوس قوالن مها أشد شذوذا مما ذكران عن احلسن، اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. وقد روي ع
أحدمها: أن من اعتمر يف غري أشهر احلج مث أقام حىت دخل وقت احلج، مث حج من عامه أنه متمتع. 

أن  -وهللا أعلم -من العلماء غريه، وال ذهب إليه أحد من فقهاء األمصار. وذلك مل يقل به أحدهذا 
ألن العمرة جائزة يف السنة كلها، واحلج إمنا موضعه شهور معلومة،  شهور احلج أحق ابحلج من العمرة،

فإذا جعل أحد العمرة يف أشهر احلج فقد جعلها يف موضع كان احلج أوىل به، إال أن هللا تعاىل قد 
رخ  يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم يف عمل العمرة يف أشهر احلج للمتمتع وللقارن 

يفردها، رمحة منه، وجعل فيه ما استيسر من اهلدي. والوجه اآلخر قاله يف املكي إذا متتع وملن شاء أن 
من مصر من األمصار فعليه اهلدي، وهذا مل يعرج عليه، لظاهر قوله تعاىل:" ذلك ملن مل يكن أهله 

 حاضري املسجد احلرام" والتمتع اجلائز

 ها، وابهلل توفيقنا.عند مجاعة العلماء ما أوضحناه ابلشرائ  اليت ذكران

__________ 

 (1)( . الزايدة عن املوطأ.". 1)
 

"عباده، وال يدخل فيه اجلهل ابملال والنفس، وإذا كان ألجل الرايء والسمعة. وهذا -55 .55
من السلف، وال من اخللف، وال ميكن أن يكون مرادا هنا; ألن اإلخالص الذي  مل يقل به أحدالعموم 

ولية،  أمر ابطين ال يعلمه إال هللا تعاىل، فال ميكن أن تناط به حقوق مالية ديكون به العمل يف سبيل هللا
وإذا قيل: إن األصل يف كل طاعة من املؤمن أن تكون لوجه هللا تعاىل فرياعى هذا يف احلقوق عمال 
ابلظاهر، اقتضى هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق واتل للقرآن وذاكر هلل تعاىل وممي  لألذى 

الطريق مستحقا بعمله هذا للزكاة الشرعية، فيجب أن يعطى منها، وجيوز له أن أيخذ وإن كان  عن
غنيا، وهذا ممنوع ابإلمجاع أيضا، وإرادته تنايف حصر املستحقني للصدقات يف األصناف املنصوصة; 
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فوا فيه صر ألن هذا الصنف ال حد جلماعاته فضال عن أفراده، وإذا وكل أمره إىل السالطني واألمراء ت
 أبهوائهم تصرفا تذهب به حكمة فرضية الصدقة من أصلها.

د وأبو داود والنسائي أبساني -وقال: ما أجوده من حديث  -)فإن قيل( خنص  العموم مبا رواه أمحد 
صحيحة كما قال النووي عن عبد هللا بن عدي بن اخليار أن رجلني أخرباه أهنما أتيا النيب ـ صلى هللا 

يسأالنه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآمها جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما  عليه وسلم ـ
والحظ فيها لغين وال لقوي مكتسب " وحبديث أيب سعيد املتقدم آنفا )قلنا( : إن هذا ليس ختصيصا 

 لعموم " سبيل هللا ".

فراد، وأن دين والدولة دون األوالتحقيق: أن سبيل هللا هنا مصاحل املسلمني العامة اليت هبا قوام أمر ال
حج األفراد ليس منها; ألنه واجب على املستطيع دون غريه، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصالة 
والصيام، ال من املصاحل الدينية الدولية، وسيأيت بيانه بشيء من التفصيل، ولكن شعرية احلج وإقامة 

 ى أتمني طرق احلج وتوفري املاء والغذاء وأسباب الصحةاألمة هلا منها، فيجوز الصرف من هذا السهم عل
 للحجاج إن مل يوجد لذلك مصرف آخر.

وابن السبيل اتفقوا على أنه املنقطع عن بلده يف سفر ال يتيسر له فيه شيء من ماله إن كان له مال، 
ده، وهو من لفهو غين يف بلده، فقري يف سفره، فيعطى لفقره العارض ما يستعني به على العودة إىل ب

ا أن يكون واشرتطو  -عناية اإلسالم ابلسياحة ابإلعانة عليها، وال يعرف مثله يف دين وال شرع آخر 
سفره يف طاعة أو يف غري معصية على األقل، ولكن اختلفوا يف السفر املباح كالتنزه ال االستشفاء، وإمنا 

ان، لتقوى، وعدم التعاون على اإلمث والعدو أخذ هذا الشرط من قواعد الدين العامة كالتعاون على الرب وا
ومن الطاعة يف السفر كونه بقصد ما أرشد إليه الوحي من النظر يف آايت هللا وسننه يف األمم، كما 

ط اهليئة( وقلما يوجد  8ج  77من خالصة تفسري سورة األنعام )ص 14و 13فصلناه يف األصلني 
 (1)يقدر على جلب املال من بلده إىل بلد آخر.".  غين يسافر يف أمصار احلضارة يف هذا العصر ال

 

 "عهده، ومثله-56 .56

يقال يف )الصادقني( من بعده، وأن الثالثة الذين نزلت يف قصتهم يدخلون يف عمومها دخوال أوليا. 
وأن أاب بكر وعمر وعليا أفضل من هؤالء الثالثة وأعرق يف الصدق وأكمل. ولكين أشم من الروايتني 

نواصب والروافض. وقيل إن املراد بـ )الصادقني( املهاجرون وأن أاب بكر احتج ابآلية على رائحة وضع ال
األنصار يوم السقيفة. وهذا القول ال وجه له واالحتجاج به ال يصح، ووجهه القائلون به أبنه جعل 

م الصادقون( ه )أولئك -الصادقني هنا هم الصادقني يف آية سورة احلشر: )للفقراء املهاجرين( إىل قوله 
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( ومقتضاه أن يكون هذا الوصف خاصا ابملهاجرين حيث وجد يف القرآن معرفا كآية )إمنا 8: 59)
( وقوله: )ليسأل 15: 49)أولئك هم الصادقون( ) -إىل قوله  -املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله( 

، ومل يقل به أحد وهو ابطل -( وغريهن 24: 33)ليجزي هللا الصادقني( ) -( 8: 33الصادقني( )
 ومع هذا ال يدل على وجوب اتباع األنصار وغريهم هلم يف اإلمامة كما قال الطويف.

أخرج سعد بن منصور وابن أيب شيبة وأشهر رواة التفسري والبيهقي يف الشعب عن عبد هللا بن مسعود 
نجزه، اقرءوا ال يال يصلح الكذب يف جد وال هزل، وال يعد أحدكم صبيه شيئا مث  -رضي هللا عنه  -

( فهل جتدون ألحد رخصة يف 119: 9إن شئتم )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني( )
بلفظ  -صلى هللا عليه وسلم  -الكذب؟ وأخرجه عنه احلاكم وصححه، والبيهقي مرفوعا إىل النيب 
نجز له، إن الصدق يهدي إىل ))إن الكذب ال يصلح منه جد وال هزل، وال يعد الرجل ابنه مث ال ي

الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار إنه يقال 
للصادق: صدق وبر، ويقال للكاذب: كذب وفجر. وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقا، 

صلى  -مها عنه قال قال رسول هللا ويكذب حىت يكتب عند هللا كذااب(( وأخرج البخاري ومسلم وغري 
آخر ما تقدم  إىل -))عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرجل ليصدق  -هللا عليه وسلم 

إىل آخر ما تقدم  -وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الرجل ليكذب((  -آنفا 
قدم بعضها، وكوهنا من صفات املنافقني كثرية ت واألحاديث يف فضيلة الصدق ورذيلة الكذب -فيما قبله 

 ويف رواايت عديدة ))إن املؤمن قد يطبع على كل

خلق إال الكذب واخليانة(( وإنه ال رخصة يف الكذب إال لضرورة من خديعة حرب أو إصالح بني 
ال يف  ،يعين يف مثل التحبب إليها بوصف حماسنها ورضاه عنها -اثنني، أو رجل حيدث امرأته لريضيها 

والرواية يف هذا على عالهتا تقيد حبديث ))إن يف املعاريض ملندوحة عن  -مصاحل الدار والعيال وغريها 
الكذب، ويف رواية ))ما يغين الرجل العاقل عن الكذب(( روى ابن عدي األول عن عمران بن حصني 

 (1).". -رضي هللا عنهما  -والثاين عن علي 
 

( ستفهام كما جتيء بعد اخلرب، وبعد أن مثل هلما قال: ومبنزلة )أم"املنفصلة جتيء بعد اال-57 .57
( 3 - 1: 32هنا قوله عز وجل: )امل تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني أم يقولون افرتاه( )

ذ مما قوله: )أم اخت -ومثل ذلك  -إىل أن قال  -فجاء هذا الكالم على كالم العرب ليعرفوا ضاللتهم 
 واملسلمون أن هللا -صلى هللا عليه وسلم  -( فقد علم النيب 16: 43أصفاكم ابلبنني( )خيلق بنات و 

 عز وجل مل يتخذ ولدا، ولكنه جاء على حرف االستفهام ليبصروا ضاللتهم اهـ.
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أكيد النفي بل قال سيبويه: إن ))ملا(( لت ومل يقل به أحدوفسر )اجلالل( )ملا( بـ ))مل(( وهو غري صحيح 
اإلثبات املؤكد، كأن يقول أحد: إن فالان جاء فنقول: ملا جيئ، وهذا قد يصح يف اآلية; ألن  يف مقابلة

املقام مقام أتكيد أنه ال وجه حلسباهنم أن يدخلوا اجلنة ومل أيهتم بعد ما أصاب من قبلهم. وقال 
آلية وأمثاهلا، االزخمشري: إن ))ملا(( للنفي مع توقع احلصول، ومل للنفي املنقطع، وهو الذي يتجه يف 

 ويف املغين: إن ))ملا(( تفارق ))مل(( يف سمسة أمور فرتاجع هناك.

)يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل وما 
 تفعلوا من خري فإن هللا به عليم(

( إخل. إن ما 172: 2ا من طيبات ما رزقناكم( )قلنا يف تفسري قوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا كلو 
تقدم من أول السورة إىل تلك اآلية كان يف القرآن والرسالة، وإن تلك اآلية وما بعدها إىل قوله تعاىل: 

( يف سرد األحكام العملية، مث أشران إىل هذا بعد ذلك 243: 2)أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم( )
التناسب بني كل آية وما يتصل هبا، ويظهر هذا أمت الظهور إذا كانت األحكام وقلنا: إنه ال حاجة إىل 

املسرودة أجوبة ألسئلة وردت، أو كان من شأهنا أن ترد للحاجة إىل معرفة حكمها كهذه اآلية، على 
أن ما تقدم من بيان التحام آايت القرآن والتئامها غريب، حىت يف سرد األحكام اليت يظهر ابدي الرأي 

ن ال تناسب بينها. فقوله تعاىل: )يسألونك ماذا ينفقون( إخل، متصل مبا قبله يف املغزى; فإن اآلايت أ
السابقة دلت على أن حب الناس لزينة احلياة الدنيا هو الذي أغراهم ابلشقاق واخلالف، وأن أهل احلق 

يبهم يف أنفسهم ومنها ما يصوالدين هم الذين يتحملون البأساء والضراء يف سبيل هللا وابتغاء مرضاته، 
 (1)وأمواهلم، وذلك مما يرغب اإلنسان يف اإلنفاق يف سبيل". 

 

"حمكمتني، واإلحكام أوىل من النسخ حىت عند اجلمهور القائلني به. وستأيت تتمة هذا -58 .58
 البحث.

لطاعة افإن اتاب رجعا عن الفاحشة وندما على فعلها وأصلحا العمل كما هو شأن املؤمن يقبل على 
بعد العصيان ليطهر نفسه ويزكيها من درنه ويقوي فيها داعية اخلري على داعية الشر فأعرضوا عنهما 
أي كفوا عن إيذائهما ابلقول والفعل إن هللا كان توااب رحيما أي مبالغا يف قبول التوبة من عباده شديد 

يف الشر  فسده فيهلك، ويكون قدوةالرمحة هبم، وإمنا شرع العقاب لينزجر العاصي، وال يتمادى فيما ي
 ط اهليئة املصرية العامة للكتاب[ . 2: ج: 41وراجع تفسري " التواب الرحيم " يف ]ص -واخلبث 

وقال األستاذ اإلمام يف هاتني اآليتني ما ملخصه: اختلف املفسرون يف اآليتني، فاجلمهور على أهنما يف 
ن إن اآلية األوىل يف احملصنات أي الثيبات، فهن اللوايت ك الزان خاصة وألجل الفرار من التكرار، قالوا:
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حيبسن يف البيوت إذا زنني حىت يتوفاهن املوت، والثانية يف غري احملصنني، واحملصنات، أي يف األبكار، 
وهلذا كان العقاب فيها أخف، وعلى هذا يكون الزاين احملصن مسكوات عنه، واآليتان على هذا القول 

، املفروض يف سورة النور، وهو السبيل الذي جعله هللا للنساء اللوايت ميسكن يف البيوت منسوختان ابحلد
ولكن يبقى يف نظم اآلية شيء، وهو أن كال من تويف املوت ومن جعل السبيل قد جعل غاية لإلمساك 
 يف البيوت بعد وقوعه، فعلى هذا ال يصح تفسري السبيل إبنزال حكم جديد فيهن ; إذ يكون املع ى
على هذا التفسري فأمسكوهن يف البيوت إىل أن مينت أو ينزل هللا فيهن حكما جديدا. وقد فسر السبيل 

 بعضهم ابلزواج كأن يسخر هللا للمرأة احملبوسة رجال آخر يتزوجها. وقد

 يفوافق اجلالل اجلمهور يف األوىل، وخالفهم يف الثانية، فقال: إهنا يف الزان واللواط معا، مث رجح أهنا 
اللواط، فتكون األوىل منسوخة على رأيه، والثانية غري منسوخة. وخالف اجلمهور أبو مسلم يف اآليتني، 
فقال: إن األوىل يف املساحقات، والثانية يف اللواط، فال نسخ، وحكمة حبس املساحقات على هذا 

كون حراث للنسل ترضى أن ت أي فال -القول هو أن املرأة اليت تعتاد املساحقة أتىب الرجال، وتكره قرهبم 
 فتعاقب ابإلمساك يف البيت، واملنع من خمالطة أمثاهلا من نساء إىل أن متوت أو تتزوج. -

أقول: واألوىل أن يقال إىل أن متوت أو تكره السحاق، ومتيل إىل الرجال فتقبل على بعلها إن كانت 
ارة إىل عسر إش -تعاىل  -ا إىل هللا متزوجة، وتتزوج إن كانت أميا. قال: ويف إسناد جعل السبيل هل

النزوع عن هذه العادة الذميمة، والشفاء منها حىت ابلرتك الذي هو أثر احلبس فكأهنا ال تزول إال بعناية 
 .-تعاىل  -خاصة منه 

 (1)ن". وأب مل يقل به أحدقال: واعرتض على أيب مسلم أبن تفسري الفاحشة يف اآلية األوىل 
 

ألمر مبطلق املسح أمر إبمرار اليد بغري ماء ; كمسح رأس اليتيم، ولكن "وال رءوسكم، وا-59 .59
ملا قال: وامسحوا برءوسكم يف سياق الوضوء علم ابلقرينة وبباء اإللصاق، أن ذلك حيصل ببل اليد 
ابملاء ومسحها ابلرأس، وملا قال: وأرجلكم ابلنصب واجلر، ومل يقل: وأبرجلكم، كان الظاهر أن يغسل 

ميسحا يف أثناء الغسل إبدارة اليد عليهما، وإال كان أمرا إبمرار اليد عليهما بغري املاء، وهو الرجالن و 
 ومل يقل به أحد.غري معقول 

( إذا أمكن املراء فيما قاله ابن جرير، فال ميكن أن مياري أحد يف اجلمع بني املسح والغسل ابلبدء 6)
 لتثنية ابلغسل املعروف.ابألول على الوجه الذي يقول به موجبو املسح، وا

( ال يعقل إلجياب مسح ظاهر القدم ابليد املبللة ابملاء حكمة، بل هو خالف حكمة الوضوء ; 7)
ألن طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار، أو وسخ يزيد وساخته وينال اليد املاسحة حظ 

                                         
 4/359تفسري املنار  (1)



61 

 

 ب هذا اخلالفمن هذه الوساخة، ولوال فتنة املذاهب بني املسلمني ملا تشع

 يف هذه املسألة وأمثاهلا ; كاملسح على اخلفني.

املسح على اخلفني وما يف معنامها: ورد يف املسح أحاديث كثرية متفق على صحتها بني احملدثني، قال 
النووي يف شرح مسلم: " وقد روى املسح على اخلفني خالئق ال حيصون من الصحابة " قال احلسن: 

عليه وسلم  صلى هللا -اب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: أن رسول هللا " حدثين سبعون من أصح
كان ميسح على اخلفني " أخرجه ابن أيب شيبة. وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: " وقد صرح   -

مجع من احلفاظ أبن املسح على اخلفني متواتر، ومجع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانني، منهم العشرة ". 
بن املنذر عن ابن املبارك أنه ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف ; ألن كل من ونقل ا

 روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته ".

وأقوى األحاديث حجة فيه، حديث جرير، فقد روى عنه أمحد والشيخان وأبو داود والرتمذي: " أنه 
لى هللا عليه ص -ذا؟ قال: نعم، رأيت رسول هللا ابل مث توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هك

ابل مث توضأ ومسح على خفيه " قال أبو داود: فقال جرير ملا سئل: هل كان هذا قبل املائدة  -وسلم 
أو بعدها؟ : " ما أسلمت إال بعد املائدة " ويف الرتمذي مثل هذا، وقال الرتمذي: " هذا حديث مفسر 

 اخلفني أتول مسح النيب; ألن بعض من أنكر املسح على 

 (1)". -صلى هللا عليه وسلم  -
 

 "إمنا كانت يف السفر، مع أن السفر مشعر ابلرخصة-60 .60

والتخفيف، واملسح على اخلفني هو من ابب التخفيف ; فإن نزعه مما يشق على املسافر " انتهى كالم 
 ابن رشد.

يه وموافقة لتوقيت، وسيأيت الكالم فويرد حجة املفرقني بني السفر واحلضر، األحاديث الصحاح يف ا
 مسح اخلفني ملسح العمامة وحلكمة التشريع، ويؤيدها اشرتاط لبس اخلفني على طهارة، وسيأيت.

ونقل يف نيل األوطار إثبات املسح يف السنة، وتواتره عن الصحابة، واتفاق علماء السلف عليه، إال ما 
مسافر دون املقيم، وعن ابن انفع يف املبسوط، أن روي عن مالك من اخلالف يف جوازه مطلقا، أو لل

 مالكا إمنا كان يتوقف يف خاصة نفسه مع إفتائه ابجلواز.

مث قال: وذهبت العرتة مجيعا، واإلمامية واخلوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إىل أنه ال جيزئ املسح عن 
ل رجلك " ملن علمه: " واغس -سلم صلى هللا عليه و  -غسل الرجلني، واستدلوا يآية املائدة، وبقوله 

ومل يذكر املسح، وقوله بعد غسلهما: " ال يقبل هللا الصالة بدونه " قالوا: واألخبار مبسح اخلفني 
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 منسوخة ابملائدة، وأجيب عن ذلك.

بعدها، كما  املسح -صلى هللا عليه وسلم  -مث ذكر األجوبة، فقال ما نصه: أما اآلية فقد ثبت عنه 
ر املذكور يف الباب، وأما حديث: " واغسل رجلك " فغاية ما فيه األمر ابلغسل، وليس يف حديث جري

فيه ما يشعر ابلقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان خمصصا أبحاديث املسح املتواترة، وأما 
حديث: " ال يقبل هللا الصالة بدونه " فال ينتهض لالحتجاج به، فكيف يصلح ملعارضة األحاديث 

تواترة، مع أان مل جنده هبذا اللفظ من وجه يعتد به، وأما حديث " ويل لألعقاب من النار " فهو وعيد امل
ملن مسح رجليه، ومل يغسلهما، ومل يرد املسح على اخلفني، فإن قلت: هو عام فال يقصر على السبب، 

، سلمنا. فق  قلت: ال نسلم مشوله ملن مسح على اخلفني ; فإنه يدع رجله كلها وال يدع العقب
فأحاديث املسح على اخلفني خمصصة للماسح من ذلك الوعيد. وأما دعوى النسخ فاجلواب أن اآلية 
عامة أو مطلقة ابعتبار حاليت لبس اخلف وعدمه، فتكون أحاديث اخلفني خمصصة أو مقيدة فال نسخ، 

ملتأخر ذهب إىل أن العام اوقد تقرر يف األصول رجحان القول ببناء العام على اخلاص مطلقا، وأما من ي
انسخ فال يتم له ذلك إال بعد تصحيح أتخر اآلية، وعدم وقوع املسح بعدها، وحديث جرير ن  يف 

 موضع النزاع، والقدح يف جرير أبنه فارق عليا ممنوع ; فإنه مل يفارقه وإمنا احتبس عنه بعد

ول بن إبراهيم الوزير اإلمجاع على قب إرساله إىل معاوية ألعذار، على أنه قد نقل اإلمام احلافظ حممد
رواية فاسق التأويل يف عواصمه وقواصمه من عشر طرق، ونقل اإلمجاع أيضا من طرق أكابر أئمة اآلل 
وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فاالسرتواح إىل اخللوص عن أحاديث املسح، 

ر علماء". من العرتة، وأتباعهم، وسائ مل يقل به أحدمما  ابلقدح يف ذلك الصحايب اجلليل بذلك األمر،
(1) 
 

"من األحكام، من غري أتويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله هللا تعاىل يف -61 .61
اآلايت الثالث، أو يف بعضها، كل حبسب حاله، فمن أعرض عن احلكم حبد السرقة أو القذف أو الزان 

ه، وتفضيل غريه من أوضاع البشر عليه، فهو كافر قطعا، ومن مل حيكم غري مذعن له ; الستقباحه إاي
به لعلة أخرى فهو ظامل، إن كان يف ذلك إضاعة احلق، أو ترك العدل واملساواة فيه، وإال فهو فاسق 
 -فق  ; إذ لفظ الفسق أعم هذه األلفاظ، فكل كافر وكل ظامل فاسق، وال عكس، وحكم هللا العام 

ا ورد فيه الن  ولغريه مما يعلم ابالجتهاد واالستدالل هو العدل، فحيثما وجد العدل املطلق الشامل مل
 فهناك حكم هللا كما قال أحد األعالم.

ولكن مىت وجد الن  القطعي الثبوت والداللة ال جيوز العدول عنه إىل غريه، إال إذا عارضه ن  آخر 
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نجاب من وقد كان مولوي نور الدين مفيت باقتضى ترجيحه عليه كن  رفع احلرج يف ابب الضرورات. 
اهلند، سأل شيخنا األستاذ اإلمام رمحه هللا تعاىل عن أسئلة، منها مسألة احلكم ابلقوانني اإلنكليزية، 
فحوهلا إيل األستاذ ألجيب عنها، كما كان يفعل يف أمثاهلا أحياان، وهذا ن  جوايب عن مسألة احلكم 

 من فتاوى اجمللد السابع من املنار. 77، وهو الفتوى الـ ابلقوانني اإلنكليزية يف اهلند

( ومنه: أجيوز للمسلم املستخدم عند اإلنكليز احلكم 77)احلكم ابلقوانني اإلنكليزية يف اهلند( )س 
ابلقوانني اإلنكليزية، وفيها احلكم بغري ما أنزل هللا؟ )ج( إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكرب 

حكم املؤلفني للقوانني وواضعيها حلكوماهتم، وحكم احلاكمني هبا، والفرق بني مشكالت هذا العصر; ك
دار احلرب ودار اإلسالم فيها، وإننا نرى كثريين من املسلمني املتدينني يعتقدون أن قضاة احملاكم األهلية 

هم الكافرون(  كالذين حيكمون ابلقانون كفار ; أخذا بظاهر قوله تعاىل: )ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئ
ويستلزم احلكم بتكفري القاضي احلاكم ابلقانون تكفري األمراء والسالطني الواضعني للقوانني ; فإهنم وإن 
مل يكونوا ألفوها مبعارفهم، فإهنا وضعت إبذهنم، وهم الذين يولون احلكام ليحكموا هبا، ويقول احلاكم 

 إبذنه، ويطلقون على األمري لفظ )الشارع( . من هؤالء: أحكم ابسم األمري فالن ; ألنين انئب عنه

اهرها يتناول ق ، فإن ظ مل يقل به أحدمن أئمة الفقه املشهورين، بل  فلم يقل به أحدأما ظاهر اآلية 
من مل حيكم مبا أنزل هللا مطلقا; سواء حكم بغري ما أنزل هللا تعاىل أم ال، وهذا ال يكفره أحد من 

يكفرون الفساق ابملعاصي، ومنها احلكم بغري ما أنزل هللا، واختلف أهل  املسلمني، حىت اخلوارج الذين
 (1)السنة يف اآلية، فذهب بعضهم إىل أهنا خاصة ابليهود، وهو". 

 

 "نبينا صلى هللا عليه وسلم مل يشرب اخلمر:-62 .62

 سريته، يف أما نبينا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن يشرب اخلمر يف اجلاهلية وال اإلسالم كما صرحوا به
ولكنه كان يشرب النبيذ، قبل حترميها وبعده، فإذا اشتبه يف وصله إىل حد اإلسكار مل يشرب منه كما 
تقدم، وقد روى احلميدي عن أيب هريرة أن رجال كان يهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم راوية سمر 

فال ا قد حرمت فقال الرجل: أفأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " إهن
أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها: قال: أفال أكارم هبا اليهود؟ قال: إن الذي حرم شرهبا 
حرم أن يكارم هبا اليهود، قال: فكيف أصنع؟ قال: شنها على البطحاء " وهذا حديث يدل على شربه 

مسلم وسنن النسائي من حديث ابن عباس  هلا، على أنه مل يصح هكذا، ولكن له أصال يف صحيح
قال: " إن رجال أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم راوية سمر فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: هل علمت أن هللا تعاىل حرمها؟ قال: ال، فسار )أي الرجل( إنساان، فقال له رسول هللا صلى 
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ح املزاد ببيعها، فقال: إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها، قال ففت هللا عليه وسلم: مبا ساررته؟ قال: أمرته
حىت ذهب ما فيها " ومن العجيب أن صاحب املنتقى أورد حديث أيب هريرة وترك حديث ابن عباس 

 الصحيح، وأن الشوكاين مل يتكلم على سنده.

وما روي يف املسند من شربه صلى هللا عليه وسلم من نبيذ السقاية مبكة وهو ما يشرب منه الناس يف 
احلرم ومن كونه مشه أوال )وقيل ذاقه( فقطب وأمر أبن يزاد فيه املاء فهو إن صح ال يدل على كونه كان 

لنبيذ، إذ لو  ونني ابمسكرا وال على كونه شرب منه كان نسخا لتحرمي كل مسكر، كما يزعم بعض املفت
كان األمر كذلك لكانت الرواية دالة على أهنم كانوا مصرين على شرب املسكر وعلى إسقائه للحجاج 

ركوا ، بل هو منقوص ابلرواايت املتفق عليها رمبا تواتر من أهنم تمل يقل به أحدجهرا يف احلرم وهذا زعم 
 اله صلى هللا عليه وسلم لوفد عبد القيس إذبعد نزول آايت املائدة كل مسكر وإمنا يفسر ذلك ما ق

أذن هلم ابالنتباذ يف األسقية )أي قرب اجللد( قال: " فإن اشتد فاكسروه ابملاء فإن أعياكم فأهريقوه " 
ويف رواية ابن عباس أهنم سألوه ماذا يفعلون إذا اشتد يف األسقية فقال: " صبوا عليه املاء فسألوه، فقال 

لرابعة: أهريقوه. . . احلديث " رواه أبو داود، وهو يفسر لنا أمره بكسر ما يف سقاية هلم يف الثالثة أو ا
احلجاج ابملاء إذ مشه فعلم أنه بدا فيه التغري وقرب أن يصري سمرا، وكما أنه مل يصح شربه صلى هللا عليه 

من إداوة  شربوسلم من النبيذ املسكر مل يصح أيضا ما رواه الدارقطين وابن أيب شيبة من أن رجال 
 (1)عمر فسكر، فجلده وقال: جلدانك للسكر، أي ال جملرد الشرب.". 

 

"بكونه اثبتا ال يس ى، وقال بعضهم: إن املراد ابلكتاب هنا القرآن، وال يصح أن يكون -63 .63
 القرآن أم الكتاب; ألن أم الكتاب شامل له ولغريه من كتب هللا تعاىل ومن مقادير خلقه.

 ( .4: 43ر القرآن يف أول الزخرف: )وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم( )قال تعاىل بعد ذك

ومع ى اجلملة: ما تركنا يف الكتاب شيئا مل نثبته فيه تقصريا وإمهاال، بل أحصينا فيه كل شيء أو جعلناه 
ا أريد ذتبياان لكل شيء، فإذا أريد ابلكتاب العلم اإلهلي أو اللوح احملفوظ فاالستغراق على ظاهره، وإ

الشيء الذي هو من موضوع الدين الذي  -الدال على العموم  -به القرآن فاملراد بقوله: )من شيء( 
يرسل به الرسل وينزل به الكتب وهو اهلداية ; ألن العموم يف كل شيء حبسبه، أي ما تركنا يف الكتاب 

قواعده وهي أصول الدين و  شيئا، ما من ضروب اهلداية اليت ترسل الرسل ألجلها إال وقد بيناه فيه،
وأحكامه وحكمها، واإلرشاد إىل استعمال القوى البدنية والعقلية يف االستفادة من تسخري هللا كل شيء 
لإلنسان، ومراعاة سننه تعاىل يف خلقه اليت يتم هبا الكمال املدين والعقلي، فالقرآن قد بني ذلك كله 

لم احليوان الذي يهدي إىل كمال املعرفة واإلميان، وقد ابلن  أو الفحوى، ومنه ما أرشد إليه هنا يف ع
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بينا وجه اشتمال الكتاب على مجيع أمر الدين يف تفسري )ايأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن 
( من تفسري 3: 5( من هذا اجلزء، وتفسري )اليوم أكملت لكم دينكم( )101: 5تبد لكم تسؤكم( )

( من تفسري اجلزء 59: 4وا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم( )اجلزء السادس، وتفسري )أطيع
 اخلامس فلريجع إليها من شاء.

ومن الناس من قال: إن القرآن قد حوى علوم األكوان كلها، وأن الشيخ حميي الدين بن العريب وقع عن 
ن " سورة جله ممحاره فرضت رجله فلم أيذن للناس حبمله إال بعد أن استخرج حادثة وقوعه ورض ر 

من الصحابة، وال علماء التابعني، وال غريهم من علماء السلف  مل يقل به أحدالفاحتة "، وهذا القول 
الصاحلني، وال يقبله أحد من الناس إال من يرون أن كل ما كتبه امليتون يف كتبهم حق وإن كان ال يقبله 

يع مة السلف: إن القرآن ال يشتمل على مجعقل، وال يهدي إليه نقل، وال تدل عليه اللغة، بل قال أئ
فروع أحكام العبادات الضرورية بداللة الن  وال الفحوى، وإمنا أثبت وجوب اتباع الرسول فصار داال 
على كل ما ثبت يف السنة، وأثبت قواعد القياس الصحيح وقواعد أخرى، فصار مشتمال على مجيع 

ي ها، وأن قبول الناس للخرافة املروية عن ابن العريب هفروعها وجزئياهتا، وال خيرج شيء من الدين عن
 اليت جرأت مثل مسيح اهلند أمحد القادايين على

ذلك التفسري الذي فسر به الفاحتة وزعم أنه معجزته الدالة على كونه هو املسيح املنتظر، وكله لغو 
صلى هللا عليه  -لرسل حممد وهذاين، ومن أغربه زعمه أن اسم الرمحن يف الفاحتة دليل على بعثة خامت ا

 (1)واسم الرحيم دليل على بعثته هو".  -وسلم 
 

"وهذه األقوال متداخلة، وأقرهبا إىل الصواب اثنيها من حيث إنه مفصل وآخرها اجململ -64 .64
 الذي ال يعلم املراد منه.

صفات، ومجيع لوقد نظم الرازي هنا مجيع العقليات يف سلك أصول الدين من التوحيد والتنزيه وإثبات ا
 ذلك عنده ال ميكن أن يعرفه األنبياء وال غريهم إال بنظر

العقل كما نقلناه عنه يف هذا السياق مردودا عليه، واالقتداء يف النظر واالستدالل ال يظهر له مع ى 
، أو به أحد ومل يقلوجيه فإن غايته أن يستدل مبا استدل به جمموعهم أو كل فرد منهم وهو ال يصح 

تدل كما استدلوا وليس هذا اقتداء وال يصح أن يكون مرادا. وقد أورد الرازي عن القاضي يف أن يس
هذه املسألة اعرتاضا وضعه يف غري موضعه وأجاب عنه مبا هو حجة عليه ال له. وأورد السعد على 

يما ساملسألة أن الواجب يف االعتقادات وأصول الدين هو اتباع الدليل من العقل والسمع فال جيوز 
قاده أن يقلد غريه فيه، فما مع ى أمره ابالقتداء فيه؟ وأجاب أبن اعت -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب 
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عليه السالم حينئذ ليس ألجل اعتقادهم بل ألجل التدليل بال مع ى ألمره بذلك. وجعل غريه معناه: 
 لتنزيل.كلف ال يقبله اتعظيم أولئك الرسل واألعالم أبن طريقهم هو احلق املوافق للدليل، وهو ت

وأما القول أبن املراد االقتداء هبم يف فروع شرائعهم فهو أضعف األقوال وأبعدها عن الصواب، ال ملا 
قيل من اختالفها وتناقضها وقبوهلا النسخ وكون املنسوخ مل يبق هدى. بل األمر أعظم من ذلك: إن هللا 

املني، وأنزل لسانه دينه املبني، وأرسله رمحة جلميع الع بعث حممدا خامت النبيني واملرسلني وأكمل لنا على
عليه يف أواخر ما أنزله بعد ذكر التوراة واإلجنيل وأهل الكتاب: )وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا 
بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق 

صلى  -فهذه اآلية انطقة صراحة أبن كتاب هذا الرسول  48: 5كم شرعة ومنهاجا( لكل جعلنا من
 -وأبنه  -مهيمن ورقيب وحاكم على ما قبله من الكتب اإلهلية ال اتبع لشيء منها  -هللا عليه وسلم 

أمر أبن حيكم بني أهل الكتاب مبا جاءه من احلق ال مبا يف كتبهم، وال يتبع  -صلى هللا عليه وسلم 
أهواءهم إذ يود كل فريق منهم أن حيكم له مبا يوافق كتبه ومذهبه، وكل ذي دعوى أن حيكم له مبا يوافق 
مصلحته، على أنه مل يثبت لنيب من أولئك الثمانية عشر شريعة مفصلة إال ملوسى عليه السالم ومل يذكر 

، وذلك بعد احلجة على اليهود هللا تعاىل لرسوله من تلك الشريعة إال أحكاما قليلة اقتضت ذكرها إقامة
نزول هذه السورة املكية بسنني، وقد شهد القرآن على اليهود أبهنم حرفوا وبدلوا ونسوا حظا مما ذكروا 

 به، وكذلك أهل اإلجنيل شهد عليهم أبهنم نسوا حظا مما ذكروا به،

يما يروونه يهود فكما يف صحيح البخاري أبال نصدق ال  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد أمران الرسول 
من التوراة وال نكذهبم، فهل ميكن مع هذا أن يكون املراد بقوله تعاىل: " فبهداهم اقتده ": اقتد أيها 

 (1)ابألحكام".  -اخلامت للنبيني، الذي أكمل على لسانه الدين  -الرسول 
 

 تماعي"دعاهم إليه من إصالحها كلها، لعلموا أن هذا اإلصالح الديين واألديب واالج-65 .65
والسياسي ال يثمر إال السيادة والسعادة، وأنه ال ميكن أن يكون مصدره جنون من دعا إليه، بل إذا  
كان فيه شيء غري معقول، فهو أنه ال ميكن أن يكون هذا العلم العايل واإلصالح الكامل من رأي 

أسلوب القرآن  زة للبشر يفحممد بن عبد هللا األمي الناشئ بني األميني، وال أن تكون هذه البالغة املعج
ونظمه من كسب حممد الذي بلغ األربعني، ومل ينظم قصيدة، وال ارجتل خطبة، وأن هذه احلجج البالغة 
على كل ما يدعو إليه القرآن، والرباهني العقلية والعلمية الكونية، ال يتأتى أن أتيت فجأة من ذي عزلة 

 هذا كله فإذا تفكروا يف -من عمره كمحمد بن عبد هللا مل يناظر ومل يفاخر ومل جيادل أحدا فيما مضى 
 جزموا أبن هذا كله وحي من هللا تعاىل
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ألقاه يف روعه، ونزل من لدنه على روحه، وعلموا أن استبعادهم لذلك جهل منهم، فاهلل تعاىل القادر 
ورة وغريها، سعلى كل شيء خيت  برمحته من يشاء ; هلذا حثهم على التفكر يف هذا املقام من هذه ال

 وذكر بعدها كونه نذيرا مبينا، ونذيرا بني يدي عذاب شديد.

مث إنه دعاهم بعد هذا إىل النظر واالستدالل العقلي فقال: أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض 
وما خلق هللا من شيء وأن عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم امللكوت: امللك العظيم كما تدل عليه 

ت( واملراد مبلكوت السماوات واألرض جمموع العامل ; ألن االستدالل به على قدرة هللا صيغة )فعلو 
تعاىل وصفاته ووحدانيته أظهر يف العامل يف مجلته ال ميكن أن يكون قدميا أزليا، وال نزاع بني علماء 

كن أن الكون يف إمكانه، وال يف حدوث كل شيء منه، وإمنا خيتلفون يف مصدره ومم وجد، وهو ال مي
يكون من عدم حمض ; ألن العدم احملض ال حقيقة له يف اخلارج بل هو أمر فرضي، فال يعقل أن يصدر 

، أحد مل يقل بهعنه وجود، وال ميكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض اآلخر، وهذا بديهي; ولذلك 
هذا النظام العام فال بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غريه، وهو هللا واجب الوجود. مث إن 

يف امللكوت األعظم يدل على أن مصدره واحد، وتدبريه راجع إىل علم عليم واحد، وحكمة حكيم 
واحد، سبحانه وتعاىل أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال 

 ( .36، 35: 52يوقنون )

ة صدق، وقالوا: إنه جملنون. وهو املعروف عندهم ابلروايومع ى اآلية: أكذبوا الرسول املشهور ابألمانة وال
مل ينظروا نظر و  -والعقل، حىت جعلوا حتكيمه يف تنازعهم على رفع احلجر األسود هو احلكم الفصل 

أتمل واستدالل يف جمموع ملكوت السماوات واألرض على عظمته، والنظام العام الذي قام جبملته، 
هما، وإن دق وصغر، وخفي واسترت، ففي كل شيء من خلقه له آية وما خلق هللا من شيء يف كل من

تدل على علمه وقدرته، ومشيئته وحكمته، وفضله ورمحته، وكونه مل خيلق شيئا عبثا، وال يرتك الناس 
 (1)سدى، تدل على". 

 

ويف جواب: ما الذي « . أي املرئي خري»"كما تقول يف جواب من قال: ما رأيت خري -66 .66
واإلرادة نقيض الكراهة، قال اإلمام الرازي: اإلرادة ماهية جيدها العاقل « . أي رأيت خريا»رأيت خريا 

من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبني علمه وقدرته وأمله ولذته. واملتكلمون أهنا صفة تقتضي 
 رجحان أحد طريف اجلائز على اآلخر، ال يف الوقوع بل يف اإليقاع.

األخري عن القدرة. واختلفوا يف كونه تعاىل مريدا مع اتفاق املسلمني على إطالق هذا  واحرتز هبذا القيد
اللفظ على هللا تعاىل. فزعم النجار أنه مع ى سليب ومعناه أنه غري ساه وال مكره. ومنهم من قال: إنه 
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الفعل على  لأمر ثبويت. مث اختلفوا فاجلاحظ والكعيب وأبو احلسني البصري: معناه علمه تعاىل ابشتما
املصلحة أو املفسدة، ويسمون هذا العلم ابلداعي أو الصارف. واألشاعرة وأبو علي وأبو هاشم وأتباعهم: 
أنه صفة زائدة على العلم. مث القسمة يف تلك الصفة أهنا إما أن تكون ذاتية وهو القول اآلخر للنجار، 

قول األشعري، أو حمداث وذلك احملدث إما  وإما أن تكون معنوية، وذلك املع ى إما أن يكون قدميا وهو
ودا ال يف ، أو موجومل يقل به أحدأن يكون قائما ابهلل تعاىل وهو قول الكرامية، أو قائما جبسم آخر 

حمل وهو قول أيب علي وأيب هاشم وأتباعهما. ويف قوله ماذا أراد هللا هبذا مثال اسرتذال واستحقار كما 
اي عجبا »مرو بن العاص حني أفىت بنقض ذوائب النساء يف االغتسال قالت عائشة يف عبد هللا بن ع

هبذا  ماذا أردت»حمقرة له. ومثال نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث « البن عمرو هذا
ة أو على احلال حنو هذه انقة هللا لكم آي« كيف تنتفع هبذا سالحا»وملن محل سالحا رديئا « جوااب
أما  ل به كثريا ويهدي به كثريا جار جمرى التفسري والبيان للجملتني املصدرتني ب[ وقوله يض64]هود: 

[ وقليل ما 13وأهل اهلدى كثري يف أنفسهم وحيث يوصفون ابلقلة وقليل من عبادي الشكور ]سبأ: 
[ إمنا يوصفون هبا ابلقياس إىل أهل الضالل. وأيضا فإن املهديني كثري يف احلقيقة وإن 64هم ]ص: 

 يف الصورة. قلوا

 إن الكرام كثري يف البالد وإن ... قلوا كما غريهم قل وإن كثروا

وإسناد اإلضالل إىل هللا تعاىل إسناد الفعل إىل السبب البعيد، ألنه ملا ضرب املثل ازداد به املؤمنون نورا 
ق سإىل نورهم فتسبب هلديهم، وازدادت الكفرة رجسا إىل رجسهم فتسبب لضالهلم عن احلق. والف

 اخلروج عن القصد قال رؤبة:

 فواسقا عن قصدها جوائر ... يذهنب يف جند وغورا غائرا

 (1)والفاسق يف الشريعة اخلارج عن أمر هللا ابرتكاب الكبرية، وهو عند أهل السنة من". 
 

"البيوت إىل أن يتبني أحواهلن. وقال السدي: املراد هبذه اآلية البكر من الرجال والنساء، -67 .67
وابآلية األوىل الثيب. وعن أيب مسلم أن اآلية األوىل يف السحاقات وحدها احلبس إىل املوت إال أن 
خيلصهن هللا، والثاين يف الالئطني وحدمها األذى ابلقول والفعل. والدليل على ذلك تذكري اللذان ولفظ 

ه فذلك يف سورة النور وحد منكم أي من رجالكم كما يف قوله: أربعة منكم وأما الزان من الرجل واملرأة
يف البكر اجللد ويف احملصن الرجم، وعلى هذا ال يلزم نسخ شيء من اآلايت وال تكرار الشيء الواحد 

 يف املوضع الواحد مرتني.

ك ، وأبن الصحابة اختلفوا يف أحكام اللواطة ومل يتمسمل يقل به أحدوزيف قول أيب مسلم أبنه قول 
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متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل على هذا احلكم دليل على أحد منهم هبذه اآلية. وعدم 
لى أنه بني ع -وهو من أكابر املفسرين -أن اآلية ليست يف اللواطة. وأجاب أبو مسلم أبنه قول جماهد

يف األصول أن استنباط أتويل جديد جائز، وأيضا كان مطلوب الصحابة معرفة حد اللوطي وكمية ذلك 
اللة عليه ابلنفي واإلثبات، ومطلق اإليذاء ال يصلح للحد. ومجهور املفسرين على أن وليس يف اآلية د

 اآليتني يف الزان وأهنما منسوختان ملا

روى مسلم يف كتابه عن عبادة بن الصامت كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك 
هلن  سري عنه قال: خذوا عين فقد جعل هللاوتربد له وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما 

سبيال: البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم. مث استقر األمر آخرا على 
 أن البكر جيلد ويغرب والثيب يرجم فق .

وقيل: إن هذه اآلية صارت منسوخة يآية اجللد. وعن أصحاب أيب حنيفة أن آية احلبس نسخت 
يث، واحلديث منسوخ يآية اجللد، وآية اجللد نسخت بدالئل الرجم. وقال يف الكشاف: من ابحلد

اجلائز أن ال تكون اآلية منسوخة أبن يرتك ذكر احلد لكونه معلوما ابلكتاب والسنة ويوصي إبمساكهن 
يف البيوت بعد أن حيددن صيانة هلن عن مثل ما جرى عليهن بسبب اخلروج من البيوت والتعرض 

 رجال.لل

وقال الشيخ أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن: إنه مل حيصل النسخ يف اآلية وال يف احلديث. وذلك 
أن اآلية تدل على أن إمساكهن يف البيوت ممدود إىل غاية أن جيعل هللا هلن سبيال. مث إن ذلك السبيل  

 كان جممال، فلما

 بكر جيلد وينفى.قال صلى هللا عليه وسلم: خذوا عين الثيب يرجم وال

صار هذا احلديث بياان لتلك اآلية ال انسخا هلا، وصار أيضا خمصصا لعموم آية اجللد وهللا تعاىل عليم. 
مث أخرب عن املستحقني لقبول التوبة وعن املستحقني لعدم القبول فقال: إمنا التوبة على هللا واجبة وجوب 

ن عملون السوء جبهالة قال أكثر املفسرين: كل مالوعد والكرم ال وجواب يستحق برتكه الدم للذين ي
[ ألنه 67عصى فهو جاهل وفعله جهالة. وهلذا قال موسى: أعوذ ابهلل أن أكون من اجلاهلني ]البقرة: 

 (1)حيث مل". 
 

"حبلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياجهم إىل البحث عن أمور النكاح، ولو سكتوا -68 .68
داهنة وكفر وبدعة وذلك حمال منهم. وما روي عن عمر أنه قال: ال مع علمهم حبلها فإخفاء احلق م

أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته. مث إن الصحابة مل ينكروا عليه مع أن الرجم ال جيوز يف املتعة 
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 فلعله ذكر ذلك على سبيل التهديد والسياسة ومثل ذلك جائز لإلمام عند املصلحة. أال ترى أنه

 «1« »من منع منا الزكاة فإان آخذوها منه وشطر ماله»عليه وسلم:  قال صلى هللا
مع أن أخذ شطر املال من مانعي الزكاة غري جائز إال للسياسة. وروى الواحدي يف البسي  عن مالك 
عن الزهري عن عبد هللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ة النساء وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية. قال: وروى الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه وسلم هنى عن متع
قال: غدوت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو قائم بني الركن واملقام مسند ظهره إىل الكعبة 

ىل يوم إيقول: اي أيها الناس إين أمرتكم ابالستمتاع من هذه النساء، أال وإن هللا قد حرمه عليكم 
القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئا. القائلون إبابحة املتعة 
ة قالوا: االبتغاء ابألموال يتناول االستمتاع ابملرأة على سبيل التأبيد وعلى سبيل التوقيت، بل اآلية مقصور 

ن ا استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهعلى نكاح املتعة ملا روي أن أيب بن كعب كان يقرأ فم
أجورهن وبه قرأ ابن عباس أيضا، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إمجاعا. وأيضا أمر إبيتاء األجور 
جملرد االستمتاع أي التلذذ وهذا يف املتعة، وأما يف النكاح املطلق فيلزم األجر ابلعقد. وأيضا قال يف أول 

[ فناسب أن حتمل هذه اآلية على نكاح املتعة لئال يلزم التكرار يف سورة 3: السورة: فانكحوا ]النساء
 واحدة، واحلمل على حكم جديد أوىل. ومما يدل على ثبوت املتعة ما

 جاء يف الرواايت أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب.

ه وسلم أابح املتعة يف حجة الوداع ويف يوم الفتح. وذلك أن أصحابوأكثر الرواايت أنه صلى هللا عليه 
شكوا إليه يومئذ طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء. وقول من قال إنه حصل التحليل مرارا 

 من املعتربين إال الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواايت. وهني مل يقل به أحدوالنسخ مرارا ضعيف 
دل على أنه كان اثبتا يف عهد الرسول، وما كان اثبتا يف عهده مل ميكن نسخه بقول عمر كما عمر ي

دي أنه قد ثبت عن« وأان أهني عنها»أشار إليه عمران بن احلصني. وأجيب أبن املراد من قول عمر 
 نسخها يف زمان الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد سلموا له ذلك فكان إمجاعا.

 فيما تراضيتم به من بعد الفريضة الذين محلوا اآلية على بيان وال جناح عليكم

__________ 

 (1)( .". 4، 2/ 5. أمحد يف مسنده )7( رواه النسائي يف كتاب الزكاة ابب 1)
 

"للمدح والعلم به ضروري، بل إذا كان النفي دليال على حصول صفة اثبتة من صفات -69 .69
[ فإنه ال يفيد 255قوله ال أتخذه سنة وال نوم ]البقرة: املدح قيل: إن ذلك النفي يوجب التمدح ك
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املدح نظرا إىل هذا النفي، فإن اجلماد أيضا ال أتخذه سنة وال نوم إال أن هذا النفي يف حق الباري 
تعاىل يدل على كونه عاملا جبميع املعلومات من غري تبدل وال زوال. فقوله ال تدركه األبصار ميتنع أن 

إذا دل على مع ى موجود وذلك ما قلناه من كونه قادرا على حجب األبصار ومنعها عن يفيد املدح إال 
اإلحاطة به، فثبت مبا ذكران أن هذه اآلية عليكم ال لكم ألهنا أفادت أنه تعاىل جائز الرؤية حبسب 

ئل جبواز اذاته. مث نقول: إذا ثبت ذلك جيب القطع أبن املؤمنني يرونه يوم القيامة ألن القائل قائالن: ق
الرؤية مع أن املؤمنني يرونه، وقائل ال يرونه وال جتوز رؤيته، وإذا بطل هذا القول يبقى األول حقا ألن 

ستدل وهذا استدالل لطيف. مث إن القاضي ا مل يقل به أحدالقول جبواز رؤيته مع أنه ال يراه أحد قول 
 ألصول. فأوهلا أن احلاسة إذا كانتهاهنا على نفي الرؤية بوجوه أخر خارجة عن التفسري الئقة اب

عد وهو أن ال حيصل القرب القريب والب -سليمة وكان املرئي حاضرا وكانت الشرائ  املعتربة حاصلة
 جلاز أن فإنه جيب حصول الرؤية وإال -البعيد وارتفع احلجاب وكان املرئي مقابال أو يف حكم املقابل

: وال نراها، وهذا يوجب السفسطة إذا ثبت هذا فنقوليكون حبضرتنا بوقات وطبول وحنن ال نسمعها 
القرب القريب والبعد البعيد واحلجاب واملقابلة يف حقه تعاىل ممتنع، فلو صحت رؤيته كان املقتضي 
حلصول تلك الرؤية سالمة احلاسة وكون املرئي حبيث يصح رؤيته، وهذان املعنيان حاصالن يف هذا 

ه مل حتصل علمنا أن رؤيته ممتنعة يف نفسها. وأجيب أبن ذات الوقت فوجب أن حتصل رؤيته، وحيث
تعاىل خمالفة لسائر الذوات وال يلزم من ثبوت حكم لشيء ثبوت مثله فيما خيالفه. واثنيها لو صحت 

 رؤيته ألهل اجلنة لرآه أهل النار أيضا ألن القرب والبعد واحلجاب ممتنع يف حقه تعاىل.

 ق هللا تعاىل الرؤية يف عيون أهل اجلنة وال خيلقها يف عيون أهل النار؟وأجيب أبنه مل ال جيوز أن خيل
واثلثها أن كل ما كان مرئيا كان مقابال أو يف حكم املقابل، وهللا تعاىل منزه عن ذلك. وأجيب مبنع 
الكلية وأبنه إعادة لعني الدعوى ألن النزاع واقع يف أن املوجود الذي ال يكون خمتصا مبكان وجهة هل 

وز رؤيته أم ال. ورابعها أن أهل اجلنة يلزم أن يروه يف كل حال حىت عند اجلماع ألن القرب والبعد جي
عليه تعاىل حمال، وألن رؤيته أعظم اللذات وفوات ذلك يوجب الغم واحلزن وذلك ال يليق حبال أهل 

 ع.اجلنة. وأجيب أبهنم لعلهم يشتهون الرؤية يف حال دون حال كسائر املالذ واملناف
 (1))يف تعديد الوجوه الدالة على جواز الرؤية( : منها هذه اآلية كما بينا. ومنها أن موسى". 

 

"مكرر أصال ألنه يفسر مبعان خمتلفة وما توهم من أنه لو تكرر نزوهلا كانت أربع عشرة -70 .70
مبكة ولذا  اآية توهم ابطل ومع ى قوله إن صح اخل إن صح جمموع هذين األمرين ألنه ال تردد يف نزوهل

قيل لو قال إن صح أهنا نزلت ابملدينة ملا حولت القبلة وقد صح اخل كان أوضح وأخصر، وقد علم مما 
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مر أن يف تكرر النزول مذاهب. قوله: )وقد صح أهنا مكية اخل( هذا قول ابن عباس وأكثر الصحابة 
قل نزلت مبكة سيأين وقيل: إنه مل ي واملفسرين واملراد بكوهنا مكية أهنا نزلت مبكة ألنه أشهر معانيه كما

ألنه ليس بصدد إثبات ما يف الشرطية بل بصدد بيان كون السورة مكية ابصطالح املفسرين وأما القول 
أبهنا مدنية وهو قول جماهد فقد قيل إنه هفوة منه والقول أبن بعضها مكي وبعضها مدين يف غاية 

 به مسندا الفاحتة عليه أكثر املفسرين، وقد ورد التفسريالضعف، وكون املراد ابلسبع املثاين يف احلجر 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صحيح البخاري وقيل هي السبع الطوال وقيل احلواميم وقيل غري 
ذلك، فإن قيل امسها السبع املثاين والواقع يف اآلية سبعا من املثاين فلم جعلت عني املثاين قيل من يف 

امها واحد ألن اجلار واجملرور صفة واملع ى سبعا هي املثاين مع أن كوهنا مثاين خمصوصة اآلية بيانية فمؤد
 ال ينايف كوهنا بعضا من مطلق املثاين وكوهنا مكية

ابلن  على ما يف بعض النسخ وقد سق  من بعضها، وأورد عليه أن املكية واملدنية إمنا يعلم من 
انه؟ " ضاسخ ى هللا عليه وسلم، فإنه أمر مل يؤمر به وال يلزم بيالصحابة والتابعني ال ابلنقل عن النيب صل

واملنسوخ كما نقله يف اإلتقان، وفيه أنه ال مانع من نقله عنه عليه الصالة والسالم كان يقول مبكة أو 
ابملدينة مبال من الصحابة )أنزل علئ اليوم أو الساعة كذا( مث ينقل ذلك عنه عليه الصالة والسالم وقد 

مثله وقيل املراد ابلن  هنا ن  العلماء أي تصرحيهم أبهنا مكية فهو ابملع ى اللغوي، والن  له  وقع
معان منها اللفظ املفيد ملع ى ال حيتل غريه ويقابله الظاهر، ومنها ما يقابل القياس واإلمجاع واالستنباط 

ذ من النعى،  أي القول املأخو فرياد به أدلة الكتاب والسنة، ويطلق يف الفروع على ما يقابل التخريج 
كما قاله ابن أيب شريف رمحه هللا، وقيل إنه هنا مبعناه املتعارف، فإن ما قبلها وما بعدها إىل آخر السورة 
يف حق أهل مكة، وظاهر أن هللا مل مين على النيب صلى هللا عليه وسلم إبتيانه السبع املثاين مبكة مث نزهلا 

ع نه ال بعد يف اإلمتنان مبا هو حمقق الوقوع قبل وقوعه لبيان شأنه، وقد وقابملدينة، وما قيل عليه من أ
قوله. }إان فتحنا{ ]الفتح: ا، اآلية واجملاز املتعارف يساوي احلقيقة يف جواز اإلرادة فال يعرتض عليه 

ليه ع أبن األصل احلقيقة سقوطه يف غاية الظهور ألنه ال يدفع الظهور، وأما بعد صالة النيب صلى هللا
وسلم مبكة بضع عشرة سنة بال فاحتة الكتاب، وفرض الصالة كان مبكة ففيه أنه أمر ظين مستقل يف 
إثبات مكيتها خارج عن االستدالل ابآلية والكالم فيه، وقيل املراد ابلن  صريح النقل عن الصحابة 

رفوع، فلذا ه حكم املألنه ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وكالم الصحابة فيما ال اجتهاد فيه ل
أطلق عليه الن ، ومبا ذكرانه علم حال ما قيل من أان ال نسلم أن املراد ابلسبع املثاين يف اآلية الفاحتة 
لالختالف يف تفسريها وكون آتيناك فيها من قبل، واندى أصحاب اجلنة، وأنه لو سلم ال ينايف نزوهلا 

لها، وما بعدها يف حق أهل مكة إمنا يكون مؤيدا على مرة أخرى ابملدينة وال خيفى عليك أن كون ما قب
القول أبن املكي ما كان يف حق أهل مكة، واملشهور خالفه، وكون سورة احلجر نزلت مبكة بعد الفتح 
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، وفيه نظر، ويف الوجيزأن ترتيب السور، ووضع الشملة يف أوهلا بوحي له عليه الصالة مل يقل به أحد
بة لكان حبسب النزول، وال خالف يف ترتيب اآلايت، وقال ابن عطية: والسالم، ولو كان من الصحا

إن زيدا رضي هللا عنه ملا مجع القرآن يف املرة األوىل مجعه غري مرتب السور، ونقل عن القاضي أن ترتيب 
السور اليوم من تلقاء زيد رضي هللا عنه مع مشاركة عثمان رضي هللا عنه، ومن معه يف املرة الثانية، 

 ر حنوه مكي أيضا والصحيح أنه بوحي له عليه الصالة والسالم يف العرضة األخرية.وذك

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ويقال ملن قال بسم هللا الرمحن الرحيم: بسمل ابلنحت كحمدل وحوقل، وهو كثري يف

واملشهور  بكالم العرب إال أنه قيل إن بسمل لغة مولدة مل تسمع من النيب جملريو، وال من فصحاء العر 
 (1)خالفه، وقد أثبتها". 

 

"واو فهو جواب ملا وعلى األول خوطب جواهبا ويف نسخة فخوطب ابلفاء، وابء بذلك -71 .71
 لية فاإلشارة للتميز أو للفظه قيل والذكر-سببية أو ا

حيتمل أنه ذكر هللا ذلك حكاية عن العباد تعليما هلم، فحصول التميز والتعلق على ظاهره لكن قوله 
وطب ليس على ظاهر إذ هو تعاىل ليس مبخاطب يف تلك املرتبة بل املراد منه حكاية خطابه تعليما، خ

وحيتمل أن يراد ذكر العباد ذلك يف مقام احلمد والقراءة كما علمهم، فحصول التمييز والتعلق ابلنسبة 
يل وجه سببية اهره، وقإىل من عنده التمييز والعلم ابعتبار التفات جديد الزم للقراءة واخلطاب على ظ

الذكر والوصف املستلزمني للتميز والعلم التنزيل الغائب بواسطة أوصافه املذكورة اليت أوجبت متيزه 
وانكشافه حىت صار كأنه يبدل خفاء غيبته جبالء حضوره منزلة املخاطب يف التميز والظهور فيصح 

 خياطب حقيقة وال يظهر وجه إطالق ما هو موضوع للمخاطب عليه، وظاهره أن احلق سبحانه ال
لصحته كيف وال يثرتط يف اخلطاب إال السماع ال املشاهدة والعيان، واآل يلزم أن ال خياطب األعمى 

 انتهى. ومل يقل به أحدحقيقة وال من هو خارج الدار من يف داخلها 

ال بد ل ابردة، ف)أقول( هذا مشكل من أهم املهمات بيانه وكالم كتب املعاين كلها أو جلها انطق مبث
من بيان مع ى اخلطاب املدلول عليه بضمائره وحنوها فإنه إن قيل إن حقيقته توجد إذا اجتمع املتخاطبان 
جبث يرى كل منهما اآلخر، ويسمعه مل يكن خطاب الداعني هلل حقيقيا، وكذا خطاب األعمى ومن 

ائبا  لزم أن كل من وجه له اخلطاب غهو خارج الدار وحنوه والبدإهة شاهدة خبالفه، فإن مل يشرتط ذلك 
كان أو حاضرا خماطب حقيقة، وفساده ظاهر فال بد من بيان املراد منه حىت تتميز حقيقته من جمازه، 
والذي الح يل بعد إمعان النظر فيه أن كل شيء له حتقق يف اخلارج ونفس األمر وحتقق ذهنا ابعتبار 
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اع ق اخلطاب يف األول حبيث يعد حقيقة يكفي فيه مسداللة العبارة عليه، وال تالزم بينهما فتحق
املخاطب ووجوده عنده، وإن مل حيومها مكان واحد ومل يركل منهما اآلخر فالعبد خياطب هللا يف دعائه 
حقيقة لسماعه دعاءان وهو معنا، وأما ابعتبار استعمال ما وضع للخطاب كضمائره، فإن وقع ذلك 

ن  ا خماطبا حقيقة، واال فال، وإن وقع يف أثناء الكالم ينظر ملا قبله فإابتداء يف حال التكلم كان مدلوهل
كان لفظا موضوعا للمخاطب، فكذلك هو حقيقي حىت يعد ما خالفه التفاات، واال فهو جمازي، ألن 
احلكم وقع عليه أوال من غري داللة على توجه النفس إليه توجه اخلطاب سواء كان كذلك أو ال حسبما 

ال أال ترى الرجل بني يدي امللك ملهانته خياطب بعض خدامه، ويقول أان راج أن حيسن إيل يقتضيه احل
السلطان وخيلصين بعدله من العدوان، وال يعد التعبري ابلغيبة فيه جمازا والتفاات مع أنه مبسمع منه ومرأى، 

غريه ا حمسوسا و وهكذا جرى القياس ومتعارف الناس، وملا كان الغالب املتعارف كون املخاطب حاضر 
ليس كذلك جعلوه معيار احلقيقة واجملاز، وملا ذكر هللا هنا بطريق الغيبة جعل إجراء األوصاف املعينة 
لتميزه يف قوة التعبري عنه مبا يدل على اخلطاب، وملا مل يكن كذلك حقيقة جعل التفاات وهو الذي عناه 

 ر حديث:قد وضح الصبح لذي عينني، وهذا سذلك الفاضل، فبيته وبني ما أورد عليه بعد املشرقني، و 

 " اإلحسان: أن تعبد هللا كأنك تراه " كما قال الشاعر:

 واين ألرجو هللا حىت كأمنا أرى جبميل الظن ما هللا صانع

قوله: )أي اي من هذا شأنه إخل( فيه إشارة إىل املرجح بعد املصحح، وكأن اخلطاب املعلل هبذه الفوائد 
مسبب عما تقدم، وملا كان يف إطالقه عليه مالحظة لتلك األوصاف صار احلكم مرتبا على الوصف 

فهوم ابختصاص املناسب، فكأنه قيل اي من اتصف بتلك األوصاف، ومتيز هبا نعبدك فيشعر من طريق امل
العبادة به، فيكون ما خوطب به أدل على االختصاص من إايه نعبد الشرتاكهما يف الداللة على 
االختصاص ابلتقدمي، واختصاص األول ابلداللة من طريق املفهوم أو املع ى ليكون اخلطاب أدل على 

اصل ما قذس سره: ح االختصاص من الغيبة، ألنه رمبا يفهم من الصفات السابقة معه ال به، وقال
ذكر أنه لو قيل إايه نعبد واايه نستعني كما يقتضيه السياق ظاهرا مل يكن فيه داللة على أن العبادة له 

 (1)واالستعانة به ألجل اتصافه بتلك الصفات اجملراة عليه ومتيزه هبا عن غريه، ألن ذلك الضمري". 
 

ال كمال  ينهما بون بعيد. قوله: )ألنه"الزمتان له وهذا نفي للريب وإثبات للحقيقة، وب-72 .72
أعلى إخل( يف الكشاف ال كمال أكمل مما للحق واليقني، وال نق  أنق  مما للباطل والشبهة، وقيل 
لبعض العلماء فيم لذتك فقال يف حجة تتبخرت اتضاحا، ويف شبهة تتضاءل افتضاحا وقوله ال حيوم 

نه ابلطريق ة أصال ألنه إذا نفى قربه منه علم نفيه عالشك حوله مبالغة يف كونه يقينا ال تعرتيه شبه
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األوىل، وحيوم مضارع حام الطائر حول املاء إذا دار به، ويف احلديث: " من حام حول احلمى يوشك 
أن يقع فيه " أي من قارب املعاصي ودان منها قرب وقوعه فيها وهذه استعارة مكنية بتشبيه اليقني بعني 

ل الشرب منه، وال يصل إليه، واثبات احلومان ختييل أو هو استعارة متثيلية وقيعذبة والشك بطائر يريد 
 هو كناية كقوله:

 فما جازه جود وال حل دونه  ولكن يصري اجلود حيث يصري

 فيفيد مبالغة مأخوذة من جعله نفس اهلدى.

الفه يف سكاكي خوأعلم أن املصنف تبعا للزخمشري ذكر أن هنا مجال أربعا كل منها مؤكد ملا قبله وال
ذلك بعدما وافقه يف أصل التأكيد، فقال: إن بعضها منزل منزلة التأكيد املعنوي الختالف معنامها، 
وبعضها منزلة التأكيد اللفظي الحتاده، فال ريب ابلنسبة إىل ذلك الكتاب مبنزلة التأكيد املعنوي وملا 

اجلنسية املفيد  لك، وتعريف اخلرب ابلالمبولغ يف وصف الكتاب أبنه بلغ أقصى الكمال جبعل املبتدأ ذ
للحصر حقيقة أو ادعاء، أفاد أن ما سواه انق ، وأنه املستحق ألن يسمى كتااب فجاز أن يتوهم أنه 
رمي به جزء ما، فاتبع ذلك الكتاب بال ريب فيه، لنفي ذلك التوهم ووزانه وزان نفسه و }هدى 

يف  ة درجة ال يدرك كنهها، فهو كزيد زيد إخل ما فصلىللمتقني{ معناه إن ذلك الكتاب بلغ يف اهلداي
شروحه وحواشيه، وقال قدس سره: ال إشكال فيما سلكه الزخمشري، ومن اتبعه وما يف املفتاح، وكتب 

 املعاين يتجه عليه

أن األنسب أن يعطف هدى للمتقني على ال ريب فيه الشرتاكهما يف أهنما أتكيد لذلك الكتاب 
فيه إمنا املمتنع عطف التوكيد على املؤكد ال عطف أحد التأكيدين على اآلخر  عندهم وال امتناع

والتفصي عنه أن يقال ملا كان ال ريب فيه مؤكدا للجملة األوىل احتد هبا، فاجلملة السابقة اليت يتوهم 
 العطف عليها هي ذلك الكتاب معتربا معه ما هو من تتمته، واليه أشار يف املفتاح.

 تحسن هذا بعض الفضالء، وقال: إنه يظهر منه وجه عدم العطف يف حنو)أقول( قد اس

[ مع احتاد كلهم وأمجعون يف التأكيد به 30قوله تعاىل: }فسجد املآلئكة كلهم أمجعون{ ]احلجر: 
للمالئكة، وليس االستحسان حبسن فإن التأكيد إذا تعدد سواء كان من نوع أو ال ال يصح عطفه إذ 

من النحاة مث إنه قيل عليه أنه يقتضي أن يكون من أسباب الفصل كون  ه أحدومل يقل بمل يسمع، 
الثانية مؤكدة ملا أكد ابجلملة األوىل، ولو قيل أنه مل يعطف على ال ريب فيه لئال يتوهم عطفه على 
ذلك الكتاب جاز، وهو أحسن مما ذكره السيد وأقرب وال يلزمه اخرتاع سبب آخر للفصل، مث إنه قيل 

ب عدول صاحب املفتاح عما يف الكشاف أنه ال جيوز أن يكون للتأكيد أتكيد يف املفرد املقيس إن سب
عليه، وان ترك العطف فيما اختاره ألن بني اللفظي واملعنوي مباينة تقتضي الفصل، وأنه ال يصح 

ة األوىل، لالعطف على أمر هو من تتمة أمر آخر، وال خيفى أنه يرد عليه أنه خمالف لذلك أيضا يف اجلم
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ويف تقدمي التأكيد املعنوي على اللفظي، واملعروف خالفه، وقد وجه مبا تركه أحسن من ذكره، فاحلق 
أن ما ينزل منزلة الشيء ال يلزم أن يكون مثله من مجيع الوجوه وما استصعبوه أهون من أن يستصعب 

لسابقة. رر الالحقة منها افافهم ترشد. قوله: )أو تستتبع كل واحدة إخل( هذا معطوف على قوله تق
وقوله: )استتباع( ابلنصب مفعول مطلق وعامله تستتبع، وهو إما نوعي أو تشبيهي كخب  خب  عشواء 
ألن االستتباع طلب التبعية، واملراد به االستلزام، وهو على ضروب منها استلزام الدليل ملدلوله أو املراد 

 ستلزام اإلعجاز غاية الكمال، وغاية كمال الكالم البليغما يقرب منه، ويشبهه ملا بينهما من التالزم ال
ببعده من الريب والشبه لظهور حقيقته، وذلك مقتض هلدايته، وإرشاده فإن نظر إىل احتاد املعاين حبسب 
املآل كان الثاين مقررا لألول، فيرتك عطفه وهو الوجه األول، وان نظر ألن األول مقتض ملا بعده للزومه 

 (1)مل الصادق، فاألول الستلزامه ملا يليه، وكونه يف قوته جبعله منزال منه منزلة". له بعد التأ
 

يه، هنا وال يقال عليهم العذاب فال هتكم ف ومل يقل به أحد"على يف الدعاء وما يقاربه -73 .73
: ةوهي الم االستحقاق ويف املغين الم االستحقاق هي الواقعة بني مع ى وذات حنو }احلمد هلل{ ]الفاحت

[ ومنه 114ا[ واألمر هلل و }ويل للمطففني{ ]املطففني: أ[ و }هلم يف الدنيا خزي خزي{ ]البقرة: 
وللكافرين النار أي عذاهبا اهـ وهذه اجلملة امسية قدم خربها استحساان ألن النكرة موصوفة ولو أخر 

 جاز كما يف قوله تعاىل

 وجيوز أن يقال تقدميه للتخصي ، وقيل [ وسيأيت تفصيله2}وأجل مسمى عنده{ ]صورة األنعام: 
إنه هتويل ملا يستحقونه من القتل واألسر يف الدنيا والعذاب الدائم يف العقىب، ومن وجوه هتويله بيان أن 
ما يستحقونه من العذاب خمصوص هبم فال يعذب عذاهبم أحد، وال يوثق واثقهم أحد. قوله: )والعذاب  

تلفوا ناء، وهو الوزن فظاهر، وأما يف املع ى فبينه بقوله تقول إخل. وقد اخكالنكال إخل( أما احتادمها يف الب
يف أصله، فقيل إنه من قوهلم عذب الرجل إذا ترك اكل والشرب والنوم، فالتعذيب محله على أن جيوع 

 ويظمأ ويسهر، وحاصله اإلمساك ومنه العذب ملنعه من العطش كما قيل:

 عطشا إذا ماذقتهماابل ريقك ليس ملحاطعمه ويزيدين 

 ويقمع مبع ى يزيل، وأصل مع ى القمع الكف والرح واملنع والزجر، ونقاخ كغراب

املاء البارد العذب الصايف بنون وقاف وخاء معجمة آخره وكذا الفرات، ويف الكشاف ويدل عليه 
يكسره، و تسميتهم إايه نقاخا ألنه ينقخ العطش أي يكسره، وفراات ألنه يرفته على القلب أي يفتته 

وعلى القلب وزنه عفال إال أنه قيل عليه إنه تعسف ألنه مل يرد رفات مبع ى فرات ق ، وقد يقال مراده 
أنه يالحظ فيه مع ى اعتربه الواضع حىت إذا مل يوجد صرحيا تصرفوا يف مادته بتقدير التقدمي والتأخري، 
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لقلب فيه مبع ى بعده توهم بعضهم أن افليس قلبا حقيقيا وهذا كثريا ما يذكره يف العني والتهذيب، ول
اجلارحة، وال وجه له وقال ابن الصائغ: إنه مل يرده ولكنه أومهه، كما يقال للثقيل خفيف على القلب، 
وأما كون الرفت الكسر واملذكور أوال املنع وبينهما فرق فقد دفع أبن الكسر يعرب به عن املنع كما يقال 

 ناسبة أو الرح مؤثر، وال أتثري أعظم من الكسر. قوله: )مث يسع فأطلقسر سورته إذا كفها، فبينهما م 3
على كل أمل فاح إخل( اتسع مبين للمجهول وأصله اتسع فيه فهو كمشرتك، ولو قرىء معلوما جاز لكن 
األؤل أوىل والفادح اسم فاعل من فدج بفاء، ودال وحاء مهملتني مبع ى مثقل، واملرأد مؤمل شاق مطلقا 

 كن مانعا رادعا.وإن مل ي

وقال السخاوندي العذاب إيصال األمل إىل احلي مع اهلوان فإيالم األطفال والبهائم ليس بعذاب. وقوله: 
)قهو أعنم منهما( ذهب كثري إىل أن ضمري التثنية للنكال والعقاب، ألن النكال ما كان رادعا، والعقاب 

إذ هو ما يؤمل مطلقا فيشمل عذاب البهائم  مبعناه، أو هو ما جيازى به كعقاب اآلخرة والعذاب أعم
واألطفال وغريمها وقيل معناه أعم مما يكون نكاال وما ال يكون نكاال لوجوده يف كل منهما بدون 

 اآلخر، ومن أرجع الضمري إىل العقاب فقد زاغ عن سنن

لكالم  قالصواب اهـ. يعين ألن العقاب مل يذكر قصدا بل للتفسري، وأنه على هذا الثفسري مطاب
الكشاف، ولكنه ليس ما ذكره أقرب عند اإلنصاف، حىت يدعي أنه خطأ. قوله: )وقيل اشتقاقه من 
التعذيب إخل( قال الراغب يف مفرداته: قيل أصل التعذيب من العذب فعذبته أزلت عذب حياته على 

ئر عذية فيها ببناء مرضته وقذيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب يعذبة السوط، وقيل من قوهلم 
قذى وكدر فعذبته مبع ى كدرت عيشه، وقال أيضا التمريض القيام على املريض، وحتقيقه إزالة املرض 
عن املريض كالتقذية يف إزالة القذى عن العني اهـ. والقذى ما يسق  يف العني، فيؤملها أو الشراب 

اه، ومنه علم ما ا حتقيقه على ما بينفيعاف وأقذاه أوقع فيه القذى وقذاه أزاله وأوقعه فيه، فهو ضد هذ
أراده املصنف رمحه هللا وأن التفعيل فيه للسلب كاألفعال، ومع ى عذبه أزال ما يستعذبه كمرضه وقذاه 
وإمنا أوضحناه مع وضوحه ملا وقع فيه من اخلب ، حىت قيل: إن التمريض التوهني، وحسن القيام على 

عت ض إزالة للمرض عنه وقيل لعله وحده مبع ى اإلزالة وقد مساملريض فكأنه جعل حسن القيام على املري
التصريح به من أهل اللغة، وإمنا جعل العذاب مشتقا من التعذيب، فاملراد أنه مأخود منه يف األصل، 
مث استعمل يف اإليالم مطلقا وقطع النظر فيه عن اإلزالة، وما قيل من أن الثالثي ال يشتق من املزيد". 

(1) 
 

                                         
 1/296وكفاية الراضي حاشيه الشهاب علي تفسري البيضاوي =عنايه القاضي  (1)



78 

 

ي به الجتنانه واستتاره، وكذا كل ما تدور عليه هذه املادة. قوله: )والالم فيه للجنس "ومس-74 .74
إخل( هذا تلخي  ملا يف الكشاف من قوله، والم التعريف فيه للجنس، وجيوز أن تكون للعهد واإلشارة 

من كان و إىل الذين كفروا املار ذكرهم، كأنه قيل ومن هؤالء من يقول وهم عبد الذ بن أيب وأصحابه، 
يف حاهلم من أهل التصميم على النفاق، ونظري موقعه موقع القوم يف قولك نزلت ببين فالن فلم يقروين 
والقوم لئأم، ومن يف من يقول موصوفة كأنه قيل، ومن الناس انس يقولون كذا كقوله }من املؤمنني 

قوله ومنهم الذين [ إن جعلت الالم للجنس وإن جعلتها للعهد فموصولة ك23رجال{ ]األحزاب: 
يؤذون النيب فإن قيل أي فائدة يف اإلخبار عمن يقول: أبنه من الناس أجيب أبن فائدته التنبيه على أن 
الصفات املذكورة تنايف اإلنسانية، فيتعجب منها ومن كون املتصف هبا منهم، ورد أبن مثل هذا الرتكيب 

س طائفة قصد فيها أال االخبار أبن من هذا اجلنجييء يف مواضع ال يتأتى فيها مثل هذا االعتبار فال ي
[ فاألوىل أن جيعل مضمون اجلار واجملرور 23متصفة بكذا كقوله }من املؤمنني رجال{ ]األحزاب: 

مبتدأ على مع ى، وبعض الناس أو بعض منهم من اتصف مبا ذكر، فيكون مناط الفائدة تلك األوصاف 
 مبتدأ، ويرشدك إليه قول احلماسي:وال استبعاد يف وقوع الظرف بتأول معناه 

 منهم ليوث الترام وبعضهم مما قمشت وضم حبل احلاطب

حيث قابل لفظة منهم مبا هو مبتدأ، وهو لفظ بعضهم، وقوله تعاىل }منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون{ 
 له ال[ وقد يقع الظرف فيه موقع املبتدأ بتقدير موصوف، كقوله تعاىل }وما منا إ110]آل عمران: 

[ فالقوم قدر واملوصوف يف الظرف الثاين، وجعلوه مبتدأ والظرف األول 164مقام معلوم{ ]الصفات: 
خربا، وعكسه أوىل حبسب املع ى أي مجع منا دون ذلك، وما أحد منا إال له مقام معلوم لكن وقوع 

 االستعمال

هذا يف قوله }ومما رزقناهم  على أن من الناس رجاال كذا وكذا دون رجال يشهد هلم، وقد مر نبذ من
 ينفقون{ .

 )أقول( إذا أطبقوا على نصب ما بعد الظرف بعد دخول إن تعني كونه مبتدأ بال تكلف ملا

مر من جعل احلرف مبتدأ ميال مع املع ى، وإن كان الرضي نقله عن العالمة، ولو كانت من مبع ى بعض  
ة من احلروف فاألوىل أن يقال إن بعض الناس كنايمن النحاة كما يف غريه  ومل يقل به أحدكانت امسا، 

عن مع ى مفيد مثل منحصر ومنقسم إذا وقع يف حمل التقسيم، ومثل معلوم لكنه خيفى ويسرت لئال 
يفتضحوا، وقد جنح إليه القائل انه تفصيل معنوي ألنه تقدم ذكر املؤمنني مث ذكر الكافرين، مث عقب 

{ ظي حنو ومن الناس من يعجبك قوله }ومن الناس من يشرتيابملنافقني فصار نظري التفصيل اللف
[ فهو يف قوة تفصيل الناس إىل مؤمن وكافر ومنافق ولك أن حتمله على الثاين فاملع ى من 6]لقمان: 

خيتفي من املنافقني معلوم لنا ولوال أن من الكرم السرت عليه فضحناه فيكون مفيدا وملوحا إىل هتديدم 
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 ل:وقد أبرز هذا القائ
 وأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كلى الناس

 والتبعيض يكون للتعظيم وللتحقري وللتقليل وللتكثري، ولذا قيل املراد بكوهنم من الناس

أهنم ال صفة هلم متيزهم سوى صورة اإلنسانية أو املراد أن تلك تنايف اإلنسانية كما مر، وأما ما استشهدوا 
ن قوله }من املؤمنني رجال{ ليس مما حنن فيه ألن شهادة هللا للصادقني ابإلميان به، فال دليل فيه أل

مفيدة، وليست كجعلهم من الناس وكذا بيت احلماسة واآلية أما البيت، فألنه يريد أن األسود املعروفون 
قليل منهم  ابجلراءة من الرجال مع أن بعضهم كاهلشيم احملتطب، وكذا اآلية ملا قال: إن املؤمنني املتقني

من صدق وقع يف الذهن الرتدد يف أكثرهم فبينه وصيايت هلذا تتمة، وأما تقديرهم املوصوف يف الظرف 
الثاين، فألنه إمنا يقام مقام موصوفه إذا كان بعض اسم جمرور مبن أوىف قبله قال يف التسهيل يقام النعت 

كذلك   من جمرور مبن، أو يف وإذا مل يكنمقام املنعوت بظرف أو مجلة بشرط كون املنعوت نعض ما قبله 
مل يقم الظرف واجلملة مقامه اآل يف الشعر، فال حاجة ملا قيل من أن مناط الفائدة البعضية، ورده أبن 
البعضية أوضح من أن يفيد االخبار هبا أو أن مناطها الوجود أي أهنم موجودون بينهم، أو أهنم من 

ن منهم، أو املراد ابلناس املسلمون، ألنه حيث ورد يراد به ذلك، الناس ال من اجلن ألن النفاق ال يكو 
 (1)واملع ى أهنم يعدوهنم مسلمني أو أهنم". 

 

"الظرف هنا إلعتماده على املوصوف جيوز كون املرفوع بعده وهو ظلمات فاعال له كما -75 .75
 جواز كونه للنحاة يفجيوز أن يكون مبتدأ فيه خرب مقدم عليه ألنه نكرة خبالف ما إذ مل يعتمد فإن 

فاعال خالفا فعند سيبويه واجلمهور يتعني أنه مبتدأ هذا هو املراد ال أن الفاعلية هنا متعينة ابإلتفاق إذ 
من أهل العربية، ويف التسهيل اشرتط سيبويه مع االرتفاع كون املرفوع حداث وليس هذا  مل يقل به أحد

هور ه حكمه، ومل يتعرضوا له لظهوره. قوله: )واملشحمل تفصيله، وما بعد ظلمات مما عطف عليه حكم
أن سببه إخل املا ذكر أن حقيقة الرعد الصوت املسموع من السحاب بني سببه بناء على ما اشتهر بني 
احلكماء من أن الشمس إذا أشرقت عاى األرض اليابسة حللت منها أجزاء انرية خيالطها أجزاء أرضية 

 بخار ويتصاعدان معا إىل الطبقة الباردة فينعقد مثة سحااب وحيتقنفريكب منهما دخان، وخيتل  ابل
الدخان فيه، ويطلب الصعود إن بقي على طبعه احلار والنزول إن ثقل وبرد، وكيف كان ميزق السحاب 
بعنفه فيحدث منه الرعد، وقد تشتعل بشدة حرمته وحماكته انر المعة، وهي الربق إن لطفت والصاعقة 

ه يف حكمة العني وهلم فيه أقوال أخر غري مرضية كما أشار إليه يف الشفاء، وقوله إن غلظت كذا قرر 
اضطراب افتعال من الضوب أي ضرب بعضه بعضا، ولذا ف! ن! ره بقوله واصطكاكها ألنه يكون 
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مبع ى احلوكة العنيفة مطلقا ومنه أستعري االضطراب النفساين. قوله: " ذا حدته! الريح( أصل احلدو من 
اء، وهو غناء للعرب معروف تنش  به اإلبل، مث استعمل مبع ى السوق، وهو املراد هنا وفيه استعارة احلد

 مكنية حسنة لتشبيه السحاب إببل وركاب تساق وهو كثري يف كالم العرب كقول بعضهم:

 ركائب حتدوها الثمال زمامها بكف الصبا حىت أتيحت على جند

 الرعد ملك موكل ابلسحاب يسوقها كما يسوق احلاديويف احلديث كما رواه ابن جرير " 

( وقال احلكماء أيضا إن بعض الرايح كالشمال مربدة حلرارة السحاب، وحتدث فيه رعدا 1اإلبل( )
وبرقا قيل ما ذكره املصنف رمحه هللا تبع فيه الزخمشري، واحلكماء وال عربة به، والذي عليه التعويل كما 

حاديث الصحيحة من طرق خمتلفة يف السنن أن الرعد ملك، والربق خمراق قاله الطييب، ما ورد يف األ
 ( ، وعن ابن2من حديد أو من انر أو من نور يضرب به السحاب )

عباس رضي هللا عهما الرعد ملك يسوق السحاب ابلتسبيح وهو صوته، وورد " سبحان من يسئح 
يه إذا غضب وله عدة طرق، ورواايت ( وقيل الربق ضحكه، وقيل انر خترج من ف1الرعد حبمده " )

ذكرها السيوطي يف الدر املنثور وال شبهة يف صحته فرتكه خلرافات احلكماء مما ال يليق كما ذهب إليه 
بعض من كتب على هذا الكتاب، والقول أبن ما يف احلديث متثيالت مسخ لكالم النبوة نعم لك أن 

طر ئكة تتصرف فيها إبذن هللا وأمره كملك السحاب واملتقول األجرام العلوية وما يف اجلو موكل هبا مال
فإذا ساق السحاب، وقطعها حدث من تفريقها أصوات، وملعان نورية خمتلطة فتسبح مالئكتها فأهل 
هللا يسمعون تسبيحها معرضني عما سواه، واملتشبث ابذايل العقل يسمع حركاهتا ويرى ما حيدث من 

عاد إخل( قيل عليه إن للنحاة، واألدابء يف اإلشتقاق ثالثة مذاهب  إصطكاكها فتأمل. قوله: )من االرت
كون املشتق منه املصدر، وكونه مطلقا وكون الفعل من املصدر وبقية املشتقات من الفعل كاسم الفاعل، 
وأما اشتقاق املصدر من املصدر فلم يذهب إليه ذاهب على أنه لو قيل به؟ ، ن املزيد منه مأخوذا من 

عكسه كالذي حنن فيه فقيل إنه مل يرد أبنه أصله ظاهره ألن أصله الرعدة وإمنا أراد أن فيه مع ى  اجملرد ال
االضطراب، وهذا تسليم لإلعرتاض، وقيل إنه على ظاهره وأنه أراد أنه مشتق من اإلرتعاد فإن الزخمشري 

در من التقدير  االشتقاق كالققد يرد اجملرد إىل املزيد إذا كان املزيد أعرف، وأعرق يف املع ى املعترب يف
والوجه من املواجهة وهذا منع للسؤال، وقيل من فيه اتصالية واملراد أهنما من جنس واحد جيمعهما 
االشتقاق من الرعدة، وكذا قوله من برق الشيء بريقا وليس فيما ذكر ما يشفي الصدور فلك أن تقول 

له  الرعد وضمع ملا ذكر ملا فيه من اإلرتعاد وقد مهدإن مبناه على تعليل األوضاع اللغوية، واملع ى أن 
بذكر االضطراب وليس املراد أنه مأخوذ وال مشتق من االرتعاد كما فهموه فمن ابتدائية والتقدير مصوغ 
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 (1)من مادة دالة على االرتعاد". 
 

ض ا"للتوبيخ يف هذا وتعرض! له يف األول عكس املصنف رمحه هللا صنيعه تعريضا ابالعرت -76 .76
عليه وذهب بعض أرابب احلواشي إىل أنه لو كان القصد من هذه احلال تقييد احلكم كان املع ى ال هني 
عن اختاذ األنداد حال كوهنم جاهلني، وهو فاسد ألن العامل واجلاهل القادر على العلم سيان يف التكليف 

حلال مقيدة هذا على األخري مع أن ا وقيد اجلاهل ابملتمكن من العلم احرتازا عن الصيب واجملنون وإمنا فرع
على أي وجه كان، ألن العلم على الوجه األول مناط التكليف ألنه ال يكون إال عند كمال العقل 
فكأنه قال انتهوا عن الشرك حال وجود أهلية التكليف فحينئذ يصح مع ى مفهوم املخالفة، وهو أنه ال 

يس مناط خري ألنه قيد احلكم بتعلق العلم ابملفعول ولتكليف عليكم عند عدم األهلية خبالف الوجه األ
التكليف إمنا مناطه العلم فق  فعلى هذا ال يفيد التقييد مع ى صحيحا ابلنظر ملفهوم املخالفة ألنه 

 يؤدي إىل أنه ال هني عن الشرك عند عدم العلم أبن األنداد ال متاثله وهو ابطل

عندان التقييد على الوجهني للتوبيخ قلت: كأنه ملا كان مفهوم و  11وهو مبين على مذهب الشافعي يف 
التوبيخ معناه كما مر اإلنكار ملا يف الواقع ألنه ال ينبغي أشار العالمة إىل أنه جار يف األول ألن ما هم 
عليه من داينتهم بعبادة األصنام أمر منكر مناد على غاية جهلهم رمبخافة عقلهم وأما الثاين فمفعوله 

و عدم املماثلة أو عدم القدرة على مصنوعاته ليس مبنكر يف نفسه وإمنا قصد به إلزامهم املقدر وه
يه  احلجة، أو يقال إنه اقتصر على بيان التوبيخ فيه ألنه الراجح عنده املهتم بيانه ويعلم الثاين ابلقياس عل

جعل التوبيخ مشرتكا  مع ىكما يومئ إليه قوله آكد أبفعل التفضيل واملصنف رمحه هللا ملا رآه يؤول إليه 
بينهما توضيحا ملا يف الكشاف أو بياان ألنه غري متعني وأما ختصيصه ابلثاين وجعله مبنيا على مذهبه 
يف مفهوم املخالفة فليس بشيء ألن األول ليس جمرد العقل واإلدراك الذي هو مناط التكليف كما 

 قيدأكما قالوه كان البليد والغر األمحق غري تومهوه بل سالمة الفطرة وغاية الدهاء والذكاء فلو جعل
ففساده ظاهر ملن له أدىن بصرية. قوله: )واعلم أن مضمون اآليتني اخل(  مل يقل به أحدمكلف وهو مما 

هذا مأخوذ مما يف الكشاف إال أنه فيه جعله مقدمة لتفسري اآليتني واملصنف رمحه هللا جعله خامتة 
وفيه إشارة إىل أن املقصود من اآليتني أي من قوله أييها الناس إىل  وفذلكة ومراده بسطه ولكل وجهة،

هنا األمر ابلعبادة الدال عليه قوله اعبدوا، والنهي عن اختاذ الشريك للواحد القهار املستفاد من قوله ال 
ألنه يعلم و  جتعلوا اخل وأدرج النفي يف النهي لتقارب معنييهما وألنه املراد من النفي ألنه خرب مبع ى اإلالء

ابملقايسة عليه ويف عبارته إشارة إىل أن األمر والنهي صريح فيهما وعلة احلكم وهو السبب الداعي إليه 
ضي واملقتضي املستلزم له ليس بصريح وإمنا يعلم من ترتيب األمر على صفة الربوبية وتعليقه هبا فإنه يقت
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صفة  نف رمحه هللا: رتب األمر ابلعبادة علىعليتها وتقدمه رتبة وان أتخر يف الذكر، ولذا قال املص
ته الربوبية، واملراد ابلعلة يف قوله إشعارا أبهنا العلة لوجوهبا الدليل الدال على وجوهبا، وقوله مث بني ربوبي

اخل إشارة إىل قوله الذي خلقكم اخل وهو وصف للرب مبني له ومثبت له بطريق الربهان، وما حيتاجون 
يف تعيشهم وحياهتم من الرزق واألمور الضرورية كامللبس واملسكن واملأكل واملشرب إليه يف معاشهم أي 

وهو إشارة إىل قوله الذي جعل لكم األرض! فراشا اخل واملقلة بزنة اسم الفاعل من اتله إذا محله هي 
ن م األرض ألهنم عليها وهي حتملهم واملظلة بزنته من قوهلم أظله إذا جعل عليه ظلة وهي كالسقف ال

أظل مبع ى أقبل ودان كأنه ألقى ظله عليه كما توهم ألنه مع ى جمازي ال يلت! جتأ إليه مع ظهور احلقيقة 
 وهي مبينة يف اللغة واالسنعمال واملراد هبا السماء وقد

شاع هذا حىت صار حقيقة فيهما، ويف احلديث أي أرض تقلين ومساء تظلين وقوله واملطاعم اخل إشارة 
قوله وأنزل من السماء ماء اخل وأدخل املشرب يف املطعم فإنه يشمله كما يف قوله ومن مل  إىل ما تضمنه

يطعمه فإنه مين، وقوله فإن الثمرة أعم اخل إشارة إىل ما قاله الراغب من أن الثمرة ما حيمله الشجر مث 
م العمل لعم لكل ما يكتسب ويستفاد حىت قيل لكل نفع يصدر عن شيء هو مثرته، فيقال مثرة الع

فيشمل كل رزق من مكل ومثرب وملبس سواء كان من النبات كالقطن والكتان أم ال. قوله: )مث ملا  
 (1)كانت هذه". 

 

 "ومنها:-77 .77

 ومناخ انزلة كفيت+وفارس هنلت فتايت من مطاه وعلت

 واذا العذارى ابلدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت

 قمع العشار اجللتدارت أبرزاق العفاة مغالق تبدين من 

وهي قصيدة مشهورة ذكر بعضها يف احلماسة. قال املرزوقي: أنه عدد خصال اخلي! اجملموعة فيه بعد 
أن نبه على أنه ال يقوم مقامه أحد، والعذارى مجع عذراء وهي البك! وأصلها عذاري بتشديد الياء 

ى الياءين اال سرابيل مث حذفت إحدفالياء األوىل مبدلة من املدة قبل اهلمزة كما تبدل يف سرابل فيق
وقلبت الكسرة فتحة ختفيفا فانقلبت الياء ألفا يقول: إذا أبكاد الساء صربن على دخان الناو حىت صار  
ح كالقناع لوجهها لتأثري الربد فيها ومل تصرب على إدرال! القدور بعد هتيئتها ونصبها فسوت يف امللة بفت

ها به مال اللحم لتمكن احلاجة والضر منها وال جداب الزمان واشتداد امليم وهي الرماد قدر ما تعلل نفس
السنة على أهلها أحسنت وجوالبما إذا يف البيت بعده وخ  العذارى ابلذكر لفرط حيائهن وشدة 
انقباضهن ولتصوهنن عن كثري م  يبتذل فيه غريهن وجعل نصب القدور مفعول استعجلت على اجملاز 
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 املراد استعجلت غريها بنصب القدور أو يف نصبها فحذف وتقنعت من القناع والسعة وجيوز أن يكودال
وهو ما يسرت؟ الرأس، ومل! ف فعل ماض من امللة ابلفتح ومعناه ظاهر، وقد قرره يف الكش! ، مبا ال 
مزيد عل! ميا والشاهد يف قوله تقنعت إبفراد ضمري العذارى واستشهد له دون اجلمع ألنه احملتاج لإلثب! 

 الال

جلري ذلك على الظاهر كما أشار إليه واإلفراد على أتويل اجلماعة واملع ى مجاعة أزواج مطهرة ألن أكثر 
خصوصا يف مجع العاقالت القلة أو الكثرة فعلن وحنوه ومجاعة لفظ مفرد وان كان معناه اجلمع. قوله: 

يد بن ويف الكشاف وقرأ ز )ومطهرة بتشديد الطاء اخل( معطوف على مطهرات يف قوله وقرى مطهرات 
علي مطهرات وقرأ عبيد بن عمري مطهرة مبع ى متطهرة، ويف كالم بعض العرب ما أحوجين إىل بيت هللا 
فأطهر به أطهرة أي فأتطهر به تطهرة فهو يف هذه القراءة بتشديد الطاء املفتوحة وبعدها هاء مكسورة 

لما بعد قلبها والفعل أطهر وأصله تطهر ف مشددة أيضا وأصله متطهرة فأدغمت الطاء فيه يف الطاء
أدغمت التاء يف الطاء اجتلبت مهزة الوصل واملصدر اطهرة بفتح الطاء وضم اهلاء املشددتني وأصله 
تطهرة فأدغم واجتلبت له مهزة الوصل وهو معروف يف كتب الصرف. قوله: )والزوج يقال للذكر واألنثى 

معا واملراد األول واألفصح ما ذكر ويقال: زوجة يف الناس يف  اخل( ويكون أيضا ألحد املزدوجني وهلما
لغة قليلة، وقوله أبلغ من البالغة ال من املبالغة وان صح وهو دفع ملا يلوح يف ابدي النظر من أن تلك 
أبلغ منها إلشعارها أبن الطهارة ذاتية ال بفعل الغري ألن املطهر هو هللا وال يكون ذلك إال خبلق الطهارة 

 عظيمة وما يفعله العظيم عظيم كما قيل:ال

 على قدر أهل العزم أتيت العزائم

 قوله: )فإن قيل اخل( يعين أنه يكفي يف صحة اإلطالق االشرتاك يف بعض الصفات ولو

يف الصورة فإهنا من الصفات أيضا وقد قيل: عليه أنه مبين على أن فقد فوائد الشيء ولوازمه تستلزم 
 مله والقول أبن تسمية نعم اجلنة أبمساء نعم الدنيا على سبيل اجملاز واالستعارة رفع حقيقته وال وجه ل

من أهل اللغة والعربية وقوله ال تشاركها يف متام حقيقتها غري مسلم أيضا مع أنه خمالف ملا  يقل به أحد
الق اسم طقدمه من قوله إن التشابه بينهما حاصل يف الصورة اليت هي مناط االسم فإنه صريح يف أن إ

الثمار على أمثاهلا من الفواكه املطعومة حقيقة وهذا خمالف له وقد وقع ما يشبه هذا لبعضهم حيث 
قال: اعلم أن أمور اآلخرة ليست كما يزعم اجلهال فأنكر عليه غاية النكري حىت جرهم ذلك إىل التكفري 

لبشر بهة فيه كما أشار إليه سيد ا)قلت( كون أمور اآلخرة ليست كأمور الدنيا من مجيع الوجوه مما ال ش
صلى هللا عليه وسلم بقوله: " ما ال عني رأت وال أذن مسعت( مث إنه إذا أشبه شيء شيئا حبسب الصورة 

 واملنافع إال أن بينه وبيته

تفاوات عظيما يف اللذة واجلرم والبقاء وغري ذلك فإذا رآه من مل يره قبله ومل يعرف له امسا فأطلق عليه 
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يشاهبه قبل أن يعرف التفاوت حق معرفته هل يقال إن ذلك اإلطالق حقيقة نظرا للصورة  اسم ما
 (1)وظاهر احلال أم ال نظرا للواقع، فالظاهر أنه حقيقة عند". 

 

"جتوز به عن املعاينة جبامع الظهور فيهما، وقال الراغب رمحه هللا: أنه يقال لظهور الشيء -78 .78
مع إما للبصر فنحو رأيته جهارا وأران هللا جهرة واما للسمع فكقوله إبفراط حاسة البصر أو حاسة الس

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا كان حاال من الفاعل فمعناه معاينني وإذا كان من املفعول 
فمعناه ظاهر. قوله: )وقرئ جهرة ابلفتح( أي بفتح اهلاء قال ابن جين: يف احملتسب قرأ سهل بن شعيب 

جهرة وزهرة يف كل موضحع حمركا ومذهب أصحابنا يف كل حرف حلق ساكن بعد فتح ال السهمي 
حيرك إال على أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر، ومذهب الكوفيني أنه جيوز حتريك الثاين لكونه 

جري شحرفا حلقيا قياسا مطردا كالبحر والبحر وما أرى احلق إال معهم وكذا مسعته من عقيل ومسعت ال
يقول: إات حمموم بفتح احلاء وقالوا اللحم يريدون اللحم وقالوا: سار حنوه بفتح احلاء ولو كانت الفتحة 
أصلية ما صحت الالم أصال انتهى. وظاهر كالم املصنف رمحه هللا على األول فإنه يقتضي أنه لغة فيه 

رمها سبعون اخل( وفيه قوالن ذكال قياس وقوله: فتكون حاال أي من الفاعل. قوله: )والقائلون هم ال
اإلمام. األول أن هذا كان بعد أن كلف عبدة العجل ابلقتل بعد رجوع موسى عليه الصالة والسالم 
من الطور وحتريق عجلهم وقد اختار منهم سبعني خرجوا معه إىل الطور، والثاين أنه كان بعد القتل وتوبة 

املقاصد  ال معه فلما ذهبوا معه قالوا له ذلك وما يف شرحبين إسرائيل وقد أمره هللا أن أييت بسبعني رج
وصا من أئمة املفسرين لكن قوله لن نؤمن صريح فيه خص مل يقل به أحدمن أن القائلني ليسوا مؤمنني 

 على التفسري الثاين فتأمل واختلفوا يف سبب اختيارهم ووقته فقيل: كان حني خرج إىل امليقات ليشاهدوا
 وا به وهذا هوما هو عليه وخيرب 

امليقات األول، وقيل: إنه اختارهم بعد األول ليعتذروا من ذلك وكالم املصنف رمحه هللا جممل فيه. قوله: 
)لفرط العناد والتعنت اخل( التعنت سؤال ما ال يليق وجعل الرؤية مستحيلة ال ألهنا يف ذاهتا كذلك بل 

ذه هو مستحيل وهو رد للمعتزلة يف استدالهلم هبألهنم طلبوها من جهة على ما اعتادوا إبحاطة البصر و 
اآلية على استحالة الرؤية مطلقا ويدل على ذلك عقاهبم وقوهلم اإلتيان بلن لتقوية النفي وأتكيد ولو 
جعل مع ى وأنتم تنظرون مبع ى تنظرون إىل اجلهات لرتوة لريب هذا تربية اتمة. قوله: )فإهنم ظنوا أن هللا 

ل عتزلة إذ استدلوا هبا على استحالة الرؤية للتكفري بطلبها ألن التكفري ليس هلذا باخل( هذا رد على امل
ملا يف طلبها من اإلشعار ابلتجسيم وتعليقهم اإلميان مبا ال يكون وكون الرؤية واقعة يف الدنيا لبعض 

اإلمكان و  األنبياء عليهم الصالة والسالم كما يف املعراج مذهب كثري من السلف، واخلالف يف الوقوع
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مبسوط يف الكالم وقد مر تفسري الصاعقة وأهنا قصفة شديدة وتطلق على النار اليت معها وأما إطالقها 
على جنود املالئكة عليهم السالم فجازوا احلسيس صوت من مير بقربك وال تراه وقوله: ما أصابكم 

أثرها من  على غريه املرئيتقدير للمفعول، وما أصاهبم هو الصاعقة فعلى املع ى األول هي مرئية و 
مقدمات اهلالك وبسبب الصاعقة متعلق مبوتكم والبعث كما يطلق على اإلحياء يطلق على إيقاظ 
النائم وارسال الشخ  فلذلك قيدها. قوله: )نعمة البعث اخل( يعين املراد ابلنعمة اإلحياء أو نعمة 

 أنه مة أو البعث وقوله: ملا اخل إشارة إىلاإلميان اليت كفروها بقوهلم لن نؤمن اخل وما معطوف على نع
 على الثاين تعليل ألخذ الصاعقة ويصح تعلقه ابألول ابلتأويل. قوله: )يف التيه اخل )ألهنم ملا أمروا بقتال
اجلبارين وامتنعوا واتلوا اذهب أنت وربك فقاتال ابتالهم هللا ابلتيه أربعني سنة كما سيأيت ولكن لطف 

حدة غمام واملن والسلوى والرتجنبني ابلتاء الفوقية املثناة والراء املهملة واجليم والباء املو هللا هبم إبظالل ال
 والياء والنون لفظ يوانين استعمله األطباء وفسرو. بطل يقع على بعض النبات ويف الدر املصون أنه

اانة أو يستوي فيه يقال: طرجنبني ابلطاء، والسماين بضم السني وختفيف امليم والنون والقصر واحده مس
الواحد واجلمع طائر معروف وقيل: السلوى ضرب من العسل وقال ابن عطية: أنه غل  وخطئ فيه 
ألنه ورد يف شهر العرب ون  عليه أئمة اللغة، وقوله: إىل الطلوع أي طلوع الشمس. قوله: )على إرادة 

 (1) الظلم على". القول اخل( أي قلنا هلم كلوا اخل ووجه االختصار أنه ملا قصر مع ى
 

[ 187"حيث ال ميكن أن يكون لل  ل حنو: }فاآلن ابشروهن{ ]سورة البقرة، اآلية: -79 .79
 إذ األمر ن  يف االستقبال وادعى بضهم إعرابه لقوله:

 كأهنما يأليئ مل يتغريا

ا بين ذيريد من اآلن فجره وهر حيتمل البناء على الكسر وهو معرفة لتضمنه مع ى أل التعريفية كسحر ول
وأما املذكورة فهي زائدة وفيه قول آخر والكالم مبسوط فيه يف العربية، وقوله: أي حبقيقة وصف البقرة 
أي أن احلق هنا مبع ى احلقيقة وهي إما حقيقة الوصف والبيان التام الذي حتققنا به البقرة ال املقابل 

ا، وقال أبو ة نفسها لبيان مشخصاهتللباطل حىت يتضمن أن ما جاء به جتل كان ابطال أو حقيقة البقر 
حيان رمحه هللا: جئت مبع ى نطقت ابحلق الذي ال إشكال فيه وقيل احلق مبع ى األمر املقضي أو الالزم 
وقراءة مد اآلن ابالستفهام التقريري إشارة إىل استبطائه وانتظارهم له، وهذه مع إثبات واو قالوا وحذفها  

ر اخل( قيل: إهنا فاء فصيحة عاطفة على حمذوف مثل فضرب كما يف البحر. قوله: )فيه اختصا
فانفجرت، ورد أبن االختصار لظهور املراد ال إلنباء الفاء عنه ولذا قيل: فيه اختصار، ومل يقل يتعلق 
مبحذوف إشارة إىل أنه ليس من قبيل الفاء الفصيحة ألن شرطها أن يكون احملذوف سببا للمذكور 
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 بل األمر به وليس بشيء ألنه متوقف عليه ومثله يعد من األسباب وال والتحصيل ليس سببأ للذبح
ينافيه كون األمر سببا آخر وهو ظاهر. قوله: )لتطويلهم وكثرة مراجعاهتم اخل )إشارة إىل نكتة التعبري 
بكاد هنا، والع! سجلة بكسر العني وسكون اجليم الفتية من البقر والغيضة ابلغني والضاد املعجمتني 

واسع فيه أشجار، وقوله: اليتيم وأمه هو الصحيح ووقع يف حبضها حتريفات تكلف بعضهم  مرعى
لتوجيهها ما ال حاجة إليه وملء جلدها وقع يف نسخة مسكها بفتح فسكون وهو مبعناه، ويكرب! فتح 

لى ع الباء يف السن، وشبت صارت شابة. قوله: )وكاد من أفعال املقاربة اخل( كاد موضوعة! قاربة ائخرب
سبيل حصول القرب ال على رجاث وهو حنر حمض بقرب خربها وخربها ال يكون إال مضارعا إال على 

 احلال لتأكيد القرب واختلف فيها

فقيل: هي يف اإلثبات نفي ويف النفي إثبات وأنه إذا قيل: كاد زيد خيرج فمعناه ما خرج وهو فاسد ألن 
أمر عقلي خارج عن مدلوله، ولو صح ما قاله لكان قارب معناها مقاربة اخلروج وهو مثبت وأما عدمه ف

ل على وقيل: هي يف اإلثبات إثبات ويف النفي املاضي إثبات ويف املستقب ومل يقل به أحدوحنوه كذلك 
قياس األفعال متسكا هبذه اآلية، ورد أبن املع ى وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا وفعلهم بعد ذلك مستفاد 

فالصحيح أهنا يف اإلثبات والنفي كغريها من األفعال، وللشيخ عبد القاهر هنا كالم  من قوله فذحبوها
لطيف سيأيت تفصيله يف سورة النور. فوله: )وال ينايف قوله وما كادوا يفعلون اخل( قيل: فيه إشكال ألن 

ل فال مالظاهر أن قوله وما كادوا يفعلون حال من فاعل فذحبوها فتجب مقارنة مضمونة ملضمون العا
يصح القول ابختالف وقتيهما، واجلواب أهنم صرحوا أبنه قد يقيد ابملاضي فإن كان مثبتا قرن بقد لتقربه 
منه وإن كان منفيا مل يقرن هبا ألن األصل استمرار النفي فيفيد املقارنة، وهذا ال يدفع السؤال ألن عدم 

ذي ينبغي أن ره سوى التطويل بال طائل فالمقاربة الفعل ال يتصور مقارنته للفعل هنا فال حمصل ملا ذك
يعول عليه أن قوهلم مل يكد يفعل كذا كناية عن تعسره وثقله عليهم وتربمهم به كما يدل عليه كثرة 
سؤاهلم ومراجعتهم وهو مستمر ابق قال ابن مالك رمحه هللا يف شرح التسهيل: قد يقول القائل مل يكد 

هولة وهو خالف الظاهر الذي وضمع له اللفظ ويف التسهيل، زيد يفعل ومراده أنه فعل بعسر ال بس
وأتيت كاد إعالما بوقوع الفعل عسريا ولبعضهم هنا كالم حمتل طويل الذيل. قوله: )خطاب اجلمع لوقوع 
القتل فيهم اخل( وإذ قتلتم نفسا معطوف على إذ قال موسى ونفسا مبع ى شخصا حقيقة، وقيل: إنه 

سم املقتول عاميل بن شراحيل وقوله: لوجود القتل فيهم إشارة إىل أنه جماز جمازا وبتقدير ذا نفس وا
حيث أسند إىل الكل ما صدر من البعض كما صرح به الزخمشرقي يف سورة مرمي يف قوله تعاىل: }ويقول 

[ قال ملا كانت هذه املقالة موجودة 66اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا{ ]سورة مرمي، اآلية: 
من جنسهم صح إسنادها إىل مجيعهم كما يقولون بنو فالن قتلوا فالان وإمنا القاتل رجل منهم  فيمن هو
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 (1)لكن قال بعضهم: ال حيسن إسناد فعل أو قول صدر عن البعض إىل الكل". 
 

"فإن منعتم اخل بيان الرتباط اآلية مبا قبلها وأورد عليه أنه يقتضي أهنا من تتمة الكالم -80 .80
اجد وهو قول ضعيف والذي وردت به األحاديث أهنا نزلت مستقلة بسبب آخر اختلفت فيمن منع املس

فيه الرواايت على سمسة أوجه ذكرت يف أسباب النزول، وفيه نظر ألهنا وان كان لنزوهلا سبب آخر ال 
 مينع ذكر مناسبتها ملا قبلها وفرق بني املناسبة وسبب النزول.

هكذا يف احلديث الصحيح: " جعلت يل األرض مسجدا قوله: )فقد جعلت لكم األرض مسجدا( 
وطهورا( . قال القاضي عياض رمحه هللا هذا من خصائ  هذه األمة ألن من قبلنا كانوا ال يصلون إال 
يف موضع يتيقنون طهارته وحنن خصحصنا جبواز الصالة يف مجيع األرض إال ما تيقنا جناسته، وقال 

يحت  به نبيهء! فه وكانت األنبياء عليهم الصالة والسالم قبل إمنا أبالقرطيب رمحه هللا. هذا مما خ  هللا
هلم الصالة يف مواضع خمصوصة كالبيع والكنائس وقال الزركشي رمحه هللا يف كتاب املساجد الظاهر من 
نظمهما يف قرن ما قال بعض شراح البخاري إن املخصوص به اجملموع وهو ابختصاص أحد جزأيه وهو  

هورا وأما كوهنا مسجدا فلم أيت يف أثر أنه منع منه غريه وقد كان عيسى عليه الصالة كون األرض ط
والسالم يسيح يف األرض! ويصلي حيث أدركته الصالة فكأنه عليه الصالة والسالم قال جعلت يل 
األرض مسجدا وطهورا وجعلت لغريي مسجدا إال طهورا، ولك أن تقول إن غريه عليه الصالة والسالم 

بح له الصالة يف غري البيع والكنائس من غري ضرورة فال يرد صالة عيسى عليه الصالة والسالم يف مل ي
أسفاره، وقوله: إن تصلوا يف املسجد احلرام أو األقصى ذكر األقصى على سبيل الفرض وقد وقع بعده 

رام وال وجه لذكر حلصلى هللا عليه وسلم فهو من اإلخبار ابملغيبات وقيل األوىل االقتصار على املسجد ا
األقصى. قوله: )ففي أي مكان اخل( يعين أن أينما ظرف الزم الظرفية وليس مفعول تولوا فيكون مبع ى 

 أيف جهة تولوا حىت يكون منافيا لوجوب التوجه للقبلة فيحمل

تاج حي على صالة املسافر على الراحلة أو على من اشتبهت عليه القبلة وأن تولوا منزل منزلة الالزم فال
إىل حذف مفعوليه وتقدير فأينما تولوا وجوهكم شطر املسجد احلرام، والتولية الصرف من جهة إىل 
أخرى ومث مبين على الفتح اسم إشارة للمكان كهناك، ووجه هللا إما مبع ى جهته اليت ارتضاها للتوجه 

ذلك عبادتكم وإمنا أول بإليها وأمر هبا وهي القبلة أو مبع ى ذاته كما مر أي فهو حاضر مطلع على 
لتنزهه عن املكان واجلهة وقوله: فإحاطته ابألشياء أي بقدرته أو برمحته فإسناد السعة إليه جماز مبع ى 
اإلحاطة املذكورة وقوله يف األماكن كلها الربطة مبا قبله. قوله: )وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما 

أينما ظرف كما يف الوجه الذي قبله واملع ى يف أي مكان أهنا نزلت يف صالة املسافر على الراحلة( و 
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فعلتم أي تولية ألن حذف املفعول به يفيد العموم ال أن املع ى إىل أي جهة تولوا وأينما مفعول به على 
 القول من أهل العربية كما صرح به النحرير وكذا يف مل يقل به أحدما شاع يف االستعمال كما توهم فإنه 

ا يف حق من اشتبهت عليه القبلة فيصلي إىل أي جهة أدى إليها اجتهاده واملسألة مع لزوم اآلخر يف أهن
اإلعادة وعدمها مفصلة يف الفروع، واملراد ابلتدارك اإلعادة وكوهنا توطئة لنسخ القبلة ظاهر ال نه إذا  

يف جهة إذ  سكان حميطا بكل جهة فله أن يرتضي ما شاء منها وتبديل التوجيه إليه يدل على أنه لي
لو كان لوجب التوجه هلا، وقيل: هذا أصح األقوال ألنه روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أهنا نزلت 
ملا قال اليهود: " ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها " وفيه نظر. قوله: )نزلت ملا قال اليهود خل( يف 

ال الذين تقل مل يسبق ذكر املشركني كما قبعض احلواشي فالضمري راجع إىل الثالثة لسبق ذكرهم وال 
ال يعلمون، وقرأ اجلمهور ابلواو وقرأ ابن عامر برتكها على االستئناف واستحسنوا عطفها على اجلملة 
اليت قبلها لبعد الوجوه املذكورة هنا، وإمنا قال على مفهوم قوله: ومن أظلم ألهنا استفهامية إنشائية امسية 

هنا مؤولة بفعلية خربية أي ظلم الذين منعوا ظلما عظيما وقالوا أيضا اختذ هللا وهذه خربية فأشار إىل أ
ولدا فإن االستفهام ليس مقصودا حقيقته ومنه علم وجه عطف تلك اجلملة على ما قبلها أيضا ولذا 
حسن ترك الواو ولو جعله من عطف القصة مل حيتج إىل أتويل كما مر واالستئناف بياين كأنه قيل: 

 عدد من بعدما

 (1)تبائحهم هل انقطع خي  إسهاهبم يف االفرتاء على هللا". 
 

"كأنه أراد وقت واحد من األول وهو وقت اثلثها، وأنت خبري أبن تركيب عديله توصيفي -81 .81
فجعله إضافيا خالف الظاهر كما ال خيفى، والظاهر يف توجيه كالمه هو أنه أراد والثالثة األخرية يف 

لث األول أعين وقت السؤال عن اخلمر وامليسر كما هو الواقع على ما ذكره وقت واحد هو وقت اث
املفسرون، فقوله يف وقت واحد وإن كان عاما حبسب املفهوم لكنه أراد به ذلك الفرد اخلاص تعويال 
على الواقع واعتمادا على ظهور املراد كما هو دأبه يف أمثاله وإن كان صاحب الكشاف مل يعتمد عليه 

قرينة واضحة دالة على أن املراد ابلوقت الواحد ما ذكرانه حيث قال كأنه قيل: جيمعون اخل كما ونصب 
ال خيفى، ومن البني أنه ال داللة يف كالمه على أن ذلك الوقت الواحد أي وقت الثالثة األخرية مباين 

 لكل واحد من أوقات األول حىت ال ميكن محله عليه، وقوله:

يف الذكر دون الوقت على أنه ميكن أن يقال: إن يف قوله فلذلك ذكرها أي ذكر  مث هبا ثالاث للرتاخي
الثالثة األخرية حبرف اجلمع إشارة إىل ما ذكره ألن ذكر أوهلا حبرف يفيد اجلمع بينه وبني ما هو عطف 
ئل اعليه يقتضي وحدة وقتهما واال لكاان سؤالني مبتدأين كما ال خيفى )أقول( هذا الذي حناه هذا الق

                                         
 2/226وكفاية الراضي حاشيه الشهاب علي تفسري البيضاوي =عنايه القاضي  (1)



89 

 

[ 215مأخوذ من قول العالمة يف شرح الكشاف يعين: }يسألونك ماذا ينفقون{ ]سورة البقرة، اآلية: 
[ }يسألونك عن اخلمر وامليسر{ ]سورة 217}يسألونك عن الشهر احلرام{ ]سورة البقرة، اآلية: 

[ 220: اآلية [ }ويسألونك ماذا ينفقون{ }ويسألونك عن اليتامى{ ]سورة البقرة،219البقرة، اآلية: 
ويسألونك عن احمليض فالثالثة األخرية اليت فيها الواو مجعت مع األخري مما ليس فيه الواو وهو قوله: 
يسألونك عن اخلمر وامليسر فقد فرقت بني الثالثة ومجعت بني األربعة فلذلك قال جيمعون لك بني 

دفع. مث إىل أن السؤال عليه ابق مل ينالسؤال عن اخلمر وامليسر اخل ومل يرتضه الشارح النحرير، وأشار 
اعلم أنه ال غبار على كالم الكشاف ألنه سأل عن العطف ثالث مرات والعطف إذا ثلث بني اجلمل 
اقتضى أربع مجل ضرورة وقد عدها أربعا فكيف يقال: إنه وهم وأما كالم املصنف رمحه هللا فإنه صرح 

ثة بل ه مل ير أن العاطف األول عاطف على اثلث الثالابحتاد الوقت يف ثالثة فورد السؤال عليه فلعل
عطف جمموع األسئلة املتحدة الوقت على األسئلة املختلفة فيه عطف القصة على القصة، أو يقال: 
إنه الحظ أن السؤال عن اإلنفاق قد تقدم فلم بعده معها واألول أوىل وما ذكره هؤالء تكلف ال طائل 

ه لسؤال املدقق يف الكشف مع تشنيع صاحب االنتصاف فتأمل. مث إن وجحتته ولذا مل يلتفت إىل هذا ا
العطف والرتك ما يف االنتصاف، وهو أن أول املعطوفات عني األول يف اجملردة لكنه أوال أجيب ابملصرف 
األهم وان كان املسؤول عنه املنفق مث أعيد ليذكر املسؤول عنه صرحيا وهو العفو الفاضل عن حاجته 

 ه لريتب  ابألول، والسؤال عن اليتامى ملا كان له مناسبة مع النفقة ابعتبار أهنم إذا خالطوهمفتعني عطف
أنفقوا عليهم عطفه على ما قبله، وملا كانوا اعتزلوا عن خمالطة اليتامى انسب ذكر اعتزال احليض ألنه 

بينها كمال  ألول وجدتهو الالئق ابالعتزال فلذا عطفه الرتباطه مبا قبله، وإذا نظرت إىل األسئلة ا
املناسبة إذ املسؤول عنه النفقة والقتال واخلمر فذكرت مرسلة متعاطفة وهذا من بدائع البيان، فإن قيل: 
الوجه الذي ذكره املصنف تبعا للكشاف ما وجهه إذ يكفي فيه اجتماع اجلمل يف الوقوع مع وجود 

ي ة ال تفيد املعية وكون احتاد الوقت يقتضاجلامع سواء كانت يف وقت واحد أوال مع أن الواو العاطف
تدأ من أهل املعاين، قيل: املراد أنه ملا كان كل منها سؤاال مب مل يقل به أحدالعطف وعدمه يقتضي تركه 

من غري تعلق ابآلخر وال مقارنة معه مل يقصد إىل مجعها بل أخرب عن كل على حدة بل جيوز أن يكون 
خبالف السؤاالت األخر حيث وقعت يف وقت واحد عرفا كشهر   اإلخبار عن هذا قبل وقوع اآلخر

كذا ويوم كذا مثال فقصد إىل مجعها وهذا عندي ال يسمن وال يغين من جوع فال بد من حتقيقه على 
 وجه آخر ولعله يتيسر هلا

لطبع. ا وقوله: نفرة أي ألجل النفرة، وقوله: إشعارا أبنه العلة أي علة املنع منه أنه مؤذ ملوث ينفر عنه
قوله: )تكيد للحكم وبيان لغايته اخل )ألن غايته االغتسال مطلقا يف مذهب املصنف رمحه هللا فلما أفاد 
بيان غاية مل تعلم مما قبله صح عطفه ألنه ليس جملرد التأكيد، وما قيل: من أن التأكيد ال يعطف وإن 
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 (1)شريئ مناسب لصيغة".  الغاية معلومة مما قبله وهم وفسروا التطهري ابلغسل ألنه مع ى
 

"جائز دون بيان التخصي  عتد أكثر احلنفية، واألمر لو كان لإلابحة ال يلغو معه طاب -82 .82
إذا كان مبع ى حل ألنه يصري املع ى أبيح لكم ما أبيح هنا ألن مناط الفائدة القيد وهو العدد املذكور، 

 رجله: أن يتحرج من الذنوب أي يبعد وخيوقيل: إنه للوجوب أي وجوب االقتصار على هذا العدد، وقو 

منها يقال حترج إذا فعل ما خيرج به من اإلمث واحلرج وقوله: }فخافوا{ اخل مل يقل لقبحها كما يف 
الكشاف إليهامه االعتزال والقول ابحلسن والقبح العقليني وان احتمل الشرعي، والوجه الثالث أبعدها، 

طه كما أشار إليه، وفظريه ما إذا داوم على الصالة من ال يزكي ولذا أخره ولكن قرينة احلال توضح رب
يقول له إن خفت اإلمث من ترك الصالة فخف ترك الزكاة، ويتامى مجع يتيمة، وأصله يتائم، وال كالم 

 فيه وتركه املصنف رمحه هللا هنا اكتفاء مبا مر.

 لب يف غري العقالء،قوله: )وإمنا عرب عنهن مبا ذهااب إىل الصفة اخل( ما ختت  أو تغ

وهو فيما إذا أريد الذات أما إذا أريد الوصف فال كما تقول ما زيد يف االستفهام، أي أفاضل أم كرمي 
وكرم ما شئت من الرجال، يعين الكرمي أو اللثيم وحنو.، كما ذهب إليه العالمة والسكاكي وغريمها وان 

جها، ر والثيب، أو ما ال حرج وال تضييق يف تزو أنكره بعضهم واملراد ابلوصف هنا ما أريد مث من البك
وقد خفي مع ى الذهاب إىل مع ى الصفة هنا على من قال: املراد الوصف املأخوذ من املذكور بعدما إذ 
مع ى ما طاب الطيب، وهو صادق على العاقل وغريه، والسؤال ال يسق  به وقوله: }أو ما ملكت 

يه أظهر، بيعه وشرائه، واملبيع كثره ما ال يعقل كان التعبري مبا فأميانكم{ ذهااب للوصف ولكون اململوك ل
وقوله: وقرئ }تقسطوا{ اخل قس  يقس  قسوطا جار ومنه قوله تعاىل: }وأما القاسطون فكانوا جلهنم 

ا[ وأقس  يقس  ضده مبع ى عدل ومنه قوله تعاىل: }إن هللا حيب  5حطبا{ ]سورة اجلن، اآلية: 
[ فإن قرئ من الثالثي فال مزيدة وهو ظاهر. قوله: )معدولة عن 42ائدة، اآلية: املقسطني{ ]سورة امل

أعداد مكررة اخل( هذه الصيغ ممنوعة من الصرف على الصحيح وجوز الفراء صرفها ويف سبب منعها 
أقوال. أحدها: مذهب سيبويه واخلليل أنه العدل والوصف، وأورد عليه أن أمساء العدد الوصفية فيها 

وهي ال متنع الصرف، وأجيب أبهنا وان عرضت يف أصلها فهي نقلت عنها بعد مالحظة عارضة 
 الوصف العارض! فكان أصليا يف هذه دون أصلها وفيه نظر.

 الثاين: قول الفراء إهنا منعت للعدل والتعريف بنية األلف والالم ولذا مل جتز إضافتها

 وال دخول أل عليها.

 اثنني وثالثة ثالثة فعدلت عن ألفاظ العدد وعن املؤنثالثالث: أهنا معدولة عن اثنني 
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إىل املذكر ففيها عدالن: ومها سببان، والرإبع أنه مكرر العدل ألنه عدل عن لفظ اثنني، ومعنا. ألهنا 
 ال تستعمل يف موضح يستعمل فيه إذ ال تلي العوامل وإمنا تقع بعد مجع مع ى إما

وامل، وأن تضاف وقوله وقيل لتكرير العدل هو مذهب خربا أو حاال أو وصفا، وشذ أن تلي الع
 من النحاة، وليس من املذاهب األربعة يف شيء، وأجيب مل يقل به أحدالزخمشري، ورده أبو حيان أبنه 

ولو قال ال  ،مل يقل به أحدأبنه املذهب الرابع، وهو منقول عن ابن السراج، فال وجه لقول أيب حيان 
وزن رمحه هللا لضعفه من غري بيان لوجهه وتكراره خبروجه عن وزنه وافراده ب نظري له صح، وأشار املصنف

آخر مكرر معناه، وعرب عن العدل يف املع ى بعدهلا عن تكرارها، وقريب منه ما ذكره النحرير. قوله: 
)منصوبة على احلال من فاعل طاب( وهو ضمري ما، ويعلم منه جواز احلالية منها، وقد مر أنه ال يباشر 
العوامل وال يضاف، ومل يسمع من العرب إدخال األلف والالم عليه، كما صرح به أبو حيان رمحه هللا 
وخطأ الزخمشري يف قوله: تنكح املث ى والثالث والرابع، ولذا قال النحرير إنه ال بد للزخمشري من إثباته 

كون عنده ه معرفة، فال يواالستشهاد عليه، والقول أبنه غفلة غفلة، وهلذا ذهب بعض النحاة إىل أن
حاال، وقوله: بني هذه األعداد أي بعضها ال جمموعها، واملراد املعدودات وذروا اجلمع أي اتركوا اجلمع 
بني النعحماءاحلرائر، واملقنع ما يقنع، ويكتفي به وهو بفتح امليم مصدر، ومبع ى الرضا أريد به املرضي، 

 ع وشهود مقنع، وقدم تقدير اختاروا على انكحوا مع أنهويستوي فيه الواحد وغريه، فيقال شاهد مقن
املتبادر مما قبله لداللته على جواز العزوبة فتأمل، وقوله: }أو ما ملكت أميانكم{ إشارة إىل أن اخلطاب 
لألحرار ألن العبد ال حيل له أكثر من اثنتني. قوله: )ومعناها اإلذن لكل انكح اخل( قال الزخمشري 

 (1)فإن". 
 

الكشاف كتابة فقيل: لو مل يذكر الواو هنا ال التبس ابلصفة لشيئا وهذا خمالف ملذهبه "-83 .83
 يف جواز إدخال الواو بني الصفة وموصوفها،

فلذلك جوز هنا إدخال الواو يف املضارع إذا وقع حاال وان خالف النحاة، وقال فخر املشايخ: إنه قد 
[ فإن قيل: مل ال 44ون أنفسكم{ ]سورة البقرة، اآلية: جيامع الواو كقوله: }أأتمرون الناس ابلرب وتنس

جيوز تقدير وأنتم تنسون أنفسكم فتكون اجلملة امسية قيل: ال يستقيم، هذا فيما حنن بصدده إال على 
أ التعسف أبن يقال: أصله وهللا جيعل فيه خريا، مث حذف املبتدأ وأظهر فاعل جيعل ورد أبنه بتقدير املبتد

هر موقع املضمر، إذا قدروا هلل جيعل، وأما االعتذار أبنه أتى ابلواو لئال يلتبس ابلصفة غايته وقوع املظ
فليس بشيء ألنه إذا كان مذهب املصنف امتناع الواو يف احلال وجوازها يف الصفة توكيدا للصوقها كان 

على املضارع  لدخول الواو اباللتباس أوىل بعدم االلتباس فتحصل يف املسألة ثالثة مذاهب، منع الدخو 
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إال بتقدير مبتدأ وجوازه مطلقا والتفصيل أبنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام حسن واال فال وال خيفى أن 
تقدير املبتدأ هنا خالف الظاهر، وما ذكره ال يرفع التعسف، وقوله: أصلح دينا أي من جهة الدين 

اجلمع  يعين أنه من وضع املفرد مكانويصح أن يكون دينا مقابل اآلخرة. قوله: )مجع الضمري ألنه اخل( 
وهو كثري حيث يراد اجلنس، وعدم التعيني وأما كونه يقال هو زوج ومها زوجان فشيء آخر غري هذا، 
ومن ظنه يدل على أنه موضوع للجمع فقد وهم، وجعل القنطار كناية عن الكثرة وهو ظاهر. قوله: 

لوصف، ىل أنه مصدر منصوب على احلالية بتأويل ا)استفهام إنكار وتوبيخ اخل( أشار بقوله: ابهتني إ
وقوله: وحيتمل اخل أي مفعول ألجله، وهو كما يكون ابلعلة الباعثة كقعدت عن احلرب جبنا يكون 
ابلعلة الغائية أيضا، وقوله: يبهت بفتح الياء أي حيريه ويدهشه. وقوله: }وآتيتم{ أي آتى أحدكم 

ه: )وصل إليها ابملالمسة( بناء على أن تقرير املهر يكون وضمري إحداهن للمضاف إليه مكان. وقول
بذلك ال مبجرد اخللوة. وقوله: )وهو حق الصحة اخل( فالعهد جماز عنه ووصفه ابلغلظ لعظمه ويف 

 الكشاف قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة.

 )قلت( بل قالوا:

 صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب

عليه إسناد األخذ إليهن جمازي وقوله عليه الصالة والسالم: " اخذمتوهن " اخل( وقوله: )أو ما أوثق هللا ف
أخرجه مسلم من حديث جابر رضي هللا تعاىل عنه بلفظ: " اتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن " 

كر ما ذ واملراد أبمانة هللا أي بسبب أن جعلهم هللا أمانة عندكم وكلمة هللا أمره أو العقد. قوله: )وإمنا 
دون من اخل( يعين أن ما إذا كانت واقعة على من يعقل فضد من جوزه مطلقا ال كالم وكذا من جوزه 
إذا أريد مع ى صفة مقصودة منه، وليس املراد ما تضمنه الصلة كما مر وقيل: ما مصدرية واملراد مثل 

غ )املراد )بيان ما نكح ال نكاح آابئكم أو نكاج آابئكم واملراد منكوحاهتم بتأويله ابملفعول. قوله:
ابلوجهني املوصولية واملصدرية وظاهره أن من بيانية قبل أو تبعيضية والبيان معنوي، ونكتة البيان مع 
عدم االحتياج إليه إذا املنكوحات ال يكن إال نساء قيل التعميم. توله: )اس! مناء من املع ى الالرم اخل( 

أويل ض فكيف يستث ى منه فيل: إن االستثناء متصل ابلتيعين أن النهي للمستقبل وما قد سلف ما
الذي ذكره على إرادة املبالغة فقيل: هو متصل أو منقطع، واملختار أنه متصل ألنه لو مل يدخل فيه ال 
حتصل املبالغة املذكورة وسيأيت ما قيل من أنه منقطع، واملع ى لكن ما سلف منه قبل ال تعاقبون وتالمون 

من  لم يقل به أحدفم يهدم ما قبله فيثبت به أحكام النسب وغريه وأما التقرير عليه عليه ألن اإلسال
األئفة، وقد رد القول أبهنم أقروا عليه أوال، مث أمروا مبفارقتهن، والزخمشري ذكر هذا التوجيه يف إال ما قد 

كان فاحشة   له: إنهسلف اآليت وتركه هنا، وقال شراحه إمنا اختاره هناك وتركه هنا ألنه ذيل هنا بقو 
فيقتضي أنه غري معفو خبالفه مثة فإنه ذيل بقوله: إنه كان غفورا رحيما، فاقتضى هذا التأويل وهو متجه 
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واملصنف خالفه وأشار إىل وجه املخالفة أبن التذييل لتعليل النهي بقطع النظر عن االستثناء فلم يره 
قيضه  يعين أنه من ابب أتكيد الشيء مبا يشبه ن متجها وفيه نظر. قوله: )أو من اللفظ للمبالغة اخل(

كما يف بيت النابغة وهو من تعليق الشيء ابحملال كقوله تعاىل: }حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط{ 
 (1)[ واملعلق على احملال حمال فيقتضي ما ذكر من". 40]سورة األعرأف، اآلية: 

 

 لكل أمة ال لكل واحد من أفراد "من جعله لكل شرعة ألن اخلطاب يعم األمم إذ املع ى-84 .84
األمم فيكون لكل أمة دين خيصه، ولو كان متعبدا بشريعة أخرى مل يكن ذلك االختصاص قيل، 
واجلواب بعد تسليم داللة الالم على االختصاص احلصري منع املالزمة جلواز أن نكون متعبدين بشريعة 

ر ملا ص، وفيه أنه ال حاجة يف إفادة احلصمن قبلنا مع زايدة خصوصيات يف ديننا هبا يكون االختصا
ذكر مع تقدم املتعلق، وأيضا إن اخلصوصيات املذكورة ال تنايف تعبدان بشرع من تبلنا ألن القائلني به 

، ولذا مجع على اإلطالق مل يقل به أحديدعون أنه فيما مل يعلم نسخة، وخمالفة ديننا له ال مطلقا إذ 
وله: خيالفها حنو اتبعوا ملة إبراهيم أبن االتباع يف أصول الدين، وحنوها. قبني أضراب هذه اآلية وبني ما 

)مجاعة متفقة على دين واحد اخل )قيده بذلك ليال مث ما قبله وجوز الزخمشري أن تكون األمة مبع ى امللة 
بتقدير مضاف أي ذوي ملة وارتكبه وإن كان خالف الظاهر ألنه أوفق بقوله تعاىل: }لكل جعلنا 

[ واملع ى لو شاء أن جيعلكم أمة جلعلكم لكنه مل يشأ، 48كم شرعة ومنهاجا{ ]سورة العائدة، اآلية: من
وعرب عن ذلك بقوله ليبلوكم أي أراد ليبلوكم، وقدر أراد دون شاء ليصح تعلق الالم به، وتقدير مفعول 

أجرب الكالم فيه، و  شاء مأخوذا من اجلواب هو املطرد، وأما خالفه فقد رده بعضهم، وقد تقدم بس 
ابهلمز من اجلرب والقهر أفصح من جرب. قوله: )من الشرائع املختلفة اخل( إشارة إىل أن اختالف الشرائع 
ليس بداء بل حلكم اهلية يقتضيها كل عصر، والزيغ العدول عن احلق، والتفري  يف العمل إمهاله والتقصري 

ن أولئك ك من بعده يف أجرها، والسابقون السابقو فيه، وحيازة فضل السبق ألنه يصري سالكا سنة يشر 
 املقربون، وقوله انتهازا للفرصة أي اغتنام ما ميكن قال:

 انتهزالفرصة أن الفرصة تصمريأن مل تنتهزها غصه

وقوله: )تعليل األمر الغ )قيل أي لطلبه ال للزومه لظهور أن ليس املع ى أنه يلزمكم االستباق ألجل أن 
بل إين آمركم به، أو أنه واجب عليكم هلذه العلة، وفيه نظر ألنه ال مع ى للوجوب مرجعكم إىل هللا 

سوى اللزوم فما املانع من اعتباره. قوله: )استئناف فيه ثعليل األمر ابالستباق( أي أنه جواب سؤال 
 مقدر بعد ما قرر أن اختالف الشرائع الختبار املطيع الناظر

وغريه ممن يتبع هواه فعلة مبادرهتم إىل الطاعة أن مرجعهم إىل اآلمر للحكمة أو املعتقد أن هلا حكمة، 
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املثيب ملن أطاع املعاقب ملن عصى، وقيل إهنا واقعة جواب سؤال مقدر أي كيف يعلم ما فيها من 
احلكم فأجاب أبنكم سرتجعون إىل هللا وحتشرون إىل دار اجلزاء اليت تنكشف فيها احلقائق، وتتضح 

ن الوعد والوعيد وقوله للمبادرين واملقصريت لف، ونشر مرتب. قوله: )ابجلزاء احلكم فلهذا تضم
الفاصل( يعين أن األنباء جماز عن اجملازاة ملا فيها من حتقق ما ذكر. قوله: )عطف على الكتاب اخل( 
وقد مر حتقيق دخول املصدرية على األمر ونون أن احكم فيها الضم والكسر، وأمران اسم مبتدأ وأن 

كم خربه، ومن توهم أنه فعل وأن تفسريية فقد أخطأ ألنه كما يف الدر املصون مل يعهد حذف املفسر اح
أبن قيل، ولو جعل معطوفا على فاحكم من حيث املع ى، والتكرير إلانطة قوله: }واحذرهم أن يفتنوك{  

يب ابن أ كان أحسن، وهو تكلف ألن أن مانعة عن العطف كما يف الكشف واحلديث املذكور أخرجه
حامت، والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس رضي هللا عنهما. قوله: )يعين ذنب التويل اخل( يعين املراد 
ببعض الذنوب بعض خمصوص، والتعبري به يقتضي أن هلم ذنواب كثرية مذا بعضها، والتعبري ابلبعض 

التنوين عليه دل  هم فكما دلاملبهم لتعظيمه كما أن التنوين يذكر للتعظيم لكونه داال على تبعيض مب
لفظ بعض عليه كما يف بيت لبيد، والتعظيم هنا مبع ى عده عظيما مهوال ويذكر للتعظيم الذي هو ضد 

 التحقري، ولقد تلطف الشاعر يف قوله:

 وأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس

وهو استعارة متليحية ال هتكمية، ومن مل يدقق النظر قال بعض مبع ى كل، وهو من األضداد. قوله: )أو 
 (1)يرتب ( هو من معلقة لبيد املشهورة اليت أوهلا:". 

 

"للعندية كما يقتضيه املقام، وقد يفسر بعلمه وقدرته فإن لكل مقام مقاال. قوله: )وقيل -85 .85
فراء: إنه اختار هذا أكثر املفسرين وال جيوز يف العربية أن تقول جئت عند تقديره من عند هللا( قال ال

زبد وأنت تريد من عند زيد انتهى، واىل ضعفه أشار املصنف رمحه هللا بتمريضه وأتخريه، وقوله بسبب 
عريف تمكرهم إشارة إىل أن الباء للسببية وما بعده إىل أهنا للمقابلة كما يف بعثه بكذا، وفسر اهلداية ابل

ألن تعريف الطريق داللة. قوله: )فيتسع له ويفسح فيه( ويف نسخة وينفسح وهو مبع ى يتسع أيضا 
وأصل مع ى الشرح الشق والفتح وهو يقتضي السعة والفسح فإنه إذا شرح جسم انبس  وظهر ما حتته 

ال للحق مفرغا عن بولذا قابله ابلضيق هنا والواسع يقبل ما يدخله بسهولة فلذا جعل عبارة عن كونه قا
غريه إذ لو اشتغل به مل يكن متسعا، وهذا على طريق التمثيل والتجوز، فقوله كناية أراد به معناها اللغوي 
وهو إنه عبارة عن ذلك واال فهو بناء على من ال يشرتط فيه إمكان املع ى احلقيقي. قوله: )وإليه أشار 

)ساقه أكثر املفسرين هنا وقد أخرجه الفراييب وابن  1عليه أفضل الصالة والسالم اخل( هذا احلديث )
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جرير واحلاكم والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن مسعود رضي هللا عنه يعين أن النبئ صلى هللا عليه 
 وسلم سئل عن مع ى شرح الصدر يف هذه اآلية فذكره واإلانبة

ينبو أي ميتنع  عن الدنيا، وقوله حبيث إىل دار اخللود مبع ى امليل إىل ما يقرب من اجلنة والتجايف البعد
عن قبول احلق، وهو بيان ألنه ضد شرح الصدر، وقوله:( وصفا ابملصدر )أي للمبالغة وكذا ضيقا يف 
أحد وجوهه وأصل معناه شدة الضيق، فإن احلرجة غيضة أشجارها ملتفة حبيث يصعب دخوهلا. قوله:(  

ماء ا بقوله، فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السكأمنا يصعد اخل( فسره ابن عباس رضي هللا عنهم
فكذلك ال يقدر على أن يدخل اإلميان والتوحيد يف قلبه حىت يدخله وبه يتضح مع ى التشبيه واالمتناع 
فيه عادي، وقوله: )مبن يزاول اخل( تفسري لصيغة التفعل إشارة إىل أنه للمزاولة والتكلف، وقوله وقيل 

لة ما ال يقدر عليه ومع ى هذا تباعده عن احلق ونبوة عنه، وأصل يصعد ويصاعد معناه حمصل األول حماو 
يتصعد ويتصا عد فأدغمت التاء يف الصاد من الصعود وهذه اجلملة مستأنفة، وؤاء. جوز فيها احلالية 
 أيضا. قوله: )كذلك( جيوز فيه التشبيه كما ذكره املصنف وأن يكون إشارة إىل اجلعل املذكور بعده كما
مر خقيقه، وقوله العذاب أو اخلذالن فوصف اخلذالن ومغ التوفيق بنقيض ما يوصف به التوفيق من 
أنه طيب، أو أراد الفعل املؤدي إىل الرجس وهو العذاب من االرجتاس وهو االضطراب، وقوله للتعليل 

راط إىل الرب ة صألن سبب خذالهنم وعذاهبم عدم إمياهنم. قوله: )الطريق الذي ارتصاه اخل( يعين إضاف
إن كانت للتشريف فاملراد به الطريق املرضي وهو يناسب اإلشارة إىل بيان القرآن أو اإلسالم ومستقيما 
مبع ى ال عوج فيه حال مؤكدة لصاحبها وعاملها حمذوف وجواب مثل هذا أبوك عطوفا، وان جعلت 

اخلسران ألهنما طريقان للفالح و  مبع ى الطريق الذي أوجده على مقتضى احلكمة مشل اهلداية واإلضالل
وهو يناسب جعل اإلشارة إىل ما سبق ومستقيما حال مؤسسة إن أخذ على ظاهره، والعامل اسم 

 اإلشارة أو ها اليت للتنبيه وان فسر

مبا ذكره املصنف فمؤكدة، وعاملها مقدر كما أشار إليه بتمثيله بقوله: }وهو احلق مصدقا{ ]سورة 
واملراد ابلعوج يف قوله ال عوج العوج املعنوي، وقوله مطرد إشارة إىل أن االستقامة [ 91البقرة، اآلية: 

مل يقل و مبع ى االطراد والدوام وال وجه ملا قيل إن كل حال مؤكدة حيتمل أن تكون مقيدة هبذا االعتبار 
أن السالم  إىلوالعامل يف احلال على كل حال مع ى اإلشارة أو التنبيه، وقوله دار هللا إشارة  به أحد

امسه تعاىل أضيف إليه للتشريف، أو مبع ى السالمة من املكاره أو دار حتيتهم به فيكون السالم مبع ى 
ا[ . قوله: )يف ضمانه اخل( أي مع ى  0التسليم لقوله تعاىل: }حتيتهم فيها سالم{ ]سورة يوىن، اآلية: 
على مذهبه يف  نه تبع الزخمشري فيه وهوالعندية أنه تكفل هبا تفضال مبقتضى وعده فال يرد عليه إ

الوجوب على هللا، أو إهنا مدخرة هلم لقوله تعاىل: }فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني{ ]سورة 
[ وفسر أبهنم يف منزلة وضيافته وكرامته وحيتمل أن يكون قوله عند هللا فيما سبق 17السجدة، اآلية: 
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ا[ هبذا املع ى على سبيل التهكم. قوله: )بسبب  24نعام، اآلية: من قوله: }صغار عند هللا{ ]سورة األ
أعماهلم اخل( يعين الويل إن كان مبع ى املوايل أي احملب أو الناصر فالباء للسببية وان كان مبع ى املتويل 

 (1)فهي". 
 

"ملان كانوا يروننا لكثافة أجسامنا، وقد ثبتت رؤيتهم ابألحاديث الصحيحة املشهورة -86 .86
ي ال تعارض ن  القرآن هنا كما قالوا ألن املنفي فيه رؤيتهم إذا مل يتمثلوا لنا كما أشار إليه املصنف وه

رمحه هللا تعاىل، وهو أتكيد للضمري املسترت، وقبيله يف قراءة الرفع معطوف عليه ال على البارز ألنه ال 
سم أن، ول أبنه عطف على حمل ايصح للتأكيد، وجيوز أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب وال حاجة إىل الق

وعلى قراءة النصب فهو عطف على اسم إن والضمري ال يلبس ال للشأن كما يف الكشاف ألنه ال 
يصح العطف عليه وال يتبع بتابع، أو الواو واو مع، والقبيل اجلماعة، فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة، 

ن ومجلة ال تروهنم يف حمل جر ابإلضافة، ونقل عومن البتداء الغاية وحيث ظرف ملكان انتفاء الرؤية 
غريه إال  دمل يقل به أحأيب إسحاق أن حيث موصولة وما بعدها صلة هلا ورده أبو علي الفارسي أبنه 

أن يريد أنه كاملوصول والصلة وهذه القضية عامة مطلقة ال دائمة فال تدل على ما ذكره املعتزلة. قوله: 
املواالة عبارة عما يتسبب عن هذا إذ ال مواالة بينهم حقيقة، وقوله مقصود  )مبا أوجدان بينهم اخل( أي

القصة أي السابقة على هذه فهي مجلة مستأنفة وجيوز أن يقصد هبا التعليل أيضا والفذلكة اإلمجال  
كما مر. قوله: )اعتذروا واحتجوا اخل( أعرض عن األول ألنه غين عن الرذ واملراد أعرض! عن التصريح 

ه، واال فقوله إن هللا ال أيمر ابلفحشاء متضمن لرذه ألنه إذا أمر مبحاسن األفعال فكيف يرتك أمره برد
 جملرد اتباع اآلابء فيما هو قبيح عقال فال ينايف هذا قوله فيما سيأيت وعلى الوجهني ميتنع التقليد، وقال

 اإلمام ة مل يذكر جوااب عن حجتهم األوىل ألهنا

 ليد، وقد تقرر يف املعقول إنه طريقة فاسدة ألن التقليد حاصل يف األداين املتناقضةإشارة إىل حمض التق
فلو كان التقليد حقا لزم القول حبقية األداين املتناقضة فلما كان فساده ظاهرا مل يذكره هللا. قوله: )ألن 

مة املقتضية حلكعادته سبحانه وتعاىل جرت اخل( أي عادة هللا جرت على األمر مبحاسنها وهو الالق اب
أن ال يتخلف فال يتوهم أنه ال يستلزم نفي أمره ابلفحشاء حىت يتم االستدالل فاألوىل أن يقول وعادته 
جرت اخل، وقوله: )وال داللة اخل( يعين ال داللة على القبح العقلي ابملع ى املتنازع فيه، وهو كون الشيء 

ول، وقوله طبع السليم وال نزاع فيه كما حقق يف األصمتعلق الذم قبل ورود النهي عنه بل مبع ى نفرة ال
وهللا أمران هبا أي أمر آابءان ففيه مضاف مقدر فال يقال الظاهر أمرهم هبا والعدول عن الظاهر إشارة 
إىل ادعاء أن أمر آابئهم أمر هلم. قوله: )وعلى الوجهني ميتنع التقليد إذا قام الدليل اخل( أي على تقدير  
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و جوابني أما على األول فألهنم قلدوهم فيما أمر هللا خبالفه وكذا على الثاين، فال داللة يف كونه جوااب أ
اآلية على املنع من التقليد مطلقا، وال على عدم صحة إميان امنقلد. قوله: )إنكار يتضمن النهي عن 

ا علم خالفه فإنكار ماالفرتاء على هللا تعاىل( ألن االفرتاء تعمد الكذب فإذا أنكر القول من غري علم 
يثبت ابلطريق األوىل واإلنكار إما مبع ى إنه ال ينبغي ذلك أو مل يكن واألول ظاهر والظاهر املراد منه 
النهي عنه، وال دليل يف اآلية ملن نفى القياس بناء على أن ما يثبت به مظنون ال معلوم، ألنه خمصوص 

له ل آخر، وقيل املراد ابلعلم ما يشمل الظن وتفصيمن عمومها إبمجاع الصحابة، ومن يعتد به أو بدلي
يف األصول. قوله: )ابلعدل اخل( تفسري للقس  ومنه القسطاس للميزان، وقوله: وتوجهوا إىل عبادته أي 
إقامة الوجه كناية عن التوجه إليه دون غريه. قوله تعاىل: }وأقيموا وجوهكم{ فيه وجهان فقيل إنه 

إليه املصدر مع إن أي أبن اقسطوا، واملصدر ينحل إىل املاضي واملضارع  معطوف على األمر الذي ينحل
واألمر كما نقله املعرب، وقول الزمشخري: وقل أقيموا وجوهكم أي اقصدوا عبادته حيتمل أن قل مقدر 
غري امللفوظ به فيكون أقيموا مقوال له، وأن يكون معطوفا على أمر ريب املقول لقل امللفوظ هبا، وقال 

 حرير: قدره ألنه لو عطف على أمر ريب لكان ظاهره عطف اإلنشاء على اخلرب وان كانالن

على سبيل احلكاية وأتويل مثله شائع، ولو مل يقدر ال وهم أن مقول قل هو جمموع أمر ريب وأقيموا وفيه 
وف طنظر، وجيوز أن يكون معطوفا على حمذوف تقديره قل اقبلوا وأقيموا، واتل اجلرجاين: األمر مع

على اخلرب، ألن املقصود لفظه، أو ألنه إنشاء مع ى. قوله: )يف وقت كل سجود أو مكانه اخل( يعين أن 
 (1)مسجدا هنا حيتمل أن يكون مكاان أو زماان". 

 

"إلمياهنم قوله فاعلموا إمنا أنزل بعلم هللا، وقوله، ولتنصي  اخل عليه متعلق بتنصي ، -87 .87
، وهذا دليل دمل يقل به أح فوله ال إله إال هللا حىت يقال إعجاز بعض آية واملراد هبذا الكالم القرآن ال

آخر على الوحدانية مركب من السمعي، والعقلي لكنه قيل عليه ال يتوجه به تفريعه على عدم االستجابة، 
ذا ه وهو املقصود فتأمل، والتهديد وما بعده مبين على تفسريه مبا مز. قوله:( اثبتون على اإلسالم اخل(

بناء على أن اخلطاب للمسلمني، وقوله مطلقا ابلنسبة إليهم، واىل من دعوهم ملعاونتهم، واىل غريهم من 
املسلمني ألهنم وإن مل يباشروا املعارضة علم من عجز من هو يف مرتبتهم أو عرفوه مبا فهموه من أمارات 

جيبوا ملن والضمري الغائب يف يست إعجازه. قوله: )وجيور أن يكون الكل خطااب( أي يف لكم للمشركني،
دعوهم فيعود على من يف من استطعتم، ويكون ذلك من مقوله داخال يف حيز قل، وعلى األول هو 

[ وقوله، وقد 24من قول هللا للحكم يعجزهم كقوله: }فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا{ ]سورة البقرة، اآلية: 
 لى ثبوتيستجيبوا لداللة استعانتهم املفروضة ععرفتم اخل جزم به، ومل يقل وعرفتم عطفا على مل 
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عجزهم. قوله: )أنه نظم ال يعلمه إال هللا اخل( أي ال حيي  مبا فيه من البطون واملزااي إال هو، وما دعاهم 
إليه من التوحيد يعلم لثبوت نبوته يك! يه! ابملعجزة، وقوله ويف مثل هذا االستفهام أي إالستفهام هبل 

لمون ديق، وترتبه ابلفاء على ما قبله يقتضي وجوبه من غري مهلة بشهادة التعبري مبسفإهنا لطلب التص
دون تسلمون، والتنبيه املذكور من الفاء يف قوله فهل، وظاهر كالمه يثري إىل ترجيحه كما يف الكشاف 

يف هذه  ألن الكالم حبسبه ملتثم موافق ملا قبله ألن ضمري اجلمع يف اآلية املتقدمة للكفار، والضمري
اآلية ضمري اجلمع فليكن للكفار أيضا وألن الكفار أقرب املذكورين فرجوع الضمري إليهم أوىل، وألن 
احلمل على املؤمنني حيتاج إىل أتويل العلم، واإلسالم ابلدوام، واخللوص خبالفه على هذا، وميكن جعله 

ري عذر عن تركه، وقوله إبحسانه الضمراجعا إليهما أبن يكون املراد إجباب الدوام، واخللوص، وزوال ال
راجع ملن أي من يريد إبحسانه الدنيا أو الرايء، ومل خيلصه لوجه هللا، وإمنا قدر ذلك القتضاء السياق، 
وألنه لو أريد ظاهره مل يكن بني الشرط، واجلزاء ارتباط ألنه ليس كل من تلذذ ابلدنيا كذلك. قوله: 

ن يف الكالم مضافا مقدرا أو األعمال عبارة عن اجلزاء جمازا واألول )نوصل إليهم جزاء أعماهلم( يعين أ
أوىل ووىف يتعدى بنفسه فتعديه إبىل إما لتضمنه مع ى نوصل أو لكونه جمازا عنه، والظاهر من كالمه 
الثاين ألنه لو أراد األول قال نوصله إليهم، وافيا كما يف الكشاف، وقوله من الصحة اخل إشارة إىل ما 

 من احتمال من للوجوه اآلتية، وقوله والرايسة هو انظر إىل كونه يف املرائني كما فسره الزخمشري سيأيت
بقوله فعلت ليقال كذا وكذا، وقد قيل فليس خمالفا له كما قيل، وقوله ونويف ابلتخفيف أي من ابب 

 : قولهاألفعال إبثبات الياء إات على لغة من جيزم املنقوص حبذف احلركة املقدرة كما يف
 أمل أيتيك واألنباء تنمي

 أو على ما مسع يف كالم العرب إذا كان الشرط ماضيا من عدم جزم اجلزاء إما ألهنا ملا

مل تعمل يف الشرط القريب ضعفت عن العمل يف اجلزاء فتعمل يف حمله دون لفظه، ونقل عن عبد القاهر 
 نية نحاة فيه مذهبني منهم من قال إنه يفأهنا ال تعمل فيه أصال لضعفها، والذي نقله املعرب أن لل

التقدمي، ومنهم من قال إنه على تقدير الفاء، وميكن أن يرد ذلك إىل هذا، وليس خمصوصا مبا إذا كان 
الشرط كان على الصحيح وأما قراءة اجلزم فظاهرة وما نقل عن الفراء من أن كان زائدة فيها كأنه أراد 

 إقحامها ليكون الشرطأهنا غري الزمة يف املع ى فقدر 

مضارعا يف املع ى فيقتضي جوااب جمزوما فال يرد عليه أنه غري صحيح للزوم أن يقال يرد ابجلزم ويف 
األحكام أن هذه اآلية تدل على أن ما سبيله أن ال يفعل األعلى وجه القرية ال جيوز أخذ األجرة عليه 

ة. من أن يكون قربة مبقتضى الكتاب، والسن ألن األجرة من حظوظ الدنيا فمىت أخذ عليه األجرة خرج
 قوله: )كقوله:

 وإن أاته خليل يوم مسغبة يقول الغائب مايل وال حرم(
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من كقصيدة لزهري بن أيب سلمى يف مدح ممدوحه هرم بن سنان، وهي من القصائد  -هذا البيت
سغبة اجملاعة، ر أي فقري، واملاملشهورة فلذا مل أورد منها شيئا لشهرهتا، واخلليل هنا من اخللة، وهي الفق

 (1)واملراد زمان الشدة". 
 

"أرابب احلواشي هنا خب  عشواء لعدم النظر إىل معزاه فإنه أراد أن حذف املضاف، -88 .88
وتعويض التنوين عنه إمنا هو يف إذ ال يف إذا، وقد جوزه يف إذا بعض النحاة يف بعض اآلايت فرده أبو 

اة ونسبه إىل الوهم لكن يف الدر املصون أنه ذهب إليه بعض أجلة حيان أبنه مل يقله أحد من النح
املفسرين ويف كالم العرب ما يشهد له فعلى املشهور يف العربية ال يصح ما ذكر مع أن املع ى ليس عليه 
إذ هو إشارة إىل أن قوله فما تزيدونين غري ختسري جواب للشرط املذكور ال إن جوابه حمذوف يدل عليه 

 ينصرين، وقوله: حينئذ بيان لتعقيبه له املصحح للجوابية فإذن مبعناها املشهور حرف جواب، قوله فمن
وجواز وقد وجد رمسه ابلنون يف النسخ ولو كان كذلك تعني كتابته ابأللف. قوله:( غري أن ختسروين 

جتعلوين  اببطال اخل )يعين أن التخسري معناه جعله خاسرا وفاعل التخسري قومه ومفعوله هو واملع ى
خاسرا ألين ابتباعكم أكون مضيعا ملا منحين هللا من احلق، وهو خسران مبني أو فاعل اخلسران صاحل 

سق، واملفعول هم، ومع ى ختسريه هلم نسبتهم إىل اخلسران فإن التفعيل يكون للنسبة كفسقته إذا نسبته للف
إقناطا هلم  خسران ال إن أتبعكم فيكونواملع ى ما يزيدين استتباعي غري أين أقول لكم إنكم يف ضالل و 

من اتباعه، وما قيل: إن األوىل أن يقال غري أن أنسب إىل اخلسران ألن املفروض متابعته ابختياره ال 
ابختيارهم حىت يالموا فال إصابة فيه يف اللفظ، وال يف املع ى، وقيل: إن املع ى غري ختسريي إايكم كما 

رتكم فكان سببها، وقوله: منحين هللا به أي ابستتباعكم أو ضمن ازددمت تكذيبأ إايي ازدادت خسا
نتصبت آية على احلال وعاملها اخل )جعل عاملها االشارة ألن  1منح مع ى خ  فتعلقت به. قوله: )

املبتدأ ال يعمل فيها، ولذا منعها بعض النحاة فيما ليس من هذا القبيل ألن اسم اإلشارة فيه مع ى 
 عامالالفعل، ولذا يسمى 

معنواي، وأما ما يلزمه من اختالف عامل احلال، وعامل صاحبها، فقد فصل يف غري هذا احملل، وهذه 
حال مؤسسة وهو ظاهر، وجوز فيها أن تكون مؤكدة، كهذا أبوك، عطوفا لداللة انقة هللا على كوهنا 

ا( قيل: عليه لتنكريه آية، وأن يكون العامل مع ى التنبيه أيضا. قوله: )ولكم حال منها تقدمت عليها
من النحاة ألن احلال تبني هيئة الفاعل أو املفعول، وليست  مل يقل به أحدأن جميء احلال من احلال 

احلال شيئا منهما، وأجيب عنه أبهنا مفعول لإلشارة يف املع ى ألهنا مشار إليها وال يرد عليه أن املشار 
قة وقول الزخمشري: بعدما جعلها حاال من آية أهنا متعلقة هبا إليه الناقة ال اآلية ألن املراد من اآلية النا
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أراد التعلق املعنوي ال النحوي، فال يرد عليه ما قيل عليه إنه تناقض ألهنا إذا تعلقت هبا تكون ظرفا 
لغوا ال حاال، وقيل: لكم حال من انقة هللا، وآية حال من الضمري فيه، فهي متداخلة وهي انفعة هلم 

هي ومنافعها فال يرد عليه أنه ال اختصاص لدات الناقة ابملخاطبني، وإمنا املخت  هبم كوهنا  وخمتصة هبم
آية هلم، وقيل لكم حال من الضمري يف آية ألهنا مبع ى معلمة، واألظهر كون لكم بيان من هي آية له  

شارة، اسم اإلكما ذكر يف األعراف، وقد مر فيها أيضا جتويز كون انقة هللا بدال أو عطف بيان من 
ولكم خربه، وآية حال من الضمري املسترت فيه. قوله: )ترع نباهتا وتشرب ماءها )ابجلزم بدل من أتكل 
مفسر له، وذكر الشرب لداللة املقام ففيه اكتفاء أو جعل األكل جمازا عن التغذي مطلقا، والقول أبن 

ه يف األعراف، له: )وال متسوها بسوء( مر حتقيقاجملاز حيتاج إىل قرينة مشرتك اإللزام ألن التقدير كذلك. قو 
وأن النهي عن املس الذي هو مقدمة االصابة ابلسوء مبالغة كما يف قوله: }وال تقربوا مال اليتيم{ 

[ وقد مر الكالم عليه مثة، وقوله: عاجل إشارة إىل أنه مبع ى السرعة ألن 152]سورة األنعام، اآلية: 
، واملراد ن، وقوله: عيشوا تفسري له ألن التمتع واالستمتاع انتفاع ممتد الوقتالقرب كثر استعماله يف املكا

ابلدار املنزل أو الدنيا ألهنا تطلق عليهما، وقوله: مث هتلكون ألن بيان مذة احلياة يستلزم بيان اهلالك 
 بعدها والعقر قطع عضو يؤثر يف النفس، والعاقر هلا برضاهم شخ  امسه قدار كهمام ابلدال

ملهملة. قوله: )أي غري مكذوب فيه اخل( يعين أن املكذوب وصف اإلنسان ال الوعد، ألنه يقال:  ا
كذب زيد عمرا يف مقالته، فزيد كاذب وعمرو مكذب، واملقال مكذوب فيه فدفعه بثالثة أوجه إنه 

 (1)على احلذف وااليصال كمشرتك". 
 

عناها، واجلواب عنه أبن "جواب القسم ال موطئة على ما ال خيفى على من عرف م-89 .89
املوطئة إذا مل يشرتط دخوهلا عى شرط قبله قسم كما مز كان مع ى التوطئة داللتها على أن يف الكالم 
مل و قسما مقدرا مدخوهلا جوابه ليس بشيء ألنه اصطالج جديد فيه إطالق املوطئة على الم اجلواب، 

ين اللبيب أنه د على أن أصله ملن ما اخل )يف مغفال يندفع مبثله االعرتاض. قوله: )ابلتشدي يقل به أحد
ضمعيف ألن حذف هذه امليم استثقاال مل يثبت، وقال ابن احلاجب: إهنا ملا اجلازمة اليت مبع ى مل، 
والفعل اجملزوم هبا حمذوف تقديره ملا يهملوا، واألحسن ملا يوفوا أعماهلم إىل االن، وسيوفوهنا لقوة دليله 

فيها فتح امليم على أهنا موصولة، وما زائدة وكسرها على أهنا اجلارة، وما موصولة وقربه، ومن هنا جوز 
أو موصوفة أي ملن الذين وهللا ليوفينهم قاله الفراء، ومجاعة وعلى الوجهني اإلعالل ما ذكر، وكالم 

ذين على لاملصنف رمحه هللا حممول على الثاين رواية ودراية، ومحله على األول تكلف إذ محل قوله ملن ا
 فتح امليم، وجعل الذين بدل من قبل الصلة، وهو سخيف إن سلم
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صحته، وقوله يف التقدير ملن الذين يوفينهم إبسقاط الالم القسمية إشارة إىل أن الصلة يف احلقيقة جواب 
 القسم ألن القسم إنشاء ال يصلح للوصل به، ولو أبرزها كان أظهر. قوله:( وقرئ ملا ابلتنوين أي مجيعا

[ أي أكال 19اخل( قال ابن جين على أنه مصدر كما يف قوله تعاىل: }كال ملا{ ]سورة الفجر، اآلية: 
جامعا إلجزاء املأكول، وكذا تقدير هذا }وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم{ أي توفية جامعة ألعماهلم 

إىل أهنا  كالزخمشري ذهبمجيعا، وحمصلة ألعماهلم حتصيال كقولك قياما ألقومن، واملصنف رمحه هللا  
للتوكيد مبع ى مجيعا، وقول أيب البقاء رمحة هللا إهنا حال من مفعول ليوفينهم ضعفه املعرب. قوله: )وإن  
كل ملا( أي ابلكسر وتشديد امليم على أن إن انفية، وملا مبع ى إال وأخر هذا القول ملا فيه ألن أاب عبيد 

ون، لغة هلذيل لكنها مل تسمع إال بعد القسم، وفيه كالم يف الدر املصأنكر جميء ملا مبع ى إال وقالوا إهنا 
وقوله وان كل اخل معطوف على انئب فاعل قرئ قبله. قوله: )فاستقم كما أمرت( املراد منه دم على 
االستقامة أنت، ومن معك ويف كالم املصنف رمحه هللا تعاىل إشارة إليه، وقوله كما أمرت يقتضي سبق 

الصالة والسالم بوحي آخر، ولو غري متلو وقد وقع يف سوة الشورى فاستقم كما أمرت، وال أمره عليه 
 تتبع أهواءهم. قوله: )ملا بني أمر املختلفني يف التوحيد اخل )بيان لرتتب هذه اآلية وارتباطها مبا قبلها،

ا، واألوىل سخة أمروا هبوما ذكره معلوم مما مر ابلتأمل فيه، وقوله مثل ما أمر هبا أي بوحي آخر، ويف ن
أوىل، وقوله وهي أي االستقامة، والتوس  بني التشبيه، والتعطيل أي للصفات هو مذهب أهل احلق، 
واألعمال ابجلر عطف على العقائد، والقيام معطوف على تبليغ، وكذا وحنوها والتفري  التقصري، واإلفراد 

، وتفويت ه، وحقوق غريه وتفويت التفري  ظاهرالزايدة، ومفوت صفة هلما، واملراد ابحلقوق حقوق نفس
اإلفراط ألنه يؤذي إىل امللل والرتك، وقوله وهي يف غاية العسر أي االستقامة يعسر على كل أحد 
التزامها يف مجيع األمور كما قال اإلمام: إهنا كلمة جامعة لكل ما يتعلق ابلعلم والعمل، وال شك أن 

شكل جذا، واالستقامة يف مجيع أبواب العبودية أوهلا معرفة هللا كما البقاء على االستقامة احلقيقية م
يليق جبالله، وكذا سائر املقامات، وسائر األخالق على هذا فالقوة الغضبية، والشهوانية لكل منهما 
طرفا إفراط، وتفري  مذمومان، والفاضل هو املتوس  بينهما حبيث ال مييل إىل أحد اجلانبني، والوقوف 

 ب، والعمل به أصعب،عليه صع

وقس على هذا سائرها كالشجاعة والسخاء والعفة، وهو ال حيصل إال ابالفتقار إىل هللا، ونفي احلول، 
والقوة ابلكلية، ولذا قيل ال يطيق هذا إال من أيد ابملشاهدات القوية، واألنوار السنية، واآلاثر الصادقة، 

ال عليه ت تركن إليهم شيئا قليال. قوله: )ولذلك قمث عصم ابلتشبث ابحلق، ولوال أن ثبتناك لقد كد
الصالة والالم شيبتين سورة هود( هذا احلديث أخرجه الرتمذي رمحه هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما 
وحسنه قال قال أبو بكر رضي هللا عنه اي رسول هللا قد شبت فقال عليه الصالة والسالم: " شيبتين 

م يتساءلون وإذا الشسى كورت " اهـ قال الطييب: صح هود يف احلديث هود والواقعة واملرسالت وعت
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 (1)غري منصرف ألنه اسم السورة ال النيب صلى". 
 

"ال أنه أمر الم، وما قيل إن املراد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة ابلنسبة إىل -90 .90
املبعوث إليهم وإمساعيل صلى هللا عليه وسلم، كذلك ألنه بعث إىل جرهم بثريعة أبيه ومل يبعث إبراهيم 

وله: )اشتغاال ق عليه الصالة والسالم إليهم ال خيفى أنه ال يتم به اجلواب إال بضميمة أخرى فتأمل.
ابألهئم )يعين ذكر األهل ليس للتخصي  بل ألنه األهم، وقوله: على نفسه أدرجه يف األهل الستلزام 
إصالح الغري إلصالح النفس أو املراد ابألهل أفة اإلجابة لكون النيب مبنزلة األب ألتته فال ينايف هذا 

قاق وخ بضم اهلمزة وفتحها. قوله: )واشتقوله أنه ليس من أهلك بل يؤيده، والسب  ولد الولد وأخن
إدرش! من الدرس يرذه اخل )ألنه لو كان مشتقا كان عربيا وهو أعجمي ملنع صرفه ابالتفاق وجراين 

، وقوله: قريبا من ذلك أي من ذلك املع ى ال من إدرشى مل يقل به أحداالشتقاق يف غري العريب مما 
رتنة ابملكان ؤة فالعلؤ معنويف قيل: والثاين أقرب ألن الرفعة املقاملشتق من الدراسة، وقوله: يعين شرف النب

 ال تكون معنوية، وفيه نظر ألنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كقوله:

 وكن يف مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلك يف عافيه ...

ختالف ال والرفع إىل اجلنة جبسده بناء على أنه حيئ اآلن فيها، وما ذكره من االختالف يف السماء
الرواية يف حديث املعراج ورؤية األنبياء عليهم الصالة والسالم لكن كونه يف الرابعة يف الصحيحني. قوله: 

 )بيان للموصول )وهو الذين أنعم هللا عليهم ألن مجيع األنبياء عليهم

ال يكون  نالصالة والسالم منعم عليهم فلو جعلت تبعيضية لزم أن يكون املنعم عليهم بعض األنبياء وأ
البعض اآلخر منهم منعما عليه، فإن قلت املشار إليه أبولئك األنبياء املذكورون سابقا عليهم الصالة 
والسالم وهم بعض النبيني فالذين أنعم عليهم بعضهم فصح جعل من للتبعيض، قلت هذا إذا كان 

م فال بد من  ملنعم عليهتعريف الذين للعهد والوجه أنه للجنس والعموم على أن املع ى أولئك بعض ا
كوهنا للبيان لئال يلزم الفساد كذا قيل، وفيه حبث فإن الظاهر أن يقال: الذين أنعم هللا عليهم إن أريد 
به النعم املعهودة املذكورة هنا فاحملمول واملوضوع خمصوص هبؤالء فهم بعض النبيني فتكون من تبعيضية 

ال شك ه أنه تقرر يف امليزان أن احملمول يراد به املفهوم و بدون تقدير كما ذهب إليه البعض وال يرد علي
يف عمومه كما قيل ألن عموم املفهوم يف نفسه ومن حيث هو يف الذهن ال ينايف أن يقصد به أمر 
خاص يف اخلارج، صماال لزم أن ال يصح وقوع املعرف أبل العهدية خربا كما إذا قلت جاءين رجل 

أو مغالطة وال يكون اخلرب مساواي حنو الزوج الذي ينقسم مبتساويني  فأكرمته وزيد اجلائي فهذا غل 
وأن ال يقع اجلزئي احلقيقي خربا حنو هذا زيد واجلمهور على جوازه واملانعون ال يقولون إنه ال يقع يف  
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كالم البلغاء بل العقالء بل يؤؤلونه أبمر يعم يف التصؤر دون اخلارج، مث إن شراح الكشاف قالوا: إن 
شار إليه أبولئك األنبياء املذكورون ال الكل فوجب أن حيمل التعريف يف اخلرب على اجلنس للمبالغة،  امل

كقوله: ذلك الكتاب أو يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم اخل ورد األول أبنه يلزمه جعل غريهم ومن 
، وأورد عليه أن القصر لمجلتهم نبينا صلى هللا عليه وسلم كأهنم مل ينعم عليهم وليسوا أبنبياء وهو ابط

فيه إضافيئ ابلنسبة إىل الدولة الدنيوية ال حقيقي فال حمذور فيه وهو مع ما فيه مناف لتفسري املصنف 
رمحه هللا ولكون من بيانية ألن النعم الدنيوية ال ختت  هبم مع أن املبتدأ واخلرب إذا تعزفا يتحدان يف املا 

ى إطالق  فيتعني أحد التأويلني فاحلق يف اجلواب أن يقال علصدف ويف إفادته للحصر كالم يف املعاين
النعم: إن احلصر ابلنسبة إىل غري األنبياء عليهم الصالة والسالم ألهنم معروفون بكوهنم منعما عليهم 
فتنزل النعم على غري األنبياء منزلة العدم وال يتوهم ما ذكر كما ال يتوهم يف ذلك الكتاب عدم كمال 

كتب السماوية أو يقدر بعض، ومن على هذا بيانية فلكل وجهة فتدبر. قوله: )بدل منه غريه من ال
إبعادة اجلار )يعين ذرية آدم بدل من النبيني بدل بعض من كل ألن املراد ذزيته األنبياء وهي غري شاملة 

مل يكن فيه  رورآلدم عليه الصالة والسالم ومن بيانية أيضا ولو جعل اجلار واجملرور بدال من اجلار واجمل
 (1)إعادة، وقوله: من فيه للتبعيض". 

 

"الباء طاء واالختصار حذف ذا، والبيت الذي استشهدوا به غري معلوم قائله ولذا شكك -91 .91
 لغة مع احتماله التأويل املذكور، والسفاهة كالسفه 11يف صحة 

ملالعني ال طهرها وال زكاها، وااحلقد واخلالئق مجع خليقة وهي الطبيعة وال قدس هللا مجلة دعائية أي 
له: من النحاة. قو  ومل يقل به أحدمجع ملعون وقد رد أبو حيان ما خزجه عليه أبنه ال نظري له 

)واالستشهاد اللخ )أي أن السفاهة اي هؤالء يف طبائعكم ال يطهرها هللا فإنكم مالعني ويف الكشاف 
عة ذكر. قوله: إ أن يكون قسما )أي ابحلروت املقطأنه مصنوع ال شاهد فيه مع بعده، واحتماله لغري ما 

أو اسم السورة على أنه شعر إسالي "، كقوله: حم ال ينصرون وهو حديث رواه النسائيئ عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم يف غزوة األحزاب أنه قال إذا بيتكم العدو فليكن شعاركم حم ال ينصرون أي إذا 

مة فيما  يعرف بعضكم بعضا فيقتله، فليكن التلفظ هبذا اللفظ عالهجم عليكم العدو ليال وخفتم أن ال
بينكم يعرف هبا املسلم دون غريه، وهذا معروف اآلن يف العساكر إذ جيعل لكل طائفة لفظة ينادون 
هبا، إذا ضلوا وحنوه، والتشبيه به يف القسمية على وجه فيه، وليس يف سياق احلديث دليل عليه، وقيل: 

عل مضمر أي قولوا حم وقوله: ال ينصرون مستأنف يف جواب ماذا يكون، وهذا أنسب إنه منصوب بف
 أبوله ويشهد له قوله:
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 يذكرين حاميم والرمح شاجر فهال تال حاميم عند التقدم ...

قوله: )وقرئ طه )أي بفتح الطاء وسكون اهلاء كبل وهي قراءة عكرمة وورش واحلسن وكونه أمرا سيأيت 
مبع ى اي رجل أيضا، وقوله: فإنه كان يقوم يف هتجده على إحدى رجليه اخل هذا مروي بيانه، وقيل: هو 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما!! اذكره البزار وغريه يف سبب نزول هذه اآلية ويف ألفاظهم اختالف 
ماه [ ، كان يقوم حىت توزمت قد2فروي أنه ملا نزل }اي أيها املزمل قم الليل{ ]سورة املزمل، اآلية: 

فكان يبذل االعتماد على إحدى رجليه، وقيل: كان يقوم على صدور قدميه، وقيل: إنه قام على رجل 
واحدة فنزلت، وقوله: فقلبت مهزته هاء كما قالوا: يف أرقت وألنك هرقت وهلنك وحنوه، وقوله: أو قلبت 

 األمر لكونه ناك فحذفت يفأي اهلمزة يف فعله املاضي واملضارع ألفا كما قالوا يف سأل سال ويف هناك ه
معتل اآلخر كارم وق، وقوله: بين عليه األمر أي بين على املضارع وأجرى جمراه جبعل آخره ألفا ألنه 
مأخوذ منه على املشهور فاهلاء أصلية. قوله: اال هناك املرتع )هو دعاء عليه أي ال هناك هللا مبحل أنت 

 هو مطرد يف الساكنة ويكونترتع فيه، وأصله مهموز فأبدلت مهزته ألفا و 

الزما، وغري الزم واندر يف املتحزكة ولذا أتى بدليله، وهو من شعر للفرزدق يهجو به عمرو ابن هبرية 
الفزاري وقد وىل العواق بدل عبد امللك بن بثر بن مروان وكان على البصرة وعمرو ابن حممد بن الوليد 

 بن عقبة وكان على الكوفة، وأوله:

 وابن عمرو قبله وأخو هراة! هلا يتو! ح ... نزع ابن بشر

 راحت مبسلمة البغال عشية فارعى فزارة ال هناك املرتع ...

وأخو هراة أي صاحبها وحاكمها وهو سعد بن عمرو بن احلرث بن احلكم بن أيب العاص، ومسلمة 
منه  منادى حذفهو ابن عبد امللك وكان على املغرب وهؤالء ممدوحو الفرزدق بذلوا وعزلوا، وفزارة 

حرف النداء أي اي فزارة وهم حيئ من غطفان وليس خطاب أرعى لناقته أي اقصدي بين فزارة ومرعاها  
كما قيل وضتم هاء السكت لألمر إذا كان على حرف واحد خطأ ووقفا الزم وال تثبت لفظا يف الوصل 

لى ن يكون أصل طه )أي علكنه أجرى هنا جمرى الوقف كما ذكره املعرب. قوله: )وعلى هذا حيتمل أ
تقدير ما روي وتسليمه من أنه أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم أبن ي  األرض بقدميه فالقراءة املشهورة 
حيتمل أن أصلها ما ذكروها حينئذ ضمري مؤنث عائد على األرض، وهو مع ى قوله: كناية األرض ألن 

األلفان  ليه أبنه لو كان كذلك مل تسق  منهالضمري تسميه النحاة كناية كما فصله الرضي، واعرتض ع
 (1)وكتابته يف الرسم على خالفه، ورسم املصحف وإن كان ال ينقاس لكن األصل فيه موافقته". 

 

                                         
 6/186البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي  حاشيه الشهاب علي تفسري (1)



105 

 

"قوله: )والضمري له( أي للمنقوص عمره ال للمعمر كما يف الوجه السابق وهو وإن مل -92 .92
 يصرح به يف حكم املذكور كما قيل:

 ياءوبضدها تتبني األش

 قيعود الضمري على ما علم من السياق. قوله: )أو للمعمر على التسامح اخل( فهو كقوهلم

له علي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر فيعود الضمري إىل نظري املذكور ال إىل عينه كما جوزه ابن 
بله ق مالك يف التسهيل، وان قال ابن الصائغ، هو خطأ ألن املراد مثل نصفه فالضمري عائد إىل ما

حقيقة ألنه مناقشة يف املثال وليس املراد ابملعمر أو ضمريه، من من شأنه أن يعمر ألنه لو كان كذلك 
عاد الضمري عليه بعد التجوز وليس مبراد، وحمصل كالمهم هنا أنه اختلف يف مع ى معمر فقيل املزاد 

على واحد أو شخصان ف عمره بدليل ما يقابله من قوله ينق  اخل، وقيل من جيعل له عمر وهل هو
الثاين هو شخ  واحد قالوا مثال يكتب عمره مائة مث يكتب حتته مضى يوم مضى يومان وهكذا 

 فكتابة األصل هي التعمري والكتابة بعد ذلك هو النق  كما قيل:

 حياتك أنفاس تعدفكلما مضى نفس منها انتقصت به جزأ

 هو الذي جعل هللا له عمرا طال أووالضمري يف عمره حينئذ راجع إىل املذكور واملعمر 

قصر وعلى القول األول هو شخصان واملعمر الذي يزيد يف عمره، والضمري حينئذ راجع إىل معمر آخر 
إذ ال يكون املزيد من عمره منقوصا من عمره، وهذا قول الفراء وبعض النحويني وهو استخدام أو شبيه 

لتم ول أليس تد نسب النق  يف املعمر إىل املعمر كما قبه وقد قيل عليه هب أن املعمر الثاين غري األ
هو الذي زيد يف عمره وأجيب أبن األصل حينئذ وما يعمر من أحد فسمي معمرا ابعتبار ما يؤول إليه 
وعاد الضمري ابعتبار األصل احملول عنه ومن العجيب ما قيل هنا إن السر املقدر له عمر طويل وهو 

دة لك العمر وأن ال يبلغه، وال يلزمه تغيري ما قدر له ألن املقدر أنفاس معدو جيوز فيه أين بلغ فيه حد ذ
ة اهلنود غري بعض جهل ومل يقل به أحدال أايم حمدودة وعده سرا دقيقا وهو مما ال يعول عل! يه عاقل 

ها نمع أنه خمالف ملا ورد يف احلديث الصحيح من قول النيب صلى هللا عليه وسلم ألم حبيبة رضي هللا ع
 وقد دعت بطول عمر سألت

هللا آلجال مضروبة وأايم معدودة وقد أطال احملشي فيه ويف وده وهو غين عنه وليس هذا من قبيل ضيق 
فم الركية كما قيل فتدبر. قوله: )ال يثيب هللا عبدا وال يعاقبه( هو مثال بناء على ما يتبادر منه من أن 

 يوافق مذهب أهل احلق ويتمحل للجواب عنه فإن املناقثة يفآخر فال يقال إنه ال  -املراد يعاقب عبدا
املثال ليست من دأب احملصلني. قوله: )وقيل الرايدة والنقصان اخل( فيكون املعمر واملتق  من عمره 
شخصا واحدا بناء على ما ورد يف األحاديث من زايدة العمر ببعض األعمال الصاحلة كقوله: " الصدقة 

ز أن يكون أحد معمرا إذا عمل عمال وينق  من عمره إذا مل يعمله وهذا ال يلزم تزيد يف العمر( فيجو 
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 منه تغيري التقدير ألنه يف تقديره تعاىل معلق أيضا، وإن كان ما يف علمه األزيل وقضائه املربم ال حمو فيه
 لو أن عمر 12وال إثبات وهذا ما عرف عن السلف، ولذا جاز الدعاء بطول العمر، وقال كعب )

رضي هللا عنه دعا هللا أخر أجله. قوله: )وقيل املراد ايلنقصان ما مير من عمره اخل( فما يعمر املعمر 
مجلة عمر. وما ينق  منه ما مضى منه، وقوله على البناء للفاعل أي بفتح الياء وضم القاف وفاعله 

على  وقوله علم هللا هو ضمري املعمر، أو عمره ومن زائدة يف الفاعل وإن كان متعداي جاز كونه هلل،
األول من وجوه النق  والزايدة وجيوز يف األخري أيضا وما بعده على األخريين فتدبر، وقوله إشارة إىل 
احلفظ أي املفهوم من كونه يف الكتاب والزايدة والنق  مفهومان من فعليهما. قوله: )ضرب مثل اخل( 

عده لبيان كمال القدرة العلية فال يتكلف لتوجيه ما ب هذا هو املشهور رواية ودراية، وما قيل األظهر إنه
ليس بشيء فرتك ألجله ما يف هذا من حماسن البالغة وكسر العطش إزالته، وقوله حيرق أي يؤذي 
شاربه، وسيغ صفة مشبهة وملح كحذر كذلك وليس مبقصود من ماحل ألنه لغة رديئة وان قيل به. قوله: 

ر، وهو أنه ال يناسب ذكر منافع البحر امللح وقد شبه به الكافر )استطراد اخل( جواب عن سؤال مقد
 وال دخل له يف عدم االستواء بل

رمبا يشعر به بوجوه أحدها أنه ذكر على طريق االسنطراد ال على طريق القصد، وليس هذا اجلواب 
 لبقوي وأصل مع ى االستطراد أن الصائد يكون يعد وخلف صيد فيعرض له صيدآخر فيرتك األو 

ويذهب خلف الثاين فاستعري لالنتقال من كالم إىل آخر يناسبه. قوله: )أو متام التمثيل اخل( يعين أنه 
 (1)من مجلة التمثيل". 

 

 "وخل زاي ملن حتققه ماكل دام جبينه ساجد-93 .93

فقال السجود على اجلبهة ال على اجلبني وقد وضع اجلبني موضع اجلبهة على عرف العامة، ولكل 
نان يكتنفان اجلبهة هذا قول أهل اللغة ومل أر من نقل هذه اللفظة انتهى إال أنه ال مانع من إنسان جبي

إطالقه على اجلبهة للمجاورة وعلى كل حال ال خيرجه عن الضعف، وقوله إثشارته أي صرعه على 
تنظر  وجهه إبشارة ورأى من ابته حىت ال ينظر كل لآلخر فريق قلبه وحيزن، ولذا تقول العامة عني ال

وقلب ال حيزن، وقوله تغريا يرق كان الظاهر فريق ويف نسخة يرق له أي للتغري ال للولد وهي أحسن 
لسالمتها من التكلف، وقوله وكان ذلك أي املوضع الذي تله فيه وأضمره لعلمه من ذكر األرض وم ى 

له للجبني  الم يف قو جيوز صرفه وعدمه، وقوله على مسجده أى مسجد م ى وذكره ابعتبار املكان، وال
 [ وقوله:107كما يف: }خيرون لألذقان{ ]سورة اإلسراء، اآلية: 

 وخر صريعا لليدين وللفم
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لبيان ما خر عليه وليست للتعدية. قوله: )وجواب ملا حمذوف( مقدر بعد قوله صدقت الرؤايء، وليس 
ار إليه بقوله   تفي به العبارة كما أشهو انديناه والواو زائدة فيه ملا يف حذقه من البالغة إليهام أنه مما ال

كان ما كان اخل وندأؤه كان بواسطة ملك، وتصديقه الرؤاي إما لبذل وسعه وان مل يقع ما رآه بعيته أو 
ألن الرؤاي تؤول وصدقها وقوع اتويلها ووقوعها بعينها ليس بالزم، وعدم قطع السكني ألن القطع خيلقه 

نه قلب حدها أو ألن مذحبه جعل هللا عليه صفيحة من حناسى ال يراها  هللا فيها عادة وقد ال خيلق أو أل
كما قيل. قوله: )تعليل إلفراج تلك الشذة( أي إن هللا فرح كرهبما ملا فيهما من اإلحسان، واخلريات 
احلسان وليس تعليال ملا انطوى عليه اجلواب من الشكر كما توهم فانه ال وجه له، وقوله إبحساهنما 

عليل. قوله: إواحتج به من جوز النخ قبل وقوعه( أي الفعل كما نسخت اخلمسني صالة ئي متعلق بت
حديث اإلسراء، وهذا مذهب كري من األصوليني ومن خالف فيه من املعتزلة وغريهم أوله، واخلالف يف 

ما حنن و املسالة على وجهني هل جيوز النسخ قبل الوتوع والتمكن منه أو جيوز قبل الوقوع إذا متكن منه 
فيه من قبيل الثاين لتمكنه من الذبح ولذا مل يذكره املصنف، وهو حمل النزاع بيننا وبني املعتزلة فإن األول 

غري الكرخي. قوله: )ومل حيصل( أي الذبح أو املأمور به فيكون نسخا له قبل وقوعه مع  مل يقل به أحد
فائدة فيه،  نقياده فال يرد قول املعتزلة إنه الالتمكن منه، والفائدة فيه االبتالء واختبار املكلف يف ا

وحجة الفريقني مفصلة يف أصول الفقه لكن من احلنفية من قال ما حنن فيه ليس من النسخ ألنه رفع 
احلكم ال إىل بدل، وهنا له بدل قائم مقامه ونظريه بقاء وجوب الصوم يف حق الشيخ الفاين عند وجوب 

كنه حكم املأمور به، ويف التلويح فإن قيل هب إن اخللف قام مقام األصل لالفدية عليه فعلم أنه مل يرفع 
استلزم حرمة األصل أي ذحبه وحترمي الشيء بعد وجوبه نسخ ال حمالة لرفع حكمه قيل ال نسلم كونه 
نسخا، وإمنا يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فإن حرمة ذبح الولد اثبتة يف األصل فزالت ابلوجوب، 

دت بقيام الشاة مقام الولد فال يكون حكما شرعيا حىت يكون ثبوهتا نسخا للوجوب اص. )قلت( مث عا
 هذا بناء على ما تقرر من أن رفع اإلابحة األصلية

ليس نسخا أما على أنه نسخ كما التزمه بعض احلتفية إذ ال إابحة و، حترمي إال بشرع كما قرروه فيكون 
ن رفعها نسخا أيضا يبقى اإليراد املذكور من غري جواب على ما قرر رفع احلرمة األصلية نسخا واذا كا

يف شرح التحرير. قوله: )الذي يتميز فيه املخل  من غريه )يعين أن املبني من أابنه املتعدى، وقوله أو 
 احملنة البينة على أنه من الالزم وذكر الصعوبة ألن مع ى ئبني البلية ظهور صعوبتها ال لإلشارة إىل أهنا
صفة جرت على غري من هي له كما توهم ألنه ال جمال له. قوله: )مبا يذبح( إشارة إىل أن ذبح ابلكسر 
صفة مبع ى ما يذبح وكونه بدله هو مع ى الفداء، وقوله فيتم به أي مبا يذبح الفعل املقصود من القرابن 

لقدر ملا ضاحي وكونه عظيم اوهو إراقة الدم بقطع األوداج هلل، وكونه عظيم اجلثة ألنه مطلوب يف األ
حصل به من عظيم النفع كما ذكره، وقوله من نسله اخل ترجيح لكونه إمساعيل وقوله وعال بسكون 
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العني املهملة وكسرها وكذئل العنز الربية أو الذكر منها، وثبري اسم جبل مبكة معروف وقوله سنة أي يف 
قوله: )والفادي على احلقيقة خل األنه املباشر  0ما رمي اجلمار، وروي أنه إمنا روي الشيطان إذ تعرض هل

 (1)له لكنه جعل جمازا مبع ى أمران أو أعطينا، أو أسند إىل هللا جمازا وجيوز كونه". 
 

"على ظاهره واملراد إبراهيم وحده وخ  بعنوان العبودية ملزيد شرفه، وقوله عطف عليه -94 .94
دي إبراهيم. قوله: )أوىل القوة يف الطاعة اخل )فاأليأي على عبدان وكان يف الوجه السابق عطفا على 

جماز عن القوة جماز مرسل واألبصار مجع بصر مبع ى بصرية، وهو جماز أيضا لكنه مشهور فيه واذا أريد 
ابأليدي األعمال فهو من ذكر السبب وإرادة املسبب واألبصار مبع ى البصائر جماز عما يتفرع عليها 

، وقوله وفيه تعريض أي على الوجهني ألنه ملا عرب عن الطاعة، والدين وعن من املعارف كاألول أيضا
 العمل واملعرفة ابأليدي واألبصار كان فيه إشارة إىل أن من ليس كذلك

ال جارحة له وال بصر، ويف قوله الزمين خفاء ألن الزمن من ال ميشي أو ذو العاهة مطلقا ال من ال يدله 
 أوىل اجلوارج تغليبا. قوله: )تذكرهم الدار اآلخرة اخل( فالذكرى مبع ى فكأنه جعل أوىل األيدي مبع ى

التذكر، وهو مضاف ملفعوله وتعريف الدار للعهد والدوام مستفاد من إبداهلا من خالصة أو جعلها عني 
اخلالصة، اليت ال يشوهبا غريها ألن ذكرى إما بدل من خالصة أو خرب عن ضمريه املقدر وكالم املصنف 

مل هلما، وقوله بسببها أي بسبب اآلخرة فيه إشارة إىل أن ابء خبالصة سببية، وقوله واطالق يعين حمت
حبسب الظاهر أو إذا مل يرد العهد ملا ذكره وللفاصلة أيضا، وقوله فإن اخل بيان لوجه تفسري ذكرى الدار 

ى لدار، وهو ممكن علواذا كان خالصة مصدرا كالكاذبة فهو مضاف لفاعله أو املع ى أبن خل  ذكر ا
القراءة األوىل أيضا، وقيل املراد ابلدار الدنيا وذكراها الثناء اجلميل. قوله: )املختارين )تفسري للمصطفني 
وقوله املصطفني عليهم اخل تفسري لألخيار على أنه مجع خري مقابل شز الذي هو أفعل تفضيل يف 

قياس أفعل التفضيل أن ال جيمع على أفعال األصل أو مجع خري املشدد أو خري املخفف منه، وكان 
لكنه للزوم ختفيفه حىت أنه ال يقال أخري إال شذوذا أو يف ضرورة جعل كأنه بنية أصلية. قوله: )والالم 
فيه اخل( يعين أهنا زائدة الزمة ملقارنتها للوضع، وال ينايف كونه غري عريب فإهنا قد لزمت يف بعض األعالم 

ال التربيزي يف شرح ديوان أيب متام أنه ال جيوز استعماله بدوهنا وحلن من قال األعجمية كاإلسكندر ق
إسكندر جمرد إله منها كما بيناه يف شفاء الغليل، وأما البيت املذكور فقد مر شرحه والشاهد يف قوله 
 لاليزيد للزوم أل ولدخوهلا يف يزيد ويسع على ما هو يف صورة الفعل، وليست فيهما للمح األصل قا

يف القاموس: يسع كيضع اسم أعجمي أدخل عليه أل وال يدخل على نظائره كيزيد. قوله: )والليسع 
تشبيها ابملتقول من ليسع( فيه تسامح واملراد ما يف الكشاف إن حرف التعريف دخل على ليسع يف 
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نه هو الذي األنعام، وعلى القراءتني هو اسم أعجمي دخلت عليه الالم، وإمنا جعله مشبها ابملنقول أل
 تدخله أل للمح أصله كأنه فيعل من اللسع. قوله: )واختلف يف نبوته ولقبه( فقيل كان نبيا، وقيل إمنا

هو رجل من الصلحاء األخيار، واختلف يف سبب تلقيبه به فقيل إنه كان أربعمائة نيب من بين إسرائيل 
كفل، وقام مبؤنتهم فسماه هللا ذا الفقتلهم ملك إال مائة منهم إلياس كفلهم ذو الكفل وخبأهم عنده 

وقيل كان كفل أي عهد دله أبمر فوقي به، وقيل إن نبيا قال من بلغ الناس ما بعثت به بعدي ضمنت 
له اجلنة فقام به شاب فسمي ذا الكفل واختلف أيضا يف اليسع فقيل هو إلياس وقيل غريه بل هو ابن 

: )وكلهم( يعين أن تنوينه عوض عن هذا املضاف عم له، وقيل غري ذلك وقد تقدم فيه كالم. قوله
املقدر، وقوله شرق اخل ألن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بني الناس فتجوز به عنه بعالقة اللزوم فيكون 
املع ى أي يف ذكر قصصهم، وتنويه هللا هبم شرف هلم وأما إذا أريد أنه نوع من الذكر على أن تنوينه 

لقرآن فذكره إمنا هو لالنتقال من نوع من الكالم إىل آخر ولذا حيذب خربه كثريا للتنويع، واملراد ابلذكر ا
فال يقال إنه ال فائدة فيه ألنه معلوم إنه من القرآن كما أشار إليه املصنف بقوله مث شرع اخل ومجلة وإن 
للمتقني اخل حالية. قوله: )عطف بيان حلسن مآب األنه بتأويل مآب ذي حسن إبضافة الصفة 

لموصوف أو على االدعاء مبالغة جبعلها كأهنا هو فيتحدان ليصح البيان، ولو جعل بدل اشتمال مل ل
حيتج إىل ما ذكر، وأم ختالفهما يف التعريف والتنكري فهو مذهب للزخمشري كما ذكره ابن مالك يف 

يلزم توافقهما  هالتسهيل فال يرد عليه أن النحاة اختلفوا فيه فقيل خيت  ابملعارف، وقيل ال خيت  لكن
الف وال خاجة إىل أن يقال املراد بعطف البيان البدل فإنه خ فلم يقل به أحدتعريفا، وتنكريا وأم هذا 

 (1)الظاهر. قوله: )وهو من اإلعالم". 
 

 "وقوله ألنه معجز اخل، فاملراد صدقه ابلربهان الساطع وهو جواب آخر، وقوله صدق-95 .95

على البناء للمفعول أي قرئ به. قوله: )خ  األسوأ للمبالغة اخل )يعين أن املكفر كنهم املتقون 
املوصوفون مبا مر من التقوى، وهم إن كانت هلم سيئات ال تكون من الكبائر العظيمة، وال يناسب 

ن تكفري ية عذكرها يف مقام مدحهم، كما ال خيفى فأجاب أوال أبنه ليس املراد به ظاهره، بل هو كنا
مجيع سيئاهتم بطريق برهاين، ألن ذلك صاو منهم، فافعل على حقيقته. قوله: )أو ل! شعار اخل )يعين 
ليس املراد بكونه أسوأ وكبريا إنه يف الواقع كذلك بل هو حبسب ما عندهم، ألهنم لشدة خوفهم من هللا 

ضا، لكنه ابلنظر على حقيقته أي يرون الصغرية كبرية، فإن عظم املعصية يكون بعظم من يعصى فافعل
ملا يف نفوسهم وحسباهنم. قوله: )وجيوز أن يكون مبع ى السيئ اخل )يعين إفعل ليس على حقيقته، وظاهره 
وليس مضافا إىل املفضل عليه، فهو مبع ى السيء صغريا، كان أو كبريا، كما يف املثال املذكور، فإن املراد 
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أهنم أعدل من بقيتهم، ألهنم معروفون ابجلور، والناق  هو أحد أهنما العادالن من بين مروان، ال 
الروايتني، وهو يزيد بن الوليد، ولقب ابلناق  ألنه نق  ما كانوا أيخذونه من بيت املال ورد املظامل 
على أهلها، واألشج عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه، لقب به لشجة كانت يف رأسه، وأمرها مفصل 

وزهده معروف، وأف كانت من نسل الفاروق رضي هللا عنه، ولذا ورث عدله العمري  يف السري وعدله 
كما فصله املؤرخون، وما ذكره يف املثال من كون أعدل مبع ى عادل وجه فيه، واآلخر أن أفعل للتفضيل 
ا موالزايدة مطلقا، ال على املضاف إليه فق ، وإمنا أضيف للبيان له سواء كان بعضا من املضاف إليه ك

 يف أعدل بين مروان، أو ال كيوسف

أحسن إخوته، كما بينه النحاة يف معاين أفعل التفضيل، وقوله أسواء بوزن أفعال، وهي قراءة مروية عن 
ابن كثري، وإن كان ظاهر كالم املصنف رمحه هللا إهنا شاذة. قوله: )فتعدهلم حماسن أعماهلم( هذا توجيه 

بقى على ظاهره اقتضى أهنم ال جيازون على احلسنات مطلقا، لذكر األحسن دون احلسن، فإنه لو أ
وإمنا جيازون على األحسن منها، وليس مبناسب، فتعد بضم التاء وفتح العني وتشديد الدال بصيغة 
اجملهول من العداي، حتسبء! عين أن هؤالء إلخالصهم تعد حماسنهم من أحسن األعمال عند هللا، 

قع موقعها. من القبول، وجتزي جزاء املضاعفة أجورهم، فالتعبري ومع ى عدها كذلك عنده، أهنا ت
ابألحسن ملا ذكر هذا ما عناه املصنف رمحه هللا كما يوضحه كالم الكشاف، وقيل إنه من العدل، أو 
التعديل، على أن الالم من بنيته ال جارة، وأيد أبنه وقع يف نسخة فيعدل، أو من اإلعداد والوجه ما 

)مبالغة يف اإلثبات )ألن نفي النفي إثبات، والعدول عن صرحيه إىل اإلنكار أبلغ، وقوله قدمناه. قوله: 
العبد رسول هللا، ألن قوله بعده خيوفونك اخل يرجحه، وإذا أريد به ال! نس فيكفي دخوله فيهم، وإذا  

مخوفني، لكفى األنبياء كلهم دل على كفايت! هـ ابلطريق األوىل. قوله:( يعين قريشا اخل )تفسري ل
والتخبيل إفساد العقل مبس من اجلت وحنوه، وقوله وقيل اخل، وجه ضعفه ظاهر ملا فيه من التكلف 
املذكور، والسادن ابملهملة، هو املوكل خبدمتها، وهذا وقع بعد اهلجرة بزمان طويل، فتكون هذه اآلية 

إن هلا شذة بفتح الشني بله، وقوله ف، وقوله حىت كفل اخل، بيان الرتباطه مبا قومل يقل به أحدمدنية، قيل 
املرة من الشد، أي محلة شديدة على من يريد هبا. أمرا، وجيوز كسر الشني، وقوله يهديهم مجعه نظرا 
ملع ى من، وقوله هشم أنفها يدل على أهنا كانت صورة وصنما، وهو خمالف ملا سيأيت يف سورة النجم، 

ا شجرة كان عندها أصفام، واملخوف حينئذ السادن لكنه نزل من أهنا شجرة، فقيل فيها روايتان، أو إهن
ختويفه منزلة ختويف عبادها، أو السادن جنس شامل لكثري منهم، وقوله إذ ال راذ تعليل جلميع ما قبله. 

 قوله: )لوضوح الربهان على تفرده ابخلالقية )هذا هو مع ى قوله يف سورة العنكبوت، ملا تقرر

هاء املمكنات إىل واجب الوجود، وقوله بعد ما حتققتم بيان حملصل مع ى النظم، يف العقول من وجوب انت
والفاء الظاهر إهنا جواب شرط مقدر، أي إذا مل يكن خالق سواه فهل ميكن غريه كشف ما أراده من 
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الضر، أو منع ما أراده من النفع، أو هي عاطفة على مقدر، أي أتفكرمت بعد ما أقررمت به فرأيتم اخل، 
قدم الضر ألن دفعه أهثم، وخ  نفسه بقوله أرادين، ألنه جواب لتخويفه فهو املناسب. قوله: )إذ و 

 (1)تقرر اخل( يعين إن كونه كافيا علم مما قبله، فلذا أمره بعده ابالكتفاء به والتوكل". 
 

ن أ "يف وجه الداللة على هذا املع ى أن امسية اجلملتني تدل على مقاونتهما يف الوجود أو-96 .96
املع ى إان كاشفوا العذاب زماان قليال إنكم عائدون فيه، وأنت خبري أبن " ما ذكره املصنف ليس مقاران 
يف الوجود، ويف زمان واحد بل كون الثاين عقيب األول بال فصل، وتراخ على أن العطف على املقيد 

لة على ما ذكر من الدال بزمان ال يقتضي تقييد املعطوف فكيف ترك العاطف كما قيل، واختري يف وجه
بناء على ما علم من فسادهم، وأهنم يبادرون إىل نقض العهد، والشرك إذا زال املانع   -وقوعه عقبه أنه

[ واعرتض على ما 65كما يف قوله: }فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون{ ]سورة العنكبوت، اآلية: 
اجملاز  اعل على احلال فاالمسيتان مراد هبما احلقيقة أواختاره احملقق مبا تقرر من داللة االمسية، واسم الف

يتقارن مدلوالمها بال شبهة ما مل مينع مانع كما هنا فيحمل على التقارن العريف أبن يقع ابتداء أحدمها 
عقب اآلخر بال مهلة فيعدان حبسب العرف يف زمان متحد، وهبذا اندفع إيراده، وما قاله من املقابلة 

ر من املشاركة بينهما يف مجيع األحوال، وليس بشيء عند التحقيق إما داللة االمسية ال يقتضي ما ذك
، وأمنا تدل على الثبوت ال التجذد، واسم الفاعل يرد لغري ما ذكر أيضا فلم يقل به أحدعلى احلال 

الحتاد افيكون للمضي، واالستقبال، ولو سلم فمن أين يعلم احتاد احلالني، واملراد هبما، وما ذكره من 
مبين عليه فهو خيال فاسد، وال شك أن املراد ابملقابلة وقوعه جوااب له فإذا كان معين! األول إن كشفت 
آمنا كان مع ى اجلواب إن كشفنا عدمت فيتحدان مع ى ال بال شيبهة، وما ذكره من ابتنائه على ما عرف 

خان اخل( ه فتدبر. قوله: )ومن فسر الدمن حاهلم أمر ال يعلمه إال هللا وليس يف الكالم قرينة تدل علي
دفع للسؤال أبنه من األشراط، وال يتصور فيه الكشف، وقد أجيب عنه أبنه ورد يف بعض اآلاثر أنه 
يكشف عنهم فريتدون فليس يف الواقع ما يدل على خالفه بل ورد ما يؤيده، وقوله: غوث ابلتشديد 

 اغوائه، وقوله: فريثما يك! ثفه أيمبع ى صاح، واندى طلبا للغوث، وأصله أن يصيح و 

مقدار كشفه يرتدون، وقد تقدم تفصيله وأنه منصوب على الظرفية. قوله: )ومن فسره مبا يف القيامة 
اخل( هذا أيضا رد للسؤال أبنه ال كشف مثة فكيف يناسبه ما ذكر على هذا التفسري أبنه كالم وارد 

شف هم بعدما دعوه واعدين ابإلميان لعادوا عقب الكعلى الفرض، والتقدير فيكون معناه لو كشفنا عن
[ وأما إن مؤمنون، وما معه 28فيكون كقوله: }ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه{ ]سورة األنعام، اآلية: 

فغري حمتاج للتأويل. قوله: )فإن إن حتجره( أي متنعه عن العمل فهو ابلراء املهملة أو ابملعجمة، وقد مر 
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ال يعمل ال يفسر عامال كما قاله املعرب كغريه من النحاة لكنه غري مسلم، ولذا مل  رد ما ذكره أبن ما
يلتفت له املصنف، وفيه وجوه كنصبه بتأيت أو اذكر مقدرأ، وتعلقه بعائدون، وأما تعلقه بكاشفوا العذاب 

ه، وفيه ب فرده يف الكشف. قوله: )جنعل البطشة اخل( على قراءته من األفعال فعلى هذا البطشة مفعول
جماز حكمي على طريقة أطيعوا أمر هللا وعلى ما بعده مفعول مطلق كانبتكم ثباات والصولة العنف 
والشدة وعلى ما يف القاموس من جميء أبطش مبع ى بطش ال حاجة لتأويله مبا ذكر، وعلى ما ذكره 

نت الفضة عرضها ه من ففهو لتمكينه من البطش واملفعول حمذوف على الثاين. قوله: )امتحناهم( على أن
على النار فيكون مبع ى االمتحان، وهو استعارة، واملراد عاملناهم معاملة املمتحن ليظهر حاهلم لغريهم، 
ما وقوله أو أوقعناهم يف الفتنة على أنه مبعناه املعروف واملراد ابلفتنة حينئذ ما يفنت به أي يغرت ويغفل ع

[ وإليه أشار 28موالكم وأوالدكم فتنة{ ]سورة األنفال، اآلية: فيه صالحه كما يف قوله تعاىل: }أمنا أ
بقوله: ابإلمهال اخل، وتفسريه هنا ابلعذاب، مث التجوز به عن املعاصي اليت هي سببه كما قيل تكلف 
ما ال داعي له، ومن فسرها ابلضالل أو العذاب خللقهم عصاة خمتارين لكسب املعاصي فهو عنده جماز 

نه ال يالئم ما بعده مع أنه مع ما ذكره كشيء واحد وقراءة فتنا بتشديد التاء إما عقلي فال يقال إ
لتأكيد معناه املصدرقي أو لتكثري املفعول أو الفعل. قوله: )على هللا( فكرمي مبع ى مكرم أي معظم عند 

وقيل إنه  ،هللا، أو عند املؤمنني أو هو من الكرم مبع ى االتصاف ابخلصال احلميدة حسبا ونسبا وحنوه
على األول مبع ى عزيز، وعلى الثاين مبع ى متعطف كما سيأيت يف عب! وعلى الثالث ما مر تفسريه به، 
واألحسن تفسريه جبامع احملامد، واملنافع فإنه أصل معناه. قوله: )أبن أذوهم إلئ وأرسلوهم معي اخل( 

 (1)ل الذين كان". فإن مصدرية قبلها حرف جر مقدر، واملراد بعباد هللا بين إسرائي
 

"قوله: )إال أهنا تعطفه مبا عطف عليه اخل( يعين ليست اجلمل املذكورة بعد الواوات -97 .97
متعاطفة على نسق واحد بل جمموع شهد واستكربمت معطوف على جمموع كان وما معه، ومثله يف 

جتمع  مع كفركم وااملفردات هو األول واآلخر، والظاهر والباطن، واملع ى إن اجتمع كونه من عند هللا
شهادته واميانه مع استكباركم عن اإلميان، واستكربمت معطوف على آمن ألنه قسيمه، والكل معطوف 
على الشرط وال تكرار يف استكربمت ألنه بعد الشهادة والكفر قبلها، واحلالية حمتملة يف الثانية أيضا. 

نية ايب املشهور، فتكون هذه اآلية مدقوله: )والشاهد هو عبد هللا بن سالم( بتخفيف الالم الصح
مستثناة من السورة كما ذكره الكواشي وكونه إخبارا قبل الوقوع كقوله: }واندى أصحاب األعراف{ 

[ خالف الظاهر املتبادر، ولذا قيل مل يذهب أحد إىل أن اآلية مكية إذا 48]سورة األعراف، اآلية: 
ليس على الشرط الذي يصري به املاضي مستقبال ففسر الشاهد اببن سالم، وفيه حبث ألنه معطوف 
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من قبيل ما ذكر، فال ضري يف شهادة الشاهد بعد نزوهلا ويكون تفسريه به بياان للواقع ال على أنه مراد 
 خبصوصه منها لعموم النكرة بعد

جه له،  و مع ذكره يف شروح الكشاف ال مل يقل به أحدالشرط أو هو املراد والتنكري للتعظيم، وادعا أنه 
إال أن يراد من السلف املفسرين وهو حتجري للواسع حيتاج إىل استقراء اتم، وقيل اآلية مكية وسبب 
نزوهلا أمر آخر، واسالم عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه مفصل يف الكشاف وهو حديث صحيح ومن 

ة إىل ال حاجاإلعالم سالم خمفف، ومنها ما هو مثدد، وتفصيله يف كتاب املشتبه البن حجر، و 
استقصاء الكالم فيه هنا. قوله: )من نعت الرسول( هذا مؤيد ملا مر من تفسريه به فكان املناسب 
للمصنف أن يذكره فيما مر فلعله أراد بنعت الرسول ما يشمل ذكر كتابه، وأنه منزل من عند هللا وهو 

 صلى ن سالم فإنه ملا صدق ابلنيببعيد. قوله: )وهو ما يف التوراة اخل( هذا على أن املراد ابلشاهد اب
هللا عليه وسلم ومبا جاء به لكونه مطابقا ملا علمه من التوراة كان شاهدا على مثله وجيري على إرادة 
موسى عليه الصالة والسالم أيضا. وقوله: )من املعاين اخل( بني ملا أو ملثل وهو األظهر. وقوله: )املطابقة 

 لته له الحتاد معانيهما، كالوعد والوعيد والتوحيد واإلرسال ويف الكشافله( أي ملعانيه وهذا بيان ملماث
على نزول مثله، وقيل: مثله كناية عن القرآن نفسه للمبالغة. وقوله: )أو مثل ذلك اخل( جعل شهادته 
على أنه من عند هللا شهادة على مثله أي مثل شهادة القرآن ألنه إبعجازه كانه يشهد لنفسه أبنه من 

هللا، وهذا أيضا جار على الوجهني وعلى كون اآلية مكية ومدنية. قوله: )ملا رآه من جنس الوحي( عند 
بفتح الالم وتشديد امليم، أو ابلكسر. والتخفيف إشارة إىل أن الفاء للسببية وأن إميانه مرتتب على 

ياين وقوله: أبن  ب شهادته له مبطابقته للوحي، وجيوز أن تكون الفاء تفصيلية. وقوله: )اس! شاف( أي
كفرهم لضالهلم ألن هذه اجلملة تعليل ملا قبلها، وهو االستكبار عن اإلميان وهو عني الكفر وتسبب 
عن ظلمهم لتعليقه على املشتق. قوله: )ودليل اخل( ولداللتة عليه حذف ومنهم من قدره أتؤمنون لداللة 

وقدر  م، فإذا مل ينصفوا يكونون ظاملني،فآمن، ووجه كوهنم ظاملني أن مثله من عند هللا يف معتقده
اجلواب املعرب فقد ظلمتم ورد ما قدره الزخمشري واملصنف جوااب أبنه لو كان كذلك وجبت الفاء ألن 
اجلملة االستفهامية إذا وقعت جوااب للشرط لزمها الفاء، فإن كانت األداة اهلمزة تقدمت على الفاء، 

 قدير مع ى ال تقدير إعراب وفيه كالم يف شرح التسهيل يطولوإال أتخرت واعتذر له السمني أبنه ت
شرحه وقوله: وقال الذين اخل حتقيق الستكبارهم. وقوله: )ألجلهم( فالالم ليست الم املشافهة والتبليغ، 

 واال لقيل ما سبقتموان

ق   اوليس من مواطن االلتفات، وكوهنم قصدوا حتقريهم ابلغيبة ال وجه له. وقوله: )سقاط( مجع س
كجهال مجع جاهل وهو الذي ال يعبأ به لعدم جاهه وماله، وأشياعه كما أشار إليه بقوله إذ أكثرهم 
اخل وغطفان بفتح الغني املعجمة والطاء املهملة قبيل معروفة، وكذا كل ما ذكر أمساء قبائل معروفة، ويف 
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ا ألهنا ( إمنا قدروا إلذ عاملهأسلم وأسلم جتنيس اتم، ولذا مل يقل أسلمت. قوله: )مثل ظهر عنادهم اخل
من الظروف الالزمة لإلضافة إىل اجلمل، وقد أضيفت إىل مجلة مل يهتدوا به فال تعمل فيها، وكذا ال 
يعمل فيها فسيقولون ألن إذ للمضي وهو مستقبل، وأيضا الفاء تقتضي سببا فلذا قدروا هلا عامال هو 

 (1)السبب وحذف عامل الظرف". 
 

م للتقرير وقال اإلمام: األوىل محله على التهكم فالتقدير يقولون: هل اخل، "واالستفها-98 .98
وقوله: ما كانوا فيه مضاف مقدر أي ثواب ما اخل وما مصدرية أو موصولة، وقوله: من قرأ اخل حديث 

 موضوع متت السورة واحلمد دله وحده، والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه.

 سورة االنشقاق

ة انشقت وال خالف يف كوهنا مكية وال يف عدد آايهتا، قيل: وترتيب هذه السور الثالث ويقال: سور 
 ظاهر ألن يف انفطرت تعريف احلفظة الكاتبني ويف املطففني مقر كتبهم، ويف هذه عرضها يف القيامة.

 بسم هللا الرمحن الرحبم

 آن يفسر بعضه بعضا،قوله: )ابلنمام( قد مر بيانه، وقوله: كقوله اخل إشارة إىل أن القر 

وهذا مأثور عن ابن عباس ولواله لكان تركه هنا أوىل ألن يف اختيار االنفعال ما يدل على كمال القدرة 
واالنقياد حىت كأهنا غنية عن الشق، وقال الزجاج: تنشق هبول القيامة قيل: وهو ال ينايف كونه ابلغمام، 

يف  ل اهليئة يقولون إهنا جنوم صغار خمتلطة غري متميزةواجملرة كاملضرة يف اآلاثر إهنا ابب السماء وأه
 احلس. قوله: )استمعت األنه من اإلذن قال:

 صم إذا مسعوا خريا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا

 وهو جماز عن االنقياد والطاعة، ولذا فسره بقوله: أي انقادت، ويف نسخة وانقادت

لطاعة ألنه صيغة مبالغة، وقوله: يذعن أي ينقاد، وأما اإلذعان ومها مبع ى، وقوله: املطواع هو الشديد ا
مبع ى اإلدراك فليس من كالم العرب، وإن كان له وجه من اجملاز، وليس يف قوله: انقياد املطواع اخل 
إشارة إىل أنه استعارة متثيلية كما توهم فإهنا تبعية مصرحة كما ال خيفى. قوله: )وجعلت حقيقة 

املعرب األصل حق هللا عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم االنقياد وحفيقة مبع ى جديرة ابالستماع( قال 
وخليقة، وقوله: بسطت املراد ببسطها توسعتها من غري ارتفاع واخنفاض ولذا فسره بقوله: ابن اخل، 

خل( من اوقوله: آكامها ابملد مجع أكمة وهو الرتاب واألرض املرتفعة دون اجلبال. قوله: )ما يف جوفها 
فسره هبذا ال يقول أبن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال ولو سلم فإمنا يكون عاما يوم القيامة وظهور 
بعض الكنوز قبله ال ينافيه فال يرد عليه أنه عند خروح الدجال ال يوم القيامة، وأما القول أبن يوم 
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 القيامة وقت متسع جيوز

لتكلف  ممن له متييز. قوله: )وتكلفت اخل( تفعل هنا ل مل يقل به أحدأن يدخل فيه، وقت خروجه فما 
كتحلم وقصد به املبالغة جمازا ألن املتكلف للشيء يبالغ فيه ليظهر، ويتوهم أنه جبليئ كما بينوه يف 
قوله: توجد. قوله.( يف اإللقاء والتخلية امل يقل والتخلي ملا فيه من اإليهام القبيح فإنه اشتهر استعماله 

ومن مل يتنبه هلذا قال األظهر: أن يقول التخلي واملراد أن هذا وإن أسند إىل األرض فهو يف التغؤط، 
بفعل هللا وقدرته وال وجه ملا قيل، واالمتداد أيضا ألنه مل يسند لألرض. قوله: )لألذن( الظاهر مما قبله 

طة السفلية نوع البسي أن يقول ابألذن، وقوله: بنوع من القدرة ألن تشقيق األجرام العلوية نوع وتسوية
آخر. قوله:( وجوابه حمذوف اخل( اختلف املعربون يف إذا هذه فقيل ليست بشرطية وعاملها مقدر أي 
اذكر أو هي مبتدأ كما بينه السمني، وقيل: شرطية جواهبا حمذوف، وقيل: مذكور فقيل: هو أذنت 

ى حذف الفاء أو بتقدير يقال وعل والواو زائدة أو فمالقيه كما سيأيت، وقيل: اي أيها اإلنسان على
التقدير قيل: تقديره تعبثتم، وقيل: تقديره القى كل إنسان كدحه وقيل: هو ما صرح به يف سوريت 
التكوير واالنفطار، وهو قوله: علمت اخل وعلى هذا العامل الشرط أو اجلزاء على اخلالف فيه، وقوله: 

ه يان. قوله: )القى إلنسان كدحه( قيل: أي جزاء كدحللتهويل فتقديره كان ما كان مما ال يفي به الب
من خري أو شز أو القى كدحه بنفسه لوجوده يف صحيفته، أو لشهادة أعضائه وحنوه فإن الشيء له 
وجود يف التلفظ به والكتابة وعلى هذا ما بعده تفصيل له، وجيوز عود ضمري مالقيه للرب لكن هذا 

املصنف كما سرتاه عقبه. قوله: )أي جهدا يؤثر فيه من كدحه وإن ذهب إليه بعضهم ال يالئم كالم 
 (1)اخل( تفسري للجواب على أنه القى كدحه". 

 

"واملراد الياب! هنا على أنه من استعمال املقيد مبع ى املطلق، وأما األحوى فصفة من -99 .99
مؤكدة  هو صفةاحلوة، وهو السواد فلذا جاز فيه أن يكون مبع ى أسود ألن النبات إذا يبس اسود ف

للغثاء، وأن يراد به أنه طري غض شديد اخلضرة ألن األخضر يرى يف ابدى النظر كاألسود وينبين على 
املعنيني إحمرابه وأنه صفة غثاء أو حال من املرعى أخر للفاصلة وإليه أشار بقوله: أي أخرجه، وملا فيه 

اإلسناد جربيل عليه الصالة والسالم( ف من التقدمي والتاخري أخرجه ومرضه املصنف. قوله: )على لسان
جمازي، وقوله: قارائ إبهلام القراءة الظاهر أن املراد به هنا أحد أقسام الوحي يف القرآن كما ورد يف حديث 
البخاري، وآونة كصلصلة اجلرس وهو أن يلحقه شيء كالغشي، ويسمع صدى يقر يف قلبه أبلفاظ 

واسطة  فيندفع عنه ما قيل: إن صريورة الرسول قارائ بغري ملهمة له مثبتة يف صحائف حفظه املشرفة
، وأما كونه إشارة إىل ما روي عن جعفر الصادق ومل يقل به أحدجربيل خالف ما اشتهر يف الدين 
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من أنه كان يقرأ الكتابة وال يكتب، وأن قوله: فال تنسى لنفي مطلق النسيان عنه امتناان عليه أبنه أويت 
فمع بعده أيابه فاء التفريع. قوله: " ية أخرى( أي كما أن القرآن نفسه آية أخرى،  قوة احلفظ كما قيل

وقوله: اإلخبار به اي بقوله: فال تنسى ألنه أمر مستقبل مغيب عنه حني النزول، وقوله: وقيل هني 
ذف عطف بح! سب املع ى على ما قبله ألنه علم منه أنه خرب عما يستقبل وملا كان يف النهي جمزوما حب

آخر.، وقد أثبت هنا دفعه أبن آخره حذف للجازم واأللف املذكورة لإلطالق يف الفاصلة، وهو جائز 
وملا كان هذا خالف الظاهر والنسيان ليس ابالختيار فال ينهى عنه إال أن يراد به جمازا ترك أسبابه 

أما كونه خمالفا ا ضعفه و االختيارية أو ترك العمل مبا تضمنه، ويف ذلك ارتكاب تكلفات من غري داع هل
ا[ اآلايت فليس بشيء كما ال خيفى، وقد أورد  6لقوله: }ال حترك به لسانك{ ]سورة القيامة، اآلية: 

عليه أن رمسه ابلياء يقتضي أهنا من البنية ال لإلطالق وكون رسم املصحف خمالفا للقياس تكلف آخر 
يل الكالم ما ال يطيقه، وأحسن منه أن يقال: وأما القول أبن مراده أبن ألفه مل حتذف للجازم فتحم

رمست ألف اإلطالق ايء ملشاكلة غريها من الفواصل، وموافقة أصلها مع أنه قيل أيضا: إنه عند اإلطالق 
ترد احملذوفة كما صرح به اإلمام املرزوقي ولو قيل: إنه خرب أريد به النهي كان أقوى وأسلم، وقوله: أصال 

 ي إنه منصوب على املصدربة أي افتفاء ابلكلية، وقيل: إنه متييز حموليف شرح املفتاح الشريف

عن الفاعل أي انتفى أصله وكذا قوله: رأسا بعده. قوله: )أبن نسخ تالوته( فالنسيان كناية عن النسخ 
ألن ما مل ينسخ تالوته من شأنه أن يتلى فيحفظ وغريه يرتك فينسى فظهر فساد ما قيل من أن النسخ 

النسيان. قوله: )وقيل املراد اخل( ذكر فيه أربعة أوجه مبنية على أن االستثناء حقيقي أو جمازي ال يوجب 
أبن يكون مبع ى القلة ألن املخرج يف االستثناء أقل من إلباقي وألن ما شاء هللا يف العرف يستعمل 

ا النفي يف قلة قد يراد هبللمجهول فكأنه قيل: إال أمرا اندرا ال يعلم فإذا دل مثله على القلة عرفا، وال
حنو قل من يقول: كذا جمازا أريد ابالستثناء هنا ذلك وهذا هو الوجه الثالث والرابع املبين على التجوز 
يف االستثناء فان كان على حقيقته فالنسيان إما مبعناه املتعارف أو مبع ى نسخ احلكم والتالوة، واحلديث 

نت الصالة صالة الفجر فإن قلت: ال ينسى النيب صلى هللا املذكور صحيح رواه البخاري، وغريه وكا
عليه وسلم رأسا وهذا احلديث مناف له وال يالئمه قوله: فال تنسى ألنه ال يكون االستثناء من النفي 
نفيا بل هو إثبات واحلمل على التأكيد بعيد قلت: أجاب عنه بعض شراح الكشاف أبنه على هذا من 

 غري أن سيوفهم قبيل قوله: وال عيب فيهم

واملع ى فال تنسى إال نسياان معدوما، وهو النسيان املتعلق به مشيئة هللا أن يكون هذا النسيان نسياان 
إال أنه ال يقر على النسيان فيما كان من أصول الشرائع والواجبات، وقد يقر على ما ليس منها أو 

ما ظهر من أحوالكم( تفسري للجهر فليس  منها وهو من اآلداب، والسنن كما ذكره اإلمام هنا. قوله:(
املراد به معناه املعروف املخصوص ابألقوال بل األعم بقرينة مقابله، وقوله: وما بطن تفسري لقوله: وما 
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خيفى فهو على هذا اتكيد جلميع ما تقدمه وتوطئة ملا بعده، وقوله: أو جهرك اخل فما ظهر مبعناه 
إىل اجلهل تفسري لقوله: وما خيفى فهو على هذا أتكيد لقوله: احلقيقي، وقوله: وما دعاك إليه أي 

 (1)سنقرئك فال تنسى وقوله: فيعلم ما فيه اخل هو متفرع". 
 

"ابهلل وبرسوله وابملؤمنني، وأذن بالل ابلصالة، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -100 .100
؟ قال:  «هل أعطاك أحد شيئا»فإذا مساكني يسأل الناس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

؟ قال: ذاك القائم، فاذا هو علي بن أيب « من أعطاكه»؟ قال: خامت فضة. قال: « ماذا»نعم. قال: 
طالب، أعطانيه وهو راكع، فقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية، رواه أبو صاحل عن ابن 

 « .1» طالب، تصدق وهو راكع عباس، وبه قال مقاتل. وقال جماهد: نزلت يف علي بن أيب

، رواه العويف « 2»والثاين: أن عبادة بن الصامت ملا تربأ من حلفائه اليهود نزلت هذه اآلية يف حقه 
عن ابن عباس. والثالث: أهنا نزلت يف أيب بكر الصديق، قاله عكرمة. والرابع: أهنا نزلت فيمن مضى 

 من املسلمني ومن بقي منهم، قاله احلسن.

تعاىل: ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيه قوالن: أحدمها: أهنم فعلوا ذلك يف ركوعهم، وهو تصدق قوله 
علي عليه السالم خبامته يف ركوعه. والثاين: أن من شأهنم إيتاء الزكاة وفعل الركوع. ويف املراد ابلركوع 

لت وهم ل: إن اآلية نز ثالثة أقوال: أحدها: أنه نفس الركوع على ما روى أبو صاحل عن ابن عباس. وقي
يف الركوع. والثاين: أنه صالة التطوع ابلليل والنهار، وإمنا أفرد الركوع ابلذكر تشريفا له، وهذا مروي عن 

 « :3»ابن عباس أيضا. والثالث: أنه اخلضوع واخلشوع، وأنشدوا 

 ال تذل الفقري علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه

 فقال احلسن: هم جند هللا. وقال أبو عبيدة: أنصار هللا. مث فيهم قوالن: ذكره املاوردي. فأما حزب هللا
 أحدمها: أهنم املهاجرون واألنصار، قاله ابن عباس. والثاين: األنصار، ذكره أبو سليمان.

 

 [57( : آية 5]سورة املائدة )
كم والكفار ا الكتاب من قبلاي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتو 

 (57أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني )
 قوله تعاىل: ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا سبب نزوهلا:

( أن رفاعة بن زيد بن التابوت، وسويد بن احلارث كاان قد أظهرا اإلسالم، مث انفقا، وكان رجال 441)
 آلية، قاله ابن عباس.من املسلمني يوادوهنما، فنزلت هذه ا
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__________ 

 عن ابن عباس، وإسناده ضعيف جلهالة حممد بن أيب حممد. 12221ضعيف. أخرجه الطربي 

__________ 

ما ملخصه: وأما قوله تعاىل  74 -73/ 2« تفسريه»( انظر احلديث املتقدم. وقال ابن كثري يف 1)
ل من قوله ويؤتون الزكاة أي يف حال وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن اجلملة يف موضع حا

مة الفتوى من أئ ومل يقل به أحدركوعهم، ولو كان كذلك لكان دفع الزكاة حال الركوع أفضل من غريه، 
ة اه والظاهر ، وقال: إنه من وضع الرافض« املقدمة يف أصول التفسري»اه. وذكره ابن تيمية رمحه هللا يف 

 الضعفاء.أنه من وضع الكليب، وسرقه منه بعض 

 ( تقدم.2)

 (1)( الشاعر هو: األضب  بن قريع. وقوله ال تذل الفقري: ال تعادي وال هتني.". 3)
 

 [18اىل  17( : اآلايت 5"]سورة املائدة )-101 .101
لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من هللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح 

األرض مجيعا وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما خيلق ما يشاء وهللا على  ابن مرمي وأمه ومن يف 
( وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم 17كل شيء قدير )

بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري 
(18) 

 ملضمري الفصل يف قوله: هو املسيح يفيد احلصر قيل: وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى وقيل: 
منهم، ولكن استلزم قوهلم إن هللا هو املسيح ال غريه، وقد تقدم يف آخر سورة النساء ما  يقل به أحد

 ريع.قيكفي ويغين عن التكرار. قوله: قل فمن ميلك من هللا شيئا االستفهام للتوبيخ والت

وامللك وامللك: الضب  واحلفظ والقدرة، من قوهلم: ملكت على فالن أمره: أي قدرت عليه: أي فمن 
يقدر أن مينع إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا وإذا مل يقدر أحد أن مينع 

نصارى سيح إهلا كما تزعم المن ذلك فال إله إال هللا، وال رب غريه، وال معبود حبق سواه، ولو كان امل
لكان له من األمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال ومل يقدر على أن يدفع عن أمه 
املوت عند نزوله هبا، وختصيصها ابلذكر مع دخوهلا يف عموم من يف األرض لكون الدفع منه عنها أوىل 

أن يدفع عن غريها، وذكر من يف األرض  وأحق من غريها، فهو إذا مل يقدر على الدفع عنها أعجز عن
للداللة على مشول قدرته، وأنه إذا أراد شيئا كان ال معارض له يف أمره وال مشارك له يف قضائه وهلل 

                                         
 1/561زاد املسري يف علم التفسري  (1)



119 

 

ملك السماوات واألرض وما بينهما أي ما بني النوعني من املخلوقات. قوله: خيلق ما يشاء مجلة 
صعب لق حبسب مشيئته، وأنه يقدر على كل شيء ال يستمستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق اخل

عليه شيء. قوله: وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه أثبتت اليهود ألنفسها ما أثبتته لعزيز 
« 1»حيث قالوا: عزير ابن هللا وأثبتت النصارى ألنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا: املسيح ابن هللا 

 ف مضاف:وقيل: هو على حذ

أي حنن أتباع أبناء هللا، وهكذا أثبتوا ألنفسهم أهنم أحباء هللا مبجرد الدعوى الباطلة واألماين العاطلة، 
فأمر هللا سبحانه رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم أي إن  

يوم القيامة كما  لقتل واملسخ وابلنار يفكنتم كما تزعمون، فما ابله يعذبكم مبا تقرتفونه من الذنوب اب
 تعرتفون بذلك لقولكم: لن متسنا النار إال أايما معدودة

فإن االبن من جنس أبيه ال يصدر عنه ما يستحيل على األب وأنتم تذنبون، واحلبيب ال يعذب « 2»
سمى عند املحبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون يف هذه الدعوى. وهذا الربهان هو 

اجلدليني بربهان اخللف. قوله: بل أنتم بشر ممن خلق عطف على مقدر يدل عليه الكالم: أي فلستم 
حينئذ كذلك بل أنتم بشر ممن خلق أي من جنس من خلقه هللا تعاىل حياسبهم على اخلري والشر، 

هما من ض وما بينوجيازي كل عامل بعمله يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السماوات واألر 
 املوجودات وإليه املصري أي تصريون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إىل دار اآلخرة.

__________ 

 .30( . التوبة: 1)
 (1).". 80( . البقرة: 2)
 

 "تصلي عليه، وأمر عباده أبن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه.-102 .102

عد عليه وسلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ بوقد اختلف أهل العلم يف الصالة على النيب صلى هللا 
اتفاقهم على أن الصالة عليه فرض يف العمر مرة. وقد حكى هذا اإلمجاع القرطيب يف تفسريه، فقال قوم 
من أهل العلم: إهنا واجبة عند ذكره، وقال قوم: جتب يف كل جملس مرة. وقد وردت أحاديث مصرحة 

 فلم يصل عليه. بذم من مسع ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم

واختلف العلماء يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف تشهد الصالة املفرتضة هل هي واجبة 
أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أهنا فيها سنة مؤكدة غري واجبة. قال ابن املنذر: يستحب أن ال يصلي أحد 

زئة يف مذهب ذلك اترك فصالته جم صالة إال صلى فيها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن ترك
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مالك، وأهل املدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغريهم، وهو قول مجهور أهل 
العلم. قال: وشذ الشافعي فأوجب على اتركها اإلعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وهذا القول عن 

 يقل به ملعن الشافعي إال من روايته. قال الطحاوي: الشافعي مل يروه عنه إال حرملة بن حيىي وال يوجد 
من أهل العلم غري الشافعي. وقال اخلطايب، وهو من الشافعية: إهنا ليست بواجبة يف الصالة.  أحد

قال: وهو قول مجاعة الفقهاء إال الشافعي، وال أعلم له يف ذلك قدوة. انتهى. وقد قال بقول الشافعي 
كاه أبو كما حمجاعة من أهل العلم منهم الشعيب ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب أمحد بن حنبل أخريا،  

 زرعة الدمشقي، وبه قال ابن راهويه وابن املواز من املالكية.

وقد مجعت يف هذه املسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به املوجبون هلا وما أجاب به اجلمهور، 
نصلي  إن هللا أمران أن نصلي عليك، فكيف»وأشف ما يستدل به على الوجوب احلديث الثابت بلفظ 

احلديث. فإن هذا األمر يصلح لالستدالل به على الوجوب. وأما « صالتنا، فقال: قولوا ...  عليك يف
على بطالن الصالة ابلرتك، ووجوب اإلعادة هلا فال، ألن الواجبات ال يستلزم عدمها العدم كما يستلزم 

 ذلك الشروط واألركان.

عت جلاءت ه وسلم أحاديث كثرية، لو مجواعلم أنه قد ورد يف فضل الصالة على رسول هللا صلى هللا علي
يف مصنف مستقل، ولو مل يكن منها إال األحاديث الثابتة يف الصحيح من قوله صلى هللا عليه وسلم: 

. وأما صفة انهيك هبذه الفضيلة اجلليلة واملكرمة النبيلة« من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشرا»
 وغريمها، ردت فيها صفات كثرية أبحاديث اثبتة يف الصحيحنيالصالة عليه صلى هللا عليه وسلم فقد و 

منها ما هو مقيد بصفة الصالة عليه يف الصالة، ومنها ما هو مطلق، وهي معروفة يف كتب احلديث 
فال نطيل بذكرها. والذي حيصل به االمتثال ملطلق األمر يف هذه اآلية هو أن يقول القائل: اللهم صل 

ى حممد أو على النيب، أو اللهم صل على حممد وسلم. ومن أراد أن يصلي وسلم على رسولك، أو عل
عليه، ويسلم عليه بصفة من الصفات اليت ورد التعليم هبا واإلرشاد إليها، فذلك أكمل، وهي صفات  
كثرية قد اشتملت عليها كتب السنة املطهرة، وسيأيت بعضها آخر البحث، وسيأيت الكالم يف الصالة 

ن ظاهر هذا األمر ابلصالة والتسليم يف اآلية أن يقول القائل: صليت عليه وسلمت على اآلل. وكا
 (1)عليه، أو الصالة عليه والسالم عليه، أو عليه الصالة والتسليم، ألن هللا سبحانه أمر إبيقاع". 

 

"الرطب يف زكاة التمر، وهذا الذي ذكران عن عامة العلماء من أن الزكاة ال تؤخذ إال من -1 .103
 مر، والزبيب اليابسني، هو مذهب مالك وعامة أصحابه ويف املوطإ ما نصه:الت

قال مالك: األمر اجملتمع عليه عندان أن النخل خترص على أهلها ومثرها يف رؤوسها إذا طاب وحل 
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بيعه، ويؤخذ منه صدقته مترا عند اجلذاذ، إىل أن قال: وكذلك العمل يف الكرم. انتهى حمل الفرض منه 
را، أبن األمر اجملتمع عليه من علماء زمنه، أن الزكاة خترج مت -رمحه هللا  -فيه تصريح مالك بلفظه، و 

وهو يدل داللة واضحة على أن من ادعى جواز إخراجها من الرطب أو البسر، فدعواه خمالفة لألمر 
 اجملتمع عليه عند مالك وعلماء زمنه.

ر والعنب الذي ال يتزبب كبلح مصر وعنبها، ال ومن أوضح األدلة على ذلك: أن البلح الذي ال يتتم
جيوز اإلخراج منه مع تعذر الواجب الذي هو التمر والزبيب اليابسان، بل تدفع الزكاة من مثنه أو قيمته 
عند مالك وأصحابه، فلم جيعلوا العنب والرطب أصال، ومل يقبلومها بدال عن األصل، وقالوا: بوجوب 

 ل.الثمن إن بيع، والقيمة إن أك
قال خليل يف خمتصره: ومثن غري ذي الزيت وما ال جيف، ومراده بقوله: وما ال جيف، أن الرطب والعنب 
اللذين ال ييبسان جيب اإلخراج من مثنهما ال من نفس الرطب والعنب، ويف املواق يف شرح قول خليل، 

 وإن مل جيف ما نصه:

ا العنب زبيبا، فليخرص أن لو كان ذلك قال مالك: إن كان رطب هذا النخل ال يكون مترا، وال هذ
فيه ممكنا، فإن صح يف التقدير سمسة أوسق أخذ من مثنه. انتهى حمل الفرض منه بلفظه، وهو ن  
صريح عن مالك أنه ال يرى إخراج الرطب، والعنب يف الزكاة ; لعدوله عنهما إىل الثمن يف حال تعذر 

  يتعذرا فيها.التمر والزبيب اليابسني، فكيف ابحلالة اليت مل

من العلماء، وال دل  مل يقل به أحدواحلاصل أن إخراج الرطب والعنب عما يبس من رطب وعنب، 
عليه دليل من كتاب وال سنة وال قياس، وأما الذي ال ييبس كبلح مصر وعنبها، ففيه قول مرجوح عند 

خر هذا يف آ -شاء هللا  إن -املالكية إبجزاء الرطب والعنب، ونقل هذا القول عن ابن رشد، وسرتى 
املبحث كالم الشافعية واحلنابلة فيه، فإن قيل: فما الدليل على أنه ال جيزئ إال التمر والزبيب اليابسان 

 دون الرطب والعنب؟

 (1)فاجلواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة:". 
 

 [ . إىل غري ذلك من اآلايت.54 \ 7"]-2 .104

 -تعاىل  -ع ى أنه لكان امل -أايم أبن معناه يف تتمة أربعة أايم : يف أربعة -تعاىل  -فلو مل يفسر قوله 
ر أبهنا : يف أربعة أايم إذا فس-تعاىل  -خلق السماوات واألرض وما بينهما يف مثانية أايم; ألن قوله 

أربعة كاملة مث مجعت مع اليومني اللذين خلقت فيهما األرض املذكورين يف قوله: قل أئنكم لتكفرون 
[ ، واليومني اللذين خلقت فيهما السماوات املذكورين يف قوله 9 \ 41ق األرض يف يومني ]ابلذي خل
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 لكان اجملموع مثانية أايم. -[12 \ 41: فقضاهن سبع مساوات يف يومني ]-تعاىل  -

 من املسلمني. مل يقل به أحدوذلك 

اللة اآلايت كران، وصحة دوالنصوص القرآنية مصرحة أبهنا ستة أايم، فعلم بذلك صحة التفسري الذي ذ 
 القرآنية عليه.

يف هذه اآلية الكرمية وجعل فيها رواسي من فوقها قد قدمنا الكالم على أمثاله من  -تعاىل  -وقوله 
 16م ]: وألقى يف األرض رواسي أن متيد بك-تعاىل  -يف الكالم على قوله « النحل»اآلايت يف سورة 

وقدر  -تعاىل  -أي أكثر فيها الربكات، والربكة اخلري، وقوله  : وابرك فيها-تعاىل  -[ ، وقوله 15 \
 فيها أقواهتا.

 التقدير واخللق يف لغة العرب معنامها واحد.

 واألقوات مجع قوت، واملراد ابألقوات أرزاق أهل األرض ومعايشهم وما يصلحهم.

 -قوله  هذه، أعين «فصلت»أن آية « دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب»وقد ذكران يف كتابنا 
: وقدر فيها أقواهتا يفهم منها اجلمع بني اآلايت الدالة على أن األرض خلقت قبل السماء،  -تعاىل 

كقوله هنا: قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني مث رتب على ذلك بـ )مث( قوله: مث استوى 
 مع بعض اآلايت الدالة على أنإىل السماء وهي دخان إىل قوله فقضاهن سبع مساوات يف يومني 

 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إىل« : النازعات»يف  -تعاىل  -السماء خلقت قبل األرض، كقوله 
 [ .30 - 27 \ 79قوله: واألرض بعد ذلك دحاها ]

 (1):". -تعاىل  -فقلنا يف كتابنا املذكور ما نصه: قوله 
 

ملذكور للعامل وعمله بفتياه من االتباع ال من "وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي ا-3 .105
 التقليد.

 والصواب: أن ذلك تقليد مشروع جممع على مشروعيته.

 

وأما ما ليس من التقليد جبائز بال خالف، فهو تقليد اجملتهد الذي ظهر له احلكم ابجتهاده، جمتهدا 
 كم ابجتهاده ال جيوز له أنآخر يرى خالف ما ظهر له هو; لإلمجاع على أن اجملتهد إذا ظهر له احل

 يقلد غريه املخالف لرأيه.

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه املتأخرون الصحابة وغريهم من القرون املشهود هلم ابخلري، فهو تقليد 
 رجل واحد معني دون غريه، من مجيع العلماء.
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سول هللا من أصحاب ر  أحدومل يقل به فإن هذا النوع من التقليد، مل يرد به ن  من كتاب وال سنة، 
 وال أحد من القرون الثالثة املشهود هلم ابخلري. -صلى هللا عليه وسلم  -

وهو خمالف ألقوال األئمة األربعة رمحهم هللا، فلم يقل أحد منهم ابجلمود على قول رجل واحد معني 
 دون غريه، من مجيع علماء املسلمني.

 ع، ومن يدعي خالف ذلك، فليعني لنا رجال واحدا من القرونفتقليد العامل املعني من بدع القرن الراب
 الثالثة األول، التزم مذهب رجل واحد معني، ولن يستطيع ذلك أبدا ; ألنه مل يقع البتة.

وسنذكر هنا إن شاء هللا مجال من كالم أهل العلم يف فساد هذا النوع من التقليد وحجج القائلني به، 
 له نبني ما يظهر لنا ابلدليل أنه هو احلق والصواب إن شاء هللا.ومناقشتها، وبعد إيضاح ذلك ك

قال اإلمام أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا يف كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله، 
 ما نصه:

من   ابب فساد التقليد ونفيه والفرق بني التقليد واالتباع: قد ذم هللا تبارك وتعاىل التقليد يف غري موضع
 (1)[ .". 31 \ 9كتابه، فقال: اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون هللا ]

 

 "يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك املولد املبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع-4 .106
 أمر مباح ال ينكر على أحد قياسا على غريه من -والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب 

 أوقات الفرح.

واحلكم بكون هذه األشياء بدعة يف هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود 
املشروعة ألهل اإلميان، وانقشع فيه ظالم الكفر واجلحود، وادعاء أن هذا الزمان ليس من املواسم 

 أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه اآلراء املستقيمة. -ومقارنة ذلك ابلنريوز واملهرجان 

ولقد كنت فيما خال من الزمان خرجت يف يوم مولد إىل ساحل البحر، فاتفق أن وجدت هناك سيدي 
 هم طعاما خمتلفا ليأكلوه هنالك.احلاج ابن عاشر رمحه هللا ومجاعة من أصحابه وقد أخرج بعض

فلما قدموه لذلك أرادوا مين مشاركتهم يف األكل، وكنت إذ ذاك صائما فقلت هلم: إين صائم، فنظر 
إيل سيدي احلاج نظرة منكرة، وقال يل ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح يف مثله الصيام 

 نين كنت انئما فأيقظين. انتهى بلفظه.مبنزلة العيد، فتأملت كالمه فوجدته حقا، وكأ

فهذا الكالم الذي يقتضي قبح صوم يوم املولد وجعله كيوم العيد من غري استناد إىل كتاب هللا وال سنة 
 وال قول أحد من أصحابه وال من اتبعيه. -صلى هللا عليه وسلم  -رسوله 

يف  وفني الذي أدخله بعض املتأخرينمن األئمة األربعة وال من فقهاء األمصار املعر  ومل يقل به أحد
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مذهب مالك، ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمس، ومل جير على أصول مذهبه، ألن علة حترمي 
صوم يوم العيد والفطر عنده أن هللا تعاىل يكلف عباده يف كل سنة عبادتني عظيمتني واألمر هبما عام 

واحدة وهي احلج. والثانية جتب كل سنة يف شهر لكل من يستطيعهما، وإحدامها جتب يف العمر مرة 
رمضان منها، وهي الصوم، فإذا انتهت عبادة احلج أو عبادة الصوم ألزم هللا الناس كلهم أن يكونوا يف 

 ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر.

 (1)فمن صام يف أحد اليومني أعرض عن ضيافة هللا، واإلعراض عن ضيافته تعاىل ال جيوز.". 
 

"مث ساق نصوص كل فريق من النصوص اليت أوردانها سابقا، ومل يورد نصا ملذهب البصريني -5 .107
( وجاء 564( ص )1الذي فيه التثليث املذكور، وقد وجد يف مصنف عبد الرزاق بسند جيد جملد )

 مرواي عن بعض الصحابة يف املصنف املذكور.

قيها إال لفظ تثنية التكبري يف أوهلا، وإبفراد ابوقال يف اإلقامة: أما صفتها فإهنا عند مالك والشافعي ب
اإلقامة، فعند الشافعي مرتني وعند أيب حنيفة، فهي مث ى مث ى، وأما أمحد فقد خري بني األفراد والتثنية 

 فيها اهـ.

رمحه  -تلك هي خالصة أقوال أئمة األمصار يف ألفاظ األذان واإلقامة، وقد أمجلها العالمة ابن القيم 
 قال ما نصه: -صلى هللا عليه وسلم  -يف زاد املعاد حتت عنوان: فصل مؤذنيه  -هللا 

وكان أبو حمذورة يرجع األذان ويثين اإلقامة وبالل ال يرجع ويفرد اإلقامة، فأخذ الشافعي وأهل مكة 
، وأهل ةأبذان أيب حمذورة، وإقامة بالل، ويعين أبذان أيب حمذورة على رواية تربيع التكبري، وأخذ أبو حنيف

العراق أبذان بالل وإقامة أيب حمذورة، وأخذ أمحد، وأهل احلديث، وأهل املدينة أبذان بالل وإقامته، 
أي: برتبيع التكبري وبدون ترجيع، وإبفراد اإلقامة إىل لفظ اإلقامة، قال: وخالف مالك يف املوضعني 

 إعادة التكبري وتثنية لفظ اإلقامة ; فإنه ال يكررها اهـ.

مبخالفة مالك هنا ألهل األمصار، وإال فهو متفق مع بعض الصور املتقدمة. أما يف عدم إعادة  ومراده
التكبري، فعلى حديث أيب حمذورة عند مسلم، وعدم تكريره للفظ اإلقامة، فعلى بعض رواايت حديث 
بالل أن يوتر اإلقامة أي على هذا اإلطالق، وهبذا مرة أخرى يظهر لك أن تلك الصفات كلها 
صحيحة، وأهنا من ابب اختالف التنوع وكل ذهب إىل ما هو صحيح وراجح عنده، وال تعارض مطلقا 

 من األئمة األربعة. ومل يقل به أحدإال قول احلسن البصري وابن سريين ابلتثليث 

بعد ذكر هذه املسألة ما نصه: فإذا   66ص  22وقال ابن تيمية كلمة فصل يف ذلك، يف اجملموع ج 
صلى  -الصواب مذهب أهل احلديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت يف ذلك عن النيب كان كذلك ف
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ال يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة األذان واإلقامة كتنوع صفة القراءات  -هللا عليه وسلم 
ألمته. اهـ.".  -صلى هللا عليه وسلم  -والتشهدات وحنو ذلك، وليس ألحد أن يكره ما سنه رسول هللا 

(1) 
 

 "وأصله:-6 .108

 فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... ولكن عظم الساق منك دقيق

وهي قبيلة قيس ومثل الذين ال يستطيعون النطق ابلسني فيستبدلون هبا اتء فالناس عندهم النات وهم 
 قبيلة متيم.

ثري ك  خال القرآن من هذه اللهجات الكثرية والتزم االعراب يف أواخر الكلمات مجيعا ومل يكن ملتزما يف
من اللغات االخرى وعرف النيب وهو متلقي الوحي ومعلم القرآن األول تفسري ما أنزل عليه كله وما 
سأله عنه أصحابه كان خيربهم به ولعلهم كانوا يتحاشون سؤاله يف كثري من األلفاظ بدليل جهلهم هبا 

ه وليس هذا الذي وراءبعد وفاته وهنيهم عن التكلف والتعمق أي البحث يف مع ى كل لفظ والتنقيب 
كثريون منهم   وامنا قال به مل يقل به أحدنقوله يف أمر ألفاظ القرآن وإهنا هي األحرف السبعة قوال شاذا 

 أبو عبيد القاسم بن سالم وثعلب وأبو حامت السجستاين وغريهم.

أن نبدل  على واذن فمن اخلطأ كل اخلطأ أن نقول أن قرآان نزل ليكون معجزة نيب مث نقول: إان قادرون
ين آمنوا للذ»لفظا مكان لفظ ألن لدينا الكثري من األلفاظ أي املرتادفات. استمع اىل هذه اآلية: 

منوا للذين آ»أو « للذين آمنوا امهلوان»مث نقرؤها على األحرف اليت يقولون عنها هكذا « انظروان
ذه التعابري كلها وهل هل يتفق مع ى ه ولنرتك للقارىء أن يدقق النظر قليال ويطيل التفكري لريى« ارقبوان

 يبقى هلا مكاهنا من االعجاز وهي هبذه الصورة وامسع اىل اآلية األخرى:

 (2)كلما". »و « كلما أضاء هلم مروا فيه»و « كلما أضاء هلم مشوا فيه»
 

"ما هذا إال بشر مثلكم: أي ما نوح إال بشر مثلكم فكيف تطيعونه بقبول ما يدعوكم -7 .109
 إليه.

 يتفضل عليكم: أي يسودكم ويصبح آمرا انهيا بينكم. أن

 ولو شاء هللا ألنزل مالئكة: أي لو شاء هللا إرسال رسول ألنزل مالئكة رسال.

 رجل به جنة: أي مصاب مبس من جنون.
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 فرتبصوا به حىت حني: أي فال تسمعوا له وال تطيعوه وانتظروا به هالكه أو شفاءه.

 مع ى اآلايت:

ية عدة قص  ذكرت على إثر قصة بدأ خلق اإلنسان األول آدم عليه السالم فقال هذا السياق بدا
أي قبلك اي رسولنا فكذبوه كما كذبك قومك وإليك قصته إذ قال اي  1تعاىل: }ولقد أرسلنا نوحا{ 

{ أي إذ ليس لكم 2قوم اعبدوا هللا أي وحدوه يف العبادة، وال تعبدوا معه عريه }مالكم من إله غريه
ه غريه يستحق عبادتكم. وقوله: }أفال تتقون{ أي أتعبدون معه غريه أفال ختافون غضبه عليكم من إل

 مث عقابه لكم؟.

فأجابه قومه املشركون مبا أخرب تعاىل به عنهم يف قوله: }فقال املأل الذين كفروا من قومه{ أي فرد عليه 
روا من قومه }ما هذا{ أي نوح }إال قوله أشرافهم وأهل احلل والعقد فيهم من أغنياء وأعيان ممن كف

ويشرف فادعى أنه رسول هللا إليكم. }ولو شاء هللا{  3بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم{ أي يسود
أي أن ال نعبد معه سواه }ألنزل مالئكة{ ختربان بذلك }ما مسعنا هبذا{ أي ابلذي جاء به نوح ودعا 

هو إال  من أجدادان السابقني }إن مل يقل به أحدأي  إليه من ترك عبادة آهلتنا }قي آابئنا األولني{
رجل به جنة{ أي ما نوح إال رجل به مس من جنون، وإال ملا قال هذا الذي يقول من تسفيهنا وتسفيه 

به حىت حني{ أي انتظروا به أجله حىت ميوت، وال ترتكوا دينكم ألجله وهنا وبعد  4آابئنا }فرتبصوا
ه عنه ىل ربه وطلب النصر منه فقال ما أخرب تعاىل بقرون طويلة بلغت ألف سنة إال سمسني شكا نوح إ

 مبا كذبون{ أي أهلكهم بسبب تكذيبهم إايي وانصرين عليهم. 5}قال رب انصرين

__________ 

فوائد سرد القص  كثرية منها: تسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم ومحله على الصرب مما يلقى من  1
من أحداث، ومنها تقرير التوحيد وإثبات النبوة احملمدية والالم قومه، ومنها: العظة واالعتبار مبا جرى 

 يف: }ولقد أرسلنا{ موطئة للقسم أي: وعزتنا لقد أرسلنا نوحا.

قرأ اجلمهور جبر }إله{ ورفع }غريه{ وقرأ بعضهم: جبر }غريه{ ألنه نعت إلله اجملرور حبرف اجلر  2
 رفع وإمنا منع منه حرف اجلر الزائد.الزائد ورفع }غريه{ هو على احملل إذ حمل }إله{ ال

 قوهلم: هذا انتج عن نفسياهتم املتهالكة على حب الرائسة والشر املوهوم. 3

 الرتب : التوقف على عمل يراد عمله، والرتيث فيه ملا قد يغين عنه. 4

ه: ملا  ر }قال رب انصرين{ هذه اجلملة مستأنفة استئنافا بيانيا ألهنا واقعة جوااب لسؤال مقدر تقدي 5
 (1)كذب قومه ماذا فعل؟ واجلواب: دعا عليهم: }قال رب انصرين{ .". 
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 « ."فكيف لو رأوين-8 .110

ومن املفسرين من فسر الغيب ابلدنيا. وقال ابن عطية: الظاهر أن املع ى ابلغيب عن الناس، أي يف 
من خياف هللا وهو  أياخللوة. فمن خاف هللا انتهى عن الصيد يف ذات نفسه، يعين أن اجملرور للتقييد، 

غائب عن أعني الناس الذين يتقى إنكارهم عليه أو صدهم إايه وأخذهم على يده أو التسميع به، وهذا 
ينظر إىل ما بنوا عليه أن اآلية نزلت يف صيد غشيهم يف سفرهم عام احلديبية يغشاهم يف رحاهلم 

د احملذر من صيده مماثال لذلك وخيامهم، أي كانوا متمكنني من أخذه بدون رقيب، أو يكون الصي
 الصيد.

وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تصريح ابلتحذير الذي أومأ إليه بقوله ليبلونكم، إذ قد 
أشعر قوله: ليبلونكم أن يف هذا اخلرب حتذيرا من عمل قد تسبق النفس إليه. واإلشارة بذلك إىل التحذير 

دمناه إليكم وأعذران لكم فيه، فلذلك جاءت بعده فاء التفريع. املستفاد من ليبلونكم، أي بعد ما ق
 واملراد ابالعتداء االعتداء ابلصيد، ومساه اعتداء ألنه إقدام على حمرم وانتهاك حلرمة اإلحرام أو احلرم.

وقوله: فله عذاب أليم، أي عقاب شديد يف اآلخرة مبا اجرتأ على احلرم أو على اإلحرام أو كليهما، ومبا 
لف إنذار هللا تعاىل، وهذه إذا اعتدى ومل يتدارك اعتداءه ابلتوبة أو الكفارة، فالتوبة معلومة من خا

أصول اإلسالم، والكفارة هي جزاء الصيد، ألن الظاهر أن اجلزاء تكفري عن هذا االعتداء كما سيأيت. 
 روى ابن أيب حامت عن ابن عباس:

. فالعذاب  «سلب ثيابه وكان األمر كذلك به يف اجلاهليةالعذاب األليم أنه يوسع بطنه وظهره جلدا وي
 هو األذى الدنيوي، وهو يقتضي أن هذه اآلية قررت ما كان يفعله

أهل اجلاهلية، فتكون اآلية املوالية هلا نسخا هلا. ومل يقل هبذا العقاب أحد من فقهاء اإلسالم فدل 
ها. وجيوز ي يلتئم به مع ى اآلية مع مع ى اليت تليذلك على أنه أبطل مبا يف اآلية املوالية، وهذا هو الذ

أن يكون اجلزاء من قبيل ضمان املتلفات ويبقى إمث االعتداء فهو موجب العذاب األليم. فعلى التفسري 
 يقل به ملاملشهور ال يسقطه إال التوبة، وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب أتديبا، ولكن هذا 

 (1)لظاهر أن سلبه كان أيخذه فقراء مكة مثل جالل البدن ونعاهلا.". من فقهاء اإلسالم، وا أحد
 

"على هذه األمة من غفران السيئات عند التوبة، فالعزم على اخلري هو التوبة، أي العزم -9 .111
على اكتساب اخلري، فوقع يف الكالم إجياز حذف اعتمادا على القرينة الواضحة. والتقدير: ال ينفع 

اهنا أو نفسا مل تكن كسبت خريا يف إمياهنا من قبل كسبها، يعين أو ما يقوم مقام  نفسا غري مؤمنة إمي
كسب اخلري، مثل التوبة فإهنا بعض اكتساب اخلري، وليس املراد أنه ال ينفع نفسا مؤمنة إمياهنا إذا مل 
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فائدة  تتكن قد كسبت خريا حبيث يضيع اإلميان إذا مل يقع اكتساب اخلري، ألنه لو أريد ذلك ملا كان
للتقسيم، ولكفى أن يقال ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكسب خريا، وألن األدلة القطعية انهضة على أن 
اإلميان الواقع قبل جميء اآلايت ال يدحض إذا فرط صاحبه يف شيء من األعمال الصاحلة، وألنه لو  

ه إميانه، أنه آمن ال ينفع كان كذلك وسلمناه ملا اقتضى أكثر من أن الذي مل يفعل شيئا من اخلري عدا
 من علماء اإلسالم. مل يقل به أحدوذلك إجياد قسم 

وبذلك تعلم أن اآلية ال تنهض حجة للمعتزلة وال اخلوارج الذين أوجبوا خلود مرتكب الكبرية غري 
و  ل التائب يف النار، والتسوية بينه وبني الكافر، وإن كان ظاهرها قبل التأمل يوهم أهنا حجة هلم، وألنه

كان األمر كما قالوا لصار الدخول يف اإلميان مع ارتكاب كبرية واحدة عبثا ال يرضاه عاقل لنفسه، 
ألنه يدخل يف كلفة كثري من األعمال بدون جدوى عليه منها، ولكان أهون األحوال على مرتكب 

هذا املذهب  ألصحابالكبرية أن خيلع ربقة اإلميان إىل أن يتوب من األمرين مجيعا. وسخافة هذا الالزم 
سخافة ال يرضاها من له نظر اثقب. واالشتغال بتبيني ما يستفاد من نظم اآلية من ضب  احلد الذي 
ينتهي عنده االنتفاع بتحصيل اإلميان وحتصيل أعمال اخلري، أجدى من اخلوض يف لوازم معانيها من 

من االحتمال املسق  لالستدالل.". اعتبار األعمال جزءا من اإلميان، ال سيما مع ما يف أصل املع ى 
(1) 
 

قلت حممد بن إسحاق خمتلف فيه وقد  -"النحر خارج احلرم ال جيوز ويقتضى االعادة-10 .112
وهاهنا خالفيات منها ان الواجب  -ومل يقل به أحدواحلديث ترك االمة كلهم العمل به  -مر ذكره

ج والعمرة وعند اجلمهور دم واحد قالوا على القارن عند اىب حنيفة رمحه هللا دمان الجل إحرامي احل
اإلحرام واحد فيكفيه دم واحد وعموم قوله تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي يؤيد قول اجلمهور 
ومنها ان التحلل حيصل بنفس اإلحصار او ابلذبح بعد اإلحصار بنية التحلل او ابحللق بعد الذبح مع 

هور هلم ان ابالحصار سق  مناسك احلج دون احكام اإلحرام نية التحلل الثالث قول الشافعي واجلم
واحللق عرف حملال فال يسق  وكونه موقتا ابحلرم من حيث انه حملل ممنوع واحلجة على وجوب احللق 
او القصر واولوية احللق قوله صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية يرحم هللا احمللقني قالوا اي رسول هللا 

يث حم هللا احمللقني قالوا واملقصرين فقال يف املرة الثالثة واملقصرين رواه الطحاوي من حدواملقصرين قال ير 
وقال ابو حنيفة وحممد ان أحصر يف احلرم جيب عليه احللق وان أحصر يف احلل  -ابن عباس واىب سعيد

حللق عندمها ن اويف اهلداية ا -فال حلق الن احللق مل يعرف عبادة اال يف زمان او مكان كذا يف الكايف
ليس بواجب والتحلل امنا حيصل ابلذبح وعند اىب يوسف جيب احللق الن النيب صلى هللا عليه وسلم 
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امر بذلك عام احلديبية وان مل يفعل ال شىء عليه والتحلل حيصل ابلذبح فق  وقال مالك التحلل 
ابر حنران لك حبديث جاحتج ما -حيصل ابالحصار والذبح ليس بواجب عليه واحلجة عليه هذه االية

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية سبعني بدنة كل بدنة عن سبعة فقال رسول هللا صلى 
ابر رواه الدارقطين فان هذا احلديث مع ما رواه الشيخان عن ج -هللا عليه وسلم ليشرتك النفر يف اهلدى

ب عه الف واربعمائة يدل على ان اهلدى ال جيان النيب صلى هللا عليه وسلم احرم ابلعمرة سنة ست وم
على كل حمصر والتحلل حيصل مبجرد النية دون الذبح الن سبعني بدنة ال يكفى اال ملا دون سمسائة 
فبقى ابقى الناس من ال هدى هلم قلت لعل ابقى الناس ذحبوا غنما على ان هذا استدالل حبديث 

لنافلة إذا واخلالفية الثالثة ان احملرم ابلعمرة او ابحلج ا -لاآلحاد يف مقابلة القطعي من الكتاب فال يقب
أحصر وحل ابلذبح هل جيب عليه القضاء فقال مالك والشافعي وامحد ال جيب عليه القضاء وقال ابو 

 (1)حنيفة جيب عليه". 
 

قلت اليمني على املعصية يشتمله عموم قوله تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا  -"يتوب منها-11 .113
ميان فان فيه عقدا على اإليفاء فهو من املنعقدة دون اللغو فهو يوجب الكفارة وكونه على عقدمت األ

املعصية يوجب الرفض وهذا بعينه مقتضى قوله عليه السالم فليكفر وليأت مبا هو خري وهللا اعلم ولكن 
كم ارادتكم د يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم اى عزمتم وقصدمت اىل اليمني الكاذبة وارتكبتم العصيان بقص

ان الصادقة  فخرج هبذا القيد االمي -وامنا قلنا ذلك بقرينة املؤاخذة فان املؤاخذة ال يكون اال على العصيان
 -كلها وما كان بظن الصدق وكذا اخرج به اليمني املنعقدة النه ال معصية فيه بل يف احلنث بعد اليمني

عليها  ميان وذلك يدل على ثبوت املعصية واملؤاخذةفان قيل ورد يف املائدة ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األ
قدمت قلت تقدير الكالم هناك ولكن يؤاخذكم مبا ع -فكيف تقول انه خرج به اليمني املنعقدة اىل آخره

تمعان واحلقيقة واجملاز ال جي -األميان ان حنثتم وليس ذلك التقدير هاهنا الن التقدير نوع من اجملاز
فاملراد هبذه االية اليمني الغموس أبقسامها فق  وليس هاهنا  -جرد اليمنيواملؤاخذة على الغموس مب

افعي املراد مبا كسبت وقال الش -واملراد مبا يف املائدة املنعقدة فق  وفيها التقدير وهللا اعلم -ذلك التقدير
مبا كسبت  هقلوبكم ومبا عقدمت األميان واحد وهو ضد للغو؟؟ فقالوا كسب القلب هو العقد والنية فقول

قلوبكم وقوله مبا عقدمت األميان كالمها يشتمالن الغموس واملنعقدة واملظنونة ايضا فيجب الكفارة يف 
قلنا ليس كذلك بل عقد اليمني الزام شىء على نفسه ابليمني حبيث جيب ايفاؤه بقوله  -مجيع ذلك

ب القلب ضد وكس -اال بعد احلنث تعاىل اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود وال معصية فيه وال مؤاخذة
لغو اليمني على تفسري عائشة فكان أعم منه مطلقا لكنا محلناه على كسب املعصية مبجرد اليمني بقرينة 
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قوله تعاىل  الن الضمري يف -املؤاخذة من غري تقدير يف االية فهو الغموس فق  فال كفارة يف الغموس
 ن الغموس كبرية حمضة فلو وجبت عليها كفارة فاما انفكفارته راجع اىل ما عقدمت االميان فق  وال

يسع لكل  وعلى االول -تكون سائرة ومزيلة ملعصية الغموس اوال وعلى الثاين ال تكون الكفارة كفارة
 تعاىل إن وقد قال هللا ومل يقل به أحدامرئ ان يقتطع مال امرئ مسلم ابليمني الفاجرة مث يكفر عنها 

 (1)وقال عليه".  -ن عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال إن احلسنات يذهنب السيئاتجتتنبوا كبائر ما تنهو 
 

وبناء  -( لنياهتم227"االربعة وعزموا الطالق وطلقوا فإن هللا مسيع لقوهلم ابلتطليق عليم )-12 .114
على هذا التأويل قالوا ال يقع الطالق مبجرد مضى األشهر االربعة بل يتوقف على تطليقة إذ لو مل 

على تطليقة ويقع الطالق مبجرد انقضاء األشهر ال تكون لعزمه على الطالق مع ى وال يناسبه  يتوقف
التذييل بقوله تعاىل فإن هللا مسيع وعلى هذا التأويل ليس الرتديد دائرا بني النفي واإلثبات وبقي شق 

ول القائلني قاثلث وهو ان ال يفىء وال يعزم على الطالق وحكم هذا الشق مسكوت عنه فاختلف فيه 
فقال أكثرهم يطلق احلاكم عليه النه ملا امتنع عن اإلمساك ابملعروف ينوب احلاكم عنه  -هبذا التأويل

 -يطلق وىف رواية عن الشافعي وامحد انه يضيق احلاكم عليه حىت -ىف التسريح ابإلحسان كما ىف العنني
قع الطالق ترك الفيء حىت انقضى املدة و  وقال ابو حنيفة أتويله ان عزموا وقوع الطالق ابستمراره على

قالوا لو مل يقع الطالق به جلاز له الفيء بعد األشهر فال يكون لتقييد الفيء بقوله فيهن  -« 1»به 
رق ولو قلنا ابنه ال جيوز له الفيء بعد األشهر وعليه التطليق حتما يلزم خ -على قراءة ابن مسعود مع ى

له على ان الرتديد الواقع ىف االية أيىب عنه وعلى هذا التأويل مع ى قو  حدمل يقل به أاإلمجاع املركب إذ 
تعاىل فإن هللا مسيع ملا يقارن ترك الفيء من املقاولة واجملادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة 

او انه مسيع لاليالء الذي هو طالق موقوف على مضى األشهر االربعة من غري وطى عليم  -الشيطان
مروا عليه من الظلم وفيه مع ى الوعيد على ذلك وااثر الصحابة ىف الباب متعارضة فقد روى عن مبا است

عمر وعثمان وعلى وزيد بن اثبت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر مثل ما قال ابو حنيفة غري ان ما 
 اخرج الدارقطين عن إسحاق حدث ى مسلم بن شهاب عن -روى عن عمر يدل على الطلقة الرجعية

سعيد بن املسيب واىب بكر بن عبد الرمحن ان عمر بن اخلطاب كان يقول إذا مضت اربعة أشهر فهى 
واخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء اخلراساىن عن  -تطليقة وهو املك بردها ما دامت ىف عدهتا

ضت أربعة م اىب سلمة بن عبد الرمحن ان عثمان بن عفان وزيد بن اثبت كاان يقوالن ىف اإليالء إذا
أشهر فهو تطليقة واحدة وهى أحق بنفسها وتعتد عدة املطلقة وأخرج عبد الرزاق أخربان معمر عن 

عدة  وهى أحق بنفسها وتعتد -قتادة أن عليا وابن مسعود قاال إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة
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ه وكان عمان من امرأتواخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن اىب قالبة قال اىل الن -املطلقة
ج ابن اىب واخر  -جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت اربعة أشهر فاعرتف بتطليقة

 شيبة حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن حبيب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس وابن عمر

__________ 

 (1)( ىف األصل ووقع الطالق به". 1)
 

لق امرأته وهى حائض فذكر عمر لرسول هللا صلى هللا "الطهر حلديث ابن عمر انه ط-13 .115
 عليه وسلم فتغيظ فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض
 -فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان ميسها فتلك العدة اليت امر هللا ان يطلق هبا النساء

حتجاج ان هللا سبحانه قال اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قالوا متفق عليه وجه اال
الالم ىف لعدهتن للوقت اى وقت عدهتن واملشار اليه ىف احلديث بتلك العدة الطهر الذي ال مسيس 

م ذلك ز فيه فظهر ان املراد ابلقروء االطهار قلنا الالمر للوقت مبع ى ىف غري معهود ىف االستعمال ويستل
ع ى بل الالم هناك الفادة م -تقدم العدة على الطالق او مقارنة له القتضائه وقوعه ىف وقت العدة

يؤيد ما قلنا ان و  -استقبال عدهتن يقال ىف التاريخ إبمجاع اهل العربية خرج لثالث بقني من رمضان
وىف هذا  -ىف قبل عدهتنابن عباس وابن عمر كاان يقران اي ايها النىب إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

او نقول  -احلديث ىف رواية ملسلم انه صلى هللا عليه وسلم تال وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدهتن
املراد ابلعدة ىف قوله صلى هللا عليه وسلم فتلك العدة اليت امر هللا هبا الوقت للطالق اى تلك الوقت 

لتاء ىف ثلثة وقد حيتج للشافعى ابن ا -ليت جيب بعد الطالقالذي امر هللا ان يطلق هبا النساء ال العدة ا
ذا ليس بشىء فان وه -يدل على تذكري املميز والقرء مبع ى احليض مؤنث ومبع ى الطهر مذكر فهى املراد

الشيء إذا كان له امسان مذكر كالرب ومؤنث كاحلنطة وليس هناك أتنيث حقيقى فالعربة للمذكر منهما 
حليض مؤنث والقرء مذكر وإذا كان التأنيث حقيقيا واللفظ مذكر كالشخ  يعرب وهاهنا كذلك فان ا

ر وقال ابو حنيفة وامحد املراد به احليض وحيتج له بوجوه أحدها ما م -به عن املرأة ففيه وجهان جائزان
ن لفظ اثنيها ا -ىف احتجاج الشافعي من حديث ابن عمر برواية مسلم وقراءة ابن عباس وابن عمر

ة عدد خاص ال يدل على اقل منه وال على أزيد منه والطالق على وجه السنة ال يكون اال ىف ثالث
الطهر امجاعا وملا مر من حديث ابن عمر فثالثة قروء ال يتصور اال ىف احليض دون االطهار إذ ال خيلوا 

ايضا و  به أحدومل يقل اما ان ال يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطالق من العدة وهو خالف اإلمجاع 
 -وبعض طهر وذلك ليست بثالثة« 1»او يعد فتكون العدة طهرين  -يلزم حينئذ الزايدة على الثالث

                                         
 1/293التفسري املظهري  (1)



132 

 

ولو جاز اطالق الثالثة على طهرين وبعض طهر جلاز اطالق ثالثة أشهر ىف قوله تعاىل فعدهتن ثالثة 
 على شهرين -أشهر

__________ 

 (1)( ىف األصل طهران ].....[".1)
 

فان قيل أليس ىف قوله تعاىل احلج أشهر معلومات  -ومل يقل به أحد"وبعض شهر -14 .116
وهاهنا مل  -اطالق األشهر على شهرين وبعض شهر قلنا هناك مل يقل احلج ثالثة أشهر بل قال أشهر

 يقل قروء بل قال ثالثة قروء فهذا ادل واصرح فال جيوز محلها على ما دون ثالثة جتوزا فان كلمة ثالثة
مينع عن التجوز ومما يدل على ان املعترب األقراء التامات دون بعض القرء ما احتج به الشافعي من 
حديث ابن عمر فانه صلى هللا عليه وسلم مل جيوز الطالق ىف الطهر الذي يلى احليضة اليت أوقع فيه 

سلم طالق االمة يه و اثلثها قوله صلى هللا عل -الطالق او ال كيال جيتمع الطلقتان بال فصل قرء اتم
مع اإلمجاع على انه ال خيالف االمة احلرة فيما به االعتداد بل ىف  -حيضتان« 1»تطليقتان وعدهتما 

رابعها ان العدة شرعت لتعرف براءة الرحم وذلك ابحليض دون  -الكمية فظهر ان املراد ابلقروء احليض
ر خامسها انه لو كان القرء مبع ى الطه -الطهر ومن مث وجب االسترباء ىف االمة ابحليض دون الطهر

تنقضى العدة بدخول احليض الثالثة ولو كان مبع ى احليض مل ينقض ما مل تطهر من احليضة الثالثة فال 
ومذهبنا مأثور من اخللفاء الراشدين والعبادلة واىب بن كعب ومعاذ بن جبل وأىب  -تنقضى العدة ابلشك

هين وزاد ابو داود والنسائي ومعبد اجل -اثبت واىب موسى األشعريالدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن 
وبه قال من التابعني سعيد بن املسيب وابن جبري وعطاء وطاءوس وعكرمة وجماهد وقتادة والضحاك 
واحلسن البصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري واألوزاعي وابن شربمة وربيعة والسدى وابو عبيدة 

بن حنبل قال حممد بن احلسن ىف املؤطا حدثنا عيسى بن اىب عيسى اخلياط  وإسحاق واليه رجع امحد
عن الشعيب عن ثالثة عشر من اصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم قالوا الرجل أحق ابمراته حىت 

وهللا اعلم وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن من احلمل  -تغتسل من احليضة الثالثة
 ذلك إن  وفيه دليل على ان قوهلا مقبول ىف -عجاال ىف العدة وابطاال حلق الزوج ىف الرجعةواحليض است

كن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر واجلزاء حمذوف يع ى إن كن يؤمن ابهلل ال يكتمن فان من شأن املؤمن ان 
تانيث اجلمع  لوالغرض منه التأكيد والتوبيخ وهللا اعلم وبعولتهن مجع يعل والتاء  -ال يرتكب احملرم

ىل الرجعيات والضمري راجع ا -واصل البعل املالك والسيد مسى الزوج بعال لقيامه أبمر زوجته -كالعمومة
 -منهن وال امتناع فيه كما كرر الظاهر وخصصه اثنيا
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__________ 

 (1)( ىف األصل وعدته". 1)
 

لو كان واجبا و  ه أحدومل يقل ب"ايضا واجبا القرتابه بقوله تعاىل أو فارقوهن مبعروف -15 .117
لكان واجبا ابالستقالل ومل يكن شرطا للرجعة لعموم قوله تعاىل فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن 
مبعروف وهلن اى للنساء على األزواج حقوق مثل الذي عليهن لالزواج ىف الوجوب واستحقاق املطالبة 

وز الحد وحسن الصحبة فال جي ال ىف اجلنس ابملعروف بكل ما يعرف ىف الشرع من أداء حقوق النكاح
ان يقصد ضرار االخر بل ينبغى ان يريدوا إصالحا قال ابن عباس اىن أحب ان اتزين المراتى كما حتب 

شريي قال قلت عن معاوية الق -امراتى ان تتزين ىل الن هللا تعاىل قال وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف
عمها إذا طعمت وان تكسوها إذا اكتسيت وال تضرب اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان عليه قال ان تط

 رواه امحد وابو داود وابن ماجة وعن جعفر بن حممد عن أبيه -الوجه وال تقبح وال هتجر اال ىف البيت
عن جابر ىف قصة حجة الوداع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف خطبته يوم عرفة فاتقوا هللا ىف 

ن هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن ان ال يؤطني فرشكم النساء فانكم أخذمتوهن ابما
رواه  -أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربج وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف

مسلم وعن اىب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أكمل املؤمنني امياان أحسنهم خلقا 
وروى  -رواه الرتمذي وقال حسن صحيح ورواه ابو داود اىل قوله خلقا -ركم لنسائهموخياركم خيا

الرتمذي حنوه عن عائشة وعن عبد هللا بن زمعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جيلد أحدكم 
 ممتفق عليه وعن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريك -امرأته جلد العبد احلديث

رواه الرتمذي والدارمي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وعن اىب هريرة  -خريكم الهله واان خريكم الهلى
قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استوصوا ابلنساء خريا فاهنن خلقن من ضلع وان اعوج شىء 

متفق عليه وللرجال  -ساءنىف الضلع أعاله فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته مل يزل اعواج فاستوصوا ابل
ان يسجد « 1»عليهن درجة زايدة ىف احلق وفضال قال النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت امر أحدا 

رواه ابو داود عن قيس بن  -الحد المرت املرأة ان تسجد لزوجها ملا جعل هللا هلم عليهن من حق
مة غوي عن اىب ظبيان وعن أم سلوامحد عن معاذ بن جبل والرتمذي عن اىب هريرة حنوه والب -سعد

 قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

__________ 
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 (1)( ىف األصل امر أحدا". 1)
 

ضى ان فان قيل الفاء يقت -"ملا مر ان غاية اإلرضاع اىل احلولني ملن أراد أن يتم الرضاعة-16 .118
دارك اطلق احلكم ن احلولني ويف امليقدر الفصال بعد احلولني قلنا الفاء للتعقيب عن مطلق الرضاع ال ع

وقال زادا على احلولني او نقصا وقال هذا توسعة بعد التحديد وامنا قال ذلك ليوافق مذهب اىب حنيفة 
انه جيوز اإلرضاع بعد احلولني اىل نصف السنة قلت ولو كان هذا انسخا للتحديد ويكون احلكم مطلقا 

فال  ل به أحدمل يقبعد ثالث سنني ايضا وهو خالف اإلمجاع او مقيدا ببعد احلولني لزم جواز اإلرضاع 
وجه للتحديد ابحلولني ونصف وحنو ذلك وما قالوا ان احلولني ونصف يثبت بقوله تعاىل ومحله وفصاله 

فليس بشىء وسنذكر ذلك يف موضعه يف سورة النساء يف تفسري قوله تعاىل وأمهاتكم  -ثالثون شهرا
 الاليت أرضعنكم ان

 فان قيل على تقدير محل الفصال على ما قبل احلولني ايضا يلزم نسخ التحديد ابحلولني - تعاىلشاء هللا
على اابحة  وهذه االية تدل -قلنا وجوب اإلرضاع اىل متام احلولني مقيد بقوله ملن أراد أن يتم الرضاعة

درا عن تراض تراض اى صا وهللا اعلم عن -الفصال عند ارادهتما ابلرتاضي والتشاور فال منافاة وال نسخ
منهما من األبوين وتشاور اى تشاور من اهل العلم به فيجيزوا ان الفطام يف ذلك الوقت ال يضر ابلولد 
واملشاورة استخراج الرأى فال جناح عليهما ىف ذلك وامنا اعترب تراضيهما لئال يقدم أحدمها على ما 

ري جيوز الحد مها قبل احلولني الفصال من غ يتضرر به الطفل لغرض او غريه وهذا يدل على انه ال
تراض بينهما وتشاور مع اهل الرأى وإن أردمت ايها اآلابء أن تسرتضعوا أوالدكم مراضع غري أمهاهتم ان 
أبت أمهاهتم ان يرضعنهم لعلة هبن او انقطاع لنب او أردن نكاحا او طلنب اجرا زائدا على غريهن وامنا 

من دفع الضرار عن الوالدين وحذف املفعول االول لالستغناء عنه فال جناح  قيدان هبذه القيود ملا سبق
عليكم إذا سلمتم اىل أمهاهتم اى مرضعاهتم ما آتيتم يع ى أعطيتم اى ما أردمت ايتاءه كقوله تعاىل إذا 

ذا سلمتم ع ى إاو امل -او املراد مبا أتيتم ما مسيتم هلن من اجرة الرضاع بقدر ما أرضعن -قمتم إىل الصالة
م وما قرا ابن كثري ما أتيتم هاهنا ويف الرو  -أجور املراضع إليهن والتسليم ندب ال شرط للجواز امجاعا

أتيتم من راب بقصر االلف ومعناه ما فعلتم والتسليم حينئذ مبع ى االطاعة وعدم االعرتاض يع ى إذا أطاع 
 (2)أحد األبوين ما فعله االخر". 
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وازم النكاح لتقييد االحالل به ويدل على ذلك قوله تعاىل وامرأة "يظهران املهر من ل-17 .119
مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني لداللته على ان 
النكاح بال مهر من خصائ  النيب صلى هللا عليه وسلم وكان القياس عدم صحة النكاح عند انعدام 

نا القياس لقوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن التسمية لكنا ترك
فريضة فاهنا تدل على صحة النكاح بغري التسمية فقلنا ان املهر من لوازم النكاح وأحكامه وليس من 

ال مهر  نشرائطه ذكره وعليه انعقد اإلمجاع لكن عند الشافعي ان تزوج ومل يسم هلا مهرا او تزوج على ا
هلا ومات عنها قبل ان يدخل هبا ال جيب هلا املهر وعند اجلمهور جيب هلا مهر املثل كما جيب ابلدخول 
امجاعا لنا ان املهر وجب حقا للشرع ملا ذكران من تقييد احلل ابالبتغاء ابألموال والن الباء لاللصاق 

عي ىف املفوضة وجود الوطي كما قاله الشاف فاهلل سبحانه أحل االبتغاء ملصقا ابملال فالقول برتاخيه اىل
ترك العمل مبضمون الباء وحلديث علقمة انه سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امراة ومل يفرض هلا شيئا 
ومل يدخل هبا حىت مات فقال ابن مسعود هلا مثل صداق نساءها الوكس وال شط  وعليها العدة وهلا 

وأشق  قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف بروع بنت املرياث فقام معقل بن سنان األشجعي فقال
امراة منا مثل ما قضيت ففرح هبا ابن مسعود رواه ابو داؤد والرتمذي والنسائي والدارمي قال البيهقي 
مجيع رواايت هذا احلديث وأسانيدها صحاح فان قيل لو كان املهر من لوازم النكاح لزم ثبوته ىف املفوضة 

 غري امحد ىف بعض الرواايت عنه حيث قال جيب نصف ومل يقل به أحدخول ايضا ان طلقت قبل الد
مهر املثل واألصح عنه كقول اجلمهور انه ال جيب قلنا املتعة هلا عوض عن نصف املهر ولذا قلنا بوجوب 

 )مسئلة( اختلفوا فيما إذا تزوج بشرط ان ال مهر هلا فقال مالك ال يصح هذا النكاح النه -املتعة هلا
عقد معاوضة كالبيع والبيع بشرط ان ال مثن ال يصح امجاعا فكذا النكاح قلنا ليس النكاح عقد معاوضة 
وامنا وجب املهر حكما شرعا إظهارا لشرف احملل ولو كان عقد معاوضة كالبيع ملا صح النكاح عند 

ه ال يفسد وبترك التسمية كما ال يصح البيع عند ترك ذكر الثمن فالشرط ابن ال مهر شرط فاسد 
هذه االية تقتضى ان  -فائدة:  -النكاح ويلغوا لشرط والثمن ركن ىف البيع ال يصح البيع بدونه فافرتقا

 (1)املهر ال بد ان يكون ماال الن احلل مقيد ابالبتغاء ابألموال ... ...". 
 

 ني"كان من خصائ  النيب صلى هللا عليه وسلم لقوله تعاىل خالصة لك من دون املؤمن-18 .120
وان أبت ان تتزوجه جيب على االمة السعاية ىف قيمتها عند اىب حنيفة والشافعي واىب يوسف وحممد 
وقال مالك وزفر ال جيب عليها السعاية وجه قول اىب حنيفة وصاحبيه والشافعي ان املوىل اجعل العتق 

ب السعاية عليها  جعوضا من البضع فاذا أبت عن التزويج بقي العتق بال عوض ومل يرض به املوىل فو 
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كما إذا أعتق على خدمة سنة فمات املوىل جيب على العبد قيمة نفسه عند اىب حنيفة واىب يوسف 
وقيمة اخلدمة عند حممد ووجه قول مالك وزفران العتق ملا مل يصلح عوضا عن النكاح فبقى العتق بغري 

هر لقول اظهر، )مسئلة( اكثر املعوض فال سعاية عليها ان أبت كما ال سعاية عليها ان اجابت وهذا ا
الحد له امجاعا ملا ذكران ىف تفسري قوله وآتيتم إحداهن قنطارا واختلفوا ىف اقل املهر فقال الشافعي 
وامحد الحد القل املهر فكل ما جاز ان يكون مثنا ىف البيع جاز ان يكون صداقا ىف النكاح واحلجة 

 وقال ابو حنيفة ومالك اقل املهر مقدر شرعا وهو ما يقطعهلما اطالق قوله تعاىل أن تبتغوا أبموالكم 
فيه يد السارق مع اختالفهما ىف قدر ذلك فعند اىب حنيفة عشرة دراهم او دينار وعند مالك ربع دينار 
او ثلثة دراهم احتج ابو حنيفة ومالك على كونه مقدرا من هللا تعاىل بقوله تعاىل قد علمنا ما فرضنا 

قالوا الفرض هو التقدير فكان املهر مقدرا شرعا فمن مل جيعله مقدرا كان مبطال  عليهم يف أزواجهم
للكتاب وأسند التقدير اىل نفسه فمن جعل التقدير مفوضا اىل العبد كان مبطال ملوجب ضمري املتكلم 

كت لقلنا هذه االية ىف النفقة دون املهر قال هللا تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما م
مل يقل و أمياهنم إذ ليس للمملوكة مهر ولو ثبت هبذه االية تقدير املهر لزم تقدير الثمن ىف اململوكة ايضا 

واحتج الشافعي لعدم التقدير أبحاديث منها ما ذكران من حديث سهل بن سعد وفيه التمس  به أحد
ى من فزارة تزوجت علولو خامتا من حديد وهو حديث صحيح ومنها حديث عامر بن ربيعة ان امراة 

نعلني فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلني قالت نعم فاجازه رواه 
الرتمذي وصححه وقال ابن اجلوزي ال يصح الن ىف سنده عاصم بن عبيد هللا قال حيىي بن معني 

د هللا ان رسول يث جابر بن عبضعيف ال حيتج حبديثه قال ابن حبان كان فاحش اخلطا فرتك ومنها حد
 (1)هللا صلى هللا عليه وسلم قال لو ان رجال اعطى امراة صداقها مال يده ... ...". 

 

")فائدة:( قال الشافعي وامحد نكاح اإلماء ضرورى الستلزامه رق األوالد والشرتاطه بعدم -19 .121
رورة دة من اإلماء للحر الندفاع الضطول احلرة وتقييد نكاح االمة ابالميان فال جيوز نكاح ما فوق الواح

ابلواحدة وقال ابو حنيفة جيوز نكاح االمة مطلقا من غري الضرورة مسلمة كانت او كتابية عند طول 
احلرة وعدمه وان كان مكروها من غري ضرورة الطالق قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعاىل 

لو كان علة لعدم اجلواز من غري ضرورة ملا جاز للعبد ايضا فانكحوا ما طاب لكم واستلزام رق األوالد و 
 وايضا جيوز للعبد نكاح الثنتني من اإلماء ومل يقل به أحدنكاح االمة عند القدرة على نكاح احلرة 

عندكم فاوىل ان يكون ذلك جائزا للحر فان حله اكثر من حل العبد ولذلك جاز للحر نكاح اربع من 
ثنتني ابحلديث كما مر وايضا الن  املبيح أربعا من النساء مطلق ال « 1»كاح النساء ابلن  وللعبد ن
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جيوز تقييده ابحلرائر وهللا اعلم وقول مالك ىف جتويز اربع من اإلماء واحلرائر للحر كقول اىب حنيفة 
ل و )مسئلة( ال جيوز نكاح االمة على احلرة عند االئمة االربعة غري ان مالكا يق -رمحهما هللا تعاىل

ابجلواز ان رضيت احلرة خالفا لغريه وجيوز نكاح احلرة على االمة من غري إفساد ىف نكاح االمة امجاعا 
فاالئمة الثالثة يقولون بعدم جواز نكاح االمة على احلرة ملفهوم قوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال 

بد وبني لتفرقة بني احلر والعالن من كان ىف نكاحه حرة فله طول احلرة وهذا االستدالل ال يقتضى ا
رضاء احلرة وعدمه وابو حنيفة يقول بعدم جواز نكاح االمة على احلرة ملا روى سعيد بن منصور ىف 
السنن عن ابن علية عن من مسع احلسن ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان تستنكح االمة على 

استغربه طربي ىف تفسريه بسند متصل اىل احلسن و احلرة قال وتنكح احلرة على االمة ورواه البيهقي وال
من رواية ما مر األحول عنه وامنا املعروف رواية عمرو بن عبيد عن احلسن قال احلافظ وهو املبهم ىف 
رواية سعيد بن منصور ورواه عبد الرزاق عن احلسن ايضا مرسال وكذا رواه ابن اىب شيبة عنه واملرسل 

إذا اعتضد أبقوال الصحابة وهاهنا قد اعتضد، روى ابن اىب شيبة عندان حجة وكذا عند الشافعي 
والبيهقي عن على موقوفا ان االمة ال ينبغى هلا ان يتزوج على احلرة وىف لفظ ال تنكح االمة على احلرة 
وسنده حسن، واخرج عن ابن مسعود حنوه وروى عبد الرزاق من طريق اىب الزبري انه مسع جابرا يقول ال 

 ة على احلرة وتنكح احلرة على االمة وللبيهقى حنوه،تنكح االم

__________ 

 (1)].....[". -( ىف األصل وللعبد نكاح نكاح ثنتني1)
 

"والضحاك واحلسن وعكرمة والنخعي والزهري وبناء على هذا التفسري قال مالك -20 .122
سبب  عام وان كانوالشافعي جاز للجنب املرور من املسجد على اإلطالق وهو قول احلسن فان اللفظ 

نزول االية خاصا يع ى ضرورة عدم وجدان املمر اال ىف املسجد وعندان ال جيوز املرور ىف املسجد للجنب 
الن أتويل االية على هذا الوجه يتوقف على تقدير املضاف واألصل عدم التقدير وايضا لو كان مع ى 

ضا ال مع ى واي ومل يقل به أحدللجنب  االية ال تقربوا مواضع الصالة لزم حرمة دخول مساجد البيوت
لقوله ال تقربوا مواضع الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون فانه صريح ىف النهى عن قرابن 

وز املكث )مسئلة( ال جي -الصالة وال ميكن ىف املعطوف تقدير غري ما ذكر او قدر ىف املعطوف عليه
 جيوز عند اىب حنيفة وقال امحد جيوز، لنا قوله صلى هللاىف املسجد عند مالك والشافعي ايضا كما ال 

عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن املسجد فاىن ال أحل املسجد حلائض وال جنب رواه ابو داود وابن 
ماجة والبخاري ىف التاريخ والطرباين عن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة وقال 
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سرة عن أم سلمة وقال ابو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة احلافظ رواه ابو داؤد من حديث ج
فان قيل ضعف اخلطايب هذا احلديث فقال أفلت بن خليفة العامري الكويف جمهول احلال وقال ابن 
الرفعة مرتوك قلنا قول ابن الرفعة مردود مل يقله أحد من ائمة احلديث بل قال امحد ما ارى به أبسا 

ابن القطان فال يضر ان جهله بعض الناس وهذا احلديث كما هو حجة وصححه ابن خزمية وحسنه 
 للجمهور على امحد فهو ابطالقه حجة على الشافعي بل امنا سيق

القراءة )مسئلة( ال جيوز للجنب الطواف النه ىف املسجد و  -الكالم ملنع املرور جنبا ىف املسجد وهللا اعلم
 آايت يسرية للتعوذ وقال داود جيوز مطلقا لنا قوله صلى هللا القران عند اجلمهور وقال مالك جيوزان يقرا

عليه وسلم ال تقرا احلائض واجلنب شيئا من القران وقد مر ىف البقرة ىف تفسري قوله تعاىل وال تقربوهن 
حىت يطهرن والنه ال جيوز للجنب مس مصحف فيه نقوش دالة على القران كما سنذكر ىف تفسري قوله 

ال املطهرون فالن ال جيوز له إيراد حروف القران على اللسان اوىل واما جواز قراءة القران تعاىل ال ميسه إ
للمحدث مع كونه ممنوعا عن املس ابلن  املذكور فالن احلدث ال يسرى ىف الفم بل على ظاهر البدن 

 (1).. ...". .او الن احلدث غالب الوقوع فلم جيعل مانعا عن القراءة دفعا للحرج خبالف اجلنابة فاهنا 
 

"اى بعض كان الن ذلك حيصل ىف ضمن غسل الوجه ضرورة استيعاب الوجه وإذا  -21 .123
كانت اآلية جمملة التحق حديث املغرية وما ىف معناه بياان هلا فقلنا بوجوب مسح ربع الراس الن للراس 
اربعة جوانب مقدم الراس واحد منها وأرجلكم قرأ انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحف  ابلنصب 

وف على ايديكم بقرينة ضرب الغاية لقوله تعاىل إىل الكعبني فان الغاية ال يضرب ىف املمسوح  معط
كالراس وأعضاء التيمم امنا يضرب للمغسوالت وقرأ الباقون ابجلر الجل اجلوار كما ىف قوله تعاىل اىن 

القول ابن و  أخاف عليكم عذاب يوم اليم ابجلر ىف اليم على اجلوار مع انه صفة لعذاب وهو منصوب
جر اجلوار أنكره اكثر النحاة ومن جوزه جوزه بشرط ان ال يتوس  حرف العطف وبشرط اال من من 
اللبس مدفوع إذا ال من من اللبس حاصل بذكر الغاية وانكار اكثر النحاة ممنوع وإنكاره مكابرة لوقوعه  

ر اجلوار بتوس  ف النحاة ىف جمئ جكثريا ىف القران وكالم البلغاء وذكر االمثلة يقتضى تطويال لكن اختل
حرف العطف فقيل ال جيئ الن العاطف مينع التجاوز واحلق انه جيوز بتوس  العاطف فان العاطف 
موضوع لتوكيد الوصل دون القطع قال ابن مالك وخالد األزهري ان الواو خيت  من بني سائر حروف 

ف هبا قلت ولو مل يكن على جواز جر العطف أبحد وعشرين حكما منها جواز جر اجلوار ىف املعطو 
اجلوار بتوس  املعطوف ابلواو دليل اخر فهذه اآلية الدالة على وجوب غسل الرجلني مبا ذكران من وجوه 
العطف على األيدي وعدم جواز عطف األرجل على الرؤوس ومبا حلقه البيان من األحاديث واإلمجاع  
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من  عاطفة وهللا اعلم وايضا املراد ابلكعبني هو املرتفعكافية الثبات جواز جر اجلوار بتوس  الواو ال
  يقل به أحدملالعظم عند ملتقى الساق والقدم كما سيجئ حتقيقه وفرضية مسح القدم اىل الكعبني 

وما قيل ان الكالم حينئذ يصري من قبيل ضربت زيدا وعمرا وأكرمت بكرا وخالدا على ارادة كون خالدا 
مكرما ابطل إذ ال قرينة هناك وال مانع لعطف خالد على بكر والقول ابن  مضرواب عطفا على عمر اال

النصب مب ى على انه معطوف على حمل الرؤوس او بنزع اخلافض ساق  إذا األصل ىف املعرب العطف 
على اللفظ دون احملل وذكر اخلافض وال بد للعدول من األصل وجه وقرينة وكذا ال جيوز القول بتقدير 

 تقدير الفعل اخلاص ال جيوز من غري قرينة تدل على تعيينه ويشرتط ىف مجيع تلك التأويالتامسحوا فان 
اال من عن التباس املع ى املقصود مبا يناقضه وكذا القول ابن الواو مبع ى مع ابطل الن املصاحبة ىف اصل 

 (1)الفعل غري كافية ىف املفعول معه". 
 

 "على اخلفني ابطل ن  عليه احلفاظ.-22 .124

مسئلة:( مدة املسح على اخلفني للمسافر ثلثة اايم ولياليها وللمقيم يوم وليلة حلديث اىب بكر أرخ  )
للمسافر ثلثة اايم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الرتمذي وصححه ورواه ابن خزمية وابن 

هقي ان الشافعي طين ونقل البيحبان وابن اجلارود والشافعي رمحه هللا وابن اىب شيبة والبيهقي والدارق
رمحه هللا صححه وىف حديث املغرية كما مر وفيه قلت اي رسول هللا اال انزع خفيك قال دعهما فاىن 
أدخلتهما ومها طاهراتن وثبت مدة املسح ىف حديث على وصفوان بن عسال وعمرو بن اخلطاب 

ردانها ىف ابن اجلوزي ىف التحقيق وسوعمرو بن اىب امية الضمريي واىب هريرة وخزمية بن اثبت ذكرها 
منار االحكام فهى حجة على مالك حيث ال يوقت للمسافر ومينع املقيم كما روى عنه )مسئلة:( وال 
يشرتط ىف الوضوء الرتتيب وال املواالة عند اىب حنيفة رمحه هللا ويشرتط الرتتيب عند االئمة الثالثة وكذا 

والقول القدمي للشافعى رمحه هللا لنا ان ىف االية ورد العطف ابلواو املواالة عند مالك وامحد رمحه هللا 
وهى ملطلق اجلمع دون الرتتيب فهى ال تدل على الرتتيب وال على املواالة وروى ان على بن اىب طالب 
قال ما أابيل ابى أعضائي بدأت احتجوا حبديث اىب بن كعب وابن عمران رسول هللا صلى هللا عليه 

 ضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وضوء من مل يتوضأ مل يقبل هللا له صلوة مث توضأ مرتني مرتنيوسلم دعا بو 
فقال هذا وضوء من توضأ أعطاه هللا كفلني من االجر مث توضأ ثلثا ثلثا فقال هذا وضوئي ووضوء 

أ مرتبا متواليا ضاملرسلني قبلى روامها الدارقطين وجه االحتجاج انه صلى هللا عليه وسلم ال خيلو من انه تو 
ثبت انه رتب وواىل ف ومل يقل به أحداوال ال جايز انه مل يرتب ومل يوال واال الفرتض ترك الرتتيب واملواالة 

فثبت انه ال يقبل هللا الصالة اال هبما واجلواب عنه بوجوه أحدها من حيث السند ان احلديثني ضعيفان 
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عبد ىي ليس بشئ وقال ابو ذرعة واهي احلديث و ىف حديث اىب بن كعب زيد بن اىب اجلواري قال حي
هللا بن عوادة قال حيىي ليس بشئ وقال البخاري منكر احلديث وىف حديث ابن عمر املسيب بن واضح 
ضعيف اثنيها من حيث املنت ابلنقض وذلك ابن يقال لو صح االستدالل هبذا احلديث على وجوب 

ى مه والسواك او عدمه واالستنثار او عدمه الن فعله صلالرتتيب لوجب هبذا احلديث اما التيامن او عد
 (1)هللا عليه وسلم ال خيلو عن أحد الضدين من هذه األمور واثلثها وهو احلل". 

 

"قرت اى غربة فيها سواد كذا روى ابن اىب حامت وغريه عن ابن عباس وابن مسعود وال ذلة -23 .125
( دائمون فيها ال زوال فيها 26هم فيها خالدون )اى هو ان كما يرهق اهل النار أولئك أصحاب اجلنة 

 .-وال انقراض لنعيمها خبالف الدنيا وزخارفها
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها عطف على قوله للذين أحسنوا احلس ى على مذهب من جيوز 

ئات جزاء سيئة يىف الدار زيد واحلجرة عمرو او هو مبتدا خربه جزاء سيئة تقديره جزاء الذين كسبوا الس
مبثلها اى جنازى سيئة بسيئة مثلها ال يزاد عليها وجاز ان يكون خربه كأمنا أغشيت او أولئك أصحاب 
النار وما بينهما اعرتاض وقوله جزاء سيئة مبتدا خربه حمذوف اى جزاء سيئة واقع او مقدر مبثلها او 

ماهلم  هلم من هللا من عاصم من زائدة يع ى اخلرب مبثلها على زايدة الباء وترهقهم تغشاهم ذلة هو ان ما
أحد يعصمهم من سخ  هللا او ماهلم أحد من جهة هللا او من عنده من يعصمهم من عذاب هللا كأمنا 
أغشيت وجوههم قطعا مجع قطعة مفعول اثن الغشيت من الليل صفة لقطعا مظلما حال من الليل 

ري يه او مع ى الفعل ىف من الليل وقرا ابن كثوالعامل فيه أغشيت الن العامل ىف موصوفه عامل ف
والكسائي ويعقوب قطعا ساكن الطاء اى بعضا كقوله تعاىل بقطع من الليل وعلى هذا يصح ان يكون 

( احتجت املعتزلة هبذه 27مظلما صفة لقطعا او حال منه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
لو  قوهلم ابن السيئات يعم الصغائر والكبائر والكفر ف االية على خلود اصحاب الكبائر ىف النار ورد

له تعاىل وايضا أيىب عنه قو  ومل يقل به أحدكانت االية على عمومها لزم خلود اصحاب الصغائر ايضا 
جزاء سيئة مبثلها فانه يقتضى ان يكون جزاء الكبائر دون الكفر فوق الصغائر فال يتصور احلكم ابخللود 

شارة ليس الذين كسبوا السيئات على العموم بل بعضهم وهم الكفار كما ىف على العموم فمرجع اال
قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن بعد قوله واملطلقات يرتبصن وجاز ان يقال املراد ابلذين كسبوا السيئات 

 (2)الكفار الن الذين أحسنوا يتناول". 
 

                                         
 3/51التفسري املظهري  (1)
 5/23التفسري املظهري  (2)



141 

 

 "ولدا-24 .126

أم اختذوا من دونه اهلة يع ى جعلوا هللا شركاء  عطف على مضمون أم اختذوا اهلة من األرض ومضمون
قال البغوي نزلت يف خزاعة حيث قالوا املالئكة بنات هللا سبحانه تنزيه له  -وقالوا اختذ الرمحن ولدا

 ( مقربون.26تعاىل عن ذلك بل عباد يع ى بل هم اى املالئكة عباد خملوقون ليسوا ابوالد مكرمون )

سبق إليهم وأصله ال يسبق قوهلم قوله واذنه فنسب ال -قولون شيئا اال ابذنهال يسبقونه ابلقول اى ال ي
 -واليه وجعل القول حمله وأداته تنبيها على استهجان اسبق املعرتض به للقائلني على هللا ماال يرضاه
( 27وأنيب الالم عن االضافة اقتصارا وجتافيا عن تكرير الضمري وهم أبمره اى مبا أيمرهم به يعملون )

 يتمثلون وال يعصونه أصال.

ة ملا قبله وهو كالعل -يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم اى ال خيفى عليه شيء مما عملوا وما هم عاملني
والتمهيد ملا بعده فاهنم الحاطة علمه تعاىل أبحواهلم يضبطون أنفسهم ويراقبون أحواهلم وال يشفعون 

اال ملن  وقال جماهد -عباس اال ملن قال ال اله اال هللا مهابة منه إال ملن ارتضى ان يشفع له قال ابن
 -( اخلشية خوف مع التعظيم ولذلك خ  به العلماء28رضى هللا عنه وهم من خشيته مشفقون )

واإلشفاق خوف مع اعتناء فان عدى مبن كما يف هذه االية فمع ى اخلوف فيه اظهر وان عدى بعلى 
 ل عظمته ومهابته خائفون ال أيمنون مكره.فاملع ى وهم من خوفه الج -فبا ابلعكس

ومن يقل منهم اى من اخلالئق او من املالئكة على سبيل الفرض إين قرأ انفع وابو عمر بفتح الياء 
والباقون إبسكاهنا إله من دونه فذلك الشخ  جنزيه جهنم والغرض من االية نفى الربوبية ونفى ادعاء 

سيح هديد مدعى االلوهية فهذه االية كقوله تعاىل ن يستنكف املوهتديد املشركني بت -ذلك من املالئكة
 أن يكون عبدا هلل وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا

وقال قتادة ع ى بذلك إبليس حيث دعا اىل عبادة نفسه وامر بطاعة نفسه وقد كان من املالئكة اما  -
( 29) كذلك جنزي الظاملني  فلم يقل به أحداحلاقه هبم واما غريه من املالئكة حقيقة او حكما الجل 

. 
 (1)أومل ير الذين كفروا قرأ ابن كثري امل ير بغري واو العطف والباقون ابلواو". 

 

"حني دخول املسجد اجزأته عن حتية املسجد فالنىب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم مكة -25 .127
)مسئلة( واما طواف الصدر فهو ايضا ليس بركن امجاعا بل  -اف القدوموطاف للعمرة اجزأته عن طو 

هو واجب عند اىب حنيفة وامحد وهى رواية عن الشافعي لكن عند اىب حنيفة رمحه هللا هو من واجبات 
وقال حممد  -فمن طاف للوداع مث اتفق له املقام مبكة مث خرج بعد زمان ال جيب عليه اال عادة -احلج
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سه على من يريد ان خيرج من مكة مسافرا ففى الصورة املذكورة جيب عليه إعادة الطواف هو واجب برأ
ديث لنا ح -عنده وسنة عند مالك وهو أحد قوىل الشافعي ويسق  بعذر احليض واإلحصار امجاعا

ابن عباس قال كان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال النيب صلى هللا عليه ال ينفر أحد حىت يكون اخر 
ه ابلبيت رواه امحد ورواه الدار قط ى بلفظ كان الناس ينفرون من م ى اىل وجوههم فامرهم رسول عهد

هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم ابلبيت ورخ  احلائض ورواه مسلم بلفظ ال ينفر 
بيت لويف املتفق عليه بلفظ امر الناس ان يكون اخر عهدهم اب -أحدكم حىت يكون اخر عهده ابلبيت

اال انه خفف عن احلائض وحديث ابن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهده ابلبيت الطواف اال 
رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح  -احليض رخ  هلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وحديث عبد هللا بن أوس قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول من حج هذا البيت او اعتمر 
رواه الرتمذي احتج ابو حنيفة هبذا احلديث انه من واجبات احلج لقوله  -فليكن اخر عهده ابلبيت

هذا يلزم  قلت فعلى -صلى هللا عليه وسلم من حج البيت إخل حيث جعل الطواف من واجبات احلج
نفر ي والمحد عموم قوله صلى هللا عليه وسلم ال -ومل يقل به أحدان يكون من واجبات العمرة ايضا 

أحد حىت يكون اخر عهده ابلبيت وال يلزم على اصل اىب حنيفة محل املطلق على املقيد لكون التقييد 
داخال على السبب كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد وقوله عليه السالم أدوا 

ا سبب احلج ايضبل يقال النفور مطلقا سبب للطواف والنفور عن  -عن كل حر وعيد من املسلمني
وال منافاة بينهما وهللا اعلم فصل وللطواف ابلبيت شرائ  واركان وواجبات وسنن وآداب اما الشرائ ". 

(1) 
 

"املؤبدة تناىف النكاح خبالف املؤقتة فينفسخ وال حيتاج اىل قضاء القاضي يدل عليه ما -26 .128
بتة قبله يق القاضي الن احلرمة اثقال ابن مهام انه يلزم على قول اىب يوسف انه ال يتوقف على تفر 

ضى ان أيمر القاضي يقت -وقوله امتنع عن اإلمساك ابملعروف فينوب القاضي منابه يف التسريح -اتفاقا
ومل يرو عن  أحد ومل يقل بهالزوج بعد اللعان ان يطلقها فان امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما 

ة قضاء رسول وقول ابن عباس يف حكم الرفع لكونه عاملا بكيفيالنيب صلى هللا عليه وسلم امره ابلتطليق 
هللا صلى هللا عليه وسلم واما قول عومير فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة ابللعان ومفهوم الشرط 

ال مع ى قوله او يق -وان كان حجة عند الشافعي لكن يرتك العمل به للقطع على ثبوت احلرمة املؤبدة
فرتقا ال جيتمعان ابدا إذا افرتقا من التالعن اى فرغا كما قال ابو حنيفة يف أتويل قوله املتالعنان إذا ا

صلى هللا عليه وسلم املتبايعان ابخليار مامل يتفرقا حيث قال املراد ابلتفرق تفرق األقوال مسئلة إذا أكذب 
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ه يقبل ا أكذب نفسالزوج نفسه بعد التالعن هل جيوز له ان يتزوجها قال الشافعي ومالك وامحد إذ
 -ذلك فيما عليه ال فيماله فيلزمه حد القذف ويلحقه الولد وال يرتفع التحرمي املؤبد فال جيوز له التزوج

وقال ابو حنيفة وهو رواية عن امحد انه جلد وجاز له ان يتزوجها النه ملا حد مل يبق أهال للعان فارتفع 
 -ا إذا زنت فحدت النتفاء اهلية اللعان من جهتهاحكمه املنوط به وكذلك ان قذف غريها فحد به وكذ

قلنا زوال اهلية اللعان ال يقتضى نفى اللعان من أصله اال ترى انه من قذف غريه فحد حد القذف مث 
 -زىن املقذوف وحد حد الزىن ال يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال اهلية املقذوف الن حيد قاذفه

 كما  عليه وسلم املتالعنان ال جيتمعان ابدا ال جيتمعان ماداما متالعننيقالت احلنفية مع ى قوله صلى هللا
هو مفهوم العرفية قلنا مع ى العرفية ال يتصور اال إذا كان العنوان وصفا قارا والتالعن وصف غري قار فال 

 (1) ميكن احلكم بشرط الوصف بل املراد الذان صدر منهما اللعان يف وقت من األوقات ال جيتمعان".
 

"اىب حنيفة وعند صاحبيه يكمل االول ثلثني يوما واألخريان املتوسطان ابالهلة )مسئلة:( -27 .129
ليس حكم هذه االية ىف املتوىف عنها زوجها فان عدهتا إذا مل تكن حامال اربعة أشهر وعشر سواء كانت 

ن أزواجهن وىف عنهصغرية او آيسة او شابة والداعي اىل ختصي  حكم هذه االية ابملطلقات دون املت
مع كون اللفظ عاما اإلمجاع وسند اإلمجاع ما ذكران ىف سبب النزول من حديث اىب بن كعب قالوا قد 
بقي عدد من النساء مل يذكرن الصغائر والكبائر وأوالت األمحال فانزلت هذه االية وقوله تعاىل ان ارتبتم 

ف قوله لقات يرتبصن ابنفسهن ثلثة قروء خبالوال شك ان عدة النساء مل يبق اال من قوله تعاىل واملط
تعاىل والذين يتوفون منكم فانه عام شامل جلميع اقسام املتوىف عنهن أزواجهن مل يشذ منها شىء وايضا 

 ال حيتمل تلك االية االرتياب

فان االرتياب امنا يتصور ىف ما ثبت بدليل ظ ى وتلك االية لعمومه يشتمل مجيع اقسام املتوىف عنها 
وجها قطعا يقينا فان قيل هذا الدليل كما يقتضى اختصاص هذه االية ابملطلقات يقتضى ايضا ان ز 

فكيف ترك  مل يقل به أحدخيت  به ايضا قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن مع انه 
اع مجدليل االختصاص هناك مع كون اجلمل الثلث ىف نسق واحد قلنا كان دليل التخصي  هاهنا اإل

واال فحديث اآلحاد ما مل يعتقد ابإلمجاع ال يصلح خمصصا للقطع عندان واإلمجاع هناك على خالف 
ذلك يع ى على مشول األمحال أوالت األمحال املطلقات واملتوىف عنهن أزواجهن البن علية وابن عباس 

 وعشرا مجعا بني رض قاال ال بد للمتوىف عنها زوجها إذا كانت حاملة من الوضع واالربعة األشهر
اآليتني احتياطا واجلمهور على انه تنقضى عدهتا ابلوضع كذا روى مالك ىف املوطأ عن ابن عمرو عن 
عمر بن اخلطاب ومل يقل أحد ان الوضع ىف حقها غري معترب أصال وىف موطاء مالك عن سليمان بن 
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بعد زوجها  ىف املرأة متنفسيسار ان عبد هللا بن عباس وأاب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اختلفوا 
بليال فقال ابو سلمة إذا وضعت ما ىف بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر اجلني فقال ابو هريرة 

لى هللا عليه ص -اان مع ابن أخي يع ى أاب سلمة فارسلوا كريبا موىل ابن عباس اىل أم سلمة زوج النيب 
ت عة األسلمية بعد وفات زوجها بليال فذكر يساهلا عن ذلك فاخربهم اهنا قالت ولدت سبي -وسلم 

 فقال قد حللت فانكحى من شئت وىف الصحيحني حديث عمر -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك للنىب 
بن عبد هللا بن أرقم انه دخل على سبيعة بنت احلارث االسلمية فساهلا عن حديثها فاخربته اهنا كانت 

 (1)حتت سعد بن خولة". 
 

 راد هبما الرجل واملرأة البكران اللذان مل حيصنا."فمنهم من قال امل-28 .130

 ومنهم من قال املراد هبما الرجالن يفعالن اللواط.

 ومنهم من قال املراد هبما الرجل واملرأة ال فرق بني بكر وثيب.

  حكمني:ذكر يف هاتني اآليتني -تعاىل -واملختار عند كثري من العلماء هو الرأى األول، قالوا: ألن هللا

 أحدمها: احلبس يف البيوت.

والثاين: اإليذاء. وال شك أن من حكم عليه ابألول خالف من حكم عليه ابلثاين، والشرع خيفف يف 
البكر ويشدد على الثيب، ولذلك ملا نسخ هذا احلكم جعل للثيب الرجم وللبكر اجللد، فجعلنا احلكم 

 على البكر.الشديد وهو احلبس على الثيب، واحلكم األخف وهو اإليذاء 

 قالوا: وقد نسخ حكم هذه اآلية يآية النور، حيث جعل حكم الزانيني اللذين مل حيصنا جلد مائة.

كم فآذومها والذان أيتياهنا من -تعاىل -فقد أخرجه ابن جرير عن احلسن البصري وعكرمة قاال يف قوله
احد منهما والزاين فاجلدوا كل و  يف سورة النور: الزانية -تعاىل -اآلية، نسخ ذلك يآية اجللد وهي قوله

 « .1»مائة جلدة اآلية 

ومن العلماء من قال أبن هذه اآلية غري منسوخة يآية النور، فإن العقوبة ذكرت هنا جمملة غري واضحة 
املقدار ألهنا جمرد اإليذاء، وذكرت بعد ذلك مفصلة بينة املقدار يف سورة النور. أى أن ما ذكر هنا من 

 ما ذكر يف سورة النور من قبيل املفصل، وأنه ال نسخ بني اآليتني.قبيل اجململ، و 

هذا، وألىب مسلم األصفهاين رأى آخر يف تفسري هاتني اآليتني، فهو يرى أن املراد ابلالتى يف قوله 
والاليت أيتني الفاحشة من نسائكم النساء السحاقات الاليت يستمتع بعضهن ببعض وحدهن احلبس، 

 لذان أيتياهنا منكم الالئطون من الرجال وحدهم اإليذاء.واملراد بقوله وا

 وأما حكم الزانة فسيأتى يف سورة النور.
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ي ، وأبن الصحابة قد اختلفوا يف حكم اللوطمل يقل به أحدقال اآللوسى: وقد زيف هذا القول أبنه 
احلكم  ىومل يتمسك أحد منهم هبذه اآلية، وعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل عل

 دليل على أن اآلية ليست يف ذلك. وأيضا جعل احلبس يف البيت عقوبة السحاق

__________ 

 (1).". 297ص  4( تفسري ابن جرير ج 1)
 

فال يتعدى حبرف آخر، وال يصح أن « يف»"حبرف اجلر، وقد عديت إىل الكتاب ب -29 .131
انتهى. »ف فبان التأويل مبا ذكران يكون املع ى: ما تركنا يف الكتاب من شيء، ألن املع ى على خال

رج ألنه مكابرة يف الضرورايت. وقرأ األع مل يقل به أحد»حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا « قوله:
 عنك املرض فرط هللا« خمففا، فقيل: مها مبع ى. وعن النقاش: فرطنا: أخران كما قالوا:»فرطنا « وعلقمة:

 (2)أي: أزاله.". »
 

; ألنه هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السفينة، -عاىل جل ذكره ت -"البحر هو هللا -30 .132
وإضافة الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة، فيجب أن يكون مسريا هلم يف الرب والبحر، إذ لو كان مسريا هلم 
يف الرب مبع ى إعطاء اآلالت واألدوات، لكان جمازا، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة وجمازا دفعة واحدة، 

م به اليبعد أن يقال: إن هللا تعاىل تكل« لك ابطل، على ما تقرر يف أصول الفقه، قال أبو هاشم:وذ
من األئمة، ممن كانوا قبله، فكان خالفا لإلمجاع،  مل يقل به أحد، وهذا ابطل; ألن هذا القول »مرتني 

 فيكون ابطال.

 فصل

ا كنتم يف البحر على الفلك، }حىت إذمع ى اآلية: }هو الذي يسريكم يف الرب{ على ظهور الدواب، و 
ناس، أي: جرت الفلك ابل»وجرين هبم « يف الفلك{ أي: يف السفن. والفلك: تكون واحدا، ومجعا،

 رجع من اخلطاب إىل الغيبة.

 والفائدة فيه من وجوه:

د يأحدها: ما تقدم عن الزخمشري، وهو املبالغة بذكر حاهلم لغريهم; ليعجبوا منها، ويستدعي منهم مز 
 اإلنكار والتقبيح.

صلوات هللا  -لعباده، على لسان الرسول  -سبحانه جل ذكره  -إن خماطبته »واثنيها: قال اجلبائي: 
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مبنزلة اخلرب عن الغائب، وكل من أقام الغائب مقام املخاطب، حسن منه أن يرده مرة  -وسالمه عليه 
 « .أخرى إىل الغائب

، ال من لفظ الغيبة، إىل لفظ احلضور، يدل على مزيد التقريبإن االنتق»واثلثها: قال ابن اخلطيب: 
واإلكرام، وأما االنتقال من لفظ احلضور، إىل لفظ الغيبة، فإنه يدل على املقت، والتعذيب، وهو الالئق 

. واألول   «حبال هؤالء، ألن من كان صفته، أنه يقابل إحسان هللا إليه ابلكفر، أن يكون الالئق به ذلك
 1فاحتة، فإن قوله: }بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم{ ]الفاحتة: كما يف ال

[ : وهذا يدل على أن العبد،  5[ خطاب غيبة، مث قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ ]الفاحتة: 3 -
 كأنه انتقل من مقام الغيبة إىل مقام احلضور، وهو يوجب علو الدرجة، وكمال القرب.

 أي: جاءت الفلك، أو جاءت« جاءهتا»أي: ابلريح، « وفرحوا هبا»لينة، « : بريح طيبة»قال:  مث
شديدة، ومل يقل عاصفة; الختصاص الريح ابلعصوف، وقيل: « ريح عاصف»الريح اللينة كما تقدم، 

 يذكر ويؤنث.« الريح»

ف فهي معصقال الفراء، والزجاج: يقال: ريح عاصف، وعاصفة، وقد عصفت عصوفا وأعصفت 
ومعصفة، وعصفت الريح: اشتدت وأصل العصف: السرعة، يقال: انقة عاصف، وعصوف; سريعة، 

ألنه يراد ذات عصوف، كما قيل: البن واتمر; أو ألنه لفظ يذكر ويؤنث.". « ريح عاصف»وإمنا قيل: 
(1) 
 

لذي كان اومل ينكر عليهما هذه القراءة فكان إمجاعا، فيقابل اإلمجاع « "فآتوهن أجورهن-31 .133
 حاضرا عند خطبة عمر.

الثاين: أن املذكور يف اآلية إمنا هو جمرد االبتغاء ابملال، مث إنه تعاىل أمر إبتياهنن أجورهن بعد االستمتاع 
هبن، وذلك يدل على أن جمرد االبتغاء ابملال جيوز الوطء، وجمرد االبتغاء ابملال ال يكون إال يف نكاح 

 ء ابملال.طلق، فاحلل إمنا حيصل ابلعقد والويل والشهود، وال يفيد فيه جمرد االبتغااملتعة، فأما يف النكاح امل

الثالث: أنه واجب إيتاء األجور مبجرد االستمتاع، واالستمتاع عبارة عن التلذذ واالنتفاع، وأما يف النكاح 
رد النكاح يلزم جاملطلق فإيتاء األجور ال يتوقف على االستمتاع ألبتة بل على العقد. أال ترى ان مب

 نصف املهر.

الرابع: أن األمة جممعة على أن نكاح املتعة كان جائزا يف اإلسالم، وإمنا اخلالف يف النسخ، فنقول لو  
كان الناسخ موجودا، لكان إما معلوما ابلتواتر أو اآلحاد، ومل يعلم ابلتواتر; ألنه كان يلزم منه كون 

، وذلك ين ملا عرف ثبوته ابلتواتر يف دين حممد عليه السالمعلي، وابن عباس، وعمران بن احلصني منكر 
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يوجب تكفريهم، ويكون ابطال قطعا، وإن كان اثبتا ابآلحاد لزم نسخ الثابت املتواتر املقطوع به خبرب 
الواحد املظنون، وهذا أيضا ابطل، ومما يدل على بطالن هذا النسخ أيضا أن أكثر الرواايت أن النيب 

وسلم  هنى عن املتعة يوم خيرب، وأكثر الرواايت أنه عليه السالم أابح املتعة يف حجة صلى هللا عليه 
الوداع ويف يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيرب، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه 

لتحليل ا السالم نسخ املتعة يوم خيرب، ألن الناسخ ميتنع تقدمه على املنسوخ، ]وقول[ من قال إنه حصل
ناقض من ]املتقدمني[ املعتربين، إال الذين أرادوا إزالة الت مل يقل به أحدمرارا ]والنسخ مرارا[ قول ضعيف 

 عن هذه الرواايت.

قال على املنرب متعتان كانتا مشروعتني يف زمن رسول هللا صلى  -رضي هللا عنه  -اخلامس: أن عمر 
احلج، ومتعة النكاح وهذا تنصي  منه على أن متعة النكاح  هللا عليه وسلم ، وأان أهنى عنهما: متعة 

ل هللا يدل على أن رسو « وأان أهنى»كانت موجودة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقوله 
صلى هللا عليه وسلم  ما نسخة، وإمنا عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك; وجب أن ال يصري 

ليت احتج هبا عمران بن احلصني حيث قال: ومل تنزل آية بنسخ منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو احلجة ا
 (1)آية املتعة، ومل ينهنا عنها حىت مات، مث قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر هنى عنها.". 

 

 فيه ثالثة أوجه:« من شيء»"قوله: -32 .134

تركنا وأغفلنا،  مع ى «فرطنا»زائدة يف املفعول به، والتقدير: ما فرطنا شيئا، وتضمن « من»أحدمها: أن 
 واملع ى ما أغفلنا، وال تركنا شيئا.

 تبعيضية، أي: ما تركنا وال أغفلنا يف الكتاب بعض شيء حيتاج إليه املكلف.« من»والثاين: أن 

 زائدة فيه أيضا.« من»يف حمل نصب على املصدر، و « من شيء»الثالث: أن 

 هنا واقع موقع املصدر، أي تفريطا.« شيء»و زائدة، « من»ومل جيز أبو البقاء غريه، فإنه قال: 

وعلى هذا التأويل ال يبقى يف اآليو حجة ملن ظن أن الكتاب حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا، ونظري 
 [ .120ذلك: }ال يضركم كيدهم شيئا{ ]آل عمران: 

لكتاب ا ، فال يتعدى حبرف آخر، وال يصح أن يكون املع ى: ما تركنا يف« يف»وال جيوز أن يكون ب 
 من شيء; ألن املع ى على خالفه، فبان أن التأويل ما ذكران. انتهى.

 ; ألنه مكابرة يف الضرورايت.مل يقل به أحد« حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا»قوله: 

فرط هللا »خمففا، فقيل: مها مبع ى وعن النقاش: فرطنا: أخران، كما قالوا: « فرطنا»وقرأ األعرج وعلقمة: 
 أي: أزاله.« عنك املرض

                                         
 6/312اللباب يف علوم الكتاب  (1)



148 

 

 قوله: }مث إىل رهبم حيشرون{ : قال ابن عباس، والضحاك: حشرها موهتا.

وقال أبو هريرة: حيشر هللا اخللق كلهم يوم القيامة اإلنس واجلن والبهائم والدواب والطري وكل شيء، 
ااب{ ر فيأخذ للجماء من القرانء، مث يقول كوين ترااب، فحينئذ يتم ى الكافر ويقول: }ايليتين كنت ت

 (1)[ .". 5[ ، ويتأكد هذا بقوله: }وإذا الوحوش حشرت{ ]التكوير: 40]النبأ: 
 

 ملجتوز رؤيته، مع أنه ال يراه أحد من املؤمنني، فهذا قول  -تعاىل  -"فأما القول أبنه -33 .135
 من األمة، فكان ابطال. يقل به أحد

إن البصر ليس هو نفس اإلبصار، ف« بصارال تدركه األ»يف قوله: « األبصار»الثاين: أن نقول: املراد ب 
ال »ال يدرك شيئا ألبته يف موضع من املواضع، بل املدرك هو املبصر، فوجب القطع أبن املراد من قوله: 

يبصر األشياء،  -تعاىل  -هو إدراك املبصرين، ومعتزلة البصرة يوافقون بناء على أنه « تدركه األبصار
نفسه وله تعاىل: }وهو يدرك األبصار{ يقتضي كونه تعاىل مبصرا لفكان تعاىل من مجلة املبصرين، فق

ومن قال: إن املؤمنني يرونه يوم القيامة، فدلت اآلية الكرمية على أنه جائز الرؤية، وعلى أن املؤمنني 
يرونه يوم القيامة، وإذا اختصران هذا االستدالل قلنا قوله تعاىل: }وهو يدرك األبصار{ املراد منه إمنا 

نه مبصرا لذات مبصرا إلبصار نفسه، أو كو  -تعاىل  -س البصر، أو املبصر على التقديرين يفزم كونه نف
 نفسه، وإذا ثبت هذا وجب أن يراه ]املؤمنون[ يوم القيامة ضرورة أنه ال قائل ابلفرق.

 صيغة مجع دخل عليها األلف والالم، فهي تفيد االستغراق يف قوله:« األبصار»الثالث: أن لفظ 
 }تدركه األبصار{ .

]فإذا كان كذلك كان قوله تعاىل: }ال تدركه األبصار{ يفيد أنه ال تراه مجيع األبصار، فهذا يفيد 
سلب العموم، وال يفيد عموم السلب، وإذا عرف هذا فنقول: ختصي  هذا السلب ابجملموع يدل على 

يفيد  ن زيدا ما ضربه كل الناس فإنهثبوت احلكم يف بعض أفراد اجملموع; أال ترى أن الرجل إذا قال: إ
أنه ضربه بعضهم، وإذا قيل: إن حممدا صلى هللا عليه وسلم  ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض 
الناس، فكذلك قوله: }ال تدركه األبصار{ معناه أنه: ال تدركه كل األبصار، فوجب أن يفيد أنه تدركه 

ل: هذا متسك بدليل اخلطاب، فنقول: هب أنه كذلك إال بعض األبصار أقصى ما يف الباب أن يقا
إنه دليل صحيح; ألن بتقري أال حيصل اإلدراك ألحد ألبتة كان ختصي  هذا السلب ابجملموع من حيث 

 تعاىل عن العبث واجب. -هو جمموع عبثا، وصون كالم هللا 

ى حباسة يرى ابلعني، وإمنا ير  ال -تعاىل  -الرابع: نقل أن ضرار بن عمرو الكويف كان يقول: إن هللا 
سادسة خيلقها يوم القيامة واحتج هبذه اآلية الكرمية، فقال: دلت ]هذه[ اآلية الكرمية على ختصيف 
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الفه، ابلبصر، وختصي  احلكم ابلشيء يدل على أن احلال يف غريه خب -تبارك وتعاىل  -نفي إدراك هللا 
واس ري البصر جائزا يف اجلملة، وملا ثبت أن سائر احلبغ -تبارك وتعاىل  -فوجب أن يكون إدراك هللا 

 (1)املوجودة". 
 

"مرتدد فقيل بني أن يكون قرآان أوال وقيل بني أن يكون آيه اتمة اوال قال اإلمام الغزايل -34 .136
والصحيح من الشافعي هو الرتدد الثاين وعن أمحد بن حنبل يف كوهنا آية كاملة ويف كوهنا من الفاحتة 

كرمها ابن اجلوزي ونقل أنه مع مالك وغريه مما يقول أهنا ليست من القرآن هذا واملشهور من روايتان ذ 
هذه األقاويل هي الثالث األول واالتفاق على إثباهتا يف املصاحف مع اإلمجاع على أن ما بني الدفتني  

 داللة على ريكالم هللا عز وجل يقضي وبنفي القول األول وثبوت القدر املشرتك بني األخريين من غ
خصوصية أحدمها فإن كوهنا جزأ من القرآن ال يستدعي كوهنا حزا من كل سورة منه كما ال يستدعي  
كوهنا آية منفردة منه وأما ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما من أن من تركها فقد ترك مائة وأربع 

ة الكتاب  عليه وسلم قال فاحتعشرة آية من كتاب هللا تعاىل وما روي عن أيب هريرة من أنه صلى هللا
سبع آايت اوال هن بسم هللا الرمحن الرحيم وما روي عن أم سلمة من انه صلى هللا عليه وسلم قرأ سورة 
الفاحتة وعد بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني آية وإن دل كل واحد منها على نفي القول 

ول الثالث أما األول فألنه ال يدل إال على كوهنا آايت من  الثاين فليس شيء منها نصا يف إثبات الق
كتاب هللا تعاىل متعددة بعدد السور املصدرة هبا ال على ما هو املطلوب من كوهنا آية اتمة من كل 
واحدة منها إال أن يلتجأ إىل أن يقال أن كوهنا آية متعددة بعدد السور املصدرة هبا من غري أن تكون 

وأما الثاين فساكت عن التعرض حلاهلا يف بقية السور وأما الثالث فناطق  يقل به أحدمل جزأ منها قول 
خبالفه مع مشاركته للثاين يف السكوت املذكور والباء فيها متعلقة مبضمر ينبئ عنه الفعل املصدر هبا  

ومعناها  لكما أهنا كذلك يف تسمية املسافر عند احللول واالرحتال وتسمية كل فاعل عند مباشرة األفعا
اإلستعانة أو املالبسة تربكا أي ابسم هللا أقرأ أو أتلو وتقدمي املعمول لإلعتناء به والقصد إىل التخصي   
كما يف إايك نعبد وتقدير أبدأ القتضائه اقتصار التربك على البداية خمل مبا هو املقصود أعين مشول 

قرأ من جهة هة اللفظ واملع ى معا ويف تقدير أالربكة للكل وادعاء أن فيه امتثاال ابحلديث الشريف من ج
املع ى فق  ليس بشيء فإن مدار االمتثال هو البدء ابلتسمية ال تقدير فعله إذ مل يقل يف احلديث الكرمي  
كل أمر ذي ابل مل يقل فيه أو مل يضمر فيه أبدأ وهذا إىل آخر السورة الكرمية مقول على ألسنة العباد 

 كيفية التربك ابمسه تعاىل وهداية إىل منهاج احلمد وسؤال الفضل ولذلك مسيت تلقينا هلم وإرشادا إىل
السورة الكرمية مبا ذكر من تعليم املسألة وإمنا كسرت ومن حق احلروف املفردة أن تفتح الختصاصها 
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بتداء بلزوم احلرفية واجلركما كسرت الم األمر والم اإلضافة داخلة على املظهر للفصل بينهما وبني الم اال
واالسم عند البصريني من األمساء احملذوفة األعجاز املبنية األوائل على السكون قد أدخلت عليها عند 
االبتداء مهزة ألن من دأهبم البدء ابملتحرك والوقف على الساكن ويشهد له تصريفهم على أمساء ومسي 

يد غري مطرد إيثاركا والقلب بع ومسيت ومسي كهدى لغة فيه قال وهللا أمساك مسى مباركا آثرك هللا به
واشتقاقه من السمو ألنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكوفيني من السمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت منها مهزة الوصل ليقل إعالهلا ورد عليه ألن اهلمزة مل تعهد داخلة على ما حذف صدره يف  

 مسه وإمنا مل يقل ابهلل للفرق بني اليمنيكالمهم ومن لغاهتم سم وسم قال ابسم الذي يف كل سورة 
والتيمن أو لتحقيق ما هو املقصود ابإلستعانة ههنا فإهنا تكون اترة بذاته تعاىل وحقيقتها طلب املعونة 

 (1)على إيقاع". 
 

، وهو أن بعض األشياء على احلظر أي املنع، مل يقل به أحد"األول: أنه إحداث قول -35 .137
 وبعضها على اإلابحة.

 لثاين: ان )املضمرات( كلية ال كل )فاخلطاب( ابجملموع لكل واحدة ال للمجموع.ا -

قال ابن عطية: ويرد على القائلني بالابحة بكل حظر يف القرآن وعلى القائلني ابحلظر بكل إابحة يف 
 القرآن.

ابحة. اإلقال ابن عرفة: هذا )يلزمهم( وهلم أن يقولوا: إن األشياء على احلظر ما مل يرد الن  على 
 ويقول: اآلخرون على اإلابحة ما مل )يقع( الن  على احلظر.

قال ابن عرفة: والقول ابلوقف هو مذهب املعتزلة وهو املختار عند أهل السنة لكن ديلنا حنن يعارض 
 الدالئل السمعية. ودليل املعتزلة )شبهة( تعارض الدالئل العقلية.

( غري  «لكم»ام واالمتنان ابألمر الدنيوي فاملخاطبون )ب )قال ابن عرفة( : وهذا إن كان جمرد اإلنع
داخلني يف عموم ما يف األرض، وإن أريد به االعتبار )الديين( فهم داخلون قال تعاىل: }ويف أنفسكم 

 (2)أفال تبصرون{". 
 

 "أيب طالب رضي هللا عنه، مر به سائل وهو راكع يف املسجد فأعطاه خامته.-36 .138

ك يف قوله: إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا، قال: هم املؤمنون بعضهم أولياء وقال جويرب عن الضحا
بعض، وقال أبو جعفر حممد بن علي الباقر: إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا، نزلت يف املؤمنني، 
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 فقيل له: إن أانسا يقولون إهنا نزلت يف علي رضي هللا عنه، فقال: هو من املؤمنني.

يتول هللا ورسوله والذين آمنوا، يعين: يتول القيام بطاعة هللا ونصرة رسوله واملؤمنني، قال ابن عباس ومن 
 رضي هللا عنهما: يريد املهاجرين واألنصار، فإن حزب هللا، يعين: أنصار دين هللا، هم الغالبون.

 

 [59اىل  57( : اآلايت 5]سورة املائدة )
لذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا ا

( وإذا انديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك أبهنم قوم ال 57أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني )
وأن  ل( قل اي أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل من قب58يعقلون )

 (59أكثركم فاسقون )
[ 1قوله عز وجل: اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا اآلية، قال ابن عباس ]

: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن احلارث قد أظهرا اإلسالم، مث انفقا وكان رجال من املسلمني 
 يوادوهنما، فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية.

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا، إبظهار ذلك أبلسنتهم قوال وهم مستبطنون 
 الكفر، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعين: اليهود، والكفار، قرأ أهل البصرة والكسائي

__________ 

 متهم ابلكذب وابن السائبوإسناده ساق  ليس بشيء حممد بن مروان، هو السدي الصغري مرتوك 
باس، واملنت مل يلق ابن ع« ابذام»وأبو صاحل امسه « امليزان»هو الكليب أقر على نفسه ابلكذب. راجع 

 ابطل.

 ( عن ابن عباس به.93، 92/ 2وهذا اخلرب أخرجه أيضا عبد الرزاق كما يف تفسري ابن كثري )

 اهـ.قال ابن كثري: فيه عبد الوهاب بن جماهد، ال حيتج به 

( : قال حيىي: ليس يكتب حديثه. وقال أمحد: ليس بشيء. وقال 682/ 2« )امليزان»وقال الذهيب يف 
 ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه. وقال البخاري: يقولون: مل يسمع من أبيه اهـ.

 والظاهر أن هذا املنت سرقه عن الكليب، فركبه على هذا اإلسناد.

عن أيب  12216جماهد مرسال. وفيه غالب بن عبيد هللا مرتوك وكرر  عن 12219وأخرجه الطربي 
 جعفر بالغا، مع ذلك هو مفصل.

( وورد من حديث عمار 93/ 2« )تفسري ابن كثري»وورد من حديث علي أخرجه ابن مردويه كما يف 
 هم اهـ.وقال اهليثمي: فيه من مل أعرف 10978« اجملمع»كما يف « األوس »بن ايسر عند الطرباين يف 

وزاد ابن كثري نسبته البن مردويه عن أيب رافع وقال ابن كثري: وليس يصح شيء منها ابلكلية، لضعف 
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 أسانيدها، وجهالة رجاهلا.

( ما ملخصه: وأما قوله تعاىل: وهم راكعون فقد توهم بعض 74، 73/ 2« )تفسريه»وقال ابن كثري يف 
الزكاة أي يف حال ركوعهم، ولو كان كذلك لكان  الناس أن اجلملة يف موضع حال من قوله: ويؤتون

 من أئمة الفتوى اهـ. ومل يقل به أحددفع الزكاة حال الركوع أفضل من غريه، 

 وقال: إنه من وضع الرافضة اهـ.« املقدمة يف أصول التفسري»وذكره ابن تيمية يف 

« تفسري ابن كثري»م عليه يف والظاهر أنه من وضع الكليب، وسرقه منه بعض الضعفاء. وانظر مزيد الكال
 للشوكاين عند هذه اآلية وكالمها بتخرجيي. 816و 815« فتح القدير»و 

عن ابن عباس، وإسناده ضعيف جلهالة حممد بن أيب حممد.".  12221( ضعيف. أخرجه الطربي 1)
(1) 
 

إىل وقت احلاجة، وعدي بن حامت جعل خيطني على وساده، وأخرب النيب « 1»"البيان -37 .139
 لى هللا عليه وسلمص

__________ 

( أتخر البيان إىل وقت احلاجة: ابدىء ذي بدء أقول: هناك حاالن لكل ما حيتاج إىل أتخري بيان، 1)
 من عام، وجممل، وجماز، ومشرتك، وفعل مرتدد ومطلق:

 احلال األول: أن يتأخر عن وقت احلاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من
 املعرفة مبا تضمنه اخلطاب، وهذا يكون يف كل ما كان واجبا على الفور، كاإلميان، ورد الودائع.

 وقد حكى أبو بكر الباقالين إمجاع أرابب الشرائع على امتناعه.

احلال الثاين: أن يؤخر عن وقت ورود اخلطاب إىل وقت احلاجة إىل الفعل، وذلك يف الواجبات اليت 
كون فيما ال ظاهر له كاألمساء املتواطئة واملشرتكة، أو له ظاهر وقد استعمل يف ليست على الفور، وي

 خالفه، كتأخري بيان التخصي ، وأتخري بيان النسخ، وحنوه.

 وقد اختلف العلماء يف هذا القسم على مذاهب:

م ابن فورك، هاألول: اجلواز مطلقا، وعليه عامة العلماء من الفقهاء واملتكلمني، كما قال ابن برهان. ومن
والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق الشريازي، وابن السمعاين، ونقلوه عن ابن سريج، 

« البحر»كما قال الزركشي يف   -واإلصطخري، والقفال، وكثري من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعي
. 

اه القاضي حابنا. وحك، وابن احلاجب، وقال الباجي: عليه أكثر أص« احملصول»وقد اختاره الرازي يف 
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 عن مالك.

 [ .19 -18واستدلوا يآايت، منها قوله سبحانه: فإذا قرأانه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه ]القيامة: 

 وقع البيان هلا بعد السنة. -كما يقول الشوكاين  -وهناك حوادث كثرية جدا

دقاق، ، وأيب حامد املروزي، والاملذهب الثاين: املنع مطلقا، ونقل عن أيب إسحاق املروزي، والصرييف
 ومن املالكية: األهبري.

 قال القاضي: وهو قول املعتزلة، وكثري من احلنفية، وابن داود الظاهري، ونقله القشريي عن داود.

وقد استدل هؤالء مبا ال طائل حتته، قالوا: لو جاز ذلك فإما أن جيوز إىل مدة معينة أو إىل األبد، 
لكونه يلزم . وأما إىل األبد فمل يقل به أحد املدة املعينة فلكونه حتكما، ولكونه وكالمها ابطل، أما إىل

 احملذور، وهو اخلطاب والتكليف به مع عدم الفهم.

وأجيب عنهم: ابختيار جوازه إىل مدة معينة يعلمها هللا، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فال 
 حتكم.

 دون غريه، وحكي عن الصرييف وأيب حامد املروزي.املذهب الثالث: جوازه يف اجململ 

املذهب الرابع: جوازه يف العموم، وحكي عن عبد اجلبار، وحكاه الروايين واملاوردي وجها ألصحاب 
 الشافعي.

 املذهب اخلامس: جوازه يف األوامر والنواهي، ال يف األخبار، وحكي عن الكرخي وبعض املعتزلة.

 الشيخ أبو إسحاق، ومل ينسبه إىل أحد.املذهب السادس: عكسه. حكاه 

املذهب السابع: جوازه يف النسخ دون غريه، ذكره أبو احلسني البصري، وأبو علي، وأبو هاشم، وعبد 
 اجلبار.

 املذهب الثامن: التفصيل بني ما ليس له ظاهر كاملشرتك فال جيوز، وما له ظاهر كالعام فيجوز.

يكن تبديال وال تغيريا، جاز مقاران وطارائ، وإن كان تغيريا جاز  املذهب التاسع: أن بيان اجململ إن مل
 (1)مقاران، وال جيوز طارائ. نقله ابن السمعاين عن أيب زيد من األحناف.". 

 

"عرضا كذلك ال يبعد مساع كالمه مع أن كالمه ليس بصوت وال حرف ومذهب أهل -38 .140
أتويله  متكلم بكالم قدمي وسكتوا عن اخلوض يف السنة ومجهور العلماء من السلف واخللف إن هللا تعاىل

وحقيقته. قال أهل التفسري واألخبار: ملا جاء موسى عليه الصالة والسالم مليقات ربه تطهر وطهر ثيابه 
وصام مث أتى طور سيناء ويف القصة أن هللا تعاىل أنزل ظلة تغشت اجلبل على أربع فراسخ من كل انحية 

األرض وحنى عنه امللكني وكش  له السماء فرأى املالئكة قياما يف اهلواء وطرد عنه الشيطان وهو أم 
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ورأى العرش ابرزا وأدىن ربه حىت مسع صريف األقالم على األلواح وكلمه هللا تبارك وتعاىل وانجاه وأمسعه  
 لكالمه وكان جربيل عليه السالم معه فلم يسمع ما كلم هللا تعاىل به موسى فاستحلى كالم ربه عز وج

واشتاق إىل رؤيته قال رب أرين أنظر إليك قال الزجاج: فيه اختصار تقديره أرين نفسك أنظر إليك 
وقال ابن عباس معناه أعطين أنظر إليك وإمنا سأل موسى عليه الصالة والسالم الرؤية مع علمه أبن هللا 

 حبر احملبة ىت استغرق يفتعاىل ال يرى يف الدنيا ملا هاج به من الشوق وفاض عليه من أنواع اجلالل ح
فعند ذلك سأل الرؤية وقيل إمنا سأل الرؤية ظنا منه أبنه تعاىل يرى يف الدنيا فتعاىل هللا عن ذلك قال 
لن تراين يعين ليس لبشر أن يراين يف الدنيا وال يطيق النظر إيل يف الدنيا من نظر إيل يف الدنيا مات 

ت كالمك فاشتقت إىل النظر إليك وألن أنظر إليك مث فقال موسى عليه الصالة والسالم: إهلي مسع
أموت أحب إيل من أن أعيش وال أراك. وقال السدي: ملا كلم هللا تعاىل موسى عليه الصالة والسالم 
غاص عدو هللا إبليس اخلبيث يف األرض حىت خرج من بني قدمي موسى فوسوس إليه أن مكلمك 

قال هللا  «رب أرين أنظر إليك»لسالم ربه الرؤية فقال شيطان فعند ذلك سأل موسى عليه الصالة وا
 « .لن تراين»تبارك وتعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم 

))فصل(( وقد متسك من نفي الرؤية من أهل البدع واخلوارج واملعتزلة وبعض املرجئة بظاهر هذه اآلية 
يشهد هلم  ة هلم يف ذلك وال دليل والوهو قوله تعاىل: لن تراين قالوا لن تكون للتأبيد والدوام وال حج

يف ذلك كتاب وال سنة وما قالوه يف أن لن تكون للتأبيد خطأ بني ودعوى على أهل اللغة إذ ليس 
ه تعاىل منهم ويدل على صحة ذلك قول ومل يقل به أحديشهد ملا قالوه ن  عن أهل أهل اللغة والعربية 

دوا اي منون املوت يوم القيامة يدل عليه قوله تعاىل: وانمع أهنم يت« ولن يتمنوه أبدا»يف صفة اليهود 
مالك ليقض علينا ربك وقوله اي ليتها كانت القاضية فإن قالوا إن لن معناها أتكيد النفي كال اليت تنفي 
املستقبل قلنا إن صح هذا التأويل فيكون مع ى لن تراين حمموال على الدنيا أي لن تراين يف الدنيا مجعا 

ل الكتاب والسنة فإنه قد ثبت يف احلديث الصحيح أن املؤمنني يرون رهبم عز وجل يوم القيمة بني دالئ
يف الدار اآلخرة وأيضا فإن موسى عليه الصالة والسالم كان عارفا ابهلل تعاىل ومبا جيب وجيوز وميتنع 

 تعاىل ملا سأهلا هللا على هللا عز وجل ويف اآلية دليل على أنه سأل الرؤية فلو كانت الرؤية ممتنعة على
موسى عليه الصالة والسالم فحيث سأهلا علمنا أن الرؤية جائزة على هللا تعاىل وأيضا فإن هللا عز وجل 
علق رؤيته على أمر جائز واملعلق على اجلائز جائز فيلزم من ذلك كون الرؤية يف نفسها جائزة وإمنا قلنا 

قر مكانه وهو قوله تعاىل: ولكن انظر إىل اجلبل فإن است ذلك ألنه تعاىل علق رؤيته على استقرار اجلبل
فسوف تراين وهو أمر جائز الوجود يف نفسه وإذا كان كذلك ثبت أن رؤيته جائزة الوجود ألن استقرار 
اجلبل غري مستحيل عند التجلي إذا جعل هللا تعاىل له قوة على ذلك واملعلق مبا ال يستحيل ال يكون 

 اده.حماال وهللا أعلم مبر 
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قال وهب وحممد بن إسحاق: ملا سأل موسى عليه الصالة والسالم ربه عز وجل الرؤية أرسل هللا 
الضباب والرايح والصواعق والرعد والربق والظلمة حىت أحاطت ابجلبل الذي عليه موسى عليه الصالة 

 (1)والسالم أربع". 
 

حيتاج إليه يف أمور الدين وروى  "من األمر والنهي واحلالل واحلرام واحلدود واألحكام مما-39 .141
الطربي بسنده عن وهب بن منبه قال: كتب له يعين يف التوراة ال تشرك يب شيئا من أهل السماء وال 
من أهل األرض فإن كل ذلك خلقي وال حتلف ابمسي كاذاب فإن من حلف ابمسي كاذاب فال أزكيه ووقر 

لتوراة ار أن موسى عليه الصالة والسالم نظر يف اوالديك. وروى البغوي إبسناد الثعليب عن كعب األحب
فقال: إين أجد أمة خري األمم أخرجت للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون ابلكتاب 
األول والكتاب اآلخر ويقاتلون أهل الضاللة حىت يقاتلوا األعور الدجال رب اجعلهم أميت قال هي 

د أمة هم احلمادون رعاة الشمس احملكمون إذا أرادوا أمرا قالوا أمة حممد اي موسى فقال رب إين ألج
نفعل إن شاء هللا فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: رب إين أجد يف التوراة أمة أيكلون كفارهتم 
وصدقاهتم وكان األولون حيرقون صدقاهتم ابلنار وهم املستجيبون واملستجاب هلم الشافعون املشفوع هلم 

يت قال هي أمة حممد قال: اي رب إين أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كرب هللا وإذا فاجعلهم أم
هب  واداي محد هللا الصعيد هلم طهور واألرض هلم مسجد حيثما كانوا يتطهرون من اجلنابة طهورهم 
ة مابلصعيد كطهورهم ابملاء حيث ال جيدون املاء غر حمجلون من آاثر الوضوء فاجعلهم أميت قال هي أ

حممد قال: اي رب إين أجد أمة إذا هم أحدهم حبسنة ومل يعلمها كتب له حسنة مبثلها وإن عملها كتبت 
بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: اي رب إين أجد أمة مرحومة 

ابخلريات فال  قضعفاء يرثون الكتاب الذين اصطفيتهم فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب
أجد أحدا منهم إال مرحوما فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد قال: رب إين أجد أمة مصاحفهم يف 
صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل اجلنة يصفون يف صالهتم صفوف املالئكة أصواهتم يف مساجدهم  

ر من وراء من كدوي النحل ال يدخل النار أحد منهم أبدا إال من يرى احلساب مثل ما يرى احلج
البحر فاجعلهم أميت قال هي أمة حممد فلما عجب موسى من اخلري الذي أعطاه هللا عز وجل حممدا 
صلى هللا عليه وسلم وأمته قال اي ليتين من أصحاب حممد فأوحى هللا إليه ثالث آايت يرضيه هبن اي 

من قوم موسى الفاسقني و  سأريكم دار -إىل قوله -موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي
 أمة يهدون ابحلق وبه يعدلون قال فرضي

 موسى كل الرضا.
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وقوله تعاىل: فخذها بقوة يعين وقلنا ملوسى عليه الصالة والسالم إذا كتبنا له يف األلواح من كل شيء 
خذها جبد واجتهاد. وقيل معناه فخذها بقوة قلب وصحة عزمية ونية صادقة ألن من أخذ شيئا بضعف 
نية أداه إىل الفتور وأمر قومك أيخذوا أبحسنها قال ابن عباس: حيلوا حالهلا وحيرموا حرامها ويتدبروا 
أمثاهلا ويعلموا مبحكمها ويقفوا عند متشاهبها وكان موسى عليه الصالة والسالم أشد عبادة من قومه 

فني فرقا ى أن بني التكليفأمر مبا مل يؤمروا به وقيل ظاهر قوله وأمر قومك أيخذوا أبحسنها يدل عل
ليكون يف هذا الفصل فائدة وهي أن التكليف كان على موسى أشد ألنه تعاىل مل يرخ  له ما رخ  

 لغريه من قومه.

 قل به أحدمل يفإن قلت ظاهر قوله تعاىل: أيخذوا أبحسنها يدل على أن فيها ما ليس حبسن وذلك 
كله حسن وبعضه أحسن كالقصاص حسن ولكن   فما مع ى قوله أيخذوا أبحسنها؟ قلت إن التكليف

العفو أحسن وكاالنتصار حسن والصرب أحسن منه فأمروا أن أيخذوا ابلشد على أنفسهم ليكون ذلك 
أعظم من الثواب فهو كقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وكقوله الذين يستمعون القول فيتبعون 

ملندوب واملباح واألحسن األخذ ابألشد واألشق على أحسنه وقيل إن احلسن يدخل حتته الواجب وا
 النفس وقيل معناه أبحسنها حبسنها وكلها حسن.

قوله تعاىل: سأريكم دار الفاسقني قال جماهد: يعين مصريكم يف اآلخرة وقال احلسن وعطاء يريد جهنم 
فوا هللا". ضية الذين خالحيذركم أن تكونوا مثلهم. وقال قتادة: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون املا

(1) 
 

"الطريق األول: أن نقول: نكاح املتعة داخل يف هذه اآلية، وذلك ألن قوله: أن تبتغوا -40 .142
ت، أبموالكم يتناول من ابتغى مباله االستمتاع ابملرأة على سبيل التأبيد، ومن ابتغى مباله على سبيل التأقي

وله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم وإذا كان كل واحد من القسمني داخال فيه كان ق
 يقتضي حل القسمني، وذلك يقتضي حل املتعة.

الطريق الثاين: أن نقول: هذه اآلية مقصورة على بيان نكاح املتعة، وبيانه من وجوه: األول: ما روي أن 
ا هو قراءة أيضأيب بن كعب كان يقرأ )فما استمعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن( وهذا 

ابن عباس، واألمة ما أنكروا عليهما يف هذه القراءة، فكان ذلك إمجاعا من األمة على صحة هذه 
القراءة، وتقريره ما ذكرمتوه يف أن عمر رضي هللا عنه ملا منع من املتعة والصحابة/ ما أنكروا عليه كان 

ع صحة هذه القراءة ثبت املطلوب. ذلك إمجاعا على صحة ما ذكران، وكذا هاهنا، وإذا ثبت ابإلمجا 
الثاين: أن املذكور يف اآلية إمنا هو جمرد االبتغاء ابملال، مث إنه تعاىل أمر إبيتائهن أجورهن بعد االستمتاع 
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هبن، وذلك يدل على أن جمرد االبتغاء ابملال جيوز الوطء، وجمرد االبتغاء ابملال ال يكون إال يف نكاح 
 ملطلق فهناك احلل إمنا حيصل ابلعقد، ومع الويل والشهود، وجمرد االبتغاء ابملالاملتعة، فأما يف النكاح ا

ال يفيد احلل، فدل هذا على أن هذه اآلية خمصوصة ابملتعة. الثالث: أن يف هذه اآلية أوجب إيتاء 
 جيب ال األجور مبجرد االستمتاع، واالستمتاع عبارة عن التلذذ واالنتفاع، فأما يف النكاح فإيتاء األجور

على االستمتاع البتة، بل على النكاح، أال ترى أن مبجرد النكاح يلزم نصف املهر، فظاهر أن النكاح 
ال يسمى استمتاعا، ألان بينا أن االستمتاع هو التلذذ. وجمرد النكاح ليس كذلك. الرابع: أان لو محلنا 

أول  الواحدة، ألنه تعاىل قال يف هذه اآلية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح يف السورة
 هذه السورة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ى وثالث ورابع ]النساء:

[ أما لو محلنا هذه اآلية على بيان نكاح املتعة كان 4[ مث قال: وآتوا النساء صدقاهتن حنلة ]النساء: 3
 هذا حكما جديدا، فكان محل اآلية عليه أوىل وهللا أعلم.

لثانية على جواز نكاح املتعة: أن األمة جممعة على أن نكاح املتعة كان جائزا يف اإلسالم، وال احلجة ا
خالف بني أحد من األمة فيه، إمنا اخلالف يف طراين الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجودا لكان 

ن أيب ان علي بذلك الناسخ إما أن يكون معلوما ابلتواتر، أو ابآلحاد، فإن كان معلوما ابلتواتر، ك
طالب وعبد هللا بن عباس وعمران بن احلصني منكرين ملا عرف ثبوته ابلتواتر من دين حممد صلى هللا 
عليه وسلم، وذلك يوجب تكفريهم، وهو ابطل قطعا، وإن كان اثبتا ابآلحاد فهذا أيضا ابطل، ألنه ملا  

رب الواحد لزم علوما قطعا، فلو نسخناه خبكان ثبوت إابحة املتعة معلوما ابإلمجاع والتواتر، كان ثبوته م
جعل املظنون رافعا للمقطوع وإنه ابطل. قالوا: ومما يدل أيضا على بطالن القول هبذا النسخ أن أكثر 
الرواايت أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب، وأكثر الرواايت 

ابح املتعة يف حجة الوداع ويف يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم أنه عليه الصالة والسالم أ
 خيرب، وذلك يدل على فساد ما

 روي أنه عليه السالم نسخ املتعة يوم خيرب،

ألن الناسخ ميتنع تقدمه على املنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف، 
 إال الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواايت.من املعتربين،  مل يقل به أحد

 احلجة الثالثة: ما

 (1)روي أن عمر رضي هللا عنه قال على املنرب: متعتان كانتا مشروعتني يف عهد/ رسول". 
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"إمنا يفيد املدح لو كان صحيح الرؤية، وهذا يدل على أن قوله تعاىل: ال تدركه األبصار -41 .143
، فحينئذ رؤية، ومتام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان يف نفسه حبيث ميتنع رؤيتهيفيد كونه تعاىل جائز ال

ال يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء. أما إذا كان يف نفسه جائز الرؤية، مث إنه قدر على حجب 
ة ياألبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على املدح والعظمة. فثبت أن هذه اآل

 دالة على أنه تعاىل جائز الرؤية حبسب ذاته.

وإذا ثبت هذا وجب القطع أبن املؤمنني يرونه يوم القيامة، والدليل عليه أن القائل قائالن: قائل قال 
جبواز الرؤية مع أن املؤمنني يرونه، وقائل قال ال يرونه وال جتوز رؤيته. فأما القول أبنه تعاىل جتوز رؤيته 

هذه  من األمة فكان ابطال. فثبت مبا ذكران أن مل يقل به أحده أحد من املؤمنني فهو قول مع أنه ال يرا
اآلية تدل على أنه تعاىل جائز الرؤية يف ذاته، وثبت أنه مىت كان األمر كذلك، وجب القطع أبن املؤمنني 

 آلية.ذه ايرونه، فثبت مبا ذكران داللة هذه اآلية على حصول الرؤية وهذا استدالل لطيف من ه

الوجه الثاين: أن نقول املراد ابألبصار يف قوله: ال تدركه األبصار ليس هو نفس اإلبصار فإن البصر ال 
يدرك شيئا البتة يف موضع من املواضع. بل املدرك هو املبصر فوجب القطع أبن املراد من قوله ال تدركه 

 : وهو يدرك األبصار املراد منه وهو يدركاألبصار هو أنه ال يدركه املبصرون وإذا كان كذلك كان قوله
 ه:املبصرين، ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعاىل يبصر األشياء فكان هو تعاىل من مجلة املبصرين فقول

وهو يدرك األبصار يقتضي كونه تعاىل مبصرا لنفسه، وإذا كان األمر كذلك كان تعاىل جائز الرؤية يف 
نفسه. وكل من قال إنه تعاىل جائز الرؤية يف نفسه، قال: إن املؤمنني يرونه يوم ذاته، وكان تعاىل يرى 

القيامة فصارت هذه اآلية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن املؤمنني يرونه يوم القيامة، وإن أردان أن 
صر أو املبصر، بنزيد هذا االستدالل اختصارا قلنا: قوله تعاىل: وهو يدرك األبصار املراد منه إما نفس ال

وعلى/ التقديرين: فيلزم كونه تعاىل مبصرا ألبصار نفسه، وكونه مبصرا لذات نفسه. وإذا ثبت هذا 
 وجب أن يراه املؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه ال قائل ابلفرق.

الوجه الثالث: يف االستدالل ابآلية أن لفظ األبصار صيغة مجع دخل عليها األلف والالم فهي تفيد 
ستغراق فقوله: ال تدركه األبصار يفيد أنه ال يراه مجيع األبصار، فهذا يفيد سلب العموم وال يفيد اال

 عموم السلب.

إذا عرفت هذا فنقول: ختصي  هذا السلب ابجملموع يدل على ثبوت احلكم يف بعض أفراد اجملموع، 
 به بعضهم.أال ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضر 

فإذا قيل: إن حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس، وكذا 
قوله: ال تدركه األبصار معناه: أنه ال تدركه مجيع األبصار، فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض األبصار. 

يح أنه كذلك إال أنه دليل صحأقصى ما يف الباب أن يقال: هذا متسك بدليل اخلطاب. فنقول: هب 
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ألن بتقدير أن ال حيصل اإلدراك ألحد البتة كان ختصي  هذا السلب ابجملموع من حيث هو جمموع 
 (1)عبثا، وصون كالم هللا تعاىل عن العبث واجب.". 

 

"الطوائف، بل اتفقوا على أن املراد إثبات جمموع الغنيمة هلؤالء األصناف، فأما أن يكون  -42 .144
ن أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤالء فال، فكذا هاهنا جمموع الصدقات تكون جملموع هذه كل جزء م

األصناف الثمانية. فأما أن يقال: إن صدقة زيد بعينها جيب توزيعها على هذه األصناف الثمانية، 
 فاللفظ ال يدل عليه البتة.

وع، وال جزء من أجزاء ذلك اجملم وأما العقل: فهو أن احلكم الثابت يف جمموع ال يوجب ثبوته يف كل
يلزم أن ال يبقى فرق بني الكل وبني اجلزء. فثبت مبا ذكران أن لفظ اآلية ال داللة فيه على ما ذكره، 
والذي يدل على صحة قولنا وجوه: األول: أن الرجل الذي ال ميلك إال عشرين دينارا ملا وجب عليه 

أربعة وعشرين قسما لصار كل واحد من تلك األقسام إخراج نصف دينار، فلو كلفناه أن جنعله على 
 حقريا صغريا غري منتفع به يف مهم معترب. الثاين: أن هذا التوقيف لو كان معتربا لكان أوىل الناس برعايته
أكابر الصحابة، ولو كان األمر كذلك لوصل هذا اخلرب إىل عمر بن اخلطاب وإىل ابن عباس وحذيفة 

كذلك ملا خالفوا فيه، وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غري معترب. الثالث: وهو   وسائر األكابر، ولو كان
أن الشافعي رمحه هللا له اختالف رأي يف جواز نقل الصدقات أما مل يقل أحد بوجوب نقل الصدقات، 
فاإلنسان إذا كان يف بعض القرى وال يكون هناك مكاتب وال جماهد غاز وال عامل وال أحد من املؤلفة، 

مير به أحد من الغرابء، واتفق أنه مل حيضر يف تلك القرية من كان مديوان فكيف تكليفه؟ فإن قلنا:  وال
 يقل به ملوجب عليه أن يسافر مبا وجب عليه/ من الزكاة إىل بلد جيد هذه األصناف فيه، فذاك قول 

  أعلم.! وإذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله يف هذا الباب. وهللاأحد

املسألة الرابعة: يف تعريف األصناف الثمانية، فاألول والثاين هم الفقراء واملساكني، وال شك أهنم هم 
احملتاجون الذي ال يفي خرجهم بدخلهم. مث اختلفوا فقال بعضهم: الذي يكون أشد حاجة هو الفقري، 

و املسكني، وهو قول أيب وهو قول الشافعي رمحه هللا وأصحابه. وقال آخرون: الذي أشد حاجة ه
حنيفة وأصحابه رمحهم هللا، ومن الناس من قال: ال فرق بني الفقراء واملساكني، وهللا تعاىل وصفهم 
هبذين الوصفني، واملقصود شيء واحد وهو قول أيب يوسف وحممد رمحهما هللا، واختيار أيب علي 

ذين قالوا: الن وللفقراء واملساكني، فالاجلبائي، وفائدته تظهر يف هذه املسألة، وهو أنه لو أوصى لف
الفقراء غري املساكني قالوا لفالن الثلث، والذين قالوا: الفقراء هم املساكني قالوا الفالن النصف. وقال 
اجلبائي: إنه تعاىل ذكرهم ابمسني لتوكيد أمرهم يف الصدقات ألهنم هم األصول يف األصناف الثمانية. 
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 إليهم من الصدقات سهمان ال كسائرهم.وأيضا الفائدة فيه أن يصرف 

واعلم أن فائدة هذا االختالف ال تظهر يف تفرقة الصدقات وإمنا تظهر يف الوصااي، وهو أن رجال لو 
 قال:

أوصيت للفقراء مبائتني وللمساكني خبمسني، وجب دفع املائتني عند الشافعي رمحه هللا من كان أشد 
 من كان أقل حاجة، وحجة الشافعي رمحه هللا وجوه:حاجة، وعند أيب حنيفة رمحه هللا إىل 

الوجه األول: أنه تعاىل إمنا أثبت الصدقات هلوالء األصناف دفعا حلاجتهم وحتصيال ملصلحتهم، وهذا 
يدل على أن الذي وقع االبتداء بذكره يكون أشد حاجة، ألن الظاهر وجوب تقدمي األهم على املهم 

ومن فضل عثمان على علي عليه السالم قال يف ذكرمها عثمان وعلي،  أال ترى أنه يقال: أبو بكر وعمر
 ومن فضل عليا على عثمان يقول علي وعثمان، وأنشد عمر قول الشاعر:

 (1)كفى الشيب واإلسالم للمرء انهيا". 
 

"واعتاده من العقائد الباطلة واألخالق الذميمة، فظهر أنه ال ميكن تقرير ذلك املع ى -43 .145
 ر يف اآلية املتقدمة مبثال أحسن وأكمل من املثال املذكور يف هذه اآلية.الكلي املذكو 

 املسألة الثانية:

حيكى أن واحدا قال جلعفر الصادق: اذكر يل دليال على إثبات الصانع فقال: أخربين عن حرفتك: 
 فقال: أان رجل أجتر يف البحر، فقال: صف يل كيفية حالك فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة
وبقيت على لوح واحد من ألواحها، وجاءت الرايح العاصفة، فقال/ جعفر: هل وجدت يف قلبك 

 تضرعا ودعاء فقال نعم فقال جعفر: فإهلك هو الذي تضرعت إليه يف ذلك الوقت.

 املسألة الثالثة: قرأ ابن عامر ينشركم من النشر الذي هو خالف الطي كأنه أخذه من قوله تعاىل:

 [ والباقون قرءوا يسريكم من التسيري.10رض ]اجلمعة: فانتشروا يف األ

املسألة الرابعة: احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد جيب أن يكون خلقا هلل تعاىل قالوا: دلت 
[ على 11هذه اآلية على أن سري العباد من هللا تعاىل، ودل قوله تعاىل: قل سريوا يف األرض ]األنعام: 

وهذا يدل على أن سريهم منهم ومن هللا، فيكون كسبيا هلم وخلقا هلل ونظريه قوله  أن سريهم منهم،
 تعاىل: كما أخرجك ربك من بيتك ابحلق

[ وقال يف آية أخرى: فليضحكوا 40[ وقال يف آية أخرى: إذ أخرجه الذين كفروا ]التوبة: 5]األنفال: 
[ وقال يف 43أنه هو أضحك وأبكى ]النجم: [ مث قال يف آية أخرى و 82قليال وليبكوا كثريا ]التوبة: 

[ قال اجلبائي: أما كونه تعاىل مسريا هلم يف 7آية أخرى وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ]األنفال: 
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البحر على احلقيقة فاألمر كذلك وأما سريهم يف الرب فإمنا أضيف إىل هللا تعاىل على التوسع فما كان 
وز ان منه معصية فألنه تعاىل هو الذي أقدره عليه وزاد القاضي فيه جيمنه طاعة فبأمره وتسهيله، وما ك

أن يضاف ذلك إليه تعاىل من حيث أنه تعاىل سخر هلم املركب يف الرب، وسخر هلم األرض اليت يتصرفون 
عليها إبمساكه هلا، ألنه تعاىل لو مل يفعل ذلك لتعذر عليهم السري. وقال القفال: هو الذي يسريكم يف 

والبحر أي هو هللا اهلادي لكم إىل السري يف الرب والبحر طلبا للمعاش لكم، وهو املسري لكم، ألجل  الرب
أنه هيأ لكم أسباب ذلك السري هذا مجلة ما قيل يف اجلواب عنه وحنن نقول: ال شك أن املسري يف 

 شك أن إضافة ، والالبحر هو هللا تعاىل، ألن هللا تعاىل هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السفينة
الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة فنقول: وجب أيضا أن يكون مسريا هلم يف الرب هبذا التفسري، إذ لو كان 
مسريا هلم يف الرب مبع ى إعطاء اآلالت واألدوات لكان جمازا هبذا الوجه، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة 

 وجمازا دفعة واحدة، وذلك ابطل.

بائي أنه المتناع يف كون اللفظ حقيقة وجمازا ابلنسبة إىل املع ى الواحد. وأما أبو واعلم أن مذهب اجل
 هاشم فإنه يقول: إن ذلك ممتنع، إال أنه يقول: ال يبعد أن يقال إنه تعاىل تكلم به مرتني.

عيد بواعلم أن قول اجلبائي: قد أبطلناه يف أصول الفقه، وقول أيب هاشم أنه تعاىل تكلم به مرتني أيضا 
 من األمة ممن كانوا قبله، فكان هذا على خالف اإلمجاع فيكون ابطال. مل يقل به أحدألن هذا قول 

 واعلم أنه بقي يف هذه اآلية سؤاالت:

السؤال األول: كيف جعل الكون يف الفلك غاية للتسيري يف البحر، مع أن الكون يف الفلك متقدم ال 
 (1)حمالة على التسيري يف البحر؟". 

 

"التسلسل وهو حمال، وإال وجب انتهاء كل اجلهاالت إىل جهل أول سابق حصل يف -44 .146
قلبه ال بتحصيله بل بتخليق هللا تعاىل، وذلك هو الذي قلناه: أن املراد من قوله: كذلك نسلكه يف 

ضالل لقلوب اجملرمني ال يؤمنون واملع ى: جنعل يف قلوهبم أن ال يؤمنوا به، وهو أنه تعاىل خيلق الكفر وا
فيها، وأيضا قدماء املفسرين مثل ابن عباس وتالمذته أطبقوا على تفسري هذه اآلية أبنه تعاىل خيلق 

املتقدمني، فكان  من مل يقل به أحدالكفر والضالل فيها، والتأويل الذي ذكره املعتزلة أتويل مستحدث 
: اجملرمني، مث قال القاضيمردودا، وروى القاضي عن عكرمة أن املراد كذلك نسلك القسوة يف قلوب 

إن القسوة ال حتصل إال من قبل الكافر أبن يستمر على كفره ويعاند، فال يصح إضافته إىل هللا تعاىل، 
فيقال للقاضي: إن هذا جيري جمرى املكابرة، وذلك ألن الكافر جيد من نفسه نفرة شديدة عن قبول 

وال يقدر  لونه واصفر وجهه، ورمبا ارتعدت أعضاؤهقول الرسول ونبوة عظيمة عنه حىت أنه كلما رآه تغري 
                                         

 17/233ري تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكب (1)



162 

 

على االلتفات إليه واإلصغاء لقوله، فحصول هذه األحوال يف قلبه أمر اضطراري ال ميكنه دفعها عن 
 نفسه، فكيف يقال: إهنا حصلت بفعله واختياره؟

ضة، ألنك مغالطة حمفإن قالوا: إنه ميكنه ترك هذه األحوال، والرجوع إىل االنقياد والقبول فنقول هذا 
إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة يف القلب، والنبوة العظيمة يف النفس ميكنه أن يعود إىل 
االنقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة، وإن أردت أن عند زوال هذه األحوال النفسانية ميكنه 

ه إن  إزالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فإنالعود إىل القبول والتسليم فهذا حق، إال أنه ال ميكنه 
كان الفاعل هلا هو اإلنسان الفتقر يف حتصيل هذه الدواعي والصوارف إىل دواعي سابقة عليها ولزم 
الذهاب إىل ما ال هناية له وذلك حمال، وإن كان الفاعل هلا هو هللا تعاىل فحينئذ يصح أنه تعاىل هو 

 رف يف القلوب وذلك عني ما ذكرانه وهللا أعلم.الذي يسلك هذه الدواعي والصوا

أما قوله تعاىل: وقد خلت سنة األولني ففيه قوالن: األول: أنه هتديد لكفار مكة يقول قد مضت سنة 
هللا إبهالك من كذب الرسل يف القرون املاضية. الثاين: وهو قول الزجاج: وقد/ مضت سنة هللا يف 

  قلوهبم، وهذا أليق بظاهر اللفظ.األولني أبن يسلك الكفر والضالل يف

 

 [15اىل  14( : اآلايت 15]سورة احلجر )
( لقالوا إمنا سكرت أبصاران بل حنن قوم 14ولو فتحنا عليهم اباب من السماء فظلوا فيه يعرجون )

 (15مسحورون )
و املذكور يف ه]يف قوله تعاىل ولو فتحنا عليهم اباب من السماء فظلوا فيه يعرجون[ اعلم أن هذا الكالم 

سورة األنعام يف قوله: ولو نزلنا عليك كتااب يف قرطاس فلمسوه أبيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال 
[ واحلاصل: أن القوم ملا طلبوا نزول مالئكة يصرحون بتصديق الرسول عليه 7سحر مبني ]األنعام: 

صل هذا املع ى ه اآلية أن بتقدير أن حيالسالم يف كونه رسوال من عند هللا تعاىل بني هللا تعاىل يف هذ
لقال الذين كفروا هذا من ابب السحر وهؤالء الذين يظن أان نراهم فنحن يف احلقيقة ال نراهم. واحلاصل: 

 أنه ملا علم هللا تعاىل أنه ال فائدة يف نزول املالئكة فلهذا السبب ما أنزهلم.

فإن قيل: كيف جيوز من اجلماعة العظيمة أن يصريوا شاكرين يف وجود ما يشاهدونه ابلعني السليمة يف 
النهار الواضح، ولو جاز حصول الشك يف ذلك كانت السفسطة الزمة، وال يبقى حينئذ اعتماد على 

 (1)احلس واملشاهدة.". 
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ء فإما أن يزول الكل وهو "يكن بعض أجزاء الباقي أن يزول به أوىل من سائر األجزا-45 .147
حمال، ألن الزائل ال يزول إال ابلناق . أو يتعني البعض للزوال من غري خمص ، وهو حمال، أو ال يزول 
شيء منها وهو املطلوب، وأيضا فهذا الطارئ إذا أزال بعض أجزاء الباقي فإما أن يبقى الطارئ، أو 

ون لعقالء. وأما القول بزواله فباطل، ألنه إما أن يكمن ا فلم يقل به أحديزول. أما القول ببقاء الطارئ 
أتثري كل واحد منهما يف إزالة اآلخر معا أو على الرتتيب، واألول ابطل ألن املزيل ال بد وأن يكون 
موجودا حال اإلزالة، فلو وجد الزواالن معا لوجد املزيالن معا، فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهو حمال 

يب فاملغلوب يستحيل أن ينقلب غالبا، وأما إن كان املتقدم أقل فإما أن يكون املؤثر وإن كان على الرتت
يف زواله بعض أجزاء الطارئ، وذلك حمال ألن مجيع أجزائه صاحل لإلزالة، واختصاص البعض بذلك 

واحد لترجيح من غري مرجح وهو حمال، وإما أن يصري الكل مؤثرا يف اإلزالة فيلزم أن جيتمع على املعلول ا
علل مستقلة وذلك حمال، فقد ثبت هبذه الوجوه العقلية فساد القول ابإلحباط، وعند هذا تعني يف 
اجلواب قوالن: األول: قول من اعترب املوافاة، وهو أن شرط حصول اإلميان أن ال ميوت على الكفر فلو 

الثاين: أن العبد ال مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أوال كان كفرا وهذا قول ظاهر السقوط، 
يستحق على الطاعة ثوااب وال على املعصية عقااب استحقاقا عقليا واجبا، وهو قول أهل السنة واختياران، 

 وبه حيصل اخلالص من هذه الظلمات.

املسألة الثالثة: احتج املعتزلة على أن الطاعة توجب الثواب فإن يف حال ما بشرهم أبن هلم جنات مل 
ى طريق الوقوع، وملا مل ميكن محل اآلية عليه وجب محلها على استحقاق الوقوع ألنه حيصل ذلك هلم عل

 جيوز التعبري ابلوقوع عن استحقاق الوقوع جمازا.

املسألة الرابعة: اجلنة: البستان من النخل والشجر املتكاثف املظلل ابلتفاف أغصانه والرتكيب دائر على 
رتة مسيت ابجلنة اليت هي املرة من مصدر جنه إذا سرته كأهنا سمع ى السرت وكأهنا لتكاثفها وتظليلها 

واحدة لفرط التفافها ومسيت دار الثواب جنة ملا فيها من اجلنان، فإن قيل مل نكرت اجلنات وعرفت 
 األهنار؟

اجلواب: أما األول فألن اجلنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثرية مرتبة مراتب على 
حقاقات العاملني لكل طبقة منهم جنات من تلك اجلنات، وأما تعريف األهنار فاملراد به حسب است

اجلنس كما يقال لفالن بستان فيه املاء اجلاري والتني والعنب يشري إىل األجناس اليت يف علم املخاطب، 
تغري طعمه لنب مل ي أو يشار ابلالم إىل األهنار املذكورة يف قوله: فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار من

[ وأما قوله: كلما رزقوا فهذا ال خيلو إما أن يكون صفة اثنية جلنات. أو خرب مبتدأ حمذوف، 15]حممد: 
أو مجلة مستأنفة ألنه ملا/ قيل: إن هلم جنات مل خيل قلب السامع أن يقع فيه أن مثار تلك اجلنات 

 أشباه مثار الدنيا أم ال؟
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ل: ما وقع من مثرة؟ اجلواب فيه وجهان: األول: هو كقولك كلما أكلت وهاهنا سؤاالت: السؤال األو 
من بستانك من الرمان شيئا محدتك فموقع من مثرة موقع قولك من الرمان فمن األوىل والثانية كلتامها 
البتداء الغاية، ألن الرزق قد ابتدأ من اجلنات والرزق من اجلنات قد ابتدأ من مثرة وليس املراد ابلثمرة 

لتفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسري، وإمنا املراد النوع من أنواع الثمار. الثاين: وهو أن ا
يكون من مثرة بياان على منهاج قولك رأيت منك أسدا تريد أنت أسد، وعلى هذا يصح أن يراد ابلثمرة 

ذي وا هذا الذي رزقنا اآلن هو الالنوع من الثمرة أو احلبة الواحدة. السؤال الثاين: كيف يصح أن يقول
 (1)رزقنا من قبل، اجلواب: ملا احتد". 

 

فيه وجهان أن يكون ذا امسا موصوال مبع ى الذي فيكون  « ماذا»"املسألة احلادية عشرة: -46 .148
كلمتني وأن يكون ذا مركبة مع ما جمعولني امسا واحدا فيكون كلمة واحدة فهو على الوجهني: األول: 

لى االبتداء وخربه ذا مع صلته، وعلى الثاين: منصوب احملل يف حكم ما وحده كما لو مرفوع احملل ع
 قلت ما أراد هللا.

املسألة الثانية عشرة: اإلرادة ماهية جيدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبني علمه 
تكلمون ا إىل التعريف، وقال املوقدرته وأمله ولذته. وإذا كان األمر كذلك مل يكن تصور ماهيتها حمتاج

إهنا صفة تقتضي رجحان أحد طريف اجلائز على اآلخر ال يف الوقوع بل يف اإليقاع، واحرتزان هبذا القيد 
األخري عن القدرة، واختلفوا يف كونه تعاىل مريدا مع اتفاق املسلمني على إطالق هذا اللفظ على هللا 

يت ناه أنه غري مغلوب وال مستكره، ومنهم من قال إنه أمر ثبو تعاىل فقال النجارية إنه مع ى سليب ومع
وهؤالء اختلفوا فقال اجلاحظ والكعيب وأبو احلسن البصري: معناه علمه تعاىل ابشتماله الفعل على 
املصلحة أو املفسدة، ويسمون هذا العلم ابلداعي أو الصارف، وقال أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم 

دة على العلم مث القسمة يف تلك الصفة إما أن تكون ذاتية وهو القول الثاين وأتباعهما إنه صفة زائ
للنجارية، وإما أن تكون معنوية، وذلك املع ى إما أن يكون قدميا وهو قول األشعرية أو حمداث وذلك 

ه  يقل بملاحملدث إما أن يكون قائما ابهلل تعاىل، وهو قول الكرامية، أو قائما جبسم آخر وهذا القول 
 ، أو يكون موجودا ال يف حمل، وهو قول أيب علي وأيب هاشم وأتباعهما.أحد

تحقار  للمثل أو ألن يضرب، ويف قوهلم ماذا أراد هللا هبذا اس« أنه احلق»املسألة الثالثة عشرة: الضمري يف 
 كما قالت عائشة رضي هللا عنها يف عبد هللا بن عمرو بن العاص: اي عجبا البن عمرو هذا.

 نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث ماذا أراد هبذا جوااب؟« مثال»ألة الرابعة عشرة: املس

وملن محل سالحا رديئا كيف تنتفع هبذا سالحا؟ أو على احلال كقوله: هذه انقة هللا لكم آية ]األعراف: 
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73. ] 

اعلم أن   وهداية هللا تعاىل[املسألة اخلامسة عشرة: ]حبث يف اهلداية واإلضالل وما املراد من إضالل هللا
 هللا سبحانه وتعاىل ملا حكى عنهم كفرهم واستحقارهم كالم هللا بقوله:

ماذا أراد هللا هبذا مثال أجاب عنه بقوله: يضل به كثريا ويهدي به كثريا ونريد أن نتكلم هاهنا يف اهلداية 
فنتكلم  يء يف هذا املع ى من اآلايتواإلضالل ليكون هذا املوضع كاألصل الذي يرجع إليه يف كل ما جي

أوال يف اإلضالل فنقول: إن اهلمزة اترة جتيء لنقل الفعل من غري املتعدي إىل املتعدي كقولك خرج فإنه 
غري متعد، فإذا قلت أخرج فقد جعلته متعداي وقد جتيء لنقل الفعل من املتعدي إىل غري املتعدي  

دان. حكي عن عمرو بن معديكرب أنه قال لنيب سليم: كقولك كببته فأكب، وقد جتيء جملرد الوج
قاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم، وسألناكم فما أخبلناكم. أي فما وجدانكم جبناء وال 

 مفحمني وال خبالء. ويقال أتيت أرض فالن فأعمرهتا أي وجدهتا عامرة قال املخبل:

 د أذل وأقهرامت ى حصني أن يسود خزاعة ... فأمسى حصني ق

أي وجد ذليال مقهورا، ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يقال اهلمزة ال تفيد إال نقل الفعل/ من غري 
املتعدي إىل املتعدي فأما قوله: كببته فأكب، فلعل املراد كببته فأكب نفسه على وجهه فيكون قد ذكر 

تالنا يف فما أجبناكم، فاملراد ما أثر ق الفعل مع حذف املفعولني وهذا ليس بعزيز. وأما قوله. قاتلناكم
 صريورتكم جبناء.

وما أثر هجاؤان لكم يف صريورتكم مفحمني، وكذا القول يف البواقي، وهذا القول الذي قلناه أوىل دفعا". 
(1) 
 

 "ذلك، وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء-47 .149

رب، هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة منواإلشكال املذكور عائد فيه ألن هذه اآلية مكية وما كان لرسول 
 وميكن أن جياب عنه أبنه ال يبعد أن يرى مبكة أن له ابملدينة منربا يتداوله بنو أمية.

والقول الرابع: وهو األصح وهو قول أكثر املفسرين أن املراد هبا ما أراه هللا تعاىل ليلة اإلسراء، واختلفوا 
رؤاي، فرق بني الرؤية والرؤاي يف اللغة، يقال رأيت بعيين رؤية و  يف مع ى هذه الرؤاي فقال األكثرون: ال

وقال األقلون: هذا يدل على أن قصة اإلسراء إمنا حصلت يف املنام، وهذا القول ضعيف ابطل على ما 
قررانه يف أول هذه السورة، وقوله: إال فتنة للناس معناه: أنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر هلم قصة 

 ذبوه وكفر به كثري ممن كان آمن به وازداد املخلصون إمياان فلهذا السبب كان امتحاان.اإلسراء ك

مث قال تعاىل: والشجرة امللعونة يف القرآن وهذا على التقدمي والتأخري، والتقدير: وما جعلنا الرؤاي اليت 
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 لقرآن كذلك.ونة يف اأريناك والشجرة امللعونة يف القرآن إال فتنة للناس وقيل املع ى: والشجرة امللع

واختلفوا يف هذه الشجرة، فاألكثرون قالوا: إهنا شجرة الزقوم املذكورة يف القرآن يف قوله: إن شجرة الزقوم 
[ وكانت هذه الفتنة يف ذكر هذه الشجرة من وجهني: األول: / أن 44، 43طعام األثيم ]الدخان: 

يث قال: وقودها الناس واحلجارة ]التحرمي: أاب جهل قال: زعم صاحبكم أبن انر جهنم حترق احلجر ح
[ مث يقول: أبن يف النار شجرا والنار أتكل الشجر فكيف تولد فيها الشجر. والثاين: قال ابن الزبعرى 6

ما نعلم الزقوم إال التمر والزبد فتزقموا منه، فأنزل هللا تعاىل حني عجبوا أن يكون يف النار شجر: إان 
 [ اآلايت.63الصافات: جعلناها فتنة للظاملني ]

 فإن قيل: ليس يف القرآن لعن هذه الشجرة.

قلنا: فيه وجوه: األول: املراد لعن الكفار الذين أيكلوهنا. الثاين: العرب تقول لكل طعام مكروه ضار 
إنه ملعون. والثالث: أن اللعن يف أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت هذه الشجرة امللعونة يف القرآن 

 مجيع صفات اخلري مسيت ملعونة. مبعدة عن

 القول الثاين: قال ابن عباس رضي هللا عنهما: الشجرة بنو أمية يعين احلكم بن أيب العاص

قال ورأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املنام أن ولد مروان يتداولون منربه فق  رؤايه على أيب 
رب برؤاي ول هللا صلى هللا عليه وسلم احلكم خيبكر وعمر وقد خال يف بيته معهما فلما تفرقوا مسع رس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتد ذلك عليه، واهتم عمر يف إفشاء سره، مث ظهر أن احلكم كان 
 يتسمع إليهم فنفاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ذه اآلية يقال: ه قال الواحدي: هذه القصة كانت ابملدينة، والسورة مكية فيبعد هذا التفسري إال أن
، ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة ملروان لعن هللا أابك وأنت يف صلبه فأنت ومل يقل به أحدمدنية 

 بعض من لعنه هللا.

 [ .78والقول الثالث: أن الشجرة امللعونة يف القرآن هي اليهود لقوله تعاىل: لعن الذين كفروا ]املائدة: 

بوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلتيان ابملعجزات القاهرة فأجاب فإن قال قائل: إن القوم ملا طل
أنه ال مصلحة يف إظهارها ألهنا لو ظهرت ومل تؤمنوا نزل هللا عليكم عذاب االستئصال، وذلك غري 
جائز وأي تعلق هلذا الكالم بذكر الرؤاي اليت صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة اليت صارت فتنة للناس.". 

(1) 
 

 د.مل يقل به أح"الصوت، إال أن اإلشكال يف أن احلاجة إىل إظهار املعجزة يف كل مرة -48 .150

املسألة السابعة: دلت املناظرات املذكورة يف القرآن بني هللا تعاىل وبني إبليس على أنه تعاىل كان يتكلم 
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عه، وال بد األظهر منمع إبليس من غري واسطة، فذلك هل يسمى وحيا من هللا تعاىل إىل إبليس أم ال، 
 يف هذا املوضع من حبث غامض كامل.

املسألة الثامنة: قرأ انفع أو يرسل رسوال برفع الالم، فيوحي بسكون الياء وحمله رفع على تقدير، وهو 
يرسل فيوحي، والباقون ابلنصب على أتويل املصدر، كأنه قيل ما كان لبشر/ أن يكلمه هللا إال وحيا أو 

ن وراء حجاب أو يرسل، لكن فيه إشكال ألن قوله وحيا أو إمساعا اسم وقوله أو إمساعا لكالمه م
يرسل فعل، وعطف الفعل على االسم قبيح، فأجيب عنه أبن التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه إال أن 

 يوحي إليه وحيا أو يسمع إمساعا من وراء حجاب أو يرسل رسوال.

أن عند ما يبلغ امللك الوحي إىل الرسول، ال يقدر الشيطان املسألة التاسعة: الصحيح عند أهل احلق 
على إلقاء الباطل يف أثناء ذلك الوحي، وقال بعضهم: جيوز ذلك لقوله تعاىل: وما أرسلنا من قبلك من 

[ وقالوا الشيطان ألقى يف أثناء سورة 52رسول وال نيب إال إذا مت ى ألقى الشيطان يف أمنيته ]احلج: 
رانيق العلى منها الشفاعة ترجتى، وكان صديقنا امللك سام بن حممد رمحه هللا، وكان النجم، تلك الغ

أفضل من لقيته من أرابب السلطنة يقول هذا الكالم بعد الدالئل القوية القاهرة، ابطل من وجهني 
 آخرين األول: أن

 «ل بصوريتيتمث من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
فإذا مل يقدر الشيطان على أن يتمثل يف املنام بصورة الرسول، فكيف قدر على التشبه جبربيل حال 

 اشتغال تبليغ وحي هللا تعاىل؟ والثاين: أن

 «ما سلك عمر فجا إال وسلك الشيطان فجا آخر»النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
ف فج واحد، فكيف يقدر على أن حيضر مع جربيل يف موقفإذا مل يقدر الشيطان أن حيضر مع عمر يف 

 تبليغ وحي هللا تعاىل؟.

املسألة العاشرة: قوله تعاىل: فيوحي إبذنه ما يشاء يعين فيوحي ذلك امللك إبذن هللا ما يشاء هللا، وهذا 
ر مبا ميقتضي أن احلسن ال حيسن لوجه عائد عليه، وأن القبيح ال يقبح لوجه عائد إليه، بل هلل أن أي

يشاء من غري ختصي ، وأن ينهى عما يشاء من غري ختصي ، إذ لو مل يكن األمر كذلك ملا صح قوله 
 ما يشاء وهللا أعلم.

مث قال تعاىل يف آخر اآلية إنه علي حكيم يعين أنه علي عن صفات املخلوقني حكيم جيري أفعاله على 
سي  م، وأخرى إبمساع الكالم، واثلثا بتو موجب احلكمة، فيتكلم اترة بغري واسطة على سبيل اإلهلا

املالئكة الكرام، وملا بني هللا تعاىل كيفية أقسام الوحي إىل األنبياء عليهم السالم، قال: وكذلك أوحينا 
 إليك روحا من أمران واملراد به القرآن ومساه روحا، ألنه يفيد احلياة من موت اجلهل أو الكفر.

الكتاب وال اإلميان واختلف العلماء يف هذه اآلية مع اإلمجاع على أنه مث قال تعاىل: ما كنت تدري ما 
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ال جيوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر، وذكروا يف اجلواب وجوها األول: ما كنت تدري 
[ 143ما الكتاب أي القرآن وال اإلميان أي الصالة، لقوله تعاىل: وما كان هللا ليضيع إميانكم ]البقرة: 

صالتكم الثاين: أن حيمل هذا على حذف املضاف، أي ما كنت تدري ما الكتاب ومن أهل  أي
 (1)اإلميان، يعين". 

 

"وكذلك ومثل ذلك التزيني وهو تزيني الشرك يف قسمة القرابن بني هللا تعاىل واآلهلة، أو -49 .151
من الشياطني، أو من  الذي هو علم من الشياطني. واملع ى: أن شركاءهم« 1»ومثل ذلك التزيني البليغ 

 ابلوأد، أو بنحرهم لآلهلة وكان الرجل يف اجلاهلية« 2»سدنة األصنام زينوا هلم قتل أوالدهم 

__________ 

 لعله التزيني الذي. )ع( ].....[« ومثل ذلك التزيني البليغ الذي»( . قوله 1)

م زينوا هلم قتل أوالدهم ... املع ى أن شركاءهم من الشياطني أو من سدنة األصنا»( . قال حممود: 2)
قال أمحد رمحه هللا: لقد ركب املصنف يف هذا الفصل منت عمياء، واته يف تيهاء. وأان أبرأ إىل هللا « اخل

هم فانه ختيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل من»وأبرئ محلة كتابه وحفظة كالمه مما رماهم به 
ا فلذلك غل  ابن عامر يف قراءته هذه، وأخذ يبني أن وجه غلطه حرفا قرأ به اجتهادا، ال نقال ومساع

رؤيته الياء اثبتة يف شركائهم، فاستدل بذلك على أنه جمرور، وتعني عنده نصب أوالدهم ابلقياس، إذ 
ال يضاف املصدر إىل أمرين معا فقرأه منصواب، قال املصنف: وكانت له مندوحة عن نصبه إىل جره 

ركاء منه، وكان ذلك أوىل مما ارتكبه يع ى ابن عامر من الفصل بني املضاف ابالضافة وإبدال الش
واملضاف إليه الذي يسمج يف الشعر فضال عن النثر فضال عن املعجز. فهذا كله كما ترى ظن من 
الزخمشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأاي منه، وكان الصواب خالفه والفصيح سواه، ومل يعلم الزخمشري 

القراءة بنصب األوالد والفعل بني املضاف واملضاف إليه، هبا يعلم ضرورة أن النيب صلى هللا  أن هذه
عليه وسلم قرأها على جربيل كما أنزهلا عليه كذلك، مث تالها النيب صلى هللا عليه وسلم على عدد 

انتهت إىل ابن  نالتواتر من األئمة، ومل يزل عدد التواتر يتناقلوهنا ويقرؤن هبا خلفا عن سلف، إىل أ
عامر فقرأها أيضا كما مسعها. فهذا معتقد أهل احلق يف مجيع الوجوه السبعة أهنا متواترة مجلة وتفصيال 

 عن أفصح من نطق ابلضاد صلى هللا عليه وسلم.

فإذا علمت العقيدة الصحيحة فال مباالة بعدها بقول الزخمشري، وال بقول أمثاله ممن حلن ابن عامر، 
عليه إمنا أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة. ولوال عذر أن املنكر ليس من أهل الشأنني،  فان املنكر

أع ى علم القراءة وعلم األصول، وال يعد من ذوى الفنني املذكورين، خليف عليه اخلروج من ربقة الدين. 
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سبعة فيها الوجوه ال وأنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل
 ما ليس متواترا، فان هذا القائل مل يثبتها بغري النقل.

وغايته أنه ادعى أن نقلها ال يشرتط فيه التواتر. وأما الزخمشري فظن أهنا تثبت ابلرأى غري موقوفة على 
 النقل.

ألقيسة طراد امن املسلمني. وما محله على هذا اخليال إال التغاىل يف اعتقاد ا مل يقل به أحدوهذا 
النحوية، فظنها قطعية حىت يرد ما خالفها، مث إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردا، فقراءة 
ابن عامر هذه ال ختالفه. وذلك أن الفصل بني املضاف واملضاف إليه وإن كان عسرا، إال أن املصدر 

ة، إال وهو أن مل تكن إضافته غري حمض إذا أضيف إىل معموله فهو مقدر ابلفعل، وهبذا التقدير عمل،
 أنه شبه مبا إضافته غري حمضة حىت قال بعض النحاة:

إن إضافته ليست حمضة لذلك. فاحلاصل أن اتصاله ابملضاف إليه ليس كاتصال غريه. وقد جاء الفصل 
ا بيناه بني املضاف غري املصدر وبني املضاف إليه ابلظرف، فال أقل من أن يتميز املصدر على غريه مل

 من انفكاكه يف التقدير وعدم توغله يف االتصال أبن يفصل بينه وبني املضاف إليه مبا ليس أجنبيا عنه،
وكأنه ابلتقدير فكة ابلفعل، مث قدم املفعول على الفاعل وأضافه إىل الفاعل وبقي املفعول مكانه حني 

ل. فاعل واترة يضاف إىل املفعو الفك، ويسهل ذلك أيضا تغاير حال املصدر، إذ اترة يضاف إىل ال
ه وقد التزم بعضهم اختصاص اجلواز ابلفصل ابملفعول بينه وبني الفاعل لوقوعه يف غري مرتبته، إذ ينوى ب
التأخري، فكأنه مل يفصل، كما جاز تقدم املضمر على الظاهر إذا حل يف غري رتبته، ألن النية به التأخري. 

 وأنشد أبو عبيدة

 الدائس فداسهم دوس احلصاد

 وأنشد أيضا:

 يفرك حب السنبل الكنافج ... ابلقاع فرك القطن احملاجل

ففصل كما ترى بني املصدر وبني الفاعل ابملفعول. ومما يقوى عدم توغله يف االضافة جواز العطف 
على موضع خمفوضه رفعا ونصبا، فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة. بشواهد من أقيسة العربية. 

القوانني النحوية هلذه القراءة، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربة، بل تصحيح قواعد جتمع مشل 
العربية ابلقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء هللا يف اجلمع بينهما وهللا املوفق. وما أجريناه يف أدراج الكالم 

جتماعها الوجوه اليت يدل اب من تقريب إضافة املصدر من غري احملضة، إمنا أردان انضمامه إىل غريه من
على أن الفصل غري منكر يف إضافته، وال مستبعد من القياس، ومل يفرده يف الداللة املذكورة إذ املتفق 
على عدم متحضها ال يسوغ فيها الفصل، فال ميكن استقالل الوجه املذكور ابلداللة، وهللا املوفق.". 
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(1) 
 

 "معرفة صحة التأويل. انتهى.-50 .152

قراب يف الشافعي: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة، وإمنا هو وقال ال
 . انتهى.دمل يقل به أحمن مجع بعض املتأخرين فانتشر، وأوهم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك، وذلك 

. كقراءة سعد ريومن القراآت ما يشبه من أنواع احلديث املدرج. وهو ما زيد يف القراآت على وجه التفس
كم ليس علي»أخرجها سعيد بن منصور، وقراءة ابن عباس « وله أخ أو أخت من أم»بن أيب وقاص 

ولتكن »أخرجها البخاري، وقراءة ابن الزبري « 1« »جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج
قال « ا أصاهبمهلل على ممنكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون اب

 عمرو:

 أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه األنباري، وجزم أبنه تفسري. -فما أدري أكانت قراءته أم فسر

رود الو »قال األنباري: قوله: « وإن منكم إال واردها الورود الدخول»وأخرج عن احلسن أنه كان يقرأ: 
 الرواة فأدخله يف القرآن. تفسري من احلسن ملع ى الورود، وغل  فيه بعض« الدخول

قال ابن اجلزري يف آخر كالمه: ورمبا كانوا يدخلون التفسري يف القراآت إيضاحا وبياان. ألهنم حمققون 
ملا تلقوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قرآان. فهم آمنون من االلتباس. ورمبا كان بعضهم يكتبه معه، 

 كذا يف اإلتقان.  -قراءة ابملع ى فقد كذب وساءوأما من يقول: إن بعض الصحابة كان جييز ال

 

 قاعدة يف قص  األنبياء واالستشهاد ابإلسرائيليات -7

قال اإلمام أبو العباس أمحد بن زروق يف قواعد التصوف: التأثري ابألخبار عن الوقائع أمت لسماعها من 
ني. قيل: فهل جتد هبا قلوب العارفالتأثري بغريها. فمن مث قيل: احلكاايت جند من جنود هللا يثبت هللا 

 لذلك شاهدا من كتاب هللا؟ قال:

 [ ، ووجه ذلك:120وكال نق  عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ]هود: 

 أن شاهد احلقيقة ابلفعل أظهر وأقوى يف االنفعال من شاهدها اللغوي، إذ مادة

__________ 

 كم.ابب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من رب -سورة البقرة -( أخرجه البخاري يف التفسري1)

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف اجلاهلية.. فتأمثوا أن 
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 (1)يتجروا يف املواسم. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج.". 
 

[ 20أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا ]األحقاف:  "اإلميان: أين تذهب بكم هذه اآلية-51 .153
؟ وكان هو يعترب نفسه هبا. وإمنا أنزلت يف الكفار لقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم 
اآلية، وهلذا املع ى تقرير يف العموم واخلصوص. فإذا كان كذلك، صح النزيل ابلنسبة إىل النفس األمارة 

 هلل أندادا وهللا أعلم. يف قوله: فال جتعلوا

 

 مث قال الشاطيب: فصل

[ قال: مل يرد مع ى األكل 35ومن املنقول عن سهل أيضا يف قوله تعاىل: وال تقراب هذه الشجرة ]البقرة: 
يف احلقيقة وإمنا أراد مع ى مساكنة اهلمة لشيء هو غريه، أي ال هتتم بشيء هو غريي. قال: فآدم مل 

فلحقه ما حلقه. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له، وساكن قلبه، انظرا يعصم من اهلمة والتدبري 
إىل هوى نفسه، حلقه الرتك من هللا، مع ما جبلت عليه نفسه فيه، إال أن يرمحه هللا فيعصمه من تدبريه، 

 وينصره على عدوه وعليها.

 الفرع دخل ألن البالء يف قال: وآدم مل يعصم عن مساكنة قلبه إىل تدبري نفسه للخلود ملا أدخل اجلنة،
عليه من أجل سكون القلب إىل ما وسوست به نفسه، فغلب اهلوى والشهوة والعلم والعقل بسابق 

 القدر، إىل آخر ما تكلم به.

وهذا الذي ادعاه يف اآلية خالف ما ذكره الناس من أن املراد النهي عن نفس األكل، ال عن سكون 
يا عنه أيضا، ولكن له وجه جيري عليه ملن أتول، فإن النهي إمنا وقع اهلمة لغري هللا، وإن كان ذلك منه

 عن القرب ال غريه، ومل يرد النهي عن األول تصرحيا، فال منافاة بني اللفظ وبني ما فسر به.

، وإمنا قل به أحدمل يوأيضا فال يصح محل النهي على نفس القرب جمردا. إذ ال مناسبة فيه تظهر، وألنه 
 ى القرب. وهو إما التناول واألكل، وإما غريه، وهو شيء ينشأ األكل عنه، وذلك مساكنة النهي عن مع

اهلمة، فإنه األصل يف حتصيل األكل. وال شك يف أن السكون لغري الطلب نفع أو دفع، منهي عنه. 
فهذا التفسري له وجه ظاهر، فكأنه يقول: مل يقع النهي عن جمرد األكل من حيث هو أكل، بل عما 

نشأ عنه األكل من السكون لغري هللا، إذ لو انتهى لكان ساكنا هلل وحده. فلما مل يفعل، وسكن إىل ي
 (2)أمر يف الشجرة غره به الشيطان، وذلك اخللد املدعى، أضاف". 
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"قال الناصر يف )االنتصاف( : لقد ركب الزخمشري منت عمياء، واته يف تيهاء، وأان أبرأ -52 .154
كتابه، وحفظة كالمه، مما رماهم به، فإنه ختيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة، اختار    إىل هللا، وأبرئ محلة

كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا، ال نقال ومساعا، فلذلك غل  ابن عامر يف قراءته هذه، وأخذ يبني أن 
أوالدهم( ) وجه غلطه رؤيته الياء اثبتة يف )شركائهم( ، فاستدل بذلك على أنه جمرور، وتعني عنده نصب

ابلقياس، إذ ال يضاف املصدر إىل أمرين معا فقرأه منصواب. قال: وكانت له مندوحة من نصبه إىل جره 
ابإلضافة، وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أوىل مما ارتكبه. فهذا كله كما ترى ظن من الزخمشري أن 

ن هذه واه. ومل يعلم الزخمشري أابن عامر قرأ قراءته هذه رأاي منه، وكان الصواب خالفه، والفصيح س
القراءة بنصب األوالد، والفصل بني املضاف واملضاف إليه هبا. يعلم ضرورة أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قرأها على جربيل، كما أنزهلا عليه، مث تالها النيب صلى هللا عليه وسلم على عدد التواتر من 

قرءون هبا، خلفا عن سلف، إىل أن انتهت إىل ابن عامر، األئمة، ومل يزل عدد التواتر يتناقلوهنا، وي
فقرأها أيضا كما مسعها. فهذا معتقد أهل احلق يف مجيع الوجوه السبعة أهنا متواترة مجلة وتفصيال عن 
أفصح من نطق ابلضاد صلى هللا عليه وسلم. فإذا علمت العقيدة الصحيحة، فال مباالة بعدها بقول 

له ممن حلن ابن عامر، فإن املنكر عليه إمنا أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا الزخمشري، وال بقول أمثا
 وضرورة. ولوال عذر أن املنكر ليس من أهل الشأنني:

أعين علم القراءة وعلم األصول، وال يعد من ذوي الفنني املذكورين، خليف عليه اخلروج من ربقة الدين. 
كرة، تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة، وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة، وزلة من

ر. فيها ما ليس متواترا، فإن هذا القائل مل يثبتها بغري النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها ال يشرتط فيه التوات
 ن املسلمني.م مل يقل به أحدوأما الزخمشري فظن أهنا تثبت ابلرأي، غري موقوفة على النقل، وهذا 

هذا اخليال إال التغايل يف اعتقاد اطراد األقيسة النحوية، فظنها قطعية، حىت يرد ما  وما محله على
خالفها. مث إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردا، فقراءة ابن عامر هذه ال ختالفه. وذلك 

فهو  ه،أن الفصل بني املضاف واملضاف إليه، وإن كان عسرا، إال أن املصدر إذا أضيف إىل معمول
مقدر ابلفعل، وهبذا التقدير عمل. وهو وإن مل تكن إضافته غري حمضة، إال أنه شبه مبا إضافته غري 
حمضة. حىت قال بعض النحاة: إن إضافته ليست حمضة، لذلك. فاحلاصل أن اتصاله ابملضاف إليه 

رف، فال أقل ظليس كاتصال غريه، وقد جاء الفصل بني املضاف غري املصدر، وبني املضاف إليه ابل
 (1)من أن يتميز املصدر على غريه، ملا بيناه من انفكاكه يف التقدير،". 

 

                                         
 4/501تفسري القامسي = حماسن التأويل  (1)



173 

 

"مستحبة، وأن اتركها يف التشهد مسي. وشذ الشافعي فأوجب على اتركها يف الصالة -53 .155
اإلعادة. وأوجب إسحاق اإلعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وقال أبو عمر: قال الشافعي إذا مل 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األخري بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصالة. قال: يصل على 
وإن صلى عليه قبل ذلك مل جتزه. وهذا قول حكاه عنه حرملة بن حيىي، ال يكاد يوجد هكذا عن 

فعي االشافعي إال من رواية حرملة عنه، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلده أصحاب الش
ن أهل العلم م مل يقل به أحدومالوا إليه وانظروا عليه، وهو عندهم حتصيل مذهبه. وزعم الطحاوي أنه 

غريه. وقال اخلطايب وهو من أصحاب الشافعي: وليست بواجبة يف الصالة، وهو قول مجاعة الفقهاء 
الصاحل  ة عمل السلفإال الشافعي، وال أعلم له فيها قدوة. والدليل على أهنا ليست من فروض الصال

قبل الشافعي وإمجاعهم عليه، وقد شنع عليه يف هذه املسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره 
الشافعي وهو الذي علمه النيب صلى هللا عليه وسلم ليس فيه الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 

هد ن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشوكذلك كل من روى التشهد عنه صلى هللا عليه وسلم. وقال اب
على املنرب كما تعلمون الصبيان يف الكتاب. وعلمه أيضا على املنرب عمر، وليس فيه ذكر الصالة على 
النيب صلى هللا عليه وسلم. قلت: قد قال بوجوب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة 

: قصار وعبد الوهاب، واختاره ابن العريب للحديث الصحيححممد بن املواز من أصحابنا فيما ذكر ابن ال
إن هللا أمران أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصالة ووقتها فتعينت كيفية ووقتا. وذكر 
الدارقطين عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني أنه قال: لو صليت صالة مل أصل فيها على النيب 

 ل بيته لرأيت أهنا ال تتم. وروي مرفوعا عنه عن ابن مسعود عن النيبصلى هللا عليه وسلم وال على أه
اىل: )وسلموا قوله تع -صلى هللا عليه وسلم. والصواب أنه قول أيب جعفر، قاله الدارقطين. اخلامسة

تسليما( قال القاضي أبو بكر بن بكري: نزلت هذه اآلية على النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر هللا 
 (1)سلموا عليه. وكذلك من بعدهم أمروا". أصحابه أن ي

 

"وينهى عن غريه استحبااب، ولذلك قال: افصلوا بني حجكم وعمرتكم، فإنه أمت حلج -54 .156
يف  اختلف العلماء فيمن اعتمر -لعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج. اخلامسة« [ 1»أحدكم و ]أمت 

دي قال اجلمهور من العلماء: ليس مبتمتع، وال هأشهر احلج مث رجع إىل بلده ومنزله مث حج من عامه، ف
عليه وال صيام. وقال احلسن البصري: هو متمتع وإن رجع إىل أهله، حج أو مل حيج. قال ألنه كان 
يقال: عمرة يف أشهر احلج متعة، رواه هشيم عن يونس عن احلسن. وقد روي عن يونس عن احلسن: 

ذكر أبو عمر" حج أو مل حيج" ومل يذكره ابن املنذر. ليس عليه هدي. والصحيح القول األول، هكذا 
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قال ابن املنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل:" فمن متتع ابلعمرة إىل احلج" ومل يستثن: راجعا 
إىل أهله وغري راجع، ولو كان هلل جل ثناؤه يف ذلك مراد لبينه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا 

ن سعيد بن املسيب مثل قول احلسن. قال أبو عمر: وقد روي عن احلسن عليه وسلم. وقد روي ع
أيضا يف هذا الباب قول مل يتابع عليه أيضا، وال ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من 
اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. وقد روي عن طاوس قوالن مها أشد شذوذا مما ذكران عن احلسن، 

ر يف غري أشهر احلج مث أقام حىت دخل وقت احلج، مث حج من عامه أنه متمتع. أحدمها: أن من اعتم
أن  -وهللا أعلم -من العلماء غريه، وال ذهب إليه أحد من فقهاء األمصار. وذلك مل يقل به أحدهذا 

شهور احلج أحق ابحلج من العمرة، ألن العمرة جائزة يف السنة كلها، واحلج إمنا موضعه شهور معلومة، 
ذا جعل أحد العمرة يف أشهر احلج فقد جعلها يف موضع كان احلج أوىل به، إال أن هللا تعاىل قد فإ

رخ  يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم يف عمل العمرة يف أشهر احلج للمتمتع وللقارن 
كي إذا متتع يف املوملن شاء أن يفردها، رمحة منه، وجعل فيه ما استيسر من اهلدي. والوجه اآلخر قاله 

من مصر من األمصار فعليه اهلدي، وهذا مل يعرج عليه، لظاهر قوله تعاىل:" ذلك ملن مل يكن أهله 
 حاضري املسجد احلرام" والتمتع اجلائز

 عند مجاعة العلماء ما أوضحناه ابلشرائ  اليت ذكرانها، وابهلل توفيقنا.

__________ 

 (1)( . الزايدة عن املوطأ.". 1)
 

"عباده، وال يدخل فيه اجلهل ابملال والنفس، وإذا كان ألجل الرايء والسمعة. وهذا -55 .157
من السلف، وال من اخللف، وال ميكن أن يكون مرادا هنا; ألن اإلخالص الذي  مل يقل به أحدالعموم 

لية دولية، ايكون به العمل يف سبيل هللا أمر ابطين ال يعلمه إال هللا تعاىل، فال ميكن أن تناط به حقوق م
وإذا قيل: إن األصل يف كل طاعة من املؤمن أن تكون لوجه هللا تعاىل فرياعى هذا يف احلقوق عمال 
ابلظاهر، اقتضى هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق واتل للقرآن وذاكر هلل تعاىل وممي  لألذى 

إن كان له أن أيخذ و  عن الطريق مستحقا بعمله هذا للزكاة الشرعية، فيجب أن يعطى منها، وجيوز
غنيا، وهذا ممنوع ابإلمجاع أيضا، وإرادته تنايف حصر املستحقني للصدقات يف األصناف املنصوصة; 
ألن هذا الصنف ال حد جلماعاته فضال عن أفراده، وإذا وكل أمره إىل السالطني واألمراء تصرفوا فيه 

 أبهوائهم تصرفا تذهب به حكمة فرضية الصدقة من أصلها.

د وأبو داود والنسائي أبساني -وقال: ما أجوده من حديث  -قيل( خنص  العموم مبا رواه أمحد  )فإن
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صحيحة كما قال النووي عن عبد هللا بن عدي بن اخليار أن رجلني أخرباه أهنما أتيا النيب ـ صلى هللا 
ا أعطيتكما معليه وسلم ـ يسأالنه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآمها جلدين فقال: " إن شئت

والحظ فيها لغين وال لقوي مكتسب " وحبديث أيب سعيد املتقدم آنفا )قلنا( : إن هذا ليس ختصيصا 
 لعموم " سبيل هللا ".

والتحقيق: أن سبيل هللا هنا مصاحل املسلمني العامة اليت هبا قوام أمر الدين والدولة دون األفراد، وأن 
ة ملستطيع دون غريه، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصالحج األفراد ليس منها; ألنه واجب على ا

والصيام، ال من املصاحل الدينية الدولية، وسيأيت بيانه بشيء من التفصيل، ولكن شعرية احلج وإقامة 
األمة هلا منها، فيجوز الصرف من هذا السهم على أتمني طرق احلج وتوفري املاء والغذاء وأسباب الصحة 

 وجد لذلك مصرف آخر.للحجاج إن مل ي

وابن السبيل اتفقوا على أنه املنقطع عن بلده يف سفر ال يتيسر له فيه شيء من ماله إن كان له مال، 
فهو غين يف بلده، فقري يف سفره، فيعطى لفقره العارض ما يستعني به على العودة إىل بلده، وهو من 

ا أن يكون واشرتطو  -عناية اإلسالم ابلسياحة ابإلعانة عليها، وال يعرف مثله يف دين وال شرع آخر 
سفره يف طاعة أو يف غري معصية على األقل، ولكن اختلفوا يف السفر املباح كالتنزه ال االستشفاء، وإمنا 
أخذ هذا الشرط من قواعد الدين العامة كالتعاون على الرب والتقوى، وعدم التعاون على اإلمث والعدوان، 

لوحي من النظر يف آايت هللا وسننه يف األمم، كما ومن الطاعة يف السفر كونه بقصد ما أرشد إليه ا
ط اهليئة( وقلما يوجد  8ج  77من خالصة تفسري سورة األنعام )ص 14و 13فصلناه يف األصلني 

 (1)غين يسافر يف أمصار احلضارة يف هذا العصر ال يقدر على جلب املال من بلده إىل بلد آخر.". 
 

 "عهده، ومثله-56 .158

ن بعده، وأن الثالثة الذين نزلت يف قصتهم يدخلون يف عمومها دخوال أوليا. يقال يف )الصادقني( م
وأن أاب بكر وعمر وعليا أفضل من هؤالء الثالثة وأعرق يف الصدق وأكمل. ولكين أشم من الروايتني 
رائحة وضع النواصب والروافض. وقيل إن املراد بـ )الصادقني( املهاجرون وأن أاب بكر احتج ابآلية على 

ألنصار يوم السقيفة. وهذا القول ال وجه له واالحتجاج به ال يصح، ووجهه القائلون به أبنه جعل ا
هم الصادقون(  )أولئك -الصادقني هنا هم الصادقني يف آية سورة احلشر: )للفقراء املهاجرين( إىل قوله 

)إمنا  ا كآية( ومقتضاه أن يكون هذا الوصف خاصا ابملهاجرين حيث وجد يف القرآن معرف8: 59)
( وقوله: )ليسأل 15: 49)أولئك هم الصادقون( ) -إىل قوله  -املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله( 

، ومل يقل به أحدوهو ابطل  -( وغريهن 24: 33)ليجزي هللا الصادقني( ) -( 8: 33الصادقني( )
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 الطويف. ومع هذا ال يدل على وجوب اتباع األنصار وغريهم هلم يف اإلمامة كما قال

أخرج سعد بن منصور وابن أيب شيبة وأشهر رواة التفسري والبيهقي يف الشعب عن عبد هللا بن مسعود 
ال يصلح الكذب يف جد وال هزل، وال يعد أحدكم صبيه شيئا مث ال ينجزه، اقرءوا  -رضي هللا عنه  -

( فهل جتدون ألحد رخصة يف 119: 9إن شئتم )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني( )
بلفظ  -صلى هللا عليه وسلم  -الكذب؟ وأخرجه عنه احلاكم وصححه، والبيهقي مرفوعا إىل النيب 

))إن الكذب ال يصلح منه جد وال هزل، وال يعد الرجل ابنه مث ال ينجز له، إن الصدق يهدي إىل 
ال وإن الفجور يهدي إىل النار إنه يقالرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الكذب يهدي إىل الفجور، 

للصادق: صدق وبر، ويقال للكاذب: كذب وفجر. وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقا، 
صلى  -ويكذب حىت يكتب عند هللا كذااب(( وأخرج البخاري ومسلم وغريمها عنه قال قال رسول هللا 

آخر ما تقدم  إىل -الرب وإن الرجل ليصدق ))عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل  -هللا عليه وسلم 
إىل آخر ما تقدم  -وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الرجل ليكذب((  -آنفا 

، واألحاديث يف فضيلة الصدق ورذيلة الكذب وكوهنا من صفات املنافقني كثرية تقدم بعضها -فيما قبله 
 كل  ويف رواايت عديدة ))إن املؤمن قد يطبع على

خلق إال الكذب واخليانة(( وإنه ال رخصة يف الكذب إال لضرورة من خديعة حرب أو إصالح بني 
ال يف  يعين يف مثل التحبب إليها بوصف حماسنها ورضاه عنها، -اثنني، أو رجل حيدث امرأته لريضيها 

يض ملندوحة عن ملعار والرواية يف هذا على عالهتا تقيد حبديث ))إن يف ا -مصاحل الدار والعيال وغريها 
الكذب، ويف رواية ))ما يغين الرجل العاقل عن الكذب(( روى ابن عدي األول عن عمران بن حصني 

 (1).". -رضي هللا عنهما  -والثاين عن علي 
 

"املنفصلة جتيء بعد االستفهام كما جتيء بعد اخلرب، وبعد أن مثل هلما قال: ومبنزلة )أم( -57 .159
( 3 - 1: 32تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني أم يقولون افرتاه( )هنا قوله عز وجل: )امل 

ذ مما قوله: )أم اخت -ومثل ذلك  -إىل أن قال  -فجاء هذا الكالم على كالم العرب ليعرفوا ضاللتهم 
 واملسلمون أن هللا -صلى هللا عليه وسلم  -( فقد علم النيب 16: 43خيلق بنات وأصفاكم ابلبنني( )

 جل مل يتخذ ولدا، ولكنه جاء على حرف االستفهام ليبصروا ضاللتهم اهـ.عز و 

أكيد النفي بل قال سيبويه: إن ))ملا(( لت ومل يقل به أحدوفسر )اجلالل( )ملا( بـ ))مل(( وهو غري صحيح 
 نيف مقابلة اإلثبات املؤكد، كأن يقول أحد: إن فالان جاء فنقول: ملا جيئ، وهذا قد يصح يف اآلية; أل

املقام مقام أتكيد أنه ال وجه حلسباهنم أن يدخلوا اجلنة ومل أيهتم بعد ما أصاب من قبلهم. وقال 
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الزخمشري: إن ))ملا(( للنفي مع توقع احلصول، ومل للنفي املنقطع، وهو الذي يتجه يف اآلية وأمثاهلا، 
 ويف املغين: إن ))ملا(( تفارق ))مل(( يف سمسة أمور فرتاجع هناك.

نك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل وما )يسألو 
 تفعلوا من خري فإن هللا به عليم(

( إخل. إن ما 172: 2قلنا يف تفسري قوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم( )
لقرآن والرسالة، وإن تلك اآلية وما بعدها إىل قوله تعاىل: تقدم من أول السورة إىل تلك اآلية كان يف ا

( يف سرد األحكام العملية، مث أشران إىل هذا بعد ذلك 243: 2)أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم( )
وقلنا: إنه ال حاجة إىل التناسب بني كل آية وما يتصل هبا، ويظهر هذا أمت الظهور إذا كانت األحكام 

ة ألسئلة وردت، أو كان من شأهنا أن ترد للحاجة إىل معرفة حكمها كهذه اآلية، على املسرودة أجوب
أن ما تقدم من بيان التحام آايت القرآن والتئامها غريب، حىت يف سرد األحكام اليت يظهر ابدي الرأي 

ن اآلايت إأن ال تناسب بينها. فقوله تعاىل: )يسألونك ماذا ينفقون( إخل، متصل مبا قبله يف املغزى; ف
السابقة دلت على أن حب الناس لزينة احلياة الدنيا هو الذي أغراهم ابلشقاق واخلالف، وأن أهل احلق 
والدين هم الذين يتحملون البأساء والضراء يف سبيل هللا وابتغاء مرضاته، ومنها ما يصيبهم يف أنفسهم 

 (1)وأمواهلم، وذلك مما يرغب اإلنسان يف اإلنفاق يف سبيل". 
 

"حمكمتني، واإلحكام أوىل من النسخ حىت عند اجلمهور القائلني به. وستأيت تتمة هذا -58 .160
 البحث.

فإن اتاب رجعا عن الفاحشة وندما على فعلها وأصلحا العمل كما هو شأن املؤمن يقبل على الطاعة 
ضوا عنهما ر بعد العصيان ليطهر نفسه ويزكيها من درنه ويقوي فيها داعية اخلري على داعية الشر فأع

أي كفوا عن إيذائهما ابلقول والفعل إن هللا كان توااب رحيما أي مبالغا يف قبول التوبة من عباده شديد 
الرمحة هبم، وإمنا شرع العقاب لينزجر العاصي، وال يتمادى فيما يفسده فيهلك، ويكون قدوة يف الشر 

 هليئة املصرية العامة للكتاب[ .ط ا 2: ج: 41وراجع تفسري " التواب الرحيم " يف ]ص -واخلبث 

وقال األستاذ اإلمام يف هاتني اآليتني ما ملخصه: اختلف املفسرون يف اآليتني، فاجلمهور على أهنما يف 
الزان خاصة وألجل الفرار من التكرار، قالوا: إن اآلية األوىل يف احملصنات أي الثيبات، فهن اللوايت كن 

 األبكار، وفاهن املوت، والثانية يف غري احملصنني، واحملصنات، أي يفحيبسن يف البيوت إذا زنني حىت يت
وهلذا كان العقاب فيها أخف، وعلى هذا يكون الزاين احملصن مسكوات عنه، واآليتان على هذا القول 
منسوختان ابحلد املفروض يف سورة النور، وهو السبيل الذي جعله هللا للنساء اللوايت ميسكن يف البيوت، 
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يبقى يف نظم اآلية شيء، وهو أن كال من تويف املوت ومن جعل السبيل قد جعل غاية لإلمساك ولكن 
يف البيوت بعد وقوعه، فعلى هذا ال يصح تفسري السبيل إبنزال حكم جديد فيهن ; إذ يكون املع ى 

لسبيل اعلى هذا التفسري فأمسكوهن يف البيوت إىل أن مينت أو ينزل هللا فيهن حكما جديدا. وقد فسر 
 بعضهم ابلزواج كأن يسخر هللا للمرأة احملبوسة رجال آخر يتزوجها. وقد

وافق اجلالل اجلمهور يف األوىل، وخالفهم يف الثانية، فقال: إهنا يف الزان واللواط معا، مث رجح أهنا يف 
آليتني، ا اللواط، فتكون األوىل منسوخة على رأيه، والثانية غري منسوخة. وخالف اجلمهور أبو مسلم يف

فقال: إن األوىل يف املساحقات، والثانية يف اللواط، فال نسخ، وحكمة حبس املساحقات على هذا 
ون حراث للنسل أي فال ترضى أن تك -القول هو أن املرأة اليت تعتاد املساحقة أتىب الرجال، وتكره قرهبم 

 ىل أن متوت أو تتزوج.فتعاقب ابإلمساك يف البيت، واملنع من خمالطة أمثاهلا من نساء إ -

أقول: واألوىل أن يقال إىل أن متوت أو تكره السحاق، ومتيل إىل الرجال فتقبل على بعلها إن كانت 
ارة إىل عسر إش -تعاىل  -متزوجة، وتتزوج إن كانت أميا. قال: ويف إسناد جعل السبيل هلا إىل هللا 

عناية ك الذي هو أثر احلبس فكأهنا ال تزول إال بالنزوع عن هذه العادة الذميمة، والشفاء منها حىت ابلرت 
 .-تعاىل  -خاصة منه 

 (1)ن". وأب مل يقل به أحدقال: واعرتض على أيب مسلم أبن تفسري الفاحشة يف اآلية األوىل 
 

"وال رءوسكم، واألمر مبطلق املسح أمر إبمرار اليد بغري ماء ; كمسح رأس اليتيم، ولكن -59 .161
سكم يف سياق الوضوء علم ابلقرينة وبباء اإللصاق، أن ذلك حيصل ببل اليد ملا قال: وامسحوا برءو 

ابملاء ومسحها ابلرأس، وملا قال: وأرجلكم ابلنصب واجلر، ومل يقل: وأبرجلكم، كان الظاهر أن يغسل 
و هالرجالن وميسحا يف أثناء الغسل إبدارة اليد عليهما، وإال كان أمرا إبمرار اليد عليهما بغري املاء، و 

 ومل يقل به أحد.غري معقول 

( إذا أمكن املراء فيما قاله ابن جرير، فال ميكن أن مياري أحد يف اجلمع بني املسح والغسل ابلبدء 6)
 ابألول على الوجه الذي يقول به موجبو املسح، والتثنية ابلغسل املعروف.

هو خالف حكمة الوضوء ; ( ال يعقل إلجياب مسح ظاهر القدم ابليد املبللة ابملاء حكمة، بل 7)
ألن طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار، أو وسخ يزيد وساخته وينال اليد املاسحة حظ 

 من هذه الوساخة، ولوال فتنة املذاهب بني املسلمني ملا تشعب هذا اخلالف

 يف هذه املسألة وأمثاهلا ; كاملسح على اخلفني.

ال ا: ورد يف املسح أحاديث كثرية متفق على صحتها بني احملدثني، قاملسح على اخلفني وما يف معنامه
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النووي يف شرح مسلم: " وقد روى املسح على اخلفني خالئق ال حيصون من الصحابة " قال احلسن: 
عليه وسلم  صلى هللا -" حدثين سبعون من أصحاب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: أن رسول هللا 

ني " أخرجه ابن أيب شيبة. وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: " وقد صرح كان ميسح على اخلف  -
مجع من احلفاظ أبن املسح على اخلفني متواتر، ومجع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانني، منهم العشرة ". 
ونقل ابن املنذر عن ابن املبارك أنه ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف ; ألن كل من 

 عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته ".روي 

وأقوى األحاديث حجة فيه، حديث جرير، فقد روى عنه أمحد والشيخان وأبو داود والرتمذي: " أنه 
لى هللا عليه ص -ابل مث توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول هللا 

 داود: فقال جرير ملا سئل: هل كان هذا قبل املائدة ابل مث توضأ ومسح على خفيه " قال أبو -وسلم 
أو بعدها؟ : " ما أسلمت إال بعد املائدة " ويف الرتمذي مثل هذا، وقال الرتمذي: " هذا حديث مفسر 

 ; ألن بعض من أنكر املسح على اخلفني أتول مسح النيب

 (1)". -صلى هللا عليه وسلم  -
 

 مشعر ابلرخصة "إمنا كانت يف السفر، مع أن السفر-60 .162

والتخفيف، واملسح على اخلفني هو من ابب التخفيف ; فإن نزعه مما يشق على املسافر " انتهى كالم 
 ابن رشد.

ويرد حجة املفرقني بني السفر واحلضر، األحاديث الصحاح يف التوقيت، وسيأيت الكالم فيه وموافقة 
 .ط لبس اخلفني على طهارة، وسيأيتمسح اخلفني ملسح العمامة وحلكمة التشريع، ويؤيدها اشرتا

ونقل يف نيل األوطار إثبات املسح يف السنة، وتواتره عن الصحابة، واتفاق علماء السلف عليه، إال ما 
روي عن مالك من اخلالف يف جوازه مطلقا، أو للمسافر دون املقيم، وعن ابن انفع يف املبسوط، أن 

 إفتائه ابجلواز.مالكا إمنا كان يتوقف يف خاصة نفسه مع 

مث قال: وذهبت العرتة مجيعا، واإلمامية واخلوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إىل أنه ال جيزئ املسح عن 
ل رجلك " ملن علمه: " واغس -صلى هللا عليه وسلم  -غسل الرجلني، واستدلوا يآية املائدة، وبقوله 

ني الة بدونه " قالوا: واألخبار مبسح اخلفومل يذكر املسح، وقوله بعد غسلهما: " ال يقبل هللا الص
 منسوخة ابملائدة، وأجيب عن ذلك.

بعدها، كما  املسح -صلى هللا عليه وسلم  -مث ذكر األجوبة، فقال ما نصه: أما اآلية فقد ثبت عنه 
يف حديث جرير املذكور يف الباب، وأما حديث: " واغسل رجلك " فغاية ما فيه األمر ابلغسل، وليس 
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ا يشعر ابلقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان خمصصا أبحاديث املسح املتواترة، وأما فيه م
حديث: " ال يقبل هللا الصالة بدونه " فال ينتهض لالحتجاج به، فكيف يصلح ملعارضة األحاديث 

فهو وعيد  "املتواترة، مع أان مل جنده هبذا اللفظ من وجه يعتد به، وأما حديث " ويل لألعقاب من النار 
ملن مسح رجليه، ومل يغسلهما، ومل يرد املسح على اخلفني، فإن قلت: هو عام فال يقصر على السبب، 
قلت: ال نسلم مشوله ملن مسح على اخلفني ; فإنه يدع رجله كلها وال يدع العقب فق ، سلمنا. 

ن اآلية اجلواب أفأحاديث املسح على اخلفني خمصصة للماسح من ذلك الوعيد. وأما دعوى النسخ ف
عامة أو مطلقة ابعتبار حاليت لبس اخلف وعدمه، فتكون أحاديث اخلفني خمصصة أو مقيدة فال نسخ، 
وقد تقرر يف األصول رجحان القول ببناء العام على اخلاص مطلقا، وأما من يذهب إىل أن العام املتأخر 

يف  سح بعدها، وحديث جرير ن انسخ فال يتم له ذلك إال بعد تصحيح أتخر اآلية، وعدم وقوع امل
 موضع النزاع، والقدح يف جرير أبنه فارق عليا ممنوع ; فإنه مل يفارقه وإمنا احتبس عنه بعد

إرساله إىل معاوية ألعذار، على أنه قد نقل اإلمام احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير اإلمجاع على قبول 
، ونقل اإلمجاع أيضا من طرق أكابر أئمة اآلل رواية فاسق التأويل يف عواصمه وقواصمه من عشر طرق

وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فاالسرتواح إىل اخللوص عن أحاديث املسح، 
ر علماء". من العرتة، وأتباعهم، وسائ مل يقل به أحدابلقدح يف ذلك الصحايب اجلليل بذلك األمر، مما 

(1) 
 

ويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله هللا تعاىل يف "من األحكام، من غري أت-61 .163
اآلايت الثالث، أو يف بعضها، كل حبسب حاله، فمن أعرض عن احلكم حبد السرقة أو القذف أو الزان 
غري مذعن له ; الستقباحه إايه، وتفضيل غريه من أوضاع البشر عليه، فهو كافر قطعا، ومن مل حيكم 

، إن كان يف ذلك إضاعة احلق، أو ترك العدل واملساواة فيه، وإال فهو فاسق به لعلة أخرى فهو ظامل
 -فق  ; إذ لفظ الفسق أعم هذه األلفاظ، فكل كافر وكل ظامل فاسق، وال عكس، وحكم هللا العام 

املطلق الشامل ملا ورد فيه الن  ولغريه مما يعلم ابالجتهاد واالستدالل هو العدل، فحيثما وجد العدل 
 اك حكم هللا كما قال أحد األعالم.فهن

ولكن مىت وجد الن  القطعي الثبوت والداللة ال جيوز العدول عنه إىل غريه، إال إذا عارضه ن  آخر 
اقتضى ترجيحه عليه كن  رفع احلرج يف ابب الضرورات. وقد كان مولوي نور الدين مفيت بنجاب من 

، ىل عن أسئلة، منها مسألة احلكم ابلقوانني اإلنكليزيةاهلند، سأل شيخنا األستاذ اإلمام رمحه هللا تعا
فحوهلا إيل األستاذ ألجيب عنها، كما كان يفعل يف أمثاهلا أحياان، وهذا ن  جوايب عن مسألة احلكم 
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 من فتاوى اجمللد السابع من املنار. 77ابلقوانني اإلنكليزية يف اهلند، وهو الفتوى الـ 

( ومنه: أجيوز للمسلم املستخدم عند اإلنكليز احلكم 77 اهلند( )س )احلكم ابلقوانني اإلنكليزية يف
ابلقوانني اإلنكليزية، وفيها احلكم بغري ما أنزل هللا؟ )ج( إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكرب 
مشكالت هذا العصر; كحكم املؤلفني للقوانني وواضعيها حلكوماهتم، وحكم احلاكمني هبا، والفرق بني 

دار اإلسالم فيها، وإننا نرى كثريين من املسلمني املتدينني يعتقدون أن قضاة احملاكم األهلية دار احلرب و 
الذين حيكمون ابلقانون كفار ; أخذا بظاهر قوله تعاىل: )ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون( 

لقوانني ; فإهنم وإن الواضعني لويستلزم احلكم بتكفري القاضي احلاكم ابلقانون تكفري األمراء والسالطني 
مل يكونوا ألفوها مبعارفهم، فإهنا وضعت إبذهنم، وهم الذين يولون احلكام ليحكموا هبا، ويقول احلاكم 
 من هؤالء: أحكم ابسم األمري فالن ; ألنين انئب عنه إبذنه، ويطلقون على األمري لفظ )الشارع( .

اهرها يتناول ق ، فإن ظ مل يقل به أحدقه املشهورين، بل من أئمة الف فلم يقل به أحدأما ظاهر اآلية 
من مل حيكم مبا أنزل هللا مطلقا; سواء حكم بغري ما أنزل هللا تعاىل أم ال، وهذا ال يكفره أحد من 
املسلمني، حىت اخلوارج الذين يكفرون الفساق ابملعاصي، ومنها احلكم بغري ما أنزل هللا، واختلف أهل 

 (1)فذهب بعضهم إىل أهنا خاصة ابليهود، وهو". السنة يف اآلية، 
 

 "نبينا صلى هللا عليه وسلم مل يشرب اخلمر:-62 .164

أما نبينا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن يشرب اخلمر يف اجلاهلية وال اإلسالم كما صرحوا به يف سريته، 
ر مل يشرب منه كما كاولكنه كان يشرب النبيذ، قبل حترميها وبعده، فإذا اشتبه يف وصله إىل حد اإلس

تقدم، وقد روى احلميدي عن أيب هريرة أن رجال كان يهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم راوية سمر 
فأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " إهنا قد حرمت فقال الرجل: أفال 

ا ارم هبا اليهود؟ قال: إن الذي حرم شرهبأبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها: قال: أفال أك
حرم أن يكارم هبا اليهود، قال: فكيف أصنع؟ قال: شنها على البطحاء " وهذا حديث يدل على شربه 
هلا، على أنه مل يصح هكذا، ولكن له أصال يف صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث ابن عباس 

ه لم راوية سمر فقال له رسول هللا صلى هللا عليقال: " إن رجال أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وس
وسلم: هل علمت أن هللا تعاىل حرمها؟ قال: ال، فسار )أي الرجل( إنساان، فقال له رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم: مبا ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها، قال ففتح املزاد 

لعجيب أن صاحب املنتقى أورد حديث أيب هريرة وترك حديث ابن عباس حىت ذهب ما فيها " ومن ا
 الصحيح، وأن الشوكاين مل يتكلم على سنده.
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وما روي يف املسند من شربه صلى هللا عليه وسلم من نبيذ السقاية مبكة وهو ما يشرب منه الناس يف 
ونه كان فهو إن صح ال يدل على ك احلرم ومن كونه مشه أوال )وقيل ذاقه( فقطب وأمر أبن يزاد فيه املاء

مسكرا وال على كونه شرب منه كان نسخا لتحرمي كل مسكر، كما يزعم بعض املفتونني ابلنبيذ، إذ لو  
كان األمر كذلك لكانت الرواية دالة على أهنم كانوا مصرين على شرب املسكر وعلى إسقائه للحجاج 

م تركوا قوص ابلرواايت املتفق عليها رمبا تواتر من أهن، بل هو منمل يقل به أحدجهرا يف احلرم وهذا زعم 
بعد نزول آايت املائدة كل مسكر وإمنا يفسر ذلك ما قاله صلى هللا عليه وسلم لوفد عبد القيس إذ 
أذن هلم ابالنتباذ يف األسقية )أي قرب اجللد( قال: " فإن اشتد فاكسروه ابملاء فإن أعياكم فأهريقوه " 

 س أهنم سألوه ماذا يفعلون إذا اشتد يف األسقية فقال: " صبوا عليه املاء فسألوه، فقالويف رواية ابن عبا
هلم يف الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. . . احلديث " رواه أبو داود، وهو يفسر لنا أمره بكسر ما يف سقاية 

ربه صلى هللا عليه يصح ش احلجاج ابملاء إذ مشه فعلم أنه بدا فيه التغري وقرب أن يصري سمرا، وكما أنه مل
وسلم من النبيذ املسكر مل يصح أيضا ما رواه الدارقطين وابن أيب شيبة من أن رجال شرب من إداوة 

 (1)عمر فسكر، فجلده وقال: جلدانك للسكر، أي ال جملرد الشرب.". 
 

ن و "بكونه اثبتا ال يس ى، وقال بعضهم: إن املراد ابلكتاب هنا القرآن، وال يصح أن يك-63 .165
 القرآن أم الكتاب; ألن أم الكتاب شامل له ولغريه من كتب هللا تعاىل ومن مقادير خلقه.

 ( .4: 43قال تعاىل بعد ذكر القرآن يف أول الزخرف: )وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم( )

ء أو جعلناه يومع ى اجلملة: ما تركنا يف الكتاب شيئا مل نثبته فيه تقصريا وإمهاال، بل أحصينا فيه كل ش
تبياان لكل شيء، فإذا أريد ابلكتاب العلم اإلهلي أو اللوح احملفوظ فاالستغراق على ظاهره، وإذا أريد 

الشيء الذي هو من موضوع الدين الذي  -الدال على العموم  -به القرآن فاملراد بقوله: )من شيء( 
 الكتاب ل شيء حبسبه، أي ما تركنا يفيرسل به الرسل وينزل به الكتب وهو اهلداية ; ألن العموم يف ك

شيئا، ما من ضروب اهلداية اليت ترسل الرسل ألجلها إال وقد بيناه فيه، وهي أصول الدين وقواعده 
وأحكامه وحكمها، واإلرشاد إىل استعمال القوى البدنية والعقلية يف االستفادة من تسخري هللا كل شيء 

كله   ليت يتم هبا الكمال املدين والعقلي، فالقرآن قد بني ذلكلإلنسان، ومراعاة سننه تعاىل يف خلقه ا
ابلن  أو الفحوى، ومنه ما أرشد إليه هنا يف علم احليوان الذي يهدي إىل كمال املعرفة واإلميان، وقد 
بينا وجه اشتمال الكتاب على مجيع أمر الدين يف تفسري )ايأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن 

( من تفسري 3: 5( من هذا اجلزء، وتفسري )اليوم أكملت لكم دينكم( )101: 5ؤكم( )تبد لكم تس
( من تفسري اجلزء 59: 4اجلزء السادس، وتفسري )أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم( )
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 اخلامس فلريجع إليها من شاء.

ن حميي الدين بن العريب وقع ع ومن الناس من قال: إن القرآن قد حوى علوم األكوان كلها، وأن الشيخ
محاره فرضت رجله فلم أيذن للناس حبمله إال بعد أن استخرج حادثة وقوعه ورض رجله من " سورة 

من الصحابة، وال علماء التابعني، وال غريهم من علماء السلف  مل يقل به أحدالفاحتة "، وهذا القول 
قبله كل ما كتبه امليتون يف كتبهم حق وإن كان ال يالصاحلني، وال يقبله أحد من الناس إال من يرون أن  

عقل، وال يهدي إليه نقل، وال تدل عليه اللغة، بل قال أئمة السلف: إن القرآن ال يشتمل على مجيع 
فروع أحكام العبادات الضرورية بداللة الن  وال الفحوى، وإمنا أثبت وجوب اتباع الرسول فصار داال 

أثبت قواعد القياس الصحيح وقواعد أخرى، فصار مشتمال على مجيع على كل ما ثبت يف السنة، و 
فروعها وجزئياهتا، وال خيرج شيء من الدين عنها، وأن قبول الناس للخرافة املروية عن ابن العريب هي 

 اليت جرأت مثل مسيح اهلند أمحد القادايين على

، وكله لغو كونه هو املسيح املنتظرذلك التفسري الذي فسر به الفاحتة وزعم أنه معجزته الدالة على  
صلى هللا عليه  -وهذاين، ومن أغربه زعمه أن اسم الرمحن يف الفاحتة دليل على بعثة خامت الرسل حممد 

 (1)واسم الرحيم دليل على بعثته هو".  -وسلم 
 

"وهذه األقوال متداخلة، وأقرهبا إىل الصواب اثنيها من حيث إنه مفصل وآخرها اجململ -64 .166
 ي ال يعلم املراد منه.الذ

وقد نظم الرازي هنا مجيع العقليات يف سلك أصول الدين من التوحيد والتنزيه وإثبات الصفات، ومجيع 
 ذلك عنده ال ميكن أن يعرفه األنبياء وال غريهم إال بنظر

ع ى م العقل كما نقلناه عنه يف هذا السياق مردودا عليه، واالقتداء يف النظر واالستدالل ال يظهر له
، أو به أحد ومل يقلوجيه فإن غايته أن يستدل مبا استدل به جمموعهم أو كل فرد منهم وهو ال يصح 

أن يستدل كما استدلوا وليس هذا اقتداء وال يصح أن يكون مرادا. وقد أورد الرازي عن القاضي يف 
عد على وأورد السهذه املسألة اعرتاضا وضعه يف غري موضعه وأجاب عنه مبا هو حجة عليه ال له. 

املسألة أن الواجب يف االعتقادات وأصول الدين هو اتباع الدليل من العقل والسمع فال جيوز سيما 
قاده أن يقلد غريه فيه، فما مع ى أمره ابالقتداء فيه؟ وأجاب أبن اعت -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب 

معناه:  مع ى ألمره بذلك. وجعل غريهعليه السالم حينئذ ليس ألجل اعتقادهم بل ألجل التدليل بال 
 تعظيم أولئك الرسل واألعالم أبن طريقهم هو احلق املوافق للدليل، وهو تكلف ال يقبله التنزيل.

وأما القول أبن املراد االقتداء هبم يف فروع شرائعهم فهو أضعف األقوال وأبعدها عن الصواب، ال ملا 
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 وكون املنسوخ مل يبق هدى. بل األمر أعظم من ذلك: إن هللاقيل من اختالفها وتناقضها وقبوهلا النسخ 
بعث حممدا خامت النبيني واملرسلني وأكمل لنا على لسانه دينه املبني، وأرسله رمحة جلميع العاملني، وأنزل 
عليه يف أواخر ما أنزله بعد ذكر التوراة واإلجنيل وأهل الكتاب: )وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا 

يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق  بني
صلى  -فهذه اآلية انطقة صراحة أبن كتاب هذا الرسول  48: 5لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا( 

 -وأبنه  -مهيمن ورقيب وحاكم على ما قبله من الكتب اإلهلية ال اتبع لشيء منها  -هللا عليه وسلم 
أمر أبن حيكم بني أهل الكتاب مبا جاءه من احلق ال مبا يف كتبهم، وال يتبع  -صلى هللا عليه وسلم 

أهواءهم إذ يود كل فريق منهم أن حيكم له مبا يوافق كتبه ومذهبه، وكل ذي دعوى أن حيكم له مبا يوافق 
ه السالم ومل يذكر لة إال ملوسى عليمصلحته، على أنه مل يثبت لنيب من أولئك الثمانية عشر شريعة مفص

هللا تعاىل لرسوله من تلك الشريعة إال أحكاما قليلة اقتضت ذكرها إقامة احلجة على اليهود، وذلك بعد 
نزول هذه السورة املكية بسنني، وقد شهد القرآن على اليهود أبهنم حرفوا وبدلوا ونسوا حظا مما ذكروا 

 أبهنم نسوا حظا مما ذكروا به،به، وكذلك أهل اإلجنيل شهد عليهم 

كما يف صحيح البخاري أبال نصدق اليهود فيما يروونه   -صلى هللا عليه وسلم  -وقد أمران الرسول 
من التوراة وال نكذهبم، فهل ميكن مع هذا أن يكون املراد بقوله تعاىل: " فبهداهم اقتده ": اقتد أيها 

 (1)ابألحكام".  -نه الدين اخلامت للنبيني، الذي أكمل على لسا -الرسول 
 

"دعاهم إليه من إصالحها كلها، لعلموا أن هذا اإلصالح الديين واألديب واالجتماعي -65 .167
والسياسي ال يثمر إال السيادة والسعادة، وأنه ال ميكن أن يكون مصدره جنون من دعا إليه، بل إذا  

لعايل واإلصالح الكامل من رأي كان فيه شيء غري معقول، فهو أنه ال ميكن أن يكون هذا العلم ا
حممد بن عبد هللا األمي الناشئ بني األميني، وال أن تكون هذه البالغة املعجزة للبشر يف أسلوب القرآن 
ونظمه من كسب حممد الذي بلغ األربعني، ومل ينظم قصيدة، وال ارجتل خطبة، وأن هذه احلجج البالغة 

زلة لعقلية والعلمية الكونية، ال يتأتى أن أتيت فجأة من ذي ععلى كل ما يدعو إليه القرآن، والرباهني ا
 هذا كله فإذا تفكروا يف -مل يناظر ومل يفاخر ومل جيادل أحدا فيما مضى من عمره كمحمد بن عبد هللا 

 جزموا أبن هذا كله وحي من هللا تعاىل

 القادر نهم، فاهلل تعاىلألقاه يف روعه، ونزل من لدنه على روحه، وعلموا أن استبعادهم لذلك جهل م
على كل شيء خيت  برمحته من يشاء ; هلذا حثهم على التفكر يف هذا املقام من هذه السورة وغريها، 

 وذكر بعدها كونه نذيرا مبينا، ونذيرا بني يدي عذاب شديد.
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مث إنه دعاهم بعد هذا إىل النظر واالستدالل العقلي فقال: أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض 
وما خلق هللا من شيء وأن عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم امللكوت: امللك العظيم كما تدل عليه 

درة هللا ى قصيغة )فعلوت( واملراد مبلكوت السماوات واألرض جمموع العامل ; ألن االستدالل به عل
تعاىل وصفاته ووحدانيته أظهر يف العامل يف مجلته ال ميكن أن يكون قدميا أزليا، وال نزاع بني علماء 
الكون يف إمكانه، وال يف حدوث كل شيء منه، وإمنا خيتلفون يف مصدره ومم وجد، وهو ال ميكن أن 

صدر أمر فرضي، فال يعقل أن ي يكون من عدم حمض ; ألن العدم احملض ال حقيقة له يف اخلارج بل هو
، أحد مل يقل بهعنه وجود، وال ميكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض اآلخر، وهذا بديهي; ولذلك 

فال بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غريه، وهو هللا واجب الوجود. مث إن هذا النظام العام 
جع إىل علم عليم واحد، وحكمة حكيم يف امللكوت األعظم يدل على أن مصدره واحد، وتدبريه را

واحد، سبحانه وتعاىل أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال 
 ( .36، 35: 52يوقنون )

ومع ى اآلية: أكذبوا الرسول املشهور ابألمانة والصدق، وقالوا: إنه جملنون. وهو املعروف عندهم ابلرواية 
مل ينظروا نظر و  -ا حتكيمه يف تنازعهم على رفع احلجر األسود هو احلكم الفصل والعقل، حىت جعلو 

أتمل واستدالل يف جمموع ملكوت السماوات واألرض على عظمته، والنظام العام الذي قام جبملته، 
وما خلق هللا من شيء يف كل منهما، وإن دق وصغر، وخفي واسترت، ففي كل شيء من خلقه له آية 

ه وقدرته، ومشيئته وحكمته، وفضله ورمحته، وكونه مل خيلق شيئا عبثا، وال يرتك الناس تدل على علم
 (1)سدى، تدل على". 

 

ويف جواب: ما الذي « . أي املرئي خري»"كما تقول يف جواب من قال: ما رأيت خري -66 .168
ل هية جيدها العاقواإلرادة نقيض الكراهة، قال اإلمام الرازي: اإلرادة ما« . أي رأيت خريا»رأيت خريا 

من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبني علمه وقدرته وأمله ولذته. واملتكلمون أهنا صفة تقتضي 
 رجحان أحد طريف اجلائز على اآلخر، ال يف الوقوع بل يف اإليقاع.

إطالق هذا  ىواحرتز هبذا القيد األخري عن القدرة. واختلفوا يف كونه تعاىل مريدا مع اتفاق املسلمني عل
اللفظ على هللا تعاىل. فزعم النجار أنه مع ى سليب ومعناه أنه غري ساه وال مكره. ومنهم من قال: إنه 
أمر ثبويت. مث اختلفوا فاجلاحظ والكعيب وأبو احلسني البصري: معناه علمه تعاىل ابشتمال الفعل على 

هم: واألشاعرة وأبو علي وأبو هاشم وأتباعاملصلحة أو املفسدة، ويسمون هذا العلم ابلداعي أو الصارف. 
أنه صفة زائدة على العلم. مث القسمة يف تلك الصفة أهنا إما أن تكون ذاتية وهو القول اآلخر للنجار، 
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وإما أن تكون معنوية، وذلك املع ى إما أن يكون قدميا وهو قول األشعري، أو حمداث وذلك احملدث إما 
ودا ال يف ، أو موجومل يقل به أحدقول الكرامية، أو قائما جبسم آخر  أن يكون قائما ابهلل تعاىل وهو

حمل وهو قول أيب علي وأيب هاشم وأتباعهما. ويف قوله ماذا أراد هللا هبذا مثال اسرتذال واستحقار كما 
اي عجبا »قالت عائشة يف عبد هللا بن عمرو بن العاص حني أفىت بنقض ذوائب النساء يف االغتسال 

هبذا  ماذا أردت»حمقرة له. ومثال نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث « رو هذاالبن عم
ة أو على احلال حنو هذه انقة هللا لكم آي« كيف تنتفع هبذا سالحا»وملن محل سالحا رديئا « جوااب
ب أما  [ وقوله يضل به كثريا ويهدي به كثريا جار جمرى التفسري والبيان للجملتني املصدرتني64]هود: 

[ وقليل ما 13وأهل اهلدى كثري يف أنفسهم وحيث يوصفون ابلقلة وقليل من عبادي الشكور ]سبأ: 
[ إمنا يوصفون هبا ابلقياس إىل أهل الضالل. وأيضا فإن املهديني كثري يف احلقيقة وإن 64هم ]ص: 

 قلوا يف الصورة.

 ثرواإن الكرام كثري يف البالد وإن ... قلوا كما غريهم قل وإن ك

وإسناد اإلضالل إىل هللا تعاىل إسناد الفعل إىل السبب البعيد، ألنه ملا ضرب املثل ازداد به املؤمنون نورا 
إىل نورهم فتسبب هلديهم، وازدادت الكفرة رجسا إىل رجسهم فتسبب لضالهلم عن احلق. والفسق 

 اخلروج عن القصد قال رؤبة:

 وغورا غائرافواسقا عن قصدها جوائر ... يذهنب يف جند 

 (1)والفاسق يف الشريعة اخلارج عن أمر هللا ابرتكاب الكبرية، وهو عند أهل السنة من". 
 

"البيوت إىل أن يتبني أحواهلن. وقال السدي: املراد هبذه اآلية البكر من الرجال والنساء، -67 .169
ت إال أن س إىل املو وابآلية األوىل الثيب. وعن أيب مسلم أن اآلية األوىل يف السحاقات وحدها احلب

خيلصهن هللا، والثاين يف الالئطني وحدمها األذى ابلقول والفعل. والدليل على ذلك تذكري اللذان ولفظ 
منكم أي من رجالكم كما يف قوله: أربعة منكم وأما الزان من الرجل واملرأة فذلك يف سورة النور وحده 

 م نسخ شيء من اآلايت وال تكرار الشيء الواحديف البكر اجللد ويف احملصن الرجم، وعلى هذا ال يلز 
 يف املوضع الواحد مرتني.

ك ، وأبن الصحابة اختلفوا يف أحكام اللواطة ومل يتمسمل يقل به أحدوزيف قول أيب مسلم أبنه قول 
أحد منهم هبذه اآلية. وعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل على هذا احلكم دليل على 

لى أنه بني ع -وهو من أكابر املفسرين -ت يف اللواطة. وأجاب أبو مسلم أبنه قول جماهدأن اآلية ليس
يف األصول أن استنباط أتويل جديد جائز، وأيضا كان مطلوب الصحابة معرفة حد اللوطي وكمية ذلك 

                                         
 1/206تفسري النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان  (1)



187 

 

أن  ىوليس يف اآلية داللة عليه ابلنفي واإلثبات، ومطلق اإليذاء ال يصلح للحد. ومجهور املفسرين عل
 اآليتني يف الزان وأهنما منسوختان ملا

روى مسلم يف كتابه عن عبادة بن الصامت كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك 
وتربد له وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عين فقد جعل هللا هلن 

لى سنة، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم. مث استقر األمر آخرا عسبيال: البكر ابلبكر جلد مائة ونفي 
 أن البكر جيلد ويغرب والثيب يرجم فق .

وقيل: إن هذه اآلية صارت منسوخة يآية اجللد. وعن أصحاب أيب حنيفة أن آية احلبس نسخت 
: من فابحلديث، واحلديث منسوخ يآية اجللد، وآية اجللد نسخت بدالئل الرجم. وقال يف الكشا

اجلائز أن ال تكون اآلية منسوخة أبن يرتك ذكر احلد لكونه معلوما ابلكتاب والسنة ويوصي إبمساكهن 
يف البيوت بعد أن حيددن صيانة هلن عن مثل ما جرى عليهن بسبب اخلروج من البيوت والتعرض 

 للرجال.

احلديث. وذلك  اآلية وال يفوقال الشيخ أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن: إنه مل حيصل النسخ يف 
أن اآلية تدل على أن إمساكهن يف البيوت ممدود إىل غاية أن جيعل هللا هلن سبيال. مث إن ذلك السبيل  

 كان جممال، فلما

 قال صلى هللا عليه وسلم: خذوا عين الثيب يرجم والبكر جيلد وينفى.

عليم.  صصا لعموم آية اجللد وهللا تعاىلصار هذا احلديث بياان لتلك اآلية ال انسخا هلا، وصار أيضا خم
مث أخرب عن املستحقني لقبول التوبة وعن املستحقني لعدم القبول فقال: إمنا التوبة على هللا واجبة وجوب 
الوعد والكرم ال وجواب يستحق برتكه الدم للذين يعملون السوء جبهالة قال أكثر املفسرين: كل من 

[ ألنه 67ذا قال موسى: أعوذ ابهلل أن أكون من اجلاهلني ]البقرة: عصى فهو جاهل وفعله جهالة. وهل
 (1)حيث مل". 

 

"حبلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياجهم إىل البحث عن أمور النكاح، ولو سكتوا -68 .170
مع علمهم حبلها فإخفاء احلق مداهنة وكفر وبدعة وذلك حمال منهم. وما روي عن عمر أنه قال: ال 

امرأة إىل أجل إال رمجته. مث إن الصحابة مل ينكروا عليه مع أن الرجم ال جيوز يف املتعة  أوتى برجل نكح
 فلعله ذكر ذلك على سبيل التهديد والسياسة ومثل ذلك جائز لإلمام عند املصلحة. أال ترى أنه

 «1« »من منع منا الزكاة فإان آخذوها منه وشطر ماله»قال صلى هللا عليه وسلم: 
طر املال من مانعي الزكاة غري جائز إال للسياسة. وروى الواحدي يف البسي  عن مالك مع أن أخذ ش
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عن الزهري عن عبد هللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه 
يه بوسلم هنى عن متعة النساء وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية. قال: وروى الربيع بن سربة اجلهين عن أ

قال: غدوت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو قائم بني الركن واملقام مسند ظهره إىل الكعبة 
يقول: اي أيها الناس إين أمرتكم ابالستمتاع من هذه النساء، أال وإن هللا قد حرمه عليكم إىل يوم 

إبابحة املتعة  هن شيئا. القائلونالقيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال أتخذوا مما آتيتمو 
ة قالوا: االبتغاء ابألموال يتناول االستمتاع ابملرأة على سبيل التأبيد وعلى سبيل التوقيت، بل اآلية مقصور 
على نكاح املتعة ملا روي أن أيب بن كعب كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن 

حابة ما أنكروا عليهما فكان إمجاعا. وأيضا أمر إبيتاء األجور أجورهن وبه قرأ ابن عباس أيضا، والص
جملرد االستمتاع أي التلذذ وهذا يف املتعة، وأما يف النكاح املطلق فيلزم األجر ابلعقد. وأيضا قال يف أول 

[ فناسب أن حتمل هذه اآلية على نكاح املتعة لئال يلزم التكرار يف سورة 3السورة: فانكحوا ]النساء: 
 حدة، واحلمل على حكم جديد أوىل. ومما يدل على ثبوت املتعة ماوا

 جاء يف الرواايت أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب.

وأكثر الرواايت أنه صلى هللا عليه وسلم أابح املتعة يف حجة الوداع ويف يوم الفتح. وذلك أن أصحابه 
مئذ طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء. وقول من قال إنه حصل التحليل مرارا شكوا إليه يو 

 من املعتربين إال الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواايت. وهني مل يقل به أحدوالنسخ مرارا ضعيف 
ل عمر كما و عمر يدل على أنه كان اثبتا يف عهد الرسول، وما كان اثبتا يف عهده مل ميكن نسخه بق

دي أنه قد ثبت عن« وأان أهني عنها»أشار إليه عمران بن احلصني. وأجيب أبن املراد من قول عمر 
 نسخها يف زمان الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد سلموا له ذلك فكان إمجاعا.

 وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة الذين محلوا اآلية على بيان

__________ 

 (1)( .". 4، 2/ 5. أمحد يف مسنده )7رواه النسائي يف كتاب الزكاة ابب  (1)
 

"للمدح والعلم به ضروري، بل إذا كان النفي دليال على حصول صفة اثبتة من صفات -69 .171
[ فإنه ال يفيد 255املدح قيل: إن ذلك النفي يوجب التمدح كقوله ال أتخذه سنة وال نوم ]البقرة: 

لنفي، فإن اجلماد أيضا ال أتخذه سنة وال نوم إال أن هذا النفي يف حق الباري املدح نظرا إىل هذا ا
تعاىل يدل على كونه عاملا جبميع املعلومات من غري تبدل وال زوال. فقوله ال تدركه األبصار ميتنع أن 
ن عيفيد املدح إال إذا دل على مع ى موجود وذلك ما قلناه من كونه قادرا على حجب األبصار ومنعها 
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اإلحاطة به، فثبت مبا ذكران أن هذه اآلية عليكم ال لكم ألهنا أفادت أنه تعاىل جائز الرؤية حبسب 
ذاته. مث نقول: إذا ثبت ذلك جيب القطع أبن املؤمنني يرونه يوم القيامة ألن القائل قائالن: قائل جبواز 

حقا ألن  ا بطل هذا القول يبقى األولالرؤية مع أن املؤمنني يرونه، وقائل ال يرونه وال جتوز رؤيته، وإذ
ستدل وهذا استدالل لطيف. مث إن القاضي ا مل يقل به أحدالقول جبواز رؤيته مع أنه ال يراه أحد قول 

هاهنا على نفي الرؤية بوجوه أخر خارجة عن التفسري الئقة ابألصول. فأوهلا أن احلاسة إذا كانت 
عد وهو أن ال حيصل القرب القريب والب -ملعتربة حاصلةسليمة وكان املرئي حاضرا وكانت الشرائ  ا

 جلاز أن فإنه جيب حصول الرؤية وإال -البعيد وارتفع احلجاب وكان املرئي مقابال أو يف حكم املقابل
يكون حبضرتنا بوقات وطبول وحنن ال نسمعها وال نراها، وهذا يوجب السفسطة إذا ثبت هذا فنقول: 

ضي د واحلجاب واملقابلة يف حقه تعاىل ممتنع، فلو صحت رؤيته كان املقتالقرب القريب والبعد البعي
حلصول تلك الرؤية سالمة احلاسة وكون املرئي حبيث يصح رؤيته، وهذان املعنيان حاصالن يف هذا 
الوقت فوجب أن حتصل رؤيته، وحيث مل حتصل علمنا أن رؤيته ممتنعة يف نفسها. وأجيب أبن ذاته 

ر الذوات وال يلزم من ثبوت حكم لشيء ثبوت مثله فيما خيالفه. واثنيها لو صحت تعاىل خمالفة لسائ
 رؤيته ألهل اجلنة لرآه أهل النار أيضا ألن القرب والبعد واحلجاب ممتنع يف حقه تعاىل.

وأجيب أبنه مل ال جيوز أن خيلق هللا تعاىل الرؤية يف عيون أهل اجلنة وال خيلقها يف عيون أهل النار؟ 
ها أن كل ما كان مرئيا كان مقابال أو يف حكم املقابل، وهللا تعاىل منزه عن ذلك. وأجيب مبنع واثلث

الكلية وأبنه إعادة لعني الدعوى ألن النزاع واقع يف أن املوجود الذي ال يكون خمتصا مبكان وجهة هل 
ب والبعد اع ألن القر جيوز رؤيته أم ال. ورابعها أن أهل اجلنة يلزم أن يروه يف كل حال حىت عند اجلم

عليه تعاىل حمال، وألن رؤيته أعظم اللذات وفوات ذلك يوجب الغم واحلزن وذلك ال يليق حبال أهل 
 اجلنة. وأجيب أبهنم لعلهم يشتهون الرؤية يف حال دون حال كسائر املالذ واملنافع.

 (1))يف تعديد الوجوه الدالة على جواز الرؤية( : منها هذه اآلية كما بينا. ومنها أن موسى". 
 

"مكرر أصال ألنه يفسر مبعان خمتلفة وما توهم من أنه لو تكرر نزوهلا كانت أربع عشرة -70 .172
كة ولذا آية توهم ابطل ومع ى قوله إن صح اخل إن صح جمموع هذين األمرين ألنه ال تردد يف نزوهلا مب

قيل لو قال إن صح أهنا نزلت ابملدينة ملا حولت القبلة وقد صح اخل كان أوضح وأخصر، وقد علم مما 
مر أن يف تكرر النزول مذاهب. قوله: )وقد صح أهنا مكية اخل( هذا قول ابن عباس وأكثر الصحابة 

قل نزلت مبكة أين وقيل: إنه مل يواملفسرين واملراد بكوهنا مكية أهنا نزلت مبكة ألنه أشهر معانيه كما سي
ألنه ليس بصدد إثبات ما يف الشرطية بل بصدد بيان كون السورة مكية ابصطالح املفسرين وأما القول 
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أبهنا مدنية وهو قول جماهد فقد قيل إنه هفوة منه والقول أبن بعضها مكي وبعضها مدين يف غاية 
ري به مسندا احتة عليه أكثر املفسرين، وقد ورد التفسالضعف، وكون املراد ابلسبع املثاين يف احلجر الف

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صحيح البخاري وقيل هي السبع الطوال وقيل احلواميم وقيل غري 
ذلك، فإن قيل امسها السبع املثاين والواقع يف اآلية سبعا من املثاين فلم جعلت عني املثاين قيل من يف 

ا واحد ألن اجلار واجملرور صفة واملع ى سبعا هي املثاين مع أن كوهنا مثاين خمصوصة اآلية بيانية فمؤدامه
 ال ينايف كوهنا بعضا من مطلق املثاين وكوهنا مكية

ابلن  على ما يف بعض النسخ وقد سق  من بعضها، وأورد عليه أن املكية واملدنية إمنا يعلم من 
يانه؟ " ضاسخ  عليه وسلم، فإنه أمر مل يؤمر به وال يلزم بالصحابة والتابعني ال ابلنقل عن النيب صلى هللا

واملنسوخ كما نقله يف اإلتقان، وفيه أنه ال مانع من نقله عنه عليه الصالة والسالم كان يقول مبكة أو 
ابملدينة مبال من الصحابة )أنزل علئ اليوم أو الساعة كذا( مث ينقل ذلك عنه عليه الصالة والسالم وقد 

له وقيل املراد ابلن  هنا ن  العلماء أي تصرحيهم أبهنا مكية فهو ابملع ى اللغوي، والن  له وقع مث
معان منها اللفظ املفيد ملع ى ال حيتل غريه ويقابله الظاهر، ومنها ما يقابل القياس واإلمجاع واالستنباط 

وذ من النعى،  القول املأخفرياد به أدلة الكتاب والسنة، ويطلق يف الفروع على ما يقابل التخريج أي 
كما قاله ابن أيب شريف رمحه هللا، وقيل إنه هنا مبعناه املتعارف، فإن ما قبلها وما بعدها إىل آخر السورة 
يف حق أهل مكة، وظاهر أن هللا مل مين على النيب صلى هللا عليه وسلم إبتيانه السبع املثاين مبكة مث نزهلا 

قع ال بعد يف اإلمتنان مبا هو حمقق الوقوع قبل وقوعه لبيان شأنه، وقد و ابملدينة، وما قيل عليه من أنه 
قوله. }إان فتحنا{ ]الفتح: ا، اآلية واجملاز املتعارف يساوي احلقيقة يف جواز اإلرادة فال يعرتض عليه 
ه يأبن األصل احلقيقة سقوطه يف غاية الظهور ألنه ال يدفع الظهور، وأما بعد صالة النيب صلى هللا عل

وسلم مبكة بضع عشرة سنة بال فاحتة الكتاب، وفرض الصالة كان مبكة ففيه أنه أمر ظين مستقل يف 
إثبات مكيتها خارج عن االستدالل ابآلية والكالم فيه، وقيل املراد ابلن  صريح النقل عن الصحابة 

ملرفوع، فلذا كم األنه ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وكالم الصحابة فيما ال اجتهاد فيه له ح
أطلق عليه الن ، ومبا ذكرانه علم حال ما قيل من أان ال نسلم أن املراد ابلسبع املثاين يف اآلية الفاحتة 
لالختالف يف تفسريها وكون آتيناك فيها من قبل، واندى أصحاب اجلنة، وأنه لو سلم ال ينايف نزوهلا 

 ، وما بعدها يف حق أهل مكة إمنا يكون مؤيدا علىمرة أخرى ابملدينة وال خيفى عليك أن كون ما قبلها
القول أبن املكي ما كان يف حق أهل مكة، واملشهور خالفه، وكون سورة احلجر نزلت مبكة بعد الفتح 

، وفيه نظر، ويف الوجيزأن ترتيب السور، ووضع الشملة يف أوهلا بوحي له عليه الصالة مل يقل به أحد
لكان حبسب النزول، وال خالف يف ترتيب اآلايت، وقال ابن عطية: والسالم، ولو كان من الصحابة 

إن زيدا رضي هللا عنه ملا مجع القرآن يف املرة األوىل مجعه غري مرتب السور، ونقل عن القاضي أن ترتيب 
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السور اليوم من تلقاء زيد رضي هللا عنه مع مشاركة عثمان رضي هللا عنه، ومن معه يف املرة الثانية، 
 وه مكي أيضا والصحيح أنه بوحي له عليه الصالة والسالم يف العرضة األخرية.وذكر حن

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ويقال ملن قال بسم هللا الرمحن الرحيم: بسمل ابلنحت كحمدل وحوقل، وهو كثري يف

ملشهور اكالم العرب إال أنه قيل إن بسمل لغة مولدة مل تسمع من النيب جملريو، وال من فصحاء العرب و 
 (1)خالفه، وقد أثبتها". 

 

"واو فهو جواب ملا وعلى األول خوطب جواهبا ويف نسخة فخوطب ابلفاء، وابء بذلك -71 .173
 لية فاإلشارة للتميز أو للفظه قيل والذكر-سببية أو ا

حيتمل أنه ذكر هللا ذلك حكاية عن العباد تعليما هلم، فحصول التميز والتعلق على ظاهره لكن قوله 
ليس على ظاهر إذ هو تعاىل ليس مبخاطب يف تلك املرتبة بل املراد منه حكاية خطابه تعليما،  خوطب

وحيتمل أن يراد ذكر العباد ذلك يف مقام احلمد والقراءة كما علمهم، فحصول التمييز والتعلق ابلنسبة 
قيل وجه سببية ه، و إىل من عنده التمييز والعلم ابعتبار التفات جديد الزم للقراءة واخلطاب على ظاهر 

الذكر والوصف املستلزمني للتميز والعلم التنزيل الغائب بواسطة أوصافه املذكورة اليت أوجبت متيزه 
وانكشافه حىت صار كأنه يبدل خفاء غيبته جبالء حضوره منزلة املخاطب يف التميز والظهور فيصح 

اطب حقيقة وال يظهر وجه إطالق ما هو موضوع للمخاطب عليه، وظاهره أن احلق سبحانه ال خي
لصحته كيف وال يثرتط يف اخلطاب إال السماع ال املشاهدة والعيان، واآل يلزم أن ال خياطب األعمى 

 انتهى. ومل يقل به أحدحقيقة وال من هو خارج الدار من يف داخلها 

فال بد  ردة،)أقول( هذا مشكل من أهم املهمات بيانه وكالم كتب املعاين كلها أو جلها انطق مبثل اب
من بيان مع ى اخلطاب املدلول عليه بضمائره وحنوها فإنه إن قيل إن حقيقته توجد إذا اجتمع املتخاطبان 
جبث يرى كل منهما اآلخر، ويسمعه مل يكن خطاب الداعني هلل حقيقيا، وكذا خطاب األعمى ومن 

غائبا   أن كل من وجه له اخلطاب هو خارج الدار وحنوه والبدإهة شاهدة خبالفه، فإن مل يشرتط ذلك لزم
كان أو حاضرا خماطب حقيقة، وفساده ظاهر فال بد من بيان املراد منه حىت تتميز حقيقته من جمازه، 
والذي الح يل بعد إمعان النظر فيه أن كل شيء له حتقق يف اخلارج ونفس األمر وحتقق ذهنا ابعتبار 

اع خلطاب يف األول حبيث يعد حقيقة يكفي فيه مسداللة العبارة عليه، وال تالزم بينهما فتحقق ا
املخاطب ووجوده عنده، وإن مل حيومها مكان واحد ومل يركل منهما اآلخر فالعبد خياطب هللا يف دعائه 
حقيقة لسماعه دعاءان وهو معنا، وأما ابعتبار استعمال ما وضع للخطاب كضمائره، فإن وقع ذلك 
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إن  خماطبا حقيقة، واال فال، وإن وقع يف أثناء الكالم ينظر ملا قبله فابتداء يف حال التكلم كان مدلوهلا 
كان لفظا موضوعا للمخاطب، فكذلك هو حقيقي حىت يعد ما خالفه التفاات، واال فهو جمازي، ألن 
احلكم وقع عليه أوال من غري داللة على توجه النفس إليه توجه اخلطاب سواء كان كذلك أو ال حسبما 

أال ترى الرجل بني يدي امللك ملهانته خياطب بعض خدامه، ويقول أان راج أن حيسن إيل يقتضيه احلال 
السلطان وخيلصين بعدله من العدوان، وال يعد التعبري ابلغيبة فيه جمازا والتفاات مع أنه مبسمع منه ومرأى، 

غريه سوسا و وهكذا جرى القياس ومتعارف الناس، وملا كان الغالب املتعارف كون املخاطب حاضرا حم
ليس كذلك جعلوه معيار احلقيقة واجملاز، وملا ذكر هللا هنا بطريق الغيبة جعل إجراء األوصاف املعينة 
لتميزه يف قوة التعبري عنه مبا يدل على اخلطاب، وملا مل يكن كذلك حقيقة جعل التفاات وهو الذي عناه 

 ر حديث:وضح الصبح لذي عينني، وهذا سذلك الفاضل، فبيته وبني ما أورد عليه بعد املشرقني، وقد 

 " اإلحسان: أن تعبد هللا كأنك تراه " كما قال الشاعر:

 واين ألرجو هللا حىت كأمنا أرى جبميل الظن ما هللا صانع

قوله: )أي اي من هذا شأنه إخل( فيه إشارة إىل املرجح بعد املصحح، وكأن اخلطاب املعلل هبذه الفوائد 
كان يف إطالقه عليه مالحظة لتلك األوصاف صار احلكم مرتبا على الوصف مسبب عما تقدم، وملا  

املناسب، فكأنه قيل اي من اتصف بتلك األوصاف، ومتيز هبا نعبدك فيشعر من طريق املفهوم ابختصاص 
العبادة به، فيكون ما خوطب به أدل على االختصاص من إايه نعبد الشرتاكهما يف الداللة على 

، واختصاص األول ابلداللة من طريق املفهوم أو املع ى ليكون اخلطاب أدل على االختصاص ابلتقدمي
االختصاص من الغيبة، ألنه رمبا يفهم من الصفات السابقة معه ال به، وقال قذس سره: حاصل ما 
ذكر أنه لو قيل إايه نعبد واايه نستعني كما يقتضيه السياق ظاهرا مل يكن فيه داللة على أن العبادة له 

 (1)واالستعانة به ألجل اتصافه بتلك الصفات اجملراة عليه ومتيزه هبا عن غريه، ألن ذلك الضمري". 
 

"الزمتان له وهذا نفي للريب وإثبات للحقيقة، وبينهما بون بعيد. قوله: )ألنه ال كمال -72 .174
هة، وقيل بأعلى إخل( يف الكشاف ال كمال أكمل مما للحق واليقني، وال نق  أنق  مما للباطل والش

لبعض العلماء فيم لذتك فقال يف حجة تتبخرت اتضاحا، ويف شبهة تتضاءل افتضاحا وقوله ال حيوم 
الشك حوله مبالغة يف كونه يقينا ال تعرتيه شبهة أصال ألنه إذا نفى قربه منه علم نفيه عنه ابلطريق 

" من حام حول احلمى يوشك األوىل، وحيوم مضارع حام الطائر حول املاء إذا دار به، ويف احلديث: 
أن يقع فيه " أي من قارب املعاصي ودان منها قرب وقوعه فيها وهذه استعارة مكنية بتشبيه اليقني بعني 
عذبة والشك بطائر يريد الشرب منه، وال يصل إليه، واثبات احلومان ختييل أو هو استعارة متثيلية وقيل 
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 هو كناية كقوله:

 ولكن يصري اجلود حيث يصريفما جازه جود وال حل دونه  

 فيفيد مبالغة مأخوذة من جعله نفس اهلدى.

وأعلم أن املصنف تبعا للزخمشري ذكر أن هنا مجال أربعا كل منها مؤكد ملا قبله والسكاكي خالفه يف 
ذلك بعدما وافقه يف أصل التأكيد، فقال: إن بعضها منزل منزلة التأكيد املعنوي الختالف معنامها، 

زلة التأكيد اللفظي الحتاده، فال ريب ابلنسبة إىل ذلك الكتاب مبنزلة التأكيد املعنوي وملا وبعضها من
بولغ يف وصف الكتاب أبنه بلغ أقصى الكمال جبعل املبتدأ ذلك، وتعريف اخلرب ابلالم اجلنسية املفيد 

وهم أنه أن يت للحصر حقيقة أو ادعاء، أفاد أن ما سواه انق ، وأنه املستحق ألن يسمى كتااب فجاز
رمي به جزء ما، فاتبع ذلك الكتاب بال ريب فيه، لنفي ذلك التوهم ووزانه وزان نفسه و }هدى 
للمتقني{ معناه إن ذلك الكتاب بلغ يف اهلداية درجة ال يدرك كنهها، فهو كزيد زيد إخل ما فصلى يف 

اح، وكتب عه وما يف املفتشروحه وحواشيه، وقال قدس سره: ال إشكال فيما سلكه الزخمشري، ومن اتب
 املعاين يتجه عليه

أن األنسب أن يعطف هدى للمتقني على ال ريب فيه الشرتاكهما يف أهنما أتكيد لذلك الكتاب 
عندهم وال امتناع فيه إمنا املمتنع عطف التوكيد على املؤكد ال عطف أحد التأكيدين على اآلخر 

يتوهم  ا للجملة األوىل احتد هبا، فاجلملة السابقة اليتوالتفصي عنه أن يقال ملا كان ال ريب فيه مؤكد
 العطف عليها هي ذلك الكتاب معتربا معه ما هو من تتمته، واليه أشار يف املفتاح.

 )أقول( قد استحسن هذا بعض الفضالء، وقال: إنه يظهر منه وجه عدم العطف يف حنو

ع احتاد كلهم وأمجعون يف التأكيد به [ م30قوله تعاىل: }فسجد املآلئكة كلهم أمجعون{ ]احلجر: 
للمالئكة، وليس االستحسان حبسن فإن التأكيد إذا تعدد سواء كان من نوع أو ال ال يصح عطفه إذ 

من النحاة مث إنه قيل عليه أنه يقتضي أن يكون من أسباب الفصل كون  ومل يقل به أحدمل يسمع، 
لى أنه مل يعطف على ال ريب فيه لئال يتوهم عطفه عالثانية مؤكدة ملا أكد ابجلملة األوىل، ولو قيل 

ذلك الكتاب جاز، وهو أحسن مما ذكره السيد وأقرب وال يلزمه اخرتاع سبب آخر للفصل، مث إنه قيل 
إن سبب عدول صاحب املفتاح عما يف الكشاف أنه ال جيوز أن يكون للتأكيد أتكيد يف املفرد املقيس 

 ه ألن بني اللفظي واملعنوي مباينة تقتضي الفصل، وأنه ال يصحعليه، وان ترك العطف فيما اختار 
العطف على أمر هو من تتمة أمر آخر، وال خيفى أنه يرد عليه أنه خمالف لذلك أيضا يف اجلملة األوىل، 
ويف تقدمي التأكيد املعنوي على اللفظي، واملعروف خالفه، وقد وجه مبا تركه أحسن من ذكره، فاحلق 

زلة الشيء ال يلزم أن يكون مثله من مجيع الوجوه وما استصعبوه أهون من أن يستصعب أن ما ينزل من
فافهم ترشد. قوله: )أو تستتبع كل واحدة إخل( هذا معطوف على قوله تقرر الالحقة منها السابقة. 
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وقوله: )استتباع( ابلنصب مفعول مطلق وعامله تستتبع، وهو إما نوعي أو تشبيهي كخب  خب  عشواء 
ن االستتباع طلب التبعية، واملراد به االستلزام، وهو على ضروب منها استلزام الدليل ملدلوله أو املراد أل

ما يقرب منه، ويشبهه ملا بينهما من التالزم الستلزام اإلعجاز غاية الكمال، وغاية كمال الكالم البليغ 
اد املعاين حبسب ه فإن نظر إىل احتببعده من الريب والشبه لظهور حقيقته، وذلك مقتض هلدايته، وإرشاد

املآل كان الثاين مقررا لألول، فيرتك عطفه وهو الوجه األول، وان نظر ألن األول مقتض ملا بعده للزومه 
 (1)له بعد التأمل الصادق، فاألول الستلزامه ملا يليه، وكونه يف قوته جبعله منزال منه منزلة". 

 

يه، هنا وال يقال عليهم العذاب فال هتكم ف قل به أحدومل ي"على يف الدعاء وما يقاربه -73 .175
وهي الم االستحقاق ويف املغين الم االستحقاق هي الواقعة بني مع ى وذات حنو }احلمد هلل{ ]الفاحتة: 

[ ومنه 114ا[ واألمر هلل و }ويل للمطففني{ ]املطففني: أ[ و }هلم يف الدنيا خزي خزي{ ]البقرة: 
هبا اهـ وهذه اجلملة امسية قدم خربها استحساان ألن النكرة موصوفة ولو أخر وللكافرين النار أي عذا
 جاز كما يف قوله تعاىل

[ وسيأيت تفصيله وجيوز أن يقال تقدميه للتخصي ، وقيل 2}وأجل مسمى عنده{ ]صورة األنعام: 
جوه هتويله بيان أن و إنه هتويل ملا يستحقونه من القتل واألسر يف الدنيا والعذاب الدائم يف العقىب، ومن 

ما يستحقونه من العذاب خمصوص هبم فال يعذب عذاهبم أحد، وال يوثق واثقهم أحد. قوله: )والعذاب  
كالنكال إخل( أما احتادمها يف البناء، وهو الوزن فظاهر، وأما يف املع ى فبينه بقوله تقول إخل. وقد اختلفوا 

وع اكل والشرب والنوم، فالتعذيب محله على أن جي يف أصله، فقيل إنه من قوهلم عذب الرجل إذا ترك
 ويظمأ ويسهر، وحاصله اإلمساك ومنه العذب ملنعه من العطش كما قيل:

 ماابل ريقك ليس ملحاطعمه ويزيدين عطشا إذا ماذقته

 ويقمع مبع ى يزيل، وأصل مع ى القمع الكف والرح واملنع والزجر، ونقاخ كغراب

نون وقاف وخاء معجمة آخره وكذا الفرات، ويف الكشاف ويدل عليه املاء البارد العذب الصايف ب
تسميتهم إايه نقاخا ألنه ينقخ العطش أي يكسره، وفراات ألنه يرفته على القلب أي يفتته ويكسره، 
وعلى القلب وزنه عفال إال أنه قيل عليه إنه تعسف ألنه مل يرد رفات مبع ى فرات ق ، وقد يقال مراده 

ري، مع ى اعتربه الواضع حىت إذا مل يوجد صرحيا تصرفوا يف مادته بتقدير التقدمي والتأخ أنه يالحظ فيه
فليس قلبا حقيقيا وهذا كثريا ما يذكره يف العني والتهذيب، ولبعده توهم بعضهم أن القلب فيه مبع ى 

ف على القلب، ياجلارحة، وال وجه له وقال ابن الصائغ: إنه مل يرده ولكنه أومهه، كما يقال للثقيل خف
وأما كون الرفت الكسر واملذكور أوال املنع وبينهما فرق فقد دفع أبن الكسر يعرب به عن املنع كما يقال 
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سر سورته إذا كفها، فبينهما مناسبة أو الرح مؤثر، وال أتثري أعظم من الكسر. قوله: )مث يسع فأطلق  3
از لكن يه فهو كمشرتك، ولو قرىء معلوما جعلى كل أمل فاح إخل( اتسع مبين للمجهول وأصله اتسع ف

األؤل أوىل والفادح اسم فاعل من فدج بفاء، ودال وحاء مهملتني مبع ى مثقل، واملرأد مؤمل شاق مطلقا 
 وإن مل يكن مانعا رادعا.

وقال السخاوندي العذاب إيصال األمل إىل احلي مع اهلوان فإيالم األطفال والبهائم ليس بعذاب. وقوله: 
أعنم منهما( ذهب كثري إىل أن ضمري التثنية للنكال والعقاب، ألن النكال ما كان رادعا، والعقاب  )قهو

مبعناه، أو هو ما جيازى به كعقاب اآلخرة والعذاب أعم إذ هو ما يؤمل مطلقا فيشمل عذاب البهائم 
ن كل منهما بدو واألطفال وغريمها وقيل معناه أعم مما يكون نكاال وما ال يكون نكاال لوجوده يف  

 اآلخر، ومن أرجع الضمري إىل العقاب فقد زاغ عن سنن

الصواب اهـ. يعين ألن العقاب مل يذكر قصدا بل للتفسري، وأنه على هذا الثفسري مطابق لكالم 
الكشاف، ولكنه ليس ما ذكره أقرب عند اإلنصاف، حىت يدعي أنه خطأ. قوله: )وقيل اشتقاقه من 

ب يف مفرداته: قيل أصل التعذيب من العذب فعذبته أزلت عذب حياته على التعذيب إخل( قال الراغ
بناء مرضته وقذيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب يعذبة السوط، وقيل من قوهلم بئر عذية فيها 
قذى وكدر فعذبته مبع ى كدرت عيشه، وقال أيضا التمريض القيام على املريض، وحتقيقه إزالة املرض 

التقذية يف إزالة القذى عن العني اهـ. والقذى ما يسق  يف العني، فيؤملها أو الشراب عن املريض ك
فيعاف وأقذاه أوقع فيه القذى وقذاه أزاله وأوقعه فيه، فهو ضد هذا حتقيقه على ما بيناه، ومنه علم ما 

كمرضه وقذاه   هأراده املصنف رمحه هللا وأن التفعيل فيه للسلب كاألفعال، ومع ى عذبه أزال ما يستعذب
وإمنا أوضحناه مع وضوحه ملا وقع فيه من اخلب ، حىت قيل: إن التمريض التوهني، وحسن القيام على 
املريض فكأنه جعل حسن القيام على املريض إزالة للمرض عنه وقيل لعله وحده مبع ى اإلزالة وقد مسعت 

صل، فاملراد أنه مأخود منه يف األ التصريح به من أهل اللغة، وإمنا جعل العذاب مشتقا من التعذيب،
مث استعمل يف اإليالم مطلقا وقطع النظر فيه عن اإلزالة، وما قيل من أن الثالثي ال يشتق من املزيد". 

(1) 
 

"ومسي به الجتنانه واستتاره، وكذا كل ما تدور عليه هذه املادة. قوله: )والالم فيه للجنس -74 .176
إخل( هذا تلخي  ملا يف الكشاف من قوله، والم التعريف فيه للجنس، وجيوز أن تكون للعهد واإلشارة 

من كان صحابه، و إىل الذين كفروا املار ذكرهم، كأنه قيل ومن هؤالء من يقول وهم عبد الذ بن أيب وأ
يف حاهلم من أهل التصميم على النفاق، ونظري موقعه موقع القوم يف قولك نزلت ببين فالن فلم يقروين 
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والقوم لئأم، ومن يف من يقول موصوفة كأنه قيل، ومن الناس انس يقولون كذا كقوله }من املؤمنني 
وصولة كقوله ومنهم الذين [ إن جعلت الالم للجنس وإن جعلتها للعهد فم23رجال{ ]األحزاب: 

يؤذون النيب فإن قيل أي فائدة يف اإلخبار عمن يقول: أبنه من الناس أجيب أبن فائدته التنبيه على أن 
الصفات املذكورة تنايف اإلنسانية، فيتعجب منها ومن كون املتصف هبا منهم، ورد أبن مثل هذا الرتكيب 

طائفة  ر فال يقصد فيها أال االخبار أبن من هذا اجلنسجييء يف مواضع ال يتأتى فيها مثل هذا االعتبا
[ فاألوىل أن جيعل مضمون اجلار واجملرور 23متصفة بكذا كقوله }من املؤمنني رجال{ ]األحزاب: 

مبتدأ على مع ى، وبعض الناس أو بعض منهم من اتصف مبا ذكر، فيكون مناط الفائدة تلك األوصاف 
 معناه مبتدأ، ويرشدك إليه قول احلماسي: وال استبعاد يف وقوع الظرف بتأول

 منهم ليوث الترام وبعضهم مما قمشت وضم حبل احلاطب

حيث قابل لفظة منهم مبا هو مبتدأ، وهو لفظ بعضهم، وقوله تعاىل }منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون{ 
منا إال له  ا[ وقد يقع الظرف فيه موقع املبتدأ بتقدير موصوف، كقوله تعاىل }وم110]آل عمران: 

[ فالقوم قدر واملوصوف يف الظرف الثاين، وجعلوه مبتدأ والظرف األول 164مقام معلوم{ ]الصفات: 
خربا، وعكسه أوىل حبسب املع ى أي مجع منا دون ذلك، وما أحد منا إال له مقام معلوم لكن وقوع 

 االستعمال

نبذ من هذا يف قوله }ومما رزقناهم  على أن من الناس رجاال كذا وكذا دون رجال يشهد هلم، وقد مر
 ينفقون{ .

 )أقول( إذا أطبقوا على نصب ما بعد الظرف بعد دخول إن تعني كونه مبتدأ بال تكلف ملا

مر من جعل احلرف مبتدأ ميال مع املع ى، وإن كان الرضي نقله عن العالمة، ولو كانت من مبع ى بعض  
 غريه من احلروف فاألوىل أن يقال إن بعض الناس كناية من النحاة كما يف ومل يقل به أحدكانت امسا، 

عن مع ى مفيد مثل منحصر ومنقسم إذا وقع يف حمل التقسيم، ومثل معلوم لكنه خيفى ويسرت لئال 
يفتضحوا، وقد جنح إليه القائل انه تفصيل معنوي ألنه تقدم ذكر املؤمنني مث ذكر الكافرين، مث عقب 

يل اللفظي حنو ومن الناس من يعجبك قوله }ومن الناس من يشرتي{ ابملنافقني فصار نظري التفص
[ فهو يف قوة تفصيل الناس إىل مؤمن وكافر ومنافق ولك أن حتمله على الثاين فاملع ى من 6]لقمان: 

خيتفي من املنافقني معلوم لنا ولوال أن من الكرم السرت عليه فضحناه فيكون مفيدا وملوحا إىل هتديدم 
 ا القائل:وقد أبرز هذ

 وأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كلى الناس

 والتبعيض يكون للتعظيم وللتحقري وللتقليل وللتكثري، ولذا قيل املراد بكوهنم من الناس

أهنم ال صفة هلم متيزهم سوى صورة اإلنسانية أو املراد أن تلك تنايف اإلنسانية كما مر، وأما ما استشهدوا 
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فيه ألن قوله }من املؤمنني رجال{ ليس مما حنن فيه ألن شهادة هللا للصادقني ابإلميان  به، فال دليل
مفيدة، وليست كجعلهم من الناس وكذا بيت احلماسة واآلية أما البيت، فألنه يريد أن األسود املعروفون 

ني قليل منهم املتق ابجلراءة من الرجال مع أن بعضهم كاهلشيم احملتطب، وكذا اآلية ملا قال: إن املؤمنني
من صدق وقع يف الذهن الرتدد يف أكثرهم فبينه وصيايت هلذا تتمة، وأما تقديرهم املوصوف يف الظرف 
الثاين، فألنه إمنا يقام مقام موصوفه إذا كان بعض اسم جمرور مبن أوىف قبله قال يف التسهيل يقام النعت 

ذلك ا قبله من جمرور مبن، أو يف وإذا مل يكن كمقام املنعوت بظرف أو مجلة بشرط كون املنعوت نعض م
مل يقم الظرف واجلملة مقامه اآل يف الشعر، فال حاجة ملا قيل من أن مناط الفائدة البعضية، ورده أبن 
البعضية أوضح من أن يفيد االخبار هبا أو أن مناطها الوجود أي أهنم موجودون بينهم، أو أهنم من 

ال يكون منهم، أو املراد ابلناس املسلمون، ألنه حيث ورد يراد به ذلك،  الناس ال من اجلن ألن النفاق
 (1)واملع ى أهنم يعدوهنم مسلمني أو أهنم". 

 

"الظرف هنا إلعتماده على املوصوف جيوز كون املرفوع بعده وهو ظلمات فاعال له كما -75 .177
جواز كونه  مد فإن للنحاة يفجيوز أن يكون مبتدأ فيه خرب مقدم عليه ألنه نكرة خبالف ما إذ مل يعت

فاعال خالفا فعند سيبويه واجلمهور يتعني أنه مبتدأ هذا هو املراد ال أن الفاعلية هنا متعينة ابإلتفاق إذ 
من أهل العربية، ويف التسهيل اشرتط سيبويه مع االرتفاع كون املرفوع حداث وليس هذا  مل يقل به أحد

ر ليه حكمه حكمه، ومل يتعرضوا له لظهوره. قوله: )واملشهو حمل تفصيله، وما بعد ظلمات مما عطف ع
أن سببه إخل املا ذكر أن حقيقة الرعد الصوت املسموع من السحاب بني سببه بناء على ما اشتهر بني 
احلكماء من أن الشمس إذا أشرقت عاى األرض اليابسة حللت منها أجزاء انرية خيالطها أجزاء أرضية 

تل  ابلبخار ويتصاعدان معا إىل الطبقة الباردة فينعقد مثة سحااب وحيتقن فريكب منهما دخان، وخي
الدخان فيه، ويطلب الصعود إن بقي على طبعه احلار والنزول إن ثقل وبرد، وكيف كان ميزق السحاب 
بعنفه فيحدث منه الرعد، وقد تشتعل بشدة حرمته وحماكته انر المعة، وهي الربق إن لطفت والصاعقة 

كذا قرره يف حكمة العني وهلم فيه أقوال أخر غري مرضية كما أشار إليه يف الشفاء، وقوله إن غلظت  
اضطراب افتعال من الضوب أي ضرب بعضه بعضا، ولذا ف! ن! ره بقوله واصطكاكها ألنه يكون 
ن ممبع ى احلوكة العنيفة مطلقا ومنه أستعري االضطراب النفساين. قوله: " ذا حدته! الريح( أصل احلدو 

احلداء، وهو غناء للعرب معروف تنش  به اإلبل، مث استعمل مبع ى السوق، وهو املراد هنا وفيه استعارة 
 مكنية حسنة لتشبيه السحاب إببل وركاب تساق وهو كثري يف كالم العرب كقول بعضهم:

 ركائب حتدوها الثمال زمامها بكف الصبا حىت أتيحت على جند
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 ر " الرعد ملك موكل ابلسحاب يسوقها كما يسوق احلاديويف احلديث كما رواه ابن جري

( وقال احلكماء أيضا إن بعض الرايح كالشمال مربدة حلرارة السحاب، وحتدث فيه رعدا 1اإلبل( )
وبرقا قيل ما ذكره املصنف رمحه هللا تبع فيه الزخمشري، واحلكماء وال عربة به، والذي عليه التعويل كما 

 األحاديث الصحيحة من طرق خمتلفة يف السنن أن الرعد ملك، والربق خمراق قاله الطييب، ما ورد يف
 ( ، وعن ابن2من حديد أو من انر أو من نور يضرب به السحاب )

عباس رضي هللا عهما الرعد ملك يسوق السحاب ابلتسبيح وهو صوته، وورد " سبحان من يسئح 
من فيه إذا غضب وله عدة طرق، ورواايت ( وقيل الربق ضحكه، وقيل انر خترج 1الرعد حبمده " )

ذكرها السيوطي يف الدر املنثور وال شبهة يف صحته فرتكه خلرافات احلكماء مما ال يليق كما ذهب إليه 
بعض من كتب على هذا الكتاب، والقول أبن ما يف احلديث متثيالت مسخ لكالم النبوة نعم لك أن 

طر ا مالئكة تتصرف فيها إبذن هللا وأمره كملك السحاب واملتقول األجرام العلوية وما يف اجلو موكل هب
فإذا ساق السحاب، وقطعها حدث من تفريقها أصوات، وملعان نورية خمتلطة فتسبح مالئكتها فأهل 
هللا يسمعون تسبيحها معرضني عما سواه، واملتشبث ابذايل العقل يسمع حركاهتا ويرى ما حيدث من 

الرتعاد إخل( قيل عليه إن للنحاة، واألدابء يف اإلشتقاق ثالثة مذاهب  إصطكاكها فتأمل. قوله: )من ا
كون املشتق منه املصدر، وكونه مطلقا وكون الفعل من املصدر وبقية املشتقات من الفعل كاسم الفاعل، 
وأما اشتقاق املصدر من املصدر فلم يذهب إليه ذاهب على أنه لو قيل به؟ ، ن املزيد منه مأخوذا من 

د ال عكسه كالذي حنن فيه فقيل إنه مل يرد أبنه أصله ظاهره ألن أصله الرعدة وإمنا أراد أن فيه مع ى اجملر 
االضطراب، وهذا تسليم لإلعرتاض، وقيل إنه على ظاهره وأنه أراد أنه مشتق من اإلرتعاد فإن الزخمشري 

ر من التقدير رب يف االشتقاق كالقدقد يرد اجملرد إىل املزيد إذا كان املزيد أعرف، وأعرق يف املع ى املعت
والوجه من املواجهة وهذا منع للسؤال، وقيل من فيه اتصالية واملراد أهنما من جنس واحد جيمعهما 
االشتقاق من الرعدة، وكذا قوله من برق الشيء بريقا وليس فيما ذكر ما يشفي الصدور فلك أن تقول 

ه أن الرعد وضمع ملا ذكر ملا فيه من اإلرتعاد وقد مهد ل إن مبناه على تعليل األوضاع اللغوية، واملع ى
بذكر االضطراب وليس املراد أنه مأخوذ وال مشتق من االرتعاد كما فهموه فمن ابتدائية والتقدير مصوغ 

 (1)من مادة دالة على االرتعاد". 
 

عرتاض "للتوبيخ يف هذا وتعرض! له يف األول عكس املصنف رمحه هللا صنيعه تعريضا ابال-76 .178
عليه وذهب بعض أرابب احلواشي إىل أنه لو كان القصد من هذه احلال تقييد احلكم كان املع ى ال هني 
عن اختاذ األنداد حال كوهنم جاهلني، وهو فاسد ألن العامل واجلاهل القادر على العلم سيان يف التكليف 
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ال مقيدة فرع هذا على األخري مع أن احل وقيد اجلاهل ابملتمكن من العلم احرتازا عن الصيب واجملنون وإمنا
على أي وجه كان، ألن العلم على الوجه األول مناط التكليف ألنه ال يكون إال عند كمال العقل 
فكأنه قال انتهوا عن الشرك حال وجود أهلية التكليف فحينئذ يصح مع ى مفهوم املخالفة، وهو أنه ال 

س مناط األخري ألنه قيد احلكم بتعلق العلم ابملفعول ولي تكليف عليكم عند عدم األهلية خبالف الوجه
التكليف إمنا مناطه العلم فق  فعلى هذا ال يفيد التقييد مع ى صحيحا ابلنظر ملفهوم املخالفة ألنه 

 يؤدي إىل أنه ال هني عن الشرك عند عدم العلم أبن األنداد ال متاثله وهو ابطل

وم وعندان التقييد على الوجهني للتوبيخ قلت: كأنه ملا كان مفه 11وهو مبين على مذهب الشافعي يف 
التوبيخ معناه كما مر اإلنكار ملا يف الواقع ألنه ال ينبغي أشار العالمة إىل أنه جار يف األول ألن ما هم 
عليه من داينتهم بعبادة األصنام أمر منكر مناد على غاية جهلهم رمبخافة عقلهم وأما الثاين فمفعوله 

ر وهو عدم املماثلة أو عدم القدرة على مصنوعاته ليس مبنكر يف نفسه وإمنا قصد به إلزامهم املقد
يه  احلجة، أو يقال إنه اقتصر على بيان التوبيخ فيه ألنه الراجح عنده املهتم بيانه ويعلم الثاين ابلقياس عل

عل التوبيخ مشرتكا ليه مع ى جكما يومئ إليه قوله آكد أبفعل التفضيل واملصنف رمحه هللا ملا رآه يؤول إ
بينهما توضيحا ملا يف الكشاف أو بياان ألنه غري متعني وأما ختصيصه ابلثاين وجعله مبنيا على مذهبه 
يف مفهوم املخالفة فليس بشيء ألن األول ليس جمرد العقل واإلدراك الذي هو مناط التكليف كما 

جعل قيدأكما قالوه كان البليد والغر األمحق غري  تومهوه بل سالمة الفطرة وغاية الدهاء والذكاء فلو
ففساده ظاهر ملن له أدىن بصرية. قوله: )واعلم أن مضمون اآليتني اخل(  مل يقل به أحدمكلف وهو مما 

هذا مأخوذ مما يف الكشاف إال أنه فيه جعله مقدمة لتفسري اآليتني واملصنف رمحه هللا جعله خامتة 
جهة، وفيه إشارة إىل أن املقصود من اآليتني أي من قوله أييها الناس إىل وفذلكة ومراده بسطه ولكل و 

هنا األمر ابلعبادة الدال عليه قوله اعبدوا، والنهي عن اختاذ الشريك للواحد القهار املستفاد من قوله ال 
الء وألنه يعلم جتعلوا اخل وأدرج النفي يف النهي لتقارب معنييهما وألنه املراد من النفي ألنه خرب مبع ى اإل

ابملقايسة عليه ويف عبارته إشارة إىل أن األمر والنهي صريح فيهما وعلة احلكم وهو السبب الداعي إليه 
ضي واملقتضي املستلزم له ليس بصريح وإمنا يعلم من ترتيب األمر على صفة الربوبية وتعليقه هبا فإنه يقت

فة املصنف رمحه هللا: رتب األمر ابلعبادة على صعليتها وتقدمه رتبة وان أتخر يف الذكر، ولذا قال 
ته الربوبية، واملراد ابلعلة يف قوله إشعارا أبهنا العلة لوجوهبا الدليل الدال على وجوهبا، وقوله مث بني ربوبي

اخل إشارة إىل قوله الذي خلقكم اخل وهو وصف للرب مبني له ومثبت له بطريق الربهان، وما حيتاجون 
أي يف تعيشهم وحياهتم من الرزق واألمور الضرورية كامللبس واملسكن واملأكل واملشرب  إليه يف معاشهم

وهو إشارة إىل قوله الذي جعل لكم األرض! فراشا اخل واملقلة بزنة اسم الفاعل من اتله إذا محله هي 
ال من  فاألرض ألهنم عليها وهي حتملهم واملظلة بزنته من قوهلم أظله إذا جعل عليه ظلة وهي كالسق
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أظل مبع ى أقبل ودان كأنه ألقى ظله عليه كما توهم ألنه مع ى جمازي ال يلت! جتأ إليه مع ظهور احلقيقة 
 وهي مبينة يف اللغة واالسنعمال واملراد هبا السماء وقد

شاع هذا حىت صار حقيقة فيهما، ويف احلديث أي أرض تقلين ومساء تظلين وقوله واملطاعم اخل إشارة 
ضمنه قوله وأنزل من السماء ماء اخل وأدخل املشرب يف املطعم فإنه يشمله كما يف قوله ومن مل إىل ما ت

يطعمه فإنه مين، وقوله فإن الثمرة أعم اخل إشارة إىل ما قاله الراغب من أن الثمرة ما حيمله الشجر مث 
لعلم العمل ا عم لكل ما يكتسب ويستفاد حىت قيل لكل نفع يصدر عن شيء هو مثرته، فيقال مثرة

فيشمل كل رزق من مكل ومثرب وملبس سواء كان من النبات كالقطن والكتان أم ال. قوله: )مث ملا  
 (1)كانت هذه". 

 

 "ومنها:-77 .179

 ومناخ انزلة كفيت+وفارس هنلت فتايت من مطاه وعلت

 واذا العذارى ابلدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت

 من قمع العشار اجللت دارت أبرزاق العفاة مغالق تبدين

وهي قصيدة مشهورة ذكر بعضها يف احلماسة. قال املرزوقي: أنه عدد خصال اخلي! اجملموعة فيه بعد 
أن نبه على أنه ال يقوم مقامه أحد، والعذارى مجع عذراء وهي البك! وأصلها عذاري بتشديد الياء 

الياءين  فيقاال سرابيل مث حذفت إحدى فالياء األوىل مبدلة من املدة قبل اهلمزة كما تبدل يف سرابل
وقلبت الكسرة فتحة ختفيفا فانقلبت الياء ألفا يقول: إذا أبكاد الساء صربن على دخان الناو حىت صار  
ح كالقناع لوجهها لتأثري الربد فيها ومل تصرب على إدرال! القدور بعد هتيئتها ونصبها فسوت يف امللة بفت

نفسها به مال اللحم لتمكن احلاجة والضر منها وال جداب الزمان واشتداد  امليم وهي الرماد قدر ما تعلل
السنة على أهلها أحسنت وجوالبما إذا يف البيت بعده وخ  العذارى ابلذكر لفرط حيائهن وشدة 
انقباضهن ولتصوهنن عن كثري م  يبتذل فيه غريهن وجعل نصب القدور مفعول استعجلت على اجملاز 

كودال املراد استعجلت غريها بنصب القدور أو يف نصبها فحذف وتقنعت من القناع والسعة وجيوز أن ي
وهو ما يسرت؟ الرأس، ومل! ف فعل ماض من امللة ابلفتح ومعناه ظاهر، وقد قرره يف الكش! ، مبا ال 

ب! ثمزيد عل! ميا والشاهد يف قوله تقنعت إبفراد ضمري العذارى واستشهد له دون اجلمع ألنه احملتاج لإل
 الال

جلري ذلك على الظاهر كما أشار إليه واإلفراد على أتويل اجلماعة واملع ى مجاعة أزواج مطهرة ألن أكثر 
خصوصا يف مجع العاقالت القلة أو الكثرة فعلن وحنوه ومجاعة لفظ مفرد وان كان معناه اجلمع. قوله: 
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يد بن رات ويف الكشاف وقرأ ز )ومطهرة بتشديد الطاء اخل( معطوف على مطهرات يف قوله وقرى مطه
علي مطهرات وقرأ عبيد بن عمري مطهرة مبع ى متطهرة، ويف كالم بعض العرب ما أحوجين إىل بيت هللا 
فأطهر به أطهرة أي فأتطهر به تطهرة فهو يف هذه القراءة بتشديد الطاء املفتوحة وبعدها هاء مكسورة 

لما لطاء بعد قلبها والفعل أطهر وأصله تطهر فمشددة أيضا وأصله متطهرة فأدغمت الطاء فيه يف ا
أدغمت التاء يف الطاء اجتلبت مهزة الوصل واملصدر اطهرة بفتح الطاء وضم اهلاء املشددتني وأصله 
تطهرة فأدغم واجتلبت له مهزة الوصل وهو معروف يف كتب الصرف. قوله: )والزوج يقال للذكر واألنثى 

هلما معا واملراد األول واألفصح ما ذكر ويقال: زوجة يف الناس يف اخل( ويكون أيضا ألحد املزدوجني و 
لغة قليلة، وقوله أبلغ من البالغة ال من املبالغة وان صح وهو دفع ملا يلوح يف ابدي النظر من أن تلك 
 ةأبلغ منها إلشعارها أبن الطهارة ذاتية ال بفعل الغري ألن املطهر هو هللا وال يكون ذلك إال خبلق الطهار 

 العظيمة وما يفعله العظيم عظيم كما قيل:

 على قدر أهل العزم أتيت العزائم

 قوله: )فإن قيل اخل( يعين أنه يكفي يف صحة اإلطالق االشرتاك يف بعض الصفات ولو

يف الصورة فإهنا من الصفات أيضا وقد قيل: عليه أنه مبين على أن فقد فوائد الشيء ولوازمه تستلزم 
 ملجه له والقول أبن تسمية نعم اجلنة أبمساء نعم الدنيا على سبيل اجملاز واالستعارة رفع حقيقته وال و 

من أهل اللغة والعربية وقوله ال تشاركها يف متام حقيقتها غري مسلم أيضا مع أنه خمالف ملا  يقل به أحد
ن إطالق اسم أقدمه من قوله إن التشابه بينهما حاصل يف الصورة اليت هي مناط االسم فإنه صريح يف 

الثمار على أمثاهلا من الفواكه املطعومة حقيقة وهذا خمالف له وقد وقع ما يشبه هذا لبعضهم حيث 
قال: اعلم أن أمور اآلخرة ليست كما يزعم اجلهال فأنكر عليه غاية النكري حىت جرهم ذلك إىل التكفري 

بشر ال شبهة فيه كما أشار إليه سيد ال)قلت( كون أمور اآلخرة ليست كأمور الدنيا من مجيع الوجوه مما 
صلى هللا عليه وسلم بقوله: " ما ال عني رأت وال أذن مسعت( مث إنه إذا أشبه شيء شيئا حبسب الصورة 

 واملنافع إال أن بينه وبيته

تفاوات عظيما يف اللذة واجلرم والبقاء وغري ذلك فإذا رآه من مل يره قبله ومل يعرف له امسا فأطلق عليه 
اسم ما يشاهبه قبل أن يعرف التفاوت حق معرفته هل يقال إن ذلك اإلطالق حقيقة نظرا للصورة 

 (1)وظاهر احلال أم ال نظرا للواقع، فالظاهر أنه حقيقة عند". 
 

ن املعاينة جبامع الظهور فيهما، وقال الراغب رمحه هللا: أنه يقال لظهور الشيء "جتوز به ع-78 .180
إبفراط حاسة البصر أو حاسة السمع إما للبصر فنحو رأيته جهارا وأران هللا جهرة واما للسمع فكقوله 
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عول فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا كان حاال من الفاعل فمعناه معاينني وإذا كان من امل
فمعناه ظاهر. قوله: )وقرئ جهرة ابلفتح( أي بفتح اهلاء قال ابن جين: يف احملتسب قرأ سهل بن شعيب 
السهمي جهرة وزهرة يف كل موضحع حمركا ومذهب أصحابنا يف كل حرف حلق ساكن بعد فتح ال 

ريك الثاين لكونه حيرك إال على أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر، ومذهب الكوفيني أنه جيوز حت
حرفا حلقيا قياسا مطردا كالبحر والبحر وما أرى احلق إال معهم وكذا مسعته من عقيل ومسعت الشجري 
يقول: إات حمموم بفتح احلاء وقالوا اللحم يريدون اللحم وقالوا: سار حنوه بفتح احلاء ولو كانت الفتحة 

ة فيه محه هللا على األول فإنه يقتضي أنه لغأصلية ما صحت الالم أصال انتهى. وظاهر كالم املصنف ر 
ال قياس وقوله: فتكون حاال أي من الفاعل. قوله: )والقائلون هم السبعون اخل( وفيه قوالن ذكرمها 
اإلمام. األول أن هذا كان بعد أن كلف عبدة العجل ابلقتل بعد رجوع موسى عليه الصالة والسالم 

وبة م سبعني خرجوا معه إىل الطور، والثاين أنه كان بعد القتل وتمن الطور وحتريق عجلهم وقد اختار منه
بين إسرائيل وقد أمره هللا أن أييت بسبعني رجال معه فلما ذهبوا معه قالوا له ذلك وما يف شرح املقاصد 

وصا من أئمة املفسرين لكن قوله لن نؤمن صريح فيه خص مل يقل به أحدمن أن القائلني ليسوا مؤمنني 
دوا فسري الثاين فتأمل واختلفوا يف سبب اختيارهم ووقته فقيل: كان حني خرج إىل امليقات ليشاهعلى الت

 ما هو عليه وخيربوا به وهذا هو

امليقات األول، وقيل: إنه اختارهم بعد األول ليعتذروا من ذلك وكالم املصنف رمحه هللا جممل فيه. قوله: 
بل  ال يليق وجعل الرؤية مستحيلة ال ألهنا يف ذاهتا كذلك )لفرط العناد والتعنت اخل( التعنت سؤال ما

ألهنم طلبوها من جهة على ما اعتادوا إبحاطة البصر وهو مستحيل وهو رد للمعتزلة يف استدالهلم هبذه 
اآلية على استحالة الرؤية مطلقا ويدل على ذلك عقاهبم وقوهلم اإلتيان بلن لتقوية النفي وأتكيد ولو 

 تنظرون مبع ى تنظرون إىل اجلهات لرتوة لريب هذا تربية اتمة. قوله: )فإهنم ظنوا أن هللا جعل مع ى وأنتم
اخل( هذا رد على املعتزلة إذ استدلوا هبا على استحالة الرؤية للتكفري بطلبها ألن التكفري ليس هلذا بل 

 الدنيا لبعض واقعة يف ملا يف طلبها من اإلشعار ابلتجسيم وتعليقهم اإلميان مبا ال يكون وكون الرؤية
األنبياء عليهم الصالة والسالم كما يف املعراج مذهب كثري من السلف، واخلالف يف الوقوع واإلمكان 
مبسوط يف الكالم وقد مر تفسري الصاعقة وأهنا قصفة شديدة وتطلق على النار اليت معها وأما إطالقها 

م من مير بقربك وال تراه وقوله: ما أصابكعلى جنود املالئكة عليهم السالم فجازوا احلسيس صوت 
تقدير للمفعول، وما أصاهبم هو الصاعقة فعلى املع ى األول هي مرئية وعلى غريه املرئي أثرها من 
مقدمات اهلالك وبسبب الصاعقة متعلق مبوتكم والبعث كما يطلق على اإلحياء يطلق على إيقاظ 

ة البعث اخل( يعين املراد ابلنعمة اإلحياء أو نعمة النائم وارسال الشخ  فلذلك قيدها. قوله: )نعم
اإلميان اليت كفروها بقوهلم لن نؤمن اخل وما معطوف على نعمة أو البعث وقوله: ملا اخل إشارة إىل أنه 
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 على الثاين تعليل ألخذ الصاعقة ويصح تعلقه ابألول ابلتأويل. قوله: )يف التيه اخل )ألهنم ملا أمروا بقتال
امتنعوا واتلوا اذهب أنت وربك فقاتال ابتالهم هللا ابلتيه أربعني سنة كما سيأيت ولكن لطف اجلبارين و 

هللا هبم إبظالل الغمام واملن والسلوى والرتجنبني ابلتاء الفوقية املثناة والراء املهملة واجليم والباء املوحدة 
 ر املصون أنهض النبات ويف الدوالياء والنون لفظ يوانين استعمله األطباء وفسرو. بطل يقع على بع

يقال: طرجنبني ابلطاء، والسماين بضم السني وختفيف امليم والنون والقصر واحده مساانة أو يستوي فيه 
الواحد واجلمع طائر معروف وقيل: السلوى ضرب من العسل وقال ابن عطية: أنه غل  وخطئ فيه 

رادة إىل الطلوع أي طلوع الشمس. قوله: )على إألنه ورد يف شهر العرب ون  عليه أئمة اللغة، وقوله: 
 (1)القول اخل( أي قلنا هلم كلوا اخل ووجه االختصار أنه ملا قصر مع ى الظلم على". 

 

[ 187"حيث ال ميكن أن يكون لل  ل حنو: }فاآلن ابشروهن{ ]سورة البقرة، اآلية: -79 .181
 إذ األمر ن  يف االستقبال وادعى بضهم إعرابه لقوله:

 يأليئ مل يتغريا كأهنما

يريد من اآلن فجره وهر حيتمل البناء على الكسر وهو معرفة لتضمنه مع ى أل التعريفية كسحر ولذا بين 
وأما املذكورة فهي زائدة وفيه قول آخر والكالم مبسوط فيه يف العربية، وقوله: أي حبقيقة وصف البقرة 

ملقابل البيان التام الذي حتققنا به البقرة ال اأي أن احلق هنا مبع ى احلقيقة وهي إما حقيقة الوصف و 
للباطل حىت يتضمن أن ما جاء به جتل كان ابطال أو حقيقة البقرة نفسها لبيان مشخصاهتا، وقال أبو 
حيان رمحه هللا: جئت مبع ى نطقت ابحلق الذي ال إشكال فيه وقيل احلق مبع ى األمر املقضي أو الالزم 

التقريري إشارة إىل استبطائه وانتظارهم له، وهذه مع إثبات واو قالوا وحذفها   وقراءة مد اآلن ابالستفهام
كما يف البحر. قوله: )فيه اختصار اخل( قيل: إهنا فاء فصيحة عاطفة على حمذوف مثل فضرب 
فانفجرت، ورد أبن االختصار لظهور املراد ال إلنباء الفاء عنه ولذا قيل: فيه اختصار، ومل يقل يتعلق 

ف إشارة إىل أنه ليس من قبيل الفاء الفصيحة ألن شرطها أن يكون احملذوف سببا للمذكور مبحذو 
والتحصيل ليس سببأ للذبح بل األمر به وليس بشيء ألنه متوقف عليه ومثله يعد من األسباب وال 

لتعبري اينافيه كون األمر سببا آخر وهو ظاهر. قوله: )لتطويلهم وكثرة مراجعاهتم اخل )إشارة إىل نكتة 
بكاد هنا، والع! سجلة بكسر العني وسكون اجليم الفتية من البقر والغيضة ابلغني والضاد املعجمتني 
مرعى واسع فيه أشجار، وقوله: اليتيم وأمه هو الصحيح ووقع يف حبضها حتريفات تكلف بعضهم 

، ويكرب! فتح اهلتوجيهها ما ال حاجة إليه وملء جلدها وقع يف نسخة مسكها بفتح فسكون وهو مبعن
الباء يف السن، وشبت صارت شابة. قوله: )وكاد من أفعال املقاربة اخل( كاد موضوعة! قاربة ائخرب على 
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سبيل حصول القرب ال على رجاث وهو حنر حمض بقرب خربها وخربها ال يكون إال مضارعا إال على 
 احلال لتأكيد القرب واختلف فيها

د ألن في إثبات وأنه إذا قيل: كاد زيد خيرج فمعناه ما خرج وهو فاسفقيل: هي يف اإلثبات نفي ويف الن
معناها مقاربة اخلروج وهو مثبت وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن مدلوله، ولو صح ما قاله لكان قارب 

ل على وقيل: هي يف اإلثبات إثبات ويف النفي املاضي إثبات ويف املستقب ومل يقل به أحدوحنوه كذلك 
ال متسكا هبذه اآلية، ورد أبن املع ى وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا وفعلهم بعد ذلك مستفاد قياس األفع

من قوله فذحبوها فالصحيح أهنا يف اإلثبات والنفي كغريها من األفعال، وللشيخ عبد القاهر هنا كالم 
( قيل: فيه إشكال ألن لطيف سيأيت تفصيله يف سورة النور. فوله: )وال ينايف قوله وما كادوا يفعلون اخل

الظاهر أن قوله وما كادوا يفعلون حال من فاعل فذحبوها فتجب مقارنة مضمونة ملضمون العامل فال 
يصح القول ابختالف وقتيهما، واجلواب أهنم صرحوا أبنه قد يقيد ابملاضي فإن كان مثبتا قرن بقد لتقربه 

عدم  لنفي فيفيد املقارنة، وهذا ال يدفع السؤال ألنمنه وإن كان منفيا مل يقرن هبا ألن األصل استمرار ا
مقاربة الفعل ال يتصور مقارنته للفعل هنا فال حمصل ملا ذكره سوى التطويل بال طائل فالذي ينبغي أن 
يعول عليه أن قوهلم مل يكد يفعل كذا كناية عن تعسره وثقله عليهم وتربمهم به كما يدل عليه كثرة 

ستمر ابق قال ابن مالك رمحه هللا يف شرح التسهيل: قد يقول القائل مل يكد سؤاهلم ومراجعتهم وهو م
زيد يفعل ومراده أنه فعل بعسر ال بسهولة وهو خالف الظاهر الذي وضمع له اللفظ ويف التسهيل، 
وأتيت كاد إعالما بوقوع الفعل عسريا ولبعضهم هنا كالم حمتل طويل الذيل. قوله: )خطاب اجلمع لوقوع 

فيهم اخل( وإذ قتلتم نفسا معطوف على إذ قال موسى ونفسا مبع ى شخصا حقيقة، وقيل: إنه القتل 
جمازا وبتقدير ذا نفس واسم املقتول عاميل بن شراحيل وقوله: لوجود القتل فيهم إشارة إىل أنه جماز 

ويقول } حيث أسند إىل الكل ما صدر من البعض كما صرح به الزخمشرقي يف سورة مرمي يف قوله تعاىل:
[ قال ملا كانت هذه املقالة موجودة 66اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا{ ]سورة مرمي، اآلية: 

فيمن هو من جنسهم صح إسنادها إىل مجيعهم كما يقولون بنو فالن قتلوا فالان وإمنا القاتل رجل منهم 
 (1)لكن قال بعضهم: ال حيسن إسناد فعل أو قول صدر عن البعض إىل الكل". 

 

"فإن منعتم اخل بيان الرتباط اآلية مبا قبلها وأورد عليه أنه يقتضي أهنا من تتمة الكالم -80 .182
فيمن منع املساجد وهو قول ضعيف والذي وردت به األحاديث أهنا نزلت مستقلة بسبب آخر اختلفت 

بب آخر ال س فيه الرواايت على سمسة أوجه ذكرت يف أسباب النزول، وفيه نظر ألهنا وان كان لنزوهلا
 مينع ذكر مناسبتها ملا قبلها وفرق بني املناسبة وسبب النزول.

                                         
 2/182حاشيه الشهاب علي تفسري البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي  (1)



205 

 

قوله: )فقد جعلت لكم األرض مسجدا( هكذا يف احلديث الصحيح: " جعلت يل األرض مسجدا 
وطهورا( . قال القاضي عياض رمحه هللا هذا من خصائ  هذه األمة ألن من قبلنا كانوا ال يصلون إال 

طهارته وحنن خصحصنا جبواز الصالة يف مجيع األرض إال ما تيقنا جناسته، وقال يف موضع يتيقنون 
القرطيب رمحه هللا. هذا مما خ  هللا به نبيهء! فه وكانت األنبياء عليهم الصالة والسالم قبل إمنا أبيحت 

هر من اهلم الصالة يف مواضع خمصوصة كالبيع والكنائس وقال الزركشي رمحه هللا يف كتاب املساجد الظ
نظمهما يف قرن ما قال بعض شراح البخاري إن املخصوص به اجملموع وهو ابختصاص أحد جزأيه وهو  
كون األرض طهورا وأما كوهنا مسجدا فلم أيت يف أثر أنه منع منه غريه وقد كان عيسى عليه الصالة 

جعلت يل  قالوالسالم يسيح يف األرض! ويصلي حيث أدركته الصالة فكأنه عليه الصالة والسالم 
األرض مسجدا وطهورا وجعلت لغريي مسجدا إال طهورا، ولك أن تقول إن غريه عليه الصالة والسالم 
مل يبح له الصالة يف غري البيع والكنائس من غري ضرورة فال يرد صالة عيسى عليه الصالة والسالم يف 

قع بعده لى سبيل الفرض وقد و أسفاره، وقوله: إن تصلوا يف املسجد احلرام أو األقصى ذكر األقصى ع
صلى هللا عليه وسلم فهو من اإلخبار ابملغيبات وقيل األوىل االقتصار على املسجد احلرام وال وجه لذكر 
األقصى. قوله: )ففي أي مكان اخل( يعين أن أينما ظرف الزم الظرفية وليس مفعول تولوا فيكون مبع ى 

 ه للقبلة فيحملأيف جهة تولوا حىت يكون منافيا لوجوب التوج

على صالة املسافر على الراحلة أو على من اشتبهت عليه القبلة وأن تولوا منزل منزلة الالزم فال حيتاج 
إىل حذف مفعوليه وتقدير فأينما تولوا وجوهكم شطر املسجد احلرام، والتولية الصرف من جهة إىل 

ا للتوجه إما مبع ى جهته اليت ارتضاه أخرى ومث مبين على الفتح اسم إشارة للمكان كهناك، ووجه هللا
إليها وأمر هبا وهي القبلة أو مبع ى ذاته كما مر أي فهو حاضر مطلع على عبادتكم وإمنا أول بذلك 
لتنزهه عن املكان واجلهة وقوله: فإحاطته ابألشياء أي بقدرته أو برمحته فإسناد السعة إليه جماز مبع ى 

ن كلها الربطة مبا قبله. قوله: )وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما اإلحاطة املذكورة وقوله يف األماك
أهنا نزلت يف صالة املسافر على الراحلة( وأينما ظرف كما يف الوجه الذي قبله واملع ى يف أي مكان 
فعلتم أي تولية ألن حذف املفعول به يفيد العموم ال أن املع ى إىل أي جهة تولوا وأينما مفعول به على 

 القول من أهل العربية كما صرح به النحرير وكذا يف مل يقل به أحداع يف االستعمال كما توهم فإنه ما ش
اآلخر يف أهنا يف حق من اشتبهت عليه القبلة فيصلي إىل أي جهة أدى إليها اجتهاده واملسألة مع لزوم 

ال نه إذا   لنسخ القبلة ظاهراإلعادة وعدمها مفصلة يف الفروع، واملراد ابلتدارك اإلعادة وكوهنا توطئة 
كان حميطا بكل جهة فله أن يرتضي ما شاء منها وتبديل التوجيه إليه يدل على أنه ليس يف جهة إذ 
لو كان لوجب التوجه هلا، وقيل: هذا أصح األقوال ألنه روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أهنا نزلت 

( يف عليها " وفيه نظر. قوله: )نزلت ملا قال اليهود خلملا قال اليهود: " ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا 
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بعض احلواشي فالضمري راجع إىل الثالثة لسبق ذكرهم وال تقل مل يسبق ذكر املشركني كما قال الذين 
ال يعلمون، وقرأ اجلمهور ابلواو وقرأ ابن عامر برتكها على االستئناف واستحسنوا عطفها على اجلملة 

ة وه املذكورة هنا، وإمنا قال على مفهوم قوله: ومن أظلم ألهنا استفهامية إنشائية امسياليت قبلها لبعد الوج
وهذه خربية فأشار إىل أهنا مؤولة بفعلية خربية أي ظلم الذين منعوا ظلما عظيما وقالوا أيضا اختذ هللا 

يضا ولذا أ ولدا فإن االستفهام ليس مقصودا حقيقته ومنه علم وجه عطف تلك اجلملة على ما قبلها
حسن ترك الواو ولو جعله من عطف القصة مل حيتج إىل أتويل كما مر واالستئناف بياين كأنه قيل: 

 بعدما عدد من

 (1)تبائحهم هل انقطع خي  إسهاهبم يف االفرتاء على هللا". 
 

"كأنه أراد وقت واحد من األول وهو وقت اثلثها، وأنت خبري أبن تركيب عديله توصيفي -81 .183
إضافيا خالف الظاهر كما ال خيفى، والظاهر يف توجيه كالمه هو أنه أراد والثالثة األخرية يف فجعله 

وقت واحد هو وقت اثلث األول أعين وقت السؤال عن اخلمر وامليسر كما هو الواقع على ما ذكره 
عويال تاملفسرون، فقوله يف وقت واحد وإن كان عاما حبسب املفهوم لكنه أراد به ذلك الفرد اخلاص 

على الواقع واعتمادا على ظهور املراد كما هو دأبه يف أمثاله وإن كان صاحب الكشاف مل يعتمد عليه 
ونصب قرينة واضحة دالة على أن املراد ابلوقت الواحد ما ذكرانه حيث قال كأنه قيل: جيمعون اخل كما 

ة مباين أي وقت الثالثة األخري  ال خيفى، ومن البني أنه ال داللة يف كالمه على أن ذلك الوقت الواحد
 لكل واحد من أوقات األول حىت ال ميكن محله عليه، وقوله:

مث هبا ثالاث للرتاخي يف الذكر دون الوقت على أنه ميكن أن يقال: إن يف قوله فلذلك ذكرها أي ذكر 
بني ما هو عطف و الثالثة األخرية حبرف اجلمع إشارة إىل ما ذكره ألن ذكر أوهلا حبرف يفيد اجلمع بينه 

عليه يقتضي وحدة وقتهما واال لكاان سؤالني مبتدأين كما ال خيفى )أقول( هذا الذي حناه هذا القائل 
[ 215مأخوذ من قول العالمة يف شرح الكشاف يعين: }يسألونك ماذا ينفقون{ ]سورة البقرة، اآلية: 

ك عن اخلمر وامليسر{ ]سورة [ }يسألون217}يسألونك عن الشهر احلرام{ ]سورة البقرة، اآلية: 
[ 220[ }ويسألونك ماذا ينفقون{ }ويسألونك عن اليتامى{ ]سورة البقرة، اآلية: 219البقرة، اآلية: 

ويسألونك عن احمليض فالثالثة األخرية اليت فيها الواو مجعت مع األخري مما ليس فيه الواو وهو قوله: 
بني  ة ومجعت بني األربعة فلذلك قال جيمعون لكيسألونك عن اخلمر وامليسر فقد فرقت بني الثالث

السؤال عن اخلمر وامليسر اخل ومل يرتضه الشارح النحرير، وأشار إىل أن السؤال عليه ابق مل يندفع. مث 
اعلم أنه ال غبار على كالم الكشاف ألنه سأل عن العطف ثالث مرات والعطف إذا ثلث بني اجلمل 
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أربعا فكيف يقال: إنه وهم وأما كالم املصنف رمحه هللا فإنه صرح اقتضى أربع مجل ضرورة وقد عدها 
ابحتاد الوقت يف ثالثة فورد السؤال عليه فلعله مل ير أن العاطف األول عاطف على اثلث الثالثة بل 
عطف جمموع األسئلة املتحدة الوقت على األسئلة املختلفة فيه عطف القصة على القصة، أو يقال: 

ال عن اإلنفاق قد تقدم فلم بعده معها واألول أوىل وما ذكره هؤالء تكلف ال طائل إنه الحظ أن السؤ 
حتته ولذا مل يلتفت إىل هذا السؤال املدقق يف الكشف مع تشنيع صاحب االنتصاف فتأمل. مث إن وجه 

رف صالعطف والرتك ما يف االنتصاف، وهو أن أول املعطوفات عني األول يف اجملردة لكنه أوال أجيب ابمل
األهم وان كان املسؤول عنه املنفق مث أعيد ليذكر املسؤول عنه صرحيا وهو العفو الفاضل عن حاجته 
فتعني عطفه لريتب  ابألول، والسؤال عن اليتامى ملا كان له مناسبة مع النفقة ابعتبار أهنم إذا خالطوهم 

يض ألنه تامى انسب ذكر اعتزال احلأنفقوا عليهم عطفه على ما قبله، وملا كانوا اعتزلوا عن خمالطة الي
هو الالئق ابالعتزال فلذا عطفه الرتباطه مبا قبله، وإذا نظرت إىل األسئلة األول وجدت بينها كمال 
املناسبة إذ املسؤول عنه النفقة والقتال واخلمر فذكرت مرسلة متعاطفة وهذا من بدائع البيان، فإن قيل: 

ما وجهه إذ يكفي فيه اجتماع اجلمل يف الوقوع مع وجود  الوجه الذي ذكره املصنف تبعا للكشاف
اجلامع سواء كانت يف وقت واحد أوال مع أن الواو العاطفة ال تفيد املعية وكون احتاد الوقت يقتضي 

تدأ من أهل املعاين، قيل: املراد أنه ملا كان كل منها سؤاال مب مل يقل به أحدالعطف وعدمه يقتضي تركه 
خر وال مقارنة معه مل يقصد إىل مجعها بل أخرب عن كل على حدة بل جيوز أن يكون من غري تعلق ابآل

اإلخبار عن هذا قبل وقوع اآلخر خبالف السؤاالت األخر حيث وقعت يف وقت واحد عرفا كشهر  
كذا ويوم كذا مثال فقصد إىل مجعها وهذا عندي ال يسمن وال يغين من جوع فال بد من حتقيقه على 

 له يتيسر هلاوجه آخر ولع

وقوله: نفرة أي ألجل النفرة، وقوله: إشعارا أبنه العلة أي علة املنع منه أنه مؤذ ملوث ينفر عنه الطبع. 
قوله: )تكيد للحكم وبيان لغايته اخل )ألن غايته االغتسال مطلقا يف مذهب املصنف رمحه هللا فلما أفاد 

طف وإن د التأكيد، وما قيل: من أن التأكيد ال يعبيان غاية مل تعلم مما قبله صح عطفه ألنه ليس جملر 
 (1)الغاية معلومة مما قبله وهم وفسروا التطهري ابلغسل ألنه مع ى شريئ مناسب لصيغة". 

 

"جائز دون بيان التخصي  عتد أكثر احلنفية، واألمر لو كان لإلابحة ال يلغو معه طاب -82 .184
ور، أبيح هنا ألن مناط الفائدة القيد وهو العدد املذك إذا كان مبع ى حل ألنه يصري املع ى أبيح لكم ما

 وقيل: إنه للوجوب أي وجوب االقتصار على هذا العدد، وقوله: أن يتحرج من الذنوب أي يبعد وخيرج

منها يقال حترج إذا فعل ما خيرج به من اإلمث واحلرج وقوله: }فخافوا{ اخل مل يقل لقبحها كما يف 
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والقول ابحلسن والقبح العقليني وان احتمل الشرعي، والوجه الثالث أبعدها، الكشاف إليهامه االعتزال 
ولذا أخره ولكن قرينة احلال توضح ربطه كما أشار إليه، وفظريه ما إذا داوم على الصالة من ال يزكي 
يقول له إن خفت اإلمث من ترك الصالة فخف ترك الزكاة، ويتامى مجع يتيمة، وأصله يتائم، وال كالم 

 ه وتركه املصنف رمحه هللا هنا اكتفاء مبا مر.في

 قوله: )وإمنا عرب عنهن مبا ذهااب إىل الصفة اخل( ما ختت  أو تغلب يف غري العقالء،

وهو فيما إذا أريد الذات أما إذا أريد الوصف فال كما تقول ما زيد يف االستفهام، أي أفاضل أم كرمي 
للثيم وحنو.، كما ذهب إليه العالمة والسكاكي وغريمها وان وكرم ما شئت من الرجال، يعين الكرمي أو ا

أنكره بعضهم واملراد ابلوصف هنا ما أريد مث من البكر والثيب، أو ما ال حرج وال تضييق يف تزوجها، 
وقد خفي مع ى الذهاب إىل مع ى الصفة هنا على من قال: املراد الوصف املأخوذ من املذكور بعدما إذ 

ب، وهو صادق على العاقل وغريه، والسؤال ال يسق  به وقوله: }أو ما ملكت مع ى ما طاب الطي
أميانكم{ ذهااب للوصف ولكون اململوك لبيعه وشرائه، واملبيع كثره ما ال يعقل كان التعبري مبا فيه أظهر، 
وقوله: وقرئ }تقسطوا{ اخل قس  يقس  قسوطا جار ومنه قوله تعاىل: }وأما القاسطون فكانوا جلهنم 

ا[ وأقس  يقس  ضده مبع ى عدل ومنه قوله تعاىل: }إن هللا حيب  5حطبا{ ]سورة اجلن، اآلية: 
[ فإن قرئ من الثالثي فال مزيدة وهو ظاهر. قوله: )معدولة عن 42املقسطني{ ]سورة املائدة، اآلية: 

نعها م أعداد مكررة اخل( هذه الصيغ ممنوعة من الصرف على الصحيح وجوز الفراء صرفها ويف سبب
أقوال. أحدها: مذهب سيبويه واخلليل أنه العدل والوصف، وأورد عليه أن أمساء العدد الوصفية فيها 
عارضة وهي ال متنع الصرف، وأجيب أبهنا وان عرضت يف أصلها فهي نقلت عنها بعد مالحظة 

 الوصف العارض! فكان أصليا يف هذه دون أصلها وفيه نظر.

 عت للعدل والتعريف بنية األلف والالم ولذا مل جتز إضافتهاالثاين: قول الفراء إهنا من

 وال دخول أل عليها.

 الثالث: أهنا معدولة عن اثنني اثنني وثالثة ثالثة فعدلت عن ألفاظ العدد وعن املؤنث

إىل املذكر ففيها عدالن: ومها سببان، والرإبع أنه مكرر العدل ألنه عدل عن لفظ اثنني، ومعنا. ألهنا 
 عمل يف موضح يستعمل فيه إذ ال تلي العوامل وإمنا تقع بعد مجع مع ى إماال تست

خربا أو حاال أو وصفا، وشذ أن تلي العوامل، وأن تضاف وقوله وقيل لتكرير العدل هو مذهب 
 من النحاة، وليس من املذاهب األربعة يف شيء، وأجيب مل يقل به أحدالزخمشري، ورده أبو حيان أبنه 

ولو قال ال  ،مل يقل به أحدأبنه املذهب الرابع، وهو منقول عن ابن السراج، فال وجه لقول أيب حيان 
نظري له صح، وأشار املصنف رمحه هللا لضعفه من غري بيان لوجهه وتكراره خبروجه عن وزنه وافراده بوزن 

رب عن العدل يف املع ى بعدهلا عن تكرارها، وقريب منه ما ذكره النحرير. قوله: آخر مكرر معناه، وع
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)منصوبة على احلال من فاعل طاب( وهو ضمري ما، ويعلم منه جواز احلالية منها، وقد مر أنه ال يباشر 
 العوامل وال يضاف، ومل يسمع من العرب إدخال األلف والالم عليه، كما صرح به أبو حيان رمحه هللا
وخطأ الزخمشري يف قوله: تنكح املث ى والثالث والرابع، ولذا قال النحرير إنه ال بد للزخمشري من إثباته 
واالستشهاد عليه، والقول أبنه غفلة غفلة، وهلذا ذهب بعض النحاة إىل أنه معرفة، فال يكون عنده 

ع ت وذروا اجلمع أي اتركوا اجلمحاال، وقوله: بني هذه األعداد أي بعضها ال جمموعها، واملراد املعدودا
بني النعحماءاحلرائر، واملقنع ما يقنع، ويكتفي به وهو بفتح امليم مصدر، ومبع ى الرضا أريد به املرضي، 
ويستوي فيه الواحد وغريه، فيقال شاهد مقنع وشهود مقنع، وقدم تقدير اختاروا على انكحوا مع أنه 

ب زوبة فتأمل، وقوله: }أو ما ملكت أميانكم{ إشارة إىل أن اخلطااملتبادر مما قبله لداللته على جواز الع
لألحرار ألن العبد ال حيل له أكثر من اثنتني. قوله: )ومعناها اإلذن لكل انكح اخل( قال الزخمشري 

 (1)فإن". 
 

"الكشاف كتابة فقيل: لو مل يذكر الواو هنا ال التبس ابلصفة لشيئا وهذا خمالف ملذهبه -83 .185
 دخال الواو بني الصفة وموصوفها،يف جواز إ

فلذلك جوز هنا إدخال الواو يف املضارع إذا وقع حاال وان خالف النحاة، وقال فخر املشايخ: إنه قد 
[ فإن قيل: مل ال 44جيامع الواو كقوله: }أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم{ ]سورة البقرة، اآلية: 

ال على ملة امسية قيل: ال يستقيم، هذا فيما حنن بصدده إجيوز تقدير وأنتم تنسون أنفسكم فتكون اجل
أ التعسف أبن يقال: أصله وهللا جيعل فيه خريا، مث حذف املبتدأ وأظهر فاعل جيعل ورد أبنه بتقدير املبتد
غايته وقوع املظهر موقع املضمر، إذا قدروا هلل جيعل، وأما االعتذار أبنه أتى ابلواو لئال يلتبس ابلصفة 

بشيء ألنه إذا كان مذهب املصنف امتناع الواو يف احلال وجوازها يف الصفة توكيدا للصوقها كان فليس 
دخول الواو اباللتباس أوىل بعدم االلتباس فتحصل يف املسألة ثالثة مذاهب، منع الدخول على املضارع 

فال وال خيفى أن  إال بتقدير مبتدأ وجوازه مطلقا والتفصيل أبنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام حسن واال
تقدير املبتدأ هنا خالف الظاهر، وما ذكره ال يرفع التعسف، وقوله: أصلح دينا أي من جهة الدين 
ويصح أن يكون دينا مقابل اآلخرة. قوله: )مجع الضمري ألنه اخل( يعين أنه من وضع املفرد مكان اجلمع 

ا، زوج ومها زوجان فشيء آخر غري هذ وهو كثري حيث يراد اجلنس، وعدم التعيني وأما كونه يقال هو
ومن ظنه يدل على أنه موضوع للجمع فقد وهم، وجعل القنطار كناية عن الكثرة وهو ظاهر. قوله: 
)استفهام إنكار وتوبيخ اخل( أشار بقوله: ابهتني إىل أنه مصدر منصوب على احلالية بتأويل الوصف، 

 ن ابلعلة الباعثة كقعدت عن احلرب جبنا يكونوقوله: وحيتمل اخل أي مفعول ألجله، وهو كما يكو 
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ابلعلة الغائية أيضا، وقوله: يبهت بفتح الياء أي حيريه ويدهشه. وقوله: }وآتيتم{ أي آتى أحدكم 
وضمري إحداهن للمضاف إليه مكان. وقوله: )وصل إليها ابملالمسة( بناء على أن تقرير املهر يكون 

ق الصحة اخل( فالعهد جماز عنه ووصفه ابلغلظ لعظمه ويف بذلك ال مبجرد اخللوة. وقوله: )وهو ح
 الكشاف قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة.

 )قلت( بل قالوا:

 صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب

وقوله: )أو ما أوثق هللا فعليه إسناد األخذ إليهن جمازي وقوله عليه الصالة والسالم: " اخذمتوهن " اخل( 
ديث جابر رضي هللا تعاىل عنه بلفظ: " اتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن " أخرجه مسلم من ح

واملراد أبمانة هللا أي بسبب أن جعلهم هللا أمانة عندكم وكلمة هللا أمره أو العقد. قوله: )وإمنا ذكر ما 
وزه ن جدون من اخل( يعين أن ما إذا كانت واقعة على من يعقل فضد من جوزه مطلقا ال كالم وكذا م

إذا أريد مع ى صفة مقصودة منه، وليس املراد ما تضمنه الصلة كما مر وقيل: ما مصدرية واملراد مثل 
نكاح آابئكم أو نكاج آابئكم واملراد منكوحاهتم بتأويله ابملفعول. قوله: )بيان ما نكح الغ )املراد 

نكتة البيان مع والبيان معنوي، و  ابلوجهني املوصولية واملصدرية وظاهره أن من بيانية قبل أو تبعيضية
عدم االحتياج إليه إذا املنكوحات ال يكن إال نساء قيل التعميم. توله: )اس! مناء من املع ى الالرم اخل( 
يعين أن النهي للمستقبل وما قد سلف ماض فكيف يستث ى منه فيل: إن االستثناء متصل ابلتأويل 

 تصل أو منقطع، واملختار أنه متصل ألنه لو مل يدخل فيه الالذي ذكره على إرادة املبالغة فقيل: هو م
حتصل املبالغة املذكورة وسيأيت ما قيل من أنه منقطع، واملع ى لكن ما سلف منه قبل ال تعاقبون وتالمون 

من  لم يقل به أحدفعليه ألن اإلسالم يهدم ما قبله فيثبت به أحكام النسب وغريه وأما التقرير عليه 
رد القول أبهنم أقروا عليه أوال، مث أمروا مبفارقتهن، والزخمشري ذكر هذا التوجيه يف إال ما قد  األئفة، وقد

سلف اآليت وتركه هنا، وقال شراحه إمنا اختاره هناك وتركه هنا ألنه ذيل هنا بقوله: إنه كان فاحشة 
ى هذا التأويل وهو متجه تضفيقتضي أنه غري معفو خبالفه مثة فإنه ذيل بقوله: إنه كان غفورا رحيما، فاق

واملصنف خالفه وأشار إىل وجه املخالفة أبن التذييل لتعليل النهي بقطع النظر عن االستثناء فلم يره 
متجها وفيه نظر. قوله: )أو من اللفظ للمبالغة اخل( يعين أنه من ابب أتكيد الشيء مبا يشبه نقيضه  

ياط{ كقوله تعاىل: }حىت يلج اجلمل يف سم اخل  كما يف بيت النابغة وهو من تعليق الشيء ابحملال
 (1)[ واملعلق على احملال حمال فيقتضي ما ذكر من". 40]سورة األعرأف، اآلية: 
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"من جعله لكل شرعة ألن اخلطاب يعم األمم إذ املع ى لكل أمة ال لكل واحد من أفراد -84 .186
 يكن ذلك االختصاص قيل، األمم فيكون لكل أمة دين خيصه، ولو كان متعبدا بشريعة أخرى مل

واجلواب بعد تسليم داللة الالم على االختصاص احلصري منع املالزمة جلواز أن نكون متعبدين بشريعة 
من قبلنا مع زايدة خصوصيات يف ديننا هبا يكون االختصاص، وفيه أنه ال حاجة يف إفادة احلصر ملا 

ائلني به  تنايف تعبدان بشرع من تبلنا ألن القذكر مع تقدم املتعلق، وأيضا إن اخلصوصيات املذكورة ال
، ولذا مجع على اإلطالق مل يقل به أحديدعون أنه فيما مل يعلم نسخة، وخمالفة ديننا له ال مطلقا إذ 

بني أضراب هذه اآلية وبني ما خيالفها حنو اتبعوا ملة إبراهيم أبن االتباع يف أصول الدين، وحنوها. قوله: 
دين واحد اخل )قيده بذلك ليال مث ما قبله وجوز الزخمشري أن تكون األمة مبع ى امللة )مجاعة متفقة على 

بتقدير مضاف أي ذوي ملة وارتكبه وإن كان خالف الظاهر ألنه أوفق بقوله تعاىل: }لكل جعلنا 
، أ[ واملع ى لو شاء أن جيعلكم أمة جلعلكم لكنه مل يش48منكم شرعة ومنهاجا{ ]سورة العائدة، اآلية: 

وعرب عن ذلك بقوله ليبلوكم أي أراد ليبلوكم، وقدر أراد دون شاء ليصح تعلق الالم به، وتقدير مفعول 
شاء مأخوذا من اجلواب هو املطرد، وأما خالفه فقد رده بعضهم، وقد تقدم بس  الكالم فيه، وأجرب 

الف الشرائع ارة إىل أن اختابهلمز من اجلرب والقهر أفصح من جرب. قوله: )من الشرائع املختلفة اخل( إش
ليس بداء بل حلكم اهلية يقتضيها كل عصر، والزيغ العدول عن احلق، والتفري  يف العمل إمهاله والتقصري 
فيه، وحيازة فضل السبق ألنه يصري سالكا سنة يشرك من بعده يف أجرها، والسابقون السابقون أولئك 

 ميكن قال:املقربون، وقوله انتهازا للفرصة أي اغتنام ما 

 انتهزالفرصة أن الفرصة تصمريأن مل تنتهزها غصه

وقوله: )تعليل األمر الغ )قيل أي لطلبه ال للزومه لظهور أن ليس املع ى أنه يلزمكم االستباق ألجل أن 
مرجعكم إىل هللا بل إين آمركم به، أو أنه واجب عليكم هلذه العلة، وفيه نظر ألنه ال مع ى للوجوب 

ا املانع من اعتباره. قوله: )استئناف فيه ثعليل األمر ابالستباق( أي أنه جواب سؤال سوى اللزوم فم
 مقدر بعد ما قرر أن اختالف الشرائع الختبار املطيع الناظر

للحكمة أو املعتقد أن هلا حكمة، وغريه ممن يتبع هواه فعلة مبادرهتم إىل الطاعة أن مرجعهم إىل اآلمر 
ملن عصى، وقيل إهنا واقعة جواب سؤال مقدر أي كيف يعلم ما فيها من املثيب ملن أطاع املعاقب 

احلكم فأجاب أبنكم سرتجعون إىل هللا وحتشرون إىل دار اجلزاء اليت تنكشف فيها احلقائق، وتتضح 
احلكم فلهذا تضمن الوعد والوعيد وقوله للمبادرين واملقصريت لف، ونشر مرتب. قوله: )ابجلزاء 

ألنباء جماز عن اجملازاة ملا فيها من حتقق ما ذكر. قوله: )عطف على الكتاب اخل( الفاصل( يعين أن ا
وقد مر حتقيق دخول املصدرية على األمر ونون أن احكم فيها الضم والكسر، وأمران اسم مبتدأ وأن 
 احكم خربه، ومن توهم أنه فعل وأن تفسريية فقد أخطأ ألنه كما يف الدر املصون مل يعهد حذف املفسر
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أبن قيل، ولو جعل معطوفا على فاحكم من حيث املع ى، والتكرير إلانطة قوله: }واحذرهم أن يفتنوك{  
كان أحسن، وهو تكلف ألن أن مانعة عن العطف كما يف الكشف واحلديث املذكور أخرجه ابن أيب 

يعين املراد  (حامت، والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس رضي هللا عنهما. قوله: )يعين ذنب التويل اخل
ببعض الذنوب بعض خمصوص، والتعبري به يقتضي أن هلم ذنواب كثرية مذا بعضها، والتعبري ابلبعض 
املبهم لتعظيمه كما أن التنوين يذكر للتعظيم لكونه داال على تبعيض مبهم فكما دل التنوين عليه دل 

عظيم الذي هو ضد ال ويذكر للتلفظ بعض عليه كما يف بيت لبيد، والتعظيم هنا مبع ى عده عظيما مهو 
 التحقري، ولقد تلطف الشاعر يف قوله:

 وأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس

وهو استعارة متليحية ال هتكمية، ومن مل يدقق النظر قال بعض مبع ى كل، وهو من األضداد. قوله: )أو 
 (1)يرتب ( هو من معلقة لبيد املشهورة اليت أوهلا:". 

 

"للعندية كما يقتضيه املقام، وقد يفسر بعلمه وقدرته فإن لكل مقام مقاال. قوله: )وقيل -85 .187
تقديره من عند هللا( قال الفراء: إنه اختار هذا أكثر املفسرين وال جيوز يف العربية أن تقول جئت عند 

خريه، وقوله بسبب وأتزبد وأنت تريد من عند زيد انتهى، واىل ضعفه أشار املصنف رمحه هللا بتمريضه 
مكرهم إشارة إىل أن الباء للسببية وما بعده إىل أهنا للمقابلة كما يف بعثه بكذا، وفسر اهلداية ابلتعريف 
ألن تعريف الطريق داللة. قوله: )فيتسع له ويفسح فيه( ويف نسخة وينفسح وهو مبع ى يتسع أيضا 

ا حتته ح فإنه إذا شرح جسم انبس  وظهر موأصل مع ى الشرح الشق والفتح وهو يقتضي السعة والفس
ولذا قابله ابلضيق هنا والواسع يقبل ما يدخله بسهولة فلذا جعل عبارة عن كونه قابال للحق مفرغا عن 
غريه إذ لو اشتغل به مل يكن متسعا، وهذا على طريق التمثيل والتجوز، فقوله كناية أراد به معناها اللغوي 

فهو بناء على من ال يشرتط فيه إمكان املع ى احلقيقي. قوله: )وإليه أشار  وهو إنه عبارة عن ذلك واال
)ساقه أكثر املفسرين هنا وقد أخرجه الفراييب وابن  1عليه أفضل الصالة والسالم اخل( هذا احلديث )

جرير واحلاكم والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن مسعود رضي هللا عنه يعين أن النبئ صلى هللا عليه 
 م سئل عن مع ى شرح الصدر يف هذه اآلية فذكره واإلانبةوسل

إىل دار اخللود مبع ى امليل إىل ما يقرب من اجلنة والتجايف البعد عن الدنيا، وقوله حبيث ينبو أي ميتنع 
عن قبول احلق، وهو بيان ألنه ضد شرح الصدر، وقوله:( وصفا ابملصدر )أي للمبالغة وكذا ضيقا يف 

عناه شدة الضيق، فإن احلرجة غيضة أشجارها ملتفة حبيث يصعب دخوهلا. قوله:(  أحد وجوهه وأصل م
كأمنا يصعد اخل( فسره ابن عباس رضي هللا عنهما بقوله، فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء 
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فكذلك ال يقدر على أن يدخل اإلميان والتوحيد يف قلبه حىت يدخله وبه يتضح مع ى التشبيه واالمتناع 
ه عادي، وقوله: )مبن يزاول اخل( تفسري لصيغة التفعل إشارة إىل أنه للمزاولة والتكلف، وقوله وقيل في

معناه حمصل األول حماولة ما ال يقدر عليه ومع ى هذا تباعده عن احلق ونبوة عنه، وأصل يصعد ويصاعد 
يها احلالية اء. جوز فيتصعد ويتصا عد فأدغمت التاء يف الصاد من الصعود وهذه اجلملة مستأنفة، وؤ 

أيضا. قوله: )كذلك( جيوز فيه التشبيه كما ذكره املصنف وأن يكون إشارة إىل اجلعل املذكور بعده كما 
مر خقيقه، وقوله العذاب أو اخلذالن فوصف اخلذالن ومغ التوفيق بنقيض ما يوصف به التوفيق من 

 االرجتاس وهو االضطراب، وقوله للتعليلأنه طيب، أو أراد الفعل املؤدي إىل الرجس وهو العذاب من 
ألن سبب خذالهنم وعذاهبم عدم إمياهنم. قوله: )الطريق الذي ارتصاه اخل( يعين إضافة صراط إىل الرب 
إن كانت للتشريف فاملراد به الطريق املرضي وهو يناسب اإلشارة إىل بيان القرآن أو اإلسالم ومستقيما 

بها وعاملها حمذوف وجواب مثل هذا أبوك عطوفا، وان جعلت مبع ى ال عوج فيه حال مؤكدة لصاح
مبع ى الطريق الذي أوجده على مقتضى احلكمة مشل اهلداية واإلضالل ألهنما طريقان للفالح واخلسران 
وهو يناسب جعل اإلشارة إىل ما سبق ومستقيما حال مؤسسة إن أخذ على ظاهره، والعامل اسم 

 ن فسراإلشارة أو ها اليت للتنبيه وا

مبا ذكره املصنف فمؤكدة، وعاملها مقدر كما أشار إليه بتمثيله بقوله: }وهو احلق مصدقا{ ]سورة 
[ واملراد ابلعوج يف قوله ال عوج العوج املعنوي، وقوله مطرد إشارة إىل أن االستقامة 91البقرة، اآلية: 

مل يقل و تكون مقيدة هبذا االعتبار مبع ى االطراد والدوام وال وجه ملا قيل إن كل حال مؤكدة حيتمل أن 
والعامل يف احلال على كل حال مع ى اإلشارة أو التنبيه، وقوله دار هللا إشارة إىل أن السالم  به أحد

امسه تعاىل أضيف إليه للتشريف، أو مبع ى السالمة من املكاره أو دار حتيتهم به فيكون السالم مبع ى 
ا[ . قوله: )يف ضمانه اخل( أي مع ى  0سالم{ ]سورة يوىن، اآلية: التسليم لقوله تعاىل: }حتيتهم فيها 

العندية أنه تكفل هبا تفضال مبقتضى وعده فال يرد عليه إنه تبع الزخمشري فيه وهو على مذهبه يف 
الوجوب على هللا، أو إهنا مدخرة هلم لقوله تعاىل: }فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني{ ]سورة 

[ وفسر أبهنم يف منزلة وضيافته وكرامته وحيتمل أن يكون قوله عند هللا فيما سبق 17ة: السجدة، اآلي
ا[ هبذا املع ى على سبيل التهكم. قوله: )بسبب  24من قوله: }صغار عند هللا{ ]سورة األنعام، اآلية: 

كان مبع ى املتويل   نأعماهلم اخل( يعين الويل إن كان مبع ى املوايل أي احملب أو الناصر فالباء للسببية وا
 (1)فهي". 
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"ملان كانوا يروننا لكثافة أجسامنا، وقد ثبتت رؤيتهم ابألحاديث الصحيحة املشهورة -86 .188
وهي ال تعارض ن  القرآن هنا كما قالوا ألن املنفي فيه رؤيتهم إذا مل يتمثلوا لنا كما أشار إليه املصنف 

لبارز ألنه ال بيله يف قراءة الرفع معطوف عليه ال على ارمحه هللا تعاىل، وهو أتكيد للضمري املسترت، وق
يصح للتأكيد، وجيوز أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب وال حاجة إىل القول أبنه عطف على حمل اسم أن، 
وعلى قراءة النصب فهو عطف على اسم إن والضمري ال يلبس ال للشأن كما يف الكشاف ألنه ال 

يلة، أو الواو واو مع، والقبيل اجلماعة، فإن كانوا من أب واحد فهم قبيصح العطف عليه وال يتبع بتابع، 
ومن البتداء الغاية وحيث ظرف ملكان انتفاء الرؤية ومجلة ال تروهنم يف حمل جر ابإلضافة، ونقل عن 

غريه إال  دمل يقل به أحأيب إسحاق أن حيث موصولة وما بعدها صلة هلا ورده أبو علي الفارسي أبنه 
أنه كاملوصول والصلة وهذه القضية عامة مطلقة ال دائمة فال تدل على ما ذكره املعتزلة. قوله:  أن يريد

)مبا أوجدان بينهم اخل( أي املواالة عبارة عما يتسبب عن هذا إذ ال مواالة بينهم حقيقة، وقوله مقصود 
فذلكة اإلمجال  ا والالقصة أي السابقة على هذه فهي مجلة مستأنفة وجيوز أن يقصد هبا التعليل أيض

كما مر. قوله: )اعتذروا واحتجوا اخل( أعرض عن األول ألنه غين عن الرذ واملراد أعرض! عن التصريح 
برده، واال فقوله إن هللا ال أيمر ابلفحشاء متضمن لرذه ألنه إذا أمر مبحاسن األفعال فكيف يرتك أمره 

نع التقليد، وقال ا قوله فيما سيأيت وعلى الوجهني ميتجملرد اتباع اآلابء فيما هو قبيح عقال فال ينايف هذ
 اإلمام ة مل يذكر جوااب عن حجتهم األوىل ألهنا

إشارة إىل حمض التقليد، وقد تقرر يف املعقول إنه طريقة فاسدة ألن التقليد حاصل يف األداين املتناقضة 
. قوله: )ألن فساده ظاهرا مل يذكره هللافلو كان التقليد حقا لزم القول حبقية األداين املتناقضة فلما كان 

عادته سبحانه وتعاىل جرت اخل( أي عادة هللا جرت على األمر مبحاسنها وهو الالق ابحلكمة املقتضية 
أن ال يتخلف فال يتوهم أنه ال يستلزم نفي أمره ابلفحشاء حىت يتم االستدالل فاألوىل أن يقول وعادته 

يء يعين ال داللة على القبح العقلي ابملع ى املتنازع فيه، وهو كون الش جرت اخل، وقوله: )وال داللة اخل(
متعلق الذم قبل ورود النهي عنه بل مبع ى نفرة الطبع السليم وال نزاع فيه كما حقق يف األصول، وقوله 
 ةوهللا أمران هبا أي أمر آابءان ففيه مضاف مقدر فال يقال الظاهر أمرهم هبا والعدول عن الظاهر إشار 
إىل ادعاء أن أمر آابئهم أمر هلم. قوله: )وعلى الوجهني ميتنع التقليد إذا قام الدليل اخل( أي على تقدير  
كونه جوااب أو جوابني أما على األول فألهنم قلدوهم فيما أمر هللا خبالفه وكذا على الثاين، فال داللة يف 

ن ن امنقلد. قوله: )إنكار يتضمن النهي عاآلية على املنع من التقليد مطلقا، وال على عدم صحة إميا
االفرتاء على هللا تعاىل( ألن االفرتاء تعمد الكذب فإذا أنكر القول من غري علم فإنكار ما علم خالفه 
يثبت ابلطريق األوىل واإلنكار إما مبع ى إنه ال ينبغي ذلك أو مل يكن واألول ظاهر والظاهر املراد منه 

 ية ملن نفى القياس بناء على أن ما يثبت به مظنون ال معلوم، ألنه خمصوصالنهي عنه، وال دليل يف اآل
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من عمومها إبمجاع الصحابة، ومن يعتد به أو بدليل آخر، وقيل املراد ابلعلم ما يشمل الظن وتفصيله 
يف األصول. قوله: )ابلعدل اخل( تفسري للقس  ومنه القسطاس للميزان، وقوله: وتوجهوا إىل عبادته أي 

امة الوجه كناية عن التوجه إليه دون غريه. قوله تعاىل: }وأقيموا وجوهكم{ فيه وجهان فقيل إنه إق
معطوف على األمر الذي ينحل إليه املصدر مع إن أي أبن اقسطوا، واملصدر ينحل إىل املاضي واملضارع 

ل مقدر تمل أن قواألمر كما نقله املعرب، وقول الزمشخري: وقل أقيموا وجوهكم أي اقصدوا عبادته حي
غري امللفوظ به فيكون أقيموا مقوال له، وأن يكون معطوفا على أمر ريب املقول لقل امللفوظ هبا، وقال 

 النحرير: قدره ألنه لو عطف على أمر ريب لكان ظاهره عطف اإلنشاء على اخلرب وان كان

أقيموا وفيه و جمموع أمر ريب و على سبيل احلكاية وأتويل مثله شائع، ولو مل يقدر ال وهم أن مقول قل ه
نظر، وجيوز أن يكون معطوفا على حمذوف تقديره قل اقبلوا وأقيموا، واتل اجلرجاين: األمر معطوف 
على اخلرب، ألن املقصود لفظه، أو ألنه إنشاء مع ى. قوله: )يف وقت كل سجود أو مكانه اخل( يعين أن 

 (1)مسجدا هنا حيتمل أن يكون مكاان أو زماان". 
 

"إلمياهنم قوله فاعلموا إمنا أنزل بعلم هللا، وقوله، ولتنصي  اخل عليه متعلق بتنصي ، -87 .189
، وهذا دليل دمل يقل به أحواملراد هبذا الكالم القرآن ال فوله ال إله إال هللا حىت يقال إعجاز بعض آية 
على عدم االستجابة،  يعهآخر على الوحدانية مركب من السمعي، والعقلي لكنه قيل عليه ال يتوجه به تفر 

وهو املقصود فتأمل، والتهديد وما بعده مبين على تفسريه مبا مز. قوله:( اثبتون على اإلسالم اخل( هذا 
بناء على أن اخلطاب للمسلمني، وقوله مطلقا ابلنسبة إليهم، واىل من دعوهم ملعاونتهم، واىل غريهم من 

ات من عجز من هو يف مرتبتهم أو عرفوه مبا فهموه من أمار  املسلمني ألهنم وإن مل يباشروا املعارضة علم
إعجازه. قوله: )وجيور أن يكون الكل خطااب( أي يف لكم للمشركني، والضمري الغائب يف يستجيبوا ملن 
دعوهم فيعود على من يف من استطعتم، ويكون ذلك من مقوله داخال يف حيز قل، وعلى األول هو 

[ وقوله، وقد 24قوله: }فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا{ ]سورة البقرة، اآلية: من قول هللا للحكم يعجزهم ك
 عرفتم اخل جزم به، ومل يقل وعرفتم عطفا على مل يستجيبوا لداللة استعانتهم املفروضة على ثبوت

م هعجزهم. قوله: )أنه نظم ال يعلمه إال هللا اخل( أي ال حيي  مبا فيه من البطون واملزااي إال هو، وما دعا
إليه من التوحيد يعلم لثبوت نبوته يك! يه! ابملعجزة، وقوله ويف مثل هذا االستفهام أي إالستفهام هبل 
 فإهنا لطلب التصديق، وترتبه ابلفاء على ما قبله يقتضي وجوبه من غري مهلة بشهادة التعبري مبسلمون

ما يف الكشاف ثري إىل ترجيحه كدون تسلمون، والتنبيه املذكور من الفاء يف قوله فهل، وظاهر كالمه ي
ألن الكالم حبسبه ملتثم موافق ملا قبله ألن ضمري اجلمع يف اآلية املتقدمة للكفار، والضمري يف هذه 
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اآلية ضمري اجلمع فليكن للكفار أيضا وألن الكفار أقرب املذكورين فرجوع الضمري إليهم أوىل، وألن 
عله واإلسالم ابلدوام، واخللوص خبالفه على هذا، وميكن ج احلمل على املؤمنني حيتاج إىل أتويل العلم،

راجعا إليهما أبن يكون املراد إجباب الدوام، واخللوص، وزوال العذر عن تركه، وقوله إبحسانه الضمري 
راجع ملن أي من يريد إبحسانه الدنيا أو الرايء، ومل خيلصه لوجه هللا، وإمنا قدر ذلك القتضاء السياق، 

يد ظاهره مل يكن بني الشرط، واجلزاء ارتباط ألنه ليس كل من تلذذ ابلدنيا كذلك. قوله: وألنه لو أر 
)نوصل إليهم جزاء أعماهلم( يعين أن يف الكالم مضافا مقدرا أو األعمال عبارة عن اجلزاء جمازا واألول 

اهر من كالمه ظأوىل ووىف يتعدى بنفسه فتعديه إبىل إما لتضمنه مع ى نوصل أو لكونه جمازا عنه، وال
الثاين ألنه لو أراد األول قال نوصله إليهم، وافيا كما يف الكشاف، وقوله من الصحة اخل إشارة إىل ما 
سيأيت من احتمال من للوجوه اآلتية، وقوله والرايسة هو انظر إىل كونه يف املرائني كما فسره الزخمشري 

أي من ابب  كما قيل، وقوله ونويف ابلتخفيفبقوله فعلت ليقال كذا وكذا، وقد قيل فليس خمالفا له  
 األفعال إبثبات الياء إات على لغة من جيزم املنقوص حبذف احلركة املقدرة كما يف قوله:

 أمل أيتيك واألنباء تنمي

 أو على ما مسع يف كالم العرب إذا كان الشرط ماضيا من عدم جزم اجلزاء إما ألهنا ملا

القاهر  ن العمل يف اجلزاء فتعمل يف حمله دون لفظه، ونقل عن عبدمل تعمل يف الشرط القريب ضعفت ع
أهنا ال تعمل فيه أصال لضعفها، والذي نقله املعرب أن للنحاة فيه مذهبني منهم من قال إنه يف نية 
التقدمي، ومنهم من قال إنه على تقدير الفاء، وميكن أن يرد ذلك إىل هذا، وليس خمصوصا مبا إذا كان 

على الصحيح وأما قراءة اجلزم فظاهرة وما نقل عن الفراء من أن كان زائدة فيها كأنه أراد الشرط كان 
 أهنا غري الزمة يف املع ى فقدر إقحامها ليكون الشرط

مضارعا يف املع ى فيقتضي جوااب جمزوما فال يرد عليه أنه غري صحيح للزوم أن يقال يرد ابجلزم ويف 
أن ما سبيله أن ال يفعل األعلى وجه القرية ال جيوز أخذ األجرة عليه األحكام أن هذه اآلية تدل على 

ألن األجرة من حظوظ الدنيا فمىت أخذ عليه األجرة خرج من أن يكون قربة مبقتضى الكتاب، والسنة. 
 قوله: )كقوله:

 وإن أاته خليل يوم مسغبة يقول الغائب مايل وال حرم(

ى يف مدح ممدوحه هرم بن سنان، وهي من القصائد من كقصيدة لزهري بن أيب سلم -هذا البيت
املشهورة فلذا مل أورد منها شيئا لشهرهتا، واخلليل هنا من اخللة، وهي الفقر أي فقري، واملسغبة اجملاعة، 

 (1)واملراد زمان الشدة". 
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"أرابب احلواشي هنا خب  عشواء لعدم النظر إىل معزاه فإنه أراد أن حذف املضاف، -88 .190
لتنوين عنه إمنا هو يف إذ ال يف إذا، وقد جوزه يف إذا بعض النحاة يف بعض اآلايت فرده أبو وتعويض ا

حيان أبنه مل يقله أحد من النحاة ونسبه إىل الوهم لكن يف الدر املصون أنه ذهب إليه بعض أجلة 
ع ى ليس عليه املفسرين ويف كالم العرب ما يشهد له فعلى املشهور يف العربية ال يصح ما ذكر مع أن امل

إذ هو إشارة إىل أن قوله فما تزيدونين غري ختسري جواب للشرط املذكور ال إن جوابه حمذوف يدل عليه 
قوله فمن ينصرين، وقوله: حينئذ بيان لتعقيبه له املصحح للجوابية فإذن مبعناها املشهور حرف جواب، 

سروين بته ابأللف. قوله:( غري أن ختوجواز وقد وجد رمسه ابلنون يف النسخ ولو كان كذلك تعني كتا
اببطال اخل )يعين أن التخسري معناه جعله خاسرا وفاعل التخسري قومه ومفعوله هو واملع ى جتعلوين 
خاسرا ألين ابتباعكم أكون مضيعا ملا منحين هللا من احلق، وهو خسران مبني أو فاعل اخلسران صاحل 

ذا نسبته للفسق، اخلسران فإن التفعيل يكون للنسبة كفسقته إ واملفعول هم، ومع ى ختسريه هلم نسبتهم إىل
واملع ى ما يزيدين استتباعي غري أين أقول لكم إنكم يف ضالل وخسران ال إن أتبعكم فيكون إقناطا هلم 
من اتباعه، وما قيل: إن األوىل أن يقال غري أن أنسب إىل اخلسران ألن املفروض متابعته ابختياره ال 

ا ىت يالموا فال إصابة فيه يف اللفظ، وال يف املع ى، وقيل: إن املع ى غري ختسريي إايكم كمابختيارهم ح
ازددمت تكذيبأ إايي ازدادت خسارتكم فكان سببها، وقوله: منحين هللا به أي ابستتباعكم أو ضمن 

 ة ألننتصبت آية على احلال وعاملها اخل )جعل عاملها االشار  1منح مع ى خ  فتعلقت به. قوله: )
املبتدأ ال يعمل فيها، ولذا منعها بعض النحاة فيما ليس من هذا القبيل ألن اسم اإلشارة فيه مع ى 

 الفعل، ولذا يسمى عامال

معنواي، وأما ما يلزمه من اختالف عامل احلال، وعامل صاحبها، فقد فصل يف غري هذا احملل، وهذه 
هذا أبوك، عطوفا لداللة انقة هللا على كوهنا حال مؤسسة وهو ظاهر، وجوز فيها أن تكون مؤكدة، ك

آية، وأن يكون العامل مع ى التنبيه أيضا. قوله: )ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكريها( قيل: عليه 
من النحاة ألن احلال تبني هيئة الفاعل أو املفعول، وليست  مل يقل به أحدأن جميء احلال من احلال 

أبهنا مفعول لإلشارة يف املع ى ألهنا مشار إليها وال يرد عليه أن املشار احلال شيئا منهما، وأجيب عنه 
إليه الناقة ال اآلية ألن املراد من اآلية الناقة وقول الزخمشري: بعدما جعلها حاال من آية أهنا متعلقة هبا 

ا تكون ظرفا أراد التعلق املعنوي ال النحوي، فال يرد عليه ما قيل عليه إنه تناقض ألهنا إذا تعلقت هب
لغوا ال حاال، وقيل: لكم حال من انقة هللا، وآية حال من الضمري فيه، فهي متداخلة وهي انفعة هلم 
وخمتصة هبم هي ومنافعها فال يرد عليه أنه ال اختصاص لدات الناقة ابملخاطبني، وإمنا املخت  هبم كوهنا 

ه  مة، واألظهر كون لكم بيان من هي آية لآية هلم، وقيل لكم حال من الضمري يف آية ألهنا مبع ى معل
كما ذكر يف األعراف، وقد مر فيها أيضا جتويز كون انقة هللا بدال أو عطف بيان من اسم اإلشارة، 
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ولكم خربه، وآية حال من الضمري املسترت فيه. قوله: )ترع نباهتا وتشرب ماءها )ابجلزم بدل من أتكل 
فيه اكتفاء أو جعل األكل جمازا عن التغذي مطلقا، والقول أبن مفسر له، وذكر الشرب لداللة املقام ف

اجملاز حيتاج إىل قرينة مشرتك اإللزام ألن التقدير كذلك. قوله: )وال متسوها بسوء( مر حتقيقه يف األعراف، 
وأن النهي عن املس الذي هو مقدمة االصابة ابلسوء مبالغة كما يف قوله: }وال تقربوا مال اليتيم{ 

[ وقد مر الكالم عليه مثة، وقوله: عاجل إشارة إىل أنه مبع ى السرعة ألن 152األنعام، اآلية: ]سورة 
القرب كثر استعماله يف املكان، وقوله: عيشوا تفسري له ألن التمتع واالستمتاع انتفاع ممتد الوقت، واملراد 

بيان اهلالك  ن مذة احلياة يستلزمابلدار املنزل أو الدنيا ألهنا تطلق عليهما، وقوله: مث هتلكون ألن بيا
 بعدها والعقر قطع عضو يؤثر يف النفس، والعاقر هلا برضاهم شخ  امسه قدار كهمام ابلدال

املهملة. قوله: )أي غري مكذوب فيه اخل( يعين أن املكذوب وصف اإلنسان ال الوعد، ألنه يقال:  
ه كذوب فيه فدفعه بثالثة أوجه إنكذب زيد عمرا يف مقالته، فزيد كاذب وعمرو مكذب، واملقال م

 (1)على احلذف وااليصال كمشرتك". 
 

"جواب القسم ال موطئة على ما ال خيفى على من عرف معناها، واجلواب عنه أبن -89 .191
املوطئة إذا مل يشرتط دخوهلا عى شرط قبله قسم كما مز كان مع ى التوطئة داللتها على أن يف الكالم 

مل و ليس بشيء ألنه اصطالج جديد فيه إطالق املوطئة على الم اجلواب، قسما مقدرا مدخوهلا جوابه 
ه فال يندفع مبثله االعرتاض. قوله: )ابلتشديد على أن أصله ملن ما اخل )يف مغين اللبيب أن يقل به أحد

ضمعيف ألن حذف هذه امليم استثقاال مل يثبت، وقال ابن احلاجب: إهنا ملا اجلازمة اليت مبع ى مل، 
ل اجملزوم هبا حمذوف تقديره ملا يهملوا، واألحسن ملا يوفوا أعماهلم إىل االن، وسيوفوهنا لقوة دليله والفع

وقربه، ومن هنا جوز فيها فتح امليم على أهنا موصولة، وما زائدة وكسرها على أهنا اجلارة، وما موصولة 
الم لوجهني اإلعالل ما ذكر، وكأو موصوفة أي ملن الذين وهللا ليوفينهم قاله الفراء، ومجاعة وعلى ا

املصنف رمحه هللا حممول على الثاين رواية ودراية، ومحله على األول تكلف إذ محل قوله ملن الذين على 
 فتح امليم، وجعل الذين بدل من قبل الصلة، وهو سخيف إن سلم

لة يف احلقيقة جواب لصصحته، وقوله يف التقدير ملن الذين يوفينهم إبسقاط الالم القسمية إشارة إىل أن ا
القسم ألن القسم إنشاء ال يصلح للوصل به، ولو أبرزها كان أظهر. قوله:( وقرئ ملا ابلتنوين أي مجيعا 

[ أي أكال 19اخل( قال ابن جين على أنه مصدر كما يف قوله تعاىل: }كال ملا{ ]سورة الفجر، اآلية: 
ليوفينهم ربك أعماهلم{ أي توفية جامعة ألعماهلم  جامعا إلجزاء املأكول، وكذا تقدير هذا }وإن كال ملا

مجيعا، وحمصلة ألعماهلم حتصيال كقولك قياما ألقومن، واملصنف رمحه هللا كالزخمشري ذهب إىل أهنا 
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للتوكيد مبع ى مجيعا، وقول أيب البقاء رمحة هللا إهنا حال من مفعول ليوفينهم ضعفه املعرب. قوله: )وإن  
شديد امليم على أن إن انفية، وملا مبع ى إال وأخر هذا القول ملا فيه ألن أاب عبيد كل ملا( أي ابلكسر وت

أنكر جميء ملا مبع ى إال وقالوا إهنا لغة هلذيل لكنها مل تسمع إال بعد القسم، وفيه كالم يف الدر املصون، 
نه دم على د موقوله وان كل اخل معطوف على انئب فاعل قرئ قبله. قوله: )فاستقم كما أمرت( املرا

االستقامة أنت، ومن معك ويف كالم املصنف رمحه هللا تعاىل إشارة إليه، وقوله كما أمرت يقتضي سبق 
أمره عليه الصالة والسالم بوحي آخر، ولو غري متلو وقد وقع يف سوة الشورى فاستقم كما أمرت، وال 

ارتباطها مبا قبلها، يان لرتتب هذه اآلية و تتبع أهواءهم. قوله: )ملا بني أمر املختلفني يف التوحيد اخل )ب
وما ذكره معلوم مما مر ابلتأمل فيه، وقوله مثل ما أمر هبا أي بوحي آخر، ويف نسخة أمروا هبا، واألوىل 
أوىل، وقوله وهي أي االستقامة، والتوس  بني التشبيه، والتعطيل أي للصفات هو مذهب أهل احلق، 

فراد ، والقيام معطوف على تبليغ، وكذا وحنوها والتفري  التقصري، واإلواألعمال ابجلر عطف على العقائد
الزايدة، ومفوت صفة هلما، واملراد ابحلقوق حقوق نفسه، وحقوق غريه وتفويت التفري  ظاهر، وتفويت 
اإلفراط ألنه يؤذي إىل امللل والرتك، وقوله وهي يف غاية العسر أي االستقامة يعسر على كل أحد 

 مجيع األمور كما قال اإلمام: إهنا كلمة جامعة لكل ما يتعلق ابلعلم والعمل، وال شك أن التزامها يف
البقاء على االستقامة احلقيقية مشكل جذا، واالستقامة يف مجيع أبواب العبودية أوهلا معرفة هللا كما 

ة لكل منهما انييليق جبالله، وكذا سائر املقامات، وسائر األخالق على هذا فالقوة الغضبية، والشهو 
طرفا إفراط، وتفري  مذمومان، والفاضل هو املتوس  بينهما حبيث ال مييل إىل أحد اجلانبني، والوقوف 

 عليه صعب، والعمل به أصعب،

وقس على هذا سائرها كالشجاعة والسخاء والعفة، وهو ال حيصل إال ابالفتقار إىل هللا، ونفي احلول، 
يق هذا إال من أيد ابملشاهدات القوية، واألنوار السنية، واآلاثر الصادقة، والقوة ابلكلية، ولذا قيل ال يط

مث عصم ابلتشبث ابحلق، ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال. قوله: )ولذلك قال عليه 
الصالة والالم شيبتين سورة هود( هذا احلديث أخرجه الرتمذي رمحه هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما 

حسنه قال قال أبو بكر رضي هللا عنه اي رسول هللا قد شبت فقال عليه الصالة والسالم: " شيبتين و 
هود والواقعة واملرسالت وعتم يتساءلون وإذا الشسى كورت " اهـ قال الطييب: صح هود يف احلديث 

 (1)غري منصرف ألنه اسم السورة ال النيب صلى". 
 

راد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة ابلنسبة إىل "ال أنه أمر الم، وما قيل إن امل-90 .192
املبعوث إليهم وإمساعيل صلى هللا عليه وسلم، كذلك ألنه بعث إىل جرهم بثريعة أبيه ومل يبعث إبراهيم 
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عليه الصالة والسالم إليهم ال خيفى أنه ال يتم به اجلواب إال بضميمة أخرى فتأمل. قوله: )اشتغاال 
األهل ليس للتخصي  بل ألنه األهم، وقوله: على نفسه أدرجه يف األهل الستلزام  ابألهئم )يعين ذكر

إصالح الغري إلصالح النفس أو املراد ابألهل أفة اإلجابة لكون النيب مبنزلة األب ألتته فال ينايف هذا 
اق ققوله أنه ليس من أهلك بل يؤيده، والسب  ولد الولد وأخنوخ بضم اهلمزة وفتحها. قوله: )واشت

إدرش! من الدرس يرذه اخل )ألنه لو كان مشتقا كان عربيا وهو أعجمي ملنع صرفه ابالتفاق وجراين 
، وقوله: قريبا من ذلك أي من ذلك املع ى ال من إدرشى مل يقل به أحداالشتقاق يف غري العريب مما 

لرفعة املقرتنة ابملكان ب ألن ااملشتق من الدراسة، وقوله: يعين شرف النبؤة فالعلؤ معنويف قيل: والثاين أقر 
 ال تكون معنوية، وفيه نظر ألنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كقوله:

 وكن يف مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلك يف عافيه ...

والرفع إىل اجلنة جبسده بناء على أنه حيئ اآلن فيها، وما ذكره من االختالف يف السماء الختالف 
له: ورؤية األنبياء عليهم الصالة والسالم لكن كونه يف الرابعة يف الصحيحني. قو الرواية يف حديث املعراج 

 )بيان للموصول )وهو الذين أنعم هللا عليهم ألن مجيع األنبياء عليهم

الصالة والسالم منعم عليهم فلو جعلت تبعيضية لزم أن يكون املنعم عليهم بعض األنبياء وأن ال يكون 
عليه، فإن قلت املشار إليه أبولئك األنبياء املذكورون سابقا عليهم الصالة البعض اآلخر منهم منعما 

والسالم وهم بعض النبيني فالذين أنعم عليهم بعضهم فصح جعل من للتبعيض، قلت هذا إذا كان 
تعريف الذين للعهد والوجه أنه للجنس والعموم على أن املع ى أولئك بعض املنعم عليهم فال بد من  

ن لئال يلزم الفساد كذا قيل، وفيه حبث فإن الظاهر أن يقال: الذين أنعم هللا عليهم إن أريد كوهنا للبيا
به النعم املعهودة املذكورة هنا فاحملمول واملوضوع خمصوص هبؤالء فهم بعض النبيني فتكون من تبعيضية 

ه املفهوم وال شك يراد ببدون تقدير كما ذهب إليه البعض وال يرد عليه أنه تقرر يف امليزان أن احملمول 
يف عمومه كما قيل ألن عموم املفهوم يف نفسه ومن حيث هو يف الذهن ال ينايف أن يقصد به أمر 
خاص يف اخلارج، صماال لزم أن ال يصح وقوع املعرف أبل العهدية خربا كما إذا قلت جاءين رجل 

ساويني حنو الزوج الذي ينقسم مبتفأكرمته وزيد اجلائي فهذا غل  أو مغالطة وال يكون اخلرب مساواي 
وأن ال يقع اجلزئي احلقيقي خربا حنو هذا زيد واجلمهور على جوازه واملانعون ال يقولون إنه ال يقع يف  
كالم البلغاء بل العقالء بل يؤؤلونه أبمر يعم يف التصؤر دون اخلارج، مث إن شراح الكشاف قالوا: إن 

لغة،  ون ال الكل فوجب أن حيمل التعريف يف اخلرب على اجلنس للمبااملشار إليه أبولئك األنبياء املذكور 
كقوله: ذلك الكتاب أو يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم اخل ورد األول أبنه يلزمه جعل غريهم ومن 
مجلتهم نبينا صلى هللا عليه وسلم كأهنم مل ينعم عليهم وليسوا أبنبياء وهو ابطل، وأورد عليه أن القصر 

ف ابلنسبة إىل الدولة الدنيوية ال حقيقي فال حمذور فيه وهو مع ما فيه مناف لتفسري املصن فيه إضافيئ
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رمحه هللا ولكون من بيانية ألن النعم الدنيوية ال ختت  هبم مع أن املبتدأ واخلرب إذا تعزفا يتحدان يف املا 
ب أن يقال على إطالق جلواصدف ويف إفادته للحصر كالم يف املعاين فيتعني أحد التأويلني فاحلق يف ا

النعم: إن احلصر ابلنسبة إىل غري األنبياء عليهم الصالة والسالم ألهنم معروفون بكوهنم منعما عليهم 
فتنزل النعم على غري األنبياء منزلة العدم وال يتوهم ما ذكر كما ال يتوهم يف ذلك الكتاب عدم كمال 

 هذا بيانية فلكل وجهة فتدبر. قوله: )بدل منه غريه من الكتب السماوية أو يقدر بعض، ومن على
إبعادة اجلار )يعين ذرية آدم بدل من النبيني بدل بعض من كل ألن املراد ذزيته األنبياء وهي غري شاملة 
آلدم عليه الصالة والسالم ومن بيانية أيضا ولو جعل اجلار واجملرور بدال من اجلار واجملرور مل يكن فيه 

 (1)فيه للتبعيض". إعادة، وقوله: من 
 

"الباء طاء واالختصار حذف ذا، والبيت الذي استشهدوا به غري معلوم قائله ولذا شكك -91 .193
 لغة مع احتماله التأويل املذكور، والسفاهة كالسفه 11يف صحة 

احلقد واخلالئق مجع خليقة وهي الطبيعة وال قدس هللا مجلة دعائية أي ال طهرها وال زكاها، واملالعني 
له: من النحاة. قو  ومل يقل به أحدملعون وقد رد أبو حيان ما خزجه عليه أبنه ال نظري له  مجع

)واالستشهاد اللخ )أي أن السفاهة اي هؤالء يف طبائعكم ال يطهرها هللا فإنكم مالعني ويف الكشاف 
روت املقطعة أنه مصنوع ال شاهد فيه مع بعده، واحتماله لغري ما ذكر. قوله: إ أن يكون قسما )أي ابحل

أو اسم السورة على أنه شعر إسالي "، كقوله: حم ال ينصرون وهو حديث رواه النسائيئ عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم يف غزوة األحزاب أنه قال إذا بيتكم العدو فليكن شعاركم حم ال ينصرون أي إذا 

ذا اللفظ عالمة فيما لتلفظ هبهجم عليكم العدو ليال وخفتم أن ال يعرف بعضكم بعضا فيقتله، فليكن ا
بينكم يعرف هبا املسلم دون غريه، وهذا معروف اآلن يف العساكر إذ جيعل لكل طائفة لفظة ينادون 
هبا، إذا ضلوا وحنوه، والتشبيه به يف القسمية على وجه فيه، وليس يف سياق احلديث دليل عليه، وقيل: 

رون مستأنف يف جواب ماذا يكون، وهذا أنسب إنه منصوب بفعل مضمر أي قولوا حم وقوله: ال ينص
 أبوله ويشهد له قوله:

 يذكرين حاميم والرمح شاجر فهال تال حاميم عند التقدم ...

قوله: )وقرئ طه )أي بفتح الطاء وسكون اهلاء كبل وهي قراءة عكرمة وورش واحلسن وكونه أمرا سيأيت 
ذا مروي ن يقوم يف هتجده على إحدى رجليه اخل هبيانه، وقيل: هو مبع ى اي رجل أيضا، وقوله: فإنه كا

عن ابن عباس رضي هللا عنهما!! اذكره البزار وغريه يف سبب نزول هذه اآلية ويف ألفاظهم اختالف 
[ ، كان يقوم حىت توزمت قدماه 2فروي أنه ملا نزل }اي أيها املزمل قم الليل{ ]سورة املزمل، اآلية: 
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جليه، وقيل: كان يقوم على صدور قدميه، وقيل: إنه قام على رجل فكان يبذل االعتماد على إحدى ر 
واحدة فنزلت، وقوله: فقلبت مهزته هاء كما قالوا: يف أرقت وألنك هرقت وهلنك وحنوه، وقوله: أو قلبت 
أي اهلمزة يف فعله املاضي واملضارع ألفا كما قالوا يف سأل سال ويف هناك هناك فحذفت يف األمر لكونه 

خر كارم وق، وقوله: بين عليه األمر أي بين على املضارع وأجرى جمراه جبعل آخره ألفا ألنه معتل اآل
مأخوذ منه على املشهور فاهلاء أصلية. قوله: اال هناك املرتع )هو دعاء عليه أي ال هناك هللا مبحل أنت 

 ترتع فيه، وأصله مهموز فأبدلت مهزته ألفا وهو مطرد يف الساكنة ويكون

غري الزم واندر يف املتحزكة ولذا أتى بدليله، وهو من شعر للفرزدق يهجو به عمرو ابن هبرية الزما، و 
الفزاري وقد وىل العواق بدل عبد امللك بن بثر بن مروان وكان على البصرة وعمرو ابن حممد بن الوليد 

 بن عقبة وكان على الكوفة، وأوله:

 و! ح ...نزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هراة! هلا يت

 راحت مبسلمة البغال عشية فارعى فزارة ال هناك املرتع ...

وأخو هراة أي صاحبها وحاكمها وهو سعد بن عمرو بن احلرث بن احلكم بن أيب العاص، ومسلمة 
هو ابن عبد امللك وكان على املغرب وهؤالء ممدوحو الفرزدق بذلوا وعزلوا، وفزارة منادى حذف منه 

ارة وهم حيئ من غطفان وليس خطاب أرعى لناقته أي اقصدي بين فزارة ومرعاها  حرف النداء أي اي فز 
كما قيل وضتم هاء السكت لألمر إذا كان على حرف واحد خطأ ووقفا الزم وال تثبت لفظا يف الوصل 
لكنه أجرى هنا جمرى الوقف كما ذكره املعرب. قوله: )وعلى هذا حيتمل أن يكون أصل طه )أي على 

ي وتسليمه من أنه أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم أبن ي  األرض بقدميه فالقراءة املشهورة تقدير ما رو 
حيتمل أن أصلها ما ذكروها حينئذ ضمري مؤنث عائد على األرض، وهو مع ى قوله: كناية األرض ألن 

أللفان االضمري تسميه النحاة كناية كما فصله الرضي، واعرتض عليه أبنه لو كان كذلك مل تسق  منه 
 (1)وكتابته يف الرسم على خالفه، ورسم املصحف وإن كان ال ينقاس لكن األصل فيه موافقته". 

 

"قوله: )والضمري له( أي للمنقوص عمره ال للمعمر كما يف الوجه السابق وهو وإن مل -92 .194
 يصرح به يف حكم املذكور كما قيل:

 وبضدها تتبني األشياء

 سياق. قوله: )أو للمعمر على التسامح اخل( فهو كقوهلمقيعود الضمري على ما علم من ال

له علي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر فيعود الضمري إىل نظري املذكور ال إىل عينه كما جوزه ابن 
مالك يف التسهيل، وان قال ابن الصائغ، هو خطأ ألن املراد مثل نصفه فالضمري عائد إىل ما قبله 
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وليس املراد ابملعمر أو ضمريه، من من شأنه أن يعمر ألنه لو كان كذلك  حقيقة ألنه مناقشة يف املثال
عاد الضمري عليه بعد التجوز وليس مبراد، وحمصل كالمهم هنا أنه اختلف يف مع ى معمر فقيل املزاد 
عمره بدليل ما يقابله من قوله ينق  اخل، وقيل من جيعل له عمر وهل هو واحد أو شخصان فعلى 

واحد قالوا مثال يكتب عمره مائة مث يكتب حتته مضى يوم مضى يومان وهكذا  الثاين هو شخ 
 فكتابة األصل هي التعمري والكتابة بعد ذلك هو النق  كما قيل:

 حياتك أنفاس تعدفكلما مضى نفس منها انتقصت به جزأ

 والضمري يف عمره حينئذ راجع إىل املذكور واملعمر هو الذي جعل هللا له عمرا طال أو

صر وعلى القول األول هو شخصان واملعمر الذي يزيد يف عمره، والضمري حينئذ راجع إىل معمر آخر ق
إذ ال يكون املزيد من عمره منقوصا من عمره، وهذا قول الفراء وبعض النحويني وهو استخدام أو شبيه 

املعمر كما قلتم  به وقد قيل عليه هب أن املعمر الثاين غري األول أليس تد نسب النق  يف املعمر إىل
هو الذي زيد يف عمره وأجيب أبن األصل حينئذ وما يعمر من أحد فسمي معمرا ابعتبار ما يؤول إليه 
وعاد الضمري ابعتبار األصل احملول عنه ومن العجيب ما قيل هنا إن السر املقدر له عمر طويل وهو 

نفاس معدودة تغيري ما قدر له ألن املقدر أجيوز فيه أين بلغ فيه حد ذلك العمر وأن ال يبلغه، وال يلزمه 
ة اهلنود غري بعض جهل ومل يقل به أحدال أايم حمدودة وعده سرا دقيقا وهو مما ال يعول عل! يه عاقل 

مع أنه خمالف ملا ورد يف احلديث الصحيح من قول النيب صلى هللا عليه وسلم ألم حبيبة رضي هللا عنها 
 وقد دعت بطول عمر سألت

جال مضروبة وأايم معدودة وقد أطال احملشي فيه ويف وده وهو غين عنه وليس هذا من قبيل ضيق هللا آل
فم الركية كما قيل فتدبر. قوله: )ال يثيب هللا عبدا وال يعاقبه( هو مثال بناء على ما يتبادر منه من أن 

املناقثة يف  عنه فإن آخر فال يقال إنه ال يوافق مذهب أهل احلق ويتمحل للجواب -املراد يعاقب عبدا
املثال ليست من دأب احملصلني. قوله: )وقيل الرايدة والنقصان اخل( فيكون املعمر واملتق  من عمره 
شخصا واحدا بناء على ما ورد يف األحاديث من زايدة العمر ببعض األعمال الصاحلة كقوله: " الصدقة 

وينق  من عمره إذا مل يعمله وهذا ال يلزم تزيد يف العمر( فيجوز أن يكون أحد معمرا إذا عمل عمال 
 منه تغيري التقدير ألنه يف تقديره تعاىل معلق أيضا، وإن كان ما يف علمه األزيل وقضائه املربم ال حمو فيه

لو أن عمر  12وال إثبات وهذا ما عرف عن السلف، ولذا جاز الدعاء بطول العمر، وقال كعب )
قوله: )وقيل املراد ايلنقصان ما مير من عمره اخل( فما يعمر املعمر رضي هللا عنه دعا هللا أخر أجله. 

مجلة عمر. وما ينق  منه ما مضى منه، وقوله على البناء للفاعل أي بفتح الياء وضم القاف وفاعله 
ضمري املعمر، أو عمره ومن زائدة يف الفاعل وإن كان متعداي جاز كونه هلل، وقوله علم هللا هو على 

جوه النق  والزايدة وجيوز يف األخري أيضا وما بعده على األخريين فتدبر، وقوله إشارة إىل األول من و 
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احلفظ أي املفهوم من كونه يف الكتاب والزايدة والنق  مفهومان من فعليهما. قوله: )ضرب مثل اخل( 
وجيه ما بعده لف لتهذا هو املشهور رواية ودراية، وما قيل األظهر إنه لبيان كمال القدرة العلية فال يتك

ليس بشيء فرتك ألجله ما يف هذا من حماسن البالغة وكسر العطش إزالته، وقوله حيرق أي يؤذي 
شاربه، وسيغ صفة مشبهة وملح كحذر كذلك وليس مبقصود من ماحل ألنه لغة رديئة وان قيل به. قوله: 

افر حر امللح وقد شبه به الك)استطراد اخل( جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه ال يناسب ذكر منافع الب
 وال دخل له يف عدم االستواء بل

رمبا يشعر به بوجوه أحدها أنه ذكر على طريق االسنطراد ال على طريق القصد، وليس هذا اجلواب 
بقوي وأصل مع ى االستطراد أن الصائد يكون يعد وخلف صيد فيعرض له صيدآخر فيرتك األول 

 أنه ال من كالم إىل آخر يناسبه. قوله: )أو متام التمثيل اخل( يعينويذهب خلف الثاين فاستعري لالنتق
 (1)من مجلة التمثيل". 

 

 "وخل زاي ملن حتققه ماكل دام جبينه ساجد-93 .195

فقال السجود على اجلبهة ال على اجلبني وقد وضع اجلبني موضع اجلبهة على عرف العامة، ولكل 
ن لغة ومل أر من نقل هذه اللفظة انتهى إال أنه ال مانع مإنسان جبينان يكتنفان اجلبهة هذا قول أهل ال

إطالقه على اجلبهة للمجاورة وعلى كل حال ال خيرجه عن الضعف، وقوله إثشارته أي صرعه على 
وجهه إبشارة ورأى من ابته حىت ال ينظر كل لآلخر فريق قلبه وحيزن، ولذا تقول العامة عني ال تنظر 

يرق كان الظاهر فريق ويف نسخة يرق له أي للتغري ال للولد وهي أحسن وقلب ال حيزن، وقوله تغريا 
لسالمتها من التكلف، وقوله وكان ذلك أي املوضع الذي تله فيه وأضمره لعلمه من ذكر األرض وم ى 
جيوز صرفه وعدمه، وقوله على مسجده أى مسجد م ى وذكره ابعتبار املكان، والالم يف قوله للجبني  

 [ وقوله:107لألذقان{ ]سورة اإلسراء، اآلية:  كما يف: }خيرون

 وخر صريعا لليدين وللفم

لبيان ما خر عليه وليست للتعدية. قوله: )وجواب ملا حمذوف( مقدر بعد قوله صدقت الرؤايء، وليس 
له  و هو انديناه والواو زائدة فيه ملا يف حذقه من البالغة إليهام أنه مما ال تفي به العبارة كما أشار إليه بق

كان ما كان اخل وندأؤه كان بواسطة ملك، وتصديقه الرؤاي إما لبذل وسعه وان مل يقع ما رآه بعيته أو 
ألن الرؤاي تؤول وصدقها وقوع اتويلها ووقوعها بعينها ليس بالزم، وعدم قطع السكني ألن القطع خيلقه 

ى ال يراها   عليه صفيحة من حناسهللا فيها عادة وقد ال خيلق أو ألنه قلب حدها أو ألن مذحبه جعل هللا
كما قيل. قوله: )تعليل إلفراج تلك الشذة( أي إن هللا فرح كرهبما ملا فيهما من اإلحسان، واخلريات 
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احلسان وليس تعليال ملا انطوى عليه اجلواب من الشكر كما توهم فانه ال وجه له، وقوله إبحساهنما 
ي قبل وقوعه( أي الفعل كما نسخت اخلمسني صالة ئ متعلق بتعليل. قوله: إواحتج به من جوز النخ

حديث اإلسراء، وهذا مذهب كري من األصوليني ومن خالف فيه من املعتزلة وغريهم أوله، واخلالف يف 
املسالة على وجهني هل جيوز النسخ قبل الوتوع والتمكن منه أو جيوز قبل الوقوع إذا متكن منه وما حنن 

إن األول من الذبح ولذا مل يذكره املصنف، وهو حمل النزاع بيننا وبني املعتزلة ف فيه من قبيل الثاين لتمكنه
غري الكرخي. قوله: )ومل حيصل( أي الذبح أو املأمور به فيكون نسخا له قبل وقوعه مع  مل يقل به أحد

فائدة فيه،  التمكن منه، والفائدة فيه االبتالء واختبار املكلف يف انقياده فال يرد قول املعتزلة إنه ال
وحجة الفريقني مفصلة يف أصول الفقه لكن من احلنفية من قال ما حنن فيه ليس من النسخ ألنه رفع 
احلكم ال إىل بدل، وهنا له بدل قائم مقامه ونظريه بقاء وجوب الصوم يف حق الشيخ الفاين عند وجوب 

مقام األصل لكنه  يل هب إن اخللف قامالفدية عليه فعلم أنه مل يرفع حكم املأمور به، ويف التلويح فإن ق
استلزم حرمة األصل أي ذحبه وحترمي الشيء بعد وجوبه نسخ ال حمالة لرفع حكمه قيل ال نسلم كونه 
نسخا، وإمنا يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فإن حرمة ذبح الولد اثبتة يف األصل فزالت ابلوجوب، 

ن حكما شرعيا حىت يكون ثبوهتا نسخا للوجوب اص. )قلت( مث عادت بقيام الشاة مقام الولد فال يكو 
 هذا بناء على ما تقرر من أن رفع اإلابحة األصلية

ليس نسخا أما على أنه نسخ كما التزمه بعض احلتفية إذ ال إابحة و، حترمي إال بشرع كما قرروه فيكون 
ا قرر ذكور من غري جواب على مرفع احلرمة األصلية نسخا واذا كان رفعها نسخا أيضا يبقى اإليراد امل

يف شرح التحرير. قوله: )الذي يتميز فيه املخل  من غريه )يعين أن املبني من أابنه املتعدى، وقوله أو 
احملنة البينة على أنه من الالزم وذكر الصعوبة ألن مع ى ئبني البلية ظهور صعوبتها ال لإلشارة إىل أهنا 

م ألنه ال جمال له. قوله: )مبا يذبح( إشارة إىل أن ذبح ابلكسر صفة جرت على غري من هي له كما توه
صفة مبع ى ما يذبح وكونه بدله هو مع ى الفداء، وقوله فيتم به أي مبا يذبح الفعل املقصود من القرابن 
وهو إراقة الدم بقطع األوداج هلل، وكونه عظيم اجلثة ألنه مطلوب يف األضاحي وكونه عظيم القدر ملا 

من عظيم النفع كما ذكره، وقوله من نسله اخل ترجيح لكونه إمساعيل وقوله وعال بسكون حصل به 
العني املهملة وكسرها وكذئل العنز الربية أو الذكر منها، وثبري اسم جبل مبكة معروف وقوله سنة أي يف 

ر  األنه املباشقوله: )والفادي على احلقيقة خل 0رمي اجلمار، وروي أنه إمنا روي الشيطان إذ تعرض هلما 
 (1)له لكنه جعل جمازا مبع ى أمران أو أعطينا، أو أسند إىل هللا جمازا وجيوز كونه". 
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"على ظاهره واملراد إبراهيم وحده وخ  بعنوان العبودية ملزيد شرفه، وقوله عطف عليه -94 .196
ة اخل )فاأليدي اعأي على عبدان وكان يف الوجه السابق عطفا على إبراهيم. قوله: )أوىل القوة يف الط

جماز عن القوة جماز مرسل واألبصار مجع بصر مبع ى بصرية، وهو جماز أيضا لكنه مشهور فيه واذا أريد 
ابأليدي األعمال فهو من ذكر السبب وإرادة املسبب واألبصار مبع ى البصائر جماز عما يتفرع عليها 

ن وعن ألنه ملا عرب عن الطاعة، والدي من املعارف كاألول أيضا، وقوله وفيه تعريض أي على الوجهني
 العمل واملعرفة ابأليدي واألبصار كان فيه إشارة إىل أن من ليس كذلك

ال جارحة له وال بصر، ويف قوله الزمين خفاء ألن الزمن من ال ميشي أو ذو العاهة مطلقا ال من ال يدله 
رى مبع ى رهم الدار اآلخرة اخل( فالذكفكأنه جعل أوىل األيدي مبع ى أوىل اجلوارج تغليبا. قوله: )تذك

التذكر، وهو مضاف ملفعوله وتعريف الدار للعهد والدوام مستفاد من إبداهلا من خالصة أو جعلها عني 
اخلالصة، اليت ال يشوهبا غريها ألن ذكرى إما بدل من خالصة أو خرب عن ضمريه املقدر وكالم املصنف 

يعين  خرة فيه إشارة إىل أن ابء خبالصة سببية، وقوله واطالقحمتمل هلما، وقوله بسببها أي بسبب اآل
حبسب الظاهر أو إذا مل يرد العهد ملا ذكره وللفاصلة أيضا، وقوله فإن اخل بيان لوجه تفسري ذكرى الدار 
واذا كان خالصة مصدرا كالكاذبة فهو مضاف لفاعله أو املع ى أبن خل  ذكر الدار، وهو ممكن على 

أيضا، وقيل املراد ابلدار الدنيا وذكراها الثناء اجلميل. قوله: )املختارين )تفسري للمصطفني  القراءة األوىل
وقوله املصطفني عليهم اخل تفسري لألخيار على أنه مجع خري مقابل شز الذي هو أفعل تفضيل يف 

فعال أاألصل أو مجع خري املشدد أو خري املخفف منه، وكان قياس أفعل التفضيل أن ال جيمع على 
لكنه للزوم ختفيفه حىت أنه ال يقال أخري إال شذوذا أو يف ضرورة جعل كأنه بنية أصلية. قوله: )والالم 
فيه اخل( يعين أهنا زائدة الزمة ملقارنتها للوضع، وال ينايف كونه غري عريب فإهنا قد لزمت يف بعض األعالم 

من قال  أنه ال جيوز استعماله بدوهنا وحلن األعجمية كاإلسكندر قال التربيزي يف شرح ديوان أيب متام
إسكندر جمرد إله منها كما بيناه يف شفاء الغليل، وأما البيت املذكور فقد مر شرحه والشاهد يف قوله 
اليزيد للزوم أل ولدخوهلا يف يزيد ويسع على ما هو يف صورة الفعل، وليست فيهما للمح األصل قال 

أدخل عليه أل وال يدخل على نظائره كيزيد. قوله: )والليسع يف القاموس: يسع كيضع اسم أعجمي 
تشبيها ابملتقول من ليسع( فيه تسامح واملراد ما يف الكشاف إن حرف التعريف دخل على ليسع يف 
األنعام، وعلى القراءتني هو اسم أعجمي دخلت عليه الالم، وإمنا جعله مشبها ابملنقول ألنه هو الذي 

 إمنا نه فيعل من اللسع. قوله: )واختلف يف نبوته ولقبه( فقيل كان نبيا، وقيلتدخله أل للمح أصله كأ

هو رجل من الصلحاء األخيار، واختلف يف سبب تلقيبه به فقيل إنه كان أربعمائة نيب من بين إسرائيل 
 فقتلهم ملك إال مائة منهم إلياس كفلهم ذو الكفل وخبأهم عنده وقام مبؤنتهم فسماه هللا ذا الكفل،
وقيل كان كفل أي عهد دله أبمر فوقي به، وقيل إن نبيا قال من بلغ الناس ما بعثت به بعدي ضمنت 
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له اجلنة فقام به شاب فسمي ذا الكفل واختلف أيضا يف اليسع فقيل هو إلياس وقيل غريه بل هو ابن 
ا املضاف ذعم له، وقيل غري ذلك وقد تقدم فيه كالم. قوله: )وكلهم( يعين أن تنوينه عوض عن ه

املقدر، وقوله شرق اخل ألن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بني الناس فتجوز به عنه بعالقة اللزوم فيكون 
املع ى أي يف ذكر قصصهم، وتنويه هللا هبم شرف هلم وأما إذا أريد أنه نوع من الذكر على أن تنوينه 

ه كثريا وع من الكالم إىل آخر ولذا حيذب خرب للتنويع، واملراد ابلذكر القرآن فذكره إمنا هو لالنتقال من ن
فال يقال إنه ال فائدة فيه ألنه معلوم إنه من القرآن كما أشار إليه املصنف بقوله مث شرع اخل ومجلة وإن 
للمتقني اخل حالية. قوله: )عطف بيان حلسن مآب األنه بتأويل مآب ذي حسن إبضافة الصفة 

ها كأهنا هو فيتحدان ليصح البيان، ولو جعل بدل اشتمال مل للموصوف أو على االدعاء مبالغة جبعل
حيتج إىل ما ذكر، وأم ختالفهما يف التعريف والتنكري فهو مذهب للزخمشري كما ذكره ابن مالك يف 
ا التسهيل فال يرد عليه أن النحاة اختلفوا فيه فقيل خيت  ابملعارف، وقيل ال خيت  لكنه يلزم توافقهم

الف وال خاجة إىل أن يقال املراد بعطف البيان البدل فإنه خ فلم يقل به أحدأم هذا تعريفا، وتنكريا و 
 (1)الظاهر. قوله: )وهو من اإلعالم". 

 

 "وقوله ألنه معجز اخل، فاملراد صدقه ابلربهان الساطع وهو جواب آخر، وقوله صدق-95 .197

تقون ين أن املكفر كنهم املعلى البناء للمفعول أي قرئ به. قوله: )خ  األسوأ للمبالغة اخل )يع
املوصوفون مبا مر من التقوى، وهم إن كانت هلم سيئات ال تكون من الكبائر العظيمة، وال يناسب 
ذكرها يف مقام مدحهم، كما ال خيفى فأجاب أوال أبنه ليس املراد به ظاهره، بل هو كناية عن تكفري 

خل )يعين على حقيقته. قوله: )أو ل! شعار امجيع سيئاهتم بطريق برهاين، ألن ذلك صاو منهم، فافعل 
ليس املراد بكونه أسوأ وكبريا إنه يف الواقع كذلك بل هو حبسب ما عندهم، ألهنم لشدة خوفهم من هللا 
يرون الصغرية كبرية، فإن عظم املعصية يكون بعظم من يعصى فافعل على حقيقته أيضا، لكنه ابلنظر 

ه، وظاهره وز أن يكون مبع ى السيئ اخل )يعين إفعل ليس على حقيقتملا يف نفوسهم وحسباهنم. قوله: )وجي
وليس مضافا إىل املفضل عليه، فهو مبع ى السيء صغريا، كان أو كبريا، كما يف املثال املذكور، فإن املراد 
أهنما العادالن من بين مروان، ال أهنم أعدل من بقيتهم، ألهنم معروفون ابجلور، والناق  هو أحد 

يتني، وهو يزيد بن الوليد، ولقب ابلناق  ألنه نق  ما كانوا أيخذونه من بيت املال ورد املظامل الروا
على أهلها، واألشج عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه، لقب به لشجة كانت يف رأسه، وأمرها مفصل 

العمري   هيف السري وعدله وزهده معروف، وأف كانت من نسل الفاروق رضي هللا عنه، ولذا ورث عدل
كما فصله املؤرخون، وما ذكره يف املثال من كون أعدل مبع ى عادل وجه فيه، واآلخر أن أفعل للتفضيل 
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والزايدة مطلقا، ال على املضاف إليه فق ، وإمنا أضيف للبيان له سواء كان بعضا من املضاف إليه كما 
 يف أعدل بين مروان، أو ال كيوسف

  معاين أفعل التفضيل، وقوله أسواء بوزن أفعال، وهي قراءة مروية عنأحسن إخوته، كما بينه النحاة يف
ابن كثري، وإن كان ظاهر كالم املصنف رمحه هللا إهنا شاذة. قوله: )فتعدهلم حماسن أعماهلم( هذا توجيه 
لذكر األحسن دون احلسن، فإنه لو أبقى على ظاهره اقتضى أهنم ال جيازون على احلسنات مطلقا، 

زون على األحسن منها، وليس مبناسب، فتعد بضم التاء وفتح العني وتشديد الدال بصيغة وإمنا جيا
اجملهول من العداي، حتسبء! عين أن هؤالء إلخالصهم تعد حماسنهم من أحسن األعمال عند هللا، 
ومع ى عدها كذلك عنده، أهنا تقع موقعها. من القبول، وجتزي جزاء املضاعفة أجورهم، فالتعبري 

حسن ملا ذكر هذا ما عناه املصنف رمحه هللا كما يوضحه كالم الكشاف، وقيل إنه من العدل، أو ابأل
التعديل، على أن الالم من بنيته ال جارة، وأيد أبنه وقع يف نسخة فيعدل، أو من اإلعداد والوجه ما 

نكار أبلغ، وقوله إلقدمناه. قوله: )مبالغة يف اإلثبات )ألن نفي النفي إثبات، والعدول عن صرحيه إىل ا
العبد رسول هللا، ألن قوله بعده خيوفونك اخل يرجحه، وإذا أريد به ال! نس فيكفي دخوله فيهم، وإذا  
كفى األنبياء كلهم دل على كفايت! هـ ابلطريق األوىل. قوله:( يعين قريشا اخل )تفسري للمخوفني، 

لتكلف ، وجه ضعفه ظاهر ملا فيه من اوالتخبيل إفساد العقل مبس من اجلت وحنوه، وقوله وقيل اخل
املذكور، والسادن ابملهملة، هو املوكل خبدمتها، وهذا وقع بعد اهلجرة بزمان طويل، فتكون هذه اآلية 

تح الشني ، وقوله حىت كفل اخل، بيان الرتباطه مبا قبله، وقوله فإن هلا شذة بفومل يقل به أحدمدنية، قيل 
على من يريد هبا. أمرا، وجيوز كسر الشني، وقوله يهديهم مجعه نظرا املرة من الشد، أي محلة شديدة 

ملع ى من، وقوله هشم أنفها يدل على أهنا كانت صورة وصنما، وهو خمالف ملا سيأيت يف سورة النجم، 
من أهنا شجرة، فقيل فيها روايتان، أو إهنا شجرة كان عندها أصفام، واملخوف حينئذ السادن لكنه نزل 

زلة ختويف عبادها، أو السادن جنس شامل لكثري منهم، وقوله إذ ال راذ تعليل جلميع ما قبله. ختويفه من
 قوله: )لوضوح الربهان على تفرده ابخلالقية )هذا هو مع ى قوله يف سورة العنكبوت، ملا تقرر

 النظم،  ىيف العقول من وجوب انتهاء املمكنات إىل واجب الوجود، وقوله بعد ما حتققتم بيان حملصل مع
والفاء الظاهر إهنا جواب شرط مقدر، أي إذا مل يكن خالق سواه فهل ميكن غريه كشف ما أراده من 
الضر، أو منع ما أراده من النفع، أو هي عاطفة على مقدر، أي أتفكرمت بعد ما أقررمت به فرأيتم اخل، 

. قوله: )إذ ه فهو املناسبوقدم الضر ألن دفعه أهثم، وخ  نفسه بقوله أرادين، ألنه جواب لتخويف
 (1)تقرر اخل( يعين إن كونه كافيا علم مما قبله، فلذا أمره بعده ابالكتفاء به والتوكل". 
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"يف وجه الداللة على هذا املع ى أن امسية اجلملتني تدل على مقاونتهما يف الوجود أو أن -96 .198
مقاران  خبري أبن " ما ذكره املصنف ليساملع ى إان كاشفوا العذاب زماان قليال إنكم عائدون فيه، وأنت 

يف الوجود، ويف زمان واحد بل كون الثاين عقيب األول بال فصل، وتراخ على أن العطف على املقيد 
بزمان ال يقتضي تقييد املعطوف فكيف ترك العاطف كما قيل، واختري يف وجه الداللة على ما ذكر من 

م، وأهنم يبادرون إىل نقض العهد، والشرك إذا زال املانع  بناء على ما علم من فساده -وقوعه عقبه أنه
[ واعرتض على ما 65كما يف قوله: }فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون{ ]سورة العنكبوت، اآلية: 

اختاره احملقق مبا تقرر من داللة االمسية، واسم الفاعل على احلال فاالمسيتان مراد هبما احلقيقة أو اجملاز 
والمها بال شبهة ما مل مينع مانع كما هنا فيحمل على التقارن العريف أبن يقع ابتداء أحدمها يتقارن مدل

عقب اآلخر بال مهلة فيعدان حبسب العرف يف زمان متحد، وهبذا اندفع إيراده، وما قاله من املقابلة 
اللة االمسية د ال يقتضي ما ذكر من املشاركة بينهما يف مجيع األحوال، وليس بشيء عند التحقيق إما

، وأمنا تدل على الثبوت ال التجذد، واسم الفاعل يرد لغري ما ذكر أيضا فلم يقل به أحدعلى احلال 
فيكون للمضي، واالستقبال، ولو سلم فمن أين يعلم احتاد احلالني، واملراد هبما، وما ذكره من االحتاد 

كشفت   عه جوااب له فإذا كان معين! األول إنمبين عليه فهو خيال فاسد، وال شك أن املراد ابملقابلة وقو 
آمنا كان مع ى اجلواب إن كشفنا عدمت فيتحدان مع ى ال بال شيبهة، وما ذكره من ابتنائه على ما عرف 
من حاهلم أمر ال يعلمه إال هللا وليس يف الكالم قرينة تدل عليه فتدبر. قوله: )ومن فسر الدخان اخل( 

وال يتصور فيه الكشف، وقد أجيب عنه أبنه ورد يف بعض اآلاثر أنه  دفع للسؤال أبنه من األشراط،
يكشف عنهم فريتدون فليس يف الواقع ما يدل على خالفه بل ورد ما يؤيده، وقوله: غوث ابلتشديد 

 مبع ى صاح، واندى طلبا للغوث، وأصله أن يصيح واغوائه، وقوله: فريثما يك! ثفه أي

امة صيله وأنه منصوب على الظرفية. قوله: )ومن فسره مبا يف القيمقدار كشفه يرتدون، وقد تقدم تف
اخل( هذا أيضا رد للسؤال أبنه ال كشف مثة فكيف يناسبه ما ذكر على هذا التفسري أبنه كالم وارد 
على الفرض، والتقدير فيكون معناه لو كشفنا عنهم بعدما دعوه واعدين ابإلميان لعادوا عقب الكشف 

[ وأما إن مؤمنون، وما معه 28و ردوا لعادوا ملا هنوا عنه{ ]سورة األنعام، اآلية: فيكون كقوله: }ول
فغري حمتاج للتأويل. قوله: )فإن إن حتجره( أي متنعه عن العمل فهو ابلراء املهملة أو ابملعجمة، وقد مر 

، ولذا مل مسلم رد ما ذكره أبن ما ال يعمل ال يفسر عامال كما قاله املعرب كغريه من النحاة لكنه غري
يلتفت له املصنف، وفيه وجوه كنصبه بتأيت أو اذكر مقدرأ، وتعلقه بعائدون، وأما تعلقه بكاشفوا العذاب 
فرده يف الكشف. قوله: )جنعل البطشة اخل( على قراءته من األفعال فعلى هذا البطشة مفعول به، وفيه 

نف ل مطلق كانبتكم ثباات والصولة العجماز حكمي على طريقة أطيعوا أمر هللا وعلى ما بعده مفعو 
والشدة وعلى ما يف القاموس من جميء أبطش مبع ى بطش ال حاجة لتأويله مبا ذكر، وعلى ما ذكره 
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فهو لتمكينه من البطش واملفعول حمذوف على الثاين. قوله: )امتحناهم( على أنه من فنت الفضة عرضها 
م، ة، واملراد عاملناهم معاملة املمتحن ليظهر حاهلم لغريهعلى النار فيكون مبع ى االمتحان، وهو استعار 

ما وقوله أو أوقعناهم يف الفتنة على أنه مبعناه املعروف واملراد ابلفتنة حينئذ ما يفنت به أي يغرت ويغفل ع
[ وإليه أشار 28فيه صالحه كما يف قوله تعاىل: }أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة{ ]سورة األنفال، اآلية: 

ه: ابإلمهال اخل، وتفسريه هنا ابلعذاب، مث التجوز به عن املعاصي اليت هي سببه كما قيل تكلف بقول
ما ال داعي له، ومن فسرها ابلضالل أو العذاب خللقهم عصاة خمتارين لكسب املعاصي فهو عنده جماز 

التاء إما  ديدعقلي فال يقال إنه ال يالئم ما بعده مع أنه مع ما ذكره كشيء واحد وقراءة فتنا بتش
لتأكيد معناه املصدرقي أو لتكثري املفعول أو الفعل. قوله: )على هللا( فكرمي مبع ى مكرم أي معظم عند 
هللا، أو عند املؤمنني أو هو من الكرم مبع ى االتصاف ابخلصال احلميدة حسبا ونسبا وحنوه، وقيل إنه 

تفسريه به،  أيت يف عب! وعلى الثالث ما مرعلى األول مبع ى عزيز، وعلى الثاين مبع ى متعطف كما سي
واألحسن تفسريه جبامع احملامد، واملنافع فإنه أصل معناه. قوله: )أبن أذوهم إلئ وأرسلوهم معي اخل( 

 (1)فإن مصدرية قبلها حرف جر مقدر، واملراد بعباد هللا بين إسرائيل الذين كان". 
 

 يعين ليست اجلمل املذكورة بعد الواوات"قوله: )إال أهنا تعطفه مبا عطف عليه اخل( -97 .199
متعاطفة على نسق واحد بل جمموع شهد واستكربمت معطوف على جمموع كان وما معه، ومثله يف 
املفردات هو األول واآلخر، والظاهر والباطن، واملع ى إن اجتمع كونه من عند هللا مع كفركم واجتمع 

 كربمت معطوف على آمن ألنه قسيمه، والكل معطوفشهادته واميانه مع استكباركم عن اإلميان، واست
على الشرط وال تكرار يف استكربمت ألنه بعد الشهادة والكفر قبلها، واحلالية حمتملة يف الثانية أيضا. 
قوله: )والشاهد هو عبد هللا بن سالم( بتخفيف الالم الصحايب املشهور، فتكون هذه اآلية مدنية 

لكواشي وكونه إخبارا قبل الوقوع كقوله: }واندى أصحاب األعراف{ مستثناة من السورة كما ذكره ا
[ خالف الظاهر املتبادر، ولذا قيل مل يذهب أحد إىل أن اآلية مكية إذا 48]سورة األعراف، اآلية: 

فسر الشاهد اببن سالم، وفيه حبث ألنه معطوف على الشرط الذي يصري به املاضي مستقبال فليس 
ضري يف شهادة الشاهد بعد نزوهلا ويكون تفسريه به بياان للواقع ال على أنه مراد من قبيل ما ذكر، فال 

 خبصوصه منها لعموم النكرة بعد

 وجه له، مع ذكره يف شروح الكشاف ال مل يقل به أحدالشرط أو هو املراد والتنكري للتعظيم، وادعا أنه 
سبب استقراء اتم، وقيل اآلية مكية و  إال أن يراد من السلف املفسرين وهو حتجري للواسع حيتاج إىل

نزوهلا أمر آخر، واسالم عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه مفصل يف الكشاف وهو حديث صحيح ومن 
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اإلعالم سالم خمفف، ومنها ما هو مثدد، وتفصيله يف كتاب املشتبه البن حجر، وال حاجة إىل 
ؤيد ملا مر من تفسريه به فكان املناسب استقصاء الكالم فيه هنا. قوله: )من نعت الرسول( هذا م

للمصنف أن يذكره فيما مر فلعله أراد بنعت الرسول ما يشمل ذكر كتابه، وأنه منزل من عند هللا وهو 
بعيد. قوله: )وهو ما يف التوراة اخل( هذا على أن املراد ابلشاهد ابن سالم فإنه ملا صدق ابلنيب صلى 

مطابقا ملا علمه من التوراة كان شاهدا على مثله وجيري على إرادة  هللا عليه وسلم ومبا جاء به لكونه
موسى عليه الصالة والسالم أيضا. وقوله: )من املعاين اخل( بني ملا أو ملثل وهو األظهر. وقوله: )املطابقة 

شاف كله( أي ملعانيه وهذا بيان ملماثلته له الحتاد معانيهما، كالوعد والوعيد والتوحيد واإلرسال ويف ال
على نزول مثله، وقيل: مثله كناية عن القرآن نفسه للمبالغة. وقوله: )أو مثل ذلك اخل( جعل شهادته 
على أنه من عند هللا شهادة على مثله أي مثل شهادة القرآن ألنه إبعجازه كانه يشهد لنفسه أبنه من 

وحي( ه: )ملا رآه من جنس العند هللا، وهذا أيضا جار على الوجهني وعلى كون اآلية مكية ومدنية. قول
بفتح الالم وتشديد امليم، أو ابلكسر. والتخفيف إشارة إىل أن الفاء للسببية وأن إميانه مرتتب على 
شهادته له مبطابقته للوحي، وجيوز أن تكون الفاء تفصيلية. وقوله: )اس! شاف( أي بياين وقوله: أبن  

بب وهو االستكبار عن اإلميان وهو عني الكفر وتس كفرهم لضالهلم ألن هذه اجلملة تعليل ملا قبلها،
عن ظلمهم لتعليقه على املشتق. قوله: )ودليل اخل( ولداللتة عليه حذف ومنهم من قدره أتؤمنون لداللة 
فآمن، ووجه كوهنم ظاملني أن مثله من عند هللا يف معتقدهم، فإذا مل ينصفوا يكونون ظاملني، وقدر 

رد ما قدره الزخمشري واملصنف جوااب أبنه لو كان كذلك وجبت الفاء ألن اجلواب املعرب فقد ظلمتم و 
اجلملة االستفهامية إذا وقعت جوااب للشرط لزمها الفاء، فإن كانت األداة اهلمزة تقدمت على الفاء، 
وإال أتخرت واعتذر له السمني أبنه تقدير مع ى ال تقدير إعراب وفيه كالم يف شرح التسهيل يطول 

له: وقال الذين اخل حتقيق الستكبارهم. وقوله: )ألجلهم( فالالم ليست الم املشافهة والتبليغ، شرحه وقو 
 واال لقيل ما سبقتموان

وليس من مواطن االلتفات، وكوهنم قصدوا حتقريهم ابلغيبة ال وجه له. وقوله: )سقاط( مجع ساق   
م كما أشار إليه بقوله إذ أكثره  كجهال مجع جاهل وهو الذي ال يعبأ به لعدم جاهه وماله، وأشياعه

اخل وغطفان بفتح الغني املعجمة والطاء املهملة قبيل معروفة، وكذا كل ما ذكر أمساء قبائل معروفة، ويف 
أسلم وأسلم جتنيس اتم، ولذا مل يقل أسلمت. قوله: )مثل ظهر عنادهم اخل( إمنا قدروا إلذ عاملها ألهنا 

مل، وقد أضيفت إىل مجلة مل يهتدوا به فال تعمل فيها، وكذا ال من الظروف الالزمة لإلضافة إىل اجل
يعمل فيها فسيقولون ألن إذ للمضي وهو مستقبل، وأيضا الفاء تقتضي سببا فلذا قدروا هلا عامال هو 
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 (1)السبب وحذف عامل الظرف". 
 

ل اخل، ه"واالستفهام للتقرير وقال اإلمام: األوىل محله على التهكم فالتقدير يقولون: -98 .200
وقوله: ما كانوا فيه مضاف مقدر أي ثواب ما اخل وما مصدرية أو موصولة، وقوله: من قرأ اخل حديث 

 موضوع متت السورة واحلمد دله وحده، والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه.

 سورة االنشقاق

سور الثالث ذه الويقال: سورة انشقت وال خالف يف كوهنا مكية وال يف عدد آايهتا، قيل: وترتيب ه
 ظاهر ألن يف انفطرت تعريف احلفظة الكاتبني ويف املطففني مقر كتبهم، ويف هذه عرضها يف القيامة.

 بسم هللا الرمحن الرحبم

 قوله: )ابلنمام( قد مر بيانه، وقوله: كقوله اخل إشارة إىل أن القرآن يفسر بعضه بعضا،

 أوىل ألن يف اختيار االنفعال ما يدل على كمال القدرةوهذا مأثور عن ابن عباس ولواله لكان تركه هنا 
واالنقياد حىت كأهنا غنية عن الشق، وقال الزجاج: تنشق هبول القيامة قيل: وهو ال ينايف كونه ابلغمام، 
واجملرة كاملضرة يف اآلاثر إهنا ابب السماء وأهل اهليئة يقولون إهنا جنوم صغار خمتلطة غري متميزة يف 

 )استمعت األنه من اإلذن قال: احلس. قوله:

 صم إذا مسعوا خريا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا

 وهو جماز عن االنقياد والطاعة، ولذا فسره بقوله: أي انقادت، ويف نسخة وانقادت

ومها مبع ى، وقوله: املطواع هو الشديد الطاعة ألنه صيغة مبالغة، وقوله: يذعن أي ينقاد، وأما اإلذعان 
 اإلدراك فليس من كالم العرب، وإن كان له وجه من اجملاز، وليس يف قوله: انقياد املطواع اخل مبع ى

إشارة إىل أنه استعارة متثيلية كما توهم فإهنا تبعية مصرحة كما ال خيفى. قوله: )وجعلت حقيقة 
قة مبع ى جديرة يابالستماع( قال املعرب األصل حق هللا عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم االنقياد وحف

وخليقة، وقوله: بسطت املراد ببسطها توسعتها من غري ارتفاع واخنفاض ولذا فسره بقوله: ابن اخل، 
وقوله: آكامها ابملد مجع أكمة وهو الرتاب واألرض املرتفعة دون اجلبال. قوله: )ما يف جوفها اخل( من 

لم فإمنا يكون عاما يوم القيامة وظهور فسره هبذا ال يقول أبن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال ولو س
بعض الكنوز قبله ال ينافيه فال يرد عليه أنه عند خروح الدجال ال يوم القيامة، وأما القول أبن يوم 

 القيامة وقت متسع جيوز

لتكلف  ممن له متييز. قوله: )وتكلفت اخل( تفعل هنا ل مل يقل به أحدأن يدخل فيه، وقت خروجه فما 
 املبالغة جمازا ألن املتكلف للشيء يبالغ فيه ليظهر، ويتوهم أنه جبليئ كما بينوه يف كتحلم وقصد به
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قوله: توجد. قوله.( يف اإللقاء والتخلية امل يقل والتخلي ملا فيه من اإليهام القبيح فإنه اشتهر استعماله 
رض فهو أسند إىل األ يف التغؤط، ومن مل يتنبه هلذا قال األظهر: أن يقول التخلي واملراد أن هذا وإن

بفعل هللا وقدرته وال وجه ملا قيل، واالمتداد أيضا ألنه مل يسند لألرض. قوله: )لألذن( الظاهر مما قبله 
أن يقول ابألذن، وقوله: بنوع من القدرة ألن تشقيق األجرام العلوية نوع وتسوية البسيطة السفلية نوع 

 ون يف إذا هذه فقيل ليست بشرطية وعاملها مقدر أيآخر. قوله:( وجوابه حمذوف اخل( اختلف املعرب
اذكر أو هي مبتدأ كما بينه السمني، وقيل: شرطية جواهبا حمذوف، وقيل: مذكور فقيل: هو أذنت 
والواو زائدة أو فمالقيه كما سيأيت، وقيل: اي أيها اإلنسان على حذف الفاء أو بتقدير يقال وعلى 

وريت : تقديره القى كل إنسان كدحه وقيل: هو ما صرح به يف سالتقدير قيل: تقديره تعبثتم، وقيل
التكوير واالنفطار، وهو قوله: علمت اخل وعلى هذا العامل الشرط أو اجلزاء على اخلالف فيه، وقوله: 
للتهويل فتقديره كان ما كان مما ال يفي به البيان. قوله: )القى إلنسان كدحه( قيل: أي جزاء كدحه 

القى كدحه بنفسه لوجوده يف صحيفته، أو لشهادة أعضائه وحنوه فإن الشيء له  من خري أو شز أو
وجود يف التلفظ به والكتابة وعلى هذا ما بعده تفصيل له، وجيوز عود ضمري مالقيه للرب لكن هذا 
وإن ذهب إليه بعضهم ال يالئم كالم املصنف كما سرتاه عقبه. قوله: )أي جهدا يؤثر فيه من كدحه 

 (1)ري للجواب على أنه القى كدحه". اخل( تفس
 

"واملراد الياب! هنا على أنه من استعمال املقيد مبع ى املطلق، وأما األحوى فصفة من -99 .201
احلوة، وهو السواد فلذا جاز فيه أن يكون مبع ى أسود ألن النبات إذا يبس اسود فهو صفة مؤكدة 

على  خضر يرى يف ابدى النظر كاألسود وينبينللغثاء، وأن يراد به أنه طري غض شديد اخلضرة ألن األ
املعنيني إحمرابه وأنه صفة غثاء أو حال من املرعى أخر للفاصلة وإليه أشار بقوله: أي أخرجه، وملا فيه 
من التقدمي والتاخري أخرجه ومرضه املصنف. قوله: )على لسان جربيل عليه الصالة والسالم( فاإلسناد 

القراءة الظاهر أن املراد به هنا أحد أقسام الوحي يف القرآن كما ورد يف حديث  جمازي، وقوله: قارائ إبهلام
البخاري، وآونة كصلصلة اجلرس وهو أن يلحقه شيء كالغشي، ويسمع صدى يقر يف قلبه أبلفاظ 
ملهمة له مثبتة يف صحائف حفظه املشرفة فيندفع عنه ما قيل: إن صريورة الرسول قارائ بغري واسطة 

، وأما كونه إشارة إىل ما روي عن جعفر الصادق ومل يقل به أحدف ما اشتهر يف الدين جربيل خال
من أنه كان يقرأ الكتابة وال يكتب، وأن قوله: فال تنسى لنفي مطلق النسيان عنه امتناان عليه أبنه أويت 

فسه آية أخرى، نقوة احلفظ كما قيل فمع بعده أيابه فاء التفريع. قوله: " ية أخرى( أي كما أن القرآن 
وقوله: اإلخبار به اي بقوله: فال تنسى ألنه أمر مستقبل مغيب عنه حني النزول، وقوله: وقيل هني 
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عطف بح! سب املع ى على ما قبله ألنه علم منه أنه خرب عما يستقبل وملا كان يف النهي جمزوما حبذف 
ئز لإلطالق يف الفاصلة، وهو جا آخر.، وقد أثبت هنا دفعه أبن آخره حذف للجازم واأللف املذكورة

وملا كان هذا خالف الظاهر والنسيان ليس ابالختيار فال ينهى عنه إال أن يراد به جمازا ترك أسبابه 
االختيارية أو ترك العمل مبا تضمنه، ويف ذلك ارتكاب تكلفات من غري داع هلا ضعفه وأما كونه خمالفا 

ا[ اآلايت فليس بشيء كما ال خيفى، وقد أورد  6، اآلية: لقوله: }ال حترك به لسانك{ ]سورة القيامة
عليه أن رمسه ابلياء يقتضي أهنا من البنية ال لإلطالق وكون رسم املصحف خمالفا للقياس تكلف آخر 
وأما القول أبن مراده أبن ألفه مل حتذف للجازم فتحميل الكالم ما ال يطيقه، وأحسن منه أن يقال: 

ملشاكلة غريها من الفواصل، وموافقة أصلها مع أنه قيل أيضا: إنه عند اإلطالق رمست ألف اإلطالق ايء 
ترد احملذوفة كما صرح به اإلمام املرزوقي ولو قيل: إنه خرب أريد به النهي كان أقوى وأسلم، وقوله: أصال 

 ليف شرح املفتاح الشريفي إنه منصوب على املصدربة أي افتفاء ابلكلية، وقيل: إنه متييز حمو 
عن الفاعل أي انتفى أصله وكذا قوله: رأسا بعده. قوله: )أبن نسخ تالوته( فالنسيان كناية عن النسخ 
ألن ما مل ينسخ تالوته من شأنه أن يتلى فيحفظ وغريه يرتك فينسى فظهر فساد ما قيل من أن النسخ 

قيقي أو جمازي ن االستثناء حال يوجب النسيان. قوله: )وقيل املراد اخل( ذكر فيه أربعة أوجه مبنية على أ
أبن يكون مبع ى القلة ألن املخرج يف االستثناء أقل من إلباقي وألن ما شاء هللا يف العرف يستعمل 
للمجهول فكأنه قيل: إال أمرا اندرا ال يعلم فإذا دل مثله على القلة عرفا، والقلة قد يراد هبا النفي يف 

ز ناء هنا ذلك وهذا هو الوجه الثالث والرابع املبين على التجو حنو قل من يقول: كذا جمازا أريد ابالستث
يف االستثناء فان كان على حقيقته فالنسيان إما مبعناه املتعارف أو مبع ى نسخ احلكم والتالوة، واحلديث 
املذكور صحيح رواه البخاري، وغريه وكانت الصالة صالة الفجر فإن قلت: ال ينسى النيب صلى هللا 

رأسا وهذا احلديث مناف له وال يالئمه قوله: فال تنسى ألنه ال يكون االستثناء من النفي عليه وسلم 
نفيا بل هو إثبات واحلمل على التأكيد بعيد قلت: أجاب عنه بعض شراح الكشاف أبنه على هذا من 

 قبيل قوله: وال عيب فيهم غري أن سيوفهم

سياان املتعلق به مشيئة هللا أن يكون هذا النسيان نواملع ى فال تنسى إال نسياان معدوما، وهو النسيان 
إال أنه ال يقر على النسيان فيما كان من أصول الشرائع والواجبات، وقد يقر على ما ليس منها أو 
منها وهو من اآلداب، والسنن كما ذكره اإلمام هنا. قوله:( ما ظهر من أحوالكم( تفسري للجهر فليس 

ا خصوص ابألقوال بل األعم بقرينة مقابله، وقوله: وما بطن تفسري لقوله: وماملراد به معناه املعروف امل
خيفى فهو على هذا اتكيد جلميع ما تقدمه وتوطئة ملا بعده، وقوله: أو جهرك اخل فما ظهر مبعناه 
احلقيقي، وقوله: وما دعاك إليه أي إىل اجلهل تفسري لقوله: وما خيفى فهو على هذا أتكيد لقوله: 
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 (1)فال تنسى وقوله: فيعلم ما فيه اخل هو متفرع".  سنقرئك
 

"ابهلل وبرسوله وابملؤمنني، وأذن بالل ابلصالة، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -100 .202
؟ قال:  «هل أعطاك أحد شيئا»فإذا مساكني يسأل الناس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

؟ قال: ذاك القائم، فاذا هو علي بن أيب « من أعطاكه»ل: ؟ قال: خامت فضة. قا« ماذا»نعم. قال: 
طالب، أعطانيه وهو راكع، فقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية، رواه أبو صاحل عن ابن 

 « .1»عباس، وبه قال مقاتل. وقال جماهد: نزلت يف علي بن أيب طالب، تصدق وهو راكع 

، رواه العويف « 2»أ من حلفائه اليهود نزلت هذه اآلية يف حقه والثاين: أن عبادة بن الصامت ملا ترب 
عن ابن عباس. والثالث: أهنا نزلت يف أيب بكر الصديق، قاله عكرمة. والرابع: أهنا نزلت فيمن مضى 

 من املسلمني ومن بقي منهم، قاله احلسن.

و تصدق لك يف ركوعهم، وهقوله تعاىل: ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيه قوالن: أحدمها: أهنم فعلوا ذ
علي عليه السالم خبامته يف ركوعه. والثاين: أن من شأهنم إيتاء الزكاة وفعل الركوع. ويف املراد ابلركوع 
ثالثة أقوال: أحدها: أنه نفس الركوع على ما روى أبو صاحل عن ابن عباس. وقيل: إن اآلية نزلت وهم 

مروي عن  والنهار، وإمنا أفرد الركوع ابلذكر تشريفا له، وهذا يف الركوع. والثاين: أنه صالة التطوع ابلليل
 « :3»ابن عباس أيضا. والثالث: أنه اخلضوع واخلشوع، وأنشدوا 

 ال تذل الفقري علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه

والن: ق ذكره املاوردي. فأما حزب هللا فقال احلسن: هم جند هللا. وقال أبو عبيدة: أنصار هللا. مث فيهم
 أحدمها: أهنم املهاجرون واألنصار، قاله ابن عباس. والثاين: األنصار، ذكره أبو سليمان.

 

 [57( : آية 5]سورة املائدة )
اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 

 (57أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني )
 قوله تعاىل: ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا سبب نزوهلا:

( أن رفاعة بن زيد بن التابوت، وسويد بن احلارث كاان قد أظهرا اإلسالم، مث انفقا، وكان رجال 441)
 من املسلمني يوادوهنما، فنزلت هذه اآلية، قاله ابن عباس.

__________ 

 عباس، وإسناده ضعيف جلهالة حممد بن أيب حممد. عن ابن 12221ضعيف. أخرجه الطربي 
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__________ 

ما ملخصه: وأما قوله تعاىل  74 -73/ 2« تفسريه»( انظر احلديث املتقدم. وقال ابن كثري يف 1)
وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن اجلملة يف موضع حال من قوله ويؤتون الزكاة أي يف حال 

مة الفتوى من أئ ومل يقل به أحدالزكاة حال الركوع أفضل من غريه،  ركوعهم، ولو كان كذلك لكان دفع
ة اه والظاهر ، وقال: إنه من وضع الرافض« املقدمة يف أصول التفسري»اه. وذكره ابن تيمية رمحه هللا يف 

 أنه من وضع الكليب، وسرقه منه بعض الضعفاء.

 ( تقدم.2)

 (1)الفقري: ال تعادي وال هتني.". ( الشاعر هو: األضب  بن قريع. وقوله ال تذل 3)
 

 [18اىل  17( : اآلايت 5"]سورة املائدة )-101 .203
لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من هللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح 

هللا على  وابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما خيلق ما يشاء 
( وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم 17كل شيء قدير )

بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري 
(18) 

مل ارى وقيل: عض طوائف النصضمري الفصل يف قوله: هو املسيح يفيد احلصر قيل: وقد قال بذلك ب
منهم، ولكن استلزم قوهلم إن هللا هو املسيح ال غريه، وقد تقدم يف آخر سورة النساء ما  يقل به أحد

 يكفي ويغين عن التكرار. قوله: قل فمن ميلك من هللا شيئا االستفهام للتوبيخ والتقريع.

ن فالن أمره: أي قدرت عليه: أي فم وامللك وامللك: الضب  واحلفظ والقدرة، من قوهلم: ملكت على
يقدر أن مينع إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا وإذا مل يقدر أحد أن مينع 
من ذلك فال إله إال هللا، وال رب غريه، وال معبود حبق سواه، ولو كان املسيح إهلا كما تزعم النصارى 

يدفع عن نفسه أقل حال ومل يقدر على أن يدفع عن أمه  لكان له من األمر شيء، ولقدر على أن
املوت عند نزوله هبا، وختصيصها ابلذكر مع دخوهلا يف عموم من يف األرض لكون الدفع منه عنها أوىل 
وأحق من غريها، فهو إذا مل يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غريها، وذكر من يف األرض 

أنه إذا أراد شيئا كان ال معارض له يف أمره وال مشارك له يف قضائه وهلل للداللة على مشول قدرته، و 
ملك السماوات واألرض وما بينهما أي ما بني النوعني من املخلوقات. قوله: خيلق ما يشاء مجلة 
مستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق اخللق حبسب مشيئته، وأنه يقدر على كل شيء ال يستصعب 
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زيز : وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه أثبتت اليهود ألنفسها ما أثبتته لععليه شيء. قوله
« 1»حيث قالوا: عزير ابن هللا وأثبتت النصارى ألنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا: املسيح ابن هللا 

 وقيل: هو على حذف مضاف:

العاطلة،  باء هللا مبجرد الدعوى الباطلة واألماينأي حنن أتباع أبناء هللا، وهكذا أثبتوا ألنفسهم أهنم أح
فأمر هللا سبحانه رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم أي إن  
كنتم كما تزعمون، فما ابله يعذبكم مبا تقرتفونه من الذنوب ابلقتل واملسخ وابلنار يف يوم القيامة كما 

 لن متسنا النار إال أايما معدودةتعرتفون بذلك لقولكم: 

فإن االبن من جنس أبيه ال يصدر عنه ما يستحيل على األب وأنتم تذنبون، واحلبيب ال يعذب « 2»
حبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون يف هذه الدعوى. وهذا الربهان هو املسمى عند 

لستم طف على مقدر يدل عليه الكالم: أي فاجلدليني بربهان اخللف. قوله: بل أنتم بشر ممن خلق ع
حينئذ كذلك بل أنتم بشر ممن خلق أي من جنس من خلقه هللا تعاىل حياسبهم على اخلري والشر، 
وجيازي كل عامل بعمله يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما من 

 قالكم من دار الدنيا إىل دار اآلخرة.املوجودات وإليه املصري أي تصريون إليه عند انت

__________ 

 .30( . التوبة: 1)
 (1).". 80( . البقرة: 2)
 

 "تصلي عليه، وأمر عباده أبن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه.-102 .204

وقد اختلف أهل العلم يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ بعد 
م يه فرض يف العمر مرة. وقد حكى هذا اإلمجاع القرطيب يف تفسريه، فقال قو اتفاقهم على أن الصالة عل

من أهل العلم: إهنا واجبة عند ذكره، وقال قوم: جتب يف كل جملس مرة. وقد وردت أحاديث مصرحة 
 بذم من مسع ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يصل عليه.

ي واجبة يه وسلم يف تشهد الصالة املفرتضة هل هواختلف العلماء يف الصالة على النيب صلى هللا عل
أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أهنا فيها سنة مؤكدة غري واجبة. قال ابن املنذر: يستحب أن ال يصلي أحد 
صالة إال صلى فيها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن ترك ذلك اترك فصالته جمزئة يف مذهب 

وري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغريهم، وهو قول مجهور أهل مالك، وأهل املدينة، وسفيان الث
العلم. قال: وشذ الشافعي فأوجب على اتركها اإلعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وهذا القول عن 
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 يقل به ملالشافعي مل يروه عنه إال حرملة بن حيىي وال يوجد عن الشافعي إال من روايته. قال الطحاوي: 
لعلم غري الشافعي. وقال اخلطايب، وهو من الشافعية: إهنا ليست بواجبة يف الصالة. من أهل ا أحد

قال: وهو قول مجاعة الفقهاء إال الشافعي، وال أعلم له يف ذلك قدوة. انتهى. وقد قال بقول الشافعي 
بو أمجاعة من أهل العلم منهم الشعيب ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب أمحد بن حنبل أخريا، كما حكاه 

 زرعة الدمشقي، وبه قال ابن راهويه وابن املواز من املالكية.

وقد مجعت يف هذه املسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به املوجبون هلا وما أجاب به اجلمهور، 
نصلي  إن هللا أمران أن نصلي عليك، فكيف»وأشف ما يستدل به على الوجوب احلديث الثابت بلفظ 

احلديث. فإن هذا األمر يصلح لالستدالل به على الوجوب. وأما « فقال: قولوا ... عليك يف صالتنا، 
على بطالن الصالة ابلرتك، ووجوب اإلعادة هلا فال، ألن الواجبات ال يستلزم عدمها العدم كما يستلزم 

 ذلك الشروط واألركان.

و مجعت جلاءت اديث كثرية، لواعلم أنه قد ورد يف فضل الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أح
يف مصنف مستقل، ولو مل يكن منها إال األحاديث الثابتة يف الصحيح من قوله صلى هللا عليه وسلم: 

. وأما صفة انهيك هبذه الفضيلة اجلليلة واملكرمة النبيلة« من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشرا»
حني وغريمها، صفات كثرية أبحاديث اثبتة يف الصحيالصالة عليه صلى هللا عليه وسلم فقد وردت فيها 

منها ما هو مقيد بصفة الصالة عليه يف الصالة، ومنها ما هو مطلق، وهي معروفة يف كتب احلديث 
فال نطيل بذكرها. والذي حيصل به االمتثال ملطلق األمر يف هذه اآلية هو أن يقول القائل: اللهم صل 

على النيب، أو اللهم صل على حممد وسلم. ومن أراد أن يصلي  وسلم على رسولك، أو على حممد أو
عليه، ويسلم عليه بصفة من الصفات اليت ورد التعليم هبا واإلرشاد إليها، فذلك أكمل، وهي صفات  
كثرية قد اشتملت عليها كتب السنة املطهرة، وسيأيت بعضها آخر البحث، وسيأيت الكالم يف الصالة 

ا األمر ابلصالة والتسليم يف اآلية أن يقول القائل: صليت عليه وسلمت على اآلل. وكان ظاهر هذ
 (1)عليه، أو الصالة عليه والسالم عليه، أو عليه الصالة والتسليم، ألن هللا سبحانه أمر إبيقاع". 
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 "َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغرْيِِهْم إالَّ َشْيء   .206

َلى َعْن  َهاِل َعْن زِرٍ  َعْن َعِليٍ  قَاَل اْلَمْعُدوَداُت يـَْوُم النَّْحِر ويومان بعدَرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ ه اذبح يف أَيُـَّها اْلِمنـْ
 ِشْئتَ 

 َوَقْد ِقيَل إنَّ َهَذا َوْهم  َوالصَِّحيحُ 

 َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمْعُلوَماتِ 

َوَذِلَك اَل يـَتَـَعلَُّق اِبلنَّْحِر  أِلَنَُّه قَاَل ]َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه[َوظَاِهُر اآْليَِة يـَْنِفي َذِلَك أَْيًضا 
ِم التَّْشرِيِق َوأَمَّا اْلَمْعُلوَماتُ  َا يـَتَـَعلَُّق ِبَرْمِي اجلمار واملفعول يف َأايَّ  َوِإمنَّ

 أَيُـَّها ِشْئتَ  ْلَمْعُلوَماِت يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه َواْذَبْح يف فـََقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمَر َأنَّ ا

ُم التَّْشرِيِق َوقَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْعُلوَماُت الْ  َعْشُر قَاَل اْبُن ُعَمَر اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ
ُم التَّْشرِيِق  َلى َعْن احلََْكِم َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّ َواْلَمْعُدوَداُت أايَّ اٍس اْلَمْعُلوَماُت يـَْوُم َوَقْد َرَوى اْبُن َأيب لَيـْ

ٍم بـَْعَدهُ  ُم التَّْشرِيُق َواْلَمْعُدوَداُت يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ ٍم بـَْعَدُه أايَّ ُد اَّللَِّ التَّْشرِيُق َوَرَوى َعبْ  النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ
ُم اْلَعْشِر َواْلَمْعُلوَماتُ   ْبُن ُموَسى َأْخرَبْاَن ُعَمارَُة ْبُن ذَْكَواَن َعْن جُمَاِهٍد عن ابن عباس قال املعدودات أايَّ

ُم اْلَعْشِر اَل َشكَّ يف أَنَُّه َخطَأ   َا َأايَّ ُم النَّْحِر فـََقْولُهُ اْلَمْعُدوَداُت إهنَّ َوُهَو ِخاَلُف اْلِكَتاِب  ه  أ ح د  مل  ْ يق قلل ْ ب  و  أايَّ
يَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل ]َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه[ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِ 

ُم التَّْشرِيِق َوُهَو قـَْوُل وَماِت اْلَعْشُر َواْلَمْعُدوَداِت أايَّ َوَقْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس إبِِْسَناٍد َصِحيٍح َأنَّ اْلَمْعلُ 
ُهْم وَ  ُهْم احلََْسُن َوجُمَاِهد  َوَعطَاء  َوالضَّحَّاُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْ َقْد ُرِوَي َعْن َأيب اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي ِمنـْ

ُم التَّْشرِيِق َوذََكرَ  َحِنيَفَة َوَأيب يُوُسَف َوحُمَمَّدٍ   الطََّحاِويُّ َعْن َشْيِخِه َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر َواْلَمْعُدوَداِت َأايَّ
ِم ْسأَلُُه َعْن اأْلَايَّ َأمْحََد ْبِن َأيب ِعْمرَاَن َعْن ِبْشِر ْبِن اْلَولِيِد قَاَل َكَتَب أَبُو اْلَعبَّاِس الطُّوِسيُّ إىَل َأيب يُوُسَف يَ 

ُ َعلَ   ْيِه َوَسلَّمَ اْلَمْعُلوَماِت فََأْمَلى َعَليَّ أىب يُوُسَف َجَواَب ِكَتاِبِه اْختَـَلَف َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُم النَّْحرِ  َا أايَّ  فـَُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمَر َأهنَّ

َسِن اْلَكْرِخيُّ َعْن قـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنعاِم[ َوذََكَر َشْيُخَنا أَبُو احلَْ َوِإىَل َذِلَك أَْذَهُب أِلَنَُّه قَاَل ]َعلى َما َرزَ 
ُم النَّ  َا َأايَّ ْحِر الثَّاَلثَُة يـَْوُم َأمْحََد اْلَقارِي َعْن حُمَمٍَّد َعْن َأيب َحِنيَفَة َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر َوَعْن حُمَمٍَّد َأهنَّ

ْلَولِيِد َعْن َماِن بـَْعَدُه قَاَل أَبُو َبْكٍر َفَحَصَل ِمْن رَِوايَِة َأمْحََد اْلَقارِي َعْن حممد ورواية بشر ابن ااأْلَْضَحى َويـَوْ 
ُم اْلَعْشِر ُلوَماِت أَ َأيب يُوُسَف َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه َوملَْ خَتَْتِلْف َعْن َأيب َحِنيَفَة َأنَّ اْلَمعْ  ايَّ

ُم التَّْشرِيِق َوُهَو قـَْوُل اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْشُهوُر وقـَْوله تـََعاىَل ]َعلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن  يَمِة اأْلَْنعاِم[ هبَِ َواْلَمْعُدوَداِت أايَّ
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ُم النَّْحِر اِلْحِتَمالِِه َأْن يُرِيَد لِ  ُوا َما َرَزقـَُهْم مِ اَل َداَلَلَة ِفيِه َعَلى َأنَّ اْلُمرَاَد َأايَّ ْن هَبِيَمِة اأْلَنـَْعاِم َكَقْوِلِه ]َولُِتَكربِ 
َ َعلى َما َهداُكْم[ واملع ى ملا."   (1)اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  .207  يـَْعيِن ِقصََّة "َحِديِث َسْهِل ْبِن َسْعِد إنَُّه قَاَل َفَحَضْرت َهَذا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
نَـُهَما مُثَّ اَل جَيَْتِمَعاِن أََبًدا فََأخْ اْلَعْجاَل  رَبَ َسْهل  َوُهَو رَاِوي َهِذِه ين ِ َفَمَضْت السُّنَّةُ يف اْلُمَتاَلِعَننْيِ َأْن يـَُفرََّق بـَيـْ

 اْلِقصَّة َأنَّ السُّنََّة َمَضْت اِبلتـَّْفرِيِق َوِإْن ملَْ يُطَلِ ْق الزَّْوجُ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  َويف َحِديُث اْبِن َعبَّاسٍ  نَـُهَمايف ِقَصِة ِهاَلِل ْبِن أَُميََّة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  لََّم فـَرََّق بـَيـْ

نَـُهَما بـَْعَد اللِ َعاِن َواِجب  َوأَ   ْيًضاقَاَل أَبُو َبْكٍر َوِهاَلل  ملَْ يُطَلِ ْق اْمرَأَتَُه فـَثـََبَت َأنَّ التـَّْفرِيَق بـَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ يف َحِديِث ا نَـُهَما َوَجائِز  َأْن َيُكوَن ْبِن ُعَمَر َوَغرْيِِه يف ِقصَِّة اْلَعْجاَلين ِ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ رََّق بـَيـْ
نَـُهَما مُثَّ طَلََّقَها ُهَو َثاَلاًث فَأَنـَْفَذُه رَ  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفيِه سُ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَرََّق بـَيـْ

 أَنَُّه قَاَل اَل َسِبيَل َلك عليها

 . اَبُب ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ 

رْيِ َذِلَك وصارت غَ  قَاَل أَبُو َحِنيَفَة َوحُمَمَّد  إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسُه َوُجِلَد احلَْدَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ اْلَقْذِف يف 
ِعيِد ْبِن املرأة حبال ال جيب بينهما َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـََها ِلَعان  فـََلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها َوُرِوَي حَنُْو َذِلَك َعْن سَ 

يُّ اَل جَيَْتِمَعاِن أََبًدا َوُرِوَي َعْن َعِليٍ  عِ اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيبِ  َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّافِ 
َُما اَل جَيَْتِمَعاِن ماداما َعَلى َحاِل ال اَلُعِن َوُرِوَي تَّ َوُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

ِة ُردَّْت إلَْيِه اْمرَأَتُُه َوُهَو تُِبينـَُها ِمْنُه َوأَنَُّه إَذا َأْكَذَب نـَْفَسُه يف َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َأنَّ فـُْرَقَة اللِ َعاِن اَل   اْلِعدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ َغرْيُُه َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبْطاَلنِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  قـَْول  َشاذٌّ    َصلَّى اَّللَّ

ُنونَِة َوحُيَْتجُّ لِْلَقْوِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي الْ  ِبيَحِة ِلُعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت مُ اْلُمَتاَلِعَننْيِ َواْلُفْرَقُة اَل َتُكوُن إالَّ َمَع اْلبَـيـْ
قوله َوأَْنِكُحوا اأْلَايمى ِمْنُكْم النِ ساِء و  حَنُْو قـَْوِلِه َوأُِحلَّ َلُكْم ما َوراءَ ذِلُكْم َوقـَْولُهُ فَاْنِكُحوا َما طاَب َلُكْم ِمنَ 

َا اَل َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقَة ُمتَـَعلِ َقة  حِبُْكِم احْلَاِكِم وَُكلُّ فـُْرَقٍة تـَعَ  لََّقْت حِبُْكِم احْلَاِكِم فَِإهنَّ
لِ  اِكِم اَل يُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا يُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احلَْ تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا َوالدَّ

ياَلِء ِعْنَد خُمَالِِفَنا وََكَذِلَك َسائُِر اْلُفَرِق  حبُْكِم احْلَاِكِم  ْلُمتَـَعلِ َقةِ اِمْثَل فـُْرَقِة اْلِعنِ نِي َوِخَياِر الصَِّغريَْيِن َوفـُْرَقِة اإْلِ
ِإْن تـََعلََّقْت حِبُْكِم يف اأْلُُصوِل َهِذِه َسِبيُلَها فَِإْن ِقيَل َسائُِر اْلُفَرِق الَّيِت ذََكْرت اَل مَيَْنُع التَـّْزِويَج يف احْلَاِل وَ 

ْن يـَُفارَِق َسائَِر اْلُفَرِق اْلُمتَـَعلِ َقِة حِبُْكِم َكَما َجاَز أَ احْلَاِكِم َوَهِذِه اْلُفْرَقةُ حَتْظُُر تـَْزِوجَيَها يف احْلَاِل ِعْنَد اجْلَِميِع فَ 
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تَـَعلِ َقِة حبُْكِم احْلَاِكِم احْلَاِكِم ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َجاَز َأْن خُيَاِلَفَها يف إجَياهِبَا التَّْحرمَِي ُمَؤبًَّدا ِقيَل َلُه ِمْن اْلُفَرِق اْلمُ 
 (1) احْلَاِل َواَل تُوِجُب َمَع َذِلَك حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا ِمْثُل فـُْرَقِة اْلِعنِ نِي." َما مَيَْنُع التـَّْزِويَج يف 

َها َوَلْو َكاَنْت َهِذِه ِعلًَّة َصِحيَحًة َلَوَجَب َأْن اَل جَيُوَز اْلِعْتُق َعَلى َماٍل َحالٍ  أِلَنَُّه ملَْ  .208  َيُكْن "َعَليـْ
َذِلَك اْلُمَكاَتُب مَيِْلُك َوِإْن َجاَز َذِلَك أِلَنَُّه مَيِْلُك يف اْلُمْستَـْقَبِل بـَْعَد اْلِعْتِق َفكَ  َماِلًكا ِلَشْيٍء قـَْبَل اْلَعْقدِ 

ًئا وَ َأْكَسابَُه ِبَعْقِد اْلِكَتابَِة َوَلَوَجَب أَْيًضا َأْن اَل جَيُوَز ِشَرى اْلَفِقرِي اِلبِْنِه بَِثَمٍن َحالٍ  أِلَنَُّه اَل  َأْن  مَيِْلُك َشيـْ
 ُمَكاَتِب ِمثْـُلُه.يـُْعَتَق َعَلْيِه إَذا َمَلَكُه َفاَل يـَْقِدُر َعَلى اأْلََداِء فَِإْن قـُْلت إنَُّه مَيِْلُك َأْن َيْستَـْقِرَض قـُْلَنا يف الْ 

 

 اَبُب اْلِكَتابَِة ِمْن َغرْيِ ذِْكِر احْلُر ِيَّةِ 

ِدْرَهٍم َوملَْ يـَُقْل إْن أَدَّْيت  مَّد  َوَماِلُك ْبُن أََنٍس إَذا َكاتـََبُه َعَلى أَْلفِ قَاَل أَبُو َحِنيَفَة َوأَبُو يُوُسَف َوزُفـَُر َوحمَُ 
إىَل َعْشِر ِسِننَي   فَأَْنَت ُحرٌّ فـَُهَو َجائِز  ويعتق اِبأْلََداِء َوقَاَل اْلَمْزينُّ َعْن الشَّاِفِعيِ  إَذا َكاتـََبُه َعَلى ِماَئِة ِديَنارٍ 

وُل بـَْعَد َذِلَك إنَّ ًما فـَُهَو َجائِز  َواَل يـُْعَتُق َحىتَّ يـَُقوَل يف اْلِكَتابَِة إَذا أَدَّْيت َهَذا فََأْنَت ُحرٌّ َويـَقُ َكَذا َكَذا جنَْ 
وُهْم ِإْن بُ قـَْويل َقْد َكاتـَبـُْتك َكاَن َمْعُقوًدا َعَلى أَنَّك إَذا أَدَّْيت فَأَْنَت ُحرٌّ قَاَل أَبُو َبْكٍر قـَْوله تـََعاىَل َفكاتِ 

َعاىَل ملَْ يـَُقْل َفَكاتُِبوُهْم تَـ َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْياً يـَْقَتِضي َجَواَزَها ِمْن َغرْيِ َشْرِط احْلُر ِيَِّة َويـََتَضمَُّن احْلُر ِيََّة أِلَنَّ اَّللََّ 
ِنِه لِلطَّاَلِق َوَلْفِظ اْلبَـْيِع ِفيَما يـََتَضمَُّن ْلِع يف تَ َعَلى َشْرِط احْلُر ِيَِّة َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اللَّْفَظ يـََتَضمَّنـَُها َكَلْفِظ اخلُْ  َضمُّ

َجارَِة ِفيَما يـَْقَتِضيِه ِمْن مَتِْليِك اْلَمَناِفِع َوالنِ َكاِح يف اْقِتَضائِِه مَتِْليَك َمنَ  اِفِع اْلُبْضِع َوَيُدلُّ ِمْن التَّْمِليِك َواإْلِ
 َعَلْيِه أَْيًضا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َحِديُث َعْمرِو  ِه َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ َا َعْبٍد َكاَتَب َعَلى ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ   أميُّ
 ِمائَِة أُوِقيٍَّة فأداها إال عشر أواقى فـَُهَو َرِقيق  

 اْلِكَتابَةُ ُمْطَلَقًة ِمْن َغرْيِ َشْرِط َشْرِط ُحر ِيٍَّة ِفيَها َوِإَذا َصحَّتْ  فََأَجاَز اْلِكَتابََة ُمْطَلَقًة َعَلى َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َغرْيِ 
 ُحر ِيٍَّة َوَجَب َأْن يـُْعَتَق اِبأْلََداِء أِلَنَّ ِصحََّة اْلِكَتابَِة تـَْقَتِضي ُوُقوَع اْلِعْتِق اِبأْلََداِء.

 

 اَبُب اْلُمَكاَتِب َمىَت يـُْعَتقُ 

نَّ اْلُمَكاَتَب َكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض َأْهِل اْلِعْلِم أَنَُّه ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَ قَاَل أَبُو َبْكٍر حَ 
ْد ِلَذِلَك إْسَناًدا  نـَْعَلُمُه  ه  أ ح د  مل  ْ يق قلل ْ ب  و  يـُْعَتُق بَِعْقِد اْلِكَتابَِة َوَتُكوُن اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه قَاَل أَبُو َجْعَفٍر ملَْ جنَِ

 قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل يـُؤَ  دِ ي اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي َعَلْيِه ِديَُة َعْبدٍ 
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ٍت َوَعاِئَشُة وأم ا حَيْىَي ابن َأيب َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثبِ َوَرَواُه أَْيضً 
 (1)سلمة." 

م ِم ًى َوالنـَّْفر ِفيَها .209  "اَبُب َأايَّ

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمنْ  َ يف أايَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواذُْكُروا اَّللَّ  َفال ِإمْثَ َعَلْيِه{ . قَاَل أَبُو َبْكٍر: تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ  قَاَل اَّللَّ
يِليِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َرَوى ُسْفَياُن َوُشْعَبُة َعْن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يـَْعُمَر الدِ  ى اَّللَّ

ِم التَّ  ُم ِم ًى َثاَلثَُة َأايَّ مْثَ َعَلْيِه، َوَمْن أَتَخََّر َفاَل إمْثَ َعَلْيِه". ْشرِيِق، َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل إَعَلْيِه َوَسلََّم: "أايَّ
ٍم َمْعُدوَداٍت{ َواَل ِخاَلَف َبنْيَ  أَْهِل اْلِعْلِم  َواتَـَّفَق أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ قـَْوَلُه بـََيان  ِلُمرَاِد اآلية يف قوله: }َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق; َوَقْد ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغرْيِهِ َأنَّ الْ  ْم، إالَّ َشْيء  َمْعُدوَداِت أايَّ
َهاِل َعْن زِرٍ  َعْن َعِليٍ  قَاَل: اْلَمْعُدوَداُت: يـَْوُم النَّْحِر َويـَوْ  َلى َعْن اْلِمنـْ اِن بـَْعَدُه َواْذَبْح يف مَ َرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ

 اآْليَِة رُ أَيُـَّها ِشْئَت. َوَقْد ِقيَل: إنَّ َهَذا َوْهم ، َوالصَِّحيُح َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمْعُلوَماِت. َوظَاهِ 
َا يـَتَـَعلَُّق ْيهِ يـَْنِفي َذِلَك أَْيًضا; أِلَنَُّه قَاَل: }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعلَ  { َوَذِلَك اَل يـَتَـَعلَُّق اِبلنَّْحِر َوِإمنَّ

ِم التَّْشرِيِق. َوأَمَّا اْلَمْعُلوَماُت فـََقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمرَ  : َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت ِبَرْمِي اجلَِْماِر اْلَمْفُعوِل يف َأايَّ
ُم التَّ يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه، وَ  ْشرِيِق، َوقَاَل َسِعيُد ْبُن اْذَبْح يف أَيُـَّها ِشْئَت قَاَل اْبُن ُعَمَر: اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق. َوَقْد َرَوى اْبُن َأيب لَ  َلى َعْن احلََْكِم ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداُت أايَّ يـْ
ُم التَّْشرِيُق، َوا ٍم بـَْعَدُه أايَّ َمْعُدوَداُت يـَْوُم لْ َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة َأايَّ

ٍم بـَْعَدُه التَّْشرِيُق َوَرَوى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى: َأْخرَبْاَن ُعَمارَةُ  ُن ذَْكَواَن َعْن جُمَاِهٍد َعْن اْبِن بْ  النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ
َا  ُم النَّْحِر فـََقْولُُه: اْلَمْعُدوَداُت إهنَّ ُم اْلَعْشِر، َواْلَمْعُلوَماُت أايَّ ُم اْلَعْشِر، اَل َشكَّ أَ َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمْعُدوَّاُت أايَّ ايَّ

َعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ ُف اْلِكَتاِب، قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: }َفَمْن تَـ ، َوُهَو ِخاَل و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  يف أَنَُّه َخطَأ  
َناٍد َصِحيٍح َأنَّ َعَلْيِه{ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِيَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث. َوَقْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس إبِِسْ 

ُهمْ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر، وَ  ُم التَّْشرِيِق، َوُهَو قـَْوُل اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي، ِمنـْ احلََْسُن َوجُمَاِهد   اْلَمْعُدوَداِت َأايَّ
ُهْم. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب َحِنيَفةَ َوَأيب يُوُسَف َوحُمَمٍَّد: ُلوَماِت َأنَّ اْلَمعْ  َوَعطَاء  َوالضَّحَّاُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْ

 (2)العشر، واملعدودات." 
م ِم ًى َوالنـَّْفر ِفيَها .210  "اَبُب َأايَّ

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَليْ  َ يف أايَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواذُْكُروا اَّللَّ ِه{ . قَاَل أَبُو َبْكٍر: قَاَل اَّللَّ
يِليِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ُ اَرَوى ُسْفَياُن َوُشْعَبُة َعْن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يـَْعُمَر الدِ  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ِم التَّْشرِيِق، َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل إمْثَ َعَلْيِه، وَ  ُم ِم ًى َثاَلثَُة َأايَّ َمْن أَتَخََّر َفاَل إمْثَ َعَلْيِه". َعَلْيِه َوَسلََّم: "أايَّ
ٍم َمْعُدوَداٍت{ وَ َواتَـَّفَق أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ قـَْوَلُه بـََيان  ِلُمرَاِد اآل اَل ِخاَلَف َبنْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ية يف قوله: }َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق; َوَقْد ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغريِْ  ِهْم، إالَّ َشْيء  َأنَّ اْلَمْعُدوَداِت أايَّ
َلى َعْن الْ  َهاِل َعْن زِرٍ  َعْن َعِليٍ  قَاَل: اْلَمْعُدوَداُت: يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَمانِ َرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ  بـَْعَدُه َواْذَبْح يف ِمنـْ

 اآْليَِة رُ أَيُـَّها ِشْئَت. َوَقْد ِقيَل: إنَّ َهَذا َوْهم ، َوالصَِّحيُح َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمْعُلوَماِت. َوظَاهِ 
َا يـَتَـَعلَُّق َذِلَك أَْيًضا; أِلَنَُّه قَاَل: }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه{ َوَذِلَك اَل يـَتَـَعلَّقُ يـَْنِفي   اِبلنَّْحِر َوِإمنَّ

ِم التَّْشرِيِق. َوأَمَّا اْلَمْعُلوَماُت فـََقْد ُرِوَي َعْن َعلِ   َواْبِن ُعَمَر: َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت ي ٍ ِبَرْمِي اجلَِْماِر اْلَمْفُعوِل يف َأايَّ
ُم التَّْشرِيقِ  ، َوقَاَل َسِعيُد ْبُن يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه، َواْذَبْح يف أَيُـَّها ِشْئَت قَاَل اْبُن ُعَمَر: اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق. َوَقْد َروَ ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: اْلَعْشُر، َواْلمَ  َلى َعْن احلََْكِم ْعُدوَداُت أايَّ ى اْبُن َأيب لَيـْ
ُم التَّْشرِيُق، َوا ٍم بـَْعَدُه أايَّ َمْعُدوَداُت يـَْوُم لْ َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة َأايَّ

َواَن َعْن جُمَاِهٍد َعْن اْبِن ٍم بـَْعَدُه التَّْشرِيُق َوَرَوى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى: َأْخرَبْاَن ُعَمارَُة ْبُن ذَكْ النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ 
َا  ُم النَّْحِر فـََقْولُُه: اْلَمْعُدوَداُت إهنَّ ُم اْلَعْشِر، َواْلَمْعُلوَماُت أايَّ ُم اْلَعْشِر، اَل َشكَّ ايَّ أَ َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمْعُدوَّاُت أايَّ

جََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ ، َوُهَو ِخاَلُف اْلِكَتاِب، قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: }َفَمْن تـَعَ و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  يف أَنَُّه َخطَأ  
َي َعْن اْبِن َعبَّاٍس إبِِْسَناٍد َصِحيٍح َأنَّ ُروِ َعَلْيِه{ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِيَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث. َوَقْد 

ُهْم ا ُم التَّْشرِيِق، َوُهَو قـَْوُل اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي، ِمنـْ َسُن َوجُمَاِهد  حلَْ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداِت َأايَّ
وُسَف َوحُمَمٍَّد: َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت ْم. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب َحِنيَفةَ َوَأيب يُ َوَعطَاء  َوالضَّحَّاُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْهُ 

 (1)اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداِت." 
 "اَبُب ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ  .211

اْلَقْذِف يف َغرْيِ َذِلَك َوَصاَرْت  دَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ قَاَل أَبُو َحِنيَفةَ َوحُمَمَّد : "إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسهُ َوُجِلَد احلَْ 
نَـَها َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـََها ِلَعان ، فـََلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها"; َوُرِوَي حنَْ  ُب بـَيـْ ُو َذِلَك َعْن َسِعيِد اْلَمْرأَُة حِبَاٍل اَل جيَِ

يُّ: "اَل جَيَْتِمَعاِن أََبًدا"; َوُرِوَي َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ. َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّاِفعِ  ْبِن اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيب ِ 
َُما اَل جَيَْتِمَعاِن َما َدا ا َعَلى َحاِل مَ َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك. َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

ْفَسهُ يف اْلِعدَِّة ُردَّْت . َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ: "َأنَّ فـُْرَقةَ اللِ َعاِن اَل تُِبينـَُها ِمْنُه، َوأَنَّهُ إَذا َأْكَذَب نَـ التَّاَلُعنِ 
نِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَل َغرْيُُه، َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبطْ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  إلَْيِه اْمَرأَتُُه"; َوُهَو قـَْول  َشاذٌّ 

ُنونَِة. َوحُيَْتجُّ لِْلقَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ اْلُمَتاَلِعَننْيِ، َواْلُفْرَقةُ اَل َتُكوُن إالَّ َمَع اْلبَـيـْ ِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي اْلُمِبيَحِة وْ اَّللَّ
[ َوقـَْولُُه: }فَاْنِكُحوا َما طَاَب 24}َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم{ ]النساء: لُِعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت، حَنُْو قـَْوَلُه: 
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[ . َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ 32[ َوقـَْولُُه: }َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم{ ]النور: 3َلُكْم ِمَن النِ َساِء{ ]النساء: 
َا اَل تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا، ُمتَـَعلِ َقة  حِبُْكِم احْلَاِكِم، وَُكلُّ فـُْرَقٍة تـََعلََّقْت حِبُْكِم احلَْ  َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقةَ  اِكِم فَِإهنَّ

لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احْلَاِكِم اَل يُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا مِ  ْثَل فـُْرَقِة اْلِعنِ نِي َوِخَياِر َوالدَّ
 (1)الصَِّغريَْيِن." 

 "اَبُب ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ  .212

 َذِلَك َوَصاَرْت قَاَل أَبُو َحِنيَفةَ َوحُمَمَّد : "إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسهُ َوُجِلَد احلَْدَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ اْلَقْذِف يف َغرْيِ 
نَـَها َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـََها ِلَعان ، فـََلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها"; َوُرِوَي حَنْوُ اْلَمْرأَ  ُب بـَيـْ َذِلَك َعْن َسِعيِد  ُة حِبَاٍل اَل جيَِ

جَيَْتِمَعاِن أََبًدا"; َوُرِوَي  ْبِن اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيبِ  َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ. َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّاِفِعيُّ: "اَل 
َُما اَل جَيَْتِمَعاِن َما َدا ا َعَلى َحاِل مَ َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك. َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

أَنَّهُ إَذا َأْكَذَب نـَْفَسهُ يف اْلِعدَِّة ُردَّْت  تُِبينـَُها ِمْنُه، وَ التَّاَلُعِن. َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ: "َأنَّ فـُْرَقةَ اللِ َعاِن اَل 
اَلنِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َغرْيُُه، َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبطْ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  إلَْيِه اْمَرأَتُُه"; َوُهَو قـَْول  َشاذٌّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُنونَِة. َوحُيَْتجُّ لِ اَّللَّ ْلَقْوِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي اْلُمِبيَحِة َبنْيَ اْلُمَتاَلِعَننْيِ، َواْلُفْرَقةُ اَل َتُكوُن إالَّ َمَع اْلبَـيـْ
اْنِكُحوا َما طَاَب [ َوقـَْولُُه: }فَ 24لُِعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت، حَنُْو قـَْوَلُه: }َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم{ ]النساء: 

[ . َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ 32[ َوقـَْولُُه: }َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم{ ]النور: 3َلُكْم ِمَن النِ َساِء{ ]النساء: 
َا اَل تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا، كْ َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقَة ُمتَـَعلِ َقة  حِبُْكِم احْلَاِكِم، وَُكلُّ فـُْرَقٍة تـََعلََّقْت حِبُ  ِم احْلَاِكِم فَِإهنَّ

لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احْلَاِكِم اَل يُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا مِ  ْثَل فـُْرَقِة العنني وخيار َوالدَّ
 (2)الصغريين." 

 ْعَتقُ "ابب اْلُمَكاَتُب َمىَت يُـ  .213

اْلُمَكاَتَب  قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحَكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّهُ ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس: "َأنَّ 
ْد لِ   و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  ِلَك إْسَناًدا ذَ يـُْعَتُق بَِعْقِد اْلِكَتابَِة َوَتُكوُن اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه"; قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: ملَْ جنَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أَنَّهُ قَاَل: "يـَُؤدِ ي  نـَْعَلُمُه. قَاَل: َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
ْبُن َأيب َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن  َعَلْيِه ِديَُة َعْبٍد"، َوَرَواُه أَْيًضا حَيْىَي اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي 

: "إنَّ اْلُمَكاَتَب اْبِن َعبَّاٍس. َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت َوَعاِئَشُة َوأُمُّ َسَلَمَة َوِإْحَدى الر َِوايـََتنْيِ َعْن ُعَمرَ 
ِه". َوقَاَل اْبُن َعَلْيِه ِدْرَهم ". َوُرِوَي َعْن ُعَمَر: "أَنَُّه إَذا أَدَّى النِ ْصَف فـَُهَو َغرمي  َواَل رِقَّ َعَليْ َعْبد  َما بَِقَي 
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: ُه إَذا أَدَّى أَنَّ " َمْسُعوٍد: "إَذا أَدَّى ثـُُلثًا َأْو رُبـًُعا فـَُهَو َغرمي " َوُهَو قـَْوُل ُشَرْيٍح. َوَرَوى إبـْرَاِهيُم َعْن َعْبِد اَّللَِّ
 (1)قيمة رقبته فهو غرمي".." 

 "ابب اْلُمَكاَتُب َمىَت يـُْعَتقُ  .214

اْلُمَكاَتَب  قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحَكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّهُ ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس: "َأنَّ 
ْد ِلذَ  يـُْعَتُق بَِعْقِد اْلِكَتابَِة َوَتُكونُ   و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  ِلَك إْسَناًدا اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه"; قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: ملَْ جنَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يـَُؤدِ ي أَنَّهُ قَاَل: " نـَْعَلُمُه. قَاَل: َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
رٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي َعَلْيِه ِديَُة َعْبٍد"، َوَرَواُه أَْيًضا حَيْىَي ْبُن َأيب َكثِ 

ر َِوايـََتنْيِ َعْن ُعَمَر: "إنَّ اْلُمَكاَتَب ى الاْبِن َعبَّاٍس. َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت َوَعاِئَشُة َوأُمُّ َسَلَمَة َوِإْحدَ 
". َوقَاَل اْبُن َعْبد  َما بَِقَي َعَلْيِه ِدْرَهم ". َوُرِوَي َعْن ُعَمَر: "أَنَُّه إَذا أَدَّى النِ ْصَف فـَُهَو َغرمي  َواَل رِقَّ َعَلْيهِ 

: "أَنَُّه إَذا أَدَّى ُهَو قـَْوُل ُشَرْيٍح. َوَرَوى إبـْرَاِهيُم َعْن عَ َمْسُعوٍد: "إَذا أَدَّى ثـُُلثًا َأْو رُبـًُعا فـَُهَو َغرمي " وَ  ْبِد اَّللَِّ
 (2)ِقيَمَة َرقـََبِتِه فـَُهَو َغرمي ".." 

"ومما يدعوا إىل الدهشة والعجب حقا، وميال النفس ابالسف املمض، أن يكون ابن حزم عراي  .215
هري  حديثه عن الباقالىن النه أشعرى، وهو ظاعن ذلك كله، متنكبا سبيل العلم واالخالق والدين يف

 يبغض االشاعرة مجيعا، ويصفهم خببث

املقالة وفساد الدين واستسهال الكذب على هللا جهارا، وعلى رسوله بال رهبة، ويقول عنهم: " واحلمد 
لى ضعفهم عهلل الذى مل جيعلنا من أهل هذه الصفة املرذولة، وال من هذه العصابة املخذولة " وحيمد هللا 

يف عصره، فيقول: " وأما االشاعرة فكانوا ببغداد والبصرة، مث قامت هلم سوق بصلقية والقريوان 
واالندلس، مث رق أمرهم، واحلمد هلل رب العاملني! " وهو ينسب إليهم أقواال مل يقولوها، ومذاهب مل 

من زعم أن االنبياء  ب الرد علىيذهبوا إليها، مث يندفع يف تكفريهم، وكيل الشتائم هلم، كما صنع يف اب
: " حديث فرقة مبتدعة، تزعم أن حممد بن 88/  1والرسل ليسوا اليوم أنبياء وال رسال، حيث يقول 

 عبد هللا، صلى هللا عليه وسلم، ليس هو اآلن رسول هللا، ولكنه كان رسول هللا.

 وهذا قول ذهب إليه االشعرية.

 ولرسوله، وملا أمجع عليه مجيع أهل االسالم منذ كان االسالم إىل وهذه مقالة خبيثة، خمالفة هلل تعاىل
 يوم القيامة.

ونعوذ ابهلل من هذا القول، فإنه كفر صراح ال ترداد فيه " مث اندفع يف إبطال هذا القول يف شدة وعنف، 
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اشتد و من االشاعرة، وإمنا نسبه إليهم بعض الكرامية،  مل يقل به أحدونسى أو تناسى أن هذا القول 
 نكريهم على من نسبه إليهم، وبينوا إنه خمتلق على إمامهم االجل أىب احلسن االشعري.

: " فأما ما -( يف كتابه: " شكاية أهل السنة " 475 - 376وىف ذلك يقول أبو القاسم القشريى )
ول سحكى عنه وعن أصحابه أهنم يقولون: إن حممدا صلى هللا عليه وسلم، ليس بنىب يف قربه، وال ر 

بعد موته، فبهتان عظيم، وكذب حمض، مل ينطق به أحد منهم، وال مسع يف جملس مناظرة ذلك عنهم، 
 وال وجد ذلك يف كتاب هلم.

ملسمى يف كتاب رسالة احلرة ا -" وليس أدل على كذب هذا القول على االشاعرة من قول الباقالىن عنه 
 (1): " وجيب أن يعلم أن نبوات." 55ابالنصاف ص 

و[ الغافل مطعنا يف أيب بكر شيخنا، فلم جيده، فحمله ذلك على أن قوله  56ام هذا ]""ر  .216
قوال مل يقله هو وال غريه، ليجد مساغا إىل ثلبه، فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسري مع ى قول النيب صلى 

ء الذين اهللا عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أن تلك السبعة األحرف هي قراءة السبعة القر 
ائتم هبم أهل األمصار، فقال على الرجل إفكا واحتقب عارا، ومل حيظ من أكذوبته بطائل، وذلك أن 

 فح ".، وال يصح عند التفتيش والمل يقل به أحدأاب بكر رمحه هللا كان أيقظ من أن يتقلد مذهبا 

بع سبعة أحرف": إهنن س"وذلك أن أهل العلم قالوا يف مع ى قوله عليه السالم: "أنزل القرآن على 
 ( .1لغات، بداللة قول ابن مسعود رضي هللا عنه وغريه: إن ذلك كقولك هلم وتعال وأقبل" )

( ، 3( و"كالصوف املنفوش" )2"فكان ذلك جاراي جمرى قراءة عبد هللا: "إن كانت إال زقية واحدة" )
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن ( ، "من 4وقراءة أيب رضي هللا عنه: "أن بوركت النار ومن حوهلا" )

 ( .6( ، وكقراءة ابن عباس رضي هللا عنهما: "وعلى كل ضامر أيتون" )5الكفار" )

 "وهذا النوع من االختالف معدوم اليوم، غري مأخوذ به وال معمول

__________ 

 .136، 91، 89( مر قول ابن مسعود هذا يف ص1)
 .91ص 2، انظر احلاشية رقم 29( يس: 2)
 .95ص 2، انظر احلاشية رقم 5( القارعة: 3)
 .112ص 6، انظر احلاشية رقم 8( النمل: 4)
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 ".650/ 1، والكشاف 290/ 6، بزايدة "من" قبل "الكفار" "انظر: تفسري الطربي 57( املائدة: 5)
 (1).." 152/ 3"، وانظر: الكشاف 27( والقراءة املعروفة }وعلى كل ضامر أيتني{ "احلج: 6)
بُوا( َوْصاًل َمدَّ َوْجًها َواِحًدا ُمْشبَـًعا َعَماًل أِبَقْـَوى السَّبَـَبنْيِ، َوُهَو اْلَمدُّ أِلَْجِل اهلَْ "َأْن كَ  .217 ْمِز بـَْعَد ذَّ

بُوا( فَِإْن َوَقَف َعَلى )َرَأى، َوَجاُءوا، َوالسُّوَءى( َجاَزتِ  اَلثَُة لثَّ ا َحْرِف اْلَمدِ  يف )أَْيِديـَُهْم، َوأاََبُهْم، َوَأْن َكذَّ
، َوَذَهاِب َسَبِبيَِّة اهْلَْمِز بـَْعَدُه، وََكَذِلَك اَل جيَُ  ِم اهْلَْمِز َعَلى َحْرِف اْلَمدِ  ُز َلُه يف حَنِْو و اأْلَْوُجِه ِبَسَبِب تـََقدُّ

; تـَْغِليًبا أِلَقْـ  ْشَباُع َوْجًها َواِحًدا يف احْلَاَلنْيِ ى السَّبَـَبنْيِ، َوُهَو اهْلَْمُز َوالسُُّكوُن، وَ )بـَُرآُء، َوآمِ نَي اْلبَـْيَت( ِإالَّ اإْلِ
ُم اهْلَْمِز َعَلْيِه.  َوأُْلِغَي اأْلَْضَعُف، َوُهَو تـََقدُّ

َد ا ، َوتـَُبشِ ُروَن( ِعْنَد َمْن َشدَّ ، َوَدَوابٌّ ِد اِبلسُُّكوِن حَنُْو )َصَوافَّ نُّوَن. ل)اخْلَاِمُس( ِإَذا َوَقَف َعَلى اْلُمَشدَّ
اًل، َوَلْو ِقيَل )الََّذاِن، َوالََّذْيِن، َوَهاَتنْيِ( َفُمْقَتَضى ِإْطاَلِقِهْم اَل فـَْرَق يف َقْدِر َهَذا اْلَمدِ  َوقْـًفا َوَوصْ وََكَذِلَك 

ُهْم ِبزاَِيَدِة مَ  َد َعَلى َغرْيِ ِبزاَِيَدتِِه يف اْلَوْقِف َعَلى َقْدرِِه يف اْلَوْصِل ملَْ َيُكْن بَِعيًدا، فـََقْد قَاَل َكِثري  ِمنـْ ا ُشدِ 
ِد، َوزَاُدوا َمدَّ )الم( ِمْن )امل( َعَلى َمدِ  )ميم( ِمْن َأْجِل التَّْشِديِد، فـََهَذا أَْوىَل اِلْجِتَماِع َثاَل  ِة ِسَواِكَن. ثَ اْلُمَشدَّ

َواِكِن َما مَلْ َيُكْن َأَحُدَها ِتَما َوَقْد َذَهَب الدَّاينُّ ِإىَل اْلَوْقِف اِبلتَّْخِفيِف يف َهَذا النـَّْوِع ِمْن َأْجِل اجْ  ِع َهِذِه السِ 
ْأيت ذِْكُر َذِلَك يف َمْوِضِعِه يف آِخِر اَبِب َغرْيَُه، َوَسيَ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  أَلًِفا، َوفـَرََّق َبنْيَ اأْلَِلِف َوَغرْيَِها، َوُهَو ممَّا 

 اْلَوْقِف.

 

 ِمَعَتنْيِ ِمْن َكِلَمةٍ اَبب  يف اهْلَْمَزَتنْيِ اْلُمْجتَ 

ُهَما مَهْزًَة زَاِئَدًة ِلاِلْسِتْفَهاِم َوِلَغرْيِِه، َواَل َتُكوُن ِإالَّ ُمَتَحر َِكًة، َواَل َتكُ  وُن مَهْزَُة ااِلْسِتْفَهاِم ِإالَّ َوأَتْيت اأْلُوىَل ِمنـْ
َها ُمَتَحر َِكةً َوَساِكَنةً  مَهْزَةُ َوْصٍل. فََأمَّا مَهَْزةُ اْلَقْطِع اْلُمَتَحر َِكُة ، فَاْلُمَتَحر َِكةُ مَهْزَةُ َقْطٍع وَ َمْفُتوَحًة، َوأَتْيت الثَّانَِيةُ ِمنـْ

َحُة َعَلى َضْرَبنْيِ، بـَْعَد مَهْزَِة ااِلْسِتْفَهاِم فـََتْأيت َعَلى َثاَلثَِة أَْقَساٍم: َمْفُتوَحًة، َوَمْكُسورًَة، َوَمْضُموَمًة. فَاْلَمْفُتو 
ُق َعَلْيِه أَيْيت بـَْعَدهُ َساِكن  تَـَّفُقوا َعَلى ِقرَاَءتِِه اِباِلْسِتْفَهاِم، َوَضْرب  اْختَـَلُفوا ِفيِه. فَالضَّْرُب اأْلَوَُّل اْلُمتـَّفَ َضْرب  ا

 ".. . فَالسَّاِكُن َيُكوُن َصِحيًحا َوَحْرَف َمدٍ   (2)َوُمَتَحر ِك 
آِخرًا َردَُّه بَِقْوِلِه:  ْذُكرُُه َوِلَذِلَك َلمَّا َأَشاَر إِلَْيِه يف التـَّْيِسريِ "َأْن َيُكوَن ِمْن آِخِر الضَُّحى َكَما َسنَ  .218

يِ نَي اِبلتَّْكِبرِي َدالَّة  َعَلى َما ابـَْتَدْأاَن بِِه أِلَنَّ ِفيَها " َمَع "، ِهَي َتُدلُّ َعَلى وَ  َواأْلََحاِديُث اْلَوارَِدُة َعِن اْلَمكِ 
ِة َواإْلِمجَْ   اِع. انـْتَـَهى.الصِ حَّ

َا )َوملَْ يـَْرِو( َأَحد  التَّْكِبرَي ِمْن آِخِر " َواللَّْيِل " َكَما ذََكُروُه ِمْن آِخِر " َوالضَُّحى "، َوَمْن ذََكرَُه َكذَ  ِلَك فَِإمنَّ
 يف َكاِمِلِه تـَبَـًعا لِْلُخزَاِعيِ  يف َذيلَّ أَرَاَد َكْونَُه ِمْن أَوَِّل الضَُّحى، َواَل أَْعَلُم َأَحًدا َصرََّح هِبََذا اللَّْفِظ ِإالَّ اهلُْ 
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تَـَهى، َوِإالَّ الشَّاِطيبَّ َحْيُث قَاَل:  اْلُمنـْ

 َوقَاَل بِِه اْلبَـز ِيُّ ِمْن آِخِر الضَُّحى ... َوبـَْعض  َلُه ِمْن آِخِر اللَّْيِل َوَصاَل 

ُل السُّوَرَتنْيِ، َأْي: أَوََّل أملَْ اَل: ُمرَاُدُه اِبآْلِخِر يف اْلَمْوِضَعنْيِ أَوَّ َوَلمَّا رََأى بـَْعُض الشُّرَّاِح قـَْوَلُه َهَذا ُمْشِكاًل قَ 
ضَُّحى َوُهَو لَنْشرَْح َوأَوََّل َوالضَُّحى َوَهَذا ِفيِه َنَظر  أِلَنَُّه َيُكوُن ِبَذِلَك ُمْهِماًل رَِوايََة َمْن َرَواُه ِمْن آِخِر َوا

زِِم َوالظَّاِهُر أَنَّهُ َسوَّى َبنْيَ اأْلَوَِّل َواآْلِخِر يف َذِلَك، َواْرَتَكَب يف َذِلكَ  الَِّذي يف التـَّْيِسرِي،  اْلَمَجاَز َوَأَخَذ اِبلالَّ
لشَّاِطيبِ  " َوبـَْعض  قَاَل الشُّرَّاُح: قـَْوُل ا .مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  يف اجْلََواِز، َوِإالَّ فَاْلَقْوُل أِبَنَُّه ِمْن آِخِر اللَّْيِل َحِقيَقًة 

، َوَصَل التَّْكِبرَي ِمْن آِخِر ُسورَِة " َواللَّْيِل " يعين: من أَوَِّل الضَُّحى. قَاَل أَبُو َشامَ  َة: َهَذا َلُه " َأْي: لِْلبَـز ِيِ 
بَـز ِيُّ التَّْكِبرَي ِمْن أَوَِّل ُسورَِة الْ  اْلَوْجُه ِمْن زاَِيَداِت َهِذِه اْلَقِصيَدِة، َوُهَو قـَْوُل َصاِحِب الرَّْوَضِة، قَاَل: َوَرَوى

َاِن ِمْن َخامتَِة "   اللَّْيِل ".وَ َوالضَُّحى انـْتَـَهى. َوأَمَّا اهْلَُذيلُّ فَِإنَُّه قَاَل: اْبُن الصَّبَّاِح َواْبُن بـََقرََة يَُكربِ 

اِح َواْبُن بـََقرََة ُهَو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الصَّبَّ  قـُْلُت: اْبُن الصَّبَّاِح َهَذا ُهَو حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ 
ُبٍل، َومُهَا ممَّْن َرَوى التَّْكِبريَ  يَّاِن َمْشُهورَاِن ِمْن َأْصَحاِب قـُنـْ ْن أَوَِّل الضَُّحى  مِ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َهاُروَن اْلَمكِ 

، َوَغرْيمُُهَا، َوَهَذا الَِّذي ذََكُروُه ِمْن َأنَّ اْلُمرَاَد يِآِخِر اللَّ َكَما َن َّ َعَلْيِه ابْ  ْيِل ُهَو أَوَُّل ُن َسوَّاٍر َوأَبُو اْلِعزِ 
َمُة دَ  َمِة َوالنُُّصوُص اْلُمتَـَقدِ  َا ُهَو اَنِشئ  َعِن النُُّصوِص اْلُمتَـَقدِ  َبنْيَ ذِْكِر  ائِرَة  الضَُّحى ُمتَـَعنيِ   ِإِذ التَّْكِبرُي ِإمنَّ
َها " َواللَّْيِل " فـَُعِلَم َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِبذِْكِر آِخرِ  اللَّْيِل ُهَو أَوَُّل  الضَُّحى َوأَوَِّل أملَْ َنْشرَْح ملَْ يُْذَكْر يف َشْيٍء ِمنـْ

ُ أَ وَ  -الضَُّحى َكَما مَحََلُه ُشرَّاُح َكاَلِم الشَّاِطيبِ . َوُهَو الصََّواُب ِباَل َشكٍ    (1).." -ْعَلُم اَّللَّ
"لكن ملا مل يسمع هلذين املصحفني خرب، وأراد ابن جماهد وغريه مراعاة عدد املصاحف استبدلوا  .219

من مصحف البحرين واليمن قارئني كمل هبما العدد، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد به اخلرب، 
 ءات السبع.أن املراد ابألحرف السبعة القرافوقع ذلك ملن مل يعرف أصل املسألة، ومل تكن له فطنة، فظن 

 واألصل املعتمد عليه صحة املسند يف السماع، واستقامة الوجه يف العربية.

 وموافقة الرسم.

 وأصح القراءات سنداً انفع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي.

 وقال الَقر اب يف الشايف: التمسك بقراءات سبعة من القراء دون غريهم ليس

أثر وال سن ة، وإمنا هو من مجع بعض املتأخرين، فانتشر، وأْوَهَم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك، وذلك  فيه
 مل يقل ْ به أحد.

 وقال الكواشي: كل ما صح سنده، واستقام وجهه يف العربية، ووافق خ 

 املصحف اإلمام فهو من السبعة املنصوصة، ومىت فِقَد َشرط من الثالثة فهو شاذ.
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 اشتد إنكار األئمة يف هذا الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورةوقد 

 يف مثل ما يف التيسري والشاطبية، وآخر َمْن صر ح بذلك الشيخ تقي الدين

السبكي، فقال يف شرح املنهاج: قال األصحاب: جتوز القراءة يف الصالة وغريها ابلقراءات السبع، وال 
 أن غري السبع املشهورة من الشواذ.جتوز ابلشاذة، وظاهر هذا يوهم 

 وقد نقل البغوي االتفاَق على القراءة بقراءة يعقوب وأيب جعفر مع السبع

 املشهورة، وهذا القول هو الصواب.

 قال: واعلْم أن اخلارج عن السبع املشهورة على قسمني: منه ما خيالف رسم

 غريها. املصحف فال شك يف أنه ال جتوز قراءته ال يف الصالة وال يف

ومنه ما ال خيالف رسَم املصحف ومل تشتهر القراءة به، وإمنا ورد من طريق غريب ال يَعوَّل عليها، وهذا 
 (1)يظهر املنع من القراءة به أيضاً.." 

ه يقتضي أبن املراد بل أَنتم ال غريكم، فإن املقصود نفي فرح -"ولفظ )بل( مْشعر ابإلضراب  .220
 م هبديتهم.هو ابهلدية ال إثبات الفرح هل

 قاله يف عروس األفراح.

 قال: وكذا قوله: )اَل تـَْعَلُمُهْم حَنُْن نـَْعَلُمُهْم( ، أي ال يعلمهم إال حنن.

وقد أييت للتقوية والتأكيد دون التخصي ، قال الشيخ هباء الدين: وال يتميز ذلك إال مبا يقتضيه احلال 
 وسياق الكالم.

 : أنت ال تكذب، فإنه أبلغ يف نفياثنيها: أن يكون املسند منفياً، حنو

 الكذب من " ال تكذب " ومن ال تكذب أنت ".

 وقد يفيد التخصي ، ومنه: )فـَُهْم اَل يـََتَساءُلوَن( .

 اثلثها: أن يكون املسند إليه نكرة مثبتاً، حنو: رجل جاءين، فيفيد

 التخصي  إما ابجلنس، أى ال امرأة، أو الوحدة، أي ال رجالن.

 يلَي املسند إليه حرف النفي فيفيده، حنو: ما أان قلت هذا، أيرابعها: أن 

 مل أقله مع أن غريي قاله.

 ومنه: )وما أْنَت علينا بَعزِيز( .

 أي العزيز علينا رْهُطك ال أنت، ولذا قال: )أَرْهِطي أعزُّ عليكم من هللا( .

 هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر، ووافقه السكاكي، وزاد شروطاً 
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 يل بسطناها يف شرح ألفية املعاين.وتفاص

 الثامن: تقدمي املسند، ذكر ابن األثري وابن النفيس وغريمها أن تقدمي اخلرب

 على املبتدأ يفيد االختصاص.

، وهو ممنوع، فقد صرح السكاكي وغريه أبن تقدمي ما مل يقل به أحدورد صاحب الفلك الدائر أبنه 
 : متيمي أان.رُْتبته التأخري يفيده، ومثـ ُلوه بنحو

 التاسع: ذكر املسند إليه، ذكر السكاكي أنه قد يُذكر ليفيد التخصي .

 (1)وتعق به صاحب اإليضاح، وصرح الزخمشري أبنه أفاد االختصاص يف قوله:." 
"األئمة جاهدوا الناس إلنقاذهم من شؤم الظالم إىل وضح النور، وما زال إمجاعهم هكذا يف  .221

 واالستنباط.جمال الرأي والفكر 

وحينما أعطى هللا تعاىل أمة القرآن سلطان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كان ذلك سلطاان من هللا 
تعاىل هلم أن يصيبوا احلق فيما كان معروفا أو منكرا عند هللا حينما جيمعون على أحدمها أو عليهما معا 

طا أمة القرآن: }وكذلك جعلناكم أمة وس أو خيتلفون فال يعدوهم احلق، وكذلك يقول هللا تعاىل عن
فالوس : من يرتضى قوله، والشاهد: من  1لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{ 

يكون قوله حجة يف جملس القضاء للفصل يف اخلصومات، وهو إيذان أبن احلق ال يعدوهم جمتمعني أو 
 خمتلفني.

ا اكتسبوها من القرآن، فلوال أن القرآن مهيمن على مجيع وهذه الصفة وإن كانت ألمة القرآن فإمن
الكتب، ورسوله شاهد على شهداء األمم كلها، وفيصل بني احلق الذي هو من عند هللا وبني ابطل 
تلك األمم، ملا كان ألهله تلك الصفة، وال تلك العظمة املستمدة من القرآن على مستوى العامل كله يف 

لى هللا عليه ص-دنيا إىل جملس القضاء يف اآلخرة; حيث يشهد رسول القرآن الدنيا، واليت تتعدى ال
 على شهداء األمم مجيعا. -وسلم

وأخريا، فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية اليت حار العلماء واملفكرون يف الكشف عنها، وما زالوا 
 و حمفوظا يف الصدور.يكتشفون منها كل يوم جديدا، وال يزالون كذلك ما دام القرآن متلوا أ

وليس القول ابإلعجاز يف القرآن موجها حنو العجز عن فهمه ابلقدر الذي تقوم به الشريعة كما حيلو 
 مللبعض هواة اجلدل حول الدين أن يتلمسوا مع ى بعيدا عن نطاق الفكر اإلسالمي كهذا املع ى الذى 

 القول بعدم، فيقيموا حوله سوقا لئيما من اجلدل، ويطلقوا يقل به أحد

                                         
 1/141معرتك األقران يف إعجاز القرآن، اجَلاَلل السُُّيوطي  (1)



251 

 

__________ 

 (1).." 143سورة البقرة، اآلية:  1
ُة ا .222 َعِة اْلِقرَاَءاُت السَّْبُع. َواأْلَْصُل اْلُمْعَتَمُد َعَلْيِه ِصحَّ لسََّنِد يف "َفَظنَّ َأنَّ اْلُمرَاَد اِبأْلَْحُرِف السَّبـْ

ا اَنِفع  َوَعاِصم  َوأَْفَصُحَها أَبُو َعْمرٍو الرَّْسِم َوَأَصحُّ اْلِقرَاَءاِت َسَندً  السََّماِع َواْسِتَقاَمةُ اْلَوْجِه يف اْلَعَربِيَِّة َوُمَوافـََقةُ 
.  َواْلِكَساِئيُّ

َعٍة ِمَن اْلُقرَّاِء ُدوَن َغرْيِِهْم لَْيَس ِفيِه أَثـَر  وَ  َا هُ اَل َوقَاَل اْلَقرَّاُب يف الشَّايف: التََّمسُُّك بِِقرَاَءِة َسبـْ َو ِمْن  ُسنَّة  َوِإمنَّ
رِيَن فَانـَْتَشَر َوأَْوَهَم أَنَُّه اَل جَتُوُز الز اَِيَدُة َعَلى َذِلَك َوَذِلَك    يق قلل ْ ب ه  أ ح د .مل  ْ مَجِْع بـَْعِض اْلُمَتَأخِ 

َماِم فـَُهَو ِمَن حَ َوقَاَل اْلَكَواِشيُّ: ُكلُّ َما َصحَّ َسَنُدُه َواْستَـَقاَم َوْجُهُه يف اْلَعَربِيَِّة َوَواَفَق َخ َّ اْلُمصْ  ِف اإْلِ
َعِة اْلَمْنُصوَصِة َوَمىَت فُِقَد َشْرط  ِمَن الثَّاَلثَِة فـَُهَو الشَّاذُّ.  السَّبـْ

َصاَر اْلِقرَاَءاِت اْلَمْشُهورَِة يف ِمْثِل َما يف   التيسري َوَقِد اْشَتدَّ ِإْنَكاُر أَئِمَِّة َهَذا الشَّْأِن َعَلى َمْن َظنَّ احنِْ
َهاِج: قَالَ والشاطب يِن السُّْبِكيُّ فـََقاَل يف َشرِْح اْلِمنـْ  اأْلَْصَحاُب: ية َوآِخُر َمْن َصرََّح ِبَذِلَك الشَّْيُخ تَِقيُّ الدِ 

سَّْبِع  الجَتُوُز اْلِقرَاَءُة يف الصَّاَلِة َوَغرْيَِها اِبْلِقرَاَءاِت السَّْبِع وال جتوز ابلشاذة َوظَاِهُر َهَذا يُوِهُم َأنَّ َغرْيَ 
ٍر َمَع السَّْبِع اْلَمْشُهورَِة فَ اْلَمْشُهورَةِ ِمَن الشََّواذِ  َوَقْد نـََقلَ اْلبَـَغِويُّ ااِلت َِفاَق َعَلى اْلِقرَاَءةِ بِِقرَاَءةِ يـَْعُقوَب َوَأيب َجعْ 

 َوَهَذا اْلَقْوُل ُهَو الصََّواُب.

ْبِع اْلمَ  َحِف فـََهَذا اَل شك ْشُهورَِة َعَلى ِقْسَمنْيِ: ِمْنُه َما خُيَاِلُف َرْسَم اْلُمصْ قَاَل: َواْعَلْم َأنَّ اخْلَارَِج َعِن السَّ
 فيه أَنَُّه اَل جَتُوُز ِقرَاَءتُُه اَل يف الصَّاَلِة َواَل يف َغرْيَِها.

َا َورَ  َها َوَهَذا َد ِمنْ َوِمْنُه َما اَل خُيَاِلُف َرْسَم اْلُمْصَحِف َوملَْ َتْشَتِهِر اْلِقرَاَءُة بِِه َوِإمنَّ  َطرِيٍق َغرِيٍب اَل يـَُعوَُّل َعَليـْ
 (2)َيْظَهُر اْلَمْنُع ِمَن اْلِقرَاَءِة بِِه أَْيًضا. ومنه ما اشتهر." 

ِويَِة لِلتـَّقْ  "اأْلَفْـرَاِح قَاَل: وََكَذا قـَْولُُه: }اَل تـَْعَلُمُهْم حَنُْن نـَْعَلُمُهْم{ أي ال نعلمهم ِإالَّ حَنُْن َوَقْد أَيْيت  .223
يِن َواَل يـََتَميـَُّز َذِلَك ِإالَّ مبَا يـَْقَتِضيِه احْلَالُ    َوِسَياُق اْلَكاَلمِ َوالتَّْأِكيِد ُدوَن التَّْخِصيِ  قَاَل الشَّْيُخ هَبَاُء الدِ 

ْلَكِذِب ِمْن "اَل َتْكِذْب" َوِمْن اَل ا اَثنِيَها: َأْن َيُكوَن اْلُمْسَنُد َمْنِفيًّا حَنُْو أَْنَت اَل َتْكِذُب فَِإنَُّه أَبـَْلُغ يف نـَْفيِ 
 َتْكِذْب أَْنَت َوَقْد يُِفيُد التَّْخِصيُ  َوِمْنُه }فـَُهْم اَل يـََتَساَءُلوَن{

اْمَرأَة   ِس َأْي اَل اَثلِثـَُها: َأْن َيُكوَن اْلُمْسَنُد إِلَْيِه نكرة مثتبا حَنُْو "َرُجل  َجاَءين" فـَُيِفيُد التَّْخِصيَ  ِإمَّا اِبجْلِنْ 
 أو الوحدة أي ال رجالن

َع َأنَّ َغرْيِي قَاَلُه مَ رَابُِعَها: َأْن يَِلَي اْلُمْسَنُد ِإلَْيِه َحْرَف النـَّْفِي فـَُيِفيُدُه حَنُْو "َما أاََن قـُْلُت َهَذا" َأْي ملَْ أَقـُْلُه 

                                         
 20أسرار ترتيب القرآن، اجَلاَلل السُُّيوطي ص/ (1)
 1/276ُيوطي اإلتقان يف علوم القرآن، اجَلاَلل السُّ  (2)
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َنا  َنا ِبَعزِيٍز{ َأِي اِلَعزِيُز َعَليـْ أََرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن َرْهُطَك اَل أَْنَت َوِلَذا قَاَل: }َوِمْنُه: }َوَما أَْنَت َعَليـْ
{ َهَذا َحاِصُل َرَأِي الشَّْيِخ َعْبِد اْلَقاِهِر َوَوافـََقُه السَّكَّاِكيُّ َوزَاَد ُشُروطًا َوتـََفاِصيَل َبَسْطَناهَ  ا يف َشرِْح اَّللَِّ

 أَْلِفيَِّة اْلَمَعاين.

َتَدأِ يُِفيُد ااِلْخِتَصاَص اْلَمْسَنِد ذََكَر اْبُن اأْلَِثرِي َواْبُن النَِّفيِس َوَغرْيمُُهَا َأنَّ تـَْقِدميَ اخلَْرَبِ َعلَ الثَّاِمُن: تـَْقِدميُ  ى اْلُمبـْ
ائِِر أِبَنَُّه  َوَغرْيُُه أبَِنَّ تـَْقِدمَي َما  السَّكَّاِكيُّ  َوُهَو مَمُْنوع  فـََقْد َصرَّحَ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  َوَردَُّه َصاِحُب اْلَفَلِك الدَّ

 رُتْـبَـُتُه التَّْأِخرُي يُِفيُدُه َوَمثَـُّلوُه بَِنْحِو "مَتِيِميٌّ أاََن".

يَضاِح َوَصرَّحَ التَّاِسُع: ذِْكُر اْلُمْسَنِد إِلَْيِه، ذََكَر السَّكَّاِكيُّ أَنَّهُ َقْد ذكر لُِيِفيَد التَّْخِصيَ  َوتـََعقََّبهُ َصاِحبُ    اإْلِ
 (1)الزَّخَمَْشرِيُّ: أِبَنَُّه أَفَاَد ااِلْخِتَصاَص يف." 

مهماًل رَِوايَة من َرَواُه من آخر: }َوالضَُّحى{ . َوُهَو الَِّذي يف:  -بذلك  -"أِلَنَُّه يكون  .224
 )التـَّْيِسري( .

 َوالظَّاِهر: أَنه سوى َبني األول َواآْلخر، يف َذِلك، وارتكب يف َذِلك اْلمَجاز.

: فَاْلَقْول أِبَنَُّه من آخر }َواللَّْيل{ َحِقيَقة، َوإِ   مل يقل ب ه  أحد.الَّ

َلْيِه َوأما اهْلُذيل ، فَِإنَّهُ قَاَل: اْبن الصَّباح، َواْبن بقرة، ممَّن روى التَّْكِبري من أول }َوالضَُّحى{ ، َكَما َن  عَ 
، َوَغريمهَا.  اْبن سوار َوأَبُو اْلِعز 

. َوَهَذا الَِّذي  ذَكُروُه، من َأن امُلَراد يآخر }َواللَّْيل{ ، ُهَو أول }َوالضَُّحى{ : ُمتَـَعني 

َا ُهَو اَنِشئ َعن النُُّصوص اْلُمتَـَقد َمة، َوِهي َدائِرَة َبني ذكر: }َوالضَُّحى{ ، و }أمل نشرح { ِإْذ التَّْكِبري، ِإمنَّ
َها: }َواللَّْيل{ .  ، َومل يذكر يف َشْيء ِمنـْ

 َأن اْلَمْقُصود ِبذكر آخر: }َواللَّْيل{ ، ُهَو أول }َوالضَُّحى{ . َكَما محله الشُّرَّاح.َفعلم 

، َوهللا تـََعاىَل أعلم(."   (2)َوُهَو الصََّواب، ِباَل شك 
"كسرتني فقوي السبب حىت أزال املانع، ولعل مرادهم أنه متكرر طبعا كما يدركه الوجدان إال  .225

اء التقرير فإنه مضر يف األداء حىت مسعت من بعض الشافعية: أن من كرر الر  أنه جيب احملافظة لئال يقع
يف تكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته والعهدة على الراوي، واجلمهور على أن َعلى أَْبصارِِهْم خرب مقدم 

كوم حمللغشاوة والتقدمي مصحح جلواز االبتداء ابلنكرة مع أن فيه مطابقة اجلملة قبله ألنه تقدم اجلزء ا
به فيها وهذا كذلك، ففي اآلية مجلتان خربيتان فعلية دالة على التجدد وامسية دالة على الثبوت حىت  
كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون اجلملتني دعائيتني ليس بشيء، ويف تقدمي الفعلية إشارة إىل أن ذلك قد 

                                         
 3/172اإلتقان يف علوم القرآن، اجَلاَلل السُُّيوطي  (1)
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ر جعل كما فقيل هو على تقديوقع وفرغ منه، ونصب املفضل وأبو حيوة وإمساعيل بن مسلم ِغشاَوة  
 [ وقيل:23صرح به يف قوله تعاىل: َوَخَتَم َعلى مَسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعلى َبَصرِِه ِغشاَوًة ]اجلاثية: 

إنه على حذف اجلار، وقال أبو حيان: حيتمل أن يكون مصدرا من مع ى ختم ألن معناه غشي وسرت  
شاة، وقيل حينئذ قلوهبم ومسعهم وأبصارهم خمتوما عليها مغ كأنه قيل تغشية على سبيل التأكيد فيكون

حيتمل أن يكون مفعول ختم والظروف أحوال أي ختم غشاوة كائنة على هذه األمور لئال يتصرف هبا 
ابلرفع واإلزالة، ويف كل ما ال خيفى، فقراءة الرفع أوىل، وقرىء أيضا بضم الغني ورفعه، وبفتح الغني 

ابلفتح  «غشية»مرفوعا وبفتحها مرفوعا ومنصواب، و  -بكسر املعجمة - «غشوة»ونصبه، وقرىء 
بفتح املهملة والرفع، وجوز فيه الكسر والنصب من الغشا ابلفتح والقصر وهو الرؤية « غشاوة»والرفع و 

ت  اهنارا ال ليال، واملع ى أهنم يبصرون إبصار غفلة ال إبصار عربة أو أهنم ال يرون آايت هللا تعاىل يف ظلم
كفرهم ولو زالت أبصروها، وقال الراغب: العشا ظلمة تعرض للعني، وعشي عن كذا عمي قال تعاىل: 

[ فاملع ى حينئذ ظاهر والتنوين لإلشارة إىل نوع من األغطية 36َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّمْحِن ]الزخرف: 
على  ، وصرح بعضهم حبملهغري ما يتعارفه الناس وحيتمل أن يكون للتعظيم أي غشاوة أي غشاوة

َبْت ُرُسل  ]فاطر:  [ 4النوعية والتعظيم معا كما محل على التكثري والتعظيم معا يف قوله تعاىل: فـََقْد ُكذِ 
نْيا ِخْزي    والالم يف هَلُْم لالستحقاق كما يف هَلُْم يف الدُّ

مع ى وذات وهنا كذلك إال [ ويف املغين: الم االستحقاق هي الواقعة بني 41، املائدة: 114]البقرة: 
[ 2أنه قدم اخلرب استحساان ألن املبتدأ نكرة موصوفة ولو أخر جاز ك َأَجل  ُمَسمًّى ِعْنَدُه ]اإلنعام: 

( وكون 1) -فال يعذب عذاهبم أحد وال يوثق واثقهم أحد -وجيوز كما قيل أن يكون تقدميه للتخصي 
ا يقاربه ألهنا إمنا تقع له يف مقابلة َعلى يف الدعاء وم الالم للنفع واستعملت هنا للتهكم مما ال وجه له

ممن يوثق به هنا وال يقال عليهم العذاب، والظاهر أن اجلملة مساقة لبيان إصرارهم أن  ومل يقل به أحد
مشاعرهم ختمت وأن الشقوة عليهم ختمت، وهي معطوفة على ما قبلها وليست استئنافا وال حاال، 

واجلامع أن ما سبق بيان حاهلم وهذا بيان ما يستحقون،  -على الذين كفروا -وقال السالكويت: عطف
أو على خرب إن واجلامع الشركة يف املسند إليه مع تناسب مفهوم السندين، وجعل ذلك لدفع ما يتوهم 

 عدم استحقاقهم العذاب على كفرهم ألنه خبتم هللا تعاىل وتغشيته ليس بوجيه كما ال خيفى.

صل االستمرار مث اتسع فيه فسمي به كل استمرار أمل، واشتقوا منه فقالوا: عذبته أي والعذاب يف األ
رس إذا أن أصله املنع يقال عذب الف -وإليه مال كثري -داومت عليه األمل قاله أبو حيان، وعن اخلليل

كن يامتنع عن العلف، ومنه العذب ملنعه من العطش مث توسع فأطلق على كل مؤمل شاق مطلقا وإن مل 
مانعا ورادعا وهلذا كان أعم من النكال ألنه ما كان رادعا كالعقاب، وقيل: العقاب ما جيازى به كما 

 يف اآلخرة، ومشل البيان عذاب األطفال والبهائم
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__________ 

 (1)( قاله هباء الدين الغافقي اهـ منه.." 1)
لتضمنها  ع ى اإلشارة أو")أل( فيها للحضور عند بعض، وزائدة عند آخرين، وبنيت لتضمنها م .226

ارهم وقرىء الن ابملد على االستفهام التقريري إشارة إىل استبطائه وانتظ -كسحر  -التعريفية -أل -مع ى
 له.

َفَذحَبُوها أي  وإثباهتا« قالوا»وقرأ انفع حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها على الالم وعنه روايتان حذف واو 
وف إذ لسابقة وحصلوها َفَذحَبُوها فالفاء فصيحة عاطفة على حمذفطلبوا هذه البقرة اجلامعة لألوصاف ا

ال يرتتب الذبح على جمرد األمر ابلذبح، وبيان صفتها وحذف لداللة الذبح عليه، وحتصيلها كان 
  -ابشرتائها من الشاب البار أببويه كما تظافرت عليه أقوال أكثر املفسرين والقصة مشهورة، وقيل:

و قول هاب  وه -وقيل: مل تكن من بقر الدنيا بل أنزهلا هللا تعاىل من السماءكانت وحشية فأخذوها، 
إىل ختوم األرض، قيل: ووجه احلكمة يف جعل البقرة آلة دون غريها من البهائم أهنم كانوا يعبدون البقر 

[ مث بعد ما اتبوا 93: ةوالعجاجيل وحبب ذلك يف قلوهبم، لقوله تعاىل: َوأُْشرِبُوا يف قـُُلوهِبُِم اْلِعْجَل ]البقر 
 أراد هللا تعاىل أن ميتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم، وقيل:

ولعله ألطف وأوىل إن احلكمة يف هذا األمر إظهار توبيخهم يف عبادة العجل أبنكم كيف عبدمت ما هو 
ت مبعجزة نيب؟! وكيف ا مييف صورة البقرة مع أن الطبع ال يقبل أن خيلق هللا تعاىل فيه خاصية حييا هب

قبلتم قول السامري إنه إهلكم وها أنتم ال تقبلون قول هللا سبحانه: إنه حييا بضرب حلمة منه امليت 
 -وما كادوا يذحبون -سبحان هللا تعاىل؟ هذا اخلرق العظيم َوما كاُدوا يـَْفَعُلوَن ك ى على الذبح ابلفعل أي

ْفَعُلوَن ما أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على امليت بعيد، واحتمال أن يكون املراد َوما كاُدوا يَـ 
موضوعة لدنو اخلرب حصوال وال يكون خربها يف املشهور إال مضارعا داال على احلال لتأكيد  -وكاد

قارب ومل  -زيد خيرج كاد  -القرب، واختلف فيها فقيل: هي يف اإلثبات نفي ويف النفي إثبات، فمع ى
ن معناها مقاربة اخلروج، وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن املدلول ولو صح ما قاله خيرج وهو فاسد أل

يف ، وقيل: هي يف اإلثبات إثبات ويف النفي املاضي إثبات و ومل يقل به أحدلكان قارب وحنوه كذلك 
فعل عنهم لاملستقبل على قياس األفعال. ومتسك القائل هبذه اآلية ألنه لو كان مع ى َوما كاُدوا هنا نفيا ل

لناقض قوله تعاىل: َفَذحَبُوها حيث دل على ثبوت الفعل هلم واحلق إهنا يف اإلثبات والنفي كسائر 
 األفعال، فمثبتها إلثبات القرب، ومنفيها لنفيه، والنفي واإلثبات يف اآلية حمموالن على اختالف الوقتني

 انقطعت ، واملع ى أهنم ما قاربوا ذحبها حىتأو االعتبارين فال تناقض إذ من شرطه احتاد الزمان واالعتبار
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تعلالهتم فذحبوا كامللجأ أو فذحبوها ائتمارا َوما كاُدوا من الذبح خوفا من الفضيحة أو استثقاال لعلو 
مثنها حيث روي أهنم اشرتوها مبلء جلدها ذهبا، وكانت البقرة إذ ذاك بثالثة داننري، واستشكل القول 

لة حال من فاعل َفَذحَبُوها فيجب مقارنة مضموهنا ملضمون العامل، واجلواب ابختالف الوقتني أبن اجلم
كما   -نفيالتقربه من احلال وإن كان م -بقد -أبهنم صرحوا أبنه قد يقيد ابملاضي فإن كان مثبتا قرن

صور تمل يقرن هبا ألن األصل استمرار النفي فيفيد املقاربة ال جيدي نفعا ألن عدم مقاربة الفعل ال ي -هنا
مقارنتها له، وهلذا عول بعض املتأخرين يف اجلواب على أن َوما كاُدوا يـَْفَعُلوَن كناية عن تعسر الفعل 

 -كد زيد يفعلمل ي -وثقله عليهم وهو مستمر ابق، وقد صرح يف شرح التسهيل أنه قد يقول القائل
ُتْم نـَْفسًا أي فهم َوِإْذ قـَتَـلْ ومراده أنه فعل بعسر ال بسهولة وهو خالف الظاهر الذي وضع له اللفظ فا

شخصا أو ذا نفس، ونسبة القتل إىل املخاطبني لوجوده فيهم على طريقة العرب يف نسبة األشياء إىل 
در إنه ال حيسن إسناد فعل أو قول ص -القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو ميدح، وقول بعضهم:

غري مسلم، نعم ال بد إلسناده إىل  -أو رضا منهم عن البعض إىل الكل إال إذا صدر عنه مبظاهرهتم
الكل من نكتة ما، ولعلها هنا اإلشارة إىل أن الكل حبيث ال يبعد صدور القتل منهم ملزيد حرصهم 

 (1)وكثرة طمعهم وعظم جرأهتم.." 
"وأما على القول بعدم االشرتاط فألن اهلبوط واخلشية على تقدير خلق العقل واحلياة ال يصح  .227

هبم إمنا واالعرتاض أبن قلو  -وهو املناسب للمقام -ون بياان لكون احلجارة يف نفسها أقل قسوةأن يك
متتنع عن االنقياد ألمر التكليف بطريق القصد واالختيار وال متتنع عما يراد هبا على طريق القسر واإلجلاء  

ن قلوهبم عنه أبن املراد أ كما يف احلجارة وعلى هذا ال يتم ما ذكر، فاألوىل احلمل على احلقيقة أجيب
أقسى من احلجارة لقبوهلا التأثر الذي يليق هبا وخلقت ألجله خبالف قلوهبم فإهنا تنبو عن التأثر الذي 
يليق هبا وخلقت له، واجلواب أبن ما رأوه من اآلايت مما يقسر القلب ويلجئه فلما مل تتأثر قلوهبم عن 

ريد احد تكون قلوهبم َأَشدُّ َقْسَوًة ال خيلو عن نظر ألنه إن أالقاسرات الكثرية ويتأثر احلجر من قاسر و 
بذلك املبالغة يف الداللة على الصدق فال ينفع، وإن أريد به حقيقة اإلجلاء فممنوع، وإال ملا ختلف عنها 

مث الظاهر على  -ومل يقل به أحد -التأثر وملا استحق من آمن بعد رؤيتها الثواب لكونه إمياان اضطراراي
 -الالم -ذا تعلق خشية هللا ابألفعال الثالثة السابقة وقرىء َوِإنَّ على أهنا املخففة من الثقيلة ويلزمهاه

أن ِإنَّ إن وليها  مبع ى إال، وزعم الكسائي -والالم -الفارقة بينها وبني النافية، والفراء يقول: أهنا النافية
وقرأ مالك  -دق -ا إن وليها فعل كانت مبع ىاسم كانت املخففة، وإن فعل كانت النافية، وقطرب إهن

 ابلضم.. -« يهب »و « يتشقق»مضارع انفجر واألعمش « ينفجر»بن دينار 
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م َوَما اَّللَُّ بِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن وعيد على ما ذكر كأنه قيل: إن هللا تعاىل لباملرصاد هلؤالء القاسية قلوهب
ابلياء  - «يعملون»ا يف الدنيا واآلخرة، وقرأ ابن كثري حافظ ألعماهلم حم  هلا، فهو جمازيهم هب

ابلتاء  -ضما إىل ما بعده من قوله سبحانه َأْن يـُْؤِمُنوا وَيْسَمُعوَن وفريق منهم، وقرأ الباقون -التحتانية
ُعوَن أبن يكون مَ ملناسبة َوِإْذ قـَتَـْلُتْم فَادَّارَْأمُتْ وتكتمون إخل وقيل: ضما إىل قوله تعاىل: أَفـََتطْ  -الفوقانية

 (1)اخلطاب فيه للمؤمنني وعدهلم، ويبعده أنه ال وجه لذكر وعد املؤمنني تذييال لبيان قبائح اليهود.." 
لُّوا مفعول تـُوَ « أينما»وجو ز أن تكون  -فال حاجة إىل القول ابختصاص اجملموع -"ضرورة .228

ى ما روي عن بناء عل -هة توجهواتوجهوا، مبع ى أي ج« أينما»مبع ى اجلهة، فقد شاع يف االستعمال 
( والتطوع على الراحلة، وعلى ما 1أن اآلية نزلت يف صالة املسافر ) -ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما

جلنوب يف غزوة كانت فيها معهم، فصلوا إىل ا -القبلة -روي عن جابر أهنا نزلت يف قوم عميت عليهم
كما يف الوجه « أينما»أن تكون  -ى هاتني الروايتنيعل -والشمال، فلما أصبحوا تبني خطؤهم، وحيتمل

واقتصر  ألن حذف املفعول به يفيد العموم، -تولية -األول أيضا، ويكون املع ى يف أي مكان فعلتم أي
خ من أهل العربية، ومن الناس من قال: اآلية توطئة لنس مل يقل به أحدعليه بعضهم مدعيا أن ما تقدم 

أن يكون يف حني وجهة، وإال لكانت أحق ابالستقبال، وهي حممولة على العموم القبلة، وتنزيه للمعبود 
ط أي جهة، وابلوجه الذات. ووجه االرتبا« أينما»غري خمتصة حبال السفر أو حال التحري، واملراد ب 

عرتاض، على سبيل اال -القبلة -سابقا أورد بعدها تقريبا حكم -املساجد -حينئذ أنه ملا جرى ذكر
َ واِسع  أي حمي  ابألشياء ملكا أو رمحة، فلهذاوادعى ب  -عضهم أن هذا أصح األقوال، وفيه أتمل ِإنَّ اَّللَّ
ومل يضيق عليكم َعِليم  مبصاحل العباد وأعماهلم يف األماكن، واجلملة على األول  -القبلة -عليكم -وسع

َنما تـَُولُّوا إخل، ومن الغريب ذييل لقوله سبحانه فَأَيْـ تذييل جملموع َوَّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب إخل وعلى الثاين ت
وجعل اخلطاب املتقدم هلم أيضا، فيؤول املع ى إىل أنه ال  -جعل ذلك هتديدا.. ملن منع مساجد هللا

مهرب من هللا تعاىل ملن طغى، وال مفر ملن بغى، ألن فلك سلطانه حدد اجلهات، وسلطان علمه 
 أحاط ابألفالك الدائرات.

 ن املفر وال مفر هلارب ... وله البسيطان الثرى واملاءأي

ومن ابب اإلشارة أن املشرق عبارة عن عامل النور والظهور وهو جنة النصارى وقبلتهم ابحلقيقة ابطنه، 
واملغرب عامل األسرار واخلفاء وهو جنة اليهود وقبلتهم ابحلقيقة ابطنه، أو املشرق عبارة عن إشراقه 

ب بظهور أنواره فيها والتجلي هلا بصفة مجاله حالة الشهود، واملغرب عبارة عن سبحانه على القلو 
الغروب بتسرته واحتجابه واختفائه بصفة جالله حالة البقاء بعد الفناء وهلل تعاىل كل ذلك فأي جهة 
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زها عن اجلهات نيتوجه املرء من الظاهر والباطن فـََثمَّ َوْجهُ اَّللَِّ املتحلي جبميع الصفات املتجلي مبا شاء م
 وقد قال قائل القوم:

 وما الوجه إال واحد غري أنه ... إذا أنت عددت املرااي تعددا

َ واِسع  ال خيرج شيء عن إحاطته َعِليم  فال خيفى عليه شيء من أحوال خليقته ومظاهر صفته.  ِإنَّ اَّللَّ

ران حني قالوا اْلَمِسيُح ويف نصارى جن -ابن هللاقالوا عزيز  -َوقاُلوا اختَََّذ اَّللَُّ َوَلداً نزلت يف اليهود حيث
لنصارى واليهود فالضمري ملا سبق ذكره من ا -املالئكة بنات هللا -اْبُن اَّللَِّ ويف مشركي العرب حيث قالوا

جوز و  واملشركني الذين ال يعلمون، وعطفه على قاَلِت اْليَـُهوُد وقال أبو البقاء على َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنَّةَ 
 دون لفظه لالختالف إنشائية وخربية. والتقدير -من أظلم -أن يكون عطفا على منع أو على مفهوم

ظلموا ظلما شديدا ابملنع، وقالوا: وإن جعل من عطف القصة على القصة مل حيتج إىل أتويل، واالستئناف 
لى هللا تعاىل أم فرتاء عحينئذ بياين كأنه قيل بعد ما عدد من قبائحهم هل انقطع خي  إسهاهبم يف اال

تعدى إال إما مبع ى الصنع والعمل فال ي -امتد؟ فقيل: بل امتد فإهنم قالوا ما هو أشنع وأفظع، واالختاذ
إىل واحد. وإما مبع ى التصيري، واملفعول األول حمذوف أي صري بعض خملوقاته ولدا، وقرأ ابن عباس، 

 ستئناف أوبغري واو على اال -قالوا -وابن عامر. وغريمها

__________ 

 (1)( ابملع ى اللغوي أي اخلارج عن العمران اهـ منه.." 1)
"إىل معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما محلته األنثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ مع ى  .229

وأحسن لفظا من جعله من املفعول أعين احملمول واملوضوع ألن املفعول حمذوف مرتوك كما صرح به 
ُر ِمْن الزخمشري يف  حم السجدة، وجعله حاال من احلمل والوضع أنفسهما خالف الظاهر َوما يـَُعمَّ

ُمَعمٍَّر أي من أحد أي وما ميد يف عمر أحد ومسي معمرا ابعتبار األول حنو ِإين ِ أَراين َأْعِصُر سَمْراً 
ن يقال وجوز أ [ ومن قتل قتيال على ما ذكر غري واحد وهذا لئال يلزم حتصيل احلاصل،36]يوسف: 

ألن يـَُعمَُّر مضارع فيقتضي أن ال يكون معمرا بعد وال ضرورة للحمل على املاضي َوال يـُنـَْقُ  ِمْن ُعُمرِِه 
الضمري عائد على معمر آخر نظري ما قال ابن مالك يف عندي درهم ونصفه أي نصف درهم اخر، 

لك هو استخدام أو شبيه به وإىل ذوال يضر يف ذلك احتمال أن يكون املراد مثل نصفه ألنه مثال و 
ذهب الفراء وبعض النحويني ولعله األظهر، وفسروا املعمر ابملزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعاىل: 
َوال يـُنـَْقُ  إخل وهو الذي دعاهم إىل إرجاع الضمري إىل نظري املذكور دون عينه ضرورة أنه ال يكون 

ل عليه: هب أن مرجع الضمري معمر آخر أليس قد نسب النق  املزيد يف عمره منقوصا من عمره، وقي
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يف العمر إىل معمر وقد قلتم إنه املزاد عمره. أجيب أبن األصل وما يعمر من أحد فسمي معمرا ابعتبار 
ما يؤول إليه وعاد الضمري ابعتبار األصل احملول عنه فمال ذلك وال ينق  من عمر أحد أي وال جيعل 

 قصا فهو نظري قوهلم ضيق فم الركية، وقال آخرون:من ابتداء األمر ان

الضمري عائد على املعمر األول بعينه واملعمر هو الذي جعل هللا تعاىل له عمرا طال أو قصر، وال مانع 
أن يكون املعمر ومن ينق  من عمره شخصا واحدا واملراد بنق  عمره ما مير منه وينقضي مثال يكتب 

مضى يوم مضى يومان وهكذا حىت أييت إخل وروي هذا عن ابن عباس  عمره مائة سنة مث يكتب حتته
 وابن جبري وأيب مالك وحسان بن عطية والسدي، وقيل مبعناه:

 حياتك أنفاس تعد فكلما ... مضى نفس منها انتقصت به جزءا

قة تزيد دوقيل الزايدة والنق  يف عمر واحد ابعتبار أسباب خمتلفة أثبتت يف اللوح كما ورد يف اخلرب الص
يف العمر فيجوز أن يكون أحد معمرا أي مزادا يف عمره إذا عمل عمال وينق  من عمره إذا مل يعمله، 
 وهذا ال يلزم منه تغيري التقدير ألنه يف تقديره تعاىل معلق أيضا وإن كان ما يف علمه تعاىل األزيل وقضائه

 ء بطول العمر.املربم ال يعرتيه حمو على ما عرف عن السلف ولذا جاز الدعا

وقال كعب: لو أن عمر رضي هللا تعاىل عنه دعا هللا تعاىل أخر أجله، ويعلم من هذا أن قول ابن عطية: 
هذا قول ضعيف مردود يقتضي القول ابألجلني كما ذهبت إليه املعتزلة ليس بشيء، ومن العجيب قول 

مر ر طويل جيوز أن يبلغ ذلك العابن كمال: النظر الدقيق حيكم بصحة أن املعمر أي الذي قدر له عم
وأن ال يبلغ فيزيد عمره على األول وينق  على الثاين ومع ذلك ال يلزم التغيري يف التقدير ألن املقدر 
يف كل شخ  هو األنفاس املعدودة ال األايم احملدودة واألعوام املمدودة مث قال: فإهنم هذا السر 

 تيار حبس النفس ويتضح وجه صحةالعجيب وكتب يف اهلامش حىت ينكشف لك سر اخ

 «إن الصدقة والصلة تعمران الداير وتزيدان يف األعمار»قوله عليه الصالة والسالم: 
 اهـ.

اهلنود مع أنه  غري بعض جهلة ومل يقل به أحدوتعقبه الشهاب اخلفاجي أبنه مما ال يعول عليه عاقل 
 خمالف ملا

ن ئي وابن أيب شيبة وأبو الشيخ عن عبد هللا بورد يف احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسا
مسعود من قول النيب صل ى هللا عليه وسلم ألم حبيبة وقد قالت: اللهم امتعين بزوجي النيب صل ى هللا 
 عليه وسلم وأبيب أيب سفيان وأبخي معاوية، سألت هللا تعاىل آلجال مضروبة وأايم معدودة احلديث

 ه اهـ.وأطال اجلليب يف رده وهو غين عن
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وقال بعضهم: جيوز أن ال يبلغ من قدر له عمر طويل ما قدر له أبن يغري ما قدر أوال بتقدير آخر وال 
 (1)حجر على." 

"أعظم من العربة مبجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنني واحلساب، وأما ما ذكر عن إبراهيم  .230
اآلية،  َسِقيم  فسقيم جدا وقد مسعت ما قيل يفعليه السالم من أنه متسك بعلم النجوم حني قال ِإين ِ 

وال ينبغي أن يظن إبمام احلنفاء وشيخ األنبياء وخليل رب األرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم 
وأيخذ منه أحكام احلوادث ولو فتح هذا الباب على األنبياء عليهم السالم الحتمل أن يكون مجيع 

النجوم ال من الوحي وهو كما ترى، وأما االستدالل بقوله تعاىل  أخبارهم عن املستقبالت من أوضاع
[ وإن املراد به كرب القدر والشرف ألكرب 57خَلَْلُق السَّماواِت َواأْلَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس ]غافر: 

 ملعاد.ااجلثة ففي غاية الفساد فإن املراد من اخللق هاهنا الفعل ال املفعول، واآلية للداللة على 

أي إن الذي خلق السماوات واألرض وخلقهما أكرب من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم بعد املوت، 
[ وأين 81ونظريها قوله تعاىل أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض ِبقاِدٍر َعلى َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهْم ]يس: 

 السَّماواِت ذا االستدالل بقوله تعاىل َويـَتَـَفكَُّروَن يف َخْلقِ هذا من حبث أحكام النجوم وأتثرياهتا، ومثل ه
[ فإن خلق السماوات واألرض من أعظم األدلة 191َواأْلَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا ابِطاًل ]آل عمران: 

على وجود فاطرمها وكمال قدرته وحكمته وعلمه وانفراده ابلربوبية ومن سوى بينهما وبني البقة فقد  
ابر، ولذا ترى األشياء الضعيفة كالبعوضة والذابب والعنكبوت إمنا تذكر يف سياق ضرب األمثال ك

مبالغة يف االحتقار والضعف وال تذكر يف سياق االستدالل على عظمة ذي اجلالل جل شأنه، على 
قولوا يأن اآلية لو دلت على أن للكواكب أتثريا لدلت على أن لألرض أتثريا أيضا كالكواكب وهم مل 

به، وما ذكره بعد من أن داللة حصول احلياة يف أبدان احليواانت أقوى من داللة السماوات واألرض 
نَـُهما  إىل آخر ما قال يف حيز املنع، ونظري ذلك االستدالل بقوله تعاىل َوما َخَلْقَنا السَّماءَ َواأْلَْرَض َوما بـَيـْ

كب أتثريا، وغاية ما تدل عليه هذه اآلية ونظائرها [ فإنه ال يدل أيضا على أن للكوا 27ابِطاًل ]ص: 
أن تلك املخلوقات فيها حكم ومصاحل وليست ابطلة أي خالية عن ذلك، وحنن نقول مبا تدل عليه 
ولكن ال نقول أبن تلك احلكم هي اإلسعاد واإلشقاء وهبة األعمار واألرزاق إىل غري ذلك مما يزعمه 

 عامل الطبيعة على ما مسعت وحنوها كالداللة على وجود الصانع وكثري املنجمون بل هي اآلاثر الظاهرة يف
من صفاته جل شأنه اليت ينكرها الكفرة وال مانع من أن يقال خلق هللا تعاىل كذا لتظهر داللته على  
كذا، وال تتعني العبارة اليت ذكرها على أنه ال أبس هبا عند تدقيق النظر، ولعل ما قاله من فروع كون 

يات غري جمعولة والكالم فيه شهري، وأما ما ذكره عن عمر بن اخليام فهو على طرف التمام، وأما املاه
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ن املفسرين سلفهم م فلم يقل به أحدما ذكره يف حماجة إبراهيم عليه السالم وتقرير املناظرة على ما قرره 
شهي نعوذ ابهلل رأي والتوخلفهم بل قد يقطع أبنه مل خيطر بقلب املشرك الناظر وما هو إال تفسري ابل

تعاىل من ذلك، وأما استدالله مبا روي من هنيه عليه الصالة والسالم عن استقبال الشمس والقمر عند 
قضاء احلاجة فبعيد عن حاجته بل ال داللة للنهي املذكور على أتثري الكواكب الذي يزعمونه وإال لدل 

( قد ذكر أن 1ا أتثريا، على أن بعض األجل ة )النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء احلاجة على أن هل
ذلك النهي مل ينقل فيه عن رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم كلمة واحدة ال إبسناد صحيح وال ضعيف 
وال متصل وال مرسل وإمنا قال بعض الفقهاء يف آداب التخلي وال يستقبل الشمس والقمر فقيل ألن 

 ا من نوره تعاىل، وقيل: ألن اسم هللا تعاىل مكتوب عليهما.ذلك أبلغ يف التسرت، وقيل: ألن نورمه

وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصالة والسالم ما قال فصحيح 
لكن ال يدل على ما يزعمه املنجمون، وصدر احلديث يدل على أن الشمس والقمر آيتان وليسا بربني 

 وال إهلني ففيه إشارة إىل

__________ 

 (1)( هو ابن القيم اه منه.." 1)
"ليس هلم أن يقطعوا أمرا دون االنتهاء إليه، فإن اخلروج ملا جعله هللا تعاىل غاية كان كذلك  .231

 يه بقوله:غريه، واعرتض عل مل يقل به أحديف الواقع، وإىل هذا ذهب الزخمشري، وتوهم ابن مالك أنه 

 جيا فعدت يؤوساعينت ليلة فما زلت حىت ... نصفها را

وأجيب أبنه على تسليم أنه من كالم من يعتد به مع أنه اندر شاذ ال يرد مثله نقضا مدفوع أبن مع ى 
عينت ليلة عينت وقتا للزايرة وزايرة األحباب يتعارف فيها أن تقع يف أول الليل فقوله: حىت نصفها 

شام ف مالق له، وهو أوىل من قول ابن هبيان لغاية الوقت املتعارف للزايرة الذي هو أول الليل والنص
يف املغين: إن هذا ليس حمل االشرتاط إذ مل يقل: فما زلت يف تلك الليلة حىت نصفها وإن كان املع ى 
عليه، وحاصله أن االشرتاط خمصوص فيما إذا صرح بذي الغاية إذ ال دليل على هذا التخصي ، 

 إليه  نعم ما ذكر من أصله ال خيلو عن كالم كما يشري وخفاء عدم االكتفاء بتقدمي ليلة يف صدر البيت.
كالم صاحب الكشف، ولذا قال األظهر: إنه أوثر حىت خترج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب 
اإلظهار يف إىل مع أن حىت أظهر داللة على الغاية املناسبة للحكم وختالف ما بعدها وما قبلها وهلذا 

هم اىل: ِإلَْيِهْم إشعار أبنه عليه الصالة والسالم لو خرج ال ألجلجاءت للتعليل دون إىل، ويف قوله تع
م  ينبغي أن يصربوا حىت يفاحتهم ابلكالم أو يتوجه إليهم فليس زائدا بل قيد ال بد منه َواَّللَُّ َغُفور  َرِحي
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تعظيم رسوله  بليغ املغفرة والرمحة فلذا اقتصر سبحانه على النصح والتقريع هلؤالء املسيئني األدب التاركني
صل ى هللا عليه وسل م، وقد كان مقتضى ذلك أن يعذهبم أو يهلكهم أو فلم تضق ساحة مغفرته ورمحته 
عز وجل عن هؤالء ان اتبوا وأصلحوا، ويشري إىل هذا قوله صل ى هللا عليه وسل م لألقرع بعد أن دان منه 

سول هللا: ما يضرك ما كان قبل هذا، ويف عليه الصالة والسالم وقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأنك ر 
اآلايت من الداللة على قبح سوء األدب مع الرسول صل ى هللا عليه وسل م ما ال خيفى، ومن هذا وأمثاله 
تقتطف مثر األلباب وتقتبس حماسن اآلداب كما حيكى عن أيب عبيد وهو يف الفضل هو أنه قال: ما 

ت روجه، ونقله بعضهم عن القاسم بن سالم الكويف، ورأيدققت اباب على عامل حىت خيرج يف وقت خ
يف بعض الكتب أن احلرب ابن عباس كان يذهب إىل أيب يف بيته ألخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند 
الباب وال يدق الباب عليه حىت خيرج فاستعظم ذلك أيب منه فقال له يوما: هال دققت الباب اي ابن 

م: َوَلْو النيب يف أمته وقد قال هللا تعاىل يف حق نبيه عليه الصالة والسالعباس؟ فقال: العامل يف قومه ك
ُْم َصرَبُوا َحىتَّ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلكاَن َخرْياً هَلُْم وقد رأيت هذه القصة صغريا فعملت مبوجبها مع مش اخيي َأهنَّ

 واحلمد هلل تعاىل على ذلك.

 ْم فاِسق  بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوااي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَكُ 

أخرج أمحد وابن أيب الدنيا والطرباين وابن منده وابن مردويه بسند جيد عن احلارث بن أيب ضرار اخلزاعي 
قال: قدمت على رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فدعاين إىل اإلسالم فدخلت فيه وأقررت به ودعاين 

هللا أرجع إىل قومي فادعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة فمن  إىل الزكاة فأقررت هبا وقلت: اي رسول
استجاب يل مجعت زكاته وترسل إيل اي رسول هللا رسوال إلابن كذا وكذا ليأتيك مبا مجعت من الزكاة 
فلما مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ اإلابن الذي أراد رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م أن يبعث 

الرسول فلم أيت فظن احلارث أن قد حدث فيه سخطة من هللا تعاىل ورسوله عليه الصالة  إليه احتبس
والسالم فدعا سروات قومه فقال هلم: رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م كان وقت يل وقتا يرسل إىل رسوله 

بس رسوله حليقبض ما كان عندان من الزكاة وليس من رسول هللا عليه الصالة والسالم اخللف وال أرى 
إال من سخطة فانطلقوا بنا أنيت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م وبعث رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م 
الوليد بن عقبة بن أيب معي  وهو أخو عثمان رضي هللا تعاىل عنه ألمه إىل احلارث ليقبض ما كان 

 صل ى ريق فرق فرجع فأتى رسول هللاعنده مما مجع من الزكاة فلما أن سار الوليد إىل أن بلغ بعض الط
 (1)هللا عليه وسل م فقال: إن احلارث منعين الزكاة وأراد قتلي فضرب." 
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"معذاب لنعذبن أمجعون، فقال ابن عباس: ما لكم وهلذه اآلية إمنا أنزلت هذه اآلية يف أهل  .232
كان األوىل إجراء   إىل آخر اآليتني فإنه لو الكتاب، مث تال َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتابَ 

املوصول على عمومه ألجراه حرب األمة وترمجان القرآن، وأزال اإلشكال يتقييد الفرح بفرح اإلعجاب  
كما فعل صاحب هذا القول وال يلزم من كالم احلرب على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب 

ب م منه كالم احلرب على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحاحلمد مبا مل يفعل ابملرة بل قصارى ما يلز 
احلمد مبا مل يفعل ابملرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد اآلية كما قيل وهو ال يستلزم عدم  
كونه مفاد شيء أصال ليكون ذلك قوال بعدم احلرمة، كيف وكثري من النصوص انطق حبرمة ذلك حىت 

بَـنـَُّهْم ! فليفهم وأاي  ما كان فاملوصول مفعول أول لتحسنب وقوله تعاىل: َفال حَتْسَ عده البعض من الكبائر؟
أتكيد له والعرب كما قال الزجاج إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعالما أبن الذي جرى 

د ال يمتصل ابألول وتوكيد له، فتقول: ال تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فال تظنه صادقا فيف
 تظنن توكيدا وتوضيحا، والفاء زائدة كما يف قوله:

 ذلك فاجزعي واملفعول الثاين يف قوله سبحانه: مبَفازٍَة ِمَن اْلَعذاِب أي متلبسني« فعند»فإذا هلكت 
بنجاة منه على أن املفازة مصدر ميمي مبع ى الفوز، والتاء ليست للوحدة لبناء املصدر عليه، وِمَن 

ق به، وجوز أن تكون املفازة اسم مكان أي حمل فوز وجناة، وأن يستعار من املفازة للقفر اْلَعذاِب متعل
وحينئذ يكون من العذاب صفة له ألن اسم املكان ال يعمل وال بد من تقدير املتعلق خاصا أي منجية 

لعذاب، ا غري صحيح ألن املفازة ليست من -أي مبفازة كائنة من العذاب -ِمَن اْلَعذاِب وتقديره عاما
واعرتض أبن تقديره خاصا مع كونه خالف األصل تعسف مستغ ى عنه، وقرئ بضم الباء املوحدة يف 
الفعلني على أن اخلطاب شامل للمؤمنني أيضا، وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه 

 كر من قبل.الصالة والسالم أو لكل من أييت منه احلسبان ومفعواله يف القراءتني كما ذ 

وقرأ أبو عمرو وابن كثري ابلياء وفتح الباء يف الفعل األول، وابلياء وضم الباء يف الفعل الثاين على أن 
بعده ومفعواله حمذوفان يدل عليهما مفعوال مؤكده وفاعل مؤكده ضمري « ال حيسنب الذين»فاعل 

أنفسهم « نبحيس»فال « ا أتواال حيسنب الذين يفرحون مب»املوصول ومفعواله ضمريهم، ومبفازة أي 
 مبَفازٍَة.

ال »حمذوفا واملفعول الثاين مذكورا أي أعين مبَفازٍَة أن  -لال حيسنب -وجيوز أن يكون املفعول األول
كون  أنفسهم فائزين، وقوله تعاىل: َفال حَتَْسبَـنـَُّهْم مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن ي« حيسنب الذين يفرحون

وهو مبين على « ازةمبف»مذكورا، األول ضمريهم املتصل ابلفعل الثاين، والثاين « نبال حيس»كال مفعويل 
جعل التأكيد هو الفعل والفاعل فق  على ما هو األنسب إذ ليس املذكور سابقا سوامها. ورد أبن فيه 

ه حتاش إن كان فيمن النحاة و  ومل يقل به أحداتصال ضمري املفعول بغري عامله أو فاعله املتصل بعامله 
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عن احلذف يف هذا الباب، وفيه نظر إذ قد صرح كثري جبواز ذلك، وقد أفردت هذه املسألة ابلتدوين، 
وجوز أيضا أن يكون الفعل األول مسندا إىل ضمري النيب صل ى هللا عليه وسلم أو كل حاسب واملفعول 

مسندا إىل ضمري  والفعل الثاين األول املوصول، واملفعول الثاين حمذوفا لداللة مفعول الفعل الثاين عليه
املوصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسباهنم على عدم حسبانه عليه الصالة والسالم أو عدم 
حسبان كل حاسب ومفعواله الضمري املنصوب ومبَفازٍَة تصدير الوعيد بنهيهم عن احلسبان املذكور على 

 كيكة وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمونما قال شيخ اإلسالم للتنبيه على بطالن آرائهم الر 
 (1)أهنم ينجون مبا صنعوا من." 

"وقال الزخمشري: من اجلائز أن ال تكون اآلية منسوخة أبن يرتك ذكر احلد  لكونه معلوما  .233
ابلكتاب والسنة، ويوصي إبمساكهن يف البيوت بعد أن حيددن صيانة هلن عن مثل ما جرى عليهن 

البيوت والتعرض للرجال، ويكون السبيل على هذا النكاح املغين عن السفاح، وقال بسبب اخلروج من 
الشيخ أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن: إنه مل حيصل النسخ يف اآلية وال يف احلديث وذلك أن اآلية 

يل كان بتدل على أن إمساكهن يف البيوت ممدود إىل غاية أن جيعل هللا تعاىل هلن سبيال مث إن ذلك الس
 جممال فلما

 ،« خذوا عين»قال صل ى هللا عليه وسلم: 
إىل آخر ما يف احلديث صار ذلك بياان ملا يف تلك اآلية ال انسخا له، وصار خمصصا لعموم آية اجللد، 

الزانية و  وقد تقدم لك يف سورة البقرة ما ينفعك يف حتقيق هذا املقام فتذكره َوالَّذاِن أَيْتِياهِنا ِمْنُكْم مها الزاين
بطريق التغليب. قاله السدي وابن زيد وابن جبري أراد هبما البكران اللذان مل حيصنا، ويؤيد ذلك كون 
 عقوبتهما أخف من احلبس املخلد، وبذلك يندفع التكرار لكن يبقى حكم الزاين احملصن غري ظاهر.

ن مع الياء ما قيل بل يكو بتشديد النون وهي لغة وليس خمصوصا ابأللف ك« واللذان»وقرأ ابن كثري 
أيضا وهو عوض عن ايء الذي احملذوف إذ قياسه اللذاين والتقاء الساكنني هنا على حده كما يف دابة 
وشابة َفآُذومُها أي بعد استشهاد أربعة شهود عليهما ابإلتيان، وترك ذكر ذلك تعويال على ما ذكر 

 آنفا، واختلف يف اإليذاء على قولني:

فَِإْن  ه ابلتعيري والضرب ابلنعال، وعن السدي وقتادة وجماهد أنه ابلتعيري والتوبيخ فق فعن ابن عباس أن
ُهما أي  اتاب عما فعال من الفاحشة بسبب اإليذاء كما ينبئ عنه الفاء َوَأْصَلحا أي العمل فََأْعرُِضوا َعنـْ

الرمحة، واجلملة يف  ول التوبة َرِحيماً واسعاصفحوا عنهما وكفوا عن أذامها ِإنَّ اَّللََّ كاَن تـَوَّاابً مبالغا يف قب
معرض التعليل لألمر ابإلعراض، واخلطاب هنا للحكام، وجوز أن يكون للشهود الواقفني على فعلتهما، 
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ويراد ابإليذاء ذمهما وتعنيفهما وهتديدمها ابلرفع إىل القضاة واجلر إىل الوالة وفتح ابب الشر عليهما، 
رض هلما بذلك، والوجه األول هو املشهور، واحلكم عليه منسوخ ابحلد وابإلعراض عنهما ترك التع

املفروض يف سورة النور أيضا عند احلسن وقتادة والسدي والضحاك وابن جبري وغريهم. وإىل ذلك 
ذهب البلخي واجلبائي والطربي، وقال الفراء إن هذه اآلية نسخت اآلية اليت قبلها، وهذا مما ال يتمشى 

ن املراد ابملوصول البكران كما ال خيفى، وذهب أبو مسلم إىل أنه ال نسخ حلكم اآليتني على القول أب
بل اآلية األوىل يف السحاقات وهن النساء الاليت يستمتع بعضهن ببعض وحدهن احلبس، واآلية الثانية 

مل يقل به ه نيف الالئطني وحدمها اإليذاء، وأما حكم الزانة فسيأيت يف سورة النور، وزيف هذا القول أب
، وأبن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم اختلفوا يف حكم اللوطي ومل يتمسك أحد منهم هبذه اآلية، أحد

وعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل على احلكم دليل على أن اآلية ليست يف ذلك، 
وج كالزان، فلو  قف على اخلر وأيضا جعل احلبس يف البيت عقوبة السحاق مما ال مع ى له ألنه مما ال يتو 

كان املراد السحاقات لكانت العقوبة هلن عدم اختالط بعضهم ببعض ال احلبس واملنع من اخلروج، 
و مسلم الزانيات، وأجاب أب -ابلاليت أيتني الفاحشة -فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن املراد

اهد ل غري واحد: إذا جاءك التفسري عن جموقد قا -وهو من أكابر املفسرين املتقدمني -أبنه قول جماهد
فحسبك على أنه تبني يف األصول أن استنباط أتويل جديد يف اآلية مل يذكره املتقدمون جائز، وأبن 
مطلوب الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك، وليس يف اآلية داللة عليه ابلنفي 

وال بياان للكمية فلذا اختلفوا، وأبن املراد من إمساكهن يف  واإلثبات، ومطلق اإليذاء ال يصلح حدا
البيوت حبسهن فيها واختاذها سجنا عليهن ومن حال املسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم متكينه 
من االختالط، فكان الكالم يف قوة فامنعوهن عن اختالط بعضهن ببعض على أن احلبس املذكور حد، 

 (1)الزجر والتنكيل،." وليس املقصود منه إال 
"ومل يغسل بعد للقرب حىت دخلت الدواجن فأكلته، والقول أبن ما ذكر إمنا يلزم منه نسخ  .234

ليس  -كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها  -التالوة فيجوز أن تكون التالوة منسوخة مع بقاء احلكم
كمه، صل أن نسخ الدال يرفع حبشيء ألن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه حيتاج إىل دليل وإال فاأل

وما نظر به لوال ما علم ابلسنة. واإلمجاع مل يثبت به، مث الذي جنزم به يف حديث سهلة أنه صلى هللا 
تعاىل عليه وسلم مل يرد أن يشبع ساملا سمس رضعات يف سمسة أوقات متفاصالت جائعا ألن الرجل ال 

ر أن يف ثديها قدر ما يشبعه هذا حمال عادة، فالظاه يشبعه من اللنب رطل وال رطالن فأين جتد اآلدمية
معدود سمس فيه إن صح أهنا من اخلرب املصات، مث كيف جاز أن يباشر عورهتا بشفتيه فلعل املراد أن 
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وإال فهو مشكل، وقد يقال: هو  -كما قال القاضي  -حتلب له شيئا مقدار سمس رضعات فيشربه
رضاع يف الكرب يوجب التحرمي ألن ساملا كان إذ ذاك رجال منسوخ من وجه آخر ألنه يدل على أن ال

من األئمة األربعة فإن مدة الرضاع اليت يتعلق به التحرمي ثالثون شهرا عند  مل يقل به أحدوهذا مما 
اإلمام األعظم، وسنتان عند صاحبيه ومستندمها قوي جدا، وإىل ذلك ذهب األئمة الثالثة، وعن مالك: 

اية أخرى شهران، ويف أخرى سنتان وأايم، ويف أخرى ما دام حمتاجا إىل اللنب غري سنتان وشهر، ويف رو 
مستغن عنه، وقال زفر: ثالث سنني، نعم قال بعضهم: سمس عشرة سنة، وقال آخرون: أربعون سنة، 

 -وهو مروي عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها -وقال داود: اإلرضاع يف الكرب حمرم أيضا، وال حد  للمدة
نت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن وكا

ترضعه، وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أهنن خالفن عائشة يف 
 هذا، وعمدة من رأى رأيها يف هذا الباب خرب سهلة مع أن اآلاثر الصحيحة على خالفه،

 «الرضاع إال ما كان يف حولني»ح مرفوعا وموقوفا فقد ص
أن رجال سأل أاب موسى األشعري فقال: إين مصصت »ويف املوطأ وسنن أيب داود عن حيىي بن سعيد 

من امرأيت ثديها لبنا فذهب يف بطين فقال أبو موسى: ال أراها إال قد حرمت عليك فقال ابن مسعود: 
سى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: ال رضاع إال يف حولني، انظر ما تفيت به الرجل فقال أبو مو 

فقال أبو موسى: ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم، وفيه عن ابن عمر جاء رجل إىل 
 عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه فقال:

دونك قد وهللا  :كانت يل وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأيت إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت
 أرضعتها قال عمر:

 أرجعها وأت جاريتك فإمنا الرضاعة رضاعة الصغر،

ال »من حديث أم سلمة أنه قال صلى هللا تعاىل عليه وسلم:  -وقال حديث صحيح -وروى الرتمذي
 «حيرم من الرضاع إال فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام

 «ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم»فعه ويف سنن أيب داود من حديث ابن مسعود ير 
(1) 
 

 حىت أن عائشة نفسها رضي هللا تعاىل عنها روت ما خيالف عملها،

دخل علي  رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم وعندي رجل فقال: اي »ففي الصحيحني عنها أهنا قالت: 
 «انظرن من إخوانكم إمنا الرضاعة من اجملاعةعائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة فقال: اي عائشة 

واعترب مرويها دون رأيها لظهور غفلتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على احملز، وهلذا قيل: يشبه أهنا رجعت  
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كما رجع أبو موسى ملا حتقق عندها النسخ ومحل كثري من العلماء حديث سهلة على أنه خمت  هبا 
 اشرة العورة من اخلواص.وبسامل، وجعلوا أيضا العفو عن مب

هذا ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق هبذه اآلية عبارة من مقامة للعالمة السيوطي رمحه هللا تعاىل 
ل وفيها خياطب الفاضل املذكور مبا نصه: ماذا صنعت ابلسؤا -الدوران الفلكي على ابن الكركي -مساها

 املهم الذي دار

__________ 

 (1)ـ منه.." ( ابلزاي والراء اه1)
"ميتنع يف القدمي واحلادث أوىل، وقوهلم إن املسيح إنسان كلي ابطل من أربعة أوجه: األول أن  .235

اإلنسان الكلي ال اختصاص له جبزئي دون جزئي من الناس، وقد اتفقت النصارى أن املسيح مولود 
 -كما حكي عن بعضهم  -من مرمي عليهما السالم، وعند ذلك فإما أن يقال: إن إنسان مرمي أيضا كلي

أو جزئي، فإن كان كليا فإما أن يكون هو عني إنسان املسيح أو غريه، فإن كان عينه لزم أن يولد 
وإن كان غريه  ،ومل يقل به أحدالشيء من نفسه وهو حمال، مث يلزم أن يكون املسيح مرمي ومرمي املسيح 

لك ء من مع ى كل إنسان، ويلزم من ذفاإلنسان الكلي ما يكون عاما مشرتكا بني مجيع، وطبيعته جز 
أن يكون إنسان املسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مرمي وابلعكس وذلك حمال، وإن كان إنسان 
مرمي جزئيا فمن ضرورة كون املسيح مولودا عنها أن يكون الكلي الصاحل الشرتاك الكثرة منحصرا يف 

ارا النصارى جممعون على أن املسيح كان مرئيا ومشاجلزئي الذي ال يصلح لذاته وهو ممتنع، الثاين أن 
 إليه، والكلي ليس كذلك.

الثالث أهنم قائلون: إن الكلمة حلت يف املسيح إما جبهة االحتاد أوال جبهة االحتاد. فلو كان املسيح 
إنساان كليا ملا اخت  به بعض أشخاص الناس دون البعض وملا كان املولود من مرمي خمتصا حبلول 

ة دون غريه ومل يقولوا به، الرابع أن امللكانية متفقون على أن القتل وقع على الالهوت والناسوت، الكلم
 ولو كان انسوت املسيح كليا ملا تصور وقوع اجلزئي عليه.

وأما ما ذهب إليه نسطور من أن األقانيم ثالثة، فالكالم معه يف احلصر على طرز ما تقدم، وقوله: 
ذاته فإن أراد بذلك ما أراد به األشعري يف قوله: إن الصفات ال عني وال غري  ليست عني ذاته وال غري

لفظي،  -إلطالقيف هذا ا -فهو حق، وإن أراد غريه فغري مفهوم وأما تفسريه العلم ابلكلمة، فالنزاع معه
ه: إن لمث ال خيلو إما أن يريد ابلكلمة الكالم النفسي أو الكالم اللساين، والكالم يف ذلك معروف وقو 

الكلمة احتدت ابملسيح مبع ى أهنا أشرقت عليه ال حاصل له ألنه إما أن يريد إشراق الكلمة عليه عليه 
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السالم ما هو مفهوم من مثاله، وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه، أو يريد أهنا متعلقة به كتعلق 
جهة  ون الكلمة ذات شعاع، ويفالعلم القدمي ابملعلومات، أو يريد غري ذلك فإن كان األول يلزم أن تك

من مطرح شعاعها، ويلزم من ذلك أن تكون جسما، وأن ال تكون صفة للجوهر القدمي وهو حمال، 
وإن كان الثاين فهو حق غري أن تعلق األقنوم ابملسيح هبذا التفسري ال يكون خاصة، وإن كان الثالث 

 فال بد  من تصويره ليتكلم عليه.

: إن كل واحد من األقانيم الثالثة إله حي انطق فهو ابطل أبدلة إبطال وأما قول بعض النسطورية
التثليث، وأما من أثبت منهم هلل تعاىل صفات أخر كالقدرة واإلرادة وحنومها فقد أصاب خال أن القول 
إبخراجها عن كوهنا من األقانيم مع أهنا مشاركة هلا يف كوهنا من الصفات حتكم حبت، والفرق الذي 

ليه ابطل كما علمت وأما قوهلم: إن املسيح إنسان اتم وإله اتم، ومها جوهران: قدمي وحادث، يستند إ
فطريق رد ه من وجهني األول التعرض إلبطال كون األقنوم املتحد جبسد املسيح إهلا وذلك أبن يقال: 

لكانية، فإن  يه املإما أن يقولوا: أبن ما احتد جبسد املسيح هو إله فق  أو أن كل أقنوم إله كما ذهبت إل
كان األول فهو ممتنع لعدم األولوية، وإن كان الثاين فهو ممتنع أيضا ملا تقدم، الثاين أنه إذا كان املسيح 
مشتمال على األقنوم والناسوت احلادث فإما أن يقولوا: ابالحتاد، أو حبلول األقنوم يف الناسوت، أو 

مها يف اآلخر، فإن كان األول فهو ابطل مبا سبق يف حلول الناسوت يف األقنوم، أو أنه ال حلول ألحد
إبطال االحتاد، وإن كان الثاين فهو ابطل مبا يبطل حلول الصفة القدمية يف غري ذات هللا تعاىل، وحلول 
احلادث يف القدمي، وإن كان الثالث، فإما أن يقال: بتجاورمها واتصاهلما أوال، فإن قيل: ابألول فإما أن 

األقنوم القدمي عن اجلوهر احلادث أو ال يقال به، فإن قيل: ابالنفصال فهو ممتنع يقال: ابنفصال 
 (1)لوجهني األول ما يدل على إبطال انتقال." 

"الصفة عن املوصوف، الثاين أنه يلزم منه قيام صفة حال جماورهتا للناسوت بنفسها وهو حمال،  .236
د ه أن يكون ذات اجلوهر القدمي متصلة جبسوإن مل يقل ابنفصال األقنوم عن اجلوهر القدمي يلزم من

املسيح ضرورة اتصال أقنومها به، وعند ذلك فليس احتاد األقنوم ابلناسوت أوىل من احتاد اجلوهر القدمي 
به ومل يقولوا بذلك، وإن مل يقل بتجاورمها واتصاهلما فال مع ى لالحتاد جبسد املسيح، وليس القول 

املسيح أوىل من العكس، وأما قول من قال منهم: إن اإلله واحد، وإن ابالحتاد مع عدم االتصال جبسد 
املسيح ولد من مرمي وإنه عبد صاحل خملوق إال أن هللا تعاىل شرفه بتسميته ابنا فهو كما يقول املوحدون، 
وال خالف معهم يف غري إطالق اسم االبن، وأما قول بعض اليعقوبية: إن الكلمة انقلبت حلما ودما 

إلله هو املسيح فهو أظهر بطالان مما تقدم وبيانه من وجهني: األول أنه لو جاز انقالب األقنوم وصار ا
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حلما ودما مع اختالف حقيقتيهما جلاز انقالب املستحيل ممكنا واملمكن مستحيال والواجب ممكنا أو 
جلاز انقالب ، و واجبا، ومل يبق ألحد وثوق بشيء من القضااي البديهية -أو املمتنع -ممتنعا واملمكن

اجلوهر عرضا والعرض جوهرا، واللحم والدم أقنوما، واألقنوم ذاات، والذات أقنوما، والقدمي حاداث واحلادث 
من العقالء، الثاين أنه لو انقلب األقنوم حلما ودما، فإما أن يكون هو عني الدم  ومل يقل به أحدقدميا، 

أما ما إليه، واألول ظاهر الفساد، والثاين مل يقولوا به و واللحم اللذين كاان للمسيح، أو زائدا عليه منض
ما نقل عن يوحنا من قوله: يف البدء كانت الكلمة والكلمة عند هللا وهللا هو الكلمة، فهو مما انفرد به 
ومل يوجد يف شيء من األانجيل، والظاهر أنه كذب، فإنه مبنزلة قول القائل: الدينار عند الصرييف 

دينار، وال يكاد يتفوه به عاقل، وكذا قوله: إن الكلمة صارت جسدا وحلت فينا غري والصرييف هو ال
مسلم الثبوت، وعلى تقدير تسليمه حيتمل التقدمي والتأخري. أي إن اجلسد الذي صار ابلتسمية كلمة 
حل فينا، وع ى بذلك اجلسد عيسى عليه السالم، وحيتمل أنه أشار بذلك إىل بطرس، كبري التالميذ 

صي املسيح، فإنه أقام بعده عليه السالم بتدبري دينه وكانت النصارى تفزع إليه على ما تشهد به  وو 
كتبهم، فكأنه يقول: إن ذهبت الكلمة أي عيسى الذي مساه هللا تعاىل بذلك من بيننا فإهنا مل تذهب 

 حىت صارت جسدا وحل فينا، يريد أن تدبريها حاضر يف جسد بيننا وهو بطرس.

الناس من خرج كالمه على إسقاط مهزة اإلنكار عند إخراجه من العرباين إىل اللسان العريب، واملراد ومن 
أصارت وفيه بعد، ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن املسيح قال لتالميذه: إن مل أتكلوا جسدي 
وتشربوا دمي فال حياة لكم بعدي ألن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ومن أيكل جسدي 

يشرب دمي يثبت يف وأثبت فيه، فلما مسع تالميذه هذه الكلمة قالوا: ما أصعبها من يطيق مساعها و 
فرجع كثري منهم عن صحبته، فإن هذا مع قوله: إن هللا سبحانه هو الكلمة والكلمة صارت جسدا يف 

ن الكالمني مل ا مغاية اإلشكال إذ فيه أمر احلادث أبكل هللا تعاىل القدمي األزيل وشربه، واحلق أن شيئ
 يثبت، فال نتحمل مؤنة التأويل.

وأما قوهلم: إن الالهوت ظهر ابلناسوت فصار هو هو، فإما أن يريدوا به أن الالهوت صار عني 
الناسوت كما يصرح به قوهلم: صار هو هو، فريجع إىل جتويز انقالب احلقائق وهو حمال كما علمت 

ناسوت فهو أيضا حمال ملا ثبت من امتناع حلول احلادث وإما أن يريدوا به أن الالهوت اتصف ابل
ابلقدمي، أو أن الناسوت اتصف ابلالهوت وهو أيضا حمال المتناع حلول القدمي ابحلادث، وأما من 
قال منهم: أبن جوهر اإلله القدمي وجوهر اإلنسان احملدث تركبا وصارا جوهرا واحدا هو املسيح فباطل 

إبطال االحتاد، الثاين أنه ليس جعل الناسوت الهوات برتكبه مع الالهوت  من وجهني: األول ما ذكر من
أوىل من جعل الالهوت انسوات من جهة تركبه مع الناسوت ومل يقولوا به، وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت 
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يف النار فال نسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار جماورا جلوهر النار، وغايته أن بعض صفات جوهر 
 (1)لفحمة وأعراضها بطلت مبجاورة جوهر النار، أما إن جوهر أحدمها صار جوهر اآلخر فال.." ا
 "بشريعة أخرى مل يكن ذلك االختصاص. .237

وأجاب العالمة التفتازاين بعد تسليم داللة الالم على االختصاص احلصري مبنع املالزمة جلواز أن نكون 
ختصاص،  ديننا هبا يكون احلصر، ملا ذكر مع تقدم االمتعبدين بشريعة من قبلنا مع زايدة خصوصيات يف

وفيه أنه ال حاجة يف إفادة املتعلق، وأيضا اخلصوصيات املذكورة ال تنايف تعبدان ألن القائلني به يد عون 
احملققون  على اإلطالق، ولذا مجع مل يقل به أحدأنه فيما مل يعلم نسخه وخمالفة ديننا له ال مطلقا إذ 

ذه اآلية الدالة على اختالف الشرائع، وبني ما خيالفها حنو قوله تعاىل: َشرََع َلُكْم ِمَن بني أضراب ه
يِن ما َوصَّى بِِه نُوحًا ]الشورى:  [ إخل، وقوله تعاىل: أُولِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ فَِبُهداُهُم اقْـَتِدْه 13الدِ 

ة على أصول الدين وحنوها، والتحقيق يف [ أبن كل آية دلت على عدم االختالف حممول90]األنعام: 
هذا املقام أان متعبدون أبحكام الشرائع الباقية من حيث إهنا أحكام شرعتنا ال من حيث إهنا شرعة 
لألولني َوَلْو شاَء اَّللَُّ جَلََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة أي مجاعة متفقة على دين واحد يف مجيع األعصار، أو ذي 

تالف بينكم يف وقت من األوقات يف شيء من األحكام الدينية وال نسخ وال ملة واحدة من غري اخ
ليه، ومفعول شاَء حمذوف تعويال على داللة اجلزاء ع -قاله ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما -حتويل

أي لو شاء هللا تعاىل أن جيعلكم أمة واحدة جلعلكم إخل، وقيل: املع ى ولو شاء هللا تعاىل اجتماعكم 
اإلسالم ألجربكم عليه، وروي عن احلسن حنو ذلك، وقال احلسني بن علي املغريب: املع ى لو شاء على 

ُلوَُكْم مت علق هللا تعاىل مل يبعث إليكم نبيا فتكونون متعبدين مبا يف العقل وتكونون أمة واحدة َولِكْن لِيَـبـْ
ة من ملكم سبحانه معاملمبحذوف يستدعيه النظام أي ولكن مل يشأ ذلك اجلعل بل شاء غريه ليعا

 يبتليكم.

يف ما آاتُكْم من الشرائع املختلفة حلكم إهلية يقتضيها كل عصر هل تعملون هبا مذعنني هلا معتقدين 
أن يف اختالفها ما يعود نفعه لكم يف معاشكم ومعادكم، أو تزيغون عنها وتبتغون اهلوى وتشرتون 

اتضح أن مدار عدم املشيئة املذكورة ليس جمرد  -كما قال شيخ اإلسالم  -الضاللة ابهلدى، وهبذا
االبتالء، بل العمدة يف ذلك ما أشري إليه من انطواء االختالف على ما فيه مصلحتهم معاشا ومعادا  
كما ينىبء عنه قوله عز وجل: فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْياِت أي إذا كان األمر كما ذكر فسارعوا إىل ما هو خري 

قائد احلقة واألعمال الصاحلة املندرجة يف القرآن الكرمي وابتدروها انتهازا للفرصة لكم يف الدارين من الع
 وإحرازا لفضل السبق والتقدم، فالسابقون السابقون أولئك املقربون، وقوله تعاىل:
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يعًا استئناف مسوق مساق التعليل الستباق اخلريات مبا فيه من الوعد والوعي ، دِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
يعاً حال من الضمري اجملرور، والعامل فيه إما املصدر املضاف املنحل إىل فعل مبين للفاعل، أو ملا مل  ومجَِ

در كأنه إن اجلملة واقعة جواب سؤال مق -وفيه بعد -يسم فاعله، وإما االستقرار املقدر يف اجلار، وقيل
جلزاء اليت تعاىل وحتشرون إىل دار ا قيل: كيف ما يف ذلك من احلكم؟ فأجيب أبنكم سرتجعون إىل هللا

ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن أي فيفعل بكم من اجل زاء الفاصل تنكشف فيها احلقائق وتتضح احلكم فـَيـُنَـبِ ُئُكْم مبا ُكنـْ
بني احلق والباطل ما ال يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه ختتلفون يف الدنيا من أمر الدين، 

 ن اجملازاة ملا فيها من حتقق األمر.فاإلنباء هنا جماز ع

نَـُهْم مبا أَنـَْزَل اَّللَُّ َوال تـَتَِّبْع أَْهواَءُهْم عطف على الكتاب، كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكت اب، َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ
وقولنا: احكم أي األمر ابحلكم ال احلكم ألن املنزل األمر ابحلكم ال احلكم، ولئال يلزم إبطال الطلب 

كلية، ولك أن تقدر األمر ابحلكم من أول األمر من دون إضمار القول كما حققه يف الكشف، ابل
وجوز أن يكون عطفا على احلق، ويف احملل وجهان: اجلر والنصب على اخلالف املشهور، وقيل: جيوز 

 (1)أن يكون الكالم مجلة امسية بتقدير مبتدأ." 
حدى صب يف جواب النهي واألصل تتفرق فحذفت إ"أهنا البدع والشبهات فـَتَـَفرََّق ِبُكْم ن .238

التاءين والباء للتعدية أي فتفرقكم حسب تفرقها أايدي سبأ فهو كما ترى أبلغ من تفرقكم كما قيل من 
أن ذهب به ملا فيه من الداللة على االستصحاب أبلغ من أذهبه َعْن َسِبيِلِه أي سبيل هللا تعاىل الذي 

هو دين اإلسالم، وقيل: هو اتباع الوحي واقتفاء الربهان، وفيه تنبيه على ال اعوجاج فيه وال حرج ملا 
 أن صراطه عليه السالم عني سبيل هللا تعاىل،

 وقد أخرج أمحد.

بيل هللا هذا س»ومجاعة عن ابن مسعود قال: خ  رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم خطا بيده مث قال 
يل   وعن مشاله مث قال: وهذه السبيل ليس منها سبتعاىل مستقيما مث خ  خطوطا عن ميني ذلك اخل

 إال عليه شيطان يدعو إليه مث قرأ َوَأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه إخل،

وإمنا أضيف إليه صل ى هللا عليه وسل م أوال ألن ذلك أدعى لالتباع إذ به يتضح كونه صراط هللا عز وجل 
اىل ابملثابرة على وترك اتباع السبل َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن عقاب هللا تع ذِلُكْم إشارة إىل اتباع السبيل

فعل ما أمر به واالستمرار على الكف عما هنى عنه. قال أبو حيان: وملا كان الصراط املستقيم هو 
ليت هي اتقاء ااجلامع للتكاليف وأمر سبحانه ابتباعه وهنى عن اتباع غريه من الطرق ختم ذلك ابلتقوى 

النار إذ من اتبع صراطه جنا النجاة األبدية وحصل على السعادة السرمدية. وكرر سبحانه الوصية ملزيد 
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 التأكيد واي هلا من وصية ما أعظم شأهنا، وأوضح برهاهنا.

وأخرج الرتمذي وحسنه. وابن املنذر. والبيهقي يف الشعب وغريهم عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه 
 :قال

 من سره أن ينظر إىل وصية حممد عليه الصالة والسالم خبامتة فليقرأ هؤالء اآلايت ُقْل َتعاَلْوا إىل تـَتـَُّقونَ 

وأخرج ابن محيد، وأبو الشيخ، واحلاكم وصححه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صل ى هللا 
فمن وىف هبن »ن  إىل آخرهن مث قال مث تاله« أيكم يبايعين على هؤالء اآلايت الثالث»عليه وسل م: 

فأجره على هللا تعاىل ومن انتق  منهن شيئا فأدركه هللا تعاىل يف الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إىل 
 « .اآلخرة كان أمره إىل هللا تعاىل إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه

 اَلْوا أَْتُل إخل فقال:قرأ ُقْل تَعوأخرج أبو الشيخ عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عدي قال: مسع كعب رجال ي

والذي نفس كعب بيده إهنا ألول آية يف التوراة بسم هللا الرمحن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم 
عليكم إىل آخر اآلايت، وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما هذه آايت حمكمات مل ينسخهن شيء 

وهن أم الكتاب من عمل هبن دخل اجلنة ومن تركهن  من مجيع الكتب وهن حمرمات على بين آدم كلهم
 دخل النار.

هذا وأن يف قوله سبحانه َأالَّ ُتْشرُِكوا حيتمل أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية قال العالمة الثاين: ويف 
االحتمالني إشكال فإهنا إن جعلت مصدرية كانت بياان للمحرم بدال من ما أو عائده احملذوف. وظاهر 

رم هو اإلشراك ال نفيه وأن األوامر بعد معطوفة على ال تشركوا وفيه عطف الطليب على اخلربي أن احمل
وجعل الواجب املأمور به حمرما فاحتيج إىل تكلف كجعل ال مزيدة وعطف األوامر على احملرمات ابعتبار 

ما جوزه درية كحرمة أضدادها وتضمني اخلرب مع ى الطلب، وأما جعل ال انهية واقعة موقع الصلة املص
 ملسيبويه إذ عمل اجلازم يف الفعل والناصب يف ال معه فمما ال سبيل إليه هنا ألن زايدة ال الناهية مما 

ومل يرد يف كالم وإن جعلت أن مفسرة وال انهية والنواهي بيان لتالوة احملرمات توجه  يقل به أحد
ى أن َأالَّ ُتْشرُِكوا مع أنه ال مع ى لعطفه عل إشكاالن، أحدمها عطف َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا على

املفسرة مع الفعل. واثنيهما عطف األوامر املذكورة فإهنا ال تصلح بياان لتالوة احملرمات بل الواجبات، 
واختار الزخمشري كوهنا مفسرة وعطف األوامر ألهنا مع ى نواه، وال سبيل حينئذ جلعلها مصدرية موصولة 

 ابلنهي ملا علمت.

 (1)أجاب عن اإلشكال األول أبن قوله سبحانه: َوَأنَّ هذا ِصراِطي ليس عطفا على َأالَّ ُتْشرُِكوا بل." و 
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"ألنفسكم، وأضاف الزايدة إىل نفسه من حيث إنه مقتض ألقواهلم موكل إبمياهنم كما تقول  .239
يد شرا لكن من تر  ملن توصيه: أان أريد بك خريا وأنت تريد يب سوءا وكان الوجه البني أن تقول: وأنت

حيث كنت مريد خري ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزايدة إىل نفسك، وقيل: املع ى فما تزيدونين 
غري ختسريي إايكم حيث إنكم كلما ازددمت تكذيبا إايي ازدادت خسارتكم، وهي أقوال كما ترى َواي 

قا، وخلقا َلُكْم آيًَة قة لسائر ما جيانسها خلقـَْوِم هِذِه انَقُة اَّللَِّ اإلضافة للتشريف والتنبيه على أهنا مفار 
، والعامل ما يف اسم اإلشارة من مع ى  معجزة دالة على صدقي يف دعوى النبوة، وهي حال من انَقُة اَّللَِّ

 الفعل.

وقيل: مع ى التنبيه، والظاهر أهنا حال مؤسسة، وجوز فيها أن تكون مؤكدة كهذا أبوك عطوفا لداللة 
آية، وَلُكْم كما يف البحر وغريه حال منها فقدمت عليها لتنكريها ولو أتخرت لكانت  اإلضافة على أهنا

اعل أو من النحاة ألن احلال تبني هيئة الف مل يقل به أحدصفة هلا، واعرتض أبن جميء احلال من احلال 
ملشار إليه ااملفعول وليست احلال شيئا منهما، وأجيب أبهنا يف مع ى املفعول لإلشارة ألهنا متحدة مع 

الذي هو مفعول يف املع ى وال خيفى ما فيه من التكلف، وقيل: األوىل أن يقال: إن هذه احلال صفة يف 
املع ى لكن مل يعربوها صفة ألمر تواضع النحويون عليه من منع تقدم ما يسمونه اتبعا على املتبوع 

م مادة ن هذا وحنوه ال حيسخمصوص بغري هذه احلال، واعرتض أب -إن احلال تبني اهليئة -فحديث
االعرتاض ألن املعرتض نفى قول أحد من النحاة مبجيء احلال من احلال، ومبا ذكر ال يثبت القول وهو 

ذا النحو من على ه -ومها من تعلم يف العربية -ظاهر، نعم قد يقال: إن اقتصار أيب حيان والزخمشري
حوي فال ابلتعلق يف كالمه التعلق املعنوي ال الن االعراب كاف يف الغرض على أمت وجه، وأراد الزخمشري

 تناقض فيه على أنه حبث ال يضر.

وقيل: َلُكْم حال من انَقُة وآيًَة حال من الضمري فيه فهي متداخلة، ومع ى كون الناقة للمخاطبني أهنا 
  كوهنا آية تانفعة هلم وخمتصة هبم هي ومنافعها فال يرد أنه ال اختصاص لذات الناقة هبم، وإمنا املخ

 هلم، وقيل:

َلُكْم حال من الضمري يف آيًَة ألهنا مبع ى املشتق، واألظهر كون َلُكْم بيان من هي آيًَة له، وجوز كون 
انَقةُ بدال أو عطف بيان من اسم اإلشارة، وَلُكْم خربه، وآيًَة حال من الضمري املسترت فيه َفَذُروها دعوها 

لى يس عليكم مؤنتها والفعل جمزوم لوقوعه يف جواب الطلب، وقرىء ابلرفع عأَتُْكْل يف أَْرِض اَّللَِّ فل
فاء واملتبادر من األكل معناه احلقيقي لكن قيل يف اآلية اكت -كما يف البحر  -االستئناف أو على احلال

 أي أتكل وتشرب، وجوز أن يكون جمازا عن التغذي مطلقا واملقام قرينة لذلك.

َوال  أي بشيء منه فضال عن العقر والقتل، والنهي هنا على حد  النهي يف قوله تعاىل: َوال مَتَسُّوها ِبُسوءٍ 
 تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيمِ 
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[ إخل فـََيْأُخذَُكْم لذلك َعذاب  َقرِيب  عاجل ال يستأخر عن مسكم إايها بسوء إال يسريا 152]األنعام: 
ري لقرب كونه يف الدنيا، وإىل األول ذهب غوذلك ثالثة أايم مث يقع عليكم، وقيل: أراد من وصفه اب

واحد من املفسرين وكان اإلخبار عن وحي من هللا تعاىل فـََعَقُروها أي فخالفوا ما أمروا به فعقروها، 
 والعقر قيل:

 قطع عضو يؤثر يف النفس.

العقر  وأسند -كما يف القاموس  -وقال الراغب: يقال: عقرت البعري إذا حنرته وجييء مبع ى اجلرح أيضا
يف قول، ويقال له: أمحر مثود، وبه يضرب املثل  -كهمام  -إليهم مع أن الفاعل واحد منهم وهو قدار

يف الشؤم لرضاهم بفعله، وقد جاء أهنم اقتسموا حلمها مجيعا َفقاَل هلم صاحل عليه السالم مَتَتـَُّعوا عيشوا 
م، وتقول ا أي يتصرف يقال: داير بكر لبالدهيف دارُِكْم أي بلدكم، وتسمى البالد الداير ألهنا يدار فيه

 (1)العرب الذين حوايل مكة:." 
"وقد صرح غري واحد أن احملبة ليست مما تدخل حتت وسع البشر واملرء معذور فيما مل يدخل  .240

حتته، نعم ظن أبناؤه أن ما كان منه عليه السالم إمنا كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ يف ذلك واجملتهد 
وال حقا من سخيطىء ويصيب وإن كان نبيا، وهبذا ينحل ما قيل: إهنم إن كانوا قد آمنوا بكون أبيهم ر 

عند هللا تعاىل فكيف اعرتضوا وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فيما هو عليه، وإن كانوا مكذبني بذلك فهو 
 أَِو اْطَرُحوُه ووجه االحنالل ظاهر اقْـتـُُلوا يُوُسفَ  مل يقل به أحديوجب كفرهم والعياذ ابهلل تعاىل وهو مما 

 سبحانه: ِإْذ قاُلوا وقد قاله بعض منهم خماطبا للباقني أَْرضاً الظاهر أن هذا من مجلة ما حكي بعد قوله
وكانوا راضني بذلك إال  من قال: ال تـَْقتـُُلوا إخل، وحيتمل أنه قاله كل منهم خماطبا للبقية، واالستثناء هو 
االستثناء، وزعم بعضهم أن القائل رجل غريهم شاوروه يف ذلك وهو خالف الظاهر وال ثبت له، 

 ئل خريهم بني األمرين القتل والطرح.والظاهر أن القا

 وجوز أن يكون املراد قال بعض: اقْـتـُُلوا يُوُسَف وبعض اْطَرُحوُه والطرح رمي الشيء وإلقاؤه، ويقال:

 طرحت الشيء أبعدته، ومنه قول عروة بن الورد:

 ومن يك مثلي ذا عيال ومقرتا ... من املال يطرح نفسه كل مطرح

رف اجلر كما ذهب إليه احلويف ابن عطية أي ألقوه يف أرض بعيدة عن ونصب أَْرضًا على إسقاط ح
هو كقوله لتضمينه مع ى أنزلوه ف -الطرحوه -األرض اليت هو فيها، وقيل: نصب على أنه مفعول اثن

َزاًل ُمبارَكاً ]املؤمنون:   ا[ ، وقيل: منصوب على الظرفية، ورده ابن عطية وغريه أبن م29تعاىل: أَْنزِْليِن ُمنـْ
ينتصب على الظرفية املكانية ال يكون إال  مبهما وحيث كان املراد أرضا بعيدة عن أرضه مل يكن هناك 

                                         
 6/288تفسري األلوسي = روح املعاين، األلوسي، شهاب الدين  (1)



274 

 

إهبام، ودفع مبا ال خيلو عن نظر، وحاصل املع ى اقتلوه أو غربوه فإن التغريب كالقتل يف حصول املقصود 
 قال: ة كربة وهلل تعاىل در منمع السالم من إمثه، ولعمري لقد ذكروا أمرين مرين فإن الغربة كربة أي

 حسنوا القول وقالوا غربة ... إمنا الغربة لألحرار ذبح

خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم ابجلزم جواب األمر، والوجه اجلارحة املعروفة، ويف الكالم كناية تلوحيية عن خلوص 
حمبته هلم  كم، واملراد سالمةاحملبة، ومن هنا قيل: أي يقبل عليكم إقبالة واحدة ال يلفت عنكم إىل غري 

ممن يشاركهم فيها وينازعهم إايها، وقد فسر الوجه ابلذات والكناية حباهلا خال أن االنتقال إىل املقصود 
 مبرتبتني:

على األول ومبرتبة على هذا، وقيل: الوجه مبع ى الذات، ويف الكالم كناية عن التوجه والتقيد بنظم 
 لوه هلم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه السالم فيشتغل هبم وينظمأحواهلم وتدبري أمورهم ألن خ

أمورهم، ولعل الوجه األوجه هو األول َوَتُكونُوا ابجلزم عطفا على جواب األمر، وابلنصب بعد الواو 
( أي جيتمع لكم خلو وجهه والكون ِمْن بـَْعِدِه أي بعد يوسف على مع ى بعد الفراغ من 1إبضمار أن )

 من بعد قتله أو طرحه، فالضمري إما ليوسف أو ألحد املصدرين املفهومني من الفعلني. أمره، أو

وإليه ذهب  -الكليب كما روي عن  -قـَْوماً صاحلِِنَي ابلتوبة والتنصل إىل هللا تعاىل عما جئتم به من الذنب
لك لكن بينهم وبني د ذاجلمهور، فاملراد ابلصالح الصالح الديين بينهم وبني هللا تعاىل، وحيتمل أن املرا

 أبيهم ابلعذر

__________ 

( ال خيفى على املتأمل يف هذا التفسري حل ما استشكله بعض الناس على تقدير العطف على 1)
جواب األمر من عدم استقامة أن تقتلوا أو تطرحوا تكونوا من بعده صاحلني من حيث املع ى، وعندي 

حاً ري هذا االستشكال يف قوله تعاىل: ِإانَّ فـََتْحنا َلَك فـَتْ أن ما أشري إليه من اجلواب كاجلواب عن نظ
َر ]الفتح: 1ُمِبيناً ]الفتح:  ُ ما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوما أَتَخَّ [ اآلية فتأمل ترشد اهـ منه.." 2[ لِيَـْغِفَر َلَك اَّللَّ

(1) 
دخول كما ال م ضمري ال"يف اآلية. اثنيهما جواز كوهنا زائدة يف املرفوع وحينئذ ليس يف الكال .241

خيفى، قيل: ولو اعترب على هذا الوجه كون مرفوع كاَن ضمري الشأن مل يبعد أي ما كان الشأن يغين 
عنهم من هللا تعاىل شيء ِإالَّ حاَجةً استثناء منقطع أي ولكن حاجة يف نـَْفِس يـَْعُقوَب َقضاها أي أظهرها 

فقته عليه أتثريا يف تغيري التقدير، واملراد ابحلاجة ش ووصاهم هبا دفعا للخطرة غري معتقد أن للتدبري
 السالم وحرازته من أن يعانوا.

وذكر الراغب أن احلاجة إىل الشيء الفقر إليه مع حمبته ومجعه حاج وحاجات وحوائج، وحاج حيوج 
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تصريح لاحتاج مث ذكر اآلية. وأنكر بعضهم جميء احلوائج مجعا هلا وهو حمجوج بوروده يف الفصيح، ويف ا
ابمسه عليه السالم إشعار ابلتعطف والشفقة والرتحم ألنه عليه السالم قد اشتهر ابحلزن والرقة، وجوز 
أن يكون ضمري َقضاها للدخول على مع ى أن ذلك الدخول قضى حاجة يف نفس يعقوب عليه السالم 

هة هللا ين عنهم من جوهي إرادته أن يكون دخوهلم من أبواب متفرقة، فاملع ى ما كان ذلك الدخول يغ
تعاىل شيئا لكن قضى حاجة حاصلة يف نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته، واالستثناء منقطع أيضا، 
ومجلة َقضاها صفة حاَجًة وجوز أن يكون خرب ِإالَّ ألهنا مبع ى لكن وهي يكون هلا اسم وخرب فإذا أولت 

ال مبع ى ابن احلاجب، وفيه أن عمل إ هبا فقد يقدر خربها وقد يصرح به كما نقله القطب. وغريه عن
 من أهل العربية. مل يقل به أحدلكن عملها مما 

 وجوز الطييب كون االستثناء متصال على أنه من ابب: وال عيب فيهم غري أن سيوفهم.

فاملع ى ما أغ ى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئا إال شفقته اليت يف نفسه، ومن الضرورة أن شفقة األب 
 تعاىل كاهلباء فإذن ما أغين عنهم شيئا أصال َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم جليل ِلما َعلَّْمناُه أي لتعليمنا مع قدر هللا

إايه ابلوحي ونصب األدلة حيث مل يعتقد أن احلذر يدفع القدر حىت يتبني اخللل يف رأيه عند ختلف 
الم للتعليل ت احلال كما قال، فالاألثر أو حيث بت القول أبنه ال يغين عنهم من هللا تعاىل شيئا فكان

وما مصدرية والضمري املنصوب ليعقوب عليه السالم، وجوز كون ما موصوال امسيا والضمري هلا والالم 
صلة علم واملراد به احلفظ أي إنه لذو حفظ ومراقبة للذي علمناه إايه، وقيل: املع ى أنه لذو علم لفوائد 

ىل كونه عليه السالم عامال مبا علمه وما أشري إليه أوال هو الذي علمناه وحسن إاثرة، وهو إشارة إ
يم األوىل، ويؤيد التعليل قراءة األعمش ِلما َعلَّْمناهُ ويف أتكيد اجلملة أبن والالم وتنكري ِعْلٍم وتعليله ابلتعل
 هاملسند إىل ضمري العظمة من الداللة على جاللة شأن يعقوب عليه السالم وعلو مرتبة علمه وفخامت

 ما ال خيفى.

إجياب « ال يعلمون»َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن سر القدر ويزعمون أنه يغين عنه احلذر، وقيل: املراد 
 احلذر مع أنه ال يغين شيئا من القدر. وتعقب أبنه أيابه مقام بيان ختلف املطلوب عن املبادئ.

حينئذ  -لناسأبكثر ا -سالم هبذه املثابة من العلم، ويرادوقيل: املراد ال يـَْعَلُموَن أن يعقوب عليه ال
املشركون فإهنم ال يعلمون أن هللا تعاىل كيف أرشد أولياءه إىل العلوم اليت تنفعهم يف الدنيا واآلخرة، وفيه 

 أنه مبعزل عما حنن فيه.

راد منه وحتقيق املوجعل املفعول سر القدر هو الذي ذهب إليه غري واحد من احملققني وقد سعى يف بيان 
إلغاء احلذر بعض أفاضل املتأخرين املتشبثني أبذايل الصوفية قدس هللا تعاىل أسرارهم فقال: إن لنا قضاء 
وقدرا وسر قدر وسر سره، وبيانه أن املمكنات املوجودة، وإن كانت حادثة ابعتبار وجودها العيين لكنها 

ثابتة، ار مهيئات األشياء واحلروف العالية واألعيان القدمية ابعتبار وجودها العلمي وتسمى هبذا االعتب
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مث إن تلك األعيان الثابتة صور نسبية وظالل شؤوانت ذاتية حلضرة الواجب تعاىل، فكما أن الواجب 
 (1)تعاىل والشؤون الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول." 

طالق  خلت الدار أنت"الفاء الرابطة جلواب الشرط فهو تنجيز ال تعليق حىت لو قال: إن د .242
تطلق يف احلال وهو مبين على قواعد العربية أيضا وهو خالف املتعارف اآلن فينبغي بناؤه على العرف 

 فيكون تعليقا وهو املروي عن أيب يوسف.

ويف البحر أن اخلالف مبين على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف 
 وعليه تفرع املذهب. ويف شرح نظم الكنز للمقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أيب يوسفومنعه أهل البصرة 

لكثرة حذف الفاء يف الفصيح ولقوهلم: العوام ال يعترب منهم اللحن يف قوهلم: أنت واحدة ابلنصب 
 اه هذا مث إن ما ذكر إمنا هو يف القسم خبالف التعليق وهو وإن مسي عند الفقهاء مل يقل به أحدالذي 

حلفا وميينا لكنه ال يسمى قسما فإن القسم خاص ابليمني ابهلل تعاىل كما صرح به القهستاين فال جيري 
فيه اشرتاط الالم والنون يف املثبت منه ال عند الفقهاء وال عند اللغويني، ومنه احلرام يلزمين وعلي الطالق 

ح به يف امضاؤه عليهم كما صر  ال أفعل كذا فإنه يراد به يف العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب
الفتح وغريه. قال احلليب: وهبذا يندفع ما تومهه بعض األفاضل من أن يف قول القائل: علي الطالق 
أجيء اليوم إن جاء يف اليوم وقع الطالق وإال فال لعدم الالم والنون. وأنت خبري أبن النحاة إمنا اشرتطوا 

شرط وكيف يسوغ لعاقل فضال عن فاضل أن يقول إن ذلك يف جواب القسم املثبت ال يف جواب ال
قام زيد أقم على مع ى إن قام زيد مل أقم، على أن أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط ألن 
املع ى إن مل أجئ اليوم فأنت طالق، وقد وقع هذا الوهم لكثري من املفتني كاخلري الرملي وغريه، وقال 

كربى: رفع إىل سؤال صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: علي السيد أمحد احلموي يف تذكرته ال
الطالق ابلثالث أين أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ومل يشتكه ومكث مدة فهل واحلالة 

( إذا ترك شكايته ومضت مدة بعد حلفه ال يقع عليه الطالق 1هذه يقع عليه الطالق أم ال؟ اجلواب )
 يف جواب اليمني وهو مثبت فيقدر النفي حيث مل يؤكد مث قال: فأجبت أان بعد ألن الفعل املذكور وقع

احلمد هلل تعاىل ما أفىت به هذا اجمليب من عدم وقوع الطالق معلال مبا ذكر فمنبئ عن فرط جهله ومحقه 
جواب  وكثرة جمازفته يف الدين وخرقه إذ ذاك يف الفعل إذا وقع جوااب للقسم ابهلل تعاىل حنو تفتأ ال يف

اليمني مبع ى التعليق مبا يشق من طالق وعتق وحنومها وحينئذ إذا أصبح احلالف ومل يشتكه وقع عليه 
 الطالق الثالث وابنت زوجته منه بينونة كربى اه ولنعم ما قال وهلل تعاىل در القائل:

 من الدين كشف السرت عن كل كاذب ... وعن كل بدعي أتى ابلعجائب
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 هلدمت ... صوامع دين هللا من كل جانب فلوال رجال مؤمنون

هذه من أخوات كان الناقصة كما أشران إليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم، وزعم ابن « وفتئ»
بال تفرت عن  -لالتفتأ -مالك أهنا تكون مبع ى سكن وفرت فتكون اتمة وعلى ذلك جاء تفسري جماهد

إن الذي الفتوء والفتور أخوين أي متالزمني ال أنه مبعناه فحبه، وأوله الزخمشري أبنه عليه الرمحة جعل 
مبع ى فرت وسكن هو فثأ ابملثلثة كما يف الصحاح من فثأت القدر إذا سكن غلياهنا والرجل إذا سكن 
غضبه، ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه وادعى أنه من التصحيف. وتعقب أبن األمر 

 نقله عن الفراء وقد صرح به السرقسطي وال ميتنع اتفاق مادتني يف مع ىليس كما قاله فإن ابن مالك 
له عنه ونق -ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه -وهو كثري، وقد مجع ذلك ابن مالك يف كتاب مساه

صاحب القاموس. واستدل ابآلية على جواز احللف بغلبة الظن، وقيل: إهنم علموا ذلك منه ولكنهم 
 نزلوه منزلة املنكر

__________ 

 (1)( اجمليب عبد املنعم البنتيين اه منه.." 1)
"أيمر أهله ابلصالة ليال والصدقة هنارا، وقيل املراد هبا تزكية النفس وتطهريها وَكاَن ِعْنَد َرب ِِه  .243

َمْرِضيًّا الستقامة أقواله وأفعاله وهو اسم مفعول وأصله مرضوو فأعل بقلب واوه ايء ألهنا طرف بعد واو 
ساكنة فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت الياء يف الياء وقلبت 

 الضمة كسرة.

من غري إعالل، وعن العرب أهنم قالوا: أرض مسنية ومسنوة وهي اليت « مرضوا»وقرأ ابن أيب عبلة 
تدرك عن ابن عباس وبينهما على ما يف املستسقى ابلسواين َواذُْكْر يف اْلِكتاِب ِإْدرِيَس هو نيب قبل نوح 

( بن يرد بن مهالييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه الس الم، وعن 1ألف سنة وهو أخنوخ )
وهب بن منبه أنه جد نوح عليه الس الم، واملشهور أنه جد أبيه فإنه ابن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ 

هللا تعاىل ذلك من معجزاته على ما يف البحر وأول من وهو أول من نظر يف النجوم واحلساب وجعل 
خ  ابلقلم وخاط الثياب ولبس املخ  وكان خياطا وكانوا قبل يلبسون اجللود وأول مرسل بعد آدم، 
 وقد أنزل هللا تعاىل عليه ثالثني صحيفة وأول من اختذ املوازين واملكاييل واألسلحة فقاتل بين قابيل،

 س بعث إىل قومه أن يقولوا ال إله إال هللا ويعملوا ما شاؤوا فأبوا وأهلكواوعن ابن مسعود أنه اليا

واملعول عليه األول وإن روي القول أبنه الياس ابن أيب حامت بسند حسن عن ابن مسعود، وهذا اللفظ 
وكونه  أحد مل يقل بهسرايين عند األكثرين وليس مشتقا من الدرس ألن االشتقاق من غري العريب مما 

                                         
 7/41تفسري األلوسي = روح املعاين، األلوسي، شهاب الدين  (1)



278 

 

بيا مشتقا من ذلك يرده منع صرفه، نعم ال يبعد أن يكون معناه يف تلك اللغة قريبا من ذلك فلقب عر 
يقاً نَِبيًّا هو كما تقدم.  به لكثرة دراسته ِإنَُّه كاَن ِصدِ 

 َوَرفـَْعناُه َمكاانً َعِليًّا هو شرف النبوة والزلفى عند هللا تعاىل كما روي عن احلسن وإليه ذهب اجلبائي وأبو
مسلم، وعن أنس وأيب سعيد اخلدري وكعب وجماهد السماء الرابعة، وعن ابن عباس. والضحاك السماء 
السادسة ويف رواية أخرى عن احلسن اجلنة ال شيء أعال من اجلنة، وعن النابغة اجلعدي أنه ملا أنشد 

 رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م الشعر الذي آخره:

 ... وإان لنرجو فوق ذلك مظهرابلغنا السماء جمدان وسناؤان 

 

قال عليه الصالة والس الم له: إىل أين املظهر اي أاب ليلى؟ قال إىل اجلنة اي رسول هللا قال: أجل إن شاء 
 هللا تعاىل.

وعن قتادة أنه عليه الس الم يعبد هللا تعاىل مع املالئكة عليهم الس الم يف السماء السابعة ويرتع اترة يف 
، وأكثر القائلني برفعه حسا قائلون أبنه حي حيث رفع، وعن مقاتل أنه ميت يف اجلنة حيث شاء

 السماء وهو قول شاذ. وسبب رفعه على ما

روي عن كعب وغريه أنه مر ذات يوم يف حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: اي رب إين مشيت يوما 
للهم خفف م يف يوم واحد ايف الشمس فأصابين منها ما أصابين فكيف مبن حيملها مسرية سمسمائة عا

عنه من ثقلها وحرها فلما أصبح امللك وجد من خفة الشمس وحرها ما ال يعرف فقال: اي رب خلقتين 
حلمل الشمس فماذا الذي قضيت فيه قال: إن عبدي إدريس سألين أن أخفف عنك محلها وحرها 

دريس مث إنه طلب منه حىت أتى إفأجبته قال: اي رب فامجع بيين وبينه واجعل بيين وبينه خلة فأذن له 
 رفعه إىل السماء فأذن هللا تعاىل له بذلك فرفعه

، 
إن إدريس  »وأخرج ابن املنذر عن عمر موىل عفرة يرفع احلديث إىل النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 
يف األرض  حكان نبيا تقيا زكيا وكان يقسم دهره على نصفني ثالثة أايم يعلم الناس اخلري وأربعة أايم يسي

 ويعبد هللا تعاىل جمتهدا وكان يصعد من عمله وحده

__________ 

 (1)( أي أمة اإلجابة اه منه.." 1)
"ويف هذا دليل على فساد قول القائلني أبن النار حترق ابلطبيعة من غري مدخلية إلذن هللا  .244

اق  تعاىل هلا إبحر تعاىل يف ذلك إذ لو كان األمر كما زعموا ألحرقت يده. وذكر يف حكمة إذن هللا
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لسانه دون يده أن يده صارت آلة ملا ظاهره اإلهانة لفرعون. ولعل تبييضها كان هلذا أيضا وإن لسانه  
كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه الس الم دعاه مبا يدعو به األطفال الصغار آابئهم. وقيل: 

 جها فلم تربأ.احرتقت يده عليه الس الم أيضا فاجتهد فرعون يف عال

ولعل ذلك لئال يدخلها عليه الس الم مع فرعون يف قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة املؤاكلة فلما دعاه 
قال: إىل أي رب تدعوين؟ قال: إىل الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. وكان الظاهر على هذا أن يطرح 

أو أحس  ألمل إال بعد أن أوصلها فاهعليه الس الم النار من يده وال يوصلها إىل فيه. ولعله مل حيس اب
لكنه مل يفرق بني إلقائها يف األرض وإلقائها يف فمه وكل ذلك بتقدير هللا تعاىل ليقضي هللا أمرا كان 

 مفعوال. وقيل: كانت العقدة يف لسانه عليه الس الم خلقة. وقيل:

 إهنا حدثت بعد املناجاة وفيه بعد.

]طه:  به كاحلسن متسك بقوله تعاىل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك اي ُموسىواختلف يف زواهلا بكماهلا فمن قال 
[ وقوله سبحانه َوال َيكاُد 34[ من مل يقل به كاجلبائي احتج بقوله تعاىل ُهَو أَْفَصُح ِمينِ  ]القص : 36

 [ .52يُِبنُي ]الزخرف: 

 ومبا

ليه وسل م فيه: إنه نيب صل ى هللا عروي أنه كان يف لسان احلسني رضي هللا تعاىل عنه رتة وحبسة فقال ال
 ورثها من عمه موسى عليه الس الم

. وأجاب عن األول أبنه عليه الس الم مل يسأل حل عقدة لسانه ابلكلية بل عقدة متنع اإلفهام ولذلك 
نكرها ووصفها بقوله ِمْن ِلساين ومل يضفها مع أنه أخصر وال يصلح ذلك للوصفية إال بتقدير مضاف 

تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساين فإن العقدة للسان ال منه. وجعل قوله تعاىل: يـَْفَقُهوا  وجعل ِمنْ 
قـَْويل جواب الطلب وغرضا من الدعاء فبحلها يف اجلملة يتحقق إيتاء سؤله عليه الس الم. واعرتض على 

اهد على عدم بقاء ل على أنه شذلك أبن قوله تعاىل ُهَو أَْفَصُح ِمينِ  قال عليه الس الم قبل استدعاء احل
اللكنة ألن فيه داللة على أن موسى عليه الس الم كان فصيحا غايته أن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة 
تنايف الفصاحة اللغوية املرادة هنا بداللة قوله لساان. ويشهد هلذه املنافاة ما قاله ابن هالل يف كتاب 

يح لذا ال يقال هلل تعاىل: فصيح وإن قيل لكالمه سبحانه فصالصناعتني: الفصاحة متام آلة البيان و 
ولذلك ال يسمى األلثغ والتمتام فصيحني لنقصان آلتهما عن إقامة احلروف وأبن قوله تعاىل َوال َيكاُد 
يُِبنُي معناه ال أييت ببيان وحجة، وقد قال ذلك اللعني متويها ليصرف الوجوه عنه عليه الس الم، ولو كان 

، ه أحدومل يقل بنفي البيان وإفهام الكالم العتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصال املراد 
وأبان ال نسلم صحة اخلرب، وأبن تنكري ُعْقَدًة جيوز أن يكون لقلتها يف نفسها. ومن جيوز تعلقها أبحلل  

ه فكما يتعلق ال بكما ذهب إليه احلويف واستظهره أبو حيان فإن احمللول إذا كان متعلقا بشيء ومتص
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احلل به يتعلق بذلك الشيء أيضا ابعتبار إزالته عنه أو ابتداء حصوله منه، وعلى تقدير تعلقها مبحذوف 
وقع صفة لعقدة ال نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية، وال مانع من أن تكون مبع ى يف 

فساد  تدائية مع عدم التقدير وأيوال تقدير أي عقدة يف لساين بل قيل: وال مانع أيضا من جعلها اب
يف قولنا: عقدة انشئة من لساين. واحلاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما يف لسانه عليه الس الم 
وعدم زواهلا ابلكلية غري اتم لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي يف مثل هذه 

 قد ذكر أن يف لسان املهدي املنتظر رضي هللااملطالب وثقل ما يف اللسان ال خيفف قدر اإلنسان. و 
تعاىل عنه حبسة ورمبا يتعذر عليه الكالم حىت يضرب بيده اليم ى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد 

 (1)يف فضله. وقال بعضهم: ال تقاوم فصاحة الذات إعراب الكلمات. وأنشد قول القائل:." 
ن قياه أن يكون مثل ما نصوا عليه يف ، فذكر أ2، و }حييي ومييت{ 1"و }أنت وليي{  .245

التخيري بني اإلحلاق واالستغناء عنه ابمل ; ألن الياء يف ذلك سقطت من الطرف خطا ولفظا، وهي 
إذ هي ساكنة ساقطة من الطرف خطا  4و }وعيدي{  3ساكنة فكانت كالياء الزائدة يف: }نبغي{ 

اسية صحيح، والعمل فيما ذكره هنا على ال لفظا، فلذا حكم الناظم بقياس ما هنا على تقدم، وق
اإلحلاق دون االكتفاء ابملد مثل ما تقدم، فإن جاء بعد حرف املد هنا مهز حنو: }ال يستحيي أن 

، دخل ذلك يف قوله قبل هذا "وإن تكن ساقطة يف اخل " إخل، وإن جاء بعده سكون حنو: 5يضرب{ 
ق إلمجاعهم على أن الضب  مبين على الوصل كان ساقطا يف الوصل لفظا، فال يلح  6}حني املوتى{ 

من األئمة  مل يقل به أحدإال مواضع مستثناه مل يذكروا هذا منها، وال يلتفت إىل من زعم أنه يلحق إذ 
املعتربين، وقول الناظم "كقوله"، ويف بعض النسخ ابلكاف على أنه متثيل لـ"حنو ال يستحي"، ويف 

 بعضها ابلواو بدل الكاف. مث قال:

 لقول يف املدغم أو ما يظهر ... فمظهر سكونه مصورأ

 وحرك احلرف الذي من بعد ... حسبما يقرأ وال يشد

أي هذا القول يف أحكام احلرف املدغم، وأحكام احلرف املظهر يعين وأحكام ما بعدها من احلرف 
كونه مصور" س املدغم فيه، واحلرف املظهر عنده; ألنه تكلم عليهما أيضا يف الباب، وقوله: "فمظهر

معناه أن ما قرأته لنافع ابإلظهار، فإنك جتعل عليه عالمة السكون املتقدمة سواء كان جممعا على 
أو مما اختلف  8، والفاء والغني والياء من: }أفرغ علينا{ 7إظهاره كالالم وامليم من: }احلمد هلل{ 

، أو من رواية قالون فق  حنو: 9{ فيه القراء، وقرأه انفع ابإلظهار من غري خالف عنه حنو: }قد مسع
، فاحلكم يف ذلك كله 11أو من رواية ورش فق  حنو: }يعذب من يشاء{  10}محلت ظهورمها{ 
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أن جيعل على الساكن عالمة السكون داللة على أنه مظهر يف اللفظ، مث أمرك الناظم يف البيت الثاين 
  يقرأ هبا من فتحة، أو ضمة أوأبن حترك احلرف الذي من بعد الساكن املظهر ابحلركة اليت

__________ 

 .101/ 12سورة يوسف:  1
 .258/ 2سورة البقرة:  2
 .64/ 18سورة الكهف:  3
 .14/ 58سورة ق:  4
 .26/ 2سورة البقرة:  5
 .12/ 36سورة يس:  6
 .1/ 1سورة الفاحتة:  7
 .250/ 2سورة البقرة:  8
 .1/ 58سورة اجملادلة:  9
 .138/ 6سورة األنعام:  10
 (1).." 40/ 5سورة املائدة:  11
"ومذهب آخر لطائفة من املتأخرين: وهو أن وجه اإلعجاز ما تضمنه القرآن من املزااي الظاهرة  .246

 والبدانع الرائقة، يف الفواتح واملقاصد واخلواتيم يف كل سورة ويف مبادئ اآلايت

 وفواصلها قالوا: واملعول على ثالث خواص:

 ه كأهنا السلسال.( الفصاحة يف ألفاظ1)

( البالغة يف املعاين ابإلضافة إىل مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخرب يف األوامر والنواهي وأنواع 2)
 الوعيد وحماسن املواعظ واألمثال وغريها مما اشتمل عليه; فإهنا مسوقة على أبلغ سياق.

 حسنه وأكمله.( صورة النظم، فإن كل ما ذكره من هذه العلوم مسوق على أمت نظام وأ3)

 وحمصل هذا املذهب أن اإلعجاز يف القرآن كله ألن القرآن كله معجز. . وهو معجز ألنه

وجلماعة من املتكلمني وأهل التقسيمات املنطقية على اختالف بينهم شبة ومطاعن يوردوهنا على 
 القرآن. وهي حنو عشرين وجها، كلها سخيف ركيك وكلها واه مضطرب، وكلها غث ابرد،

ا قوهلم: إن معارضته اليت يقطع أبهنا مستحيلة، حاصلة فعال: فإن هللا يقول: )وإن كنتم يف ريب مما منه
 نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله(
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 قالوا: وكل من قرأ سورة منه فقد أتى مبثلها، أي ألن

اإلعجاز عند  رمن قرأها مثل اليت هي يف املصحف حرفا حرفا ال ختتلف وال تزيد وال تنق . . . فصا
 العلماء من املتأخرين يثبت بنفي هذه الشبه ونقضها، ألن سقوط الشبهة الواردة على الدليل،

 هو نفسه دليل صحته.

م على من املتأخرين; وإمنا وقع إليه مل يقل به أحدوهذا برهان مل يكن هلم بد منه; فإن إنكار اإلعجاز 
 وهنا; فهو رأي ميت، لو أنكروههيئته يف كتب الكالم وكتب التفسري اليت يدرس

 بكل دليل يف العلم مل يزده ذلك موات يف األرض وال يف السماء.

 (1)تلك هي أصول األدلة ملن يقولون ابإلعجاز، ال نظن أنه فاتنا منها شيء إال أن يكون." 
"ابن إسحاق املالكي صاحب قالون مث أبو جعفر بن جرير الطربي مث أبو بكر حممد بن أمحد  .247

عمر الدجوين مث أبو بكر جماهد مث قام الناس يف عصره وبعده ابلتأليف يف أنواعها جامعا ومفردا بن 
موجزا ومسهبا. وأئمة القراءات ال حتصى. وقد صنف طبقاهتم حافظ اإلسالم أبو عبد هللا الذهيب مث 

 حافظ القرآن أبو اخلري بن اجلزري اهـ.

 .اته وأن جيزيهم أفضل اجلزاء على خدمتهم لكتابه. آمنيأسأل هللا تعاىل أن يغمر اجلميع بواسع رمح
 حكم ما وراء العشر:

وقع اخلالف أيضا يف القراءات األربع اليت تزيد على العشر وتكمل األربع عشرة: فقيل بتواتر بعضها. 
وقيل بصحتها. وقيل: بشذوذها إطالقا يف الكل. وقيل: إن املسألة ليست مسألة أشخاص وال أعداد 

قواعد ومبادئ. فأميا قراءة حتققت فيها األركان الثالثة لذلك الضاب  املشهور فهي مقبولة وإال  بل هي
فهي مردودة. ال فرق بني قراءات القراء السبع والقراء العشر والقراء األربعة عشر وغريهم فامليزان واحد 

 يف الكل واحلق أحق أن يتبع.

 راء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة وإمنا هو من مجعقال صاحب الشايف: التمسك بقراء سبعة من الق
اهـ بشيء  دمل يقل به أحبعض املتأخرين فانتشروا. ووهم من قال: إنه ال جتوز الزايدة على ذلك. وذلك 

 من التصرف.

وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه يف العربية ووافق خ  املصحف اإلمام فهو من السبعة 
املنصوصة. يريد السبعة األحرف يف احلديث النبوي املعروف مث قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن 

 (2)على من ظن احنصار القراءات املشهورة يف مثل ما يف التيسري والشاطبية اهـ.." 

                                         
 104إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي، الرافعي ، مصطفى صادق ص/ (1)
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"املراد النهى عن نفس األكل، ال عن سكون اهلمة لغري هللا. وإن كان هذا منهيًا عنه أيضاً،  .248
لكن ميكن أن يكون هلذا الكالم الذى قاله سهل وجه جيرى عليه، وذلك أن النهى ىف اآلية ال يصح 

هى عن مع ى ىف ا الن، وإمنمل يقل به أحدمحله على نفس الُقْرب جمرَّداً، إذ ال مناسبة فيه ظاهرة، وألنه 
القرب وهو إما التناول واألكل. وإما غريه وهو شىء ينشأ األكل عنه، وذلك مساكنة اهلمة، فإنه 
 األصل ىف حتصيل األكل، وال شك ىف أن السكون لغري هللا جللب منفعة أو دفع مفسدة منهى عنه.

عما  من حيث هو أكل، بل فهذا التفسري له وجه ظاهر فكأنه يقول: مل يقع النهى عن جمرد األكل
ينشأ عنه األكل من السكون لغري هللا، إذ لو انتهى عما هنى هللا عنه لكان ساكنًا هلل وحده، فلما مل 
يفعل وسكن إىل أمر ىف الشجرة غرَّه به الشيطان وهو اخللود ىف اجلنَّة، أضاف هللا إليه لفظ العصيان 

ْيِه َءاَدُم َربَُّه فغوى * مُثَّ اجتباه َربُُّه فـََتاَب َعلَ [ من سورة طه: }وعصى122-121فقال ىف اآليتني ]
 وهدى{ ..

اً ال نعدم له وجهًا حنمله عليه حىت يكون تفسريًا صحيح -وهو كثري ىف كالم الصوفية  -مثل هذا 
 ومقبواًل.

مل حتُ  ولكن هناك أقوال هلم ىف التفسري اإلشارى يقف أمامها العقل حائراً وعاجزاً عن تلمس حممل هلا
 عليه حىت تبدو صحيحة وتصبح مقبولة، فمن ذلك:

ما يروونه عن ابن عباس أنه فسَّر }آمل{ فقال: "األلف: هللا، والالم: جربيل، وامليم: حممد صلى هللا 
 عليه وسلم ... وأن هللا أقسم بنفسه وجربيل وحممد عليهما السالم".

شارة إىل الكلمة حبرف ليس معهودًا ىف  وهذا إن صح نقله فهو مشكل إىل حد بعيد، ذلك ألن اإل
 كالم العرب. اللَّهم إال إن دل عليه الدليل اللفظى أو احلاىل كقول الشاعر:

 فقلت هلا قفى فقالت قاف

 أراد: قالت: وقفت.

 وقول زهري:

 ابخلري خريات وإن شراً فا ... وال أريد الشر إال أن ات

 أراد: وإن شراً فشر، وأراد: إال أن تشاء.

 ول اآلخر:وق

 اندومهوا أال اجلموا أال ات ... قالوا مجيعاً كلهم أال فا

 (1)أراد: أال تركبون. قالوا: أال فاركبوا.." 
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"يعرض آلايت الراب ىف سورة البقرة يُفسِ ر "الراب" فيقول: "الراب هو الزايدة من الربح ىف رأس  .249
رها أواًل" يريد قوله تعاىل: }ََي أَيُـَّها الذين ىف آل عمران[ ، فانظ 130املال، وهو معروف ومقيَّد ابآلية ]

[ ، 278آَمُنوْا اَل أَتُْكُلوْا الراب َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة{ .. مث يقول بعد ذلك: }َوَذُروْا َما بَِقَي{ ]البقرة: 
ذلك يفيدك [ كل 280[ ، }َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة{ ]البقرة: 279}فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم{ ]البقرة: 

أن الكالم ىف املعاملة احلاضرة، ويبشر َمن يتوب أبنه ال حُياَسب على ما كسبه من قبل، }فـََلُه َما 
َفْر ىف األنفال[ " يريد قوله تعاىل: }ُقل لِلَِّذيَن كفروا ِإن يَنتَـُهواْ يـُغَ  38[ .. انظر ]275َسَلَف{ ]البقرة: 

 هَلُْم مَّا َقْد َسَلَف{ .

[ من سورة آل عمران: }ََي أَيُـَّها الذين آَمُنواْ 130عندما عرض لقوله تعاىل ىف اآلية ] مث قال بعد ذلك
لراب الفاحش الَ أَتُْكُلواْ الراب َأْضَعافاً مَُّضاَعَفةً واتقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن{ : }الراب َأْضَعافاً مَُّضاَعَفًة{ أى ا

قرة، املال. وتُقدِ ره كل أُم ة بُعرفها. راجع ىف جزائه أواخر الب ومبع ى آخر: الربح الزائد عن حده ىف رأس
 [ ".43ىف النساء و  5وقصة اليهود ىف أواخر النساء، مث ارجع إىل ]

 * زكاة الزروع:

صادم ما من اجملتهدين فضالً عن أنه ي مل يقل به أحدكذلك جند املؤلف يذهب ىف زكاة الزروع مذهباً 
حة ىف بيان املقدار الواجب ىف زكاة الزروع، وذلك حيث يُفسِ ر قوله تعاىل ىف جاء من السُّنَّة الصحي

[ من سورة األنعام: }َوآتُواْ َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه{ .. فيقول: }َوآتُواْ َحقَُّه{ يفيد أن ىف كل 141اآلية ]
 إبيتاء ما أمر املالكنيهذا اخلارج من األرض حقاً ال بد من إعطائه، }يـَْوَم َحَصاِدِه{ زمن حتصيله، وك

هذا احلق، أمر احلاكم العام أَبخذه، والعمل على جبايته لبيت املال، وقد ترك التقدير لألُمة حبسب 
 احلال".

)أقول: وليس لألُمة دخل ىف تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدَّرها الرسول عليه الصالة والسالم، وقررها 
 على األُمة( .

 * مصارف الزكاة:

[ من 60ب  املؤلف ىف شرحه لبعض مصارف الزكاة، وذلك حيث فسَّر قوله تعاىل ىف اآلية ]كذلك خت
سورة التوبة: } ... . َويف الرقاب{ ، فقال: "ىف خالصها من االستعباد. وىف هذا الزمان جَتد أكثر 

لتعاون".." ا املسلمني رقاهبم مملوكة لألجانب، فيجب أن يتعاونوا على فك رقاهبم، ويف الزكاة حق هلذا
(1) 
"أو رواية، وأضعف منه قول شريك أبنه وقع قبل أن يوحى اليه، وهذا كله ال ينطبق على ما  .250

حنن فيه وقال احلري  انه قبل اهلجرة بسنة، ويقرب من قوله قول النووي انه بعد النبوة بعشر سنني وثالثة 
                                         

 2/399التفسري واملفسرون، الذهيب، حممد حسني  (1)



285 

 

ادعى ابن ة الثانية عشرة من البعثة، و أشهر، وجزم املال أمني العمري يف شرح ذات الشفاء أبنه يف السن
حزم اإلمجاع عليه، وضعف ما يف الفتاوى، وكأهنم يريدون هبذا زمن نزول سورة اإلسراء، وعليه يقتضي 

يه أحد، ، والقول بنزوهلا قبلها مل يعارض فومل يقل به أحدأن يكون نزول هذه السورة بعد سورة اإلسراء 
أو ست فق  ورجح األول ألن قول الثاين هو من ابب التداخل يف واملعارضة يف نزوهلا بني سنة سمس 

عدد السنني ليس إال وهللا أعلم، فيظهر من هذا كله أن القول املوافق للحال واملطابق لرتتيب نزول 
 السورتني هو قول الزهري وعليه فتكون سورة اإلسراء اخبارا عنها.

 

 مطلب زمن اإلسراء واملعراج والرؤية:

تتبعي وسؤايل أهل العلم مل أقف على غري هذا، وسأاتبع البحث فيه والسؤال عنه حىت إذا واين رغم 
 وقفت على غريه ذكرته إن شاء هللا القائل

بعينه وبصره من « 11ما رَأى »أي قلب املوحى اليه حممد صل ى هللا عليه وسلم « ما َكَذَب اْلُفؤادُ »
 «أَفـَُتماُرونَهُ »ت ربه وذاته املقدسة جربيل أو ما رأى ليلة املعراج من عجائب مكوان

َعلى ما »جتادلونه اي كفار قريش، وقرىء أفتمرونه أي تغلبونه أو جتحدونه كما قرىء كذ ب ابلتشديد 
ويعاين من صورة جربيل احلقيقة اليت ذكرها لكم أو مما قصه عليكم يف ما شاهده يف اإلسراء « 12يَرى 

أخربهم إبسرائه وقالوا له صف لنا بيت املقدس وأخربان عن عريان  واملعراج من العجائب وذلك أنه ملا
َوَلَقْد »فوصفه هلم وأخربهم عن عريهم وثبت هلم صدقه ومع هذا كذبوه كما سيأيت أول اإلسراء اآلتية 

َتهى ِة الْ ِعْنَد ِسْدرَ »مرة اثنية يف صورته احلقيقية حال بلوغه « 13نـَْزَلًة ُأْخرى »رأى حممد جربيل « َرآهُ  ُمنـْ
الكائنة يف السماء السابعة وهي شجرة نبق عن ميني العرش اليت ينتهي عندها كل أحد وال « 14

 (1)(." 13ِعْنَدها أي السدرة اليت ت )»يتجاوزها أحد من املالئكة أو رأى ربه عز وجل 
د م"وموالان حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين واحل .251

 هلل رب العاملني.

 

 54 -37تفسري سورة القمر عدد 

فاهنا نزلت ابملدينة، وهي سمس وسمسون آية  46و  45و  44نزلت مبكة بعد طارق، عدا اآلايت 
وثالمثائة واثنتان وأربعون كلمة، والف وأربعمائة وثالثة عشر حرفا، وتسمى سورة اقرتبت ويوجد سورة 

 يوجد سورة خمتومة مبا ختمت به يف القرآن.األنباء مبدوءة بلفظ اقرتب وال 

 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 
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انشقاقا حقيقيا عالمة على قرهبا « 1َواْنَشقَّ اْلَقَمُر »القيامة « السَّاَعةُ »ويف وقت « اْقرَتََبتِ »قال تعاىل: 
الة على أن يريهم آية دومعجزة لرسول هللا، والسبب يف نزول هذه اآلية، أن قريشا سألت رسول هللا 

صدقه يف ادعاء النبوة، ألهنم مل يعتربوا مبا نزل يف القرآن الذي هو أعظم آية وأدومها ومل يكتفوا به فأراهم 
انشقاق القمر مرتني، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وزاد الرتمذي: فنزلت هذه السورة أي عدا 

قا، ا ال يقتضي تعدد االنشقاق أبن يكون رآه منشاآلايت املدنيات. وقوله مرتني قيد للرؤية وتعدده
فصرف نظره عنه مث أعاده فرآه كذلك مل يتغري. وفيه إشارة إىل أهنا رؤية ال شبهة فيها. وقد فعل حنوه 
الكفرة ألهنم ملا رأوه مسحوا أبصارهم مث أعادوا النظر فلما رأوه مل يتغري قالوا ما هذا إال سحر فلو قال 

 ثالث مرات أو أكثر صح بال غبار. قال األبوصريي رمحه هللا:أحد هؤالء رأيته 

 شق عن صدره وشق له البدر ... ومن شرط كل شرط جزاء

 مطلب معجزة انشقاق القمر:

قمر ، وأخرجا عن ابن مسعود قال: انشق المل يقل به أحدفتعدد الرؤية ال يقتضي تعدد االنشقاق إذ 
ول هللا  عليه وسلم اشهدوا: ويف رواية قال: بينما حنن مع رسعلى عهد رسول هللا شقتني فقال صل ى هللا

إذ انفلق القمر فلقتني، فلقة فوق اجلبل وفلقة أدانه فقال لنا صل ى هللا عليه وسلم اشهدوا. وال يعارض 
 (1)هذا ما صح عن أنس أن ذلك كان مبكة." 

يل يل إال إذا ثبت ابلدل"للويل، وان كل ما جاز وقوعه معجزة للن يب جاز أن يكون كرامة للو  .252
عدم إمكانه كاإلتيان بسورة مثل القرآن، والتحد ي به، ألن ذلك من خصائ  الرسالة، فمن أنكر 
هاتني اخلصلتني أو إحدامها خرج عن دينه ولو طار ابهلواء النه ابدعاء إحدامها يكون مدعيا الرسالة 

ة داع لنفس واحلسد، فإن كال من هذه الثالثوال رسالة بعد خامتها، تدبر، حفظك هللا من الزيغ وغرور ا
من سورة األعراف املارة، وما ترشدك اليه، هذا وقد أثبت غري واحد خرب  147لالنكار، راجع اآلية 

نقل النفس وتطورها لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته وادعى أنه عليه الصالة والسالم يرى يف 
يف قربه الشريف يصلي، وضح أن موسى عليه الصالة السالم  عدة مواضع يف وقت واحد، مع كونه

يصلي يف قربه مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رآه يف السماء وجرى بينهما ما جرى يف أمر الصلوات 
املفروضة ليلة اإلسراء كما حبث يف تفسري أول اإلسراء اآلتية، وعليه فال قيمة ملا يقوله بعض من ال ثقة 

وق بذاته من إنكار هذه القضية البالغة من التواتر دون معارضته من أهل العلم العاملني، بعلمه وال وث
وما تعلل به من كون موسى عليه السالم عرج إىل السماء جبسده الذي كان يف القرب بعد أن رآه النيب 

عيد، بل ال بجزما، ألن القول به احتمال  مل يقل به أحدصلى هللا عليه وسلم عند قربه يف األرض مما 
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بد أن يكون بصورة أخرى عنه، وقد رأى صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري بروحه وجسده اىل السماء 
مجاعة من األنبياء يف السموات أيضا مع أن قبورهم يف األرض ومل يقل أحد إهنم نقلوا من األرض إىل 

حدة من شغل النفس لوا السماء على قياس ما مسعت آنفا، وليس ذلك مما ادعى احلكميون استحالته
أكثر من بدن واحد وحي ز واحد، بل هو أمر ممكن كما ال خيفى على من نور هللا بصريته، فعلى هذا 
ا تنسلخ عن اجلرم املشاهد مع بقاء سريها  ال يقال إن الشمس نفس مثل تلك األنفس القدسية واهن 

ابلنسبة  ربت وجتاوزت األفق احلقيقيوعدم سكوهنا حسبما يدعيه أهل اهليئة وغريهم، ويكون ذلك إذا غ
لكل قطر وانقطعت رؤية سكان املعمور يف األرض هلا، وال يضر فيه طلوعها إذ ذاك يف عرض تسعني 

 (1)وحنوه، ألن ما ذكرت من كون السجود." 
من سورة والنجم املارتني، وسنأيت  42/ 18من سورة يس ويف اآليتني  40/ 38"يف اآليتني  .253

 صورة أوضح وأكمل إن شاء هللا.على بيانه بعد ب

 مطلب وجوب اإلميان ابإلسراء واملعراج وكفر من أنكر األول وتفسيق من أنكر الثاين:

هذا وإن التعجب بعروجه لقصد احلق ألمر عظيم بني احملب واحملبوب أعجب من نزوله لقصد اخللق 
الثانية بينه وبني الناس، بينه وبني مواله و بينه وبني أمته، وهذا كالفرق بني والية النيب ورسالته فإن األوىل 

وإمنا قال تعاىل بعبده ومل يقل بنبيه أو رسوله لئال يتوهم فيه ما تومهه الناس يف عيسى عليه السالم من 
أنه انسلخ من األكوان وعرج جبسمه إىل املأل األعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارها، وألن العبودية 

انصراف من اخللق إىل اخلالق، والنبوة انصراف من اخلالق إىل اخللق، وشتان ما  أفضل من النبوة ألهنا
بينهما، وألن كلمة عبد عبارة عن الروح واجلسد، والرباق الذي ركب عليه يف اإلسراء من جنس احليواانت 

ها ضحيمل األجساد ال كما يقوله الغري من أنه عبارة عن الربق املعلوم احلاصل من احتكاك السحب بع
ببعض، وهو الذي أقل حضرة الرسول من مكة إىل القدس بسرعته وأعاده ملوضعه، وهذا أبلغ يف القدرة 
لو كان هلذا القول أصل من نقل صحيح أو خرب قاطع وليس فليس، أو لو كان العروج ابلروح فق   

خ  حال االنسال كما يزعمه البعض أو حال النوم كما يقوله الغري أو حال الفناء كما تومهه اآلخر أو
كما يظنه بعض املتصوفة واحلكماء، ألمكن ذلك، على أن الذهاب ابلروح يقظة ليس كاالنسالخ 
الذي ذهب هذا األخريان إليه، فإنه وإن كان خارقا للعادة إال ان العرب ال تعرفه، فليس حمال للتعجب، 

ه لذكر ألقوال الواهية ال حاجمن السلف كما فندانه يف سورة يس املارة، وعلى تلك ا ومل يقل به أحد
الرباق، ألن ما ذكر فيها ال حيتاج اىل احلمل، وال حمل ألن يستبعده املستبعدون أو ينكره اجلاحدون 
استكبارا على هللا القادر الفعال ملا يريد، ألن أهل اهليئة من مجيع امللل حيصل هلم مثل ذلك، وكثري من 
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نئذ اعة من أهل املعرفة يتوصلون اىل االنسالخ فال فضل فيه حيالناس من يرى هللا يف املنام، ويوجد مج
وال فخر، وال حاجة لإلنكار واجلدال وإمنا القول احلق هو أنه صل ى هللا عليه وسلم أسرى بروحه وجسده 

 (1)يقظة من مكة اىل بيت املقدس، ومن." 
مثل ما أجنينا  «ذِلكَ وَكَ »"وأبو بكر يف عمر حني استخلفه على األمة عند موته رضي هللا عنه  .254

ة ومقاما عظيما  جعلنا قرارا ومكان« َمكَّنَّا»يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز 
راسخة عليه  من مصر متكينا اثبتا، وجعلنا له فيها منزلة« يف اأْلَْرضِ »الصديق الصابر « لُِيوُسفَ »كرميا 

ه امه وعلمها بكرامته عليه دون سائر حاشيته وغرسنا حبه يف قلبعند عزيزها حىت إنه أمر امرأته إبكر 
َولِنـَُعلِ َمُه ِمْن »وقلب زوجته حىت صار مقراب عندمها على غريه من اخلدم وصارا ينظران إليه بصفة ولد 

م به، تهبغري الرؤاي اليت هي السبب يف خالصه مم ا سيبتلى به من السجن وبراءته مما ي« أَتِْويِل اأْلَحاِديثِ 
ُ غالِ »ومنلكه على مصر، إذ أن امللك سيفوضه بكل شيء ويقيمه مقامه كما سيأيت  « ب  َعلى أَْمرِهِ َواَّللَّ

الذي شاءه ليوسف عليه السالم، وهو املتويل عليه ال يكله إىل غريه حىت يبلغ منتهاه من الدارين، وهو 
وهو الذي  وال راد لقضاه، وال يغلبه غالب، الذي يفعل ما يشاء له ولغريه، ويفعل ما يريد ال رافع ألمره

يبلغه ما قدره له يف علمه وخيلصه مما يبتلى به، وأعاد بعض املفسرين ضمري أمره إىل يوسف، وال مندوحة 
صنع هللا يف « 21َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن »فيه، ألنه غالب على أمر يوسف وغريه وكافة خلقه 

ألشد يف تقدم مع ى ا« َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّهُ »نه أن يكون، وعلم ذلك منوط به وحده، يوسف وما يراد م
ئه يقضي به بني الناس حبسب شريعة آاب« آتـَْيناُه ُحْكماً َوِعْلماً » 1من سورة القص  يف ج  212اآلية 

يه السالم عل ال مبقتضى ما يراه من ملكه ألن األنبياء يلهمون خلقة من حني الوالدة، فضال عن أنه
نىبء ابلبئر كما مر وهو يف الثامنة عشرة من عمره، وأدخل يف السجن وهو أبن ثالث وثالثني، كما 

من سورة طه يف  1من سورة مرمي، و  41نىبء عيسى ابملهد وحييي يف السابعة من عمره، راجع اآليتني 
ون بقاءه ر سنني ضعيف إذ يك، فالنبوة سابقة هلذا، وما قيل إنه حني ألقي ابجلب كان عمره عش1ج 

لم ، وقيل إن املراد ابحلكم هنا احلكمة، وهي يف لسان الشرع العومل يقل به أحديف اجلب مثاين سنني، 
النافع املؤيد ابلعمل، الن العلم بدون العمل ال يعتد  به، والعمل خبالف العلم سفه، واملراد ابلعلم هنا 

 (2) أتويل الرؤاي، واألوىل أن يؤول احلكم."
"مل يؤثر فيها ملا داخل قلبها من حبه، فأدركته وأقبلت عليه وحر ضته وحذ رته، فلم يفعل وأكد  .255
 هلا
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إعراضه، ووعظها مبا أوتيه من فصاحة يف اللفظ وبالغة يف املع ى وشدة يف اخلطاب، وهي عن ذلك 
عزمت عزما «  بِهِ تْ َوَلَقْد مَهَّ »مبعزل، فرمت نفسها إليه وعكفت بكلها عليه وهذا مغزى قوله تعاىل 

شديدا عليه إال  أن يفعل وقربت نفسها منه، وهو يدافعها ومل ينجع هبا الوعظ وال غريه، إذ مل يبق عندها 
َوَهمَّ هِبا »املزجر مسمع وال للتحذير من سوء العاقبة مطمع، وهنا حيسن الوقف مث االبتداء بقوله تعاىل 

ا هو النبوة اجلليلة، فلوالها ولوال حصول العصمة هبا شأن كل نيب هلم  هبو « َلْوال َأْن رَأى بـُْرهاَن َرب ِهِ 
وقارهبا، مثل اهلم والقرابن هللا الذي فعلتهما هي، ولكن عهد إليه ابلنبوة حال دون ذلك. وقال السيد 
حممد رشيد رضا يف تفسريه املنسوب إىل حممد عبده: أرادت قتله حني امتنع من إجابة طلبها وهو أراد 
قتلها ليتخل  مما دعته إليه، ولكن القتل أمر عظيم حال دونه مقام النبوة اليت تتباعد عن كل خمالفة 

 .من املفسرين، مع أن اهلم قد أييت مبع ى القتل مل يقل به أحدملا هنى هللا. وهو رأي جيد إال أنه 
 

 م:سف عليه السالمطلب خالصة القول ابهلم وبطالن أقوال من قال به والشهادات على براءة يو 
هذا وكان اهلم منه هم الطباع مع االمتناع ال كهمها هي الذي هو هم السباع املقصود منه إجراء الفعل، 
ولو كان كذلك وحاشاه من ذلك ملا مدحه هللا عليه يآخر هذه اآلية بقوله )ِإنَُّه ِمْن ِعباِداَن اْلُمْخَلِصنَي( 

به، وهو من دواعي القلب وال صنع للعبد فيما خيطر يف قلوقيل إنه قصدها خباطره قصدا غري خمتار، 
وال مؤاخذة عليه بل يثاب عليه ويكتب له به حسنات كثرية، ومن مساء ذنبا فهو ابلنسبة ملقامه ألن 
حسنات األبرار سيئات املقربني، وإال فاهلم احلقيقي منتف يف حقه عليه السالم بن  قوله تعاىل )َلْوال 

 َرب ِِه( وفيه كفاية، ويفهم مما تقدم أن هم النفس ال يؤاخذ عليه البشر مطلقا كما بيناه يف َأْن رَأى بـُْرهانَ 
، وقال إذا وطنت النفس 3من البقرة يف ج  254، وله صلة يف اآلية 1من القص  يف ج  84اآلية 

 (1) حتدثه." ملعلى اهلم فهو سيئة وإال فال، والقول احلق إن مطلق اهلم مل يقع منه، ومل جيل خباطره، و 
"وقال إن امللك أمر إبخراجك من السجن بال عودة، وطلب مقابلتك ليوليك أمره، فودع أهل  .256

السجن ودعا هلم خبري، وملا خرج أسفوا كلهم على فراقه وفرحوا خبروجه، قالوا وملا خرج كتب على ابب 
ولبس ثيابه  هالسجن هذا بيت البالء، وقرب األحياء، ومشاتة األعداء، وجتربة األصدقاء. مث اغتسل خارج

وتوجه حنو امللك، فلما قرب منه قال حسيب ريب  من دنياي، حسيب ريب من خلقه، عز جارك اي هللا 
وجل  ثناؤك وال إله غريك. وملا وقف بني يديه وأبصره قال اللهم إين أسألك خبريك من خريه، وأعوذ بك 

دعا له  ال لسان عمي إمساعيل، مثمن شره وشر غريه. وسلم عليه ابلعربية، فقال له ما هذا اللسان؟ ق
ابلعربانية، فقال له ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان آابئي، قالوا وكان امللك حيسن سبعني لغة، فكلمه 
، هبا كلها، فأجابه مبا يكلمه، وزاد عليه ابلعربية والعربية، فأعجب به غاية اإلعجاب وقربه وأجلسه جبانبه
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لوغه األربعني سنة من عمره، ألنه أدخل فيه بعد كمال الثالثة قالوا وكان خروجه من السجن بعد ب
والثالثني وبقي فيه سبع سنني على أصح األقوال، وما قيل إنه لبث يف السجن سمس سنني قبل أن 
أوصى ساقي امللك ليعرض أمره على ربه فليس بشيء، ألنه دخل معه وخرج بعد تعبري الرؤاي بثالثة 

عمره أربعني سنة وإذا مشينا على هذا القيل يكون عمره إذ ذاك سمسا أايم، وألنه حني خرج كان 
وما وقع منه  وشاهد منه ما مل يكن ابحلسبان« فـََلمَّا َكلََّمهُ ». قال تعاىل ومل يقل به أحدوأربعني سنة، 

لوك حني مواجهة امللك من االحرتام الالئق به مما أعجب امللك ودهش منه كان بتعليم هللا تعاىل، ألن امل
ال يبدأون ابلكالم بل ابلتحية والدعاء فق ، مث يسكت أمامهم حىت يكون امللك البادئ مث جياب على 
قدر السؤال، فلما رآه امللك واقفا على هذه األصول وزايدة مل يرها من غريه أقبل عليه وخاطبه بقوله  

ذو مقام « 54 أَِمني  »ة عالية ومنزلة سامية ذو مكان« قاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديْنا َمِكني  »كما حكى هللا عنه 
مؤمتن على أسراران وعلى خزائننا، قالوا وقال امللك اي يوسف أحب أن أمسع منك أتويل الرؤاي فقص ها  
كما رآها مث ق  له أتويلها كما ذكره أوال، فقال وهللا ما أخطأت منها شيئا، وإهنا كانت عجبا وما 

 (1)عن شيء رأيته أان وأو لته." مسعته منك أعجب، ألنك أخربتين 
وهذا أتكيد  «َأالَّ أَتُْكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيهِ »"أيها الناس أي شيء عرض لكم ومنعكم من  .257

تابه مما مل حيرم ووضحه يف ك« َوَقْد َفصََّل َلُكْم ما َحرََّم َعَلْيُكمْ »يف إابحة ما ذبح على اسم هللا دون غريه 
ما أنزله ومنه ما سينزله بعد، ألنه تعاىل أنزل الكتاب مجلة واحدة إىل بيت العزة كما تقدم يف لكم فمنه 

املقدمة يف حبث إنزال القرآن وقد استوىف ذكره يف سورة املائدة اليت هي قبل هذه السورة يف ترتيب القرآن  
ال إن هذا املفسرين قكما هو يف علم هللا وبعدها ابلنزول فتلك مدنية وهذه مكية هلذا فإن بعض 

التفصيل املشار إليه هنا يعود إىل سورة املائدة ابلنظر إىل هذا لكنه قول غري سديد ملا فيه من البعد 
وعليه فإن املراد ابلتفصيل ما ذكره يف هذه السورة وما سيذكره بعد يف املائدة وغريها، وقال بعضهم إن 

 الضمري

ة وقد اختاره  ما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً( اآلية اآلتية بعد بضع وعشرين آييعود إىل قوله تعاىل )ُقْل ال َأِجُد يف 
اإلمام الرازي بداعي أن هذا التصور من املتأخر ال مينع أن يكون املراد به اآلن وهو وجيه لو كان عود 

كن عوده ملا يليه املارة أبنه مي 29الضمري إىل املتأخر جائز مطلقا وحيث ال فال كما أشران إليه يف اآلية 
 وحيتمل أن الرازي رمحه هللا نظر إىل أن التأخري يف فلم يقل به أحدأما عوده لكالم بعد مجل كثرية 

التالوة ال يوجب التأخري يف النزول، وعليه فال يضر أتخر هذه اآلية اليت حنن بصددها ألهنا من صورة 
 واحدة تدبر.
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 قدر بغريها وأن طاعة هللا واجبة مطلقا:مطلب الضرورات تبيح احملظورات والضرورة ت

ن مستكم احلاجة أب« ِإالَّ َما اْضطُرِْرمتُْ »واعلم أن هللا تعاىل بني لكم، ما حرم عليكم ومنعكم من تعاطيه 
وأقسرمت على أكل شيء من احملرمات أو شربه من قبل الغري أو أهنككم اجلوع والعطش لتناوله « إِلَْيهِ »

م يف عدم التناول يتحقق اهلالك فعال أو يف غالب الظن، فإذ ذاك جيوز تناول احملر حبيث ال يوجد غريه، و 
أكال وشراب بقدر احلاجة الدافعة ملظنة اهلالك، إذ يكون هذا يف هذه احلالة مباحا ألنه صار من مجلة 

ها ولذلك ر ما أحله هللا عند احلاجة، والقاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح احملظورات والضرورة تقدر بقد
 (1)قلنا جبواز تناول ما يوقع مظنة اهلالك ألن من غ ." 

 "وقرأ الباقون هبمزة وصل على اخلرب مفتوحة يف االبتداء لوجودها يف "ال". .258

 وقد أشار إىل هذه احلالة اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف الشاطبية بقوله:

 فامدده ُمْبِدالوإْن مهُز وصٍل بني الم مسكٍن ... ومهزة االستفهاِم 

 فللكلِ  ذا أوىل ويقصرُُه الذي ... يسهِ ل عن كل كآالن ُمثِ ال اهـ

 كما أشار العالمة الطييب إىل حاليت مهزة الوصل حذفاً وبقاء بقوله رمحه هللا تعاىل:

 ومهُز وصل إْن عليه دخال ... مهزة االستفهام أبدل سهِ ال

 أفرتى أصطفى اهـ إن كان مهز أْل وأال فاْحِذفا ... كأختذمت

 

 التتمة.

 

"تتمة": إذا وقف على لفظ "بئس" اختبار ابملوحدة يف قوله تعاىل: }بِْئَس االسم الفسوق بـَْعَد اإلميان{ 
 [ بسورة احلجرات وابتدئ من لفظ "االسم" فيجوز فيه وجهان:11]اآلية: 

 األول: االبتداء هبمزة الوصل مفتوحة وكسر الالم.

 م مكسورة من غري مهزة وصل قبلها.الثاين: االبتداء بال

والوجهان صحيحان مقروء هبما ابتداء للقراء العشرة والوجه األول هو األوىل واملقدم يف األداء اتباعاً 
 لرسم املصحف الشريف.

 وقد أشار إىل هذين الوجهني شيخ شيوخي العالمة املتويل يف الروض النضري بقوله:

َح الوجهان يف النَّْشر للَماَل اهـ ويف بئس االسم ابدأ أبل أو بالمه  ... فقد ُصحِ 

هذا: وبعض املبتدئني خيفى عليه احلكم يف هذا اللفظ وصاًل أو ابتداء فيقرأ بسكون الالم وبقطع مهزة 
وال جيوز حبال ألن مهزة اسم مهزة وصل كما مر دخلت عليها  مل يقل به أحد"اسم" وهو خطأ فاحش 
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ها السني ساكنة فالتقى ساكنان فلزم حتريك أوهلا ابلكسر وهو الالم الم التعريف وهي ساكنة وبعد
ختلصاً من التقاء الساكنني وحذفت مهزة الوصل لدخول الم التعريف عليها كما هو مقرر فتأمل وابهلل 

 (1)التوفيق.." 
 علو اجلهة اليت نزل منها القرآن: وأن هذا العلو ليطلع عليه كل َمن - 2" .259

  أو مستمعاً أو دارساً، مؤمناً أو غري مؤمن. وهكذا.يتصل ابلقرآن قارائً 

 حسن األداء: ويع ى به الًو لف روعة النظم، وحسن الصورة البيانية - 3

 وقد اهتم اخلطيب هبذا الوجه اهتماما فائقاً، ومما ذكره فيه:

 أن ألفاظ القرآن خمتارة للداللة على املع ى، وخمتار للفظ القرآين موضعه

أو الرتكيب الذي هو فيه. ولذلك فإن نظم القرآن خيالف نظوم البيان عند العرب ألنه نظم ىف اجلملة 
 يآايت مفصلة بفواصل. -مفصل 

 مث حتدث عن الفواصل القرآنية ابعتبارها مظهراً من مظاهر ُحسن األداء

 وأطال يف هذا الفرع، لكنه مل أيت فيه أبكثر مما ذكره السابقون اللهم إال

 ة العرض اليت ال يسلم منها كاتب.اختالف طريق

لوجوه ، وصلة هذا الوجه ابمل يقل به أحدروحانية القرآن: وهذا وجه رابع يرى اخلطيب أنه جديد  - 4
الثالثة املتقدمة أن القرآن روح وتلك الوجوه )الصدق، علو اجلهة، وحسن األداء( كل أولئك جتليات 

، أو وحانيَه أثر القرآن على النفوس وما جتده من نشوة فرحالروح القرآنية. ولعل املؤلف يقصد هبذه الر 
 جزعة خوف عندما تسمع أو تقرأ القرآن.

* * * 

 * ليس يف اجلديد جديد!

 هذه األربعة هي ما ذكره اخلطيب على أهنا فتوح جديدة يف قضية اإلعجاز.

 وبعد. . فهل أضاف اخلطيب جديداً كما قال؟

إن اعرتف هو بذلك قائالً إن اجلديد الذي جاء به هو ُحسن العرض. ال. . . مل أيت اخلطيب جبديد، و 
 (2). ليكن هذا صحيحاً. أَو ليس هذا تناقضاً مع ما يدل عليه العنوان؟." 

"واملراد هبا يف اآلية اليمني بتفسري السنة، ويصدق قطع اليد بفصل بعض أجزائها أو مجيعها  .260
 .1عن البدن يآلة قطاعة"
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دخل حتته كل األقوال اليت قبلت من أن القطع من الكتف أو من املرفق أو من وكالمه هذا جممل، ت
 ; وهو قطع بعض األصبع.مل يقل به أحدالكف أو أربعة أصابع; بل يدخل فيه ما 

وأعيدك مرة أخرى إىل تفسري أهل السنة واجلماعة معدن احلق ومنهله; لتعرف هناك صحيح القول من 
 ن سقمه.سقيمه، أعاذان هللا وإايكم م

تلكم أمثلة قليلة من آراء الفقه الشيعي املسمَّى ابلفقه اجلعفري، اقتصرت فيما أوردت من اخلالف بني 
ره ففي أما ابقي اخلالف وأكث -بل بعض ما ورد-فقههم وفق أهل السنة على ما ورد يف القرآن الكرمي 

فري فقًها ة جعلت الفقه اجلعآايت أخرى ويف مواضع مل يرد دليلها من الكتاب، وهي اختالفات كثري 
 غري معرتف به عند العلماء املعتربَين.

وأذكر يف هذه املناسبة واقعة جرت يف رابطة العامل اإلسالمي، حينما قدم مندوب إيران طلًبا ابعرتاف 
الرابطة ابملذهب اجلعفري، ومعه وثيقة من بعض اجلهات العلمية ذات الوزن الكبري "!! " تؤيده على 

جتيبه إىل طلبه; فإن قبلوا طلبه دخلوا مأزقًا، وإن رفضوه واجهوا حرًجا; فاقرتحوا أن يتوىل األمر دعواه و 
ابطة; وكان حينذاك عضًوا يف اجمللس التأسيسي للر  -رمحه هللا تعاىل-الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

ع مشل على مجيف هذا اجمللس: لقد اجتمعنا للعمل  -رمحه هللا-فعقدت جلسة خاصة لذلك، فقال 
املسلمني والتأليف بينهم وترابطهم أمام خطر عدوهم، وحنن اآلن جمتمعون مع الشيعة يف أصول هي: 
اإلسالم دين اجلميع، والرسول حممد صلى هللا عليه وسلم رسول اجلميع، والقرآن كتاب هللا، والكعبة 

رمات; من تمعون على حترمي احملقبلة اجلميع، والصلوات اخلمس وصوم رمضان وحج بيت هللا احلرام، وجم
 قتل وشرب

__________ 

 (1).." 329ص 5امليزان يف تفسري القرآن: حممد حسني الطباطبائي ج 1
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن{  .261 "أمر غييب، وقد دل القرآن الكرمي على وجود اجلن }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواأْلِ
1. 

، 4، وأن منهم مؤمن ومنهم كافر3أن هللا أرسل إليهم رساًل ، و 2وذكر من صفاهتم أهنم خلقوا من انر
، 7، وأن هللا أعطاهم قوة ال توجد يف اإلنس6، وأن هللا يعاقب العصاة منهم ابلنار5وأن منهم شياطني
، وأهنم يروننا من حيث 11ويتناسلون 10، وأهنم يتزوجون9، وأهنم ال يعلمون الغيب8وأن قدرهتم انقصة

 .12ال نراهم
جممل عقيدة السلف يف أمر اجلن، ال يصفوهنم أبكثر مما وصفهم به القرآن الكرمي والسنة املطهرة; ذلكم 
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 ألهنم من أمور الغيب اليت ال يصح القول فيه إال ابلوحي.

ن م مل يقل به أحدوقد أثبت الشيخ رشيد رضا وآمن بوجود اجلن; لكنه أتول وجودهم أبمر آخر 
 الحتمال، وما هو بدليل.السلف، وليس له من دليل إال ا

 فقال السيد رشيد رضا: "وقد كان غري املسلمني يعدون من هذا القبيل

__________ 

 .56سورة الذارايت: اآلية  1
 .15، والرمحن: 27سورة احلجر: اآلية  2
 .130سورة األنعام: اآلية  3
 .15، 12سورة اجلن: اآليتني  4
 سورة الناس. 5

 .119سورة هود: اآلية  6
 .39، 38سورة النمل: اآليتني  7
 .33سورة الرمحن: اآلية  8
 .10، 7سورة اجلن: اآلية  9
 .74سورة الرمحن: اآلية  10
 .50سورة الكهف: اآلية  11
 (1).." 27سورة األعراف: اآلية  12
مل يقل به وهذا القول  1"هذا قبل أوان اإلمساك الشرعي ببعض الوقت رمبا زايدة يف االحتياط .262

 بله.من ق أحد

 موقف من قد أوقعه يف -كما أشرت إليه-ومن املالحظات أيضا أن التزامه ملنهج الواقعية يف التفسري 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّللَِِّ سُمُسَ  قال  2ُه{ الفقه غري سليم، ففي تفسريه مثال لقوله تعاىل: }َواْعَلُموا أمنَّ

نا ملته ليس واقعا إسالميا يواجهنا اليوم أصال، فنحن اليوم لسرمحه هللا تعاىل: "إن موضوع الغنائم جب
أمام قضية واقعة، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة جتاهد يف سبيل هللا مث تقع هلا 
غنائم حتتاج إىل التصرف فيها.. ليس هناك قضية غنائم; ألنه ليس هناك قضية جهاد.. واملنهج 

ال يشتغل بقضااي ليست قائمة ابلفعل، ومن مث ال يشتغل أصال أبحكام تتعلق  اإلسالمي منهج واقعي،
هبذه القضااي اليت ال وجود هلا من انحية الواقع! إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل ابألحكام! 

                                         
 2/839اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، فهد الرومي  (1)



295 

 

هذا ليس منهج هذا الدين، هذا منهج الفارغني الذين ينفقون أوقات الفراغ يف البحوث النظرية ويف 
األحكام الفقهية، حيث ال مقابل هلا من الواقع أصال بدال من أن ينفقوا هذه اجلهود يف إعادة إنشاء 
اجملتمع املسلم من أجل هذا اإلدراك جلدية املنهج احلي الواقعي احلركي هلذا الدين ال ندخل هنا يف تلك 

شأ اجملتمع اإلسالمي، اء هللا وينالتفصيالت الفقهية اخلاصة ابألنفال والغنائم حىت حيني وقتها عندما يش
 .3ويواجه حالة جهاد فعلي، تنشأ عنه غنائم حتتاج إىل أحكام"

 -وإن كان يف إجياز-وينبغي أن أبني أنه ال يريد ابلفقه هنا كل الفقه بدليل أنه عرض لكثري من مسائله 
 .وإمنا يريد به املسائل الفقهية اليت ال وجود هلا يف واقع املسلمني املعاصر

مث إن هذه املسائل اليت عاب اخلوض فيها مل يطلب إلغاءها وإمنا أتجيل احلديث عنها إىل أن توجد 
 احلاجة هلا يف أرض الواقع.

__________ 

 .175ص 1يف ظالل القرآن: ج 1
 .41سورة األنفال:  2
 (1)ابختصار.."  1519-1518ص 3يف ظالل القرآن: ج 3
أويل الباطل للشيخ عبد العزيز فهمي ابشا، وفيما ذكرته "هذا ما نرى لزوم ذكره ردا على الت .263

 الكفاية إن شاء هللا أو بعضها.

ن قبله فقال م مل يقل به أحدوهذا الشيخ عبد العزيز بن خلف آل خلف، فسر سورة الزلزلة بتفسري 
ُث َأْخَباَرَها، أبَِنَّ َربََّك أَْوَحى  : "اتفق املفسرون على أن 1ا{ هلََ مثال يف تفسري قوله تعاىل: }يـَْوَمِئٍذ حُتَدِ 

األرض تتحدث مبا عمل عليها يوم القيامة، فتشهد على كل أحد بعمله الذي عمله على ظهرها من 
خري وشر; أما يف الدنيا فقد حتدثت أيضا مبا يعمله أهلها على ظهرها من خري أو شر يف كل بقعة على 

أخبار أمريكا، لندن، مكة، كذا كذا. فتلك  وجه األرض، وحنن نسمع هذا يف كل ساعة وحلظة، فهذه
حالة مصغرة من حتدثها يوم القيامة إهنا ملعجزة من املعجزات الباهرة وقعت ملموسة مطابقة حملسوس 
لفظا ومع ى وهو الراديو وحمطاته الربقية وما يف مع ى ذلك من التليفون وأمثاله كما قال تعاىل: }َوِإَذا 

فذلك يصدق على واقع ملموس من إذاعات العامل  2ْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِه{ َجاَءُهْم أَْمر  ِمَن اأْلَ 
صدقان على واخلرب الكرمي ي -يقصد آية الزلزلة-وهذه اجلملة تعترب معجزة مستقلة. فاآلية الكرمية 

أنه  ححدوث هذا يف الدنيا كما يصدقان على حدوثه يف اآلخرة; ألن اآلية واخلرب مل حيددا بلفظ صري
يف الدنيا فق  وال أنه يف اآلخرة فق ، واجلملة األخرية من كالم هللا يعين: }َوِإَذا َجاَءُهْم{ اآلية تن  
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على أن ذلك يف الدنيا فق  فنحن اآلن قد ظهرت لنا معجزة يف الدنيا ال تتناىف مع وقوع ذلك يف 
َغرْيَ اأْلَْرِض  : }يـَْوَم تـَُبدَُّل اأْلَْرضُ اآلخرة وحدثت ألرضنا اليت مل تتبدل ليوم القيامة كما قال تعاىل

 .3َوالسََّماَواُت{ 
فأرض الدنيا قد حتدثت فكيف أبرض اآلخرة ونعلم علم اليقني بتحدثها يف اآلخرة ونلمس عني اليقني 
بتحدثها يف الدنيا، فال منافاة وال تناقض أنطقها يف الدنيا الذي أنطق كل شيء، وأذاع القوم إذاعة 

 صرحية مع أن الراديوصحيحة 

__________ 

 .5، 4سورة الزلزلة: اآليتني  1
 .83سورة النساء: من اآلية  2
 (1).." 48سورة إبراهيم: من اآلية  3
قد زعم ف -فيما أعلم-قبله  مل يقل به أحد"على ذلك. وقد جاء حممد أبو زيد برأي جديد  .264

الذي له حرمة حيرتم هبا عند مجيع الناس" أن "اإلسراء يستعمل يف هجرة األنبياء" "املسجد احلرام 
وقد ابرك حوله، فكان للنيب صلى هللا عليه وسلم هناك  -مسجد املدينة-"املسجد األقصى" األبعد 

 مثرة وقوة وكان ابإلسراء الفتح والنصر

 .1فكان كل ذلك من آايت هللا"
عد مث كيف يفسر املسجد األقصى ابألبمن مكة إىل املدينة وال أدري  -إًذا فاملراد ابإلسراء عنده اهلجرة 

يزعم أنه مسجد املدينة مع أنه ال مسجد هناك حينذاك، زد على هذا أن يف القدس مسجدا هو أبعد 
من مسجد املدينة ومع أن هذه اآلية مكية ابتفاق العلماء أي قبل اهلجرة لكن املؤلف ال يدرك فوائد 

يف التفسري، وزد على هذا أيضا أن اإلسراء من مكة إىل  معرفة ما نزل مبكة وما نزل ابملدينة وأثر ذلك
بيت املقدس قد ورد يف السنة ورواه مجع عظيم من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا 
عنهم وجاءت هذه الرواايت يف الصحاح، ولكنه ال يفسر القرآن ابلسنة ولو فعل ملا ضل واته وأحلد يف 

 تفسريه.

لة على مواقفه امللحدة من املعجزات اليت أظهرها هللا على يد أنبيائه عالمة على صدقهم تلكم بعض األمث
أمام أقوامهم، فآمن هبا طوائف منهم وأنزل هللا العقاب الشديد على من مل يؤمن بعد نزوهلا دليال على 

ر حممد اخلضر هحجيتهان واحسب هذا دليال كافيا على قوة االرتباط بني النبوة واملعجزة قال شيخ األز 
حسني عن منكري املعجزات "إمنا ينكرها طائفة ممن أنكروا بعثة الرسل إذ قالوا إن الرسالة تتوقف على 
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 .2املعجزة واملعجزة خرق للعادة وخرق العادة حمال"
وهلذا فإن شيخ األزهر حممد اخلضر حسني رمحه هللا تعاىل كثريا ما يرب  وهو يرد على حممد أبو زيد بينه 

 داعية البهائية املسمى أاب الفضل يف كتابه املسمى "الدرر" فيورد إحلاد هذا مث يورد إحلاد البهائي وبني
 فال تكاد جتد فرقا بينهما إال يف األلفاظ، ويزداد ظنك سوءا إذا علمت أن صدور الكتاب

__________ 

 .219اهلداية والعرفان: ص 1
 (1).." 114بالغة القرآن: حممد اخلضر حسني، ص 2
"الفاحش، فإن هذه الرتتيبات الباطلة ال تغين من احلق شيئا بعد أن اتفق املسلمون على حترمي  .265

الراب قليلة وكثرية; أما حممد أبو زيد فقد زعم أن الراب احملرم هو الراب الفاحش ومل حيدد املقدار الذي يكون 
احا يف ن الراب حمرما يف مكان ومببه الراب فاحشا; وإمنا ترك هذا لتقدره كل أمة بعرفها؟! وهبذا يكو 

 آخر؟!

 َلَعلَُّكْم فقال يف تفسري قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا الر اب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتَـُّقوا اَّللََّ 
ل أمة ه ك: "أي الراب الفاحش، ومبع ى آخر: الربح الزائد عن حده يف رأس املال وتقدر 1تـُْفِلُحوَن{ 
 .2بعرفها"

إىل  %16، فإن راب %15وقدرته أخرى مبا زاد عن  %20وعلى زعمه هذا إن قدرته أمة مبا زاد على 
حرام عند طائفة من املسلمني مباح عند أخرى، مث أين موقع السنة اليت حرمت الراب قليله وكثريه  20%

 يف التفسري. تفسريه وحسبك هبذا احنرافا من هذا التفسري؟! إنك لن جتد هلا أثرا كما مل جتدها يف سائر

 تعدد الزوجات:

وأما تعدد الزوجات; فقد جاء حممد أبو زيد يف شرط إابحته مبا هو أعجب من كل ما سلف; حيث 
من قبله وال من بعده حىت ساعتنا هذه فيما أعلم; حيث اشرتط يف قوله  مل يقل به أحداشرتط شرطا 

الَث َوُراَبَع فَِإْن تـُْقِسُطوا يف اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْث َى َوثُ  تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ 
. اشرتط يف "النساء" أن يكن من نساء اليتامى; فال جيوز عنده التعدد 3ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة{ 

اء اليتامى الذين فيهم الكالم ألن الزواج منهن مينع من غري النساء اليتامى؟! قال: "من النساء: نس
احلرج يف أمواهلن، ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات ال جيوز إال للضرورة اليت يكون فيها التعدد مع 

 العدل أقل ضررا

__________ 
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 .130سورة آل عمران: اآلية  1
 .53اهلداية والعرفان: ص 2
 (1).." 3سورة النساء: من اآلية  3
لى اجملتمع من تركه، ولتعلم أن التعدد مل يشرع إال يف هذه اآلية بذلك الشرط السابق "ع .266

 .1والالحق"
ولنا مع هذا التفسري وقفات قصرية فال سند له أوال يف اشرتاط أن تكون النساء من اليتامى يكذب هذا 

عل أصحابه; فقد سلم وفإطالق العبارة يف اآلية، وتكذبه السنة النبوية وفعل الرسول صلى هللا عليه و 
ن سائر مهم وال م ومل يقل به أحدعدد وعددوا من غري يتامى النساء، ومل يدر خبلد أحدهم هذا الشرط 

 علماء املسلمني من بعدهم.

ووقفة أخرى مع هذا التفسري من أين جاء بقيد: "إنه ال جيوز إال للضرورة" وليس يف اآلية مثل هذا 
 القيد.

 د بقوله أن التعدد مل يشرع إال يف هذه اآلية؟!ووقفة اثلثة ماذا يقص

أليست اآلية الواحدة كافية يف التشريع أم ال بد من تكراره حىت يكون مشروعا؟! أم يريد التقليل من 
 شأن التعدد؟! وحسبنا قدوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه من بعده.

 التسري:

: يعدل فليتزوج واحدة أو يتسرى مبا ملكت ميينه. قال تعاىلواآلية السابقة تن  على أن من خاف أال 
 .2}فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تـَُعوُلوا{ 

 َطْواًل َأْن يـَْنِكَح مْ لكن حممد أبو زيد ينكر التسري فيقول يف تفسري قوله تعاىل: }َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنكُ 
، وبدال من أن يستدل 3اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت{ اآلية

هبا على إابحة التزوج مما ملكت األميان عكس املع ى; فقال: "ويف هذه اآلية رد على الذين يتخذون 
 ملك

__________ 

 .61اهلداية والعرفان: ص 1
 .3سورة النساء: اآلية  2
 (2).." 25سورة النساء: من اآلية  3
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 "الطالق: .267

أعلم  من قبله، فإنه جاء أيضا هنا بشرط عجيب ال مل يقل به أحدوكما اشرتط يف التعدد شرطا جديدا 
أحد قال به من قبله أيضا، وهو أن الطالق ال يقع من الزوج لزوجته إال إذا جاءت مبا خيل بنظام 
العشرة الزوجية. وعبارة ال يقع تدل على أنه فيما لو نطق ابلطالق من غري هذا السبب فإن زوجته ال 

 .1الق وإن كان يف يد الرجل ال خيل بنظام العشرة الزوجية"تطلق، وهاك ن  عبارته: "إن الط
َحِدِهْم أَْرَبُع ويف تفسري قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة أَ 

 .2اْلَكاِذِبنَي{  ِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اَّللَِّ َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمنَ َشَهاَداٍت اِبَّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي، َواخْلَا
قال: "تسهيل على الرجل فإنه يصعب عليه أن يعاشر امرأته وهو يعتقد عدم عفتها، وتفهم من هذا 

، وهو جيهل 3أن ليس له أن يطلقها إال بسبب خيل ابلعشرة الزوجية; وإال ما احتاج إىل هذا اإلشهاد"
ذه الشهادة من الزوج ليست إليقاع الطالق; وإمنا إليقاع العقاب عليها، ولذلك قال تعاىل بعد أن ه

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت{ اآلية ; ولكنه ال يفقه هذا 4هاتني اآليتني مباشرة: }َوَيْدرَُأ َعنـْ
 وأحلد يف تفسري اآلية.

 مصارف الزكاة:

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنيِ  وقد ذكر هللا سبحانه  وتعاىل مصارف الزكاة يف قوله عز وجل: }ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَّبِ  ُ َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ يِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

 ،5يم  َحِكيم { َعلِ 
__________ 

 .445اهلداية والعرفان: ص 1
 .7-6سورة النور: اآليتني  2
 .274اهلداية والعرفان: ص 3
 .8سورة النور: اآلية  4
 (1).." 60سورة التوبة: اآلية  5
 تفسريا جديدا فيقول: -كعادته-"وحممد أبو زيد يفسر بعض هذه املصارف  .268

انب; من االستعباد، ويف هذا الزمان جتد أكثر املسلمني رقاهبم مملوكة لألج}َويف الر ِقَاِب{ : يف خالصها 
فيجب أن يتعاونوا على فك رقاهبم، ويف الصدقات حق هلذا التعاون والغارمني ما يصيبهم، وكل من 
{ منه نشر الدعوة ابللسان والقلم حلرية  يغرم للمصلحة العامة; فهو من الغارمني، }َويف َسِبيِل اَّللَِّ
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العقيدة والوطن والقتال للدفاع عن احلرية واالستقالل والرتبية والتعليم الباعثان على تكوين أمة معمرة 
يف الكون، ويتبع ذلك املستشفيات واملالجئ للمرضى واحملتاجني واملعامل واملصانع للعمال والعاطلني 

 .1رف له عائل""وابن السبيل" السائح املكتشف؟! واللقي  الذي يوجد يف الطريق وال يع
 وهو يف أتويله هذا خل  حقا بباطل. وكالمها معلوم ال خيفى أظنه ال حيتاج إىل بيان.

 زكاة الزروع:

ذكران رأيه يف الراب وأنه يقول إبابحة الراب غري الفاحش، وأن مقدار الفاحش مرتوك لألمة تقدره حبسب 
ا َحقَُّه يـَْوَم ل يف تفسري قوله تعاىل: }َوآُتو حاهلا، ورأيه هنا يف زكاة الزروع ال يبعد عن هذا; حيث يقو 

، قال: "زمن حتصيله وكما أمر املالكني إبيتاء هذا احلق أمر احلاكم العام أبخذه والعمل 2َحَصاِدِه{ 
وكل من أويت حظا من الفقه يعلم أن  3على جبابته لبيت املال، وقد ترك التقدير لألمة حبسب احلالة"

قدر زكاهتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم; ولكن حممد أبو زيد هذا ال يعرتف السنة مل ترتك هذا، بل 
 ابلتفسري ابلسنة.

 خامسا: إمهال املدلول اللغوي:

ال يلقي من قبله، فإن اللغة ال تطاوعه يف كثري من أقواله فال يبايل بذلك و  مل يقل به أحدوألنه أييت مبا 
 له حسااب، بل صرح يف مقدمة تفسريه هبذا،

__________ 

 .150اهلداية والعرفان: ص 1
 .141سورة األنعام: من اآلية  2
 (1).." 113اهلداية والعرفان: ص 3
"النظر يف أي املعاين اللغوية للفظ "مَثل" املناسب لتفسري "املَثل" يف اآلية به، وذكر ما يدل  .269

 عليه وصف "األعلى".

 لتفسري "املثل األعلى" هبا:أواًل: بيان املعاين اللغوية للفظ "مثل" الصاحلة 

الكالم على املعاين اللغوية للفظ "مثل" وأهنا أربعة معان رئيسة، أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل  1تقدم
 منها لتفسري اآلية به، فيما يلي:

 املع ى األول: املثل السائر.

بح مثال يتمثل به ْعَلى{ ، أصهذا املع ى وإن كان صحيحا ابعتبار أن قول هللا تعاىل: }َوَّللَِِّ امَلَثُل األَ 
 من أورد مثال لبيان صفات هللا وحنوها، فيقول مثال:
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رؤية هللا اثبتة يوم القيامة، ومثال ذلك }َوَّللَِِّ امَلَثُل اأَلْعَلى{ : الشمس ترى دون أن حياط هبا. فكذلك 
 هللا تعاىل يرى وال حياط به علما.

إال أن املثل يف اآلية ال يفسر به، فال يقال: إن مراد هللا بقوله: }َوَّللَِِّ امَلَثُل اأَلْعَلى{ ، هو: أن كل مثل 
ح من أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدخل يف املعاين اليت يص فلم يقل به أحدسائر أعلى فهو هلل. 

 تفسريه هبا نظراً 

__________ 

 (1) ( وما بعدها.."42اْنظر: ص ) 1
 "مدة نزول القرآن الكرمي: .270

 اختلف العلماء يف حتديد مدة نزول القرآن الكرمي على الرسول صلى هللا عليه وسلم على أقوال:

أهنا مثاين عشرة سنة. روي هذا القول غري املشتهر عن احلسن. وأنه كان يقول ذكر لنا أنه كان بني  -1
ل اهلجرة ول صلى هللا عليه وسلم مثاين سنني يف مكة قبأوله وآخره مثاين عشرة سنة. وأنه أنزل على الرس

 1وعشر سنني بعدها.
 يقل ملوهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم تويف عن مثان وسمسني سنة وهو ما 

 2. ولذا قال ابن عطية عن هذا القول: "وهذا قول خمتل ال يصح عن احلسن وهللا أعلم".به أحد
 3سنة: روي عن ابن عباس، وعكرمة، والشعيب وقتادة، واختاره ابن جزي الكليب. أهنا عشرون -2
 4أهنا ثالث وعشرون سنة. وهو قول اجلمهور. -3
أهنا سمس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب إىل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عاش سمسا  -4

 5وستني سنة خالفا للمشهور.
__________ 

( ، وأيب 1/5( ، وابن اجلوزي )10/375( ، وابن عطية )180-15/179)انظر تفسري ابن جرير  1
 ( .74( ، وابن الضريس يف فضائل القرآن )6/87حيان )

 ( .10/357تفسري ابن عطية ) 2

 ( وانظر املصادر السابقة.4/210، 1/6تفسري ابن جزي الكليب ) 3

ن خالل مقدمات التفاسري، رسالة وانظر علوم القرآن م 1/146( ، واإلتقان 1/228انظر الربهان ) 4
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 .2/412دكتوراه، د. حممد صفاء حقي، 
 (1)املرجع السابق.."  5
"أما البيهقي فقد محل حديث واثلة بن األسقع على أن املراد به اإلنزال مجلة فقال: "قلت:  .271

 1نزول امللك ابلقرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا". -وهللا أعلم  -وإمنا أراد 
د هلذا املع ى ما رواه ابن أيب شيبة عن أيب قالبة قال: "..أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين ويشه

 2من رمضان.."
وقد ذهب صفي الرمحن املباركفوري يف كتابه الرحيق املختوم إىل حتديد دقيق، ورأي جديد وهو أن يوم 

 ليال. املوافق عشرة أغسطسنزول القرآن وشهره كان يوم اإلثنني إلحدى وعشرين مضت من رمضان 
يوما، وذلك  12م، وكان عمره صلى هللا عليه وسلم إذ ذاك أربعون سنة قمرية وستة أشهر و610سنة 
 قبله وقد بناه على مايلي: مل يقل به أحديوما. وهو قول  22سنة مشسية وثالثة أشهر و 39حنو 

ه، ويوم نصاري وفيه ذاك يوم ولدت فيكونه يوم اإلثنني بناء على ما صح من حديث أيب قتادة األ  - 1
 بعثت أو أنزل علي فيه، وهو ما اتفق عليه أهل السري.

وكونه شهر رمضان عمال ابآلايت الثالث يف سور: البقرة، الدخان، والقدر. وكونه شهر اجلوار  - 2
 والتحنث حبراء.

يف  لذلك الشهر وكونه إلحدى وعشرين مضت من رمضان. بناء على أن حساب التقومي العلمي - 3
تلك السنة ال يوافق يوم اإلثنني إال يوم السابع، والرابع عشر، واحلادي والعشرين، والثامن والعشرين. 

 وألن ليلة القدر إمنا تقع

__________ 

 ( .14( ، واملرشد الوجيز )1/367األمساء والصفات للبيهقي ) 1

 (2)( .." 13املرشد الوجيز ) 2
آايت نعلم قطعا أنه قد تقدم يف ترتيب املصحف ما أنزله هللا متأخ را، "لطلب املناسبة بني  .272

وأتخ ر ما أنزله هللا متقدما فإن هذا عمل ال يرجع إىل ترتيب نزول القرآن بل إىل ما وقع من الرتتيب 
 عند مجعه ممن تصد ى لذلك من الصحابة".

ت العلماء وإمنا انعقد اإلمجاع وقاممن  مل يقل به أحدومعلوم أن القول أبن ترتيب اآلايت اجتهادي 
األدلة _ كما تقدم معنا _ على أن ترتيب اآلايت توقيفي ال جمال لالجتهاد فيه. فالقول أبنه اجتهادي 

                                         
 41نزول القرآن الكرمي والعناية به يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد بن عبد الرمحن الشايع ص/ (1)
 50ى هللا عليه وسلم، حممد بن عبد الرمحن الشايع ص/نزول القرآن الكرمي والعناية به يف عهد الرسول صل (2)
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خروج على اإلمجاع واألدلة املتضافرة،هذا ابإلضافة إىل أن الشوكاين مل يذكر لنا دليال واحدا على رأيه 
 هذا.

ل  ذي يطرح نفسه هو: ملاذا رُتـ َبت اآلايت ترتيبا خمالفا لرتتيب النزول؟ وهوإذا ثبت هذا فإن السؤال ال
كان هذا األمر هكذا جزافا أم البد وراء ذلك من حكمة؟ وإذا كان حلكمة فما هي هذه احلكمة؟ إن 
مل تكن الناسبة؟ وإذا كانت الناسبة خافية يف بعض األحيان فليس مع ى ذلك أهنا غري موجودة، بل 

أننا قصران يف استخراجها وإدراكها كما ختفى علينا كثريا من احلكم يف آايت هللا يف اآلفاق  مع ى ذلك
واألنفس، وقد يظهر يف عند البعض ما هو خاف عند غريهم وقد يظهر يف زمن ما خفي يف زمن آخر، 

هام فوال شك أن اإلنسان أيخذ من القرآن بقدر ما يعطيه، واملناسبة تكون على وجوه وتدرك حسب أ
الناس، وال بد من اختالف ملدارج الناس يف العلم وقوة االستنباط. فبعض الوجوه يظهر على بعض 
 الناس، وبعضها عل بعض آخر. ويعلق الفراهي على هذه الفكرة يف كتابه ))دالئل النظام(( فيقول:

 املنكر للن ْظم _ أي املناسبة _ ال حمي  له من أحد ثالثة أقوال:

ن السورة ليست إال آايت مجعت بعد النيب صلى عليه وسلم من غري رعاية ترتيب كما فإما أن يقول أب
وجدت يف أيدي الناس. وإما أن يقول أبهنا اختل نظمها، ملا أن اآلايت اليت أخلت بني الكالم املربوط 

واقع مقطعت الن ظم، فكال القولني ظاهر البطالن ومبين  على اجلهل الفاحش جبْمع القرآن وترتيبه، و 
 (1)اآلايت املبي نة واملفصلة بعد النزول األول.." 

 .1"اقتصر نق  عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة" .273
وقال القراء يف الشايف "التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة، وإمنا هو من 

 .2مل يقل به أحد"ذلك مجع بعض املتأخرين، فانتشر وأوهم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك، و 
هـ" سر اختيارهم سبعة فقال: ليكونوا على وفق مصاحف 437وقد علل مكي بن أيب طالب "ت

األمصار السبعة، وتيمنا أبحرف القرآن السبعة، مث قال: على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل مل مينع 
 .3ذلك; إذ عدد القراء أكثر من أن حيصى

الء السبعة يف ذلك أبنه مل يقتصر على هؤ  -رمحه هللا تعاىل-ابن جماهد  وقد دافع كثري من العلماء عن
إال بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية يف األسانيد الطوال، وكان موفقا يف اختياره الذي حظي مبوافقة 
مجهور العلماء والقراء وأتييدهم; حيث إن كثرة الرواايت يف القراءات أدت إىل ضرب من اإلضراب عند 

فة من القراء غري املتقنني، فقد حاول بعضهم أن خيتار من القراءات لنفسه خاصة فينفرد هبا، فقطع طائ
رمحه -ابن جماهد عليهم الطريق، ودرأ عن القراءات كيدهم، وعن القراء اضطراهبم، ومما يدل على نزاهته 
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ك أجاب: "حنن عن ذل وحسن قصده أنه مل يسع إىل أن خيتار لنفسه قراءة حتمل عنه، وحني سئل -هللا
أحوج إىل أن نعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى علينا أئمتنا أحوج منا إىل اختيار حرف يقرأ به من 

 .4بعدان"
 وقد أطلت احلديث عن هذه املرحلة ألمهيتها، وكثرة املؤلفات والقراء، واتساع علم القراءات فيها.

__________ 

 .36ص 1قراءات العشر: ابن اجلزري ج، والنشر يف ال106ص 1اإلتقان: السيوطي ج 1
 .107ص 1اإلتقان: السيوطي ج 2
 .51اإلابنة عن معاين القراءات: مكي بن أيب طالب ص 3
 ; وانظر صفحات يف علوم القراءات: السندي217ص 1معرفة القراءة الكبار: الذهيب ج 4

 (1).." 54، 51ص
 "الرأي الراجح: .274

س مث بتوقيفي; ألن القول ابلتوقيف حيتاج إىل دليل وليوالذي نراه أن رسم املصحف اصطالحي وليس 
لف من علماء الس ومل يقل به أحددليل من الكتاب وال من السنة وال من أقوال الصحابة على ذلك، 

 بل هو لبعض املتأخرين.

وأما ما روي من رواايت فهي إما غري صحيحة أو ال تدل على املراد من القول ابلتوقيف بل تدل على 
التزام الرسم وليس هذا هو موضع اخلالف هنا واحرتام الرسم العثماين واستحسانه والتزامه ال وجوب 

 (2)يلزم منه القول أبنه توقيفي.." 
إىل موافقة خياالت وأوهام العرب اجلاهلني وقت نزوله،  -جل وعال عما يقولون  -"اخلالق  .275

اريخ، اليت احلقائق املتفقة مع الواقع والت على أن يصوغ كتابه املنزل من -بطريق القطع  -وهو القادر 
حتدث أثرها من املوعظة والعربة يف نفس الوقت؟ وأال يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن 
يكون حيلة بشرية يلجأ إليها البشر الضعاف احملدودو القدرة والعلم يف سبيل اجتذاب الناس إىل 

يا يف تنزيل آخر الكتب املنزلة ، فهذا ما ال ميكن أن تتصوره دعواهتم؟ أما أن يكون هذا أسلواب إهل
 ( .1العقول من كل وجه( )

دأب العلماء على أخذ الكثري من األحكام الفقهية من القص  القرآنية مثل صحة أنكحة الكفار -5
هر [ ، وجواز كون امل9املأخوذ من قوله تعاىل: }وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ... { ]القص :

                                         
 321فهد الرومي، فهد الرومي ص/ -دراسات يف علوم القرآن  (1)
 371فهد الرومي، فهد الرومي ص/ -دراسات يف علوم القرآن  (2)
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عمال مأخوذ من قوله تعاىل }قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن أتجرين مثاين حجج 
[ وغريها، بل أخذوا منها أحكاما عقدية يف أصول اعتقاد املسلمني، فإبطال 27... { ]القص :

حكام األالقص  القرآنية يبطل الكثري من األحكام; ألنه إذا كانت القصة مكذوبة فال جيوز أخذ 
 مل يقل به أحد.منها، وهذا 

يلزم من هذا القول أن هللا تعاىل لبس على الناس بذكر هذه القص  املكذوبة يف كتابه، الذي يزعم -6
أنه حمفوظ من اخلطأ والريب والكذب، ويلزم منه أن القرآن صد الكثري من الناس عن اإلسالم بسبب 

لف ، حيث زعم أن التمسك مبقياس الصدق التارخيي عدم مطابقة قصصه للواقع، بل هذا ما ادعاه خ
 يف القص  القرآين خطر أي خطر

_________ 

 (1)( .." 188( مدخل إىل علم التفسري، د. بلتاجي )ص:1)
قوله تعاىل: }َواَل مُتِْسُكوْا بِِعَصِم الكوافر{ ألن معناه عندهم: ال تتمسكوا بعصمة  -"د  .276

 متنعكم من التزوج هبا.الكافرة، وال تعتدوا هبا، وال 

وقالوا أيضاً: لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء )املسبي ة( بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج يف دار  -هـ 
ال توطأ »احلرب، وال سبب يبيح هذا إال  اختالُف الدار، وقد قال َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يف السبااي: 

 « .ستربأ حبيضهحامل حىت تضع، وال حائل حىت تُ 

 أدلة اجلمهور:

قالوا: إن  سبب الفرقة هو اإلسالم، ألهنا مل تعد صاحلة ألن تكون فراشاً لكافر، ولو كان اختالف  -أ 
الدار هو سبب الفرقة، لوجب أن حتصل الفرقة مبجيء املشركة إلينا ودخوهلا بعهد أمان ولو مل تسلم، 

 ومل يقل به أحد.

إذا أسلم الكافر وهي يف العد ة فهي امرأته، وإن مل يسلم فـُر ق »قال:  ما روي عن جماهد أنه -ب 
 « .بينهما

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ابنته زينب على )أيب العاص بن  -ج  ما روي عن ابن عباس أنه قال: )رد  النيب َصلَّى اَّللَّ
د ها عليه شركاً، مث  ر الربيع( ابلنكاح األول، وقد كانت زينب هاجرت إىل املدينة وبقي زوجها مبكة م

 بعد إسالمه( .

 (2)قوله تعاىل: }َفالَ تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل الكفار اَل ُهنَّ." »قال القرطيب: 

                                         
 350دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي = الطعن يف القرآن الكرمي والرد على الطاعنني، عبد احملسن املطريي ص/ (1)
 2/562روائع البيان تفسري آايت األحكام، حممد علي الصابوين  (2)
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"ومن مظاهر فصل اللغة عن قرآهنا أن يدعي بعض الكتاب أن اللغة إمنا حفظت ال بسبب  .277
ة الصينية،  هو احلال يف اللغارتباطها ابلقرآن، ولكن بسبب انكفائها على نفسها وانغالق أهلها، كما 

كما يقولون، وقد غاب عن هذا وأضرابه "أن العربية بنيت على أصل سحري، جيعل شباهبا خالدا 
عليها، فال هترم، وال متوت; ألهنا أعدت من األزل فلكا دائرا للنريين األرضيني العظيمني، كتاب هللا 

سحر، قوة عجيبة من االستهواء كأهنا أخذة ال وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن مث كانت فيها
 ( .1ال ميلك معها البليغ أن أيخذ أو يدع" )

ويزعم هؤالء أن البالغة ميكن أن تكون مبعزل عن القرآن، وأن الفصاحة ميكن اكتساهبا من غري القرآن، 
ى منطه من كان علمن قبل، وليأتنا هؤالء بواحد استطاع مبعزل عن القرآن، وما   مل يقل به أحدوهذا ما 

 الكالم جزالة وقوة، وحالوة وطالوة أن جيعل من نفسه أديبا ذا بيان ولسان.

والغض من قدر العربية، والنيل من مكانتها، وأهنا ضرورة لكل علم شرعي، ليس بدعا عصراي، بل أشار 
م اإلسالمية، و الزخمشري إىل بعض منتحليه، ورد عليهم فقال: " ... وذلك أهنم ال جيدون علما من العل

فقه؟وكالمها، وعلمي تفسريها وأخبارها إال وافتقاره إىل العربية بني ال يدفع، ومكشوف ال يتقنع، ويرون 
الكالم يف معظم أبواب أصول الفقه، ومسائلها مبنيا على علم اإلعراب، والتفاسري مشحونة ابلرواايت 

تظهار يف ويني البصريني والكوفيني، واالسعن سيبويه، واألخفش، والكسائي، والفراء، وغريهم من النح
 مآخذ النصوص أبقاويلهم، والتشبث أبهداب فسرهم،

__________ 

 (1).." 31( الرافعي، حتت راية القرآن ص 1)
 "َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغرْيِِهْم إالَّ َشْيء   .278

َهاِل َعْن زِرٍ  َعنْ  َلى َعْن اْلِمنـْ مان بعده اذبح يف أَيُـَّها َعِليٍ  قَاَل اْلَمْعُدوَداُت يـَْوُم النَّْحِر ويو  َرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ
 ِشْئتَ 

 َوَقْد ِقيَل إنَّ َهَذا َوْهم  َوالصَِّحيحُ 

 َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمْعُلوَماتِ 

َلْيِه[ َوَذِلَك اَل يـَتَـَعلَُّق اِبلنَّْحِر َل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ عَ َوظَاِهُر اآْليَِة يـَْنِفي َذِلَك أَْيًضا أِلَنَُّه قَاَل ]َفَمْن تـََعجَّ 
ِم التَّْشرِيِق َوأَمَّا اْلَمْعُلوَماتُ  َا يـَتَـَعلَُّق ِبَرْمِي اجلمار واملفعول يف َأايَّ  َوِإمنَّ

 ْح يف أَيُـَّها ِشْئتَ َويـَْوَماِن بـَْعَدُه َواْذبَ  فـََقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمَر َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت يـَْوُم النَّْحرِ 

ُم التَّْشرِيِق َوقَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْعُلوَماُت الْ  َعْشُر قَاَل اْبُن ُعَمَر اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ

                                         
 66سليمان بن إبراهيم بن حممد العايد، سليمان العايد ص/ -عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي  (1)
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لَ  ُم التَّْشرِيِق َوَقْد َرَوى اْبُن َأيب لَيـْ اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْعُلوَماُت يـَْوُم  ى َعْن احلََْكِم َعْن ِمْقَسٍم َعنْ َواْلَمْعُدوَداُت أايَّ
ٍم بـَْعَدهُ  ُم التَّْشرِيُق َواْلَمْعُدوَداُت يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ ٍم بـَْعَدُه أايَّ التَّْشرِيُق َوَرَوى َعْبُد اَّللَِّ  النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ

ُم اْلَعْشِر َواْلَمْعُلو ْبُن ُموَسى َأْخربَْ  َماُت اَن ُعَمارَُة ْبُن ذَْكَواَن َعْن جُمَاِهٍد عن ابن عباس قال املعدودات أايَّ
ُم اْلَعْشِر اَل َشكَّ يف أَنَُّه َخطَأ   َا َأايَّ ُم النَّْحِر فـََقْولُهُ اْلَمْعُدوَداُت إهنَّ َتاِب َوُهَو ِخاَلُف اْلكِ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  و  أايَّ

يَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل ]َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه[ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِ 
ُم التَّْشرِيِق َوُهَو قـَْوُل اَوَقْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس إبِِْسَناٍد َصِحيٍح َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر َواْلَمْعُدودَ  ِت أايَّ

ُهْم وَ  ُهْم احلََْسُن َوجُمَاِهد  َوَعطَاء  َوالضَّحَّاُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْ َقْد ُرِوَي َعْن َأيب اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي ِمنـْ
ٍد َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعشْ  ُم التَّْشرِيقِ َحِنيَفَة َوَأيب يُوُسَف َوحُمَمَّ  َوذََكَر الطََّحاِويُّ َعْن َشْيِخِه ُر َواْلَمْعُدوَداِت َأايَّ

ِم َأمْحََد ْبِن َأيب ِعْمرَاَن َعْن ِبْشِر ْبِن اْلَولِيِد قَاَل َكَتَب أَبُو اْلَعبَّاِس الطُّوِسيُّ إىَل َأيب يُوُسَف يَ  ْسأَلُُه َعْن اأْلَايَّ
  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َليَّ أىب يُوُسَف َجَواَب ِكَتاِبِه اْختَـَلَف َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ اْلَمْعُلوَماِت فََأْمَلى عَ 

ُم النَّْحرِ  َا أايَّ  فـَُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمَر َأهنَّ

أَبُو احلََْسِن اْلَكْرِخيُّ َعْن  ِم[ َوذََكَر َشْيُخَناَوِإىَل َذِلَك أَْذَهُب أِلَنَُّه قَاَل ]َعلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنعا
ُم النَّ  َا َأايَّ ْحِر الثَّاَلثَُة يـَْوُم َأمْحََد اْلَقارِي َعْن حُمَمٍَّد َعْن َأيب َحِنيَفَة َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر َوَعْن حُمَمٍَّد َأهنَّ

شر ابن اْلَولِيِد َعْن ٍر َفَحَصَل ِمْن رَِوايَِة َأمْحََد اْلَقارِي َعْن حممد ورواية باأْلَْضَحى َويـَْوَماِن بـَْعَدُه قَاَل أَبُو َبكْ 
ُم اْلَعْشِر َأيب يُوُسَف َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه َوملَْ خَتَْتِلْف َعْن َأيب َحِنيَفَة َأنَّ اْلَمعْ  ُلوَماِت َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق َوُهَو قـَْوُل اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْشُهوُر وقـَْوله تـََعاىَل ]َعلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن هبَِ َواْلَمْعُدودَ  يَمِة اأْلَْنعاِم[ اِت أايَّ
ُم النَّْحِر اِلْحِتَمالِِه َأْن يُرِيَد ِلَما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة  ُوا ااَل َداَلَلَة ِفيِه َعَلى َأنَّ اْلُمرَاَد َأايَّ أْلَنـَْعاِم َكَقْوِلِه ]َولُِتَكربِ 

َ َعلى َما َهداُكْم[ واملع ى ملا."   (1)اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  .279  يـَْعيِن ِقصََّة "َحِديِث َسْهِل ْبِن َسْعِد إنَُّه قَاَل َفَحَضْرت َهَذا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

نَـُهَما مُثَّ اَل جَيَْتِمَعاِن أَ اْلَعْجاَلين ِ َفَمَضْت السُّنَّةُ يف ا َبًدا فََأْخرَبَ َسْهل  َوُهَو رَاِوي َهِذِه ْلُمَتاَلِعَننْيِ َأْن يـَُفرََّق بـَيـْ
 اْلِقصَّة َأنَّ السُّنََّة َمَضْت اِبلتـَّْفرِيِق َوِإْن ملَْ يُطَلِ ْق الزَّْوجُ 

ُ َعلَ َويف َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس يف ِقَصِة ِهاَلِل ْبِن أَُميَّ  نَـُهَماَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ْيِه َوَسلََّم فـَرََّق بـَيـْ

نَـُهَما بـَْعَد اللِ َعاِن َواِجب  َوأَ   ْيًضاقَاَل أَبُو َبْكٍر َوِهاَلل  ملَْ يُطَلِ ْق اْمرَأَتَُه فـَثـََبَت َأنَّ التـَّْفرِيَق بـَيـْ

ُ َعَلْيِه وَ يف َحِديِث اْبِن ُعَمَر َوَغرْيِِه يف ِقصَّ  نَـُهَما َوَجائِز  َأْن َيُكوَن ِة اْلَعْجاَلين ِ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم فـَرََّق بـَيـْ
نَـُهَما مُثَّ طَلََّقَها ُهَو َثاَلاًث فَأَنـَْفَذُه َرُسوُل اَّللَِّ  َلْيِه َوَسلََّم َوِفيِه  َصلَّى اَّللَُّ عَ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَرََّق بـَيـْ

 أَنَُّه قَاَل اَل َسِبيَل َلك عليها
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 . اَبُب ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ 

َذِلَك وصارت  قَاَل أَبُو َحِنيَفَة َوحُمَمَّد  إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسُه َوُجِلَد احلَْدَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ اْلَقْذِف يف َغرْيِ 
ْن َسِعيِد ْبِن عَ  املرأة حبال ال جيب بينهما َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـََها ِلَعان  فـََلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها َوُرِوَي حَنُْو َذِلكَ 

 أََبًدا َوُرِوَي َعْن َعِليٍ  اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيبِ  َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّاِفِعيُّ اَل جَيَْتِمَعانِ 
ُمَ  ما َعَلى َحاِل التَّاَلُعِن َوُرِوَي ا اَل جَيَْتِمَعاِن ماداَوُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

ِة رُ  ْت إلَْيِه اْمرَأَتُُه َوُهَو دَّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َأنَّ فـُْرَقَة اللِ َعاِن اَل تُِبينـَُها ِمْنُه َوأَنَُّه إَذا َأْكَذَب نـَْفَسُه يف اْلِعدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ َغرْيُُه َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبْطاَلنِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  قـَْول  َشاذٌّ   َصلَّى اَّللَّ

ُنونَِة َوحُيَْتجُّ لِْلَقْوِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي الْ  ُعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت ِبيَحِة لِ مُ اْلُمَتاَلِعَننْيِ َواْلُفْرَقُة اَل َتُكوُن إالَّ َمَع اْلبَـيـْ
ايمى ِمْنُكْم أْلَ حَنُْو قـَْوِلِه َوأُِحلَّ َلُكْم ما َوراءَ ذِلُكْم َوقـَْولُهُ فَاْنِكُحوا َما طاَب َلُكْم ِمَن النِ ساِء وقوله َوأَْنِكُحوا ا

َا اَل ْكِم احْلَاِكِم وَكُ َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقَة ُمتَـَعلِ َقة  حِبُ  لُّ فـُْرَقٍة تـََعلََّقْت حِبُْكِم احْلَاِكِم فَِإهنَّ
لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احْلَاِكِم اَل يُ  وِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا َوالدَّ

ياَلِء ِعْنَد خُمَالِِفَنا وََكَذِلَك َسائُِر اْلُفرَ ِمْثَل فـُْرَقِة اْلعِ  ِق اْلُمتَـَعلِ َقِة حبُْكِم احْلَاِكِم نِ نِي َوِخَياِر الصَِّغريَْيِن َوفـُْرَقِة اإْلِ
ِل َوِإْن تـََعلََّقْت حِبُْكِم ايف اأْلُُصوِل َهِذِه َسِبيُلَها فَِإْن ِقيَل َسائُِر اْلُفَرِق الَّيِت ذََكْرت اَل مَيَْنُع التَـّْزِويَج يف احلَْ 

َرِق اْلُمتَـَعلِ َقِة حِبُْكِم فُ احْلَاِكِم َوَهِذِه اْلُفْرَقةُ حَتْظُُر تـَْزِوجَيَها يف احْلَاِل ِعْنَد اجْلَِميِع َفَكَما َجاَز َأْن يـَُفارَِق َسائَِر الْ 
 اْلُفَرِق اْلُمتَـَعلِ َقِة حبُْكِم احْلَاِكِم ا التَّْحرمَِي ُمَؤبًَّدا ِقيَل َلُه ِمنْ احْلَاِكِم ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َجاَز َأْن خُيَاِلَفَها يف إجَياهبَِ 

 (1)َما مَيَْنُع التـَّْزِويَج يف احْلَاِل َواَل تُوِجُب َمَع َذِلَك حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا ِمْثُل فـُْرَقِة اْلِعنِ نِي." 
َها َوَلْو َكاَنْت َهِذِه ِعلًَّة صَ  .280  أِلَنَُّه ملَْ َيُكْن ِحيَحًة َلَوَجَب َأْن اَل جَيُوَز اْلِعْتُق َعَلى َماٍل َحال ٍ "َعَليـْ

َكاَتُب مَيِْلُك مُ َماِلًكا ِلَشْيٍء قـَْبَل اْلَعْقِد َوِإْن َجاَز َذِلَك أِلَنَُّه مَيِْلُك يف اْلُمْستَـْقَبِل بـَْعَد اْلِعْتِق َفَكَذِلَك الْ 
ًئا َوَأْن ابَِة َوَلَوَجَب أَْيًضا َأْن اَل جَيُوَز ِشَرى اْلَفِقرِي اِلبِْنِه بَِثَمٍن َحالٍ  أِلَ َأْكَسابَُه ِبَعْقِد اْلِكتَ  نَُّه اَل مَيِْلُك َشيـْ

 ِب ِمثْـُلُه.ُمَكاتَ يـُْعَتَق َعَلْيِه إَذا َمَلَكُه َفاَل يـَْقِدُر َعَلى اأْلََداِء فَِإْن قـُْلت إنَُّه مَيِْلُك َأْن َيْستَـْقِرَض قـُْلَنا يف الْ 

 

 اَبُب اْلِكَتابَِة ِمْن َغرْيِ ذِْكِر احْلُر ِيَّةِ 

ُقْل إْن أَدَّْيت يَـ قَاَل أَبُو َحِنيَفَة َوأَبُو يُوُسَف َوزُفـَُر َوحُمَمَّد  َوَماِلُك ْبُن أََنٍس إَذا َكاتـََبُه َعَلى أَْلِف ِدْرَهٍم َوملَْ 
اَئِة ِديَناٍر إىَل َعْشِر ِسِننَي  اِء َوقَاَل اْلَمْزينُّ َعْن الشَّاِفِعيِ  إَذا َكاتـََبُه َعَلى مِ فَأَْنَت ُحرٌّ فـَُهَو َجائِز  ويعتق اِبأْلَدَ 

بـَْعَد َذِلَك إنَّ  َكَذا َكَذا جَنًْما فـَُهَو َجائِز  َواَل يـُْعَتُق َحىتَّ يـَُقوَل يف اْلِكَتابَِة إَذا أَدَّْيت َهَذا فََأْنَت ُحرٌّ َويـَُقولُ 
اتُِبوُهْم ِإْن َقْد َكاتـَبـُْتك َكاَن َمْعُقوًدا َعَلى أَنَّك إَذا أَدَّْيت فَأَْنَت ُحرٌّ قَاَل أَبُو َبْكٍر قـَْوله تـََعاىَل َفك قـَْويل 

َعاىَل ملَْ يـَُقْل َفَكاتُِبوُهْم تَـ َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْياً يـَْقَتِضي َجَواَزَها ِمْن َغرْيِ َشْرِط احْلُر ِيَِّة َويـََتَضمَُّن احْلُر ِيََّة أِلَنَّ اَّللََّ 
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ِنِه لِلطَّاَلِق وَ  َلْفِظ اْلبَـْيِع ِفيَما يـََتَضمَُّن َعَلى َشْرِط احْلُر ِيَِّة َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اللَّْفَظ يـََتَضمَّنـَُها َكَلْفِظ اخْلُْلِع يف َتَضمُّ
َجارَِة ِفيَما يـَْقَتِضيِه ِمْن مَتِْلي ائِِه مَتِْليَك َمَناِفِع اْلُبْضِع َوَيُدلُّ ِك اْلَمَناِفِع َوالنِ َكاِح يف اْقِتضَ ِمْن التَّْمِليِك َواإْلِ

 َعَلْيِه أَْيًضا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل أميَُّ  ِه َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ ا َعْبٍد َكاَتَب َعَلى َحِديُث َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 
 ئَِة أُوِقيٍَّة فأداها إال عشر أواقى فـَُهَو َرِقيق  ِما

َلَقًة ِمْن َغرْيِ َشْرِط فََأَجاَز اْلِكَتابََة ُمْطَلَقًة َعَلى َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َغرْيِ َشْرِط ُحر ِيٍَّة ِفيَها َوِإَذا َصحَّْت اْلِكَتابَةُ ُمطْ 
 اِء.ِصحََّة اْلِكَتابَِة تـَْقَتِضي ُوُقوَع اْلِعْتِق اِبأْلَدَ  ُحر ِيٍَّة َوَجَب َأْن يـُْعَتَق اِبأْلََداِء أِلَنَّ 

 

 اَبُب اْلُمَكاَتِب َمىَت يـُْعَتقُ 

ُمَكاَتَب لْ قَاَل أَبُو َبْكٍر َحَكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض َأْهِل اْلِعْلِم أَنَُّه ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ ا
ْد ِلَذِلَك إْسنَ يـُْعَتُق بَِعْقِد الْ  نـَْعَلُمُه  و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  اًدا ِكَتابَِة َوَتُكوُن اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه قَاَل أَبُو َجْعَفٍر ملَْ جنَِ

 قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  هُ قَاَل يـَُؤدِ ي اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة نَّ َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي َعَلْيِه ِديَُة َعْبدٍ 

َعاِئَشُة وأم َوَرَواُه أَْيًضا حَيْىَي ابن َأيب َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت وَ 
 (1)سلمة." 

م ِم ًى َوالنـَّْفر ِفيَها"ابَ  .281  ُب َأايَّ

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَليْ  َ يف أايَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواذُْكُروا اَّللَّ ِه{ . قَاَل أَبُو َبْكٍر: قَاَل اَّللَّ
يِليِ  قَاَل: قَ َرَوى ُسْفَياُن َوُشْعَبُة َعْن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يـَْعمُ  ُ َر الدِ  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم التَّْشرِيِق، َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل إمْثَ َعَلْيِه، وَ  ُم ِم ًى َثاَلثَُة َأايَّ َمْن أَتَخََّر َفاَل إمْثَ َعَلْيِه". َعَلْيِه َوَسلََّم: "أايَّ
ٍم َمْعُدوَداٍت{ َواَل ِخاَل  َواتَـَّفَق أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َف َبنْيَ أَْهِل اْلِعْلِم َأنَّ قـَْوَلُه بـََيان  ِلُمرَاِد اآلية يف قوله: }َأايَّ

ُم التَّْشرِيِق; َوَقْد ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغريِْ   ِهْم، إالَّ َشْيء  َأنَّ اْلَمْعُدوَداِت أايَّ
َهاِل َعْن زِرٍ  َعْن َعِليٍ  قَاَل: اْلَمْعُدوَداُت: يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بَـ  َلى َعْن اْلِمنـْ َدُه َواْذَبْح يف عْ َرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ

وَماِت. َوظَاِهُر اآْليَِة لُ أَيُـَّها ِشْئَت. َوَقْد ِقيَل: إنَّ َهَذا َوْهم ، َوالصَِّحيُح َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمعْ 
َا يـَتَـَعلَُّق يـَْنِفي َذِلَك أَْيًضا; أِلَنَُّه قَاَل: }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه{ َوَذِلَك اَل يـَتَـَعلَُّق ابِ  لنَّْحِر َوِإمنَّ

ِم التَّْشرِيِق. َوأَمَّا الْ  يٍ  َواْبِن ُعَمَر: َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت َمْعُلوَماُت فـََقْد ُرِوَي َعْن َعلِ ِبَرْمِي اجلَِْماِر اْلَمْفُعوِل يف َأايَّ
ُم التَّْشرِيقِ  ، َوقَاَل َسِعيُد ْبُن يـَْوُم النَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه، َواْذَبْح يف أَيُـَّها ِشْئَت قَاَل اْبُن ُعَمَر: اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ
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ُم التَّْشرِيِق. َوَقْد َرَوى اْبُن َأيب ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  َلى َعْن احلََْكِم : اْلَمْعُلوَماُت: اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداُت أايَّ  لَيـْ
ُم التَّْشرِيُق، َوا ٍم بـَْعَدُه أايَّ ُت يـَْوُم َمْعُدوَدالْ َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة َأايَّ
ٍم بـَْعَدُه التَّْشرِيُق َوَرَوى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى: َأْخرَبْاَن ُعَمارَُة ْبُن ذَْكَوانَ  ْن جُمَاِهٍد َعْن اْبِن عَ  النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ

ُم النَّْحِر فـََقوْ  ُم اْلَعْشِر، َواْلَمْعُلوَماُت أايَّ ُم اْلَعْشِر، اَل َشكَّ لُُه: اْلَمعْ َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمْعُدوَّاُت أايَّ َا َأايَّ ُدوَداُت إهنَّ
جََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ ، َوُهَو ِخاَلُف اْلِكَتاِب، قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: }َفَمْن تـَعَ و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  يف أَنَُّه َخطَأ  

ِن َعبَّاٍس إبِِْسَناٍد َصِحيٍح َأنَّ يَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث. َوَقْد ُرِوَي َعْن ابْ َعَلْيِه{ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِ 
ُهْم ا ُم التَّْشرِيِق، َوُهَو قـَْوُل اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي، ِمنـْ َسُن َوجُمَاِهد  حلَْ اْلَمْعُلوَماِت اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداِت َأايَّ

ُهْم. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب َحِنيَفةَ َوَأيب يُوُسَف َوحمَُ َوَعطَاء  َوالضَّحَّ  مٍَّد: َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت اُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْ
 (1)العشر، واملعدودات." 

م ِم ًى َوالنـَّْفر ِفيَها .282  "اَبُب َأايَّ

ٍم مَ  َ يف أايَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواذُْكُروا اَّللَّ ال ِإمْثَ َعَلْيِه{ . قَاَل أَبُو َبْكٍر: ْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ فَ قَاَل اَّللَّ
يِليِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َرَوى ُسْفَياُن َوُشْعَبُة َعْن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يـَْعُمَر الدِ  ى اَّللَّ

ُم ِم ًى َثاَلثَ  ِم التَّْشرِيِق، َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل إمثَْ َعَلْيِه َوَسلََّم: "أايَّ َعَلْيِه، َوَمْن أَتَخََّر َفاَل إمْثَ َعَلْيِه".  ُة َأايَّ
ٍم َمْعُدوَداٍت{ َواَل ِخاَلَف َبنْيَ  ْلِعْلِم أَْهِل ا َواتَـَّفَق أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ قـَْوَلُه بـََيان  ِلُمرَاِد اآلية يف قوله: }َأايَّ
ُم التَّْشرِيِق; َوَقْد ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَغريِْ  ِهْم، إالَّ َشْيء  َأنَّ اْلَمْعُدوَداِت أايَّ

َهاِل َعْن زِرٍ  َعْن َعِليٍ  قَاَل: اْلَمْعُدوَداُت: يـَْومُ  َلى َعْن اْلِمنـْ لنَّْحِر َويـَْوَماِن بـَْعَدُه َواْذَبْح يف ا َرَواُه اْبُن َأيب لَيـْ
 اآْليَِة رُ أَيُـَّها ِشْئَت. َوَقْد ِقيَل: إنَّ َهَذا َوْهم ، َوالصَِّحيُح َعْن َعِليٍ  أَنَُّه قَاَل َذِلَك يف اْلَمْعُلوَماِت. َوظَاهِ 

َا يـَتَـَعلَُّق َفال ِإمْثَ َعَلْيِه{ وَ  يـَْنِفي َذِلَك أَْيًضا; أِلَنَُّه قَاَل: }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ  َذِلَك اَل يـَتَـَعلَُّق اِبلنَّْحِر َوِإمنَّ
ِم التَّْشرِيِق. َوأَمَّا اْلَمْعُلوَماُت فـََقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍ  َواْبِن ُعَمرَ  : َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت ِبَرْمِي اجلَِْماِر اْلَمْفُعوِل يف َأايَّ

ُم التَّْشرِييـَْوُم النَّْحِر َويـَوْ  ِق، َوقَاَل َسِعيُد ْبُن َماِن بـَْعَدُه، َواْذَبْح يف أَيُـَّها ِشْئَت قَاَل اْبُن ُعَمَر: اْلَمْعُدوَداُت َأايَّ
ُم التَّْشرِيِق. َوَقْد َرَوى اْبُن َأيب لَ  لَ ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداُت أايَّ ى َعْن احلََْكِم يـْ
ُم التَّْشرِيُق، َوا ٍم بـَْعَدُه أايَّ َمْعُدوَداُت يـَْوُم لْ َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَمْعُلوَماُت: يـَْوُم النَّْحِر َوَثاَلثَُة َأايَّ

ٍم بـَْعَدُه التَّْشرِيُق َوَرَوى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى: َأخْ  اَن ُعَمارَُة ْبُن ذَْكَواَن َعْن جُمَاِهٍد َعْن اْبِن ربَْ النَّْحِر َوَثاَلثَُة أايَّ
َا  ُم النَّْحِر فـََقْولُُه: اْلَمْعُدوَداُت إهنَّ ُم اْلَعْشِر، َواْلَمْعُلوَماُت أايَّ ُم اْلَعْشِر، اَل َشكَّ أَ َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمْعُدوَّاُت أايَّ ايَّ

جََّل يف يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ ، َوُهَو ِخاَلُف اْلِكَتاِب، قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: }َفَمْن تـَعَ د  و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح  يف أَنَُّه َخطَأ  
َناٍد َصِحيٍح َأنَّ َعَلْيِه{ َولَْيَس يف اْلَعْشِر ُحْكم  يـَتَـَعلَُّق بِيَـْوَمنْيِ ُدوَن الثَّاَلِث. َوَقْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس إبِِسْ 
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ُهْم احلَْ اْلَمْعُلومَ  ُم التَّْشرِيِق، َوُهَو قـَْوُل اجْلُْمُهوِر ِمْن التَّابِِعنَي، ِمنـْ َسُن َوجُمَاِهد  اِت اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداِت َأايَّ
ُهْم. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب َحِنيَفةَ َوَأيب يُوُسَف َوحُمَمَّ  : َأنَّ اْلَمْعُلوَماِت دٍ َوَعطَاء  َوالضَّحَّاُك َوِإبـْرَاِهيُم يف آَخرِيَن ِمنـْ

 (1)اْلَعْشُر، َواْلَمْعُدوَداِت." 
 "اَبُب ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ  .283

 َذِلَك َوَصاَرْت قَاَل أَبُو َحِنيَفةَ َوحُمَمَّد : "إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسهُ َوُجِلَد احلَْدَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ اْلَقْذِف يف َغرْيِ 
نَـَها َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـََها ِلَعان ، فـََلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها"; َوُرِوَي حَنُْو ذَ اْلمَ  ُب بـَيـْ ِلَك َعْن َسِعيِد ْرأَُة حِبَاٍل اَل جيَِ

 : اَل جَيَْتِمَعاِن أََبًدا"; َوُرِوَي "ْبِن اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيبِ  َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ. َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّاِفِعيُّ
َُما اَل جَيَْتِمَعاِن َما َدا ا َعَلى َحاِل مَ َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك. َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

أَنَّهُ إَذا َأْكَذَب نـَْفَسهُ يف اْلِعدَِّة ُردَّْت اَل تُِبينـَُها ِمْنُه، وَ  التَّاَلُعِن. َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ: "َأنَّ فـُْرَقةَ اللِ َعانِ 
اَلنِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َغرْيُُه، َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبطْ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  إلَْيِه اْمَرأَتُُه"; َوُهَو قـَْول  َشاذٌّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُنونَِة. َوحُيَْتجُّ لِ اَّللَّ ْلَقْوِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي اْلُمِبيَحِة َم َبنْيَ اْلُمَتاَلِعَننْيِ، َواْلُفْرَقةُ اَل َتُكوُن إالَّ َمَع اْلبَـيـْ
}فَاْنِكُحوا َما طَاَب [ َوقـَْولُُه: 24لُِعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت، حَنُْو قـَْوَلُه: }َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم{ ]النساء: 

[ . َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ 32[ َوقـَْولُُه: }َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم{ ]النور: 3َلُكْم ِمَن النِ َساِء{ ]النساء: 
َا اَل تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا، حِبُ َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقَة ُمتَـَعلِ َقة  حِبُْكِم احْلَاِكِم، وَُكلُّ فـُْرَقٍة تـََعلََّقْت  ْكِم احْلَاِكِم فَِإهنَّ

لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احْلَاِكِم اَل يُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا مِ  ْثَل فـُْرَقِة اْلِعنِ نِي َوِخَياِر َوالدَّ
 (2)الصَِّغريَْيِن." 

 ِنَكاِح اْلُماَلِعِن لِْلُماَلَعَنةِ "اَبُب  .284

 َذِلَك َوَصاَرْت قَاَل أَبُو َحِنيَفةَ َوحُمَمَّد : "إَذا َأْكَذَب اْلُماَلِعُن نـَْفَسهُ َوُجِلَد احلَْدَّ أَْو ُجِلَد َحدَّ اْلَقْذِف يف َغرْيِ 
نَـَها َوَبنْيَ َزْوِجَها إَذا َقَذفـَهَ  ُب بـَيـْ َها"; َوُرِوَي حَنُْو َذِلَك َعْن َسِعيِد ا ِلَعان ، فـََلُه َأْن يـَتَـَزوَّجَ اْلَمْرأَُة حِبَاٍل اَل جيَِ

َتِمَعاِن أََبًدا"; َوُرِوَي ْبِن اْلُمَسيِ ِب َوِإبـْرَاِهيِم َوالشَّْعيبِ  َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ. َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشَّاِفِعيُّ: "اَل جيَْ 
َُما اَل جَيَْتِمَعاِن َما دَ َعْن َعِليٍ  َوُعَمَر َواْبِن  اَما َعَلى َحاِل َمْسُعوٍد ِمْثُل َذِلَك. َوَهَذا حَمُْمول  ِعْنَداَن َعَلى َأهنَّ

ِة ُردَّْت ْفَسهُ يف اْلِعدَّ نَـ التَّاَلُعِن. َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ: "َأنَّ فـُْرَقةَ اللِ َعاِن اَل تُِبينـَُها ِمْنُه، َوأَنَّهُ إَذا َأْكَذَب 
اَلنِِه ِحني فـَرََّق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َغرْيُُه، َوَقْد َمَضْت السُّنَُّة بُِبطْ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  إلَْيِه اْمَرأَتُُه"; َوُهَو قـَْول  َشاذٌّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ اْلُمَتاَلِعَننْيِ، َواْلُفْرَقةُ اَل َتُكوُن إالَّ َمَع ا نُ اَّللَّ ونَِة. َوحُيَْتجُّ لِْلَقْوِل اأْلَوَِّل بُِعُموِم اآْلِي اْلُمِبيَحِة ْلبَـيـْ
[ َوقـَْولُُه: }فَاْنِكُحوا َما طَاَب 24لُِعُقوِد اْلُمَناَكَحاِت، حَنُْو قـَْوَلُه: }َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم{ ]النساء: 
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[ . َوِمْن ِجَهِة النََّظِر َأانَّ 32: }َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم{ ]النور: [ َوقـَْولُهُ 3َلُكْم ِمَن النِ َساِء{ ]النساء: 
َا اَل تُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا، َقْد بـَيـَّنَّا َأنَّ َهِذِه اْلُفْرَقَة ُمتَـَعلِ َقة  حِبُْكِم احْلَاِكِم، وَُكلُّ فـُْرَقٍة تـََعلََّقْت حِبُْكِم احْلَاِكِم فَ  ِإهنَّ

لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ َسائَِر اْلُفَرِق الَّيِت تـَتَـَعلَُّق حِبُْكِم احْلَاِكِم اَل يُوِجُب حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا مِ وَ  ْثَل فـُْرَقِة العنني وخيار الدَّ
 (1)الصغريين." 

 "ابب اْلُمَكاَتُب َمىَت يـُْعَتقُ  .285

اْلُمَكاَتَب  قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحَكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّهُ ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس: "َأنَّ 
ْد ِلَذِلَك   و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  ْسَناًدا إيـُْعَتُق بَِعْقِد اْلِكَتابَِة َوَتُكوُن اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه"; قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: ملَْ جنَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أَنَّهُ قَاَل: "يـَُؤدِ ي  نـَْعَلُمُه. قَاَل: َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 ْبُن َأيب َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن ِديَُة َعْبٍد"، َوَرَواُه أَْيًضا حَيْىَي  اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي َعَلْيهِ 

: "إنَّ اْلُمَكاَتَب اْبِن َعبَّاٍس. َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت َوَعاِئَشُة َوأُمُّ َسَلَمَة َوِإْحَدى الر َِوايـََتنْيِ َعْن ُعَمرَ 
ْيِه". َوقَاَل اْبُن ِدْرَهم ". َوُرِوَي َعْن ُعَمَر: "أَنَُّه إَذا أَدَّى النِ ْصَف فـَُهَو َغرمي  َواَل رِقَّ َعلَ  َعْبد  َما بَِقَي َعَلْيهِ 

: أَدَّى  أَنَُّه إَذا" َمْسُعوٍد: "إَذا أَدَّى ثـُُلثًا َأْو رُبـًُعا فـَُهَو َغرمي " َوُهَو قـَْوُل ُشَرْيٍح. َوَرَوى إبـْرَاِهيُم َعْن َعْبِد اَّللَِّ
 (2)قيمة رقبته فهو غرمي".." 

 "ابب اْلُمَكاَتُب َمىَت يـُْعَتقُ  .286

اْلُمَكاَتَب  قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحَكى أَبُو َجْعَفٍر الطََّحاِويُّ َعْن بـَْعِض أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّهُ ُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس: "َأنَّ 
ْد ِلَذِلَك   و مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  ْسَناًدا إيـُْعَتُق بَِعْقِد اْلِكَتابَِة َوَتُكوُن اْلِكَتابَُة َديـًْنا َعَلْيِه"; قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: ملَْ جنَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أَنَّهُ قَاَل: "يـَُؤدِ ي  نـَْعَلُمُه. قَاَل: َوَقْد َرَوى أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 ْبُن َأيب َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة َعْن ِديَُة َعْبٍد"، َوَرَواُه أَْيًضا حَيْىَي  اْلُمَكاَتُب حبِصَِّة َما أَدَّى ِديََة ُحرٍ  َوَما بَِقَي َعَلْيهِ 

: "إنَّ اْلُمَكاَتَب اْبِن َعبَّاٍس. َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت َوَعاِئَشُة َوأُمُّ َسَلَمَة َوِإْحَدى الر َِوايـََتنْيِ َعْن ُعَمرَ 
ْيِه". َوقَاَل اْبُن ِدْرَهم ". َوُرِوَي َعْن ُعَمَر: "أَنَُّه إَذا أَدَّى النِ ْصَف فـَُهَو َغرمي  َواَل رِقَّ َعلَ  َعْبد  َما بَِقَي َعَلْيهِ 

: أَدَّى  أَنَُّه إَذا" َمْسُعوٍد: "إَذا أَدَّى ثـُُلثًا َأْو رُبـًُعا فـَُهَو َغرمي " َوُهَو قـَْوُل ُشَرْيٍح. َوَرَوى إبـْرَاِهيُم َعْن َعْبِد اَّللَِّ
 (3)ِقيَمَة َرقـََبِتِه فـَُهَو َغرمي ".." 

"ومما يدعوا إىل الدهشة والعجب حقا، وميال النفس ابالسف املمض، أن يكون ابن حزم عراي  .287
عن ذلك كله، متنكبا سبيل العلم واالخالق والدين يف حديثه عن الباقالىن النه أشعرى، وهو ظاهري 
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 يبغض االشاعرة مجيعا، ويصفهم خببث

ملقالة وفساد الدين واستسهال الكذب على هللا جهارا، وعلى رسوله بال رهبة، ويقول عنهم: " واحلمد ا
هلل الذى مل جيعلنا من أهل هذه الصفة املرذولة، وال من هذه العصابة املخذولة " وحيمد هللا على ضعفهم 

قريوان سوق بصلقية واليف عصره، فيقول: " وأما االشاعرة فكانوا ببغداد والبصرة، مث قامت هلم 
واالندلس، مث رق أمرهم، واحلمد هلل رب العاملني! " وهو ينسب إليهم أقواال مل يقولوها، ومذاهب مل 
يذهبوا إليها، مث يندفع يف تكفريهم، وكيل الشتائم هلم، كما صنع يف ابب الرد على من زعم أن االنبياء 

: " حديث فرقة مبتدعة، تزعم أن حممد بن 88/  1والرسل ليسوا اليوم أنبياء وال رسال، حيث يقول 
 عبد هللا، صلى هللا عليه وسلم، ليس هو اآلن رسول هللا، ولكنه كان رسول هللا.

 وهذا قول ذهب إليه االشعرية.

وهذه مقالة خبيثة، خمالفة هلل تعاىل ولرسوله، وملا أمجع عليه مجيع أهل االسالم منذ كان االسالم إىل 
 يوم القيامة.

عوذ ابهلل من هذا القول، فإنه كفر صراح ال ترداد فيه " مث اندفع يف إبطال هذا القول يف شدة وعنف، ون
من االشاعرة، وإمنا نسبه إليهم بعض الكرامية، واشتد  مل يقل به أحدونسى أو تناسى أن هذا القول 

 الشعري.نكريهم على من نسبه إليهم، وبينوا إنه خمتلق على إمامهم االجل أىب احلسن ا

: " فأما ما -( يف كتابه: " شكاية أهل السنة " 475 - 376وىف ذلك يقول أبو القاسم القشريى )
حكى عنه وعن أصحابه أهنم يقولون: إن حممدا صلى هللا عليه وسلم، ليس بنىب يف قربه، وال رسول 

رة ذلك عنهم، ظبعد موته، فبهتان عظيم، وكذب حمض، مل ينطق به أحد منهم، وال مسع يف جملس منا
 وال وجد ذلك يف كتاب هلم.

ملسمى يف كتاب رسالة احلرة ا -" وليس أدل على كذب هذا القول على االشاعرة من قول الباقالىن عنه 
 (1): " وجيب أن يعلم أن نبوات." 55ابالنصاف ص 

و[ الغافل مطعنا يف أيب بكر شيخنا، فلم جيده، فحمله ذلك على أن قوله  56""رام هذا ] .288
قوال مل يقله هو وال غريه، ليجد مساغا إىل ثلبه، فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسري مع ى قول النيب صلى 
هللا عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أن تلك السبعة األحرف هي قراءة السبعة القراء الذين 

لك أن ذوبته بطائل، وذائتم هبم أهل األمصار، فقال على الرجل إفكا واحتقب عارا، ومل حيظ من أك
 فح ".، وال يصح عند التفتيش والمل يقل به أحدأاب بكر رمحه هللا كان أيقظ من أن يتقلد مذهبا 

"وذلك أن أهل العلم قالوا يف مع ى قوله عليه السالم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف": إهنن سبع 
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 ( .1لك هلم وتعال وأقبل" )لغات، بداللة قول ابن مسعود رضي هللا عنه وغريه: إن ذلك كقو 

( ، 3( و"كالصوف املنفوش" )2"فكان ذلك جاراي جمرى قراءة عبد هللا: "إن كانت إال زقية واحدة" )
( ، "من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 4وقراءة أيب رضي هللا عنه: "أن بوركت النار ومن حوهلا" )

 ( .6"وعلى كل ضامر أيتون" ) ( ، وكقراءة ابن عباس رضي هللا عنهما:5الكفار" )

 "وهذا النوع من االختالف معدوم اليوم، غري مأخوذ به وال معمول

__________ 

 .136، 91، 89( مر قول ابن مسعود هذا يف ص1)
 .91ص 2، انظر احلاشية رقم 29( يس: 2)
 .95ص 2، انظر احلاشية رقم 5( القارعة: 3)
 .112ص 6، انظر احلاشية رقم 8( النمل: 4)
 ".650/ 1، والكشاف 290/ 6، بزايدة "من" قبل "الكفار" "انظر: تفسري الطربي 57( املائدة: 5)
 (1).." 152/ 3"، وانظر: الكشاف 27( والقراءة املعروفة }وعلى كل ضامر أيتني{ "احلج: 6)
بُوا( َوْصاًل َمدَّ َوْجًها َواِحًدا ُمْشبَـًعا َعَماًل أِبَقْـَوى  .289 ْلَمدُّ أِلَْجِل اهْلَْمِز بـَْعَد السَّبَـَبنْيِ، َوُهَو ا"َأْن َكذَّ

بُوا( فَِإْن َوَقَف َعَلى )َرَأى، َوَجاُءوا، َوالسُّوَءى( َجاَزتِ  لثَّاَلثَُة ا َحْرِف اْلَمدِ  يف )أَْيِديـَُهْم، َوأاََبُهْم، َوَأْن َكذَّ
ِم اهْلَْمِز َعَلى َحْرِف اْلَمد ِ  َكَذِلَك اَل جَيُوُز َلُه يف حَنِْو ، َوَذَهاِب َسَبِبيَِّة اهْلَْمِز بـَْعَدُه، َو اأْلَْوُجِه ِبَسَبِب تـََقدُّ

; تـَْغِليًبا أِلَقْـَوى السَّبَـَبنْيِ، َوهُ  ْشَباُع َوْجًها َواِحًدا يف احْلَاَلنْيِ َو اهْلَْمُز َوالسُُّكوُن، )بـَُرآُء، َوآمِ نَي اْلبَـْيَت( ِإالَّ اإْلِ
ُم اهْلَْمِز َعَلْيِه.َوأُْلِغَي اأْلَضْ   َعُف، َوُهَو تـََقدُّ

َد ا ، َوتـَُبشِ ُروَن( ِعْنَد َمْن َشدَّ ، َوَدَوابٌّ ِد اِبلسُُّكوِن حَنُْو )َصَوافَّ نُّوَن. ل)اخْلَاِمُس( ِإَذا َوَقَف َعَلى اْلُمَشدَّ
ْلَمدِ  َوقْـًفا َوَوْصاًل، َوَلْو ِقيَل فـَْرَق يف َقْدِر َهَذا ا وََكَذِلَك )الََّذاِن، َوالََّذْيِن، َوَهاَتنْيِ( َفُمْقَتَضى ِإْطاَلِقِهْم اَل 

ُهْم ِبزاَِيَدِة مَ  َد َعَلى َغرْيِ ِبزاَِيَدتِِه يف اْلَوْقِف َعَلى َقْدرِِه يف اْلَوْصِل ملَْ َيُكْن بَِعيًدا، فـََقْد قَاَل َكِثري  ِمنـْ ا ُشدِ 
ِد، َوزَاُدوا َمدَّ )الم( ِمْن )امل ثَِة ِسَواِكَن. ( َعَلى َمدِ  )ميم( ِمْن َأْجِل التَّْشِديِد، فـََهَذا أَْوىَل اِلْجِتَماِع َثاَل اْلُمَشدَّ

َواِكِن َما ملَْ   َيُكْن َأَحُدَها َوَقْد َذَهَب الدَّاينُّ ِإىَل اْلَوْقِف اِبلتَّْخِفيِف يف َهَذا النـَّْوِع ِمْن َأْجِل اْجِتَماِع َهِذِه السِ 
ْأيت ذِْكُر َذِلَك يف َمْوِضِعِه يف آِخِر اَبِب َغرْيَُه، َوَسيَ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  رََّق َبنْيَ اأْلَِلِف َوَغرْيَِها، َوُهَو ممَّا أَلًِفا، َوفَـ 
 اْلَوْقِف.

 

 اَبب  يف اهْلَْمَزَتنْيِ اْلُمْجَتِمَعَتنْيِ ِمْن َكِلَمةٍ 

ُهَما مَهْزًَة زَائِ   َتُكوُن مَهْزَُة ااِلْسِتْفَهاِم ِإالَّ َدًة ِلاِلْسِتْفَهاِم َوِلَغرْيِِه، َواَل َتُكوُن ِإالَّ ُمَتَحر َِكًة، َواَل َوأَتْيت اأْلُوىَل ِمنـْ
                                         

 147املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، املقدسي، أبو شامة ص/ (1)
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َها ُمَتَحر َِكةً َوَساِكَنًة، فَاْلُمَتَحر َِكةُ مَهْزَةُ َقْطٍع َومَهْزَةُ َوْصٍل.  َزةُ اْلَقْطِع اْلُمَتَحر َِكُة َأمَّا مهَْ فَ َمْفُتوَحًة، َوأَتْيت الثَّانَِيةُ ِمنـْ
َحُة َعَلى َضْرَبنْيِ، بـَْعَد مَهْزَِة ااِلْسِتْفَهاِم فـََتْأيت َعَلى َثاَلثَِة أَْقَساٍم: َمْفُتوَحًة، َوَمْكُسورًَة، َوَمْضُموَمًة. فَاْلَمْفُتو 

ُب اأْلَوَُّل اْلُمتـََّفُق َعَلْيِه أَيْيت بـَْعَدهُ َساِكن  ِفيِه. فَالضَّرْ َضْرب  اتَـَّفُقوا َعَلى ِقرَاَءتِِه اِباِلْسِتْفَهاِم، َوَضْرب  اْختَـَلُفوا 
 ".. . فَالسَّاِكُن َيُكوُن َصِحيًحا َوَحْرَف َمدٍ   (1)َوُمَتَحر ِك 

دَُّه بَِقْوِلِه: رَ "َأْن َيُكوَن ِمْن آِخِر الضَُّحى َكَما َسَنْذُكرُُه َوِلَذِلَك َلمَّا َأَشاَر إِلَْيِه يف التـَّْيِسرِي آِخرًا  .290
يِ نَي اِبلتَّْكِبرِي َدالَّة  َعَلى َما ابـَْتَدْأاَن بِِه أِلَنَّ ِفيَها " َمَع "، ِهَي َتُدلُّ َعَلى وَ  َواأْلََحاِديُث اْلَوارَِدُة َعِن اْلَمكِ 

مْجَاِع. انـْتَـَهى. ِة َواإْلِ  الصِ حَّ

َا للَّْيِل " َكَما ذََكُروُه ِمْن آِخِر " َوالضَُّحى "، َوَمْن ذََكرَ )َوملَْ يـَْرِو( َأَحد  التَّْكِبرَي ِمْن آِخِر " َوا ُه َكَذِلَك فَِإمنَّ
ًعا لِْلُخزَاِعيِ  يف بَـ أَرَاَد َكْونَُه ِمْن أَوَِّل الضَُّحى، َواَل أَْعَلُم َأَحًدا َصرََّح هِبََذا اللَّْفِظ ِإالَّ اهْلَُذيلَّ يف َكاِمِلِه تَـ 

تَـَهى، وَ   ِإالَّ الشَّاِطيبَّ َحْيُث قَاَل:اْلُمنـْ

 َوقَاَل بِِه اْلبَـز ِيُّ ِمْن آِخِر الضَُّحى ... َوبـَْعض  َلُه ِمْن آِخِر اللَّْيِل َوَصاَل 

، َأْي: أَوََّل أملَْ نْيِ َوَلمَّا رََأى بـَْعُض الشُّرَّاِح قـَْوَلُه َهَذا ُمْشِكاًل قَاَل: ُمرَاُدُه اِبآْلِخِر يف اْلَمْوِضَعنْيِ أَوَُّل السُّوَرتَ 
ضَُّحى َوُهَو لَنْشرَْح َوأَوََّل َوالضَُّحى َوَهَذا ِفيِه َنَظر  أِلَنَُّه َيُكوُن ِبَذِلَك ُمْهِماًل رَِوايََة َمْن َرَواُه ِمْن آِخِر َوا

زِِم ، َوارْ الَِّذي يف التـَّْيِسرِي، َوالظَّاِهُر أَنَّهُ َسوَّى َبنْيَ اأْلَوَِّل َواآْلِخِر يف َذِلكَ  َتَكَب يف َذِلَك اْلَمَجاَز َوَأَخَذ اِبلالَّ
قَاَل الشُّرَّاُح: قـَْوُل الشَّاِطيبِ  " َوبـَْعض   .مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  يف اجْلََواِز، َوِإالَّ فَاْلَقْوُل أِبَنَُّه ِمْن آِخِر اللَّْيِل َحِقيَقًة 

، َوَصَل التَّْكِبريَ  اَل أَبُو َشاَمَة: َهَذا  ِمْن آِخِر ُسورَِة " َواللَّْيِل " يعين: من أَوَِّل الضَُّحى. قَ َلُه " َأْي: لِْلبَـز ِيِ 
أَوَِّل ُسورَِة  اْلَوْجُه ِمْن زاَِيَداِت َهِذِه اْلَقِصيَدِة، َوُهَو قـَْوُل َصاِحِب الرَّْوَضِة، قَاَل: َوَرَوى اْلبَـز ِيُّ التَّْكِبرَي ِمنْ 

َاِن ِمْن َخامتَةِ َوالضَُّحى انـْتَـَهى.    " َواللَّْيِل ".َوأَمَّا اهْلَُذيلُّ فَِإنَُّه قَاَل: اْبُن الصَّبَّاِح َواْبُن بـََقرََة يَُكربِ 

ْبُن حُمَمَِّد  َو َأمْحَدُ قـُْلُت: اْبُن الصَّبَّاِح َهَذا ُهَو حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الصَّبَّاِح َواْبُن بـََقرََة هُ 
ُبٍل، َومُهَا ممَّْن َرَوى التَّْكِبريَ  يَّاِن َمْشُهورَاِن ِمْن َأْصَحاِب قـُنـْ ْن أَوَِّل الضَُّحى  مِ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َهاُروَن اْلَمكِ 

، َوَغرْيمُُهَا، َوَهَذا الَِّذي ذََكُرو  ُمرَاَد يِآِخِر اللَّْيِل ُهَو أَوَُّل ُه ِمْن َأنَّ الْ َكَما َن َّ َعَلْيِه اْبُن َسوَّاٍر َوأَبُو اْلِعزِ 
َمُة دَ  َمِة َوالنُُّصوُص اْلُمتَـَقدِ  َا ُهَو اَنِشئ  َعِن النُُّصوِص اْلُمتَـَقدِ  ائِرَة  َبنْيَ ذِْكِر الضَُّحى ُمتَـَعنيِ   ِإِذ التَّْكِبرُي ِإمنَّ

َها " َواللَّْيِل " فـَُعِلَم َأنَّ اْلَمْقُصوَد بِ  الضَُّحى َوأَوَِّل أملَْ َنْشرَْح ملَْ يُْذَكْر يف  ذِْكِر آِخِر اللَّْيِل ُهَو أَوَُّل َشْيٍء ِمنـْ
ُ أَ  -الضَُّحى َكَما مَحََلُه ُشرَّاُح َكاَلِم الشَّاِطيبِ . َوُهَو الصََّواُب ِباَل َشكٍ    (2).." -ْعَلُم َواَّللَّ

                                         
 1/362النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري  (1)
 2/419النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري  (2)
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دلوا ابن جماهد وغريه مراعاة عدد املصاحف استب "لكن ملا مل يسمع هلذين املصحفني خرب، وأراد .291
من مصحف البحرين واليمن قارئني كمل هبما العدد، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد به اخلرب، 
 فوقع ذلك ملن مل يعرف أصل املسألة، ومل تكن له فطنة، فظن أن املراد ابألحرف السبعة القراءات السبع.

 سند يف السماع، واستقامة الوجه يف العربية.واألصل املعتمد عليه صحة امل

 وموافقة الرسم.

 وأصح القراءات سنداً انفع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي.

 وقال الَقر اب يف الشايف: التمسك بقراءات سبعة من القراء دون غريهم ليس

لى ذلك، وذلك  جتوز الزايدة عفيه أثر وال سن ة، وإمنا هو من مجع بعض املتأخرين، فانتشر، وأْوَهَم أنه ال
 مل يقل ْ به أحد.

 وقال الكواشي: كل ما صح سنده، واستقام وجهه يف العربية، ووافق خ 

 املصحف اإلمام فهو من السبعة املنصوصة، ومىت فِقَد َشرط من الثالثة فهو شاذ.

 وقد اشتد إنكار األئمة يف هذا الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورة

 ثل ما يف التيسري والشاطبية، وآخر َمْن صر ح بذلك الشيخ تقي الدينيف م

السبكي، فقال يف شرح املنهاج: قال األصحاب: جتوز القراءة يف الصالة وغريها ابلقراءات السبع، وال 
 جتوز ابلشاذة، وظاهر هذا يوهم أن غري السبع املشهورة من الشواذ.

 قراءة يعقوب وأيب جعفر مع السبعوقد نقل البغوي االتفاَق على القراءة ب

 املشهورة، وهذا القول هو الصواب.

 قال: واعلْم أن اخلارج عن السبع املشهورة على قسمني: منه ما خيالف رسم

 املصحف فال شك يف أنه ال جتوز قراءته ال يف الصالة وال يف غريها.

ها، وهذا ن طريق غريب ال يَعوَّل عليومنه ما ال خيالف رسَم املصحف ومل تشتهر القراءة به، وإمنا ورد م
 (1)يظهر املنع من القراءة به أيضاً.." 

ه يقتضي أبن املراد بل أَنتم ال غريكم، فإن املقصود نفي فرح -"ولفظ )بل( مْشعر ابإلضراب  .292
 هو ابهلدية ال إثبات الفرح هلم هبديتهم.

 قاله يف عروس األفراح.

 حَنُْن نـَْعَلُمُهْم( ، أي ال يعلمهم إال حنن.قال: وكذا قوله: )اَل تـَْعَلُمُهْم 

وقد أييت للتقوية والتأكيد دون التخصي ، قال الشيخ هباء الدين: وال يتميز ذلك إال مبا يقتضيه احلال 

                                         
 1/125القرآن، اجَلاَلل السُُّيوطي  معرتك األقران يف إعجاز (1)
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 وسياق الكالم.

 اثنيها: أن يكون املسند منفياً، حنو: أنت ال تكذب، فإنه أبلغ يف نفي

 ت ".الكذب من " ال تكذب " ومن ال تكذب أن

 وقد يفيد التخصي ، ومنه: )فـَُهْم اَل يـََتَساءُلوَن( .

 اثلثها: أن يكون املسند إليه نكرة مثبتاً، حنو: رجل جاءين، فيفيد

 التخصي  إما ابجلنس، أى ال امرأة، أو الوحدة، أي ال رجالن.

 رابعها: أن يلَي املسند إليه حرف النفي فيفيده، حنو: ما أان قلت هذا، أي

 مع أن غريي قاله.مل أقله 

 ومنه: )وما أْنَت علينا بَعزِيز( .

 أي العزيز علينا رْهُطك ال أنت، ولذا قال: )أَرْهِطي أعزُّ عليكم من هللا( .

 هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر، ووافقه السكاكي، وزاد شروطاً 

 وتفاصيل بسطناها يف شرح ألفية املعاين.

 ري وابن النفيس وغريمها أن تقدمي اخلربالثامن: تقدمي املسند، ذكر ابن األث

 على املبتدأ يفيد االختصاص.

، وهو ممنوع، فقد صرح السكاكي وغريه أبن تقدمي ما مل يقل به أحدورد صاحب الفلك الدائر أبنه 
 رُْتبته التأخري يفيده، ومثـ ُلوه بنحو: متيمي أان.

 د التخصي .التاسع: ذكر املسند إليه، ذكر السكاكي أنه قد يُذكر ليفي

 (1)وتعق به صاحب اإليضاح، وصرح الزخمشري أبنه أفاد االختصاص يف قوله:." 
"األئمة جاهدوا الناس إلنقاذهم من شؤم الظالم إىل وضح النور، وما زال إمجاعهم هكذا يف  .293

 جمال الرأي والفكر واالستنباط.

هللا  عن املنكر كان ذلك سلطاان منوحينما أعطى هللا تعاىل أمة القرآن سلطان األمر ابملعروف والنهي 
تعاىل هلم أن يصيبوا احلق فيما كان معروفا أو منكرا عند هللا حينما جيمعون على أحدمها أو عليهما معا 
أو خيتلفون فال يعدوهم احلق، وكذلك يقول هللا تعاىل عن أمة القرآن: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

فالوس : من يرتضى قوله، والشاهد: من  1عليكم شهيدا{ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
يكون قوله حجة يف جملس القضاء للفصل يف اخلصومات، وهو إيذان أبن احلق ال يعدوهم جمتمعني أو 

 خمتلفني.
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وهذه الصفة وإن كانت ألمة القرآن فإمنا اكتسبوها من القرآن، فلوال أن القرآن مهيمن على مجيع 
لى شهداء األمم كلها، وفيصل بني احلق الذي هو من عند هللا وبني ابطل الكتب، ورسوله شاهد ع

تلك األمم، ملا كان ألهله تلك الصفة، وال تلك العظمة املستمدة من القرآن على مستوى العامل كله يف 
لى هللا عليه ص-الدنيا، واليت تتعدى الدنيا إىل جملس القضاء يف اآلخرة; حيث يشهد رسول القرآن 

 على شهداء األمم مجيعا. -وسلم

وأخريا، فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية اليت حار العلماء واملفكرون يف الكشف عنها، وما زالوا 
 يكتشفون منها كل يوم جديدا، وال يزالون كذلك ما دام القرآن متلوا أو حمفوظا يف الصدور.

لو ابلقدر الذي تقوم به الشريعة كما حيوليس القول ابإلعجاز يف القرآن موجها حنو العجز عن فهمه 
 مللبعض هواة اجلدل حول الدين أن يتلمسوا مع ى بعيدا عن نطاق الفكر اإلسالمي كهذا املع ى الذى 

 ، فيقيموا حوله سوقا لئيما من اجلدل، ويطلقوا القول بعدميقل به أحد

__________ 

 (1).." 143سورة البقرة، اآلية:  1
َعِة اْلِقرَاَءاُت السَّْبُع. َواأْلَْصُل اْلُمْعَتَمُد َعَلْيِه صِ "َفَظنَّ َأنَّ اْلمُ  .294 ُة السََّنِد يف رَاَد اِبأْلَْحُرِف السَّبـْ حَّ

ا أَبُو َعْمرٍو م  َوأَْفَصُحهَ السََّماِع َواْسِتَقاَمةُ اْلَوْجِه يف اْلَعَربِيَِّة َوُمَوافـََقةُ الرَّْسِم َوَأَصحُّ اْلِقرَاَءاِت َسَنًدا اَنِفع  َوَعاصِ 
.  َواْلِكَساِئيُّ

َعٍة ِمَن اْلُقرَّاِء ُدوَن َغرْيِِهْم لَْيَس ِفيِه أَثـَر  وَ  َا ُهَو ِمْن اَل َوقَاَل اْلَقرَّاُب يف الشَّايف: التََّمسُُّك بِِقرَاَءِة َسبـْ  ُسنَّة  َوِإمنَّ
رِيَن فَانـَْتَشَر َوأَْوَهَم أَنَُّه اَل   مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د .  جَتُوُز الز اَِيَدُة َعَلى َذِلَك َوَذِلكَ مَجِْع بـَْعِض اْلُمَتَأخِ 

َما  فـَُهَو ِمَن مِ َوقَاَل اْلَكَواِشيُّ: ُكلُّ َما َصحَّ َسَنُدُه َواْستَـَقاَم َوْجُهُه يف اْلَعَربِيَِّة َوَواَفَق َخ َّ اْلُمْصَحِف اإْلِ
َعِة اْلَمْنُصوَصِة َوَمىَت فُِقَد   َشْرط  ِمَن الثَّاَلثَِة فـَُهَو الشَّاذُّ.السَّبـْ

َصاَر اْلِقرَاَءاِت اْلَمْشُهورَِة يف ِمْثِل َما يف   التيسري َوَقِد اْشَتدَّ ِإْنَكاُر أَئِمَِّة َهَذا الشَّْأِن َعَلى َمْن َظنَّ احنِْ
يِن السُّْبِكيُّ  َهاِج: قَاَل اأْلَْصَحاُب: فـََقاَل يف شَ  والشاطبية َوآِخُر َمْن َصرََّح ِبَذِلَك الشَّْيُخ تَِقيُّ الدِ  رِْح اْلِمنـْ

 السَّْبِع جَتُوُز اْلِقرَاَءُة يف الصَّاَلِة َوَغرْيَِها اِبْلِقرَاَءاِت السَّْبِع وال جتوز ابلشاذة َوظَاِهُر َهَذا يُوِهُم َأنَّ َغرْيَ 
َوَأيب َجْعَفٍر َمَع السَّْبِع اْلَمْشُهورَِة  ت َِفاَق َعَلى اْلِقرَاَءةِ بِِقرَاَءةِ يـَْعُقوبَ اْلَمْشُهورَةِ ِمَن الشََّواذِ  َوَقْد نـََقلَ اْلبَـَغِويُّ ااِل 

 َوَهَذا اْلَقْوُل ُهَو الصََّواُب.

ْبِع اْلَمْشُهورَِة َعَلى ِقْسَمنْيِ: ِمْنُه َما خُيَاِلُف َرْسَم اْلُمْصَحِف فَـ  َذا اَل شك هَ قَاَل: َواْعَلْم َأنَّ اخْلَارَِج َعِن السَّ
 فيه أَنَُّه اَل جَتُوُز ِقرَاَءتُُه اَل يف الصَّاَلِة َواَل يف َغرْيَِها.

                                         
 20أسرار ترتيب القرآن، اجَلاَلل السُُّيوطي ص/ (1)



319 

 

َا َوَرَد ِمْن َطرِيٍق َغرِيٍب اَل  َها َوَهَذا يُـ َوِمْنُه َما اَل خُيَاِلُف َرْسَم اْلُمْصَحِف َوملَْ َتْشَتِهِر اْلِقرَاَءُة بِِه َوِإمنَّ َعوَُّل َعَليـْ
 (1)ْنُع ِمَن اْلِقرَاَءِة بِِه أَْيًضا. ومنه ما اشتهر." َيْظَهُر اْلمَ 

لِلتـَّْقِويَِة  "اأْلَفْـرَاِح قَاَل: وََكَذا قـَْولُُه: }اَل تـَْعَلُمُهْم حَنُْن نـَْعَلُمُهْم{ أي ال نعلمهم ِإالَّ حَنُْن َوَقْد أَيْيت  .295
 ْقَتِضيِه احْلَاُل َوِسَياُق اْلَكاَلمِ يِن َواَل يـََتَميـَُّز َذِلَك ِإالَّ مبَا يَـ َوالتَّْأِكيِد ُدوَن التَّْخِصيِ  قَاَل الشَّْيُخ هَبَاُء الد ِ 

ْكِذْب" َوِمْن اَل اَثنِيَها: َأْن َيُكوَن اْلُمْسَنُد َمْنِفيًّا حَنُْو أَْنَت اَل َتْكِذُب فَِإنَُّه أَبـَْلُغ يف نـَْفِي اْلَكِذِب ِمْن "اَل تَ 
 يُد التَّْخِصيُ  َوِمْنُه }فـَُهْم اَل يـََتَساَءُلوَن{َتْكِذْب أَْنَت َوَقْد يُفِ 

ِس َأْي اَل اْمَرأَة  اَثلِثـَُها: َأْن َيُكوَن اْلُمْسَنُد إِلَْيِه نكرة مثتبا حَنُْو "َرُجل  َجاَءين" فـَُيِفيُد التَّْخِصيَ  ِإمَّا اِبجْلِنْ 
 أو الوحدة أي ال رجالن

ْلُه َمَع َأنَّ َغرْيِي قَاَلُه لَْيِه َحْرَف النـَّْفِي فـَُيِفيُدُه حَنُْو "َما أاََن قـُْلُت َهَذا" َأْي ملَْ أَقُـ رَابُِعَها: َأْن يَِلَي اْلُمْسَنُد إِ 
َنا َرْهُطَك اَل أَْنَت َوِلَذا قَاَل: }أََرْهِطي َأَعزُّ  َنا ِبَعزِيٍز{ َأِي اِلَعزِيُز َعَليـْ َلْيُكْم ِمَن عَ َوِمْنُه: }َوَما أَْنَت َعَليـْ
{ َهَذا َحاِصُل َرَأِي الشَّْيِخ َعْبِد اْلَقاِهِر َوَوافـََقُه السَّكَّاِكيُّ َوزَاَد ُشُروطًا َوتـََفاِصيَل َبَسْطَناهَ  ا يف َشرِْح اَّللَِّ

 أَْلِفيَِّة اْلَمَعاين.

َتَدأِ يُِفيُد ااِلْخِتَصاَص نَّ تـَقْ الثَّاِمُن: تـَْقِدميُ اْلَمْسَنِد ذََكَر اْبُن اأْلَِثرِي َواْبُن النَِّفيِس َوَغرْيمُُهَا أَ  ِدميَ اخلَْرَبِ َعَلى اْلُمبـْ
ائِِر أِبَنَُّه  السَّكَّاِكيُّ َوَغرْيُُه أبَِنَّ تـَْقِدمَي َما  َوُهَو مَمُْنوع  فـََقْد َصرَّحَ  مل  ْ يق قلل ْ ب ه  أ ح د  َوَردَُّه َصاِحُب اْلَفَلِك الدَّ

 َمثَـُّلوُه بَِنْحِو "مَتِيِميٌّ أاََن".رُتْـبَـُتُه التَّْأِخرُي يُِفيُدُه وَ 

يَضاِح َوَصرََّح التَّاِسُع: ذِْكُر اْلُمْسَنِد إِلَْيِه، ذََكَر السَّكَّاِكيُّ أَنَّهُ َقْد ذكر لُِيِفيَد التَّْخِصيَ  َوتـََعقََّبهُ َصاِحبُ   اإْلِ
 (2)الزَّخَمَْشرِيُّ: أِبَنَُّه أَفَاَد ااِلْخِتَصاَص يف." 

مهماًل رَِوايَة من َرَواُه من آخر: }َوالضَُّحى{ . َوُهَو الَِّذي يف:  -بذلك  -يكون  "أِلَنَّهُ  .296
 )التـَّْيِسري( .

 َوالظَّاِهر: أَنه سوى َبني األول َواآْلخر، يف َذِلك، وارتكب يف َذِلك اْلمَجاز.

: فَاْلَقْول أِبَنَُّه من آخر }َواللَّْيل{ َحِقيَقة،   أحد.مل يقل ب ه  َوِإالَّ

َلْيِه َوأما اهْلُذيل ، فَِإنَّهُ قَاَل: اْبن الصَّباح، َواْبن بقرة، ممَّن روى التَّْكِبري من أول }َوالضَُّحى{ ، َكَما َن  عَ 
، َوَغريمهَا.  اْبن سوار َوأَبُو اْلِعز 

. َوَهَذا الَِّذي ذَكُروُه، من َأن امُلَراد يآخر }َواللَّْيل{ ، ُهَو أول }َوالضَُّحى{ :  ُمتَـَعني 

َا ُهَو اَنِشئ َعن النُُّصوص اْلُمتَـَقد َمة، َوِهي َدائِرَة َبني ذكر: }َوالضَُّحى{ ، و }أمل نشرح { ِإْذ التَّْكِبري، ِإمنَّ
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َها: }َواللَّْيل{ .  ، َومل يذكر يف َشْيء ِمنـْ

 ا محله الشُّرَّاح.َفعلم َأن اْلَمْقُصود ِبذكر آخر: }َواللَّْيل{ ، ُهَو أول }َوالضَُّحى{ . َكمَ 

، َوهللا تـََعاىَل أعلم(."   (1)َوُهَو الصََّواب، ِباَل شك 
"كسرتني فقوي السبب حىت أزال املانع، ولعل مرادهم أنه متكرر طبعا كما يدركه الوجدان إال  .297

أنه جيب احملافظة لئال يقع التقرير فإنه مضر يف األداء حىت مسعت من بعض الشافعية: أن من كرر الراء 
يف تكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته والعهدة على الراوي، واجلمهور على أن َعلى أَْبصارِِهْم خرب مقدم 
لغشاوة والتقدمي مصحح جلواز االبتداء ابلنكرة مع أن فيه مطابقة اجلملة قبله ألنه تقدم اجلزء احملكوم 

ى الثبوت حىت  دد وامسية دالة علبه فيها وهذا كذلك، ففي اآلية مجلتان خربيتان فعلية دالة على التج
كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون اجلملتني دعائيتني ليس بشيء، ويف تقدمي الفعلية إشارة إىل أن ذلك قد 
وقع وفرغ منه، ونصب املفضل وأبو حيوة وإمساعيل بن مسلم ِغشاَوة  فقيل هو على تقدير جعل كما 

 [ وقيل:23ية: َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعلى َبَصرِِه ِغشاَوًة ]اجلاث صرح به يف قوله تعاىل: َوَخَتَم َعلى مَسِْعهِ 

إنه على حذف اجلار، وقال أبو حيان: حيتمل أن يكون مصدرا من مع ى ختم ألن معناه غشي وسرت  
كأنه قيل تغشية على سبيل التأكيد فيكون حينئذ قلوهبم ومسعهم وأبصارهم خمتوما عليها مغشاة، وقيل 

فعول ختم والظروف أحوال أي ختم غشاوة كائنة على هذه األمور لئال يتصرف هبا حيتمل أن يكون م
ابلرفع واإلزالة، ويف كل ما ال خيفى، فقراءة الرفع أوىل، وقرىء أيضا بضم الغني ورفعه، وبفتح الغني 

ابلفتح  «غشية»مرفوعا وبفتحها مرفوعا ومنصواب، و  -بكسر املعجمة -« غشوة»ونصبه، وقرىء 
بفتح املهملة والرفع، وجوز فيه الكسر والنصب من الغشا ابلفتح والقصر وهو الرؤية « غشاوة»و  والرفع

هنارا ال ليال، واملع ى أهنم يبصرون إبصار غفلة ال إبصار عربة أو أهنم ال يرون آايت هللا تعاىل يف ظلمات  
عاىل: كذا عمي قال ت  كفرهم ولو زالت أبصروها، وقال الراغب: العشا ظلمة تعرض للعني، وعشي عن

[ فاملع ى حينئذ ظاهر والتنوين لإلشارة إىل نوع من األغطية 36َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّمْحِن ]الزخرف: 
غري ما يتعارفه الناس وحيتمل أن يكون للتعظيم أي غشاوة أي غشاوة، وصرح بعضهم حبمله على 

َبْت رُ النوعية والتعظيم معا كما محل على التكثري والتعظ [ 4ُسل  ]فاطر: يم معا يف قوله تعاىل: فـََقْد ُكذِ 
نْيا ِخْزي    والالم يف هَلُْم لالستحقاق كما يف هَلُْم يف الدُّ

[ ويف املغين: الم االستحقاق هي الواقعة بني مع ى وذات وهنا كذلك إال 41، املائدة: 114]البقرة: 
[ 2ولو أخر جاز ك َأَجل  ُمَسمًّى ِعْنَدُه ]اإلنعام:  أنه قدم اخلرب استحساان ألن املبتدأ نكرة موصوفة

( وكون 1) -فال يعذب عذاهبم أحد وال يوثق واثقهم أحد -وجيوز كما قيل أن يكون تقدميه للتخصي 
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الالم للنفع واستعملت هنا للتهكم مما ال وجه له ألهنا إمنا تقع له يف مقابلة َعلى يف الدعاء وما يقاربه 
ممن يوثق به هنا وال يقال عليهم العذاب، والظاهر أن اجلملة مساقة لبيان إصرارهم أن  ومل يقل به أحد

مشاعرهم ختمت وأن الشقوة عليهم ختمت، وهي معطوفة على ما قبلها وليست استئنافا وال حاال، 
واجلامع أن ما سبق بيان حاهلم وهذا بيان ما يستحقون،  -على الذين كفروا -وقال السالكويت: عطف

على خرب إن واجلامع الشركة يف املسند إليه مع تناسب مفهوم السندين، وجعل ذلك لدفع ما يتوهم  أو
 عدم استحقاقهم العذاب على كفرهم ألنه خبتم هللا تعاىل وتغشيته ليس بوجيه كما ال خيفى.

بته أي ذوالعذاب يف األصل االستمرار مث اتسع فيه فسمي به كل استمرار أمل، واشتقوا منه فقالوا: ع
رس إذا أن أصله املنع يقال عذب الف -وإليه مال كثري -داومت عليه األمل قاله أبو حيان، وعن اخلليل

امتنع عن العلف، ومنه العذب ملنعه من العطش مث توسع فأطلق على كل مؤمل شاق مطلقا وإن مل يكن 
يل: العقاب ما جيازى به كما مانعا ورادعا وهلذا كان أعم من النكال ألنه ما كان رادعا كالعقاب، وق

 يف اآلخرة، ومشل البيان عذاب األطفال والبهائم

__________ 

 (1)( قاله هباء الدين الغافقي اهـ منه.." 1)
")أل( فيها للحضور عند بعض، وزائدة عند آخرين، وبنيت لتضمنها مع ى اإلشارة أو لتضمنها  .298

وانتظارهم  االستفهام التقريري إشارة إىل استبطائهوقرىء الن ابملد على  -كسحر  -التعريفية -أل -مع ى
 له.

َفَذحَبُوها أي  وإثباهتا« قالوا»وقرأ انفع حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها على الالم وعنه روايتان حذف واو 
فطلبوا هذه البقرة اجلامعة لألوصاف السابقة وحصلوها َفَذحَبُوها فالفاء فصيحة عاطفة على حمذوف إذ 

ذبح على جمرد األمر ابلذبح، وبيان صفتها وحذف لداللة الذبح عليه، وحتصيلها كان ال يرتتب ال
  -ابشرتائها من الشاب البار أببويه كما تظافرت عليه أقوال أكثر املفسرين والقصة مشهورة، وقيل:

  و قول هابوه -كانت وحشية فأخذوها، وقيل: مل تكن من بقر الدنيا بل أنزهلا هللا تعاىل من السماء
إىل ختوم األرض، قيل: ووجه احلكمة يف جعل البقرة آلة دون غريها من البهائم أهنم كانوا يعبدون البقر 

[ مث بعد ما اتبوا 93والعجاجيل وحبب ذلك يف قلوهبم، لقوله تعاىل: َوأُْشرِبُوا يف قـُُلوهِبُِم اْلِعْجَل ]البقرة: 
 كون حقيقة لتوبتهم، وقيل:أراد هللا تعاىل أن ميتحنهم بذبح ما حبب إليهم لي

ولعله ألطف وأوىل إن احلكمة يف هذا األمر إظهار توبيخهم يف عبادة العجل أبنكم كيف عبدمت ما هو 
يف صورة البقرة مع أن الطبع ال يقبل أن خيلق هللا تعاىل فيه خاصية حييا هبا ميت مبعجزة نيب؟! وكيف 
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مليت ن قول هللا سبحانه: إنه حييا بضرب حلمة منه اقبلتم قول السامري إنه إهلكم وها أنتم ال تقبلو 
 -وما كادوا يذحبون -سبحان هللا تعاىل؟ هذا اخلرق العظيم َوما كاُدوا يـَْفَعُلوَن ك ى على الذبح ابلفعل أي

واحتمال أن يكون املراد َوما كاُدوا يـَْفَعُلوَن ما أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على امليت بعيد، 
ضوعة لدنو اخلرب حصوال وال يكون خربها يف املشهور إال مضارعا داال على احلال لتأكيد مو  -وكاد

قارب ومل  -زيد خيرج كاد  -القرب، واختلف فيها فقيل: هي يف اإلثبات نفي ويف النفي إثبات، فمع ى
اله ق خيرج وهو فاسد ألن معناها مقاربة اخلروج، وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن املدلول ولو صح ما

يف ، وقيل: هي يف اإلثبات إثبات ويف النفي املاضي إثبات و ومل يقل به أحدلكان قارب وحنوه كذلك 
املستقبل على قياس األفعال. ومتسك القائل هبذه اآلية ألنه لو كان مع ى َوما كاُدوا هنا نفيا للفعل عنهم 

النفي كسائر ق إهنا يف اإلثبات و لناقض قوله تعاىل: َفَذحَبُوها حيث دل على ثبوت الفعل هلم واحل
 األفعال، فمثبتها إلثبات القرب، ومنفيها لنفيه، والنفي واإلثبات يف اآلية حمموالن على اختالف الوقتني
أو االعتبارين فال تناقض إذ من شرطه احتاد الزمان واالعتبار، واملع ى أهنم ما قاربوا ذحبها حىت انقطعت 

ذحبوها ائتمارا َوما كاُدوا من الذبح خوفا من الفضيحة أو استثقاال لعلو تعلالهتم فذحبوا كامللجأ أو ف
مثنها حيث روي أهنم اشرتوها مبلء جلدها ذهبا، وكانت البقرة إذ ذاك بثالثة داننري، واستشكل القول 
ابختالف الوقتني أبن اجلملة حال من فاعل َفَذحَبُوها فيجب مقارنة مضموهنا ملضمون العامل، واجلواب 

كما   -نفيالتقربه من احلال وإن كان م -بقد -أبهنم صرحوا أبنه قد يقيد ابملاضي فإن كان مثبتا قرن
مل يقرن هبا ألن األصل استمرار النفي فيفيد املقاربة ال جيدي نفعا ألن عدم مقاربة الفعل ال يتصور  -هنا

عسر الفعل يـَْفَعُلوَن كناية عن ت مقارنتها له، وهلذا عول بعض املتأخرين يف اجلواب على أن َوما كاُدوا
 -كد زيد يفعلمل ي -وثقله عليهم وهو مستمر ابق، وقد صرح يف شرح التسهيل أنه قد يقول القائل

ومراده أنه فعل بعسر ال بسهولة وهو خالف الظاهر الذي وضع له اللفظ فافهم َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفسًا أي 
ىل طبني لوجوده فيهم على طريقة العرب يف نسبة األشياء إشخصا أو ذا نفس، ونسبة القتل إىل املخا

در إنه ال حيسن إسناد فعل أو قول ص -القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو ميدح، وقول بعضهم:
غري مسلم، نعم ال بد إلسناده إىل  -عن البعض إىل الكل إال إذا صدر عنه مبظاهرهتم أو رضا منهم

هنا اإلشارة إىل أن الكل حبيث ال يبعد صدور القتل منهم ملزيد حرصهم الكل من نكتة ما، ولعلها 
 (1)وكثرة طمعهم وعظم جرأهتم.." 

"وأما على القول بعدم االشرتاط فألن اهلبوط واخلشية على تقدير خلق العقل واحلياة ال يصح  .299
لوهبم إمنا أبن ق واالعرتاض -وهو املناسب للمقام -أن يكون بياان لكون احلجارة يف نفسها أقل قسوة
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متتنع عن االنقياد ألمر التكليف بطريق القصد واالختيار وال متتنع عما يراد هبا على طريق القسر واإلجلاء  
كما يف احلجارة وعلى هذا ال يتم ما ذكر، فاألوىل احلمل على احلقيقة أجيب عنه أبن املراد أن قلوهبم 

لتأثر الذي وخلقت ألجله خبالف قلوهبم فإهنا تنبو عن ا أقسى من احلجارة لقبوهلا التأثر الذي يليق هبا
يليق هبا وخلقت له، واجلواب أبن ما رأوه من اآلايت مما يقسر القلب ويلجئه فلما مل تتأثر قلوهبم عن 
القاسرات الكثرية ويتأثر احلجر من قاسر واحد تكون قلوهبم َأَشدُّ َقْسَوًة ال خيلو عن نظر ألنه إن أريد 

الغة يف الداللة على الصدق فال ينفع، وإن أريد به حقيقة اإلجلاء فممنوع، وإال ملا ختلف عنها بذلك املب
مث الظاهر على  -ومل يقل به أحد -التأثر وملا استحق من آمن بعد رؤيتها الثواب لكونه إمياان اضطراراي

 -الالم -لة ويلزمهاففة من الثقيهذا تعلق خشية هللا ابألفعال الثالثة السابقة وقرىء َوِإنَّ على أهنا املخ
أن ِإنَّ إن وليها  مبع ى إال، وزعم الكسائي -والالم -الفارقة بينها وبني النافية، والفراء يقول: أهنا النافية

وقرأ مالك  -دق -اسم كانت املخففة، وإن فعل كانت النافية، وقطرب إهنا إن وليها فعل كانت مبع ى
 ابلضم.. -« يهب »و « يتشقق»واألعمش مضارع انفجر « ينفجر»بن دينار 

م َوَما اَّللَُّ بِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن وعيد على ما ذكر كأنه قيل: إن هللا تعاىل لباملرصاد هلؤالء القاسية قلوهب
ابلياء  - «يعملون»حافظ ألعماهلم حم  هلا، فهو جمازيهم هبا يف الدنيا واآلخرة، وقرأ ابن كثري 

ابلتاء  - ما بعده من قوله سبحانه َأْن يـُْؤِمُنوا وَيْسَمُعوَن وفريق منهم، وقرأ الباقونضما إىل -التحتانية
ن يكون ملناسبة َوِإْذ قـَتَـْلُتْم فَادَّارَْأمُتْ وتكتمون إخل وقيل: ضما إىل قوله تعاىل: أَفـََتْطَمُعوَن أب -الفوقانية

 (1)يهود.." د املؤمنني تذييال لبيان قبائح الاخلطاب فيه للمؤمنني وعدهلم، ويبعده أنه ال وجه لذكر وع
لُّوا مفعول تـُوَ « أينما»وجو ز أن تكون  -فال حاجة إىل القول ابختصاص اجملموع -"ضرورة .300

ى ما روي عن بناء عل -توجهوا، مبع ى أي جهة توجهوا« أينما»مبع ى اجلهة، فقد شاع يف االستعمال 
( والتطوع على الراحلة، وعلى ما 1زلت يف صالة املسافر )أن اآلية ن -ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما

جلنوب يف غزوة كانت فيها معهم، فصلوا إىل ا -القبلة -روي عن جابر أهنا نزلت يف قوم عميت عليهم
كما يف الوجه « أينما»أن تكون  -على هاتني الروايتني -والشمال، فلما أصبحوا تبني خطؤهم، وحيتمل

واقتصر  ألن حذف املفعول به يفيد العموم، -تولية - ى يف أي مكان فعلتم أياألول أيضا، ويكون املع
خ من أهل العربية، ومن الناس من قال: اآلية توطئة لنس مل يقل به أحدعليه بعضهم مدعيا أن ما تقدم 

القبلة، وتنزيه للمعبود أن يكون يف حني وجهة، وإال لكانت أحق ابالستقبال، وهي حممولة على العموم 
ط أي جهة، وابلوجه الذات. ووجه االرتبا« أينما»غري خمتصة حبال السفر أو حال التحري، واملراد ب 

عرتاض، على سبيل اال -القبلة -سابقا أورد بعدها تقريبا حكم -املساجد -حينئذ أنه ملا جرى ذكر
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َ واِسع  أي حمي  ابألشي  -محة، فلهذااء ملكا أو ر وادعى بعضهم أن هذا أصح األقوال، وفيه أتمل ِإنَّ اَّللَّ
ومل يضيق عليكم َعِليم  مبصاحل العباد وأعماهلم يف األماكن، واجلملة على األول  -القبلة -عليكم -وسع

ن الغريب تذييل جملموع َوَّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب إخل وعلى الثاين تذييل لقوله سبحانه فَأَيـَْنما تـَُولُّوا إخل، وم
وجعل اخلطاب املتقدم هلم أيضا، فيؤول املع ى إىل أنه ال  -. ملن منع مساجد هللاجعل ذلك هتديدا.

مهرب من هللا تعاىل ملن طغى، وال مفر ملن بغى، ألن فلك سلطانه حدد اجلهات، وسلطان علمه 
 أحاط ابألفالك الدائرات.

 أين املفر وال مفر هلارب ... وله البسيطان الثرى واملاء

املشرق عبارة عن عامل النور والظهور وهو جنة النصارى وقبلتهم ابحلقيقة ابطنه،  ومن ابب اإلشارة أن
واملغرب عامل األسرار واخلفاء وهو جنة اليهود وقبلتهم ابحلقيقة ابطنه، أو املشرق عبارة عن إشراقه 
ن عسبحانه على القلوب بظهور أنواره فيها والتجلي هلا بصفة مجاله حالة الشهود، واملغرب عبارة 

الغروب بتسرته واحتجابه واختفائه بصفة جالله حالة البقاء بعد الفناء وهلل تعاىل كل ذلك فأي جهة 
يتوجه املرء من الظاهر والباطن فـََثمَّ َوْجهُ اَّللَِّ املتحلي جبميع الصفات املتجلي مبا شاء منزها عن اجلهات 

 وقد قال قائل القوم:

 أنت عددت املرااي تعدداوما الوجه إال واحد غري أنه ... إذا 

َ واِسع  ال خيرج شيء عن إحاطته َعِليم  فال خيفى عليه شيء من أحوال خليقته ومظاهر صفته.  ِإنَّ اَّللَّ

ران حني قالوا اْلَمِسيُح ويف نصارى جن -قالوا عزيز ابن هللا -َوقاُلوا اختَََّذ اَّللَُّ َوَلداً نزلت يف اليهود حيث
لنصارى واليهود فالضمري ملا سبق ذكره من ا -املالئكة بنات هللا -العرب حيث قالوا اْبُن اَّللَِّ ويف مشركي

واملشركني الذين ال يعلمون، وعطفه على قاَلِت اْليَـُهوُد وقال أبو البقاء على َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة وجوز 
تقدير شائية وخربية. والدون لفظه لالختالف إن -من أظلم -أن يكون عطفا على منع أو على مفهوم

ظلموا ظلما شديدا ابملنع، وقالوا: وإن جعل من عطف القصة على القصة مل حيتج إىل أتويل، واالستئناف 
حينئذ بياين كأنه قيل بعد ما عدد من قبائحهم هل انقطع خي  إسهاهبم يف االفرتاء على هللا تعاىل أم 

تعدى إال إما مبع ى الصنع والعمل فال ي -فظع، واالختاذامتد؟ فقيل: بل امتد فإهنم قالوا ما هو أشنع وأ
إىل واحد. وإما مبع ى التصيري، واملفعول األول حمذوف أي صري بعض خملوقاته ولدا، وقرأ ابن عباس، 

 بغري واو على االستئناف أو -قالوا -وابن عامر. وغريمها

__________ 

 (1)." ( ابملع ى اللغوي أي اخلارج عن العمران اهـ منه.1)
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"إىل معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما محلته األنثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ مع ى  .301
وأحسن لفظا من جعله من املفعول أعين احملمول واملوضوع ألن املفعول حمذوف مرتوك كما صرح به 

 ِمْن رُ الزخمشري يف حم السجدة، وجعله حاال من احلمل والوضع أنفسهما خالف الظاهر َوما يـَُعمَّ 
ُمَعمٍَّر أي من أحد أي وما ميد يف عمر أحد ومسي معمرا ابعتبار األول حنو ِإين ِ أَراين َأْعِصُر سَمْراً 

[ ومن قتل قتيال على ما ذكر غري واحد وهذا لئال يلزم حتصيل احلاصل، وجوز أن يقال 36]يوسف: 
ِمْن ُعُمرِِه  ة للحمل على املاضي َوال يـُنـَْق ُ ألن يـَُعمَُّر مضارع فيقتضي أن ال يكون معمرا بعد وال ضرور 

الضمري عائد على معمر آخر نظري ما قال ابن مالك يف عندي درهم ونصفه أي نصف درهم اخر، 
وال يضر يف ذلك احتمال أن يكون املراد مثل نصفه ألنه مثال وهو استخدام أو شبيه به وإىل ذلك 

عاىل: وفسروا املعمر ابملزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تذهب الفراء وبعض النحويني ولعله األظهر، 
َوال يـُنـَْقُ  إخل وهو الذي دعاهم إىل إرجاع الضمري إىل نظري املذكور دون عينه ضرورة أنه ال يكون 
املزيد يف عمره منقوصا من عمره، وقيل عليه: هب أن مرجع الضمري معمر آخر أليس قد نسب النق  

وقد قلتم إنه املزاد عمره. أجيب أبن األصل وما يعمر من أحد فسمي معمرا ابعتبار  يف العمر إىل معمر
ما يؤول إليه وعاد الضمري ابعتبار األصل احملول عنه فمال ذلك وال ينق  من عمر أحد أي وال جيعل 

 من ابتداء األمر انقصا فهو نظري قوهلم ضيق فم الركية، وقال آخرون:

ألول بعينه واملعمر هو الذي جعل هللا تعاىل له عمرا طال أو قصر، وال مانع الضمري عائد على املعمر ا
أن يكون املعمر ومن ينق  من عمره شخصا واحدا واملراد بنق  عمره ما مير منه وينقضي مثال يكتب 
عمره مائة سنة مث يكتب حتته مضى يوم مضى يومان وهكذا حىت أييت إخل وروي هذا عن ابن عباس 

 أيب مالك وحسان بن عطية والسدي، وقيل مبعناه:وابن جبري و 

 حياتك أنفاس تعد فكلما ... مضى نفس منها انتقصت به جزءا

وقيل الزايدة والنق  يف عمر واحد ابعتبار أسباب خمتلفة أثبتت يف اللوح كما ورد يف اخلرب الصدقة تزيد 
 وينق  من عمره إذا مل يعمله، يف العمر فيجوز أن يكون أحد معمرا أي مزادا يف عمره إذا عمل عمال

 وهذا ال يلزم منه تغيري التقدير ألنه يف تقديره تعاىل معلق أيضا وإن كان ما يف علمه تعاىل األزيل وقضائه
 املربم ال يعرتيه حمو على ما عرف عن السلف ولذا جاز الدعاء بطول العمر.

طية: ر أجله، ويعلم من هذا أن قول ابن عوقال كعب: لو أن عمر رضي هللا تعاىل عنه دعا هللا تعاىل أخ
هذا قول ضعيف مردود يقتضي القول ابألجلني كما ذهبت إليه املعتزلة ليس بشيء، ومن العجيب قول 
ابن كمال: النظر الدقيق حيكم بصحة أن املعمر أي الذي قدر له عمر طويل جيوز أن يبلغ ذلك العمر 

ن املقدر لى الثاين ومع ذلك ال يلزم التغيري يف التقدير ألوأن ال يبلغ فيزيد عمره على األول وينق  ع
يف كل شخ  هو األنفاس املعدودة ال األايم احملدودة واألعوام املمدودة مث قال: فإهنم هذا السر 
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 العجيب وكتب يف اهلامش حىت ينكشف لك سر اختيار حبس النفس ويتضح وجه صحة

 «لة تعمران الداير وتزيدان يف األعمارإن الصدقة والص»قوله عليه الصالة والسالم: 
 اهـ.

اهلنود مع أنه  غري بعض جهلة ومل يقل به أحدوتعقبه الشهاب اخلفاجي أبنه مما ال يعول عليه عاقل 
 خمالف ملا

ورد يف احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائي وابن أيب شيبة وأبو الشيخ عن عبد هللا بن 
  عليه وسلم ألم حبيبة وقد قالت: اللهم امتعين بزوجي النيب صل ى هللامسعود من قول النيب صل ى هللا

 عليه وسلم وأبيب أيب سفيان وأبخي معاوية، سألت هللا تعاىل آلجال مضروبة وأايم معدودة احلديث

 وأطال اجلليب يف رده وهو غين عنه اهـ.

خر وال ري ما قدر أوال بتقدير آوقال بعضهم: جيوز أن ال يبلغ من قدر له عمر طويل ما قدر له أبن يغ
 (1)حجر على." 

"أعظم من العربة مبجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنني واحلساب، وأما ما ذكر عن إبراهيم  .302
عليه السالم من أنه متسك بعلم النجوم حني قال ِإين ِ َسِقيم  فسقيم جدا وقد مسعت ما قيل يف اآلية، 

وشيخ األنبياء وخليل رب األرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم وال ينبغي أن يظن إبمام احلنفاء 
وأيخذ منه أحكام احلوادث ولو فتح هذا الباب على األنبياء عليهم السالم الحتمل أن يكون مجيع 
أخبارهم عن املستقبالت من أوضاع النجوم ال من الوحي وهو كما ترى، وأما االستدالل بقوله تعاىل 

[ وإن املراد به كرب القدر والشرف ألكرب 57اواِت َواأْلَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس ]غافر: خَلَْلُق السَّم
 اجلثة ففي غاية الفساد فإن املراد من اخللق هاهنا الفعل ال املفعول، واآلية للداللة على املعاد.

، عيدكم بعد املوتأي إن الذي خلق السماوات واألرض وخلقهما أكرب من خلقكم كيف يعجزه أن ي
[ وأين 81ونظريها قوله تعاىل أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض ِبقاِدٍر َعلى َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهْم ]يس: 

هذا من حبث أحكام النجوم وأتثرياهتا، ومثل هذا االستدالل بقوله تعاىل َويـَتَـَفكَُّروَن يف َخْلِق السَّماواِت 
[ فإن خلق السماوات واألرض من أعظم األدلة 191َربَّنا ما َخَلْقَت هذا ابِطاًل ]آل عمران:  َواأْلَْرضِ 

على وجود فاطرمها وكمال قدرته وحكمته وعلمه وانفراده ابلربوبية ومن سوى بينهما وبني البقة فقد  
رب األمثال ضكابر، ولذا ترى األشياء الضعيفة كالبعوضة والذابب والعنكبوت إمنا تذكر يف سياق 

مبالغة يف االحتقار والضعف وال تذكر يف سياق االستدالل على عظمة ذي اجلالل جل شأنه، على 
أن اآلية لو دلت على أن للكواكب أتثريا لدلت على أن لألرض أتثريا أيضا كالكواكب وهم مل يقولوا 
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 داللة السماوات واألرضبه، وما ذكره بعد من أن داللة حصول احلياة يف أبدان احليواانت أقوى من 
نَـُهما  إىل آخر ما قال يف حيز املنع، ونظري ذلك االستدالل بقوله تعاىل َوما َخَلْقَنا السَّماءَ َواأْلَْرَض َوما بـَيـْ

[ فإنه ال يدل أيضا على أن للكواكب أتثريا، وغاية ما تدل عليه هذه اآلية ونظائرها 27ابِطاًل ]ص: 
مصاحل وليست ابطلة أي خالية عن ذلك، وحنن نقول مبا تدل عليه أن تلك املخلوقات فيها حكم و 

ولكن ال نقول أبن تلك احلكم هي اإلسعاد واإلشقاء وهبة األعمار واألرزاق إىل غري ذلك مما يزعمه 
املنجمون بل هي اآلاثر الظاهرة يف عامل الطبيعة على ما مسعت وحنوها كالداللة على وجود الصانع وكثري 

شأنه اليت ينكرها الكفرة وال مانع من أن يقال خلق هللا تعاىل كذا لتظهر داللته على   من صفاته جل
كذا، وال تتعني العبارة اليت ذكرها على أنه ال أبس هبا عند تدقيق النظر، ولعل ما قاله من فروع كون 

لتمام، وأما ااملاهيات غري جمعولة والكالم فيه شهري، وأما ما ذكره عن عمر بن اخليام فهو على طرف 
ن املفسرين سلفهم م فلم يقل به أحدما ذكره يف حماجة إبراهيم عليه السالم وتقرير املناظرة على ما قرره 

وخلفهم بل قد يقطع أبنه مل خيطر بقلب املشرك الناظر وما هو إال تفسري ابلرأي والتشهي نعوذ ابهلل 
ند الة والسالم عن استقبال الشمس والقمر عتعاىل من ذلك، وأما استدالله مبا روي من هنيه عليه الص

قضاء احلاجة فبعيد عن حاجته بل ال داللة للنهي املذكور على أتثري الكواكب الذي يزعمونه وإال لدل 
( قد ذكر أن 1النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء احلاجة على أن هلا أتثريا، على أن بعض األجل ة )

  صل ى هللا عليه وسلم كلمة واحدة ال إبسناد صحيح وال ضعيفذلك النهي مل ينقل فيه عن رسول هللا
وال متصل وال مرسل وإمنا قال بعض الفقهاء يف آداب التخلي وال يستقبل الشمس والقمر فقيل ألن 

 ذلك أبلغ يف التسرت، وقيل: ألن نورمها من نوره تعاىل، وقيل: ألن اسم هللا تعاىل مكتوب عليهما.

ث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصالة والسالم ما قال فصحيح وأما ما ذكر من حدي
لكن ال يدل على ما يزعمه املنجمون، وصدر احلديث يدل على أن الشمس والقمر آيتان وليسا بربني 

 وال إهلني ففيه إشارة إىل

__________ 

 (1)( هو ابن القيم اه منه.." 1)
هاء إليه، فإن اخلروج ملا جعله هللا تعاىل غاية كان كذلك "ليس هلم أن يقطعوا أمرا دون االنت .303

 يه بقوله:غريه، واعرتض عل مل يقل به أحديف الواقع، وإىل هذا ذهب الزخمشري، وتوهم ابن مالك أنه 

 عينت ليلة فما زلت حىت ... نصفها راجيا فعدت يؤوسا

ن مع ى ال يرد مثله نقضا مدفوع أبوأجيب أبنه على تسليم أنه من كالم من يعتد به مع أنه اندر شاذ 
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عينت ليلة عينت وقتا للزايرة وزايرة األحباب يتعارف فيها أن تقع يف أول الليل فقوله: حىت نصفها 
بيان لغاية الوقت املتعارف للزايرة الذي هو أول الليل والنصف مالق له، وهو أوىل من قول ابن هشام 

  يقل: فما زلت يف تلك الليلة حىت نصفها وإن كان املع ىيف املغين: إن هذا ليس حمل االشرتاط إذ مل
عليه، وحاصله أن االشرتاط خمصوص فيما إذا صرح بذي الغاية إذ ال دليل على هذا التخصي ، 
وخفاء عدم االكتفاء بتقدمي ليلة يف صدر البيت. نعم ما ذكر من أصله ال خيلو عن كالم كما يشري إليه  

األظهر: إنه أوثر حىت خترج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب  كالم صاحب الكشف، ولذا قال
اإلظهار يف إىل مع أن حىت أظهر داللة على الغاية املناسبة للحكم وختالف ما بعدها وما قبلها وهلذا 
جاءت للتعليل دون إىل، ويف قوله تعاىل: ِإلَْيِهْم إشعار أبنه عليه الصالة والسالم لو خرج ال ألجلهم 

َرِحيم   ربوا حىت يفاحتهم ابلكالم أو يتوجه إليهم فليس زائدا بل قيد ال بد منه َواَّللَُّ َغُفور  ينبغي أن يص
وله بليغ املغفرة والرمحة فلذا اقتصر سبحانه على النصح والتقريع هلؤالء املسيئني األدب التاركني تعظيم رس

ته ورمحته و فلم تضق ساحة مغفر صل ى هللا عليه وسل م، وقد كان مقتضى ذلك أن يعذهبم أو يهلكهم أ
عز وجل عن هؤالء ان اتبوا وأصلحوا، ويشري إىل هذا قوله صل ى هللا عليه وسل م لألقرع بعد أن دان منه 
عليه الصالة والسالم وقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا: ما يضرك ما كان قبل هذا، ويف 

ع الرسول صل ى هللا عليه وسل م ما ال خيفى، ومن هذا وأمثاله اآلايت من الداللة على قبح سوء األدب م
تقتطف مثر األلباب وتقتبس حماسن اآلداب كما حيكى عن أيب عبيد وهو يف الفضل هو أنه قال: ما 
دققت اباب على عامل حىت خيرج يف وقت خروجه، ونقله بعضهم عن القاسم بن سالم الكويف، ورأيت 

ند عباس كان يذهب إىل أيب يف بيته ألخذ القرآن العظيم عنه فيقف ع يف بعض الكتب أن احلرب ابن
الباب وال يدق الباب عليه حىت خيرج فاستعظم ذلك أيب منه فقال له يوما: هال دققت الباب اي ابن 
عباس؟ فقال: العامل يف قومه كالنيب يف أمته وقد قال هللا تعاىل يف حق نبيه عليه الصالة والسالم: َوَلْو 

اخيي ْم َصرَبُوا َحىتَّ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلكاَن َخرْياً هَلُْم وقد رأيت هذه القصة صغريا فعملت مبوجبها مع مشَأهنَُّ 
 واحلمد هلل تعاىل على ذلك.

 اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسق  بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوا

زاعي نده وابن مردويه بسند جيد عن احلارث بن أيب ضرار اخلأخرج أمحد وابن أيب الدنيا والطرباين وابن م
قال: قدمت على رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فدعاين إىل اإلسالم فدخلت فيه وأقررت به ودعاين 
إىل الزكاة فأقررت هبا وقلت: اي رسول هللا أرجع إىل قومي فادعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة فمن 

ته وترسل إيل اي رسول هللا رسوال إلابن كذا وكذا ليأتيك مبا مجعت من الزكاة استجاب يل مجعت زكا
فلما مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ اإلابن الذي أراد رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م أن يبعث 
ة الإليه احتبس الرسول فلم أيت فظن احلارث أن قد حدث فيه سخطة من هللا تعاىل ورسوله عليه الص
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والسالم فدعا سروات قومه فقال هلم: رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م كان وقت يل وقتا يرسل إىل رسوله 
ليقبض ما كان عندان من الزكاة وليس من رسول هللا عليه الصالة والسالم اخللف وال أرى حبس رسوله 

ى هللا عليه وسل م رسول هللا صل   إال من سخطة فانطلقوا بنا أنيت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م وبعث
الوليد بن عقبة بن أيب معي  وهو أخو عثمان رضي هللا تعاىل عنه ألمه إىل احلارث ليقبض ما كان 
عنده مما مجع من الزكاة فلما أن سار الوليد إىل أن بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول هللا صل ى 

 (1)اة وأراد قتلي فضرب." هللا عليه وسل م فقال: إن احلارث منعين الزك
"معذاب لنعذبن أمجعون، فقال ابن عباس: ما لكم وهلذه اآلية إمنا أنزلت هذه اآلية يف أهل  .304

الكتاب، مث تال َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب إىل آخر اآليتني فإنه لو كان األوىل إجراء 
ة وترمجان القرآن، وأزال اإلشكال يتقييد الفرح بفرح اإلعجاب  املوصول على عمومه ألجراه حرب األم

كما فعل صاحب هذا القول وال يلزم من كالم احلرب على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب 
احلمد مبا مل يفعل ابملرة بل قصارى ما يلزم منه كالم احلرب على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب 

رة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد اآلية كما قيل وهو ال يستلزم عدم  احلمد مبا مل يفعل ابمل
كونه مفاد شيء أصال ليكون ذلك قوال بعدم احلرمة، كيف وكثري من النصوص انطق حبرمة ذلك حىت 
ْم هُ عده البعض من الكبائر؟! فليفهم وأاي  ما كان فاملوصول مفعول أول لتحسنب وقوله تعاىل: َفال حَتَْسبَـنـَّ 

أتكيد له والعرب كما قال الزجاج إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعالما أبن الذي جرى 
متصل ابألول وتوكيد له، فتقول: ال تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فال تظنه صادقا فيفيد ال 

 تظنن توكيدا وتوضيحا، والفاء زائدة كما يف قوله:

 اجزعي واملفعول الثاين يف قوله سبحانه: مبَفازٍَة ِمَن اْلَعذاِب أي متلبسنيذلك ف« فعند»فإذا هلكت 
بنجاة منه على أن املفازة مصدر ميمي مبع ى الفوز، والتاء ليست للوحدة لبناء املصدر عليه، وِمَن 

لقفر ل اْلَعذاِب متعلق به، وجوز أن تكون املفازة اسم مكان أي حمل فوز وجناة، وأن يستعار من املفازة
وحينئذ يكون من العذاب صفة له ألن اسم املكان ال يعمل وال بد من تقدير املتعلق خاصا أي منجية 

، غري صحيح ألن املفازة ليست من العذاب -أي مبفازة كائنة من العذاب -ِمَن اْلَعذاِب وتقديره عاما
اء املوحدة يف م البواعرتض أبن تقديره خاصا مع كونه خالف األصل تعسف مستغ ى عنه، وقرئ بض

الفعلني على أن اخلطاب شامل للمؤمنني أيضا، وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه 
 الصالة والسالم أو لكل من أييت منه احلسبان ومفعواله يف القراءتني كما ذكر من قبل.

ل الثاين على أن ء وضم الباء يف الفعوقرأ أبو عمرو وابن كثري ابلياء وفتح الباء يف الفعل األول، وابليا
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بعده ومفعواله حمذوفان يدل عليهما مفعوال مؤكده وفاعل مؤكده ضمري « ال حيسنب الذين»فاعل 
أنفسهم « نبحيس»فال « ال حيسنب الذين يفرحون مبا أتوا»املوصول ومفعواله ضمريهم، ومبفازة أي 

 مبَفازٍَة.

ال »حمذوفا واملفعول الثاين مذكورا أي أعين مبَفازٍَة أن  -نبلال حيس -وجيوز أن يكون املفعول األول
كون  أنفسهم فائزين، وقوله تعاىل: َفال حَتَْسبَـنـَُّهْم مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن ي« حيسنب الذين يفرحون

ى وهو مبين عل« ازةمبف»مذكورا، األول ضمريهم املتصل ابلفعل الثاين، والثاين « ال حيسنب»كال مفعويل 
جعل التأكيد هو الفعل والفاعل فق  على ما هو األنسب إذ ليس املذكور سابقا سوامها. ورد أبن فيه 

إن كان فيه حتاش من النحاة و  ومل يقل به أحداتصال ضمري املفعول بغري عامله أو فاعله املتصل بعامله 
لتدوين، هذه املسألة ابعن احلذف يف هذا الباب، وفيه نظر إذ قد صرح كثري جبواز ذلك، وقد أفردت 

وجوز أيضا أن يكون الفعل األول مسندا إىل ضمري النيب صل ى هللا عليه وسلم أو كل حاسب واملفعول 
األول املوصول، واملفعول الثاين حمذوفا لداللة مفعول الفعل الثاين عليه والفعل الثاين مسندا إىل ضمري 

 لى عدم حسبانه عليه الصالة والسالم أو عدماملوصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسباهنم ع
حسبان كل حاسب ومفعواله الضمري املنصوب ومبَفازٍَة تصدير الوعيد بنهيهم عن احلسبان املذكور على 
ما قال شيخ اإلسالم للتنبيه على بطالن آرائهم الركيكة وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمون 

 (1)أهنم ينجون مبا صنعوا من." 
قال الزخمشري: من اجلائز أن ال تكون اآلية منسوخة أبن يرتك ذكر احلد  لكونه معلوما "و  .305

ابلكتاب والسنة، ويوصي إبمساكهن يف البيوت بعد أن حيددن صيانة هلن عن مثل ما جرى عليهن 
بسبب اخلروج من البيوت والتعرض للرجال، ويكون السبيل على هذا النكاح املغين عن السفاح، وقال 

يخ أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن: إنه مل حيصل النسخ يف اآلية وال يف احلديث وذلك أن اآلية الش
تدل على أن إمساكهن يف البيوت ممدود إىل غاية أن جيعل هللا تعاىل هلن سبيال مث إن ذلك السبيل كان 

 جممال فلما

 ،« خذوا عين»قال صل ى هللا عليه وسلم: 
صار ذلك بياان ملا يف تلك اآلية ال انسخا له، وصار خمصصا لعموم آية اجللد،  إىل آخر ما يف احلديث

زانية وقد تقدم لك يف سورة البقرة ما ينفعك يف حتقيق هذا املقام فتذكره َوالَّذاِن أَيْتِياهِنا ِمْنُكْم مها الزاين وال
ؤيد ذلك كون ان مل حيصنا، ويبطريق التغليب. قاله السدي وابن زيد وابن جبري أراد هبما البكران اللذ

 عقوبتهما أخف من احلبس املخلد، وبذلك يندفع التكرار لكن يبقى حكم الزاين احملصن غري ظاهر.
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بتشديد النون وهي لغة وليس خمصوصا ابأللف كما قيل بل يكون مع الياء « واللذان»وقرأ ابن كثري 
ة تقاء الساكنني هنا على حده كما يف دابأيضا وهو عوض عن ايء الذي احملذوف إذ قياسه اللذاين وال

وشابة َفآُذومُها أي بعد استشهاد أربعة شهود عليهما ابإلتيان، وترك ذكر ذلك تعويال على ما ذكر 
 آنفا، واختلف يف اإليذاء على قولني:

ِإْن فَ فعن ابن عباس أنه ابلتعيري والضرب ابلنعال، وعن السدي وقتادة وجماهد أنه ابلتعيري والتوبيخ فق  
ُهما أي  اتاب عما فعال من الفاحشة بسبب اإليذاء كما ينبئ عنه الفاء َوَأْصَلحا أي العمل فََأْعرُِضوا َعنـْ
اصفحوا عنهما وكفوا عن أذامها ِإنَّ اَّللََّ كاَن تـَوَّاابً مبالغا يف قبول التوبة َرِحيماً واسع الرمحة، واجلملة يف 

 اب هنا للحكام، وجوز أن يكون للشهود الواقفني على فعلتهما،معرض التعليل لألمر ابإلعراض، واخلط
ويراد ابإليذاء ذمهما وتعنيفهما وهتديدمها ابلرفع إىل القضاة واجلر إىل الوالة وفتح ابب الشر عليهما، 
وابإلعراض عنهما ترك التعرض هلما بذلك، والوجه األول هو املشهور، واحلكم عليه منسوخ ابحلد 

ة النور أيضا عند احلسن وقتادة والسدي والضحاك وابن جبري وغريهم. وإىل ذلك املفروض يف سور 
ذهب البلخي واجلبائي والطربي، وقال الفراء إن هذه اآلية نسخت اآلية اليت قبلها، وهذا مما ال يتمشى 
ني تعلى القول أبن املراد ابملوصول البكران كما ال خيفى، وذهب أبو مسلم إىل أنه ال نسخ حلكم اآلي

بل اآلية األوىل يف السحاقات وهن النساء الاليت يستمتع بعضهن ببعض وحدهن احلبس، واآلية الثانية 
 يقل به مليف الالئطني وحدمها اإليذاء، وأما حكم الزانة فسيأيت يف سورة النور، وزيف هذا القول أبنه 

ذه اآلية، يتمسك أحد منهم هب، وأبن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم اختلفوا يف حكم اللوطي ومل أحد
وعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل ن  يدل على احلكم دليل على أن اآلية ليست يف ذلك، 
وأيضا جعل احلبس يف البيت عقوبة السحاق مما ال مع ى له ألنه مما ال يتوقف على اخلروج كالزان، فلو  

 ضهم ببعض ال احلبس واملنع من اخلروج،كان املراد السحاقات لكانت العقوبة هلن عدم اختالط بع
و مسلم الزانيات، وأجاب أب -ابلاليت أيتني الفاحشة -فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن املراد

هد وقد قال غري واحد: إذا جاءك التفسري عن جما -وهو من أكابر املفسرين املتقدمني -أبنه قول جماهد
، وأبن أتويل جديد يف اآلية مل يذكره املتقدمون جائز فحسبك على أنه تبني يف األصول أن استنباط

مطلوب الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك، وليس يف اآلية داللة عليه ابلنفي 
واإلثبات، ومطلق اإليذاء ال يصلح حدا وال بياان للكمية فلذا اختلفوا، وأبن املراد من إمساكهن يف 

اختاذها سجنا عليهن ومن حال املسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم متكينه البيوت حبسهن فيها و 
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من االختالط، فكان الكالم يف قوة فامنعوهن عن اختالط بعضهن ببعض على أن احلبس املذكور حد، 
 (1)وليس املقصود منه إال الزجر والتنكيل،." 

نسخ  ما ذكر إمنا يلزم منه "ومل يغسل بعد للقرب حىت دخلت الدواجن فأكلته، والقول أبن .306
ليس  -كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها  -التالوة فيجوز أن تكون التالوة منسوخة مع بقاء احلكم

بشيء ألن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه حيتاج إىل دليل وإال فاألصل أن نسخ الدال يرفع حكمه، 
ى هللا ه، مث الذي جنزم به يف حديث سهلة أنه صلوما نظر به لوال ما علم ابلسنة. واإلمجاع مل يثبت ب

تعاىل عليه وسلم مل يرد أن يشبع ساملا سمس رضعات يف سمسة أوقات متفاصالت جائعا ألن الرجل ال 
يشبعه من اللنب رطل وال رطالن فأين جتد اآلدمية يف ثديها قدر ما يشبعه هذا حمال عادة، فالظاهر أن 

اخلرب املصات، مث كيف جاز أن يباشر عورهتا بشفتيه فلعل املراد أن معدود سمس فيه إن صح أهنا من 
وإال فهو مشكل، وقد يقال: هو  -كما قال القاضي  -حتلب له شيئا مقدار سمس رضعات فيشربه

منسوخ من وجه آخر ألنه يدل على أن الرضاع يف الكرب يوجب التحرمي ألن ساملا كان إذ ذاك رجال 
ن األئمة األربعة فإن مدة الرضاع اليت يتعلق به التحرمي ثالثون شهرا عند م مل يقل به أحدوهذا مما 

اإلمام األعظم، وسنتان عند صاحبيه ومستندمها قوي جدا، وإىل ذلك ذهب األئمة الثالثة، وعن مالك: 
سنتان وشهر، ويف رواية أخرى شهران، ويف أخرى سنتان وأايم، ويف أخرى ما دام حمتاجا إىل اللنب غري 

تغن عنه، وقال زفر: ثالث سنني، نعم قال بعضهم: سمس عشرة سنة، وقال آخرون: أربعون سنة، مس
 -وهو مروي عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها -وقال داود: اإلرضاع يف الكرب حمرم أيضا، وال حد  للمدة

ا أن وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أخته
ترضعه، وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أهنن خالفن عائشة يف 

 هذا، وعمدة من رأى رأيها يف هذا الباب خرب سهلة مع أن اآلاثر الصحيحة على خالفه،

 «الرضاع إال ما كان يف حولني»فقد صح مرفوعا وموقوفا 
أن رجال سأل أاب موسى األشعري فقال: إين مصصت »حيىي بن سعيد ويف املوطأ وسنن أيب داود عن 

من امرأيت ثديها لبنا فذهب يف بطين فقال أبو موسى: ال أراها إال قد حرمت عليك فقال ابن مسعود: 
انظر ما تفيت به الرجل فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: ال رضاع إال يف حولني، 

تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم، وفيه عن ابن عمر جاء رجل إىل فقال أبو موسى: ال 
 عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه فقال:

كانت يل وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأيت إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك قد وهللا 
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 أرضعتها قال عمر:

 غر،أرجعها وأت جاريتك فإمنا الرضاعة رضاعة الص

ال »من حديث أم سلمة أنه قال صلى هللا تعاىل عليه وسلم:  -وقال حديث صحيح -وروى الرتمذي
 «حيرم من الرضاع إال فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام

 «ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم»ويف سنن أيب داود من حديث ابن مسعود يرفعه 
(1) 
 

 سها رضي هللا تعاىل عنها روت ما خيالف عملها،حىت أن عائشة نف

دخل علي  رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم وعندي رجل فقال: اي »ففي الصحيحني عنها أهنا قالت: 
 «عائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة فقال: اي عائشة انظرن من إخوانكم إمنا الرضاعة من اجملاعة

جعت  لتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على احملز، وهلذا قيل: يشبه أهنا ر واعترب مرويها دون رأيها لظهور غف
كما رجع أبو موسى ملا حتقق عندها النسخ ومحل كثري من العلماء حديث سهلة على أنه خمت  هبا 

 وبسامل، وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من اخلواص.

عاىل رة من مقامة للعالمة السيوطي رمحه هللا تهذا ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق هبذه اآلية عبا
ل وفيها خياطب الفاضل املذكور مبا نصه: ماذا صنعت ابلسؤا -الدوران الفلكي على ابن الكركي -مساها

 املهم الذي دار

__________ 

 (1)( ابلزاي والراء اهـ منه.." 1)
: األول أن ل من أربعة أوجه"ميتنع يف القدمي واحلادث أوىل، وقوهلم إن املسيح إنسان كلي ابط .307

اإلنسان الكلي ال اختصاص له جبزئي دون جزئي من الناس، وقد اتفقت النصارى أن املسيح مولود 
 -كما حكي عن بعضهم  -من مرمي عليهما السالم، وعند ذلك فإما أن يقال: إن إنسان مرمي أيضا كلي

و غريه، فإن كان عينه لزم أن يولد أو جزئي، فإن كان كليا فإما أن يكون هو عني إنسان املسيح أ
وإن كان غريه  ،ومل يقل به أحدالشيء من نفسه وهو حمال، مث يلزم أن يكون املسيح مرمي ومرمي املسيح 

فاإلنسان الكلي ما يكون عاما مشرتكا بني مجيع، وطبيعته جزء من مع ى كل إنسان، ويلزم من ذلك 
إنسان مرمي وابلعكس وذلك حمال، وإن كان إنسان  أن يكون إنسان املسيح بطبيعته جزء من مفهوم

مرمي جزئيا فمن ضرورة كون املسيح مولودا عنها أن يكون الكلي الصاحل الشرتاك الكثرة منحصرا يف 
اجلزئي الذي ال يصلح لذاته وهو ممتنع، الثاين أن النصارى جممعون على أن املسيح كان مرئيا ومشارا 
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 إليه، والكلي ليس كذلك.

ث أهنم قائلون: إن الكلمة حلت يف املسيح إما جبهة االحتاد أوال جبهة االحتاد. فلو كان املسيح الثال
إنساان كليا ملا اخت  به بعض أشخاص الناس دون البعض وملا كان املولود من مرمي خمتصا حبلول 

لالهوت والناسوت، االكلمة دون غريه ومل يقولوا به، الرابع أن امللكانية متفقون على أن القتل وقع على 
 ولو كان انسوت املسيح كليا ملا تصور وقوع اجلزئي عليه.

وأما ما ذهب إليه نسطور من أن األقانيم ثالثة، فالكالم معه يف احلصر على طرز ما تقدم، وقوله: 
ليست عني ذاته وال غري ذاته فإن أراد بذلك ما أراد به األشعري يف قوله: إن الصفات ال عني وال غري 

لفظي،  -إلطالقيف هذا ا -هو حق، وإن أراد غريه فغري مفهوم وأما تفسريه العلم ابلكلمة، فالنزاع معهف
مث ال خيلو إما أن يريد ابلكلمة الكالم النفسي أو الكالم اللساين، والكالم يف ذلك معروف وقوله: إن 

ليه عليه ريد إشراق الكلمة عالكلمة احتدت ابملسيح مبع ى أهنا أشرقت عليه ال حاصل له ألنه إما أن ي
السالم ما هو مفهوم من مثاله، وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه، أو يريد أهنا متعلقة به كتعلق 
العلم القدمي ابملعلومات، أو يريد غري ذلك فإن كان األول يلزم أن تكون الكلمة ذات شعاع، ويف جهة 

ال تكون صفة للجوهر القدمي وهو حمال،  من مطرح شعاعها، ويلزم من ذلك أن تكون جسما، وأن
وإن كان الثاين فهو حق غري أن تعلق األقنوم ابملسيح هبذا التفسري ال يكون خاصة، وإن كان الثالث 

 فال بد  من تصويره ليتكلم عليه.

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من األقانيم الثالثة إله حي انطق فهو ابطل أبدلة إبطال 
وأما من أثبت منهم هلل تعاىل صفات أخر كالقدرة واإلرادة وحنومها فقد أصاب خال أن القول  التثليث،

إبخراجها عن كوهنا من األقانيم مع أهنا مشاركة هلا يف كوهنا من الصفات حتكم حبت، والفرق الذي 
وحادث،  دمييستند إليه ابطل كما علمت وأما قوهلم: إن املسيح إنسان اتم وإله اتم، ومها جوهران: ق

فطريق رد ه من وجهني األول التعرض إلبطال كون األقنوم املتحد جبسد املسيح إهلا وذلك أبن يقال: 
إما أن يقولوا: أبن ما احتد جبسد املسيح هو إله فق  أو أن كل أقنوم إله كما ذهبت إليه امللكانية، فإن  

املسيح  تنع أيضا ملا تقدم، الثاين أنه إذا كانكان األول فهو ممتنع لعدم األولوية، وإن كان الثاين فهو مم
مشتمال على األقنوم والناسوت احلادث فإما أن يقولوا: ابالحتاد، أو حبلول األقنوم يف الناسوت، أو 
حلول الناسوت يف األقنوم، أو أنه ال حلول ألحدمها يف اآلخر، فإن كان األول فهو ابطل مبا سبق يف 

 اين فهو ابطل مبا يبطل حلول الصفة القدمية يف غري ذات هللا تعاىل، وحلولإبطال االحتاد، وإن كان الث
احلادث يف القدمي، وإن كان الثالث، فإما أن يقال: بتجاورمها واتصاهلما أوال، فإن قيل: ابألول فإما أن 
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 عيقال: ابنفصال األقنوم القدمي عن اجلوهر احلادث أو ال يقال به، فإن قيل: ابالنفصال فهو ممتن
 (1)لوجهني األول ما يدل على إبطال انتقال." 

"الصفة عن املوصوف، الثاين أنه يلزم منه قيام صفة حال جماورهتا للناسوت بنفسها وهو حمال،  .308
وإن مل يقل ابنفصال األقنوم عن اجلوهر القدمي يلزم منه أن يكون ذات اجلوهر القدمي متصلة جبسد 

مي ذلك فليس احتاد األقنوم ابلناسوت أوىل من احتاد اجلوهر القد املسيح ضرورة اتصال أقنومها به، وعند
به ومل يقولوا بذلك، وإن مل يقل بتجاورمها واتصاهلما فال مع ى لالحتاد جبسد املسيح، وليس القول 
ابالحتاد مع عدم االتصال جبسد املسيح أوىل من العكس، وأما قول من قال منهم: إن اإلله واحد، وإن 

من مرمي وإنه عبد صاحل خملوق إال أن هللا تعاىل شرفه بتسميته ابنا فهو كما يقول املوحدون، املسيح ولد 
وال خالف معهم يف غري إطالق اسم االبن، وأما قول بعض اليعقوبية: إن الكلمة انقلبت حلما ودما 

ب األقنوم انقالوصار اإلله هو املسيح فهو أظهر بطالان مما تقدم وبيانه من وجهني: األول أنه لو جاز 
حلما ودما مع اختالف حقيقتيهما جلاز انقالب املستحيل ممكنا واملمكن مستحيال والواجب ممكنا أو 

واجبا، ومل يبق ألحد وثوق بشيء من القضااي البديهية، وجلاز انقالب  -أو املمتنع -ممتنعا واملمكن
 ، والذات أقنوما، والقدمي حاداث واحلادثاجلوهر عرضا والعرض جوهرا، واللحم والدم أقنوما، واألقنوم ذاات

من العقالء، الثاين أنه لو انقلب األقنوم حلما ودما، فإما أن يكون هو عني الدم  ومل يقل به أحدقدميا، 
واللحم اللذين كاان للمسيح، أو زائدا عليه منضما إليه، واألول ظاهر الفساد، والثاين مل يقولوا به وأما 

قوله: يف البدء كانت الكلمة والكلمة عند هللا وهللا هو الكلمة، فهو مما انفرد به ما نقل عن يوحنا من 
ومل يوجد يف شيء من األانجيل، والظاهر أنه كذب، فإنه مبنزلة قول القائل: الدينار عند الصرييف 
 والصرييف هو الدينار، وال يكاد يتفوه به عاقل، وكذا قوله: إن الكلمة صارت جسدا وحلت فينا غري
مسلم الثبوت، وعلى تقدير تسليمه حيتمل التقدمي والتأخري. أي إن اجلسد الذي صار ابلتسمية كلمة 
حل فينا، وع ى بذلك اجلسد عيسى عليه السالم، وحيتمل أنه أشار بذلك إىل بطرس، كبري التالميذ 

لى ما تشهد به  عووصي املسيح، فإنه أقام بعده عليه السالم بتدبري دينه وكانت النصارى تفزع إليه 
كتبهم، فكأنه يقول: إن ذهبت الكلمة أي عيسى الذي مساه هللا تعاىل بذلك من بيننا فإهنا مل تذهب 

 حىت صارت جسدا وحل فينا، يريد أن تدبريها حاضر يف جسد بيننا وهو بطرس.

، واملراد عريبومن الناس من خرج كالمه على إسقاط مهزة اإلنكار عند إخراجه من العرباين إىل اللسان ال
أصارت وفيه بعد، ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن املسيح قال لتالميذه: إن مل أتكلوا جسدي 
وتشربوا دمي فال حياة لكم بعدي ألن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ومن أيكل جسدي 
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ق مساعها يويشرب دمي يثبت يف وأثبت فيه، فلما مسع تالميذه هذه الكلمة قالوا: ما أصعبها من يط
فرجع كثري منهم عن صحبته، فإن هذا مع قوله: إن هللا سبحانه هو الكلمة والكلمة صارت جسدا يف 
غاية اإلشكال إذ فيه أمر احلادث أبكل هللا تعاىل القدمي األزيل وشربه، واحلق أن شيئا من الكالمني مل 

 يثبت، فال نتحمل مؤنة التأويل.

اسوت فصار هو هو، فإما أن يريدوا به أن الالهوت صار عني وأما قوهلم: إن الالهوت ظهر ابلن
الناسوت كما يصرح به قوهلم: صار هو هو، فريجع إىل جتويز انقالب احلقائق وهو حمال كما علمت 
وإما أن يريدوا به أن الالهوت اتصف ابلناسوت فهو أيضا حمال ملا ثبت من امتناع حلول احلادث 

ابلالهوت وهو أيضا حمال المتناع حلول القدمي ابحلادث، وأما من ابلقدمي، أو أن الناسوت اتصف 
قال منهم: أبن جوهر اإلله القدمي وجوهر اإلنسان احملدث تركبا وصارا جوهرا واحدا هو املسيح فباطل 
من وجهني: األول ما ذكر من إبطال االحتاد، الثاين أنه ليس جعل الناسوت الهوات برتكبه مع الالهوت 

ل الالهوت انسوات من جهة تركبه مع الناسوت ومل يقولوا به، وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت أوىل من جع
يف النار فال نسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار جماورا جلوهر النار، وغايته أن بعض صفات جوهر 

 (1)." الفحمة وأعراضها بطلت مبجاورة جوهر النار، أما إن جوهر أحدمها صار جوهر اآلخر فال.
 "بشريعة أخرى مل يكن ذلك االختصاص. .309

وأجاب العالمة التفتازاين بعد تسليم داللة الالم على االختصاص احلصري مبنع املالزمة جلواز أن نكون 
متعبدين بشريعة من قبلنا مع زايدة خصوصيات يف ديننا هبا يكون احلصر، ملا ذكر مع تقدم االختصاص، 

د عون تعلق، وأيضا اخلصوصيات املذكورة ال تنايف تعبدان ألن القائلني به يوفيه أنه ال حاجة يف إفادة امل
احملققون  على اإلطالق، ولذا مجع مل يقل به أحدأنه فيما مل يعلم نسخه وخمالفة ديننا له ال مطلقا إذ 

 ِمَن مْ بني أضراب هذه اآلية الدالة على اختالف الشرائع، وبني ما خيالفها حنو قوله تعاىل: َشرََع َلكُ 
يِن ما َوصَّى بِِه نُوحًا ]الشورى:  [ إخل، وقوله تعاىل: أُولِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ فَِبُهداُهُم اقْـَتِدْه 13الدِ 

[ أبن كل آية دلت على عدم االختالف حممولة على أصول الدين وحنوها، والتحقيق يف 90]األنعام: 
اقية من حيث إهنا أحكام شرعتنا ال من حيث إهنا شرعة هذا املقام أان متعبدون أبحكام الشرائع الب

لألولني َوَلْو شاَء اَّللَُّ جَلََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة أي مجاعة متفقة على دين واحد يف مجيع األعصار، أو ذي 
ملة واحدة من غري اختالف بينكم يف وقت من األوقات يف شيء من األحكام الدينية وال نسخ وال 

ليه، ومفعول شاَء حمذوف تعويال على داللة اجلزاء ع -ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قاله -حتويل
أي لو شاء هللا تعاىل أن جيعلكم أمة واحدة جلعلكم إخل، وقيل: املع ى ولو شاء هللا تعاىل اجتماعكم 
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لو شاء  على اإلسالم ألجربكم عليه، وروي عن احلسن حنو ذلك، وقال احلسني بن علي املغريب: املع ى
ُلوَُكْم مت علق هللا تعاىل مل يبعث إليكم نبيا فتكونون متعبدين مبا يف العقل وتكونون أمة واحدة َولِكْن لِيَـبـْ

مبحذوف يستدعيه النظام أي ولكن مل يشأ ذلك اجلعل بل شاء غريه ليعاملكم سبحانه معاملة من 
 يبتليكم.

عتقدين قتضيها كل عصر هل تعملون هبا مذعنني هلا ميف ما آاتُكْم من الشرائع املختلفة حلكم إهلية ي
أن يف اختالفها ما يعود نفعه لكم يف معاشكم ومعادكم، أو تزيغون عنها وتبتغون اهلوى وتشرتون 

اتضح أن مدار عدم املشيئة املذكورة ليس جمرد  -كما قال شيخ اإلسالم  -الضاللة ابهلدى، وهبذا
إليه من انطواء االختالف على ما فيه مصلحتهم معاشا ومعادا   االبتالء، بل العمدة يف ذلك ما أشري

كما ينىبء عنه قوله عز وجل: فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْياِت أي إذا كان األمر كما ذكر فسارعوا إىل ما هو خري 
 لكم يف الدارين من العقائد احلقة واألعمال الصاحلة املندرجة يف القرآن الكرمي وابتدروها انتهازا للفرصة

 وإحرازا لفضل السبق والتقدم، فالسابقون السابقون أولئك املقربون، وقوله تعاىل:

يعًا استئناف مسوق مساق التعليل الستباق اخلريات مبا فيه من الوعد والوعيد،  ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
يعاً حال من الضمري اجملرور، والعامل فيه إما املصدر املضاف املنحل إىل ف فاعل، أو ملا مل عل مبين للومجَِ

در كأنه إن اجلملة واقعة جواب سؤال مق -وفيه بعد -يسم فاعله، وإما االستقرار املقدر يف اجلار، وقيل
قيل: كيف ما يف ذلك من احلكم؟ فأجيب أبنكم سرتجعون إىل هللا تعاىل وحتشرون إىل دار اجلزاء اليت 

ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن أي فيتنكشف فيها احلقائق وتتضح احلكم فـَيـُنَـبِ ُئكُ  فعل بكم من اجلزاء الفاصل ْم مبا ُكنـْ
بني احلق والباطل ما ال يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه ختتلفون يف الدنيا من أمر الدين، 

 فاإلنباء هنا جماز عن اجملازاة ملا فيها من حتقق األمر.

نَـُهْم مبا أَنـَْزَل اَّللَُّ  ا إليك الكتاب،  َوال تـَتَِّبْع أَْهواَءُهْم عطف على الكتاب، كأنه قيل: وأنزلنَوَأِن اْحُكْم بـَيـْ
وقولنا: احكم أي األمر ابحلكم ال احلكم ألن املنزل األمر ابحلكم ال احلكم، ولئال يلزم إبطال الطلب 

 شف،ابلكلية، ولك أن تقدر األمر ابحلكم من أول األمر من دون إضمار القول كما حققه يف الك
وجوز أن يكون عطفا على احلق، ويف احملل وجهان: اجلر والنصب على اخلالف املشهور، وقيل: جيوز 

 (1)أن يكون الكالم مجلة امسية بتقدير مبتدأ." 
"أهنا البدع والشبهات فـَتَـَفرََّق ِبُكْم نصب يف جواب النهي واألصل تتفرق فحذفت إحدى  .310

ا قيل من تفرقها أايدي سبأ فهو كما ترى أبلغ من تفرقكم كم التاءين والباء للتعدية أي فتفرقكم حسب
أن ذهب به ملا فيه من الداللة على االستصحاب أبلغ من أذهبه َعْن َسِبيِلِه أي سبيل هللا تعاىل الذي 
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ال اعوجاج فيه وال حرج ملا هو دين اإلسالم، وقيل: هو اتباع الوحي واقتفاء الربهان، وفيه تنبيه على 
 عليه السالم عني سبيل هللا تعاىل،أن صراطه 

 وقد أخرج أمحد.

بيل هللا هذا س»ومجاعة عن ابن مسعود قال: خ  رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم خطا بيده مث قال 
تعاىل مستقيما مث خ  خطوطا عن ميني ذلك اخل  وعن مشاله مث قال: وهذه السبيل ليس منها سبيل 

 َوَأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه إخل،إال عليه شيطان يدعو إليه مث قرأ 

وإمنا أضيف إليه صل ى هللا عليه وسل م أوال ألن ذلك أدعى لالتباع إذ به يتضح كونه صراط هللا عز وجل 
ابرة على ذِلُكْم إشارة إىل اتباع السبيل وترك اتباع السبل َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن عقاب هللا تعاىل ابملث

فعل ما أمر به واالستمرار على الكف عما هنى عنه. قال أبو حيان: وملا كان الصراط املستقيم هو 
اجلامع للتكاليف وأمر سبحانه ابتباعه وهنى عن اتباع غريه من الطرق ختم ذلك ابلتقوى اليت هي اتقاء 

ة ملزيد دية. وكرر سبحانه الوصيالنار إذ من اتبع صراطه جنا النجاة األبدية وحصل على السعادة السرم
 التأكيد واي هلا من وصية ما أعظم شأهنا، وأوضح برهاهنا.

وأخرج الرتمذي وحسنه. وابن املنذر. والبيهقي يف الشعب وغريهم عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه 
 قال:

 عاَلْوا إىل تـَتـَُّقونَ ُقْل تَ من سره أن ينظر إىل وصية حممد عليه الصالة والسالم خبامتة فليقرأ هؤالء اآلايت 

وأخرج ابن محيد، وأبو الشيخ، واحلاكم وصححه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صل ى هللا 
فمن وىف هبن »مث تالهن  إىل آخرهن مث قال « أيكم يبايعين على هؤالء اآلايت الثالث»عليه وسل م: 

ن أخره إىل كه هللا تعاىل يف الدنيا كانت عقوبته ومفأجره على هللا تعاىل ومن انتق  منهن شيئا فأدر 
 « .اآلخرة كان أمره إىل هللا تعاىل إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه

 وأخرج أبو الشيخ عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عدي قال: مسع كعب رجال يقرأ ُقْل تَعاَلْوا أَْتُل إخل فقال:

م ة بسم هللا الرمحن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكوالذي نفس كعب بيده إهنا ألول آية يف التورا
عليكم إىل آخر اآلايت، وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما هذه آايت حمكمات مل ينسخهن شيء 
من مجيع الكتب وهن حمرمات على بين آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل هبن دخل اجلنة ومن تركهن 

 دخل النار.

 ه َأالَّ ُتْشرُِكوا حيتمل أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية قال العالمة الثاين: ويفهذا وأن يف قوله سبحان
االحتمالني إشكال فإهنا إن جعلت مصدرية كانت بياان للمحرم بدال من ما أو عائده احملذوف. وظاهر 

خلربي ا أن احملرم هو اإلشراك ال نفيه وأن األوامر بعد معطوفة على ال تشركوا وفيه عطف الطليب على
وجعل الواجب املأمور به حمرما فاحتيج إىل تكلف كجعل ال مزيدة وعطف األوامر على احملرمات ابعتبار 
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حرمة أضدادها وتضمني اخلرب مع ى الطلب، وأما جعل ال انهية واقعة موقع الصلة املصدرية كما جوزه 
مل لناهية مما ه هنا ألن زايدة ال اسيبويه إذ عمل اجلازم يف الفعل والناصب يف ال معه فمما ال سبيل إلي

ومل يرد يف كالم وإن جعلت أن مفسرة وال انهية والنواهي بيان لتالوة احملرمات توجه  يقل به أحد
إشكاالن، أحدمها عطف َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا على َأالَّ ُتْشرُِكوا مع أنه ال مع ى لعطفه على أن 

 األوامر املذكورة فإهنا ال تصلح بياان لتالوة احملرمات بل الواجبات،املفسرة مع الفعل. واثنيهما عطف 
واختار الزخمشري كوهنا مفسرة وعطف األوامر ألهنا مع ى نواه، وال سبيل حينئذ جلعلها مصدرية موصولة 

 ابلنهي ملا علمت.

 (1)ُكوا بل." ُتْشِر  وأجاب عن اإلشكال األول أبن قوله سبحانه: َوَأنَّ هذا ِصراِطي ليس عطفا على َأالَّ 
"ألنفسكم، وأضاف الزايدة إىل نفسه من حيث إنه مقتض ألقواهلم موكل إبمياهنم كما تقول  .311

ملن توصيه: أان أريد بك خريا وأنت تريد يب سوءا وكان الوجه البني أن تقول: وأنت تريد شرا لكن من 
زيدونين ل: املع ى فما تحيث كنت مريد خري ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزايدة إىل نفسك، وقي

غري ختسريي إايكم حيث إنكم كلما ازددمت تكذيبا إايي ازدادت خسارتكم، وهي أقوال كما ترى َواي 
قـَْوِم هِذِه انَقُة اَّللَِّ اإلضافة للتشريف والتنبيه على أهنا مفارقة لسائر ما جيانسها خلقا، وخلقا َلُكْم آيًَة 

، والعامل ما يف اسم اإلشارة من مع ى معجزة دالة على صدقي يف دعوى النبو  ة، وهي حال من انَقُة اَّللَِّ
 الفعل.

وقيل: مع ى التنبيه، والظاهر أهنا حال مؤسسة، وجوز فيها أن تكون مؤكدة كهذا أبوك عطوفا لداللة 
 اإلضافة على أهنا آية، وَلُكْم كما يف البحر وغريه حال منها فقدمت عليها لتنكريها ولو أتخرت لكانت

اعل أو من النحاة ألن احلال تبني هيئة الف مل يقل به أحدصفة هلا، واعرتض أبن جميء احلال من احلال 
املفعول وليست احلال شيئا منهما، وأجيب أبهنا يف مع ى املفعول لإلشارة ألهنا متحدة مع املشار إليه 

ال صفة يف يقال: إن هذه احل الذي هو مفعول يف املع ى وال خيفى ما فيه من التكلف، وقيل: األوىل أن
املع ى لكن مل يعربوها صفة ألمر تواضع النحويون عليه من منع تقدم ما يسمونه اتبعا على املتبوع 

خمصوص بغري هذه احلال، واعرتض أبن هذا وحنوه ال حيسم مادة  -إن احلال تبني اهليئة -فحديث
هو ل من احلال، ومبا ذكر ال يثبت القول و االعرتاض ألن املعرتض نفى قول أحد من النحاة مبجيء احلا

ذا النحو من على ه -ومها من تعلم يف العربية -ظاهر، نعم قد يقال: إن اقتصار أيب حيان والزخمشري
االعراب كاف يف الغرض على أمت وجه، وأراد الزخمشري ابلتعلق يف كالمه التعلق املعنوي ال النحوي فال 

 تناقض فيه على أنه حبث ال يضر.
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قيل: َلُكْم حال من انَقُة وآيًَة حال من الضمري فيه فهي متداخلة، ومع ى كون الناقة للمخاطبني أهنا و 
انفعة هلم وخمتصة هبم هي ومنافعها فال يرد أنه ال اختصاص لذات الناقة هبم، وإمنا املخت  كوهنا آية 

 هلم، وقيل:

ز كون ظهر كون َلُكْم بيان من هي آيًَة له، وجو َلُكْم حال من الضمري يف آيًَة ألهنا مبع ى املشتق، واأل
انَقةُ بدال أو عطف بيان من اسم اإلشارة، وَلُكْم خربه، وآيًَة حال من الضمري املسترت فيه َفَذُروها دعوها 
أَتُْكْل يف أَْرِض اَّللَِّ فليس عليكم مؤنتها والفعل جمزوم لوقوعه يف جواب الطلب، وقرىء ابلرفع على 

فاء واملتبادر من األكل معناه احلقيقي لكن قيل يف اآلية اكت -كما يف البحر  -أو على احلالاالستئناف 
 أي أتكل وتشرب، وجوز أن يكون جمازا عن التغذي مطلقا واملقام قرينة لذلك.

 َوال مَتَسُّوها ِبُسوٍء أي بشيء منه فضال عن العقر والقتل، والنهي هنا على حد  النهي يف قوله تعاىل: َوال
 تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيمِ 

[ إخل فـََيْأُخذَُكْم لذلك َعذاب  َقرِيب  عاجل ال يستأخر عن مسكم إايها بسوء إال يسريا 152]األنعام: 
وذلك ثالثة أايم مث يقع عليكم، وقيل: أراد من وصفه ابلقرب كونه يف الدنيا، وإىل األول ذهب غري 

ن هللا تعاىل فـََعَقُروها أي فخالفوا ما أمروا به فعقروها، واحد من املفسرين وكان اإلخبار عن وحي م
 والعقر قيل:

 قطع عضو يؤثر يف النفس.

وأسند العقر  -كما يف القاموس  -وقال الراغب: يقال: عقرت البعري إذا حنرته وجييء مبع ى اجلرح أيضا
ثل ود، وبه يضرب امليف قول، ويقال له: أمحر مث -كهمام  -إليهم مع أن الفاعل واحد منهم وهو قدار

يف الشؤم لرضاهم بفعله، وقد جاء أهنم اقتسموا حلمها مجيعا َفقاَل هلم صاحل عليه السالم مَتَتـَُّعوا عيشوا 
يف دارُِكْم أي بلدكم، وتسمى البالد الداير ألهنا يدار فيها أي يتصرف يقال: داير بكر لبالدهم، وتقول 

 (1)العرب الذين حوايل مكة:." 
غري واحد أن احملبة ليست مما تدخل حتت وسع البشر واملرء معذور فيما مل يدخل  "وقد صرح .312

حتته، نعم ظن أبناؤه أن ما كان منه عليه السالم إمنا كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ يف ذلك واجملتهد 
ن م خيطىء ويصيب وإن كان نبيا، وهبذا ينحل ما قيل: إهنم إن كانوا قد آمنوا بكون أبيهم رسوال حقا

عند هللا تعاىل فكيف اعرتضوا وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فيما هو عليه، وإن كانوا مكذبني بذلك فهو 
 أَِو اْطَرُحوُه ووجه االحنالل ظاهر اقْـتـُُلوا يُوُسفَ  مل يقل به أحديوجب كفرهم والعياذ ابهلل تعاىل وهو مما 

اقني ِإْذ قاُلوا وقد قاله بعض منهم خماطبا للب أَْرضاً الظاهر أن هذا من مجلة ما حكي بعد قوله سبحانه:
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وكانوا راضني بذلك إال  من قال: ال تـَْقتـُُلوا إخل، وحيتمل أنه قاله كل منهم خماطبا للبقية، واالستثناء هو 
االستثناء، وزعم بعضهم أن القائل رجل غريهم شاوروه يف ذلك وهو خالف الظاهر وال ثبت له، 

 بني األمرين القتل والطرح. والظاهر أن القائل خريهم

 وجوز أن يكون املراد قال بعض: اقْـتـُُلوا يُوُسَف وبعض اْطَرُحوُه والطرح رمي الشيء وإلقاؤه، ويقال:

 طرحت الشيء أبعدته، ومنه قول عروة بن الورد:

 ومن يك مثلي ذا عيال ومقرتا ... من املال يطرح نفسه كل مطرح

كما ذهب إليه احلويف ابن عطية أي ألقوه يف أرض بعيدة عن ونصب أَْرضًا على إسقاط حرف اجلر  
هو كقوله لتضمينه مع ى أنزلوه ف -الطرحوه -األرض اليت هو فيها، وقيل: نصب على أنه مفعول اثن

َزاًل ُمبارَكاً ]املؤمنون:  [ ، وقيل: منصوب على الظرفية، ورده ابن عطية وغريه أبن ما 29تعاىل: أَْنزِْليِن ُمنـْ
على الظرفية املكانية ال يكون إال  مبهما وحيث كان املراد أرضا بعيدة عن أرضه مل يكن هناك ينتصب 

إهبام، ودفع مبا ال خيلو عن نظر، وحاصل املع ى اقتلوه أو غربوه فإن التغريب كالقتل يف حصول املقصود 
 من قال: هلل تعاىل درمع السالم من إمثه، ولعمري لقد ذكروا أمرين مرين فإن الغربة كربة أية كربة و 

 حسنوا القول وقالوا غربة ... إمنا الغربة لألحرار ذبح

خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم ابجلزم جواب األمر، والوجه اجلارحة املعروفة، ويف الكالم كناية تلوحيية عن خلوص 
مة حمبته هلم راد سالاحملبة، ومن هنا قيل: أي يقبل عليكم إقبالة واحدة ال يلفت عنكم إىل غريكم، وامل

ممن يشاركهم فيها وينازعهم إايها، وقد فسر الوجه ابلذات والكناية حباهلا خال أن االنتقال إىل املقصود 
 مبرتبتني:

على األول ومبرتبة على هذا، وقيل: الوجه مبع ى الذات، ويف الكالم كناية عن التوجه والتقيد بنظم 
ظم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه السالم فيشتغل هبم وينأحواهلم وتدبري أمورهم ألن خلوه هلم 

أمورهم، ولعل الوجه األوجه هو األول َوَتُكونُوا ابجلزم عطفا على جواب األمر، وابلنصب بعد الواو 
( أي جيتمع لكم خلو وجهه والكون ِمْن بـَْعِدِه أي بعد يوسف على مع ى بعد الفراغ من 1إبضمار أن )

 قتله أو طرحه، فالضمري إما ليوسف أو ألحد املصدرين املفهومني من الفعلني.أمره، أو من بعد 

وإليه ذهب  -الكليب كما روي عن  -قـَْوماً صاحلِِنَي ابلتوبة والتنصل إىل هللا تعاىل عما جئتم به من الذنب
بينهم وبني  ناجلمهور، فاملراد ابلصالح الصالح الديين بينهم وبني هللا تعاىل، وحيتمل أن املراد ذلك لك

 أبيهم ابلعذر

__________ 

( ال خيفى على املتأمل يف هذا التفسري حل ما استشكله بعض الناس على تقدير العطف على 1)
جواب األمر من عدم استقامة أن تقتلوا أو تطرحوا تكونوا من بعده صاحلني من حيث املع ى، وعندي 
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أن ما أشري إليه من اجلواب كاجلواب عن نظري هذا االستشكال يف قوله تعاىل: ِإانَّ فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً 
َر ]الفتح: 1ُمِبيناً ]الفتح:  ُ ما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوما أَتَخَّ [ اآلية فتأمل ترشد اهـ منه.." 2[ لِيَـْغِفَر َلَك اَّللَّ

(1) 
ا زائدة يف املرفوع وحينئذ ليس يف الكالم ضمري الدخول كما ال "يف اآلية. اثنيهما جواز كوهن .313

خيفى، قيل: ولو اعترب على هذا الوجه كون مرفوع كاَن ضمري الشأن مل يبعد أي ما كان الشأن يغين 
عنهم من هللا تعاىل شيء ِإالَّ حاَجةً استثناء منقطع أي ولكن حاجة يف نـَْفِس يـَْعُقوَب َقضاها أي أظهرها 

 هم هبا دفعا للخطرة غري معتقد أن للتدبري أتثريا يف تغيري التقدير، واملراد ابحلاجة شفقته عليهووصا
 السالم وحرازته من أن يعانوا.

وذكر الراغب أن احلاجة إىل الشيء الفقر إليه مع حمبته ومجعه حاج وحاجات وحوائج، وحاج حيوج 
التصريح  ا هلا وهو حمجوج بوروده يف الفصيح، ويفاحتاج مث ذكر اآلية. وأنكر بعضهم جميء احلوائج مجع

ابمسه عليه السالم إشعار ابلتعطف والشفقة والرتحم ألنه عليه السالم قد اشتهر ابحلزن والرقة، وجوز 
أن يكون ضمري َقضاها للدخول على مع ى أن ذلك الدخول قضى حاجة يف نفس يعقوب عليه السالم 

اب متفرقة، فاملع ى ما كان ذلك الدخول يغين عنهم من جهة هللا وهي إرادته أن يكون دخوهلم من أبو 
تعاىل شيئا لكن قضى حاجة حاصلة يف نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته، واالستثناء منقطع أيضا، 
ومجلة َقضاها صفة حاَجًة وجوز أن يكون خرب ِإالَّ ألهنا مبع ى لكن وهي يكون هلا اسم وخرب فإذا أولت 

ها وقد يصرح به كما نقله القطب. وغريه عن ابن احلاجب، وفيه أن عمل إال مبع ى هبا فقد يقدر خرب 
 من أهل العربية. مل يقل به أحدلكن عملها مما 

 وجوز الطييب كون االستثناء متصال على أنه من ابب: وال عيب فيهم غري أن سيوفهم.

ن شفقة األب نفسه، ومن الضرورة أفاملع ى ما أغ ى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئا إال شفقته اليت يف 
مع قدر هللا تعاىل كاهلباء فإذن ما أغين عنهم شيئا أصال َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم جليل ِلما َعلَّْمناُه أي لتعليمنا 
إايه ابلوحي ونصب األدلة حيث مل يعتقد أن احلذر يدفع القدر حىت يتبني اخللل يف رأيه عند ختلف 

 نه ال يغين عنهم من هللا تعاىل شيئا فكانت احلال كما قال، فالالم للتعليلاألثر أو حيث بت القول أب
وما مصدرية والضمري املنصوب ليعقوب عليه السالم، وجوز كون ما موصوال امسيا والضمري هلا والالم 
ئد اصلة علم واملراد به احلفظ أي إنه لذو حفظ ومراقبة للذي علمناه إايه، وقيل: املع ى أنه لذو علم لفو 

الذي علمناه وحسن إاثرة، وهو إشارة إىل كونه عليه السالم عامال مبا علمه وما أشري إليه أوال هو 
يم األوىل، ويؤيد التعليل قراءة األعمش ِلما َعلَّْمناهُ ويف أتكيد اجلملة أبن والالم وتنكري ِعْلٍم وتعليله ابلتعل

ه عقوب عليه السالم وعلو مرتبة علمه وفخامتاملسند إىل ضمري العظمة من الداللة على جاللة شأن ي
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 ما ال خيفى.

إجياب « ال يعلمون»َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن سر القدر ويزعمون أنه يغين عنه احلذر، وقيل: املراد 
 احلذر مع أنه ال يغين شيئا من القدر. وتعقب أبنه أيابه مقام بيان ختلف املطلوب عن املبادئ.

حينئذ  -لناسأبكثر ا -املراد ال يـَْعَلُموَن أن يعقوب عليه السالم هبذه املثابة من العلم، ويراد وقيل:
املشركون فإهنم ال يعلمون أن هللا تعاىل كيف أرشد أولياءه إىل العلوم اليت تنفعهم يف الدنيا واآلخرة، وفيه 

 أنه مبعزل عما حنن فيه.

يق ه غري واحد من احملققني وقد سعى يف بيان املراد منه وحتقوجعل املفعول سر القدر هو الذي ذهب إلي
إلغاء احلذر بعض أفاضل املتأخرين املتشبثني أبذايل الصوفية قدس هللا تعاىل أسرارهم فقال: إن لنا قضاء 
وقدرا وسر قدر وسر سره، وبيانه أن املمكنات املوجودة، وإن كانت حادثة ابعتبار وجودها العيين لكنها 

ابعتبار وجودها العلمي وتسمى هبذا االعتبار مهيئات األشياء واحلروف العالية واألعيان الثابتة، قدمية 
مث إن تلك األعيان الثابتة صور نسبية وظالل شؤوانت ذاتية حلضرة الواجب تعاىل، فكما أن الواجب 

 (1)تعاىل والشؤون الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول." 
الشرط فهو تنجيز ال تعليق حىت لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق "الفاء الرابطة جلواب  .314

تطلق يف احلال وهو مبين على قواعد العربية أيضا وهو خالف املتعارف اآلن فينبغي بناؤه على العرف 
 فيكون تعليقا وهو املروي عن أيب يوسف.

أبو يوسف  كوفة وعليه فرعويف البحر أن اخلالف مبين على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل ال
ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع املذهب. ويف شرح نظم الكنز للمقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أيب يوسف 
لكثرة حذف الفاء يف الفصيح ولقوهلم: العوام ال يعترب منهم اللحن يف قوهلم: أنت واحدة ابلنصب 

هاء قسم خبالف التعليق وهو وإن مسي عند الفقاه هذا مث إن ما ذكر إمنا هو يف ال مل يقل به أحدالذي 
حلفا وميينا لكنه ال يسمى قسما فإن القسم خاص ابليمني ابهلل تعاىل كما صرح به القهستاين فال جيري 
فيه اشرتاط الالم والنون يف املثبت منه ال عند الفقهاء وال عند اللغويني، ومنه احلرام يلزمين وعلي الطالق 

راد به يف العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب امضاؤه عليهم كما صرح به يف ال أفعل كذا فإنه ي
الفتح وغريه. قال احلليب: وهبذا يندفع ما تومهه بعض األفاضل من أن يف قول القائل: علي الطالق 
ا و أجيء اليوم إن جاء يف اليوم وقع الطالق وإال فال لعدم الالم والنون. وأنت خبري أبن النحاة إمنا اشرتط

ذلك يف جواب القسم املثبت ال يف جواب الشرط وكيف يسوغ لعاقل فضال عن فاضل أن يقول إن 
قام زيد أقم على مع ى إن قام زيد مل أقم، على أن أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط ألن 
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ريه، وقال غاملع ى إن مل أجئ اليوم فأنت طالق، وقد وقع هذا الوهم لكثري من املفتني كاخلري الرملي و 
السيد أمحد احلموي يف تذكرته الكربى: رفع إىل سؤال صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: علي 
الطالق ابلثالث أين أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ومل يشتكه ومكث مدة فهل واحلالة 

 ال يقع عليه الطالق ( إذا ترك شكايته ومضت مدة بعد حلفه1هذه يقع عليه الطالق أم ال؟ اجلواب )
ألن الفعل املذكور وقع يف جواب اليمني وهو مثبت فيقدر النفي حيث مل يؤكد مث قال: فأجبت أان بعد 
احلمد هلل تعاىل ما أفىت به هذا اجمليب من عدم وقوع الطالق معلال مبا ذكر فمنبئ عن فرط جهله ومحقه 

أ ال يف جواب وقع جوااب للقسم ابهلل تعاىل حنو تفتوكثرة جمازفته يف الدين وخرقه إذ ذاك يف الفعل إذا 
اليمني مبع ى التعليق مبا يشق من طالق وعتق وحنومها وحينئذ إذا أصبح احلالف ومل يشتكه وقع عليه 

 الطالق الثالث وابنت زوجته منه بينونة كربى اه ولنعم ما قال وهلل تعاىل در القائل:

 ن كل بدعي أتى ابلعجائبمن الدين كشف السرت عن كل كاذب ... وع

 

 فلوال رجال مؤمنون هلدمت ... صوامع دين هللا من كل جانب

هذه من أخوات كان الناقصة كما أشران إليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم، وزعم ابن « وفتئ»
بال تفرت عن  -لالتفتأ -مالك أهنا تكون مبع ى سكن وفرت فتكون اتمة وعلى ذلك جاء تفسري جماهد

حبه، وأوله الزخمشري أبنه عليه الرمحة جعل الفتوء والفتور أخوين أي متالزمني ال أنه مبعناه فإن الذي 
مبع ى فرت وسكن هو فثأ ابملثلثة كما يف الصحاح من فثأت القدر إذا سكن غلياهنا والرجل إذا سكن 

مر تعقب أبن األغضبه، ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه وادعى أنه من التصحيف. و 
ليس كما قاله فإن ابن مالك نقله عن الفراء وقد صرح به السرقسطي وال ميتنع اتفاق مادتني يف مع ى 

له عنه ونق -ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه -وهو كثري، وقد مجع ذلك ابن مالك يف كتاب مساه
نهم م علموا ذلك منه ولكصاحب القاموس. واستدل ابآلية على جواز احللف بغلبة الظن، وقيل: إهن

 نزلوه منزلة املنكر

__________ 

 (1)( اجمليب عبد املنعم البنتيين اه منه.." 1)
"أيمر أهله ابلصالة ليال والصدقة هنارا، وقيل املراد هبا تزكية النفس وتطهريها وَكاَن ِعْنَد َرب ِِه  .315

ف بعد واو فأعل بقلب واوه ايء ألهنا طر  َمْرِضيًّا الستقامة أقواله وأفعاله وهو اسم مفعول وأصله مرضوو
ساكنة فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت الياء يف الياء وقلبت 

 الضمة كسرة.
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من غري إعالل، وعن العرب أهنم قالوا: أرض مسنية ومسنوة وهي اليت « مرضوا»وقرأ ابن أيب عبلة 
ن عباس  اْلِكتاِب ِإْدرِيَس هو نيب قبل نوح وبينهما على ما يف املستدرك عن ابتسقى ابلسواين َواذُْكْر يف 
( بن يرد بن مهالييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه الس الم، وعن 1ألف سنة وهو أخنوخ )

وهب بن منبه أنه جد نوح عليه الس الم، واملشهور أنه جد أبيه فإنه ابن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ 
وهو أول من نظر يف النجوم واحلساب وجعل هللا تعاىل ذلك من معجزاته على ما يف البحر وأول من 
خ  ابلقلم وخاط الثياب ولبس املخ  وكان خياطا وكانوا قبل يلبسون اجللود وأول مرسل بعد آدم، 

 اتل بين قابيل،قوقد أنزل هللا تعاىل عليه ثالثني صحيفة وأول من اختذ املوازين واملكاييل واألسلحة ف

 وعن ابن مسعود أنه الياس بعث إىل قومه أن يقولوا ال إله إال هللا ويعملوا ما شاؤوا فأبوا وأهلكوا

واملعول عليه األول وإن روي القول أبنه الياس ابن أيب حامت بسند حسن عن ابن مسعود، وهذا اللفظ 
وكونه  أحد مل يقل بهغري العريب مما  سرايين عند األكثرين وليس مشتقا من الدرس ألن االشتقاق من

عربيا مشتقا من ذلك يرده منع صرفه، نعم ال يبعد أن يكون معناه يف تلك اللغة قريبا من ذلك فلقب 
يقاً نَِبيًّا هو كما تقدم.  به لكثرة دراسته ِإنَُّه كاَن ِصدِ 

ذهب اجلبائي وأبو  ما روي عن احلسن وإليهَوَرفـَْعناُه َمكاانً َعِليًّا هو شرف النبوة والزلفى عند هللا تعاىل ك
مسلم، وعن أنس وأيب سعيد اخلدري وكعب وجماهد السماء الرابعة، وعن ابن عباس. والضحاك السماء 
السادسة ويف رواية أخرى عن احلسن اجلنة ال شيء أعال من اجلنة، وعن النابغة اجلعدي أنه ملا أنشد 

 الذي آخره:رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م الشعر 

 بلغنا السماء جمدان وسناؤان ... وإان لنرجو فوق ذلك مظهرا

 

قال عليه الصالة والس الم له: إىل أين املظهر اي أاب ليلى؟ قال إىل اجلنة اي رسول هللا قال: أجل إن شاء 
 هللا تعاىل.

ابعة ويرتع اترة يف اء السوعن قتادة أنه عليه الس الم يعبد هللا تعاىل مع املالئكة عليهم الس الم يف السم
اجلنة حيث شاء، وأكثر القائلني برفعه حسا قائلون أبنه حي حيث رفع، وعن مقاتل أنه ميت يف 

 السماء وهو قول شاذ. وسبب رفعه على ما

روي عن كعب وغريه أنه مر ذات يوم يف حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: اي رب إين مشيت يوما 
صابين فكيف مبن حيملها مسرية سمسمائة عام يف يوم واحد اللهم خفف يف الشمس فأصابين منها ما أ

عنه من ثقلها وحرها فلما أصبح امللك وجد من خفة الشمس وحرها ما ال يعرف فقال: اي رب خلقتين 
حلمل الشمس فماذا الذي قضيت فيه قال: إن عبدي إدريس سألين أن أخفف عنك محلها وحرها 

لب منه ين وبينه واجعل بيين وبينه خلة فأذن له حىت أتى إدريس مث إنه طفأجبته قال: اي رب فامجع بي
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 رفعه إىل السماء فأذن هللا تعاىل له بذلك فرفعه

، 
إن إدريس  »وأخرج ابن املنذر عن عمر موىل عفرة يرفع احلديث إىل النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 

يح يف األرض أايم يعلم الناس اخلري وأربعة أايم يس كان نبيا تقيا زكيا وكان يقسم دهره على نصفني ثالثة
 ويعبد هللا تعاىل جمتهدا وكان يصعد من عمله وحده

__________ 

 (1)( أي أمة اإلجابة اه منه.." 1)
"ويف هذا دليل على فساد قول القائلني أبن النار حترق ابلطبيعة من غري مدخلية إلذن هللا  .316

زعموا ألحرقت يده. وذكر يف حكمة إذن هللا تعاىل هلا إبحراق  تعاىل يف ذلك إذ لو كان األمر كما
لسانه دون يده أن يده صارت آلة ملا ظاهره اإلهانة لفرعون. ولعل تبييضها كان هلذا أيضا وإن لسانه  
كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه الس الم دعاه مبا يدعو به األطفال الصغار آابئهم. وقيل: 

 عليه الس الم أيضا فاجتهد فرعون يف عالجها فلم تربأ. احرتقت يده

ولعل ذلك لئال يدخلها عليه الس الم مع فرعون يف قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة املؤاكلة فلما دعاه 
قال: إىل أي رب تدعوين؟ قال: إىل الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. وكان الظاهر على هذا أن يطرح 

ده وال يوصلها إىل فيه. ولعله مل حيس ابألمل إال بعد أن أوصلها فاه أو أحس عليه الس الم النار من ي
لكنه مل يفرق بني إلقائها يف األرض وإلقائها يف فمه وكل ذلك بتقدير هللا تعاىل ليقضي هللا أمرا كان 

 مفعوال. وقيل: كانت العقدة يف لسانه عليه الس الم خلقة. وقيل:

 بعد.إهنا حدثت بعد املناجاة وفيه 

واختلف يف زواهلا بكماهلا فمن قال به كاحلسن متسك بقوله تعاىل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك اي ُموسى ]طه: 
[ وقوله سبحانه َوال َيكاُد 34[ من مل يقل به كاجلبائي احتج بقوله تعاىل ُهَو أَْفَصُح ِمينِ  ]القص : 36

 [ .52يُِبنُي ]الزخرف: 

 ومبا

يه: إنه  رضي هللا تعاىل عنه رتة وحبسة فقال النيب صل ى هللا عليه وسل م فروي أنه كان يف لسان احلسني
 ورثها من عمه موسى عليه الس الم

. وأجاب عن األول أبنه عليه الس الم مل يسأل حل عقدة لسانه ابلكلية بل عقدة متنع اإلفهام ولذلك 
قدير مضاف ح ذلك للوصفية إال بتنكرها ووصفها بقوله ِمْن ِلساين ومل يضفها مع أنه أخصر وال يصل
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وجعل ِمْن تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساين فإن العقدة للسان ال منه. وجعل قوله تعاىل: يـَْفَقُهوا 
قـَْويل جواب الطلب وغرضا من الدعاء فبحلها يف اجلملة يتحقق إيتاء سؤله عليه الس الم. واعرتض على 

قاء ينِ  قال عليه الس الم قبل استدعاء احلل على أنه شاهد على عدم بذلك أبن قوله تعاىل ُهَو أَْفَصُح مِ 
اللكنة ألن فيه داللة على أن موسى عليه الس الم كان فصيحا غايته أن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة 
 بتنايف الفصاحة اللغوية املرادة هنا بداللة قوله لساان. ويشهد هلذه املنافاة ما قاله ابن هالل يف كتا

الصناعتني: الفصاحة متام آلة البيان ولذا ال يقال هلل تعاىل: فصيح وإن قيل لكالمه سبحانه فصيح 
ولذلك ال يسمى األلثغ والتمتام فصيحني لنقصان آلتهما عن إقامة احلروف وأبن قوله تعاىل َوال َيكاُد 

يه الس الم، ولو كان وجوه عنه عليُِبنُي معناه ال أييت ببيان وحجة، وقد قال ذلك اللعني متويها ليصرف ال
، ه أحدومل يقل باملراد نفي البيان وإفهام الكالم العتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصال 

وأبان ال نسلم صحة اخلرب، وأبن تنكري ُعْقَدًة جيوز أن يكون لقلتها يف نفسها. ومن جيوز تعلقها أبحلل  
لق ن فإن احمللول إذا كان متعلقا بشيء ومتصال به فكما يتعكما ذهب إليه احلويف واستظهره أبو حيا

احلل به يتعلق بذلك الشيء أيضا ابعتبار إزالته عنه أو ابتداء حصوله منه، وعلى تقدير تعلقها مبحذوف 
وقع صفة لعقدة ال نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية، وال مانع من أن تكون مبع ى يف 

ساين بل قيل: وال مانع أيضا من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير وأي فساد وال تقدير أي عقدة يف ل
يف قولنا: عقدة انشئة من لساين. واحلاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما يف لسانه عليه الس الم 
وعدم زواهلا ابلكلية غري اتم لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي يف مثل هذه 

قل ما يف اللسان ال خيفف قدر اإلنسان. وقد ذكر أن يف لسان املهدي املنتظر رضي هللا املطالب وث
تعاىل عنه حبسة ورمبا يتعذر عليه الكالم حىت يضرب بيده اليم ى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد 

 (1)يف فضله. وقال بعضهم: ال تقاوم فصاحة الذات إعراب الكلمات. وأنشد قول القائل:." 
، فذكر أن قياه أن يكون مثل ما نصوا عليه يف 2، و }حييي ومييت{ 1}أنت وليي{ "و  .317

التخيري بني اإلحلاق واالستغناء عنه ابمل ; ألن الياء يف ذلك سقطت من الطرف خطا ولفظا، وهي 
إذ هي ساكنة ساقطة من الطرف خطا  4و }وعيدي{  3ساكنة فكانت كالياء الزائدة يف: }نبغي{ 

ا حكم الناظم بقياس ما هنا على تقدم، وقاسية صحيح، والعمل فيما ذكره هنا على ال لفظا، فلذ
اإلحلاق دون االكتفاء ابملد مثل ما تقدم، فإن جاء بعد حرف املد هنا مهز حنو: }ال يستحيي أن 

، دخل ذلك يف قوله قبل هذا "وإن تكن ساقطة يف اخل " إخل، وإن جاء بعده سكون حنو: 5يضرب{ 
كان ساقطا يف الوصل لفظا، فال يلحق إلمجاعهم على أن الضب  مبين على الوصل   6تى{ }حني املو 
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من األئمة  مل يقل به أحدإال مواضع مستثناه مل يذكروا هذا منها، وال يلتفت إىل من زعم أنه يلحق إذ 
يف و  املعتربين، وقول الناظم "كقوله"، ويف بعض النسخ ابلكاف على أنه متثيل لـ"حنو ال يستحي"،

 بعضها ابلواو بدل الكاف. مث قال:

 ألقول يف املدغم أو ما يظهر ... فمظهر سكونه مصور

 وحرك احلرف الذي من بعد ... حسبما يقرأ وال يشد

أي هذا القول يف أحكام احلرف املدغم، وأحكام احلرف املظهر يعين وأحكام ما بعدها من احلرف 
" لم عليهما أيضا يف الباب، وقوله: "فمظهر سكونه مصوراملدغم فيه، واحلرف املظهر عنده; ألنه تك

معناه أن ما قرأته لنافع ابإلظهار، فإنك جتعل عليه عالمة السكون املتقدمة سواء كان جممعا على 
أو مما اختلف  8، والفاء والغني والياء من: }أفرغ علينا{ 7إظهاره كالالم وامليم من: }احلمد هلل{ 

، أو من رواية قالون فق  حنو: 9ابإلظهار من غري خالف عنه حنو: }قد مسع{  فيه القراء، وقرأه انفع
، فاحلكم يف ذلك كله 11أو من رواية ورش فق  حنو: }يعذب من يشاء{  10}محلت ظهورمها{ 

أن جيعل على الساكن عالمة السكون داللة على أنه مظهر يف اللفظ، مث أمرك الناظم يف البيت الثاين 
 الذي من بعد الساكن املظهر ابحلركة اليت يقرأ هبا من فتحة، أو ضمة أو أبن حترك احلرف

__________ 

 .101/ 12سورة يوسف:  1
 .258/ 2سورة البقرة:  2
 .64/ 18سورة الكهف:  3
 .14/ 58سورة ق:  4
 .26/ 2سورة البقرة:  5
 .12/ 36سورة يس:  6
 .1/ 1سورة الفاحتة:  7
 .250/ 2سورة البقرة:  8
 .1/ 58اجملادلة:  سورة 9
 .138/ 6سورة األنعام:  10
 (1).." 40/ 5سورة املائدة:  11
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"ومذهب آخر لطائفة من املتأخرين: وهو أن وجه اإلعجاز ما تضمنه القرآن من املزااي الظاهرة  .318
 والبدانع الرائقة، يف الفواتح واملقاصد واخلواتيم يف كل سورة ويف مبادئ اآلايت

 واملعول على ثالث خواص:وفواصلها قالوا: 

 ( الفصاحة يف ألفاظه كأهنا السلسال.1)

( البالغة يف املعاين ابإلضافة إىل مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخرب يف األوامر والنواهي وأنواع 2)
 الوعيد وحماسن املواعظ واألمثال وغريها مما اشتمل عليه; فإهنا مسوقة على أبلغ سياق.

 ما ذكره من هذه العلوم مسوق على أمت نظام وأحسنه وأكمله. ( صورة النظم، فإن كل3)

 وحمصل هذا املذهب أن اإلعجاز يف القرآن كله ألن القرآن كله معجز. . وهو معجز ألنه

وجلماعة من املتكلمني وأهل التقسيمات املنطقية على اختالف بينهم شبة ومطاعن يوردوهنا على 
 يف ركيك وكلها واه مضطرب، وكلها غث ابرد،القرآن. وهي حنو عشرين وجها، كلها سخ

منها قوهلم: إن معارضته اليت يقطع أبهنا مستحيلة، حاصلة فعال: فإن هللا يقول: )وإن كنتم يف ريب مما 
 نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله(

 قالوا: وكل من قرأ سورة منه فقد أتى مبثلها، أي ألن

 فا حرفا ال ختتلف وال تزيد وال تنق . . . فصار اإلعجاز عندمن قرأها مثل اليت هي يف املصحف حر 
 العلماء من املتأخرين يثبت بنفي هذه الشبه ونقضها، ألن سقوط الشبهة الواردة على الدليل،

 هو نفسه دليل صحته.

 م علىمن املتأخرين; وإمنا وقع إليه مل يقل به أحدوهذا برهان مل يكن هلم بد منه; فإن إنكار اإلعجاز 
 هيئته يف كتب الكالم وكتب التفسري اليت يدرسوهنا; فهو رأي ميت، لو أنكروه

 بكل دليل يف العلم مل يزده ذلك موات يف األرض وال يف السماء.

 (1)تلك هي أصول األدلة ملن يقولون ابإلعجاز، ال نظن أنه فاتنا منها شيء إال أن يكون." 
 بن جرير الطربي مث أبو بكر حممد بن أمحد "ابن إسحاق املالكي صاحب قالون مث أبو جعفر .319

بن عمر الدجوين مث أبو بكر جماهد مث قام الناس يف عصره وبعده ابلتأليف يف أنواعها جامعا ومفردا 
موجزا ومسهبا. وأئمة القراءات ال حتصى. وقد صنف طبقاهتم حافظ اإلسالم أبو عبد هللا الذهيب مث 

 ـ.حافظ القرآن أبو اخلري بن اجلزري اه

 أسأل هللا تعاىل أن يغمر اجلميع بواسع رمحاته وأن جيزيهم أفضل اجلزاء على خدمتهم لكتابه. آمني.

 حكم ما وراء العشر:
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وقع اخلالف أيضا يف القراءات األربع اليت تزيد على العشر وتكمل األربع عشرة: فقيل بتواتر بعضها. 
إن املسألة ليست مسألة أشخاص وال أعداد وقيل بصحتها. وقيل: بشذوذها إطالقا يف الكل. وقيل: 

بل هي قواعد ومبادئ. فأميا قراءة حتققت فيها األركان الثالثة لذلك الضاب  املشهور فهي مقبولة وإال 
فهي مردودة. ال فرق بني قراءات القراء السبع والقراء العشر والقراء األربعة عشر وغريهم فامليزان واحد 

 .يف الكل واحلق أحق أن يتبع
قال صاحب الشايف: التمسك بقراء سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة وإمنا هو من مجع 

اهـ بشيء  دمل يقل به أحبعض املتأخرين فانتشروا. ووهم من قال: إنه ال جتوز الزايدة على ذلك. وذلك 
 من التصرف.

سبعة خ  املصحف اإلمام فهو من الوقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه يف العربية ووافق 
املنصوصة. يريد السبعة األحرف يف احلديث النبوي املعروف مث قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن 

 (1)على من ظن احنصار القراءات املشهورة يف مثل ما يف التيسري والشاطبية اهـ.." 
وإن كان هذا منهيًا عنه أيضاً، "املراد النهى عن نفس األكل، ال عن سكون اهلمة لغري هللا.  .320

لكن ميكن أن يكون هلذا الكالم الذى قاله سهل وجه جيرى عليه، وذلك أن النهى ىف اآلية ال يصح 
ى عن مع ى ىف ، وإمنا النهمل يقل به أحدمحله على نفس الُقْرب جمرَّداً، إذ ال مناسبة فيه ظاهرة، وألنه 

وهو شىء ينشأ األكل عنه، وذلك مساكنة اهلمة، فإنه  القرب وهو إما التناول واألكل. وإما غريه
 األصل ىف حتصيل األكل، وال شك ىف أن السكون لغري هللا جللب منفعة أو دفع مفسدة منهى عنه.

فهذا التفسري له وجه ظاهر فكأنه يقول: مل يقع النهى عن جمرد األكل من حيث هو أكل، بل عما 
إذ لو انتهى عما هنى هللا عنه لكان ساكنًا هلل وحده، فلما مل  ينشأ عنه األكل من السكون لغري هللا،

يفعل وسكن إىل أمر ىف الشجرة غرَّه به الشيطان وهو اخللود ىف اجلنَّة، أضاف هللا إليه لفظ العصيان 
 هِ [ من سورة طه: }وعصىَءاَدُم َربَُّه فغوى * مُثَّ اجتباه َربُُّه فـََتاَب َعَليْ 122-121فقال ىف اآليتني ]

 وهدى{ ..

اً ال نعدم له وجهًا حنمله عليه حىت يكون تفسريًا صحيح -وهو كثري ىف كالم الصوفية  -مثل هذا 
 ومقبواًل.

ولكن هناك أقوال هلم ىف التفسري اإلشارى يقف أمامها العقل حائراً وعاجزاً عن تلمس حممل هلا حُتمل 
 عليه حىت تبدو صحيحة وتصبح مقبولة، فمن ذلك:

ه عن ابن عباس أنه فسَّر }آمل{ فقال: "األلف: هللا، والالم: جربيل، وامليم: حممد صلى هللا ما يروون
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 عليه وسلم ... وأن هللا أقسم بنفسه وجربيل وحممد عليهما السالم".

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إىل حد بعيد، ذلك ألن اإلشارة إىل الكلمة حبرف ليس معهودًا ىف  
 ال إن دل عليه الدليل اللفظى أو احلاىل كقول الشاعر:كالم العرب. اللَّهم إ

 فقلت هلا قفى فقالت قاف

 أراد: قالت: وقفت.

 وقول زهري:

 ابخلري خريات وإن شراً فا ... وال أريد الشر إال أن ات

 أراد: وإن شراً فشر، وأراد: إال أن تشاء.

 وقول اآلخر:

 أال فا اندومهوا أال اجلموا أال ات ... قالوا مجيعاً كلهم

 (1)أراد: أال تركبون. قالوا: أال فاركبوا.." 
"يعرض آلايت الراب ىف سورة البقرة يُفسِ ر "الراب" فيقول: "الراب هو الزايدة من الربح ىف رأس  .321

ىف آل عمران[ ، فانظرها أواًل" يريد قوله تعاىل: }ََي أَيُـَّها الذين  130املال، وهو معروف ومقيَّد ابآلية ]
[ ، 278 أَتُْكُلوْا الراب َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة{ .. مث يقول بعد ذلك: }َوَذُروْا َما بَِقَي{ ]البقرة: آَمُنوْا الَ 

[ كل ذلك يفيدك 280[ ، }َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة{ ]البقرة: 279}فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم{ ]البقرة: 
 َما نه ال حُياَسب على ما كسبه من قبل، }فـََلهُ أن الكالم ىف املعاملة احلاضرة، ويبشر َمن يتوب أب

َفْر ىف األنفال[ " يريد قوله تعاىل: }ُقل لِلَِّذيَن كفروا ِإن يَنتَـُهواْ يـُغَ  38[ .. انظر ]275َسَلَف{ ]البقرة: 
 هَلُْم مَّا َقْد َسَلَف{ .

 أَيُـَّها الذين آَمُنواْ [ من سورة آل عمران: }َيَ 130مث قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعاىل ىف اآلية ]
لراب الفاحش الَ أَتُْكُلواْ الراب َأْضَعافاً مَُّضاَعَفةً واتقوا هللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن{ : }الراب َأْضَعافاً مَُّضاَعَفًة{ أى ا

قرة، بومبع ى آخر: الربح الزائد عن حده ىف رأس املال. وتُقدِ ره كل أُم ة بُعرفها. راجع ىف جزائه أواخر ال
 [ ".43ىف النساء و  5وقصة اليهود ىف أواخر النساء، مث ارجع إىل ]

 * زكاة الزروع:

صادم ما من اجملتهدين فضالً عن أنه ي مل يقل به أحدكذلك جند املؤلف يذهب ىف زكاة الزروع مذهباً 
وله تعاىل ىف ق جاء من السُّنَّة الصحيحة ىف بيان املقدار الواجب ىف زكاة الزروع، وذلك حيث يُفسِ ر

[ من سورة األنعام: }َوآتُواْ َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه{ .. فيقول: }َوآتُواْ َحقَُّه{ يفيد أن ىف كل 141اآلية ]
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هذا اخلارج من األرض حقاً ال بد من إعطائه، }يـَْوَم َحَصاِدِه{ زمن حتصيله، وكما أمر املالكني إبيتاء 
والعمل على جبايته لبيت املال، وقد ترك التقدير لألُمة حبسب هذا احلق، أمر احلاكم العام أَبخذه، 

 احلال".

)أقول: وليس لألُمة دخل ىف تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدَّرها الرسول عليه الصالة والسالم، وقررها 
 على األُمة( .

 * مصارف الزكاة:

[ من 60آلية ]تعاىل ىف اكذلك ختب  املؤلف ىف شرحه لبعض مصارف الزكاة، وذلك حيث فسَّر قوله 
سورة التوبة: } ... . َويف الرقاب{ ، فقال: "ىف خالصها من االستعباد. وىف هذا الزمان جَتد أكثر 
املسلمني رقاهبم مملوكة لألجانب، فيجب أن يتعاونوا على فك رقاهبم، ويف الزكاة حق هلذا التعاون".." 

(1) 
 ل أن يوحى اليه، وهذا كله ال ينطبق على ما"أو رواية، وأضعف منه قول شريك أبنه وقع قب .322

حنن فيه وقال احلري  انه قبل اهلجرة بسنة، ويقرب من قوله قول النووي انه بعد النبوة بعشر سنني وثالثة 
أشهر، وجزم املال أمني العمري يف شرح ذات الشفاء أبنه يف السنة الثانية عشرة من البعثة، وادعى ابن 

ما يف الفتاوى، وكأهنم يريدون هبذا زمن نزول سورة اإلسراء، وعليه يقتضي  حزم اإلمجاع عليه، وضعف
يه أحد، ، والقول بنزوهلا قبلها مل يعارض فومل يقل به أحدأن يكون نزول هذه السورة بعد سورة اإلسراء 

واملعارضة يف نزوهلا بني سنة سمس أو ست فق  ورجح األول ألن قول الثاين هو من ابب التداخل يف 
دد السنني ليس إال وهللا أعلم، فيظهر من هذا كله أن القول املوافق للحال واملطابق لرتتيب نزول ع

 السورتني هو قول الزهري وعليه فتكون سورة اإلسراء اخبارا عنها.

 

 مطلب زمن اإلسراء واملعراج والرؤية:

عنه حىت إذا  ه والسؤالواين رغم تتبعي وسؤايل أهل العلم مل أقف على غري هذا، وسأاتبع البحث في
 وقفت على غريه ذكرته إن شاء هللا القائل

بعينه وبصره من « 11ما رَأى »أي قلب املوحى اليه حممد صل ى هللا عليه وسلم « ما َكَذَب اْلُفؤادُ »
 «أَفـَُتماُرونَهُ »جربيل أو ما رأى ليلة املعراج من عجائب مكوانت ربه وذاته املقدسة 

َعلى ما »ش، وقرىء أفتمرونه أي تغلبونه أو جتحدونه كما قرىء كذ ب ابلتشديد جتادلونه اي كفار قري
ويعاين من صورة جربيل احلقيقة اليت ذكرها لكم أو مما قصه عليكم يف ما شاهده يف اإلسراء « 12يَرى 

 واملعراج من العجائب وذلك أنه ملا أخربهم إبسرائه وقالوا له صف لنا بيت املقدس وأخربان عن عريان
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َوَلَقْد »فوصفه هلم وأخربهم عن عريهم وثبت هلم صدقه ومع هذا كذبوه كما سيأيت أول اإلسراء اآلتية 
َتهى ِعْنَد ِسْدرَ »مرة اثنية يف صورته احلقيقية حال بلوغه « 13نـَْزَلًة ُأْخرى »رأى حممد جربيل « َرآهُ  ِة اْلُمنـْ
العرش اليت ينتهي عندها كل أحد وال  الكائنة يف السماء السابعة وهي شجرة نبق عن ميني« 14

 (1)(." 13ِعْنَدها أي السدرة اليت ت )»يتجاوزها أحد من املالئكة أو رأى ربه عز وجل 
"وموالان حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين واحلمد  .323

 هلل رب العاملني.

 

 54 -37تفسري سورة القمر عدد 

فاهنا نزلت ابملدينة، وهي سمس وسمسون آية  46و  45و  44بعد طارق، عدا اآلايت نزلت مبكة 
وثالمثائة واثنتان وأربعون كلمة، والف وأربعمائة وثالثة عشر حرفا، وتسمى سورة اقرتبت ويوجد سورة 

 األنباء مبدوءة بلفظ اقرتب وال يوجد سورة خمتومة مبا ختمت به يف القرآن.

 مْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّ 

انشقاقا حقيقيا عالمة على قرهبا « 1َواْنَشقَّ اْلَقَمُر »القيامة « السَّاَعةُ »ويف وقت « اْقرَتََبتِ »قال تعاىل: 
ومعجزة لرسول هللا، والسبب يف نزول هذه اآلية، أن قريشا سألت رسول هللا أن يريهم آية دالة على 

ه فأراهم ا مبا نزل يف القرآن الذي هو أعظم آية وأدومها ومل يكتفوا بصدقه يف ادعاء النبوة، ألهنم مل يعتربو 
انشقاق القمر مرتني، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وزاد الرتمذي: فنزلت هذه السورة أي عدا 
اآلايت املدنيات. وقوله مرتني قيد للرؤية وتعددها ال يقتضي تعدد االنشقاق أبن يكون رآه منشقا، 

 مث أعاده فرآه كذلك مل يتغري. وفيه إشارة إىل أهنا رؤية ال شبهة فيها. وقد فعل حنوهفصرف نظره عنه 
الكفرة ألهنم ملا رأوه مسحوا أبصارهم مث أعادوا النظر فلما رأوه مل يتغري قالوا ما هذا إال سحر فلو قال 

 أحد هؤالء رأيته ثالث مرات أو أكثر صح بال غبار. قال األبوصريي رمحه هللا:

 عن صدره وشق له البدر ... ومن شرط كل شرط جزاءشق 

 مطلب معجزة انشقاق القمر:

قمر ، وأخرجا عن ابن مسعود قال: انشق المل يقل به أحدفتعدد الرؤية ال يقتضي تعدد االنشقاق إذ 
على عهد رسول هللا شقتني فقال صل ى هللا عليه وسلم اشهدوا: ويف رواية قال: بينما حنن مع رسول هللا 
إذ انفلق القمر فلقتني، فلقة فوق اجلبل وفلقة أدانه فقال لنا صل ى هللا عليه وسلم اشهدوا. وال يعارض 

 (2)ن مبكة." هذا ما صح عن أنس أن ذلك كا
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"للويل، وان كل ما جاز وقوعه معجزة للن يب جاز أن يكون كرامة للويل إال إذا ثبت ابلدليل  .324
عدم إمكانه كاإلتيان بسورة مثل القرآن، والتحد ي به، ألن ذلك من خصائ  الرسالة، فمن أنكر 

رسالة ا يكون مدعيا الهاتني اخلصلتني أو إحدامها خرج عن دينه ولو طار ابهلواء النه ابدعاء إحدامه
وال رسالة بعد خامتها، تدبر، حفظك هللا من الزيغ وغرور النفس واحلسد، فإن كال من هذه الثالثة داع 

من سورة األعراف املارة، وما ترشدك اليه، هذا وقد أثبت غري واحد خرب  147لالنكار، راجع اآلية 
السالم يرى يف د وفاته وادعى أنه عليه الصالة و نقل النفس وتطورها لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بع

عدة مواضع يف وقت واحد، مع كونه يف قربه الشريف يصلي، وضح أن موسى عليه الصالة السالم 
يصلي يف قربه مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رآه يف السماء وجرى بينهما ما جرى يف أمر الصلوات 

ال ثقة  سري أول اإلسراء اآلتية، وعليه فال قيمة ملا يقوله بعض مناملفروضة ليلة اإلسراء كما حبث يف تف
بعلمه وال وثوق بذاته من إنكار هذه القضية البالغة من التواتر دون معارضته من أهل العلم العاملني، 
وما تعلل به من كون موسى عليه السالم عرج إىل السماء جبسده الذي كان يف القرب بعد أن رآه النيب 

يد، بل ال جزما، ألن القول به احتمال بع مل يقل به أحد عليه وسلم عند قربه يف األرض مما صلى هللا
بد أن يكون بصورة أخرى عنه، وقد رأى صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري بروحه وجسده اىل السماء 

ألرض إىل امجاعة من األنبياء يف السموات أيضا مع أن قبورهم يف األرض ومل يقل أحد إهنم نقلوا من 
السماء على قياس ما مسعت آنفا، وليس ذلك مما ادعى احلكميون استحالته من شغل النفس لواحدة 
أكثر من بدن واحد وحي ز واحد، بل هو أمر ممكن كما ال خيفى على من نور هللا بصريته، فعلى هذا 

ا تنسلخ عن اجلرم املشا سريها  هد مع بقاءال يقال إن الشمس نفس مثل تلك األنفس القدسية واهن 
وعدم سكوهنا حسبما يدعيه أهل اهليئة وغريهم، ويكون ذلك إذا غربت وجتاوزت األفق احلقيقي ابلنسبة 
لكل قطر وانقطعت رؤية سكان املعمور يف األرض هلا، وال يضر فيه طلوعها إذ ذاك يف عرض تسعني 

 (1)وحنوه، ألن ما ذكرت من كون السجود." 
من سورة والنجم املارتني، وسنأيت  42/ 18سورة يس ويف اآليتني  من 40/ 38"يف اآليتني  .325

 على بيانه بعد بصورة أوضح وأكمل إن شاء هللا.

 مطلب وجوب اإلميان ابإلسراء واملعراج وكفر من أنكر األول وتفسيق من أنكر الثاين:

قصد اخللق ل هذا وإن التعجب بعروجه لقصد احلق ألمر عظيم بني احملب واحملبوب أعجب من نزوله
لناس، بينه وبني أمته، وهذا كالفرق بني والية النيب ورسالته فإن األوىل بينه وبني مواله والثانية بينه وبني ا

وإمنا قال تعاىل بعبده ومل يقل بنبيه أو رسوله لئال يتوهم فيه ما تومهه الناس يف عيسى عليه السالم من 
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األعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارها، وألن العبودية  أنه انسلخ من األكوان وعرج جبسمه إىل املأل
أفضل من النبوة ألهنا انصراف من اخللق إىل اخلالق، والنبوة انصراف من اخلالق إىل اخللق، وشتان ما 
بينهما، وألن كلمة عبد عبارة عن الروح واجلسد، والرباق الذي ركب عليه يف اإلسراء من جنس احليواانت 

ال كما يقوله الغري من أنه عبارة عن الربق املعلوم احلاصل من احتكاك السحب بعضها  حيمل األجساد
ببعض، وهو الذي أقل حضرة الرسول من مكة إىل القدس بسرعته وأعاده ملوضعه، وهذا أبلغ يف القدرة 
لو كان هلذا القول أصل من نقل صحيح أو خرب قاطع وليس فليس، أو لو كان العروج ابلروح فق   

ا يزعمه البعض أو حال النوم كما يقوله الغري أو حال الفناء كما تومهه اآلخر أو حال االنسالخ  كم
كما يظنه بعض املتصوفة واحلكماء، ألمكن ذلك، على أن الذهاب ابلروح يقظة ليس كاالنسالخ 

 للتعجب، الالذي ذهب هذا األخريان إليه، فإنه وإن كان خارقا للعادة إال ان العرب ال تعرفه، فليس حم
من السلف كما فندانه يف سورة يس املارة، وعلى تلك األقوال الواهية ال حاجه لذكر  ومل يقل به أحد

الرباق، ألن ما ذكر فيها ال حيتاج اىل احلمل، وال حمل ألن يستبعده املستبعدون أو ينكره اجلاحدون 
، وكثري من مجيع امللل حيصل هلم مثل ذلكاستكبارا على هللا القادر الفعال ملا يريد، ألن أهل اهليئة من 

الناس من يرى هللا يف املنام، ويوجد مجاعة من أهل املعرفة يتوصلون اىل االنسالخ فال فضل فيه حينئذ 
وال فخر، وال حاجة لإلنكار واجلدال وإمنا القول احلق هو أنه صل ى هللا عليه وسلم أسرى بروحه وجسده 

 (1)ومن." يقظة من مكة اىل بيت املقدس، 
مثل ما أجنينا  «وََكذِلكَ »"وأبو بكر يف عمر حني استخلفه على األمة عند موته رضي هللا عنه  .326

ة ومقاما عظيما  جعلنا قرارا ومكان« َمكَّنَّا»يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز 
نزلة راسخة عليه ا اثبتا، وجعلنا له فيها ممن مصر متكين« يف اأْلَْرضِ »الصديق الصابر « لُِيوُسفَ »كرميا 

عند عزيزها حىت إنه أمر امرأته إبكرامه وعلمها بكرامته عليه دون سائر حاشيته وغرسنا حبه يف قلبه 
َولِنـَُعلِ َمُه ِمْن »وقلب زوجته حىت صار مقراب عندمها على غريه من اخلدم وصارا ينظران إليه بصفة ولد 

تهم به، بغري الرؤاي اليت هي السبب يف خالصه مم ا سيبتلى به من السجن وبراءته مما ي «أَتِْويِل اأْلَحاِديثِ 
ُ غالِ »ومنلكه على مصر، إذ أن امللك سيفوضه بكل شيء ويقيمه مقامه كما سيأيت  « ب  َعلى أَْمرِهِ َواَّللَّ

ه من الدارين، وهو االذي شاءه ليوسف عليه السالم، وهو املتويل عليه ال يكله إىل غريه حىت يبلغ منته
الذي يفعل ما يشاء له ولغريه، ويفعل ما يريد ال رافع ألمره وال راد لقضاه، وال يغلبه غالب، وهو الذي 
يبلغه ما قدره له يف علمه وخيلصه مما يبتلى به، وأعاد بعض املفسرين ضمري أمره إىل يوسف، وال مندوحة 

صنع هللا يف « 21َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن » فيه، ألنه غالب على أمر يوسف وغريه وكافة خلقه
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ألشد يف تقدم مع ى ا« َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّهُ »يوسف وما يراد منه أن يكون، وعلم ذلك منوط به وحده، 
ئه يقضي به بني الناس حبسب شريعة آاب« آتـَْيناُه ُحْكماً َوِعْلماً » 1من سورة القص  يف ج  212اآلية 
مبقتضى ما يراه من ملكه ألن األنبياء يلهمون خلقة من حني الوالدة، فضال عن أنه عليه السالم ال 

نىبء ابلبئر كما مر وهو يف الثامنة عشرة من عمره، وأدخل يف السجن وهو أبن ثالث وثالثني، كما 
سورة طه يف  من 1من سورة مرمي، و  41نىبء عيسى ابملهد وحييي يف السابعة من عمره، راجع اآليتني 

، فالنبوة سابقة هلذا، وما قيل إنه حني ألقي ابجلب كان عمره عشر سنني ضعيف إذ يكون بقاءه 1ج 
لم ، وقيل إن املراد ابحلكم هنا احلكمة، وهي يف لسان الشرع العومل يقل به أحديف اجلب مثاين سنني، 

لعلم هنا ل خبالف العلم سفه، واملراد ابالنافع املؤيد ابلعمل، الن العلم بدون العمل ال يعتد  به، والعم
 (1)أتويل الرؤاي، واألوىل أن يؤول احلكم." 

"مل يؤثر فيها ملا داخل قلبها من حبه، فأدركته وأقبلت عليه وحر ضته وحذ رته، فلم يفعل وأكد  .327
 هلا

ك لإعراضه، ووعظها مبا أوتيه من فصاحة يف اللفظ وبالغة يف املع ى وشدة يف اخلطاب، وهي عن ذ
عزمت عزما « هِ َوَلَقْد مَهَّْت بِ »مبعزل، فرمت نفسها إليه وعكفت بكلها عليه وهذا مغزى قوله تعاىل 

شديدا عليه إال  أن يفعل وقربت نفسها منه، وهو يدافعها ومل ينجع هبا الوعظ وال غريه، إذ مل يبق عندها 
َوَهمَّ هِبا » مث االبتداء بقوله تعاىل املزجر مسمع وال للتحذير من سوء العاقبة مطمع، وهنا حيسن الوقف

ا وهو النبوة اجلليلة، فلوالها ولوال حصول العصمة هبا شأن كل نيب هلم  هب« َلْوال َأْن رَأى بـُْرهاَن َرب ِهِ 
وقارهبا، مثل اهلم والقرابن هللا الذي فعلتهما هي، ولكن عهد إليه ابلنبوة حال دون ذلك. وقال السيد 

تفسريه املنسوب إىل حممد عبده: أرادت قتله حني امتنع من إجابة طلبها وهو أراد حممد رشيد رضا يف 
قتلها ليتخل  مما دعته إليه، ولكن القتل أمر عظيم حال دونه مقام النبوة اليت تتباعد عن كل خمالفة 

 قتل.لمن املفسرين، مع أن اهلم قد أييت مبع ى ا مل يقل به أحدملا هنى هللا. وهو رأي جيد إال أنه 

 

 مطلب خالصة القول ابهلم وبطالن أقوال من قال به والشهادات على براءة يوسف عليه السالم:

هذا وكان اهلم منه هم الطباع مع االمتناع ال كهمها هي الذي هو هم السباع املقصود منه إجراء الفعل، 
ْلُمْخَلِصنَي( نَُّه ِمْن ِعباِداَن اولو كان كذلك وحاشاه من ذلك ملا مدحه هللا عليه يآخر هذه اآلية بقوله )إِ 

وقيل إنه قصدها خباطره قصدا غري خمتار، وهو من دواعي القلب وال صنع للعبد فيما خيطر يف قلبه، 
وال مؤاخذة عليه بل يثاب عليه ويكتب له به حسنات كثرية، ومن مساء ذنبا فهو ابلنسبة ملقامه ألن 

اىل )َلْوال م احلقيقي منتف يف حقه عليه السالم بن  قوله تعحسنات األبرار سيئات املقربني، وإال فاهل
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َأْن رَأى بـُْرهاَن َرب ِِه( وفيه كفاية، ويفهم مما تقدم أن هم النفس ال يؤاخذ عليه البشر مطلقا كما بيناه يف 
، وقال إذا وطنت النفس 3من البقرة يف ج  254، وله صلة يف اآلية 1من القص  يف ج  84اآلية 
 (1)م فهو سيئة وإال فال، والقول احلق إن مطلق اهلم مل يقع منه، ومل جيل خباطره، ومل حتدثه." على اهل

"وقال إن امللك أمر إبخراجك من السجن بال عودة، وطلب مقابلتك ليوليك أمره، فودع أهل  .328
لى ابب عالسجن ودعا هلم خبري، وملا خرج أسفوا كلهم على فراقه وفرحوا خبروجه، قالوا وملا خرج كتب 

السجن هذا بيت البالء، وقرب األحياء، ومشاتة األعداء، وجتربة األصدقاء. مث اغتسل خارجه ولبس ثيابه 
وتوجه حنو امللك، فلما قرب منه قال حسيب ريب  من دنياي، حسيب ريب من خلقه، عز جارك اي هللا 

ه، وأعوذ بك سألك خبريك من خري وجل  ثناؤك وال إله غريك. وملا وقف بني يديه وأبصره قال اللهم إين أ
من شره وشر غريه. وسلم عليه ابلعربية، فقال له ما هذا اللسان؟ قال لسان عمي إمساعيل، مث دعا له 
ابلعربانية، فقال له ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان آابئي، قالوا وكان امللك حيسن سبعني لغة، فكلمه 

لسه جبانبه، عربية والعربية، فأعجب به غاية اإلعجاب وقربه وأجهبا كلها، فأجابه مبا يكلمه، وزاد عليه ابل
قالوا وكان خروجه من السجن بعد بلوغه األربعني سنة من عمره، ألنه أدخل فيه بعد كمال الثالثة 
والثالثني وبقي فيه سبع سنني على أصح األقوال، وما قيل إنه لبث يف السجن سمس سنني قبل أن 

أمره على ربه فليس بشيء، ألنه دخل معه وخرج بعد تعبري الرؤاي بثالثة أوصى ساقي امللك ليعرض 
أايم، وألنه حني خرج كان عمره أربعني سنة وإذا مشينا على هذا القيل يكون عمره إذ ذاك سمسا 

وما وقع منه  وشاهد منه ما مل يكن ابحلسبان« فـََلمَّا َكلََّمهُ ». قال تعاىل ومل يقل به أحدوأربعني سنة، 
 مواجهة امللك من االحرتام الالئق به مما أعجب امللك ودهش منه كان بتعليم هللا تعاىل، ألن امللوك حني

ال يبدأون ابلكالم بل ابلتحية والدعاء فق ، مث يسكت أمامهم حىت يكون امللك البادئ مث جياب على 
ه بقوله  أقبل عليه وخاطب قدر السؤال، فلما رآه امللك واقفا على هذه األصول وزايدة مل يرها من غريه

ذو مقام « 54 أَِمني  »ذو مكانة عالية ومنزلة سامية « قاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديْنا َمِكني  »كما حكى هللا عنه 
مؤمتن على أسراران وعلى خزائننا، قالوا وقال امللك اي يوسف أحب أن أمسع منك أتويل الرؤاي فقص ها  

كره أوال، فقال وهللا ما أخطأت منها شيئا، وإهنا كانت عجبا وما كما رآها مث ق  له أتويلها كما ذ 
 (2)مسعته منك أعجب، ألنك أخربتين عن شيء رأيته أان وأو لته." 

وهذا أتكيد  «َأالَّ أَتُْكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيهِ »"أيها الناس أي شيء عرض لكم ومنعكم من  .329
تابه مما مل حيرم ووضحه يف ك« َوَقْد َفصََّل َلُكْم ما َحرََّم َعَلْيُكمْ »ون غريه يف إابحة ما ذبح على اسم هللا د
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لكم فمنه ما أنزله ومنه ما سينزله بعد، ألنه تعاىل أنزل الكتاب مجلة واحدة إىل بيت العزة كما تقدم يف 
سورة يف ترتيب القرآن  لاملقدمة يف حبث إنزال القرآن وقد استوىف ذكره يف سورة املائدة اليت هي قبل هذه ا

كما هو يف علم هللا وبعدها ابلنزول فتلك مدنية وهذه مكية هلذا فإن بعض املفسرين قال إن هذا 
التفصيل املشار إليه هنا يعود إىل سورة املائدة ابلنظر إىل هذا لكنه قول غري سديد ملا فيه من البعد 

عضهم إن ا سيذكره بعد يف املائدة وغريها، وقال بوعليه فإن املراد ابلتفصيل ما ذكره يف هذه السورة وم
 الضمري

 يعود إىل قوله تعاىل )ُقْل ال َأِجُد يف ما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً( اآلية اآلتية بعد بضع وعشرين آية وقد اختاره
ن عود ااإلمام الرازي بداعي أن هذا التصور من املتأخر ال مينع أن يكون املراد به اآلن وهو وجيه لو ك

املارة أبنه ميكن عوده ملا يليه  29الضمري إىل املتأخر جائز مطلقا وحيث ال فال كما أشران إليه يف اآلية 
 وحيتمل أن الرازي رمحه هللا نظر إىل أن التأخري يف فلم يقل به أحدأما عوده لكالم بعد مجل كثرية 

ا من صورة ه اآلية اليت حنن بصددها ألهنالتالوة ال يوجب التأخري يف النزول، وعليه فال يضر أتخر هذ
 واحدة تدبر.

 

 مطلب الضرورات تبيح احملظورات والضرورة تقدر بغريها وأن طاعة هللا واجبة مطلقا:

ن مستكم احلاجة أب« ِإالَّ َما اْضطُرِْرمتُْ »واعلم أن هللا تعاىل بني لكم، ما حرم عليكم ومنعكم من تعاطيه 
ل شيء من احملرمات أو شربه من قبل الغري أو أهنككم اجلوع والعطش لتناوله وأقسرمت على أك« إِلَْيهِ »

حبيث ال يوجد غريه، ويف عدم التناول يتحقق اهلالك فعال أو يف غالب الظن، فإذ ذاك جيوز تناول احملرم 
لة أكال وشراب بقدر احلاجة الدافعة ملظنة اهلالك، إذ يكون هذا يف هذه احلالة مباحا ألنه صار من مج

ما أحله هللا عند احلاجة، والقاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح احملظورات والضرورة تقدر بقدرها ولذلك 
 (1)قلنا جبواز تناول ما يوقع مظنة اهلالك ألن من غ ." 

 "وقرأ الباقون هبمزة وصل على اخلرب مفتوحة يف االبتداء لوجودها يف "ال". .330

 الشاطيب رمحه هللا يف الشاطبية بقوله:وقد أشار إىل هذه احلالة اإلمام 

 وإْن مهُز وصٍل بني الم مسكٍن ... ومهزة االستفهاِم فامدده ُمْبِدال

 فللكلِ  ذا أوىل ويقصرُُه الذي ... يسهِ ل عن كل كآالن ُمثِ ال اهـ

 كما أشار العالمة الطييب إىل حاليت مهزة الوصل حذفاً وبقاء بقوله رمحه هللا تعاىل:

 ل إْن عليه دخال ... مهزة االستفهام أبدل سهِ الومهُز وص

 إن كان مهز أْل وأال فاْحِذفا ... كأختذمت أفرتى أصطفى اهـ
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 التتمة.

 

"تتمة": إذا وقف على لفظ "بئس" اختبار ابملوحدة يف قوله تعاىل: }بِْئَس االسم الفسوق بـَْعَد اإلميان{ 
 سم" فيجوز فيه وجهان:[ بسورة احلجرات وابتدئ من لفظ "اال11]اآلية: 

 األول: االبتداء هبمزة الوصل مفتوحة وكسر الالم.

 الثاين: االبتداء بالم مكسورة من غري مهزة وصل قبلها.

والوجهان صحيحان مقروء هبما ابتداء للقراء العشرة والوجه األول هو األوىل واملقدم يف األداء اتباعاً 
 لرسم املصحف الشريف.

 لوجهني شيخ شيوخي العالمة املتويل يف الروض النضري بقوله:وقد أشار إىل هذين ا

َح الوجهان يف النَّْشر للَماَل اهـ  ويف بئس االسم ابدأ أبل أو بالمه ... فقد ُصحِ 

هذا: وبعض املبتدئني خيفى عليه احلكم يف هذا اللفظ وصاًل أو ابتداء فيقرأ بسكون الالم وبقطع مهزة 
وال جيوز حبال ألن مهزة اسم مهزة وصل كما مر دخلت عليها  به أحدمل يقل "اسم" وهو خطأ فاحش 

الم التعريف وهي ساكنة وبعدها السني ساكنة فالتقى ساكنان فلزم حتريك أوهلا ابلكسر وهو الالم 
ختلصاً من التقاء الساكنني وحذفت مهزة الوصل لدخول الم التعريف عليها كما هو مقرر فتأمل وابهلل 

 (1)التوفيق.." 
 علو اجلهة اليت نزل منها القرآن: وأن هذا العلو ليطلع عليه كل َمن - 2" .331

 يتصل ابلقرآن قارائً أو مستمعاً أو دارساً، مؤمناً أو غري مؤمن. وهكذا.

 حسن األداء: ويع ى به الًو لف روعة النظم، وحسن الصورة البيانية - 3

 ه فيه:وقد اهتم اخلطيب هبذا الوجه اهتماما فائقاً، ومما ذكر 

 أن ألفاظ القرآن خمتارة للداللة على املع ى، وخمتار للفظ القرآين موضعه

ىف اجلملة أو الرتكيب الذي هو فيه. ولذلك فإن نظم القرآن خيالف نظوم البيان عند العرب ألنه نظم 
 يآايت مفصلة بفواصل. -مفصل 

 داءمث حتدث عن الفواصل القرآنية ابعتبارها مظهراً من مظاهر ُحسن األ

 وأطال يف هذا الفرع، لكنه مل أيت فيه أبكثر مما ذكره السابقون اللهم إال

 اختالف طريقة العرض اليت ال يسلم منها كاتب.

لوجوه ، وصلة هذا الوجه ابمل يقل به أحدروحانية القرآن: وهذا وجه رابع يرى اخلطيب أنه جديد  - 4
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صدق، علو اجلهة، وحسن األداء( كل أولئك جتليات الثالثة املتقدمة أن القرآن روح وتلك الوجوه )ال
الروح القرآنية. ولعل املؤلف يقصد هبذه الروحانيَه أثر القرآن على النفوس وما جتده من نشوة فرح، أو 

 جزعة خوف عندما تسمع أو تقرأ القرآن.

* * * 

 * ليس يف اجلديد جديد!

  قضية اإلعجاز.هذه األربعة هي ما ذكره اخلطيب على أهنا فتوح جديدة يف

 وبعد. . فهل أضاف اخلطيب جديداً كما قال؟

ال. . . مل أيت اخلطيب جبديد، وإن اعرتف هو بذلك قائالً إن اجلديد الذي جاء به هو ُحسن العرض. 
 (1). ليكن هذا صحيحاً. أَو ليس هذا تناقضاً مع ما يدل عليه العنوان؟." 

يعها السنة، ويصدق قطع اليد بفصل بعض أجزائها أو مج"واملراد هبا يف اآلية اليمني بتفسري  .332
 .1عن البدن يآلة قطاعة"

وكالمه هذا جممل، تدخل حتته كل األقوال اليت قبلت من أن القطع من الكتف أو من املرفق أو من 
 ; وهو قطع بعض األصبع.مل يقل به أحدالكف أو أربعة أصابع; بل يدخل فيه ما 

أهل السنة واجلماعة معدن احلق ومنهله; لتعرف هناك صحيح القول من  وأعيدك مرة أخرى إىل تفسري
 سقيمه، أعاذان هللا وإايكم من سقمه.

تلكم أمثلة قليلة من آراء الفقه الشيعي املسمَّى ابلفقه اجلعفري، اقتصرت فيما أوردت من اخلالف بني 
ره ففي أما ابقي اخلالف وأكث -بل بعض ما ورد-فقههم وفق أهل السنة على ما ورد يف القرآن الكرمي 

آايت أخرى ويف مواضع مل يرد دليلها من الكتاب، وهي اختالفات كثرية جعلت الفقه اجلعفري فقًها 
 غري معرتف به عند العلماء املعتربَين.

وأذكر يف هذه املناسبة واقعة جرت يف رابطة العامل اإلسالمي، حينما قدم مندوب إيران طلًبا ابعرتاف 
ابملذهب اجلعفري، ومعه وثيقة من بعض اجلهات العلمية ذات الوزن الكبري "!! " تؤيده على الرابطة 

دعواه وجتيبه إىل طلبه; فإن قبلوا طلبه دخلوا مأزقًا، وإن رفضوه واجهوا حرًجا; فاقرتحوا أن يتوىل األمر 
يسي للرابطة; التأسوكان حينذاك عضًوا يف اجمللس  -رمحه هللا تعاىل-الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

يف هذا اجمللس: لقد اجتمعنا للعمل على مجع مشل  -رمحه هللا-فعقدت جلسة خاصة لذلك، فقال 
املسلمني والتأليف بينهم وترابطهم أمام خطر عدوهم، وحنن اآلن جمتمعون مع الشيعة يف أصول هي: 

الكعبة والقرآن كتاب هللا، و اإلسالم دين اجلميع، والرسول حممد صلى هللا عليه وسلم رسول اجلميع، 
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قبلة اجلميع، والصلوات اخلمس وصوم رمضان وحج بيت هللا احلرام، وجمتمعون على حترمي احملرمات; من 
 قتل وشرب

__________ 

 (1).." 329ص 5امليزان يف تفسري القرآن: حممد حسني الطباطبائي ج 1
ْنَس ِإالَّ لِيَـ "أمر غييب، وقد دل القرآن الكرمي على وجود اجلن }َوَما خَ  .333 ْعُبُدوِن{ َلْقُت اجلِْنَّ َواأْلِ
1. 

، 4، وأن منهم مؤمن ومنهم كافر3، وأن هللا أرسل إليهم رساًل 2وذكر من صفاهتم أهنم خلقوا من انر
، 7، وأن هللا أعطاهم قوة ال توجد يف اإلنس6، وأن هللا يعاقب العصاة منهم ابلنار5وأن منهم شياطني
، وأهنم يروننا من حيث 11ويتناسلون 10، وأهنم يتزوجون9وأهنم ال يعلمون الغيب، 8وأن قدرهتم انقصة

 .12ال نراهم
ذلكم جممل عقيدة السلف يف أمر اجلن، ال يصفوهنم أبكثر مما وصفهم به القرآن الكرمي والسنة املطهرة; 

 ألهنم من أمور الغيب اليت ال يصح القول فيه إال ابلوحي.

ن م مل يقل به أحدا وآمن بوجود اجلن; لكنه أتول وجودهم أبمر آخر وقد أثبت الشيخ رشيد رض
 السلف، وليس له من دليل إال االحتمال، وما هو بدليل.

 فقال السيد رشيد رضا: "وقد كان غري املسلمني يعدون من هذا القبيل

__________ 

 .56سورة الذارايت: اآلية  1
 .15، والرمحن: 27سورة احلجر: اآلية  2
 .130ة األنعام: اآلية سور  3
 .15، 12سورة اجلن: اآليتني  4
 سورة الناس. 5

 .119سورة هود: اآلية  6
 .39، 38سورة النمل: اآليتني  7
 .33سورة الرمحن: اآلية  8
 .10، 7سورة اجلن: اآلية  9
 .74سورة الرمحن: اآلية  10
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 .50سورة الكهف: اآلية  11
 (1).." 27سورة األعراف: اآلية  12
مل يقل به وهذا القول  1ا قبل أوان اإلمساك الشرعي ببعض الوقت رمبا زايدة يف االحتياط"هذ .334

 من قبله. أحد

 موقف من قد أوقعه يف -كما أشرت إليه-ومن املالحظات أيضا أن التزامه ملنهج الواقعية يف التفسري 
َا  قال  2ٍء فََأنَّ َّللَِِّ سُمَُسُه{ َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ الفقه غري سليم، ففي تفسريه مثال لقوله تعاىل: }َواْعَلُموا أمنَّ

رمحه هللا تعاىل: "إن موضوع الغنائم جبملته ليس واقعا إسالميا يواجهنا اليوم أصال، فنحن اليوم لسنا 
أمام قضية واقعة، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة جتاهد يف سبيل هللا مث تقع هلا 

ىل التصرف فيها.. ليس هناك قضية غنائم; ألنه ليس هناك قضية جهاد.. واملنهج غنائم حتتاج إ
اإلسالمي منهج واقعي، ال يشتغل بقضااي ليست قائمة ابلفعل، ومن مث ال يشتغل أصال أبحكام تتعلق 
 !هبذه القضااي اليت ال وجود هلا من انحية الواقع! إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل ابألحكام
هذا ليس منهج هذا الدين، هذا منهج الفارغني الذين ينفقون أوقات الفراغ يف البحوث النظرية ويف 
األحكام الفقهية، حيث ال مقابل هلا من الواقع أصال بدال من أن ينفقوا هذه اجلهود يف إعادة إنشاء 

ا يف تلك الدين ال ندخل هن اجملتمع املسلم من أجل هذا اإلدراك جلدية املنهج احلي الواقعي احلركي هلذا
التفصيالت الفقهية اخلاصة ابألنفال والغنائم حىت حيني وقتها عندما يشاء هللا وينشأ اجملتمع اإلسالمي، 

 .3ويواجه حالة جهاد فعلي، تنشأ عنه غنائم حتتاج إىل أحكام"
 -وإن كان يف إجياز- هوينبغي أن أبني أنه ال يريد ابلفقه هنا كل الفقه بدليل أنه عرض لكثري من مسائل

 وإمنا يريد به املسائل الفقهية اليت ال وجود هلا يف واقع املسلمني املعاصر.

مث إن هذه املسائل اليت عاب اخلوض فيها مل يطلب إلغاءها وإمنا أتجيل احلديث عنها إىل أن توجد 
 احلاجة هلا يف أرض الواقع.

__________ 

 .175ص 1يف ظالل القرآن: ج 1
 .41ألنفال: سورة ا 2
 (2)ابختصار.."  1519-1518ص 3يف ظالل القرآن: ج 3
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"هذا ما نرى لزوم ذكره ردا على التأويل الباطل للشيخ عبد العزيز فهمي ابشا، وفيما ذكرته  .335
 الكفاية إن شاء هللا أو بعضها.

فقال  ن قبلهم مل يقل به أحدوهذا الشيخ عبد العزيز بن خلف آل خلف، فسر سورة الزلزلة بتفسري 
ُث َأْخَباَرَها، أبَِنَّ َربََّك أَْوَحى هَلَا{  : "اتفق املفسرون على أن 1مثال يف تفسري قوله تعاىل: }يـَْوَمِئٍذ حُتَدِ 

األرض تتحدث مبا عمل عليها يوم القيامة، فتشهد على كل أحد بعمله الذي عمله على ظهرها من 
عة على أهلها على ظهرها من خري أو شر يف كل بق خري وشر; أما يف الدنيا فقد حتدثت أيضا مبا يعمله

وجه األرض، وحنن نسمع هذا يف كل ساعة وحلظة، فهذه أخبار أمريكا، لندن، مكة، كذا كذا. فتلك 
حالة مصغرة من حتدثها يوم القيامة إهنا ملعجزة من املعجزات الباهرة وقعت ملموسة مطابقة حملسوس 

َذا ربقية وما يف مع ى ذلك من التليفون وأمثاله كما قال تعاىل: }َوإِ لفظا ومع ى وهو الراديو وحمطاته ال
فذلك يصدق على واقع ملموس من إذاعات العامل  2َجاَءُهْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِه{ 

ان على صدقواخلرب الكرمي ي -يقصد آية الزلزلة-وهذه اجلملة تعترب معجزة مستقلة. فاآلية الكرمية 
حدوث هذا يف الدنيا كما يصدقان على حدوثه يف اآلخرة; ألن اآلية واخلرب مل حيددا بلفظ صريح أنه 
يف الدنيا فق  وال أنه يف اآلخرة فق ، واجلملة األخرية من كالم هللا يعين: }َوِإَذا َجاَءُهْم{ اآلية تن  

ك يف الدنيا ال تتناىف مع وقوع ذلعلى أن ذلك يف الدنيا فق  فنحن اآلن قد ظهرت لنا معجزة يف 
اآلخرة وحدثت ألرضنا اليت مل تتبدل ليوم القيامة كما قال تعاىل: }يـَْوَم تـَُبدَُّل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض 

 .3َوالسََّماَواُت{ 
فأرض الدنيا قد حتدثت فكيف أبرض اآلخرة ونعلم علم اليقني بتحدثها يف اآلخرة ونلمس عني اليقني 

يف الدنيا، فال منافاة وال تناقض أنطقها يف الدنيا الذي أنطق كل شيء، وأذاع القوم إذاعة  بتحدثها
 صحيحة صرحية مع أن الراديو

__________ 

 .5، 4سورة الزلزلة: اآليتني  1
 .83سورة النساء: من اآلية  2
 (1).." 48سورة إبراهيم: من اآلية  3
قد زعم ف -فيما أعلم-قبله  مل يقل به أحد "على ذلك. وقد جاء حممد أبو زيد برأي جديد .336

أن "اإلسراء يستعمل يف هجرة األنبياء" "املسجد احلرام الذي له حرمة حيرتم هبا عند مجيع الناس" 
وقد ابرك حوله، فكان للنيب صلى هللا عليه وسلم هناك  -مسجد املدينة-"املسجد األقصى" األبعد 
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 مثرة وقوة وكان ابإلسراء الفتح والنصر

 .1فكان كل ذلك من آايت هللا"
من مكة إىل املدينة وال أدري كيف يفسر املسجد األقصى ابألبعد مث -إًذا فاملراد ابإلسراء عنده اهلجرة 

يزعم أنه مسجد املدينة مع أنه ال مسجد هناك حينذاك، زد على هذا أن يف القدس مسجدا هو أبعد 
العلماء أي قبل اهلجرة لكن املؤلف ال يدرك فوائد  من مسجد املدينة ومع أن هذه اآلية مكية ابتفاق

معرفة ما نزل مبكة وما نزل ابملدينة وأثر ذلك يف التفسري، وزد على هذا أيضا أن اإلسراء من مكة إىل 
بيت املقدس قد ورد يف السنة ورواه مجع عظيم من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا 

يف الصحاح، ولكنه ال يفسر القرآن ابلسنة ولو فعل ملا ضل واته وأحلد يف  عنهم وجاءت هذه الرواايت
 تفسريه.

تلكم بعض األمثلة على مواقفه امللحدة من املعجزات اليت أظهرها هللا على يد أنبيائه عالمة على صدقهم 
دليال على  اأمام أقوامهم، فآمن هبا طوائف منهم وأنزل هللا العقاب الشديد على من مل يؤمن بعد نزوهل

حجيتهان واحسب هذا دليال كافيا على قوة االرتباط بني النبوة واملعجزة قال شيخ األزهر حممد اخلضر 
حسني عن منكري املعجزات "إمنا ينكرها طائفة ممن أنكروا بعثة الرسل إذ قالوا إن الرسالة تتوقف على 

 .2املعجزة واملعجزة خرق للعادة وخرق العادة حمال"
شيخ األزهر حممد اخلضر حسني رمحه هللا تعاىل كثريا ما يرب  وهو يرد على حممد أبو زيد بينه  وهلذا فإن

وبني داعية البهائية املسمى أاب الفضل يف كتابه املسمى "الدرر" فيورد إحلاد هذا مث يورد إحلاد البهائي 
 صدور الكتابفال تكاد جتد فرقا بينهما إال يف األلفاظ، ويزداد ظنك سوءا إذا علمت أن 

__________ 

 .219اهلداية والعرفان: ص 1
 (1).." 114بالغة القرآن: حممد اخلضر حسني، ص 2
"الفاحش، فإن هذه الرتتيبات الباطلة ال تغين من احلق شيئا بعد أن اتفق املسلمون على حترمي  .337

قدار الذي يكون ش ومل حيدد املالراب قليلة وكثرية; أما حممد أبو زيد فقد زعم أن الراب احملرم هو الراب الفاح
به الراب فاحشا; وإمنا ترك هذا لتقدره كل أمة بعرفها؟! وهبذا يكون الراب حمرما يف مكان ومباحا يف 

 آخر؟!

ُكْم  َلَعلَّ فقال يف تفسري قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا الر اب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتَـُّقوا اَّللََّ 
: "أي الراب الفاحش، ومبع ى آخر: الربح الزائد عن حده يف رأس املال وتقدره كل أمة 1تـُْفِلُحوَن{ 
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 .2بعرفها"
إىل  %16، فإن راب %15وقدرته أخرى مبا زاد عن  %20وعلى زعمه هذا إن قدرته أمة مبا زاد على 

وكثريه  لسنة اليت حرمت الراب قليلهحرام عند طائفة من املسلمني مباح عند أخرى، مث أين موقع ا 20%
 من هذا التفسري؟! إنك لن جتد هلا أثرا كما مل جتدها يف سائر تفسريه وحسبك هبذا احنرافا يف التفسري.

 تعدد الزوجات:

وأما تعدد الزوجات; فقد جاء حممد أبو زيد يف شرط إابحته مبا هو أعجب من كل ما سلف; حيث 
من قبله وال من بعده حىت ساعتنا هذه فيما أعلم; حيث اشرتط يف قوله  مل يقل به أحداشرتط شرطا 

اَبَع فَِإْن تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا يف اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْث َى َوُثالَث َورُ 
لنساء" أن يكن من نساء اليتامى; فال جيوز عنده التعدد . اشرتط يف "ا3ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة{ 

من غري النساء اليتامى؟! قال: "من النساء: نساء اليتامى الذين فيهم الكالم ألن الزواج منهن مينع 
احلرج يف أمواهلن، ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات ال جيوز إال للضرورة اليت يكون فيها التعدد مع 

 العدل أقل ضررا

__________ 

 .130سورة آل عمران: اآلية  1
 .53اهلداية والعرفان: ص 2
 (1).." 3سورة النساء: من اآلية  3
"على اجملتمع من تركه، ولتعلم أن التعدد مل يشرع إال يف هذه اآلية بذلك الشرط السابق  .338

 .1والالحق"
امى يكذب هذا اء من اليتولنا مع هذا التفسري وقفات قصرية فال سند له أوال يف اشرتاط أن تكون النس

إطالق العبارة يف اآلية، وتكذبه السنة النبوية وفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم وفعل أصحابه; فقد 
ن سائر مهم وال م ومل يقل به أحدعدد وعددوا من غري يتامى النساء، ومل يدر خبلد أحدهم هذا الشرط 

 علماء املسلمني من بعدهم.

ري من أين جاء بقيد: "إنه ال جيوز إال للضرورة" وليس يف اآلية مثل هذا ووقفة أخرى مع هذا التفس
 القيد.

 ووقفة اثلثة ماذا يقصد بقوله أن التعدد مل يشرع إال يف هذه اآلية؟!

أليست اآلية الواحدة كافية يف التشريع أم ال بد من تكراره حىت يكون مشروعا؟! أم يريد التقليل من 
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 ة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه من بعده.شأن التعدد؟! وحسبنا قدو 

 التسري:

واآلية السابقة تن  على أن من خاف أال يعدل فليتزوج واحدة أو يتسرى مبا ملكت ميينه. قال تعاىل: 
 .2وا{ لُ }فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تـَُعو 

َح لكن حممد أبو زيد ينكر التسري فيقول يف تفسري قوله تعاىل: }َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن يـَْنكِ 
، وبدال من أن يستدل 3اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت{ اآلية

حة التزوج مما ملكت األميان عكس املع ى; فقال: "ويف هذه اآلية رد على الذين يتخذون هبا على إاب
 ملك

__________ 

 .61اهلداية والعرفان: ص 1
 .3سورة النساء: اآلية  2
 (1).." 25سورة النساء: من اآلية  3
 "الطالق: .339

جيب ال أعلم هنا بشرط عمن قبله، فإنه جاء أيضا  مل يقل به أحدوكما اشرتط يف التعدد شرطا جديدا 
أحد قال به من قبله أيضا، وهو أن الطالق ال يقع من الزوج لزوجته إال إذا جاءت مبا خيل بنظام 
العشرة الزوجية. وعبارة ال يقع تدل على أنه فيما لو نطق ابلطالق من غري هذا السبب فإن زوجته ال 

 .1ال خيل بنظام العشرة الزوجية"تطلق، وهاك ن  عبارته: "إن الطالق وإن كان يف يد الرجل 
َحِدِهْم أَْرَبُع ويف تفسري قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة أَ 

 .2اَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي{  َعَلْيِه ِإْن كَ َشَهاَداٍت اِبَّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي، َواخْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اَّللَِّ 
قال: "تسهيل على الرجل فإنه يصعب عليه أن يعاشر امرأته وهو يعتقد عدم عفتها، وتفهم من هذا 

، وهو جيهل 3أن ليس له أن يطلقها إال بسبب خيل ابلعشرة الزوجية; وإال ما احتاج إىل هذا اإلشهاد"
إليقاع الطالق; وإمنا إليقاع العقاب عليها، ولذلك قال تعاىل بعد  أن هذه الشهادة من الزوج ليست

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت{ اآلية ; ولكنه ال يفقه هذا 4هاتني اآليتني مباشرة: }َوَيْدرَُأ َعنـْ
 وأحلد يف تفسري اآلية.

 مصارف الزكاة:

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َوالْ وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل مصارف الزكاة يف  َمَساِكنِي قوله عز وجل: }ِإمنَّ
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َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَّبِ  ُ َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ يِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
 ،5َعِليم  َحِكيم { 
__________ 

 .445اهلداية والعرفان: ص 1
 .7-6سورة النور: اآليتني  2
 .274اهلداية والعرفان: ص 3
 .8سورة النور: اآلية  4
 (1).." 60سورة التوبة: اآلية  5
 تفسريا جديدا فيقول: -كعادته-"وحممد أبو زيد يفسر بعض هذه املصارف  .340

كة لألجانب; الزمان جتد أكثر املسلمني رقاهبم مملو }َويف الر ِقَاِب{ : يف خالصها من االستعباد، ويف هذا 
فيجب أن يتعاونوا على فك رقاهبم، ويف الصدقات حق هلذا التعاون والغارمني ما يصيبهم، وكل من 
{ منه نشر الدعوة ابللسان والقلم حلرية  يغرم للمصلحة العامة; فهو من الغارمني، }َويف َسِبيِل اَّللَِّ

رة للدفاع عن احلرية واالستقالل والرتبية والتعليم الباعثان على تكوين أمة معم العقيدة والوطن والقتال
يف الكون، ويتبع ذلك املستشفيات واملالجئ للمرضى واحملتاجني واملعامل واملصانع للعمال والعاطلني 

 .1"وابن السبيل" السائح املكتشف؟! واللقي  الذي يوجد يف الطريق وال يعرف له عائل"
 ويله هذا خل  حقا بباطل. وكالمها معلوم ال خيفى أظنه ال حيتاج إىل بيان.وهو يف أت

 زكاة الزروع:

ذكران رأيه يف الراب وأنه يقول إبابحة الراب غري الفاحش، وأن مقدار الفاحش مرتوك لألمة تقدره حبسب 
َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم } حاهلا، ورأيه هنا يف زكاة الزروع ال يبعد عن هذا; حيث يقول يف تفسري قوله تعاىل:

، قال: "زمن حتصيله وكما أمر املالكني إبيتاء هذا احلق أمر احلاكم العام أبخذه والعمل 2َحَصاِدِه{ 
وكل من أويت حظا من الفقه يعلم أن  3على جبابته لبيت املال، وقد ترك التقدير لألمة حبسب احلالة"

ف لى هللا عليه وسلم; ولكن حممد أبو زيد هذا ال يعرت السنة مل ترتك هذا، بل قدر زكاهتا رسول هللا ص
 ابلتفسري ابلسنة.

 خامسا: إمهال املدلول اللغوي:

ال يلقي من قبله، فإن اللغة ال تطاوعه يف كثري من أقواله فال يبايل بذلك و  مل يقل به أحدوألنه أييت مبا 
 له حسااب، بل صرح يف مقدمة تفسريه هبذا،
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__________ 

 .150والعرفان: صاهلداية  1
 .141سورة األنعام: من اآلية  2
 (1).." 113اهلداية والعرفان: ص 3
"النظر يف أي املعاين اللغوية للفظ "مَثل" املناسب لتفسري "املَثل" يف اآلية به، وذكر ما يدل  .341

 عليه وصف "األعلى".

 هبا:أواًل: بيان املعاين اللغوية للفظ "مثل" الصاحلة لتفسري "املثل األعلى" 

الكالم على املعاين اللغوية للفظ "مثل" وأهنا أربعة معان رئيسة، أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل  1تقدم
 منها لتفسري اآلية به، فيما يلي:

 املع ى األول: املثل السائر.

مثل به تهذا املع ى وإن كان صحيحا ابعتبار أن قول هللا تعاىل: }َوَّللَِِّ امَلَثُل اأَلْعَلى{ ، أصبح مثال ي
 من أورد مثال لبيان صفات هللا وحنوها، فيقول مثال:

رؤية هللا اثبتة يوم القيامة، ومثال ذلك }َوَّللَِِّ امَلَثُل اأَلْعَلى{ : الشمس ترى دون أن حياط هبا. فكذلك 
 هللا تعاىل يرى وال حياط به علما.

{ ، هو: أن كل مثل ه: }َوَّللَِِّ امَلَثُل اأَلْعَلىإال أن املثل يف اآلية ال يفسر به، فال يقال: إن مراد هللا بقول
ح من أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدخل يف املعاين اليت يص فلم يقل به أحدسائر أعلى فهو هلل. 

 تفسريه هبا نظراً 

__________ 

 (2)( وما بعدها.." 42اْنظر: ص ) 1
 "مدة نزول القرآن الكرمي: .342

 القرآن الكرمي على الرسول صلى هللا عليه وسلم على أقوال: اختلف العلماء يف حتديد مدة نزول

أهنا مثاين عشرة سنة. روي هذا القول غري املشتهر عن احلسن. وأنه كان يقول ذكر لنا أنه كان بني  -1
أوله وآخره مثاين عشرة سنة. وأنه أنزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم مثاين سنني يف مكة قبل اهلجرة 

 1بعدها.وعشر سنني 
 يقل ملوهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم تويف عن مثان وسمسني سنة وهو ما 
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 2. ولذا قال ابن عطية عن هذا القول: "وهذا قول خمتل ال يصح عن احلسن وهللا أعلم".به أحد
 3.جزي الكليبأهنا عشرون سنة: روي عن ابن عباس، وعكرمة، والشعيب وقتادة، واختاره ابن  -2
 4أهنا ثالث وعشرون سنة. وهو قول اجلمهور. -3
أهنا سمس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب إىل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عاش سمسا  -4

 5وستني سنة خالفا للمشهور.
__________ 

 ( ، وأيب1/5( ، وابن اجلوزي )10/375( ، وابن عطية )180-15/179انظر تفسري ابن جرير ) 1
 ( .74( ، وابن الضريس يف فضائل القرآن )6/87حيان )

 ( .10/357تفسري ابن عطية ) 2

 ( وانظر املصادر السابقة.4/210، 1/6تفسري ابن جزي الكليب ) 3

وانظر علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري، رسالة  1/146( ، واإلتقان 1/228انظر الربهان ) 4
 .2/412دكتوراه، د. حممد صفاء حقي، 

 (1)املرجع السابق.."  5
"أما البيهقي فقد محل حديث واثلة بن األسقع على أن املراد به اإلنزال مجلة فقال: "قلت:  .343

 1نزول امللك ابلقرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا". -وهللا أعلم  -وإمنا أراد 
ع وعشرين لت الكتب كاملة ليلة أربويشهد هلذا املع ى ما رواه ابن أيب شيبة عن أيب قالبة قال: "..أنز 

 2من رمضان.."
وقد ذهب صفي الرمحن املباركفوري يف كتابه الرحيق املختوم إىل حتديد دقيق، ورأي جديد وهو أن يوم 
نزول القرآن وشهره كان يوم اإلثنني إلحدى وعشرين مضت من رمضان ليال. املوافق عشرة أغسطس 

يوما، وذلك  12وسلم إذ ذاك أربعون سنة قمرية وستة أشهر وم، وكان عمره صلى هللا عليه 610سنة 
 قبله وقد بناه على مايلي: مل يقل به أحديوما. وهو قول  22سنة مشسية وثالثة أشهر و 39حنو 

كونه يوم اإلثنني بناء على ما صح من حديث أيب قتادة األنصاري وفيه ذاك يوم ولدت فيه، ويوم   - 1
 ما اتفق عليه أهل السري. بعثت أو أنزل علي فيه، وهو

وكونه شهر رمضان عمال ابآلايت الثالث يف سور: البقرة، الدخان، والقدر. وكونه شهر اجلوار  - 2
 والتحنث حبراء.

وكونه إلحدى وعشرين مضت من رمضان. بناء على أن حساب التقومي العلمي لذلك الشهر يف  - 3
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ين. ع، والرابع عشر، واحلادي والعشرين، والثامن والعشر تلك السنة ال يوافق يوم اإلثنني إال يوم الساب
 وألن ليلة القدر إمنا تقع

__________ 

 ( .14( ، واملرشد الوجيز )1/367األمساء والصفات للبيهقي ) 1

 (1)( .." 13املرشد الوجيز ) 2
ا، ر "لطلب املناسبة بني آايت نعلم قطعا أنه قد تقدم يف ترتيب املصحف ما أنزله هللا متأخ   .344

وأتخ ر ما أنزله هللا متقدما فإن هذا عمل ال يرجع إىل ترتيب نزول القرآن بل إىل ما وقع من الرتتيب 
 عند مجعه ممن تصد ى لذلك من الصحابة".

 من العلماء وإمنا انعقد اإلمجاع وقامت مل يقل به أحدومعلوم أن القول أبن ترتيب اآلايت اجتهادي 
 أن ترتيب اآلايت توقيفي ال جمال لالجتهاد فيه. فالقول أبنه اجتهادي األدلة _ كما تقدم معنا _ على

خروج على اإلمجاع واألدلة املتضافرة،هذا ابإلضافة إىل أن الشوكاين مل يذكر لنا دليال واحدا على رأيه 
 هذا.

ول؟ وهل  ز وإذا ثبت هذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا رُتـ َبت اآلايت ترتيبا خمالفا لرتتيب الن
كان هذا األمر هكذا جزافا أم البد وراء ذلك من حكمة؟ وإذا كان حلكمة فما هي هذه احلكمة؟ إن 
مل تكن الناسبة؟ وإذا كانت الناسبة خافية يف بعض األحيان فليس مع ى ذلك أهنا غري موجودة، بل 

 يف اآلفاق م يف آايت هللامع ى ذلك أننا قصران يف استخراجها وإدراكها كما ختفى علينا كثريا من احلك
واألنفس، وقد يظهر يف عند البعض ما هو خاف عند غريهم وقد يظهر يف زمن ما خفي يف زمن آخر، 
وال شك أن اإلنسان أيخذ من القرآن بقدر ما يعطيه، واملناسبة تكون على وجوه وتدرك حسب أفهام 

عض باط. فبعض الوجوه يظهر على بالناس، وال بد من اختالف ملدارج الناس يف العلم وقوة االستن
 الناس، وبعضها عل بعض آخر. ويعلق الفراهي على هذه الفكرة يف كتابه ))دالئل النظام(( فيقول:

 املنكر للن ْظم _ أي املناسبة _ ال حمي  له من أحد ثالثة أقوال:

ية ترتيب كما افإما أن يقول أبن السورة ليست إال آايت مجعت بعد النيب صلى عليه وسلم من غري رع
وجدت يف أيدي الناس. وإما أن يقول أبهنا اختل نظمها، ملا أن اآلايت اليت أخلت بني الكالم املربوط 
قطعت الن ظم، فكال القولني ظاهر البطالن ومبين  على اجلهل الفاحش جبْمع القرآن وترتيبه، ومواقع 

 (2)اآلايت املبي نة واملفصلة بعد النزول األول.." 
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 .1نق  عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة""اقتصر  .345
وقال القراء يف الشايف "التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة، وإمنا هو من 

 .2مل يقل به أحد"مجع بعض املتأخرين، فانتشر وأوهم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك، وذلك 
رهم سبعة فقال: ليكونوا على وفق مصاحف هـ" سر اختيا437وقد علل مكي بن أيب طالب "ت

األمصار السبعة، وتيمنا أبحرف القرآن السبعة، مث قال: على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل مل مينع 
 .3ذلك; إذ عدد القراء أكثر من أن حيصى
سبعة الء اليف ذلك أبنه مل يقتصر على هؤ  -رمحه هللا تعاىل-وقد دافع كثري من العلماء عن ابن جماهد 

إال بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية يف األسانيد الطوال، وكان موفقا يف اختياره الذي حظي مبوافقة 
مجهور العلماء والقراء وأتييدهم; حيث إن كثرة الرواايت يف القراءات أدت إىل ضرب من اإلضراب عند 

فرد هبا، فقطع لنفسه خاصة فين طائفة من القراء غري املتقنني، فقد حاول بعضهم أن خيتار من القراءات
رمحه -ابن جماهد عليهم الطريق، ودرأ عن القراءات كيدهم، وعن القراء اضطراهبم، ومما يدل على نزاهته 

وحسن قصده أنه مل يسع إىل أن خيتار لنفسه قراءة حتمل عنه، وحني سئل عن ذلك أجاب: "حنن  -هللا
أئمتنا أحوج منا إىل اختيار حرف يقرأ به من  أحوج إىل أن نعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى علينا

 .4بعدان"
 وقد أطلت احلديث عن هذه املرحلة ألمهيتها، وكثرة املؤلفات والقراء، واتساع علم القراءات فيها.

__________ 

 .36ص 1، والنشر يف القراءات العشر: ابن اجلزري ج106ص 1اإلتقان: السيوطي ج 1
 .107ص 1اإلتقان: السيوطي ج 2
 .51اإلابنة عن معاين القراءات: مكي بن أيب طالب ص 3
 ; وانظر صفحات يف علوم القراءات: السندي217ص 1معرفة القراءة الكبار: الذهيب ج 4

 (1).." 54، 51ص
 "الرأي الراجح: .346

والذي نراه أن رسم املصحف اصطالحي وليس بتوقيفي; ألن القول ابلتوقيف حيتاج إىل دليل وليس مث 
لف من علماء الس ومل يقل به أحدتاب وال من السنة وال من أقوال الصحابة على ذلك، دليل من الك

 بل هو لبعض املتأخرين.

وأما ما روي من رواايت فهي إما غري صحيحة أو ال تدل على املراد من القول ابلتوقيف بل تدل على 
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امه ال  واستحسانه والتز وجوب التزام الرسم وليس هذا هو موضع اخلالف هنا واحرتام الرسم العثماين
 (1)يلزم منه القول أبنه توقيفي.." 

إىل موافقة خياالت وأوهام العرب اجلاهلني وقت نزوله،  -جل وعال عما يقولون  -"اخلالق  .347
 على أن يصوغ كتابه املنزل من احلقائق املتفقة مع الواقع والتاريخ، اليت -بطريق القطع  -وهو القادر 

ة والعربة يف نفس الوقت؟ وأال يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن حتدث أثرها من املوعظ
يكون حيلة بشرية يلجأ إليها البشر الضعاف احملدودو القدرة والعلم يف سبيل اجتذاب الناس إىل 
دعواهتم؟ أما أن يكون هذا أسلواب إهليا يف تنزيل آخر الكتب املنزلة ، فهذا ما ال ميكن أن تتصوره 

 ( .1ول من كل وجه( )العق

دأب العلماء على أخذ الكثري من األحكام الفقهية من القص  القرآنية مثل صحة أنكحة الكفار -5
[ ، وجواز كون املهر 9املأخوذ من قوله تعاىل: }وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ... { ]القص :

جج هاتني على أن أتجرين مثاين ح عمال مأخوذ من قوله تعاىل }قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت
[ وغريها، بل أخذوا منها أحكاما عقدية يف أصول اعتقاد املسلمني، فإبطال 27... { ]القص :

القص  القرآنية يبطل الكثري من األحكام; ألنه إذا كانت القصة مكذوبة فال جيوز أخذ األحكام 
 مل يقل به أحد.منها، وهذا 

تعاىل لبس على الناس بذكر هذه القص  املكذوبة يف كتابه، الذي يزعم يلزم من هذا القول أن هللا -6
أنه حمفوظ من اخلطأ والريب والكذب، ويلزم منه أن القرآن صد الكثري من الناس عن اإلسالم بسبب 
عدم مطابقة قصصه للواقع، بل هذا ما ادعاه خلف ، حيث زعم أن التمسك مبقياس الصدق التارخيي 

 خطر أي خطريف القص  القرآين 

_________ 

 (2)( .." 188( مدخل إىل علم التفسري، د. بلتاجي )ص:1)
قوله تعاىل: }َواَل مُتِْسُكوْا بِِعَصِم الكوافر{ ألن معناه عندهم: ال تتمسكوا بعصمة  -"د  .348

 الكافرة، وال تعتدوا هبا، وال متنعكم من التزوج هبا.

ار وطء )املسبي ة( بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج يف د وقالوا أيضاً: لقد اتفق الفقهاء على جواز -هـ 
ال توطأ »احلرب، وال سبب يبيح هذا إال  اختالُف الدار، وقد قال َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يف السبااي: 

 « .حامل حىت تضع، وال حائل حىت ُتستربأ حبيضه
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 أدلة اجلمهور:

، ألهنا مل تعد صاحلة ألن تكون فراشاً لكافر، ولو كان اختالف قالوا: إن  سبب الفرقة هو اإلسالم -أ 
الدار هو سبب الفرقة، لوجب أن حتصل الفرقة مبجيء املشركة إلينا ودخوهلا بعهد أمان ولو مل تسلم، 

 ومل يقل به أحد.

 إذا أسلم الكافر وهي يف العد ة فهي امرأته، وإن مل يسلم فـُر ق»ما روي عن جماهد أنه قال:  -ب 
 « .بينهما

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ابنته زينب على )أيب العاص بن  -ج  ما روي عن ابن عباس أنه قال: )رد  النيب َصلَّى اَّللَّ
الربيع( ابلنكاح األول، وقد كانت زينب هاجرت إىل املدينة وبقي زوجها مبكة مشركاً، مث  رد ها عليه 

 بعد إسالمه( .

 (1) تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل الكفار اَل ُهنَّ." قوله تعاىل: }َفالَ »قال القرطيب: 
"ومن مظاهر فصل اللغة عن قرآهنا أن يدعي بعض الكتاب أن اللغة إمنا حفظت ال بسبب  .349

ارتباطها ابلقرآن، ولكن بسبب انكفائها على نفسها وانغالق أهلها، كما هو احلال يف اللغة الصينية،  
العربية بنيت على أصل سحري، جيعل شباهبا خالدا كما يقولون، وقد غاب عن هذا وأضرابه "أن 

عليها، فال هترم، وال متوت; ألهنا أعدت من األزل فلكا دائرا للنريين األرضيني العظيمني، كتاب هللا 
وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن مث كانت فيها قوة عجيبة من االستهواء كأهنا أخذة السحر، 

 ( .1خذ أو يدع" )ال ميلك معها البليغ أن أي

ويزعم هؤالء أن البالغة ميكن أن تكون مبعزل عن القرآن، وأن الفصاحة ميكن اكتساهبا من غري القرآن، 
من قبل، وليأتنا هؤالء بواحد استطاع مبعزل عن القرآن، وما كان على منطه من  مل يقل به أحدوهذا ما 

 ديبا ذا بيان ولسان.الكالم جزالة وقوة، وحالوة وطالوة أن جيعل من نفسه أ

والغض من قدر العربية، والنيل من مكانتها، وأهنا ضرورة لكل علم شرعي، ليس بدعا عصراي، بل أشار 
الزخمشري إىل بعض منتحليه، ورد عليهم فقال: " ... وذلك أهنم ال جيدون علما من العلوم اإلسالمية، 

تقنع، ويرون العربية بني ال يدفع، ومكشوف ال ي فقه؟وكالمها، وعلمي تفسريها وأخبارها إال وافتقاره إىل
الكالم يف معظم أبواب أصول الفقه، ومسائلها مبنيا على علم اإلعراب، والتفاسري مشحونة ابلرواايت 
عن سيبويه، واألخفش، والكسائي، والفراء، وغريهم من النحويني البصريني والكوفيني، واالستظهار يف 

 شبث أبهداب فسرهم،مآخذ النصوص أبقاويلهم، والت
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__________ 

 (1).." 31( الرافعي، حتت راية القرآن ص 1)
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