
 

 
 1750صفحة : 

 
والفرقان أصله مصدر كالشكران والغفران والبهتان، وهو ما يفرر  أ  يزرب  ري نيرزتي متشراقي، وقرد أصلر    صرو    

على أنواع من التفرقرة أرلصل  علرى ال،صرر، ينره يفرر   ري انرالي كراب  تهلري قبرر  هرور ال،صرر، ولررا الررر ن  لفرقران 
قرا  عارا( بعبرارل الرز  نررب  الفرقران علرى عبردخت ولارر ا تزرارخ ه،را لرصرد  ولره مرا يصررل  ينره أرر   ري اور  والباصرر، 

للهرام من ماانزه، أرد أسر  ل،صر، وعن السدى، والضحال، وجماهد، الفرقان املخرج، ويف أانكام ا ن الاريب، عن ا ن 
ت قرا  ررارا ق قررأ بومرن يتر    لارر لره وها وا ن الراسم وأنيها أهنم سللوا مالكا عن قولره عارا( بلارر لكرم أرقراب

رراا ويرزقه من انزث ال حيتسا ومن يتوكرر علرى   أهرو انسربهتس وأسرر  لتهززرب  زر،هم و ري الكفرار يف ايانروا  الر  
لة يستحا أزها التهايب يف أانوا  الدنزا، أزشهر ذلك أانوا  ال،فس: من اهلداية، واملارأة، والرضى، وانشراح الرلا، وإزا

 اورد والغر واوسد،  ز،هم، واملكر وا داع وذمزم ا الئ س 
وقرد أنيرار قولره بلكررمت أن الفرقران نيرهلم بأرظ هلررم أالرراهر أن املرراف م،ره كررر مرا أزره رررج هلررم و را  مرن التبرا  ايانرروا   

ا  م،شرررانهل ا رراصر وذلررك وارعبررال ايمررور وانبهررام املراصررد، أزررقو  إ( اسررترامة أانرروا  اوزررا ، انرر  يكونرروا م هترر  البرر
يستدعهل أن يكونوا: م،صورين، غالبي،  صرام  يمور، كهلة اي رال  سرائرين يف صرير  اور  والرنيرد، وذلرك هرو مرالل 

 استرامة ايمم، أا تزار الفرقان ه،ا ينه اللفظ الز  ال يقف  غريخ مقفاخ يف هزا الغرض وذلك من متام الفصاانةس 
كفرري السرزتاي يصرر  أن يكرون املرراف  ره عكفرري السررزتاي الفارصرة الر  عاربهرا الترروىس ومفاررو  والترروى عشرهر التو رة، أت 

بيغفر لكمت،  زوف وهو ما يستح  الغفران وذلك هو الرزنا، ويتاري أن حيهرر علرى نروع مرن الرزنوا، وهرو الصرغائر 
فرر  الكبرائر  لتو رة املاربرة هلراس وقزرر التكفرري ال  عرب ع،ها  للهم، ولوز الاكس أبن يراف  لسزتاي الصرغائر و ملغفرر  مغ

السرت يف الدنزاس والغفران عردم املقا رز  قرا يف اة رر ، واواصرر أن امقرا  مرصروف للحرث علرى الترروى و رر  أائرد ا 
 والتاريض  لتحزير من التفريط أزها، أال حيصر التكفري وال املغفر  أب  اانتها س 

 لارزمت عزيزر وعكهزر وهو ك،اية عن انصو  م،اأظ أ رى هلم من ارام التروىس وقوله بو  ذو الفضر ا 
[ت لروز أن يكرون 30بوإذ يكر  ك الرزين كفرروا لزتبترول أو يرتلرول أو كرارول ويكررون ويكرر   و   رري املراكرين  

بإذت متالرررا  فاررر  ررزوف  ع ررق قصررة علررى قصررة مررن قصررو هيزررد   ورسرروله علزرره الصررال  والسررالم واملررقم،ي أزكررون
 عرديرخ واذكر إذ يكر  ك الزين كفروا، على صريرة نرائرخ الكتري  يف الرر نس 

ولوز أن يكون ع فا على قوله بإذ أنتم قلزر مستضافون يف ايرضت أهو متال   فار اذكروا من قوله بواذكروا إذ أنرتم  
 ملسلهي ويكون ما  ز،هها اعرتاضرا، أهرزا عارداف لر،ام ال،صرر، الر  قلزرت، أان املكر  لرسو  علزه الصال  والسالم مكر 

أنارم   قررا علررى رسرروله صررلى   علزرره وسررلم واملررقم،ي، يف أانرروا  مررا كرران يرررن ال،ررا  أن سررز دوا م،هررا رلصررا، وهررزخ 
وهرزا عرزكري أب م مررامهم ناهة  اصة  ل،يب صلى   علزه وسلمس وايناام حبزاعه وسالمته ناهرة عشرهر املسرلهي كلهرم، 
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مبكرة، ومررا القراخ املسررلهون عهومررا ومرا القرراخ ال،رريب صرلى   علزرره وسررلم  صوصرا وأن سررالمة ال،رريب صرلى   علزرره وسررلم 
 سالمة يمتهس 

 واملكر إيراع الضر  فزة، وعردم ع،د قولره عارا( بومكرروا ومكرر   و   رري املراكرينت يف    عهررانس وع،رد قولره عارا( 
 بأألم،وا مكر  ت يف سور  ايعرافس 

وامعزان  ملضارع يف موضظ املاضهل الز  هو الغالا مظ بإذت استحضار للحالة ال  ف روا أزها املكر، كها يف قوله عاا(  
والتابرري  بو  الز  أرسر الر ح أتتري سحا ت وماىن بلزتبتولت لزحبسول يرا  أثبتره إذا انبسره وم،اره مرن اوركرة وأوثرره،

 ملضارع يف يتبتول، ويرتلول، وكراول، ين علك ايأاا  مستربلة  ل،سبة لفار املكر إذ غاية مكرهم  صزر وااند مرن 
 هزخ ايأاا س 
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 م وأنيراري اةيررة إ( عرررفف قررير يف أمررر ال،رريب صرلى   علزرره وسررلم انري ااتهارروا للتشرراور يف ذلرك  رردار ال،رردو  يف اي  

اي ررري  قبزررر ه رعرره، أرررا  أ ررو البخرررت : إذا أصررب  أررلثبتوخ  لوبئرر  وسرردوا علزرره  ا  زرر  غررري كررو  علرررون إلزرره م،هررا 
ال اام، وقا  أ و اهر: أرى أن أن ز من كر   ن يف قرير أ  الدا أز تهاون ق أي ز كر وااند م،هم سرزفا وأيعرون 

عررردر  ،ررو هانيررم علررى قتررا  قررير أبسرررها أزل ررزون الارررر ونسرررتي  م،رره،  هردا يف  زترره أزضررر ونه ضررر ة راررر واانررد أرال 
 وقا  هشام  ن عهرو: الرأ  أن  هلوخ على قر وختراوخ من  ي أ هركم أال يضركم ما ص،ظس 

وموقررظ الررواو يف قولرره بويكرررونت ا أر أانرردا مررن املفسرررين عرررج علررى  زانرره وهررهل  تهررر واهرري: أانررد ا أن عكررون واو  
واجلهلة انا  من بالزين كفروات وههل انا  مقسسة غري مقكد ،  عتبرار مرا اعصرر قرا مرن اجلهلرة املا وأرة علزهرا،  اوا ،

وههل قلة بويكر  ت أروله بويكر  ت هو م،اط الفائد  من اوا  ومرا قبلره متهزرد لره وع،صرزو علرى أن مكررهم يرارنره 
 الستحضار انالة املكرس مكر   قم، واملضارع يف يكرون ويكر   

وبنزهها أن عكون واو االعرتاض أ  الا ق الصرور ، ويكرون املرراف  لفارر املا روف الردوام أ  هرم مكرروا  رك لزتبترول  
أو يرتلول أو كراول وهم ال يبالون يكرون كرو  كاا  ن اينيرف حملهد  ن مسلهة  وأيضا لتهل،ه  يار  ال،ريب، أتكرون 

ة ويكررون قلررة بويكررر  ت ما وأررة علررى قلررة بوإذ يكررر  ررك الررزين كفررروات واملضررارع يف قلررة قلررة بويكرررونت مارتضرر
 بويكرونت لالستربا  واملضارع يف ويكر   الستحضار انالة مكر   يف وق  مكرهم متر املضارع املا وف هو علزهس 

 ية سور  ايعراف وكزلك قوله بو   ري املاكرينتس و زان ماىن إس،اف املكر إ(   عردم: يف  ية سور     عهران و  
والزين عولوا املكر هم ساف  املشركي وكرباؤهم واعون أولتك الزين كان فأقرم ال ارن يف نبرو   هرد صرلى   علزره وسرلم  

رهم، ومن هقالم أ و اهر، ويف نبو  الرر ن علزه، وإمنا أس،د إ( قزظ الكاأرين الن البرزة كانوا أعباعا للبعهام أيمترون أبم
 وعتبة ونيزبة ا ،ا ر زاة، وأمزة  ن  لق، وإضراقمس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



[ت انتررا  إ( ذكرر قتران 31بوإذا عتلى علزهم   ع،ا قالوا قد مسا،ا لو نشام لرل،ا مترر هرزا إن هرزا إال أسراصري ايولري  
هم مرن قولره بوير رظ فا رر الكراأرينت وقولره   ر من ان اج هقالم املشركي، ا ع،ب    ي هزخ السور  يتخللها أ بار كفر 

بذلرررك أبهنرررم نيررراقوا   ورسرررولهت وقولررره بألرررم عرتلررروهم ولكرررن   قرررتلهمت وقولررره بوال عكونررروا كالرررزين قرررالوا مسا،رررا وهرررم ال 
 يسهاونت ق  روله بوإذ يكر  ك الزين كفرواتس 

 وهزخ اجلهر ع ق على قلة بولو علم   أزهم  ريا يمساهمتس  
هررزا الرررو  مرالررة املتصرردين لل اررن علررى الرسررو  صررلى   علزرره وسررلم، و ااترره، والتشررغزا علزرره: مرر،هم ال،ضررر  ررن و  

 اوارث، وصازهة  ن عد ، وعربة  ن أيب مازطس 
وماررىن بقررد مسا،ررات: قررد أهه،ررا مررا  تررو  علزرره، لررو نشررام لرل،ررا متلهررا وإمنررا اهتهرروا  لرصررو وا يتبز،رروا مغباهررا وال مررا يف  
 لرر ن من اةفاا واورائ ، ألزلك قا    عاا( ع،هم بكالزين قالوا مسا،ا وهم ال يسهاونت أ  ال يفرهون ما مساواس ا
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ومن ع زا قتاهنم أن الرسو  صلى   علزه وسلم  رداهم مباارضرة سرور  مرن الررر ن، أا ربوا عرن ذلرك وأأحهروا، ق   

 ن أساصري ايولي وأهنم قافرون على امعزان مبتر ذلك قزر: قائر ذلرك هرو ال،ضرر  رن اورارث مرن اعتزروا  ن ما يف الرر 
 رر  عبررد الرردار، كرران راررال مررن مرررف  قرررير ومررن املسررتهبئي، وكرران كتررري ايسررفار إ( اوررري  وا( أصررراف  ررالف الا ررم يف 

ئفرة مرن ال،صرارى  أزحدثونره مرن أ برار ام زرر ويلررى جتارعه، أكان يلرى  وري  بسا مرن الابراف   تخفزرق البرام اسرم صا
من الارا من ي،رر أس ور  انروا  رستم  و  اسف،د ذ  من ملول الفر  يف قصصهم ا رايف، وإمنا كان  علك اي بار 
عررررتام للاررررا  للسررران ويسرررترهرها قصاصرررهم وأصرررحاا ال،ررروافر مررر،هم وا يرررزكر أانرررد أن علرررك اي برررار كانررر  مكتو رررة 

ة، أزهررا أانسررا، إال مررا وقررظ يف الكشرراف أن ال،ضررر  ررن اوررارث اررام  ،سررخة مررن  رررب  رسررتم  و  اسررف،د ذ  وال  لار زرر
يبارد أن يكرون  ارض علرك اي برار مكترو   لار زرة كتبهرا الرصاصرون مرن أهرر اورري  واينبرار عرزكر  ينفسرهم، وإمنرا هرهل 

 كتاا  الشاه،امه  ع ويال ممال على عاف  أهرر الرصرو، أ بار ال انكهة أزها وال موعرة، وقد أصا  أزها الفرفوسهل يف
وقا  الفخر: انيرتى ال،ضر من اوري  أانافيث كلزلة وفم،ة، وكان يراد مظ املستهبئي واملرتسهي وهرو مر،هم أزرررأ علرزهم 

ه وحياكونرره، أسرراصري ايولرري، أدسرر،اف قررو  ال،ضررر  ررن اوررارث إ( قاعررة املشررركي: مررن انزررث إهنررم كررانوا يقيدونرره وحيكونرر
وحيسبون أزه مازر  هلم عن الا ب الز  علبسوا  ه يف ماارضة الررر ن، وأنره نفرس علرزهم قرزخ ايغلوصرة، أردذا كران الرز  
ا تكرخ هو ال،ضر  ن اوارث ألزس يت،ظ أن عصردر أمترا  هرزا الررو  مرن أمتالره وأعباعره، أهرن ضره،هم جملسره الرز  ارام 

 أزه قزخ الرتاقةس 
نشام لرل،ا متر هزات إيهام أبهنم عرأاوا عن ماارضته، وأهنم لو نياموا ل،رلوا من أسراصري ايولري إ( الار زرة مرا وقوهلم بلو  

يواز  قصو الرر ن وهرزخ وقاانرة، وإال أهرا مر،اهم أن يشراموا ماارضرة مرن  رداهم وقررعهم  لا رب  رولره بأردن ا عفالروا 
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ياترزرون قرا عرن الررر ن وإع رازخ إ هرم و ديره هلرم، ومرا قالره الولزرد  ررن  ولرن عفالروات مرظ  زربهم وهمررهم يف إلراف مارزر 
 املغري  يف أمر الرر نس 

بوايساصريت قظ أس ور    ضم اهلهب   وههل الرصة وعردم ع،د قوله عاا( بان  إذا اامول لافلونك يرو  الزين كفروا  
 إن هزا إال أساصري ايوليت يف سور  ايناامس 

 رري نيرررط بلرروت واواقررا إذ ااررر نيرررصها مضررارعا واجلرربام ماضررزا ارررى علررى االسررتاها  يف بلرروت غالبررا، يهنررا  واملخالفررة 
موضوعة للهاضهل ألبم أن يكون أاند ابأ  قلتها ماضزا، أو كال ا، أدذا أريد التف،ن  ولق  ز،هها، أالتردير: لو نيت،ا 

اكررا قائهررا مرررام نيرررصي وارربامين أدانرردى اجلهلترري مسررتربلة لرل،ررا، وال يباررد ع،ررد  يف متررر هررزا الرتكزررا أن يكررون اانتب
واي رى ماضزة، أالتردير لو نشام أن نرو  نرو ، ولو نيت،ا الرو  يف املاضرهل لرل،را أزره، أرزلك أوعرا ل،زمران، ويكرون 

ملرا قرالوا بلرو  هزا هو الفر   ي قوله بولو نيرت،ا ةعز،را كرر نفرس هرداهات وقولره بأن لرو يشرام   هلردى ال،را  قزارات أهرم
 نشام لرل،ا متر هزات افعوا الردر  على قو  متله يف املاضهل ويف املستربر إغراقا يف ال،فااة والوقاانةس 

[ وما كان   32بوإذ قالوا اللهم إن كان هزا هو او  من ع،دل ألم ر علز،ا ان ار  من السهام أو ائت،ا  ازاا ألزم  
[ت ع رق علرى بوإذ يكرر  رك الرزين كفرروات أو علرى بقرالوا 33زقم وهم يستغفرون لزازقم وأن  أزهم وما كان   ما

قد مسا،ات وقائر هزخ املرالة هو ال،ضر  ن اوارث صاانا املرالة السا رة، وقاهلا أيضا أ و اهرر وإسر،اف الررو  إ( قزرظ 
اظ الزره، وكرزلك صرير  انكايرة كالمهرم املشركي للواه الز  أس،د له قو  ال،ضر بقد مسا،ا لو نشام لرل،را مترر هرزات أرار 

 إمنا هو اار على حنو ما قررعه ه،الك من انكاية املاىنس 
وكالمهرم هرزا ارار جمررى الرسرم، وذلرك أهنرم يرسرهون   ريررة الردعام علرى أنفسرهم إذا كران مرا انصرر يف الواروف علرى  

وهررزخ صريررة نيررهري  يف كالمهرم قررا    رالف مرا حيكونرره أو ياتردونره، وهررم حيسربون أن فعررو  املررم علرى نفسرره مسرت ا ة،
 ال،ا غة          

ما إن أعز   شهلم أن  عكرهره                      إذن أال رأار  سروصهل إي يرد  وقرا  ماردان  رن اروا  الك،رد ،   
 أو ان زة  ن املضرا السكوين  

 
 1753صفحة : 

 
             

 صديرهل ونيل  من يد  ايبمر   إن كان ما  لغ  ع  أال مىن                      
 وكف،  واند  م،رزرا  ررفائه                      وصافف انوصا من أعاف  قاعر وقا  اينيرت ال،خاهل:            
  رز  وأر  واحنرأ  عن الاال                      ولرز  أضزايف  واه عبرو    
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ا ختر يوما من هناا نفرو  وقد ضرهن اوريرر  يف املرامرة الاانيرر    إن ا أنين على ا ن انرا غار                       
هزخ ال ريررة يف انكايرة يري واههرا أ رو زيرد السررواهل علرى غالمره املبعروم لردى واي رانبرة مالرك  رن صرو  انر  اضر ر 

 الغالم إ( أن يرو   االص الم  لبلزة، وال اال تالم قزخ ايلزة  س 
ر ن لرزس انرررا مرن ع،ردل أرران كران انرررا ألصرب،ا  لارزاا وهررزا يرتضرهل أهنرم قررد ابمروا أبنرره أهارىن كالمهرم: إن هررزا الرر 

لزس حب  ولزس الشرط على  راهرخ انر  يفزرد عررففهم يف كونره انررا ولك،ره ك،ايرة عرن الزهري وقرد كرانوا جلهلهرم وضرالهلم 
ن انرررا م،رره أم ررر علررزهم او ررار  حيسرربون أن   يتصرردى ملخرراصر م، أرردذا سررللوخ أن ي ررر علررزهم ان ررار  إن كرران الرررر 

وأرافوا أن يرهرروا لرررومهم صررحة اربمهم  ارردم انرزررة الرررر ن أرلعل،وا الرردعام علررى أنفسرهم  ن يصررزبهم عررزاا عااررر أن  
كرران الرررر ن انرررا مررن   لزسررتدلوا  ارردم نرربو  الاررزاا علررى أن الرررر ن لررزس مررن ع،ررد  ، وذلررك يف ماررىن الرسررم كهررا 

 عله س 
رف بإنت ين ايصر أزها عدم الزري  وقروع الشررط، أهرم غرري ارازمي أبن الررر ن انر  وم،رب  مرن   وعالز  الشرط حب 

  ر هم موق،ون أبنه غري ان  والزري أبنه غري ان  أ و من عدم الزري أبنه ان س 
 وضهري بهوت ضهري أصر أهو يرتضهل عرو  ا رب أ : إن كان هزا انرا ومن ع،دل  ال نيكس  
د  الم اجل،س يرتضهل اوصر أااتهظ يف الرتكزا عرو وانصر وذلك عابريهم حيكون  ه أقوا  الررر ن امل،وهرة وعاريق املس، 

 صدقه كروله عاا( بإن هزا هلو الرصو او ت وهم إمنا أرافوا إن كان الرر ن انرا وال فاعرهل هلرم إ( نفرهل قرو  انرزتره وال 
، ينه إذا كان انرا ما هم علزه  صال أص  اعتبار احنصار اورزة نفهل احنصار اورزة أزه، وإن كان ذلك الزما لكونه انرا

 أزه احنصارا إضاأزا، إال أنه ال فاعهل إلزه لوال أهنم أرافوا انكاية الكالم الز  يب لونهس 
وهزا الدعام ك،اية مر،هم عرن كرون الررر ن لرزس كهرا يوصرق  ره، للرتالزم  ري الردعام علرى أنفسرهم و ري اجلربم  نتفرام مرا  

 لوخ سبا الدعام حبسا عرف كالمهم واعترافهمس اا
 وبمن ع،دلت انا  من او  أ  م،بال من ع،دل أهم ي ا،ون يف كونه انرا ويف كونه م،بال من ع،د  س  
وقوله بمن السرهامت وصرق و رار  أ  ان رار  رلوقرة لارزاا مرن عصرزبه ين الشرلن أن م رر السرهام ال يكرون حب رار    

 هم ر ك سوط عزاات  والصا قريا من ايم ار  س كروله عاا( بأصا علز
ذكروا عزا   اصا وهو م ر او ار  ق عههروا أررالوا بأو ائت،را  ارزاا ألرزمت ويريردون  رزلك كلره عرزاا الردنزا يهنرم ال  

ع،ررد   يقم،ررون  ة ررر ، ووصررفوا الاررزاا  يلررزم ز ف  يف  رزرر  يرزرر،هم أبن احمللرروف علزرره قررزا الرردعام لررزس م،رربال مررن 
 ألزلك عرضوا أنفسهم   ر عرزم على عردير أن يكون الرر ن انرا وم،بال من ع،د  س 

وإذ كان هزا الرو  إمنا يلبم قائله  اصة ومن نياركه أزه ون    ه متر ال،ضر وأيب اهر ومن التربم ذلرك ونيرارل أزره مرن  
تصررارا ل،بزرره وكتا رره، وكانرر  اةيررة نبلرر   اررد أن انرر  أهررر بفيهررم، كررانوا قررد عرضرروا أنفسررهم  رره إ( عاررزيا   إ هررم ان

الازاا على قائلهل هزا الرو  وهو عزاا الرتر املهي أبيد  املسلهي يوم  در، قا  عاا( بيازقم   أبيرديكم وكربهم 
 رر الارزاا وي،صركم علزهمت وكان الازاا قد ه ر ع،هم زم،ا اقتضته انكهة  ،  ي   لرسروله يف هرزخ اةيرة سربا ه

 ع،هم اني قالوا ما قالوا، وأيرظ ال،فو  إ( انلوله قم وهم ال يشارونس 
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أروله بوما كان   لزازقم وأن  أزهمت ك،اية عرن اسرتحراقهم، وإعرالم  كرامرة رسروله صرلى   علزره وسرلم ع،ردخ، ينره  
اا عر،هم، وهرزخ مكرمرة أكررم   قرا نبزره اار واوفخ  ي  هراين املشركي مرظ اسرتحراقهم الارراا سرببا يف ه رري الارز

 هدا صلى   علزه وسلم أ ار واروفخ يف مكران مانارا مرن نربو  الارزاا علرى أهلره، أهرزخ اةيرة إ برار عهرا قردرخ   
 أزها مضىس 
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ن   لزازقم وأن  أرزهمت مبكرة وقا  ا ن ع زة قال  أرقه نبل  هزخ اةية كلها مبكة، وقا  ا ن أ بى نب  قوله بوما كا  

إثر قوهلم بأو  يت،ا  ازاا ألزمت ونب  قوله بوما كان   مازقم وهم يستغفرونت ع،د  روج ال،يب صلى   علزه وسلم إ( 
 املدي،ة وقد  رهل مبكة مقم،ون يستغفرون، ونب  قوله بوما هلم أن ال يازقم  ت  اد  درس 

( ال،يب صلى   علزه وسلم، واارتالا ضرهري   ا ره  رولره بوأنر  أرزهمت ل زفرة مرن التكرمرة ويف عوازه ا  اا قزا إ 
 إذ ا يرر وما كان   لزازقم وأزهم رسوله كها قا  بوكزق عكفرون وأنتم عتلى علزكم   ي   وأزكم رسولهتس 

نرههررا، و رر ذلررك  اضرهم علررى عفكزررك  وأمرا قولرره بومرا كرران   مارزقم وهررم يسرتغفرونت أرررد أنيركر علررى املفسررين 
الضهائر أ ار ضهائر الغزبة مرن بيارزقم ت وبأرزهمت وبومارزقمت للهشرركي، واارر ضرهري وهرم يسرتغفرون للهسرلهي، 
أزكرون عائرردا إ( مفهرروم مررن الكررالم يررد  علزرره بيسرتغفرونت أانرره ال يسررتغفر   إال املسررلهون وعلررى هويررر امسرر،اف أانرره 

 ار ملن انر  ز،هم من املسلهي،  ،ام على أن املشركي ال يستغفرون   من الشرلس إس،اف االستغف
أالز  يرهر أهنا قلرة مارتضرة انتهربي قرا أرصرة التهديرد  تارزبره  رتغزرا علرى عراف  الررر ن يف عارزرا الوعزرد  لوعرد،  

م  ن يقم،روا أبنره واانرد، ويصردقوا رسروله، أباد أن هدف املشركي  لازاا ذكرهم  لتو ة من الشرل   لا املغفر  مرن رقر
أهرو وعررد أبن التو رة مررن الشررل عرردأظ عر،هم الاررزاا وعكرون هلررم أم،را وذلررك هرو املررراف  السرتغفار، إذ مررن البري أن لررزس 

ان   املراف  زستغفرون أهنم يرولون: غفرانك اللهم وحنوخ، إذ ال عرب   الستغفار  لرو  والاهر كالفه أزكون قوله بوما ك
ماررزقم وهررم يسرررتغفرونت  ريضررا وذلررك يف االسرررتغفار وعلرز،ررا للتو ررة ز ف  يف ايعرررزار هلررم علررى مارررىن قولرره بويفارررر   
  ازا كم إن نيكرمت و م،تمت وقوله بقر للزين كفروا إن ي،تهوا يغفر هلم ما قد سلق وإن ياوفوا أرد مض  س،ة ايوليتس 

 وهم يستغفرونت عاريض أبنه يونيك أن يازقم إن ا يستغفروا وهزا من الك،اية الارضزةس  ويف قوله بوما كان   مازقم 
وقلرة بوهررم يسررتغفرونت انررا  مرردر  أ  إذا اسررتغفروا   مررن الشرررل وانسرن موقاهررا ه،ررا أهنررا ارامي قزرردا لاهررر م،فررهل  

 أاملا  وما كان   مازقم لو استغفرواس 
أن ال يازقم  ت صافأ   بها من الكالم أ  ا يسلكوا حيو   ز،هم عرزاا   ألرزس و زلك يرهر أن قلة بوما هلم  

 هلم أن ي،تفهل ع،هم عزاا  س 
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وقررد فلرر  اةيررة علررى أضررزلة االسررتغفار و ركترره نيثبرراي  ن املسررلهي  م،رروا مررن الاررزاا الررز  عررزا    رره ايمررم يهنررم  
الرتمرز  عرن أيب موسرى قرا   قرا  رسرو    صرلى   علزره وسرلم  أنرب    استغفروا مرن الشررل  عبراعهم امسرالم روى 

علهل أماني يم  وما كان   لزازقم وأن  أزهم وما كان   مازقم وهم يستغفرون أدذا مضز  عرك  أزهم االستغفار 
 إ( يوم الرزامة  س 

كرررانوا أولزرررامخ إن أولزررراؤخ إال املتررررون ولكرررن أكتررررهم ال   بومرررا هلرررم أال يارررزقم   وهرررم يصررردون عرررن املسررر د اوررررام ومرررا 
[ت ع ق على قوله بومرا كران   لزارزقم وأنر  أرزهمت وهرو ارعررام يف  زران أهنرم أانررام  تارزيا   إ هرم، 34يالهون 

  زاب  لصراانةس 
ستحرا  والترردير مرا الرز  ثبر  هلرم وبمات استفهامزة، واالستفهام إنكار ، وههل يف  ر املبتدإ بوهلمت  ربخ، والالم لال 

 ين ي،تفهل ع،هم عزاا   أكلهة بمات اسم استفهام إنكار  واملاىن ا يتب  هلم نيهلمس 
وأن ال يازقم جمرور  الم ار  زوأرة  ارد بأنت علرى الشرائظ مرن انرزف اجلرر مرظ بأنت والترردير: أ  نيرهلم كران هلرم يف  

م أو مررن عرردم عاررزيبهم أ  أهنررم ال نيررهلم يرر،اهم مررن الاررزاا، واملرصرروف عرردم عاررزيبهم أ  ا يكررن نيررهلم يف عرردم عاررزيبه
الك،ايرة عرن اسررتحراقهم الارزاا وانلولرره قرم، أو عوقرظ انلولرره قرم، عرررو  الاررا: مالرك أن ال عكرررم أ  أنر  انرزرر   ن 

تفر  مواناره، ألرم يبر  عكرم وال ي،اك من امكرام نيهلم، أاللفظ نفهل ملانظ الفار، واملرصوف أن الفار عوأري أسربا ه ق ان
 ما حيو   ز،ك و ز،هس 

وقد يرتكون بأنت ويرولون ما لك ال عفار أتكون اجلهلة امل،فزة  ارد االسرتفهام يف موضرظ اورا  وعكرون علرك اورا  هرهل  
 متري االستفهام امنكار ، وهزا هو املاىن اجلار  على االستاها س 
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 ية بأزة أزكون بان ال يازقمت امسها وبهلمت  ربها والتردير وما عدم التازيا كائ،ا هلمس واوزوا أن عكون بمات يف اة  
 وقلة بوهم يصدون عن املس د اورامت يف موضظ اوا  على الترديرينس  
والصد الصرف، ومفاو  بيصدونت  رزوف ف  علزره السرزا ، أ  يصردون املرقم،ي عرن املسر د اوررام  رري،رة قولره بإن  
ولزاؤخ إال املترونت أكان الصد عن املس د اورام اريرة عرزهرة يسرتح  أراعلوخ عرزاا الردنزا قبزرر عرزاا اة رر ، ينره أ

يررقو  إ( الصررد عررن التوانزررد ين ذلررك املسرر د  ،رراخ مقسسرره لزكررون علهررا علررى عوانزررد   ومررلوى للهوانرردين، أصرردهم 
ه علهررا علررى التوانزررد، إذ صررار املوانرردون مارردوفين غررري أهررر املسررلهي ع،رره، يهنررم  م،رروا نيلرره واانررد، صرررف لرره عررن كونرر

لب رعه، أرد االوا مضافين له، ألبم أن يكون ذلك املس د مضافا للتوانزد وأهله، ولزلك عرا  روله بوما كانوا أولزامخ 
روله بإن الشررل لرلرم إن أولزاؤخ إال املترونت وهزا كروله بومن يرف أزه نيواف  رلم نزقه من عزاا ألزمتس والرلم الشرل ل

 عرزمتس 
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وهزا الصرد الرز  ذكرعره اةيرة: هرو عربمهم علرى صرد املسرلهي املهراارين عرن أن حي روا وياتهرروا، ولالهرم أعل،روا  رزلك  
حبزرث كران املسرلهون ال يررد لون مكرةس يف الكشراف  كرانوا يرولررون حنرن وال  البزر  واوررم أ،صررد مرن نشرام ونرد ر مررن 

 نشام  س 
لك قضزة ساد  رن ماراذ مرظ أيب اهرر أفرهل صرحز  البخرار  عرن عبرد    رن مسراوف، أنره انردث عرن قل  ويشهد لز 

ساد  ن مااذ: أنه كان صديرا المزة  ن  لرق، وكران أمزرة إذا مرر  ملدي،رة نرب  علرى سراد، وكران سراد إذا مرر مبكرة نرب  
ماتهرا أ،ب  على أمزرة مبكرة أررا  المزرة انررر على أمزة ألها هاار رسو    صلى   علزه وسلم إ( املدي،ة ان ل  ساد 

ي ساعة  لو  لالهل أصوف  لبز  أخرج قريبا من نصق ال،هار، ألرزهها أ و اهر، أرا :   أ  صفوان مرن  ك،زرة أمزرة 
 ن  لق  هزا ماك أرا : هزا ساد  أرا  له أ رو اهرر: إال أرال ع روف  لبزر   م،را وقرد  ويرتم الصربا  أمرا و  لروال 

 ك مظ أيب صفوان ما راا  إ( اهلك ساملا  اوديثس أن
وقد أأافي اةية: أهنم استحروا الازاا أ،به  على أن ما أصاقم يوم  در، من الرتر واالسر، هو من الارزاا، ولكرن  

مرن   قد رانم هزخ ايمة عكرمة ل،زبه  هد صلى   علزره وسرلم ألرم يقا رز عرامتهم  رلرم ا اصرة سرلط علرى كرر أانرد 
الازاا ما لاز  كفررخ و لهره وإذايتره ال،ريب صرلى   علزره وسرلم واملسرلهي، ولرزلك عرزا  لرترر وايسرر وامهانرة نفررا 
عرأرروا  لغلررو يف كفرررهم وأذاهررم، متررر ال،ضررر  ررن اوررارث، وصازهررة  ررن عررد ، وعربررة  ررن أيب ماررزط، وأيب اهررر، وعررزا 

اهم وأمهلهم أكان عاقبرة أمررهم أن أسرلهوا،  رررا أو  ارد، وهرقالم مترر   وف واجلوع من كانوا فون هقالم كفرا واستبر
أيب سرفزان، وانكرزم  ررن انربام، و الررد  رن الولزررد، أكران اررباؤخ إ هرم علررى انسرا علهرره، وانرر   ررزلك رارام رسررو    

 صلى   علزه وسلم إذ قا   لار   أن كرج من أصالقم من يابدخ  س 
ت يف موضظ اوا  من ضهري بيصردونت واملرصروف ه هرزخ اورا  إ هرار اعتردائهم يف صردهم عرن وقلة بوما كانوا أولزامخ 

املس د اورام، أان من صد عها هوله من ا ري كان  املرا، ومرن صرد عهرا لرزس مرن انرره كران أنيرد  لهرا، ولرزلك قرا  
 ه م،ظ نيزتا عن مستحرهس عاا( بومن أ لم ممن م،ظ مسااد   أن يزكر أزها امسهت أ  ال أ لم م،ه أاند ين

وقلة بإن أولزاؤخ إال املترونت عازي يولزائه او ، وعررير ملضهون بوما كانوا أولزامخت مظ ز ف  ما أأافخ الرصر من عازي  
 أولزائه، أههل مب،بلة الدلزر على نفهل والية املشركي، ولزلك أصل س 

ررري لزسرروا أولزرام املسرر د اوررام، لفصررد التصرري   رلررم املشررركي يف وإمنرا ا يكتررق ةهلرة الرصررر مرظ اقتضررائه أن غرري املت 
صرردهم املسررلهي عررن املسرر د اورررام أبهنررم ال واليررة هلررم علزرره، أكانرر  قلررة بومررا كررانوا أولزررامخت أنيررد عالرررا ةهلررة بوهررم 

ترررونت كالرردلزر، أرررانترم يصرردون عررن املسرر د اورررامت مررن قلررة بإن أولزررراؤخ إال املترررونت وكانرر  قلررة بإن أولزرراؤخ إال امل
االستدال  أ دع انترام، وملا يف إبصة والية املس د اورام  ملتري من امنيار  إ( أن املشرركي الرزين سرلب  عر،هم واليتره 

 لزسوا من املتري، أهو مزمة هلم و رز  لل،فهل حب ةس 
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اللتري عضره،تهها قلترا بومرا كرانوا أولزرامخ، إن أولزراؤخ إال املتررونت واالستدرال الز  أأرافخ بلكرنت بنيرن عرن املرردمتي   

ين ذلك يتري أرض سائر يسل  عن املواا الز  أقحههم يف الصد عن املس د اورام، وحيسبون أهنرم انرزررون  واليتره 
 ا كانوا أولزامختس ملا عردم عن الكشاف، أحزف مفاو  بيالهونت لداللة االستدرال علزه لتال  االستدرال  روله بوم

وإمنا نفى الالم عن أكترهم فون أن يرا  ولك،هم ال يالهون أاقتضى أن م،هم من يالم أهنم لزسوا أولزرام املسر د اوررام،  
وهم من أير،وا  صد  الرسو  صلى   علزره وسرلم واسرتفاقوا مرن غفلرتهم الرديرة، ولكرن  لهرم علرى املشراياة للصرافين 

لا،اف وصلا الرائسة، ومواأررة الرد ام علرى ضرالهلم، وهرقالم هرم عررالم أهرر مكرة ومرن  زرل ل يران عن املس د اورام، ا
مرر،هم متررر الابررا  وعرزررر  ررن أيب صالررا وأيب سررفزان  ررن انرررا وانكررزم  ررن انرربام و الررد  ررن الولزررد ومررن اسررتبراهم   

 ل سالم أكانوا من نصرائه من  اد نبو  هزخ اةيةس 
[ت ما وأررة علررى قلررة بوهررم 35،ررد البزرر  إال مكررام وعصرردية أررزوقوا الاررزاا مبررا ك،ررتم عكفرررون بومررا كرران صررال م ع 

يصدون عن املس د اورامت أهضهوهنا سبا بن الستحراقهم الازاا، وموقاها، عرا قلة بوما كانوا أولزامخت لالهرا  
ع،رد مسر د   ا يكرن مرن املترري، أكران كالدلزر املررر النتفام واليتهم للهس د اورام، الن مرن كران يفارر مترر هرزا 

انرزرررا  سررلا واليررة املسرر د ع،رره، أا فرر  اجلهلررة  عتبارهررا سررببا للاررزاا، ولررو أصررل   عتبارهررا مررررر  لسررلا أهلزررة 
 الوالية ع،هم لص  ذلك، ولكن كان االعتبار ايو  أرا  ين الا ق أف  علزه مظ كون موقاها يفزد االعتبار التاينس 

لى صزغة مصافر ايصواي كالرغام والتغام والبكرام وال،رواحس يررا  مكرا يكرو إذا صرفر  فزره وم،ره مسرهل نربع مرن واملكام ع 
 ال ري املكام  فت  املزم وعشديد الكاف وقاه مكاكن قهب  يف   رخ  اد الزام وهو صائر أ زض يكون  و ازس 

 اه ق وضاها على أهه ونفخس وعن ايصهاهل قل  مل،ت ظ  ن نبهان  ما متكو  أشبك  ي أصا  
 والتصدية التصفز  مشترا من الصدى وهو الصوي الز  يرفخ اهلوام  اكزا لصوي صاحل يف الرباح من اهة مرا لةس  
وال عارررف للهشررركي صررال  أتسررهزة مكررائهم وعصررديتهم صررال  مشرراكلة عرديريررة يهنررم ملررا صرردوا املسررلهي عررن الصررال   

وررام ع،رد البزرر ، كران مرن قلرة صرائر  صردهم إ هررم عشرغزبهم علرزهم وسرخريتهم قرم حيرراكون وقررام  الررر ن يف املسر د ا
قرام  املسلهي وصال م  ملكام والتصدية، قا  جماهد  أار ذلك نفر من    عبد الدار كل ون على  هد صالعه  و ،رو 

ستسرخار مرن الصرال  مسرهل أالهرم ذلرك صرال  عبد الدار هم سدنة الكابة وأهر عهار  املس د اورام ألها أالوا ذلك لال
علررى صريرررة املشرراكلة الترديريررة، واملشرراكلة عراررظ إ( اسررتاار  عالقتهررا املشرراكلة اللفرزررة أو الترديريررة ألررم عكررن للهشررركي 

ا صال   ملكام والتصدية، وهزا الز  حناخ انزا  املفسرين: جماهرد، وا رن ابرري، وقتراف ، ويقيرد هرزا قولره بأرزوقوا الارزا
مبا ك،تم عكفرونت ين نيان التفريظ أن يكرون اربام علرى الاهرر احملكرهل قبلره، واملكرام والتصردية ال ياردان كفررا إال إذا كراب 
صافرين للسخرية  ل،يب صلى   علزه وسلم و لدين، وأما لو أريد جمرف هلو عهلروخ يف املسر د اوررام ألرزس مبررتض كونره  

 ر الكفر كروله عاا( بإمنا ال،سهلم ز ف  يف الكفرتس كفرا إال على هويله أبثر من  ب
ومررن املفسرررين مررن ذكررر أن املشررركي كررانوا ي وأررون  لبزرر  عرررا  ويكررون ويصررفرون روى عررن ا ررن عبررا  كانرر  قرررير  

ي وأون  لبز  عرا  يصفرون ويصغرون وعلزه أدصال  الصال  على املكام والتصردية جمراز مرسرر، قرا  صلحرة  رن عهررو: 
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اين سازد ا ن ابري املكان الز  كانوا يكون أزه حنو أيب قبزس، أاذا ص  الز  قاله صلحة ا رن عهررو هرزا أالا،ديرة يف أر 
 قوله بع،د البز ت مباىن م ل  املرار ة ولزس  على انرزرة ما يفزدخ بع،دت من نيد  الرراس 

والتغلرزط وذلرك هرو الارزاا الرز  انرر قرم يروم  وف  قوله بأزوقوا الازاات على عزاا واقظ قم، إذ ايمر ه،ا للترو زخ 
 رردر، مررن قتررر وأسررر وانرررا   فررت  الرررام  بمبررا ك،ررتم عكفرررونت أ   كفررركم أهررا مصرردرية، وبكررانت إذا ااررر  ربهررا قلررة 
مضارعزة أأافي االستهرار والااف ، كرو  عايشةس  أكانوا ال ير اون السار  يف الشهلم التاأره  وقرو  سرازد  رن املسرزا 

 صل  كانوا يا ون ال،فر من ا هس  س يف املو 
    
 

 1757صفحة : 
 
وعرب ه،ا ابعكفرونت ويف سور  ايعراف ابعكسبونت ين الارزاا املتحردث ع،ره ه،را يارر الكفرر، واملتحردث ع،ره   

 يف ايعراف يار الكفر وامضال  وما لرخ امضال  من الكرب م الرائسةس 
زصرردوا عررن سرربزر   أسررز،فروهنا ق عكررون علررزهم انسررر  ق يغلبررونت ملررا ذكررر صرردهم بإن الررزين كفررروا ي،فرررون أمررواهلم ل 

املسلهي عن املس د اورام املواا لتازيبهم، عرا  زكر  اولتهم استتصا  املسلهي وصدهم عن امسالم وهرو املار  
اهلم وههل أعب اينيزام علرزهم للصرد ابسبزر  ت واال  اجلهلة مستلنفة، غري ما وأة، اهتهاما قا أ  أهنم ي،فرون أمو 

عررن امسررالم، وأعررى  صررزغة املضرررارع يف بي،فرررونت ل نيررار  إ( أن ذلررك فأقررم وأن امنفرررا  مسررتهر معررداف الارردف لغررربو 
املسلهي أدنفاقهم انصر يف املاضهل وحيصرر يف اورا  واالسرتربا ، وأنيراري الم التالزرر أبن امنفرا  مسرتهر ينره م،روط 

 فوسهم وههل  غض امسالم وصدهم ال،ا  ع،هس  الة مالزمة ل،
وهزا االعفا : أهنم كانوا ي هاون ازشهم يوم  در اللحم كر يوم، وكان امل اهون اث  عشر راال وهم أ و اهر، وأمزة  

 ررن  لررق، والابررا   ررن عبررد امل لررا وعتبررة  ررن ر زاررة، واوررارث  ررن عررامر  ررن نوأررر، وصازهررة  ررن عررد   ررن نوأررر، وأ ررو 
الااصهل  ن هشام، وانكزم  ن انبام، وال،ضر  ن اورارث، ونبزره  رن ان راج السرهههل، وأ روخ م،بره، وسرهزر  رن البخرت  و 

عهرررو الاررامر س كررانوا ي اهررون يف كررر يرروم عشررر ابائرررس وهررزا امنفررا  وقررظ يرروم  رردر، وقررد مضررى، أررالتابري ع،رره  صررزغة 
 س املضارع الستحضار انالة امنفا  وأهنا انالة ع زبة يف وأر  ال،فراي

 وهو قظ  مضاأة لاله من صزغ الاهوم، أكلنه قزر ي،فرون أمواهلم كلها مبالغة، وإال أاهنم ي،فرون  اض أمواهلمس  
والفام يف بأسز،فروهنات عفريظ على الالة يهنم ملا كان امنفا  فأقم لتلك الالة املزكور ، كان ممرا يتفررع علرى ذلرك عكررر  

ستكون هلم نيدائد من أب  املسلهي عض رهم إ( عكرير امنفرا  علرى اجلزرود لردأاع قرو  هزا امنفا  يف املستربر، أ  
 املسلهيس 

 وضهري بي،فروهنات رااظ إ( ايموا  ال  رزد كوهنا امل،فرة  ر ايموا  الباقزة أو مبا يكتسبونهس  
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ا انسررر  علررزهم واوسررر  نيررد  ال،دامررة وبقت للرتا ررهل اورزرررهل والرررعيب، أ  و اررد ذلررك عكررون علررك ايمرروا  الرر  ي،فروهنرر 
والتلهررق علررى مررا أرراي، وأسرر،دي اوسررر  إ( ايمرروا  يهنررا سرربا اوسررر  نينفاقهررا، ق إن ام بررار ع،هررا  رر،فس اوسررر  

 مبالغة متر ام بار  ملصافر، ين ايموا  سبا التحسر ال سبا اوسر  نفسهاس 
ئررر أزهرا أنفررروا يالرره، ين امل،فر  إمنررا يتحسررر وي،ردم إذا ا حيصررر لرره وهرزا إنررزار أبهنرم ال حيصررلون مررن إنفراقهم علررى صا 

املرصوف من إنفاقه، وماىن ذلك أهنم ي،فرون لزغلبوا أال يغلبون، أرد أنفروا  اد ذلك على اجلرزر يروم أانرد: اسرتلار أ رو 
أرزاذ نير  وانرالفوا قريشرا سفزان ألفي من ايانا زر لرتا  املسرلهي يروم أانرد، وايانرا زر أرر  مرن ك،ايرة جتهار  مرن أ

وسك،وا انو  مكة مسروا أانرا زر قرظ أانبرود وهرو اجلهاعرة أ  اجلهاعراي أكران مرا أانررزوخ مرن ال،صرر كفرام ل،صرر يروم 
 رردر  ررر كرران نصررر يرروم  رردر أعرررم، ولررزلك اقت،ررظ أ ررو سررفزان يرروم أانررد أن يرررو   يرروم  زرروم  رردر واورررا سرر ا   وكرران 

قترر وأن أ   كرر وعهرر قرتال أخراا يف انسرا ه، ق أنفرروا علرى ايانرباا انرري  حيسرا أن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم قرد
 هاقوا املدي،ة ق انصرأوا  ال صائر، أكان إنفاقهم انسر  علزهمس 

وقولرره بق يغلبررونت ارعرررام يف امنررزار خزبررتهم و ررزالهنم، أررلهنم  اررد أن ا حيصررلوا مررن إنفرراقهم علررى صائررر عوعرردوا أبهنررم  
ن  اد أن غلبوهم أيضا يوم  در، وهو إنزار هلم  غلا أت  مكرة وانر راع فا رر أمررهم، وهرزا كامنرزار يف سزغلبهم املسلهو 

قولره بقرر للررزين كفرروا سررتغلبون و شررون إ( اهرر،م و رزس املهرافت وإسرر،اف الفارر إ( ااهررو  لكرون أاعررر الفارر مالومررا 
 مكة لرااناس   لسزا  أان أهر مكة ما كانوا يراعلون غري املسلهي وكان 

 وق للرتا هل اورزرهل والرعيب متر ال  قبلهاس  
[ لزهزررب   ا بزررث مررن ال زررا ولاررر ا بزررث  اضرره علررى  اررض أريكهرره قزاررا 36بوالررزين كفررروا إ( اهرر،م حيشرررون  

 [ت   37أز اله يف اه،م أولتك هم ا اسرون 
 

 1758صفحة : 
 
ون كهرا قرا  يف اةيرة اي ررى بقرر للرزين كفرروا سرتغلبون و شررون إ( كران مرتضرى الرراهر أن يررا  وإ( اهر،م حيشرر    

اه،م و تس املهافت أاد  عن امضهار ه،ا إ( ام هار خترلا على  الف مرتضرى الرراهر، ل أصراح عرن التشر،زظ قرم 
 يف هزا امنزار ان  يااف استحضار وصفهم  لكفر أبصرح عبار ، وهزا كرو  عويق الروايفس 

           
اللقم أكرم من و رر ووالردخ                      واللقم أكرم من و ر وما ولدا لرصرد ز ف  عشر،زظ و رر امله رو  ترريرر امسره   

 واسم اللقم الز  نيبه  ه عشبزها  لزغاس 
زا حيصرر ملرن ا وعرأوا  ملوصولزة إيام إ( أن علة اسرتحراقهم ايمررين يف الردنزا واة رر  هرو وصرق الكفررس أرزالم أن هر 

 يرلاوا عن هزا الوصق قبر انلو  ايمرين قمس 
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ولزهزب متال  ابحيشرونت لبزان أن من انكهة انشرهم إ( اه،م أن يتهزب الفري  ا بزث مرن ال،را  مرن الفرير  ال زرا  
 اأرين إ( اه،مس يف يوم اوشر، ين الالة غري املقثر  عكون متادف ، أتهززب ا بزث من ال زا من قلة اوكم وشر الك

وقرأ اجلههور بلزهزبت  فت  التحتزة ايو( وكسر املزم وسكون التحتزة التانزة مضارع مراز مبارىن أررز وقررأ  رب  والكسرائهل،  
وياررروا، و لررق:  ضررم التحتزررة ايو( وأررت  املررزم التحتزررة وعشررديد التانزررةس مضررارع مزررب إذا  ررو الفرررز وإذ أسرر،د هررزا 

  استوي الرراماتنس الفار إ(   عاا(
وا بزررث الشررهلم املوصرروف   بررث وا باثررة وانرزرررة ذلررك أنرره انالررة انشررزة لشررهلم جتالرره مكروهررا متررر الرررزر، والوسررخ،  

وي ل  ا بث جمازا على اوالة املا،وية من حنو ما ذكرب عشبزها للهارو   حملسو ، وهو جماز مشهور واملراف  ه ه،ا  سة 
اسررد ايعهررا ، وال زررا املوصرروف  ل زررا ضررد ا بررث نيصالقزرره أررالكفر  بررث الن أساسرره ال،فررو  الصررافر  ع،هررا مف

االعتراف الفاسد، أ،فس صاانبه عتصور اينيرزام علرى  رالف انرائرهرا أرال اررم أن هه صراانبها  يأارا  علرى  رالف 
ا السلول يف صرائر  اجلهرر واهها، ق أن نيرائظ أهر الكفر همر  ملفاسد والضالالي وعصرف عن املصاحل واهلداية  سب

 وعرلزا انرائ  ايمور، وما من ضاللة إال وههل عفضهل  صاانبها إ( أ رى متلها، واميان خالف ذلكس 
 وبمنت يف قوله بمن ال زات للفصر، وعردم  زاهنا ع،د قوله عاا( بو  يالم املفسد من املصل ت يف سور  البرر س  
 رى وشر الكاأرين إ( اه،م ولرزلك ع رق  لرواو أاملرصروف قرظ ا بزرث وإن واار ا بزث  اضه على  اض: علة أ 

ا تلف  أص،اأه يف جمهظ وااند، لرب ف  متززربخ عرن ال زرا، ولتشرهري مرن كرانوا يسررون الكفرر ويرهررون اميرانس ويف قاره 
 قزخ الكزفزة عزلزر هلم وإيالم، اذ لار  اضهم على  اض ان  يصريوا ركاماس 

 ضم نيهلم أعلى إ( أسفر م،ه، وقد وصق السحاا  روله بق لاله ركاماتس والركم:  
واسم امنيار  ابأولتك هرم ا اسررونت للت،بزره علرى أن اسرتحراقهم ا ررب الواقرظ عرن اسرم امنيرار  كران  سربا الصرفاي  

ه  سرر م،راأظ الردنزا ال  ذكري قبر اسم امنيار ، أان من كان  علك انالة كان انرزرا أبنه قد  سر اعرم ا سرران ينر
 وم،اأظ اة ر س 

أصزغة الرصر يف قوله بهرم ا اسررونت هرهل للرصرر االفعرائهل، للهبالغرة يف اعصراأهم   سرران، انر  يارد  سرران غرريهم   
 كال  سران وكلهنم انفرفوا   سران من  ي ال،ا س 

[ت اررى هرزا الكرالم علرى 38ايولري  بقر للزين كفروا إن ي،تهوا يغفر هلم ما قد سلق وإن ياوفوا أررد مضر  سر،  
عراف  الرررر ن يف عارزررا الرتهزررا  لرتغزررا، والوعزررد  لوعررد، والاكررس، ألنررزرهم مبررا أنررزر، وعوعرردهم مبررا عوعررد ق ذكرررهم 
أبهنررم متهك،ررون مررن الترردارل وإصررالح مررا أأسرردوا، أررلمر   نبزرره صررلى   علزرره وسررلم أبن يرررو  هلررم مررا يفررت  هلررم  ا 

 امب ةس 
واجلهلة استت،اف يص  االه  زانزا ين ما عردم  ي يديه من الوعزد وقلة االكررتاث  شرلهنم، وذكرر  زبرة مسراعزهم، ممرا  

يتري يف أنفس  اضهم والساماي أن يتساملوا عها إذا  رهل هلم رلو ي، زهم مرن ورصرتهم الر  ارعبرروا أزهرا، أرلمر الرسرو  
 التو ة مفتوح، وامقالع يف مك،تهمس   ن يرو  هلم هزا املرا  لرييهم أن  ا
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وأس،د الفار يف اجلهلة احملكزة  لرو  إ( ضهري الغائبي ينه انكاية  ملاىن روعرهل أزهرا اانرا املخاصرا  يمرر ع،بزهرا   

غهرا، وهرو إذا  لرغ على أنه لزس انره جمرف عبلزغ مرالة، أ ار انرره انرظ ملخررب  لرضرزة الرز  يرراف عرررهرا لديره قبرر عبلز
 إلزهم يبلغ إلزهم ما أعلم  ه و لغ الزه، أزكون رربا خرب ولزس جمرف انامر لرسالةس 

واملراف  النتهام: االنتهام عن نيهلم مالوم ف  علزه وصق الكفر ه،ا وما عردمه من أمتاله و برخ من امنفا  للصد عن   
 هام عن ذلك كله  ميانس سبزر  ، أ  إن ي،تهوا عن ذلك، وإمنا يكون االنت

وبمرا قرد سرلقت هرو مرا أسررلفوخ مرن الكفرر و برخ، وهرزا، وإن كران قضرزة  اصررة  ملشرركي املخراصبي، أهرو نيرامر كررر   
 كاأر لتساو  اوا س 

ولفظ الغفران انرزرة نيرعزة يف الافو عن ابام الزنوا يف اة ر ، وذلك مهزظ اةية أهرو مالروم م،هرا  لرصرد ايو  ال  
 الة، ويلح   ه ه،ا عزاا   يف الدنزا لروله أرد قض  س،ة ايوليس  
واست،بط أئهت،ا من هزخ اةية أانكاما ل،أاا  والتبااي الر  قرد عصردر مرن الكراأر يف انرا  كفررخ أردذا هرو أسرلم قبرر أن  

 يقا ز قا هر يسرط ع،ه إسالمه التبااي قاس 
اللرررة    الرررر ن علرررى مرررا يصرر  أن عرررد  علزررره ألفا هررا وعراكزبهرررا يف املردمرررة وذلررك يرارررظ إ( مرررا اسررترريته واصرررلته يف ف 

التاسراة مرن هرزا التفسرري، أرروى ا رن الارريب يف ايانكرام أن ا رن الراسرمس وأنيرها، وا رن وهرا، رووا عرن مالرك يف هررزخ 
هرا، وروى عرن مالرك: اةية: أن من صل  يف الشرل ق أسلم أال صال  علزه، ومن انلق يز،را ق أسرلم أرال ان،رث علزره أز

إمنا يا  عب وار ما قد مضى قبر امسالم من ما  أو فم أو نيهلمس قا  ا ن الاريب وهو الصواا لاهوم قوله بإن ي،تهوا 
يغفر هلم ما قد سلقت، وان ا ن الراسرم، وا رن وهرا، رو  عرن مالرك أن الكراأر إذا اأررتى علرى مسرلم أو سرر  ق أسرلم 

أسلم أو اغتصا مسلهة ق أسلم لسررط ع،ره اورد عفرقرة  ري مرا كران انررا ا  ضرا ومرا كران  يرام علزه اودس ولو زىن ق
 أزه ان  لل،ا س 

وذكر الررصيب عن ا ن امل،زر: أنه انكى متر ذلك عن الشراأاهل، وأنره اانرتذ قرزخ اةيرة، ويف املدونرة عسررط ع،ره اوردوف   
 كلهاس 

م ا عبر  علزرره عبارة، وأمررا الرزمهل أررال يلبمره قضررام انررو    وعبرررى وذكرر يف الكشرراف عرن أيب ان،زفررة أن اورريب إذا أسررل 
علزرره انرررو  اةفمزرري، واانررتذ قررزخ اةيررة ويف كتررا الفترروى لالهررام او،فزررة  اررض رالفررة هلررزا، وانكرروا يف املرعررد إذا اتا 

، وعرن الشراأاهل يلربم وعاف إ( امسالم أنره ال يلبمره قضرام مرا أاعره مرن الصرال  وال غررم مرا أصراا مرن ا،را ي ومتلفراي
ذلك كله وهو ما نسبه ا ن الاريب إ( الشاأاهل خالف ما نسبه إلزه ا ن امل،زر كها عردم وعرن أيب ان،زفرة يسررط ع،ره كرر 

 ان  هو ا وال يسرط ع،ه ان  ال،ا  وان ة اجلهزظ هزخ اةية عاهزها وختصزصا مبخصصاي أ رىس 
 ت  سن  دياهل وهو االعبان ينه يف مزبان الرابس ويف قوله عاا( بإن ي،تهوا يغفر هلم ما قد سلق 
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واملراف  لاوف الراوع إ( ما هم أزه من م،اوأ  الرسو  صلى   علزه وسلم واملسلهي، والت هب ورقمس مترر صر،اهم يروم  
انررالتي لبزرران مررا   رردرس ولررزس املررراف عرروفهم إ( الكفررر  اررد االنتهررام ين مرا لترره  رولرره بإن ي،تهرروات عرتضررهل أنرره عرفيررد  رري

يرتعا على كر وااند  م،هها وهزا كرو  الارا  اضهم لباض:  أسلم أن  أم انرا  والن الزين كفروا ملا يفارقوا الكفر 
  اد أال يكون املراف  لاوف عوفهم إ( الكفر  اد أن يسلهواس 

 ،نت يف    عهرانس والس،ة الااف  املللوأة والسري ، وقد عردم يف قوله عاا( بقد  ل  من قبلكم س 
 وماىن مض  عردم  وعرأها ال،ا س  
وهزا ا رب عاريض  لوعزد أبهنم سزلرون مرا لرزره ايولرون، والرري،رة علرى إراف  التارريض  لوعزرد أن  راهر ام برار يضرهل  

زرررد املارررىن سررر،ة ايولررري، هرررو مرررن ام برررار  شرررهلم مالررروم للهخرررربين  ررره، وقرررزا االعتبرررار انسرررن هكزررردخ  ررررد إذ املرررراف هك
 التاريضهلس 

وقزا االعتبار ص  وقوع قوله بأرد مض  س،ة ايوليت ابام للشرط، ولوال ذلك ملا كان  ي الشرط واوا ره مالزمرة يف  
 نيهلمس 

وايولون: السا رون املترردمون يف انالرة، واملرراف ه،را ايمرم الر  سربر  وعرأروا أ برارهم أهنرم كرز وا رسرر   ألرروا عرزاا  
   متر عاف ومثوف قا  عاا( بأهر ي،ررون إال س،ة ايوليتس االستتصا
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ولوز أن املراف  يولي أيضا السا رون للهخاصبي من قومهم من أهر مكة الزين استلصلهم السزق يوم  درس ويف كر   

 أولتك عرب  للحاضرين الباقي، و ديد  ن يصريوا مصريهمس 
[ وإن عولروا أراعلهوا أن   39عكون أت،ة ويكون الردين كلره ا أردن انتهروا أردن   مبرا ياهلرون  صرري بوقاعلوهم ان  ال  

[ت  ع ق على قلة بإن الرزين كفرروا ي،فررون أمرواهلمت اةيرة، ولروز أن عكرون ع فرا 40موالكم نام املو( ونام ال،صري 
ارواا الشررطس والترردير: أردن ياروفوا أرراعلوهم، كرولره على قلة بأرد مض  سر،ة ايولريت أتكرون ممرا يرد ر يف انكرم 

 بوإن عدمت عدبت وقوله بوإن عولزتم أاعلهوا أنكم غري ما ب   ت والضهري عائد إ( مشركهل مكةس 
والفت،ة اض راا أمر ال،ا  ومراهم، وقد عردم  زاهنا غرري مرر ، م،هرا ع،رد قولره عارا( بإمنرا حنرن أت،رة أرال عكفررت يف سرور   
 رر  وقوله بوانسبوا أن ال عكون أت،ةت يف سور  الاروفس الب
واملراف ه،ا أن ال عكون أت،ة من املشركي ينه ملرا اارر انتفرام والفت،رة غايرة لرتراهلم، وكران قتراهلم مرصروفا م،ره إعردامهم أو  

،هم وهررهل أت،رررتهم إسررالمهم، وأبانررد هرررزين يكررون انتفرررام الفت،ررة، أ،ررتذ مرررن ذلررك أن الفت،رررة املررراف نرزهررا كانررر  اناصررلة مررر
 املسلهي ال  الة، يهنم إمنا يفت،ون من  الفهم يف الدين أدذا أسلهوا انصر انتفام أت،تهم وإذا أعدمهم   أكزلكس 
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وهزخ اةية فالة على ما ذها إلزه قهور علهام ايمة من أن قتا  املشركي وااا انر  يسرلهوا، وأناهرم ال عربرر مر،هم  
عاررا( ه،ررا بانرر  ال عكررون أت،ررةت وقررا  يف اةيررة اي رررى بقرراعلوا الررزين ال يقم،ررون  ا وال  لزرروم  اجلبيررة، ولررزلك قررا   

اة ررر وال حيرمررون مررا انرررم   ورسرروله وال يرردي،ون فيررن اورر  مررن الررزين أوعرروا الكترراا انرر  يا رروا اجلبيررة عررن يررد وهررم 
 صاغرونتس 

أن قتررا  املسررلهي املشرركي إمنررا كرران أولره فأاعررا يذى املشررركي  وهرهل أيضررا فالرة علررى مررا ر خ احملرررون مررن مقر ز،ررا: مرن 
ضرررافام املسرررلهي، والتضرررزز  علرررزهم انزتهرررا انلررروا، أتلرررك الفت،رررة الررر  أنيرررار إلزهرررا الررررر ن ولرررزلك قرررا  يف اةيرررة اي ررررى 

 بواقتلوهم انزث ثرفتهوهم وأ راوهم من انزث أ راوكم والفت،ة أنيد من الرترتس 
لل ررر،س وعرررردم الكرررالم علرررى نرريهرررا يف سرررور  البررررر س إال أن هرررزخ اةيرررة زيرررد أزهرررا اسرررم التلكزرررد  والتاريرررق يف بالررردينت 

وهوبكلهت وذلك ين هزخ اةية أسب  نبوال من  ية البرر  أاانتزذ أزها إ( هكزد مفاف صزغة ا تصا  ا،س الدين أبنه 
ىن الاهروم وصرار نصرا مرن هرزخ اةيرة عرد  عرن إعافعره ا عاا(، لتال يتوهم االقت،اع نيسالم غالا املشركي ألها عررر مار

 يف  ية البرر  ع لبا ل لازس 
وقوله بأدن   مبا ياهلون  صريت أ  علزم ك،اية عرن انسرن جمازاعره إ هرم ين الررافر علرى نفرظ أولزائره وم زازره ال حيرو   

ن   م لرظ علرى انتهرائهم عرن الكفرر إن انتهروا  ز،ه و ي إيصا  ال،فظ إلزهم ام فام انا  من كلو الزه، ألهرا أ رربوا أب
 ع،ه، وكان ذلك ال يرن  الأه علم أن املرصوف الزم ذلكس 

 وقرأ اجلههور: ياهلون  زام الغائا وقرأخ رويس عن ياروا  تام ا  ااس  
 ت يف سور  الاروفس والتوي: امعراض وقد عردم ع،د قوله عاا( بأدن عولزتم أاعلهوا أمنا على رسول،ا البالغ املبي 
 واملو( الز  يتو( أمر غريخ ويدأظ ع،ه وأزه ماىن ال،صرس  
واملاىن وإن عولوا عن هاعه الدعو  أاا مغن لكرم عرن والئهرم، أ  ال يضرركم عرولزهم أرولره بأن   مروالكمت يرقذن ةرواا  

نفاكررم انر  ال عكرون أت،ررةس وهرزا كررو  ال،رريب  رزوف عررديرخ: أرال خترراأوا عرولزهم أران   مرروالكم وهرو يرردر لكررم مرا أزره 
 صلى   علزه وسلم ملسزلهة الكزاا  ولتن عولز  لزافرنك    وإمنا ا سار  علزهم إذ انرموا السالمة والكرامةس 

 واأتتاح قلة اواا الشرط  علهوا لرصد االهتهام قزا ا ررب و رزرره، أ  ال عغفلروا عرن ذلرك، كهرا مرر  نفرا ع،رد قولره 
 عاا( بواعلهوا أن   حيو   ي املرم وقلبهتس 

 وقلة بنام املو( ونام ال،صريت مستلنفة يهنا إنشام ث،ام على   أكان  مب،بلة التزيزرس  
وع رق علررى ناررم املررو( قولرره بونارم ال،صررريت ملررا يف املررو( مررن مارىن ال،صررر كهررا عررردم وقررد عرردم  زرران ع ررق قولرره عاررا(  

 على قوله بانسب،ا  ت سور     عهرانس  بونام الوكزرت
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بواعلهوا أمنا غ،هتم من نيهلم ألن ا مخسره وللرسرو  ولرز  الرررل والزترامى واملسراكي وا رن السربزر إن ك،رتم  م،رتم  ا   
زران مرا أقرر مرن انكرم [ت انتررا  لب41وما أنبل،ا علرى عبردب يروم الفرقران يروم التررى اجلهاران و  علرى كرر نيرهلم قردير 

 اينفا ، الز  اأتتحته السور ، بسا االنترا  إلزه ما ارى من ايمر  رتا  املشركي إن عافوا إ( قتا  املسلهيس 
 واجلهلة ما وأة على قلة بوقاعلوهم ان  ال عكون أت،ةتس  
م يف قولره بواعلهروا أن   حيرو   ري املررم واأتتاانه اباعلهوات لالهتهام  شرلنه، والت،بزره علرى رعايرة الاهرر  ره، كهرا عررد  

وقلبهت أدن املرصوف  لالم عرررر اجلربم أبن ذلرك انكرم  ، والاهرر  رزلك املالروم، أزكرون باعلهروات ك،ايرة مررافا  ره صررحيه 
والزمهس وا  اا جلهزظ املسلهي و  صرو  ارزر  ردر ولرزس هرزا نسرخا وكرم اينفرا  املرزكور أو  السرور ،  رر هرو 

زان مقا  قوله با وللرسو ت وقا  أ و عبزد: إهنا بسخة، وإن   نيرع ا تدام أن قسهة املغاه لرسروله، صرلى   علزره  
وسررلم يريررد أهنررا الاتهرراف الرسررو   رردون عازرري، ق نيرررع التخهررزسس وذكررروا: أن رسررو    ا كهررس مغرراه  رردر ق مخررس 

ور  اينفررا ، ويف انرديث علررهل: أن رسررو    أع راخ نيررارأا مرن ا هررس يرروم مغراه أ رررى  ارد  رردر، أ   ارد نرربو   يررة سر
  در، أاقتض  هزخ الرواية أن مغاه  در مخس س 

وقد اض ر   أقوا  املفسرين قديا يف املراف من املغ،م يف هزخ اةية، وا ع،ضبط عرارير أصحاا التفاسري يف صريرة اجلهظ  
، ومرر،هم مررن  ل هررا مررظ  يررة سررور  اوشررر، أ اررر هررزخ بسررخة ةيررة اوشررر  رري كالمهررم علررى عفرراوي  زرر،هم يف ذلررك

والاكس، أو أن إاندى اةيتي رصصة ل، رى: إما يف السهام، وإما يف أنواع املغاه، وعفصرزر ذلرك ي رو س وعررففوا يف 
 مسهى الفهلم أصاري ثالثة أمسام جماال ال تالف ايقوا : ال،فر، والغ،زهة، والفهلمس 

،د  يف عفسري هزخ اةية، واعصاهلا  روله بيسللونك عن اينفا ت أن املراف  روله بما غ،هرتمت يف هرزخ اةيرة: مرا والواه ع 
انصلتم من الغ،ائم من متاع اجلزر، وذلرك مرا مسرهل  ينفرا ، يف أو  السرور ، أال،فرر والغ،زهرة مرتافأران، وذلرك مرتضرى 

وقتاف ، وعكرمة، وع ام: اينفا  الغ،ائمس وعلزه أواه املخالفة  ي استاها  اللغة، أان ا ن عبا ، وجماهد، والضحال، 
اللفري إذ قا  عاا( ه،ا بغ،هتمت وقا  يف أو  السور  بيسللونك عن اينفرا ت القتضرام اورا  التابرري ه،را  فارر، ولرزس 

منا غ،هتمت سزر  ه،ا  زاب ةيرة يف الار زة أار من ماف  ال،فر يفزد إس،اف ما،اخ إ( من انصر له، ولزلك أآية بواعلهوا أ
بيسرللونك عرن اينفرا ت أدهنهرا ورفات يف انتررام متصرر مرن الكرالمس ونررى أن ختصرزو اسرم ال،فرر مبرا يا زره أمرري اجلررزر 
أانررد املررراعلي زائرردا علررى سررههه مررن الغ،زهررة سرروام كرران سررلبا أو حنرروخ ممررا يسرراه ا هررس أو مررن أصررر مررا  الغ،زهررة علررى 

ا هو اص الح نياع  ي أمرام اجلزود  اد نبو  هرزخ اةيرة، وقرد وقرظ ذلرك يف كرالم عبرد    رن عهرر، ا الف اةه، إمن
وأمررا مررا رو  عررن ا ررن عبررا : أن اينفررا  مررا يصررر إ( املسررلهي  غررري قتررا ، أ الهررا مباررىن الفررهلم، أهحهلرره علررى  زرران 

 االص الح الز  اص لحوا علزه من  ادس 
 ي الغ،زهة وال،فرر غرري مضربوصة، وهرزا مرالل الفصرر يف هرزا املررام لتهززرب أصر،اف ايمروا  وعابرياي السلق يف التفرقة  

 املل وذ  يف الرتا ، ألما صور قسهتها أسزله  اضها يف هزخ اةيةس 
 أاص لحوا على أن الغ،زهة، ويرا : هلرا املغر،م، مرا أي رزخ الغربا  مرن أمتارة املرراعلي غصربا،  رترر أو أبسرر، أو يرتحهرون 

ف رهم غازين، أو يرتكه ايعدام يف ف رهم، إذا أروا ع،د ه وم اجلزر علزهم  اد ا تدام الرتا س ألما مرا يرفرر  ره اجلرزر 
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يف غري انالة الغبو من ما  الادو، وما يرتكه الادو من املتاع إذا أ لوا  الفهم قبر ه وم ازر املسرلهي، أرزلك الفرهلم 
 وسز هلم يف سور  اوشرس 

   
 

 1762 صفحة :
 
وقد ا تلق أرهام ايمصار يف مرتضى هزخ اةية مظ  ية بيسللونك عن اينفا ت اخلس أرا  مالك: لرزس أمروا  الاردو   

املراعر ان  جلزر املسلهي إال الغ،زهة والفهلمس وأما ال،فر ألزس انرا مسترال  وكم، ولك،ه ما يا زه اممام من ا هس 
الغ،زهة، على ما يرى مرن االاتهراف، وال عازري ملرردار ال،فرر يف ا هرس وال انرد لره، لباض املراعلي زائدا على سههه من 

وال يكون أزها زاف على ا هسس هزا قو  مالك ورواية عرن الشراأاهلس وهرو اجلرار  علرى مرا عهرر  ره ا لفرام التالثرة  ارد 
ع،رره، وسررازد  ررن املسررزا: ال،فررر مررن رسررو    صررلى   علزرره وسررلمس وقررا  أ ررو ان،زفررة، والشرراأاهل، يف أنيررهر الررروايتي 

 ا هس وهو مخس ا هسس 
 وعن ايوزاعهل، ومكحو ، وقهور الفرهام: ال،فر ما يا هل من الغ،زهة كرج من ثلث ا هسس  
وبمات يف قوله بأمنات اسرم موصرو  وهرو اسرم بأنت وكتبر  هرزخ يف املصرحق متصرلة ابأنت ين زمران كتا رة املصرحق    

عد الرسم وضبط الفرو  أزه  ي ما يتشا ه ن رره وكتلرق ما،راخ، أالتفرقرة يف الرسرم  ري بمرات الكاأرة كان قبر استررار قوا
وغريهررا ا ي،ضرربط زمررن كتا ررة املصرراانق ايو(س و رزرر  كتا ررة املصرراانق علررى متررا  املصررحق اممررام مبالغررة يف اانرررتام 

 الرر ن عن التغزريس 
ملرصوف غ،زهة ماز،ة  اصةس والفام يف قوله بألن ا مخسهت ملا يف املوصرو  وبمن نيهلمت  زان لاهوم بمات لتال يتوهم أن ا 

 من ماىن االنيرتاط، وما يف ا رب من ماىن ااازا   تلوير: إن غ،هتم أح  ا مخسه اخلس 
واملصرردر املررقو   اررد بأنت يف قولرره بأررلن ا مخسررهت مبترردأ انررزف  ررربخ، أو  رررب انررزف مبترردؤخ، وعررردير احملررزوف مبررا  

ي،اسرا املاررىن الرز  فلرر  علزرره الم االسرتحرا ، أ  أحرر  ا مخسررهس وإمنرا صررزغ علررى هرزا الرر،رم، مررظ كرون ماررىن الررالم  
كاأزا يف الداللة على ايانرزة، كها قرئ يف الشاذ بألله مخسهت ملا يفزردخ امعزران حبررف بأنت مرن امسر،اف مررعي هكزردا، 

 االانتها  يف املردر، من حنو عردير: ان ، أو ثباي، أو الزم، أو واااس وين يف انزف أاند رك  امس،اف عكتريا لواوخ 
والالم للهلك، أو االستحرا ، وقد علم أن أر اة ايمخا  للغبا  الصاف  علزهم ضهري بغ،هتمت أتب   ه أن الغ،زهة هلم  

 عدا مخسهاس 
لاررا يف اجلاهلزرة أن ر رظ الغ،زهرة يكررون وقرد اارر   مخرس الغ،زهرة انررا ا وللرسرو  ومرن ع رق علزههرا، وكران أمرر ا 

 لرائد اجلزر، ويسهى ذلك  املر ع   كسر املزمس 
ويف عرف امسالم إذا اار نيهلم انرا ا، مرن غرري مرا أزره عبراف  لره: أن ذلرك يكرون للرزين أيمرر    تسرديد انرااتهم  

 مخسهت ان اال تدام  سرم   عارا( ل نيرار  م،ه، ألكر نوع من ايموا  مستحرون عز،هم الشرع، أاملاىن يف قوله بألن ا
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إ( أن ذلك ا هس ان    يصرأه انزث يشام، وقد نيام أوكر صرأه إ( رسوله صلى   علزه وسلم وملن كلرق رسروله 
مرن أئهررة املسرلهيس وقررزا التلويرر يكررون ا هرس مرسرروما علررى مخسرة أسررهم، وهرزا قررو  عامرة علهررام امسرالم ونيررز أ ررو 

رأزظ الر انهل والم من التا اي، أرا : إن ا هرس يرسرم علرى مخسرة أسرهم أزارب  م،هرا سرهم أزضررا ايمرري  زردخ  الاالزة
علرى ذلرك السرهم الرز  عبلره أهرا قبضرر  علزره يردخ مرن ذلرك االره للكابررة: أ  علرى واره يشربه الررعرة، ق يرسرم  رزررة 

  الررل، وسهم الزتامى، وسهم للهساكي، وسرهم ذلك السهم على مخسة: سهم لل،يب صلى   علزه وسلم، وسهم لزو 
 ال ن السبزرس ونسا أ و الاالزة ذلك إ( أار ال،يب صلى   علزه وسلم  

 
 1763صفحة : 

 
وأمررا الرسررو   علزرره الصررال  والسررالم  ألحررره انالترران: انالررة عصرررأه يف مررا    مبررا ائته،رره   علررى سررائر مصرراحل ايمررة،   

حيررا انتفاعرره  رره مررن ذلرركس ألررزلك ثبرر  يف الصررحز : أن ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم كرران أي ررز مررن وانالررة انتفاعرره مبررا 
ا هس نفرته ونفرة عزاله، ولار الباقهل جمار ما   س ويف الصحز : أن ال،يب صلى   علزه وسلم قا  يف الفهلم  مراي 

مخس الغ،زهرة وكرزلك كران نيرلن رسرو    يف انتفاعره  مما أأام   علزكم إال ا هس وا هس مرفوف علزكم  أزرا  علزه
مبا االه   له من او  يف ما   س وأوض  نيهلم يف هزا الباا انرديث عهرر  رن ا  رااس  اورعره مرظ الابرا  وعلرهلس 
 اني  اكها إلزهس رواخ مالك يف املوصل وراا  الصحز ، قرا  عهرر  إن   كران قرد  رو رسروله يف هرزا الفرهلم  شرهلم ا
يا ه غريخ قا  ما أأام   على رسوله من أهر الررى ألله وللرسو  ولز  الررل والزتامى واملساكي أكان  هزخ  الصة 
لرسرو    وو  مرا اانتازهرا فونكررم وال أسرتلثر قرا علررزكم قرد أع اكهوهرا و تهرا أررزكم انر   ررهل م،هررا هرزا املرا س أكرران 

من هزا املا  ق أي رز مرا  ررهل أز الره جمارر مرا     س والغررض مرن الرا كرالم رسو    ي،ف  على أهله نفرة س،تهم 
 عهر قوله  ق أي ز ما  رهل أز اله جمار ما     س 

وأمرا ذو  ذو الرررل  ف  أ   يف  الررررل  عروض عرن املضرراف إلزره كهرا يف قولرره عارا( يف سرور  البرررر   و عرى املرا  علررى   
 ررة املرقه املرا س واملررراف ه،را هرو  الرسررو   املرزكور قبلره، أ  ولررزو  قررل الرسرو ، واملررراف ا  انبره ذو  الرررل  أ  ذو  قرا

ذ   اجل،س، أ : ذو  قرل الرسو ، أ : قرا ته، وذلك إكرام من   لرسوله صرلى   علزره وسرلم إذ اارر يهرر قرا تره 
اررم أنره أغ،راهم مرن مرا   س ولرزلك كران انرهررم يف  انررا يف مرا   س ين   انررم علرزهم أ رز الصردقاي والبكرا ، أرال

 ا هس ب تا  وصق الررا ةس 
أررزو الررررل مررراف  رره كررر مررن اعصررق  ررا ررة الرسررو  علزرره الصررال  والسررالم أهررو عررام يف اينيررخا ، ولكررن لفررظ  الررررل   

نسرا اة م فون ايمهرايس ق ا،س أهو جمهر وأقل  رعبة الررال إانالة على املاروف يف قرل الرار، وعلك ههل قرل 
إن نسا اة م  ي الارا ياد مشرتكا إ( اود الز  ع،ش  م،ه الفصرائر، و هلهرا الرراهر علرى عصربة الرارر مرن أ ،رام 
اررد  ايفىنس وأ ،ررام أفىن أاررداف ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم هررم  ،ررو عبررد امل لررا  ررن هانيررم، وإن نيررت  أرررر: هررم  ،ررو 

  له عرا يف زمن ال،يب صلى   علزه وسلم إال من عبد امل لا، أايرا  أن قرل الرسو  صلى هانيم، ين ها ا ا يب
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  علزرره وسررلم هررم  ،ررو هانيررم، وهررزا قررو  مالررك وقهررور أصررحا ه، وهررو إانرردى روايترري عررن أ ررد  ررن ان،بررر، وقالرره ا ررن 
 ، وذها ثور: أن الررل ه،ا: هم  ،و هانيرم عبا ، وعلهل ا ن اوسي، وعبد    ن اوسن، وجماهد، وايوزاعهل، والتور 

و ،و امل لا، فون غريهم من    عبد م،افس وما  إلزه من املالكزة ا ن الارريب، ومتهسرك هرقالم مرا رواخ البخرار ، وأ رو 
فاوف، وال،سائهل، عن ابري  ن م ام: أنره قرا : أعزر  أب وعتهران  رن عفران رسرو    نكلهره أزهرا قسرم مرن ا هرس  ري 

هانيم و   امل لا أرل    رسو    قسه  م وان،ا    امل لا وا عا ،ا نيزتا، وقرا ت،ا وقرا تهم وااند  أرا   إمنا    
 ،و هانيم و ،و امل لا نيهلم وااند  س وهو انديث صحز  ال نباع أزه، وال يف أن رسو    صلى   علزره وسرلم أع رى 

رسررو    صررلى   علزرره وسررلم أزرره حيتهررر الاهرروم يف ايمرروا  املا ررا    رر  هانيررم و رر  امل لررا فون غررريهم، ولكررن أاررر
وحيتهررر ا صررو  يمررور: أانرردها أن لل،رريب صررلى   علزرره وسررلم يف انزاعرره سررهها مررن ا هررس أزحتهررر أنرره أع ررى  رر  

ة أيردوا قرا فعرو  امل لا ع ام من سههه ا ا ، ابام هلم على وأائهم له يف اجلاهلزة، وانتصارهم له، وعلك م،ربة نيرريف
 الدين وهم مشركون، ألم يضاها   هلم وأمر رسوله مبواسا م وذلك ال يكسبهم انرا مستهراس 

   
 

 1764صفحة : 
 
بنزهررا أن اورررو  الشرررعزة عسررت،د ل،وصرراف امل،ضررب ة أررالررل هررهل ال،سررا، ونسررا رسررو    صررلى   علزرره وسررلم   

د  ررس و ،ررو نوأررر يف رعبررة واانررد  مررن قرا ررة رسررو    صررلى   علزرره وسررلم ين هلانيررم، وأمررا  ،ررو امل لررا أهررم و ،ررو عبرر
  مهم هم أ ،ام عبد م،اف، وأ و  هلانيم، أالزين نصروا رسو    صلى   علزره وسرلم و راهروخ يف اجلاهلزرة كانر  هلرم 

أ ،رائهم الرزين ا حيضرروا ذلرك ال،صرر،  املبية، وهم الزين أع ى رسو    أعزاهنم وا يتب  أنه أع ى مرن نشرل  اردهم مرن
أهن نشل  ادهم يف امسالم يساوون أ ،ام نوأر وأ ،ام عبد  رس أرال يكرون يف ع ائره ذلرك فلزرر علرى هويرر ذ  الرررل 

 يف اةية  ب  هانيم و   امل لاس 
سم ا هرس علرى ثالثرة أسرهم  أما قو  أيب ان،زفة أرا  اجلصا  يف أانكام الرر ن: قا  أ و ان،زفة يف اجلامظ الصغري: ير 

أ  وا يتارررض لسررهم ذو  الررررل  وروى  شررر  ررن الولزررد عررن أيب يوسررق عررن أيب ان،زفررة قررا : مخررس   والرسررو  واانررد 
ومخس لز  الررل ألكر ص،ق مساخ   عاا( يف هزخ اةيرة مخرس ا هرس قرا : وإن ا لفرام اير ارة متفررون علرى أن ذا 

رررس قرا : وقرد ا تلرق يف ذو  الرررل مرن هرم أررا  أصرحا ،ا: قرا رة ال،ريب صرلى   علزره وسرلم الررل ال يسرتح  إال  لف
الزين انرم علزهم الصدقة وهم     علهل والابا  و   اافر و   عرزر وولد اوارث ا ن عبد امل لا  وقا    رون:  ،و 

 امل لا فا لون أزهمس 
سو    صلى   علزه وسلم ايقر ون الرزين أمررخ   نينرزارهم يف قولره وقا  أصبغ من املالكزة: ذوو الررل هم عشري  ر   

بوأنزر عشريعك ايقر يت وهم    قصهلس وع،ه أهنم    غالا  ن أهر، أ  قرير، ونسا هزا إ(  اض السلق وأ رج 
ي أيب هلررا أدنرره  ثررر علز،ررا أ ررو ان،زفررة مررن الررررل  رر  أيب هلررا قررا  ين ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم قررا   ال قرا ررة  زرر  و رر
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ايأ رين  رواخ او،زفة يف كتاا البكا  وال يارف هلزا اوديث س،د، و اد أال فاللرة أزره، ين ذلرك  را  أبيب هلرا أرال 
يشهر أ ،امخ يف امسالمس ذكر ا ن ان ر يف امصا ة أن  هد  ن إسحا ، وغريخ، روى عن سرازد املرررب  عرن أيب هريرر  

  أيب هلررا إ( رسررو    صررلى   علزرره وسررلم أرالرر : أن ال،ررا  يصررزحون يب ويرولررون: إين  ،رر  قررا : قرردم  فر   ،رر
ان ا ال،ار، أرام رسرو     وهرو مغضرا نيرديد الغضرا، أررا   مرا    أقروام يرقذون  يف نسريب وذو  ر رهل أال ومرن 

من نسبهس واجلههور علرى أن ذو  الرررل   ذى نسيب وذو  ر هل أرد  ذاين ومن أذاين أرد  ذى    س أوصق فر  أبهنا
يسرتحرون فون انيررتاط الفررر، ين  رراهر اةيرة أن وصرق قررل ال،رريب صرلى   علزره وسرلم هررو سربا ثبروي اور  هلررم يف 

 مخس املغ،م فون عرززد  وصق أررهمس وهزا قو  قهور الالهامس 
الابيرربس أفائررد  عازرري مخررس ا هررس هلررم أن ال  وقررا  أ ررو ان،زفررة: ال يا ررون إال  وصررق الفرررر ورو  عررن عهررر  ررن عبررد 

حياصررهم أزرره مررن عررداهم مررن الفررررام، هررزا هررو املشررهور عررن أيب ان،زفررة، و اررض او،فزررة حيكررهل عررن أيب يوسررق مواأرررة 
 اجلههور يف عدم انيرتاط الفرر أزهمس 

اف ذلررك لزكررون صرررأه وقرد ااررر   ا هررس  هسررة مصررارف وا يارري مررردار مررا لكررر مصرررف م،رره، وال نيررك أن   أر  
ملصارأه هزخ موكوال إ( ااتهاف رسوله صلى   علزه وسلم و لفائه من  ادخ، أزرسم حبسا اواااي واملصاحل، أزل ز  
كر مصرف م،ره مرا يفرهل حبااتره علرى واره ال ضرر ماره علرى أهرر املصررف اة رر، وهرزا قرو  مالرك يف قسرهة ا هرس، 

ض ملردار الرسهة، وا يرف يف الس،ة ما يص  التهسك  ه لزلك، أواا أن ي،اط وهو أص  ايقوا ، إذ لزس يف اةية عار 
 وااة، و تردمي ايانوج وايهم ع،د التضاي  وايمر أزه موكو  إ( ااتهاف اممام، وقد قرا  عهرر  أكران   ي،فر  علرى 

 أهله نفرة س،تهم من هزا املا  ق أي ز ما  رهل أز اله جمار ما     س 
الشرراأاهل: يرسررم لكررر مصرررف ا هررس مررن ا هررس، يهنررا مخسررة مصررارف، أ الهررا متسرراوية ين التسرراو  هررو وقررا   

ايصررر يف الشررركة ااهلررة وا يلتفرر  إ( فلزررر املصررلحة املرتضررزة للرتاررز  وإذ قررد ااررر مررا ا ولرسرروله مخسررا واانرردا عباررا 
 لل ههور أرد االه  اد رسو    ملصاحل املسلهيس 

ان،زفة: ارعفظ سهم رسو    وسهم قرا ته  وأاعه، و رهل ا هس للزتامى واملساكي وا ن السبزر، ين رسو    وقا  أ و  
 إمنا أ ز سهها يف املغ،م ينه رسو   ، ال ينه إمام، ألزلك ال كلفه أزه غريخس 

   
 

 1765صفحة : 
 
أزره اممرام يبردأ  ،فرتره ونفررة عزالره  رال عرردير، ويصررف  وع،رد اجلههرور أن سرهم رسرو    صرلى   علزره وسرلم كلفره  

 الباقهل يف مصاحل املسلهيس 
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بوالزتررامى واملسرراكي وا ررن السرربزرت عررردم عفسررري ماانزهررا ع،ررد قولرره عاررا( بو عررى املررا  علررى انبرره ذو  الررررل والزتررامى  
وال عشركوا  ه نيزتا و لوالردين إانسراب إ( قولره وا رن واملساكي وا ن السبزرت يف سور  البرر  وع،د قوله عاا( بواعبدوا   

 السبزرت يف سور  ال،سامس 
والزتامى وا ن السبزر ال يا ون إال إذا كانوا أررام أفائد  عازي مخس ا هس لكرر صر،ق مرن هرقالم أن ال حياصرهم أزره  

سا أهم مر،رة اواارة، ولك،هرا فون الفررر غريهم من الفررام والشلن يف الزتامى يف الغالا أن ال عكون هلم ساة يف املكا
أ ار هلم ان  يف املغ،م عوأريا علزهم يف إقامة نيقوهنم، أهم من اوااة املالزة أانسرن انراال مرن املسراكي، وهرم مرن انالرة 

 املردر  أضاق اناال م،هم، ألو كانوا أغ،زام أبموا  عركها هلم   ؤهم أال يا ون من ا هس نيزتاس 
الشررديد والفرررر ااررر   هلررم مخررس ا هررس كهررا ااررر هلررم انرررا يف البكررا ، وا لاررر للفررررام انرررا يف واملسرراكي الفررررام  

 ا هس كها ا لار للزتامى انرا يف البكا س 
وا ن السبزر أيضا يف انااة إ( امعانرة علرى الربالغ وعسرديد نيرقونه، أهرو مر،رة اواارة، ألرو كران ا رن السربزر ذا وأرر   

س، ولررزلك ا يشرررتط مالررك و اررض الفرهررام يف الزتررامى وأ ،ررام السرربزر الفرررر،  ررر م لرر  اوااررةس وغررىن ا ياررط مررن ا هرر
 وانيرتط أ و ان،زفة الفرر يف ذو  الررل والزتامى وأ ،ام السبزر واار ذكرهم فون االكتفام  ملساكي لتررير استحراقهمس 

علهوا أمنا غ،هتمت ين ايمر  لالم ملا كان املرصوف  ه الاهرر وقوله بإن ك،تم  م،تم  ات نيرط يتال  مبا ف  علزه قوله بوا 
 ملالرروم واالمتتررا  ملرتضرراخ كهررا عررردم، صرر  عالرر  الشرررط  رره، أزكررون قولرره بواعلهرروات فلررزال علررى اجلررواا أو هررو اجلررواا 

اق اوا أصهراعكم يف ذلرك مردما على نيرصه، والتردير: إن ك،تم  م،تم  ا أاعلهوا أن ما غ،هتم اخلس واعهلوا مبا علهرتم أر
ا هررس واق،ارروا  يمخررا  اير اررة، ين الررز  يتوقررق علررى  ررر  اميرران  ا و  عرره هررو الالررم أبنرره انكررم   مررظ الاهررر 

 املرتعا على ذلك الالمس م ل  الالم أبن الرسو  قا  ذلكس 
م،رره  ررر  املشررروط، وهررو مضررهون قلررة  والشرررط ه،ررا  ررر  الوقرروع إذ ال نيررك يف أن املخرراصبي مقم،ررون  ا واملرصرروف 

بواعلهوا أن ما غ،هتم من نيهلمت إ(   رهاس واهلم يف الشرط حبرف بإنت ال  نيلن نيرصها أن يكون مشكوكا يف وقوعه 
ز ف  يف انتهم على ال اعة انزث يفرض اناهلم يف صور  املشكول يف انصو  نيرصه إهلا  هلرم لزبارتهم علرى إ هرار  رر  

اىن: أنكم  م،تم  ا واميان يرنيد إ( الزرري  تهرام الالرم والرردر  لره و م،رتم مبرا أنرب    علرى عبردخ يروم الشرط أزهم، أامل
 رردر انرري أررر     رري اورر  والباصررر أرررأيتم ذلررك رأ  الارري وارعرررى إيررانكم مررن مرعبررة انرر  الزررري إ( مرعبررة عرري الزررري 

دكم إانردى ال رائفتي أهنرا لكرم وعروفون أن غرري ذاي الشروكة عكرون لكرم، أالهتم أن   أعلم  ،فاكم مرن أنفسركم إذ يار
أكان ما فأاكم   إلزه أانفظ ملصلحتكم وانيد عتبزتا لرو  في،كمس أهن رأوا ذلك و ررروخ أهرم أانرر م أبن يالهروا أن مرا 

م الااالرة، علهرا أبن ورام نيرع   هلم من قسهة الغ،ائم هرو املصرلحة، وا يابرلوا مبرا يرد ر علرزهم مرن نررو يف انررو ه
 ذلك مصاحل قلة  الة يف الدنزا واة ر س 

وقوله بوما أنبل،ات ع ق على اسم اجلاللة واملاىن و م،تم مبا أنبل،ا على عبدب يوم الفرقران وهرزا ختلرو للترزكري مبرا انصرر  
ن يكرون الالرم  ره أزكرون علرى الواره هلم من ال،صرر يروم  ردر، واميران  ره لروز أن يكرون االعترراف اجلرازم حبصروله ولروز أ

 التاين من استاها  املشرتل يف ما،ززه أو من عهوم املشرتلس 
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وختصرزو بمرا أنبل،را علرى عبردب يروم الفرقرانت  لرزكر مرن  ري قلرة املالومراي الرااارة لالعترراف، الن لرزلك امل،رب  مبيررد  
 له عاا( بواعلهواتس عال  مبا أمروا  ه من الاهر املارب ع،ه  يمر  لالم يف قو 

   
 

 1766صفحة : 
 
وامنبا : هو إيصا  نيهلم من علو إ( سفر وأصل  ه،ا على إ الغ أمر من   ومن الر،ام امهلزرة إ( الرسرو  صرلى     

علزه وسلم واملسلهي، أز وز أن يكون هزا امل،ب  من قبزر الروانهل، أ  والروانهل الرز  أنبل،راخ علرى عبردب يروم  ردر، لك،ره 
 الوانهل املتضهن نيزتا يقم،ون  ه متر قوله بوإذ يادكم   إاندى ال ائفتي أهنا لكمتس 

ولرروز أن يكررون مررن قبزررر  رروار  الاررافاي، وايل رراف الا زبررة، متررر إنرربا  املالئكررة لل،صررر، وإنرربا  امل ررر ع،ررد انااررة  
 املسلهي إلزه، لتابزد ال ري ، وعتبز  ايقدام، واالسترامس 

ا  على انصوله استاار  عشبزها له  لواصر إلزهم مرن علرو عشرريفا لره كرولره عارا( بأرلنب    سركز،ته علرى وإصال  امنب  
رسوله وعلى املقم،يتس والت هر وال مانظ من إراف  اجلهزظ ين عرض ذلك وااند، وكزلك ما هو من ما،اخ مما نالهه أو ا 

 عله،اخس 
سررا ظ عشررر مررن رمضرران سرر،ة اث،ترري مسررهل يرروم الفرقرران ين الفرقرران  رري اورر  وبيرروم الفرقررانت هررو يرروم  رردر، وهررو الزرروم ال 

والباصررر كهررا عررردم  نفررا يف قولرره ب  أيهررا الررزين  م،رروا إن عتررروا   لاررر لكررم أرقررابت وقررد كرران يرروم  رردر أارقررا  رري اورر  
نصررر احملررري ايذلررة علررى ايعررب  والباصررر ينرره أو  يرروم  هررر أزرره نصررر املسررلهي الضررافام علررى املشررركي ايقررو م، وهررو 

 املب لي، وكفى  زلك أرقاب ومتززبا  ي من هم على او  ومن هم على الباصرس 
أدضاأة يوم إ( الفرقان إضاأة ع،ويه  ه وعشريق، وقوله بيوم التررى اجلهارانت  رد  مرن بيروم الفرقرانت أدضراأة بيرومت إ(   

ام الا زررا الررز  كرران أزرره نصرررهم علررى عرردوهمس والتاريررق يف باجلهاررانت قلررة بالترررى اجلهاررانت للتررزكري  ررزلك االلتررر
 للاهدس و ا قظ املسلهي وقظ املشركيس 

وقوله بو  على كر نيهلم قديرت اعرتاض  تزيزر اة ي السا رة وهو متال   باض قلة الشرط يف قوله بوما أنبل،ا على  
ك فلزر على أنه ال يتااصى على قدرعه نيهلم، أدن ما أسداخ إلزكم يوم  در عبدب يوم الفرقان يوم الترى اجلهاانت أدن ذل

ا يكررن اررار  علررى متاررارف ايسررباا املاترراف ، أررردر    قلبرر  ايانرروا  وأنشررلي اينيررزام مررن غررري جماريهررا وال يباررد أن 
دن املشرهور أن ا تردام نربو  يكون من سبا عسهزة ذلك الزوم يوم الفرقان أنه أضزق إ( الفرقان الز  هو لرا الررر ن أر

 الرر ن كان يوم سباة عشر من رمضان أزكون من استاها  املشرتل يف ما،ززهس 
بإذ أنتم  لادو  الدنزا وهم  لادو  الرصوى والركا أسفر م،كم ولو عواعدمت ال تلفرتم يف املزاراف ولكرن لزرضرهل   أمررا   

 ز،ة وإن   لسهزظ علرزمت بإذت  رد  مرن بيروم التررى اجلهارانت  كان مفاوال لزهلك من هلك عن  ز،ة وحيىي من انهل عن
أهرو  ررف  بأنبل،ررات أ  زمرن أنرتم  لارردو  الردنزا، وقرد أريررد مرن هررزا الرررف ومرا أضررزق إلزره عرزكريهم حبالررة انرارة كرران 
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كي، وكزرق املسلهون، أزها وع،بزههم لل ق عرزم انفهم من   عاا( وههل انالة موقرظ ارزر املسرلهي مرن ارزر املشرر 
الترى اجلزشان يف مكان وااند عن غري مزااف، وواد املسلهون أنفسهم أمرام عردو قرو  الارد  والارد  واملكانرة مرن انسرن 
املوقظس ولوال هزا املرصد من وصق هزخ اهلزترة ملرا كران مرن فاع هلرزا امص،راا إذ لرزس مرن أغرراض الررر ن وصرق امل،راز  

 إذا ا عكن أزه عرب س 
ث الاي ضفة الواف  ونياصته، والضم والكسر يف الاري أأصر  وعلزههرا الررراماي املشرهور ، أرررأخ اجلههرور والادو   تتلز 

  ضم الاي، وقرأخ ا ن كتري، وأ و عهرو، وياروا  كسر الايس 
زر واملرراف قررا نيرراصن واف   ردرس و رردر اسررم مرامس وبالرردنزات هررهل الرريبرة أ  الارردو  الرر  مرن اهررة املدي،ررة أهرهل أقرررا جلرر 

املسلهي من الادو  ال  من اهة مكةس والاردو  الرصروى هرهل الر  ممرا يلرهل مكرة وهرهل كتزرا وهرهل قصروى  ل،سربة ملوقرظ 
  لد املسلهيس 

   
 

 1767صفحة : 
 
والوصررق  لرردنزا والرصرروى يشررار املخرراصبون  فائدعرره وهررهل أن املسررلهي كررانوا انريصرري أن يسرربروا املشررركي إ( الارردو    

ا اصلا أرضا ألزس للوصق  لدنو والرصو أثر يف عفضزر إاندى الادوعي على اي رى ولك،ه صافف أن  الرصوى يهن
كانر  الرصروى أسراد  ،ربو  اجلررزر، ألهرا سرب  ارزر املشررركي إلزهرا اغرتم املسرلهون ألهررا نرب  املسرلهون  لاردو  الرردنزا 

ن املسرري وأصراا ايرض الر  قرا قررير أا لهرم عرن أرسر   امل ر وكران الرواف  فهسرا ألبرد امل رر ايرض وا يارهرم عر
الرانزر ألم يبلغوا  درا إال  اد أن وصر املسلهون وختريوا أانسن موقظ وسبروا إ( املام أاختزوا انوضا يكفزهم وغوروا املام 

 ألها وصر املشركون إ( املام وادوخ قد اانتازخ املسلهون أكان املسلهون يشر ون وال لد املشركون مامس 
وضهري بوهمت عائد إ( ما يف لفظ باجلهاانت من ماىن: قاكم وقظ املشركي، ألها قا  بإذ أنتم  لادو  الدنزات ا يب   

 مااف لضهري بوهمت إال اجلهظ اة ر وهو قظ املشركيس 
، ين الاررري  بوالركررات هررو ركررا قرررير الراااررون مررن الشررام، وهررو الاررري، بأسررفرت مررن الفررريري أ  أ فررض مررن م،ازهلهررا 

كانوا سائرين يف صرير  السراانر وقرد عركروا مرام  ردر عرن يسرارهمس ذلرك أن أ  سرفزان ملرا  لغره أن املسرلهي  راروا لتلررهل 
عريخ راظ  لاري عن ال ري  ال  متر  بدر، وسلك صري  الساانر لز، و  لاري، أكان مسريخ يف السهو  امل،خفضة، وكران 

 راا  الركا أر اي راالس 
ملاىن: والركا  جلهة السرفلى مر،كم، وهرهل اهرة البحرر وضرهري بمر،كمت   راا للهسرلهي املخراصبي  رولره بإذ أنرتم وا  

 لادو  الدنزات واملاىن أن ازر املسلهي كان  ي قاعتي للهشركي و ا ازر أيب سفزان  لادو  الرصوى وعرري الرروم 
ل برر  قاعتزره علررى ارزر املسررلهي ولكررن   صررأهم عررن الررتف ن  أسرفر مررن الاردو  الرردنزا ألررو علرم الارردو قرزا الوضررظ
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لزلك وصررف املسرلهي عرن ذلرك وقرد كرانوا ي هارون أن يصرافأوا الارري أز،تهبوهرا كهرا قرا  عارا( بوعروفون أن غرري ذاي 
 الشوكة عكون لكمت ولو اناولوا ذلك لوقاوا  ي قاعتي من الادوس 

ة وهو يف  ر رأرظ  ررب عرن الركرا أ  والركرا قرد أراعكم وك،رتم هملرون أن عردركوخ وانتصا بأسفرت على الررأزة املكانز 
 أت،تهبوا ما أزه من املتاعس 

والغرض من الترززد قزا الوق ، و تلك اوالة: اانضارها يف ذكرهم، يار ما يلبم ذلك من نيكر ناهة  ، ومن انسن  
ز،تز يف أنيد ما يكون أزه ازر جتاخ عردوخ، يهنرم يالهرون أن علرك الرن  وعدخ واالعتهاف علزه يف أمورهم، أدهنم كانوا ان

اوالة كان  اهرها مالئها للادو، إذ كان الادو يف نيوكة واكتها  عد  وقد متهدي له أسباا الغلبة حبسن موقظ ازشه، 
ارردوا أنفسررهم أمررام إذ كرران  لارردو  الرر  أزهررا املررام لسرررزاهم والرر  أرضررها متوسرر ة الصررال ة، ألمررا اررزر املسررلهي أرررد و 

الادو يف عدو  عسوخ يف أرضها ايرار من لي رملها، مظ قلة مائها، وكان  الاري قد أاع  املسلهي وانل  ورام  هور 
ازر املشركي، أكان  يف ملمن من أن ي،اهلا املسلهون، وكان املشركون واثري مبك،رة الرزا عرن عرريهم، أكانر   راهر  

للهسلهي، و اهر  أوز وقو  للهشرركي، أكران مرن ع زرا ع،ايرة    ملسرلهي أن قلرا هزخ اوالة  اهر   زبة و وف 
علك اوالة رأسا على عرا، ألنب  من السهام م را عابدي  ه ايرض جلزر املسلهي أساروا أزها غري مشرفو  علرزهم، 

اخ علررزهم، وألرررى   يف قلرروقم وع هررروا وسررروا، وصرراري  رره ايرض جلررزر املشررركي وانررال يترررر أزهررا السررري وأاضرر  املزرر
 وين أمر املسلهي، ألم أي رزوا انرزرهم وال أعردوا للحررا عرد ا، واالروا مررامهم ه،الرك مررام هلرو وصررا، أ ارر   
ذلك سببا ل،صر املسلهي علزهم، ورأوا كزق أ ب   هلم ما وعدهم من ال،صرر الرز  ا يكونروا يتوقاونرهس أالرزين  وصبروا 

ة هم أعلم الساماي  فائد  التوقز  الز  يف قوله بإذ أنتم  لادو  الدنزات اةية ولزلك عاي على املفسر وصق قزخ اةي
 اوالة ال  عضه،تها اةية، ولوال ذلك لكان هزا الترززد  لوق  قلزر اجلدوىس 

ا  أاررر بالتررىت أ  يف انررا  لرررام وقلرة بولررو عواعردمت ال تلفررتم يف املزاررافت يف موضرظ اوررا  مرن باجلهاررانت وعامررر اور 
على غري مزااف، قد اام ألبم مما لو كان علرى مزاراف، أردن اللررام الرز  يكرون موعروفا قرد يترل ر أزره أانرد املتواعردين عرن 

 وقته، وهزا اللرام قد اام يف إ ن متحد ويف مكان مت اور مترا رس 
   
 

 1768صفحة : 
 
 ته أبن يتل ر أاند الفريري عن الوق  احملدوف ألم أيعوا على سوامس وماىن اال تالف يف املزااف: ا تالف وق  
والتالزم  ي نيرط بلوت واواقا  فهل ه،ا وقد أنيكر على املفسرين، وم،هم من اض ر إ( عرردير كرالم  رزوف عررديرخ:  

قرردر: وعلهررتم  ق علهررتم قلررتكم وكترررعكم، وأزرره أن ذلررك يفضررهل إ( التخلررق عررن اوضررور ال إ( اال ررتالفس ومرر،هم مررن
قلتكم ونيار املشركون   وف م،كم ملا ألرى   يف قلروقم مرن الرعرا، أ  لارر أانرد الفرريري يتتاقرر ألرم  ضرروا علرى 
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مزااف، وهو يفضهل إ( ما أأضى إلزه الرو  الز  قبله، وم،هم من اار ذلك ملا ال كلو ع،ه ال،ا  مرن عرروض الاروارض 
  ي،تلذ له الصدرس والرواصظ، وهزا أقرا ومظ ذلك ال

أالواه يف عفسري هزخ اةية أن بلوت هزخ من قبزرر بلروت الصرهزبزة أردن هلرا اسرتاهاالي مالكهرا: أن ال يرصرد مرن بلروت   
ر رط انتفررام مضررهون اواقررا  نتفررام مضررهون نيرررصها، أ  ر ررط انصررو  نرررزض مضررهون اجلررواا حبصررو  نرررزض مضررهون 

 الرة، سروام أررض انصرو  مضرهون نيررصها أو أررض انتفراؤخ، أمرا ين  الشرط،  ر يرصد أن مضهون اجلرواا اناصرر ال
مضرهون اجلرواا أو(  وصرو  ع،رد انتفررام مضرهون الشررط، حنرو قولرره عارا( بولرو مساروا مررا اسرت ا وا لكرمت، وأمرا  ر ررظ 

ا هنرروا ع،ررهتس ال،ررر عررن أولويررة مضررهون اجلررواا  وصررو  ع،ررد انتفررام مضررهون الشرررط حنررو قولرره عاررا( بولررو رفوا لاررافوا ملرر
و صر هزا أن مضهون اجلبام مستهر اوصو  يف قزظ ايانوا  يف أرض املتكلم، أزله ةهلة الشرط متضه،ة اوالة ال  
 ههل ع،د السامظ مر،ة أن حيصر أزها نرزض مضهون اجلوااس ومن هزا قو  صفزر يف الت،ام على    اافر ا ن كالاس 

           
 ن أم،را                      عالقهل الز  القوخ م،ا ملل  أ  أكزق  غري أم،اس أ وا أن يلوب ولو أ  
وقد عردم  امنيار  إ( هزا ع،د قوله عاا( بولو أمساهم لتولروا وهرم مارضرونت يف هرزخ السرور ، وك،را أانل،را علزره وعلرى  

 سور  ايناامس ما يف هزخ اةية ع،د قوله عاا( بولو أن،ا نبل،ا إلزهم املالئكةت اةية يف 
واملاىن: لو عواعدمت ال تلفتم يف املزااف، أ  يف وق  ما عواعدمت علزه ين غالا أانروا  املتواعردين أن ال يسرتو  وأاؤ را  

مبا عواعدوا علزه يف وقر  الوأرام  ره، أ  يف وقر  واانرد، ين التوقزر  كران يف علرك ايزمران عرريبرا يردرونره أباربام ال،هرار  
لغروا، ال ي،ضبط  لدرج والردقائ  الفلكزرة، واملارىن: أبرايانرى وأنرتم ا عتواعردوا وقرد أعزرتم سروام يف كالضحى والاصر وا

ا اف وق  انلولكم يف الادوعي أراعلهوا أن ذلرك عزسرري  رردر   ينره قردر ذلرك لتالهروا أن نصرركم مرن ع،ردخ علرى حنرو 
 قوله بوما رمز  إذ رمز  ولكن   رمىتس 

ا ، يف عرررارا انصررو  انرا  يب : بكررلهنم كررانوا علرى مزاررافت كهررا قرا  ايسرروف  ررن يافرر يرثررهل هررالل وهرزا غررري مررا يرر 
 أانالأه وأنصارخ          

 اري الر ح على  ر ف رهم                      أكلهنم كانوا علرى مرزاراف أدن ذلك عشبزه للحصو  املتااقاس   
للفرريري: املخرراصبي والغرائبي، علرى عغلزرا املخرراصبي، كهرا هرو الشررلن يف وضرهري با تلفرتمت علرى الوارروخ كلهرا نيرامر  

 الضهائر متلهس 
وقد  هرر موقرظ االسرتدرال يف قولره بولكرن لزرضرهل   أمررا كران مفاروالت إذ الترردير: ولكرن ا عتواعردوا واترتم علرى غرري  

وملررا كران عالزررر االسرتدرال املفرراف  لكرن قررد وقررظ أعاراف لزرضررهل   أ  لزحرر  وي، ررب مرا أرافخ مررن نصرركم علررى املشرركيس 
  فار مس،د إ(   كان مفزدا أن جمزتهم إ( الادوعي على غري عواعد كان  تردير من   ع،اية  ملسلهيس 

ى وماررىن بأمرررات ه،ررا الشررهلم الارررزم، أت،كررريخ للتارررزم، أو لاررر مباررىن الشررلن وهررم ال ي لرررون بايمرررت قررزا املاررىن إال علرر 
نيهلم مهرم، ولارر سربا ذلرك أنره مرا مسرهل بأمررات ال  عتبرار أنره ممرا يرقمر  فالره أو  اهلره كرولره عاا(بوكران أمررا مرضرزات 

 وقوله بوكان أمر   قدرا مردوراتس 
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وبكررانت عررد  علررى  ررر  ثبررروي ماررىن  ربهررا المسهررا مرررن املاضررهل متررر بوكرران انرررا علز،رررا نصررر املررقم،يت أ  ثبرر  لررره  
زة علز،ا من قدمي البمانس وكزلك قوله بوكان أمرا مرضزاتس أهاىن بكان مفاوالت أنه ثب  له يف علم   أنه استحرا  اور

يفارس أانيت  له صزغة مفاو  من أار للداللة على أنه اني قدري مفاولزته أررد صرار كلنره أارر، أوصرق لرزلك  سرم 
 ا  ال يف االستربا س املفاو  الز  نيلنه أن ي ل  على من اعصق  تسلط الفار يف او

   
 

 1769صفحة : 
 
أحاصرر املاررىن: لز، رب   ويوقررظ انردب عرزهررا متصرفا م،ررز الرردم أبنرره  رر  الوقرروع ع،رد إ نرره، أ  انرزرزرا  ي يفاررر   

 ان  كلنه قد أار ينه ال ي،اه ما حيق  ه من املوانظ املاتاف س 
ا  من قلة بلزرضهل   أمرا كان مفاروالت ين ايمرر هرو نصرر وقلة بلزهلك من هلك عن  ز،ةت يف موضظ  د  االنيته 

املسلهي وقهر املشركي وذلك قد انيتهر على إهالل املهبومي وإانزام امل،صورين وانفه من ايانوا  الدالة على ع،اية   
وف رو  الم التالزرر علرى  ملسلهي وإهانته املشركي ما أزره  ز،ره للفرريري عر رظ عرزر اهلرالكي، وعرتضرهل نيركر ايانزرامس 

 أار بيهلكت هكزد لالم الدا لة على لزرضهلت يف اجلهلة املبد  م،هاس ولو ا عد ر الالم لرزر: يهلك مرأوعاس 
واهلالل: املوي واالضهحال ، ولزلك قو ر  وزا س واهلالل واوزا  مستااران ملاىن ذهاا الشوكة، وملاىن هنوض ايمرة   

ل املرروي، وهررو أنيررد الضررر ألررزلك يشرربه  هلررالل كررر مررا كرران ضرررا نيررديدا قررا  عاررا( بيهلكررون وقو ررا ين انرزرررة اهلررال
أنفسهمت، و ضدخ اوزا  ههل أنفظ نيهلم يف صبظ امنسان ألزلك يشبه قا ما كان مرغو  قا  عاا( بلت،زر من كران انزرات 

وا يف عرب  وم،ارة، وكران املسرلهون يف قلرة، ألهرا وقد قظ التشبزهي قوله عاا( بأأهن كان مزتا ألانزز،راختس أردن الكفرار كران
قضهل    ل،صر للهسلهي يوم  در أ ف  أمر املشركي ووه،وا، وصار أمر املسلهي إ( ارد  وهنروض، وكران كرر ذلرك، 

 عن  ز،ة، أ  عن ان ة  اهر  عد  على هيزد   قوما و زله   رين  دون رياس 
اورزررة ينره وإن  هلره املارىن يف قولره بلزهلرك مرن هلركت أرال يتحهلره يف قولره ومرن البازرد  رر بيهلركت بوحيرىيت علرى  

 بوحيىي من انىيت الن انزا  ايانزام ب تة هلم من قبر يوم  درس 
 وف  ماىن اااوز  الز  يف بعنت على أن املاىن، أن يكون اهلالل واوزا  صافرين عن  ز،ة و رزين م،هاس  
كتري، وأ رو  كرر عرن عاصرم، ويارروا، و لرق: بانزرهلت ني هرار الزرامين، وقررأخ البرزرة: بانرهلت   وقرأ بأظ، والبب  عن ا ن 

 نيفغام إاندى الزامين يف اي رى على قزا  امفغام و ا واهان أصزحانس 
 وبعنت لله اوز  ااازية، وههل مباىن   اد  ، أ :  اد  ز،ة يتبي قا سبا ايمرين: هالل من هلك، وانبا  من انىيس  
وقوله بوإن   لسهزظ علزمت عزيزر يشري إ( أن   مسزظ فعام املسلهي صلا ال،صرر، ومسزرظ مرا اررى  زر،هم مرن اوروار  

يف نيلن ا روج إ(  در ومن موف م أن عكون غرري ذاي الشروكة هرهل إانردى ال رائفتي الر  يالقوهنرا، وغرري ذلرك، وعلرزم 
 ة ومبا يصل  قم ويب  علزه جمد مستربلهمس مبا لو  يف  واصرهم من غري ايمور املسهوع
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بإذ يريكهم   يف م،امك قلزال ولو أريكهم كتريا لفشلتم ولت،ازعتم يف ايمر ولكن   سلم إنه علزم  رزاي الصردورت بإذ  
الردنزا لوقوعهرا يف يريكهم  ت  د  من قوله بإذ أنتم  لادو  الدنزات أدن هزخ الررؤ  ممرا انيرتهر علزره زمران كروهنم  لاردو  

 مد  نبو  املسلهي  لادو  من  در، أهو  د  من  د س 
 وامل،ام مصدر مزههل مباىن ال،وم وي ل  على زمن ال،وم وعلى مكانهس  
ويتال  قوله بيف م،امكت  فار بيريكهمت أامراف  إراف  رؤ ، وأس،دي امراف  إ(   عاا( ين رؤ  ال،يب صلى   علزره  

وانهل مبردلوهلا، كهرا ف  علزره قولره عارا(، انكايرة عرن إ رراهزم وا ،ره بقرا     ر  إين أرى يف امل،رام أين أذحبرك أرانرر وسلم 
مراذا عرررى قرا    أ رر  اأاررر مرا عررقمرت أرردن أرواح اينبزرام ال عغلبهررا اي رالط، وال جتررو  انواسررهم الباص،رة يف الابررث، أهررا 

 رائ س رؤ هم إال مكانيفاي روانانزة على عاا او
وكان ال،يب صلى   علزه وسلم قد رأى رؤ  م،ام، ازر املشركي قلزال، أ  قلزر الادف وأ رب  رؤ خ املسلهي أتش اوا  

للررام املشررركي، و لوهررا علررى  اهرهرا، وزا  عرر،هم مررا كرران كرامرهم مررن  زررا اررزر املشرركيس أكانرر  علررك الرررؤ  مررن 
من   على رسوله واملقم،ي، وكان  قلة الاردف يف الررؤ  رمربا وك،ايرة عرن وهرن أمرر  أسباا ال،صر، وكان  علك الرؤ  م،ة

 املشركي ال عن قلة عدفهمس 
ولزلك االها   يف رؤ  ال،وم فون الوانهل، ين صور املرائهل امل،امزة عكون رموزا ملاران أرال عارد صرور ا الراهريرة  لفرا،  

 خالف الوانهل  لكالمس 
    
 

 1770صفحة : 
 
وقد انكاها ال،يب صلى   علزه وسلم للهسلهي، أل زوها على  اهرها، لالههم أن رؤ  ال،يب وانهل، وقد يكون ال،ريب   

قد أصلاه   على عابريها الصائا، وقد يكون صرأه عن ذلك أرن كاملسلهي  اهرها، وكر ذلك  وكهرةس أررؤ  ال،ريب 
 رتهم قلرة الاردف، ين ذلرك مرغروقم واملرصروف م،ره اناصرر، وهرو  رر  ال،صرر، صلى   علزه وسرلم ا خت رهلم ولك،هرا أو 

ولرررو أ رررربوا  اررردف املشرررركي كهرررا هرررو جلب،ررروا عرررن اللررررام أضررراف  أسرررباا ال،صرررر الرررراهر  املاتررراف  الررر  عكسررربهم انسرررن 
يف انرديث عائشرة يف  اياندوثةس ورؤ  ال،يب ال خت هلم ولك،هرا قرد عكرون ااريرة علرى الصرور  اواصرلة يف ا رارج كهرا ورف

 دم الوانهل: أنه كان ال يرى رؤ  إال اامي متر أل  الصب ، وهزا هرو الغالرا و اصرة قبرر ا تردام نربو  امللرك  لروانهل، 
وقد عكون رؤ  ال،يب صلى   علزه وسلم رمبية وك،اية كها يف انديث رؤ خ  ررا عز   ويرا  له:    رريس ألرم يالرم املرراف 

املقم،ون الزين قتلوا يوم أاندس ألها أراف    رز  املشرركي وهربمهم أرى نبزره املشرركي قلرزال ك،ايرة أبانرد  ان  عبي له أهنم
أسباا االهنبام، أدن االهنبام لهلم من قلة الادفس وقد يسك ال،يب علزه الصال  والسالم عن  زان التابري الصحز  وكهة  

و رؤ خ علرى رسرو    صرلى   علزره وسرلم وقرو  ال،ريب لره بأصرب  كها يف انديث عابرري أيب  كرر رؤ  الرارر الرز  قر
 اضررا وأ  ررلي  اضررات وأل أن يبرري لرره مررا أصرراا م،هررا ومررا أ  ررلس ولررو أ رررب   رسرروله لزخرررب املررقم،ي أبهنررم غررالبون 
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 يررخ علرك الررؤ  لكران املشركي ةم،روا  رزلك إيراب عرلزرا ال حيصرر م،ره مرا حيصرر مرن التصروير  حملسرو ، ولرو ا كرربخ وا
 املسلهون حيسبون املشركي انسا  كبرياس يهنم ماروأون ع،دهم أبهنم أقوى من املسلهي  كتريس 

 وهزخ الرؤ  قد مض   ل،سبة لبمن نبو  اةية، أالتابري  لفار املضارع الستحضار انالة الرؤ  الا زبةس  
أراخ   إ هم قلزلهل الادف، واار ذلك يف املكانيفة ال،ومزة ك،اية عرن الروهن والرلزر ه،ا قلزر الادف  رري،ة قوله بكترياتس  

والضاق، أدن لغة الارو  وايرواح أوسظ من لغة املخاصا، ين صري  االستفاف  ع،دها عرلهل مست،د إ(  سو ، أهو 
 واس ة  ي االستدال  الارلهل احملض و ي االستفاف  اللغويةس 

 ات وكال ا مفرف عن ضهري اجلهظ ملا عردم ع،د قوله عاا( بماه ر زون كتريت يف سور     عهرانس وأ رب ابقلزالت وبكتري  
وماىن بولو أراكهم كتريا لفشلتمت أنه لو أراكهم رؤ  مماثلة للحالة ال  عبصرها ايعي لد ر قلوا املسلهي الفشر، أ   

 أبن ال يد ر نفوسهم هلظ وإن كان ال،صر مضهوب هلمس إذا اندثهم ال،يب مبا رأى، ألراف   إكرام املسلهي 
أرردن قلرر : هررزا يرتضررهل أن امراف  كانرر  متاز،ررة وا ا يرررتل   إرامعرره اررزر الارردو أررال عكررون انااررة إ( متتررزلهم  ارردف  

وا،بره  قلزر، قل : يرهر أن ال،يب صلى   علزه وسلم راا أن يرى رؤ  عكشق له عرن انرا  الاردو، أحرر    رارامخ،
 ما قد يفضهل إ( كدر املسلهي، أو لار املسلهي سللوا رسو    صلى   علزه وسلم أن يستالم ر ه عن انا  الادوس 

والفشر: اجلنب والوهنس والت،ازع: اال تالفس واملرراف  يمرر ا  رة الر  لرا اعباعهرا يف قترا  الاردو مرن ثبراي أو ا رالم  
 عن الرتا س 

 يمر  وهو أمر الرتا  وما يرتضزهس والتاريق يف  ا 
واالسررتدرال يف قولرره بولكررن   سررلمت رااررظ إ( مررا يف قلررة بولررو أراكهررم كتررريات مررن امنيرراار أبن الارردو كتررري يف نفررس  

ايمررر، وأن الرررؤ  قررد  رراكهل الصررور  الرر  يف نفررس ايمررر، وهررو ايكتررر يف مرائررهل اينبزررام، وقررد  رراكهل املاررىن الرمررب  وهررو 
الا يف مرائهل غري اينبزام، متر رؤ  ملك مصر سبظ  رراي، ورؤ  صاانيب يوسرق يف السر ن، وهرو الرلزرر يف مرائرهل الغ

اينبزام متر رؤ  ال،يب صرلى   علزره وسرلم أنره هرب سرزفا أانكسرر يف يردخ، أهارىن االسرتدرال رأرظ مرا أررض يف قولره بولرو 
إلازا إذ ف  علزه قوله بلفشلتم ولت،رازعتمت والترردير: سرلهكم مرن الفشرر اراكهم كترياتس أهفاو  بسلمت ومتالره  زوأان 

والت،ازع  ن سلهكم من سببهها وهو إرامعكم واقظ عدف املشركي، ين االصالع على كتر  الادو يلرهل يف ال،فو   زبا له 
 س وختوأا م،ه، وذلك ي،رو ني اعة املسلهي الزين أراف   أن يوأر هلم م،تهى الش اعة

    
 

 1771صفحة : 
 
ووضرظ الرراهر موضرظ املضرهر يف قولره بولكرن   سررلمت فون أن يررو : ولك،ره سرلم، لرصرد ز ف  إسر،اف ذلررك إ(  ،   

 وانه  ا،ايته، واهتهاما قزا اوافثس 
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 الصدور البشررية مرن وقلة بإنه علزم  زاي الصدورت عزيزر لله،ة، أ : أوانى إ( رسوله  تلك الرؤ  الرمبية لالهه مبا يف 
هثر ال،فو   ملشاهداي واحملسوساي أكتر مما عترلثر  العتررافاي، أالرم أنره لرو أ رربكم أبن املشرركي ي،هبمرون، واعترردمت 
ذلك لصد  ايانكم، ا يكن ذلك االعتراف متريا يف نفوسكم من الشر اعة وامقردام مرا يترريخ اعترراف  أن عردفهم قلزرر، 

ي،هبمرون ال ي،رايف عوقرظ نيرد  ع،رب   ملسرلهي، مرن مروي وارراح قبرر االنتصرار، أدمرا اعترراف قلرة الاردو  ين االعتراف أبهنم
 أدهنا عتري يف ال،فو  إقداما واصهت،ان   ، ألالهه  زلك أراكهم   يف م،امك قلزالس 

مرن ال،روا  واملضرهراي، وماىن بذاي الصدورت ايانوا  املصاانبة لضهائر ال،فو ، أالصردور أصلرر  علرى مرا انرر أزهرا  
أكلهة بذايت مباىن صاانبة، وههل مقنث  ذو  أاند ايمسام ا هسة، ألصر ألفها الواو ووزهنا  ذوي  انرلب  واوهرا ألفرا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها، قا  يف الكشاف يف عفسري سور  أاصر يف قوله عاا( بإن   علزم  رزاي الصردورت هرهل هنزرث 

الصحبة من قوله: لتغ  ع  ذا إبئك أقاا يا  إن ذاي الصدور اوالة ال  قرار را الصردور أهرهل  ذو وذو موضوع ملاىن
 صاانبتها وساك،تها، أزاي الصدور ال،وا  وا واصر وما يهم  ه املرم وما يد رخ ويكزدخس 

فارروال وإ(   عرارظ ايمررورت بوإذ بوإذ يريكهروهم إذ الترزررتم يف أعزر،كم قلررزال ويرللكرم يف أعزرر،هم لزرضرهل   أمرررا كران م 
يريكهوهمت ع ق على بإذ يريكهم  ت وهزخ رؤية  صر أراها   الفريري على  الف ما يف نفس ايمر، أكانر    رل 
مرن الفرريري، وا يرهرا ال،ريب صرلى   علزره وسرلم ولرزلك عردي  رؤ  امل،رام الصرافقة إ( ضرهري ال،ريب، يف قولرهبإذ يررريكهم 

واال  الرؤية البصرية ا اصتة مس،د  إ( ضهائر اجلهاي، و اهر اجلهظ يام ال،يب صلى   علزه وسلم أزحض مرن   ت
الاهررومس أرى   املسررلهي أن املشررركي قلزلررون، وأرى املشررركي أن املسررلهي قلزلررونس  زررر   لكررال الفررريري قلررة الفريرر  

ار الغاية من عز،ك الرؤيتي نصر املسلهي، وهزا من  ديظ صر،ظ   عارا( إذ اة ر، نيلرام ذلك التخزر يف نفوسهم، وا
اار للشهلم الوااند أثرين رتلفي، واار ل،ثرين املختلفي أثرا متحدا، أكان ختزر املسلهي قلة املشركي مرو  لرلوقم، 

ما كان لزفر من أبسهم إال نياورهم أبهنرم وزائدا لش اعتهم، ومبيال للرعا ع،هم، أارم  زلك أبسهم ع،د اللرام، يهنم 
أضاق من أعدائهم عدفا وعدفا، ألها أزير ذلك ع،هم،  تخززلهم قلة عدوهم،  لص  أسباا نيد م مما يوه،هاس وكان 
ختزر املشركي قلة املسلهي، أ  كوهنم أقر ممرا هرم علزره يف نفرس ايمرر،  ررفا علرى غلزران قلروقم مرن الغرزظ، وغرارا إ هرم 

سز،الون التغلا علزهم أبفىن قتا ، أكان صارأا إ هم عن التلها لرتا  املسلهي، انر  أاارلهم ارزر املسرلهي،  أبهنم
 أكان  الدائر  على املشركي، أ،تذ عن ختزر الرلتي انتصار املسلهيس 

هي متب ررا عرربيتهم، ين وإمنررا ا يكررن ختزررر املسررلهي قلررة املشررركي متب ررا عرربيتهم، كهررا كرران ختزررر املشررركي قلررة املسررل 
املسلهي كان  قلروقم مفاهرة ان،ررا علرى املشرركي، وإيراب  فسراف نيرركهم، وامتتراال أمرر    رتراهلم، أهرا كران  زر،هم و ري 
صا أبسهم على املشركي إال صرف ما يتبط عبائههمس ألما املشركون، أكانوا مبهدين  ادائهم وع،افهم، وكانوا ال يررون 

نيررهلم أهررم، حيسرربون أن أفىن اولررة جتررو   زرر،هم يربضررون أزهررا علررى املسررلهي قبضررا، ألررزلك ال يابررقون  املسررلهي علررى
  لتلها هلم، أكان ختززر ما يبيدهم  اوب  ملسلهي يبيد عواكلهم وإ ا  إقاع أمرهمس 
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يف نفرس ايمرر زهرام ألرق، وكران قا  أهر السري: كان املسلهون حيسبون عدف املشركي يرتاوح  ي السباي واملائة وكرانوا  
املشررركون حيسرربون املسررلهي قلررزال، أرررد قررا  أ ررو اهررر لرومرره، وقررد انرربر املسررلهي: إمنررا هررم أكلررة ارربور، أ  قرا ررة املائررة 

 وكانوا يف نفس ايمر ثالمثائة و ضاة عشرس 
    
 

 1772صفحة : 
 
ر مواقررظ الرررائي مررن ارعفرراع املواقررظ وا فاضررها، وهررزا التخزررر قررد حيصررر مررن اناكررا  اينيرراة وا ررتالف الرررال ،  عتبررا  

وا تالف أوقاي الرؤية على انسا ارعفاع الشهس وموقظ الرائي من موااهتهرا أو اسرتد رها، و ارض ذلرك حيصرر ع،رد 
انررردوث اة  والسرررراا، أو ع،رررد انررردوث ضرررباا أو حنرررو ذلرررك، وإلررررام   ا زرررا  يف نفرررو  الفرررريري أعررررم مرررن علرررك 

 ايسبااس 
الرؤيرة قرد مضر   رري،رة قولره بإذ الترزرتمت أرالتابري  ملضرارع الستحضرار اوالرة الا زبرة هلاعره امراف ، كهرا عرردم يف  وهرزخ 

 قوله عاا( بإذ يريكهم   يف م،امك قلزالتس 
ك يف نفرس وبإذ الترزتمت  رف لرييكهوهمت وقوله بيف أعز،كمت عرززد لر راف  أبهنرا يف ايعري، ال غرري، ولرزس املرئرهل كرزل 

ايمر، ويالرم ذلرك مرن عرززرد امرام  أبهنرا يف ايعري، ينره لرو ا يكرن ملرصرد لكران مسرتغىن ع،ره، مرظ مرا أزره مرن الداللرة 
 على أن امرام   صرية ال انلهزة كروله يف اةية اي رى بعروهنم متلزهم رأ  الايتس 

املبالغرةس واللررام وااللتررام يف ايصرر اوضرور لردى الغرري، مرن وااللترام اأتاا  من اللرام، وصزغة االأتارا  أزره فالرة علرى  
صدي  أو عدو، ويف  ري أو نيرر، وقرد كترر إصالقره علرى اوضرور مرظ ايعردام يف اوررا، وقرد عرردم ع،رد قولره عارا(، يف 

 هزخ السور  بأييها الزين  م،وا إذا لرزتم الزين كفروا زانفات اةيةس 
اف  التفازر عد  علرى اجلارر، أردذا ا يكرن اجلارر متالررا  رزاي املفارو ، عاري أنره متالر  بويرللكمت لالكم قلزال ين م 

 م بار ع،ه، كها ورف يف اوديث يف يوم اجلهاة: بوأزه ساعةت قرا  الرراو : يرللهرا  أو متالر   مرام  كهرا ه،را، وذلرك 
 من عدف املسلهي يف نفس ايمرس  هو الز  اقتضى ز ف  قوله بيف أعز،همت لزالم أن الترلزر لزس  ل،رو

وقوله بلزرصهل   أمرا كان مفاوالت هو نرري قوله بولكرن لزرضرهل   أمررا كران مفاروالت املترردم أعزرد ه،را ينره علرة إرام    
 كال الفريري الفري  اة ر قلزال، وأما السا   أهو علة لتالقهل الفريري يف مكان وااند يف وق  وااندس 

ي ملا  رزوا لرترا  املسرلهي  هرر هلرم كترر  املسرلهي أبهتروا، وكران ذلرك  ارد امل،رااب ، أكران ملرزرا الرعرا يف ق إن املشرك 
 قلوقم، وذلك ما انكاخ يف سور     عهران قوله بعروهنم متلزهم رأ  الايتس 

فا كترريا أ،اسرا أن حيكرى و ولق ايسرلوا يف انكايرة إرام  املشرركي، وانكايرة إرام  املسرلهي، ين املشرركي كرانوا عرد 
عرلررزلهم نيرام ررم قلررزال، املقذنررة أبهنررم لزسرروا  لرلزرررس وأمررا املسررلهون أكررانوا عرردفا قلررزال  ل،سرربة لارردوهم، أكرران امل،اسررا 

 لترلزلهم: أن يارب ع،ه أبنه  عرلزر  املقذن أبنه ز ف  يف قلتهمس 
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ع فا اعرتاضزا، وهو اعرتاض يف   رر الكرالمس وهرزا الا رق وقلة بوإ(   عراظ ايمورت عزيزر ما وف على ما قبله  
 يسهى: ع فا اعرتاضزا، ينه ع ق صور  لزس  أزه مشاركة يف اوكم، وعسهى الواو اعرتاضزةس 

 والتاريق يف قوله  ايمور  لالستغرا ، أ  قزظ اينيزامس  
، أ  إلافها، أدن ايسباا قد علوح اارية  تصرف والراوع ه،ا مستاهر يف ايو  وانتهام الشهلم، واملراف راوع أسباقا 

الاباف وهثري اووافث، ولكن ايسباا الاالزة، وهرهل ايسرباا الر  عتصراعد إلزهرا ايسرباا املاتراف ، ال يتصررف أزهرا إال 
،وامزس وال بائظ،   وهو مقثرها وموادهاس على أن قزظ ايسباا، عالزها وقريبها، متلثر مبا أوفع   أزها من الروى وال

أراوع اجلهزظ إلزه، ولك،ه راوع متفاوي: علرى انسرا اريره علرى ال،ررام املاتراف، وعردم اريره، أدلراف اينيرزام قرد يلروح 
انصوله  فار  اض اووافث والاباف، وهو ع،د التلمر او  رااظ إ( إلاف   عاا(  ال  كر صانظس والزواي وأانواهلا:  

لرره رارروع، أهررزا لررزس رارروع ذواي ولك،رره رارروع عصرررف، كالررز  يف قولرره بإب ا وإب إلزرره كلهررا مررن ايمررور، ومآهلررا ك
 راااونتس 

واملاىن: وال ع ا يف ما كونه   من رؤيرة اجلزشري علرى  رالف اناهلهرا يف نفرس ايمرر، أردن امراف  املاتراف  عرارظ إ(  
 ااة إ( أسباا يضاها   ع،د إرافعهس ما وضاه   من ايسباا املاتاف ، وامراف  غري املاتاف  را

وقرأ بأظ، وا ن كتري، وأ و عهرو، وياروا بعراظت  ضم التام وأت  اجلزم أ  يرااها، راارظ إ(  ، والرز  يرااهرا هرو  
 اقاس   أهو يرااها إلزهس وقرأ البرزة عراظ  فت  التام وكسر اجلزم أ : عراظ  ،فسها إ(  ، وراوعها هو  راوع أسب

    
 

 1773صفحة : 
 
ب  أيها الزين أم،وا إذا لرزتم أتة أاثبتوا واذكروا   كتريا لالكرم عفلحرون وأصزاروا   ورسروله وال ع،بعروا أتفشرلوا وعرزها   

رحيكررم واصررربوا إن   مررظ الصررا رينت ملررا عرررأهم    ،اهرره وفالئررر ع،ايترره، وكشررق هلررم عررن سررر مررن أسرررار نصرررخ إ هررم، 
زررق  ررز  أعرردامهم، وصرررأهم عررن أذاهررم، أاسررتتا هلررم ال،صررر مررظ قلررتهم وكتررر  أعرردائهم، أقبررر يف هررزخ اةيررة علررى أن وك

أيمرهم مبا يههلم هلرم ال،صرر يف املواقرظ كلهرا، ويسرتدعهل ع،ايرة   قرم وهيزردخ إ هرم، أ هرظ هلرم يف هرزخ اةيرة مرا  ره قروام 
 بوإذ يريكهوهمت وقلة بوإذ زين هلم الشز ان أعهاهلمتس  ال،صر يف اورواس وهزخ اجلهر مارتضة  ي قلة

واأتتحررر  هرررزخ الوصرررا   ل،ررردام اهتهامرررا قرررا، واارررر صريررر  عاريرررق امل،ررراف  صريررر  املوصرررولزة: ملرررا عرررقذن  ررره الصرررلة مرررن  
بإمنرا كران قرو   االستاداف المتتا  ما أيمرهم  ه   عاا(، ين ذلك أ و صفا م علرام أوامر   عارا(، كهرا قرا  عارا(

 املقم،ي إذا فعوا إ(   ورسوله لزحكم  ز،هم أن يرولوا مسا،ا وأصا،اتس 
واللررام: أصررله مصرافأة الشررخو وموااهتره،  اتهرراع يف مكران واانررد، كهررا عرردم ع،ررد قولره عاررا( بأتلررى  فم مررن ر رره   

غلرا إصالقره علرى لررام  را  وهرو لررام الرترا ، كلهايت وقوله بواعروا   واعلهروا أنكرم مالقروخت يف سرور  البررر س وقرد 
 أريافف الرتا  وال،با س 
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وقررد عررردم اللرررام قريبررا يف قولرره عاررا( ب  أيهررا الررزين  م،رروا إذا لرزررتم الررزين كفررروات وقررزا املاررىن عارري أن املررراف  لفتررة: أتررة  
  اصة وههل أتة الادو، يا  املشركيس 

 ردم انيتراقها ع،د قوله عاا( بكم من أتة قلزلة غلب  أتة كتري ت يف سور  البرر س و  الفتة  اجلهاعة من ال،ا ، وقد ع 
والتباي: أصله لبوم املكان فون  رل وال عبلب ، ويستاار للدوام على الفار وعدم الرتفف أزه، وقد أصل  ه،را علرى ما،راخ  

الفررار، وقرد عررب ع،ره  لصررب يف اورديث الصرحز   اااز ، إذ لزس املراف عدم التحرل،  ر أريد الدوام علرى الرترا  وعردم 
 ال عته،وا لرام الادو أدذا لرزتهوهم أاصربوا  س 

وذكررر  ، املررلمور  رره ه،ررا: هررو ذكرررخ  للسرران، ينرره يتضررهن ذكررر الرلررا وز ف  أدنرره إذا ذكررر  لسررانه أرررد ذكررر  رلبررره  
أوائررد زائررد  علررى ذكررر الرلررا اارررف، وقري،ررة إراف  ذكررر و لسرانه، ومسررظ الررزكر  سررهاه، وذكررر مررن يلزرره  ررزلك الررزكر، أفزره 

اللسان  اهر وصفه ابكتريات ين الزكر  لرلا يوصق  لرو ، واملرصوف عزكر أنه ال،اصرس وهزان أمران أمروا قها و ا 
انترررام  كصرران اااهررد يف نفسرره، ولررزلك قررا  بلالكررم عفلحررونتس أههررا مصررالح ايأررراف، ق أمرررهم أبعهررا  راااررة إ(

ازشهم وقاعتهم، وههل عالئ   اضهم مظ  اض، وههل ال اعة وعرل الت،رازع، ألمرا صاعرة   ورسروله أتشرهر اعبراع سرائر 
أانكام الرتا  املشروعة  لتازي، متر الغ،رائمس وكرزلك مرا أيمررهم  ره الرسرو  صرلى   علزره وسرلم مرن  رام اوررا كرولره 

م ولو خت ف،را ال رري  س وعشرهر صاعرة الرسرو  علزره الصرال  والسرالم صاعرة أمرائره يف للرما  يوم أاند  ال عربانوا من مكانك
انزاعه، لروله  ومن أصاع أمري  أرد أصاع   وعشهر صاعة أمرام اجلزود  اد وأا  الرسو  صلى   علزه وسرلم ملسراوا م 

 يمرائه الغائبي ع،ه يف الغبواي والسرا  يف انكم الغزبة عن نيخصهس 
ال،هررهل عررن الت،ررازع أهررو يرتضررهل ايمررر  تحصررزر أسررباا ذلررك:  لتفرراهم، والتشرراور، ومراااررة  اضررهم  اضررا، انرر  وأمررا  

يصدروا عن رأ  وااند، أدن ع،ازعوا يف نيهلم رااوا إ( أمرائهم لرولره عارا( بولرو رفوخ إ( الرسرو  وإ( أوي ايمرر مر،همت 
س وال،ههل عن الت،ازع أعم من ايمر  ل اعة لوال  ايمور: يهنم إذا هنوا وقوله بأدن ع،ازعتم يف نيهلم أرفوخ إ(   والرسو ت

 عن الت،ازع  ز،هم أالت،ازع مظ وي ايمر أو(  ل،ههلس 
وملرا كرران الت،ررازع مررن نيررلنه أن ي،شررل عرن ا ررتالف اةرام، وهررو أمررر مرعكررب يف الف ررر   سرط الرررر ن الرررو  أزرره  بزرران سررزن  

م يف قوله بأتفشلوا وعزها رحيكمت أحزرهم أمررين مالومرا سروم مغبتههرا: و را الفشرر وذهراا  برخ، أ ام  لتفريظ  لفا
 الري س 
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والفشر: احن اط الرو  وقد عردم  نفا ع،د قوله بولو أراكهم كتريا لفشلتمت وهو ه،ا مراف  ه انرزرة الفشرر يف  صرو    

 وررا  املتررراعس عررن الرتررا  حبررا  مررن  رراري قوعرره وأشررل  أعضرراؤخ، يف الرتررا  ومداأاررة الارردو، ويصرر  أن يكررون متتررزال
انادام إقدامه على الاهرس وإمنا كان الت،ازع مفضزا إ( الفشر ينه يتري التغاضا ويبير التاراون  ري الرروم، وحيردث أرزهم 
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إلرررام ال،صررري ع،ررد  أن يرررت و  اضررهم  ررباض الرردوائر، أزحرردث يف نفوسررهم االنيررتغا   عرررام  اضررهم  اضررا، وعوقررظ عرردم
مآز  الرتا ، أزصرف ايمة عن التواه إ( نيغر وااند أزها أزه نفظ قزاهم، ويصرف اجلزر عن امقدام على أعدائهم، 

 أزتهكن م،هم الادو، كها قا  يف سور     عهران بان  إذا أشلتم وع،ازعتم يف ايمر وعصزتمتس 
،ررا للغلبررة، وأانسررا أن وارره الشربه يف هررزخ االسررتاار  هررو أن الررري  ال والرري  انرزرتهررا  رررل اهلرروام ومتوارره، واسرتاريي ه 

 يانظ اريها وال عهلها نيهلم أشبه قا الغلا واوكم وأنشد ا ن ع زة، لابزد  ن اي ر :          
كها  ز،ال يوم ال،اا من ني ا                      والفضر للروم من ري  ومرن عردف ويف الكشراف قرا  سرلزك  رن    
 لسلكة:          ا
   صاانيب أال ال انهل  لرواف                       إال عبزد قراروف  ري أذواف   
هر ع،رر أن قلزال ريث غفلتهم                      أو عادوان أردن الرري  للارراف  وقرا  اوريرر ، يف فيباارة املرامراي:    

 رحيه  س  قد ارى  باض أندية ايفا الز  ركدي يف هزا الاصر
واملاررىن: وعرربو  قرروعكم ونفرروذ أمررركم وذلررك ين الت،ررازع يفضررهل إ( التفررر ، وهررو يرروهن أمررر ايمررة، كهررا عررردم يف مارررىن  

 الفشرس 
ق أمرهم    شهلم يام نفاه املرم يف نفسه ويف عالقته مظ أصحا ه، ويسهر علزهم ايمور اير اة، ال  أمرروا قرا  نفرا يف  

كروا   كتريات ويف قوله بوأصزاوا   ورسوله وال ع،ازعوات اةية: أال وهو الصرب، أرا  بواصربوات ين الصرب قوله بأاثبتوا واذ 
هرو  هررر املكرروخ ومررا نيررديد علرى الرر،فس، وعلررك املرلموراي كلهررا  ترراج إ(  هرر املكررارخ، أالصرررب لهرظ  هررر الشرردائد 

 تزيزرس واملصاعا، ولزلك كان قوله بواصربوات مب،بلة ال
وقوله بإن   مظ الصا رينت إيام إ( م،فاة للصرب إهلزة، وههل إعانة   ملن صرب امتتاال يمرخ، وهزا مشاهد يف عصرأاي  

 اوزا  كلهاس 
وقلة بإن   مظ الصا رينت قائهة مرام التالزر ل،مر، ين انرف التلكزد يف متر هزا قائم مرام أرام التفريرظ، كهرا عرردم  

 مواضظس يف 
بوال عكونوا كالزين  راوا من ف رهم   را ورائم ال،ا  ويصدون عن سبزر   و  مبا ياهلون  زطت قلة بوال عكونوات  

ما وأرة علررى بوال ع،ررازعوات ع ررق هنررهل علرى هنررهلس ويصرر  أن عكررون ما وأررة علررى قلرة بأرراثبتوات ع ررق هنررهل علررى أمررر، 
 ام: أبن يتلبسوا مبا يدنزهم من ال،صر، وأن يت ،بوا ما يفسد إ الصهم يف اجلهافس إكهاال يسباا ال، اح والفوز ع،د اللر

واررهلم يف هنررزهم عررن الب ررر والررربم   ريرررة ال،هررهل عررن التشرربه  ملشررركي، إفمااررا للتشرر،زظ  ملشررركي وأانررواهلم، وعكريهررا  
نكشرراف إذا كانرر  مررن أانرروا  قرروم للهسررلهي علررك ايانرروا ، ين ايانرروا  الزمزهررة عتضرر  مررزمتها، وع،كشررق مبيررد اال

مزمومي ع،د أ رين، وذلك أ لغ يف ال،ههل، وأكشق لرب  امل،ههل ع،هس ونرريخ قوله عاا( بوال عكونوا كالرزين قرالوا مسا،را 
وهم ال يسهاونت وقد عردم  نفاس أ،هوا عن أن يشبهوا انا  املشركي يف  رواهم لبردر إذ  راروا   ررا ورائم ال،را ، ين 

 م أن يريد  كر قو  وعهر واه  ، واجلهاف من أعرم ايعها  الدي،زةس ان  كر مسل
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واملوصرو  مرراف  ره قاعرة  اصررة، وهرم أ رو اهرر وأصررحا ه، وقرد مضرى  ررب  ررواهم إ(  رردر، أردهنم  راروا مرن مكررة  
سرله ، أررا  أ رو  رصد  اية عريهم ألها  لغروا اجلحفرة ارامهم رسرو  أيب سرفزان، وهرو كبرري الارري كرربهم أن الارري قرد 

اهر  ال نراظ انر  نرردم  ردرا نشررا قرا وعاربف علز،را الرزران ون ارم مرن انضررب مرن الاررا انر  يتسرامظ الاررا أبن،را 
 غلب،ا  هدا وأصحا ه  س أارب عن جتاوزهم اجلحفة إ(  در،   روج ينه عكهلة  رواهم من مكةس 

مرائي، ووصفهم  ملصدر للهبالغة يف متكن الصفتي م،هم ين الب ر وانتصا    راورائم ال،ا   على اوالزة، أ    رين  
 والر م  لران من  لرهمس 
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وبالب رت إع اا املرم مبا هو أزه من ناهة، واالستكبار والفخر قا، أاملشركون ملا  راوا من اجلحفة،  راوا ع با مبا   

 هم أزه من الرو  واجلد س 
بعي أوال ا أصزلة واي ري  مبدلة عن الزام لوقوعها مت رأة أثرر ألرق زائرد س ووزنره أارا  مصردر رامى أاعرر وبالرائم قه  

 من الرؤية ويرا : مر  ، وصزغة املفاعلة أزه مبالغة أ   لغ يف إرام  ال،ا  عهله  بة أن يروخ لزفخر علزهمس 
لردين، يف إ الغره إ( رضرهل   عارا(،  لسربزر املوصرر إ(  زر  وبسبزر  ت ال ري  املوصرلة إلزره، وهرو امسرالم، نيربه ا 

 سزد اوهل لزصف  عن وارفخ أو يكرمهس 
واهلم يف بيصدونت  صزغة الفار املضارع: للداللة على اندوث وجتدف صدهم ال،ا  عن سبزر  ، وأهنرم انري  راروا  

نرر  اوررا  مرارنرررة، وأمررا الت رردف أهسررتفاف مرررن صررافين عررن سرربزر   ومكرررررين ذلررك وجمررد في،ررهس و عتبرررار اورردوث كا
 املضارعزة وال لار اوا  مردر س 

وقوله بو  مبا ياهلون  زطت عزكري للهسلهي  صرحيه، ووعزد للهشركي  ملارىن الك،رائهل، ين إاناصرة الالرم مبرا ياهلرون  
عهلهرم مبرا لراز   ره الالرزم الرردير مرن  جماز يف عردم  فرام نيرهلم مرن عهلهرم عرن علرم   عارا(، ويلبمره أنره جمرازيهم عرن

 اعتدى على انرمه، واجلهلة انا  من ضهري بالزين  راواتس 
 وإس،اف اماناصة إ( اسم   عاا(: جماز عرلهل، ين احملزط هو علم   عاا( أدس،اف اماناصة إ( صاانا الالم جمازس  
ن ال،ا  وإين اار لكم ألها عرامي الفتتان نكو علرى عربزره بوإذ زين هلم الشز ان أعهاهلم وقا  ال غالا لكم الزوم م 

 وقا  إين  ر م م،كم إين أرى ما ال عرون إين أ اف   و  نيديد الارااتس 
بوإذ زينت ع ق على بوإذ يريكهوهم إذ الترزرتم يف أعزر،كم قلرزالت اةيرة: ومرا  ز،ههرا اعررتاض، رعرا نرهره علرى أسرلو ه  

عرا علك اجلهر املارتضة، أزكون له إمتام امل،اسبة حبكاية  رواهم وأانواله، أدنه من ع زا الا زا لزرظ هزا الررف 
صرر،ظ   أزهررا عرررض للهشررركي مررن ايانرروا  يف  رررواهم إ(  رردر، ممررا كرران أزرره سرربا نصررر املسررلهي، ولزرررظ قولرره بوال 
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رام، لز هظ هلم  ي ايمر مبرا ي،بغرهل والتحرزير عكونوا كالزين  راوا من ف رهمت عرا أمر املسلهي مبا ي،بغهل هلم ع،د الل
 مما ال ي،بغهل، وعرل التشبه مبن ال يرعضهل، أزتم هزا ايسلوا البديظ احملكم االنترامس 

وأنياري هاعه اةية إ( أمر ع زا كان من أسباا  زالن املشركي إذ صرف   عن املسلهي كزدا هلم: انري وسرو   
اشم الك،راين أن لرهلم يف ارزر مرن قومره  ر  ك،انرة ل،صرر املشرركي انري  راروا للردأاع الشز ان لسراقة  ن مالك  ن ا

عن عريهم، أللرى   يف روع سراقة من ا وف ما أواا ا باله وازشه عن نصر املشركي، وأأسد   كزرد الشرز ان مبرا 
 إ( إنراذ الارري ذكرروا مرا كران  زر،هم و ري  قزأه   يف نفس سراقة من ا وف وذلك أن قريشا ملا أقاوا أمرهم على السري

ك،انة من اورا أكاف أن يتب هم عن ا روج، ألرزهم يف مسريهم سراقة  ن مالك يف ا،رد ماره رايرة وقرا  هلرم: ال غالرا 
لكرم الزروم، وإين جمررريكم مرن ك،انرةس أرررو  عربم قرررير علرى املسرري، ألهررا أما،روا السررري وعررارا املشرركون مررن م،راز  اررزر 

سرلهي، ورأى سرراقة اجلزشري، نكرو سرراقة مبرن ماره وان لرروا، أررا  لره اورارث  رن هشرام، أ رو أيب اهرر:  إ( أيررن امل
اختز ل،ا يف هزخ اوا   أرا  سراقة  إين أرى مرا ال عررون  أكران ذلرك مرن أسرباا عربم قررير علرى ا رروج واملسرري، انر  

سرراقة ومرن ماره  وسوسرة مرن الشرز ان، لرتال ي،تر  قررير عرن ا رروج، لروا هبيتهم ال  كتا   هلم يف  در وكان  روج 
وكان ا با  سراقة  تردير من   لزتم نصر املسلهي، وكران  راصر راروع سرراقة  راصرا ملكزرا سراقه   إلزره ين سرراقة ا 

نياهد ما ب  سوخ قوائم أرسه  يب  يرتفف يف أن يسلم م،ز يوم لرائه رسو    صلى   علزه وسلم يف صري  اهل ر ، اني
يف ايرض، وأ زخ ايمان من رسو    صلى   علزه وسرلم ، وروير  لره أ زراي  اصرا قرا أ  اهرر يف قضرزته يف يروم 

 اهل ر ، وما زا   ه ذلك ان  أسلم يوم الفت س 
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وإمنرا املربين هلرم سرراقة نيغررام الشرز ان، مبرا سرو  إ(  وعبيي الشز ان للهشرركي أعهراهلم: لروز أن يكرون إسر،افا جمراز ،  

سررراقة  ررن مالررك مررن عتبزترره املشررركي علررى املضررهل يف صررريرهم منررراذ عررريهم، وأن ال كشرروا غرردر ك،انررة قررم، وقزررر متتررر 
لزرره الشررز ان للهشررركي يف صررور  سررراقة ولررزس متتررر الشررز ان وا،رردخ  صررور  سررراقة وازشرره مبرررور  عررن ال،رريب صررلى   ع

وسلم، وإمنا رو  ذلك عن قو  ا ن عبا ، وهوير ذلك: أن ما صردر مرن سرراقة كران  وسوسرة مرن الشرز ان، ولروز أن 
يكرون اسرم الشررز ان أصلر  علررى سرراقة ينرره أارر أاررر الشرز ان كهرا يرولررون: أرالن مررن نيرزاصي الارررا ولروز أن يكررون 

زلك إسرر،اف قررو  بال غالررا لكررمت إلزرره جمرراز عرلررهل  عتبررار إسرر،افا انرزرزررا أ  زيررن هلررم يف نفوسررهم خررواصر وسوسررته، وكرر
 صدور الرو  وال،كو  من سراقة املتلثر  وسوسة الشز انس وكزلك قوله بإين أرى ما ال عرونتس 

وقولررره بإين  ررررر م مررر،كم إين أرى مررررا ال عررررونت إن كرررران مررررن الشرررز ان أهررررو قرررو  يف نفسرررره، وضرررهري ا  رررراا التفرررراي  
، أرررا  قولرره هررزا، وعكررون الرؤيررة  صرررية يارر  رأى نرربو  املالئكررة و رراف أن يضررروخ نيذن   استحضرررهم كررلهنم يسررهاونه

وقوله بإين أ اف  ت  زان لرولره بإين أرى مرا ال عررونت أ  أ راف عرراا   أزهرا رأير  مرن ا،روف  س وإن كران ذلرك  
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م ين الاررا كرانوا إذا أرافوا نررض اروار أعل،روا كله من قرو  سرراقة أهرو إعرالن هلرم  ررف اروارخ إ هرم لرتال يكرون  ائ،را هلر
ذلك ملن أااروخ، كها أار ا ن الدغ،ة اني أاار أ   كر من أذى قرير ق رف اوارخ من أيب  كر، وم،ه قوله عاا( بوإما 

ا  لرره خترراأن مررن قرروم  زانررة أانبررز إلررزهم علررى سرروام إن   ال حيررا ا ررائ،يت أرراملاىن: إين  ررر م مررن اررواركم، ولررزلك قرر
اوررارث  ررن هشررام:  إ( ايررن أختررزل،ا  أزكررون قررد اقتصررر علررى همزرر،هم مررن غرردر قومرره  رر  ك،انررةس وعكررون الرؤيررة علهزررة 

 ومفاوهلا التاين  زوأا اقتصاراس 
وأما قوله بإين أ اف   و  نيديد الاراات أالى اانتها  أن يكون امس،اف إ( الشز ان انرزرة أاملراف من  روف    

ظ أن يصزبه    ضر، من حنو الرام  لشها، وإن كران جمرازا عرلزرا وأن انرزرتره قرو  سرراقة ألارر سرراقة قرا  قروال يف عوق
نفسه، ينره كران عاهرد رسرو    صرلى   علزره وسرلم علرى أن ال يرد  علزره املشرركي، ألالره عرزكر ذلرك ورأى أن أزهرا 

 أخاف سوم عاقبة ا زانةس وعد املشركي من امعانة ضر  من  زانة الاهد 
و  التبيي  إ هار الشهلم زي،ا، أ  انس،ا، وقد عردم ع،د قوله عاا( بكزلك زي،ا لكر أمة عهلهمت يف سور  اينارام ويف  

قوله بزين للزين كفروا اوزا  الدنزات يف سور  البرر س واملاىن: أنه أراهم انس،ا ما ياهلونه من ا روج إ( إنراذ الاري، ق من 
 إزماع السري إ(  درس 

 و  عرامي  مفاعلة من الرؤية، أ  رأي كلتا الفتتي اي رىس  
و  نكو على عربزه  راظ من انزث اامس وعن مقرج السدوسهل: أن نكو رارظ  لغرة سرلزم، ومصردرخ ال،كرو  وهرو  

 من  ا راظس 
نررره الرارروع إ( الرررورام كررروهلم: رارررظ وقولرره  علررى عربزررره  مقكررد ملارررىن نكررو إذ ال،كرررو  ال يكررون إال علرررى الاربرري، ي 

 الرهرر ، ونرريخ قوله عاا( يف سور  املقم،ي بأك،تم على أعرا كم ع،كصونتس 
وبعلىت مفزرد  للرتهكن مرن السرري  لاربريس والاربران: عت،زرة الاررا، وهرو مرق ر الرارر، وقرد عرردم يف قولره بونررف علرى  

 أعرا ،ات يف سور  ايناامس 
 الاربي عفرزظ الترهرر ين عرا الرار أ س الروائم ملالقاعه الغبار وايوساخس  واملرصوف من ذكر 
 بإذ يرو  امل،اأرون والزين يف قلوقم مرض غر هقالم في،هم ومن يتوكر على   أدن   عبيب انكزمت    
 

 1777صفحة : 
 
مت مظ ما ع ق علزه من ايأاا ، ين بإذت ال يتال  بإذ يرو ت أبقرا ايأاا  إلزه وهو قوله بزين هلم الشز ان أعهاهل  

عرتضهل أكتر من املرارنة يف البمان  ي مرا عضراف إلزره و ري متالرهرا، أتاري أن يكرون قرو  امل،راأري واقارا يف وقر  عربيي 
اسربة لرزكر الشز ان أعها  املشركي أزتم عالز  وق  قو  امل،اأري  وق  عبيي الشز ان أعها  املشركي، وإمنا ع لا امل،

هزا ا رب عرا الز  ولزه هو، وعلك ههل أن كال ا ربين يتضهن قرو  ارزر املشرركي، وضراق ارزر املسرلهي، ويرري 
أولزام الشز ان أبن ال،صر سزكون للهشركي على املسلهيس أا رب ايو  عرن صائفرة أعانر  املشرركي  ترلمز،هم مرن عردو 
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عربرز  مرا أقحرم املسرلهون أزره أنفسرهم إذ عهردوا إ( قترا  قروم أقرو مس وا ررب كشونه أاحنازي إلرزهم عل،را، وذلرك يسرتلبم 
التاين عن صائفتي نيوهتا ص،زظ املسلهي  رتاهم ونسبتاهم إ( الغرور ألسروا ذلك وا يبوانوا  ه، و دثوا  ه أزها  زر،هم، 

 أو أسروخ يف نفوسهمس 
انري كران امل،راأرون يربحرون أعهرا  املسرلهي ويصرفوهنم  لغررور أ،رم الكالم هكرزا: وزيرن الشرز ان للهشرركي أعهراهلم  

 وقلة التد ري من اعترافهم يف في،هم الز  أوقاهم يف هزا الغرور ولو  يف نفو  الزين يف قلوقم مرض متر هزاس 
أمرا الرزين يف والرو   ه،ا مسرتاهر يف انرزرتره وجمرازخ: الشرامر ورديث الر،فس، ين امل،راأري يرولرون ذلرك أبلسر،تهم، و   

قلوقم مرض وهم صائفة غري امل،اأري،  ر هم من ا يتهكن اميان من قلوقمس أزرولونره يف أنفسرهم ملرا هلرم مرن الشرك يف 
 صد  وعد ال،يب صلى   علزه وسلم يهنم غري موالي لله،اأري، ولوز أن يتحدثوا  ه  ي قاعتهمس 

، نيرربه  ملرررض  وارره سرروم عاقبترره علررزهمس وقررد عررردم يف قولرره عاررا( بيف قلرروقم واملرررض  ه،ررا جمرراز يف ا ررتال  االعتررراف  
 مرضت يف أو  البرر س 

وأنيررراروا ابهرررقالمت إ( املسرررلهي الرررزين  راررروا إ(  ررردر، وقرررد ارررري امنيرررار  علرررى غرررري مشررراهد، يهنرررم مرررزكورون يف  
هرم يتارارأون مبترر هرزخ امنيرار  يف انرديتهم عرن انديتهم أو مستحضرون يف أذهاهنم، أكرانوا مب،بلرة اواضرر املشراهد هلرم و 

 املسلهيس 
والغرور: اميراع يف املضر  نييهام امل،فاة، وقد عردم ع،د قوله عاا( بال يغرنرك عرلرا الرزين كفرروا أبرالبالفت يف سرور      

 عهران وقوله بز رف الرو  غرورات يف سور  ايناامس 
 الدين  عتبار ما أزه مرن الوعرد  ل،صرر مرن حنرو قولره بإن يكرن مر،كم عشررون والدين هو امسالمس وإس،افهم الغرور إ( 

صا رين يغلبوا مائتيت اةية، أ  غرهم ذلك أخراوا وهم عدف قلزر للرام ازر كتري، واملاىن: إذ يرولون ذلك ع،د اللرام 
 وقبر انصو  ال،صرس أدصال  الغرور ه،ا جماز، وإس،افخ إ( الدين انرزرة عرلزةس 

قلررة بومررن يتوكررر علررى   أرردن   عبيررب انكررزمت ما وأررة علررى قلررة بوإذ زيررن هلررم الشررز ان أعهرراهلمت يهنررا مررن قلررة و  
اي بار املسوقة لبزان ع،اية   عاا(  ملسلهي، ولالمت،ان علزهم، أامل،اسبة  ز،ها و ي اجلهلة ال  قبلها: أهنا كالالة  زبة 

أن    زا  ،وهنم ين املسلهي عوكلوا علزه وهو عبيرب ال يغلرا، أهرن متسرك  العتهراف   ،ون املشركي ونصرائهم، أ 
 علزه نصرخ، وهو انكزم يكون أسباا ال،صر من انزث لهلها البشرس 

 والتوكر: االستسالم والتفويض، وقد عردم ع،د قوله عاا( بأدذا عبم  أتوكر على  ت يف سور     عهرانس  
  عبيب انكزمت اوا  للشرط  عتبرار الزمره وهرو عرب  املتوكرر علرى   وإلفائره م، زرا مرن مضرز  أمررخ،  واار قوله بأدن 

 أهو ك،اية عن اجلواا وهزا من واوخ البزان وهو كتري الوقوع يف الرر ن، وعلزه قو  زهري:          
ال،ردى  لررا أ  ي،رر مرن كرمره وال يتخلرق ذلرك من يل  يوما على عالعه هرما                      يل  السرهاانة أزره و   

 ع،ه يف انا  من ايانوا ، وقو  الر زظ  ن ز ف الابسهل:          
 من كان مسرورا مبرتر مالك                      ألزلي نسوع،ا  واه نرهرار   
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كان مسررورا مبرتلره أسررورخ ال يردوم إال   لد ال،سام انواسرا ي،د ر،ره                       للزر قبر عبلذ ايسرفرار أ  من  
  اض يوم ق حيبنه أ ز التلر إما من ذلك املسرور إن كان هو الراعر أو من أاند قومه وذلك حيبن قومهس 

   
 

 1778صفحة : 
 
   بولو عرى إذ يتوىف الزين كفروا املالئكة يضر ون واوههم وأف رهم وذوقوا عزاا اوري  ذلك مبا قدم  أيديكم وأن  

لزس  رلم للابزدت  ملا ويف وصق انا  املشركي انرره، وأصرل  أانروا  هربيتهم  بردر، وكزرق أمكرن   مر،هم املسرلهي، 
على ضاق هقالم وقو  أولتك، مبا نياهدخ كر اناضر ان  لزوقن السامظ أن مرا ب  املشرركي يومترز إمنرا هرو  رزالن مرن 

موا م،اوئي ا ورسوله، انتررر إ( وصرق مرا لرزره مرن الارزاا مرن قترر مر،هم   إ هم، وإيزان أبهنم القون هالكهم ما فا
يوم  در، مما هو مغزا عن ال،ا ، لزالم املقم،ون ويرعدع الكاأرون،  ملراف  لزين كفروا ه،ا الزين قتلروا يروم  ردر، وعكرون 

 هزخ اةية من متام ا رب عن قوم  درس 
قزظ الكاأرين  رال للهوصرو  علرى مارىن الاهروم أتكرون اةيرة اعرتاضرا مسرت رفا يف ولوز أن يكون املراف  لزين كفروا:  

  ال  الرصة مب،اسبة وصق ما لرزه املشركون يف ذلك الزوم، الز  ع ر هلم أزه عزاا املويس 
قزا ا ررب  وا تدئ ا رب ابولو عرىت راصبا  ه غري ماي، لزام كر راصا، أ : لو عرى أيها السامظ، إذ لزس املرصوف 

 صو  ال،يب صرلى   علزره وسرلم انر  حيهرر ا  راا علرى  راهرخ،  رر غرري ال،ريب أو(  ره م،ره، ين   قرافر أن ي لرظ 
 نبزه على ذلك كها أراخ اجل،ة يف عرض اوائطس 

  إذ عروىف ق إن كان املراف  لزين كفروا مشركهل يوم  در، وكان ذلرك قرد مضرى يكرن مرتضرى الرراهر أن يررا : ولرو رأير 
الرزين كفرروا املالئكرةس أامعزران  ملضرارع يف املوضراي مكران املاضرهل: لرصرد استحضرار علرك اوالرة الا زبرة، وهرهل انالررة 
ضرا الواوخ وايف ر، لزخزر للسامظ أنه يشاهد علك اوالة، وإن كران املرراف املشرركي انزتهرا كرانوا كران التابرري  ملضرارع 

 على مرتضى الراهرس 
بلوت  رزوف عررديرخ: لرأير  أمررا ع زبراس وقررأ اجلههرور: يتروىف  زرام الغائرا وقررأخ ا رن عرامر: عتروىف  ترام التلنزرث واواا  

 رعزا لصور  قظ املالئكةس 
 والتويف: امماعة مسز  عوأزا يهنا ع،ههل انزا  املرم أو عستوأزها بقر يتوأاكم ملك املوي الز  وكر  كمتس  
 رهمت يف موضظ اورا  إن كران املرراف مرن الترويف قربض أرواح املشرركي يروم  ردر انري يررتلهم وقلة بيضر ون واوههم وأف 

املسلهون، أ : يبيدهم املالئكة عازيبا ع،د نبع أرواانهم، وههل  د  انيتها  من قلرة بيتروىفت إن كران املرراف  لترويف عوأزرا 
 يتوأاخ املالئكة الكاأرينس 
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ة على قلة بيضر ونت  تردير الرو ، ين هزخ اجلهلة ال موقظ هلا مظ ال  قبلها، إال وقلة بوذوقوا عزاا اوري ت ما وأ 
أن عكون من قو  املالئكة أ ، ويرولون: ذوقروا عرزاا اورير  كرولره بوإذ يرأرظ إ رراهزم الرواعرد مرن البزر  وإمساعزرر ر ،را 

 رب ومسا،اتس عربر م،ا وقوله ولو عرى إذ اارمون بكسوا رؤوسهم ع،د رقم ر ،ا أ ص
وذكر الواوخ وايف ر للتاهرزم، أ : يضرر ون قزرظ أاسرافهمس أرايف ر: قرظ ف رر وهرو مرا ف رر مرن امنسرانس وم،ره قولره  

عاررا( بسررزهبم اجلهررظ ويولررون الررد رتس وكررزلك الوارروخ ك،ايررة عهررا أقبررر مررن امنسرران، وهررزا كرررو  الارررا: ضررر ته الرهررر 
 أ  ضر ته يف قزظ اسدخس والب ن، ك،اية عها أقبر وما أف ر 

 والزو   مستاهر يف م ل  امانسا ،  االقة امصال س   
 وإضاأة الازاا إ( اوري : من إضاأة اجل،س إ( نوعه، لبزان ال،وع، أ  عزا  هو اوري ، أههل إضاأة  زانزةس  
كي إ( ال،رار قبرر يروم اوسراا، أرايمر بواوري ت هو اض رام ال،ار، واملراف  ه اه،م، ألار   ع رر أبرواح هرقالم املشرر  

مستاهر يف التكوين، أ : يزيروهنم، أو مستاهر يف التشفهل، أو املراف  ررو  املالئكرة بأرزوقوات إنرزارهم أبهنرم سرززوقونه، 
م علرى وإمنا يرظ الزو  يوم الرزامة، أزكون ايمر مسرتاهال يف امنرزار كرولره عارا( بقرر متتاروا أردن مصرريكم إ( ال،رارت  ،را

 أن التهتظ يقذن  شهلم سزحدث  اد التهتظ مضاف ملا  ه التهتظس 
واسم امنيار  بذلك مبرا قردم  أيرديكمت إ( مرا يشراهدونه مرن الارزااس وارهلم نينيرار  البازرد لتاررزم مرا يشراهدونه مرن  

 ايهوا س 
 واجلهلة مستلنفة لرصد الت،كزر والتشفهلس  
 عن اسم امنيار س والبام للسببزة، وههل، مظ اارور،  رب  
وبمات يف قوله بمبا قدم  أيديكمت موصرولة، ومارىن بقردم  أيرديكمت أسرلفته مرن ايعهرا  أزهرا مضرى، أ  مرن الشررل  

 وأروعه من الفواانرس 
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التهرر، أو وذكر اييد  استاار  مك،زة  تشبزه ايعها  الر  اقرتأوهرا، وهرهل مرا صرد  بمرا قردم ت مبرا لت،زره ااتر  مرن   

يربضره البرائظ مرن ايمثران، عشربزه املارررو   حملسرو ، وذكرر رفيرق املشربه وهرو اييررد  الر  هرهل  لرة االكتسراا، أ : مبررا 
 قدمته أيديكم لكمس 

وقوله بوأن   لزس  رالم للابزدت ع ق على بمبرا قردم  أيرديكمت والترردير: وأبن   لرزس  ررالم للابزرد، وهرزا علرة   
ع علرك الارو رة علرزهم، أالالرة ايو(، املفراف  مررن  م السرببزة عالزرر ميرراع الاررااس والالرة التانزرة، املفراف  مررن بنزرة ميررا 

الا ررق علررى البررام وجمرورهررا، عالزررر لصررفة الاررزاا، أ  هررو عررزاا مارراف  يعهرراهلم، أهررورف الالترري نيررهلم واانررد لكررن 
   تالف االعتبارس 
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 عن عدله وأن اجلبام ايلزم كان كفام للاهر اااز  ع،ه فون إأراطس  ونفهل الرلم عن   عاا( ك،اية 
واار صاانا الكشاف التالزلي لشهلم وااند، وهو ذلك الازاا، أ الهها سببي لكفرهم ومااصزهم، وأن التازيا  

س  رلرم، واملوضروع من الاد  متر امب ة، وهو  ازد، ين عرل   املقا ز  على االعتدام على انروقه إذا نيرام ذلرك، لرز
هو الاراا على امنيرال والفواانر، وأما االعتدام على انرو  ال،ا  أرتل املقا ز   ه على عسلزم أنه لرزس  ارد ، وقرد 
ياوض املاتد  علزه  رتضزة من  ، ألزلك كان ما يف الكشاف غري  ا  عن عاسق  له علزه امسراع ل،صر  مزها 

 اصا  ينه م،اف للاد  أو للحكهةس االعتبا  من استحالة الافو عن ال
ونفهل  الم  صزغة املبالغرة ال يفزرد إثبراي  لرم غرري قرو : ين الصرزغ ال مفراهزم هلرا، وارري عراف  الالهرام أن لزبروا أبن  

املبالغررة م،صرررأة إ( ال،فررهل كهررا اررام ذلررك كتررريا يف متررر هررزا، ويررباف ه،ررا اجلررواا  انتهررا  أن الكتررر   عتبررار عالرر  الرلررم 
 ،فهل، لو قدر ثبوعه،  لابزد الكتريين، أارب  ملبالغة عن كتر  إعداف الرلم  عتبار عادف أأراف ماهولهس امل
والتاريق  لالم يف  الابزد  عوض عن املضاف إلزه، أ : لابزردخ كرولره بأردن اجل،رة هرهل املرلوىت ولروز أن يكرون  الابزرد   

 له عاا( ب  انسر  على الابافت يف سور  يس~س أصل  على ما يرافف ال،ا  كها أصل  الاباف يف قو 
بكدأا    أرعرون والرزين مرن قربلهم كفرروا   ي   أل رزهم    رزنوقم إن   قرو  نيرديد الارراات بكردأات  ررب  

مبترردأ  ررزوف، وهررو انررزف ات ررظ لالسررتاها  يف متلرره: أرردن الارررا إذا  رردثوا عررن نيررهلم ق أعرروا خرررب فون مبترردإ علررم أن 
 تدأ  زوف أردر مبا يد  علزه الكالم السا  س املب
 أالتردير ه،ا: فأقم كدأا    أرعون والزين من قبلهم، أ  من ايمم املكز ي  رسر رقم، متر عاف ومثوفس  
والدأا: الااف  والسرري  املللوأرة، وقرد عرردم متلره يف سرور     عهررانس وعرردم واره ختصرزو    أرعرون  لرزكرس وال أرر   

ةيترري إال ا ررتالف الابررار ، أفررهل سررور     عهررران بكررز وا   ع،ررات وه،ررا بكفررروا   ي  ت، وه،الررك بو  نيررديد  رري ا
ألمرا املخالفرة  ري بكرز وات وبكفرروات أر،ن قروم أرعرون والرزين مرن قرربلهم  0الارراات وه،را بإن   قرو  نيرديد الارراات

يف احرد فاللررة اة ي علرى الواندانزرة وعلرى صرد  الرسرو  صررلى   نيراركوا املشرركي يف الكفرر  ا وعكرزيا رسرله، و 
علزه وسلم، أزكروا ه،ا ا تدام  يأرظ من ايمرين أارب  لكفر  ة ي الدالة على واندانزة   عارا(، ين الكفرر أصررح 

ا  ة ي، أ  التكررزيا يف إنكرار صرفاي   عارا(س وقرد عربرر  هرزخ اةيرة  لر   اردها، أررزكر يف الر   اردها التكرزي
  ي صد  الرسو  علزه الصال  والسالم واحد اة ي الدالة على صدقهس ألما يف سور     عهران أرد ذكر عكزيبهم 
 ة ي، أ  الدالة على صد  الرسو  صلى   علزه وسلم، ين التكزيا متبافر يف ماىن عكزيا املخرب، لوقوع ذلك 

ي  مرن صرد   ره، وإوراف مرن قصرد الفت،رة مبتشراقه، أاررب عرن الرزين نيراقوهم يف عكرزيا عرا ذكر ع،بيرر الررر ن وعصرد
 رسوهلم  وصق التكزياس 

ألمرا ام هرار ه،را يف مررام امضرهار أاقتضراخ أن الكفرر كفرر مبرا يرارظ إ( صرفاي   ألضرزف  اة ي إ( اسرم اجلاللررة  
ما امضهار يف    عهران ألكون التكزيا عكزيبا ة ي فالة على لزد  على الزاي  ا،وان امله او  وهو الواندانزة، وأ

 ثبوي رسالة  هد صلى   علزه وسلم، ألضزف  اة ي إ( الضهري على ايصر يف التكلمس 
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 1780صفحة : 

 
انوا ي،كررون وأما اال تالف  زكر انرف التلكزد ه،ا، فونه يف سور     عهران، أ،نه قصرد ه،را التارريض  ملشرركي، وكر  

قو    علزهم، مباىن الزمها: وهو إنبا  الضر قرم، وي،كررون أنره نيرديد الارراا هلرم، ألكرد ا ررب  عتبرار الزمره التاريضرهل 
الرز  هررو إ ررالغ هرزا امنررزار إ( مررن  ررهل مررن املشررركي، ويف سرور     عهررران ا يرصررد إال ام برار عررن كررون   نيررديد 

 للهسلهي وهم املرصوف  م بار  رري،ة قوله، عربه: بقر للزين كفروا ستغلبونت اةيةس  الاراا إذا عاقا، أهو عزكري
وزيررد وصررق  قررو   ه،ررا مبالغررة يف  ديررد املشررركي املرصرروفين  منررزار والتهديرردس والرررو  املوصرروف  لرررو ، وانرزرتهررا   

 لزها  لتشكزكس كها  صال ة ايعضام يفام ايعها  ال  عراف م،ها، وههل متفاوعة مرو  ع
وقد عرردم ع،رد قولره عارا( بأخرزها  ررو ت يف سرور  ايعررافس وهرهل إذا وصرق   قرا مسرتاهلة يف ما،اهرا اللبومرهل وهرم  

م،تهى الردر  على أار ما عتال   ه إرافاعه عاا( من املهك،ايس واملرصوف من ذكر هزين الوصفي: اميام إ( أن أ زهم  
 اا قو  نيديد الاراا، كروله بأل زبهم أ ز عبيب مرتدر وقوله إن أ زخ ألزم نيديدتس كان قو  نيديدا، ينه عر

بذلك أبن   ا يك مغريا ناهة أناههرا علرى قروم انر  يغرريوا مرا أبنفسرهم وأن   مسزرظ علرزمت اسرتت،اف  زراينس وامنيرار   
لرك املرزكور  سربا أن   ا يرك مغرريا إخل أ  إ( مضهون قوله بأل زهم    رزنوقم إن   قرو  نيرديد الارراات أ  ذ

 ذلك اي ز  سبا أعهاهلم ال  عسببوا قا يف زوا  ناهتهمس 
وامنيار  عفزد الا،ايرة  ملخررب ع،ره، و  رربس والتسربزا يرتضرهل أن    أرعرون والرزين مرن قربلهم كرانوا يف ناهرة أغريهرا    

ال يسرلا ناهرة أناههرا علرى قروم انر  يغرريوا ذلرك أبنفسرهم، وأن قرروم  علرزهم  ل،رهرة، وأن ذلرك اررى علرى سر،ة   أنره
أرعون والزين من قبلهم كانوا من قلة ايقوام الزين أنام   علزهم أتسببوا أبنفسهم يف زوا  ال،اهة كها قا  عاا( بوكرم 

 أهلك،ا من قرية   ري مازشتهاتس 
مرم الرزين   رروا ال،اهرةس أرولره با يرك مغرريات مرقذن أبنره سر،ة   وهزا إنزار لررير حير قم مترر مرا انرر  غرريهم مرن اي 

 ومرتضى انكهته، ين نفهل الكون  صزغة املضارع يرتضهل جتدف ال،فهل وم،فزهس 
والتغزري  عبدير نيهلم مبا يضافخ أرد يكون عبدير صور  اسم كهرا يررا : غرريي فار ، ويكرون عغزرري انرا  وصرفة وم،ره   

كلنه مشت  من الغري وهو املخالق، أتغزرري ال،اهرة إ رداهلا  ضردها وهرو ال،رهرة وسروم اورا ، أ  عغزري الشزا أ  صباغة و 
 عبدير انالة انس،ة حبالة سزتةس 

 ووصق ال،اهة ابأناهها على قومت للتزكري أبن أصر ال،اهة من  س  
ت ال،اهرة الر  أنارم علرزهم كهرا وبما أبنفسهمت موصو  وصلة، والبام للهال سة، أ  ما أسترر وعل  قمس ومرا صرد  بمرا 

 يقذن  ه قوله بمغريا ناهة أناهها على قومت واملراف قزا التغزري عغزري سببهس وهو الشكر أبن يبدلوخ  لكفرانس 
ذلررك أن ايمررم عكررون صرراوة ق عتغررري أانواهلررا  ب ررر ال،اهررة أررزارم أسررافها، أررزلك عغزررري مررا كررانوا علزرره  أررردذا أراف    

إلزهم هدا  هلم أدذا أصلحوا استهري علزهم ال،ام متر قوم يونس وهم أهر  نز،روى  ، وإذا كرز وا و  رروا  إصالانهم أرسر
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ال،اهة غري   ما قم من ال،اهة إ( عزاا ونرهةس أالغايرة املسرتفاف  مرن بانر ت النتفرام عغزرري ناهرة   علرى ايقروام هرهل 
ن هدى أمهلهم   زم،ا ق أرسر إلزهم الرسر أدذا أرسر إلزهم الرسر أرد غاية متساة ين ايقوام إذا غريوا ما أبنفسهم م

نبههم إ( اقرتاا املقا ز  ق أمهلهم مد  لتبلزغ الدعو  وال،رر أدذا أصروا على الكفرر غرري ناهتره علرزهم ني رداهلا  لارزاا 
 نيورييس أو الز  أو ايسر كها أار  ب  إسرائزر اني أأسدوا يف ايرض أسلط علزهم اي

وبأن   مسزظ علزمت ع ق على قوله بأبن   ا يك مغريات أ  ذلك أبن   يالرم مرا يضرهرخ ال،را  ومرا ياهلونره ويالرم  
ما ي، رون  ه أهو يااملهم مبا يالم م،همس وذكر صفة بمسزظت قبر صفة بعلزمت يومن إ( أن التغزري الرز  أاندثره املاررض 

  م  هلة غري   عاا(س قم متال  أبقواهلم وهو فعو 
 بكدأا    أرعون والزين من قبلهم كز وا   ي رقم ألهلك،اهم  زنوقم وأغرق،ا    أرعون وكر كانوا  امليت    
 

 1780صفحة : 
 
وأما اال تالف  زكر انرف التلكزد ه،ا، فونه يف سور     عهران، أ،نه قصرد ه،را التارريض  ملشرركي، وكرانوا ي،كررون   
  علزهم، مباىن الزمها: وهو إنبا  الضر قرم، وي،كررون أنره نيرديد الارراا هلرم، ألكرد ا ررب  عتبرار الزمره التاريضرهل  قو 

الرز  هررو إ ررالغ هرزا امنررزار إ( مررن  ررهل مررن املشررركي، ويف سرور     عهررران ا يرصررد إال ام برار عررن كررون   نيررديد 
 ملرصوف  م بار  رري،ة قوله، عربه: بقر للزين كفروا ستغلبونت اةيةس الاراا إذا عاقا، أهو عزكري للهسلهي وهم ا

وزيررد وصررق  قررو   ه،ررا مبالغررة يف  ديررد املشررركي املرصرروفين  منررزار والتهديرردس والرررو  املوصرروف  لرررو ، وانرزرتهررا   
 كها  صال ة ايعضام يفام ايعها  ال  عراف م،ها، وههل متفاوعة مرو  علزها  لتشكزكس 

وقد عرردم ع،رد قولره عارا( بأخرزها  ررو ت يف سرور  ايعررافس وهرهل إذا وصرق   قرا مسرتاهلة يف ما،اهرا اللبومرهل وهرم  
م،تهى الردر  على أار ما عتال   ه إرافاعه عاا( من املهك،ايس واملرصوف من ذكر هزين الوصفي: اميام إ( أن أ زهم  

 راا، كروله بأل زبهم أ ز عبيب مرتدر وقوله إن أ زخ ألزم نيديدتس كان قو  نيديدا، ينه عراا قو  نيديد الا
بذلك أبن   ا يك مغريا ناهة أناههرا علرى قروم انر  يغرريوا مرا أبنفسرهم وأن   مسزرظ علرزمت اسرتت،اف  زراينس وامنيرار   

أن   ا يرك مغرريا إخل أ   إ( مضهون قوله بأل زهم    رزنوقم إن   قرو  نيرديد الارراات أ  ذلرك املرزكور  سربا
 ذلك اي ز  سبا أعهاهلم ال  عسببوا قا يف زوا  ناهتهمس 

وامنيار  عفزد الا،ايرة  ملخررب ع،ره، و  رربس والتسربزا يرتضرهل أن    أرعرون والرزين مرن قربلهم كرانوا يف ناهرة أغريهرا    
ناههرا علرى قروم انر  يغرريوا ذلرك أبنفسرهم، وأن قرروم علرزهم  ل،رهرة، وأن ذلرك اررى علرى سر،ة   أنره ال يسرلا ناهرة أ

أرعون والزين من قبلهم كانوا من قلة ايقوام الزين أنام   علزهم أتسببوا أبنفسهم يف زوا  ال،اهة كها قا  عاا( بوكرم 
 أهلك،ا من قرية   ري مازشتهاتس 

ال،اهرةس أرولره با يرك مغرريات مرقذن أبنره سر،ة    وهزا إنزار لررير حير قم مترر مرا انرر  غرريهم مرن ايمرم الرزين   رروا 
 ومرتضى انكهته، ين نفهل الكون  صزغة املضارع يرتضهل جتدف ال،فهل وم،فزهس 
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والتغزري  عبدير نيهلم مبا يضافخ أرد يكون عبدير صور  اسم كهرا يررا : غرريي فار ، ويكرون عغزرري انرا  وصرفة وم،ره   
غري وهو املخالق، أتغزرري ال،اهرة إ رداهلا  ضردها وهرو ال،رهرة وسروم اورا ، أ  عغزري الشزا أ  صباغة وكلنه مشت  من ال

 عبدير انالة انس،ة حبالة سزتةس 
 ووصق ال،اهة ابأناهها على قومت للتزكري أبن أصر ال،اهة من  س  
نارم علرزهم كهرا وبما أبنفسهمت موصو  وصلة، والبام للهال سة، أ  ما أسترر وعل  قمس ومرا صرد  بمرات ال،اهرة الر  أ 

 يقذن  ه قوله بمغريا ناهة أناهها على قومت واملراف قزا التغزري عغزري سببهس وهو الشكر أبن يبدلوخ  لكفرانس 
ذلررك أن ايمررم عكررون صرراوة ق عتغررري أانواهلررا  ب ررر ال،اهررة أررزارم أسررافها، أررزلك عغزررري مررا كررانوا علزرره  أررردذا أراف    

أدذا أصلحوا استهري علزهم ال،ام متر قوم يونس وهم أهر  نز،روى  ، وإذا كرز وا و  رروا  إصالانهم أرسر إلزهم هدا  هلم
ال،اهة غري   ما قم من ال،اهة إ( عزاا ونرهةس أالغايرة املسرتفاف  مرن بانر ت النتفرام عغزرري ناهرة   علرى ايقروام هرهل 

 زم،ا ق أرسر إلزهم الرسر أدذا أرسر إلزهم الرسر أرد غاية متساة ين ايقوام إذا غريوا ما أبنفسهم من هدى أمهلهم  
نبههم إ( اقرتاا املقا ز  ق أمهلهم مد  لتبلزغ الدعو  وال،رر أدذا أصروا على الكفرر غرري ناهتره علرزهم ني رداهلا  لارزاا 

 أو الز  أو ايسر كها أار  ب  إسرائزر اني أأسدوا يف ايرض أسلط علزهم اينيورييس 
  مسزظ علزمت ع ق على قوله بأبن   ا يك مغريات أ  ذلك أبن   يالرم مرا يضرهرخ ال،را  ومرا ياهلونره ويالرم وبأن  

ما ي، رون  ه أهو يااملهم مبا يالم م،همس وذكر صفة بمسزظت قبر صفة بعلزمت يومن إ( أن التغزري الرز  أاندثره املاررض 
  عاا(س قم متال  أبقواهلم وهو فعو م  هلة غري  

 بكدأا    أرعون والزين من قبلهم كز وا   ي رقم ألهلك،اهم  زنوقم وأغرق،ا    أرعون وكر كانوا  امليت    
 

 1781صفحة : 
 
عكرير لروله بكدأا    أرعونت املزكور قبله لرصرد التلكزرد والتسرهزظ، عرريرر ل نرزار والتهديرد، و ولرق  ري اجلهلتري   

وز ف  للفائد ،  زكر التكزيا ه،ا  ارد ذكرر الكفرر ه،رال، و را سرببان ل، رز وامهرالل كهرا قردم،اخ  عف،،ا يف ايسلوا،
  نفاس 

وذكررررر وصررررق الر و زررررة ه،ررررا فون االسررررم الالررررم لررررب ف  عفرزررررظ عكررررزيبهم ين االارررررتام علررررى   مررررظ مالانرررررة كونرررره ر   
 شكر، ين الرا يستح  الشكرس لله رت م، يبيد ارامعه قبحا منياارخ أبهنا ارام  يف موضظ ال

وعرب  مهالل عوض اي ز املتردم ذكرخ لزفسر اي ز أبنه    إ( امهالل، وزيد امهرالل  زراب  ل،سربة إ(    أرعرون  
 أبنه إهالل الغر س 

 وع،وين بكرت للتاويض عن املضاف إلزه، أ : وكر املزكورين، أ     أرعون والزين من قبلهمس  
اا ع،د   الزين كفروا أهم ال يقم،ون الزين عاهدي مر،هم ق ي،رضرون عهردهم يف كرر مرر  وهرم ال يتررون بإن نير الدو  

أدما عترف،هم يف اورا أشرف قم من  لفهم لالهم يزكرونت اسرتت،اف ا تردائهل انتررر  ره مرن الكرالم علرى عهروم املشرركي 
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هم ق ي،رضون عهردهمت اةيرةس وهرقالم عاهردوا ال،ريب صرلى إ( ذكر كفار   رين هم الزين  ز،هم  روله بالزين عاهدي م،
  علزه وسلم، وهم على كفرهم، ق نرضوا عهدهم، وهم مستهرون على الكفر، وإمنا وصفهم ب شرر الردواات ين فعرو  
 امسررالم أ هررر مررن فعررو  ايف ن السررا رة، وما ررب  الرسررو س صررلى   علزرره وسررلم أسرر ظ، وين الداللررة علررى أان  يررة
 امسالم فاللة عرلزة  ز،ة، أهن لحدخ أهو أنيبه مبا ال عرر له، وقد اندرج الفريران من الكفار يف ا،س بنير الدوااتس 

 وعردم  نفا الكالم على نرري قوله بإن نير الدواا ع،د   الصم البكمت اةيةس  
 دوااس وعار ق املس،د  ملوصولزة ل يام إ( واه  ،ام ا رب ع،هم أبهنم نير ال 
والفررام يف بأهررم ال يقم،ررونت ع فرر  صررلة علررى صررلة، ألأررافي أن اجلهلررة التانزررة مررن الصررلة، وأهنررا متررام الصررلة املرصرروف   

ل يام، أ : الزين كفروا من قبر امسالم أاستهر كفرهم أهم ال يقم،ون  اد مساع فعو  امسالمس وملرا كران هرزا الوصرق 
 ررق ه،ررا  لفررام ل نيررار  إ( أن سرربا إارررام ذلررك اوكررم علررزهم هررو جمهرروع هررو الررز  االهررم نيررر الرردواا ع،ررد   ع

 الوصفي، وأعى  صلة بأهم ال يقم،ونت قلة امسزة مأاف  ثبوي عدم إياهنم وأهنم غري مراو م،هم اميانس 
  عرويرة نفرهل اميران أدن عردمي املس،د إلزره علرى ا ررب الفالرهل امل،فرهل مرظ عردم إيرالم املسر،د إلزره انررف ال،فرهل، لرصرد إأراف 

 ع،هم، أ  الزين ي،تفهل اميان م،هم يف املستربر انتفام قو  أهم  ادام ع،ه أنيد اال تاافس 
ولرزس التررردمي ه،ررا مفزرردا للتخصررزو ين التخصرزو ال أثررر لرره يف الصررلة، وين ايكتررر يف عرردمي املسرر،د إلزرره علررى ا رررب  

انرررف ال،فررهل، أن ال يفزررد عرديرره إال التررروى، فون التخصررزو، وذلررك هررو الفالررهل امل،فررهل، إذا ا يرررظ املسرر،د إلزرره عرررا 
 ايكتر يف الرر ن كروله عاا( بوما ع،فروا من  ري يوف إلزكم وأنتم ال عرلهونت إذ ال يراف وأنتم فون غريكم ال عرلهونس 

ين كفرروا، أهرم ال يقم،رونس أروله بالزين عاهدي مر،همت  رد  مرن بالرزين كفرروات  ردال م ا ررا، أالرزين عاهردهم هرم الرز 
وعاديررة بعاهررديت ابمررنت للداللررة علررى أن الاهررد كرران يتضررهن التبامررا مررن اررانبهم، ينرره يرررا  أ ررزي م،رره عهرردا، أ  
التباما، ألها ذكر أار املفاعلة، الدا  على انصو  الفار من اجلانبي، نبه علرى أن املرصروف مرن املااهرد  التربامهم أبن ال 

لزس  بمنت عبازضزة لادم متانة املاىن إذ يصري الزم متواها إ(  ارض الرزين كفرروا، أهرم ال يقم،رون، ياز،وا علزه عدوا، و 
 وهم الزين ي،رضون عهدهمس 

وعن ا ن عبا ، وقتاف : أن املراف قم قريرة أدهنم عاهدوا ال،يب صلى   علزه وسلم أن ال حيار وخ وال ياز،روا علزره عردوخ،  
املشركي  لسالح والاد  يوم  در، واعتزروا أرالوا: نسز،ا وأ  لب، ق عاهدوخ أن ال ياوفوا ملتر ق نرضوا عهدهم ألمدوا 

 ذلك أ،كتوا عهدهم يوم ا ،د ، ومالوا مظ ايانباا، وأمدوهم  لسالح وايفراعس 
    
 

 1782صفحة : 
 
وأ صها امل،اأرون أرد كرانوا يااهردون ال،ريب واي هر ع،د  أن يكون املراف قم قريرة وغريهم من  اض قبائر املشركي،   

صلى   علزه وسلم ق ي،رضون عهدهم كها قا  عاا( بوإن نكتوا أياهنم من  اد عهدهمت اةيرة وقرد نررض عبرد    رن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أيب ومررن مارره عهررد ال،صررر  يف أانررد، أررا ب  مبررن مارره وكررانوا ثلررث اجلررزرس وقررد ذكررر، يف أو  سررور   رررام  عهررد أررر  مررن 
 كيس وهزا هو اينسا نيارام صلة الزين كفروا علزهم ين الكفر غلا يف اص الح الرر ن إصالقه على املشركيس املشر 
والتابري، يف اانا نرضرهم الاهرد،  صرزغة املضرارع: للداللرة علرى أن ذلرك يت ردف مر،هم ويتكررر،  ارد نربو  هرزخ اةيرة،  

 اهردهم، ولرزلك أررع علزرره قومره بأدمرا عترفر،هم يف اورررات إخلس  وأهنرم ال ي،تهرون ع،ره، أهررو عارريض  لترليزس مرن وأررائهم
 أالتردير: ق نرضوا عهدهم وي،رضونه يف كر مر س 

واملراف ابكر مر ت كر مر  من املرراي الر  حير  أزهرا الوأرام مبرا عاهردوخ علزره سروام عكررر الاهرد أم ا يتكررر، ين الاهرد  
 ايو  يرتضهل الوأام كلها فعا فاع إلزهس 

واي هر أن هزخ اةية نبل  عرا وقاة  در، وقبر وقاة ا ،د ، أال،رض اواصر م،هم انصرر مرر  واانرد ، وأ ررب ع،ره  
أبنرره يتكرررر مررراي، وإن كانرر  نبلرر   اررد ا ،ررد ، أبن امتررد زمرران نرربو  هررزخ السررور ، أررال،رض مرر،هم قررد انصررر مرررعي، 

 أن اةية نبل   اد وقاة ا ،د س وام بار ع،ه أبنه يتكرر مراي هو هو، أال ادوى يف افعام 
وقلررة بوهررم ال يترررونت إمررا ع ررق علررى الصررلة، أو علررى ا رررب، أو يف  ررر اوررا  مررن ضررهري بي،رضررونتس وعلررى قزررظ  

االانتهاالي أههل فالة على أن انتفام التروى ع،هم صفة متهك،ة م،هم، وملكة أزهم، مبا ف  علزه عردمي املسر،د إلزره علرى 
 ،فهل من عروى اوكم و رزره، كها عردم يف قوله بأهم ال يقم،ونتس ا رب الفالهل امل

ووقرروع أاررر بيترررونت يف انزررب ال،فررهل ياررم سررائر ارر،س ايعرررام وهررو اجلرر،س املتاررارف م،رره، الررز  يررتههم  رره أهررر املررروماي  
واعرام سوم السهاةس أردن ا رزس واملتدي،ون، أزام اعرام   و شزة عرا ه يف الدنزا واة ر ، ويام اعرام الاار،واعرام املسبة 

 لاهد، والغدر، من الربائ  ع،د قزظ أهر ايانالم، وع،د الارا أنفسهم، وين من عرف  ر،رض الاهرد عردم مرن يرركن 
إ( عهدخ وانلفه، أزبرى يف عبلة من ال،ا  أهقالم الرزين نرضروا عهردهم قرد غلربهم الربغض يف الردين، ألرم يابرلوا مبرا لررخ 

 يضرار هلمس نرض الاهد، من ا
وإذ قد  ر  م،هم نرض الاهد أزها مضى، وهو متوقظ م،هم أزها أيه، ال ارم عفرع علزه أمر   رسروله صرلى   علزره  

 وسلم أن لالهم نكاال لغريهم، م   فر قم يف انرا يشهروهنا علزه أو ياز،ون علزه عدوخس 
زررد وقرروع الشرررط و ررزلك ع،سررلخ بإنت عررن امنيرراار  ارردم اجلرررم واررام الشرررط حبرررف بإنت مبيررد   ارردها بمررات مأرراف  هك 

 وقوع الشرط وزيد التلكزد  اتالا نون التوكزدس ويف نيرح الرضهل علرى اواابزرة، عرن  ارض ال،حرا : ال لرهلم بإمرات إال 
ا: إمرا للتلكزرد أو  ،ون التلكزد  ادخ كروله عاا( بأدما عرينتس وقا  ا ن ع زة يف قوله بأدما عترف،همت ف ل  ال،ون مظ إمر

 للفر   ز،ها و ي إما ال  ههل انرف انفصا  يف قولك: اامين إما زيد وإما عهروس 
 وقل : ف و  نون التقكزد  اد بإنت املقكد  مبا، غالا، ولزس مب رف، أرد قا  ايعشى:           
 ألم يد ر على الفار نون التوكزدس  إما عري،ا انفا  ال ناا  ل،ا                      إب كزلك ما  فى ون،تار  
 والترق: الرفر  مل لوا، أ : أدن واد م و فري قم يف انرا، أ  انتصري علزهمس  
 والتشريد: الت ريد والتفري ، أ : أباد من  لفهم، وقد لار التشريد ك،اية عن التخويق والت،فريس  
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التلررربس  هلبيرررة وال،كرررا ، أهرررو مرررن إبصرررة ايانكرررام  واالررر  ذواي املتحررردث عررر،هم سررربا التشرررريد  عتبارهرررا يف انرررا  
 لزواي واملراف أانوا  الزواي متر بانرم  علزكم املزتةتس وقد علم أن متالر  عشرريد مرن  لفهرم هرو مرا أوارا الت،كزرر 

 قم وهو نرض الاهدس 
    وا لق: ه،ا مستاار لالقتدام ةامظ االعباع، ونرريخ  الورام  س يف قو  ضهام ا ن ثالبة: 
 

 1783صفحة : 
 
وأب رسرو  مررن ورائرهل  س وقررا  وأررد اينيراريي لل،رريب صررلى   علزره وسررلم  أهرررب أبمرر أن ررز  رره و ررب  رره مررن ورامب  ،    

واملاىن: أااالهم متال وعرب  لغريهم مرن الكفرار الرزين يرتقبرون مراذا لتر  هرقالم مرن نررض عهردهم أزفالرون مترر أالهرم، 
ال،ريب صرلى   علزره وسررلم  رريررة انري اناصرررهم ونبلروا علرى انكرم سرراد  رن ماراذ، أحكررم أبن  ويارر هرزا ايمرر نكررر

 عرتر املراعلة وعسىب الزرية، أرتلهم رسو    صلى   علزه وسلم  ملدي،ة وكانوا أكتر من مثامنائة رارس 
ا يف ذلررك مررن مصرلحة إرهرراا أعدائرره، وقرد أمررر   رسروله صررلى   علزرره وسرلم يف هررزا ايمررر  مغرال  علررى الارردو ملر 

أدهنم كانوا يستضافون املسلهي، أكان يف هزا امغال  على ال،اكتي  ريض على عرو تهم، يهنم استحروهاس ويف ذلك 
ر رة لغررريهم ينرره يصررد أمترراهلم عررن ال،كرث ويكفررهل املررقم،ي نيررر ال،رراكتي ا ررائ،يس أرال ختررالق هررزخ الشررد  كررون الرسررو  

لزره وسرلم أرسرر ر رة للاراملي، ين املرراف أنره ر رة لاهروم الاراملي وإن كران ذلرك ال كلرو مرن نيرد  علرى قلزرر صلى   ع
 م،هم كروله عاا( بولكم يف الرصا  انزا تس 

 وضهري الغزبة يف بلالهم يزكرونت رااظ إ( بمنت املوصولة  عتبار كون مدلو  صلتها قاعة من ال،ا س  
املترفري يف اوررا الر  ا رري هلرم مرن نررض الاهرد، أ  لارر مرن  لفهرم يترزكرون مرا انرر  ،اقضرهل والتزكر عزكر انالرة  

الاهد من ال،كا ، أال يردموا علرى نررض الاهرد، أرآ  مارىن الترزكر إ( الزمره وهرو االعارا  واالعتبرار، وقرد نيراع إصرال  
 التزكر وإراف  ما،اخ الك،ائهل وغلا أزهس 

انبز إلزهم على سوام إن   ال حيا ا ائ،يت ع ق انكم عام ملااملة قزظ ايقوام ا ائ،ي بوإما ختاأن من قوم  زانة أ 
 اد اوكم ا ا   روم ماز،ي الزين علوح م،هم  وار  الغدر وا زانة، حبزث يبدو من أعهاهلم ما أزه رزلة  ادم وأرائهم، 

تفاون مرن مسراملة املرقم،ي هلرم، وال ي،تفرظ املقم،رون مرن مسراملتهم ألمرخ   أن يرف إلزهم عهدهم، إذ ال أائد  أزه وإذ هم ي،
 ع،د اوااةس 

وا وف عوقظ ضر من نيهلم، وهو ا وف او  احملهوفس وإمرا ختزرر الضرر  ردون أمرار  ألرزس مرن ا روف وإمنرا هرو اهلرو   
أ برار أولترك ومرا أيه  ره جتسرس والتوهمس و وف ا زانة  هور  وارقهاس و لوغ إضهارهم إ ها، مبا يتصرر  ملسرلهي مرن 

أانواهلم كرولره عارا( بأردن  فرتم أن ال يرزهرا انردوف   أرال ا،راح علزههرا أزهرا اأتردي  ره وقولره أردن  فرتم أن ال عاردلوا 
 أوااند تس 

 وقد عردم ع،د قوله عاا( بأدن  فتم أن ال يرزها اندوف  ت يف سور  البرر س  
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الاهروم، أ  كرر قروم ختراف مر،هم  زانرةس وا زانرة: ضرد ايمانرة، وهرهل، ه،را: نررض  وبقومت نكر  يف سزا  الشرط أتفزد 
 الاهد، ين الوأام من ايمانةس 

 وقد عردم ماىن ا زانة ع،د قوله عاا( ب  أيها الزين  م،وا ال ختونوا   والرسو ت يف هزخ السور س  
 و كلها عاهدوا عهدا نبزخ أري  م،همت يف سور  البرر س وال،بز: ال رح وإلرام الشهلمس وقد مضى ع،د قوله عاا( بأ 
وإمنررا رعررا نبررز الاهررد علررى  رروف ا زانررة، فون وقوعهررا: ين نيررقون املاررامالي السزاسررزة واور زررة جتررر  علررى انسررا  

ايمرة  الر،ون ورائر ايانوا  وال ي،ترر  ر  وقوع ايمرر املر،رون ينره إذا عريرث وال  ايمرور يف ذلرك يكونرون قرد عرضروا
للخ ر، أو للتورط يف غفلة وضزاع مصلحة، وال عدار سزاسة ايمة مبا يدار  ه الرضام يف اورو ، ين اورو  إذا أاع   
كان   لزتها على وااند، وأمكن عدارل أائتهاس ومصاحل ايمة إذا أاع  متكن م،ها عدوها، ألزلك عل  نبز الاهد  توقرظ 

 متا  الارا:   ز اللو قبر أي زل  ، أ  وقد عله  أنه لوس  زانة املااهدين من ايعدام، ومن أ
 وبعلى سوامت صفة ملصدر  زوف، أ  نبزا على سوام، أو انا  من الضهري يف بانبزت أ  انالة كونك على سوامس  
عردم  وبعلىت أزه لالستاالم اااز  أههل عقذن أبن مد وهلا مما نيلنه أن ياتلهل علزهس وبسوامت وصق مباىن مستو، كها 

يف قولره عاررا( بسرروام علرزهم أ أنررزر مت يف سررور  البررر س وإمنررا يصررل  لالسرتوام مررظ ماررىن بعلرىت ال ريرر ، أالررم أن بسرروامت 
 وصق ملوصوف  زوف يد  علزه وصفه، كها يف قوله عاا( بعلى ذاي ألواحت، أ  سفز،ة ذاي ألواحس وقو  ال،ا غة:          

 ا أ  اوزة ذاي الصفاس كها لرز  ذاي الصفا من انلزفه   
    
 

 1784صفحة : 
 
ووصق ال،بز أو ال،ا ز أبنه على سروام، متتزرر حبرا  املانيرهل علرى صرير  اراف  ال التروام أزهرا، أرال راعلرة لصراانبها كرولره   

 عاا( بأرر  ذنتكم على سوامت وهزا كها يرا ، يف ضدخ: هو يتبظ  ،زاي ال ري ، أ  يراوغ وكاعرس 
 بز إلزهم نبزا واضحا عل،ا مكشوأاس واملاىن: أان 
ومفاررو  بانبررزت  ررزوف  رري،ررة مررا عررردم مررن قولرره بق ي،رضررون عهرردهمت وقولرره بوإمررا خترراأن مررن قرروم  زانررةت أ  انبررز  

 عهدهمس 
وعد  بانبزت ابإ(ت لتضهز،ه ماىن ارفف إلزهم عهدهم، وقد أهم من ذلك ال يستهر على عهدهم لرتال يررظ يف كزردهم  

 وهنم ين أمرخ ي،بز عهدخ ماهم لزستلبم أنه ال كوهنمس وأنه ال ك
وقلة بإن   ال حيا ا ائ،يتعزيزر ملا اقتضته قلة بوإما ختراأن مرن قروم  زانرةت إخل عصررحيا واسرتلباماس واملارىن ين    

وين   ال حيررا أن عكررون ال حيرربهم يهنررم متصررفون   زانررة أررال عسررتهر علررى عهرردهم أتكررون مااهرردا ملررن ال حيرربهم    
أنر  مرن ا ررائ،ي كهرا قررا  عارا( بوال جترراف  عرن الررزين كترانون أنفسررهم إن   ال حيرا مررن كران  ررواب أثزهرات يف سررور  
ال،سامس وذكر الررصيب عن ال،حا  أنه قا   هزا من ما ب ما اام يف الرر ن مما ال يوارد يف الكرالم متلره علرى ا تصرارخ 
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قل  وموقرظ بإنت أزره موقرظ التالزرر ل،مرر  ررف عهردهم ونبرزخ إلرزهم أهرهل مغ،زرة غ،رام أرام التفريرظ كهرا قرا   وكتر  ماانزه  س
 عبد الراهر، وعردم يف غري موضظ وهزا من نك  ايع ازس 

نرة بوال  سنب الرزين كفرروا سربروا إهنرم ال يا ربونت عسرلزة لل،ريب صرلى   علزره وسرلم علرى مرا أ ردأخ  ره أعرداؤخ مرن ا زا 
متررر مرررا أالررر  قريررررة، ومرررا أارررر عبرررد    رررن أيب سرررلو  وغرررريهم مرررن ألرررو  املشرررركي الرررزين  ررروا يررروم  ررردر، وصهلنرررة لررره 

 وللهسلهي أبهنم سزدالون م،هم، وأيعون على  رزتهم، و ديد للادو أبن   سزهكن م،هم املسلهيس 
خلو مررن صالبرره  لسررا   كرولرره عاررا( بأم انسررا والسررب  مسررتاار لل، ررا  ممررن ي لررا، والتفلرر  مررن سررل تهس نيرربه املررت 

 الزين ياهلون السزتاي أن يسبروبت وقا   اض    أراس:          
كلنك ا عسب  من الدهرر مرر                       إذا أن  أفرك  الرز  ك،ر  ع لرا أ  كلنرك ا يفترك مرا أاعرك إذا    

( بإهنرم ال يا ربونت، أ  هرم وإن  هرري  را م اةن، أهرا هرهل إال أفركته  اد ذلك، ولزلك قو رر السرب  ه،را  رولره عارا
 ا  يف وق  قلزر، أهم ال يا بون  ، أو ال يا بون املسلهي، أ  ال يصريون من أألتروا م،ره عراابا عرن نرواهلم، كررو  

 إ    ن قبزصة ال ائهل:          
ارذ زين  رارة مرن  راعهرا وانرزف مفارو  بيا ربونت لرهرور أا عر أن ايرض رانرا أسرزحة                      أهرر ع  

 املرصوفس 
وقرأ اجلههور بوال  سنبت  لتام الفوقزةس وقرأخ ا ن عامر، و ب ، وانفو، وأ و اافر، بوال حيسنبت  لزام التحتزةس وههل  

م،رره علررى أولتررك ايئهررة  قرررام  مشرركلة لارردم وارروف املفاررو  ايو  وسررا، أرربعم أ ررو انررامت هررزخ الررررام  و،ررا وهررزا اارررتام
وصحة روايتهم، واانتذ هلا أ و علهل الفارسهل نيضهار مفاو  أو  يد  علزره قولره بإهنرم ال يا ربونت أ  ال حيسرنب الرزين  
كفروا أنفسهم سربروا، واانرتذ هلرا الباراج  ترردير بأنت قبرر بسربروات أزكرون املصردر سرافا مسرد املفارولي، وقزرر: انرزف 

 ، والتردير: وال حيسنب اناساس الفاعر لداللة الفار علزه
وقوله بإهنم ال يا بونت قرأخ اجلههور  كسر  ب  ببإهنرمت اسرتت،اف  زراين اروا  عرن سرقا  عترريخ قلرة بوال  سرنب الرزين   

كفروا سبروات وقرأ ا ن عامر بأهنمت  فت   ب  بأنت على انزف الم التالزر أاجلهلة يف هوير مصدر هرو علرة لل،هرهل، أ  
يا رربون، قررا  يف الكشرراف: كرر واانررد  مررن املكسررور  واملفتوانررة عالزرر إال أن املكسررور  علررى صريرررة االسررتت،اف  يهنرم ال

 واملفتوانة عالزر صري س 
بوأعدوا هلم ما است اتم من قو  ومن ر ط ا زر عرهبون  ه عدو   وعدوكم و  رين مرن فوهنرم ال عالهروهنم   يالههرم  

 ر   يوف إلزكم وأنتم ال عرلهونت   وما ع،فروا من نيهلم يف سبز
 

 1785صفحة : 
 
ع ف  قلة بوأعدوات على قلة بأدما عترف،هم يف اورات أو على قلة بوال  سرنب الرزين كفرروا سربروات، أتفزرد مفراف   

مرر  السرتاداف االانرتا  عن مفافها، ين قوله بوال  سنب الزين كفروا سربروات يفزرد عوهز،را لشرلن املشرركي، أتارزبره  ي
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هلم: لتال حيسا املسلهون أن املشركي قد صاروا يف مك،تهم، ويلبم من ذلك االانرتا  أن االستاداف هلم هو سبا اار 
   إ هم ال يا بون   ورسوله، ين   هزل أسباا استتصاهلم  اهرها و ص،هاس 

 يد ر    قدر  ال،ا  اختاذخ من الاد س وامعداف التهزتة وامانضار، وف ر يف بما است اتمت كر ما  
وا  رراا جلهاعررة املسررلهي ووال  ايمررر مرر،هم، ين مررا يررراف مررن اجلهاعررة إمنررا يررروم  ت،فزررزخ وال  ايمررور الررزين هررم وكررالم  

 ايمة على مصاوهاس 
،رررد قولرره عارررا( والرررو  كهررا  صرررالانزة ايعضررام لاهلهرررا وقررد عرررردم   نفررا ع،ررد قولررره بإن   قررو  نيرررديد الاررراات وع 

بأخزها  رو ت وع ل  الرو  جمازا على نيد  هثري نيهلم ذ  أثر، وع ل  أيضا علرى سربا نيرد  الترلثري، أررو  اجلرزر نيرد  
وقاه على الادو، وقوعه أيضا سالانه وعتافخ، وهو املراف ه،ا، أهو جماز مرسر  واس تي أاختاذ السزوف والرماح وايقوا  

اصور املاضزة، واختراذ الرد  ي واملرداأظ وال زراراي والصرواريخ مرن الررو  يف ازرود عصرربس وال،با  من الرو  يف ازود ال
وقزا االعتبار يفسر مرا روى مسرلم والرتمرز  عرن عربرة  رن عرامر أن رسرو    صرلى   علزره وسرلم قررأ هرزخ اةيرة علرى 

   لة الرمهل، أ  يف ذلك الاصرس ولزس املراف انصر الرو  امل،رب ق قا   أال إن الرو  الرمهل  قاهلا ثالب، أ  أكهر أأراف الرو 
 يف  لة الرمهلس 

 وع ق بر ط ا زرت على بالرو ت من ع ق ا ا  على الاام، لالهتهام  زلك ا ا س  
بوالر طت صزغة مفاعلة أه قا ه،ا للهبالغة لتد  على قصد الكترر  مرن ر رط ا زرر للغربو، أ  اانتباسرها ور  هرا انتررارا  
لغرربو علزهررا، كرررو  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم  مررن ارعرربط أرسررا يف سرربزر   كرران روثهررا و وهلررا انسرر،اي لرره  اوررديثس ل

يرا : ر رط الفرر  إذا نيردخ يف مكران انفرره، وقرد مسروا املكران الرز  عررعبط أزره ا زرر ر صرا، يهنرم كرانوا حيرسرون التغرور 
 د يف قوله:          املخوأة راكبي على أأراسهم، كها وصق ذلك لبز

 ولرد  ز  اوهل  هر نيكترهل                      أرط ونياانهل إن ركب  زمامها إ( أن قا :            
 ان  إذا ألر  يدا يف كراأرر                      وأان عوراي التغور  المها   
ا ارامهرررا ق أصلررر  الرررر ط علرررى  رررر  التغرررر أسرررهل  وانتصرررب  ك رررزع م،زفرررة                      اررررفام حيصرررر فوهنررر  

 البحر ، و ه مسوا ر ط فمزاط مبصر، ور ط امل،ستري  تونس، ور ط  سال   ملغرا ايقصىس 
 وقد عردم نيهلم من هزا ع،د قوله عاا( ب  أيها الزين  م،وا اصربوا وصا روا ورا  وات يف سور     عهرانس  
مت إمرا مسرتلنفة اسرتت،اأا  زانزرا، بنيرتا عرن ختصرزو الرر ط  لرزكر  ارد ذكرر مرا ياهره، وقلة بعرهبون  ه عدو   وعردوك 

 وهو الرو ، وإما يف موضظ اوا  من ضهري بوأعدواتس 
وعرردو   وعرردوهم: هررم املشررركون أكرران عاررريفهم  مضرراأة يهنررا أ صررر صريرر  لتاررريفهم، وملررا عتضرره،ه مررن وارره قترراهلم  

انوا أعردام رقرم، ومرن  رريض املسرلهي علرى قتراهلم إذ عردوا أعردام هلرم، أهرم أعردام   يهنرم وإرهاقم، ومن ذمهم، أن كر
أعدام عوانزدخ وهم أعدام رسوله صلى   علزه وسرلم يهنرم صرارانوخ  لارداو ، وهرم أعردام املسرلهي ين املسرلهي أولزرام 

مرن ع رق صرفة موصروف واانرد مترر قرو  الشراعر،  فين   والرائهون  ره وأنصرارخس أا رق بوعردوكمت علرى بعردو  ت
 وهو من نيواهد أهر الار زة:          
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إ( امللك الررم وا ن اهلها                      م ولزث الكتزبرة يف املربفانم وامرهراا اارر الغرري راهبرا، أ   ائفرا، أردن   
،ررام للهسررلهي وأم،ررا مررن أن يغرربوهم أعررداؤهم، الارردو إذا علررم اسررتاداف عرردوخ لرتالرره  اأرره، وا لرررأ علزرره، أكرران ذلررك ه

 أزكون الغبو أبيديهم: يغبون ايعدام م  أرافوا، وكان اوا  أوأ  هلم، وأيضا ذا رهبوهم جت،بوا إعانة ايعدام علزهمس 
   
 

 1786صفحة : 
 
ن يضررهر للهسررلهي عررداو  واملررراف ب  رررين مررن فوهنررمت أعرردام ال يارأررون املسررلهون  لتازرري وال  مقررا ، وهررم مررن كررا  

وكزرردا، ويررررت و قررم الررردوائر، متررر  ارررض الربائرررس أرولررره بال عالهرروهنمت أ  ا عكونررروا عالهرروهنم قبرررر هررزا امعرررالم، وقرررد 
علهتهوهم اةن إقاال، أو أريد: ال عالهوهنم  لتفصزر ولك،كم عالهون واوفهم إقاال متر امل،اأري، أالالم مباىن املارأرة 

 فاوال واانداس وهلزا نصا م
وقوله بمن فوهنمت مقذن أبهنم قبائر من الارا كانوا ي،تررون ما ع،كشق ع،ه عاقبة املشرركي مرن أهرر مكرة مرن انررقم   

مررظ املسررلهي، أرررد كرران ذلررك فأا كتررري مررن الربائررر كهررا ورف يف السررري ، ولررزلك ذكررر بمررن فوهنررمت مباررىن: مررن اهرراي 
خررالق، وهررزا أو( مررن  لرره علررى م لرر  املغرراير  الرر  هررهل مررن إصالقرراي كلهررة أ رررى، ين أصررر بفونت أهنررا للهكرران امل

 بفونت ين ذلك املاىن قد أغىن ع،ه وصفهم اب  رينتس 
وقلررة ب  يالههررمت عاررريض  لتهديررد هلررقالم اة رررين، أررا رب مسررتاهر يف ما،رراخ الك،ررائهل، وهررو عاررربهم وامغرررام قررم،  

 هنم مبحر ع،اية   أهو حيصهل أعدامهم وي،بههم إلزهمس وعاريض  المت،ان على املسلهي أب
وعردمي املس،د إلزه على ا رب الفالهل: للترو ، أ   رز  ا رب وهكزدخ، واملرصوف هكزد الزم ما،اخ، أما أصر املاىن أال  

سرتغ،ام عرن صرير  الرصرر حيتاج إ( التلكزد إذ ال ي،كرخ أاند، وأما  ر التردمي ه،را علرى إراف  اال تصرا  أرال حيسرن لال
 ةهلة ال،فهل يف قوله بال عالهوهنمت ألو قزر: ويالههم   وصر ماىن الرصر من جمهوع اجلهلتيس 

وإذ قررد كرران إعررداف الرررو  يسررتدعهل إنفاقررا، وكانرر  ال،فررو  نيررحزحة  ملررا ، عكفررر   لله،فررري يف سرربزله ني ررالف مررا  
 من نيهلم يف سبزر   يوف إلزكمتس أسبزر   هو اجلهاف معالم كلهتهس  أنفروخ وامب ة علزه، أرا  بوما ع،فروا

والتوأزررة: أفام اورر  كررامال، ااررر   ذلررك امنفررا  كررالررض ا، وااررر علررى امنفررا  ارربام، أسررههل ارربامخ عوأزررة علررى  
 ونرر ذلك عن ا ن عبا س صريرة االستاار  املك،زة، وعد  التوأزة على أنه يشهر ايار يف الدنزا مظ أار اة ر ، 

وعادية التوأزة إ( امنفا    ري   ،ام للفار لل،ائا، وإمنا الز  يوىف هرو اجلربام علرى امنفرا  يف سربزر  ، ل نيرار  إ(  
،ه أن املوىف هو التوااس والتوأزة عكون على قدر امنفا  وأهنا متله، كها يرا : وأاخ في،ه، وإمنا وأاخ مماثال لدي،هس وقريا م

 قوهلم: قضى صال  الرهر، وإمنا قضى صال  مبردارها، أامس،اف: إما جماز عرلهل، أو هو جماز  وزفس 
والرلررم: ه،ررا مسررتاهر يف الرر،رو مررن اورر ، ين نرررو اورر   لررم، وعسررهزة الرر،رو مررن اورر   لهررا انرزرررةس ولررزس هررو   

  كالز  يف قوله عاا( بكلتا اجل،تي  ع  أكلها وا عرلم م،ه نيزتاتس
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بوإن ا،حوا للسلم أاا،  هلا وعوكرر علرى   إنره هرو السرهزظ الالرزمت انتررا  مرن  زران أانروا  مااملرة الاردو يف اوررا:  
مررن وأررائهم  لاهررد، و زررانتهم، وكزررق حيررر املسررلهون الاهررد ماهررم إن  رراأوا  زررانتهم، ومارراملتهم إذا  فررروا   ررائ،يس 

لسلم إن صلبوا السلم واملهافنة، وكفوا عن انالة اوراس ألمر   املسلهي أبن ال وايمر  الستاداف هلم  إ(  زان أانكام ا
 أينفوا من السلم وأن يواأروا من سلله م،همس 

واجل،روح: املزررر، وهررو مشررت  مرن ا،رراح ال ررائر: ين ال ررائر إذا أراف ال،ربو  مررا  أبانررد ا،اانزرره، وهرو ا،رراح اانبرره الررز   
 ري عتبظ اجلزر:          ي،ب  م،ه، قا  ال،ا غة يصق ال 

اوان  قد أيررن أن قربرزلره                      إذا ما الترى اجلهاان أو  غالا أهاىن بوإن ا،حوا للسرلمت إن مرالوا إ(   
هم السلم مزر الراصد إلزه، كها يزر ال ائر اجلان س وإمنا ا يرر: وإن صلبوا السلم ألابهم إلزها، للت،بزه على أنره ال يسراف

إ( السلم ان  يالم أن اناهلم انا  الراغرا، يهنرم قرد يرهررون املزرر إ( السرلم كزردا، أهرزا مرا رر قولره بوإمرا ختراأن مرن 
 قوم  زانة أانبز إلزهم على سوامت أدن نبز الاهد نبز وا  السلمس 

ر انر ، أ : وإن مرالوا يارر السرلم والالم يف قوله بللسلمت واقاة موقظ بإ(ت لتروية الت،بزره علرى أن مرزلهم إ( السرلم مزر 
ورغبررة أزرره ال لغرررض   ررر غررريخ، ين انرر  بارر، ت أن يارردى بني(ت ينرره مباررىن مررا  الررز  يارردى ني( أررال عكررون عاديترره 

  لالم إال لغرض، ويف الكشاف: أنه يرا  ا،  له وإلزهس 
   
 

 1787صفحة : 
 
لفت ، وقرأخ  ب ، وأ و  كر عن عاصم، و لق  كسر السي والسلم  فت  السي وكسرها ضد اوراس وقرأخ اجلههور    

 وان  لفره التزكري، ولك،ه يقنث  ال على ضدخ اورا وقد ورف مقن ب يف كالمهم كترياس 
وايمر  لتوكر على  ،  اد ايمر  جل،وح إ( السلم، لزكون ال،يب صلى   علزه وسلم ماتهدا يف قزظ نيلنه علرى     

ومفوضا إلزه عسزري أمورخ، لتكون مد  السلم مد  عرو واستاداف، ولزكفزره   نيرر عردوخ إذا نرضروا الاهرد، ولرزلك عاا(، 
عرا ايمر  لتوكر  تزكريخ أبن   السهزظ الالزم، أ  السهزظ لكالمهم يف الاهد، الالزم  ضهائرهم، أهرو ياراملهم علرى 

اارر، ت ملشرراكلة قولرره با،حررواسست وصريرر  الرصررر يف قولرره بهررو السررهزظ مررا يالررم مرر،همس وقولرره بأرراا،  هلررات اررهلم  فاررر ب
الالررزمت أأرراف قصررر ماررىن الكهررا  يف السررهظ والالررم، أ : أهررو مسزررظ مرر،هم مررا ال عسررهظ ويالررم مررا ال عالررمس وقصررر هررزين 

على غريخس ويف اجلهرظ الوصفي قزا املاىن على   عاا( عرا ايمر  لتوكر علزه يفضهل إ( ايمر  رصر التوكر علزه ال 
 ي ايمر  رصرر التوكرر علزره و ري ايمرر نيعرداف مرا اسرت اع مرن الررو  للاردو: فلزرر  ري علرى أن التوكرر أمرر غرري عاراصهل 

 أسباا اينيزام، أتااصهل ايسباا أزها هو من مردور ال،ا ، والتوكر أزها كرج عن ذلكس 
للسلمت وقظ يف هزخ اةية عررا ذكرر صوائرق يف اة ي قبلهرا، مر،هم واعلم أن ضهري قظ الغائبي يف قوله بوإن ا،حوا  

مشركون يف قوله عاا( بوإذ زين هلم الشز ان أعهاهلمت، وم،هم من قبر: إهنرم مرن أهرر الكتراا، ومر،هم مرن عررففي أرزهم 
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 الرزين كفرروا أقوا  املفسرين: قزر: هم مرن أهرر الكتراا، وقزرر: هرم مرن املشرركي، وذلرك قولره بإن نيرر الردواا ع،رد  
أهم ال يقم،رون الرزين عاهردي مر،همت اةيرةس قزرر: هرم قريررة وال،ضرري و ،رو قز،رراع، وقزرر: هرم مرن املشرركي، أاانتهرر أن 

 يكون ضهري با،حوات عائدا إ( املشركيس أو عائدا إ( أهر الكتاا، أو عائدا إ( الفريري كلزههاس 
ا للسلمت إ( املشركي، قاله قتراف ، وعكرمرة، واوسرن، وارا ر  رن زيرد، ورواخ أرزر: عاف ضهري الغزبة يف قوله بوإن ا،حو  

 ع ام عن ا ن عبا ، وقزر: عاف إ( أهر الكتاا، قاله جماهدس 
أالزين قالوا: إن الضهري عائد إ( املشركي، قرالوا: كران هرزا يف أو  ايمرر انري قلرة املسرلهي، ق نسرخ  يرة سرور   ررام   

ي انزررث وارردمتوهمت اةيررةس ومررن قررالوا الضررهري عائررد إ( أهررر الكترراا قررالوا هررزا انكررم   ، واجل،رروح إ( بأرراقتلوا املشرررك
 السلم إما نيع ام اجلبية أو  ملوافعةس 

والواه أن ياوف الضهري إ( ص،فهل الكفار: مرن مشرركي وأهرر الكتراا، إذ وقرظ قبلره ذكرر الرزين كفرروا يف قولره بإن نيرر  
ين كفروات أاملشركون من الارا ال يربر مر،هم إال امسرالم  ارد نربو   يرة  ررام ، أهرهل رصصرة الاهروم الدواا ع،د   الز

الز  يف ضهري با،حوات أو مبز،ة إقاله، ولزس  من ال،سخ يف نيهلمس قا  أ و  كر  ن الاريب  أما من قا  إهنا م،سو ة 
 كها  ز،اخ يف موضاه  س    روله بأاقتلوا املشركيت أدعوى، أدن نيروط ال،سخ مادومة أزها

وهقالم قرد انرضرى أمررهمس وأمرا املشرركون مرن غرريهم، واارو ، وأهرر الكتراا، أز رر  أمرر املهافنرة ماهرم علرى انسرا  
انرررا  قرررو  املسرررلهي ومصررراوهم وأن اجلهرررظ  ررري اةيتررري أو(: أررردن فعررروا إ( السرررلم قبرررر مررر،هم، إذا كررران أزررره مصرررلحة 

 ا كان املسلهون يف قو  وم،اة وعد :          للهسلهيس قا  ا ن الاريب بأدذ
أال صل  ان  ع ان ا زر  لر،ا                      وعضرا  لبزض الرقا  اجلهاام وأن كان للهسرلهي مصرلحة يف   

ا إلزرهس الصل  النتفاع للا  ه أو ضر ي،دأظ  سببه أرال أب  أن يبتردئ املسرلهون  ره إذا اانترااوا إلزره، وأن لزبروا إذا فعرو 
قد صاحل ال،يب صلى   علزه وسرلم أهرر  زررب، ووافع الضرهر ، وصراحل أكزرد رفومرة، وأهرر  رران، وهرافن قريشرا لاشرر  

 أعوام ان  نرضوا عهدخ  س 
أمرا مرا هرم  رره ال،ريب صرلى   علزرره وسرلم مرن مصرراوة عزز،رة  رن انصرن، ومررن ماره، علرى أن يا ررزهم نصرق مثرار املدي،ررة  

ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم  اررد أن قررا  سرراد  ررن عبرراف ، وسرراد  ررن مارراذ، يف قاعررة اينصررار: ال  أررزلك قررد عررد  ع،رره
 نا زهم إال السزقس 

   
 

 1788صفحة : 
 
أهزا ايمر  ربرو  املهافنرة مرن املشرركي اقتضراخ انرا  املسرلهي وانرااتهم إ( اسرت هام أمرورهم وجتديرد قرو م، ق نسرخ   

ي ان  يقم،وا، يف   ي السزقس قا  قتراف  وعكرمرة: نسرخ   ررام  كرر مواعرد  و ررهل انكرم ذلك،  يمر يرتاهلم املشرك
 التخزري  ل،سبة ملن عدا مشركهل الارا على انسا مصلحة املسلهيس 
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بوإن يريردوا أن كرردعول أرردن انسرربك   هررو الرز  أيرردل  ،صرررخ و ملررقم،ي وألررق  ري قلرروقم لررو أنفررر  مررا يف ايرض   
   ي قلوقم ولكن   ألق  ز،هم إنه عبيب انكزمت ملا كان صلا السلم واهلدنة مرن الاردو قرد يكرون  ديارة قزاا ما ألف

انر زررة، لزغررروا املسررلهي  ملصرراوة ق أي ررزوهم علررى غررر ، أيرررظ   رسرروله هلررزا االانتهررا  أررلمرخ أبن أي ررز ايعرردام علررى 
هل، ونيلن أهر املروم   وال عكون ا دياة مبتر نكث الاهدس أدذا  اهر اناهلم، وحيهلهم على الصد ، ينه ا ل  امسالم

 اررث الارردو كفرررهم علررى ارعكرراا متررر هررزا التسررفر، أرردن   عكفررر، للررويف  اهرردخ، أن يرزرره نيررر  زانررة ا ررائ،يس وهررزا 
إن   حيا  ايصر، وهو أ ز ال،ا   رواهرهم، نيابة من نياا فين امسالم قا  عاا( بألمتوا إلزهم عهدهم إ( مد م

املترريت ويف اوررديث:  يررة امل،رراأ  ثررالث، م،هررا: وإذا وعررد أ لررقس ومررن أانكررام اجلهرراف عررن املسررلهي ان ال كفررر للارردو 
  اهدس 

واملاررىن: إن كررانوا يريرردون مررن إ هررار مررزلهم إ( املسرراملة  دياررة أرردن   كاأزررك نيرررهمس ولررزس هررزا هررو مرررام نبررز الاهررد  
أن من قوم  زانة أانبز إلزهم علرى سروامت أردن ذلرك مررام  هرور أمراراي ا زانرة مرن الاردو، وهرزا الز  يف قوله بوإما ختا

 مرام إضهارهم الغدر فون أمار  على ما أضهروخس 
أ هلة بأدن انسبك  ت فل  على عكفر كفايته، وقد أريد م،ره أيضرا الك،ايرة عرن عردم ماراملتهم قرزا االانتهرا ، وأن  

 أن ذلك ال يضرخس ال يتواس م،ه  زفة، و 
 وا دياة عردم  يف قوله عاا( بكافعون  ت من سور  البرر س  
بوانسررات ما،رراخ كرراف وهررو صررفة مشرربهة مباررىن اسررم الفاعررر، أ  اناسرربك، أ  كاأزررك وقررد عررردم قولرره عاررا( بوقررالوا  

 انسب،ا   ونام الوكزرت يف سور     عهرانس 
 ا،اخ الك،ائهل، ين ما،اخ الصري  مما ال يشك أزه أاندس وهكزد ا رب ابإنت مراعى أزه هكزد م 
واار بانسبكت مس،د إلزه، مظ أنه وصق، ونيلن امسر،اف أن يكرون للرزاي،  عتبرار أن الرز  ك رر  لبرا   فئ ذ   

  دم هو صلا من يكفزهس 
 التاريضرهل وهرو عردم وقلة بهرو الرز  أيردل  ،صررخت مسرتلنفة مسروقة مسرا  االسرتدال : علرى أنره انسربه، وعلرى املارىن 

التحرج من اانتها  قصدهم ا زانرة والترواس مرن ذلرك االانتهرا   زفرة، واملارىن: أردن   قرد نصررل مرن قبرر وقرد ك،ر  
يومتز أضاق م،ك الزوم، أ،صرل على الادو وهو جماهر  ادوانه، أ،صرخ إ ل علزهم مظ راعلتهم، ومظ كونك يف قو  من 

 اس املقم،ي الزين ماك، أو( وأقر 
وعادية أار بكدعولت إ( ضرهري ال،ريب علزره الصرال  والسرالم  عتبرار كونره وي أمرر املسرلهي، واملرصروف: وإن يريردوا أن  

كدعول أدن انسبك  ، وقد  د  ايسلوا إ(   اا ال،يب صرلى   علزره وسرلم: لزتوصرر  رزلك إ( ذكرر نصررخ مرن 
 أمة كاملةس  أو  يوم اني فعا إ(   وهو واندخ رالفا

 والتليزد التروية  معانة على عهرس وعردم يف قوله بو عز،ا عزسى ا ن مرمي البز،اي وأيدبخ  روح الرد ت يف سور  البرر س  
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واال  التروية  ل،صر: ين ال،صر يرو  الابية، ويتب  رأ  امل،صور، وضدخ يشود الارر، ويوهن الابم، قا  علهل  ن  
،ره يف  ارض   بره  وأأسردمت علرهل رأيرهل  لاصرزان انر  قالر  قررير: ا رن أيب صالرا رارر نير اع أيب صالا رضرهل   ع

 ولكن ال مارأة له  ورا  س 
 وإضاأة ال،صر إ(  : ع،بزه على أنه نصر  ار  للااف ، وهو ال،صر  ملالئكة وا وار ، من أو  أ م الدعو سس  
انرررف اجلررر  اررد واو الا ررق لرردأظ عرروهم أن يكررون ما وأررا علررى اسررم وقولرره بو ملررقم،يت ع ررق علررى ب ،صرررخت وأعزررد  

اجلاللررة أزرروهم أن املاررىن ونصررر املررقم،ي مررظ أن املرصرروف أن وارروف املررقم،ي هيزررد مررن   لرسرروله إذ وأرهررم العباعرره أشرررح 
 م هيزداس صدرخ مبشاهد   اح فعوعه وعبايد أمته ولكون املقم،ي ازشا ب   اجل،ان، أ ار املقم،ون  زا 

   
 

 1789صفحة : 
 
والتللزق  ي قلوا املقم،ي م،ة أ رى علرى الرسرو ، إذ اارر أعباعره متحرا ي وذلرك أعرون لره علرى سزاسرتهم، وأرارى   

الات،ام ال،فظ قم، إذ يكونون على قلا رار وااند، وقد كان الارا يفضلون اجلزر املقلق من قبزلة وااند ، ين ذلك 
 زع  ز،همس أ اد عن انصو  الت،ا

وهررو أيضررا م،ررة علررى املررقم،ي إذ نرربع مررن قلرروقم ايانررراف وامانررن، الرر  كانرر  فأا ال،ررا  يف اجلاهلزررة، أكانرر  سرربا   
التراعر  ي الربائر،  اضها مظ  اض، و ي   ون الربزلة الوااند س وأقواهلم يف ذلك كتري س وم،ها قرو  الفضرر  رن الابرا  

 اللهيب:          
 ه،ا مهال موالز،ا                      الع،بشوا  ز،،ا ما كان مدأوب مهال    ع  
  يالم أب ال حنبركرهررو                      وال نلومكهرو أن ال  بروب ألهرا  م،روا مبحهرد صرلى   علزره وسرلم انرلبر    

ام أللق  ي قلو كم ألصربحتم  ،اهتره إ روابت، البغضام  ز،هم موف ، كها قا  عاا( بواذكروا ناهة   علزكم إذ ك،تم أعد
 وما كان ذلك التآلق والتحاا إال  تردير   عاا( أدنه ا حيصر من قبر  ونيائذ اينساا، وال  دعواي ذو  ايلبااس 

ألرق ولزلك استلنق  اد قوله بوألق  ي قلروقمت قولره بلرو أنفرر  مرا يف ايرض قزارا مرا ألفر   ري قلروقم ولكرن    
 ز،همت استت،اأا بنيتا عن مسا  االمت،ان قزا االئتالف، أهو  زاين، أ : لو اناول  هلزفهم  بز  املا  الارزم ما انصر 

 التآلق  ز،همس 
أروله بما يف ايرض قزاات مبالغة انس،ة لوقوعها مظ انرف بلوت الدا  على عدم الوقوعس وأما عرعا اجلبام على الشرط  

ان التللزق  ز،هم من   ي هزا الدين، ملا نرم   من ألفتهم، وأماط ع،هم من التبراغضس ومرن أعررم أال مبالغة أزه، أك
مشاهد ذلك ما اندث  ي ايو  وا برج من امانرن قبرر امسرالم ممرا نشرلي ع،ره انررا  اراث  زر،هم، ق أصربحوا  ارد 

 اني إ واب أنصارا ا عاا(، وأزا    من قلوقم البغضام  ز،همس 
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وبقزارات م،صرو  علرى اورا  مرن بمرا يف ايرضت وهرو اسرم علرى وزن أازرر مبارىن جمتهرظ، وسرزله  زانره ع،رد قولره عارا(  
 بأكزدوين قزاا ق ال ع،ررونت يف سور  هوفس 

 وموقررظ االسررتدرال يف قولرره بولكررن   ألررق  زرر،همت ياررر مررا يترروهم مررن عاررزر التررللزق  زرر،هم يف قولرره بلررو أنفررر  مررا يف 
 ايرض قزاا ما ألف   ي قلوقمت أ  ولكن عكوين   يلي  ه الصلا وحيصر  ه املتازرس 

وا  راا يف بأنفرر ت وبألفر ت للرسرو  صرلى   علزره وسرلم  عتبرار أنره أو  مرن فعرا إ(  س وإذ كران هرزا التكرروين  
  أررال يا رربخ نيررهلم،  كررم التكرروين أهررو يكررون صرر،اا ع زبررا ذيررر   ا رررب ع،رره  رولرره بإنرره عبيررب انكررزمت أ  قررو  الررردر 

 املتازر، ولاله كايمر املس،ون املللوفس 
 والتلكزد ابإنت ارف االهتهام   رب  عتبار االه فلزال على  ديظ ص،ظ   عاا( س  
ى   علزره وسرلم ب  أيها ال،يب انسبك   ومن اعباك من املقم،يت استت،اف ا تدائهل  مقبا  على   اا الرسرو  صرل 

أبوامر وعاالزم عرزهة، مهد لربوهلا وعسرهزلها مبرا مضرى مرن الترزكري  ا زرا صر،ظ   واالمت،ران  ا،ايتره  رسروله واملرقم،ي، 
وإ هار أن ال، اح وا ري يف صاعته وصاعة  ، من أو  السور  إ( ه،ا، أهوقظ هرزخ اةيرة  ارد الر  قبلهرا كامرر االعسرا  

ه ملا أ ربخ أبنه انسبه وكاأزه، و ي ذلك أبنه أيدخ  ،صرخ أزها مضى و ملقم،ي، أرد صار للهقم،ي انظ يف  واالنترام، أدن
كفايررة   عاررا( رسرروله صررلى   علزرره وسررلم أررال ارررم أنررتذ ذلررك أن انسرربه   واملقم،ررون، أكانرر  قلررة ب  أيهررا ال،رريب 

 هلة ال  قبلهاس انسبك   ومن اعباك من من املقم،يت كالفزلكة لل 
 وختصزو ال،يب قزخ الكفاية لتشريق مرامه أبن   يكفهل ايمة يالهس  
 والرو  يف وقوع بانسات مس،دا إلزه ه،ا كالرو  يف قوله  نفا بأدن انسبك  تس  
أن الكفايرة رتلفرة  ويف ع ق باملقم،يت على اسم اجلاللة ه،ا: ع،ويه  شلن كفاية   ال،يب صرلى   علزره وسرلم قرم، إال 

 وهزا من عهوم املشرتل ال من إصال  املشرتل على ما،زي، أهو كروله بإن   ومالئكته يصلون على ال،يبتس 
   
 

 1790صفحة : 
 
وقزر لار بومن اعباكت مفاوال ماه لروله بانسبكت  ،رام علرى قرو  البصرريي أنره ال يا رق علرى الضرهري ااررور اسرم   

ا وأررا علررى رأ  الكرروأزي اارروزين ملتررر هررزا الا ررقس وعلررى هررزا التررردير يكررون الت،ويرره  ملررقم،ي يف  رراهر، أو لاررر م
 االهم مظ ال،يب صلى   علزه وسلم يف هزا التشريق، والتفسري ايو  أو( وأرني س 

أسلم عهرر  رن ا  رااس وقد رو  عن ا ن عبا : أن قوله ب  أيها ال،يب انسبك   ومن اعباك من املقم،يت نبل  يوم  
أتكون مكزة، و رز  مرروم  غري م،دراة يف سور ، ق وقا  يف هزا املوضرظ نيذن مرن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم لكونره 

 أنسا هلاس 
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وعن ال،راد نبل  هزخ اةية  لبزدام يف  در، قبر ا تدام الرتا ، أزكون نبوهلرا مترردما علرى أو  سرور  ق اارر يف هرزا   
 ن السور س املوضظ م

والت،اسا  ز،ها و ي اةية ال   ادها  اهر مظ اعفاقهم على أن اةية ال   اردها نبلر  مرظ مترام السرور  أهرهل متهزرد يمرر  
 املقم،ي  لرتا  لزحرروا كفايتهم الرسو س 

م مائرة يغلبروا ألفرا ب  أيها ال،يب انرض املرقم،ي علرى الرترا  إن يكرن مر،كم عشررون صرا رون يغلبروا مرائتي وإن عكرن مر،ك 
من الزين كفروا أبهنم قوم ال يفرهونت أعزرد نردام ال،ريب صرلى   علزره وسرلم للت،ويره  شرلن الكرالم الروارف  ارد ال،ردام وهرزا 
الكالم يف ماىن املرصد  ل،سبة لل هلة ال  قبله، ينه ملرا عكفرر   لره الكفايرة وع رق ملرقم،ي يف إسر،اف الكفايرة إلرزهم، 

  زان كزفزة كفايتهم، وعلك ههل الكفاية  لزا عن اووز  وقتا  أعدام  ، أالتاريق يف بالرتا ت للاهرد، وهرو اانتزذ إ(
 الرتا  الز  يارأونه، أع : قتا  أعدام الدينس 

 والتحريض: املبالغة يف امل لا س  
املرراعلي  فرت  الترام وكران يف ذلررك  وملرا كران عهروم اجلر،س الرز  ف  علزره عاريرق الرترا  يرتضرهل عهروم ايانروا   عتبرار 

إقا  من ايانوا ، وقد يكون الادو كتريين ويكون املقم،ون أقر م،هم،  ري هرزا امقرا   رولره بإن يكرن مر،كم عشررون 
 صا رون يغلبوا مائتيت اةيةس 

 وضهري بم،كمت   اا لل،يب صلى   علزه وسلم وللهقم،يس  
صا رونت يهنا ملا اال   زاب مقا  كان  مستلنفة استت،اأا  زانزا، ين امقا   وأصل  قلة بإن يكن م،كم عشرون 

مرن نيرلنه أن يترري سرقا  سرائر عهرا ياهرر إذا كران عردف الاردو كترريا، أررد صرار املارىن: انررض املرقم،ي علرى الرترا  قررزخ 
 الكزفزةس 

ر الصرب  هر املشا ، والتبراي م،ره، قرا  عارا( ب  وبصا رونت ب تون يف الرتا ، ين التباي على اةالم صرب، ين أص 
أيها الزين  م،وا اصربوا وصا روا ورا  وات ويف اوديث:  ال عته،وا لرام الادو واسللوا   الااأزة أدذا القزرتم أاصرربوا  وقرا  

 ال،ا غة:          
  صا ر وقا  زأر  ن اوارث الكاليب:          جت،ا    انن أدن لرامهرم                      كريه وإن ا عل  إال   
سرز،اهم كلسرا سرروب مبترلرهررا                      ولكر،هم كرانوا علرى املروي أصرربا واملارىن: عرأروا  لصررب واملرردر  علزره،   

زردا للتحرريض، وذلك  ستزفام ما يرتضزه من أانوا  اجلسد وأانوا  ال،فس، وأزه إيام إ( عرو هل انتفرام اجلرزر، أزكرون ق
أ : انرض املقم،ي الصا رين الزين ال يتبلبلون، أاملرصوف أن ال يكون أزهم من هو ضازق ال،فس أزفشر اجلزر، كرو  

 صالوي بإن   مبتلزكم  ،هر أهن نيرا م،ه ألزس م  ومن ا ي اهه أدنه م تس 
يف اانررا اررزر املشررركي عرردف املررائتي وعرردف وذكررر يف اانررا اررزر املسررلهي يف املرررعي عرردف الاشرررين وعرردف املائررة، و  

ايلق، إيام إ( قلة ازر املسلهي يف ذاعه، مظ اميام إ( أن ثبا م ال كتلق   تالف انالة عدفهم يف أنفسهم، أردن 
 الااف  أن ز ف  عدف اجلزر عرو  نفو  أهله، ولو مظ كون نسبة عدفهم من عدف عدوهم غري رتلفة، أ ار   اميان

 قو  ل،فو  املسلهي عدأظ ع،هم وهم استشاار قلة عدف ازشهم يف ذاعهس 
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أمررا ا تزررار لفررظ الاشرررين للتابررري عررن مرعبررة الاشررراي فون لفررظ الاشررر : ألاررر واهرره أن لفررظ الاشرررين أسرراد  ترا ررر  
ك كترر املائرة مررظ السرك،اي يف أوا رر الكلرم ين للفررة مرائتي مررن امل،اسربة  سرك،اي كلهراي الفواصرر مررن السرور ، ولرزل

ايلق ين  ادها ذكر ممزب الادف أبلفا  ع،اسا سك،اي الفاصلة، وهو قوله بال يفرهونت أتاري هرزا اللفرظ قضرام ور  
 الفصاانةس 
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أهزا ا رب كفالة للهسلهي  ،صر الاردف مر،هم علرى عشرر  أمتالره، مرن عردفهم وهرو يسرتلبم واروا ثبراي الاردف مر،هم،   

أمتاله، و زلك يفزد إصال  ايمر  لتباي للادو الواقظ يف قوله ب  أيها الزين  م،روا إذا لرزرتم أترة أراثبتوات، وإصرال   لاشر 
ال،ههل عن الفرار الواقظ يف قوله بأال عولوهم ايف رت اةية كهرا عرردمس وهرو مرن هرزخ ال،اانزرة التشرريازة انكرم نيرديد نيرا  

ر  عدف املشركي، وا يصر إلز،ا أن املسلهي اانتااوا إ( الاهر  ه يف  ارض غربوا م، اقتضته قلة عدف املسلهي يومتز وكت
وقصارى ما عله،ا أهنم ثبتوا لتالثة أمتاهلم يف وقاة  در، أرد كران املسرلهون زهرام ثالمثائرة وكران املشرركون زهرام ايلرق، ق 

 نب  التخفزق من  اد ذلك  ةية التالزةس 
  بالزين كفروات ل يام إ( واه  ،ام ا رب اةه: وهو سلا الفراهة ع،همس والتاريق  ملوصو  يف  
 والبام يف قوله بأبهنمت للسببزة، أ   ادم أرههمس  
وإارام نفهل الفراهة صفة    قوم  فون أن لار  ربا أزرا : ذلك أبهنم ال يفرهون، لرصد إأاف  أن عدم الفراهة صرفة  

يتوهم أن نفهل الفراهة ع،هم يف  صرو  هرزا الشرلن، وهرو نيرلن اوررا املتحردث ع،ره، للفرر  ب تة هلم مبا هم قوم، لتال 
  ي قولك: اندث  أالب انديتا أوادعه ال يفره، و ي قولك: أوادعه راال ال يفرهس 

إارررام صررلة والفرره أهررم ايمرور ا فزررة، واملرراف نفررهل الفرره عرر،هم مرن اانررا مارأرة   عاررا(  رري،رة عالزرر  اوكرم قررم  ارد  
 الكفر علزهمس 

وإمنا اارر   الكفرر سرببا يف انتفرام الفراهرة عر،هم: ين الكفرر مرن نيرلنه إنكرار مرا لرزس مبحسرو  أصراانبه ي،شرل علرى  
إ ا  ال،رر، وعلى عا زر انركاي أكرخ، أهم ال يقم،ون إال  يسباا الراهريرة، أزحسربون أن كترر م عوارا هلرم ال،صرر 

منا الاب  للكاثرت، ويهنم ال يقم،ون مبا  اد املوي من نازم وعزاا، أهم كشون املوي أدذا قاعلوا ما على ايقلي لروهلم بإ
يراعلون إال يف اوالة ال  يكون نصرهم أزها أرا ، واملقم،ون ياولون على نصر   ويتبترون للاردو رارام إعرالم كلهرة  ، 

 وزا  اي دية املسر   اد املويس وال يها ون املوي يف سبزر  ، يهنم موق،ون  
وقرأ اجلههور بإن عكنت  لتام املت،ا  الفوقزة بأظ، وا ن كتري، وا ن عامر، وأ و اافر، وذلك ايصر، ملراعرا  هنزرث لفرظ  

سرزها وقرد  مائةس وقرأها الباقون  ملت،ا  التحتزة، ين التلنزث غري انرزرهل، أز وز يف أاله االقرتان  ،ام التلنزرث وعدمره، ال
 وقظ الفصر  ي أاله و ز،هس والفصر مسوغ مارام الفار على صزغة التزكريس 
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بأين  فق   ع،كم وعلم أن أزكم ضافا أدن عكن م،كم مائة صا ر  يغلبوا مرائتي وإن يكرن مر،كم ألرق يغلبروا ألفري  
 نيذن   و  مظ الصا رينتس 

لها مبد س قا  يف الكشاف: وذلك  اد مد  صويلة  س ولاله  اد نربو  قزرظ سرور  هزخ اةية نبل   اد نبو  اةية ال  قب 
اينفرا ، ولالهرا وضرا  يف هرزا املوضرظ يهنرا نبلر  مفررف  غرري متصرلة   ي سرور  أ ررى، أ ارر هلرا هرزا املوضرظ ينرره 

أنره كران قبرر أرت  مكرة  أنسا قا لتكون متصلة  ةية الر  نسرخ  هرهل انكههرا، وا أر مرن عري زمرن نبوهلراس وال نيرك
 أههل مستلنفة استت،اأا ا تدائزا  ضا يهنا  ية مسترلةس 

وباةنت اسم  رف للبمان اواضرس قزر: أصله أوان مباىن زمان، وملا أريد عازز،ه للبمان اواضر الزمته الم التاريرق مبارىن  
 الاهد اوضور ، أصار مظ الالم كلهة وااند  ولبمه ال،صا على الررأزةس 

وروى ال رب  عن ا ن عبا :  كران لكرر رارر مرن املسرلهي عشرر  ال ي،بغرهل أن يفرر مر،هم، وكرانوا كرزلك انر  أنرب     
باةن  فق   ع،كم وعلم أن أزكم ضافات اةية، أابل لكر رار من املسلهي رالي من املشركي أهزا انكم واروا 

إ( أن ثبوي الوااند للاشر  إمنا كان على اهة ندا املقم،ي نسخ  لتخفزق اةه، قا  ا ن ع زة: وذها  اض ال،ا  
إلزه ق انط ذلك انري ثررر علرزهم إ( ثبروي الواانرد لالث،ريس ورو  هرزا عرن ا رن عبرا  أيضراس قلر : وكرالم ا رن عبرا  

 املرو  ع،د ا ن ارير م،اف هلزا الرو س 
لررم   ع،رردخ انتهررام اواارة إ( ثبرراي الواانررد مررن والوقر  املستحضررر  رولرره باةنت هررو زمرن نبوهلرراس وهررو الوقرر  الرز  ع 

املسرررلهي للاشرررر  مرررن املشرررركي، حبزرررث صررراري املصرررلحة يف ثبررراي الواانرررد الث،ررري، ال أكترررر، رأررررا  ملسرررلهي واسرررتبرام 
 لادفهمس 
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لوق  وا يرراع قبلره ملرانظ م،رظ أهاىن قوله باةن  فق   ع،كمت أن التخفزق امل،اسا لزسر هزا الدين روعهل يف هزا ا  

 من مراعاعه أرا  إصالح جمهوعهمس 
ويف قوله عاا( باةن  فق   ع،كمت، وقوله بوعلم أن أزكم ضافات فاللة على أن ثباي الواانرد مرن املسرلهي للاشرر   

ا إ( ا رن عبرا  كهرا من املشركي كان واو  وعبية ولزس ند   الأا ملا نرله ا ن ع زرة عرن  ارض الالهرامس ونسرا أيضر
عردم  نفا، ين امل،دوا ال يترر على املكلفي، وين إ  ا  مشروعزة امل،دوا ال يسهى ختفزفرا، ق إذا أ  رر ال،ردا لربم 

 أن يصري ثباي الوااند للاشر  مباانا مظ أنه عاريض اينفس للتهلكةس 
علررم مررن قبررر أن أررزكم ضررافا، أررالكالم   وقلررة بوعلررم أن أررزكم ضررافات يف موضررظ اوررا ، أ :  فررق   عرر،كم وقررد  

كاالعتزار على ما يف اوكم السا   من املشرة أبهنا مشرة اقتضاها استصالح اناهلم، وقلة اوا  املفتتحرة  فارر مضرهل 
يغلا اقرتاهنا ابقدتس واار املفسرون موقظ وبوعلم أن أزكم ضافات موقظ الا ق أ،شل إنيكا  أنه يروهم انردوث علرم 
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فهم يف ذلك الوق ، مظ أن ضرافهم متحرر ، وهولروا املارىن علرى أنره صررأ علرزهم ضراق، ملرا كترر عردفهم،   عاا(  ضا
 وعلهه  ، أخفق ع،هم، وهزا  ازد ين الضاق يف انالة الرلة أنيدس 

وحيتهر علرى هرزا احملهرر أن يكرون الضراق انردث أرزهم مرن عكررر ثبراي اجلهرظ الرلزرر مر،هم للكترري مرن املشرركي، أردن  
 رر مباولة الاهر الشا  عفضهل إ( الض رس عك
والضاق: عدم الردر  على ايعها  الشديد  والشاقة، ويكون يف عهوم اجلسد ويف  اضره وع،كرري للت،ويرظ، وهرو ضراق  

الرهبة من لرام الادف الكتري يف قلة، وااله مد و  بيفت الررأزة يومن إ( متك،ه يف نفوسهم ألزلك أواا التخفزرق يف 
 س التكلزق

ولرروز يف ضرراف بضرراقت الضررم والفررت ، كاملكررث واملكررث، والفرررر والفرررر، وقررد قرررئ قهررا، أررررأخ اجلههررور  ضررم الضرراف،  
 وقرأخ عاصم، و ب ، و لق  فت  الضافس 

ووقظ يف كتاا أره اللغة للتااليب أن الفت  يف وهن الرأ  والارر، والضم يف وهن اجلسم، وأانسا أهنرا عفرقرة صارئرة ع،رد  
 لدينس املو 
 وقرأ أ و اافر بضافامت  ضم الضاف ومبد يف   رخ قظ ضازقس  
 والفام يف قوله بأدن عكن م،كم مائة صا ر ت لتفريظ التشريظ على التخفزقس  
 وقرأ بأظ، وا ن كتري، وا ن عامر، وأ و عهرو، وياروا بعكنت  ملت،ا  الفوقزةس وقرأخ البرزة  لتحتزة للواه املتردم  نفاس  
عرب عن واوا ثباي الادف من املسلهي ملتلزه من املشركي  لفرهل عدفين ماز،ي ومتلزهها: لز هلم ال،اسخ على وأ  و  

امل،سوخ، أرو ر ثباي الاشرين للهائتي  ،سخه إ( ثباي مائة وااند  للهائتي أل رهل مردار عدف املشركي كهرا كران علزره 
زرق كترر  املسرلهي، ال قلررة املشرركي، وقو رر ثبراي عردف مائرة مرن املسررلهي يف اةيرة امل،سرو ة، إيرام إ( أن موارا التخف

يلرق مررن املشرركي  تبرراي ألررق مرن املسررلهي يلفرري مرن املشررركي إيرام إ( أن املسررلهي الررزين كران ازشررهم ال يت رراوز 
 مرعبة املتاي صار ازشهم ياد  ةالفس 

 رتضهل الت،ويه  العصاف  لتبايس وأعزد وصق مائة املسلهي ابصا ر ت ين املرام ي 
 وا عوصق مائة الكفار  لكفر وأبهنم قوم ال يفرهون: ينه قد علم، وال مرتضى معافعهس  
وبإذن  ت أمرخ أز وز أن يكون املراف أمرخ التكلزفهل،  عتبار ما عضه،ه ا ررب مرن ايمرر، كهرا عرردم، ولروز أن يرراف أمررخ  

 رب والوعدس التكوي   عتبار صور  ا 
وااررور يف موقرظ اورا  مرن ضرهري بيغلبروات الواقررظ يف هرزخ اةيرةس وإذن   اناصرر يف كلترا اورالتي امل،سرو ة وال،اسررخةس  

وإمنا صرح  ه ه،ا، فون مرا سرب ، ين غلرا الواانرد للاشرر  أ هرر يف ا رر  للاراف ، أرزالم  ردما أنره نيذن  ، وأمرا غلرا 
سرا بنيرتا عرن قرو  أاسراف املسرلهي، أ،بره علرى أنره نيذن  : لرزالم أنره م ررف يف سرائر ايانروا ، الواانرد االث،ري أررد حي

 ولزلك ذير  روله بو  مظ الصا رينتس 
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بما كان ل،يب أن يكون له أسرى ان  يتخن يف ايرض عريدون عرض الدنزا و  يريد اة ر  و  عبيب انكرزم لروال كترا  
ا أ زمت عزاا عرزمت استت،اف ا تدائهل م،اسا ملا قبله سوام نب   اربه أم ه ر نبوله ع،ه أكران من   سب  ملسكم أزه

 موقاه ه،ا  سبا مواال  نبوله ل،بو  ما قبله أوكلن وضظ اةية ه،ا  توقزق  ا س 
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نبلر  هرزخ اةيرة  ارد قضررزة وامل،اسربة ذكرر  ارض أانكرام اجلهراف وكران أعرررم اهراف مضرى هرو اهراف يروم  رردرس ال اررم   

 أدام أسرى  در مشري  إلزهاس 
وع،د  أن هزا عشريظ مستربر أ رخ   عارا( رأررا  ملسرلهي الرزين انتصرروا  بردر وإكرامرا هلرم علرى ذلرك ال،صرر املبري   

ك مرا رواخ مسرلم وسدا  لتهم ال  كانوا أزها، أ،بل  لبزان ايمر اياردر أزهرا اررى يف نيرلن ايسررى يف وقارة  ردرس وذلر
عن ا ن عبا ، والرتمرز  عرن ا رن مسراوف، مرا رتصررخ أن املسرلهي ملرا أسرروا ايسرارى يروم  ردر وأرزهم صر،افيد املشرركي 
سررل  املشررركون رسررو    صررلى   علزرره وسررلم أن يفررافيهم  ملررا  وعاهرردوا علررى أن ال يارروفوا إ( انر رره أرررا  رسررو    

  مررا عرررون يف هررقالم ايسررارى، قررا  أ ررو  كررر:    نرريب   هررم  ،ررو الاررم والاشررري  أرى أن صررلى   علزرره وسررلم للهسررلهي
ه ز م،هم أدية أتكون ل،ا قو  على الكفار، أاسى   أن يهديهم ل سالم  وقا  عهر: أرى أن متك،،ا أ،ضرا أع،راقهم 

ز مر،هم الفردام كهرا رواخ أ رد عرن ا رن عبرا  أدن هرقالم أئهرة الكفرر وصر،افيدها  أهرو  رسرو    مرا قرا  أ رو  كرر أل ر
 ألنب    بما كان ل،يب أن يكون له أسرىت اةيةس 

وماىن قوله: هو  رسو    ما قا  أ و  كر: أن رسو    أانا وا تار ذلك ينه من الزسر والر ة  ملسلهي إذ كانوا  
 رري  ري أمررين إال ا ترار أيسرر ا مرا ا يكرن إمثراس ورو  أن  يف انااة إ( املا ، وكان رسو    صرلى   علزره وسرلم مرا

ذلك كان رغبة أكترهم وأزه نفظ للهسرلهي، وهرم يف اناارة إ( املرا س وملرا استشرار رسرو    علزره صرلى   علزره وسرلم 
الصرال  والسرالم أررأى أهر مشورعه عاي أنه ا يوح   إلزه  شهلم يف ذلرك، وأن   أوكرر ذلرك إ( ااتهراف رسروله، علزره 

أن يستشري ال،ا  ق را  أاند الررأيي  اتهراف وقرد أصراا االاتهراف، أردهنم قرد أسرلم مر،هم، انز،ترز، سرهزر  رن  زضرام، 
وأسلم من  اد الابا  وغريخ، وقد  فهل على ال،ريب صرلى   علزره وسرلم نيرهلم ا يالهره إال   وهرو إضرهار  اضرهم  ارد 

 ا لرتا  املسلهي من  ادس الراوع إ( قومهم أن يتلهبو 
ورمبا كانوا يضهرون اللحا   فر املشركي من موضظ قريا وياوفون إ( الرتا  أز،رلا انتصار املسرلهي هبيرة كهرا كران  

يرروم أانررد، أ،اررر هررزا اررام قولرره عاررا( بمررا كرران ل،رريب أن يكررون لرره أسرررى انرر  يررتخن يف ايرضتس قررا  ا ررن الاررريب يف 
لسررلهاين عررن علررهل أن اربيررر أعررى رسررو    صررلى   علزرره وسررلم يرروم  رردر أخررريخ  رري أن يررررا الاارضررة: روى عبزررد  ا

ايسررارى أزضرررا أع،رراقهم أو يربلرروا مرر،هم الفرردام ويرتررر مرر،كم يف الاررام املربررر  اررد م، أرررا  رسررو    صررلى   علزرره 
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ا مرر،هم الفرردام ويستشررهد مرر،كم يف الاررام املربررر وسررلم: هررزا اربيررر كررريكم أن عررردموا ايسررارى وعضررر وا أع،رراقهم أو عربلررو 
  اد م، أرالوا:   رسو    أن ز الفدام أ،روى على عدوب ويرتر م،ا يف الاام املربر  اد م، أفالواس 

واملاىن أن ال،يب إذا قاعر أرتاله متهحض لغاية وااند ، ههل نصر الردين وفأرظ عدائره، ولرزس قتالره للهلرك والسرل ان أردذا   
أعباع الدين يف قلة كان قترر ايسررى عرلرزال لاردف أعردام الردين انر  إذا انتشرر الردين وكترر أعباعره صرل  الفردام ل،فرظ كان 

 أعباعه  ملا ، وانتفام  شزة عوف الادو إ( الرو س أهزا واه عرززد هزا اوكم  روله بما كان ل،يبتس 
ا لل،يب صرلى   علزره وسرلم ينره مرا أارر إال مرا أمررخ    ره والكالم مواه للهسلهي الزين أنياروا  لفدام، ولزس مواه 

من مشاور  أصحا ه يف قوله عاا(: بونياورهم يف ايمرت ال سزها على ما رواخ الرتمز  من أن اربير  لرغ إ( ال،ريب صرلى 
دنزا هرم الرزين أنيراروا   علزه وسلم أن كري أصحا ه ويد  لزلك قولره بعريردون عررض الردنزات أردن الرزين أرافوا عررض الر

  لفدام، ولزس لرسو    صلى   علزه وسلم يف ذلك انظس 
 أهاىن بما كان ل،يب أن يكون له أسرىت نفهل اختاذ ايسرى عن استحرا  نيب لزلك الكونس  
مرن  واهلم ابنيبت نكرر  إنيرار  إ( أن هرزا انكرم سرا   يف انرروا اينبزرام يف  ر  إسررائزر، وهرو يف امصرحاح عشررين 

 سفر التت،زةس 
ومتر هزا ال،فهل يف الرر ن قد لهلم مباىن ال،ههل حنوبوما كران لكرم أن عرقذوا رسرو   تس وقرد لرهلم مبارىن أنره ال يصرل ،   

 كها ه،ا، ين هزا الكالم اام متهزدا للاتاا أتاي أن يكون مرافا م،ه ما ال يصل  من انزث الرأ  والسزاسةس 
    
 

 1794صفحة : 
 
هررزا الكررون امل،فررهل  رولرره بمررا كرران ل،رريب أن يكررون لرره أسرررىت هررو  ررراؤهم يف ايسررر، أ   ررراؤهم أرقررام أو  رررام وماررىن   

أعواضهم وهو الفدامس ولزس املراف أنه ال يصل  أن عرظ يف يد ال،يب أسرى، ين أ ز ايسرى من نيقون اورا، وهرو مرن 
ن ال،ريب، أتاري أن املرراف نفرهل أثررخ، وإذا نفرهل أثرر ايسرر صرد  نيقون الغلا، إذا استسلم املراعلون، أال يارر أاند نفزه ع

أباند أمرين: و ا املن علزهم نيصالقهم، أو قتلهم، وال يصل  املن ه،ا ينه ي،ايف الغاية وههل ان  يتخن يف ايرض، أتاي 
كة أهر الا،اف، وقرد أن املرصوف قتر ايسرى اواصلي يف يدخ، أ  أن ذلك ايادر  ه اني ضاق املقم،ي،  ضدا لشو 

 صار انكم هزخ اةية عشرياا لل،يب صلى   علزه وسلم أزهن أيسرهم يف غبواعهس 
وامثخرران الشررد  والغلرررة يف ايذىس يرررا  أثخ،ترره اجلراانررة وأثخ،رره املرررض إذا ثرررر علزرره، وقررد نيرراع إصالقرره علررى نيررد   

مارىن الشرد  والررو س أراملاىن: انر  يرتهكن يف ايرض، اجلراانة على اجلري س وقد  له  ارض املفسررين يف هرزخ اةيرة علرى 
 أ  يتهكن سل انه وأمرخس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقوله بيف ايرضت على هزا ارار علرى انرزررة املارىن مرن الررأزرة، أ  يرتهكن يف الردنزاس و لره يف الكشراف علرى مارىن  
املراعر الرز  لررح قرنره اراانرا  إثخان اجلراانة، أزكون ار  على صريرة التهتزر  تشبزه انا  الرسو  صلى   علزه وسلم

 قوية عتخ،ه، أ  ان  أعدامخ أتصري له الغلبة علزهم يف مارم املواقظ، ويكون قوله بيف ايرضت قري،ة التهتزلزةس 
والكالم عتاا للرزين أنيراروا   تزرار الفردام واملزرر إلزره وغرض ال،ررر عرن اي رز  وربم يف ق رظ فا رر صر،افيد املشرركي،  

م  ضدا لشوكة قومهم أهزا عراز  للهرتضى السزاسهل الارضهل على املرتضى الز     علزه امسالم وهو أدن يف هالكه
التزسررري والرأرر  يف نيررقون املسررلهي  اضررهم مررظ  اررض كهررا قررا  عاررا( بأنيرردام علررى الكفررار ر ررام  زرر،همتس وقررد كرران هررزا 

عرن ايعهرر: أهنرم يف يروم  ردر سربروا إ( الغ،رائم قبرر املسلك السزاسهل  فزا ان  كلنه مما استلثر    ره، ويف الرتمرز ، 
 أن  ر هلم، وهزا قو  غريا أرد ثب  أن ال،يب صلى   علزه وسلم استشارهم، وهو يف الصحز س 

وقرأ اجلههور بأن يكون لهت  تحتزة على أسلوا التزكريس وقرأخ أ و عهرو، وياروا، وأ و اافرر مبت،را  أوقزرة علرى صرزغة  
 ن ضهري قظ التكسري لوز هنزته  تلوير اجلهاعةس التلنزث، ي

وا  اا يف قوله بعريدونت للفري  الزين أنياروا أب ز الفدام وأزه إنيار  إ( أن الرسو  علزه الصال  والسالم غري مااعا  
ا كران ل،ريبت ألرزلك ينه إمنا أ ز  رأ  اجلههورس وقلة بعريدونت إ(   رها واقاة موقظ الالة لل،ههل الز  عضه،ته  يرة بمر

 أصل ، ين الالة مب،بلة اجلهلة املبز،ةس 
وبعرض الدنزات هو املا ، وإمنا مسهل عرضا ين االنتفاع  ه قلزر اللبث، ألنيبه الشهلم الارارض إذ الارروض مررور الشرهلم  

  هس  وعدم مكته ينه يارض للهانيي  دون  زقس واملراف عرض الدنزا احملض وهو أ ز املا  ارف التهتظ
وامراف  ه،را مباررىن احملبرة، أ :  بررون م،راأظ الرردنزا و  حيرا ثررواا اة رر ، وماررىن  برة   إ هررا  بتره ذلررك لل،ررا ، أ   

حيا لكم ثواا اة ر ، أال  أار امراف   زاي اة ر ، واملرصوف نفاها  رري،رة قولره بعريردون عررض الردنزات أهرو انرزف 
 اة ر  املراف  للهقمن ال كالط نفاها ضر وال مشرة، خالف نفظ الدنزاس مضاف ل لاز، ومما حيس،ه أن 

 وإمنا ذكر مظ بالدنزات املضاف وا حيزف: ين يف ذكرخ إنياارا  اروضه وسرعة زوالهس  
 وإمنا أانا   نفظ اة ر : ينه نفظ  الد، وينه أثر ايعها  ال،اأاة للدين او ، وصالح الفرف واجلهاعةس  

    
 

 1795صفحة : 
 
وقد نصا   على نفظ اة ر  أماراي، ههل أماراي أمرخ وهنزه، أكر عرض مرن أعرراض الردنزا لرزس أزره انرظ مرن نفرظ   

اة ر ، أهو غري  بوا ا عاا(، وكر عرض من الدنزا أزه نفرظ مرن اة رر  أفزره  برة مرن   عارا(، وهرزا الفردام الرز  
راي مررا يررد  علرى أن   ال حيبرره، ولررزلك عارري أن عتراا املسررلهي علررى ا تزررارهم إ خ أانبروخ ا يكررن حيررق  رره مرن ايمررا

اني استشارهم الرسو  علزره الصرال  والسرالم إمنرا هرو عتراا علرى نروا  يف نفرو  قهرور اجلرزر، انري خترريوا الفردام أ  
علرى أن انرزررا علرزهم أن ال ي،سروا يف سرائر  أهنم ما راعوا أزره إال  برة املرا  ل،فرظ أنفسرهم أاراعبهم   علرى ذلرك لز،ربههم
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أانرواهلم و رائهرم، االلتفراي إ( نفرظ الرردين ومرا ياروف علزره  لرررو ، أردن أ   كرر قرا  لرسررو    صرلى   علزره وسرلم ع،ررد 
 االستشار  بقومك وأهلك استبرهم لار   أن يتوا علزهم و ز م،هم أدية عرو  قا أصحا كت أ،رر إ( مصلحة في،زة

 من اهتي ولار هزا امللحظ ا يكن ع،د قهور أهر اجلزرس 
ولوز ع،د  أن يكون قوله بعريدون عرض الدنزات مستاهال يف ماىن االستفهام امنكرار ، واملارىن: لالكرم  برون عررض  

نفرس ال،را  مرردما الدنزا أدن   حيا لكم التواا وقو  الدين، ينه لو كان امل،رور إلزه هرو ال،فرظ الردنزو  لكران انفرظ أ
على إسااأهم  ملا ، ألها واا علزهم  ز  نفوسهم يف اجلهافس أاملاىن: يونيك أن عكون انالكم كحا  من ال حيا إال 

 عرض الدنزا،  زيرا هلم من التوغر يف إيتار اورو  الااالةس 
الوصرفي أثررا يف أنره يريرد اة رر ،  وقلة بو  عبيب انكزمت ع ق على قلة بو  يريد اة ر ت ع فرا يرقذن أبن هلرزين 

 أزكون كالتالزر، وهو يفزد أن انظ اة ر  هو اوظ او ، ولزلك يريدخ الابيب اوكزمس 
أوصق بالابيبت يد  علرى االسرتغ،ام عرن االانتزراج، وعلرى الرأارة واملرردر ، ولرزلك ال يلزر   ره إال  برة ايمرور ال،فزسرة،  

م أن يكونوا أعبام كروله يف اةيرة اي ررى بوا الارب  ولرسروله وللهرقم،يت أ،ارر ذلرك  وهزا يومن إ( أن أولزامخ ي،بغهل هل
 كان الالئ  قم أن يرأبوا  ،فوسهم عن التال   سفاسق ايمور وأن ل،حوا إ( ماالزهاس 

 على ما ههل علزهس ووصق اوكزم يرتضهل أنه الااا  مل،اأظ او  على ما ههل علزه، ين اوكهة الالم حبرائ  اينيزام  
وقلرة بلروال كترراا مرن   سرب ت اخل مسررتلنفة اسرتت،اأا  زانزرا ين الكررالم السرا   يرقذن أبن مفررافا  ايسررى أمرر مرهرروا  

 ختشى عواقبه، أزستتري سقاال يف نفوسهم عها يرتقا من ذلك أبز،ه قوله بلوال كتاا من   سب ت اةيةس 
الكتا رة الرر  هرهل التازري والترردير، وقررد نكرر الكتراا ع،كررري نوعزرة وإقرام، أ : لرروال  واملرراف  لكتراا املكتروا، وهررو مرن 

واوف س،ة عشريظ سب  عن  س وذلرك الكتراا هرو عرزر املستشرار وعرزر ااتهرد يف ااتهرافخ إذا أ  رل، أررد استشرارهم 
وال ذلك لكان  رالفتهم ملا حيبه   ااررتام ال،يب صلى   علزه وسلم ألنياروا مبا أزه مصلحة رأوها وأ ز مبا أنياروا  ه ول

 على   يواا أن يسهم عزاا عرزمس 
وهررزخ اةيرررة عرررد  علرررى أن   انكهرررا يف كررر انافثرررة وأنررره نصرررا علرررى انكهررره أمررار  هرررهل فلزرررر ااتهرررد وأن ر تررره مرررن  

 ااتهدين ال أيق  ر يقارس 
 وبيفت للتالزر والازاا لوز أن يكون عزاا اة ر س  
ولروز أن يكرون الارزاا امل،فرهل عررزا  يف الردنزا، أ : لروال قردر مررن   سرب  مرن ل فره  كررم أصررف  ل فره وع،ايتره عررن  

املقم،ي عزا  كان من نيلن أ زهم الفدام أن يسببه هلم ويوقاهم أزهس وهزا الازاا عزاا فنزو  ين عرزاا اة رر  ال 
شرع ما حيرم علزهم أ ز الفدام، كزق وقد  ريوا أزه ملا استشريوا، وهو يرتعا إال على رالفة نيرع سا  ، وا يسب  من ال

أيضا عزاا من نيلنه أن لرخ عهلهم ار ايسباا ملسببا ا، ولرزس عرزاا غضرا مرن   ين ذلرك ال يرتعرا إال علرى 
مرن الرترر وايسررر  مارا  عرزهرةس أراملراف  لارزاا أن أولترك ايسررى الرزين أررافوهم كرانوا صر،افيد املشرركي وقرد ختلصروا

حيهلون يف صدورهم ان،را أكان من ماتاف أمتاهلم يف متر ذلك أن يساوا يف قومهم إ( أ رز بر قرتالهم واسررتفاف أمرواهلم 
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ألو أالوا لكان  فائر  عرزهة على املسرلهي، ولكرن   سرلم املسرلهي مرن ذلرك أصررف املشرركي عرن  برة أ رز الترلر، 
 ف  قتا  املسلهي، أزلك الصرف هو من الكتاا الز  سب  ع،د   عاا(س وأهلاهم مبا نيغلهم عن مااو 

    
 

 1796صفحة : 
 
وقد انصر من هزخ اةية  زير املسلهي من الاروف  للفردام يف مترر هرزخ اوالرة، و رزلك كانر  عشررياا للهسرتربر كهرا   

 ذكربخ  نفاس 
ور رانزمت الفام عقذن  تفريظ هزا الكرالم علرى مرا قبلرهس ويف هرزا التفريرظ بأكلوا مما غ،هتم انالال صزبا واعروا   إن   غف 

 واهانس 
أاند ا الز  ارى علزه كالم املفسرين أنره عفريرظ علرى قولره بلروال كتراا مرن   سرب ت اخلسس أ  لروال مرا سرب  مرن انرر  

  الفردامس وقرد رو  أنره ملرا نرب  قولره الغ،ائم لكم ملسكم عزاا عرزم، وإذ قد سرب  اورر أرال عبارة علرزكم يف االنتفراع مبرا
عاا( بما كان ل،يب أن يكون له أسرىت اةيةس أمسكوا عن االنتفاع مبا  الفدام، أ،ب  قوله عاا( بأكلروا ممرا غ،هرتم انرالال 
صزبات وعلى هرزا الواره قرد مسرهل مرا  الفردام غ،زهرة عسرهزة  السرم اللغرو  فون االسرم الشررعهل ين الغ،زهرة يف اصر الح 

 رع ههل ما اأتكه املسلهون من ما  الادو  ملاف علزهمس الش
والواه التاين يرهر ي أن التفريظ بنين على التحزير من الاوف إ( متر ذلك يف املسرتربر وأن املارىن أراكتفوا مبرا عغ،هونره  

ي،بغررهل صرررأه عررن ما،رراخ وال عفررافوا ايسرررى إ( أن عتخ،رروا يف ايرضس وهررزا هررو امل،اسررا مصررال  اسررم الغ،زهررة ه،ررا إذ ال 
 الشرعهلس 

وملا عضهن قوله بلوال كتاا من   سب ت امت،اب علزهم أبنره صررف عر،هم أب  الاردو، أررع علرى االمت،ران امذن هلرم أبن  
ي،تفاوا مبا  الفدام يف مصاوهم، ويتوساوا  ه يف نفرا م، فون نكد وال غصة، أدهنم استغ،وا  ه مظ ايمرن مرن ضرر الاردو 

 س أتلك ناهة ا يشبها أذىس  فضر  
وعرب عن االنتفاع اهل م  يكر: ين ايكر أقوى كزفزاي االنتفاع  لشهلمس أدن اةكر ير،ام  لرزاذ  املرلكو  و ردأظ أا  

 اجلوع عن نفسه وفأظ ايا لزاذ  ويكسبه ايكر قو  وصحة والصحة مظ الرو  لزاذ  أيضاس 
ة وال حيهر على ام انرة ه،را: ين إ انرة املغراه مرررر  مرن قبرر يروم  ردر، ولزكرون قولره وايمر يف بكلوات مستاهر يف امل، 

 بانالالت اناال موئسة ال مقكد  ملاىن ام انةس 
 وبغ،هتمت مباىن أافيتم ين الفدام عوض عن ايسرى وايسرى من املغاهس  
 وال زا: ال،فزس يف نوعه، أ  انالال من  ري اوال س  
 مر  لتروى: ين التروى نيكر   على ما أنام من فأظ الازاا ع،همس وذير ذلك  ي 
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وقلة بإن   غفور رانرزمت عالزرر ل،مرر  لترروى، وع،بزره علرى أن الترروى نيركر علرى ال،اهرة، أحررف التلكزرد لالهتهرام،  
 وهو مغن غ،ام أام التفريظ كرو   شار:          

 ذكرخ غري مر س إن ذال ال، اح يف التبكري وقد عردم   
وهزخ الرضزة إاندى قضا  اام أزها الرر ن مقيدا لرأ  عهر  ن ا  ااس أرد روى مسلم عرن عهرر، قرا   واأرر  ريب  

 يف ثالث: يف مرام إ راهزم، ويف او اا، ويف أسارى  در  س 
ا أ ررز مرر،كم ويغفررر لكررم و  ب  أيهررا ال،رريب قررر ملررن يف أيررديكم مررن ايسرررى إن يالررم   يف قلررو كم  ررريا يررقعكم  ررريا ممرر 

غفررور رانررزمت اسررتت،اف ا ترردائهل، وهررو إقبررا  علررى   رراا ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم  شررهلم يتالرر  حبررا  سرررائر  ارررض 
ايسرى،  اد أن كان ا  اا متالرا  لتحريض على الرتا  وما يتباه، وقد كان الابا  يف قلة ايسرى وكران  هرر م،ره 

واه إ(  در، وكرزلك كران عرزرر  رن أيب صالرا  رن عبرد امل لرا، ونوأرر  رن اورارث ا رن عبرد مزر إ( امسالمس قبر  ر 
امل لا، وقد أدى الابا  نفسه وأدى ا   أ ويه: عرزال ونوأالس وقا  لل،يب صلى   علزه وسلم عركت  أعكفق قريشاس 

 قزر هلم هزا الرو  قبر أن يفارقوهمس أ،بل  هزخ اةية يف ذلك، وههل عرغزا هلم يف امسالم يف املستربر، ولزلك 
أهاررىن بمرررن يف أيرررديكمت مرررن يف ملكرررتكم ووبقكرررم، أاييرررد  مسرررتاار  للهلررركس وقاهرررا  عتبرررار عررردف املرررالكيس وكررران  

 ايسرى مشركي، أدهنم ما أافوا أنفسهم إال لرصد الراوع إ( أهر الشرلس 
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ابم علزه، أ : أدذا  م،تم  اد هرزا الفردام يرقعكم    رريا ممرا أ رز مر،كمس ولرزس إيترام ا رري واملراف   ري  بة اميان وال  

على جمرف  بة اميان واملزر إلزه، كها أ رب الابا  عن نفسه،  ر املرراف  ره مرا يرتعرا علرى علرك احملبرة مرن امسرالم  رري،رة 
بم  ميان: ين ذلك ا يدعوخ وال عرأوا  ه، قا  ا ن وهرا قوله بويغفر لكمت، وكزلك لزس ا ري الز  يف قلوقم هو اجل

 عن مالك: كان أسرى  در مشركي أفافوا ورااوا ولو كانوا مسلهي يقامواس 
وبمررا أ ررزت هررو مررا  الفرردام، وا ررري م،رره هررو ايوأررر مررن املررا  أبن يزسررر هلررم أسررباا الترررو   لا ررام مررن أمرروا  الغ،ررائم   

  صلى   علزه وسلم الابا   ارد إسرالمه مرن يفم البحررينس وإمنرا  ل،را ا رري علرى ايأضرر  وغريهاس أرد أع ى رسو 
مررن املررا  ين ذلررك هررو ايصررر يف التفضررزر  رري نيررزتي أن يكررون عفضررزال يف  صررائو ال،رروع، وينرره ع ررق علزرره قولرره 

 إال للهقمنس  بويغفر لكمت وذلك هو  ري اة ر  املرتعا على اميان ين املغفر  ال  صر
والتزيزر  روله بو  غفور رانزمت ل يام إ( عرم مغفرعه ال  يغفر هلرم، يهنرا مغفرر  نيرديد الغفرران رانرزم  ابرافخ، أهترا   

 املبالغة وهو غفور املرتضهل قو  املغفر  وكتر ا، مستاهر أزهها  عتبار كتر  املخاصبي وعرم املغفر  لكر وااند م،همس 
بمن ايسرىت  فت  اهلهب  ورام  اد السي متر أسرى ايو(، وقرأهرا أ رو عهررو، وأ رو اافرر  مرن ايسرارى  وقرأ اجلههور  

  ضم اهلهب  وألق  اد السي ورامخ أوروف ا يف هزخ اةية عف،نس 
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ن يف أيرديكم بوإن يريدوا  زانتك أرد  انوا   من قبر ألمكن م،هم و  علزم انكزمت الضهري يف بيريدوات عائرد إ( مر 
من ايسرىس وهزا كالم  اصا  ه   رسوله صلى   علزه وسلم اصهت،اب ل،فسه، ولزبلرغ مضرهونه إ( ايسررى، لزالهروا 
أهنم ال يغلبون   ورسولهس وأزه عررير لله،ة على املسلهي الر  أأافهرا قولره بأكلروا ممرا غ،هرتم انرالال صزبرات، أكهرر ذلرك 

تة وال هلنة أبن ضرهن هلرم، إن  راهنم ايسررى  ارد راروعهم إ( قرومهم ونكتروا عهردهم وعرافوا إ( امذن والت ززا  لته،
الرتا ، أبن   يكن املسلهي م،هم مر  أ رى، كها أمك،هم م،هم يف هزخ املرر ، أ : أن ي،رووا مرن الاهرد  اردم الاروف إ( 

يضررركم ذلررك ين   ي،صررركم علررزهم بين مررر س وا زانررة  الغرربو  زانتررك، وإمنررا وعرردوا  ررزلك لز، رروا مررن الرتررر والررر ، أررال
 نرض الاهد وما يف ماىن الاهد كايمانةس 

أالاهد، الز  أع وخ، هو الاهد أبن ال ياوفوا إ( قتا  املسلهي، وهزخ عاف  ماروأة يف أسرى اورا إذا أصلروهم أهن  
 ايسرى من كون الاهد ويراظ إ( قتا  من أصلروخس 

هم  ، ال  ذكري يف اةية، لوز أن يراف قا الشرل أدنه  زانة للاهد الف ر  الرز  أ رزخ   علرى  ر   فم أزهرا و زانت 
انكاخ  روله بوإذ أ ز ر ك من  ر   فم مرن  هرورهم ذر  رمت اةيرة أردن ذلرك اسرترر يف الف رر ، ومرا مرن نفرس إال وهرهل 

 ع الكربام من أهر الشرل كها عردمس عشار  ه، ولك،ها عغالبها ضالالي الاافاي واعبا 
وأن يراف قا الاهد ااهر احملكهل يف قوله بفعوا   رقها لتن  عزت،ا صاوا لتكونن من الشاكرين ألها  ات ا صراوا اارال  

 له نيركا أزها  ات اتس 
امسرالم مرن عصرديره إذا ارامهم  ولوز أن يراف  لاهد ما نكتوا من التبامهم لل،يب صلى   علزره وسرلم انري فعراهم إ( 

  بز،ة، ألها  داهم  لرر ن كفروا  ه وكا رواس 
واواا الشرط  زوف ف  علزه قوله بأرد  انوا   مرن قبرر أرلمكن مر،همتس وعررديرخ: أرال عضررل  زرانتهم، أو ال  رتم  

 قا، أدهنم إن أالوا أعافهم   إ( يدل كها أمك،ك م،هم من قبرس 
ن م،همت سك  مارم التفاسري وكتا اللغة عن عبزي انرزرة هزا الرتكزا و زان انيتراقه وأا  ه  اضهم إملاما قوله بألمك 

 فزفا أبن أسروا أمكن أبقدر أهرر هرو مشرت  مرن املكران أو مرن اممكران مبارىن االسرت اعة أو مرن املكانرة مبارىن الرفررس 
ويف املصرباح  مك،تره مرن الشرهلم متكز،را وأمك،تره االر  لره علزره ووقظ يف ايسا   أمك،  ايمر ما،اخ أمك،  من نفسه  

 قدر   س 
والز  أأههه من عصاريق كالمهم أن هزا الفار مشت  من املكان وأن اهلهب  أزه لل ار وأن ما  أمك،ه من كزا اار  

 لكائن أزهس له م،ه مكاب أ  مررا وأن املكان جماز أو ك،اية عن كونه يف عصرأه كها يكون املكان جماال ل
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وبمرنت الر  يتارردى قرا أاررر أمكرن اعصررالزة مترر الرر  يف قروهلم: لسر  م،ررك ولسر  مرر س أرولره عاررا( بأرلمكن مرر،همت   
 انزف مفاوله لداللة السزا  علزه، أ  أمك،ك م،هم يوم  در، أ  ا ي،فلتوا م،كس 

 ل كم علزهمس واملاىن أنه أاتكم قم إ(  در على غري عرقا م،كم أس 
 بو  علزم انكزمت عزيزر، أ  علزم مبا يف قلوقم انكزم يف مااملتهم على انسا ما يالم م،همس  
بإن الزين أم،وا وهااروا واهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبزر   والزين أووا ونصروا أولترك  اضرهم أولزرام  ارض والرزين   

  يهرااروا وإن است،صرروكم يف الردين أالرزكم ال،صرر إال علرى قروم  زر،كم أم،وا وا يهااروا ما لكم من ولزتهم من نيهلم انر
و زر،هم مزتررا  و  مبررا عاهلرون  صررريت هررزخ اة ي اسررتت،اف ا تردائهل ل عررالم أبانكررام مرواال  املسررلهي للهسررلهي الررزين 

ا انري أسرر  بردر أنره مسرلم هااروا والزين ا يهااروا وعدم مرواال م للرزين كفرروا، نشرل عرن قرو  الابرا   رن عبرد امل لر
وأن املشركي أكرهوخ على ا روج إ(  در، ولار  اض ايسرى غريخ قد قا  ذلك وكرانوا صرافقي، ألارر  ارض املسرلهي 
ع فوا علزهم و ،روهم أولزرام هلرم، أرل رب   املسرلهي وغرريهم حبكرم مرن  مرن واسرتهر علرى البررام  ردار الشررلس قرا  ا رن 

ية وما  ادها عبزي م،از  املهاارين واينصار واملقم،ي الزين ا يهرااروا والكفرار، واملهراارين  ارد ع زة:  مرصد هزخ اة
 اوديبزة وذكر نسا  اضهم عن  اض  س 

وعارضر  اةيرة إ( مراعررا الرزين أسرلهوا أا ترردأي  بزران أرريري ا رردي أانكرامهم يف الواليرة واملقاسررا  انر  صراروا مب،بلررة  
هررم أريررررا املهرراارين واينصررار الررزين امتررازوا  تليزرررد الرردينس أاملهرراارون امتررازوا  لسررب  إ( امسرررالم  أريرر  واانررد وهررقالم

وعكبردوا مفارقرة الروصنس واينصرار امترازوا نييرروائهم، ومب هروع الاهلري انصرر إ هرار الررربام  مرن الشررل وأهلره وقرد انيرررتل 
أبهنرم هرااروا وا رتو اينصرار أبهنرم  ووا ونصرروا، وكران أضرر الفريران يف أهنرم  م،روا وأهنرم ااهردوا، وا رتو املهراارون 

 املهاارين أقوى يهنم أضلوا امسالم على وص،هم وأهلزهم، و فر إلزه أكترهم، أكانوا قدو  ومتاال صاوا لل،ا س 
 واملهاار  ه ر البالف، أ  ا روج م،ها وعركها قا  عبد   ن ال بزا:           
مهااررر                        كوأررة اجل،رد غالرر  وفهرا غررو  وأصرر اهل ررر  الررتل وانيررت  م،ره صررزغة إن الر  ضرر    زتررا   

املفاعلة  صو  عرل الدار والروم، ين الغالا ع،دهم كان أهنم يرتكون قومهم ويرتكهم قومهم إذ ال يفار  أاند قومه إال 
 لسوم ماانير  ع،شل  ز،ه و ز،همس 

انوا  املخالفي لرومهم يف الدين أرد هاار إ راهزم علزه السرالم  وقرا  إين ذاهرا إ( ريب وقد كان  اهل ر  من أنيهر أ 
سررزهدين  س وهرراار لرروط علزرره السررالم  وقررا  إين مهرراار إ( ريب إنرره هررو الابيررب اوكررزم  ، وهرراار موسررى علزرره السررالم 

ق إ( املدي،رة يتررا، وملرا اسرترر املسرلهون  رومه، وهاار  هد صرلى   علزره وسرلم وهراار املسرلهون نيذنره إ( اوبشرة، 
من أهر مكة  ملدي،ة غلا علزهم وصق املهراارين وأصربح  اهل رر  صرفة مردح يف الردين، ولرزلك قرا  ال،ريب صرلى   
علزه وسلم يف مرام التفضزر  لوال اهل ر  لك،  امرأ من اينصار  وقرا  ل،عررايب  وحيرك إن نيرلهنا نيرديد وقرا  ال ه رر  

 فت   س  اد ال
 واميوام عردم ع،د قوله عاا( بأآواكم وأيدكم  ،صرخت يف هزخ السور س  
 وال،صر عردم ع،د قوله عاا( بواعروا يوما ال جتب  نفس عن نفس نيزتا إ( قوله وال هم ي،صرونت يف سور  البرر س  
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  علزه وسرلم واملسرلهي أبهنرم حيهروهنم  واملراف  ل،صر يف قوله بونصروات ال،صر اواصر قبر اجلهاف وهو نصر ال،يب صلى 
 مبا حيهون  ه أهلهم، ولزلك غلا على ايو  وا برج وصق اينصارس 

واسم امنيار  يف قوله بأولتك  اضهم أولزام  اضت مأاف  االهتهام  تهززبهم ل، بار ع،هم، وللتاريض  لتارزم لشلهنم،  
 ر  اي رىس ولزلك ا يقي مبتله يف اي بار عن أانوا  الف
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وملررا أصلرر    الواليررة  زرر،هم اانتهررر  لهررا علررى أقصررى ماانزهررا، وإن كرران مورفهررا يف  صررو  واليررة ال،صررر أرردن ذلررك    

كرروروف الاررام علررى سرربا  ررا  قررا  ا ررن عبررا :  أولتررك  اضررهم أولزررام  اررض  يارر  يف املرررياث ااررر  رري املهررراارين 
انرررر  أنررررب    قولرررره بوأولرررروا االرانررررام  اضررررهم أو(  ررررباض يف كترررراا  ت أ  يف املرررررياث  واينصررررار فون ذو  ايرانررررام،

أ،سختها وسزله الكرالم علرى ذلركس أحهلهرا ا رن عبرا  علرى مرا يشرهر املررياث، أررا : كرانوا يتوارثرون  هل رر  وكران ال 
 اضرهم أو(  رباضتس وهرزا قرو  جماهرد  يرث من  من وا يهاار الز   من وهاار أ،سخ   ذلك  روله بوأولوا ايرانرام

وعكرمة وقتاف  واوسنس ورو  عن عهرر  رن ا  راا وا رن مسراوف وهرو قرو  أيب ان،زفرة وأ رد، وقرا  كترري مرن املفسررين 
هررزخ الواليررة هررهل يف املررواال  واملررقازر  واملااونررة فون املرررياث اعترردافا أبهنررا  اصررة قررزا الغرررض وهررو قررو  مالررك  ررن أنررس 

 والشاأاهلس 
ورو  عرررن أيب  كرررر الصررردي  وزيرررد  رررن ب ررر  وا رررن عهرررر وأهرررر املدي،رررةس وال عشرررهر هرررزخ اةيرررة املرررقم،ي غرررري املهررراارين  

واينصرارس قررا  ا رن عبررا : كران املهرراار ال يترو( ايعرررايب وال يرثرره  وهرو مررقمن  وال يررث ايعرررايب املهراار أ  ولررو كرران 
 عاصباس 

وا مررا لكررم مررن واليررتهم مررن نيررهلمت اررام علررى أسررلوا عرسررزم الفررر  أا ررق كهررا وقولرره عاررا( بوالررزين  م،رروا وا يهرراار  
ع ف  اجلهرر  اردخ ومرظ ذلرك قرد اارر عكهلرة وكرم الفرقرة املرزكور  قبلره أصرار لره اعتبراران وقرد وقرظ يف املصرحق مرظ 

 اجلهلة ال  قبله،  ية وااند  هنايتها قوله عاا( بو  مبا عاهلون  صريتس 
  اميان  ا واندخ يرا له وصق الشرل وأن وصق اهل ر  يرا له وصق املكث  دار الشرل، ألها أدن وصق اميان أ 

 ري أو  اةيررة مررا يصررحاا الوصررفي: اميرران واهل ررر ، مررن الفضرر ومررا  زرر،هم مررن الواليررة انترلرر  إ(  زرران انررا  الفريرر  
ين ا يهااروا ألثبت  هلم وصرق اميران وأمرري الز  يرا ر أصحاا الوصفي وهو أري  بلث، أبز،  انكم املقم،ي الز

املهاارين واينصار  لتربئهل من واليتهم ان  يهااروا، أال يتب   ز،هم و ي أولتك انكم التروراث وال ال،صرر إال إذا صلبروا 
 ال،صر على قوم أت،وهم يف في،همس 

زين كفرروا، فلزرر علرى أهنرم ماترربون مسرلهي ويف نفهل والية املهراارين واينصرار هلرم، مرظ السركوي عرن كروهنم أولزرام للر 
 ولكن   أمر مبراصاتهم ان  يهااروا لزكون ذلك  عتا هلم على اهل ر س 
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بوالواليةت  فت  الواو يف املشرهور وكرزلك قرأهرا قهرور الرررام، وهرهل اسرم ملصردر عروالخ، وقرأهرا  رب  وانردخ  كسرر الرواوس  
ية ال   كسر الواو يف السرل ان يار  يف وال ي اوكرم واممرار س وقرا  الباراج: قا  أ و علهل: الفت  أاوف ه،ا، ين الوال

قررد لرروز أزهررا الكسررر ين يف عرروي  اررض الررروم  اضررا ا،سررا مررن الصرر،اعة كالرصررار  وا زاصررة، وعبارره يف الكشرراف وأراف 
لفرت  والكسرر واهران متسراو ن إ  ا  قو  أيب علهل الفارسرهل أن الفرت  ه،را أاروفس ومرا قالره أ رو علرهل الفارسرهل  صرر، وا

 متر الداللة  فت  الدا  وكسرهاس 
والررأزررة الرر  فلرر  علزهررا بيفت مررن قولرره عاررا( بوإن است،صررروكم يف الرردينت  رأزررة جمازيررة، عررقو  إ( ماررىن التالزررر، أ :  

يرن الشررل وارا نصررهم صلبوا ان ع،صروهم يار الدين، أ  لرف الفت،ة ع،هم يف في،هم إذ اناو  املشركون إرااعهم إ( ف
ين نصرهم للدين لزس من الوالية هلم  ر هو من الوالية للدين ونصررخ وذلرك واارا علرزهم سروام است،صررهم ال،را  أم ا 

 يست،صروهم إذا عوأر فاعهل الرتا ، أ ار   است،صار املسلهي الزين ا يهااروا من قلة فواعهل اجلهافس 
  : أوااا علزكم نصرهم، وقدم ا رب وهوبعلزكمت لالهتهام  هس وبعلزكم ال،صرت من صزغ الواوا، أ 
 وبأ ت يف بال،صرت للاهد الزكر  ين باست،صروكمت يد  على صلا نصر واملاىن: أالزكم نصرهمس  

    
 

 1800صفحة : 
 
م ووارره ذلررك أن واالسررتت،ام يف قولرره بإال علررى قرروم  زرر،كم و زرر،هم مزتررا ت اسررتت،ام مررن متالرر  ال،صررر وهررو امل،صررور علررزه  

املزتررا  يرتضررهل عرردم قترراهلم إال إذا نكترروا عهرردهم مررظ املسررلهي، وعهرردهم مررظ املسررلهي ال يتالرر  إال  ملسررلهي املتهزرربين 
ةهاعة ووصن وااند، وهم يومتز املهاارون واينصار، ألما املسلهون الزين أسلهوا وا يهااروا من فار الشرل أال يتحهر 

يرد لون أزهرا ارروخ ينفسرهم مرن عرداواي وإانرن يهنرم ا يصردروا عرن رأ  قاعرة املسرلهي، أهرا املسلهون عباا م، وال 
ي،شل  ي الكفار املااهدين للهسلهي و ي املسرلهي البراقي يف فار الكفرر ال يارد نكترا مرن الكفرار لاهرد املسرلهي، ين 

يرران ال ي لررظ علزرره إال مباانيررر ، وهررقالم  رراهر مررن عررزرهم أن يرولرروا: ال نالررم انرري عاهرردبكم أن هررقالم مرر،كم، ين ام
 اناهلم مظ املشركي يساك،وهنم ويااملوهنمس 

وقولره بو  مبرا عاهلرون  صرريت  رزير للهسرلهي لرتال حيهلهررم الا رق علرى املسرلهي علرى أن يرراعلوا قومرا  زر،هم و زرر،هم  
 مزتا س 

 ضه إال أمر صري  يف رالفتهس ويف هزا التحزير ع،ويه  شلن الوأام  لاهد وأنه ال ي،ف 
بوالزين كفروا  اضهم أولزام  اض إال عفالوخ عكن أت،ة يف ايرض وأساف كبريت هزا  زان وكرم الرسرم املرا رر لرولره بإن  

الزين  م،وا وهااروات وما ع ق علزهس والواو للترسزم وام برار عر،هم أبن  اضرهم أولزرام  ارض  ررب مسرتاهر يف مدلولره 
هرو أهنرم لزسروا أبولزرام للهسرلهي ين ام برار عرن واليرة  اضرهم  اضرا لرزس صررحية ممرا يهرم املسرلهي لروال أن الك،ائهل: و 

الرصررد ال،هررهل عررن مررواال  املسررلهي إ هررم، و رري،ررة قولرره بإال عفالرروخ عكررن أت،ررة يف ايرض وأسرراف كبررريت أ : إن ال عفالرروا 
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لرره ب اضررهم أولزررام  اررضت  تلويررر: املررزكور، لرهررور أن لررزس املررراف ق ررظ الواليررة ماهررم، أضررهري عفالرروخ عائررد ا( مررا يف قو 
عكلزررق املسررلهي أبن ي،فررزوا واليررة الررزين كفررروا  اضررهم  اضررا، لرروال أن املرصرروف الزم ذلررك وهررو عرردم مررواال  املسررلهي 

 إ همس 
 عكفرر ومرن قولره والفت،رة أنيرد والفت،ة ا تال  أانوا  ال،ا ، وقد مضى الرو  أزها ع،د قوله بان  يروال إمنا حنن أت،رة أرال 

 من الرترت يف سور  البرر ، وقد عردم الرو  أزها  نفا يف هزخ السور س 
والفت،ة  صر من رال ة املسلهي مظ املشركي، ين ال،را  كرانوا قررييب عهرد  مسرالم، وكانر  هلرم مرظ املشرركي أواصرر  

أسرلم مترريا و،رر  املشرركي علزره، أرردذا ا ي،ر رظ املسرلهون عررن  قرا رة ووالم ومروف  ومصراهر  ورال ررة، وقرد كران إسررالم مرن
مواال  املشركي كشى على ضافام ال،فو  من املسلهي أن جتزقم علك ايواصر وعفتر،هم قرو  املشرركي وعرب م، ويررزف 

نفوسرهم عرن عرزكر قا الشز ان يف نفوسهم، أزح،وا إ( املشركي وياوفوا إ( الكفرس أكان إلاا مراصاتهم لرصد ق رظ 
علرررك الصرررالي، وإنسرررائهم علرررك ايانررروا ، حبزرررث ال يشررراهدون إال انرررا  قاعرررة املسرررلهي، وال يشرررتغلوا إال مبرررا يرويهرررا، 
ولزكونوا يف مباولتهم أمور امسالم عن عفرغ    من  سر أو عا ق على املشرركي، أردن الوسرائر قرد يسرر   اضرها إ( 

 ( وسائر املواأرة يف الرأ  ألزا كان هزا انسها لوسائر الفت،ةس  اض أتفضهل وسائر الرأأة والررا ة إ
 والتاريق يف بايرضت للاهد واملراف أرض املسلهيس  
 بوالفسافت ضد الصالح، وقد مضى ع،د قوله عاا( بقالوا أجتار أزها من يفسد أزهات يف سور  البرر س  
يد الرررو  مررن نوعرره متررر قولرره عاررا( بكررربي كلهررة خترررج مررن بوالكبررريت انرزرترره الارررزم اجلسررمس وهررو ه،ررا مسررتاار للشررد 

 أأواههمتس 
واملررراف  لفسرراف ه،ررا: ضررد صررالح ااتهرراع الكلهررة، أرردن املسررلهي إذا ا يرهررروا يرردا واانررد  علررى أهررر الكفررر ا عرهررر  

ضررهم  اضررا نيرروكتهم، وينرره قررد حيرردث  زرر،هم اال ررتالف مررن ارررام ا ررتالأهم يف مررردار مواصررلتهم للهشررركي، ويرمررهل  ا
 لكفر أو ال،فا ، وذلك يفضهل إ( عفر  قاعتهم، وهزا أساف كبري، وين املرصروف إلراف اجلامارة امسرالمزة وإمنرا يرهرر  
كهاهلرا  لتفراف أهلهرا التفاأررا واانردا، وجت،را مرا يضررافها، أردذا ا يررظ ذلرك ضرراق نيرلن اراماتهم يف املررأى ويف الرررو س 

 وذلك أساف كبريس 
 وهااروا واهدوا يف سبزر   والزين أووا ونصروا أولتك هم املقم،ون انرا هلم مغفر  ورز  كرميت    بوالزين أم،وا 
 

 1801صفحة : 
 
اي هر أن هزخ قلة مارتضة  ي قلرة بوالرزين كفرروا  اضرهم أولزرام  ارضت، وقلرة بوالرزين  م،روا مرن  ارد وهرااروات:   

واينصار، و زان ابائهم وثواقم،  اد  زان أانكام والية  اضهم لباض  روله بإن  اةية، والواو اعرتاضزة للت،ويه  ملهاارين
الرزين  م،روا وهرااروا وااهرردوا أبمرواهلم وأنفسرهم يف سربزر   إ( قولرره أولترك  اضرهم أولزرام  اررضت ألزسر  هرزخ عكريررر 
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،رام علرزهم والشرهاف  هلرم  صرد  اميران ل،و(، وإن عشاق  ألفا ها: أايو( لبزان والية  اضهم لباض، وهرزخ وارف  للت
 مظ وعدهم  جلبامس 

واررهلم  سررم امنيررار  يف قولرره بأولتررك هررم املقم،ررونت ملتررر الغرررض الررز  اررهلم  رره يالرره يف قولرره بأولتررك  اضررهم أولزررام  
  اضت كها عردمس 

مرزد  ورا  يف قولره بانرراتس وهزخ الصزغة صزغة قصر، أ  قصر اميان علزهم فون غريهم ممن ا يهااروا، والرصر ه،ا  
أروله بانرات انا  من باملقم،ونت وهو مصدر اار مرن صرفتهم، أراملاىن: أهنرم انراقون، أ   رررون ميراهنم أبن عضردوخ 
 هل رر  مرن فار الكفررر، ولرزس اور  ه،ررا مبارىن املرا رر للباصررر، انر  يكرون إيرران غرريهم ممرن ا يهررااروا  صرال، ين قري،ررة 

 ،وا وا يهااروات ماناة من ذلك، إذ قد أثب  هلم اميان ونفهل ع،هم استحرا  والية املقم،يس قوله بوالزين  م
 والرز  الكرمي هو الز  ال كالط ال،فظ  ه ضر وال نكد، أهو نفظ  ض ال كدر أزهس  
ين  م،روا وا يهررااروا بوالرزين أم،روا مرن  اررد وهرااروا واهردوا ماكررم ألولترك مر،كمت  اررد أن م،رظ   واليرة املسررلهي للرز 

 لصراانة، ا تدام ونفهل عن الزين ا يهااروا  رز  اميان، وكان ذلك متريا يف نفو  الساماي أن يتساملوا هرر يولترك 
متكررن مررن عررردارل أمرررهم  رررأا هرررزخ التلهررة عرر،هم، أفرررت     ا الترردارل قررزخ اةيرررةس بوالررزين  م،رروا مرررن  اررد وهرررااروا 

 م،كمتس  وااهدوا ماكم ألولتك
أكانرر  هررزخ اةيررة  زرراب، وكرران مرتضررى الررراهر أن عكررون مفصررولة غررري ما وأررة، ولكررن عررد  عررن الفصررر إ( الا ررق  

 عغلزبا ملرام الترسزم الز  استوعبته هزخ اة يس 
وف ررو  الفررام علررى ا رررب وهررو بألولتررك مرر،كمت لتضررهي املوصررو  ماررىن الشرررط مررن اهررة أنرره اررام كرراجلواا عررن سررقا   

ئر، أكلنه قزر: وأما الزين  م،وا من  اد وهااروا اخل، أ : مهها يكن من انا  الزين  م،وا وا يهااروا، ومن انرا  السا
الزين  م،وا وهااروا والزين  ووا ونصروا، فبالزين  م،وا من  اد وهرااروا وااهردوا ماكرم ألولترك مر،كمت و رزلك صرار 

ت ين قولره بمرن  اردت قري،رة علرى أن املرراف: إذا انصرر مر،هم مرا ا يكرن أار ب م،وات متهزدا ملا  ادخ من بهرااروا وااهردوا
اناصال يف وق  نبو  اة ي السا رة، لزكون أصحاا هزخ الصلة قسها مغايرا ل،قسام السا رةس ألزس املاىن أهنم  م،وا 

انكرم االعترداف نييراهنم، أردن من  اد نبو  هزخ اةية، ين الزين ا يكونوا مرقم،ي ق يقم،رون مرن  ارد ال اناارة إ(  زران 
مررن املالرروم أن امسررالم لررا مررا قبلرره، وإمنررا املرصرروف:  زرران أهنررم إن عررداركوا أمرررهم أبن هررااروا قبلرروا وصرراروا مررن املررقم،ي 
املهاارين، أزتاي أن املضاف إلزه احملزوف الز  يشري إلزه  ،ام ب ادت على الضم أن عرديرخ: من  اد ما قل،راخ يف اة ي 

ا رة، وإال صررار هررزا الكررالم إعرراف  لررباض مررا عررردم، و ررزلك عسرررط االانتهرراالي الرر  عرررفف أزهررا  اررض املفسرررين يف السرر
 عردير ما أضزق إلزه ب ادتس 

ويف قولره بماكرمت إيررزان أبهنرم فون املخرراصبي الرزين ا يسرترروا  رردار الكفرر  اررد أن هراار م،هرا املقم،ررون وأهنرم أرصرروا يف  
 اجلهاف مد س 

 عزان  سم امنيار  للزين  م،وا من  اد وهااروا، فون الضهري، لالعت،ام   رب ومتززبهم  زلك اوكمس وام 
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وبمنت يف قوله بم،كمت عبازضزة، وياتررب الضرهري ااررور مبرن، قاعرة املهراارين أ  أررد صراروا مر،كم، أ  مرن قراعتكم  
 و زلك يالم أن واليتهم للهسلهيس 

هم أو(  باض يف كتا   إن    كر نيهلم علزمت قرا  قهرور املفسررين قولره بألولترك مر،كمت أ  بوأولوا ايرانام  اض 
متلكم يف ال،صر واملواال  قا  مالك: إن اةية لزس  يف املواريث وقا  أ و  كر  رن الارريب: قولره بألولترك مر،كمت يار  يف 

يف أن املهرراار يرررث اينصررار  والاكررس، وهررو قولرره أرقررةس  املررواال  واملرررياث علررى ا ررتالف ايقرروا ، أ  ا ررتالف الرررائلي
 وقالوا: إهنا نسخ   ية املواريثس 

    
 

 1802صفحة : 
 
ع ق قلة على قلة أال يرتضهل ا افا  ي املا وأة واملا وف علزهرا ولكرن وقروع هرزخ اةيرة نيثرر التراسرزم يرقذن أبن   

 مظ ال  قبلها  ية وااند س هلا انرا يف إمتام الترسزم وقد اال  يف املصاانق 
أزرهر أن التراسزم السا رة ملا أثبتر  واليرة  ري املرقم،ي، ونفر  واليرة مرن  زر،هم و ري الكراأرين، ومرن  زر،هم و ري الرزين  

 م،رروا وا يهررااروا انرر  يهررااروا، ق عررافي علررى الررزين يهرراارون مررن املررقم،ي  اررد عراعسررهم عررن اهل ررر   لبرررام يف فار 
أبز،  أهنم إن عداركوا أمرهم وهااروا يد لون  زلك يف والية املسلهي وكران ذلرك قرد يشرغر السراماي عرن الكفر مد ، 

واليررة ذو  أرانررامهم مررن املسررلهي، اررامي هررزخ اةيررة عررزكر أبن واليررة ايرانررام قائهررة وأهنررا مراحررة لغريهررا مررن الواليررة 
ااصفة أهنا عاوف إ( قزظ علك اجلهر، وعلى هرزا الواره أهوقاها كهوقظ الشروط ونيلن الصفاي والغا ي  اد اجلهر املت

 ال عكون هزخ اةية بسخة ملا اقتضته اة ي قبلها من الوالية  ي املهاارين واينصار  ر مرزد  امصال  الز  أزهاس 
أ ار املراف من  و اهر لفظ بايرانامت قظ رانم وهو مرر الولد يف   ن أمه، أهن الالهام من أ راخ على  اهرخ يف اللغة 

أوي ايرانررام ذو  الررا ررة ال،انيررتة عررن ايمومررة، وهررو مررا فرج علزرره قهررور املفسرررين، ومرر،هم مررن ااررر املررراف مررن ايرانررام 
الاصررا ي فون املولرروفين  لرررانمس قالرره الررررصيب، واسررتد  لرره أبن لفررظ الرررانم يررراف  رره الاصررا ة، كرررو  الارررا يف الرردعام  

  ،  ال،ضر  ن اوارث:           وصلتك رانم  ، وكرو  قتزلة
  ل  سزوف    أ زه ع،ونيه                      ا أرانام ه،ال عرهرب  انزث عربي عن نود    أ زه  تهبي  أرانامس   
وعلررم مررن قولرره بأو(ت هررو صررزغة عفضررزر أن الواليررة يرري ذو  ايرانررام ال عاترررب إال  ل،سرربة حملررر الواليررة الشرررعزة أررلولوا  

انام أو(  لوالية ممن ثبت  هلم والية اتمة أو بقصة كالزين  م،وا وا يهااروا يف والية ال،صر يف الردين إذ ا يررم فوهنرا اير 
مانظ من كفر أو عرل ه ر  أاملقم،ون  اضهم لباض أولزام والية اميران، وأولرو ايرانرام مر،هم  اضرهم لرباض أولزرام واليرة 

ز،ررة  لكترراا والسرر،ة، ولواليررة ايرانررام انرررو  مبز،ررة أيضررا، حبزررث ال عررباانم إانرردى ال،سررا، ولواليررة امسررالم انرررو  مب
الررواليتي اي رررى، واالعت،ررام قررزا البزرران مررقذن مبررا لونيررائذ ايرانررام مررن االعتبررار يف نرررر الشرررياة ألررزلك علررر  أولويررة 

 ايرانام أبهنا كائ،ة يف كتاا   أ  يف انكههس 
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هو مصدر، إما    على ماىن املصدرية، أو هو مباىن املفاو ، أ  مكتو ة كررو  الراعرهل وكتاا   يف قضاؤخ ونيرعه، و  
بكران كتاقررا مفارروالت، وااررر علررك ايولويرة كائ،ررة يف كترراا   ك،ايررة عررن عردم عابريهررا يهنررم كررانوا إذا أرافوا عوكزررد عهررد  

 كتبوخس قا  اوارث  ن انلب :          
ض ما يف املهرار  ايهروام أترززرد أولويرة أوي ايرانرام أبهنرا يف كتراا   للداللرة علرى أن انزر اجلور والت ا هل وهر ي،ر  

ذلرك انكررم أ ررر  قرردرخ   وأثبترره مبررا وضررظ يف ال،ررا  مرن املزررر إ( قرررا  م، كهررا ورف يف اوررديث  إن   ملررا  لرر  الرررانم 
زاة  اورديثس ألهرا كانر  واليرة ايرانرام أمررا مررررا أ زي  رائهة من قوائم الارد وقال : هزا مرام الاائز  ك من الر 

يف الف ررر ، وا عكررن واليررة الرردين ماروأررة يف اجلاهلزررة  رري   أن واليررة الرردين ال عب ررر واليررة الرررانم إال إذا عاارضرر،ا، ين 
ا، و ررزلك أواصررر الارزررد  والرررأ  أقرروى مررن أواصررر اجلسررد، أررال يغررريخ مررا ورف ه،ررا مررن أانكررام واليررة ال،ررا   اضررهم  اضرر

االعتبررار ايصررلهل لواليررة ذو  ايرانررام كررانوا مررردمي علررى أهررر الواليررة، انزررث عكررون الواليررة، وي،تفررهل التفضررزر  نتفررام 
 أصلها، أال والية يوي ايرانام إذا كانوا غري مسلهيس 

يرة لزسر  يف املواريرث وا تلق الالهام يف أن والية ايرانام ه،ا هر عشهر واليرة املررياث: أررا  مالرك ا رن أنرس هرزخ اة 
أ  أههل والية ال،صر وانسن الصحبة، أ  أ،رصر على مورفها وا يرها مساوية للاام الروارف علرى سربا  را  إذ لزسر  

 صزغتها صزغة عهوم ين م،اط اوكم قوله بأو(  باضت ال قوله بأولوا ايرانامتس 
خ  هررزخ الواليررة  يررة املواريررث أب ررر عوريررث ذو  وقررا  قاعررة عشررهر واليررة املرررياث، ق ا تلفرروا أهرر،هم مررن قررا : نسرر 

ايرانررام  رررو  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم  أوررروا الفرررائض أبهلهررا أهررا  رررهل أرر،و( راررر ذكررر  أزكررون ختصزصررا للاهرروم 
 ع،دهمس 
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ام الكوأرة، أتكرون هرزخ اةيرة وقا  قاعة يرث ذوو ايرانام وهم مردمون على أ ،ام ايعهام وهزا قو  أيب ان،زفة وأرهر  

مرزرررد  مصرررال   يرررة املواريرررث، وقرررد علهررر  ممرررا عرررردم كلررره أن يف هرررزخ اة ي غهوضرررا االهرررا مرامرررهل ملختلرررق ايأهرررام 
 وايقوا س وأ ما كان  أرد اام  ادها من الرر ن والس،ة ما أغىن عن ز ف  البسطس 

لترريررر أولويررة ذو  ايرانررام  اضررهم  ررباض أزهررا أزرره اعتررداف  وقولرره بإن    كررر نيررهلم علررزمت عررزيزر هررو مررقذن  لتالزررر 
 لوالية، أ  إمنا اعتربي علك ايولويرة يف الواليرة ين   قرد علرم أن ال صرر  الررانم انررا يف الواليرة هرو ب ر  مرا ا ياناره 

 مةس مانظ ماترب يف الشرع ين    كر نيهلم علزم وهزا اوكم مما علم أن إثباعه رأ  ورأأة  ي
  
                  سور  التو ة  
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مسز  هزخ السور ، يف أكترر املصراانق، ويف كرالم السرلق: سرور   ررام  أفرهل الصرحز  عرن أيب هريرر ، يف قصرة انرذ أيب  
 كر  ل،ا ، قا  أ و هرير : ألذن ما،ا علهل  ن أيب صالا يف أهر مىن  ربام   س ويف صحز  البخار ، عن زيد  رن ب ر  

ور  نبلر  سرور   ررام ، و رزلك عرقهرا البخرار  يف كتراا التفسرري مرن صرحزحهس وهرهل عسرهزة هلرا أبو  كلهرة قا     ر س
 م،هاس 

وعسهى سور  التو ة يف كالم  اض السلق يف مصاانق كتري ، أان ا ن عبا   سور  التو رة هرهل الفاضرحة  ، وعررام هلرا  
أزهرا عو رة   عارا( عرن التالثررة الرزين ختلفروا عرن غربو  عبررول الرتمرز  يف ااماره  سرم التو رةس وواره التسررهزة: أهنرا ورفي 

 وهو اندث عرزمس 
ووقظ هزان االمسان ماا يف انديث زيرد  رن ب ر ، يف صرحز  البخرار ، يف  ا قرظ الررر ن، قرا  زيرد  أتتبار  الررر ن  

  امتة سور   رام س ان  وادي   ر سور  التو ة مظ أيب  بية اينصار : بلرد اامكم رسو  من أنفسكمت، ان  
 وهزان االمسان  ا املواوفان يف املصاانق ال  رأي،اهاس  
وهلررزخ السررور  أمسررام أ ررر، وقارر  يف كررالم السررلق، مررن الصررحا ة والتررا اي، أرررو  عررن ا ررن عهررر، عررن ا ررن عبررا : ك،ررا  

من املرض  ، كان هرزا لربرا هلرا  ندعوها  أ  سور   رام   املرشرشة   صزغة اسم الفاعر واتم التلنزث من قشرشة إذا أ راخ
ولسور  بالكاأرونت يهنها ختلصان من  من مبا أزهها من ال،فا  والشرل، ملا أزهها من الردعام إ( ام رال ، وملرا أزههرا 

 من وصق أانوا  امل،اأريس 
 أاند إال ذكر أزهاس وكان ا ن عبا  يدعوها  الفاضحة  : قا  ما زا  ي،ب  أزها  وم،هم وم،هم  ان   ،،ا أنه ال يبرى  
وأانسا أن ما  كزه من أانروا  امل،راأري ياررف  ره املتصرفون قرا أهنرم املرراف، أاررف املقم،رون كترريا مرن أولترك مترر قولره  

عاا( بوم،هم مرن يررو  ائرزن وال عفتر ت أررد قاهلرا  اضرهم ومسار  مر،هم، وقولره بومر،هم الرزين يرقذون ال،ريب ويرولرون هرو 
 لتهم  ي املسلهيس وقوله بوسزحلفون  ا لو است ا،ا  را،ا ماكمتس أذنت أهقالم نرل  مرا

 وعن انزيفة: أنه مساها سور  الازاا يهنا نبل   ازاا الكفار، أ  عزاا الرتر واي ز اني يترفونس  
 مرن نرروا  وعرن عبزرد  رن عهرري أنرره مساهرا امل،ررر    كسرر الرراف مشرردف   يهنرا نررري عهرا يف قلروا املشررركي  لالره يار  

 الغدر  ملسلهي والتهاي على نرض الاهد وهو من نرر ال ائر إذا أنفى مب،رارخ موضاا من اوصى وحنوخ لزبزض أزه  س 
وعن املرداف  ن ايسوف، وأيب أيوا اينصار : عسهزتها البحوث  بام مواند  مفتوانة يف أوله ومبتلتة يف   رخ  وزن أاو   

 زتها  امل،رر   س مباىن الباانتة وهو متر عسه
 وعن اوسن البصر  أنه فعاها اواأر  كلهنا انفري عها يف قلوا امل،اأري من ال،فا ، أل هرعه للهسلهيس  
وعن قتاف : أهنا عسهى املتري  يهنا أبري عوراي امل،اأري وأ هر راس وعرن ا رن عبرا  أنره مساهرا املباترر  يهنرا  اترري عرن  

 تها من مكاهناس أسرار امل،اأري، أ  أ را
ويف امعررران: أهنررا عسررهى املخبيررة   ررام والرربا  املا هررة و تزررة  اررد الرربا  وأانسررا أن ذلررك لرولرره عاررا( بإن   رررب   

 الكاأرينتس 
 ويف امعران أهنا عسهى امل،كلة، أ   تشديد الكافس  
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 وأزه أهنا عسهى املشدف س  
فاعر من فمدم إذا أهلك يهنا كان  سبا هالل املشركيس أهرزخ أر ارة وعن سفزان أهنا عسهى املدمدمة  صزغة اسم ال 

 عشر امساس 
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وههل مدنزة  العفا س قا  يف امعران: واستتىن  اضهم قوله بما كان لل،يب والزين  م،وا أن يستغفروا للهشركي ولو كانوا   

انضرعه الوأا  ف ر علزه ال،يب صلى   علزره وسرلم أررا :    عرم أوي قرلت اةية أفهل صحز  البخار  أن أ  صالا ملا 
قر ال إله إال   كلهة أانراج لرك قرا ع،رد    أررا  أ رو اهرر وعبرد    رن أيب أمزرة    أ  صالرا أعرغرا عرن ملرة عبرد 

 أنره ع،ركتس وعرويف أ رو امل لا  س أكان   ر قو  أيب صالا: أنه على ملة عبد امل لا، أرا  ال،يب بيستغفرن لرك مرا ا
 صالا أ،بل  بما كان لل،يب والزين  م،وا أن يستغفروا للهشركيتس 

ونيز ما رو  عن مراعر: أن  يتي من   رها مكزتان، و ا بلرد اامكم رسو  مرن أنفسركمت إ(   رر السرور س وسرزله  
ر يرروم  ردر أاررريخ علرهل  ررن أيب صالرا  لكفررر مرا رو  أن قولره عاررا( بأاالرتم سررراية اوراجتس اةيررةس نرب  يف الابررا  إذ أسر

 وق زاة الرانم، أرا : حنن حن ا الكابة اخلس 
وهزخ السور    ر السور نبوال ع،د اجلهزظ، نبل   اد سور  الفت ، يف قو  اا ر  ن زيد، أههل السور  الرا اة عشر  اد   

سظ، وقزر   ر ذ  الراد  س،ة عسظ،  اد  رروج املائة يف عداف نبو  سور الرر نس ورو : أهنا نبل  يف أو  نيوا  س،ة ع
 أيب  كر الصدي  من املدي،ة للح ة ال  أمرخ علزها ال،يب صلى   علزه وسلم وقزر: قبزر  رواهس 

 واجلههور على أهنا نبل  فأاة وااند ، أتكون متر سور  ايناام  ي السور ال وا س  
ا يرتضهل أهنا نبل  أوزاعا يف أوقاي متباعد ، كها سزله، ولارر مرراف وأسر كتري من املفسرين  اض   ي هزخ السور  مب 

 من قا  إهنا نبل  غري متفرقة: أنه يا  إهنا ا يتخللها ا تدام نبو  سور  أ رىس 
والررز  يغلررا علررى الرررن أن ثررالث عشررر   يررة مررن أوهلررا إ( قولرره عاررا( بأرراا أانرر  أن ختشرروخ إن ك،ررتم مررقم،يت نبلرر   

ا سزله يف  رب  اث علهل  ن أيب صالا لزقذن قا يف املوسرمس وهرزا مرا اعفرر  علزره الرروا يس وقرد قزرر: إن متتا اة، كه
ثالثري  يرة م،هرا، مرن أوهلرا إ( قولره عارا( بقراعلهم   أىن يقأكرونت أذن قرا يروم املوسرم، وقزرر: أر اري  يرة: مرن أوهلرا إ( 

ت أذن  ه يف املوسم، كها سزله أيضا يف رتلق الروا ي، أاجلهظ  ز،هرا يغلرا قوله بوكلهة   ههل الالزا و  عبيب انكزم
 الرن أبن أر اي  ية نبل  متتا اة، على أن نبو  قزظ السور  فأاة وااند  لزس  بازد عن الصحةس 

 سظ وعشرون  يةس وعدف  يها، يف عد أهر املدي،ة ومكة والشام والبصر : مائة وثالثون  ية، ويف عد أهر الكوأة مائة وع 
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اعفر  الروا ي على أن ال،يب صلى   علزه وسلم ملرا قفرر مرن غربو  عبرول، يف رمضران سر،ة عسرظ، عررد الاربم علرى أن   

حيذ يف نيهر ذ  او ة من عامه ولك،ه كرخ  عن ااتهاف أو  وانهل من   رال رة املشرركي يف اورذ ماره، ومسراع علبزرتهم 
ن امنيرال، أ  قوهلم يف التلبزة  لبزك ال نيريك لك إال نيريكا هو لك متلكه وما ملك  س وصواأهم عرا ، وكان ال  عتضه

 ز،ه و ي املشركي عهد ا يب  عامال ا ي،رض واملاىن أن مرام الرسالة يرأب عرن أن يسرهظ م،كررا مرن الكفرر وال يغرريخ  زردخ 
سرر،ة، وأمررر أ   كررر الصرردي  علررى أن حيررذ  ملسررلهي، وأمرررخ أن كرررب ين ذلررك أقرروى اميررانس ألمسررك عررن اوررذ علررك ال

املشركي أبن ال حيذ  اد عامه ذلك مشرل وال ي وف  لبز  عرر ن، وأكترر ايقروا  علرى أن  ررام  نبلر  قبرر  رروج أيب 
لسررور  بمررا كرران  كرر مررن املدي،ررة، أكرران مرا صرردر عررن ال،رريب صرلى   علزرره وسررلم صررافرا عرن وانررهل لرولرره عاررا( يف هرزخ ا

للهشرركي أن ياهرروا مسرااد   إ( قولره أولترك أن يكونروا مرن املهتردينت وقولره ب  أيهرا الرزين  م،روا إمنرا املشرركون  رس 
أال يرر وا املس د اورام  اد عامهم هزات اةيةس وقد كان رسو    صلى   علزه وسرلم صراحل قريشرا عرام اوديبزرة علرى 

ر سرر،ي أيمررن أزهرا ال،ررا  ويكررق  اضرهم عررن  ارض أررد ل   باعررة يف عهرد رسررو    صررلى   أن يضراوا اورررا عشر
علزه وسلم وف ر  ،و  كر يف عهد قرير ق عدي  ،و  كر على  باعة  سبا فم كان ل،ريب  كرر ع،رد  باعرة قبرر الباترة 

أوعردهم  ل،صرر وجتهرب رسرو     مبد س واقتتلوا أكان ذلك نرضا للصل س واستصر    باعة ال،يب صلى   علزه وسرلم
صرلى   علزره وسررلم لفرت  مكررة ق ان،ري ق ال رائق، وانررذ  ملسرلهي علررك السر،ة سر،ة مثرران عتراا  ررن أسرزد، ق كانرر  
غبو  عبول يف راا سر،ة عسرظ ألهرا انصررف رسرو    صرلى   علزره وسرلمس مرن عبرول أمرر أ   كرر الصردي  علرى اورذ 

 من صدر سور   رام  لزررأها على ال،ا س ق أرفأه  الهل  ن أيب صالا لزررأ على ال،ا  ذلكس و اث ماه أبر اي  ية 
وقد يرظ  لط يف اي بار  ي قضزة  اث أيب  كر الصدي  لزحذ  ملسلهي عوضا عن ال،يب صلى   علزره وسرلم و ري  

نيررتبه  رره الغرضرران علررى مررن أراف أن يتلرربس قضرزة  اررث علررهل  ررن أيب صالررا لزررقذن يف ال،ررا   سررور   ررام  يف علررك او ررة ا
وعلى من لبس علزه ايمر ألرفب إيرا  البصائر لزلكس أهزا سبا نبوهلا وذكرخ أو  أغراضهاس أاأتتح  السرور   تحديرد 
مد  الاهوف ال   ي ال،يب صلى   علزه وسلم و ي املشركي وما يتبظ ذلك من انالة انرا وأمرن ويف  رال  مرد  اوررا 

 متكز،هم من علرهل فعو  الدين ومساع الرر نس مد  
 وأعبظ أبانكام الوأام وال،كث ومواال مس  
 وم،ظ املشركي من ف و  املس د اورام وانضور م،اسك اوذس  
 وإ  ا  م،اصا اجلاهلزة ال  كانوا ياتبون أبهنم أهلهاس  
 وإعالن انالة اورا  ي املسلهي و ز،همس   
الكتاا من الارا ان  يا وا اجلبية، وأهنم لزسوا  ازدا مرن أهرر الشررل وأن اجلهزرظ ال عر،فاهم  وإعالن اورا على أهر 

 قو م وال أمواهلمس 
 وانرمة اينيهر اورامس  
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 وضبط الس،ة الشرعزة وإ  ا  ال،سهلم الز  كان ع،د اجلاهلزةس  
 ونصر ال،يب صلى   علزه وسلم وأن   بصر نبزه و ريض املسلهي على املبافر   ماا ة إ( ال،فري للرتا  يف سبزر   

وبصر الزين ي،صرونهس وعزكريهم  ،صر   رسوله يوم ان،ي، و ،صرخ إذ أ راخ مرن كزرد املشرركي مبرا هزرل لره مرن اهل رر  إ( 
 املدي،ةس وامنيار  إ( الت هزب  غبو  عبولس 

يف التخلرق  رال عرزرس وصرفاي أهرر ال،فرا  مرن ارنب وخرر وانرر  علررى وذم امل،راأري املتتراقلي واملاترزرين واملسرتلذني  
 أ ز الصدقاي مظ أهنم لزسوا مبستحرزهاس 

وذكر أذاهم الرسو  صلى   علزه وسلم  لرو س وأياهنم الكاذ ة وأمرهم  مل،كر وهنزهم عن املاروف وكزقم يف عهوفهم  
 وسخريتهم  ضافام املقم،يس 

لى أهر الكتااس ومزمة ما أف له ايانبار والرهبان يف في،هم مرن الارائرد الباصلرة، ومرن التكالرا وايمر  ضرا اجلبية ع 
 على ايموا س 

 وأمر   ةهاف الكفار وامل،اأريس  
 وهنهل املقم،ي عن االستاانة قم يف اهافهم واالستغفار هلمس  
 وهنهل نبزه صلى   علزه وسلم عن الصال  على مواتهمس  
 املتر  يمم املاضزةس  وضرا 
 وذكر الزين اختزوا مس د الضرار عن سوم نزة، وأضر مس د قبام ومس د الرسو   ملدي،ةس  
   
 

 1806صفحة : 
 
وانترررر إ( وصررق انالررة ايعررراا مررن  سرر،هم ومسررزتهم ومهرراارهم ومررتخلفهمس وقو لرر  صررفاي أهررر الكفررر وال،فررا    

 م من ا ريس أبضدافها صفاي املسلهي وذكر ما أعد هل
 وذكر يف  ال  ذلك أضر أيب  كرس وأضر املهاارين واينصارس  
 والتحريض على الصدقة والتو ة والاهر الصاحلس  
 واجلهاف وأنه أرض على الكفايةس والتزكري  ،صر   املقم،ي يوم ان،ي  اد أيسهمس  
 والت،ويه  غبو  عبول وازشهاس  
 خلفي ع،هاس والزين اتا   علزهم من املت 
 واالمت،ان على املسلهي أبن أرسر أزهم رسوال م،هم ابله على صفاي أزها كر  ري هلمس  
ونيرع البكا  ومصارأها وايمر  لفره يف الدين ونشر فعو  الدينس اعلم أنه قد عرل الصرحا ة الرزين كتبروا املصرحق كتا رة  

سرور  الفا رةس أ الروا سرور   ررام  عررا سرور  اينفرا   ردون  البسهلة قبر سور   ررام  كهرا نبهر  علزره ع،رد الكرالم علرى
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 سررهلة  ز،ههررا، وعرررفف الالهررام يف عوازرره ذلرركس وأوضرر  ايقرروا  مررا رواخ الرتمررز  وال،سررائهل، عررن ا ررن عبررا ، قررا : قلرر  
وا عكتبروا سر ر لاتهان:  ما  لكم على أن عهدمت إ( اينفرا  وهرهل مرن املتراين وإ(  ررام  وهرهل مرن املتري أرررنتم  ز،ههرا 

 سم   الر ان الرانزمس أرا  عتهان: إن رسو    كان إذا نب  علزه الشهلم يردعو  ارض مرن يكترا ع،ردخ أزررو  ضراوا 
هزخ يف السور  ال  أزها كزا وكزا، وكان  اينفا  من أوائر ما نب   ملدي،ة و رام  مرن   رر الررر ن وكانر  قصرتها نيربزها 

لى   علزرره وسررلم وا يبرري ل،ررا أهنررا م،هررا أر،،رر  أهنررا م،هررا أهررن ق قرنرر   ز،ههررا وا أكتررا  رصررتها وقرربض رسررو    صرر
  ز،هها س ر  سم   الر ان الرانزم  س 

هزا قو    ر: وهو أن كتبة املصاانق يف زمن عتهان ا تلفوا يف اينفا س و رام ، هر  ا سور  وااند   ونشل من  
  ز،ههررا مراعررا  لرررو  مررن عررد ا سررورعي، وا يكتبرروا البسررهلة  ز،ههررا مراعررا  لرررو  مررن أو  ررا سرروراتن، أرتكرروا أراررة أصررال

االههرا سرور  واانرد ، وروى أ ررو الشرزخ، عرن ا ررن عبرا ، عرن علرهل  ررن أيب صالرا: أهنرم إمنررا عركروا البسرهلة يف أوهلررا ين 
 شراار ايمران، وهرزا إمنرا لرر  علرى قرو  البسهلة أمان و شار ، وسور   رام  نبل   ،برز الاهروف والسرزق، ألرزلك ا عبردأ 

من لالون البسهلة  ية من أو  كر سور  عدا سور   رام  أفهل هزا رعهل لبالغة مرام ا  راا كهرا أن ا اصرا املغضرا 
يبرردأ   بترره  أبمررا  اررد  فون اسررتفتاحس ونيررلن الارررا وإذا كرران  زرر،هم عهررد أررلرافوا نرضرره، كتبرروا إ( الررروم الررزين ي،بررزون 

لاهد كترا  وا يفتتحروخ  كلهرة   مسرك اللهرم  ألهرا نبلر   ررام   ر،رض الاهرد الرز  كران  ري ال،ريب صرلى   علزره إلزهم  
وسلم و ي املشركي  اث علزا إ( املوسم أررأ صدر  رام  وا يبسهر ار  على عاف م يف رسائر نرض الاهوفس وقا  ا ن 

 رن وهرا، وا رن الراسرم، وا رن عبرد اوكرم: إنره ملرا سررط أوهلرا، أ  سرور  الاريب يف ايانكام: قا  مالرك أزهرا روى ع،ره ا
 رام  سرط  سم   الر ان الرانزم ماهس ويفسر كالمه مرا قالره ا رن ع زرة: رو  عرن مالرك أنره قرا :  لغ،را أن سرور   ررام   

ري موضاهس وما نسربه ا رن ع زرة كان  حنو سور  البرر  ق نسخ ورأظ كتري م،ها وأزه البسهلة ألم يروا  اد أن يضاوخ يف غ
إ( مالك عباخ ا ن الاريب إ( ا ن ع الن ألار يف نسخة عفسري ا ن ع زة نرصراس والرز  وقف،را علزره مرن كرالم مالرك يف 
عررل البسررهلة مرن سررور  اينفرا  وسررور   ررام : هررو مررا يف مسراع ا ررن الراسرم يف أوائررر كتراا اجلررامظ ايو  مرن الاتبزررة  قررا  

رام  إمنا عرل من مضى أن يكتبوا يف أو   رام   سم   الر ان الرانزم، كلنه ر خ من واره االعبراع يف ذلرك،  مالك يف أو   
كانرر  يف   ررر مررا نررب  مررن الرررر نس وسررا  انررديث ا ررن نيررهاا يف سرربا كتا ررة املصررحق يف زمررن أيب  كررر وكزررق أ ررز 

البزان والتحصزر  ما هوله مالك من أنه إمنرا عررل عتهان الصحق من انفصة أم املقم،ي وأرااها إلزهاس قا  ا ن رنيد يف 
مرن مضرى أن يكتبرروا يف أو   ررام   سررم   الر ران الرررانزم مرن وارره االعبراع، املارىن أزرره و  أعلرم أنرره إمنرا عرررل عتهران  ررن 

نتررا سررورعي عفرران ومررن كرران حبضرررعه مررن الصررحا ة ااتهارري علررى قررظ الرررر ن البسررهلة  رري سررور  اينفررا  و رررام ، وإن كا
 ردلزر أن  ررام  كانر    رر مرا أنررب    مرن الررر ن، وأن اينفرا  أنبلر  يف  ردر سرر،ة أر رظ، اعباعرا ملرا واردوخ يف الصررحق 

 ال  قا  على عهد أيب  كر وكان  ع،د انفصة  س وا يزكر ا ن رنيد عن مالك قوال غري هزاس 
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اهردمت مرن املشرركيت اأتتحر  السرور  كهرا عفترت  الاهروف وصركول الارروف أبف  كلهرة ب رام  من   ورسروله إ( الرزين ع  

على الغرض الز  يراف م،ها كها يف قوهلم هزا ما عهد  ه أالن، وهزا ما اص ل  علزه أالن وأرالن، وقرو  املروثري:  ع 
 أو وكر أو عبوج، وذلك هو مرتضى اوا  يف إنشام الرسائر واملواثز  وحنوهاس 

،كري ب رام ت ع،كري الت،ويظ، وموقظ ب رام ت مبتدأ، وسوغ اال تدام  ه ما يف الت،كري مرن مارىن الت،ويرظ ل نيرار  إ( أن هرزا وع 
 ال،وع كاف يف أهم املرصوف كها عردم يف قوله عاا( بأملو كتاا أنب  إلزكتس 

نره املرصروف مرن الفائرد  أ : الرربام  صردري مرن وااروران يف قوله بمن   ورسوله إ( الزين عاهدمتت يف موضرظ ا ررب ي 
   ورسولهس 

وبمررنت ا تدائزررة، وبإ(ت لالنتهررام ملررا أأررافخ انرررف بمررنت مررن ماررىن اال ترردامس واملاررىن أن هررزخ  رررام  أصرردرها    واسرر ة  
 رسوله إ الغا إ( الزين عاهدمت من املشركيس 

ةس وملررا كران الاهررد يوارا علررى املتااهردين الاهررر مبرا عااهرردوا علزره وياررد والرربام  ا ررروج والتفصرهل ممررا يتارا ورأررظ التبار  
ام ررالف  شررهلم م،رره غرردرا علررى املخلررق، كرران امعررالن  فسررخ الاهررد  رررام  مررن التبارراي الرر  كانرر  حبزررث ع،شررل عررن 

كران الاررا إ الف الاهد، ألزلك كان لفظ ب رام ت ه،ا مفزدا مارىن أسرخ الاهرد ونبرزخ لزل رز املااهردون انرزرهمس وقرد  
ي،بزون الاهد ويرفون اجلوار إذا نياموا ع،هزة االلتبام قها، كها أار ا ن الدغ،ه يف رف اروار أيب  كرر عرن قررير، ومرا أارر 
عتهان  ن مراون يف رف اوار الولزد  ن املغري  أ خ قائال  رضز  ةوار ريب وال أريد أن أست ري غريخ  س وقا  عاا( بوإمرا 

أانبررز إلررزهم علررى سرروام إن   ال حيررا ا ررائ،يت أ : وال خترر،هم لر،ررك أهنررم كونونررك أرردذا  ،،ترره  خترراأن مررن قرروم  زانررة
 أاأسخ عهدل ماهمس 

وملا كران اجلانرا، الرز  ا تردأ ني  را  الاهرد وع،هزتره، هرو اانرا ال،ريب صرلى   علزره وسرلم نيذن مرن  ، االر  هرزخ  
رسرروله ينرره املبانيررر هلرراس وااررر ذلررك م،هررى إ( املااهرردين مررن املشررركنب ين  الررربام  صررافر  مررن   ينرره اةذن قررا، ومررن

 املرصوف إ الغ ذلك الفسخ إلزهم وإيصاله لزكونوا على  صري  أال يكون ذلك الفسخ غدراس 
 وا  اا يف قوله بعاهدمتت للهقم،يس أهزخ الربام  ملمورون نينفاذهاس  
زه وسلم و ي املشركي كان قد انارد على صور رتلفة، أكان  ز،ه و ي أهر مكرة واعلم أن الاهد  ي ال،يب صلى   عل 

ومن  اهرهم عهد اوديبزة: أن ال يصرد أانرد عرن البزر  إذا ارام، وأن ال كراف أانرد يف الشرهر اوررام، وقرد كران ماررم 
زرظ الاررا، ولرزلك كران مرن نيرروط قبائر الارا فا ال يف عرد قرير الواقظ يف اوديبزة ين قريشا كانوا يومترز زعهرام ق

الصل  يومتز: أن من أانا أن يد ر يف عهد  هد ف ر أزه ومن أانا أن يد ر يف عهد قرير ف ر أزه، وكران مرن 
نيروط الصل  وضظ اوررا عرن ال،را  سر،ي أيمرن أزهرا ال،را  ويكرق  اضرهم عرن  ارض، أالرزين عاهردوا املسرلهي مرن 

اةيةس وهزا الاهد، وإن كان لفائد  املسلهي على املشركي، أرد كان عديله الزما املشركي ماروأون ع،د ال،ا  يوم نبو  
لفائرد  املشررركي علررى املسررلهي، انرري صررار البزرر   زررد املسررلهي  اررد أررت  مكررة أرربا  مررا زا  م،رره  اررد أررت  مكررة وإسررالم 

 قرير و اض أانالأهمس 
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إلزه سور  ال،سام يف قوله عاا( بإال الرزين يصرلون إ( قروم وكان  ي املسلهي و اض قبائر املشركي عهوف  كها أنياري  
 زر،كم و زرر،هم مزترا ت اةيررةس وكهررا أنيراري إلزرره هررزخ السرور  يف قولرره عارا(بإال الررزين عاهرردمت مرن املشررركي ق ا ي،رصرروكم 

 نيزتات اةيةس 
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رضررى، و اضررها ا ير،رض االررهس أرررد كرران صررل  و ارض هررزخ الاهرروف كرران لغرري أاررر مارري، و اضررها كرران يارر قررد ان  

اوديبزة مقاال إ( عشر س،ي يف  اض ايقوا  وقزر: إ( أر ظ س،ي، وقزر: إ( س،تيس وقرد كران عهرد اوديبزرة يف ذ  
الراد  س،ة سر ، أزكرون قرد انرضر  مدعره علرى  ارض ايقروا ، وا ير،رض علرى  اضرها، انري نربو  هرزخ اةيرةس وكرانوا 

على انكم  الستهرار وكان  اض علك الاهوف مقاال إ( أار ا يتم، ولكن املشركي  فروا  لاهد يف مماال  حيسبون أنه 
 اررض املشرررركي غرررري الااهرردين، ويف إورررا  ايذى  ملسرررلهي، أرررد ذكرررر أنررره ملررا وقاررر  غررربو  عبررول أرارررق امل،ررراأرون أن 

اهرد  ارض  باعرة، و ،رو مردن، و ،رو  بيرة أو ازيرة، كهرا املسلهي غلبوا أ،رض كتري من املشركي الاهد، وممن نرض ال
ف  علزرره قولرره عاررا( بق ا ي،رصرروكم نيررزتا وا يررراهروا علررزكم أانرردات أررلعلن   هلررقالم هررزخ الررربام  لزل ررزوا انررزرهم، ويف 

دن عبرتم أهرو ذلك عضزز  علزهم إن فاموا على الشرل، ين ايرض صاري يهر امسالم كها ف  علزه قوله عاا(  اد بأ
  ري لكم وإن عولزتم أاعلهوا أنكم غري ما ب   تس 

وإمنا اال  الربام  نيلب من نيقون   ورسروله، وأسر،د الاهرد إ( ضرهري املسرلهي: ل نيرار  إ( أن الاهروف الر  عرردها   
علزرره الصررال  والسررالم إمنررا   ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم الزمررة للهسررلهي وهررهل مب،بلررة مررا عررردوخ أبنفسررهم، ين عهرروف ال،رريب

كان  ملصلحة املسلهي، يف وق  عدم است هاع قو م، وأزمان كان   رزة قو  للهشركي، وإال أدن أهر الشرل ما كانوا 
يسررتحرون مررن   ورسرروله عوسرراة وال عهرردا ين مصررلحة الرردين عكررون أقرروم إذا نيرردف املسررلهون علررى أعدائرره، أرراةن ملررا  

هضررة يف نبررز الاهررد الررز  عاهرردخ املسررلهون املشررركي أذن   ورسرروله صررلى   علزرره وسررلم كانرر  مصررلحة الرردين متح
 لربام  من ذلك الاهد، أال عباة على املسلهي يف نبزخ، وإن كان الاهد قد عرردخ ال،ريب صرلى   علزره وسرلم لزالهروا أن 

  اا و ي ال،يب صلى   علزه وسلم يوم صل  ذلك عوساة على املسلهي، على حنو ما ابى من احملاور   ي عهر  ن ا
اوديبزة، وعلى حنو ما قا    عاا( يف ثباي الوااند من املسلهي الث،ري مرن املشرركي، علرى أن يف الكرالم اانتباكرا، ملرا 

ورسرروله  هررو ماررروف مررن أن املسررلهي ال ياهلررون عهررال إال عررن أمررر مررن   ورسرروله، أصررار الكررالم يف قررو   رررام  مررن  
وم،كم، إ( الزين عاهدوا   ورسوله وعاهدمت، أالربائر ال  كان هلا عهد مظ املسلهي اني نبو  هزخ السور  قد قاها  
كلها املوصو  يف قوله بإ( الزين عاهدمت من املشركيتس أالتاريق  ملوصولزة ه،ا يهنا أ صر صري  للتابري عن املرصوف، 

لربام   رام  من الاهد، ق  ي  اضها  روله بإال الزين عاهدمت مرن املشرركي ق ا ي،رصروكم نيرزتات مظ امنيار  إ( أن هزخ ا
 اةيةس 
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بأسزحوا يف ايرض أر اة أنيهرت الفرام للتفريرظ علرى مارىن الرربام ، يهنرا ملرا أمرر    يذان قرا كانر  إعالمرا للهشرركي،  
،هم و ي املسلهي، أضهري ا  اا يف أار ايمر مالوم م،ره أهنرم املواره الزين هم املرصوف من نرض الاهد الز  كان  ز

 إلزهم الكالم وذلك التفايس أالتردير: ألزسزحوا يف ايرض ونكتة هزا االلتفاي إ الغ امنزار إلزهم مبانير س 
 رس ولوز عردير قو   زوف مفرع على الربام  من عهوفهم، أ  أرر هلم: سزحوا يف ايرض أر اة أنيه 
والسزاانة انرزرتها السري يف ايرضس وملا كان ايمر قزا السري مفرعا على الربام  من الاهد، ومرررا ورمة اينيهر اورام،  

 علم أن املراف السري أبمن فون  وف يف أ  مكان من ايرض، أكان املاىن: أسزحوا  م،ي انزتها نيتتم من ايرضس 
تداؤخ من نيوا  وق  نبو   رام ، وهنايتره هنايرة  ررم يف   رر اينيرهر اوررم املتوالزرة، وهزا هازر  ا   اد الربام  كان ا  

وهرهل: ذو الرارد  وذو او رة واحملررمس وهرزا قررو  اجلههرور قرا  ا رن إسرحا : وأارر ال،ررا  أر ارة انيرهر مرن يروم أذن أررزهم 
وع،تهررهل يف عانيررر ر زررظ اة ررر،  لرياررظ كررر قرروم إ( مررلم،هم وقررا   اضررهم: هررهل أر اررة أنيررهر عبترردئ مررن عانيررر ذ  او ررة

أزكون قوله بأدذا انسلخ اينيهر اوررمت  أ  مرن ذلرك الارام  ع،هزرة لرزلك ايارر روعرهل أزهرا املرد  الكاأزرة لراروع ال،را  
 إ(  الفهم، وذلك هناية احملرمس 
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اد  وذو او ة واحملرم وراا، أ  ألم يبر  وقزر: اينيهر اير اة ههل املاروأة ع،دهم يف قزظ قبائر الارا وههل ذو الر  

للهشركي أمن إال يف اينيرهر اوررم وعلرى هرزا ألرزس يف اةيرة هازرر  را  لترلمز،هم ولك،ره الترلمي املرررر ل،نيرهر اوررم 
ق أزكون املاىن: الربام  من الاهد الز   ز،هم أزها زاف على ايمن املررر ل،نيرهر اوررمس وانكرى السرهزلهل يف الرروض اةنر

أنه قزر أنه أراف  نسالخ اينيهر اورم ذا او ة واحملرم من ذلك الاام وأنه اار ذلك أاال ملرن ال عهرد لره مرن املشرركي 
 ومن كان له عهد اار له عهد اار له أر اة أنيهر أوهلا يوم ال،حر من ذلك الاامس 

لررك اينيررهر انرررا  رري املسررلهي واملشررركي، ويف هررزا ايمررر إيررزان  فرررض الرتررا  يف غررري اينيررهر اورررم، وأبن مررا فون ع 
 وسزرظ التصري   زلكس 

بواعلهوا أنكم غرري ما رب    وأن   ررب  الكراأرينت ع رق علرى بأسرزحوات فا رر يف انكرم التفريرظ، ينره ملرا أنبرلهم  
ي هت،وا من أن يسلط    يمان يف أر اة اينيهر عربه  لتخويق من أب    اانرتاسا من ع ر  الغرور، و ديدا أبن ال 

 املسلهي علزهم يف غري اينيهر اورم، وإن قباوا يف ف رهمس 
واأتتاح الكالم ابواعلهوات للت،بزه على أنه مما حي  وعزه، والترد ر أزره، كرولره بواعلهروا أن   حيرو   ري املررم وقلبرهت يف   

 سور  اينفا ، وقد عردم الت،بزه علزهس 
من أع ب أالب إذا االه عاابا عن عهر مرا، ألرزلك كران مبارىن الغالرا والفائر ، ا رارج عرن قردر   واملا ب اسم أاعر 

 أاند، أاملاىن: أنكم غري  اراي عن قدر   ، ولك،ه أم،كم وإذا نيام أوقاكم يف ا وف والبل س 
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عهرر بواعلهروات أهرصروف م،ره  وع ق قولره بوأن   ررب  الكراأرينت علرى قولره بأنكرم غرري ما رب   ت أهرو فا رر يف 
 وعزه والالم  ه كها عردم  نفاس 

وكرران ذكررر بالكرراأرينت إ رااررا علررى  ررالف مرتضررى الررراهر: ين مرتضررى الررراهر أن يرررو : وإن   ررربيكم، ووارره  
 خترله على ام هار الداللة على سببزة الكفر يف ا ب س 

وان، أ  مردر للكاأرين امذال :  لرتر، وايسر، وعزاا اة رر ، مرا وام بام: امذال س وا ب   كسر ا ام الز  واهل 
 فاموا متلبسي  وصق الكفرس 

بوأذان مرن   ورسرروله إ( ال،ررا  يرروم اوررذ ايكرررب أن    ررر م مررن املشررركي ورسررولهت ع ررق علررى قلررة ب رررام  مررن    
 وهزا إعالم للهشركي الزين هلم عهد أبن عهدهم انترضس  ورسولهت وموقظ لفظ بأذانت كهوقظ لفظ ب رام ت يف التردير،

 وايذان اسم مصدر  ذنه، إذا أعلهه نيعالن، متر الا ام مباىن امع ام، وايمان مباىن اميان، أهو مباىن اميزانس  
  علررى لسرران  وإضرراأة ايذان إ(   ورسرروله فون املسررلهي، ينرره عشررريظ وانكررم يف مصرراحل ايمررة، أررال يكررون إال مررن 

رسرروله صررلى   علزرره وسررلم وهررزا أمررر للهسررلهي أبن أيذنرروا املشررركي قررزخ الررربام ، لررتال يكونرروا غررافرين، كهررا قررا  عاررا( 
بوإمررا ختررراأن مررن قررروم  زانررة أانبرررز إلررزهم علرررى سرروام إن   ال حيرررا ا ررائ،يتس واملرررراف  ل،ررا  قزرررظ ال،ررا  مرررن مرررقم،ي 

 ال،دام يهم ال،ا  كلهمس  ومشركي ين الالم قزا
ويوم اوذ ايكرب: قزر هو يوم عرأة، ينه يوم جمتهظ ال،ا  يف صازد وااند وهزا يرو  عن عهر، وعتهان، وا ن عبا ،  

 وصاوو ، وجماهد، وا ن سريينس وهو قو  أيب ان،زفة، والشاأاهل ويف اوديث  او ة عرأة  س 
م موقرق عرأرة مفرتقري إذ كانر  اوهرس يرفرون  ملبفلفرة، ويررق  رزرة ال،را  وقزر: هو يوم ال،حر ين ال،ا  كانوا يف يرو  

 ارأة، وكانوا قزاا حيضررون مرىن يروم ال،حرر، أكران ذلرك االاتهراع ايكررب، ونسرا ا رن ع زرة هرزا التالزرر إ( م،رزر  رن 
يب أوىف، والبهر ، ورواخ ا ن سازدس وهزا قو  علهل، وا ن عهر، وا ن مساوف، واملغري  ا ن نيابة، وا ن عبا  أيضا، وا ن أ

وهررا عررن مالررك، قررا  مالررك: ال نشررك أن يرروم اوررذ ايكرررب يرروم ال،حررر ينرره الزرروم الررز  عرمررى أزرره اجلهررر ، وي،حررر أزرره 
اهلد ، وي،رضهل أزه اوذ، من أفرل لزلة ال،حر أوقق  ارأة قبر الف ر أفرل اوذس وأقرو  أن يروم عرأرة يروم نيرغر  ابراف  

 ن مساع ا  بةس ألما يوم مىن أزوم عزدهمس من وقوف  ملوقق وم
   
 

 1809صفحة : 
 
وقزر: اينيهر اير اة ههل املاروأة ع،دهم يف قزظ قبائر الارا وههل ذو الراد  وذو او ة واحملرم وراا، أ  ألم يبر    

املرررر ل،نيرهر اوررم  للهشركي أمن إال يف اينيرهر اوررم وعلرى هرزا ألرزس يف اةيرة هازرر  را  لترلمز،هم ولك،ره الترلمي
أزكون املاىن: الربام  من الاهد الز   ز،هم أزها زاف على ايمن املررر ل،نيرهر اوررمس وانكرى السرهزلهل يف الرروض اةنرق 
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أنه قزر أنه أراف  نسالخ اينيهر اورم ذا او ة واحملرم من ذلك الاام وأنه اار ذلك أاال ملرن ال عهرد لره مرن املشرركي 
 د اار له عهد اار له أر اة أنيهر أوهلا يوم ال،حر من ذلك الاامس ومن كان له عه

ويف هررزا ايمررر إيررزان  فرررض الرتررا  يف غررري اينيررهر اورررم، وأبن مررا فون علررك اينيررهر انرررا  رري املسررلهي واملشررركي،  
 وسزرظ التصري   زلكس 

ات فا رر يف انكرم التفريرظ، ينره ملرا أنبرلهم بواعلهوا أنكم غرري ما رب    وأن   ررب  الكراأرينت ع رق علرى بأسرزحو  
 يمان يف أر اة اينيهر عربه  لتخويق من أب    اانرتاسا من ع ر  الغرور، و ديدا أبن ال ي هت،وا من أن يسلط   

 املسلهي علزهم يف غري اينيهر اورم، وإن قباوا يف ف رهمس 
ا حي  وعزه، والترد ر أزره، كرولره بواعلهروا أن   حيرو   ري املررم وقلبرهت يف واأتتاح الكالم ابواعلهوات للت،بزه على أنه مم  

 سور  اينفا ، وقد عردم الت،بزه علزهس 
واملا ب اسم أاعر من أع ب أالب إذا االه عاابا عن عهر مرا، ألرزلك كران مبارىن الغالرا والفائر ، ا رارج عرن قردر   

 ، ولك،ه أم،كم وإذا نيام أوقاكم يف ا وف والبل س أاند، أاملاىن: أنكم غري  اراي عن قدر   
وع ق قولره بوأن   ررب  الكراأرينت علرى قولره بأنكرم غرري ما رب   ت أهرو فا رر يف عهرر بواعلهروات أهرصروف م،ره  

 وعزه والالم  ه كها عردم  نفاس 
يرررو : وإن   ررربيكم، ووارره  وكرران ذكررر بالكرراأرينت إ رااررا علررى  ررالف مرتضررى الررراهر: ين مرتضررى الررراهر أن 

 خترله على ام هار الداللة على سببزة الكفر يف ا ب س 
وام بام: امذال س وا ب   كسر ا ام الز  واهلوان، أ  مردر للكاأرين امذال :  لرتر، وايسر، وعزاا اة رر ، مرا  

 فاموا متلبسي  وصق الكفرس 
م اوررذ ايكرررب أن    ررر م مررن املشررركي ورسررولهت ع ررق علررى قلررة ب رررام  مررن   بوأذان مرن   ورسرروله إ( ال،ررا  يررو  

 ورسولهت وموقظ لفظ بأذانت كهوقظ لفظ ب رام ت يف التردير، وهزا إعالم للهشركي الزين هلم عهد أبن عهدهم انترضس 
 ن مباىن اميان، أهو مباىن اميزانس وايذان اسم مصدر  ذنه، إذا أعلهه نيعالن، متر الا ام مباىن امع ام، وايما 
وإضرراأة ايذان إ(   ورسرروله فون املسررلهي، ينرره عشررريظ وانكررم يف مصرراحل ايمررة، أررال يكررون إال مررن   علررى لسرران  

رسرروله صررلى   علزرره وسررلم وهررزا أمررر للهسررلهي أبن أيذنرروا املشررركي قررزخ الررربام ، لررتال يكونرروا غررافرين، كهررا قررا  عاررا( 
وإمررا ختررراأن مررن قررروم  زانررة أانبرررز إلررزهم علرررى سرروام إن   ال حيرررا ا ررائ،يتس واملرررراف  ل،ررا  قزرررظ ال،ررا  مرررن مرررقم،ي ب

 ومشركي ين الالم قزا ال،دام يهم ال،ا  كلهمس 
با ، ويوم اوذ ايكرب: قزر هو يوم عرأة، ينه يوم جمتهظ ال،ا  يف صازد وااند وهزا يرو  عن عهر، وعتهان، وا ن ع 

 وصاوو ، وجماهد، وا ن سريينس وهو قو  أيب ان،زفة، والشاأاهل ويف اوديث  او ة عرأة  س 
وقزر: هو يوم ال،حر ين ال،ا  كانوا يف يروم موقرق عرأرة مفرتقري إذ كانر  اوهرس يرفرون  ملبفلفرة، ويررق  رزرة ال،را   

ايكررب، ونسرا ا رن ع زرة هرزا التالزرر إ( م،رزر  رن  ارأة، وكانوا قزاا حيضررون مرىن يروم ال،حرر، أكران ذلرك االاتهراع 
سازدس وهزا قو  علهل، وا ن عهر، وا ن مساوف، واملغري  ا ن نيابة، وا ن عبا  أيضا، وا ن أيب أوىف، والبهر ، ورواخ ا ن 
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زرره وهررا عررن مالررك، قررا  مالررك: ال نشررك أن يرروم اوررذ ايكرررب يرروم ال،حررر ينرره الزرروم الررز  عرمررى أزرره اجلهررر ، وي،حررر أ
اهلد ، وي،رضهل أزه اوذ، من أفرل لزلة ال،حر أوقق  ارأة قبر الف ر أفرل اوذس وأقرو  أن يروم عرأرة يروم نيرغر  ابراف  

 من وقوف  ملوقق ومن مساع ا  بةس ألما يوم مىن أزوم عزدهمس 
   
 

 1810صفحة : 
 
علرررك ايعهرررا   يكررررب ويرهرررر مرررن بوايكرررربت  جلرررر ناررر  للحرررذ،  عتبرررار جتبئتررره إ( أعهرررا ، أوصرررق ايعررررم مرررن   

ا رتالأهم يف املرراف مرن اورذ ايكررب أن هررزا اللفرظ ا يكرن ماروأرا قبرر نربو  هررزخ اةيرة أهرن ق ا تلرق السرلق يف املررراف 
 م،هس 

كررب وهزا الكالم إنشام هلزا ايذان، موقترا  زروم اورذ ايكررب، أزرقو  إ( مارىن ايمرر، إذ املارىن  ذنروا ال،را  يروم اورذ اي 
 أبن   ورسوله  ريتان من املشركيس 

واملراف ابال،ا ت قزظ ال،ا  الزين ضههم املوسم، ومن يبلغه ذلك م،هم: مرقم،هم ومشرركهمس ين هرزا ايذان ممرا لرا  
 أن يالهه املسلم واملشرل، إذ كان انكهه يلبم الفريريس 

ف اجلر وهو  م التادية أ  إعرالم قرزخ الرربام  املتردمرة يف وقوله بأن    ر م من املشركيت يتال  ابأذانت حبزف انر  
قوله ب رام  من   ورسولهت أدعاف ا ه،ا ين هزا امعالم للهشركي املااهدين وغريهم، عرريرا لادم غدر املسلهي، واةية 

 املتردمة إعالم للهسلهيس 
ار أبن يررا : وأذان إ( ال،را   رزلك، أو قرا، أو  لرربام : واام التصري   فارر الرربام  مرر  بنزرة فون  إضرهار وال ا تصر 

ين املررررام مررررام  زررران وإص،ررراا يارررر ا رررتالف أأهرررام السررراماي أزهرررا يسرررهاونه، أفرررزهم الرررزكهل والغررريب، أفرررهل امص،ررراا 
 واميضاح ق ظ ملااذيرهم واسترصام يف ام الغ هلمس 

 ق اجلهلة، ين السامظ يالم من الرأظ أن عرديرخ: ورسوله  ر م وع ق بورسولهت  لرأظ، ع،د الررام كلهم: ينه من ع  
من املشركي، أفهل هزا الرأظ ماىن  لزغ من اميضاح للهارىن مرظ املراز يف اللفرظ، وهرزخ نكترة قر نزرة  لزغرة، وقرد اهتردى 

 قا ضا ن  ن اوارث يف قوله:          
أرردين وقزررار قرررا لرغرررريا  رأررظ  قزررار  ينرره أراف أن لاررر غر ررة قلرره ومررن يررك أمسررى  ملدي،ررة رانلرره                        

 املسهى  قزارا  غر ة أ رى غري ات اة لغر تهس 
ومما لا الت،بزه له: ما يف  اض التفاسري أنه رو  عن اوسن قرام  بورسولهت  جلر وا عصر  نسربتها إ( اوسرن، وكزرق  

ولك،هرررا ذاي قصررة صريفرررة: أن أعرا زرررا مسرررظ رارررال قررررأ بأن    رررر م مرررن يتصررور ارررر بورسرررولهت وال عامرررر مبرضرررهل اررررخ، 
املشركي ورسرولهت ةرر ورسروله أررا  ايعررايب: إن كران    ريترا مرن رسروله أرلب م،ره  رر مس وإمنرا أراف الترورل علرى الررارئ، 

ضرا أن أ  ايسروف الردؤي مسرظ ذلرك ألببه الرار إ( عهر أحكرى ايعررايب قرامعره أا،ردها أمرر عهرر  رتالم الار زرة، ورو  أي
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أرأظ ايمر إ( علهلس أكان ذلك سبا وضظ ال،حو، وقد ذكري هزخ الرصرة يف  ارض كترا ال،حرو يف ذكرر سربا وضرظ 
 علم ال،حوس 

وهزا ايذان قد وقظ يف او ة ال  ان ها أ و  كر  ل،ا ، إذ أو  رسو    علزه الصال  والسرالم علرهل  رن أيب صالرا  
، مواأزا املوسم لزقذن  ربام ، ألذن قا على يوم ال،حر مبىن، مرن أوهلرا إ( ثالثري أو أر اري  يرة م،هرا كرزا ثبر  يف أبيب  كر

الصرحز  والسرر،ن   ررر  رتلفررة يبيررد  اضررها علررى  اررضس ولارر قولرره  أو أر ارري  يررة  نيررك مررن الررراو ، أهررا ورف يف روايررة 
رام  انر   تههرا، ألارر ما،راخ انر   رتم مرا نرب  م،هرا ممرا يتالر   لرربام  ال،سائهل، أ  عن اا ر: أن علزا قرأ على ال،ا   

من املشركي، ين سور   رام  ا يتم نبوهلا يومتز، أررد ثبر  أن   رر  يرة نبلر  علرى ال،ريب صرلى   علزره وسرلم هرهل   رر 
  ية من سور   رام س 

ر الصردي  ينره قزرر لرسرو    أن الاررا ال يررون أن وإمنا أور  ال،ريب علزره الصرال  والسرالم علرهل  رن أيب صالرا أبيب  كر 
ي،رض أاند عهدخ مظ من عاهردخ إال  ،سرفه أو  رسرو  مرن ذ  قرا رة نسربه، أرلراف ال،ريب علزره الصرال  والسرالم أن ال يررتل 

 للهشركي عزرا يف علههم  ،بز الاهد الز   ز،ه و ز،همس 
الارررا مررن مررىن، يصررز    ي  رررام  انرر  صررحر صرروعهس وكرران  ورو : أن علزررا  اررث أ  هريررر  ي رروف يف م،رراز  قبائررر 

املشركون إذا مساوا ذلك يرولون لالهل  سرتون  اد اير اة اينيهر أدنره ال عهرد  ز،،را و ري ا رن عهرك إال ال ارن والضررا  
 س 
لتفريرظ علرى قلرة بأن بأدن عبتم أهو  ري لكم وإن عولزتم أاعلهوا أنكم غري ما ب    و شر الزين كفروا  ازاا ألزمت ا 

    ر م من املشركيت، أزتفرع على ذلك انالتان: انالة التو ة وانالة التويس 
   
 

 1811صفحة : 
 
وا  اا للهشركي الزين أوذنوا  لربام ، واملاىن: أدن  م،تم أاميان  ري لكم مرن الاهرد الرز  ك،رتم علزره، ين اميران   

والاهررد أزرره  را  الرردنزا ال غررريس واملررراف  لتروي: امعررراض عررن اميرانس وأريررد  فاررر بعررولزتمت أزره ال، ررا  يف الرردنزا واة رر ، 
ماىن االستهرار، أ  إن فمتم على الشرل أاعلهوا أنكم غري مفلتي من قدر   ، أ  اعلهوا أنكم قد وقاتم يف مك،ة  ، 

 وأونيكتم على الازااس 
مت ما وأررة علررى قلررة بوأذان مررن   ورسررولهت ملررا عتضرره،ه علررك اجلهلررة مررن ماررىن وقلررة بو شررر الررزين كفررروا  اررزاا ألررز 

ايمرر، أكلنره قزرر: أرآذنوا ال،ررا   رربام    ورسروله مرن املشررركي، وأبن مرن اتا مر،هم أررد  ررا ومرن أعررض أررد أونيررك 
 على الازاا، ق قا : و شر املارضي املشركي  ازاا ألزمس 

برار مبرا أزره مسرر ، وقرد اسرتاريي ه،را ل نرزار، وهرو ام برار مبرا يسروم، علرى صريررة الرتهكم، كهررا والبشرار   أصرلها ام   
 عردم يف قوله عاا( بأبشرهم  ازاا ألزمت يف سور     عهرانس 
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والازاا ايلزم: هو عزاا الرتر، وايسر، والسيب، ويفم ايموا ، كهرا قرا  عارا( بوأنرب  ا،روفا ا عروهرا وعرزا الرزين   
روا وذلررك ارربام الكرراأرينت أرردن عاررزيبهم يرروم ان،رري  اضرره  لرتررر، و اضرره  يسررر والسرريب وغرر،م ايمرروا ، أ : أنررزر كفرر

املشركي أبنك مراعلهم وغالبهم  اد انرضام اينيهر اورم، كها يد  علزه قوله بأدذا انسلخ اينيهر اورم أاقتلوا املشركي 
 انزث وادمتوهمت اةيةس 

 من املشركي ق ا ي،رصوكم نيزتا وا يراهروا علزكم أاندا ألمتوا إلزهم عهدهم إ( مد م إن   حيرا بإال الزين عاهدمت  
املتريت استت،ام من املشركي يف قوله بأن    ر م من املشركيت، ومن بالزين كفروات يف قوله بو شر الزين كفروا  ارزاا 

راررظ إ( مررا  تويرره قزاهررا ممررا يصررل  لررزلك االسررتت،ام، أهررو اسررتت،ام ألررزمت ين نيررلن االسررتت،ام إذا ورف عرررا قررر أن ي
هلقالم: من انكم نرض الاهرد، ومرن انكرم امنرزار  لرترا ، املرتعرا علرى الر،رض، أهرزا الفرير  مرن املشرركي  قرون علرى 

 انرمة عهدهم وعلى السلم ماهمس 
 ،ام قوله بألمتوا إلزهم عهدهم إ( مد متس واملوصو  ه،ا يام كر من  رر  أزه الصلة، وقد  ي مدلو  االستت 
وانرف بقت يف قوله بق ا ي،رصوكم نيزتات للرتا هل الرعيب، ين عدم ام ال  أبقر نيهلم مما عاهدوا علزه أهرم مرن الوأرام  

  يمور الارزهة مما عاهدوا علزه ين عدم ام ال  أبقر نيهلم بفر اوصو س 
: أهنم ا يفرصوا يف نيهلم مما عاهدوا علزهس ويف هزا الا ق إيزان  لت،ويره قرزا االنتفرام وال،رو لشهلم إزالة  اضه، واملراف 

ين بقت إذا ع ف  اجلهر أأافي ماىن الرتا هل يف الرعبة، أ   ارد مرعبرة املا روف مرن مرعبرة املا روف علزره،  ارد كهرا  
 وارعفاع نيلنس أدن من كها  الاهد اوفا  على الوأام  هس 

الزين اانتفروا  اهدهم مظ املسلهي، ووأوا  ه على أمت واه، ألم يكزدوا املسرلهي  كزرد، وال  راهروا علرزهم وهقالم هم  
عدوا سرا، أهقالم أمر املسلهون أن ال ي،رضوا عهدهم إ( املد  الر  عوهردوا علزهراس ومرن هرقالم:  ،رو ضرهرخ، وانزران مرن 

 ممن ف لوا يف عهد اوديبزةس    ك،انة: هم  ،و ازية، و ،و الديرس وال نيك أهنم 
وقد علم من هزا: أن الزين أمر    لربام  مرن عهردهم هرم ضرد أولترك، وهرم قروم نرصروا ممرا عاهردوا علزره، أ  كرافوا،  

 وغدروا سرا، أو  اهروا الادو  ملدف واجلوسسةس 
سرلهي كهرا عرردم أاررب عرن أالهرم ومن هقالم: قريرة أمدوا املشرركي غرري مرر ، و ،رو  كرر، عردوا علرى  باعرة أانرالف امل 

ذلك  ل،رو يهنم ا ي،رضروا الاهرد عل،را، وال أ  لروخ، ولكر،هم أ لروا  ره، ممرا اسرت اعوا أن يكزردوا ويكرروا ويهنرم نرضروا 
  اض ما عاهدوا علزهس 

أأرافي انتفرام   وذكر كلهة بنيزتات للهبالغة يف نفهل االنترا ، ين كلهة بنيهلمت نكر  عامة، أردذا وقار  يف سرزا  ال،فرهل 
 كر ما يصد  علزه أنه مواوف، كها عردم يف قوله عاا( بوقال  الزهوف لزس  ال،صارى على نيهلمت يف سور  البرر س 
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واملراهر : املااونة، لوز أن يكون أالها مشترا من االسم اجلامد وهو الرهر، أ  صلا امنسان أو الباري، ين الرهر   
سان يف املشهل والتغلا، و ه قو  الباري يف الرانلة واوهر، يرا :  اري  هري، أ  قرو  علرى الرانلرة، مترر املاري  ه قو  امن

ياند على عهر حبا  من يا زه  هرخ حيهر علزه، أكلنه ياريخ  هرخ وياريخ اة ر  هرخ، أهن ق اامي صزغة املفاعلرة، 
عد، والتليزد من الزد، واملكاعفة مشترة من الكتق، وكلهرا أعضرام ومتله املااضد  مشترة من الاضد، واملساعد  من السا

 الاهرس 
ولوز أن يكون أاله مشترا من الرهور، وهو مصدر ضد ا فام، ين املرم إذا انتصر على غريخ  هر اناله لل،ا ، أهتر  

عررراهرا علزررهت وقررا    لشررهلم الررز   هررر  اررد  فررام، ولررزلك يارردى حبرررف بعلررىت لالسررتاالم اارراز ، قررا  عاررا( بوإن
بكزق وإن يرهروا علزكم ال يرقبوا أزكم إال وال ذمة وقا  لزرهرخ على الدين كلهت وقا  بواملالئكة  ارد ذلرك  هرريت أ  

 مايس 
والفام يف قوله بألمتوات عفريظ علرى مرا أأرافخ اسرتت،ام قولره بإال الرزين عاهردمت مرن املشرركي ق ا ي،رصروكم نيرزتات اخل، وهرو  

 ال عشهلهم الربام  من الاهدس أهنم 
واملد : ايار، مشترة من املد ين ايار مد يف زمن الاهر، أ  ع ويرر، ولرزلك يرولرون: مراف الرروم غرريهم، إذا أالروا  

اوررا إ( أمررد، وإضراأة املررد  إ( ضرهري املااهرردينس يهنرا م،ارررد  ماهرم، أدضرراأتها إلرزهم كدضرراأتها إ( املسرلهي ولكررن 
نبهم ين انتفاعهم  يار أصب  أكترر مرن انتفراع املسرلهي  ره، إذ صرار املسرلهون أقروى مر،هم، وأقردر علرى را  ه،ا اا

 انرقمس 
وقلة بإن   حيا املتريت عزيزر يف ماىن التالزر ل،مرس نيمتام الاهد إ( ايار أبن ذلك من الترروى، أ  مرن امتترا    

 بة   املتري عرا ايمر ك،اية عن كون امللمور  ه من التروىس الشرع الز  أمر    ه، ين اي بار مبح
 ق إنس قبائر الارا كلها رغب  يف امسالم ألسلهوا يف علك املد  أانته  انرمة اينيهر اورم يف انكم امسالمس  
دت عفريظ على قوله بأدذا انسلخ اينيهر اورم أاقتلوا املشركي انزث وادمتوهم و زوهم واانصروهم واقادوا هلم كر مرص 

بأسررزحوا يف ايرض أر اررة أنيررهرت أرردن كرران املررراف يف اةيررة املا رروف علزهررا  ير اررة اينيررهر أر اررة عبترردئ مررن وقرر  نرربو  
 رام  كان قوله بأدذا انسلخ اينيرهر اوررم، عفريارا مررافا م،ره ز ف  قزرد علرى قزرد الرررف مرن قولره بأر ارة أنيرهرت أ : أردذا 

ينيررهر وانسررلخ اينيررهر اورررم أرراقتلوا املشررركي اخل النتهررام امذن الررز  يف قولرره بأسررزحوا يف ايرض انتهررى أاررر اير اررة ا
أر اة أنيهرت، وإن كان  اير اة اينيهر مرافا قا اينيهر اورم كان قوله بأدذا انسلخ اينيهر اوررم عصررحيا مبفهروم امذن 

ر اة اينيهر، أهو علرى انرد قولره عارا( بوإذا انللرتم أاصر افوات،  يمن أر اة أنيهر، املرتضهل أنه ال أمن  اد انرضام اي
 اد قوله بغري  لهل الصزد وأنتم انرمت أزكون هازال هلم إ( انرضام نيهر احملرم من س،ة عشر، ق  زيرا من  رر  انرمرة 

بم،هرا أر ارة انررم  نيهر راا، وكزلك يستهر اوا  يف كر عام إ( نسخ همي اينيهر اورم كها سرزله ع،رد قولره عارا(
 أال عرلهوا أزهن أنفسكمتس 

وانسالخ اينيهر انرضاؤها ومتامها وهو م اوع سلخس وهو يف ايصر استاار  من سلخ الد اوزوان، أ  أزالتهس ق نياع  
 هزا امصال  ان  صار انرزرةس 
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عرهل ذ  مرد زائردس وانررام صرفةس وقرا  واورم قظ انرام وهو مساعهل ين أاال  ضم الفام والاي إمنا ي،را  يف االسرم الر  
الرضهل يف  ا اجلهظ من نيرح الشاأزة إن قروع التكسرري أكترهرا  تراج إ( السرهاع، وقرد عرردم ع،رد قولره عارا( بالشرهر 

 اورام  لشهر اورامت سور  البرر س وههل ذو الراد  وذو او ة و رم ورااس 
  انرمتها ما  رهل من املشركي قبزلة، ملصلحة الفرريري، ألهرا  مرن قزرظ وانسال ها انرضام املد  املتتا اة م،ها، وقد  رز 

 الارا   ر انكم انرمة اينيهر اورم، ين انرمة احملارم امسالمزة أغ،  ع،هاس 
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قتلهررا،  وايمرر يف بأراقتلوا املشرركيت لر ذن وام انرة  عتبرار كرر واانررد مرن املرلموراي علرى انرد ، أ  أررد أذن لكرم يف  

ويف أ ررزهم، ويف انصررارهم، ويف مرر،اهم مررن املرررور  يرض الرر   رر  انكررم امسررالم، وقررد يارررض الوارروا إذا  هررري 
مصلحة عرزهرة، ومرن صرور الواروا مرا أيه يف قولره بوإن نكتروا أيراهنم مرن  ارد عهردهم وصا،روا يف فير،كم أرراعلوا أئهرة 

 الكفرت واملرصوف ه،ا: أن انرمة الاهد قد زال س 
ويف هزخ اةية نيرع اجلهاف وامذن أزه وامنيار  إ( أهنرم ال يربرر مر،هم غرري امسرالمس وهرزخ اةيرة نسرخ    ي املوافعرة  

 واملااهد س وقد عه  اةية قزظ املشركي وعه  البراع إال ما  صصته ايفلة من الكتاا والس،ةس 
 واي ز: ايسرس  
 نيذن من املسلهيس واوصر: امل،ظ من ف و  أرض امسالم إال  
والراوف جماز يف التباي يف املكان، واملالزمة له، ين الراوف ثبوي نيديد وصوير أهاىن الراروف يف اةيرة املرا  رة يف مرران  

 ع ر  الادو املشركي إ(  الف امسالم، ويف مران واوف ازر الادو وعدعهس 
 واملرصد مكان الرصدس والرصد: املراقبة وعتبظ ال،ررس  
بوكرت مستاهلة يف عاهزم املراصد املر،ون مرورهم قا،  زيرا للهسلهي من إضراعتهم اوراسرة يف املراصرد أزرلعزهم الاردو  

م،هررا، أو مررن التفررريط يف  اررض ممررار الارردو أز، لرر  ايعرردام  م،رري أزسررتخفوا  ملسررلهي ويتسررامظ قاعرراي املشررركي أن 
ماىن بكرت ه،ا إ( مارىن الكترر  للت،بزره علرى االاتهراف يف استرصرام املراصرد   املسلهي لزسوا  زو  أب  وال يررة، أزقو 

 كرو  ال،ا غةس 
           

قررا كرررر ذ   و ،سرررام عررعررررو                       إ( كرررر راررراف مرررن الرمرررر أرررارف وانتصرررا بكرررر مرصررردت إمرررا علرررى   
دن هلرم صرراصك املسرترزمت، وإمرا علرى التشربزه  لرررف ينره املفاو   ه  تضهي باقادوات ماىن  البموا  كرولره عارا( بيقار

 من ان  أار الراوف أن يتادى إلزه ابيفت الررأزة أشبه  لررف وانزأ  بيفت للتوسظس 
 وعردم ذكر بكرت ع،د قوله عاا( بوإن يروا كر  ية ال يقم،وا قات سور  ايناامس  
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سربزلهم إن   غفرور رانرزمت عفريرظ علرى ايأارا  املتردمرة يف قولره بأراقتلوا  بأدن ات روا وأقراموا الصرلوا  و عروا البكروا  أخلروا  
 املشركي انزث وادمتوهم و زوهم واانصروهم واقادوا هلمتس 

والتو رة عررن الشرررل هررهل اميرران، أ  أردن  م،رروا إيرراب صررافقا، أبن أقرراموا الصرال  الدالررة إقامتهررا علررى أن صرراانبها ا يكررن   
 عروا البكرا  الردا  إيتاؤهرا علرى أهنرم مقم،رون انررا، ين  رز  املرا  للهسرلهي أمرار  صرد  ال،زرة أزهرا  كاذ  يف إيانه، وأبن

 ز  أزه أدقامة الصال  وإيتام البكا  نيرط يف كق الرتا  ع،هم إذا  م،وا، ولزس يف هزا فاللة على أن الصال  والبكا  اربم 
 من اميانس 

لرز  يررون  ره، أ  اعركروا هلرم كرر صرير  أمررمت  رصردهم أزره أ  اعركروهم يسرريون وانرزرة بأخلوا سربزلهمت اعركروا صرريرهم ا 
جمتازين أو قافمي علزكم، إذ ال أب  علزكم م،هم يف اوالتي، أدهنم صاروا إ وانكم، كها قرا  يف اةيرة اةعزرة بأردن ات روا 

 وأقاموا الصال  و عوا البكا  أد وانكم يف الدينتس 
 ،ا متتزال يف عدم امضرار قم ومتاركتهم، يرا :  ر سبزلهل، أ  فع  ونيلين، كها قا  ارير:          وهزا املركا مستاهر ه 
 رر السربزر ملرن يبرر  امل،ررار  رره                      وأ رررز  رربز  انزرث اضرر رل الرردر وهرو مرا ررر للتهتزرر الرز  يف قولرره   

 بواقادوا هلم كر مرصدتس 
مت عزيزر أريد  ه انث املسلهي على عدم التارض  لسوم للرزين يسرلهون مرن املشرركي، وعردم وقلة بإن   غفور رانز 

مقا ز م ملا أرط م،هم، أاملاىن اغفروا هلم ين   غفر هلم وهو غفور رانزم، أو اقتدوا  فار   إذ غفر هلم ما أرط مر،هم  
 كها عاهلون أكونوا أنتم  تلك املتا ة يف امغضام عها مضىس 

بوإن أانررد مررن املشررركي اسررت ارل أررلارخ انرر  يسررهظ كررالم   ق أ لغرره ملم،رره ذلررك أبهنررم قرروم ال يالهررونت ع ررق علررى  
قلررة بأررردن ات ررروات لتفصرررزر مفهرروم الشررررط، أو ع رررق علرررى قلرررة بأرراقتلوا املشرررركيت لتخصرررزو عهومررره، أ  إال مشرررركا 

س وصررزغ الكرررالم   ريرررة الشررررط لتلكزررد انكرررم اجلرررواا، اسررت ارل ملصرررلحة للسررفار  عرررن قومرره أو ملارأرررة نيرررائظ امسرررالم
 ول نيار  إ( أن عرظ الرغبة يف اجلوار من اانا املشركيس 
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واهلم حبرف بإنت ال  نيلهنا أن يكون نيرصها بفر الوقوع للت،بزه على أن هرزا نيررط أرضرهل لكرزال يربعم املشرركون أهنرم   

 علزه وسلم أزتخزوخ عزرا لالستهرار علرى الشررل إذا غرباهم املسرلهونس ووقرظ يف عفسرري ا يتهك،وا من لرام ال،يب صلى  
الفخر أنه نرر عن ا ن عبا  قا : إن راال من املشركي قا  لالهل  ن أيب صالا: أرفب أن أنه الرسو   اد انرضام هزا 

عارا( قرا  بوإن أانرد مرن املشرركي اسرت ارل  ايار لسهاع كالم   أو واارة أ ررى أهرر نرتررس أررا  علرهل: ال إن  
أرلارخت أ  ألم،رره انر  يسررهظ كرالم    وهررزا ال يارارض مررا رأي،راخ مررن أن الشررط يف قولرره عارا( بوإن أانررد مرن املشررركي 
 است ارلت اخل، نيرط أرضهل أدنه يرتضهل أن مرالة هزا الرار وقا   اد نبو  اةية على أن هزا املرو  ا أقق علزهس 
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م  لفررظ أانررد مررن املشررركي فون لفرظ مشرررل للت،صررزو علررى عهرروم اجلر،س، ين ال،كررر  يف سررزا  الشرررط متلهررا يف وارهل 
سررزا  ال،فررهل إذا ا عررنب علررى الفررت  اانتهلرر  إراف  عهرروم اجلرر،س واانتهلرر   اررض ايأررراف، أكرران ذكررر بأانرردت يف سررزا  

  الس الشرط ع،صزصا على الاهوم مب،بلة الب،ام على الفت  يف سزا  ال،فهل 
وبأاندت أصله بوااندت ين  بعه  د  من الواو ويستاهر مبارىن اجلبئرهل مرن ال،را  ينره واانرد، كهرا اسرتاهر لره  أررف  يف  

 اص الح الالوم، أهاىن بأاند من املشركيت مشرلس 
نفررس  وعررردمي بأانرردت علررى باسررت ارلت لالهتهررام  ملسرر،د إلزرره، لزكررون أو  مررا يررررع السررهظ أزرررظ املسرر،د  اررد ذلررك مررن 

 السامظ موقظ التهكنس 
وساغ اال تدام  ل،كر  ين املراف ال،وع، أو ين الشررط مب،بلرة ال،فرهل يف إأراف  الاهروم، وال مرانظ مرن ف رو  انررف الشررط   

على املبتدأ ين وقوع ا رب أاال مر،ظ ورف الشرط يف اقتضائه اجلهلة الفالزرة، أرزالم أن الفاعرر مرردم مرن ه رري لغررض 
ك نيرراع ع،ررد ال،حررا  أنرره أاعررر  فاررر مررردر، وإمنررا هررو عررردير اعتبررارس ولاررر املرصرروف مررن الت،صررزو علررى إأرراف  مرراس ولررزل

الاهوم، ومن عردمي بأاند من املشركيت على الفار، هكزد  ز  ايمان ملن يسلله من املشركي إذا كان للرائه ال،يب صرلى 
اند من الربائر ال   ان  الاهد، لتال  هر  زرانتهم املسرلهي   علزه وسلم وف وله  الف امسالم مصلحة، ولو كان أ

علررى أن كونرروهم أو يغرردروا قررم أررزلك كرولرره عاررا( بوال لرررم،كم نيرر،آن قرروم أن صرردوكم عررن املسرر د اورررام أن عاترردوات 
 وقو  ال،يب صلى   علزه وسلم  وال ختن من  انك  س 

وقررد اسررتاهر جمررازا نيررائاا يف ايمررن، ين املرررم ال يسررترر مبكرران إال إذا   واالسرت ار : صلررا اجلرروار، وهررو الكررون  لررررا، 
كان  م،ا، أهن ق مسوا املقمن اارا، واولزق اارا، وصار أار أاار مباىن أمن، وال ي ل  مبارىن اارر نيخصرا ارارا لرهس 

 واملاىن: إن أاند من املشركي استلم،ك ألم،هس 
الغرررض وهررو موكررو  إ( مراصررد الارررالم أدنرره ال يسررت ري أانررد إال لغرررض  وا يبرري سرربا االسررت ار ، ين ذلررك رتلررق 

 صحز س 
وملا كان  إقامة املشرل املست ري ع،د ال،يب علزه الصال  والسالم ال ختلو من عرض امسالم علزره وإمساعره الررر ن، سروام   

لم من اور  على هد  ال،ا ، كان  است ارعه لزلك أم لغرض   ر، ملا هو ماروف من نيلن ال،يب صلى   علزه وس
ااررر مسرراع هررزا املسررت ري الرررر ن غايررة مقامترره الوقتزررة ع،ررد الرسررو  صررلى   علزرره وسررلم، أرردل  هررزخ الغايررة علررى كررالم 
 ررزوف إلررازا، وهرررو مررا عشرررتهر علزرره إقامررة املسرررت ري مررن عفررراوض يف مهررم، أو صلررا الرررد و  يف امسررالم، أو عررررض 

م   أرد مت  أغراض إقامته ين  اضها من مرصد املست ري وهو انريو على أن يبردأ قرا، امسالم علزه، أدذا مسظ كال
و اضها من مرصد ال،يب علزه الصال  والسالم وهو ال يرتكره ياروف انر  يازرد إرنيرافخ، ويكرون   رر مرا يردور ماره يف   رر 

 أزمان إقامته إمساعه كالم   عاا(س 
م اجلاللررة ينرره كررالم أوارردخ   لزررد  علررى مرررافخ مررن ال،ررا  وأ لغرره إ( الرسررو  علزرره وكررالم  : الرررر ن، أضررزق إ( اسرر 

الصال  والسالم  واس ة امللك، ألرم يكرن مرن هلزرق رلرو  ولكرن   أواردخ  ردرعره  ردون صر،ظ أانرد، خرالف اورديث 
 الردسهلس 
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إاازعرره يف أرض امسررالم إ( أن يبلررغ املكرران ولررزلك أعربرره حبرررف املهلررة بق أ لغرره ملم،ررهت للداللررة علررى وارروا اسررتهرار  
 الز  أيمن أزه، ولو  لغه  اد مد  صويلة أحرف بقت ه،ا للرتا هل الرعيب اهتهاما ني الغه ملم،هس 

   
 

 1815صفحة : 
 
 لوغره وماىن بأ لغره ملم،رهت أمهلره وال   ره انر  يبلرغ ملم،ره، ألهرا كران همري ال،ريب علزره الصرال  والسرالم إ خ سرببا يف   

ملم،ه، اار التلمي إ الغا ألمر  ه ال،يب علزه الصال  والسالم، وهزا يتضهن أمر املسلهي أبن ال يتارضروا لره  سروم انر  
يبلغ  الفخ ال  أيمن أزهاس ولزس املراف أن ال،يب صلى   علزه وسلم يتكلق عرانزله ويبارث مرن يبلغره، أراملاىن: اعركره يبلرغ 

ملن يبافر أاند  لكالم قبر إهنام كالمره:  أ لار  ريررهل  ، أ  أمهلر  وررة مرردار مرا أ لرظ ريررهل ملم،ه، كها يرو  الارا 
 ق أكلهك، قا  البرشر : قل  لباض أنيزا هل:  أ لا  ريرهل أرا  قد أ لاتك الراأدين  يا  فالة والفرايس 

وذلك هو فار قومه انزث ال يسرت زظ أانرد أن  بوامللمنت مكان ايمن، وهو املكان الز  لد أزه املست ري أم،ه السا  ، 
ي،اله  سومس وقد أضزق امللمن إ( ضهري املشرل ل نيار  إ( أنه مكان ايمن ا ا   ه، أزالم أنه مررخ ايصلهل، خالف 

 فار اجلوار أدهنا ملمن عارض ال يضاف إ( ااارس 
مرر  لوأرام هلرم  مارار  إ( أن يصرلوا ف رهرم، ألرزلك وقلة بذلرك أبهنرم قروم ال يالهرونت يف موضرظ التالزرر لتلكزرد اي  

أصررل  عررن اجلهلررة الرر  قبلهررا، أ : أمرررب  ررزلك  سرربا أهنررم قرروم ال يالهررون، أامنيررار  إ( مضررهون قلررة بأررلارخ انرر  
خ مزمرة يسهظ كالم   ق أ لغه ملم،هت أ  ال عقا زهم يف مرد  اسرت ار م مبرا سرب  مرن أذاهرم يهنرم قروم ال يالهرون وهرز

هلم أبن متلهم ال يرام له وزن وأوف هلم  ه إ( أن يصلوا ف رهم يهنرم قروم ال يالهرون مرا حيترو  علزره الررر ن مرن امرنيراف 
 واهلدى، أكان اسم امنيار  أصل  صر  التاريق يف هزا املرام، قاا للهااين املرصوف ، وأوابخس 

أ ررال  أهرر الشررل وأن سرربا ذلرك الغرض امنيرررال الرز  يفسررد ويف الكرالم ع،ويره مبارراي أ رال  املسرلهي وغررض مرن  
اي ال ، ولزلك االوا قوما ال يالهون فون أن يرا  أبهنم ال يالهون: ل نيار  إ( أن نفهل الالم م رف أزهم، أزشري إ( 

 أن سبا اصرافخ أزهم هو نشلعه عن الفكر  اجلاماة ينيتا م، وههل عرزد  امنيرالس 
لاررا، مباررىن الاررر وأصررالة الررأ ، وأن عرزررد  الشررل مضرراف  لرزلك، أ  كزررق يابرد ذو الرررأ  ان رررا والالرم، يف كررالم ا 

 ص،اه وهو يالم أنه ال يغ  ع،هس 
بكزق يكون للهشركي عهد ع،د   وع،د رسوله إال الزين عهدمت ع،د املس د اورام أها استراموا لكرم أاسرترزهوا هلرم  

 زاين، نشل عرن قولره ب ررام  مرن   ورسرولهت ق عرن قولره بأن    رر م مرن املشرركيت وعرن إن   حيا املتريت استت،اف 
قولره بأرراقتلوا املشرركيت الرر  كانرر  عردراا يف إ  ررا  مررا  زر،هم و رري املسررلهي مرن عهرروف سررا رة، ين ذلرك يتررري سررقاال يف 

 اض قبائر الارا من املشركي يتا ا مرن هرزخ  نفو  الساماي من املسلهي الزين ا ي لاوا على ف زلة ايمر، ألار
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الربام ، ويسل  عن سببها، وكزق أهنز  الاهوف وأعل،  اورا، أكان املرام مرام  زان سبا ذلرك، وأنره أمرران:  ارد مرا 
  ي الارائد، وسب  الغدرس 

فوام الاهرد يف املسرتربر مرظ واالستفهام ابكزرقت: إنكرار  إنكرارا والرة كزران الاهرد  ري املشرركي وأهرر امسرالم، أ   
الزين عاهدوهم يوم اوديبزة وما  ادخ أفار بيكونت مستاهر يف ماىن الردوام مترر قولره عارا( ب  أيهرا الرزين  م،روا  م،روا 
 ات كها ف  علزه قولره  اردخ بأهرا اسرتراموا لكرم أاسرترزهوا هلرمتس ولرزس ذلرك إنكرارا علرى وقروع الاهرد، أردن الاهرد قرد 

من  ، ومساخ   أتحا يف قوله بإب أتح،ا لك أتحا مبز،ات ومسهل رضى املقم،ي  ه يومترز سركز،ة يف قولره بهرو  انارد نيذن
 الز  أنب  السكز،ة يف قلوا املقم،يتس 

واملارىن: أن الشرلن أن ال يكرون لكرم عهررد مرظ أهرر الشررل، للبررون الاررزم  ري فيرن التوانزررد وفيرن الشررل، أكزرق يكررن  
ههرا، أ  أهررا كران الاهررد امل،اررد ماهررم إال أمررا موقترا مبصررلحةس أفرهل وصررفهم  ملشرركي إيررام إ( علرة امنكررار اعفرا  أهلز

 على فوام الاهد ماهمس 
وهزا يقيد ما أسرب  ه واه إضاأة الربام  إ(   ورسوله، وإس،اف الاهد إ( ضهري املسلهي، يف قوله عاا( ب رام  من    

 ن عاهدمتتس ورسوله إ( الزي
   
 

 1816صفحة : 
 
وماىن بع،دت االستررار ااراز ، مبارىن الردوام أ  إمنرا هرو عهرد موقر ، وقرد كانر  قررير نكتروا عهردهم الرز  عاهردوخ   

يوم اوديبزة، إذ أعانوا     كر  لسالح والراا  على  باعة، وكان   باعة فا لة يف عهد ال،ريب صرلى   علزره وسرلم، 
 الت هزب لغبو  أت  مكةس  وكان ذلك سبا

واسرتت،ام بإال الرزين عاهرردمتت، مرن مارىن ال،فررهل الرز  اسرتاهر أزرره االسرتفهام ابكزرق يكررون للهشرركي عهرردت، أ  ال  
 يكون عهد املشركي اال املشركي الزين عاهدمت ع،د املس د اورامس 

 ير، من ك،انة  و ،و  كر من ك،انةس والزين عاهدوهم ع،د املس د اورام: هم  ،و ضهر ، و ،و ازية  ن الد 
 أاملوصو  ه،ا للاهد، وهم أ و من الزين مضى أزهم قوله بإال الزين عاهدمت من املشركي ق ا ي،رصوكم نيزتاتس  
واملرصوف من ختصزصهم  لزكر: الت،ويه خصلة وأرائهم مبرا عاهردوا علزره ويتاري أن يكرون هرقالم عاهردوا ال،ريب صرلى     

م يف عهر  الرضام ع،د املس د اورام، وف لوا يف الصل  الز  عردخ مظ قرير خصوصهم، ز ف  على ف روهلم علزه وسل
يف الصررل  ايعررم، وا ي،رضرروا عهرردهم، وال  رراهروا عرردوا علررى املسررلهي، إ( وقرر  نرربو   رررام س علررى أن مااهررد م ع،ررد 

يف نفو  املشرركي مرن اولرق ااررف، كهرا قرا  عارا( بإهنرم املس د اورام أ اد عن مر،ة ال،كث ين املااهد  ع،دخ أوقظ 
 ال أيان هلمتس 
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ولزس املراف كر من عاهد ع،د املس د اوررام كهرا قرد يتو ره املتروهم، ين ال،ريب صرلى   علزره وسرلم ا يكرن مرلذوب أبن  
 يااهد أريرا   ر م،همس 

الستت،امس أالتردير إال الزين عاهردمت ع،رد املسر د اوررام أاسرترزهوا وقوله بأها استراموا لكم أاسترزهوا هلمت عفريظ على ا 
هلررم مررا اسررتراموا لكررم، أ  مررا فامرروا مسررترزهي لكررمس والررراهر أن اسررتت،ام هررقالم ين لاهرردهم انرمررة زائررد  لوقوعرره ع،ررد 

 املس د اورام انو  الكابةس 
ظس الوأرام الواقارة يف قولره بأاسرترزهوا هلرمت أرام ارواا وبمات  رأزرة مضره،ة مارىن الشررط، والفرام الدا لرة علرى أرام التفرير 

الشرط، وأصر ذلك أن الررف واارور إذا قردم علرى متالرره قرد يشررا مارىن الشررط أترد ر الفرام يف اوا ره، وم،ره قولره 
يب صرلى عاا( بويف ذلك ألزت،اأس املت،اأسونت لواوا اار الفام غري عفريازة، ينره قرد سربرها الا رق  لرواو، وقرو  ال،ر

  علزه وسلم  كها عكونوا يرو  علرزكم  ةربم الفالري، وقولره ملرن سرلله أن لاهرد وسرلله الرسرو   ألرك أ روان  قرا  : نارم 
 قا   أفزهها أ اهد  يف روايته  فامينس 

امتره واالسترامة: انرزرتها عدم االعوااج، والسري والترام للهبالغرة مترر اسرت اا واسرتحا، وإذا قرام الشرهلم ان لرر  ق 
وا يكن أزه اعواراج، وهرهل ه،را مسرتاار  وسرن املااملرة وعررل الرترا ، ين سروم املااملرة ي لر  علزره االلتروام واالعواراج، 

 أكزلك ي ل  على ضدخ االسترامةس 
مترار وقلة بإن   حيا املتريت عالزر ل،مر  السترامةس وموقظ بإنت أوهلا، لالهتهام وهرو مرقذن  لتالزرر ين بإنت يف  

هررزا عغرر  غ،ررام أررام وقررد أنبررل ذلررك، التالزررر، أن االسررترامة هلررم مررن التررروى وإال ا عكررن م،اسرربة ل  بررار أبن   حيررا 
 املتريس عرا ايمر  السترامة هلم، وهزا من املازس وين يف االسترامة هلم انفرا للاهد الز  هو من قبزر الزهيس 

أزكم إال وال ذمةت وبكزقتهزخ مقكد   بكزقت ال  يف اةية قبلهرا، أهرهل مارتضرة بكزق وإن يرهروا علزكم ال يرقبوا  
 ري اجلهلترريس وقلررة بوإن يرهررروا علررزكمت اخل لرروز أن عكررون قلررة انالزررة، والررواو للحررا  ولرروز أن يكررون ما وأررة علررى 

 قلة بكزق يكون للهشركي عهدت إ بارا عن ف ائلهمس 
ن قلة اوا  هلا مبيد عال   تواه امنكار على فوام الاهد للهشركي، ان  كلهنرا مسرترلة ويف إعاف  االستفهام إنياار أب 

 منكارس ال جمرف قزد ل،مر الز  عواه إلزه امنكار ا تدام، أزقو  املاىن اواصر من هزا ال،رم إ( إنكار فوام الاهد مظ 
كار فوامه   صو  يف هزخ اوالةس وههل انالة ما يب ،ونه مرن املشركي يف ذاعه، ا تدام، يهنم لزسوا أهال لزلك، وإ( إن

نزة الغدر إن  هروا على املسلهي، مما قامر  علزره الرررائن وايمراراي، كهرا أالر  هروازن عررا أرت  مكرةس أ هلرة بوإن 
 يرهروا علزكمت ما وأة على قلة بكزق يكون للهشركي عهدتس 
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This file was downloaded from QuranicThought.com



إ( املشررركي يف قولرره بكزررق يكرون للهشررركي عهررد ع،ررد  ت وماررىن بإن يرهررروات إن ي،تصرررواس وضرهري بيرهررروات عائررد   
وعردم  زان هزا الفار  نفا ع،د قوله عاا( بوا يراهروا علزكم أانرداتس واملارىن: لرو انتصرر املشرركون،  ارد ضرافهم، و ارد 

 علزكم   اا للهقم،يس أن ار وا من الاهد أنه كان سببا يف قوعكم، ل،رضوا الاهدس وضهري 
وماررىن بال يرقبرروات ال يوأرروا وال يراعرروا، يرررا : رقررا الشررهلم، إذا نرررر إلزرره نرررر عاهررد ومراعررا ، وم،رره مسررهل الرقزررا، ومسررهل  

املرقا مكان اوراسة، وقد أصل  ه،ا على املراعا  والوأام  لاهد، ين من أ  ر الاهرر  شرهلم أكلنره ا يررخ وصررف نرررخ 
 ع،هس 

ولررق والاهررد  وي لرر  ام  علررى ال،سررا والررا ررةس وقررد كانرر   رري املشررركي و رري املسررلهي أنسرراا وقرررا ي، وام : ا 
 أزص  أن يراف ه،ا كال ما،ززهس 

والزمة ما ي   ه من ايواصر من صحبة و لة واوار مما لا يف املرؤم  أن حيفظ وحيهى يرا : يف ذم  كزا، أ  ألتبم  
  ه وأانفرهس 

أبأواههم وهل قلوقم وأكترهم أاسرونت استت،اف ا تدائهل، أ  هم يرولون لكم ما يرضزكم، كزدا ولو متك،وا  بيرضونكم  
 م،كم ا يرقبوا أزكم إال وال ذمةس من يسهظ كالما أزل خس 

 لرا م،ره وام ية: االمت،اع من نيهلم م لوا وإس،اف ام يرة إ( الرلروا اسرتاار ، أرلروقم ملرا نروي الغردر نيربه  مبرن ي 
 نيهلم أزللس 

وقلة بوأكترهم أاسرونت يف موضظ اوا  من واو اجلهاعة يف بيرضونكمت مرصوف م،ها الزم أبن أكتررهم موصروف، مرظ  
ذلررك،   ررروج عررن مهزررظ املررروم  والرالررة، إذ  ررد أكترررهم  ررالاي زمررام اوزررا ، أ هارروا املزمررة الدي،زررة واملزمررة الارأزررةس 

لكهررا  الاررريف  رري ال،ررا ، ولررزس املررراف ا ررروج عررن مهزررظ الرردين ين ذلررك وصررق جلهررزاهم ال أالفسرر  ه،ررا ا ررروج عررن ا
 يكترهم، وينه قد عرف من وصفهم  لكفرس 

بانيرتوا   ي   مث،ا قلزال أصدوا عن سبزله إهنرم سرام مرا كرانوا ياهلرونت موقرظ هرزخ اجلهلرة موقرظ االسرتت،اف اال تردائهل  
اهلم أزصد استرالله  ي بارس وهزخ اةية وصق الرر ن أزها املشرركي مبترر مرا وصرق  ره أهرر املشار استت،اأه  ا زا ان

الكتراا يف سررور  البرررر : مرن االنيرررتام   ي   مث،ررا قلرزال، ق ا يوصررفوا مبتررر هرزا يف  يررة أ رررى نبلر   ارردها ين نبوهلررا  
فيرن   أأواارا، سر،ة الوأروف ومرا  اردها، وأزهرا فاللرة كان يف   ر عهد املشركي  لشررل إذ ا ع رر مرد  انر  ف لروا يف 

على هقالم الزين  روا على الشرل من الارا،  اد أت  مكة و هور امسالم على مارم  الف الارا، لرزس هلرم اأررتام يف 
علرى صحة امسالم وهنوض ان ته، ولك،ه  روا على الشرل مل،اأظ لت،بوهنا من عوائرد قرومهم: مرن غراراي يشر،ها  اضرهم 

 اض، و بة ايانوا  اجلاهلزة من مخر ومزسر وزىن، وغري ذلك من املزماي واللزاي الفاسد ، وذلك نيرهلم قلزرر   ثرروخ 
على اهلدى وال، ا  يف اة ر س ألكون   ي صد  الرر ن أصربح  ب ترة ع،ردهم االر  مترر مرا  أبيرديهم، وأرصروا أزره 

مرن انيرررتى نيرزتا  شررهلم، وقرد مضررى الكرالم علررى مترر هررزخ اةيررة يف  يارر اقت،ررام م،راأظ قلزلررة، ألرزلك متررر انراهلم حبررا 
 سور  البرر س 
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واملررراف اباة يت الرردالئر، وهررهل فالئررر الرردعو  إ( امسررالم، وأعرههررا الرررر ن ملررا انيررتهر علزرره مررن الرباهرري واو رراج  
ض يبزله مالكه ي ز ماوض يلكره وامع از والبام يف قوله ب  ي  ت  م التاويضس ونيلهنا ان عد ر على ما هو عو 

 غريخ، أ ال    ي   كالشهلم املهلول هلم يهنا عررري فاللتها ع،دهم ق أعرضوا ع،ها واستبدلوها  عباع هواهمس 
والتابرري عرن الارروض املشررتى  سررم مثرن الرز  نيررلنه أن يكرون مبررزوال ال مرترىن ارار علررى صرير  االسررتاار  عشربزها مل،رراأظ  

 تهن املبزو  أحصر من أار بانيرتوات ومن لفظ بمث،ات استااراتن  عتبارينس أهوائهم  ل
وقلة بأصدوا عن سبزلهت مفرعرة علرى قلرة بانيررتوا   ي  ت ين إيترارهم البررام علرى كفررهم يتسربا علزره أن يصردوا  

 املرصوفس  ال،ا  عن اعباع امسالم، أهتر اناهلم حبا  من يصد ال،ا  عن السري يف صري  عبلغ إ(
 ومفاو  بصدوات  زوف لرصد الاهوم، أ : صدوا كر قاصدس  
وقلة بإهنم سام ما كرانوا ياهلرونتس ا تدائزرة أيضرا، أصرل  عرن الر  قبلهرا لزرهرر اسرترالهلا  ي برار، وأهنرا ال ي،بغرهل أن  

 عا ق يف الكالم، إذ الا ق لار اجلهلة املا وأة مب،بلة التكهلة للها وأة علزهاس 
   
 

 1818صفحة : 
 
 واأتتح  حبرف التلكزد لالهتهام قزا الزم هلمس   
وبسررامت مررن أأاررا  الررزم، مررن  ا  ررتس، وبمررا كررانوا ياهلررونت رصررو   لررزم، وعرررب عررن عهلهررم ابكررانوا ياهلررونت  

 ل نيار  إ( أنه فأا هلم ومتكرر م،همس 
 ررد  انيرتها  مررن قلرة بإهنررم سررام مرا كررانوا ياهلررونت ين بال يرقبرون يف مررقمن إال وال ذمرةت لرروز أن عكررون هرزخ اجلهلررة  

انتفام مراعا  ام  والزمة مظ املقم،ي مما يشتهر علزه سوم عهلهرم، ولروز أن عكرون اسرتت،اأا ا تردئ  ره لاللتهرام مبضرهون 
ين إصرال  اوكرم اجلهلةس وقد أأرافي مارىن أعرم وأوسرظ ممرا أأرافخ قولره بوإن يرهرروا علرزكم ال يرقبروا أرزكم إال وال ذمرةت 

عررن الترززررد  شرررط بإن يرهررروا علررزكمت يفزررد إن عرردم مراعررا م انرر  اولررق والاهررد  لرر  متلصررر، سرروام كررانوا أقررو م أم 
 مستضافي، وإن ذلك لسوم صويتهم للهقم،ي يار إياهنمس وام  والزمة عردما قريباس 

 وال ذمرةت مل،اسربة أن إثبراي االعتردام الاررزم هلرم، نشرل بوأولتك هم املاتدونت  ع ق على قلة بال يرقبون يف مرقمن إال 
عن اورد، الشهلم الز  أضرهروخ للهرقم،ي، ال لشرهلم إال يهنرم مقم،رون كرولره عارا( بومرا نرهروا مر،هم إال أن يقم،روا  ا 

 الابيب اوهزدتس 
لفوهم وعاهردوهم، وا يلحرروا قرم ضرر والرصر إما أن يكون للهبالغة يف اعتدائهم، ينه اعتدام عرزم  ص  على قوم انا 

مرظ متكرر،هم م،رره، وإمررا أن يكررون قصررر قلررا، أ : هررم املاترردون ال أنررتم يهنررم  رردأوكم  رر،رض الاهررد يف قضررزة  باعررة و رر  
 الدير من  كر  ن وائر مما كان سببا يف غبو  الفت س 
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على انكم لتارزا الشد   للي إن هم أقلاوا عن  بأدن ات وا وأقاموا الصال  و عوا البكا  أد وانكم يف الزينت عفريظ انكم 
عررداو  املسررلهي أبن ف لرروا يف امسررالم لرصررد  ررو أثررر او،رر  علررزهم إذا هررم أسررلهوا أعرررا  رره قلررة بإهنررم سررام مررا كررانوا 
 ياهلرررونت إ( قولررره باملاتررردونت ع،بزهرررا هلرررم علرررى أن عرررداركهم أمررررهم هررري علرررزهمس وأررررع علرررى التو رررة أهنرررم يصرررريون إ رررواب
للهقم،يس وملا كان املرام ه،ا لزكر عداو م مظ املقم،ي اال  عرو تهم سرببا ل، رو  مرظ املرقم،ي، خرالف مررام قولره قبلره 
بأرردن ات رروا وأقرراموا الصررال  و عرروا البكررا  أخلرروا سرربزلهمت انزررث إن املارررا  لتو ررة ه،الررك هررو ايمررر  رترراهلم والرتصررد هلررم، 

 لتارض هلم  سومس وقد انصر من جمهوع اةيتي أن عو تهم عواا أم،هم وأ و مس أ،اسا أن يفرع على عو تهم عدم ا
ومن ل ائق اةيتي أن اال  اي و  مزكور  بنزا يهنا أ و الفائدعي من عو تهم، أكان  هرزخ اةيرة مقكرد  ي تهرا  

 يف أصر اوكمس 
جلهلررة االمسزرة: للداللررة علرى أن إيرراهنم يرتضررهل وقولره بأررد وانكمت  ررب حملررزوف أ : أهررم إ روانكمس وصررزغ هرزا ا رررب   

 ثباي اي و  وفوامها، ع،بزها على أهنم ياوفون كاملقم،ي السا ري من قبر يف أصر اي و  الدي،زةس 
 وام وان قظ أخ يف اورزرة واااز، وأصلر  اي و  ه،ا على املوف  والصداقةس  
زها للهال سة الروية نياناصة الررف  ملرروف ز ف  يف الداللة على الرتهكن مرن والررأزة يف قوله بيف الدينت جمازية: عشب 

 امسالم وأنه لا ما قبلهس 
بونفصر اة ي لروم يالهونت اعرتاض وعزيزر، والواو اعرتاضزة، وم،اسبة موقاه عرا قوله بانيرتوا   ي   مث،ا قلزالت  

علرى علرم  صرحتها كرولره عارا( بأأرأير  مرن اخترز إهلره هرواخ وأضرله   علرى  أنه عضهن أهنم ا يهتردوا   ي   ونبرزوها
علمت، و عتبار ما أزره مرن أررض عرو تهم وإيراهنم إذا أقلاروا عرن إيترار الفسراف علرى الصرالح، أكران قولره بونفصرر اة ي 

 ي   مث،ررا قلررزالت   ي واضررحة لررروم يالهررونت ااماررا للحررالي، فاال علررى أن اة ي املررزكور   نفررا يف قولرره بانيرررتوا  
مفصلة، وأن عدم اهتردام هرقالم قرا لرزس لر،رو أزهرا ولك،هرا إمنرا يهترد  قرا قروم يالهرون، أردن  م،روا أررد كرانوا مرن قروم 
يالهونس ويفهم م،ه أهنم إن انيرتوا قا مث،ا قلزال ألزسوا من قوم يالهون، أ،ب  علههم انز،تز م،بلة عدمه النادام أثر الالم، 

 وهو الاهر  لالم، وأزه ندام علزهم مبساوا م لغري أهر الارو  كروله بوما يارلها إال الااملونتس 
 وانزف مفاو  بيالهونت لت،بير الفار م،بلة الالزم إذا أريد  ه: لروم ذو  علم وعررس  
   
 

 1819صفحة : 
 
  أرد وانكم يف الردينت ينره  ره أعلر ، يهنرم إن ات روا وع ق هزا التزيزر على قلة بأدن ات وا وأقاموا الصال  و عوا البكرا  

 أرد صاروا إ واب للهسلهي، أصاروا من قوم يالهون، إذ ساووا املسلهي يف االهتدام  ة ي املفصلةس 
 وماىن التفصزر عردم يف قوله عاا( بوكزلك نفصر اة ي ولتستبي سبزر اارميت يف سور  ايناامس  
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اهنم من  اد عهدهم وصا،وا يف في،كم أراعلوا أئهة الكفر إهنم ال أيان هلم لالهم ي،تهونت  ملا استوىف البزان بوإن نكتوا أي 
يصرر،اف املشررركي الررزين أمررر    لررربام  مررن عهرردهم  رولرره بأن    ررر م مررن املشررركيت إ( قولرره بو شررر الررزين كفررروا 

والررزين أمررر نيمتررام عهرردهم إ( مررد م مررا اسررتراموا علررى الاهررد  رولرره بإال  اررزاا ألررزمت وإمنررا كرران ذلررك م  رراهنم الغرردر، 
الررزين عاهرردمت مررن املشررركي ق ا ي،رصرروكمت اة ي، والررزين يسررت زبون ع ررق علررى أولتررك  زرران الررزين يال،ررون  ،كررث 

يرقبروا أرزكم إال وال الاهد، ويال،ون مبا يسرخط املسرلهي مرن قروهلم، وهرزا انرا  مضراف ورا  قولره بوإن يرهرروا علرزكم ال 
 ذمة يرضونكم أبأواههم وهل قلوقمتس 

 وال،كث عردم ع،د قوله عاا( بألها كشف،ا ع،هم الراب إ( أار هم  لغوخ إذا هم ي،كتونت يف ايعرافس  
 لفاس وعرب عن نرض الاهد  ،كث اميان عش،زاا لل،كث، ين الاهد كان يرارنه الزهي على الوأام ولزلك مسهل الاهد ان 
 وزيد قوله بمن  اد عهدهمت ز ف  يف عس زر ني،اعة نكتهم:  تزكري أنه غدر لاهد، وان،ث  لزهيس  
وال ان انرزرته  ر  اجلسم  شهلم  دف كالرم ، ويستاهر جمازا مباىن التلراس وال،سربة إ( الر،رو،  تشربزه عررض املررم،  

 نرائصه  لتلا والشتم نيبه  جللد الز  أأسد التحامهس الز  كان ملتتها غري م،رو ،  جلسد السلزمس أدذا أ هري 
وايمر، ه،ا: للواروا، وهرهل انالرة مرن أانروا  امذن املترردم يف قولره عارا( بأردذا انسرلخ اينيرهر اوررم أراقتلوا املشرركيت  

 أفهل هزخ اوالة لا أتاهلم ذ  عن انرمة الدين، وقهاا لشرهم من قبر أن يتهرفوا علزهس 
ظ إمام، وهو ما لارر قردو  يف عهرر ياهرر علرى متالره، أو علرى مترا  عهلره، قرا  عارا( بو الهرم أئهرةت أ  وبأئهةت ق 

 مرتدى قم، وقا  لبزد:          
ولكر قوم س،ة وإمامها واممام املتا  الز  يص،ظ على نيكله، أو قدرخ، مص،وع، ألئهة الكفر، ه،ا: الزين  لغروا الغايرة   

   يهر الكفرس أزه، حبزث صاروا قدو 
واملررراف أبئهررة الكفررر: املشررركون الررزين نكترروا أيرراهنم مررن  اررد عهرردهم، أوضررظ هررزا االسررم موضررظ الضررهري انرري ا يرررر:  

أراعلوهم، لب ف  التش،زظ علزهم  بلوغهم هزخ امل،بلة من الكفر، وههل أهنم قردو  لغرريهم، ين الرزين أضرهروا ال،كرث يبررون 
 دأ  اضهم ني هار ال،رض اقتدى قم الباقون، أكان ال،اقضون أئهة للباقيس مرتففين ني هارخ، أدذا ا ت

وقلة بإهنم ال أيان هلمت عالزر لرتاهلم أبهنم استحروخ يار استخفاأهم  ييان ال  انلفوها على السرلم، أغردرواس وأزره  
قتاهلم ارف االمتتا  يمر  ، أال يكرون   زان للهسلهي كزال يشرعوا يف قتاهلم غري م لاي على انكهة ايمر  ه، أزكون

 هلم من الغزظ على املشركي ما يشحز نيد م علزهمس 
ونفررهل اييرران هلررم: نفررهل للهاهزررة اورر  للزهرري، وهررهل قصررد عارزهرره والوأررام  رره، ألهررا ا يوأرروا أبيرراهنم، نبلرر  أيرراهنم م،بلررة  

 الادم لفردان أ و أ واصها وهو الاهر مبا اقتضتهس 
رأ بأظ، وا ن كتري، وأ و عهرو، ورويس عن يارواس بأيةت  تسهزر اهلهب  التانزة  ي اهلهب  والزامس وقرأ البرزة:  تحرز  وق 

 اهلهبعيس وقرأ هشام عن ا ن عامر، وأ و اافر: مبد  ي اهلهبعيس 
ر  كسرر اهلهرب ، أ  لزسروا مبرقم،ي، ومرن وقرأ اجلههور بال أيان هلمت  فت   ب  بأيانت على أنه قظ ييس وقرأخ ا ن عرام 

 ال أيان له ال عهد له النتفام الوازعس 
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وع ق بوصا،وا يف في،كمت ع ق قسزم على قسزهه، أالواو أزه مباىن  أو  س أدنه إذا انصر أاند هزين الفالي: الزين  
وة، وال عهررد، وال هدنررة  اررد  ررا نكررث اييرران، وال اررن يف الرردين، كرران انصررو  أانررد ا موابررا لرترراهلم، أ  فون مصررا

 ذلكس 
   
 

 1820صفحة : 
 
وذكر صا،هم يف فين املسلهي ي،بن  ن ذلك ال ان كان من فأقرم يف مرد  املااهرد ، ألريرد صردهم عرن الاروف إلزرهس وا   

، يف غررري أقررق علررى أنرره كرران مشررروصا علررى املشررركي يف عررروف املصرراوة واملااهررد  مررظ املسررلهي أن ال ي ا،رروا يف امسررالم
 هزخ اةية، أكان هزا نيرصا علزهم من  اد، ين املسلهي أصبحوا يف قو س 

 وقوله بأراعلوا أئهة الكفرت أمر للواواس  
وقلرة بلالهررم ي،تهررونت لرروز أن عكررون عالررزال جلهلررة بأرراعلوا أئهررة الكفرررت أ  قترراهلم لراررام أن ي،تهرروا، و رراهر أن الرتررا   

 املراو انتهام الباقي أانزام  اد أن عضظ اورا أوزارهاس  يف  كتريا م،هم، أاالنتهام
وا يزكر متال  أار بي،تهونت وال حيتهر أن يكون االنتهام عن نكث الاهد، ين عهردهم ال يربرر  ارد أن نكتروا لررو    

في،،را اناصرال يف مرد    عاا( بإهنرم ال أيران هلرمت، وال أن يكرون االنتهرام عرن ال ارن يف الردين، ينره إن كران صار،هم يف 
قتاهلم أال ادوى لراام انتهائهم ع،ره، وإن كران  ارد أن عضرظ اوررا أوزارهرا أدنره ال يسرترزم إذ ال غايرة لت،هزرة الرترر  ري 

 املسلهي و ز،هم، أتاي أن املراف: لالهم ي،تهون عن الكفرس 
وا أيرراهنمت اةيررة،  ررر بنيررتة عررن قولرره بأرردن ات رروا ولرروز أن عكررون اجلهلررة اسررتت،اأا ا ترردائزا ال اعصررا  هلررا ةهلررة بوإن نكترر 

 وأقاموا الصال  إ( قوله أئهة الكفرتس 
واملاىن: املراو أهنم ي،تهون عن الشرل ويسلهون، وقد  ر  ذلك أدن هزخ اةية نبلر   ارد أرت  مكرة، و ارد يروم ان،ري،  

 وفس وا يرظ نكث  اد ذلك، وف ر املشركون يف امسالم أأوااا يف س،ة الوأ
بأال عراعلون قوما نكتوا أياهنم و وا ني راج الرسو  وهم  دموكم أو  مر  أختشوهنم أاا أان  أن ختشوخ إن ك،تم مقم،يت  

 رررزير مرررن الترررواين يف قتررراهلم عررردا مرررا اسرررتت  مررر،هم  ارررد ايمرررر  ررررتلهم، وأسررررهم، وانصرررارهم، وسرررد مسرررالك ال، رررد  يف 
ث وارردمتوهم إ( قولرره كررر مرصرردتس و اررد أن أثبترر  هلررم مثانزررة  ررال  عغررر   ارردم وارروههم،  رولرره بأرراقتلوا املشررركي انزرر

اهلواف  يف قتاهلم، وههل قوله بكزق يكون للهشرركي عهردت وقولره بكزرق وإن يرهرروا علرزكمت وقولره بيرضرونكم أبأرواههم 
ال يرقبرون يف مرقمن إال وال ذمرةت وقولره وهل قلوقمت وقوله بوأكترهم أاسرونت وقوله بانيرتوا   ي   مث،ا قلرزالت وقولره ب

 بوأولتك هم املاتدونت وقوله بأهنم ال أيان هلمتس 
 أكان  قلة بأال عراعلون قوما نكتوا أياهنمت  زيرا من الرتا هل يف مبافر م  لرتا س  
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يكررررون انرأررررا واانرررردا ولفررررظ بأالت حيتهررررر أن يكررررون جمهرررروع انرررررأي:  ررررا  ررررب  االسررررتفهام، و  ال  ال،اأزررررة، وحيتهررررر أن  
للتحضزض، متر قوله عاا( بأال  بون أن يغفر   لكمتس أالى االانتها  ايو  لوز أن يكون االستفهام إنكار ، علرى 
انتفرام مراعلررة املشررركي، وهررو مررا ذهررا إلزرره البزضرراو ، أزكرون فأاررا ين يترروهم املسررلهون انرمررة لتلررك الاهرروف، ولرروز أن 

وهرو  راهر مرا  لره علزره صراانا الكشراف، عرريررا علرى ال،فرهل ع،ربيال هلرم م،بلرة مرن عررل الرترا   يكون االستفهام عررير ،
أاستواا صلا إقرارخ  رتكه، قا  يف الكشاف: وما،اخ اوض على الرتا  على سبزر املبالغةس ويف مغر  اللبزرا أن بأالت 

اراناخ، وال كفى أن كالم الكشاف ي،اف  علرى ال  لالستفهام عن ال،فهل ختتو  لد و  على اجلهلة االمسزة، وسلهه ني
  الأهس 

وعلررى االانتهررا  الترراين أن يكررون بأالت انرأررا واانرردا للتحضررزض أهررو  ضررزض علررى الرتررا س وااررر يف املغرر  هررزخ اةيررة  
 زرران متراال هلرزا االسرتاها  علرى صريررة املبالغررة يف التحرزير ولارر موارا هرزا التفر،ن يف التحررزير مرن التهراون  رتراهلم مرظ 

استحراقهم إ خ: أن كتريا من املسلهي كانوا قد أرانروا  ل،صرر يروم أرت  مكرة ومرالوا إ( اات،رام مثرر  السرلم،  مقبرا  علرى 
إصالح أانواهلم وأمواهلم، ألزلك ملا أمروا  رتا  هقالم املشركي كانوا مر،ة التتاقر ع،ه  شزة اهلبية،  اد أن أازوا  سهاة 

 بأختشوهنمت ما يبيد هزا وضواناس  ال،صرس ويف قوله عربه
أما نكتهم أياهنم أراهر مما عردم ع،د قوله عاا( بإال الزين عاهدمت من املشركيت وقوله بإال الزين عاهدمت من املشركي  

ق ا ي،رصوكمت اةيةس وذلك نكتهم عهد اوديبزة إذ أعانوا     كر على  باعة وكان   باعة من اانا عهد املسرلهي  
 ها عردمس ك
   
 

 1821صفحة : 
 
وأما  هرم ني رراج الرسرو  أرراهرخ أنره هرم انصرر مرظ نكرث أيراهنم وأن املرراف إ رراج الرسرو  مرن املدي،رة، أ  نفزره ع،هرا   

إ رااه من مكة أمر قد مضى م،ز س،ي، وين إجلرامخ إ( الرترا  ال ياررف إصرال  ام رراج علزره أالرراهر أن  هرم هرزا 
وعلهه   عاا( ونبه املسلهي إلزهس وهو أهنم ملا نكتوا الاهرد صهاروا يف إعراف  الرترا  وعو روا أنفسرهم  أضهروخ يف أنفسهم

 م،صورين وأهنم إن انتصروا أ راوا الرسو  علزه الصال  والسالم من املدي،ةس 
رف اهلرم ني رراج الرسرو  بواهلمت هو الابم على أار نيهلم، سوام أالره أم انصررف ع،رهس ومقا رز م يف هرزخ اةيرة علرى جمر  

عررد  علررى أهنررم ا كرارروخ وإال لكرران ايارردر أن ي،اررى علررزهم ام ررراج ال اهلررم  رره، كهررا يف قولرره بإذ أ رارره الررزين كفررروات 
وعد  على أهنم ا يرااوا عها  وا  ه إال ملا انزرر  زر،هم و ري ع،فزرزخ، أارن اوسرن:  روا ني رراج الرسرو  مرن املدي،رة انري 

واني غبوا غبو  ايانباا، أ  أكفاخ   سوم ما  وا  ه، وال لوز أن يكون املراف إ رااه من مكة لله ر  غبوخ يف أاند 
ين ذلررك قررد انرردث قبررر اناررراف الاهررد  زرر،هم و رري املسررلهي يف اوديبزررة، أالوارره ع،ررد : أن املارر   لررزين  رروا ني ررراج 

س،ة مثان، يوم أت  مكة، و وا  ، د  أهر مكة يوم الفت ، والغدر الرسو  قبائر كانوا مااهدين للهسلهي، أ،كتوا الاهد 
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 ل،يب علزه الصال  والسالم واملسلهي، وأن أيعوهم وهم غارون، أزكونوا هم وقررير ألبرا واانردا علرى املسرلهي، أزخرارون 
ف زلرتهم لل،ريب صرلى الرسو  صلى   علزه وسلم واملسلهي من مكة، ولكن   صررأهم عرن ذلرك  ارد أن  روا، وأضر  

  علزه وسلم، وأمرخ  رتاهلم ونبز عهدهم يف س،ة عسظ، وال ندر  أقاعلهم ال،يب صلى   علزه وسلم  اد نبو  هزخ اةيرة 
أم كان إعالن ايمر  رتاهلم  وهم يالهون أهنم املراف قزا ايمر  سببا يف إسالمهم وعو ة   علزهم،  رزرا للراام الز  يف 

بلالهررم ي،تهررونت ولاررر  اررض هررقالم كررانوا قررد أعل،رروا اورررا علررى املسررلهي يرروم الفررت  بكترري الاهررد، وأمرردوا قريشررا قولرره 
 لادف، ألها ا ع،شا انرا  ي املسلهي واملشركي يومتز أيسوا من نصر م أرااوا إ( ف رهرم، وأغضرى ال،ريب صرلى   

مراعا  ذلك الاهرد، أاسرتهر إ( وقر  نربو  هرزخ اةيرة، وذلرك قولره  علزه وسلم ع،هم، ألم يقا زهم  غدرهم، و رهل على
بوهم  دأوكم أو  مر ت أ  كانوا البافئي  ل،كث، وذلرك أن قريشرا انتصرروا يانالأهرم مرن ك،انرة، أرراعلوا  باعرة أانرالف 

 املسلهيس 
وفس والتررردير: مررر  أو( واملررر  وبأو  مرر ت نصررا علررى املصرردرية، وإضراأة بأو ت إ( بمررر ت مررن إضرراأة الصرفة إ( املوصرر 

الواند  من اندث حيدث، أهاىن ب دأوكم أو  مر ت  دأوكم أو   دم  ل،كث، أ   دما أو   أاملر  اسم مبهم للواند  من 
 أار ما، وايغلا أن يفسر إقامه  ملرام، كها ه،ا، وقد يفسرخ اللفظس 

ا لفرررا، ين اسررم التفضررزر إذا أضررزق إ( نكررر  يررالزم وأو  اسررم عفضررزر اررام  صررزغة التررزكري، وإن كرران موصرروأه مقنترر 
 امأراف والتزكري  داللة املضاف إلزه ويرا : بين مر  وبلث مر س 

واملرصرروف مررن هررزا الكررالم  ديرردهم علررى ال،كررث الررز  أضررهروخ، وأنرره ال عسررام  أزررهس وعلررى كررر أاملرصرروف مررن إ ررراج  
ة م،هبمرا  ارد أن ف لهرا  راأرا، وإمرا إ رااره مرن املدي،رة  ارد أن رارظ الرسو  علزه الصال  والسرالم: إمرا إ رااره مرن مكر

 إلزها عرا الفت ، أبن يكونوا قد  وا  غبو املدي،ة وإ راج الرسو  واملسلهي م،ها وعشتز  ااماة امسالمس 
رتفف يف قترراهلم، وقلررة بأختشرروهنمت  ررد  انيررتها  مررن قلررة بأال عررراعلونت أاالسررتفهام أزهررا إنكررار أو عرريررر علررى سرربا الرر 

 أالتردير: أي،تفهل قتالكم إ هم  شزكم إ هم، وهزا ز ف  يف التحريض على قتاهلمس 
وأررع علررى هرزا الترريررر قلرة بأرراا أانر  أن ختشرروخت أ  أراا الررز  أمرركم  رترراهلم أانر  أن ختشرروخ إذا   رر يف نفوسرركم  

 يرتضهل ا شزة من   وعدم الرتفف يف  اح االمتتا  لهس  اصرا عدم االمتتا  يمرخ، إن ك،تم مقم،ي، ين اميان 
واهلم  لشرط املتال   ملستربر، مظ أنه ال نيك أزه، لرصد إبر   تهم الدي،زة أزربه،روا علرى أهنرم مقم،رون انررا يرردمون  

  شزة   على  شزة ال،ا س 
 م مقم،ي ويزها غزظ قلوقمت  بقاعلوهم يازقم   أبيديكم وكبهم وي،صركم علزهم ويشق صدور قو  
 

 1822صفحة : 
 
استت،اف ا تدائهل للاوف من غرض التحزير، إ( صري  ايمر  رتاهلم الز  يف قوله بأراعلوا أئهة الكفرت ونيرلن مترر هرزا   

 الاوف يف الكالم أن يكون  ستت،اف كها وقظ ه،اس 
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 وابام أن   ضهن للهسلهي من علك املراعلة مخرس وابم بيازقمت وما ع ق علزه يف اواا ايمرس ويف االه اوا  
أوائد ع،حرر إ( اث،ر  عشرر  إذ عشرتهر كرر أائرد  م،هرا علرى كرامرة للهرقم،ي وإهانرة هلرقالم املشرركي وروعرهل يف كرر أائرد  

 م،ها الغرض ايهم أصرح  ه واار ما عداخ اناصال   ري  الك،ايةس 
 املسلهي وهزخ إهانة للهشركي وكرامة للهسلهيس الفائد  ايو( عازيا املشركي أبيد    
 التانزة  ب  املشركي وهو يستلبم عب  املسلهيس  
 التالتة نصر املسلهي، وهزخ كرامة صرحية هلم وعستلبم هبية املشركي وههل إهانة هلمس  
وهررم  باعررة، وعسررتلبم نيررفام  الرا اررة نيررفام صرردور أريرر  مررن املررقم،ي، وهررزخ صرررحية يف نيررفام صرردور صائفررة مررن املررقم،ي 

 صدور املقم،ي كلهم، وعستلبم انرج صدور أعدائهم أهزخ ثالث أوائد يف أائد س 
ا امسة إذهاا غزظ قلوا أري  من املقم،ي أو املقم،ي كلهم، وهزخ عستلبم ذهاا غزظ  رزة املقم،ي الز   هلوخ من  

 أوائد يف أائد س إغا ة أانالمهم وعستلبم غزظ قلوا أعدائهم، أهزخ ثالث 
 والتازيا عازيا الرتر واجلراانةس وأس،د التازيا إ(   واال  أيد  املسلهي  لة له عشريفا للهسلهيس  
 وام بام: امذال ، وعردم يف البرر س وهو ه،ا امذال   يسرس  
 وال،صر انصو  عاقبة الرتا  املراو س وعردم يف أو  البرر س  
ومااجلة زوالهس أصل  ه،ا اسرتاار  مزالرة مرا يف ال،فرو  مرن عارا الغرزظ واوررد، كهرا اسرتاري ضردخ  والشفام: زوا  املرض 

 وهو املرض ملا يف ال،فو  من ا واصر الفاسد  يف قوله عاا( بيف قلوقم مرضت قا  قزس  ن زهري:          
فاين وإضاأة بالصدورت إ( بقوم مرقم،يت نيفز  ال،فس من  ر  ن يدر                      وسزفهل من انزيفة قد ني  

فون ضهري املخاصبي يد  على أن الزين يشفهل   صدورهم  ،صرر املرقم،ي صائفرة مرن املرقم،ي املخراصبي  لرترا ، وهرم 
أقوام كان  يف قلوقم إانن على  اض املشركي الزين  ذوهم وأعانوا علزهم، ولك،هم كانوا  اأري على عهد ال،ريب صرلى 

 علزه وسلم، أال يست زاون جمازا م على سوم ص،زاهم، وكانوا يوفون أن يقذن هلم  رتراهلم، ألهرا أمرر    ر،رض عهروف  
املشركي سروا  زلك وأرانوا، أهقالم أري  عغاير انالته انالة الفري  املخاصبي  لتحريض على الرتا  والتحزير من التهاون 

ملقم،ي هم  باعة انلفام ال،يب صلى   علزه وسلم، وكان  نفو   باعة إانن على أزهس أان جماهد، والسد  أن الروم ا
    كر  ن ك،انة، الزين اعتدوا علزهم  لرتا ، ويف ذكر هزا الفري  ز ف   ريض على الرتا   ب ف  ذكر أوائدخ، ومبرارنة 

 انا  الراغبي أزه حبا  احملرضي علزه، امللحوح علزهم ايمر  لرتا س 
وع ق أار بويزها غزظ قلوقمت على أار بويشق صدور قوم مقم،يت، يقذن   تالف املا وف واملا وف علزره،  

ويكفهل يف اال تالف  ز،هها ا تالف املفهومي واوالي، أزكون ذهاا غزظ الرلروا مسراو  لشرفام الصردور، أزحصرر 
ولروز أن يكرون اال رتالف  ملرا صرد  مرظ ا رتالف املفهروم،  هكزد اجلهلة ايو(  جلهلة التانزة، مظ  زان متال  الشفام

أزكون املرراف  شرفام الصردور مرا حيصرر مرن املسرر  واالنشرراح  ل،صرر، واملرراف  رزهاا الغرزظ اسررتاانتهم مرن عارا الغرزظ، 
زظ و ر  اورردس وضرهري قلروقم عائرد إ( قروم مرقم،ي أهرم موعروفون  يمررين: نيرفام صردورهم مرن عردوهم، وذهراا غر

 قلوقم على نكث الزين نكتوا عهدهمس 
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 والغزظ:الغضا املشوا نيراف  االنترام، وعردم يف قوله عاا( بعضوا علزكم ايبمر من الغزظت يف سور     عهرانس  
 بويتوا   على من يشام و  علزم انكزمت   
 

 1823صفحة : 
 
عا علرى ايمرر  لرترا ،  رر لرزكر مرن ا يرتلروا، ولرزلك ارام الفارر قلة ا تدائزة مستلنفة، ينه ا تدام كالم لزس مما يرت   

أزها مرأوعا، أد  هزا ال،رم على أهنا راااة إ( قروم   ررين، وهرم املشرركون الرزين  رانوا وغردروا، وا يرتلروا،  رر أسرلهوا 
عزار وإمها  ملن ه ررس وإمنرا من قبر هزا ايمر أو  ادخس وعو ة   علزهم: ههل قبو  إسالمهم أو ف وهلم أزه، ويف هزا إ

ا عفصر اجلهلة: ل نيرار  إ( أن مضرهوهنا مرن  رزرة أانروا  املشرركي، أ،اسرا انترامهرا مرظ مرا قبلهراس أررد اتا   علرى 
 أيب سفزان، وعكرمة  ن أيب اهر، وسلزم  ن أيب عهرو  ذكر هزا التالث الررصيب وا أقق على امسه يف الصحا ة  س 

بو  علزم انكزمت مأراف  أن   ياامرر ال،را  مبرا يالرم مرن نزرا م، وأنره انكرزم ال أيمرر إال مبرا أزره  رزر  والتزيزر ةهلة  
 اوكهة، أواا على ال،ا  امتتا  أوامرخ، وأنه يربر عو ة من اتا إلزه عكتريا للصالحس 

 وال رسروله وال املرقم،ي ولز رة و   برري بأم انسبتم أن عرتكوا وملا يالم   الرزين ااهردوا مر،كم وا يتخرزوا مرن فون   
مبا عاهلونت  بأمت م،ر اة مأاف  امضراا عن غرض من الكالم لالنترا  إ( غرض   رس والكالم  اد بأمت امل،ر اة له 

 انكم االستفهامة فائها، أروله بانسبتمت يف قو  بأانسبتمت واالستفهام املردر إنكار س 
 وي مراعبهم يف مد  إسالمهم، أشهر امل،اأري يهنم أ هروا امسالمس وا  اا للهسلهي، على عفا 
وانسربتم  ،،ررتمس ومصرردر انسررا، مباررىن  ررن اوسرربان  كسررر اورام ألمررا مصرردر انسررا مباررىن أانصررى الارردف أهررو  ضررم  

 اوامس 
مرن عالزرره مبتالر :  والرتل اأتراف الشرهلم وعاهردخ، أ : أن يررتككم  ، أحرزف أاعرر الررتل لرهرورخس وال  رد لفارر الررتل 

من انا  أو جمرور، يد  على اوالة ال  يفار  أزها التارل مرتوكره، كرولره عارا( بأانسرا ال،را  أن يرتكروا أن يرولروا  م،را 
 وهم ال يفت،ونتس ومتر قو  ع،رت :          

ه  ،رو مرازن  رن ز زرد يف أرتكته ابر السباع ي،ش،ه وقرو  كبشرة  ،ر  مارد يكررا، علرى لسران نيررزرها عبرد   انري قتلتر  
  لد صاد  من  الف الزهن:          

وأعررل يف  زر   صرراد  مرلرم وانرزف متالرر  بعرتكروات يف اةيررة: لداللرة السرزا  علزرره، أ  أن عرتكروا فون اهرراف، أ  أن   
 عرتكوا يف فعة  اد أت  مكةس 

 دام   ورسولهس واملاىن: كزق  سبون أن عرتكوا، أ  ال  سبوا أن عرتكوا فون اهاف يع 
وقلة بوملا يالم   الرزين ااهردوا مر،كمت اخل يف موضرظ اورا  مرن ضرهري بعرتكروات أ  ال عر،روا أن عرتكروا يف انرا  عردم  

 عال  علم    وقوع ا تدار اااهدين لل هاف، وانصو  عتاقر من عتاقلوا، وانصو  عرل اجلهاف من التاركيس 
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اتس وقد عردم  زاهنا والفر   ز،ها و ي بات ع،د قوله عاا( بوملا أيعكم متر الزين  لوا وبملات انرف لل،فهل، وههل أ   ب 
 من قبلكمت وقوله عاا( بوملا يالم   الزين ااهدوا م،كم ويالم الصا رينت يف سور     عهرانس 

الالرم امهلرهل  يمرور الواقارة، وماىن علم    لزين ااهردوا: علهره  وقروع ذلرك مر،هم وانصرو  امتتراهلم، وهرو مرن عالر   
وهو أ رو مرن علهره عارا( ايزي أبن الشرهلم يررظ أو ال يررظ، ولردر أن يوصرق  لتالر  الت، زرب  وقرد عرردم نيرهلم مرن 

 ذلك ع،د قوله عاا( بوملا يالم   الزين ااهدوا م،كمت يف سور     عهرانس 
لررة الرر  كفزهررا أاعلهررا، أكلنرره يوجلهررا، أ  يررد لها يف مكهررن وبالولز ررةت أازلررة مباررىن مفاولررة، أ  الد زلررة، وهررهل الفا 

حبزرث ال عرهرر، واملرراف قرا ه،را: مررا يشرهر ا ديارة وإغررام الاردو  ملسرلهي، ومررا يشرهر اختراذ أولزرام مرن أعردام امسررالم 
 كلو إلزهم ويفضهل إلزهم  سر املسلهي، ين ع،كري  ولز ة  يف سزا  ال،فهل يام سائر أأرافهاس 

 من فون  ت متال  ابولز ةت يف موضظ اوا  املبز،ةس وب 
 وبمنت ا تدائزة، أ  ولز ة كائ،ة يف انالة عشبزه املكان الز  هو مبدأ للباد من   ورسوله واملقم،يس  
وقلررة بو   بررري مبررا عاهلررونت عررزيزر منكررار ذلررك اوسرربان، أ : ال  سرربوا ذلررك مررظ علهكررم أبن    بررري  كررر مررا  

 عاهلونهس 
 بما كان للهشركي أن ياهروا مسااد   نياهدين على أنفسهم  لكفر أولتك انب   أعهاهلم ويف ال،ار هم  الدونت   
 

 1824صفحة : 
 
هزا ا تدام غرض من أغراض مااملة املشركي، وهو م،ظ املشركي من ف و  املس د اورام يف الاام الرا ر، وهو مرعبط   

  يف قولرره ب رررام  مررن   ورسرروله إ( الررزين عاهرردمت مررن املشررركيت وملررا اعصررر  تلررك اةيررة مررن  زرران ال،رريب مبررا عضرره،ته الررربام
صلى   علزه وسرلم الرز  أرسرر  ره مرظ أيب  كرر الصردي : أن ال حيرذ  ارد الارام مشررل وال ي روف  لبزر  عرر نس وهرو 

 رر وا املس د اورام  اد عامهم هزاس عوصتة لروله ب  أيها الزين  م،وا إمنا املشركون  س أال ي
وعركزا بما كان هلم أن يفالروات يرد  علرى أهنرم  اردام مرن ذلرك، كهرا عرردم ع،رد قولره عارا( بمرا كران لبشرر أن يقعزره    

 الكتاا واوكم وال،بو ت يف سور     عهران، أ  لزسوا أبهر ين ياهروا مسااد   مبا عاهر  ه من الابافايس 
 ت مواضررظ عبافعرره  لسرر وف والركرروع: املررراف املسرر د اورررام ومررا يتبارره مررن املسرراى، وعرأررة، واملشررار اورررام،  وبمسررااد 

 واجلهراي، وامل،حر من مىنس 
وعهر املسااد: الاباف  أزها يهنا إمنا وضرا  للابراف ، أاهرهرا مبرن حيرر أزهرا مرن املتابردين، ومرن ذلرك انيرتر  الاهرر ،  

هشركي أن يابدوا   يف مسااد  س وإبصة هزا ال،فهل قم  وصق كوهنم مشركي: إيام إ( أن الشرل واملاىن: ما حي  لل
 مواا ورماهنم من عهار  مسااد  س 

وقد اام اوا  يف قوله بنياهدين على أنفسهم  لكفرت مبز،ا لسبا  رام م من أن ياهروا مسرااد  ، وهرو انرا  مرن   
عامر الضرهري وهرو بياهرروات الردا ر يف انكرم االنتفرام، أ : انتفرى ههلهرم ين ياهرروا مسرااد    ضهري بياهروات أبي
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حبا  نيهاف م على أنفسهم  لكفر، أكان هلزخ اوا  مبيد ا تصا  قزا اورمان ا را  مرن عهرار  مسرااد  ، وهرو 
 اورمان الز  ال استحرا   ادخس 

 واندانزترره، أررالكفر مرررافف للشرررل، أررالكفر يف انررد ذاعرره مواررا للحرمرران مررن عهررار   واملررراف  لكفررر: الكفررر  ا، أ  
أصحا ه مسااد  ، يهنا مسااد   أرال انر  لغرري   أزهرا، ق هرهل قرد أقزهر  لابراف    ال لغرريخ، وأقرام إ رراهزم علزره 

 قولرره عاررا( بإن أو   زرر  وضررظ لل،ررا  السررالم أو  مسرر د وهررو الكابررة ع،ررواب علررى التوانزررد، وإعررالب  رره، كهررا عررردم يف
للز   بكة مباركات يف سور     عهران، أهزخ أو  فراة من اورمانس ق كون كفرهم اناصال  عرتاأهم  ه مواا النتفرام 

 أقر انظ من هزخ الاهار ، وللربام  من استحراقها، وهزخ فراة بنزة من اورمانس 
ري مرن أقررواهلم وأعهراهلم، حبزررث ال يسرت زاون إنكررار ذلرك، متررر قرروهلم يف ونيرهاف م علررى أنفسرهم  لكفررر اناصرلة يف كترر 

التلبزة  لبزك ال نيريك لك إال نيريكا هو لك متلكه وما ملك  ، ومتر س وفهم ل،ص،ام، وصواأهم قرا، ووضراهم إ هرا 
 يف اوف الكابة وانوهلا وعلى س حهاس 

ت، أ  املسررر د اوررررام وهرررو املرصررروف، أو للتاريرررق  مضررراأة وقرررأ ا رررن كترررري، وأ رررو عهررررو، ويارررروا: نيأرررراف بمسررر د   
 لل ،سس وقرأ الباقون: مسااد  ، أزام املس د اورام وما عدفبخ ماه  نفاس 

وقلة بأولتك انب   أعهاهلمت ا تدام ذم هلم، واهلم  سم امنيار  يهنم قد متزبوا  وصق الشهاف  على أنفسهم  لكفر   
 ى هدى من رقمت  اد قوله بهدى للهتريت اةيةس كها يف قوله بأولتك عل

وبانب  ت   ل ، وقد عرردم يف قولره عارا( بومرن يرعردف مر،كم عرن في،ره أزهر  وهرو كراأر ألولترك انب ر  أعهراهلم يف  
 الدنزا واة ر ت يف سور  البرر س 

 كفار إذا مساوخس وعردمي بيف ال،ارت على ب الدونت للرعاية على الفاصلة وحيصر م،ه عا زر املسام  لل 
بإمنا ياهر مسااد   من  من  ا والزوم اي ر وأقام الصلوا  و عى البكا  وا كر إال   أاسرى أولترك أن يكونروا مرن  

املهتدينت موقظ قلة بإمنا ياهر مسااد  ت االستت،اف البزاين، ين قلة بمرا كران للهشرركي أن ياهرروا مسرااد  ت ملرا 
ام املشركي عن الاباف  يف املسااد كان  حبزرث عترري سرقاال يف نفرو  السراماي أن يت لبروا مرن هرم ايانررام اقتض  إقص

 أبن ياهروا املسااد، أكان  هزخ اجلهلة مفزد  اواا هزا السائرس 
   
 

 1825صفحة : 
 
غرري املشررركي الرزين كرران وجمرهلم صرزغة الرصررر أزهرا مرقذن أبن املرصرروف إقصرام أررر  أ ررى عرن أن ياهررروا مسرااد  ،   

إقصاؤهم  لصري ، أتاي أن يكون املراف من املوصو  وصلته  صو  املسلهي، ين جمهوع الصفاي املزكور  يف الصرلة 
ال يتب  لغريهم، أالزهوف وال،صارى  م،وا  ا والزوم اة ر لك،هم ا يرزهروا الصرال  وا يقعروا البكرا ، ين املرصروف  لصرال  
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لابافاتن املاهوفاتن قرزين االمسري واملفروضرتان يف امسرالم، أال عررى إ( قولره عارا( بقرالوا ا نرك مرن املصرلي وا والبكا  ا
 نك ن ام املسكيت ك،اية عن أن ا يكونوا مسلهيس 

زروم اة رر، واستغىن عرن ذكرر اميران  رسروله  هرد صرلى   علزره وسرلم مبرا يرد  علزره مرن  بر نيررياته: وهرو اميران  ل 
 وإقام الصال : وإيتام البكا س 

وقصر  شزتهم على التال  ةانا   عاا(  صزغة الرصر لرزس املرراف م،ره أهنرم ال كراأون نيرزتا غرري   أردهنم قرد كراأون  
ريخ  ايسررد وكرراأون الارردو، ولكررن ما،رراخ إذا عرررفف اوررا   رري  شررزتهم   و شررزتهم غررريخ قرردموا  شررزة   علررى  شررزة غرر

 كروله  نفا بأختشوهنم أاا أان  أن ختشوخت، أالرصر إضايف  عتبار عاارض  شزتيس 
وهرزا مررن  صررائو املررقم،ي: ألمررا املشررركون أهررم كشررون نيررركامهم وي،تهكررون انرمرراي   مرضررام نيررركائهم، وأمررا أهررر  

رهم    رولررره بأرررال ختشررروا ال،رررا  الكتررراا أزخشرررون ال،رررا  وياصرررون    تحريرررق كلهررره وجمرررارا  أهررروام الاامرررة، وقرررد ذكررر
 وا شونتس 

وأرع على وصق املسلهي  تلك الصفاي راام أن يكونوا من املهتدين، أ  من الفري  املوصوف  ملهتدين وهو الفري    
مرر يف الز  االهتدام  ل  هلم يف هزخ ايعها  ويف غريهاس وواه هزا الراام أهنم ملا أعروا مبرا هرو اهتردام ال  الرة قرو  اي

أن يسررترروا علررى ذلررك ويصررري  لرررا هلررم أزكونرروا مررن أهلرره، ولررزلك قررا  بأن يكونرروا مررن املهترردينت، وا يرررر أن يكونرروا 
 مهتدينس 

ويف هزا انث على االستباف  من هزا االهتدام و زير من الغرور واالعتهاف على  اض الاهرر الصراحل  عترراف أن  ارض  
 ايعها  يغ  عن  رزتهاس 

 ري ع،هم  سم امنيار  للت،بزه على أهنم استحروا هزا ايمر أزهم  سبا علك ايعها  ال  عدي هلمس والتاب 
بأاالتم سراية اواج وعهار  املس د اورام كهن أمن  ا والزوم اي ر واهرد يف سربزر   ال يسرتوون ع،رد   و  ال  

 رراا لررروم سررووا  رري سررراية اورراج وعهررار  املسرر د اورررام، و رري يهرد  الررروم الرررامليت  رراهر هررزخ اةيررة يرتضررهل أهنررا  
اجلهاف واهل ر ، يف أن كر ذلك من عهر الرب، أتقذن أبهنا   اا لروم مقم،ي قادوا عن اهل ر  واجلهاف،  الة ااتربائهم 

انررام  اهرار  املسر د اوررام  لسراية والاهار س وم،اسبتها لآل ي الر  قبلهرا: أنره ملرا وقرظ الكرالم علرى أن املرقم،ي هرم اي
مرن املشرركي ف  ذلررك الكرالم علررى أن املسر د اورررام ال حير  لغررري املسرلم أن يبانيررر أزره عهررال مرن ايعهررا  ا اصرة  رره، 

 أكان ذلك متار  ن أبن الرزام  شاائر املس د اورام مساو للرزام أبأضر أعها  امسالمس 
واخ ال رررب ، والواانررد ، عررن ال،اهرران  رن  شررري، قررا : ك،رر  ع،ررد م،رررب وأانسرن مررا رو  يف سرربا نرربو  هررزخ اةيرة: مررا ر  

رسررو    صررلى   علزرره وسررلم يف نفررر مررن أصررحا ه أرررا  راررر مرر،هم  مررا  ي أن ال أعهررر عهررال  اررد امسررالم إال أن 
م  أباررهم عهرر  رن أسرهل اواج    وقا    ر   ر عهار  املس د اورام  وقا    ر   ر اجلهراف يف سربزر    رري ممرا قلرت

ا  اا وقا   ال عرأاوا أصواعكم ع،رد م،ررب رسرو    صرلى   علزره وسرلم وذلرك يروم اجلهارة ولكرن إذا صرلز  اجلهارة 
ف ل  على رسو    صلى   علزره وسرلم أاسرتفزته أزهرا ا تلفرتم أزره  قرا : أرلنب    عارا( بأاالرتم سرراية اوراج إ( 

 رامليتس و  ال يهد  الروم ال
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وقد رو  أنه سرى هزا التوهم إ(  اض املسلهي، أرو  أن الابا  رام أن يرزم مبكة ويرتل اهل ر  يار الشغر  سراية  
اواج والبائر  وأن عتهان  ن صلحة رام متر ذلك، للرزام حب ا رة البزر س ورو  ال ررب ، والواانرد : أن ممرارا  ارري  ري 

وأن علزا عري الابرا   لكفرر وق زارة الررانم، أررا  الابرا :  مرالكم العرزكرون  اسر،،ا  الابا  وعلهل  ن أيب صالا  بدر،
 إب ل،اهر مس د   وحن ا الكابة ونسرهل اواج  ألنب    بأاالتم سراية اواجت اةيةس 

 واالستفهام ل نكارس  
   
 

 1826صفحة : 
 
 من مام زمبم، ولزلك أضزف  السراية إ( اواجس  وبالسرايةت صزغة للص،اعة، أ  ص،اعة السرهل، وههل السرهل  
وكرزلك بالاهرار ت صرر،اعة التاهرري، أ  الرزرام علررى عاهرري نيرهلم،  مصررالح واوراسرة وحنرو ذلررك، وهرهل، ه،را:غري مررا يف  

ر يف قوله بما كان للهشركي أن ياهروا مسااد  ت وقوله بإمنا ياهر مسااد  ت وأضرزف  إ( املسر د اوررام يهنرا عهر
 ذاي املس دس 

 وعاريق اواج عاريق اجل،سس  
وقد كانر  سرراية اوراج وعهرار  املسر د اوررام مرن أعررم م،اصرا قررير يف اجلاهلزرة، وامل،اصرا عشرر ، وعسرهى املرآثر  

أكانرر  السررراية لبررر  هانيررم  ررن عبرررد م،رراف ا رررن قصررهل واررام امسرررالم وهررهل للابرررا   ررن عبررد امل لرررا، وكانرر  عهرررار  
 السدانة، وعسهى او ا ة، لب  عبد الدار  ن قصهل واام امسالم وههل لاتهان  ن صلحةس املس د، وههل 

وكان  هلرم م،اصرا أ ررى مثانزرة أ  لهرا امسرالم رأيتهرا خرط ارد  الاالمرة الروزير وهرهل: الرد ي واوهرالي، السرفار ،  
 س الراية، الرأاف ، املشور ، ايع،ة والربة، اوكومة وأموا  اةهلة، اييسار

ألما الد ي واوهالي: أ هظ فية وههل عوض فم الرتزر   ل أو عهدا إذا صوحل علزه  وقظ  الة  فت  اوام املههلة  
ومرر  ارد قصرهل، وارام امسرالم وهرهل  زرد أيب  0وههل الغرامة ال  حيهلها قوم عن قوم، وكان  لب  عرزم  رن مرر   رن كارا

  كر الصدي س 
والررائم قرا يسرهى سرفرياس وكانر  لبر  عرد   رن   0حها أههل الساهل  لصل   ي الربائروأما السفار   كسر السي وأت  

 كاا  ن أ ،ام عم لرصهل واام امسالم وههل  زد عهر  ن ا  ااس 
وأما الراية، وعسرهى: الارراا  ضرم الاري يهنرا ختفر  أرو  اجلرزر كالارراا، أهرهل رايرة ارزر قررير، وكانر  لبر  أمزرة،  

 زد أيب سفزان  ن انراس واام امسالم وههل  
وأما الرأاف : أههل أموا  ختراها قرير إكراما للح زذ أز اهوهنم قزظ أ م املوسم يشرتون اجلبر وال اام والب زرا لل،بزرز  

 وكان  لب  نوأر  ن عبد م،اف، واام امسالم وههل  زد اوارث  ن عامر  ن نوأرس 
 أسد  ن عبد الابى  ن قصهلس واام امسالم وههل  زد زيد  ن زماةس  وأما املشور  أههل والية فار ال،دو  وكان  لب  
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وأما ايع،ة والربة أربة يضر وهنا لتهاون إلزها ع،د جتهزب اجلزر ومسز  ايع،ة وكان  لب  ربومس وهرم أ ،رام عرم قصرهل،  
 واام امسالم وههل  زد  الد  ن الولزدس 

تها ألانسا أن عسهزتها اوكومة ين املا  املت هظ قا هو ما حيصر من وأما اوكومة وأموا  اةهلة وا أقق على انرزر 
اربام الصرزد يف اورررم أو يف امانررامس وأمرا عسررهزتها أمروا  اةهلرة يهنررا أمروا   صرر مررن حنرو السرائبة والبحررري  ومرا يوهررا 

 ارث  ن قزس  ن سهمس لآلهلة من سالح ومتاعس أكان  لب  سهم وهم أ ،ام عم لرصهلس واام امسالم وههل  زد او
وأما اييسار وههل ايزالم ال  يسترسهون قا أكان  لبر  قر  وهرم أ ،رام عرم لرصرهل، وارام امسرالم وهرهل  زرد صرفوان  

  ن أمزة  ن  لقس 
وقد أ  ر امسالم قزظ هزخ امل،اصا، عدا السدانة والسراية، لررو  ال،ريب صرلى   علزره وسرلم يف   برة ان رة الروفاع   

 كر ملثر  من مآثر اجلاهلزة    قدمهل هاعي إال سراية اواج وسدانة البز   س   أال إن
وكان  م،اصا الاررا الر   زرد قصرهل  رن كرالا مخسرة: او ا رة، والسرراية، والرأراف ، وال،ردو ، واللروام ألهرا كررب قصرهل  

داعوا للصرل ، علرى أن يا روا  ر  اار امل،اصا ال ،ه عبد الدار، ق ا تصم أ ،رام قصرهل  ارد موعره وعرداعوا للحررا، ق عر
عبد الدار او ا ة واللوام وال،ردو ، وأن يا روا  ر  عبرد م،راف السرراية والرأراف ، وأانردث  م،اصرا لرباض مرن قررير غرري 

 أ ،ام قصهل أانته  امل،اصا إ( عشر  كها ذكربس 
ا يدعوا التسوية  ي السراية أو الاهار   دون  وذكر اميان  ا والزوم اة ر لزس ينه  ر التسوية املرفوف  علزهم يهنم 

اميان،  ر ذكر اميان إفماج، ل يام إ( أن اجلهاف أثر اميان، وهو مرالزم ل يران، أرال لروز للهرقمن الت،صرر م،ره  الرة 
وا مبيرة سرراية اوراج انيتغاله  سراية اواج وعهار  املس د اورامس ولزس ذكرر اميران  ا والزروم اة رر لكرون الرزين االر

وعهررار  املسرر د اورررام متررر مبيررة اميرران بلزسرروا مبررقم،يت يهنررم لررو كررانوا غررري مررقم،ي ملررا االرروا م،اصررا فيرر،هم مسرراوية 
ل يان،  ر جلالوها أعرمس وإمنا عو وا أهنها عهالن يادالن اجلهاف، ويف الشغر قها عرزر للتخلرق عرن اجلهراف، أو مبيرة 

 اااهدينس  في،زة عساو  مبية
   
 

 1827صفحة : 
 
وقررد ف  ذكررر السررراية والاهررار  يف اانررا املشرربه، وذكررر مررن  مررن وااهررد يف اانررا املشرربه  رره، علررى أن الاهلرري ومررن   

عهلهها ال يساو ن الاهلري اة ررين ومرن عهلههراس أوقرظ اانتبرال يف صرريف التشربزه، أ  ال يسرتو  الاهرالن مرظ الاهلري 
املهل ذي،ك الاهليس والتردير: أاالتم سراية اواج وعهار  املس د اوررام كاميران  ا والزروم اة رر وال عاملوا هزين  ا

واجلهاف يف سبزر  ، واالتم سراية اواج وعهار املس د كاملقم،ي واااهدين يف سبزر  س وملا ذكرري التسروية يف قولره 
، فون ايعهررا : ين التسروية ا يشررتهر يف الكررالم عالزرهرا  ملارراين  ررر بال يسرتوون ع،ررد  ت أسرر،دي إ( ضرهري الارراملي

  لزوايس 
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وقلة بال يسرتوونت مسرتلنفة اسرتت،اأا  زانزرا: لبزران مرا يسرل  ع،ره مرن مارىن امنكرار الرز  يف االسرتفهام  رولره بأاالرتمت  
 اةيةس 

ية اوراجت إخل، وموقاره ه،را  فرهل إن كانر  السرور  قررد وقلرة بو  ال يهرد  الرروم الررامليت عرزيزر جلهلرة بأاالرتم سررا 
نبل   اد غبو  عبول، وكان  هزخ اةية مما نب  مظ السور  وا ع،ب  قبلها، على ما راح،اخ من رواية ال،اهران  رن  شرري يف 

علزه مبا يد  علرى سبا نبوهلا، أدنه ا يب  يومتز من لار سراية اواج وعهار  البز  عساو ن اميان واجلهاف، ان  يرف 
 عدم اهتدائهس وقد عردم ما رو  عن عهر  ن ا  اا يف سبا نبوهلا وهو يبيد موقاها  فامس 

أالواه ع،د  يف موقظ قلة بو  ال يهد  الروم الرامليت أن موقاها االعرتاض  ي قلة بأاالتم سراية اواجت وقلة   
 بالزين  م،وا وهااروا وااهدوات  خلس 

وف م،ها ز ف  الت،ويه  شلن اميان، إعالما أبنه فلزر إ( ا رياي، وقائد إلزهاس أالزين  م،روا قرد هرداهم إيراهنم إ( واملرص 
أضرزلة اجلهرراف، والررزين كفررروا ا يرر،فاهم مرا كررانوا أزرره مررن عهررار  املسرر د اوررام وسررراية اورراج، ألررم يهرردهم   إ( ا ررري، 

الصر، وأن نيابه املتولرد  م،ره أأضرر ايعهرا ، وأن مرا عرداها مرن املكرارم وا ررياي يف وذلك  رهان على أن اميان هو ا
الدراة التانزة يف الفضر، يهنا لزس  من نياا اميان، وإن كان كال الصفتي ال ي،فظ إال إذا كان مرظ اميران، و اصرة 

 اجلهافس 
املسر د اوررام مرقم،ي، أردن إيراهنم كران مرن  بر غربو  أرت   وأزه إيام إ( أنه: لوال اجلهراف ملرا كران أهرر للسرراية وعهرار  

مكة وازر الفت  إذ  من الابا  ا ن عبد امل لرا وهرو صراانا السرراية، و مرن عتهران  رن صلحرة وهرو صراانا عهرار  
 املس د اورامس 

الر  وقار   ري علرهل ألما رواخ ال رب  والوااند  عن ا ن عبا : من أن نربو  هرزخ اةيرة كران يروم  ردر،  سربا املهرارا   
 ن أيب صالا والابا ، أهوقظ التزيزر  روله بو  ال يهد  الروم الرامليت واض : أ  ال يهد  املشركي الرزين يسررون 
اواج وياهرون املسر د اوررام، إذ ال لرد  ذلرك مرظ امنيررالس أتبري أن مرا عو روخ مرن املسراوا   ري علرك ايعهرا  و ري 

ذلررك،   ررل مررن ال،رررر، إذ ال عسررترزم عسرروية التررا ظ  ملتبرروع والفرررع  يصررر، ولررو كانرر  السررراية اجلهرراف، وع،ررازعهم يف 
والاهار  مساويتي لل هاف لكان أصحاقها قد اهتدوا إ( نصر اميان، كها اهتدى إ( نصرخ اااهدون، واملشاهد  فل  

والاهررار   ملهترردينس أاهلدايرة نيرراع إصالقهررا جمررازا  علرى  ررالف ذلررك: أردن اااهرردين كررانوا مهتردين وا يكررن أهررر السرراية
 ستاار ا ملاىن امرنياف على امل لوا، وههل حبسا هزا امصال  مراف قا م لوا  ا  وهو ما ي لبه من ياهر عهال 

 يتررا  ه إ(  ، كها يرتضزه عارزا ذكر سراية اواج وعهار  املس د قزخ اجلهلةس 
 هل انصو  الغرض من الاهرس وك   ،فهل اهلداية عن نف 
 واملاىن: و  ال يربر من الروم املشركي أعهاهلمس  
ونسا إ( ا ن ورفان أنه روى عن أيب اافر أنه قرأ: سرا  اواج  ضم السي قظ الساقهل وقرأ بوعهر ت  لاري املفتوانرة  

 و دون ألق و فت  الرام قظ عامر وقد ا تلق أزها عن ا ن ورفانس 
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م،رروا وهررااروا وااهرردوا يف سرربزر   أبمررواهلم وأنفسررهم أعررم فراررة ع،ررد   وأولتررك هررم الفررائبونت هررزخ اجلهلررة بالرزين   
مبز،رة ل،فررهل االسرتوام الررز  يف قلرة بال يسررتوون ع،رد  ت ومفصررلة لل هراف الررز  يف قولره بكهررن  مرن  ا والزرروم اة ررر 

 فس، وإفماج لبزان مبية املهاارين من اااهدينس وااهد يف سبزر  ت أبنه اجلهاف  يموا  واين
   
 

 1828صفحة : 
 
وبالرزين هررااروات هرم املقم،ررون مررن أهرر مكررة ومرا انوهلررا، الررزين هرااروا م،هررا إ( املدي،رة ملررا أذهنررم ال،ريب صررلى   علزرره   

 وسلم  هل ر  إلزها  اد أن أسلهوا، وذلك قبر أت  مكةس 
لو   بلد   رر، وهرهل مشرترة مرن اهل رر وهرو الررتل، وانيرتر  هلرا صرزغة املفاعلرة ال تصاصرها واملهاار : عرل املوصن واو 

 هل ر الرو  وهو ه ر الوصن، واملراف قا يف عررف الشررع ه رر   اصرة: وهرهل اهل رر  مرن مكرة إ( املدي،رة، أرال عشرتهر 
 ررر كانرر  ه ررر  مققترره، وعررردم ذكررر ه ررر  مررن هرراار مررن املسررلهي إ(  ررالف اوبشررة يهنررا ا عكررن علررى نزررة االسررتز ان 

 اهل ر  يف   ر سور  اينفا س 
واملفضررر علزرره  ررزوف لرهررورخ: أ  أعرررم فراررة ع،ررد   مررن أصررحاا السررراية والاهررار  الررزين  م،رروا وا يهررااروا وا  

 لاهدوا اجلهاف الكتري الز  ااهدخ املسلهون أ م  رام أولتك يف الكفر، واملرصوف عفضزر  صاهلمس 
والدراررة عرررردم  ع،ررد قولررره عارررا( بوللراررا  علرررزهن فرارررةت يف سررور  البررررر س وقولرره بهلرررم فراررراي ع،ررد رقرررمت يف أوائرررر  

اينفررا س وهررهل يف كررر ذلررك مسررتاار  لرأررظ املررردارس وبع،ررد  ت إنيررار  إ( أن رأاررة مررردارهم رأاررة رضررى مررن   وعفضررزر 
  لتشريق، ين أصر بع،دت أهنا  رف للرراس 

بوأولتك هم الفائبونت ما وأة على بأعررم فرارةت أ : أعررم وهرم أصرحاا الفروزس وعاريرق املسر،د  لرالم مفزرد  وقلة 
 للرصر، وهو قصر افعائهل للهبالغة يف عرم أوزهم ان  إن أوز غريهم  ل،سبة إ( أوزهم ياد كاملادومس 

يوصراف الر  مزرب م: وهرهل اميران واهل رر  واجلهراف وامعزان  سم امنيار  للت،بزه على أهنم استحروا الفوز يارر علرك ا  
  يموا  واينفسس 

بيبشررهم رقررم  ر ررة م،ره ورضرروان وا،رراي هلرم أزهررا ناررزم مررزم  الرردين أزهررا أ ردا إن   ع،رردخ أاررر عررزمت  زرران للدراررة  
 را  املسرر  علرزهم، و رزر  أروزهم، الارزهة ال  يف قوله بأعرم فراة ع،د  ت أتلك الدراة ههل ع،اية   عارا( قرم نيف

وعاريفهم  رضوانه علزهم، ور ته قم، ومبا أعد هلم من ال،ازم الدائم، وجمهوع هزخ ايمور ا ي،حه غريهم من أهر السرراية 
 والاهار ، الزين وإن صلحوا ين ي،الوا  اض هزخ املبا  أهم ا ي،الوا قزاهاس 

 رب ا يكن عاملا  هس والتبشري: ام بار خري حيصر للهخ 
أدسر،اف التبشررري إ( اسررم اجلاللررة  صررزغة املضررارع، املفزررد للت رردف، مررقذن  تااقررا ا رررياي علررزهم، وجترردف إف ررا  السرررور  

 ررزلك هلررم، ين جترردف التبشررري يررقذن أبن املبشررر  رره نيررهلم ا يكررن مالومررا للهبشررر   فررت  الشرري  وإال لكرران ام بررار  رره 
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س،د إلزه لفظ الرا، فون غريخ مما يد  علرى ا رال  سربحانه، إيرام إ( الر رة قرم والا،ايرة: ين  صزال للحاصر وكون امل
 ماىن الر و زة يراظ إ( عد ري املر وا والرأ   ه والل ق  ه، ولتحصر  ه امضاأة إ( ضهريهم إضاأة عشريقس 

 وعردم  الر ة يف قوله بالر ان الرانزمتس  
ضررررهها: الرضرررا الكامررررر الشررررديد، ين هررررزخ الصررررزغة عشرررار  ملبالغررررة متررررر الغفررررران والشرررركران والرضررروان  كسررررر الرررررام و  

 والاصزانس 
 واجل،اي عردم الكالم علزها يف ذكر اجل،ة يف سور  البرر ، وقاها  عتبار مراعبها وأنواعها وأنواع ال،ازم أزهاس  
ال،اهررةس قررا  عاررا( بإن اي رررار لفررهل ناررزمت وقررا  بق وال،اررزم: مررا  رره التررزاذ الرر،فس  للررزاي احملسوسررة، وهررو أ ررو مررن  

 لتسللن يومتز عن ال،ازمتس 
 واملرزم املستهر، استاريي امقامة للدوام واالستهرارس  
 والت،كري يف ب ر ة، ورضوان، وا،اي، ونازمت للتارزم،  رري،ة املرام، وقري،ة قوله بم،هت وقري،ة كون علك مبشرا قاس  
ع،دخ أار عرزمت عزيزر وع،ويه  شلن املقم،ي املهاارين اااهردين ين مضرهون هرزخ اجلهلرة يارم مضرهون  وقلة بإن   

ما قبلها وغريخ، ويف هزا التزيزر إأراف  أن مرا ذكرر مرن عررزم فراراي املرقم،ي املهراارين اااهردين هرو  ارض مرا ع،رد   
ا  الصرراوة لزرربفافوا رأاررة ع،ررد رقررم، كهررا قررا  أ ررو  كررر مررن ا رررياي أزحصررر مررن ذلررك الرتغزررا يف االزف ف مررن ايعهرر

 الصدي  رضهل   ع،ه  ما على من فعهل من قزظ علك اي واا من ضرور   س 
 وايار: الاوض املا ى على عهر، وعردم يف قوله بإذا  عزتهوهن أاورهنت يف سور  الاروفس  
   
 

 1829صفحة : 
 
مكرم وإ رروانكم أولزررام إن اسررتحبوا الكفرر علررى اميرران ومررن يتروهلم مرر،كم ألولتررك هررم ب  أيهرا الررزين أم،رروا ال عتخررزوا     

الراملونت استت،اف ا تدائهل الأتتاح غرض   ر وهو عرريظ امل،اأري ومن يوالزهم، أدنه ملا كان أو  السور  يف خت زط صريرة 
  ،رروا الكفررر وأ هررروا اميرران: امل،رراأري مررن أهررر مااملررة املرهرررين للكفررر، ال ارررم  زررل املتررام ملتررر ذلررك  ل،سرربة إ( مررن أ

املدي،ة ومن  را  قبائر الارا، ممن عرأوا  زلك، أو ا يارأروا وأصلرظ   علرزهم نبزره صرلى   علزره وسرلم، وانرزر املرقم،ي 
كرران مارههررم امل لارري علررزهم مررن   ررانتهم وذو  قرررا تهم ورررال تهم، وأكتررر مررا كرران ذلررك يف أهررر املدي،ررة يهنررم الررزين  

مقم،ي  لصا، وكان  من  ز،هم  رزة من امل،راأري وهرم مرن ذو  قررا تهم، ولرزلك اأترت  ا  راا ب  أيهرا الرزين  م،روات: 
 إنياار أبن ما سزلرى إلزهم من الوصا  هو من مرتضزاي اميان ونياارخس 

يف أهر املدي،ة وايعراا اااورين هلرا كهرا  وقد أسفري غبو  عبول ال  نبل  عربها هزخ السور  عن  رام  رزة من ال،فا  
يف قوله عاا( بواام املازرون من ايعراا لزقذن هلمت وقوله بوممن انرولكم مرن ايعرراا م،راأرون ومرن أهرر املدي،رة مررفوا 

 على ال،فا ت ونرائر ا من اة يس 
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الابرا : أب أسررهل اوراج، وقرا  صلحرة أ رو روى ال رب  عن جماهد، والوااند  عرن الكلريب أهنرم ملرا أمرروا  هل رر  وقرا   
 ر  عبرد الردار: أب انااررا الكابرة، أرال هنراار، عالرر   ارض ايزواج واي ،رام  رباض املررقم،ي أررالوا  أعضرزاون،ا  أرقروا هلررم 

 والسوا ماهم، أ،بل  هزخ اةيةس 
 استرام واستبشرس وماىن باستحبوا الكفرت أانبوخ انبا متهك،اس أالسي والتام للتلكزد، متر ما يف   
انزر   املقم،ي من مواال  من استحبوا الكفر على اميران، يف  راهر أمررهم أو  ص،ره، إذا اصلاروا علرزهم و ردي علرزهم  

أماراي ذلك مبا ذكر مرن صرفا م يف هرزخ السرور ، واارر التحرزير مرن أولترك خصرو ، كروهنم   م وإ رواب ع،بزهرا علرى 
لم  فحوى ا  اا أن من فوهنرم أو( حبكرم ال،هرهلس وا يرزكر اي ،رام وايزواج ه،را يهنرم ات ارون أقصى اجلدار   لوالية لزا

 أال يرادون  اد متبوعزهمس 
وقولره بألولتررك هررم الررراملونت أريررد  رره الررراملون انفسررهم يهنرم وقارروا أزهررا هنرراهم  ، أاسررتحروا الاررراا أرلهرروا أنفسررهم  

ا،راخ اللغرو  ولرزس مررافا  ره الشررلس وصرزغة اوصرر للهبالغرة مبارىن أن  لرم غرريهم كرال  تسبا الارزاا هلرا، أرالرلم إذن مب
 لم  ل،سبة لارهة  لههمس ولروز أن يكرون هرم بالرراملونت عائردا إ( مرا عراف إلزره ضرهري ال،صرا يف قولره بومرن يتروهلمت 

م أررد عرو( الرراملي أزكرون الرلرم علرى هرزا أ  إ( اة م وام وان الزين استحبوا الكفر على اميان، واملارىن ومرن يتروهل
 مرافا  ه الشرل، كها هو الكتري يف إصالقه يف الرر نس 

وامعزان  سم امنيار  لرب ف  متززرب هرقالم أو هرقالم، وللت،بزره علرى أن اردار م  وكرم املرزكور  ارد امنيرار  كانر  يارر  
 علك الصفاي أع  استحباا الكفر على اميانس 

ن كان   ؤكم وأ ،اؤكم وإ وانكم وأزوااكم وعشريعكم وأموا  اقرتأتهوهرا وجترار  ختشرون كسرافها ومسركن عرضروهنا بقر إ 
أانرررا إلرررزكم مرررن   ورسررروله واهررراف يف سررربزله أرت صررروا انررر  أيه   أبمررررخ و  ال يهرررد  الرررروم الفاسرررريت ارعررررام يف 

الرزام  وااباي امسالم، ألرزلك ارامي ز ف  عفصرزر ايصر،اف مرن التحزير من الاالئ  ال  قد عفضهل إ( الترصري يف 
ذو  الررا ة وأسباا املخال ة ال  عكون  ي املقم،ي و ري الكراأرين، ومرن ايسرباا الر  عتالر  قرا نفرو  ال،را  أزحرو  

ى مرن التالر   م روان، عالرهم قا  ز،هم و ي الوأام  باض انرو  امسالم، ألزلك ذكرر اي ،رام ه،را ين التالر  قرم أقرو 
 وذكر غريهم من قريا الررا ة أيضاس 

 وا تدام ا  اا ابقرت يشري إ( غلره والتو زخ  هس  
   
 

 1830صفحة : 
 
واملخاصررا  ضررهائر قاعررة املخرراصبي: املقم،ررون الررزين قصررروا يف  اررض الوااررا أو املتوقررظ مرر،هم ذلررك، كهررا يشررار  رره   

ت ويفهرم م،ره أن املسرتسرلي يف ذلرك املال سري لره هرم أهرر ال،فرا ، أهرم املاررض هلرم اقرتان الشرط حبرف الشك وهو بإن
  لتهديد يف قوله بأرت صوا ان  أيه   أبمرخ و  ال يهد  الروم الفاسريتس 
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قتها، وقد قا  هزخ اةية أص،اأا من الاالقاي وذويها، من نيلهنا أن هلفها ال،فو  وعرغا يف الررا م،ها وعدم مفار  
أدذا كان التباي على اميان لر إ( ه ران  اضها كاة م وام وان الكاأرين الزين يه ر  اضرهم  اضرا إذا ا تلفروا يف 
الدين، وكاي ،ام وايزواج والاشري  الرزين أيلرق املررم البررام  زر،هم، ألارر ذلرك يراردخ عرن الغربو، وكرايموا  والت رار  الر  

يف سربزر  س وكرزلك املسراكن الر  أيلرق املررم امقامرة أزهرا أزصردخ إلفهرا عرن الغربوس أردذا  عصد عرن الغربو وعرن امنفرا 
انصر التاارض والتداأظ  ي ما أرافخ   من املقم،ي و ي مرا جترر إلزره علرك الاالئر  وارا علرى املرقمن فانضرها وإرضرام 

 ر هس 
يرتضهل إرضام ايقوى من احملبرو ي، أفرهل هرزا التابرري  رزير  وقد أأاف هزا املاىن التابري ابأانات ين التفضزر يف احملبة 

من التهاون  وااباي الدين مظ الك،اية عن اار ذلك التهراون مسرببا علرى عرردمي  برة علرك الاالئر  علرى  برة  ، أفزره 
 إيرا  إ( ما يقو  إلزه ذلك من مهوا  يف الدين وهزا من أ لغ التابريس 

وم ما حيبه   م،هم: ع،ويها  شلنه، وين ما أزه من ا  ر على ال،فو  ومن إنفا  ايمروا  و و اجلهاف  لزكر من عه 
ومفارقررة املررق، االرره أقرروى مر،ررة للتررراعس ع،رره، ال سررزها والسررور  نبلرر  عرررا غرربو  عبررول الرر  ختلررق ع،هررا كتررري مررن 

 امل،اأري و اض املسلهيس 
 الاشر  وههل ا ل ة والصحبةس وبالاشري ت ايقارا ايفنون، وكلنه مشت  من  
وقرأ اجلههور بوعشريعكمت  صزغة املفرف وقرأخ أ و  كر عن عاصم  وعشرياعكم  قظ عشري  وواهره: أن لكرر واانرد مرن   

املخراصبي عشررري ، وعرن أيب اوسررن اي فرر:  إمنررا جتهرظ الارررا عشرري  علررى عشرائر وال عكرراف عررو  عشرررياي  ، وهررزخ 
 ية أههل عدأظ فعواخس فعوى م،ه، والررام  روا

 واالقرتاف: االكتساا، وهو مشت  من قارف إذا قارا الشهلمس  
والكسررراف، قلرررة التبرررايظ وهرررو ضرررد الررررواج وال،فرررا ، وذلرررك مبراصارررة صوائرررق مرررن املشرررركي الرررزين كرررانوا يتبررراياون ماهرررم،  

 و النر اع عن االجتار أ م اجلهافس 
 ي  بة   ورسروله واجلهراف: ين عفضرزر  برة   ورسروله واجلهراف يوارا واار التفضزر يف احملبة  ي هزخ ايص،اف و  

االنر اع عن هزخ ايص،اف، أديتار هزخ اينيزام على  بة   يفضهل مواال  إ( الزين يستحبون الكفر، وإ( الراوف عن 
 اجلهافس 

اف  رولره بانر  أيه   أبمررخت أ  ايمرر الرز  يرهرر والرت و: االنترار، وهزا أمر  ديد ين املراف انترار الشرس وهو املر  
  ه سوم عاقبة إيتاركم  بة ايقارا وايموا  واملساكن، على  بة   ورسوله واجلهافس 

وايمر: اسم مبهم مباىن الشهلم والشلن، واملرصوف من هزا امقام التهويرر لترزها نفرو  املهردفين كرر مرزها  تهرر،  
أن يكون الازاا أو الرتر أو حنو ا، ومن أسر أمر    فت  مكة أرد ذهر ين هزخ السور  نبل   ارد ألمر  : حيتهر 

 الفت س 
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وقلررة بو  ال يهررد  الررروم الفاسررريت عررزيزر، والررواو اعرتاضررزة وهررزا  ديررد أبهنررم أضررلوا قرررا تهم وأمررواهلم علررى  بررة    
و  ال يهرد  الرروم الفاسرري أحصرر مبوقرظ الترزيزر عارريض قرم أبهنرم مرن ورسوله وعلى اجلهاف أرد  ر  أهنرم أاسررون 

 الفاسريس 
بلرد نصركم   يف مواصن كتري  ويوم ان،ي إذ أع بتكم كترعكم ألم عغن عر،كم نيرزتا وضراق  علرزكم ايرض مبرا رانبر   

 ق ولزتم مد رينت  
 

 1831صفحة : 
 
املشركي ا تردام مرن قولره عارا( بأراقتلوا املشرركي انزرث واردمتوهمت، وكران  ملا عضه،  اة ي السا رة اوث على قتا   

التههزرد ل قرردام علررى ذلررك مرردراا ني  ررا  انرمررة عهرردهم، لشرركهم، وني هررار أهنررم مضررهرون الارربم علررى اال ترردام  رر،رض 
باعرة أانرالف املسرلهي، الاهوف ال   ز،هم و ي املسلهي لو قردر هلرم ال،صرر علرى املسرلهي و يرة ذلرك: اعترداؤهم علرى  

و هررم ني ررراج الرسررو  علزرره الصررال  والسررالم مررن مكررة  اررد الفررت ، انرر  إذا انتهررى ذلررك التههزررد املرردرج إ( اوررث علررى 
قتاهلم وضهان نصر   املسلهي علزهم، ومرا اعصرر  رزلك ممرا يترري  اسرة املسرلهي ارام يف هرزخ اةيرة  شرواهد مرا سرب  

مررواصن كتررري ، وعرزكري مبرارنررة التليزررد امهلررهل والررة االمتترا  يوامرررخ، وأن يف غرربو  ان،رري نيررواهد مرن نصررر   املسررلهي يف 
 عشهد للحاليس أالكالم استت،اف ا تدائهل مل،اسبة الغرض السا  س 

ه وأسرر،د ال،صررر إ(    لصررراانة م هررار أن إيتررار  بررة   وإن كرران يفزرر   اررض انرررو  الرردنزا، أفزرره انررظ اة ررر  وأزرر 
انرو  أ رى من الردنزا وهرهل انررو  ال،صرر مبرا أزره: مرن هيزرد اجلامارة، ومرن املغراه، و ايرة ايمرة مرن اعتردام أعردائها، 

 وذلك من أضر   إذ  ثروا  بته على  بة عالئرهم الدنزويةس 
 تاج إ( هكزد ا ربس وأكد الكالم ابقدت لتحرز  هزا ال،صر ين الروم كلهنم نسوخ أو نيكوا أزه أ،بلوا م،بلة من حي 
ومواصن: قظ موصن، واملوصن أصله مكان التوصن، أ  امقامةس وي ل  على مرام اورا وموقفها، أ  نصركم يف مواقظ  

 انروا كتري س 
بويومت ما وف على اجلار واارور من قوله بيف مواصنت أهو متالر  مبرا عالر   ره املا روف علزره وهوبنصرركمت والترردير:  

وم ان،ي وهو من قلة املواصن، ين مواصن اورا عرتضهل أ ما عرظ أزها اورا، أتد  املواصن على اي م كهرا ونصركم ي
عد  اي م على املواصن، ألها أضزق الزوم إ( اسم مكان علم أنه موصن من مواصن ال،صر ولزلك ع ق  لرواو ينره لرو 

زا املررافس وهلرزا أالترردير: يف مرواصن كترري  وأ م كترري  م،هرا مروصن ا يا ق لتوهم أن املواصن كلها يف يوم ان،ي، ولرزس هر
 ان،ي ويوم ان،يس 

وختصزو يوم ان،ي  لزكر من  ي أ م اوروا: ين املسلهي اهنبموا يف أث،رام ال،صرر ق عراف إلرزهم ال،صرر، أتخصزصره   
زه الصال  والسالم وانصو  اهلبية ع،د إيتار اورو   لزكر ملا أزه من الارب  حبصو  ال،صر ع،د امتتا  أمر   ورسوله عل

الااالة على االمتتا ، أفزه متر ونياهد وال  اميتارين املزكورين  نفا يف قوله عاا( بأانا إلزكم من   ورسوله واهاف 
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 كررانوا قررد  ثررروا  بررة يف سربزلهت لزت،بهرروا إ( أن هررزا اميتررار قررد يارررض يف أث،ررام إيتررار   ررر، أهرم ملررا  رارروا إ( غرربو  ان،رري
اجلهاف على  بة أسباقم وعالقا م، ق هم يف أث،ام اجلهاف قد عاوفهم إيتار اورو  الااالة علرى امتترا  أمرر   ورسروله 
صرلى   علزره وسرلم الرز  هرو مرن  بر إيترار  بتهرا، وهرهل عررب  فقزررة انصرر أزهرا الضردان ولرزلك كران موقرظ قولرره بإذ 

 دياا ينره ع،بزره علرى   رتهم يف ايفا مرظ   امل،اسرا ملررامهم أ : مرا كران ي،بغرهل لكرم أن عاتهردوا  أع بتكم كترعكمت
 على كترعكمس 

   
 

 1832صفحة : 
 
بوان،يت اسم واف  ي مكة وال رائق قررا ذ  ااراز، كانر  أزره وقارة عرزهرة عررا أرت  مكرة  ري املسرلهي مرظ ال،ريب   

 عشرر ألفرا، و ري هروازن وثرزرق وألفرا أههرا، إذ هنضروا لرترا  ال،ريب صرلى   علزره وسرلم صلى   علزه وسلم، وكانوا اثر 
 زة وغضبا هلبية قرير ولفت  مكة، وكان على هوازن مالك  ن عوف، أ و    نصر، وعلى ثرزق عبد  لزر  ن عهرو 

وسرلم انر  ااتهاروا حب،ري أررا  املسرلهون:  الترفهل، وكانوا يف عدف كتري وساروا إ( مكة أخرج إلزهم ال،يب صلى   علزره
لن نغلا الزوم من قلة، ووثروا  ل،صر لرو م، أحصل  هلم هبيرة ع،رد أو  اللررام كانر  عترا  إهلزرا علرى نسرزاهنم التوكرر 
  على   يف ال،صر، واعتهافهم على كتر م، وذلرك رو  أن رسرو    صرلى   علزره وسرلم ملرا مسرظ قرو   ارض املسرلهي
لررن نغلررا مررن قلررة  سررامخ ذلرررك، أرردهنم ملررا هب رروا واف  ان،رري كرران ايعررردام قررد كه،رروا هلررم يف نيرراا ه وأان،ائرره، أهرررا راع 
املسلهي وهم م،حدرون يف الواف  إال كتائا الادو وقد نيدي علزهم وقزر: إن املسلهي  لوا على الادو أاهنبم الاردو 

أراكتبوا املسرلهي  لسرهام أرلف ر املسرلهون راااري ال يلرو  أانرد علرى ألحرروهم يغ،هرون مر،هم، وكانر  هروازن قومرا رمرا  
أاند، وعفرقوا يف الواف ، وع او  علزهم املشركون ورسو    صلى   علزه وسلم ب   يف اجلهة الزهىن من الواف  وماه 

 ال،را :   أصرحاا الشر ر  عشر  من املهاارين واينصار ألمر رسو    صلى   علزه وسلم الابا  عهه أن يصرخ يف
أو السررهر  يارر  أهررر ر زاررة الرضرروان   ماشررر املهرراارين   أصررحاا سررور  البرررر  يارر  اينصررار هلهرروا إي، أررااتهظ إلزرره 
مائة، وقاعلوا هوازن مظ من  رهل مظ ال،ريب صرلى   علزره وسرلم وااتلرد ال،را ، وعراارظ  رزرة امل،هربمي وانيرتد الرترا  وقرا  

لى   علزه وسلم  اةن  هل الوصي  أكان  الدائر  على املشركي وهبموا نير هبية وغ،ه  أمواهلم وسبز  رسو    ص
 نساؤهمس 

أزلك قوله عاا( بوضاق  علزكم ايرض مبا رانب ت وهزا الرتكزا متتزر وا  املسلهي ملا انيتد علزهم البل  واض ر وا  
 ايرض الواساة ضزرةس  وا يهتدوا لدأظ الادو ع،هم، حبا  من يرى

أالضز  غري انرزرهل  رري،ة قوله بمبا رانب ت استاري بوضراق  علرزكم ايرض مبرا رانبر ت اسرتاار  متتزلزرة متترزال ورا  مرن  
ال يست زظ ا ال  من نيد   سبا ا تال  قو  عفكريخ، حبا  من هو يف مكان ضرز  مرن ايرض يريرد أن كررج م،ره أرال 

   م،هس يست زظ جتاوزخ وال االنترا
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أالبام للهال سة، وبمات مصدرية، والتردير: ضاق  علرزكم ايرض انالرة كوهنرا مال سرة لرانبهرا أ  سراتها: أ  يف انالرة   
 كوهنا ال ضز  أزها وهزا املاىن كرو  ال رماح ا ن انكزم:          

ايعلررم  أ  مررن الررزعر  هررو مرر،ي علزرره ايرض انرر  كلهنررا                      مررن الضررز  يف عز،زرره كفررة انا ررر قررا    
 مل وذ من قو  اة ر:          

كلن أ اج ايرض وههل عريضة                      علرى ا رائق امل لروا كفرة انا رر وهرزا أانسرن مرن قرو  املفسررين    
أن مارىن بوضراق  علرزكم ايرض مبرا رانبرر ت ا  تردوا إ( موضرظ مرن ايرض عفرررون إلزره أكرلن ايرض ضراق  علررزكم، 

 م،هم من أقر أرا : أ  لشد  اوا  وصاو تهاس و 
 وموقظ بقت يف قوله بق ولزتم مد رينت موقظ الرتا هل الرعيب، أ : وأعرم مما بلكم من الشر أن ولزتم مد رينس  
يكرون والتوي: الراوع، وبمد رينت انا : إما مقكد  ملاىن بولزتمت أو أريد قا إف ر أ و من التروي، ين التروي م لر    

للهرروا، ويكرون للفرر يف انزرر اورروا، وامف ر نيرائظ يف الفررار الرز  ا يرصرد  ره انزلرة أزكرون الفرر   ز،ره و ري التروي 
 اص الانا انر زاس 

بق أنب    سكز،ته على رسوله وعلرى املرقم،ي وأنرب  ا،روفا ا عروهرا وعرزا الرزين كفرروا وذلرك اربام الكفررينت ع رق  
 إذ أع بتكم كترعكمتس على قوله بويوم ان،ي 

وبقت فالرة علررى الرتا ررهل الرررعيب أرردن نرربو  السرركز،ة ونرربو  املالئكرة أعرررم مررن ال،صررر ايو  يرروم ان،رري، علررى أن الرتا ررهل  
 البم  مراف  ع،بيال لارم الشد  وهو  املصزبة م،بلة صو  مد ا، أدن أزمان الشد  ختزر صويلة وإن قصريس 
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التباي واصهت،ان ال،فس وقد عردم  زاهنا ع،د قوله عاا( بأن أيعرزكم الترا وي أزره سركز،ة مرن ر كرمت يف سرور   والسكز،ة:  

البررر ، وعالزرهرا نينربا   ، وإضراأتها إ( ضررهريخ: ع،ويره  شرلهنا و ركتهرا، وإنيرار  إ( أهنررا سركز،ة  ارقرة للاراف  لزسر  هلررا 
ير   وعكوي،ره أنفرا كرامررة ل،بزره صررلى   علزره وسررلم وإاا رة ل،دائرره أسرباا ومرردماي  رراهر ، وإمنرا انصررل  مبحرض عرررد
 ال،ا ، ولزلك قدم ذكر الرسو  قبر ذكر املقم،يس 

وإعررراف  انررررف بعلرررىت  ارررد انررررف الا رررق: ع،بزررره علرررى جتديرررد عالزررر  الفارررر  اررررور التررراين ل يرررام إ( التفررراوي  ررري  
م سرركز،ة اصهت،رران علررى املسررلهي الررزين مارره وثرررة  ل،صررر، وسرركز،ة السرركز،تي: أسرركز،ة الرسررو  علزرره الصررال  والسررال
 املقم،ي سكز،ة ثباي وني اعة  اد اجلبع وا وفس 

واجل،وف قظ ا،دس واجل،د اسم قظ ال وااند له من لفرره، وهرو اجلهاعرة املهزترة للحررا، وواانردخ  زرام ال،سرا: ا،رد ،  
وفت يف سور  البررر س وقرد ي لر  اجل،رد علرى ايمرة الارزهرة ذاي الررو ،  وقد عردم ع،د قوله عاا( بألها أصر صالوي  جل،

كها يف قوله عاا( بهر أاتل انديث اجل،وف أرعون ومثوفت يف سور  الربوج واملراف  جل،وف ه،ا قاعاي من املالئكة موكلون 
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ا يف قلروا املشرركي، ولرزلك قرا  با قبية املشركي كها ف  علزه أار أنرب ، أ  أرسرلها   ل،صرر  املرقم،ي وإلررام الرعر
 عروهات ولكون املالئكة مالئكة ال،صر أصل  علزها اسم اجل،وفس 

 وعازيبه الزين كفروا: هو عازيا الرتر وايسر والسيبس  
 وامنيار  ابوذلك ابام الكاأرينت إ( الازاا املل وذ من بعزاتس  
رانزمت بقت للرتا هل الررعيب، ع رق علرى قلرة بق أنرب    سركز،ة  بق يتوا   من  اد ذلك على من يشآم و  غفور 

على رسوله إ( قوله بوذلك ابام الكاأرينتس وهزا إنيار  إ( إسالم هروازن  ارد علرك اهلبيرة أردهنم اراموا رسرو    صرلى 
ر املسرلهي إذ أصرب  اجل،رد   علزه وسلم مسلهي اتئبي، وسللوخ أن يرف إلزهم سزبهم وغ،ائههم، أزلك أكرب م،ة يف نصر

 الادو هلم مسلهي ماهم، ال كاأوهنم  اد ذلك الزومس 
واملاىن: ق اتا   علزهم، أ  على الزين أسلهوا م،هم أروله بيتوا   من  ارد ذلركت فلزرر املا روف  رتم ولرزلك أه  

ة هوازن وعو ة غريهم، ل نيار  إ( إأاف  جتدف  ملضارع يف قوله بيتوا  ت فون الفار املاضهل: ين املرصوف ما يشهر عو 
التو ة على كر من اتا إ(   ال كرتو قرا هروازن أتو تره علرى هروازن قرد عرأهرا املسرلهون، أرلعلهوا أبن   ياامرر مبترر 

 ذلك كر من ندم واتا، أاملاىن: ق اتا   علزهم ويتوا   على من يشامس 
زر للكالم مأاف  أن املغفر  من نيرلنه عارا(، وأنره رانرزم  ابرافخ إن أب روا إلزره وعركروا امنيررال وقلة بو  غفور رانزمت عزي 

  هس 
ب  أيها الرزين أم،روا إمنرا املشرركون  رس أرال يرر روا املسر د اوررام  ارد عرامهم هرزات اسرتت،اف ا تردائهل للراروع إ( غررض  

ان للهشرركي أن ياهرروا مسرااد  ت اةيرة، ارهلم  ره لتلكزرد ايمرر إقصام املشركي عن املس د اوررام املفراف  رولره بمرا كر
ني اررافهم عررن املسرر د اورررام مررظ عالزلرره  الررة أ رررى عرتضررهل إ اررافهم ع،رره: وهررهل أهنررم  ررس، أرررد علررر أزهررا مضررى أبهنررم 

هررروا املسرر د نيرراهدون علررى أنفسررهم  لكفررر، ألزسرروا أهررال لتاهررري املسرر د املبرر  للتوانزررد، وعلررر ه،ررا أبهنررم  ررس أررال يا
 ل هارعهس 

وب رست صرفة مشربهة، اسرم للشررهلم الرز  ال، اسرة صرفة مالزمررة لره، وقرد أنرزط وصررق ال، اسرة قرم  صرفة امنيرررال،   
 أاله،ا أهنا  اسة ما،وية نفسانزة ولزس   اسة ذاعزةس 

 لفضررر مررا فام وال، اسررة املا،ويررة: هررهل اعتبررار صرراانا وصررق مررن ايوصرراف  ررررا مت ،بررا مررن ال،ررا  أررال يكررون أهررال 
متلبسا  لصفة ال  االته كزلك، أاملشرل  س يار عرزد  إنيراكه، وقد يكون اسردخ نرزفرا م زبرا ال يسرترزر، وقرد 
يكررون مررظ ذلررك مسررترزر اجلسررد مل خررا  ل، اسرراي ين في،رره ال ي لررا م،رره الت هررر، ولكررن عرر،رفهم كتلررق   ررتالف 

يف امسررالم  رررريهم وعبازرردهم عررن جمررامظ ا رررب، وال نيررك أن  باثررة عوائرردهم و زتررتهمس واملرصرروف مررن هررزا الوصررق هلررم 
االعتررراف أفىن  صرراانبها إ( التحرررري مررن قررزار  الررزاي، ولررزلك أواررا الغسررر علررى املشرررل إذا أسررلم ا العررا عررن علررك 

 الرزار  املا،وية  ل هار  اوسزة مزالة  باثة نفسه، وان صهار  اودث لرريا من هزاس 
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 وقد أرع على  استهم  لشرل امل،ظ من أن يرر وا املس د اورام، أ  امل،ظ من انضور موسم اوذ  اد عامهم هزاس   
وامنيار  إ( الاام الز  نبل  أزه اةية وهو عام عساة من اهل رر ، أررد انضرر املشرركون موسرم اورذ أزره وأعلرن هلرم أزره  

ام، وإمنررا أمهلرروا إ(  رزررة الاررام يهنررم قررد انصررلوا يف املوسررم، والرارروع إ( إأرراقهم أهنررم ال يارروفون إ( اوررذ  اررد ذلررك الارر
متفاوي ألريد من الاام موسم اوذ، وإال أدن هناية الاام  نسالخ ذ  او ة وهرم قرد أمهلروا إ( هنايرة احملررم  رولره عارا( 

 بأسزحوا يف ايرض أر اة أنيهرتس 
 د ا تصاصهم حبكم هائر يف ذلك الاام كرو  أيب ال زا:          وإضاأة بالاامت إ( ضهري بهمت ملبي 
أدن كان أع بكم عرامركرم                      أاوفوا إ( مصر يف الرا رر وصرزغة اوصرر يف قولره بإمنرا املشرركون  رست   

 ق هلم إال ال، سزةس مأاف  نفهل الرتفف يف اعتبارهم  سا، أهو للهبالغة يف اعصاأهم  ل، اسة ان  كلهنم ال وص
 ووصق بالاامت  سم امنيار  لب ف  متززبخ و زانهس  
وقولره بأرال يرر روا املسر دت  رراهرخ هنرهل للهشرركي عرن الررررا مرن املسر د اوررامس وموااهررة املرقم،ي  رزلك عرتضرهل هنررهل  

مبالغة يف هنهل املقم،ي اني  املسلهي عن أن يررا املشركون املس د اورامس اار ال،ههل يف صور  هنهل املشركي عن ذلك
االروا مكلفري  نكفرراف املشرركي عرن االقرررتاا مرن املسرر د اوررام مرن  ا قررو  الاررا  ال أري،رك هه،ررا  ألرزس ال،هررهل 

 للهشركي على  اهرخس 
واملرصرروف مررن ال،هررهل عررن اقرررتاقم مررن املسرر د اورررام ال،هررهل عررن انضررورهم اوررذ ين م،اسررك اوررذ كلهررا عتررردمها ز ر   
ملس د اورام وعاربها كزلك، ولزلك ملا نبل  ب رام ت أرسر ال،يب صرلى   علزره وسرلم أبن ي،راف  يف املوسرم أن ال حيرذ ا

 اد الاام مشرل وقري،ة ذلك عوقز  ا تدام ال،ههل مبا  اد عامهم اواضرس أد  على أن ال،ههل م،ررور أزره إ( عهرر يكهرر 
وال إراف  ذلررك ملررا كرران يف عوقزرر  ال،هررهل عررن اقرررتاا املسرر د  نتهررام الاررام مررظ اقرررتاا اكتهررا  الاررام وذلررك هررو اوررذس ولرر

 انكهة ولكان ال،ههل على الفورس 
بوإن  فتم عزلة أسوف يغ،زكم   من أضله إن نيام ان   علزم انكزمت ع ق علرى قلرة ال،هرهلس واملرصروف مرن هرزخ  

زهم مررن املشررركي انرري كررانوا يفرردون إ( اوررذ أز،فرررون ويهرردون اجلهلررة: وعررد املررقم،ي أبن يغ،ررزهم   عررن امل،رراأظ الرر  هعرر
اهلدا  أتاوف مر،هم م،راأظ علرى أهرر مكرة ومرا انوهلرا، وقرد أصرب  أهلهرا مسرلهي أرال اررم أن مرا يررف إلزهرا مرن رز  ياروف 

 على املقم،يس 
مب،ظ قبائر كترري  مرن اورذ أردن والازلة: االانتزاج والفرر أ  إن   ر يف نفوسكم  وف الفرر من انر اع اممداف ع،كم  

  سررزغ،زكم عررن ذلرركس وقررد أغ،رراهم   أبن هرردى ل سررالم أهررر عبالررة وارررد مررن  ررالف الررزهن، ألسررلهوا عرررا ذلررك، 
وكان   الفهم  الف  صا وزرع أحهلروا إ( مكرة ال ارام واملرري ، وأسرلم أيضرا أهرر ارد  و لردهم مرأرل عررف إلزره ايقرواي 

ال اام إ( مكة، وأسلم أهر ص،اام من الزهن، و لدهم هعزره السرفن مرن أقرالزم كترري  مرن اهل،رد  من مصر وغريها، أحهلوا
 وغريهاس 
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 وقوله بإن نيامت يفت  هلم  ا الراام مظ التضرع إ(   يف  رز  وعدخ ينه يفار ما يشام س  
كم ينرره يالررم مررا لكررم مررن امل،رراأظ مررن وأرراف  وقولرره بإن   علررزم انكررزمت عالزررر لرولرره بوإن  فررتم عزلررةت أ  أن   يغ،ررز 

الربائررر، ألهررا مرر،اكم مررن متكزرر،هم مررن اوررذ ا يكررن اتركررا م،فاررتكم أررردر غ،رراكم عرر،هم  وسررائر أ رررى علههررا وأانكررم 
 عد ريهاس 

أوعوا الكتا  بقتلوا الزين ال يقم،ون  ا وال  لزوم اي ر وال حيرمون ما انرم   ورسوله وال يدي،ون فين او  من الزين  
 ان  يا وا اجلبية عن يد وهم صاغرونت  

 
 1835صفحة : 

 
الررراهر أن هررزخ اةيررة اسررتت،اف ا ترردائهل ال عتفرررع علررى الرر  قبلهررا، أررالكالم انترررا  مررن غرررض نبررز الاهررد مررظ املشررركي   

وف وال،صارى، إذ كان الفريران وأانوا  املااملة  ز،هم و ي املسلهي إ( غرض املااملة  ي املسلهي وأهر الكتاا من الزه
مسرراملي املسرررلهي يف أو   رردم امسرررالم، وكررانوا حيسررربون أن يف مداأاررة املشرررركي للهسررلهي مرررا يكفررزهم أمرررر التصرررد ، 
لل ان يف امسالم وعالنيهل أمرخ ألهرا أ رز امسرالم ي،تشرر يف  رالف الاررا يومرا أزومرا، واسرترر أمررخ  ملدي،رة، ا تردأ  ارض 

ان،ه حنو املسلهي، أ،شل ال،فا   ملدي،ة و اهري قريرة وال،ضري أهرر ايانرباا ملرا غربوا املدي،رة أرلذهبهم   الزهوف يرهر إ
 ع،هاس 

ق ملررا اكتهررر نصررر امسررالم  فررت  مكررة وال ررائق وعهومرره  ررالف الارررا مب ررهلم وأرروفهم مسررلهي، وامتررد إ( خترروم الرربالف  
زهم، وا عغهض عي فولة الروم انامزة نصارى الارا عن عداين  رالف الشامزة، أواس  نصارى الارا  زفة من ع رقه إل

امسررالم مررن  الفهررم، أل ررزوا يسررتادون ورررا املسررلهي  واسرر ة ملررول غسرران سرراف   ررالف الشررام يف ملررك الرررومس أفررهل 
أب صحز  البخار  عن عهر  ن ا  اا أنره قرا   كران ي صراانا مرن اينصرار إذا غبر  أاتين   ررب وإذا غراا ك،ر  

 عزره   ررب وحنرن نتخروف ملكرا مرن ملرول غسران ذكرر ل،ررا أنره يريرد أن يسرري إلز،را وأهنرم ي،الرون ا زرر لغربوب أردذا صرراانيب 
اينصار  يد  الباا أرا : اأت  اأت س أرل : أاام الغساينس قا :  رر أنيرد مرن ذلرك اعترب  رسرو    صرلى   علزره 

 وسلم نسامخ إ(   ر اوديث  س 
ملا أمن املسلهون أب  املشركي وأصبحوا يف ملمن م،هم، أن أي زوا ايهبة لزلم،وا أب  أهر الكتاا مرن الزهروف  أال ارم 

وال،صرارى، أا ترردأ ذلرك  غرربو  زرررب وقريررة وال،ضررري وقررد هبمروا وكفررى   املسررلهي أبسرهم وأورثهررم أرضررهم ألرم يرررظ قتررا  
 لشامس ماهم  اد ق ثىن  غبو  عبول ال  ههل من مشارف ا

وعن جماهد: أن هزخ اةية نبل  يف ايمر  غبو  عبول أاملراف من الزين أوعروا الكتراا  صرو  ال،صرارى، وهرزا ال يالقرهل  
 ما عراأري علزه اي بار من أن السور  نبل   اد عبولس 

 وبمنت  زانزة وههل عبي املوصو  الز  قبلهاس  
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م ماراين ايأارا  التالثرة املتااصفرة يف صرلة املوصرو ، وأن البزران الواقرظ  ارد و اهر اةيرة أن الرروم املرلمور  رتراهلم ثبتر  هلر 
الصلة  روله بمن الزين أوعوا الكتاات رااظ إ( املوصو   عتبار كونه صاانا علك الصالي، أزرتضهل أن الفري  امللمور 

والتردين  ردين اور س وا ياررف أهرر الكتراا   رتاله أري  وااند، انتفى ع،هم اميان  ا والزوم اة ر، و رمي ما انرم  ،
 أبهنم ال يقم،ون  ا وال  لزوم اة رس أالزهوف وال،صارى متبتون لواوف   عاا( ومقم،ون  زوم اجلبامس 

وقررزا االعتبرررار  رررري املفسرررون يف عفسرررري هرررزخ اةيرررة ألررزلك هولوهرررا أبن الزهررروف وال،صررارى، وإن أثبتررروا واررروف   والزررروم  
ة ررر، أرررد وصررفوا    صررفاي ع،ررايف امهلزررة أكررلهنم مررا أم،رروا  رره، إذ أثبرر  الزهرروف اجلسررهزة ا عاررا( أو قررالوا بيررد   ا

 مغلولةتس وقا  كتري م،هم: عبير ا ن  س 
ريري وأثبرر  ال،صررارى عارردف املرره  لتتلزررث أرررار وا قررو  املشررركي أهررم أ اررد مررن الزهرروف عررن اميرران اورر ، وأن قررو  الفرر 

نيثبرراي الزرروم اة ررر قررد ألصررروا  رره ختررزالي وأكررزو ي ع،ررايف انرزرررة اجلرربام: كررروهلم بلررن متسرر،ا ال،ررار إال أ مررا مارردوف ت 
أكلهنم ا يقم،وا  لزوم اة رس وعكلق املفسرون لدأظ ما يرف على هويلهم هزا من امل،وع وذلك مبسوط يف عفسري الفخرر 

 وكله عاسفايس 
سري هزخ اةية أن املرصوف ايهم م،ها قتا  أهر الكتاا من ال،صارى كها عله  ولك،ها أفجم  ماهم والز  أراخ يف عف 

 املشركي لتال يتوهم أاند أن ايمر  رتا  أهر الكتاا يرتضهل التفرغ لرتاهلم ومتاركة قتا  املشركيس 
 أاملرصوف من اةية هو الصفة التالتة بوال يدي،ون فين او تس  
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وأمررا قولرره بالررزين ال يقم،ررون  ا وال  لزرروم اة ررر إ( قولرره ورسررولهت أدفمرراجس ألررزس املرصرروف اقتصررار الرتررا  علررى مررن   

ااتهارر  أررزهم الصررفاي اير ررظ  ررر كررر الصررفة املرصرروف  هررهل الرر  أرفأرر   لتبزرري  رولرره بمررن الررزين أوعرروا الكترراات ومررا 
كون ال يقم،ون  ا وال  لزوم اة رر وال حيرمرون نيرزتا ممرا انررم   ورسروله يهنرم ال عداها إفماج وهكزد ملا مضى، أاملشر 

نيرياة هلم ألزس ع،دهم انال  وانرام وال يدي،ون فين او  وهو امسالم وأما الزهوف وال،صارى أزقم،ون  ا والزروم اة رر 
سالم ويلحر  قرم اارو  أررد كانر  هرزخ ايف ن هرهل وحيرمون ما انرم   يف في،هم ولك،هم ال يدي،ون فين او  وهو ام

الغالبة على أمم املاروف من الااا يومتز، أرد كانر  الرروم نصرارى، وكران يف الاررا نصرارى يف  رالف الشرام وصرهل وكلرا 
كرر وقضاعة وعغلا و كر، وكان ااو   بالف الفر  وكان أرر  مرن اارو  يف الربائرر الر  عتبرظ ملرول الفرر  مرن مترزم و 

والبحرررين، وكانرر  الزهرروف يف  زرررب وقريررررة وال،ضررري وأنيررتاي يف  ررالف الررزهن وقرررد عرروأري يف أصررحاا هررزخ ايف ن مرررن 
أسررباا ايمررر  رترراهلم مررا أومررل إلزرره ا تزررار صريرر  املوصررولزة لتاررريفهم  تلررك الصررالي ين املوصررولزة أمكررن صريرر  يف اللغررة 

 وكاية أانوا  كفرهمس 
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على قلة الصلة يرتضهل لبوم ااتهاع علك الصالي لكر ما صد  علزه اسم املوصرو ، أردن وال  سنب أن ع ق قر  
الواو ال عرزد إال م ل  اجلهرظ يف اوكرم أردن اسرم املوصرو  قرد يكرون مررافا  ره واانرد أزكرون كراملاهوف  لرالم، وقرد يكرون 

لا ق بئا عن الاامر أهو مب،بلة إعاف  املراف  ه ا،سا أو أا،اسا مما يتب  له ماىن الصلة أو الصالي، على أن انرف ا
اسم املوصو  سوام وقظ االقتصار على انرف الا ق كها يف هزخ اةية، أم قظ  ي انرف الا ق وإعاف  اسم املوصو  
 اد انرف الا ق كها يف قوله عاا( بوعباف الر ان الزين يشون على ايرض هوب وإذا  اصبهم اجلاهلون قالوا سالماس 

زتررون سرر دا وقزامررا، والررزين يرولررون ر ،ررا اصرررف ع،ررا عررزاا اهرر،م إن عررزاقا كرران غرامررا إهنررا سررامي مسررتررا والررزين يب
ومراما، والزين إذا أنفروا ا يسرأوا وا يررتوا وكان  ي ذلك قواما، والزين ال يدعون مرظ   إهلرا   ررت أررد ع فر  أزهرا 

أن كررر موصرو  ررتو املرا صرد  علرى صائفرة  اصرة  رر الارررب   مثانزرة أمسرام موصرولة علرى اسرم املوصرو  وا يررتض ذلرك
  العصاف مبضهون إاندى علك الصالي قزاها  يو(، والتاوير يف متر هزا على الررائنس 

وقولره بمرن الررزين أوعروا الكترراات  زران يقرررا صرلة م،رره وهرهل صررلة بوال يردي،ون فيررن اور ت وايصررر يف البزران أن يكررون  
لبزرران نرررري البررد  امل ررا   ولررزس هررزا مررن أررروع مسررللة الصررفة وحنوهررا الرروارف   اررد قررر متااصفررة مفرررف  لصرر  املبرري ين ا

ولزس  زاب جلهلة الصلة على أن الرري،ة عرفخ إ( مرفخس وأائد  ذكرخ الت،ديد علزهم أبهنم أوعوا الكتراا وا يردي،وا فيرن اور  
ما أنكروا م،ه، ومرا ألصرروا  ره، ولرو فانروا فيرن اور  العباروا امسرالم، ين  الز  اام  ه كتاقم، وإمنا فانوا مبا انرأوا م،ه، و 

كتاقم الز  أوعوخ أوصاهم  عباع ال،يب اةه من  اد بوإذ أ ز   مزتا  ال،بزي ملا  عز،اكم من كتراا وانكهرة ق ارامكم 
قالوا أقررب قا  أانيهدوا وأب ماكم من رسو  مصد  ملا ماكم لتقم،ن  ه ولت،صرنه قا  أ أقررمت وأ زمت على ذلكم إصر  

 الشاهدين أهن عو(  اد ذلك ألولتك هم الفاسرون أأغري فين   عبغونتس 
وقولره بوال حيرمررون مررا انررم   ورسررولهتس مباررىن ال لالرون انرامررا مررا انرمره   أرردن مرراف  أارر عسررتاهر يف ااررر املفاررو   

ون مررا انرررم   ورسررولهت أهنررم لالونرره غررري انرررام واملررراف أهنررم لالونرره مباانرراس متصررفا مبصرردر الفاررر، أزفزررد قولرره بوال حيرمرر
واملرصوف من هزا عش،زظ اناهلم وإبر  كراهزتهم هلم أبهنم يستبزحون ما انرمره   علرى عبرافخ وملرا كران مرا انرمره   قبزحرا 

زين يسرتبزحونه فلروا علرى أسراف عرروهلم أكرانوا م،كرا لروله عاا( بوحير هلم ال زباي وحيرم علزهم ا بائرثت ال اررم أن الر
أهال لرفعهم عن  صلهم على أن ما انررم   ورسروله نيرامر لكلزراي الشررياة الضررور ي كحفرظ الر،فس وال،سرا واملرا  

 والارض واملشركون ال حيرمون ذلكس 
ن الرسرر لررا  ورسرله ين   مرا واملراف ابرسولهت  هد صلى   علزره وسرلم كهرا هرو متارارف الررر ن ولرو أريرد غرريخ مر 

 انرم على لسان رسوله إال ما هو انرز   لتحرميس 
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وعلى هزا التفسري عكون هزخ اةية  زتة للهسلهي ين يغبوا الروم والفر  ومرا  ررهل مرن قبائرر الاررا الرزين يسرترلون   
 وعغلا  تخوم الشام ان  يقم،وا أو يا وا اجلبيةس  ،صر إاندى هاعي ايمتي الزين ه ر إسالمهم متر قضاعة 

 وبان ت غاية للرتا ، أ  يستهر قتالكم إ هم إ( أن يا وا اجلبيةس  
 وضهري بيا وات عائد إ( بالزين أوعوا الكتااتس  
اهلزتررة، وال  واجلبيررة اسررم ملررا  يا زرره راررا  قرروم ارربام علررى ام رررام  وزررا  أو علررى امقرررار  يرض،  ،زرر  علررى وزن اسررم 

م،اسرربة يف اعتبررار اهلزتررة ه،ررا، ألررزلك كرران الررراهر هررزا االسررم أنرره مارررا عررن كلهررة  كبيرر    لفارسررزة مباررىن ا ررراج نرلرره 
املفسرررون عررن ا ررروارزمهل، وا أقررق علرررى هررزخ الكلهرررة يف كررالم الارررا يف اجلاهلزرررة وا يارررج علزهرررا الراغررا يف مفررررفاي 

ر ن لوقوع الرتفف يف ذلك يهنم واردوا مراف  االنيرترا  الارريب صراوة أزهرا وال نيرك أهنرا  الرر نس وا يزكروها يف مارا الر
 كان  ماروأة املاىن للزين نب  الرر ن  ز،هم ولزلك عرأ  يف هزخ اةيةس 

وقوله بعن يدت هكزد ملاىن بيا وات للت،صزو على امع ام وبعنت أزه لله اوز س أ  يدأاوها أبيرديهم وال يربرر مر،هم  
إرساهلا وال اووالة أزها، و ر اارور اوا  من اجلبيةس واملراف يرد املا رهل أ  يا وهرا غرري ممت،اري وال م،رازعي يف إع ائهرا 

 وهزا كرو  الارا  أع ى  زدخ  إذا انرافس 
 وقلة بوهم صاغرونت انا  من ضهري بيا واتس  
اس إذا ذ ، وعرررردم ذكرررر الصرررغار يف قولررره عارررا( والصررراغر اسرررم أاعرررر مرررن صرررغر  كسرررر الغررري صرررغرا  لتحريرررك وصرررغار  

بسزصررزا الرررزين أارمررروا صرررغار ع،رررد  ت يف سرررور  اينارررام، أ  وهرررم أذالم وهرررزخ انرررا  الزمرررة مع رررام اجلبيرررة عرررن يرررد: 
واملرصرروف م،رره عارررزم أمررر اوكررم امسررالمهل و رررري أهررر الكفررر لزكررون ذلررك عرغزبررا هلررم يف اال ررالع عررن فيرر،هم الباصررر 

فين امسالمس وقد فل  هزخ اةية على أ ز اجلبية من ااو  يهنرم أهرر كتراا ونررر عرن ا رن امل،رزر: ال أعلرم واعباعهم 
 الأا يف أن اجلبية عق ز م،هم، و الق ا ن وهرا مرن أصرحاا مالرك يف أ رز اجلبيرة مرن جمرو  الارراس وقرا  ال عربرر 

اجلبيررة مرن نصرارى الاررا، فون مشرركهل الارررا: ين  مر،هم ابيرة وال رد مرن الرترر أو امسررالم كهرا فلر  اةيرة علرى أ رز
انكم قتاهلم مضى يف اة ي السالفة وا يتارض أزها إ( اجلبية  ر كان  هناية ايمر أزها قوله بأدن ات روا وأقراموا الصرال  

 علررى مررن يشررامتس و عروا البكررا  أخلرروا سرربزلهمت وقولرره بأرردن ات رروا وأقرراموا الصرال  و عرروا البكررا  أررد وانكمت وقولرره بويترروا  
ويهنم لو أ زي م،هم اجلبية القتضى ذلك إقرارهم يف ف رهم ين   ا يشرع إاالمهم عن ف رهرم وذلرك ا يفالره ال،ريب 

 صلى   علزه وسلمس 
برر بوقال  الزهروف عبيرر ا رن   وقالر  ال،صرارى املسرز  ا رن   ذلرك قروهلم أبأرواههم يضراهقون قرو  الرزين كفرروا مرن ق 

قررتلهم   أىن يقأكررونت ع ررق علررى قلررة بوال يرردي،ون فيررن اورر ت والتررردير: ويرررو  الزهرروف مرر،هم عبيررر ا ررن  ، ويرررو  
 ال،صارى م،هم املسز  ا ن  ، عش،زاا على قائلزهها من أهر الكتاا أبهنم  لغوا يف الكفر غايته ان  ساووا املشركيس 

وف الرزين كرانوا يف ايسرر البرا لهل، وامسره يف الاربانزرة  عربرا   كسرر الاري املههلرة  رن  وعبير: اسم انرب كبري مرن أانبرار الزهر 
سرا   من سبط الالويي، كان اناأرا للتورا س وقد عفضر علزه  كرورد  ملرك أرار  ألصلرره مرن ايسرر، وأصلر  ماره  ر  

قبرر  451،ام هرزكلهم أزره، وذلرك يف سر،ة إسرائزر من ايسر الز  كان علزهم يف   ر، وأذهنم  لراوع إ( أورنيلزم و 
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املسز ، أكان عبرا زعزم أانبار الزهوف الزين رااروا  ررومهم إ( أورنيرلزم واردفوا اهلزكرر وأعراف نيررياة الترورا  مرن انفرره، 
أكان الزهوف يارهون عبرا إ( اند أن أفعى عامتهم أن عبرا ا ن  ، غلوا م،هم يف عرديسه، والزين وصفوخ  زلك قاعة 

ن أانبرار الزهروف يف املدي،رة، وعرباهم كترري مرن عرامتهمس وأانسرا أن الرداعهل هلرم إ( هرزا الررو  أن ال يكونروا أ لزرام مررن مر
 نسبة أاند عرهائهم إ(  ،و    عاا( متر قو  ال،صارى يف املسز  كها قا  متردموهم بااار ل،ا إهلا كها هلم  هلةتس 
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ة مررن الزهرروف أللصرر  الرررو  قررم قزاررا ين سرركوي البرراقي علزرره وعرردم عغزررريخ يلرربمهم املواأرررة علزرره قررا  قررزا الرررو  أرقرر  

والرضا  ه، وقد ذكر اسم عبرا يف اةية  صزغة التصغري، أزحتهرر أنره ملرا عررا عررا  صرزغة عشربه صرزغة التصرغري، أزكرون  
 املدي،ة  بزبا أزهس  كزلك امسه ع،د يهوف املدي،ة وحيتهر أن عصغريخ ارى على لسان يهوف

قرأ اجلههور بعبيرت مم،وعا من الت،وين للا هة وهو ما اربم  ره البرشرر  وقررأخ عاصرم الكسرائهل ويارروا:  لت،روين علرى  
اعتبارخ عر زا  سبا التصغري الز  أف ر علزه ين التصغري ال يد ر يف ايعالم الا هزة، وهو ما ابم  ه عبد الراهر يف 

 ئر امع از، وهو  قرام  عرل الت،وين  واهي ا يرعضهها البرشر س أصر ال،رم من فال
وأما قو  ال،صارى  ب،و  املسز  أهو مالروم مشرهورس وقرد مضرى الكرالم علرى املسرز  ع،رد قولره عارا( بو عز،را عزسرى ا رن  

 عهرانس مرمي البز،ايت يف سور  البرر س وع،د قوله عاا( بامسه املسز  عزسى ا ن مرميت يف سور     
وامنيار  ابذلكت إ( الرو  املستفاف من بقال  الزهوف وقالر  ال،صرارىتس واملرصروف مرن امنيرار  عشرهري الررو  ومتززربخ،  

 ز ف  يف عش،زاه ع،د املسلهيس 
ن  وبأبأواههمت انا  من الررو ، واملرراف أنره قرو  ال ياردو الواروف يف اللسران ولرزس لره مرا حيررره يف الواقرظ، وهرزا ك،ايرة عر 

كونه كاذ  كروله عاا( بكربي كلهة خترج من أأرواههم إن يرولرون إال كرز تس ويف هرزا أيضرا إلربام هلرم قرزا الررو ، وسرد 
  ا ع،صلهم م،ه إذ هو إقرارهم أبأواههم وصري  كالمهمس 

 واملضاها : املشاقة، وإس،افها إ( الرائلي: على عردير مضاف  اهر من كالم، أ  يضاههل قوهلمس  
وبالزين كفروا من قبرت هم املشركون: من الارا، ومن الزوبن، وغريهم، وكوهنم من قبر ال،صارى  اهر، وأما كوهنم من  

 قبر الزهوف: أ،ن اعتراف  ،و  عبير صارئ يف الزهوف ولزس من عرزد  قدمائهمس 
عهر ني،زظ، واملفاعلة أزه للهبالغرة وقلة بقاعلهم  ت فعام مستاهر يف التا زا، وهو مركا يستاهر يف التا ا من  

 يف الدعام: أ  قتلهم   قتال نيديداس وقلة التا زا مستلنفة كشلن التا اس 
وقلرة بأىن يقأكررونت مسررتلنفةس واالسررتفهام أزهرا مسررتاهر يف التا زررا مررن انرراهلم يف االعبراع الباصررر، انرر  نيرربه املكرران  

نه أن يسررل  ع،رره  سررم االسررتفهام عررن املكرران، وماررىن بيقأكررونت الررز  يصرررأون إلزرره  عترررافهم مبكرران جمهررو  مررن نيررل
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يصرأونس يرا : أأكه أيأكه إذا صررأه، قرا  عارا( بيقأرك ع،ره مرن أأركت وامأرك مبارىن الكرزا قرد ارام مرن هرزخ املراف  
 ين الكاذا يصرف السامظ عن الصد ، وقد عردم ذلك غري مر س 

 واملسز  ا ن مرمي وما أمروا إال لزابدوا أهلرا واانردا ال ألره إال هرو سربحانه عهرا باختزوا أانبارهم ورهباهنم أر   من فون   
يشركونت اجلهلة عررير ملضهون قلة بوقال  الزهوف عبير ا ن   وقال  ال،صارى املسز  ا ن  ت لزبرىن علرى الترريرر ز ف  

خ اجلهلرة وزان قلرة باخترزوخ وكرانوا  رامليت  ارد قلرة بواخترز التش،زظ  روله بوما أمروا إال لزابدوا إهلا وااندا اخل، أوزان هز
 قوم موسى من  ادخ من انلزهم ع ال اسدا له  وارتس والضهري للزهوف وال،صارىس 

 وايانبار قظ انرب  فت  اوام وهو الااا من علهام الزهوفس  
رانزة، وإمنرا  رو اوررب  اراا الزهروف ين عرهرام الرهبان اسم قظ لراها وهو الترهل امل،ر ظ لاباف    من أهر فين ال،ص 

فيررن الزهوفيررة يشررتغلون  تحريررر علرروم نيرررياة التررورا  أهررم علهررام يف الرردين، و ررو الراهررا  ارررزم فيررن ال،صرررانزة ين فيررن 
 ال،صارى قائم على أصر البهد يف الدنزا واالنر اع للاباف س 

هم  ،و    عاا( وذلك هلزه، وأن ال،صارى أنيد م،هم يف ذلك إذ كانوا وماىن اختاذهم هقالم أر   أن الزهوف افعوا لباض 
يسر دون لصرور عرهرام ملرتهم مترر صرور  مررمي، وصرور اورواريي، وصرور  حيرىي  رن زكرر م، والسر وف مرن نيراار الر و زرة، 

 وكانوا يست،صرون قم يف انروقم وال يست،صرون  اس 
    
 

 1839صفحة : 
 
من صوائفهم وأرقهم، ويهنم كانوا أي زون أبقوا  أانبارهم ورهباهنم املخالفرة ملرا هرو مالروم  لضررور  انره وهزا انا  كتري   

مررن الرردين، أكررانوا ياتررردون أن أانبررارهم ورهبرراهنم حيللررون مررا انرررم  ، وحيرمررون مررا أانررر  ، وهررزا م رررف يف قزررظ أهررر 
   رن انرامت ملرا وأرد علزره قبزرر إسرالمه ملرا مسرظ قولره عارا( باخترزوا الدي،ي، ولزلك أأحم  ه ال،يب صلى   علزه وسرلم عرد

أانبارهم ورهباهنم أر   من فون  ت وقا  عد : لس،ا نابدهم أرا  بألزس حيرمون ما أانر   أتحرمونه وحيلون ما انرم 
هنرم االروا لرباض أانبرارهم   أتستحلونه أرل :  لرى قرا : أتلرك عبراف مت أحصرر مرن جمهروع أقروا  الزهروف وال،صرارى أ

ورهباهنم مرعبة الر و زة يف اعترافهم أكان  الش،اعة الزمة ل،متي ولو كان من  ز،هم من ا يرر مبراهلم كها زعم عد   ن 
انامت أدن ايمة عقا ز مبا يصدر من أأرافها إذا أقرعه وا ع،كرخ، وماىن اختاذهم أر   مرن فون   أهنرم اخترزوهم أر   فون 

 أن يفرفوا    لواندانزة، وختصزو املسز   لزكر ين هلزه ال،صارى إ خ أني،ظ وأنيهرس 
وقلة بوما أمرروا إال لزابردوا إهلرا واانردات يف موضرظ اورا  مرن ضرهري باخترزوا أانبرارهمت، وهرهل  رط ز ف  التشر،زظ علرزهم  

ي صاأحررة  لتحررزير مررن عبرراف  املخلوقرراي ومررن وإنكررار صرر،زاهم أبهنررم ال عررزر هلررم أزهررا زعهرروا، ين وصررا  كتررا امللترر
 إنيراكها يف  صائو امهلزةس 

 وقلة بال اله إال هوت صفة بنزة  بإهلا واانداتس  
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 وقلة بسبحانه عها يشركونت مستلنفة لرصد الت،بيه والتربئ مما اأرتوا على   عاا(، ولزلك مسهل ذلك إنيراكاس  
ههم وأيل   إال أن يررتم نرررورخ ولررو كررررخ الكرراأرونت اسررتت،اف ا تررردائهل لررب ف  إبر  غرررزظ بيريرردون أن ي فترروا نرررور   أبأرروا 

املسلهي على أهر الكتاا،  كشق ما يضهرونه ل سرالم مرن املهراال ، والتللرا علرى م،راوا  الردين، انري  ررروا أنره يف 
يريدونت عائد إ( بالزين أوعوا الكتراات انتشار و هور أتار انسدهم و شوا  هور أضله على في،هم، أالضهري يف قوله ب

 وامصفام إ  ا  امسراج وإزالة ال،ور  ،فخ علزه، أو هبوا ر ح، أو إراقة مزاخ على الشهلم املست،ري من سراج أو قرس 
يا وال،رور الضروم وقررد عرردم ع،ررد قولره عارا( بنررورا وهردى لل،ررا ت يف سرور  اينارامس والكررالم متتزرر ورراهلم يف  اولرة عكررز 

ال،يب صلى   علزه وسلم، وصد ال،ا  عن اعباع امسرالم، وإعانرة امل،راوئي ل سرالم  لررو  وامراراف، والتحرريض علرى 
املراومةس واالنضهام إ( صرفوف ايعردام يف اورروا، و اولرة نصرارى الشرام اهل روم علرى املدي،رة حبرا  مرن حيراو  إصفرام 

ستاهر يف غري ما وضظ له علرى صريررة عشربزه اهلزترة  هلزترة، ومرن كهرا   الغتره نور  ،فخ أهه علزه، أهزا الكالم مركا م
أنرره صرراحل لتفكزررك التشرربزه أبن يشرربه امسررالم وانرردخ  ل،ررور، ويشرربه  رراولو إ  الرره مبريررد  إصفررام ال،ررور ويشرربه امرارراف 

ترررا  املشرررهور للتهتزرررر الصررراحل والتكرررزيا  لررر،فخ، ومرررن الرنيررراقة أن  لرررة الررر،فخ و لرررة التكرررزيا واانرررد  وهرررهل ايأرررواخس وامل
 العتبار  الرتكزا والتفري  قو   شار:          

كرررلن مترررار ال،ررررظ أرررو  رؤوسررر،ا                      وأسرررزاأ،ا لزرررر  ررراوى كواكبررره ولكرررن التفريررر  يف متتزلزرررة اةيرررة أنيررررد    
 استرالال، خالف  ز   شار، كها يرهر  لتلمرس 

 إنيار  إ( أن  اولة إصفائه عبث وأن أصحاا علك احملاولة ال يبلغون مرافهمس  وإضاأة ال،ور إ( اسم اجلاللة 
وام م وام ية: االمت،اع من الفار، وهو ه،ا متتزر مراف    عاا( إمتام  هور امسالم حبا  من حياوله  راو  علرى أارر  

اولي إ  ا  مراف   عاا(، أكران انراهلم، يف نفرس وهو يت،ظ م،ه، يهنم ملا اناولوا صهس امسالم كانوا يف نفس ايمر  
 ايمر، كحا  من حياو  من غريخ أاال وهو أيل أن يفالهس 

واالستت،ام مفرغ وإن ا يسبره نفهل ينه أار  أار أيل جمرى نفهل امراف ، كلنه قا : وال يريرد   إال أن يرتم نرورخ، ذلرك  
 ية نيهلم احد له، أرو  اانا ال،فهل ه،ا لوقوعه يف مرا لرة قولره بيريردون أن أن أار بألت وحنوخ أزه اانا نفهل ين إ

ي فتوا نور  تس أكان إ م ما يريدونه يف ماىن نفهل إراف    ما أرافوخس و زلك يرهر الفر   ي هزخ اةية و ري أن يررو  
 قائر  كره  إال أ ال  س 

    
 

 1840صفحة : 
 
  مماانكررة أهرر الكترراا وعصرلبهم يف فير،هم، وا لررل  ره يف سرور  الصررق إذ قرا  بيريرردون وارهلم قرزا الرتكزررا ه،را لشرد  

 لز فتوا نور   أبأواههم و  متم نورخت ين امل،اأري كانوا يكزدون للهسلهي  فزة ويف لي ومتل س 
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 رأظ بقلزررت يف سرور  البررر :  وذكر صاانا الكشاف ع،د قوله عاا( بأشر وا م،ه إال قلزر م،همت يف قرام  ايعهر وأيب 
أن ارعفراع املسررتتىن علررى البدلزررة مرن ضررهري بأشررر وات علررى اعتبرار عضررهي بنيررر وات ماررىن، ألرم ي اهرروخ إال قلزررر، مررزال مررظ 

 ماىن الكالمس 
 واممتام مقذن  لر ف  واالنتشار ولزلك ا يرر: وأيل   إال أن يبرهل نورخس  
ت اعصالزة، وهرهل عفزرد املبالغرة أبن مرا  اردها أاردر  نتفرام مرا قبلهرا لرو كران م،تفزراس واملبالغرة وبلوت يف بولو كرخ الكاأرون 

 كراهزررة الكرراأرين عراررظ إ( املبالغررة  بر علررك الكراهزررة، وهررهل التللررا والتررراهر علررى مراومررة الرردين وإ  الررهس وأمررا جمرررف  
 اأرون هم الزهوف وال،صارىس كراهزتهم أال قزهة هلا ع،د   عاا( ان  يبالغ قا، والك

بهو الز  أرسر رسوله  هلدى وفين اور  لزرهررخ علرى الردين كلره ولرو كررخ املشرركونت  زران جلهلرة بوأيل   إال أن يرتم  
نورخت أبنه أرسر رسوله قزا الدين، أال يريد إزالته، وال لار عرديرخ  صال وعبتاس ويف هرزا البزران ع،ويره  شرلن الرسرو   ارد 

 لت،ويه  شلن الدينس ا
 ويف قوله بهو الز  أرسر رسولهت صزغة قصر، أ  هو ال غريخ أرسر رسوله قزا ال،ور، أكزق يرتل ماانديه ي فتونهس  
وااتالا اسم املوصو : ل يام إ( أن مضهون الصرلة علرة لل هلرة الر   ،زر  علزهرا هرزخ اجلهلرة وهرهل قلرة بوأيل    

 إال أن يتم نورختس 
 رب عن امسالم ب هلدى وفين او ت ع،ويها  فضله، وعاريضا أبن ما هم علزه لزس قدى وال ان س وع 
وأاررر ام هررار إذا عررد  ابعلررىت كرران مضرره،ا ماررىن ال،صررر، أو التفضررزر، أ  لز،صرررخ علررى ايف ن كلهررا، أ  لزكررون  

 ع،د قوله بوا يراهروا علزكم أانداتس  أنيرف ايف ن وأغلبها، وم،ه املراهر  أ  امل،اصر ، وقد عردم ذكرها  نفا
أامسالم كان أنيرف ايف ن: ين ما ب  الرر ن، وهو ما ب  عدرل  لارر، ويستو  يف إفرال إع ازها قزظ الاصور،  

و لرو هرزا الردين عرن قزرظ الازروا يف االعترراف والفارر، أهرو  لرهل عرن إثبراي مرا ال يلزر   ا عارا(، و لرهل عرن وضرظ 
الشرراقة، و لررهل عررن الردعو  إ( امعررراض عررن اسررترامة نررام الارراا، وقررد أصررل  ذلرك يف الكترراا الررز  مسزترره التكرالزق 

 أصو  ال،رام االاتهاعهل يف امسالمس 
و هررور امسررالم علررى الرردين كلرره انصررر يف الارراا  عبرراع أهررر امللررر إ خ يف سررائر ايق ررار،  لرررغم علررى كراهزررة أقرروامهم  

راومتهم إ خ  كر انزلة ومظ ذلك أرد  هر وعال و ن أضله على ايف ن ال  ااورها وسالمته وعرهام مللهم ذلك، وم
من ا راأاي وايوهام ال  عالروا قا، وما صلح   اض أمورهم إال أزها اناكوخ من أانروا  املسرلهي وأسرباا هنوضرهم، 

 وال يلبم من إ هارخ على ايف ن أن ع،ررض علك ايف نس 
ولو كرخ املشركونت وصلزة متر ال  يف نرري اس وذكر املشركون ه،ا ين  هور فين امسالم أنيد انسر  علزهم وبلوت يف ب 

من كر أمة، يهنم الزين ا تدأوا مباارضته وعداوعه وفعوا ايمم للتللا علزه واست،صروا قم ألم يغ،روا عر،هم نيرزتا، وين أمت 
هررهل ف ر املشررركي ين امسررالم غلررا علزهررا، وزالرر  م،هررا قزررظ ايف ن مررراهر انتصررار امسررالم كرران يف ابيررر  الارررا و 

اي رى، وقد قا  رسو    صلى   علزه وسلم بال يبرى في،ان يف ابير  الارات ألزلك كان  كراهزرة املشرركي  هرورخ 
  ر املبالغة يف أانوا  إ هارخ على الدين كله كها يرهر  لتلمرس 
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 إن كتريا من ايانبار والرهبان لزلكلون أموا  ال،ا   لباصر ويصدون عن سبزر  ت    ب  أيها الزين  م،وا 
 

 1841صفحة : 
 
استت،اف ا تدائهل لت،بزه املسلهي على نرائو أهر الكتاا،  رريا هلم يف نفوسهم، لزكونوا أنيردام علرزهم يف ماراملتهم،   

م املتررردمي: متررر عبيررب،  رري للهسررلهي أن كتررريا مررن ايانبررار أباررد أن ذكررر هلزرره عررامتهم يأاضررر مررن أانبررارهم ورهبرراهن
والرهبان املتل رين لزسوا على انا  كها ، وال يستحرون املررام الردي  الرز  ي،تحلونره، واملرصروف مرن هرزا الت،بزره أن يالرم 

من ذلك انا ا اصة املسلهون متالن ا اصة والاامة من أهر الكتاا، على الضال  وعلى م،اوا  امسالم، وان غرضهم 
 االستزتار  لسزاف ، وانا الاامة االستزتار  ملبية  ي الاراس 

 واأتتاح اجلهلة  ل،دام واقرتاهنا حبريف التلكزد، لالهتهام مبضهوهنا ورأظ اانتها  املبالغة أزه لغرا تهس  
 وعردم ذكر ايانبار والرهبان  نفاس  
 م ا كلوا من واوف الصاوي أزهم متر عبد    ن سالم ورريي س وأس،د اوكم إ( كتري م،هم فون قزاهم يهن 
والباصر ضد او ، أ  أيكلون أموا  ال،ا  أكال مال سا للباصر، أ  أكال ال مربر لره، وإصرال  ايكرر علرى أ رز مرا   

باصرر وعردلوا قرا إ( اوكرام الغري إصرال  نيرائظ قرا  عارا(، بوهكلرون الررتاث أكرال ملرا وقرا  وال هكلروا أمروالكم  زر،كم  ل
 لتلكلوا أريرا من أموا  ال،ا   مق وأنتم عالهونت يف سور  البرر  وقد عردم، وكزلك الباصر عردم ه،الكس 

والباصررر يشررهر واوهررا كتررري ، م،هررا عغزررري ايانكررام الدي،زررة ملواأرررة أهرروام ال،ررا ، وم،هررا الرضررام  رري ال،ررا   غررري إع ررام  
 لره يف الشررياة، وم،هررا احرد ايمرابي عرن أر قررا أو عرن ورثرتهم، وم،هررا أكرر أمروا  الزتررامى، صراانا اور  انرره املارري

 وأموا  ايوقاف والصدقايس 
وسرربزر   صريررره اسررتاري لدي،رره املوصررر إلزرره، أ  إ( رضرراخس والصررد عررن سرربزر   امعررراض عررن متا اررة الرردين اورر  يف  

ذلرركس أزكررون هرزا  ل،سرربة يانكررام فيرر،هم إذ يغرريون الاهررر قررا، ويضررللون   اصرة الرر،فس، وإغرررام ال،ررا   معرراض عررن
الاامة يف انرزرتها ان  يالهوا خالأها، وهم حيسبون أهنم متباون لدي،هم، ويكون ذلك أيضا  ل،سبة إ( فين امسرالم إذ 

  س ي،كرون نبوم   هد صلى   علزه وسلم ويالهون أعباع ملتهم أن امسالم لزس  دين او
ويار ما يف الصد من ماىن صد الفاعر نفسه أع  صزغة مضارعه  ضم الاري: اعتبرارا أبنره مضراعق متارد، ولرزلك ا  

لهلم يف الرر ن إال مضهوم الصاف ولرو يف املواضرظ الر  ال يرراف أزهرا أنره يصرد غرريخ، وعرردم ذكرر نيرهلم مرن هرزا ع،رد قولره 
 عواات يف سور  ايعرافس عاا( بالزين يصدون عن سبزر   ويبغوهنا 

بوالزين يك،بون الزها والفضة وال ي،فروهنا يف سبزر   أبشررهم  ارزاا ألرزمت قلرة ما وأرة علرى قلرة ب  أيهرا الرزين  
 م،رروا إن كتررريات وامل،اسرربة  رري اجلهلترري: أن كلتزههررا ع،بزرره علررى مسرراو  أقرروام يضرراهم ال،ررا  يف مرامرراي الرأاررة والسررقفف 

لزلك، أهضهون اجلهلرة ايو(  زران مسراو  أقروام رأرظ ال،را  أقردارهم لالههرم وفير،هم، وكرانوا م، روين علرى ولزسوا أهال 
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 بائررث  فزررة، ومضررهون اجلهلررة التانزررة  زرران مسرراو  أقرروام رأاهررم ال،ررا  ياررر أمررواهلم، أبرري   أن علررك ايمرروا  إذا ا 
 ع،ف  يف سبزر   ال عغ  ع،هم نيزتا من الازااس 

ا وارره م،اسربة نرربو  هررزخ اةيرة يف هررزخ السرور : أررزلك أن هررزخ السرور  نبلرر  إثرر غرربو  عبررول، وكانر  غرربو  عبررول يف وأمر 
وق  عسر ، وكان  اوااة إ( الاد  والرهر كتري ، كها أنياري إلزه  يرة بوال علرى الرزين إذا مرا أعرول لرتحهلهم قلر  ال 

انبب أن ال لدوا ما ي،فررونت وقرد ورف يف السرري  أن رسرو    صرلى أاد ما أ لكم علزه عولوا وأعز،هم عفزض من الدمظ 
  علزرره وسررلم انررض أهررر الغررىن علررى ال،فرررة واوهررالن يف سرربزر  ، وقررد أنفرر  عتهرران  ررن عفرران ألررق في،ررار ذهبررا علررى 

ين يك،ربون الرزها ازر غبو  عبول و ر كتري من أهر الغىن أالزين انكهشوا عن ال،فرة هم الزين ع،تهم اةيرة ابوالرز
 والفضة وال ي،فروهنا يف سبزر  ت وال نيك أهنم من امل،اأريس 

والك،ب  فت  الكاف مصدر ك،ب إذا اف ر ماال، وي ل  علرى املرا  مرن الرزها والفضرة الرز  كربن، مرن إصرال  املصردر  
 على املفاو  كا ل  مباىن املخلو س 

 ف ه،اس وبسبزر  ت هو اجلهاف امسالمهل وهو املرا 
أاملوصو  مراف  ه قوم ماهوفون يارأون أهنم املراف من الوعزد، ويارأهم املسلهون ألرزلك ا يتبر  أن ال،ريب صرلى   علزره  

 وسلم أنا قوما أبعزاهنمس 
   
 

 1842صفحة : 
 
اابة: إما واو  مستهرا  وماىن بوال ي،فروهنا يف سبزر  ت انتفام امنفا  الوااا، وهو الصدقاي الواابة وال،فراي الو    

 كالبكا ، وإما واو  عارضا كال،فرة يف اوذ الوااا، وال،فرة يف نوائا املسلهي مما يدعو ال،ا  إلزه وال  الاد س 
 والضهري املقنث يف قوله بي،فروهنات عائد إ( الزها والفضةس  
لزس  اةية يف مارض أانكرام اف رار املرا ، ويف والوعزد م،وط  لك،ب وعدم امنفا ، ألزس الك،ب واندخ مبتوعد علزه، و  

مارض إلاا امنفرا ، وال هرهل يف عازري سربر الررب واملارروف الر  لرا ام رراج يالهرا مرن املرا ، وال فاعرهل إ( هويرر 
 ت الك،رررب  ملرررا  الرررز  ا عرررقف زكاعررره انررري واوقرررا، وال إ( هويرررر امنفرررا  أبفام البكرررا  الواابرررة، وال إ( هويرررر بسررربزر 

 لصرردقاي الواابررة، ينرره لررزس املررراف  سررم املوصررو  الاهرروم  ررر أريررد  رره الاهررد، أررال انااررة إ( إفعررام أهنررا نسررختها  يررة 
 واوا البكا ، أدن واوا البكا  سا   على وق  نبو  هزخ اةيةس 

زين يك،ربون الرزها والفضرةت ووقظ يف املوصل أن عبد    ن عهر سرتر عرن الك،رب، أ  املرزموم املتوعرد علزره يف  يرة بوالر 
اةية ما هو أرا : هو املا  الز  ال عقفى م،ه البكا س ويف اوديث الصحز  عن أيب هرير  أن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم 
قا   من كان ع،دخ ما  ا يرقف زكاعره مترر لره يروم الرزامرة نير اعا أقررع لره ز زبتران ي وقره ق أي رز  لهبمتزره يار  نيردقزه ق 
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 مالك أب ك،بل  أتلويله أن ذلك  اض ماله و اض ك،بخ، أ  أهو  اض الك،ب املزموم يف الكتاا والس،ة ولزس  يرو : أب
 كر ك،ب مزموماس 

ونيز أ و ذر أحهر اةية على عهوم الكانبين يف قزظ أانوا  الك،رب، وعلرى عهروم امنفرا ، و رر سربزر   علرى واروخ  
و  بوال ي،فروهنات على ماىن ما يسهى ع رق التفسرري، أ  علرى مارىن الا رق اررف الرب، أرا   تحرمي ك،ب املا ، وكلنه ه

الررن  ي اللفري، أكان أ و ذر  لشام ي،هى ال،را  علرى الك،رب ويررو :  شرر الكرانبين مبكراو مرن بر عكروى قرا ابراهم 
ةيرة يف أهرر الكتراا، أررا  أ رو ذر: وا،وقم و هورهم، أرا  له مااوية، وهو أمري الشام، يف  الأة عتهران: إمنرا نبلر  ا

نبل  أزهم وأز،ا، وانيتد قو  أيب ذر على ال،ا  ورأوخ قوال ا يرله أاند يف زمن رسرو    صرلى   علزره وسرلم وصراانبزه 
أشركاخ مااويررة إ( عتهران، أاسررت لبه مرن الشررام و شرى أ ررو ذر الفت،رة يف املدي،ررة أاعتبهلرا وسرركن الر رز  وثبرر  علرى رأيرره 

 س وقوله
والفام يف قوله بأبشرهمت فا لة على  رب املوصو ، لت،بير املوصو  م،بلة الشررط، ملرا أزره مرن اميرام إ( عالزرر الصرلة يف  

ا رب، أضهري اجلهظ عائد إ( بالزينست ولوز كون الضهري عائردا إ( ايانبرار والرهبران والرزين يك،ربونس والفرام للفصرزحة 
مرروا  الصررافين عررن سرربزر   وذكررر الكررانبين، أمررر رسرروله أبن ي،ررزر قررزاهم  لاررزاا، أبن يكررون  اررد أن ذكررر  كلررهل اي

 أدل  الفام على نيرط  زوف عرديرخ: إذا عله  أانواهلم هزخ أبشرهم والتبشري مستاار للوعزد على صريرة التهكمس 
نفسركم أرزوقوا مرا ك،رتم عك،ربونت بيوم حيهى علزها يف بر اه،م أتكوى قرا ابراههم وا،روقم و هرورهم هرزا مرا ك،ربمت ي 

انتصررا بيرروم حيهررىت علررى الررأزررة  بعررزاات، ملررا يف لفررظ عررزاا مررن ماررىن ياررز ونس وضررهري علزهررا عائررد إ( الررزها 
والفضة  تلويلهها  لدبنري والدراهم، أو عائد إ( بأموا  ال،ا ت وبالزها والفضرةت، إن كران الضرهري يف قولره بأبشررهمت 

 الرهبان والزين يك،بونس عائدا إ( ايانبار و 
 واوههل نيد  اورار س يرا :  هل الشهلم إذا أنيتد انرخس  
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والضهري اارور  الى عائد إ( بالزها والفضةت  عتبار أهنا فبنري أو فراهم، وههل متادف  و   الفار لله هو  لاردم   

ها، وأس،د الفار املبر  لله هرو  إ( ااررور لاردم عالر  الغررض عال  الغرض  لفاعر، أكلنه قزر: يوم حيههل اوامون علز
 زكر املفاو  احملههل لرهورخ: إذ هو ال،ار ال   هى، ولزلك ا يرررن  االمرة التلنزرث، عرد   الرى الدالرة علرى االسرتاالم 

كن مبارىن الررأزرة الر  يف اااز  مأاف  أن اوههل متكن من ايموا  حبزث عكتسا انرار  احملههل كلها، ق أكد مارىن الرته
قوله بيف بر اه،مت أصاري ايمروا   هزرة علزهرا ال،رار وموضروعة يف ال،رارس ونيضراأة ال،رار إ( اهر،م علرم أن احملهرهل هرو 

 بر اه،م ال  ههل أنيد بر يف اورار  أ ام عركزبا  دياا من البالغة واملبالغة يف إلازس 
 مشتارس  والكهل أن يوضظ على اجللد قر أو نيهلم  
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 واجلباخ قظ ابهة وههل أعلى الواه مما يلهل الرأ س  
 واجل،وا قظ ا،ا وهو اانا اجلسد من الزهي والزسارس  
 والرهور قظ  هر وهو ما  ي الا،فرة إ( م،تهى أرار الارمس  
أزحصرر مرظ عاهرزم  واملاىن: عاهزم اهاي اياساف  لكرهل أردن علرك اجلهراي متفاوعرة ورتلفرة يف امانسرا  أبا الكرهل، 

 الكهل إذاقة يص،اف من اةالمس 
وسلك يف التابري عن التاهزم مسلك امص،اا  لتاداف الستحضار انالرة ذلرك الارراا ايلرزم،  رويال لشرلنه، ألرزلك ا  

 يرر: أتكوى قا أاسافهمس 
أرة أبرردر     ضرر علرك الردبنري وكزفزة إانضار علك الدراهم والدبنري لتحهرى مرن نيرقون اة رر  ا ارقرة للارافاي املللو  

والرردراهم أو أمتاهلررا كهررا ورف يف انررديث مررانظ البكررا  يف املوصررل والصررحزحي أنرره يتررر لرره مالرره نيرر اعا أقرررع أي ررز  لهبمتزرره 
يرو :  أب مالك أب ك،بل  و ردر    يكوى املهت،اون من إنفاقهرا يف سربزر  ، وإن كانر  قرد عرداو  أعزاهنرا  لر  كترري 

 يف الدنزا  نتراهلا من يد إ( يد، ومن  لد إ(  لد، ومن عصر إ( عصرس 
وقلة بهزا ما ك،بمت ينفسكمت مرو  قو   زوف، وانزف الررو  يف متلره كترري يف الررر ن، وامنيرار  إ( احملهرهل، وز ف   

ز  علرر قرا هرو مرن أارر املخاصرا، قوله بينفسكمت للت،دمي والتغلزظس والم التالزرر مقذنرة  رصرد االنتفراع ين الفارر الر
وهررو ال يفاررر نيررزتا ياررر نفسرره إال ينرره يريررد  رره راانتهررا ونفاهررا، ألهررا    قررم الك،ررب إ( الاررزاا ايلررزم كررانوا قررد  ررا وا 
و سرروا أزهررا انتفاروا  رره مرن الررزها والفضرة، مبررا كرران أضرااأا مضرراعفة مرن أا الاررزاا وقلرة بأررزوقوا مرا ك،ررتم عك،رربونت 

 ميس عو زخ وع،د
 والفام يف بأزوقوات لتفريظ مضهون قلة التو زخ على قلة الت،دمي ايو(س  
 والزو  جماز يف اوس  االقة امصال ، وعردم ع،د قوله عاا( بلززو  و   أمرخت يف سور  الاروفس  
 تم عك،بونس وبما ك،تم عك،بونت مفاو  لفار الزو  على عردير مضاف يالم من املرام: أ  ذوقوا عزاا ما ك، 
 وعرب  ملوصولزة يف قوله بما ك،تم عك،بونت للت،بزه على غل هم أزها ك،بوا لرصد الت،دميس  
بإن عدخ الشهور ع،د   اث،را عشرر نيرهرا يف كترا   يروم  لر  السرهاواي وايرض م،هرا أر ارة انررمت اسرتت،اف ا تردائهل  

زرظ البشرر، وامل،اسرا ملرا وضرظ   علزره نررام الاراا ايرضرهل، ومرا مقامة نرام التوقز  ل،مة على الواه اور  الصراحل جله
يتصر  ه من نرام الاواا السهاوية،  واه  كرم ال مرد ر لتحكهراي ال،را  أزره، ولزوضر  عازري اينيرهر اوررم مرن قولره 

ن املشررركي بأرردذا انسررلخ اينيررهر اورررمت  اررد مررا عرررا ذلررك مررن التفاصررزر يف أانكررام ايمررن واورررا مررظ أررر  الكفررار مرر
 وغريهمس 

واملرصوف: ضبط اينيهر اورم وإ  ا  ما أف له املشركون أزها مرن ال،سرهلم الرز  أأسرد أوقا را، وأأضرى إ( ا تالصهرا،  
 وأزا  انرمة ما له انرمة م،ها، وأكسا انرمة ملا ال انرمة له م،هاس 

 وإن ضبط التوقز  من أصو  إقامة نرام ايمة وفأظ الفوضى عن أانواهلاس  
 واأتتاح الكالم حبرف التوكزد لالهتهام مبضهونه لتتواه أمساع ال،ا  وألباقم إ( وعزهس  
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واملراف  لشهور: الشهور الرهرية  رري،ة املرام، يهنا املاروأة ع،د الارا وع،د أغلا ايمم، وههل أقدم أنيهر التوقزر  يف   

ساعد على اختاذ علك ايانوا  مواقز  للهواعزد واةاا ، واتريرخ اوروافث البشر وأضب ها ين ا تالف أانوا  الرهر م
املاضزة، مب رف املشاهد ، أدن الرهر كر  ات ارة ل،ررام ايرضس قرا  عارا( بلتالهروا عردف السر،ي واوسراات وين االسرت،اف 

 والتبررردير، ومرررا انررردث  اينيرررهر إ( ايانررروا  السرررهاوية أضررربط وأ ارررد عرررن ا  رررل، يهنرررا ال عت،اوهلرررا أيرررد  ال،رررا   لتغزرررري
الشهسررزة وسرر،تها إال  ارررد  هررور علررم الفلرررك واملزررراي، أررانتفظ ال،رررا   ،رررام سررري الشرررهس يف ضرربط الفصررو  اير ارررة، 
واالوها انسرا  لتوقزر  ايعهرا  الر  ال يصرل  هلرا إال  ارض الفصرو ، مترر اوررث واوصراف وأانروا  املانيرزة، وقرد كران 

الررربط والكلرردانزي، واررامي التررورا   تازرري ايوقرراي الرهريررة ل،نيررهر، وعازرري الشهسررزة  اوسرراا الشهسررهل ماروأررا ع،ررد
ل،عزاف، ومالوم أن ايعزاف يف الدراة التانزة من أانروا  البشرر يهنرا رااارة إ( التحسري، ألمرا ضربط اينيرهر أريارظ إ( 

خترزوا نرامرا لتوقزر  أعهراهلم احملتاارة للتوقزر ، اوااهلس ألهلم   البشر، أزها أهلههم من هسرزس أصرو  انضرار م، أن ا
وأن االوخ مست،دا إ( مشراهداي  ز،رة واضرحة لسرائر ال،را ، ال ع،ح را عر،هم إال قلرزال يف قلزرر، ق ال علبرث أن علروح 

قرا  هلم واضحة  هر ، وأهلههم أن اهتدوا إ(  واهر مما  ل    لره نرامرا م ررفاس وذلرك كواكرا السرهام وم،ازهلرا، كهرا 
يف  زان انكهة ذلك بهو الز  اار الشهس ضزام والرهر نورا وقدرخ م،از  لتالهوا عدف السر،ي واوسراا مرا  لر    
ذلررك إال  ورر ت، وأن االرروا عرروقزتهم الزررومهل مسررت،دا إ(  هررور نررور الشررهس ومغزبرره عرر،هم، يهنررم وارردوخ علررى نرررام ال 

،رم الزروم واللزلررة، واالروا عروقزتهم الشررهر    تردام  هرور أو  أارربام يتغرري، والنيررتال ال،ررا  يف مشراهد  ذلرك، و ررزلك عر
الرهر وهو املسهى هالال إ( انتهام  اقه أدذا عاف إ( متر الرهور ايو  أزلك ا تدام نيرهر   رر، واالروا مراعرا أعرداف 

م،راز   هرور الرهررر كرر لزلررة  أاربام املرد  املسررها   لشرهر مرعبرة  تبايررد ضروم ال،صرق املضررهلم مرن الرهررر كرر لزلرة، ونيعانررة
انزو نيكر مرن ال، روم مسروخ  مل،راز س وقرد واردوا ذلرك علرى نررام م ررف، ق أهلههرم أرقبروا املرد  الر  عراف أزهرا التهرر أو 
الك، الرز  ا تردأوا يف متلره الارد وهرهل أوقراي الفصرو  اير ارة، أواردوها قرد اانتروي علرى اثر  عشرر نيرهرا أسرهوا علرك 

ينيهر لزلك اث  عشر نيهرا، ين ما زاف على ذلك ياوف إ( متر الوق  الز  ا تدأوا أزره اوسراا املد  عاما، أكان  ا
أو  مر ، وفعوها أبمسام لتهززرب  اضرها عرن  ارض فأارا للغلرط، واالروا ال تردام السر،ي  وروافث علرى انسرا انيرتهارها 

  عبافاي ومواسم وأعزافا فورية عكون مر  يف كرر ع،دهم، إن أرافوا ذلك وذلك واسظ علزهم، ألها أراف   أن لار ال،ا
سرر،ة، أمرررهم أن لالرروا الابرراف  يف الوقرر  املهاثررر لوقرر  أ تهررا أفرررض علررى إ ررراهزم و ،زرره انررذ البزرر  كررر سرر،ة يف الشررهر 
ر التراين عشررر، واارر هلررم زم،ررا  رتمرا  زرر،هم أيم،رون أزرره علررى نفوسرهم وأمررواهلم ويسرت زاون أزرره السررفر البازرد وهررهل اينيرره

اورم، ألها انصر ذلك كله مب هوع عكوين   عاا( للكواكا، وإيداعه امهلرام  لرتف ن وكهتهرا، والرتهكن مرن ضربط 
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م رف أانواهلا، وعازز،ه ما عي من الابافاي وايعها  مبواقزتها، كران ذلرك كلره مررافا ع،ردخ ألرزلك قرا  بإن عرد  الشرهور 
  ل  السهاواي وايرضتس ع،د   اث،ا عشر نيهرا يف كتاا   يوم 

أهاىن قوله بإن عد  الشهور ع،د   اث،ا عشر نيهرات: أهنا كرزلك يف ال،ررام الرز  وضرظ علزره هرزخ ايرض الر  االهرا  
مرر البشر  عتبار متايب كر وااند أزها عن اة ر، أدذا جتاوزي االثىن عشر صار ما زاف على االث  عشرر ممراثال ل،ررري لره 

 اعترب نيزتا مكرراس يف وق  انلوله أ
وع،د   ما،اخ يف انكهه وعرديرخ، أالا،دية جماز يف االعتبار واالعتداف، وهو  رف ماهو   بعد ت أو انا  من بعد ت  

 وبيف كتاا  ت صفة  باث،ا عشر نيهراتس 
عالرررا ع، زررب  كرولرره ومارىن بيف كترراا  ت يف عرررديرخ، وهرو التررردير الررز   ره وارردي املررردوراي، أعر  عالرر  الررردر  قرا  

 بكتا  مقاالت أ  قدرا  دفا، أكتاا ه،ا مصدرس 
    
 

 1845صفحة : 
 
 زان ذلك أنه ملا  ل  الرهر على ذلك ال،رام أراف من انكهته أن يكرون صريررا وسراا البمران كهرا قرا  بوقردرخ م،راز    

ت فبيررومت  رررف  بكترراا  ت مباررىن لتالهرروا عرردف السرر،ي واوسرراات ولررزلك قررا  ه،ررا بيرروم  لرر  السررهاواي وايرض
 التردير ا ا ، أدنه ملا  ل  السهاواي وايرض كان مما  ل  هزا ال،رام امل،تسا  ي الرهر وايرضس 

وهلزا الواه ذكري ايرض مظ السهاواي فون االقتصار على السهاواي، ين علك الرواهر ال  للرهر، وكران قرا الرهرر  
ال، إ( ر ارره ايو ، إ( البردر، إ( الر ررظ التالرث، إ( احملررا ، وهرهل مرررافير ايسرا زظ، إمنررا هررهل جمربما أارربام، م،رز كونرره هرال

مراهر حبسا مسته من ايرض وان باع ضوم الشهس على املردار الباف  م،ره لر،رضس وين امل،راز  الر  حيرر أزهرا  اردف 
من بانزة إاندى علك الكتر من الكواكا، ال   لزاي الشهر ههل م،از  أرضزة مبرأى الاي على انسا مسامتته ايرض

عبدو للاي جمتهاة، وههل يف نفرس ايمرر هلرا أ اراف متفاوعرة ال يلرق  ز،هرا وال ااتهراع، وين صلروع اهلرال  يف مترر الوقر  
 الز  صلظ أزه قبر أاند عشر صلوعا من أ  وق  ا تدئ م،ه الاد من أوقاي الفصو ، إمنا هو  عتبار أانوا  أرضزةس 

أرررال اررررم كررران نررررام اينيرررهر الرهريرررة وسررر،تها اناصرررال مرررن جمهررروع نررررام  لررر  ايرض و لررر  السرررهاواي، أ  اياررررام  
 السهاوية وأانواهلا يف أأالكها، ولزلك ذكري ايرض والسهاواي مااس 

أ السر،ة وهزخ اينيهر مالومة أبمسائها ع،د الارا، وقد اص لحوا على أن االروا ا تردام انسراقا  ارد موسرم اورذ، أهبرد 
ع،دهم هو  هور اهلال  الز   اد انتهام اوذ وذلك هال  احملررم، ألرزلك كران أو  السر،ة الار زرة نيرهر احملررم  رال نيرك، 

 أال عرى قو  لبزد:          
انرر  إذا سررلخا قرررافى سرررتة                      ارربما أ ررا  صررزامه وصررزامها أراف قررافى التانزررة أوصررفه  سررتة ينرره   

 الساف  من الس،ة الار زةس الشهر 
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 وقرأ اجلههور باث،ا عشرت  فت  نيي بعشرت وقرأخ أ و اافر باث،ا عشرت  سكون عي بعشرت مظ مد ألق اث،ا مشبااس  
واير اة اوررم هرهل املاروأرة ع،ردهم: ثالثرة م،هرا متوالزرة ال ا رتالف أزهرا  ري الاررا وهرهل ذو الرارد  وذو او رة واحملررم،  

هررو راررا ع،ررد قهررور الارررا، إال ر زاررة أهررم لالررون الرا ررظ رمضرران ويسررهونه رابررا، وأانسررا أهنررم يصررفونه والرا ررظ أرررف و 
 لترراين متررر ر زررظ وقررافى، وال اعتررداف قررقالم يهنررم نيررزوا كهررا ا ياتررد  لربزلررة الرر  كانرر   ررر أنيررهر السرر،ة كلهررا، وهررهل 

يف   برة ان رة الروفاع  رولره بم،هرا أر ارة انررمت ذو الرارد  قضاعةس وقد  ي إقا  هزخ اةيرة ال،ريب صرلى   علزره وسرلم 
 وذو او ة واحملرم وراا مضر الز   ي قافى ونيابانس 

و رمي هزخ اينيرهر اير ارة ممرا نيررعه   م رراهزم علزره السرالم ملصرلحة ال،را ، وإقامرة اورذ، كهرا قرا  عارا( باارر    
 ورامتس الكابة البز  اورام قزاما لل،ا  والشهر ا

واعلم أن عفضزر ايوقاي والبراع يشبه عفضزر ال،ا ، أتفضزر ال،ا  مبا يصدر ع،هم من ايعهرا  الصراوة، واي رال   
الكرية، وعفضزر غرريهم ممرا ال إراف  لره مبرا يرارنره مرن الفضرائر، الواقارة أزره، أو املرارنرة لرهس أتفضرزر ايوقراي والبرراع إمنرا 

رب م،ه، أو نيصالع على مرافخ، ين   إذا أضلها االها مران لت لرا رضراخ، مترر كوهنرا مرران يكون ةار   عاا( خ
إاا رة الردعواي، أو مضراعفة اوسر،اي، كهرا قرا  عارا( بلزلرة الرردر  رري مرن ألرق نيرهرت أ  مرن عبراف  ألرق نيرهر ملرن 

ن ألرق صررال  أزهررا سررواخ إال املسرر د قبل،را مررن ايمررم، وقررا  ال،ريب صررلى   علزرره وسررلم  صررال  يف مسر د  هررزا  ررري مرر
اورام  و  الالزم  وكهة ال  يالها أضر زمن على زمن، وأضر مكان على مكان وايمور اااولة من   عاا( ههل 
نيررقون وأانرروا  أرافهررا  ، أررردرها، ألنيرربه  ايمررور الكونزررة، أررال يب لهررا إال إ  ررا  مررن   عاررا(، كهررا أ  ررر عرررديس 

 جلهاة، ولزس لل،ا  أن لالوا عفضزال يف أوقاي في،زة: ين ايمور ال  لالها ال،ا  عشبه املص،وعاي الزدوية، السب  
وال يكررون هلررا اعتبررار إال إذا أريرردي قررا مراصررد صرراوة ألررزس لل،ررا  أن يغررريوا مررا االرره   عاررا( مررن الفضررر يزم،ررة أو 

 أمك،ة أو ب س 
 بذلك الدين الرزمت   
 

 1846:  صفحة
 
امنيررار   رولرره بذلرركت إ( املررزكور: مررن عررد  الشررهور االثرر  عشررر، وعررد  اينيررهر اورررمس أ  ذلررك الترسررزم هررو الرردين   

الكامر، ومرا عرداخ ال كلرو مرن أن اعررتاخ التبردير أو الرتحكم أزره ال تصرا   ارض ال،را  مبارأتره علرى عفراو م يف صرحة 
 املارأةس 

ا ال  الز  يدان ال،ا   ه، أ  يااملون  روانز،هس وعردم ع،د قوله عاا( بإن الدين ع،رد   والدين ال،رام امل،سوا إ(   
امسالمت يف سور     عهران، كها وصق  زلك يف قوله عاا( بألقم واهك للدين ان،زفا أ ر    ال  أ ر ال،ا  علزها 

 ال عبدير  ل    ذلك الدين الرزمتس 
 عشر  ر  أبصر ا لرة لروله عربه بيف كتاا   يوم  ل  السهاواي وايرضتس أكون عد  الشهور اث   
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وكون أر اة من علك اينيرهر أنيرهرا انرمرا  رر   جلارر التشررياهل ل نيرار  عربره  رولره بذلرك الردين الررزمت، أحصرر مرن  
نسخ ما كان يف نيرياة التورا   جمهوع ذلك أن كون الشهور اث  عشر وأن م،ها أر اة انرما اعترب من فين امسالم و زلك
 من ضبط مواقز  ايعزاف الدي،زة  لتاريخ الشهسهل، وأ  ر ما كان علزه أهر اجلاهلزةس 

 وقلة بذلك الدين الرزمت مارتضة  ي قلة بإن عد  الشهورت وقلة بأال عرلهوا أزهن أنفسكمتس  
ا، ملرا كانر  انرمتهرا ممرا نيررعه  ، أوارا   علرى ال،را  بأال عرلهوا أزهن أنفسكمت عفريظ على بم،ها أر اة انرمت أدهنر 

 عارزم انرمتها أبن يت ،بوا ايعها  السزتة أزهاس 
أالضررهري اارررور ابيفت عائررد إ( اير اررة اورررم: يهنررا أقرررا مررزكور، وينرره أنسررا  سررزا  التحررزير مررن ارعكرراا الرلررم  

ائهل والفررام افعزرا أن االسرتاها  اررى أن يكرون ضرهري قرظ الرلرة أزها، وإال لكان جمرف اقتضاا  ال م،اسبة، وين الكسر
من املقنث متر هن كها قا  بأزهنت إن ضهري قظ الكتر  من املقنرث مترر  هرا  يارامالن مااملرة الواانرد كهرا قرا  بم،هرا 

ها  الاررريب أر اررة انرررمت ومالرروم أن قرروع غررري الااقررر عاامررر مااملررة التلنزررث، وقررا  الكسررائهل: إنرره مررن ع ائررا االسررتا
ولزلك يرولون أزها فون الاشر من اللزاي   لون  وأزها أوقها   ل   س وعن ا ن عبا  أنه أسر ضهري أرزهن  ينيرهر 
االثر  عشررر أرراملاىن ع،رردخ: أررال عرلهروا أنفسرركم  ملااصررهل يف قزررظ السرر،ة ياررىن ان انرمرة الرردين أعرررم مررن انرمررة اينيررهر 

التفرقررة يف ضررهائر التلنزررث  رري  أزهررا  و  أررزهن  وأن اال ررتالف  ز،ههررا يف اةيررة  اير اررة يف اجلاهلزررة، وهررزا يرتضررهل عرردم
عفر،ن و لرم الر،فس هررو أارر مرا هنررى   ع،ره وعوعرد علزرره، أردن أالره إلرررام  لر،فس إ( الارزاا، أكرران  لهرا للر،فس قررا  

 وما أو يرلم نفسهتس عاا( بولو أهنم إذ  لهوا أنفسهم اامول أاستغفروا  ت اةية وقا  بومن ياهر س
واينفس  تهر أهنا أنفس الراملي يف قوله بأال عرلهوات أ  ال يرلم كر وااند نفسهس وواره ختصرزو املااصرهل يف هرزخ  

اينيهر  ل،ههل: أن   االها مواقز  للاباف ، أدن ا يكن أاند متلبسا  لاباف  أزها ألزكن غري متلبس  ملااصهل، ولزس 
زها مبرتض أن املااصهل يف غري هزخ اينيهر لزس  م،هزا ع،ها،  رر املرراف أن املاصرزة أزهرا أعررم وأن ال،ههل عن املااصهل أ

الاهر الصاحل أزها أكترر أاررا، ونررريخ قولره عارا( بوال أسرو  وال اردا  يف اورذت أردن الفسرو  م،هرهل ع،ره يف اورذ ويف 
 غريخس 

   
 

 1847صفحة : 
 
ام، ويكون املراف  ينفس أنفس غرري الرراملي، وإضراأتها إ( ضرهري املخراصبي للت،بزره ولوز أن يكون الرلم مباىن االعتد  

على أن ايمة كال،فس من اجلسد على اند قوله عارا( بأردذا ف لرتم  زروات أسرلهوا علرى أنفسركمت، أ  علرى ال،را  الرزين 
مت واملراف على هزا هكزد انكم ايمن يف أزها على أرا  التلويلي يف علك اةية، وكروله بإذ  اث أزهم رسوال من أنفسه

هررزخ اينيررهر، أ  ال ياتررد  أانررد علررى   ررر  لرتررا  كرولرره عاررا( بااررر   الكابررة البزرر  اورررام قزامررا لل،ررا  والشررهر 
ض اورامت وإمنا يسترزم هزا املاىن  ل،سبة ملااملة املسلهي مظ املشركي أزكون هزا هكزردا مل، رو  قولره بأسرزحوا يف اير 
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أر اة أنيهرت وملفهوم قوله بأدذا انسلخ اينيهر اورم أاقتلوا املشركيت وههل مرزد   روله بأها استراموا لكم أاسترزهوا هلمت 
وقوله بالشهر اورام واورماي قصا  أهن اعتدى علزكم أاعتدوا علزه مبتر ما اعتدى علزكمتس ولزلك ال يشكر ايمر 

م هوازن أ ما مرن ذ  الرارد  يهنرم ا تردأوا  رترا  املسرلهي قبرر ف رو  اينيرهر اوررم، مبراعلة الرسو  علزه الصال  والسال
أاستهري اورا إ( أن ف لوا يف نيهر ذ  الراد ، وما كان لزكق الرتا  ع،د مشارأة هبية املشرركي وهرم  ردأوهم أو  

 الف الارا  اد س،ة الوأوفس مر ، وعلى هزا احملهر يكون انكم هزخ اةية قد انتهى  نرراض املشركي من  
واحملهرر ايو  لآليررة أ ررز  رره اجلههررور، وأ رز  حملهررر الترراين قاعررة: أرررا  ا رن املسررزا، وا ررن نيررهاا، وقترراف ، وع ررام   

ا راساين انرم  اةية الرتا  يف اينيهر اورم ق نسخ  ني انة اجلهراف يف قزرظ ايوقراي، أتكرون هرزخ اةيرة مكهلرة ملرا 
مة اينيهر اورم، انر  يارم قزرظ  رالف الاررا انكرم امسرالم نيسرالم قهرور الربائرر وضررا اجلبيرة علرى  رهل من مد  انر 

 اض قبائر الارا وهم ال،صارى والزهوفس وقرا  ع رام ا رن أيب ر ح: حيررم الغربو يف اينيرهر اوررم إال أن يبردأ الاردو أزهرا 
  لرتا  وال نسخ يف اةيةس 

يراعلونكم كآأرة واعلهروا أن   مرظ املترريت أانسرا أن موقرظ هرزخ اةيرة موقرظ االانررتا  مرن بوقاعلوا املشركي كآأة كها  
 ررن أن ال،هررهل عررن انتهررال اينيررهر اورررم يرتضررهل ال،هررهل عررن قتررا  املشررركي أزهررا إذا  رردأوا  رتررا  املسررلهي، وقررزا يررقذن 

كروا انرمررة اينيررهر اوررم  ملااصررهل، أو  عترردائكم التشربزه التالزلررهل يف قولرره بكهرا يررراعلونكم كاأررةت أزكرون املاررىن أررال ع،ته
على أعدائكم، أدن هم  فأوكم  لرتا  أراعلوهم على حنو قوله عاا( بالشهر اورام  لشهر اورام واورماي قصا  أهن 

سلهي يف اعتدى علزكم أاعتدوا علزه مبتر ما اعتدى علزكمت أهرصوف الكالم هو ايمر  رتا  املشركي الزين يراعلون امل
 اينيهر اورم، وعالزله أبهنم يستحلون علك اينيهر يف قتاهلم املسلهيس 

وبكاأةت كلهة عد  على الاهوم والشهو  مب،بلة بكرت ال كتلق لفرها   تالف املقكرد مرن أأرراف وعت،زرة وقرظ، وال مرن  
اوا  من املقكد قا، أههل يف ايو   عزكري وهنزث، وكلنه مشت  من الكق عن استت،ام  اض ايأراف، و لها نصا على

هكزد لروله باملشركيت ويف التاين هكزد لضرهري املخراصبي، واملرصروف مرن عاهرزم الرزواي عاهرزم ايانروا  ينره عبرظ لاهروم 
الزواي، أ  كر أر  املشركي، أكر أري  واد يف انالة ما، وكان قد  فأ املسلهي  لرتا ، أاملسلهون ملمورون  رتالره، 

 أهن ذلك: كر أري  يكون كزلك يف اينيهر اورم، وكر أري  يكون كزلك يف اورمس 
والكاف يف بكها يراعلونكمت أصلها كاف التشربزه اسرتاريي للتالزرر  تشربزه الشرهلم املالرو   التره، ينره يررظ علرى متاهلرا  

 وم،ه قوله عاا( بواذكروخ كها هداكمتس 
هيزررد وضررهان  ل،صررر ع،ررد قترراهلم املشررركي، ين املازررة ه،ررا مازررة هيزررد علررى الاهررر،  وقلررة بواعلهرروا أن   مررظ املتررريت 

 ولزس  مازة علم، إذ ال ختتو مازة الالم  ملتريس 
وا تدئ  اجلهلة اباعلهوات لالهتهام مبضهوهنا كها عرردم يف قولره عارا( بواعلهروا أن مرا غ،هرتم مرن نيرهلمت اةيرة، حبزرث  

 لا أن يالهوخ وياوخس 
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 1848صفحة : 
 
واجلهلة مب،بلة التزيزر ملا قبلها من أار ما أزها من الاهوم يف املترري، فون أن يررا  واعلهروا أن   ماكرم لزحصرر مرن   

ذكرر االسررم الررراهر ماررىن الاهروم، أزفزررد أن املتصررفي  وررا  احملكزرة يف الكررالم السررا   مارردوفون مرن قلررة املتررري، لررتال 
بواعلهوا أن   مظ املتريت غريبا عن السزا ، أزحصر مرن ذلرك كرالم مسرترر لرر  جمررى املترر وإلراز يكون ذكر قلة 

يفزد أهنرم انز،ترز مرن املترري، وأن   يقيردهم لتررواهم، وأن الرترا  يف اينيرهر اوررم يف علرك اوالرة صاعرة ا وعرروى، وأن 
 واملون على املرا لة  ملتر للدأاع عن ال،فسس املشركي انز،تز هم املاتدون على انرمة اينيهر، وهم ا

بإمنا ال،سهلم ز ف  يف الكفر يضر  ه الزين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما لزواصتوا عد  مرا انررم   أزحلروا مرا انررم    
شرهور ع،رد  ت اةيرة زين هلم سوم أعهاهلم و  ال يهد  الروم الكفرينت استت،اف  زاين بنين عن قوله عاا( بإن عد  ال

 ين ذلك كاملردمة إ( املرصوف وهو إ  ا  ال،سهلم وعش،زاهس 
وال،سهلم ي ل  على الشهر اورام الز  أرات  انرمته واال  لشهر   ر أال،سهلم أازر مباىن مفاو  من نسل املههوز   

والاررزر وأالرره نسررل املههرروز، أ  الررالم، وي لرر  مصرردرا  رروزن أازررر متررر نررزير مررن قولرره بأكزررق كرران نررزيرت، ومتررر ال،كررري 
أ ر، أال،سهلم قهب   اد الزام يف املشرهورس و رزلك قررأخ قهرور الاشرر س وقررأخ ورد عرن بأرظ  زرام مشردف  يف   ررخ علرى 
ختفزرق اهلهررب   م وإفغامهرا يف أ تهررا، واي برار عررن ال،سرهلم أبنرره ز ف  إ برار  ملصرردر كهرا أ رررب عرن هرراروي ومرراروي 

 بإمنا حنن أت،ةتس   لفت،ة يف قوله
وال،سهلم ع،د الارا ه ري لالونره لشرهر انررام أزصرريونه انرالال وحيرمرون نيرهرا   رر مرن اينيرهر اورال  عوضرا ع،ره يف  

 عامهس 
والداعهل الز  فعا الارا إ( وضظ ال،سهلم أن الارا س،تهم قهرية عباا ل،نيهر، أكان  س،تهم اثر  عشرر نيرهرا قهريرة  

 قروب صويلة ق  دا هلم أ الوا ال،سهلمس اتمة، وفاموا على ذلك 
وأانسررن مررا رو  يف صررفة ذلررك قررو  أيب وائررر أن الارررا كررانوا أصررحاا انررروا وغرراراي أكرران يشرر  علررزهم أن يكترروا  

ثالثرة أنيرهر متوالزرة ال يغرريون أزهرا أرررالوا لرتن عوالر  علز،را ثالثرة أنيرهر ال نصررزا أزهرا نيرزتا لر،هلكنس وسرك  املفسرررون 
و  الارا هزا، ووقظ يف  اض ما رواخ ال رب  والررصيب ما يوهم أن أو  من نسلهلم ال،سهلم هو ا،اف   ن عها نشل  اد ق

عوف ولزس ايمر ذلك ين ا،اف   ن عوف أفرل امسرالم وأمرر ال،سرهلم متوغرر يف الرردم والرز  لرا اعتهرافخ أن أو  
أرزم لرو  ا رن ع زرة اسرم نارزم ا ياررف يف هرزا  س من نسل ال،سهلم هو انزيفة ا ن عبد نازم أو أرزم  ولار نازم  ريق 

وهو امللرا  لرلهس وال يواد ذكر    أرزم يف قهرر  ا رن انربم وقرد ذكررخ صراانا الررامو  وا رن ع زرةس قرا   رن انربم 
أو  من نسل الشهور سررير  كرزا ولالره سرر    رن ثالبرة  رن اورارث ا رن مالرك  رن ك،انرة ق ا رن أ زره عرد   رن عرامر  رن 

س ويف ا ن ع زة  الف ذلك قا : انتدا الرلهس وهو انزيفة  ن عبد أرزم أ،سل هلم الشهورس ق  لفره ا ،ره عبرافس ثالبة
ق ا ،ه قلظ، ق ا ،ه أمزة، ق ا ،ه عوف، ق ا ،ه أ و مثامة ا،اف  وعلزه قام امسالم قرا  ا رن ع زرة كران  ،رو أررزم أهرر فيرن 

الرلهس وهو انزيفة  ن عبد أرزم أ،سل الشهور للاراس ويف عفسري الررصيب يف الارا ومتسك  شرع إ راهزم أانتدا م،هم 
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عن الضحال عن ا ن عبا  أو  من نسل عهرو  ن وهل  أ  الز  أف ر عبراف  ايصر،ام يف الاررا وحبرر البحرري  وسرزا 
 السائبة  س وقا  الكليب أو  من نسل رار من    ك،انة يرا  له نازم  ن ثالبةس 

   
 

 1849صفحة : 
 
قا  ا ن انبم: كر من صاري إلزه هزخ املرعبة  أ  مرعبة ال،سرهلم  كران يسرهى الرلهرسس وقرا  الرررصيب: كران الرز  يلرهل   

ال،سرررهلم يرفرررر  لرائسرررة لرتيرررزس الاررررا إ خس وكررران الرلهرررس يررررق ع،رررد قرررر  الاربرررة ويررررو : اللهرررم إين بسرررهلم الشرررهور 
أانللر  أانرد الصرفرين وانرمر  صرفر املرق ر انفرروا علرى اسرم    وواضاها مواضاها وال أعاا وال أارااس اللهرم اين قرد

عاا(س وكان   ر ال،سل  ا،اف   ن عوف ويكىن أ  مثامة وكان ذا رأ  أزهم وكان حيضر املوسم على  ار له أز،اف  أيهرا 
انرمرة احملررم وااالهررا يف ال،را  أال إن أ  مثامرة ال ياراا وال لرااس وال مررف ملرا يررو  أزرولررون أنسرت،ا نيرهرا، أ  أ رر ع،را 

صفر أزحر هلم احملرم وي،اف : أال إن  هلتكم قد انرم  الارام صرفر أزحرمونره ذلرك الارام أردذا ان روا يف ذ  او رة عركروا 
احملرم ومسوخ صفرا أردذا انسرلخ ذو او رة  راروا يف  ررم وغربوا أزره وأغراروا وغ،هروا ينره صرار صرفرا أزكرون هلرم يف عرامهم 

اررام الرا ررر يصررري ذو او رة  ل،سرربة إلررزهم ذا الراررد  ويصررري  ررم ذا او ررة أزح ررون يف  رررم يفالررون ذلرك صررفران ويف ال
 ذلك عامي متتا اي ق يبدلون أزح ون يف نيهر صفر عامي والم ق كزلكس 

،هم وقررا  السررهزلهل يف الررروض اينررق بإن ه ررري  اررض الشررهور  اررد مررد  لرصررد ه ررري اوررذ عررن وقترره الرهررر ،  ررر  مرر 
للسر،ة الشهسررزة، أكرانوا يق رونرره يف كرر عررام أانرد عشررر يومرا أو أكتررر قلرزال، انرر  ياروف الرردور إ( ثرالث وثالثرري سرر،ة، 
أزاوف إ( وقته ونسا إ( نيزخه أيب  كر  ن الاريب أن ذلك اعتبار م،هم  لشهور الا هزة بولاله عبظ يف هزا قرو  إ   

 انيتباخس   ن مااوية الز  ذكرخ الررصيب، وأانسا أنه
 وكان ال،يب أبيد     أرزم من ك،انة وأو  من نسل الشهور هو انزيفة  ن عبد  ن أرزمس  
 وعرريا زمن ا تدام الاهر  ل،سهلم يف أوا ر الررن التالث قبر اهل ر ، أ  يف اندوف س،ة عشرين ومائتي قبر اهل ر س  
أنه ال يادو كونه من أثر الكفر حملبة االعتدام والغاراي أهو  وصزغة الرصر يف قوله  إمنا ال،سهلم ز ف  يف الكفر  عرتضهل  

قصر انرزرهل، ويلبم من كونه ز ف  يف الكفر أن الزين وضاوخ لزسوا إال كاأرين وما هم مبصلحي، وما الرزين ات اروهم إال  
 كاأرون كزلك وما هم مبتريس 

مرن الشرهور الرهريرة املاردوف  املسرها  أبمسرام متزبهرا عرن  وواه كونه كفررا أهنرم يالهرون أن   نيررع هلرم اورذ ووقتره  شرهر 
اال تالط، ألها وضاوا ال،سهلم قد علهوا أهنم لالون  اض الشهور يف غري موقاه، ويسهونه  غري امسه، ويصافأون إيراع 

الترل ري، أهرم اوذ يف غري الشهر املاي له، أع  نيهر ذ  او ة ولزلك مسوخ ال،سهلم امسا مشترا من مراف  ال،سرام وهرو 
قد اعرتأوا أبنه ه ري نيهلم عن وقتره، وهرم يف ذلرك مسرتخفون  شررع   عارا(، وررالفون ملرا وقر  هلرم عرن عاهرد متبتري 
اورر لشرهر انرررام واورمرة لشررهر غرري انررام، وذلررك اررأ  علررى فيرن   واسرتخفاف  رره، ألرزلك يشرربه االهرم ا نيررركام، 
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لوا من أنفسهم نيركام ا يف التشريظ كالفونه أزها نيررعه أهرو قرزا االعتبرار كرالكفر، أكها االوا ا نيركام يف امهلزة اا
 أال فاللة يف اةية على أن ايعها  السزتة عواا كفر أاعلها ولكن كفر هقالم أواا عهلهم الباصرس 

مت أرالب ف  يف اياسرام عرتضرهل وانرف بيفت املفزد الررأزة متال    ب ف   ين الب ف  عتادى  فهل بيبيد يف ا ل  ما يشرا 
انلررو  علررك الررب ف  يف اجلسررم املشررا ه للررررف ولرروز أن يكررون هويلرره أنرره ملررا كرران إانداثرره مررن أعهررا  املشررركي يف نيررقون 
ف نتهم وكان أزه إ  ا  ملواقز  اوذ وورمة الشهر اورام اعترب ز ف  يف الكفرر مبارىن يف أعهرا  الكفرر وإن يكرن يف ذاعره  

زا كها يرو  السلق: إن اميان يبيد وي،رو يريدون  ره يبيرد  رب ف  ايعهرا  الصراوة وير،رو  ،رصرها مرظ اجلربم كفرا وه
أبن ماهزة اميان ال عبيد وال ع،رو وهزا كروله عاا( بوما كان   لزضزظ إيرانكمت، أ  صرالعكمس علرى أن إصرال  اسرم 

ر على أعها  اجلاهلزة مما صفح   ه أقوا  الكتاا والس،ة مظ اعفا  اميان على أعها  فين امسالم وإصال  اسم الكف
 قهور علهام ايمة على أن ايعها  غري االعتراف ال عرتضهل إياب وال كفراس 

   
 

 1850صفحة : 
 
أزه وعلى االانتها  التاين أتلويله  تردير مضاف، أ  ز ف  يف أانوا  أهر الكفر، أ  أمر من الضال  زيد على ما هم   

مرن الكفررر  ضرد قولرره عارا( بويبيررد   الرزين اهترردوا هردىتس وهررزان الترلويالن مترررار ن ال  رالف  ز،ههررا إال  العتبررار، 
أالتلوير ايو  يرتضهل أن إصال  الكفر أزه جماز مرسر والتلوير التاين يرتضهل أن إصرال  الكفرر أزره إلراز انرزف  ترردير 

 مضافس 
  رب بن عن ال،سهلم أ  هو ضال  مستهر، ملا اقتضاخ الفار املضارع من الت دفس  وقلة بيضر  ه الزين كفروات 
 وقلة بحيلونه عاما وحيرمونه عامات  زان لسبا كونه ضالالس  
وقد ا تري املضارع هلزخ ايأاا  لداللته على الت ردف واالسرتهرار، أ  هرم يف ضرال  مت ردف مسرتهر  ت ردف سرببه، وهرو  

 أ رى، ومواصل  عد  ما انرم  س   لزله اتر  و ريه
وإس،اف الضال  إ( الزين كفروا يرتضهل أن ال،سهلم كران عهلره م ررفا  ري قزرظ املشرركي مرن الاررا أهرا وقرظ يف عفسرري  

ال رب  عن ا ن عبا  والضحال من قوهلها وكان  هوازن وغ فان و ،و سلزم يفالونه ويارهونه لرزس ما،راخ ا تصاصرهم 
 ا تدأوا مبتا اتهس  ل،سهلم ولك،هم 

وقرأ اجلههور بيضرت  فت  التحتزة وقرأخ انفو عن عاصم، و ب ، والكسائهل و لق، ويارروا  ضرم التحتزرة علرى أهنرم  
 يضلون غريهمس 

والت،كررري والوانررد  يف قولرره بعامررات يف املوضرراي لل،وعزررة، أ  حيلونرره يف  اررض ايعرروام وحيرمونرره يف  اررض ايعرروام، أهررو   
   الشاعرس كالواند  يف قو 
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يوما حببوى ويوما  لارز  ولزس املرراف أن ذلرك يومرا غرا أزره، أكرزلك يف اةيرة لرزس املرراف أن ال،سرهلم يررظ عامرا غرا   
 عام كها  ،ه  اض املفسرينس ونرريخ قو  أيب ال زا:          

فرر واجلد   يريد اتر  عردأظ عر،هم الاردو واتر  عردأظ أزوما خزر ع رف الروم ع،هرم                      ويوما ةوف ع رف ال  
عر،هم الفرررر واجلرردا  وإمنررا يكررون ذلرك انرري انلررو  الارردو قررم وإصررا ة الفررر واجلرردا  الفهررم، ولررزلك أسرررخ املاررر  يف  
كتاا  ما ب أ د  أبن قا   أدن قصدهم الرروم صررف م خزلرك وإن بزهلرم أررر واردا كشرفته عر،هم ةروفل وإأضرالك  

 س 
وقد أ رى الكالم جمهال لادم عالر  الغررض يف هرزا املررام  بزران كزفزرة عهرر ال،سرهلم، ولارر هلرم أزره كزفزراي رتلفرة هرهل   

 ماروأة ع،د السامايس 
و ر الزم هو ما حيصر يف عهر ال،سهلم من عغزري أوقاي اوذ املاز،ة مرن   يف غرري أ مهرا يف سر،ي كترري ، ومرن عغزرري  

اورم يف س،ي كتري س ويتالر  قولره بلزواصتروا عرد  مرا انررم  ت  رولره بحيلونره عراب وحيرمونره عامرات أ   انرمة  اض اينيهر
 يفالون ذلك لزواأروا عدف اينيهر اورم أتبرى أر اةس 

وقروع   واملواصل  املواأرة، وههل مفاعلة عن الوصن نيبه التهاثر يف املردار ويف الفار  لتواأ  وصن ايرار ومن هزا قروهلم 
 اواأر على اواأر  س 

 وبعد  ما انرم  ت ههل عد  اينيهر اورم اير اةس  
و اهر هرزا أنره هويرر عر،هم وضررا مرن املارزر ، أرال ي،اسرا عرد  يف سرزا  التشر،زظ  اهلهرم والترو زخ هلرم، ولكرن ذكررخ  

ا انررم   أن حيلروا مرا انررم  ، وهرزا نردام لريعا علزه قوله بأزحلوا ما انرم  ت أدنره يتفررع علرى  راولتهم مواأررة عرد  مر
على أساف في،هم واض را ه أدهنم حيتفرون  ادف اينيهر اورم الز  لزس له مبيد أثر يف الدين، وإمنا هو عدف ات ظ لتازي 
د اينيررهر اورررم، ويفرصررون يف نفررس اورمررة أزحلررون الشررهر اورررام، ق يبيرردون  صررال   ررر أزحرمررون الشررهر اوررال س أرررر

 اانتفروا  لادف وأأسدوا املادوفس 
وعوازره ع رق بأزحلرروات علرى جمررور الم التالزررر يف قولره بلزواصتروا عررد  مرا انررم  ت هررو ع،بيرر ايمرر املرتعررا علرى الالررة  

 م،بلة املرصوف من التالزر وإن ا يكن قصد صاانبه  ه التالزر، على صريرة التهكم والتخ تة متر قوله عارا( بأالتر ره   
 أرعون لزكون هلم عدوا وانببتس 

وامعزرران  ملوصرررو  يف قولرره بعرررد  مررا انررررم  ت فون أن يارررب  ،حرررو عررد  اينيرررهر اورررم، ل نيرررار  إ( عالزررر عهلهرررم يف  
 اعترافهم أبهنم اناأروا على عد  اينيهر ال  انرمها   عارزهاس أفزه عاريض  لتهكم قمس 

 ت فون أن يرا  أزحلوخ، لب ف  التصري   تس زر ني،اعة عهلهم، وهرو ررالفتهم أمرر  وام هار يف قوله بأزحلوا ما انرم 
  عاا( وإ  اهلم انرمة  ارض اينيرهر اوررم، علرك اورمرة الر  يالهرا زعهروا أهنرم حيرمرون  ارض اينيرهر اورال  انفا را 

 على عد  اينيهر ال  انرمها   عاا(س 
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 1851صفحة : 
 
هلم سوم أعهاهلمت مستلنفة استت،اأا  زانزا: ين ما انكهل من اض راا اناهلم يتري سقا  السائلي عن سربا وقلة بزين   

هزا الضغث من الضال  الز  مت،وخ أرزر: يهنم زين هلم سوم أعهاهلم، أ  ين الشز ان زين هلم سروم أعهراهلم أحسرن 
 هلم الربز س 

يسرر،د إ( مررا ال عتغررري انرزرترره أررال يصررري انسرر،ا، يررقذن أبن التحسرري  والترربيي التحسرري، أ  ااررر نيررهلم زي،ررا، وهررو إذا 
علبزسس وعردم التبيي يف قوله عاا( بزين للزين كفروا اوزا  الدنزات يف سور  البرر ، وقوله بكرزلك زي،را لكرر أمرة عهلهرمت 

 يف سور  ايناامس 
 لسامظ م،هاس ويف هزا االستت،اف ماىن التالزر واهلم الا زبة ان  يبو  عا ا ا 
وقلة بو  ال يهد  الروم الكراأرينت ع رق علرى قلرة بزيرن هلرم سروم أعهراهلمت أهرهل مشرهولة ملارىن االسرتت،اف البزراين  

املررراف م،رره التالزررر لتلررك اوالررة الغريبررة، ين التا زررا مررن علررك اوالررة يسررتلبم التا زررا مررن فوامهررم علررى ضررالهلم وعرردم 
االض راا، ان  يرلاوا عن ضرالهلم، أبارد أن أأزرد السرائر أبن سربا ذلرك االضر راا  اهتدائهم إ( ما يف ص،زاهم من

هرو عرربيي الشرز ان هلررم سروم أعهرراهلم، أأزرد أبن فوامهررم علزرره ين   أمسرك عرر،هم الل رق والتوأزرر ، الرزين قهررا يررتف ن 
 اي الضال  إ( أقصى غايةس الضا  لضالله أزرلظ ع،ه، اباما هلم على ما أسلفوخ من الكفر، ألم يبالوا يف فرك

وام هار يف مرام امضهار  روله بالروم الكاأرينت لرصد إأاف  التاهزم الز  يشهلهم وغرريهم، أ : هرزا نيرلن   قزرظ  
 الكاأرينس 

واعلررم أن انرمررة ايزمرران والبررراع إمنررا عتلرررى عررن الرروانهل امهلررهل ين   الررز   لرر  هررزا الارراا هررو الررز  يسررن لرره نرامرره  
بزلك عسترر انرمة كر ذ  انرمة يف نفو  قزظ ال،ا  إذ لزس يف ذلك عهر لباضهم فون  اض، أدذا أف رر علرى مرا أ

االه   من ذلك عغزري عرشا  اورمة من ال،فو  أال يرضى أري  مبا وضاه غريخ من الفر ، ألزلك كان ال،سرهلم ز ف  
 اص لحوا على عباف  ايص،ام  تلري عهرو  ن وهلس  يف الكفر ينه من ايوضاع ال  اص ل  علزها ال،ا ، كها

وقد أوانى   لرسوله صرلى   علزره وسرلم أن الارام الرز  حيرذ أزره يصرافف يروم اورذ م،ره يروم عسراة مرن ذ  او رة،   
على اوساا الز  يتسلسر من يوم  ل    السهاواي وايرض، وأن أزه ي،دانض أثر ال،سهلم ولزلك قا  ال،ريب صرلى 

 علزره وسرلم يف   برة ان رة الروفاع  إن البمران قرد اسرتدار كهزتتره يروم  لر    السرهاواي وايرض  ، قرالوا أصرافأ   
ان ة أيب  كر س،ة عسظ أهنا وقا  يف نيرهر ذ  الرارد  حبسراا ال،سرهلم، أ رامي ان رة ال،ريب صرلى   علزره وسرلم يف 

 اي وايرضس نيهر ذ  او ة يف اوساا الز  االه   يوم  ل  السهاو 
ب  أيها الزين  م،وا ما لكم إذا قزر لكم انفروا يف سبزر   ابقلتم إ( ايرض أرضزتم  وزا  الدنزا مرن اة رر  أهرا متراع  

اوزا  الدنزا يف اة رر  إال قلزررت هرزا ا تردام   راا للهرقم،ي للتحرريض علرى اجلهراف يف سربزر  ،   ريررة الاتراا علرى 
فعو  ال،فري إ( اجلهاف، واملرصوف  زلك غبو  عبولس قا  ا ن ع زرة:  ال ا رتالف  ري الالهرام يف أن هرزخ  التباصن نياا ة

اةيررة نبلرر  عتررا  علررى ختلررق مررن ختلررق عررن غرربو  عبررول، إذ ختلررق ع،هررا قبائررر وراررا  مررن املررقم،ي وامل،رراأرون  أررالكالم 
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ن ال يقم،ون  ا وال  لزوم اة ر إ( قوله أزوقوا ما ك،تم عك،بونت  متصر  روله بوقاعلوا املشركي كاأةت و روله بقاعلوا الزي
كهرا أنيررب إلزره يف عفسرري علرك اة يس وهرو   راا للرزين انصرر مر،هم التتاقرر، وكران رسرو    صرلى   علزره وسررلم 

 نضرر   التهررار، اسررت،فر املسررلهي إ( علررك الغرربو ، وكرران ذلررك يف وقرر  انررر نيررديد، واسررتربر سررفرا  ازرردا ومفررازا، انرري
وصا   الرال ، وكان املسلهون يومتز يف نيد  انااة إ( الرهر والاد س ألزلك مسز  غربو  الاسرر  كهرا سرزله يف هرزخ 
السور ، أ لى رسو    للهسلهي أمرهم لزتلهبوا أهبة عدوهم، وأ ربهم  واهه الز  يريد، وكان قبر ذلك ال يريد غبو  

املكران املرصروف، أحصرر لرباض املسرلهي عتاقرر، ومرن  اضرهم ختلرق، أواره   إلرزهم هرزا إال ورى مبرا يروهم مكراب غرري 
 املالم املارا  لوعزدس 

   
 

 1852صفحة : 
 
أرردن حنررن اري،ررا علررى أن نرربو  السررور  كرران فأاررة واانررد ، وأنرره  اررد غرربو  عبررول، كهررا هررو ايرارر ، وهررو قررو  قهررور   

ا علررى مررا مضررى وكانرر  بإذات مسررتاهلة  رأررا للهاضررهل، علررى  ررالف غالررا املفسرررين، كرران  هررر هررزخ اةيررة أهنررا عتررا
استاهاهلا، كروله عاا( بوإذا رأوا جتار  أو هلروا انفضروا إلزهرات وقولره بوال علرى الرزين إذا مرا أعرول لرتحهلهم قلر  ال أاردت 

ف  إلزره، ين قولره بإال ع،فرروا و إال اةية، أدن قوله بوما لكم ال عراعلون يف سبزر  ت صاحل مأاف  ذلك، و زير من الارو 
 ع،صروخ و انفروا  فاأات مراف  ه يستربر اني يدعون إ( غبو  أ رى، وس،بي ذلك مفصال يف مواضاه من اة يس 

وإن اري،ا على ما عباخ ا ن ع زة إ( ال،راد: أن قوله عاا( ب  أيها الزين  م،وا ما لكم إذا قزر لكم انفروا يف سربزر    
ابقلرتم إ( ايرضت هرهل أو   يرة نبلر  مررن سرور   ررام ، كانر  اةيررة عترا  علرى عكاسرر وعتاقررر  هررا علرى  ارض ال،ررا ، 
أكان  بإذات  رأا للهستربر، على ما هو الغالا أزها، وكان قوله بإال ع،فروا ياز كم عزا  ألزهات  زيرا من عرل ا روج 

 السري  وما عرا  يف نبو  هزخ السور س  إ( غبو  عبول، وهزا كله  ازد مما ثب  يف
 وبمات يف قوله بما لكمت اسم استفهام إنكار ، واملاىن: أ  نيهلم، وبلكمت  رب عن االستفهام أ : نيهلم ثب  لكمس  
وبإذات  رف عال  مباىن االستفهام امنكار  على ماىن: أن امنكار اناصر يف ذلك البمران الرز  قزرر هلرم أزره: انفرروا،  

 ه،ا ماىن الشرط ينه  رف مضهلس ولزس مض
وقلة بابقلتمت يف موضظ اوا  من ضهري اجلهاعة، وعلك اوالة ههل  ر امنكار، أ : ما لكرم متتراقليس يررا : مالرك  

 أال  كزا، ومالك عفار كزا كروله بما لكم ال ع،اصرونت، ومالك أاعال، كروله بأها لكم يف امل،اأري أتتيتس 
 السريظ من موضظ إ( غريخ يمر حيدث، وأكتر ما ي ل  على ا روج إ( اورا، ومصدرخ انز،تز ال،فريس وال،فر: ا روج  
وسبزر  : اجلهاف، مسهل  زلك ينه كال ري  املوصر إ(  ، أ  إ( رضاخ وبابقلتمت أصله عتاقلتم قلب  التام املت،ا  بم  

  ب  الوصر ممكان عسكي اورف ايو  من الكلهة ع،د إفغامهس متلتة لترارا ررازهها صلبا ل فغام، وااتلب  
 بوالتتاقرت عكلق الترر، أ  إ هار أنه ثرزر ال يست زظ ال،هوضس   
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والترر انالة يف اجلسم عرتضرهل نيرد  ع لبره لل،ربو  إ( اسرفر، وعسرر انترالره، وهرو مسرتاهر ه،را يف الربطم جمرازا مرسرال،  
  ب، ولك،ه عن عال   مقامة يف  الفهم وأمواهلمس وأزه عاريض أبن   لهم لزس عن ع

وعد  التتاقر ابإ(ت ينه ضهن ماىن املزر وام رالف، كلنره عتاقرر ي لرا أاعلره الوصرو  إ( ايرض للراروف والسركون  
 قاس 

 وايرض ما يشهل علزه ال،ا س  
للازر عن اجلهاف كسال واب،ا حبا  من ي لا م،ه  وجمهوع قوله بابقلتم إ( ايرضت متتزر وا  الكارهي للغبو املت لبي 

 ال،هوض وا روج، أزرا ر ذلك ال لا  اللتصا   يرض، والتهكن من الراوف، أزلل ال،هوض أضال عن السريس 
وقولرره بإ( ايرضت كررالم موارره  ررديظ: ين عبرراصقهم عررن الغرربو، وع لرربهم الاررزر، كرران أعرررم  واعترره رغبررتهم البرررام يف  

 ومثارهم، ان  اار  اض املفسرين ماىن ابقلتم إ( ايرض: ملتم إ( أرضكم وف ركمس  انوائ هم
 واالستفهام يف بأرضزتم  وزا  الدنزات إنكار  عو زخهل، إذ ال يلز  ذلك  ملقم،يس  
ملرراف  وزرا  وبمنت يف بمن اة ر ت للبد : أ  كزق عرضون  وزرا  الردنزا  ردال عرن اة رر س ومترر ذلرك ال يرضرى  ره وا 

الررردنزا، و ة رررر : م،اأاههرررا، أررردهنم ملرررا انررراولوا التخلرررق عرررن اجلهررراف قرررد  ثرررروا الراانرررة يف الررردنزا علرررى الترررواا اواصرررر 
 لله اهدين يف اة ر س 

وا تررري أاررر برضررزتمت فون حنررو  ثرررمت أو أضررلتم: مبالغررة يف امنكررار، ين أاررر  رضررهل  كررزا  يررد  علررى انشررراح الرر،فس،  
 يب  كرالصدي  يف انديث الغار  أشرا ان  رضز   س وم،ه قو  أ

واملتاع: اسم مصدر متتظ، أهرو االلترزاذ والتر،ام، كرولره بمتاعرا لكرم وينارامكمت ووصرفه ابقلزررت مبارىن ضرازق وفينمس  
 استاري الرلزر للتاأهس 

 ، كا ل  مبارىن املخلرو  أام برار وحيتهر أن يكون املتاع ه،ا مرافا  ه الشهلم املتهتظ  ه، من إصال  املصدر على املفاو  
 ع،ه  لرلزر انرزرةس 

   
 

 1853صفحة : 
 
وانرف بيفت من قوله بيف اة ر ت فا  على ماىن املرايسة، وقد االوا املرايسة من مااين بيفت كها يف التسهزر واملغ ،   

نيارانو الكشاف، وقرد عكررر نررريخ يف واستشهدوا قزخ اةية أ زا من الكشاف وا يتكلم على هزا املاىن نيارانو ا وال 
الرر ن كروله يف سور  الرعد بوما اوزا  الدنزا يف اة ر  إال متاعت، وقوله صلى   علزه وسلم يف انديث مسلم  ما الدنزا 
 يف اة ررر  إال كهتررر مررا لاررر أانرردكم إصررباه يف الررزم ألز،رررر ت يراررظ  وهررو يف التحرزرر   مررن  الررأزررة ااازيررة: أ  مترراع
اوزرا  الرردنزا إذا أقحررم يف  رررياي اة ررر  كرران قلررزال  ل،سرربة إ( كترر   رررياي اة ررر ، ألرربم أنرره مررا  هررري قلترره إال ع،رردما 
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قزس خرياي عرزهة ونسا إلزها، أالتحرز  أن املرايسة ماىن اناصر الستاها  انرف الررأزة، ولزس ماىن موضروعا لره 
 انرف بيفتس 

ا ويستبد  قوما غريكم وال عضروخ نيزتا و  على كر نيهلم قديرت هزا وعزرد و ديرد عررا بإال ع،فروا ياز كم عزا  ألزه 
 رره املررالم السررا  ، ين اللرروم وقررظ علررى عتاقررر انصررر، وملررا كرران التتاقررر مفضررزا إ( التخلررق عررن الرتررا ، صرررح  لوعزررد 

  الشرررطس أاجلهلرررة مسررتلنفة لغررررض والتهديررد إن يارروفوا ملترررر ذلررك التتاقرررر، أهررو متالرر   ملسرررتربر كهررا هرررو مرتضررى أفا
امنكار  اد اللومس أدن كان هزا وعزدا أرد اقتضى أن  روج املخاصبي إ( اجلهاف الز  است،فرهم إلزه الرسرو  صرلى   
علزه وسلم قد واا على أعزاهنم كلهم حبزث ال يغر   اضرهم عرن  ارض، أ  عاري الواروا علرزهم، أزحتهرر أن يكرون 

 الرسو  صلى   علزه وسلم إ هم للخروج  سبا ال،فرري الارام، وأن يكرون  سربا كترر  الاردو الرز  التازي  سبا عازي
است،فروا لرتاله، حبزث واا  روج قزظ الرافرين من املسلهي ين ازر الادو كانوا متلهل عدف ارزر املسرلهيس وعرن 

لز،فرروا كاأرة ألروال نفرر مرن كرر أرقرة مر،هم صائفرةت ا ن عبا  أن هزا اوكم م،سروخ نسرخه قولره عارا( بومرا كران املقم،رون 
 أزكون اجلهاف قد سب  له انكم أرض الاي ق نرر إ( أرض الكفايةس 

وهررزا  ،ررام علررى أن املررراف  لاررزاا ايلررزم يف قولرره بياررز كم عررزا  ألزهررات هررو عررزاا اة ررر  كهررا هررو املاترراف يف إصررال    
زاا ايلزم عزاا الدنزا كروله بأن يصزبكم    ازاا من ع،دخ أو أبيدي،ات أال الازاا ووصفه  يلزم، وقزر: املراف  لا

يكون يف اةية ان ة على كون ذلك اجلهاف واابا على ايعزان، ولكن   عوعدهم، إن ا يتتلوا أمر الرسو  علزه الصال  
يرا  هزا الواه أبنه قرن  اواقا فنزوية يف  والسالم، أبن يصزبهم  ازاا يف الدنزا، أزكون الكالم  ديدا ال وعزداس وقد

قولرره بويسررتبد  قومررا غررريكمتس والارررو ي الدنزويررة مصررائا عرتعررا علررى إ ررا  أسررباا ال، رراح وخاصررة عرررل االنتصرراح 
 ،صرائ  الرسررو  علزرره الصررال  والسررالم، كهررا أصرراقم يرروم أانرد، أاملرصرروف  ديرردهم أبهنررم إن عراعرردوا عررن ال،فررري هرراقهم 

  ف رهم أاستلصلوهم وأه    روم غريهمس الادو يف
بوايلررزمت املررقا، أهررو أازررر مررل وذ مررن الر عررهل علررى  ررالف الرزررا  كرولرره عاررا( بعلررك   ي الكترراا اوكررزمت، وقررو   

 عهرو  ن ماد يكرا: أمن رحيانة الداعهل السهزظ أ  املسهظس 
ا الم ألرق علرى كزفزرة ال، ر  قرا مدغهرة، والرزرا  ان يكترا  وكتا يف املصاانق بإالت من قوله بإال ع،فروات قهب   اده 

 إن ال   ،ون  اد اهلهب  ق الم ألقس 
والضهري املسترت يف بياز كمت عائد إ(   لتردمه يف قوله بيف سبزر  تس وع،كري بقومات لل،وعزة إذ ال عاي هلقالم الروم  

 ملا است،فروا إال عدفا غري كتري وهم املخلفونس  ضرور  أنه مال  على نيرط عدم ال،فري وهم قد نفروا
بويسررتبد ت يبررد ، أالسرري والتررام للتلكزررد والبررد  هررو املررل وذ عوضررا كرولرره بومررن يتبررد  الكفررر  ميررانت أ  ويسررتبد   

  كم غريكمس 
غريكم يف انا  أن  والضهري يف بعضروخت عائد إ( ما عاف إلزه ضهري بياز كمت والواو للحا : أ  ياز كم ويستبد  قوما 

ال عضررروا   نيررزتا  رارروفكم، أ  يصرربكم الضررر وال يصررا الررز  اسررت،فركم يف سرربزله ضررر، أصررار الكررالم يف قررو  اوصررر،  
 كلنه قزر: إال ع،فروا ال عضروا إال أنفسكمس 
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قلة كر نيهلم، وقلة بو  على كر نيهلم قديرت عزيزر للكالم ينه حير  مضهون وا  الضر قم ينه قدير علزهم يف  
 وعدم وا  الضر  ه ينه قدير على كر نيهلم أد ل  اينيزام ال  من نيلهنا الضرس 

   
 

 1854صفحة : 
 
بإال ع،صرررروخ أررررد نصررررخ   إذ أ راررره الرررزين كفرررروا بين اث،ررري إذ  رررا يف الغرررار إذ يررررو  لصرررحبه ال  ررربن إن   ما،رررات   

 علرررى كرررر نيرررهلم قرررديرت ين نفرررهل أن يكرررون قاررروفهم عرررن ال،فرررري مضررررا  ا اسرررتت،اف  زررراين لرولررره بوال عضرررروخ نيرررزتا و 
ورسوله، يتري يف نفس السامظ سقاال عن انصو  ال،صر  ردون نصرري، أبري أبن   ي،صررخ كهرا نصررخ انري كران بين اث،ري 

قاوفهم عن ال،فري  ال ازر ماه، أالز  نصرخ اني كان بين اث،ي قدير على نصرخ وهو يف ازر عرزم، أتبي أن عردير
 ال يضر   نيزتاس 

 والضهري امل،صوا ابع،صروخت عائد إ( ال،يب صلى   علزه وسلم، وإن ا يتردم له ذكر، ينه واض  من املرامس  
وقلررة بأرررد نصرررخ  ت اررواا للشرررط، االرر  ارروا  لرره يهنررا فلزررر علررى ماررىن اجلررواا املررردر لكوهنررا يف ماررىن الالررة  

زوف: أرردن مضررهون بأرررد نصرررخ  ت قررد انصررر يف املاضررهل أررال يكررون ارروا  للشرررط املوضرروع للهسررتربر، لل ررواا احملرر
أالتردير: إن ال ع،صروخ أهو غ  عن نصرعكم  ،صر   إ خ إذ قد نصرخ يف اني ا يكن ماه إال واانرد ال يكرون  ره نصرر 

هررزا ال،صررر  رولرره بأررلنب    سرركز،ته علزرره وأيرردخ  أكهررا نصرررخ يومتررز ي،صرررخ انرري ال ع،صرررونهس وسررز هلم يف الكررالم  زرران
 ة،وف ا عروهات اةيةس 

ويتالرر  بإذ أ راررهت ابنصرررخت أ  زمررن إ ررراج الكفررار إ خ، أ  مررن مكررة، واملررراف  روارره مهررااراس وأسرر،د ام ررراج إ(  
الرزين كفرروا لزتبترول أو يرتلرول أو الزين كفروا يهنم عسببوا أزه أبن ف رروا  رواره غرري مرر  كهرا قرا  عارا( بوإذ يكرر  رك 

كرارررولت، وأبن  ذوخ وضرررايروخ يف الرررردعو  إ( الررردين، وضررررايروا املسرررلهي  يذى واملراصارررة، أترررروأري أسرررباا  روارررره 
ولك،هم كانوا مظ ذلك يرتففون يف متكز،ه من ا روج  شزة أن يرهر أمر امسرالم  ري  هرراين قروم   ررين، ألرزلك كرانوا 

صررههي علررى م،ارره مررن ا ررروج، وأقرراموا علزره مررن يرقبرره وانرراولوا امرسررا  ورامخ لررريفوخ إلررزهم، واالرروا ملررن يف   رر ايمررر م
 يرفر  ه ابام ابال، كها اام يف انديث سراقة  ن ااشمس 

كتررا يف املصرراانق بإالت مررن قولرره بإال ع،صررروخت قهررب   ارردها الم ألررق، علررى كزفزررة ال، رر  قررا مدغهررة، والرزررا  أن    
ن الت قهرب  أ،رون أررالم ألرق يهنهرا انرأرران: بإنت الشررصزة وبالت ال،اأزرة، ولكرن رسررم املصرحق سر،ة متباررة، وا عكترا بإ

عكن للرسم يف الررن ايو  قواعد متف  علزها، ومتر ذلك كتا بإال عفالوخ عكن أت،ة يف ايرضت يف سور  اينفا س وهرم  
 ام ورام  ادها، وا يكتبوها  بام ورام مشدف   ادهاس كتبوا قوله ب ر رانت يف سور  امل ففي  الم  اد الب

وقد أبر رسم بإال ع،صروخت قزخ الصور  يف املصحق  شزة عوهم متوهم أن بإالت ههل انررف االسرتت،ام أررا  ا رن هشرام  
تررران بإنت يف مغررر  اللبزرررا:  ع،بزررره لرررزس مرررن أقسرررام بإالت، بإالت الررر  يف حنررروبإال ع،صرررروخ أررررد نصررررخ  ت وإمنرررا هرررزخ كله
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الشرصزة وبالت ال،اأزة ومن الا ا أن ا ن مالك على إمامته ذكرها يف نيرح التسهزر من أقسام إال وا يتباه الدمامز  يف 
نيروانه التالثة على املغ  وال الشه س وقا  الشزخ  هد الرصاع يف كتاا اجلامظ الغريرا لرتعزرا    مغر  اللبزرا  وقرد 

قة ممن اعتىن  شرح هزا الكتاا أ  التسهزر أ ز ياتزر عن ا ن مالك وامنصاف أن أزره رأي  لباض أهر الاصر املشار 
 اض امنيكا   س وقا  الشزخ  هد ايمري يف عالزره على املغ   لزس ما يف نيرح التسهزر نصا يف ذلك وهو يو ه أدنه 

ةيررة، أ  أررال إ رراج أزهررا  س وقلرر  عبررار  عررف املسررتتىن  ملخرررج ابإالت وقرا   واانترربري عررن بإالت مباررىن إن ا ومترر  
منت التسهزر  املستتىن هو املخرج  رزرا أو عرديرا من مزكور أو مرتول نيال أو ما مبا،اها  ، وا ياررج نيرارانه املرراف  وال 
 نيارانه الدمامز  على كالمه الز  اانرتز  ه يف نيرانه وا نرق على نيرح ا ن مالك على عسهزله، وع،د  أن الز  فعا
ا ررن مالررك إ( هررزا االانرررتاز هررو مررا وقررظ ل،زهررر  مررن قولرره  إال عكررون اسررتت،ام وعكررون انرررف ارربام أصررلها بإن الت نرلرره 

 صاانا لسان الاراس وصدروخ من متله يستدعهل الت،بزه علزهس 
   
 

 1855صفحة : 
 
التراين اسرم أاعرر أضرزق إ( وببين اث،يت انا  من ضرهري ال،صرا يف بأ رارهت، والتراين كرر مرن  ره كران الاردف اث،ري أ  

االث،رري علررى ماررىن بمررنت، أ  بنزررا مررن اث،رري، واالث،رران  ررا ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم وأ ررو  كررر:  تررواعر ا رررب، وإقرراع 
املسرلهي كلهررمس ولكرون الترراين مالومرا للسرراماي كلهرم ا حيررتذ إ( ذكرررخ، وأيضرا ين املرصرروف عاررزم هررزا ال،صرر مررظ قلررة 

 الادفس 
ذت ال  يف قوله بإذ  ا يف الغرارت  رد  مرن بإذت الر  يف قولره بإذ أ رارهت أهرو زمرن واانرد وقرظ أزره ام رراج،  عتبرار وبإ 

 ا روج، والكون يف الغارس 
والتاريررق يف الغررار للاهررد، لغررار يالهرره املخرراصبون، وهررو الررز  ا تفررى أزرره ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم وأ ررو  كررر انرري  

( املدي،ة، وهو غار يف ابر ثور  ارج مكة إ( ا،و زها،  ز،ه و ي مكة حنو مخسة أمزا ، يف صري   رواهها مهاارين إ
 ابلهلس 

 والغار الترا يف الرتاا أو الصخرس  
 وبإذت املضاأة إ( قلة بيرو ت  د  من بإذت املضاأة إ( قلة ب ا يف الغارتس  د  انيتها س  
ر الصدي س وماىن الصاانا: املتصرق  لصرحبة، وهرهل املازرة يف غالرا ايانروا ، والصاانا هوببين اث،يت وهو أ و  ك 

وم،ه مسز  البواة صاانبة، كها عردم يف قوله عاا( بوا عكرن لره صراانبةت يف سرور  اينارامس وهرزا الررو  صردر مرن ال،ريب 
ا على ال،يب صلى   علزه وسلم صلى   علزه وسلم ييب  كر اني كاب رتفزي يف غار ثور، أكان أ و  كر انبي،ا إنيفاق

 أن يشار  ه املشركون، أزصزبوخ مبضر ، أو يرااوخ إ( مكةس 
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واملازة ه،ا: مازة امعانة والا،اية، كها انكى   عارا( عرن موسرى وهرارون بقرا  ال ختاأرا إنر  ماكهرات وقولره بإذ يروانهل  
 ر ك إ( املالئكة أين ماكمتس 

دخ ة،روف ا عروهررا واارر كلهررة الرزين كفرروا السررفلى وكلهرة   هرهل الالزررا و  عبيرب انكررزمت  بأرلنب    سركز،ته علزرره وأير 
التفريظ مقذن أبن السكز،ة أنبل  عرا اولو  يف الغار، وأهنا من ال،صر، إذ ههل نصر نفساين، وإمنرا كران التليزرد ة،روف ا 

له بال  ربن إن   ما،رات  رر إن قولره ذلرك هرو مرن  بر يروها نصرا اتهانزاس ولزس يلبم أن يكون نبو  السكز،ة عرا قو 
سركز،ة   الرر  أنبلر  علزرره، وعلررك السركز،ة هررهل مرهررر مرن مررراهر نصرر   إ خ، أزكررون عررردير الكرالم: أرررد نصرررخ   

إن   ما،اس  ألنب  السكز،ة علزه وأيدخ ة،وف اني أ راه الزين كفروا، واني كان يف الغار، واني قا  لصاانبه: ال  بن
أتلرك الررروف التالثرة متالررة  فارر بنصررخت علرى الرتعزرا املترردم، وهرهل كراالعرتاض  ري املفررع ع،ره والتفريرظ، وارام نرررم 
الكررالم علررى هررزا السرربك البررديظ للهبررافأ   لداللررة علررى أن ال،صررر انصررر يف أزمرران وأانرروا  مررا كرران ال،صررر لزحصررر يف 

 ، وأن نصرخ كان ما ب   ارقا للااف س أمتاهلا لغريخ لوال ع،اية    ه
وقزا البزان ع،دأظ اورري  الر  انصرل  للهفسررين يف مارىن اةيرة، انر  أغررا كترري مر،هم أرلراظ الضرهري ااررور مرن قولره  

بأررلنب    سرركز،ته علزررهت إ( أيب  كررر، مررظ اجلرربم أبن الضررهري امل،صرروا يف بأيرردخت رااررظ إ( ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم 
،شل عشتز  الضهري، وانفكال ايسلوا  زكر انالة أيب  كر، مظ أن املرام لزكر ثباي ال،يب صلى   علزه وسلم وهيزرد أ

  إ خ، وما اام ذكر أيب  كر إال عباا لزكر ثباي ال،يب صلى   علزه وسلم، وعلك اوري  نشلي عن اارر بأرلنب   ت 
وأجللهم إ( هويرر قولره بوأيردخ ة،روف ا عروهرات إهنرا ا،روف املالئكرة يروم  ردر، وكرر مفرعا على بإذ يرو  لصاانبه ال  بنت 

 ذلك وقوف مظ  اهر عرعزا اجلهر، مظ الغفلة عن أسلوا ال،رم املرتضهل عرديا وه رياس 
كز،ة مرن والسكز،ة اصهت،ان ال،فس ع،د ايانوا  املخوأة، مشترة من السكون، وقد عردم ذكرهرا ع،رد قولره عارا( بأزره سر 

 ر كمت يف سور  البرر س 
 والتليزد التروية وال،صر، وهو مشت  من اسم الزد، وقد عردم ع،د قوله عاا( بوأيدبخ  روح الرد ت يف سور  البرر س  
واجل،وف قظ ا،د مباىن اجلزر، وقرد عرردم ع،رد قولره عارا( بألهرا أصرر صرالوي  جل،روفت يف سرور  البررر ، وعرردم  نفرا يف  

 سور س هزخ ال
   
 

 1856صفحة : 
 
ق اوز أن عكرون قلرة بوأيردخ ة،روفت ما وأرة علرى قلرة بأرلنب    سركز،ته علزرهت ع رق عفسرري أزكرون املرراف  جل،روف   

املالئكررة الررزين ألررروا اوررري  يف نفررو  املشررركي أصرررأوهم عررن استرصررام البحررث عررن ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم وإكتررار 
له يف ال ر  املقفية والسبر املوصلة، ال سزها ومن الراهر أنه قصد يتررا مهراار أصرحا ه، ومدي،رة ال لا ورامخ والرصد 

أنصارخ، أكان سهال علزهم أن يرصدوا له صر  وحيتهر أن عكون ما وأة على قلة بأ راهت والتردير: وإذ أيدخ ة،وف ا 
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ر يف قوله بق أنب    سكز،ته على رسوله وعلى املقم،ي عروها أ   ملالئكة، يوم  در، ويوم ايانباا، ويوم ان،ي، كها م
 وأنب  ا،وفا ا عروهاتس 

والكلهة  أصلها اللفرة من الكالم، ق أصلر  على ايمر والشلن وحنو ذلك من كر ما يتحدث  ه ال،ا  وكرب املرم  ه   
ئ مررن ايصرر،ام والتوانزررد ا نيررلن عربرره عررن نفسرره مررن نيررلنه، قررا  عاررا( بواالهررا كلهررة  قزررة يف عربررهت  أ  أ رررى الترررب 

ونيرراارهم  وقررا  بوإذ ا تلررى إ ررراهزم ر رره  كلهررايت أ  أبنيررزام مررن التكررالزق كررز   ولرردخ، وا تتانرره، وقررا  ملرررمي بإن   
يبشرل  كلهة م،هت أ  أبمرع زا، أو  ولد ع زا، وقا  بومت  كلهاي ر ك صدقا وعدالت أ  أانكامه ووعوفخ وم،ره 

   ي كلهة املسلهي، أ   ي أمرهم واعفاقهم، وقظ   كلهة املسلهي، أكلهة الزين كفروا نيلهنم وكزردهم قوهلم: ال عفر 
 وما ف روخ من أنواع املكرس 

وماىن السفلى اوررري  ين السرفر يكرىن  ره عرن اوررار ، وعكسره قولره بوكلهرة   هرهل الالزرات أهرهل الردين ونيرلن رسروله  
بواار كلهة الزين كفروا السفلىت ان أمر املشركي كان مبرن   الرو  والشد  يهنم أصحاا عدف  واملقم،ي، وأنيار قوله 

 كتري وأزهم أهر الرأ  والزكام، ولك،هم ملا نياقوا   ورسوله  زهلم   وقلا اناهلم من علو إ( سفرس 
 رب عن كلهة الزين كفروا أبهنا صراري سرفلى أأراف وقلة بوكلهة   ههل الالزات مستلنفة مب،بلة التزيزر للكالم ينه ملا أ  

أن الاالم احنصر يف فين   ونيلنهس أضهري الفصر مفزد للرصر، ولزلك ا عا ق كلهرة   علرى كلهرة الرزين كفررو، إذ 
صرور لزس املرصوف إأراف  اارر كلهرة   علزرا، ملرا يشرار  ره اجلارر مرن إانرداث اوالرة،  رر إأراف  أن الارالم ب ر  هلرا ومر

 علزها، أكان  اجلهلة كالتزيزر جلار كلهة الزين كفروا سفلىس 
 وماىن االها كزلك: أنه ملا عصافم  الكلهتان وع،اقضتا   ل  كلهة الزين كفروا واسترر ثبوي كلهة  س  
زا ةار   وقرأ ياروا، واندخ بوكلهة  ت  ،صا بكلهةت ع فا على بكلهة الزين كفروا السفلىت أتكون كلهة   عل 

 وعرديرخس 
وقلة بو  عبيب انكزمت عزيزر ملضهون اجلهلتي: ين الابيب ال يغلبه نيرهلم، واوكرزم ال يفوعره مرصرد، أرال اررم عكرون   

 كلهته الالزا وكلهة ضدخ السفلىس 
اا للهرقم،ي الرزين بانفروا  فاأا وثراال واهدوا أبموالكم وأنفسكم يف سبزر   ذلكم  ري لكم إن ك،تم عالهرونت ا  ر 

سرب  لرومهم  رولره ب  أيهرا الرزين  م،روا مرالكم إذا قزرر لكرم انفرروا يف سربزر   ابقلرتم إ( ايرضت، أرال،فري املرلمور  ره مررا 
يستربر من اجلهافس وقد قدم،ا أن االست،فار إ( غبو  عبول كان عاما لكر قافر على الغربو: يهنرا كانر  يف زمرن مشررة، 

دوا عرزهرا، أالضرري يف بانفرروات عرام للرزين اسرت،فروا أتتراقلوا، وإمنرا اسرت،فر الررافرون، وكران االسرت،فار علررى وكران املغربو عر
قدر انااة الغبو، أال يرتضهل هزا ايمر عواه واوا ال،فري على كر مسلم يف كرر غربو ، وال علرى املسرلم الارااب لاهرى 

سا ما يرتضزه اناهلا وما يصدر إلزهم مرن نفرريس ويف اورديث  أو زمانةس أو مرض، وإمنا لر  الاهر يف كر غبو  على ان
 وإذا است،فرمت أانفروا  س 

وب فاأررات قررظ  فزررق وهررو صررفة مشرربهة مررن ا فررة، وهررهل انالررة لل سررم عرتضررهل قلررة كهزررة أابائرره  ل،سرربة إ( أاسررام  
 د قوله بابقلتم إ( ايرضتس أ رى متاارأة، أزكون سهر الت،رر سهر اوهرس والترا  ضد ذلك، وعردم الترر  نفا ع،
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وا فراف والترررا  ه،ررا مسرتااران ملررا يشرراقهها مرن أانرروا  اجلررزر وعالئرهرم، أا فررة عسررتاار ل سرراع إ( اورررا، وكررانوا  
 يتهافانون  زلك لداللتها على الش اعة وال، د ، قا  قريط  ن أنزق الا،رب :          

 صاروا إلزه زراأاي ووانداب               قوم إذا الشر أ دى بازيه هلم           
 

 1857صفحة : 
 
 أالترر الز  ي،اسا هزا هو التباي يف الرتا  كها يف قو  أيب ال زا:            
ثرررا  إذا القرروا  فرراف إذا فعرروا وعسررتاار ا فررة لرلررة الارردف، والترررر لكتررر  عرردف اجلررزر كهررا يف قررو  قررريط:  زراأرراي   

 ووانداب  س 
ا فررة لتكريررر اهل رروم علررى ايعرردام، والترررر للتتبرر  يف اهل ررومس وعسررتاار ا فررة لرلررة ايزواف أو قلررة السررالح،  وعسررتاار 

والترر لضد ذلكس وعستاار ا فة لرلة الازا ، والترر لضد ذلك وعستاار ا فة للركوا ين الراكا أ ق سرريا، والتررر 
 :          للهشهل على ايرار وذلك يف وق  الرتا س قا  ال،ا غة

 على عارأاي لل اران عروا رس                      قن كرلروم  ري فام وارالرا   
إذ است،بلوا ع،هن للضرا ارقرلروا                      إ( املوي ارقا  اجلها  املصاعا وكرر هرزخ املاراين صراوة لر راف    

فروات، كان  هر  ارض ماانزههرا علرى أن عكرون اورا  مرردر  والرواو من اةية وملا وقظ ب فاأا وثراالت اناال من أاعر بان
 الااصفة ماندى الصفتي على اي رى للترسزم، أههل مباىن  أو  ، واملرصوف ايمر  ل،فري يف قزظ ايانوا س 

يف املداأاررة واااهررد  املغالبررة للارردو، وهررهل مشررترة مررن اجلهررد  ضررم اجلررزم أ   ررز  االسررت اعة يف املغالبررة، وهررو انرزرررة  
  لسالح، أدصالقه على  ز  املا  يف الغبو من إنفا  على اجلزر وانيرتام الكراع والسالح، جماز  االقة السببزةس 

وقد أمر    كال ايمرين أهن است اعهها ماا وابا علزه، ومن ا يست ظ إال واانردا م،ههرا وارا علزره الرز  اسرت اعه  
 م،ههاس 

فرس ه،را: ين اجلهراف  يمروا  أقرر انضرورا  لرزهن ع،رد مسراع ايمرر  جلهراف، أكران ذكررخ أهرم وعردمي ايموا  علرى اين 
  اد ذكر اجلهاف جمهالس 

 وامنيار  ابذلكمت إ( اجلهاف املستفاف من بوااهدواتس  
عررا  رولره  وإقام ب ريت لرصد عوقظ  ري الدنزا واة ر  من نياا كتري  أ ها االصهت،ان من أن يغربوهم الرروم ولرزلك  

بإن ك،ررتم عالهررونت أ  إن ك،ررتم عالهررون ذلررك ا ررري ونيررابهس ويف ا تزررار أاررر الالررم فون اميرران مررتال ل نيررار  إ( أن مررن 
 هزا ا ري ما كفى أزحتاج مت لا عازي نيابه إ( أعها  ال،رر والالمس 

 ا لو است ا،ا  را،ا ماكم يهلكون  بلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا العباول ولكن  ادي علزهم الشرة وسزحلفون 
أنفسهم و  يالم إهنم لكاذ ونت استت،اف ال تدام الكالم على انا  امل،اأري وغبو  عبول اني ختلفوا واستلذن كتري مر،هم 

 يف التخلق واعتلوا  الر كاذ ة، وهو بنين عن قوله بمالكم إذا قزر لكم انفروا يف سبزر   ابقلتم إ( ايرضتس 
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وانترر من ا  اا إ( الغزبة ين املتحدث ع،هم ه،ا  اض املتتاقلي ال  الة  دلزر قوله  اد هزا بإمنرا يسرتلذنك الرزين  
ال يقم،ون  ا والزوم اة ر وارات   قلوقمتس ومن هزخ اة ي ا تردأ إنيراار امل،راأري أبن   أصلرظ رسروله صرلى   علزره 

 وسلم على ف ائلهمس 
رضت ما يارض لل،را  مرن متراع الردنزا وعرردم يف قولره عارا( بأي رزون عررض هرزا ايفىنت يف سرور  ايعرراف وقولره بوالا 

بعريدون عرض الدنزات يف سور  اينفا  واملراف  ه الغ،زهةس بوالرريات الكائن على مساأة قصري ، وهو ه،ا جماز يف السرهر 
واسم كران  رزوف ف  علزره ا ررب: أ  لرو كران الاررض عرضرا قريبرا، انصولهس وبقاصدات أ  وس ا يف املساأة غري  ازدس 

 والسفر سفرا متوس ا، أو: لو كان ما عدعوهم إلزه عرضا قريبا وسفراس 
 والشرة  ضم الشي املساأة ال ويلةس  
ا وعادية ب اديت حبرف بعلىت لتضه،ه ماىن ثرل ، ولزلك انسن اجلهظ  ي أار ب اديت وأاعله بالشررةت مرظ عررار  

 ما،ززهها، أكلنه قزر: ولكن  اد م،هم املكان ينه نيرة، أترر علزهم السفر، أ ام الكالم مواباس 
وقوله بوسزحلفون  ا لو است ا،ا  را،ا ماكمت يقذن أبن اةية نبل  قبر الراوع من غبو  عبول، أدن انلفهم إمنا كان  

 لسالم  ان كزقم يف أعزارهمس  اد الراوع وذلك اني استشاروا أن الرسو  علزه الصال  وا
 واالست اعة الردر : أ  لس،ا مست زاي ا روج، وهزا اعتزار م،هم وهكزد العتزارهمس  
 وقلة ب را،ا ماكمت اواا بلوتس  
   
 

 1858صفحة : 
 
ملررتول ابمرنت، وا روج االنترا  من املرر إ( مكان قريا أو  ازد وياردى إ( املكران املرصروف ابإ(ت، وإ( املكران ا  

ونيرراع إصررال  ا ررروج علررى السررفر للغرربوس وعرززرردخ  ملازررة إنيرراار أبن أمررر الغرربو ال يهههررم ا ترردام، وأهنررم إمنررا كراررون لررو 
 راروا إاا رة السررت،فار ال،ريب صررلى   علزره وسررلم:  رروج ال،اصررر لغرريخ، عررو  الارررا:  ررج  ،ررو أرالن و رررج ماهرم  ،ررو 

 س أالن، إذا كانوا قاصدين نصرهم
وقلررة بيهلكررون أنفسررهمت انررا ، أ  حيلفررون مهلكرري أنفسررهم، أ  موقاز،هررا يف اهللرركس واهللررك الف،ررام واملرروي، وي لرر   

 على ايضرار اجلسزهة وهو امل،اسا ه،ا، أ  يتسببون يف ضر أنفسهم  ييان الكاذ ة، وهو ضر الدنزا وعزاا اة ر س 
فاار  يفضهل إ( اهلالل، ويقيدخ ما رواخ البخار  يف كتاا الرد ي مرن  ررب ويف هزخ اةية فاللة على أن عاهد الزهي ال 

اهلزلزي الزين انلفوا أيان الرسرامة يف زمرن عهرر، وعاهردوا الكرزا، ألصراقم م رر أرد لوا غرارا يف ابرر أراهن م علرزهم 
 الغار أهاعوا قزااس 

عرردم ارردواخ علررزهم، ين   يالررم كررزقم، أ   وقلررة بو  يالررم إهنررم لكرراذ ونت انررا ، أ  هررم يفالررون ذلررك يف انررا  
 وي لظ رسوله على كزقم، أها ا،وا من اولق إال هالل أنفسهمس 
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 وقلة بإهنم لكاذ ونت سدي مسد مفاوي بيالمتس  
علزره بعفا   ع،ك ا أذن  هلم ان  يتبي لك الزين صدقوا وعالم الكاذ يت  استلذن أري  من امل،اأري ال،يب صلى    

وسلم، أن يتخلفوا عن الغبو ، م،هم عبد    ن أيب ا ن سلو ، واجلد  ن قزس، ورأاعة  ن التا وي، وكانوا عساة وثالثي 
واعتررزروا أبعررزار كاذ ررة وأذن ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم ملررن اسررتلذنه  ررال لل،ررا  علررى الصررد ، إذ كرران  رراهر انرراهلم 

توا إ( ا روج ال يغ،رون نيرزتا، كهرا قرا  عارا( بلرو  راروا أرزكم مرا زافوكرم إال  براالت اميان، وعلها أبن املاتزرين إذا أجل
أااعا   نبززه صلى   علزه وسلم يف أن أذن هلم، ينه لو ا أيذن هلرم لراردوا، أزكرون ذلرك فلرزال لل،ريب صرلى   علزره 

 شام يري،اكهم ألارأتهم  سزهاهمتس وسلم على نفاقهم وكزقم يف فعوى اميان، كها قا  عاا( بولو ن
 واجلهلة مستلنفة استت،اأا ا تدائزا ينه غرض أنقس  
واأتتراح الاتراا  معرالم  لافررو إكررام عررزم، ول اأرة نيررريفة، أرل ربخ  لافرو قبرر أن يبانيرررخ  لاترااس ويف هرزا االأتترراح   

وعسرهزة الصرف  عرن ذلرك عفروا ب رر إ( مغربى قرو  ك،اية عن  فة مواا الاتاا ينه مب،بلة أن يرا : ما كران ي،بغرهل، 
 أهر اورزرة: انس،اي اي رار سزتاي املرر يس 

وألرهل إلزه الاتاا  صرزغة االسرتفهام عرن الالرة إيرام إ( أنره مرا أذن هلرم إال لسربا هولره ورارا م،ره الصرالح علرى اجللهرة  
ا من صزغ التل ق يف امنكار أو اللروم، أبن يرهرر حبزث يسل  عن متله يف استاها  السقا  من سائر ي لا الالم وهز

امل،كر نفسه كالسائر عن الالرة الر   فزر  علزره، ق أعربره أبن عررل امذن كران أاردر  تبزري انراهلم، وهرو غررض   رر ا 
 يتال   ه قصد ال،يب صلى   علزه وسلمس 

 لتخلقس وانزف متال  بأذن ت لرهورخ من السزا ، أ  ا أذن  هلم يف الراوف وا 
وبان ت غاية لفار بأذن ت ينه ملا وقظ يف انزب االستفهام امنكار  كان يف انكم امل،فهل أاملاىن: ال مرتضهل ل ذن هلرم  

 إ( أن يتبي الصاف  من الكاذاس 
ف  لزين ويف ز ف  بلكت  اد قوله بيتبيت ز ف  مالصفة أبن الاتاا ما كان إال عن عفريط يف نيهلم ياوف نفاه إلزه، واملرا 

 صدقوا: الصافقون يف إياهنم، و لكاأرين الكاذ ي أزها أ هروخ من اميان، وهم امل،اأرونس أاملراف  لزين صدقوا املقم،ونس 
بال يستتزنك الزين يقم،ون  ا والزوم اي ر أن لاهدوا أبمرواهلم وأنفسرهم و  علرزم  ملترريت هرزخ اجلهلرة واقارة موقرظ  

بان  يتبي لك الزين صدقوا وعالم الكاذ يتس وموقظ التالزر جلهلة با أذن  هلمت أو ههل استت،اف  زاين ملا  البزان جلهلة
 عتريخ قلة بان  يتبي لك الزين صدقوا وعالم الكاذ يت واالعتباراي مترار ة ومآهلا وااندس 

   
 

 1859صفحة : 
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تلذنوا ال،ريب صرلى   علزره وسررلم يف التخلرق عرن اجلهراف، ألمرا أهررر واملارىن: أن نيرلن املرقم،ي الرزين اسررت،فروا أن ال يسر  
ايعزار: كالاههل، أهم ال يست،فرهم ال،يب صلى   علزه وسلم، وأما الزين ختلفوا مرن املرقم،ي أررد ختلفروا وا يسرتلذنوا يف 

 التخلق، يهنم كانوا على نزة اللحا   جلزر  اد  رواهس 
  يف إ انررررة عهررررر وعرررررل ضرررردخ، ين نيررررلن ام انررررة أن عرتضررررهل التخزررررري  رررري أانررررد أمرررررين واالسررررتتزان صلررررا ايذن، أ 

 متضافينس 
 واالستتزان  يادى ابيفتس أروله بأن لاهدوات يف  ر ار ابيفت احملزوأة، وانزف اجلار مظ بأنت م رف نيائظس   
يف كررزا واسرتلذن  يف عرررل كرزاس وإمنررا  وملرا كران االسررتتزان يسرتلبم نيررزتي متضرافين، كهررا قل،را، اراز أن يرررا : اسرتلذن  

 يزكر غالبا مظ أار االستتزان ايمر الز  يرغا املستلذن امذن أزه فون ضدخ وإن كان ذكر كلزهها صحزحاس 
وملا كان نيلن املقم،ي الرغبة يف اجلهاف كان املزكور مظ استتزان املقم،ي، يف اةية أن لاهردوا فون أن ال لاهردوا، إذ ال  

 ملقم،ي االستتزان يف عررل اجلهراف، أردذا انتفرى أن يسرتلذنوا يف أن لاهردوا ثبر  أهنرم لاهردون فون اسرتتزان، وهرزا يلز  
 من ل ائق  الغة هزخ اةية ال  ا يارج علزها املفسرون وعكلفوا يف إقامة نرم اةيةس 

على أسرار املقم،ي إذ هم املراف  ملتري كهرا عرردم يف  وقلة بو  علزم  ملتريت مارتضة لفائد  الت،بزه على أن   م لظ 
 قوله يف سور  البرر  بهدى للهتري الزين يقم،ون  لغزاتس 

بإمنا يستتزنك الزين ال يقم،ون  ا والزوم اي ر وارات   قلوقم أهم يف ريبهم يررتففونت  اجلهلرة مسرتلنفة اسرتت،اأا  زانزرا  
يسرتلذنوا يف اجلهراف:  بزرران الرزين نيرلهنم االسرتتزان يف هرزا الشرلن، وأهنرم الرزين ال يقم،ررون  نشرل عرن عربئرة املرقم،ي مرن أن

  ا والزوم اة ر يف  صن أمرهم ين انتفام إياهنم ي،فهل راامهم يف ثواا اجلهاف، ألزلك ال يارضون أنفسهم لهس 
ونفرهل ضردخ كانر  صرزغة الرصرر ه،را فالرة  عتبرار  وأأافي بإمنات الرصرس وملا كان الرصر يفزد مفاف  ربين نيثباي نيرهلم 

أاند مفافيها على هكزد قلة بال يستلذنك الزين يقم،ون  ا والزوم اة رت وقد كان  مغ،زة عن اجلهلة املقكد  لوال أن 
 مص،ااس املراف من عردمي علك اجلهلة الت،ويه  فضزلة املقم،ي، أالكالم إص،اا لرصد الت،ويه، والت،ويه من مراماي ا

وانررزف متالرر  بيسررتلذنكت ه،ررا لرهررورخ ممررا قبلرره ممررا يررقذن  رره أاررر االسررتتزان يف قولرره بال يسررتلذنك الررزين يقم،ررون  ا  
والزرروم اة ررر أن لاهرردوات والتررردير: إمنررا يسررتلذنك الررزين ال يقم،ررون يف أن ال لاهرردوا، ولررزلك انررزف متالرر  يسررتلذنك 

 ه،اس 
 م ما ي،اسا إراف  املتكلم البلزغ، وكر على م،واله ي،سذس والسامظ البلزغ يردر لكر كال 
وع ررق بوارات رر  قلرروقمت علررى الصررلة وهررهل بال يقم،ررون  ا والزرروم اة رررت يررد  علررى أن املررراف  الرعزرراا االرعزرراا يف  

يفو م ما حيصر   هور أمر ال،يب صلى   علزه وسلم أ،ار ذلك االرعزاا كانوا ذو  واهي ماه أل هروا امسالم لتال
للهسلهي من الاب وال،فظ، على عردير  هور أمر امسالم، وأ  ،وا الكفر انفا ا على في،هم الفاسد وعلرى صرلتهم أبهرر 
ملتهم، كها قا    عاا( أرزهم بالرزين يرت صرون  كرم أردن كران لكرم أرت  مرن   قرالوا أا نكرن ماكرم وإن كران للكراأرين 

 زكم ومن،اكم من املقم،يتس نصزا قالوا أا نستحوذ عل
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ولار أعرم ارعزاقم كان يف عاقبة غبو  عبول يهنم لكفرهم ما كانوا يردرون أن املسلهي يغلبون الروم، هزا هو الواره يف  
 عفسري قوله بوارات   قلوقمت كها  ذن  ه قوله بأهم يف ريبهم يرتففونتس 

ة على جتدف نفهل إيراهنم، ويف بوارات ر  قلروقمت  صرزغة املاضرهل للداللرة واهلم يف قوله بال يقم،ونت  صزغة املضارع للدالل 
على قدم ذلك االرعزاا ورسو ه ألزلك كان أثرخ استهرار انتفام إياهنم، وملا كان االرعزاا مالزما النتفام اميران كران يف 

    وعراتا قلوقمس الكالم نيبه االانتبال إذ يصري مب،بلة أن يرا : الزين ا يقم،وا وال يقم،ون وارات
   
 

 1860صفحة : 
 
وأرررع قولرره بأهررم يف ريرربهم يرررتففونت علررى بوارات رر  قلرروقمت عفريررظ املسرربا علررى السرربا: ين االرعزرراا هررو الشررك يف   

 ايمر  سبا الرتفف يف  صزله، ألرتففهم ا يصارانوا ال،يب صلى   علزه وسلم  لاصزان الست،فارخ، وا يتتلوا لره أسرلكوا
مسلكا يصل  ل،مرين، وهو مسلك االستتزان يف الراوف، أاالستتزان مسبا على الرتفف، والرتفف مسبا على االرعزراا 
وقد ف  هزا على أن املرصوف من صلة املوصو  يف قوله بالزين ال يقم،ون  ا والزروم اة ررتس هرو قولره بوارات ر  قلروقم 

 ار االستتزان أزهمس أهم يف ريبهم يرتففونتس ينه امل،تذ الحنص
وبيف ريبهمت  رف مسترر،  رب عن ضرهري اجلهاعرة، والررأزرة جمازيرة مفزرد  إاناصرة الريرا قرم، أ  متك،ره مرن نفوسرهم،  

 ولزس قوله بيف ريبهمت متالرا ابيرتففونتس 
ا  املانيهل والرااظس والرتفف انرزرته ذهاا وراوع متكرر إ(  ر وااند، وهو ه،ا متتزر وا  املتحري  ي الفار وعدمه حب 

 وقريا م،ه قوهلم: يردم راال ويق ر أ رىس 
واملاىن: أهنرم ا يابمروا علرى ا رروج إ( الغربوس ويف هرزخ اةيرة عصرري  لله،راأري أبهنرم كراأرون، وأن   أصلرظ رسروله علزره  

 الصال  والسالم واملقم،ي على كفرهم، ين أمر استتزاهنم يف التخلق قد عرأه ال،ا س 
بولو أرافوا ا روج يعدوا له عد  ولكن كرخ   انبااثهم أتب هم وقزرر اقاردوا مرظ الراعردينت ع رق علرى قلرة بأهرم يف  

ريبهم يرتففونت ين ماىن املا وف علزها: أهنم ا يريدوا ا روج إ( الغبو، وهزا استدال  على عدم إراف رم ا رروج إذ لرو 
ا لرربعههم أهنررم  زررلوا للغرربو ق عرضرر  هلررم ايعررزار أاسررتلذنوا يف الرارروف ين عرردم أرافوخ يعرردوا لرره عدعررهس وهررزا عكررزي

 إعدافهم الاد  لل هاف ف  على انتفام إراف م ا روج إ( الغبوس 
 وبالاد ت  ضم الاي: ما حيتاج إلزه من اينيزام، كالسالح للهحارا، والباف للهساأر، مشترة من امعداف وهو التهزتةس  
 عردم  نفاس  وا روج 
واالسررتدرال يف قولرره بولكررن كرررخ   انبارراثهمت اسررتدرال علررى مررا ف  علزرره نيرررط بلرروت مررن أرررض إراف ررم ا ررروج هكزررد   

االنتفررام وقوعرره نيثبرراي ضرردخ، وعرررب عررن ضررد ا ررروج  تتبررزط   إ هررم ينرره يف السرربا امهلررهل ضررد ا ررروج أارررب  رره عررن 
 اد بلوت استاها  ماروف يف كالمهم كرو  أيب  ن سلهى الضيب:          مسببه، واستاها  االستدرال كزلك  
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 ألو صار ذو اناأر قبلها                      ل اري ولك،ه ا ي ر وقو  الغ هر الضيب:            
الشررط يف  أ ال  لو غري اوهام أصا ركرم                      عتب  ولكن ما على املوي ماترا إال أن اسرتدرال ضرد  

اةية كان  زكر ما يساو  الضد: وهو عتبزط   إ هم، عوأريا لفائد  االستدرال  بزان سبا ايمرر املسرتدرل، واارر هرزا 
السبا مفرعا على علته: وههل أن   كرخ انبااثهم، أصزغ االستدرال  زكر علته اهتهاما قا، وع،بزها على أن عدم إراف م 

  إ هم، وع،اية  ملسلهي أ ام الكالم  ،سذ  ديظ وانصر التلكزد مظ أوائد زائد س ا روج كان انرماب من  
 وكراهة   انبااثهم مفسر  يف اةية  ادها  روله بلو  راوا أزكم ما زافوكم إال  باالتس  
 واالنبااث م اوع  اته إذا أرسلهس  
 لكسر وضاق الابية على الغبوس والتتبزط إزالة الابمس وعتبزط   إ هم: أن  ل  أزهم ا 
 بوالراوفت مستاهر يف عرل الغبو عشبزها للرتل  جللو س  
 وبالرو ت الز  يف بوقزر اقادوات قو  أمر التكوين: أ  كون أزهم الراوف عن الغبوس  
من صبزان ونسرام   وز ف  قوله بمظ الراعدينت مزمة هلم: ين الراعدين هم الزين نيلهنم الراوف عن الغبو، وهم الضافام 

 كالاههل والبم س 
بلو  راوا أزكم ما زافوكم إال  باال ويوضاوا  اللكم يبغونكم الفت،ة وأزكم مساعون هلم و  علزم  لرامليت استت،اف  

إضررار   زاين جلهلة بكرخ   انبااثهم أترب همت لبزران اوكهرة مرن كراهزرة   انباراثهم، وهرهل إراف    سرالمة املسرلهي مرن
واوف هقالم  ز،هم، يهنم كانوا يضهرون املكر للهلهي أزخراون مرغهي، وال أائد  يف ازر يغبو  دون اعتراف أنه على 

 او ، وعادية أار با روجت  فهل نيائاة يف ا روج مظ اجلزرس 
 والب ف  التوأريس  
   
 

 1861صفحة : 
 
ا زافوكم قرو  أو نيرزتا ممرا عفزرد ز فعره يف الغربو نصررا علرى الاردو، ق وانزف مفاو  بزافوكمت لداللة ا روج علزه، أ  م  

استت  من املفاو  احملزوف ا با  على صريرة التهكم  تلكزد الشهلم مبا يشبه ضدخ أدن ا با  يف اورا  اض من عردم 
اورا، وأنه لا اسرتت،اؤخ مرن  الب ف  يف قو  اجلزر،  ر هو أنيد عدما للب ف ، ولك،ه افعى أنه من نوع الب ف  يف أوائد

 ذلك ال،فهل، على صريرة التهكمس 
 وا با  الفساف، وعفكك الشهلم امللتحم امللتتم، ألصل  ه،ا على اض راا اجلزر وا تال  نرامهس  
وانرزرررة بأوضرراوات أسرررعوا سررري الركررااس يرررا : وضررظ الباررري وضرراا، إذا أسرررع ويرررا : أوضررا   اررري ، أ  سررريعه سررريا  

وهزا الفار رتو  سري ام ر ألزلك ي،ب  أار أوضرظ م،بلرة الراصرر ين مفاولره مالروم مرن مراف  أالرهس وهرو ه،را  سريااس
متتزرر والررة امل،رراأري انرري يبرزلون اهرردهم ميررراع التخرراذ  وا روف  رري راررا  اجلررزر، وإلررام اي بررار الكاذ ررة عررن قررو  
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و إيصا  جتار  لسو ، وقريا من هزا التهتزر قوله عاا( بأ اسروا الادو، حبا  من لهد  اريخ  لسري م الغ  رب مهم أ
 ال  الد رت وقوله بوعرى كترريا مر،هم يسرارعون يف امق والاردوانتس وأصرله قروهلم: يسراى لكرزا، إال أنره ملرا نيراع إصرال  

ري ه،ا ذكر اميضراع الساهل يف اور  على الشهلم  فز  مالانرة متتزر اوالة ع،د إصالقه لكتر  االستاها  ألزلك ا ت
 لاب  هزا املاىن، وملا أزه من الصالانزة لتفكزك اهلزتة أبن يشبه الفاع،ون  لركا، ووسائر الفت،ة  لرواانرس 

 ويف ذكر ب اللكمت ما يصل  لتشبزه استررائهم اجلهاعاي وايأراف  تغلغر الرواانر يف  ال  ال ر  والشاااس  
 راة  ي نيزتي واستاري ه،ا ملاىن  ز،كم عشبزها جلهاعاي اجلزر  يابام املتفرقةس وا ال  قظ  لر  لتحريكس وهو الف 
وكتا كلهة بوال أوضاوات يف املصحق أبلق  اد  ب  أوضاوا ال  يف الالم ألق حبزرث وقرظ  ارد الرالم ألفران ألنيربه    

ال يرظ التبا  يف ألفا  اةيةس قرا  الباراج: وإمنرا الالم ألق ال ال،اأزة لفار بأوضاوات وال ي،    يلق التانزة يف الررام  أ
وقاوا يف ذلك ين الفتحة يف الاربانزة وكتري من ايلس،ة عكتا ألفاس وعباره البرشرر ، وقرا  ا رن ع زرة:  حيتهرر أن مت رر 

زيا الرسم انركة الالم أتحدث ألق  ي الالم واهلهب  ال  من أوضظ، وقزر: ذلك  شونة ه ام ايولي  ، يا  لادم  
ع،د ايقدمي من الاراس قا  البرشرر : ومترر ذلرك كتبروا يذحب،ره  يف سرور  ال،هرر  قلر : وكتبروا يعز ،ره  رالم ألرق ال 
غري وههل  لص  كلهة  أو يذحب،ه  ، وال يف حنوبوإذا الختزول  لزالت أال أراهم كتبوا ألفا  اد الالم ألق أزها كتبوهرا أزره 

 فوا الت،بزه على أن اهلهب  مفتوانة وعلى أهنا  ب  ق ظس إال املرصد، ولالهم أرا
وقلة بيبغونكم الفت،ةت يف موضرظ اورا  مرن ضرهري بولرو أرافوا ا رروجت الاائرد علرى الرزين ال يقم،رون  ا يف قولره عارا(  

 بإمنا يستلذنك الزين ال يقم،ون  ا والزوم اة رت املراف قم امل،اأرون كها عردمس 
تادى إ( مفاو  وااند ينه مباىن صلا، وعردم يف قوله عاا( بأأغري فين   عبغونت يف سور     عهرانس وعد  و غى ي 

بيبغونكمت إ( ضهري املخاصبي ه،ا على صريرة نبع ا اأض، وأصله يبغون لكم الفت،ةس وهو استاها  نيرائظ يف أارر  غرى 
 مباىن صلاس 

 وعردم  يف قوله بوانسبوا أن ال عكون أت،ةت يف سور  املائد س  والفت،ة ا تال  ايمور وأساف الرأ ، 
وقولررره بوأرررزكم مسرررراعون هلرررمت أ  يف قاعررررة املسرررلهي أ  مررررن  ررري املسرررلهي بمسرررراعون هلرررمت أز رررروز أن يكرررون هررررقالم  

 س السهاعون مسلهي يصدقون ما يسهاونه من امل،اأريس ولوز ان يكون السهاعون م،اأري مبتوثي  ي املسلهي
وهزخ اجلهلة اعرتاض للت،بزه على أن  غزهم الفت،ة أنيد   را على املسلهي ين يف املسلهي أريرا ع، لهل علرزهم انرزلهم،  

وهررقالم هررم سررزج املسررلهي الررزين يا بررون مررن أ بررارهم ويتررلثرون وال يبلغررون إ( متززررب التهويهرراي واملكائررد عررن الصررد  
 واو س 

   
 

 1862صفحة : 
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عونت  صررزغة املبالغررة للداللررة علررى أن اسررتهاعهم اتم وهررو االسررتهاع الررز  يرارنرره اعتررراف مررا يسررهظ كرولرره واررام بمسررا  
بمسراعون للكرزا مسرراعون لرروم   رررينت وعرن اوسررن، وجماهرد، وا رن زيررد: ماىنبمسراعون هلررمت، أ  اواسرزس يسررتهاون 

م من يربر م،هم قوهلم وي زاهم، قا  ال،حا  ايغلا اي بار وي،رلوهنا إلزهم، وقا  قتاف  وقهور املفسرين: ما،اخ: وأزك
 أن ماىن مساع يسهظ الكالم ومتله بمساعون للكزاتس وأما من يربر ما يسهاه أال يكاف يرا  أزه إال سامظ متر قائرس 

 واهلم حبرف بيفت من قوله بوأزكم مسراعون هلرمت الردا  علرى الررأزرة فون انررف بمرنت ألرم يررر ومر،كم مسراعون هلرم أو 
ومرر،هم مسرراعون، لررتال يترروهم ختصررزو السررهاعي ةهاعررة مررن أانررد الفررريري فون اة ررر ين املرصرروف أن السررهاعي هلررم 
أريررران أريرر  مررن املررقم،ي وأريرر  مررن امل،رراأري أنفسررهم مبتوثررون  رري املررقم،ي ملرررام ايراازررق والفت،ررة وهررم ايكتررر أكرران 

 ظ وين ذلك هو املالئم حملهلهل لفظ بمساعونت أرد انصل   ه أائداتنس ااتالا انرف بيفت إيفام حب  هزا املاز البدي
وقلرة بو  علررزم  لرررامليت عرزيزر قصررد م،رره إعرالم املسررلهي أبن   يالررم أانروا  امل،رراأري الررراملي لزكونروا مرر،هم علررى  

 رلمس انزر، ولزتومسوا أزهم ما ومسهم الرر ن  ه، ولزالهوا أن االستهاع هلم هو ضرا من ال
 والرلم ه،ا الكفر والشرل بإن الشرل لرلم عرزمتس  
بلرد ا تغروا الفت،رة مرن قبرر وقلبروا لرك ايمرور انر  ارام اور  و هرر أمرر   وهرم كرارهونت اجلهلرة عالزرر لرولره  يبغرونكم  

عبرد    ررن أيب ا ررن الفت،رة يهنررا فلزررر أبن ذلرك فيرردن هلررم مرن قبررر، إذ ا تغرروا الفت،رة للهسررلهي وذلررك يروم أانررد إذ ا ررب  
سلو  ومن ماه من امل،اأري  ارد أن وصرلوا إ( أانرد، وكرانوا ثلرث اجلرزر قصردوا إلررام ا روف يف نفرو  املسرلهي انري 
يرون ا با   اض ازشهم وقا  ا ن اريذ: الرزين ا تغروا الفت،رة اث،را عشرر رارال مرن امل،راأري، وقفروا علرى ث،زرة الروفاع لزلرة 

  صلى   علزه وسلمس الاربة لزفتكوا  ل،يب
وقلبوا  تشديد الالم مضاعق قلا املخفق، واملضاعفة للداللة على قو  الفارس أز روز أن يكرون مرن قلرا الشرهلم إذا   

همر  ص،ه و اهرخ لز لظ على فقائ  صفاعه أتكون املبالغة راااة إ( الكم أ  كترر  الترلزرا، أ  عررففوا  رامهرم وأعلهروا 
 ضرار ال،يب صلى   علزه وسلم واملسلهيس املكائد واوزر ل 

ولرروز أن يكررون بقلبرروات مررن قلررا مباررىن أررتر وحبررث، اسررتاري الترلزررا للبحررث والتفتررزر ملشرراقة التفتررزر للترلزررا يف  
اماناصة حبا  الشهلم كروله عاا(بألصب  يرلا كفزهت أزكرون املارىن، أهنرم حبتروا وجتسسروا لالصرالع علرى نيرلن املسرلهي 

 ار الادو  هس وإ ب
والررالم يف قولرره بلرركت علررى هررزين الررواهي الم الالررة، أ  يالررك وهررو جمهررر يبز،رره قولرره بلرررد ا تغرروا الفت،ررة مررن قبرررتس  

 أاملاىن اعباوا أت،ة عرهر م،ك، أ  يف أانوالك ويف أانوا  املسلهيس 
دى مرا كران  فزرا، كرروهلم: قلرا لره  هرر ولوز أن يكون بقلبوات مبالغة يف قلا ايمر إذا أ فرى مرا كران  راهرا م،ره وأ ر 

 اانس وعاديته  لالم يف قوله بلكت  اهر س 
 وبايمورت قظ أمر، وهو اسم مبهم متر نيهلم كها يف قو  املوصلهل:           
 ولكن مرافير اري وأمور وايلق والالم أزه لل ،س، أ  أمورا عارأون  اضها وال عارأون  اضاس   
 بهم ايمورس وبان ت غاية لترلز 
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 وجمهلم او  انصوله واستررارخ واملراف  زلك زوا  ضاق املسلهي وانكشاف أمر امل،اأريس  
 واملراف  رهور أمر   نصر املسلهنب  فت  مكة وف و  ال،ا  يف الدين أأواااس وذلك يكرهه امل،اأرونس  
 الرهور والغلبة وال،صرس  
ر أمر   علهوا أن أت،تهم ال عضر املسلهي، ألزلك ا يروا أائد  يف ا روج ماهم وأمر   في،ه، أ  ألها اام او  و ه 

 إ( غبو  عبول أاعتزروا عن ا روج من أو  ايمرس 
 بوم،هم من يرو  ائزن ي وال عفت  أال يف الفت،ة سر وا وإن اه،م حملز ة  لكاأرينت   
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ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم يف التخلررق عررن عبررول وا يبرردوا عررزرا يرر،اهم مررن الغرربو،  نبلرر  يف  اررض امل،رراأرنب اسررتلذنوا  

ولكرر،هم صرررانوا أبن ا ررروج إ( الغرربو يفترر،هم حملبررة أمررواهلم وأهلررزهم، أفضرر    أمرررهم أبهنررم م،رراأرون: ين ضررهري اجلهررظ 
م،هم: ائزن ل،ا يب قاعدون أذنر  ل،را أم ا هذن  اارور عائد إ( بالزين ال يقم،ون  ا والزوم اة رت، وقزر: قا  قاعة

أدذن ل،ا لتال نرظ يف املاصزةس وهزا من أكرب الوقاانة ين امذن يف هزخ اوالة كال إذن، ولالهرم قرالوا ذلرك لاهلهرم  رأر  
م أردين إذا رأير  ال،يب صلى   علزه وسلم وقزر: إن اجلد  رن قرزس قرا :   رسرو    لررد علرم ال،را  أين مسرتهرت  ل،سرا

 نسام    ايصفر اأتت،  قن ألذن ي يف التخلق وال عفت  وأب أعز،ك مباي، ألذن هلمس ولار كر ذلك كانس 
وامعزان أبفا  االستفتاح يف قلة بأال يف الفت،ة سرر وات للت،بزره علرى مرا  اردها مرن ع زرا انراهلم إذ عراملهم    ،ررزض  

أوقاوا يف الفت،ةس أرالتاريق يف الفت،رة لرزس عاريرق الاهرد إذ ال ماهروف ه،را، ولك،ره عاريرق  مرصوفهم أهم اانرتزوا عن أت،ة
اجلرر،س املررقذن  كهررا  املارررف يف ا،سرره، أ  يف الفت،ررة الارزهررة سررر وا، أررل  وارره أرررض يف املررراف مررن الفت،ررة انرري قررا  

ن أهرو واقرظ يف أعررم الفت،رة  لشررل وال،فرا ، قائلهم بوال عفت ت كان ما وقظ أزره أنيرد ممرا عفصرى م،ره، أردن أراف أت،رة الردي
وإن أراف أت،ة سوم السهاة  لتخلق أرد وقظ يف أعرم  أتضاح أمر نفاقهم، وإن أراف أت،ة ال،كد  فرا  ايهر واملرا  أررد 

 وقظ يف أعرم نكد  كونه ملاوب مبغوضا لل،ا س وعردم  زان بالفت،ةت قريباس 
أ ل  على واه االستاار : نيبه ذلك الكون  لسروط يف عدم التهزق لره ويف املفاارل  والسروط مستاهر جمازا يف الكون  

 عتبرار أهنرم انصرلوا يف الفت،رة يف انررا  أمر،هم مرن الوقروع أزهررا، أهرم كالسراقط يف هرو  علرى انرري  رن أنره مراد يف صريرر  
 سهر ومن كالم الارا  على ا بري سر    س 

  ه ينه املرصوف من اجلهلةس وعردمي اارور على عامله، لالهتهام  
 وهزخ اجلهلة عسري مسرى املترس  
وقلررة بوإن اهرر،م حملز ررة  لكرراأرينت مارتضررة والررواو اعرتاضررزة، أ  وقارروا يف الفت،ررة املفضررزة إ( الكفرررس والكفررر يسررتح   

 اه،مس 
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 لكاأرين: قزظ الكاأرين أزشهر وإاناصة اه،م مراف م،ها عدم إأال م م،ها، أاماناصة ك،اية عن عدم امأاليس واملراف  
 املتحدث ع،هم لتبوي كفرهم  روله بإمنا يستلذنك الزين ال يقم،ون  ا والزوم اة رتس 

ووارره الارردو  عررن امعزرران  ضررهريهم إ( امعزرران  السررم الررراهر يف قولرره بحملز ررة  لكرراأرينت إثبرراي إاناصررة اهرر،م قررم   
 سم الكلهل لباض ابئزاعه أنيهر أنواع االستدال س   ري  نيبزه  الستدال ، ين  و  اال

بأن عصبك انس،ة عسقهم وإن عصبك مصزبة يرولوا قد أ زب أمرب من قبر ويتولوا وهم أرانونت عت،ب  هرزخ اجلهلرة م،بلرة  
 ري اجلهلتري البزان جلهلة بإمنا يستلذنك الزين ال يقم،ون  ا والزوم اة ر وارات   قلروقم أهرم يف ريربهم يررتففونت، ومرا 

اسررتدال  علرررى كررزقم يف مرررا اعتررزروا  ررره وأ هرررروا االسررتتزان يالررره، و رري ه،رررا أن عررررففهم هررو أهنرررم كشررون  هرررور أمرررر 
 املسلهي، ألزلك ال يصارانوهنم  معراض ويوفون  زبة املقم،ي، ألزلك ال حيبون ا روج ماهمس 

 راف قا ه،ا ال،صر والغ،زهةس واوس،ة: اوافثة ال   سن ملن انل   ه واعرتعهس وامل 
واملصررزبة مشررترة مررن أصرراا مباررىن انررر وب  وصررافف، و صرر  املصررزبة يف اللغررة  وافثررة الرر  عارررت  امنسرران أتسررومخ  

و بنرره، ولررزلك عرررب ع،هررا  لسررزتة يف قولرره عاررا(، يف سررور     عهررران: بإن متسسرركم انسرر،ة عسررقهم وإن عصرربكم سررزتة 
اهلبيررة يف املوضررراي، وقرررد عرررردم ذلررك يف قولررره عارررا( بق  ررردل،ا مكرران السرررزتة اوسررر،ةت يف سرررور   يفرانرروا قررراتس واملرررراف قرررا

 ايعرافس 
وقوهلم بقد أ زب أمرب من قبرت ا تهاج م،هم مبصافأة أعهاهلم ما أزه سالمتهم أزبعهرون أن يرررتهم وانربمهم قرد صرافأا  

 احملب، إذ اانتاصوا له قبر الوقوع يف الضرس 
 انرزرته الت،او ، وهو ه،ا مستاار لالستاداف والتاليفس واي ز  
 وايمر اوا  املهم صاانبه، أ : قد استادفب ملا يهه،ا ألم نرظ يف املصزبةس  
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والترروي انرزرترره الرارروع، وعررردم يف قولرره عاررا( بوإذا عررو( سرراى يف ايرضت يف سررور  البرررر س وهررو ه،ررا متتزررر ورراهلم يف   
صهم من املصزبة، ال  قد كان   رر قرم لرو  راروا مرظ املسرلهي، حبرا  مرن أنيررأوا علرى   رر ق سرلهوا م،ره ورااروا ختل

 أاراني مسرورين  سالمتهم ونيصا ة أعدائهمس 
رت بقر لن يصزب،ا إال ما كتا   ل،ا هو موالب وعلى   ألزتوكر املقم،ونت علري اواا لرروهلم بقرد أ رزب أمررب مرن قبر 

امل،يب عن أرانهم مبا ي،ا  املسلهي من مصزبة نيثبراي عردم اكررتاث املسرلهي  ملصرزبة وانتفرام انربهنم علزهرا يهنرم يالهرون 
أن ما أصاقم ما كان إال  تردير   ملصلحة املسلهي يف ذلك، أهو نفظ  ض كها عد  علزه عادية أار بكترات  لرالم 

هزا اجلواا هرو أن الاردو يفررح مبصراا عردوخ ينره ي،كرد عردوخ وحيبنره، أردذا علهروا  املقذنة أبنه كتا ذلك ل،فاهم وموقظ
 أن ال،يب ال حيبن ملا أصا ه زا  أرانهمس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وأزه عالزم للهسلهي التخل  قزا ا ل : وهو أن ال حيبنوا ملا يصزبهم لتال يه،و وعزها قو م، كها قا  عاا( بوال  ،روا  
ك،رتم مرقم،ي إن يسسركم قررح أررد مرس الرروم قررح متلرهتس وأن يرضروا مبرا قردر   هلرم ويراروا   وال  بنوا وأنرتم ايعلرون إن

 رضهل رقم يهنم واثرون أبن   يريد نصر في،هس 
وقلرة بهرو مروالبت يف موضرظ اورا  مررن اسرم اجلاللرة، أو مارتضرة أ  ال يصرزب،ا إال مررا قردرخ   ل،را، ول،را الرارام أبنرره ال  

 ال ما أزه  ريب الااار أو اةار، ين املو( ال يرضى ملوالخ ا ب س يكتا ل،ا إ
وقلة بوعلى   ألزتوكر املقم،يت لوز أن عكون ما وأة على قلة بقرت أههل من كالم   عاا(  رربا يف مارىن ايمرر،  

 س أ  قر ذلك وال عتوكلوا إال على   فون نصر  هقالم، أ  اعتهدوا على أضله علزكم
ولرروز أن عكررون ما وأررة علررى قلررة بلررن يصررزب،ات أ  قررر ذلررك هلررم، وقررر هلررم إن املررقم،ي ال يتوكلررون إال علررى  ، أ   

يقم،ون أبنه مقيدهم، ولزس هيزدهم نيعانتكم، وعفصزر هزا امقا  يف اجلهلة ال   ادهاس والفام الدا لة على بألزتوكرر 
 زه اقتضاخ عردمي املاهو ، أ  على   ألزتوكر املقم،ونس املقم،ونت أام عد  على  زوف مفرع عل

بقررر هررر عر صررون  ،ررا إال إانرردى اوسرر،زي وحنررن نرررت و  كررم أن يصررزبكم    اررزاا مررن ع،رردخ أو أبيرردي،ا أرت صرروا إب  
اةيررة، ولررزلك ا ماكرم مرت صررونت  عت،ررب  هررزخ اجلهلررة م،بلررة البزران ملررا عضرره،ته قلررة بقررر لررن يصرزب،ا إال مررا كتررا   ل،ررات 

 عا ق علزها، واملبي هو إقا  بما كتا   ل،ا هو موالبت كها عردمس 
واملاررىن ال ع،تررررون مررن انال،ررا إال انسرر،ة عاالررة أو انسرر،ة  الررة ألمررا حنررن أ،،ترررر مررن انررالكم أن ياررز كم   يف اة ررر   

دنزا: كرراجلوع وا رروف، أو  اررزاا أبيرردي،ا وهررو  اررزاا ال،ررار، أو يف الرردنزا  اررزاا علررى غررري أيرردي،ا مررن عررزاا   يف الرر
عزاا الرتر، إذا أذن   حبر كم، كها يف قوله بلتن ا ي،ته امل،اأرون والزين يف قلوقم مرض واملرافرون يف املدي،رة ل،غري،رك 

 قمت اةيةس 
يهنرم يرت صرون  ملسررلهي أن  واالسرتفهام مسرتاهر يف ال،فرهل  رري،رة االسرتت،امس ومارىن الكرالم عرو زخ هلرم وخت ترة لرت صرهم 

 يرتلوا، ويغفلون عن اانتها  ان ي،صروا أكان املاىن: ال عرت صون  ،ا إال أن نرتر أو نغلا وذلك إاندى اوس،يس 
والررت و انترررار انصررو  نيررهلم مرغرروا انصرروله، وأكتررر اسرتاهالهس أن يكررون انترررار انصررو  نيررهلم لغررري امل،ترررر   كسررر  

الرررت و  لبرام ين املررت و ي،ترررر نيرزتا مصراانبا ة ررر هرو الرز  يالرره االنتررارس وأمررا  الررام  ولرزلك كتررري عاديرة أارر
قوله بوامل لراي يرت صن أبنفسهن ثالثة قرومت أرد نبل  بأنفسهنت م،بلة املغاير للهبالغة يف واوا الرت و، ولزلك قا  

م ذلك ه،الك، وأما قوله بللزين يقلون من يف الكشاف  يف ذكر اينفس  ززذ هلن على الرت و وز ف   اث  س وقد عرد
 نسائهم عر و أر اة أنيهرت أهو على أصر االستاها  ينه عر و أبزوااهمس 

وقلة بوحنن نرت و  كمت ما وأة على قلة االستفهام ع ق ا رب على امنشام:  ر على  رب يف صور  امنشام، أههل  
 ىن: واوف البون  ي الفريري يف عاقبة اورا يف اناي الغلبة واهلبيةس من مرو  الرو  ولزس أزها ماىن االستفهامس واملا
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واال  قلة بوحنن نرت وت امسزة ألم يرر ونرت و  كم خالف اجلهلرة املا روف علزهرا: مأراف  عرويرة الررت و، وك،ايرة   

 املرت و أتفزد قو  انصوله وهو املكىن ع،هس عن عروية انصو  املرت و ين عروية الرت و عفزد قو  الراام يف انصو  
وعفرع على قلة بهر عر صون  ،ات قلة بأرت صروا إب ماكرم مرت صرونت ينره إذا كران عرر و كرر مرن الفرريري مسرفرا عرن  

 إاندى اوالتي املزكورعي كان أري  املقم،ي أرضى الفريري  ملرت صي ين أزهها نفاه وضر عدوخس 
 بعر صوات للتحضزض اااز  املفزد قلة االكرتاث  رت صهم كرو  صريق  ن متزم الا،رب :           وايمر يف قوله 
أتومسرروين إنر،رررهل أنرررا ذالركرررم                      نيرراكهل سررالانهل يف اورروافث مالررم وقلررة بإب ماكررم مرت صررونت  ديررد   

 ل  هزخ اجلهلة عن ال  قبلها يهنا كالالة للحضس للهخاصبي واملازة ه،ا: مازة يف الرت و، أو يف زمانه، وأص
بقرر أنفرروا صوعرا أو كرهرا لرن يتربرر مر،كم إنكرم ك،رتم قومرا أاسرريت ا تردام كرالم هرو ارواا عرن قرو   ارض املسرتلذني  

 م،هم يف التخلق  وأب أعز،ك مباي  س رو  أن قائر ذلك هو اجلرد  رن قرزس، أانرد  ر  سرلهة، الرز  نرب  أزره قولره عارا(
بومر،هم مرن يرررو  ائرزن ي وال عفترر ت كهرا عررردم، وكران م،اأررراس وكرلهنم قرالوا ذلررك مرظ نيررد  نيرحهم يهنررم  ،روا أن ذلررك 

 يرضهل ال،يب صلى   علزه وسلم عن قاوفهم عن اجلهافس 
لره بصوعرات وقوله بصوعا أو كرهات أ  مبا  عبزلونه عوضا عن الغربو، أو مبرا  ع،فرونره صوعرا مرظ  ررواكم إ( الغربو، أرو  

إفمررراج لتاهرررزم أانررروا  امنفرررا  يف عررردم الربرررو  أررردهنم ال ي،فررررون إال كرهرررا لرولررره عارررا(  ارررد هرررزا بوال ي،فررررون إال وهرررم  
 كارهونتس 

وايمرر يف بأنفررروات للتسروية أ : أنفررروا أو ال ع،فرروا، كهررا فلرر  علزره بأوت يف قولرره بصوعرا أو كرهررات وهرو يف ماررىن ا رررب  
أن يرا : لن يتربر م،كم إن أنفرتم صوعا أو أنفرتم كرها، أال عرى أنه قد لهلم  اد أمتاله الشررط يف  الشرصهل ينه يف قو 

 ما،اخ كروله عاا( باستغفر هلم أو ال عستغفر هلم إن عستغفر هلم سباي مر  ألن يغفر   هلمتس 
تصررا بصوعررا أو كرهررات علررى ال،زا ررة عررن املفاررو  والكرررخ أنيررد املرربام، و ز،رره و رري ال رروع مراعررا عالررم إراف ررا  يو(، وان 

امل ل   تردير: إنفا  صوع أو إنفا  كرخس وبئا أاعر يتربر: هوبم،كمت أ  ال يتربر م،كم نيهلم ولرزس املرردر امنفرا  
 املل وذ من بأنفروات  ر املرصوف الاهومس 

ار  أزهرا بإنت املفزرد  ملارىن أرام التالزرر، ين وقلة بإنكم ك،تم قوما أاسرريت يف موضرظ الالرة ل،فرهل التربرر، ولرزلك وق  
الكاأر ال يتربر من عهر الربس واملراف  لفاسرري: الكراأرون، ولرزلك أعررا  رولره بومرا مر،اهم أن عربرر مر،هم نفررا م إال 

أكررانوا  أهنررم كفررروا  ا و رسررولهتس وإمنررا ا تررري وصررق الفاسررري فون الكرراأرين يهنررم يرهرررون امسررالم ويب ،ررون الكفررر، 
كاملائلي عن امسالم إ( الكفرس واملرصوف من هزا هيزسهم من االنتفاع مبا  رزلوخ مرن أمرواهلم، ألالهرم كرانوا حيسربون أن 
امنفا  يف الغبو ي،فاهم على عردير صرد  فعرو  الرسرو  صرلى   علزره وسرلم، وهرزا مرن نيركهم يف أمرر الردين، أتو روا 

 لدوهنا ع،د اوشر على أرض  هور صد  الرسو س ويبرون على في،هم أال يتارضرون أهنم ياهلون أعهاال ع،فظ املسلهي
للههالك يف الغبو وال للهشا ، وهزا من سروم نررر أهرر الضراللة كهرا انكرى   عارا( عرن  اضرهم بأأرأير  الرزين كفرر 
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يف اوزرا  إذا صرد  إ برار الرسرو    ع،ا وقرا  يوعري مراال وولردات إذ انسرا أنره حيشرر يروم البارث حبالتره الر  كران أزهرا 
  لباثس 

 بوما م،اهم أن عربر م،هم نفرتهم إال كفروا  ا و رسوله وال أيعون الصلو  إال وهم كسا( وال ي،فرون إال وهم كارهونت   
 

 1866صفحة : 
 
كر سببي   ررين مرا ناري ع ق على قلة بإنكم ك،تم قوما أاسريت ين هزا  زان للتالزر لادم قبو  نفرا م  ب ف  ذ   

مررن قبررو  أعهرراهلم  ررا مررن  بر الكفررر والفسررو س و ررا: أهنررم ال أيعررون الصررال  إال وهررم كسررا(، وأهنررم ال ي،فرررون إال وهررم  
كارهونس والكفر وإن كان واندخ كاأزا يف عدم الربو ، إال أن ذكر هزين السببي إنيار  إ( متكرن الكفرر مرن قلروقم وإ( 

الرردا  علررى اجلررنب والرررتففس أررزكر الكفررر  زرران لررزكر الفسررو ، وذكررر التكاسررر عررن الصررال  م هررار أهنررم مررزمتهم  ل،فررا  
متهاونون أبعرم عباف  أكزق يكون إنفاقهم عن إ ال  ورغبرةس وذكرر الكراهزرة يف امنفرا  م هرار عردم ام رال  يف 

 هزخ ا صلة املتحدث ع،هاس 
 ،ا  التحتزة ين قظ غري املقنث اورزرهل لوز أزه التزكري وضدخس وقرأ  ب  والكسائهل: أن يربر م،هم  ملت 
بأال عا بك أموهلم وال أوالفهم إمنا يريد   لزازقم قرا يف اوزرا  الردنزا وعبهر  أنفسرهم وهرم كراأرونت عفريرظ علرى مزمرة  

مرا يررون  ارض هرقالم امل،راأري أزره مرن  اناهلم يف أمواهلم، وأن وأر  أمواهلم ال عواا هلم صهلنز،ة  ال، نيعالم املسلهي أن
متاع اوزا  الدنزا ال ي،بغهل أن يكون  ر إع اا املقم،ي، وأن حيسبوا امل،اأري قد بلروا نيرزتا مرن اورظ الااارر  بزران أن 

 ذلك سبا يف عزاقم يف الدنزاس 
 أا  اا لل،يب صلى   علزه وسلم، واملراف عالزم ايمةس  
أن   كشررق سرررا مررن أسرررار نفررو  امل،رراأري أبنرره  لرر  يف نفوسررهم نيررحا وانرصررا علررى املررا  وأت،ررة وماررىن هررزخ اةيررة:  

 ترروأريخ وامنيررفا  مررن ضررزاعه، أ الهررم  سرربا ذلررك يف ع،ررام وعررزاا مررن ارررام أمررواهلم، أهررم يف كبررد مررن قاهرراس ويف 
أررد أراف   عارزيبهم يف الردنزا مبرا الشرلن  وف علزها من ال،رصان، ويف أا من إنفا  ما يل تهم اوا  إ( إنفاقره م،هرا، 

أن يكون سبا نازم وراانة، ومت مرافخس وهزا من أنيد الاررو ي الدنزويرة وهرزا نيرلن الربخالم وأهرر الشر  م لررا، إال أن 
د املقم،ي م،هم هلم مسال  عن الرزا  مبا يرارون مرن الترواا علرى امنفرا  أو علرى الصرربس ق لروز أن يكرون هرزا ا لر  قر

ابلهم   علزه مرن وقر  واروفهم أزكرون ذلرك مرن قلرة  واعرث كفررهم ونفراقهم، إذ ا لر  السرزن يردعو  اضره  اضرا، 
أرردن الكفررر  لرر  سررزن أررال ع ررا أن ع،سررا  إلزرره نفررس البخزررر الشررحز ، وال،فررا  يباررث علزرره ا لرر  السررزن مررن اجلررنب 

انوا يف أت،ة من ا وف على إيران  ارض أوالفهرم، وعلرى والبخر، لزترهل صاانبه املخاصر، وكزلك الشلن يف أوالفهم إذ ك
 الف  ز،هم و ي  اض أوالفهم املوأري إ( امسالم: متر ان،رلةس ا ن أيب عامر امللررا غسرزر املالئكرة، وعبرد    رن 

 عبد    ن أيب أكان ذلك من عازيا أ ويههاس 
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عهم  كر ما هو مر،ة أن ي،تفظ  ره ال،را ، ع رق ايوالف نيعراف  ولكون ذكر ايوالف كالتكهلة ه،ا لب ف   زان عدم انتفا 
 انرف ال،فهل  اد الااصق، إيام إ( أن ذكرهم كالتكهلة واالست رافس 

والالم يف بلزازقمت للتالزر: عالر   فار امراف  للداللة علرى أن املرراف انكهرة وعلرة أتغر  عرن مفارو  امراف ، وأصرر   
كرولرره عاررا( بيريررد    كررم الزسررر وال يريررد  كررم الاسرررت ويارردى غالبررا  لررالم كهررا يف هررزخ   أاررر امراف  أن يارردى  ،فسرره

 اةيةس وقوله عاا( بيريد   لزبي لكمت يف سور  ال،سام وقو  كتري:          
ة يف التالزرر كررو  أريد ينسى انبها أكلمنا                      متتر ي لزلرى  كرر مكران ورمبرا عردوخ  لرالم وكرهل مبالغر  

 قزس  ن عباف :          
أرفي لكزها يالم ال،ا  أهنرا                      سراوير قزس والوأوف نيهوف وهزخ الالم كترري وقوعهرا  ارد مراف  امراف    

 ور  ال،سامس وماف  ايمرس و اض الررام مساها  الم أن   فت  اهلهب  وعردم ع،د قوله عاا( بيريد   لزبي لكمت يف س
أروله بيف اوزا  الدنزات متال  ابيازقمت و اولة التردمي والتل ري عاسق وع ق بوعبه ت على بلزازقمت  عتبار كونه  

إراف    هلررم ع،رردما رزقهررم ايمرروا  وايوالف أررزالم م،رره: أنرره أراف مررو م علررى الكفررر، أزسررتغر  التاررزيا أبمررواهلم وأوالفهررم 
 م لو  م،وا يف ابم من   ر انزا م وصر هلم يف ذلك البمن انتفاع ما أبمواهلم ولو مظ الش س انزا م كلها، يهن

 وقلة بوهم كاأرونت يف موضظ اوا  من الضهري املضاف إلزه ينه إذا زهر  ال،فس يف انا  الكفر أرد ماي كاأراس  
   
 

 1867صفحة : 
 
ئهل قا  عاا( بولو أع بك كتر  ا بزثت أ  استحسر،  مررأى وامع اا استحسان مشوا  ستغراا وسرور من املر   

 وأر  عدفخس 
 وبالبهو ت ا روج  شد  وضز ، وقد نياع ذكرخ يف  روج الروح من اجلسد، وسزله متر هزخ اةية يف هزخ السور س  
مرن أ برار أهرر ال،فرا س  بوحيلفون  ا إهنم مل،كم وما هم م،كم ولك،هم قوم يفرقونت هزخ اجلهلة ما وأرة علرى مرا قبلهرا 

وضهائر اجلهظ عائد  إلزهم، قصد م،ها إ  ا  ما يوهون  ه على املسلهي من هكزد كوهنم مقم،ي  لرسم على أهنم من 
 املقم،يس 

أهاىن بإهنم ملر،كمت أ   ارض مرن املخراصبي وملرا كران املخراصبون مرقم،ي، كران التبارزض علرى اعتبرار اعصراأهم  ميران،  
 الرسم يهنم عواسوا نيك املقم،ي يف أهنم متلهمس  رري،ة 

 والفر : ا وف الشديدس  
 وا تزار صزغة املضارع يف قوله بوحيلفونت وقوله بيفرقونت للداللة على الت دف وأن ذلك فأقمس  
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سررتدرال، ومرتضررى االسررتدرال: أن يكررون املسررتدرل أهنررم لزسرروا مرر،كم، أ  كرراأرون، أحررزف املسررتدرل اسررتغ،ام أبفا  اال 
وذكرر مررا هررو كرراجلواا عرن  رراهر انرراهلم مررن اميران أبنرره عررراهر  صررر وأبن الرز  فعرراهم إ( التررراهر  ميرران يف انررا   

 كفرهم: هو أهنم يفرقون من املقم،ي، أحصر إلاز  ديظ يف الكالم إذ استغ   ملزكور عن قلتي  زوأتيس 
داو  املسلهي هلم وقتاهلم إ هرم أو إ ررااهم، كهرا قرا  عارا( بلرتن ا وانزف متال  بيفرقونت لرهورخ، أ  كاأون من ع 

ي،ته امل،اأرون والزين يف قلوقم مرض واملرافون يف املدي،رة ل،غري،رك قرم ق ال لاورونرك أزهرا إال قلرزال ملاروني أي،هرا ثرفروا 
 أ زوا وقتلوا عرتزالتس 

لصررالانزته ين يكررون ما،رراخ أيضررا ومررا هررم مرر،كم ولكرر،هم قرروم  وقولرره بومررا هررم مرر،كم ولكرر،هم قرروم يفرقررونت كررالم موارره 
متصفون  صفة اجلنب، واملقم،ون من صفتهم الش اعة والاب ، أالزين يفرقون ال يكونون من املرقم،ي، ويف مارىن هرزا قولره 

 عاا( بقا    نوح إنه لزس من أهلك إنه عهر غري صاحلت وقو  مساور  ن ه،د يف ذم    أسد:          
 زعهتم أن إ وعكم قررير                      هلم إلق ولزس لكرم إالف   
أولتك أوم،وا اوعا و وأا                      وقد ااعر   ،رو أسرد و راأوا أزكرون عوازهرا  لت،رام علرى املرقم،ي، ورمبرا    

 الف ا ل  مانظ من املواصلة واملواأرةس كان  اةية املزكور  عربها أوأ  قزا املاىنس ويف هزخ اةية فاللة على أن ا ت
 بلو لدون مل ل أو مغاراي أو مد ال لولوا إلزه وهم لهحونت  زان جلهلة بولك،هم قوم يفرقونتس  
 واملل ل مكان الل د، وهو اميوام واالعتصامس  
هلرا املفارر: الردا  علرى مكران  واملغاراي قظ مغار ، وههل الغار املتسظ الز  يست زظ امنسان الولوج أزره، ولرزلك انيرت  

الفار، من غار الشهلم إذا ف ر يف ايرضس واملد ر مفتار اسم مكان ل ف را  الرز  هرو اأتارا  مرن الرد و س قلبر  
اتم االأتاا  فاال لوقوعها  اد الدا ، كها أ ردل  يف أفان، و رزلك قررأخ اجلههرورس وقررأ يارروا وانردخ بأو مرد الت  فرت  

 م مكان من ف رس املزم وسكون الدا  اس
وماررىن بلولرروا إلزررهت النصرررأوا إ( أانررد املررزكوراي وأصررر و( أعرررض وملررا كرران امعررراض يرتضررهل اهترري: اهررة ي،صرررف   

 ع،ها، واهة ي،صرف إلزها، كان  عاديته أباند اورأي عاي املرافس 
 واجلهوح  انرزرته ال،فور، واستاهر ه،ا متتزال للسرعة مظ ا وفس   
م  وأهم من ا روج إ( الغبو لو وادوا مكراب ممرا كتفرهل أزره املختفرهل أرال يشرار  ره ال،را  لرصردوخ مسررعي واملاىن: أهن 

  شزة أن يابم علزهم ا روج إ( الغبوس 
بوم،هم من يلهبل يف الصدقاي أدن أع وا م،ها رضوا وإن ا يا وا م،ها إذا هرم يسرخ ونت عررف امل،راأرون  لشر  كهرا  

بأنيحة علزكمت وقا  بأنيحة على ا ريت ومن نيحهم أهنم يوفون أن الصدقاي عوزع علزهم أدذا رأوها عوزع  قا    عاا(
على غريهم صا،وا يف إع ائها مب اعن يلروهنا يف أانافيتهم، ويرهرون أهنم يغارون على مستحرزها، ويشهتبون من صرأها 

 يف غري أهلها، وإمنا يرومون  زلك أن عرصر علزهمس 
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 1868ة : صفح
 
رو  أن أ  اجلرروا ، مررن امل،رراأري، صاررن يف أن أع ررى ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم مررن أمرروا  الصرردقاي  اررض ضررافام   

ايعرراا رعرام الغر،م، إعانررة هلرم، وهلزفرا لرلرروقم، أررا : مرا هرزا  لاررد  أن يضرظ صردقاعكم يف رعررام الغر،م، وقرد أمررر أن 
   أنه نياأه  زلك ال،يب صلى   علزه وسلمس يرسهها يف الفررام واملساكي، وقد رو 

وعن أيب سازد ا در : أهنا نبل  يف ذ  ا ويصر  التهزهرهل الرز  قرا  لل،ريب صرلى   علزره وسرلم: أعرد ، وكران ذلرك  
 يف قسهة ذها اام من الزهن س،ة عسظ، ألار السبا عكرر، وقد كان ذو ا ويصر  من امل،اأري من ايعرااس 

 لردح والتاززا مضارعه من  ا يضرا، و ه قرأ اجلههور، ومن  ا ي،صر، و ه قرأ ياروا واندخس وباللهبت ا 
وأف لرر  بيفت علررى الصرردقاي، وإمنررا اللهررب يف عوزياهررا ال يف ذوا ررا: ين االسررتاها  يررد  علررى املررراف، أهررزا نيررائظ مررن  

 إس،اف اوكم إ( ايعزان واملراف أانواهلاس 
م،ها رضوات حيتهر: أن املراف  اهر الضهري أن ياوف على املزكور، أ  أن أع هل الالمبون، أ  أن  ق إن قوله بأدن أع وا 

ال اع،ي ي هاون أن أي زوا من أموا  الصدقاي  واه هدية وإعانة، أزكون ذلك من  لوغهم الغاية يف اور  وال هظ، 
امل،رراأرون رضررهل الالمرربون، وإن أع ررهل غررريهم  وحيتهررر أن الضررهري رااررظ إ( مررا راررظ إلزرره ضررهري بمرر،همت أ : أرردن أع ررهل

سررخ وا، أرراملاىن أهنررم يرومررون أن ال عرسررم الصرردقاي إال علررى أررررائهم ولررزلك كرررخ أ ررو اجلرروا  أن يا ررى ايعررراا مررن 
 الصدقايس 

 وا يزكر متال  برضوات، ين املراف صاروا راضزي، أ  ع،كس  
ااقر اني يشرهدخ ينره يكرون يف غرري مر،رة سرخط، ونيرلن ايمرور وفل  بإذات الف ائزة على أن سخ هم أمر يفاان ال 

 املفااتة أن عكون غريبة يف  قاس 
بولو أهنم رضوا ما  اتهم   ورسوله وقالوا انسب،ا   سزقعز،ا   من أضله ورسوله إب إ(   راغبونت قلة ما وأة على  

علزهرا مرن قولره بأردن أع روا م،هرا رضروا وإن ا يا روا م،هرا إذا هرم  قلة بوم،هم من يلهبل يف الصدقايت  عتبار ما عفررع
 يسخ ونت ع فا ي،بن عن اوالة احملهوف ،  اد ذكر اوالة املزمومةس 

 واواا بلوت  زوف ف  علزه املا وف علزه، وعرديرخ: لكان ذلك  ريا هلمس  
املواها كهرا يف بوأاتخ   امللرك واوكهرةت ويف بذلرك واميتام امع ام، وانرزرته إع ام الزواي وي ل  جمازا على عازي  

 أضر   يقعزه من يشامتس 
وقوله بما  اتهم  ت من هزا الربزر، أ  ما عز،ه هلم، أ  جلهاعتهم من الصدقاي  ،وصها أبوصاف  رر  أزهم كروله  

 بإمنا الصدقاي للفررامت اةيةس 
خ املا  ملن يرى أن يا زه مما اارر   لره التصررف أزره، مترر ال،فرر يف املغراه، وإيتام الرسو  صلى   علزه وسلم: إع اؤ  

 والسلا، واجلوائب، والصالي، وحنو ذلك، وم،ه إع اؤخ من اار   هلم او  يف الصدقايس 
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ن مرا عز،ره هلرم الرسرو  ولوز أن يكون إيتام   عي إيتام الرسو  علزه الصال  والسالم، وإمنا ذكر إيتام   ل نيرار  إ( أ 
صررلى   علزرره وسررلم هررو مررا عز،رره   هلررم، كهررا يف قولرره بسررزقعز،ا   مررن أضررله ورسررولهت أ  مررا أوانررهل    رره إ( رسرروله 

 صلى   علزه وسلم أن يا زهم وقوله بقر اينفا  ا والرسو تس 
تاهر مبارىن وي مهرم املكفرهل، كهرا يف قولره عارا( وبانسات اسم مبارىن الكرايف، والكفايرة عسرتاهر مبارىن االاتربام، وعسر  

 بوقالوا انسب،ا  ت وههل ه،ا من املاىن ايو س 
و  رضهل  إذا عادى إ( املفاو  ف  علرى ا تزرار املرضرهل، وإذا عرد   لبرام ف  علرى أنره صرار راضرزا  سربا مرا ف لر   

بعنت أها،اخ أنه جتراوز عرن عرصرريخ أو عرن ذنبره بأردن علزه البام، كروله بأرضزتم  وزا  الدنزا من اة ر تس وإذا عد  ا
 عرضوا ع،هم أدن   ال يرضى عن الروم الفاسريتس 

أررالرو  ه،ررا مررراف  رره الكررالم مررظ االعتررراف، أهررو ك،ايررة عررن الررالزم مررظ اررواز إراف  امللرربوم، أرردذا أضررهروا ذلررك يف أنفسررهم  
مرا لرة انكايرة اللهرب يف الصردقاي، واللهرب يكرون  لكرالم فاللرة  أزلك من اوالة املهدوانة ولكن ملا وقظ هرزا الكرالم يف

 على الكراهزة، اار ما يد  على الرضا من الكالم ك،اية عن الرضىس 
وقلررة بسررزقعز،ا   مررن أضررله ورسررولهت  زرران جلهلررة بانسررب،ا  ت ين كفايررة املهررم عرتضررهل عاهررد املكفررهل  لاوائررد وفأررظ  

 إع ام الزوايس اوااة، واميتام أزه مباىن 
   
 

 1869صفحة : 
 
والفضرر ز ف  ا ررري وامل،رراأظ بإن   لررزو أضررر علررى ال،ررا ت والفضررر ه،ررا املا ررى: مررن إصررال  املصرردر وإراف  املفاررو ،   

  رري،ة من التبازضزة، ولو اال  بمنت ا تدائزة لصح  إراف  ماىن املصدرس 
 اغبون أضلهس وقلة بإب إ(   راغبونت عالزر، أ  ين،ا ر  
وعرردمي اارررور مأراف  الرصررر، أ  إ(   راغبرون ال إ( غررريخ، والكرالم علررى انرزف مضرراف، عررديرخ: إب راغبررون إ( مررا  

 عز،ه   ل،ا ال ن لا إع ام ما لزس من انر،اس 
 والرغبة ال لا  تلفاس  
يف الرقراا والغرارمي ويف سربزر   وا رن السربزر أريضرة بإمنا الصدقاي للفررام واملسكي والااملي علزها واملقلفة قلوقم و  

من   و  علزم انكزمت هزخ اةية اعرتاض  ي قلة بوم،هم من يلهبل يف الصدقايت وقلة بوم،هم الزين يقذون ال،يبت 
 اةيةس وهو است راف نشل عن ذكر اللهب يف الصدقاي أفمذ أزه عبزي مصارف الصدقايس 

ا  اوصر: أن لزس نيهلم مرن الصردقاي مبسرتح  للرزين ملربوا يف الصردقاي، وانصرر الصردقاي يف كوهنرا واملرصوف من أف 
 مستحرة ل،ص،اف املزكور  يف هزخ اةية، أهو قصر إضايف أ  الصدقاي هلقالم ال لكمس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 عكررون صررزغة وأمررا احنصررارها يف ايصرر،اف التهانزررة فون صرر،ق   ررر أزسررتفاف مررن االقتصررار علزهررا يف مرررام البزرران إذ ال 
 الرصر مستاهلة للحرزرهل وامضايف ماا إال على صريرة استاها  املشرتل يف ما،ززهس 

وبالفررريت صررفة مشربهة أ  املتصررق  لفررر وهررو عردم امررتالل مرا  رره كفايرة لرروازم امنسران يف عزشرره، وضردخ الغرر س وقررد  
 ور  ال،سامس عردم ع،د قوله عاا( بإن يكن غ،زا أو أرريا أاا أو( قهات يف س

وباملسركيت ذو املسررك،ة، وهرهل املزلررة الر   صررر  سربا الفرررر، وال نيررك أن ذكرر أانررد ا يغر  عررن ذكرر اة ررر، وإمنررا  
ال،ررر أزهرا إذا قررظ ذكر را يف كرالم واانررد  أرزرر: هررو مرن قبزرر التلكزررد، ونسرا إ( أيب يوسرق و هررد  رن اوسررن وأيب 

ترري ماررىن غررري املررراف مررن اي رررى، وا تلررق يف عفسررري ذلررك علررى أقرروا  كتررري : علررهل اجلبررائهل، وقزررر: يررراف  كررر مررن الكله
ايوض  م،ها أن يكون املراف  لفرري احملتاج اانتزااا ال يبلغ  صاانبه إ( الضراعة واملزلةس واملسكي احملتاج اانتزااا يل ته 

، وا ررن السرركز ، ويررونس  ررن انبزررا  إ( الضررراعة واملزلررة، ونسررا هررزا إ( مالررك، وأيب ان،زفررة، وا ررن عبررا ، والبهررر 
أاملسكي أنيد انااة ين الضراعة عكون ع،د ضاق الصرب عرن  هرر أا ا صاصرة، وايكترر إمنرا يكرون ذلرك مرن نيرد  

 اوااة على نفس احملتاجس وقد عردم الكالم علزهها ع،د قوله عاا( بو ز  الرر ىوالزتامى واملساكيت يف سور  ال،سامس 
هات ما،اخ الااملون يالها، أ  يار الصدقاي أحرف بعلىت للتالزر كهرا يف قولره بولتكرربوا   علرى وبالااملي علز  

ما هداكمت أ  يار هدايته إ كمس وماىن الاهرر السراهل وا دمرة وهرقالم هرم السراعون علرى ايانزرام جلهرظ زكرا  املانيرزة 
الررتهكن، أ  الارراملي يالهررا عهررال قررو  ين السرراا  وا تزررار انرررف بعلررىت يف هررزا املرررام ملررا يشررار  رره أصررر ما،رراخ مررن 

يت شهون مشرة وعهال عرزها، ولار امنياار  زلك لرصد اميام إ( أن علة استحراقهم مركبة من أمرين: كون عهلهم 
هرو لفائد  الصدقة، وكونه نياقا، ولوز أن عكون بعلىت فالة على االستاالم اااز ، وهرو اسرتاالم التصررف كهرا يررا : 

 عامر على املدي،ة، أ  الااملي لل،يب أو للخلزفة على الصدقاي أ  متهك،ي من الاهر أزهاس 
 وممن كان على الصدقة يف زمن ال،يب صلى   علزه وسلم  ر  ن مالك  ن ال،ا غة اهلزي كان على صدقاي هزيرس  
ين ف لوا يف امسرالم حبردبن عهرد، أو مرن الرزين بواملقلفة قلوقمت هم الزين عقلق، أ  عقنس نفوسهم ل سالم من الز 

 يرغبون يف الد و  يف امسالم، يهنم قار وا أن يسلهواس 
 والتللزق إلاف ايلفة وههل التلنسس  
 أالرلوا مباىن ال،فو س وإصال  الرلا على ما  ه إفرال االعتراف نيائظ يف الار زةس  
   
 

 1870صفحة : 
 
ه،هم من كان انديث عهد  مسالم، وعرف ضاق انز،تز يف إسرالمه، مترر: أيب سرفزان  رن وللهقلفة قلوقم أانوا : أ  

انرا، واوارث  ن هشام، من مسلهة الفت   وم،هم من هم كفار أنيدام، متر: عامر  ن ال فزر، وم،هم مرن هرم كفرار، 
علزه وسلم من أموا  الصدقاي و هر م،هم مزر إ( امسالم، متر: صفوان  ن أمزةس أهتر هقالم أع اهم ال،يب صلى   
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وغريها يتللفهم على امسالم، وقد  لغ عردف مرن عردهم ا رن الارريب يف ايانكرام مرن املقلفرة قلروقم: عسراة وثالثري رارال، 
قا  ا ن الاريب: وعد م،هم أ و إسرحا  يار  الراضرهل إمساعزرر  رن إسرحا  مااويرة  رن أيب سرفزان، وا يكرن مر،هم وكزرق 

 ،ه ال،يب صلى   علزه وسلم على وانهل   وقر نه و ل ه  ،فسهس يكون ذلك، وقد ائته
 وبالرقاات الابزد قظ رقبة وع ل  على الابدس قا  عاا( بأتحرير رقبة مقم،ةتس  
وبيفت للررأزة ااازية وههل مغ،زة عن عردير بأك الرقاات ين الررأزة اال  الرقاا كلهنا وضا  ايموا  يف قاعتهاس  

 لالم لتال يتوهم أن الرقاا عدأظ إلزهم أموا  الصدقاي، ولكن عبز  علك ايموا  يف ع،  الرقاا  شرام أو إعانة وا لر 
على  وم كتا ة، أو أدام أسرى مسلهي، ين ايسرى عبزد ملن أسروهم، وقد مضى يف سرور  البررر  قولره بوالسرائلي ويف 

 الرقااتس 
أمرواهلم عرن أفام مرا علرزهم مرن الرديون، حبزرث يررزأ فائ،روهم نيرزتا مرن أمرواهلم، أو يررزأ بوالغارميت املردي،ون الرزين ضراق   

 املدي،ون ما  رهل هلم من ما  مقامة أوف اوزا ، أزكون من صرف أموا  من الصدقاي يف ذلك ر ة للدائن واملدينس 
ن  الي وانراسرة يف التغرور، كرر ذلرك وبسبزر  ت اجلهاف، أ  يصرف من أموا  الصدقاي ما عرام  ه وسائر اجلهاف مر 

  را وحبراس 
وبا ن السبزرت الغريا  غري قومه، أضزق إ( بالسبزرت مبارىن ال رير : ينره أولردخ ال رير  الرز  أعرى  ره، وا يكرن مولروفا  

 يف الروم، ألهزا املاىن أصل  علزه لفظ ا ن السبزرس 
ئ  قة، وأأهام مههرة، ي،بغرهل أن نلرم  ملشرهور م،هرا مبرا ال يفضرهل ولفرهام ايمة يف ايانكام املستهد  من هزخ اةية صرا 

  ،ا إ( امصالة، وإن ماانزها يوأر مما عفهل  ه املرالةس 
ألمررا مررا يتالرر  ةاررر الصرردقاي هلررقالم ايصرر،اف أبر ررظ ال،رررر عررن  ررر الررالم يف قولرره بللفررررامت علررى ماررىن امللررك أو   

حرا  املسرتحري مرن هرزخ الصردقاي هرر لرا إع رام كرر صر،ق مرردارا مرن االستحرا ، أررد ا تلرق الالهرام يف اسرت
الصدقاي، وهر جتا التسوية  ي ايص،اف أزها يا ى كر ص،ق من مردارها، والز  علزه قهور الالهام أنه ال لرا 

ايمروا ، امع ام جلهزظ ايص،اف،  ر التوزيظ موكو  الاتهاف وال  ايمور يضاوهنا على انسا انااة ايص،اف وسراة 
وهزا قو  عهر  ن ا  اا، وعلرهل، وانزيفرة، وا رن عبرا ، وسرازد  رن ابرري، وأيب الاالزرة، وال،خارهل، واوسرن، ومالرك، 
وأيب ان،زفةس وعن مالك أن ذلك مما أقظ علزه الصحا ة، قا  ا ن عبد الرب: وال نالم رالفا يف ذلك من الصرحا ة، وعرن 

ف وأ  صر،ق أع زر  م،هرا أاربألس قرا  ال ررب : الصردقة لسرد  لرة املسرلهي انزيفةس إمنا ذكر   هزخ ايص،اف لتار 
أو لسررد  لررة امسررالم، وذلررك مفهرروم مررن مآ ررز الرررر ن يف  زرران ايصرر،اف وعارردافهمس قلرر  وهررزا الررز  ا تررارخ انررزا  

 ال،رار من الالهام، متر ا ن الاريب، وأخر الدين الراز س 
ب، والشاأاهل: إ( واوا صرف الصردقاي جلهزرظ ايصر،اف التهانزرة لكرر وذها عكرمة، والبهر ، وعهر  ن عبد الابي 

ص،ق مثن الصدقاي أدن اناردم أانرد صررف الصردقاي جلهزرظ ايصر،اف التهانزرة لكرر صر،ق مثرن الصردقاي أردن اناردم 
أاند ايص،اف قسه  الصردقاي إ( كسرور  اردف مرا  ررهل مرن ايصر،افس واعفرروا علرى أنره ال لرا عوزيرظ مرا يا رى إ( 

 اند ايص،اف على قزظ أأراف ذلك الص،قس أ
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وأمررا مررا يراررظ إ(  رزرر  مارراين ايصرر،اف، و ديررد صررفا ا: أرراي هر يف  رزرر  وصررق الفرررري واملسرركي أنرره موكررو  إ(  
الارف، وأن ا صاصة متفاوعة وقد عردم  نفاس وا تلق الالهام يف ضبط املكاسا الر  ال يكرون صراانبها أررريا، واعفرروا 

 فار السكىن وا افم ال يادان ماال يرأظ عن صاانبه وصق الفررس  على أن
   
 

 1871صفحة : 
 
وأما الردر  على التكسا، أرزر ال ياد الرافر علزه أرريا وال يستح  الصدقة  لفرر و ه قا  الشاأاهل، وأ و ثور، وا ن   

دار ق ر ، والرتمرز ، وأ رو فاووفس وقزرر: إذا   ويب م،داف، وحيىي  ن عهر من املالكزةسس وروي  يف ذلك أانافيث رواها ال
 كان قو  وال ما  له ااز له أ ز الصدقة، وهو امل،رو  عن مالك وا تارخ الرتمز س والكزا ال رب  من الشاأازةس 

وأما الااملون علزها أهم يتاز،ون  تازي ايمري، وعن ا ن عهر يا ون على قدر عهلهم من ايار س وهو قو  مالك وأيب  
 ،زفةس ان
وأما املقلفة قلوقم أرد أع اهم ال،ريب صرلى   علزره وسرلم ع را  متفاوعرة مرن الصردقاي وغريهراس ألمرا الصردقاي ألهرم   

ان  أزها  ،و الرر ن، وأما غري الصدقاي أبفار ال،يب صلى   علزه وسلم، واستهر ع راؤهم يف  الأرة أيب  كرر، وزمرن 
اف، وا يكونرروا ياز،ررون هلررم مثرررن الصرردقاي ق ا تلررق الالهررام يف اسررتهرار هرررزا مررن  الأررة عهررر، وكررانوا يا رررون  الاتهرر

املصرف، وههل مسللة غريبة يهنا مب،زة على اواز ال،سخ  دلزر الارر وقزا  االست،باط أ  فون واروف أصرر يررا  علزره 
ن يررف سرههه وي،بغرهل أن عررا  نرريخ ويف كوهنا مب،زة علرى هرزا ايصرر نرررس وإمنرا  ،اؤهرا علرى أنره إذا عا رر املصررف ألهر

علرى انكررم سرهم مررن مرراي مرن أهررر اورربس أن نصرزبه يصررري إ(  رزرة احملرربس علررزهمس وعرن عهررر  ررن ا  راا أنرره انر ررظ 
سهههم  اب  امسالم، و ه قا  اوسن، والشايب، ومالك  ن أنس وأ و ان،زفة، وقد قزر: أن الصحا ة أقاوا على سروط 

أة أيب  كر انكاخ الرررصيب، وال نيرك أن عهرر ق رظ إع رام املولفرة قلروقم مرظ أن صر،فهم سهم املقلفة قلوقم من عهد  ال
ال يبا  مواوفا، رأى أن   أغىن فين امسالم  كتر  أعباعه أال مصرلحة ل سرالم يف فأرظ أمروا  املسرلهي لترللزق قلروا 

 ة علزه إقاعا سكوعزا أ الروا ذلرك من ا يتهكن امسالم من قلوقم، ومن الالهام من اار أار عهر وسكوي الصحا
بسخا لباض هزخ اةية وهو من ال،سخ  مقاع، ويف عد امقاع السكوه يف قو  امقاع الروي نباع  ي أئهة ايصو  
ويف هزا الب،ام نرر، كها عله   نفا وقا  كتري من الالهام: هم  قرون إذا واردوا أردن اممرام رمبرا اانتراج إ( أن يسرتلنق 

ى امسالم، و ه قا  البهر ، وعهرر  رن عبرد الابيرب، والشراأاهل، وأ رد  رن ان،برر، وا ترارخ عبرد الوهراا، وا رن الارريب، عل
من املالكزة قا  ا ن الاريب:  الصحز  ع،د  أنه إن قو  امسالم زالوا وإن اانتزذ إلزهم أع وا  س أ  أهو يرى  رام هرزا 

ار عب  امسالم، وهزا هرو الرز  صرححه املترل رونس قرا  ا رن اواارا املصرف ويرى أن عدم إع ائهم يف زمن عهر ي
 يف املختصر  والصحز   رام انكههم إن اانتزذ إلزهم  س وهزا الز  ال ي،بغهل عرلد غريخس 
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وأمررا الرقرراا أرراجلههور علررى أن ماررىن بويف الرقرراات يف نيرررام الرقزرر  للاترر ، وفأررظ مررا علررى املكاعررا مررن مررا   صررر  رره  
واية املدنزي عن مالك، وقزر ال ياان قا املكاعا ولو كان   ر  م  صر  ه انريته، وروى عرن مالرك مرن انريته، وهو ر 

روايررة غرررري املرردنزي ع،رررهس وقزرررر: ال عا ررى إال يف إعانرررة املكاعررا علرررى  ومررره، فون الاترر ، وهرررو قررو  اللزرررث، وال،خارررهل، 
لزس قا متام انرية املكاعرا، أرزرر: ال لروز، و ره قرا   والشاأاهلس وا تلق يف فأظ ذلك يف عت   اض عبد أو  وم كتا ة

مالك والبهر  وقزر لوز ذلكس وأدام ايسررى مرن أرك الرقراا علرى ايصر  مرن املرزها، وهرو ال رن عبرد اوكرم، وا رن 
 انبزا،  الأا يصبغ، من املالكزةس 

دين الرز  ال وأرام لدي،ره يف عركتره يارد مرن وأما الغارمون أشرصهم أن ال يكرون فير،هم يف ماصرزة إال أن يتو رواس واملزر  املر 
 الغارمي ع،د ا ن انبزا،  الأا ال ن املوازس 

   
 

 1872صفحة : 
 
وسبزر   ا كتلق أن الغبو هو املرصوف، أزا ى الغبا  احملتااون يف  لد الغبو، وإن كانوا أغ،زام يف  لدهم، وأمرا الغربا    

ا ونس و ه قا  مالك، والشاأاهل، وإسحا ، وقا  أ و ان،زفة: ال يا ونس واو  أن ايغ،زام يف  لد الغبو أاجلههور أهنم ي
سربزر   يشرهر نيرررام الارد  لل هرراف مرن سرالح، و زررر، ومراكرا حبريررة، ونوعزره، وجمرانز ، وللحهررالن، ولب،رام اوصررون، 

الكزرة وا يرزكر أن لره رالفررا، وانفرر ا ،راف ، ولل واسرزس الرزين أيعررون أب برار الاردو، قالره  هررد ا رن عبرد اوكرم مررن امل
وأنيار كالم الررصيب يف التفسري أن قو  ا ن عبد اوكم رالق لرو  اجلههورس وذهرا  ارض السرلق أن اورذ مرن سربزر 
  يد ر يف مصارف الصدقاي، ورو  عرن ا رن عهرر، وأ رد، وإسرحا س وهرزا ااتهراف وهويرر، قرا  ا رن الارريب:  ومرا 

   يف اوذ  س اام أثر قط نيع ام البكا
وأما ا ن السبزر ألم كتلق يف الغريا احملتاج يف  لد غر ته أنه مراف ولو واد من يسرلفه، إذ لرزس يلبمره أن يرد ر نفسره  

   م،ةس وا تلق يف الغ : أاجلههور قالوا: ال يا ى  وهو قو  مالك، وقا  الشاأاهل وأصبغ: يا ى ولو كران غ،زرا يف 
  لد غر تهس 

من  ت م،صوا على أنره مصردر مقكرد ملصردر  رزوف يرد  علزره قولره بإمنرا الصردقايت ينره يفزرد مارىن  وقوله بأريضة 
 أرض   أو أواا، ألكد  فريضة من لفظ املردر وما،اخس 

 واملرصوف من هزا عارزم نيلن هزا اوكم وايمر  لوقوف ع،دخس   
ت يف قوله بإمنا الصدقاي للفررام واملساكيت اخل، أ : و  علزم وقلة بو  علزم انكزمت عزيزر إما أأافخ اوصر ابإمنا 

انكزم يف قصر الصدقاي على هقالم، أ  أنه صافر عن الالزم الز  يالم ما ي،اسا يف ايانكرام، اوكرزم الرز  أانكرم 
 س اينيزام ال   لرها أو نيرعهاس والواو اعرتاضزة ين االعرتاض يكون يف   ر الكالم على رأ  احملرري
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بوم،هم الزين يقذون ال،يب ويرولون هو أذن قر أذن  ري لكم يقمن  ا ويقمن للهقم،ي ور ة للزين  م،وا م،كم والزين  
يقذون رسو    هلم عزاا الزمت ع ق ذكر أزه  ل    ر من أ رال  امل،راأري: وهرو عاللهرم علرى مرا ياراملهم  ره ال،ريب 

ه من ألتاي نفاقهم، يبعهون أن ذلك إرااف من املرافي قرم إ( ال،ريب صرلى   واملسلهون من اوزر، وما ي لاون علز
علزه وسرلم وأنره يصرد  الرالرة أرزهم، ويرتهههم مبرا يبلغره عر،هم ممرا هرم م،ره  رر م ياترزرون  رزلك للهسرلهي، وأزره ز ف  يف 

زهم علزرره الصررال  والسررالم والتابررري ايذى للرسررو  صررلى   علزرره وسررلم وإلرررام الشررك يف نفررو  املسررلهي يف كهرراالي نبرر
 ل،يب إ هار يف مرام امضهار ين قبله بوم،هم من يلهربل يف الصردقايت أكران مرتضرى الرراهر أن يررا  بومر،هم الرزين 
يقذونكت أاد  عن امضهار إ( إ هار وصق ال،يب ل يزان  ش،اعة قوهلم ولب ف  ع،بيره ال،ريب  لت،رام علزره  وصرق ال،بروم  

  كى مرالتهم أزه إال  اد عردمي ما يشري إ( ع،بيهه والتاريض ةرمهم أزها قالوخس  حبزث ال
وهرقالم أريرر  كرانوا يرولررون يف انرر  ال،ريب صررلى   علزره وسررلم مررا يقذيره إذا  لغررهس وقرد عررد مررن هرقالم امل،رراأري، الرررائلي  

ووفياة  ن ب  س أهر،هم مرن قرا : إن كران مرا ذلك: اجلال   ن سويد، قبر عو ته، ونبتر  ن اوارث، وعتاا  ن قشري، 
 يرو   هد انرا أ،حن نير من اوهري، وقا   اضهم: نرو  أزه ما نيت،ا ق نزها إلزه وحنلق له أب ما قل،ا أزربر قول،اس 

وايذى امضررار ا فزررق، وأكتررر مررا ي لرر  علررى الضررر  لررو  والدسررائس، وم،رره قولرره عاررا( بلررن يضررروكم إال أذىت وقررد  
 دم يف سور     عهران، وع،د قوله عاا( بوأوذوا ان  أاتهم نصربت يف سور  ايناامس عر
 ومضهون قلة بويرولون هو أذنت ع ق  ا  على عام، ين قوهلم ذلك هو من ايذىس  
 وايذن اجلارانة ال  قا اناسة السهظس وماىن بهو أذنت ام بار ع،ه أبنه  لة مسظس  
صررزغ التشرربزه البلزررغ، أ  كررايذن يف علرررهل املسررهوعاي ال يرررف م،هررا نيررزتا، وهررو ك،ايررة عررن  وام بررار ابهررو أذنت مررن 

 عصديره  كر ما يسهظ من فون متززب  ي املربو  واملرفوفس رو  أن قائر هزا هو نبتر  ن اوارث أاند امل،اأريس 
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دائزا، علررى صريرررة املراولررة واحملرراور ، م  ررا  قرروهلم  رلررا وقلررة بقررر أذن  ررري لكررمت قلررة بقرررت مسررتلنفة اسررتت،اأا ا ترر  

مرصدهم إغا ة هلم، وكهدا ملراصدهم، وهو من ايسلوا اوكرزم الرز  حيهرر أزره املخاصرا كرالم املرتكلم علرى غرري مرا 
،را  واورذت يريدخ، ع،بزها له على أنه ايو( أبن يراف، وقد مضى ع،د قوله عاا( بيسللونك عن ايهلة قر ههل مواقزر  لل

وم،ه ما ارى  ي او اج والرباتر  إذ قا  له او اج متوعدا إ خ  ي ل،ك علرى ايفهرم  أراف يلبم،رك الرزرد ال عفارقره  
أرررا  الرباتررر :  متررر ايمررري حيهررر علررى ايفهررم واينيررها  أصرررف مرررافخ إ( أنرره أراف  وهررر ماررىن الركرروا وإ( إراف  

ن كلهة ايفهمس وهزا من غري    على رسوله علزه الصال  والسالم، ولزلك ا ياربه  لررف الفر  الز  هو أفهم اللون م
والبار، كها أعرا ما قبله من قوله بوم،هم من يرو  ائزن يتس إ( ه،ا   أعربه  بزان   النره أرلمر ال،ريب صرلى   علزره 
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 مارىن الئر   لرسرو ، انر  ال يبررى للهحكرهل أثرر، وسلم أبن يبلغهم ما هو إ  ا  لبعههم مرن أصرله  صررف مررالتهم إ(
 وهزا من ل ائق الرر نس 

وماىن بأذن  ريت أنه يسهظ ما يبلغه ع،كم وال يقا زكم  ويسهظ مااذيركم ويربلها م،كم، أربوله ما يسهاه ير،فاكم وال  
 يضركم أهزا أذن يف ا ري، أ  يف مساعه واملااملة  ه ولزس أذب يف الشرس 

كررالم إ  ررا  ين يكررون بأذنت  ملاررىن الررز  أرافوخ مررن الررزم أرردن الوصررق  يذن ال كررتو مبررن يربررر الكررالم وهررزا ال  
املفضهل إ( نير  ر هو أعم، ألزلك ص  ختصزصه ه،ا مبا أزه  ريس وهزا إعها  يف غري املراف م،هس وهو ضرا مرن ااراز 

ر علزررك أبن وصررق بأذنت إذا كرران مرصرروفا  رره الررزم كزررق املرسرر  االقررة امصررال  والترززررد يف أانررد اجلررانبي، أررال يشرك
يضاف إ( ا ررب، ين  رر الرزم يف هرزا الوصرق هرو قبرو  كرر مرا يسرهظ ممرا يرتعرا علزره نيرر أو  رري،  ردون متززرب، ين 
 ذلك يوقظ صاانبه يف اض راا أعهاله وماامالعه، ألما إذا كان صاانبه ال يربر إال ا ري، ويرأض ما هو نير مرن الررو ،
أررررد صرررار الوصرررق بأارررا، ين صررراانبه التررربم أن ال يربرررر إال ا رررري، وأن حيهرررر ال،رررا  علزرررهس هرررزا  رزررر  مارررىن املرا لرررة، 
وعصحز  إضراأة هرزا الوصرق إ( ا رري، ألمرا  لره علرى غرري هرزا املارىن أزصرريخ إ( أنره مرن صريررة الررو   ملوارا علرى 

وقررد انتفاررتم  وصررفه ذلررك إذ قبررر مرر،كم مارراذيركم وعررربؤكم ممررا يبلغرره  وارره الت،رراز  وإر ررام الا،رران، أ  هررو أذن كهررا قلررتم
 ع،كم، وهزا لزس  لرنيز  ين ما كان  ريا هلم قد يكون نيرا لغريهمس 

 وقرأ بأظ واندخ بأذنت  سكون الزا  أزهها وقرأ الباقون  ضم الزا  أزههاس  
املرصوف من اجلواا لتهحضه للخري و اردخ عرن الشرر أبنره  وقلة بيقمن  ات متهزد لروله  ادخ بويقمن للهقم،يت إذ هو 

يقمن  ا أهو ياامر ال،ا  مبا أمر    ه من املااملة  لافو، والصف ، وايمر  ملاروف، وامعراض عرن اجلراهلي، وأبن 
ارروف أكونره يرقمن  ا وازع ال يقا ز أاند إال  بز،ة، أال،ا  يف أمن من اانبه أزها يبلغ إلزه ينه ال ياامر إال  لواره امل

 له عن املقا ز   لر،ة والتههةس 
واميان للهقم،ي عصديرهم يف ما كربونه، يرا :  مرن لفرالن مبارىن صردقه، ولرزلك عرد   لرالم فون البرام كهرا يف قولره  

ان وازع هلررم عررن أن عاررا( بومررا أنرر  مبررقمن ل،ررا ولررو ك،ررا صررافقيت أتصررديره إ هررم يهنررم صررافقون ال يكررز ون، ين اميرر
كرررربوخ الكرررزا، أكهرررا أن الرسرررو  ال يقا رررز أانررردا خررررب الكررراذا أهرررو ياامرررر ال،رررا   شرررهاف  املرررقم،ي، أرولررره بويرررقمن 

 للهقم،يت ث،ام علزه  زلك يتضهن ايمر  ه، أهو ضد قوله ب  أيها الزين  م،وا إن اامكم أاس   ،بل أتبز،واتس 
ن  ا ويررقمن للهررقم،يت ين كونرره ر ررة للررزين يقم،ررون  اررد علهرره  ،فرراقهم أثررر وع ررق قلررة بور ررةت علررى قلرر  بيررقم 

مغضائه عن إارامهم وممهاهلم ان  يتهكن من اميان من وأره   ل يران مر،هم، ولرو   رزهم حبراهلم فون مهرر لكران 
رراهر  ميران، كهرا أسرر  ره املفسررون، من سب  السزق الاز ، أاملراف مرن اميران يف قولره ب م،روات اميران  لفارر، ال الت

 يا،ون  ملقم،ي املتراهرين  ميان املب ،ي للكفر، وهم امل،اأرونس 
 وقرأ  ب  ةر بور ةت ع فا على  ري، أ  أذن ر ة، واملآ  وااندس  
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أرصررة امرنيرراف إ( ا ررري،  لرتغزررا  وقررد اررام ذكررر هررزخ ا صررلة مررظ ا صررلتي اي ررريي علررى عرراف  الرررر ن يف انتهرراز  

والرتهزا، أررغبهم يف اميران لزكفرروا عرن سرزتا م الفارصرة، ق أعررا الرتغزرا  لرتهزرا مرن عواقرا إيرزام الرسرو   رولره 
بوالزين يقذون رسو    هلم عزاا ألزمت وهرو إنرزار  ارزاا اة رر  وعرزاا الردنزاس ويف ذكرر ال،ريب  وصرق برسرو   ت 

 إ( استحرا  مقذيه الازاا ايلزم، أهو من عالز  اوكم  ملشت  املقذن  لالزةس إيام 
 ويف املوصو  إيام إ( أن علة الازاا ههل اميزام، أالالة مركبةس  
بحيلفررون  ا لكرررم لريضررروكم و  ورسرروله أانررر  أن يرضررروخ إن كرررانوا مررقم،يت عرررد  عرررن أسررلوا اوكايرررة عررر،هم  كلهرررة  

 انكهل ه،ا انا  من أانوا  قزاهمس  وم،هم، ين ما
أاجلهلة مستلنفة استت،اأا ا تدائزا، معالم الرسو  صلى   علزه وسلم واملقم،ي أبن امل،اأري حيلفون اييان الكاذ ة، أال  

 عغرهم أياهنم، أضهري حيلفون عائد إ( الزين يقذون ال،يبس 
له أان  أن يرضوخت، أ   ررتكهم ايمرور الر  انلفروا يالهرا، علرى أنره قرد واملراف: اولق الكاذا،  رري،ة قوله بو  ورسو  

علرررم أن أيررراهنم كاذ رررة ممرررا عرررردم يف قولررره بوسرررزحلفون  ا لرررو اسرررت ا،ا  را،رررا ماكرررم يهلكرررون أنفسرررهم و  يالرررم إهنرررم 
 لكاذ ونتس 

يبلررغ املسررلهي مررن أقررواهلم املقذيررة  أكرراف ا  رراا للهسررلهي، وذلررك يررد  علررى أن امل،رراأري حيلفررون علررى التربئررهل، ممررا  
للرسررو  علزرره الصررال  والسررالم، وذلررك يغررزظ املسررلهي وي،كرررهم علررزهم وال،رريب صررلى   علزرره وسررلم يغضررهل عررن ذلررك، 
ألرزلك قرا    عارا( بو  ورسرروله أانر  أن يرضروخت أ  أانرر  مر،كم أبن يرضرو ا، وسررزله عالزرر أانرزرة   ورسرروله أبن 

 ية ال   ادها أدرضام    ميان  ه و رسوله وعارزم رسوله، وإرضام الرسو   تصديره و بته وإكرامهس يرضو ا يف اة
وإمنرا أأررف الضررهري يف قولره بأن يرضروخت مررظ أن املاراف اث،رران ينره أريرد عرروف الضرهري إ( أو  االمسري، واعتبررار الا رق مررن  

كررزلك، أزكررون الكررالم قلترري بنزتههررا كرراالانرتا  وانررزف ا رررب ع ررق اجلهررر  تررردير: و  أانرر  أن يرضرروخ ورسرروله  
 إلازس ومن نكتة ذلك امنيار  إ( التفرقة  ي امرضامين، وم،ه قو  ضالم  ن اوارث:          

يضراس ومن يك أمسرى  ملدي،رة رانلره                      أردين وقزرار قررا لرغررريا الترردير: أردين لغريرا وقزرار قرا غريرا أ  
 ين إاندى الغر تي رالفة ي را اس 

والضهري امل،صوا يف بيرضوخت عائد إ( اسم اجلاللة، ينه ايهم يف ا رب، ولزلك ا تدئ  ه، أال عرى أن  ز  ضا ن قرد  
 اررررام يف  ررررربخ املررررزكور الم اال ترررردام الررررز  هررررو مررررن عالئرررر  بإنت الكائ،ررررة يف اجلهلررررة ايو(، فون اجلهلررررة التانزررررة، وهررررزا

 االستاها  هو الغالاس 
ونيرط بإن كانوا مقم،يت، مستاهر للحث والتوقظ ميراهنم، ين مرا انكرهل عر،هم مرن ايانروا  ال يبررى ماره اانتهرا  يف  

إياهنم، أاستاهر الشرط للتوقظ وللحث على اميرانس وأزره أيضرا عسر زر علرزهم، إن أعرافوا مترر صر،زاهم، أبهنرم كراأرون 
 زم للهقم،ي و زير من غضا   ورسولهس  ا ورسوله، وأزه عال
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بأا يالهوا أنه من حيافف   ورسوله ألن له بر اه،م  الدا أزها ذلك ا ب  الاررزمت هرزخ اجلهلرة عت،رب  مرن قلرة بو   
م علرى ورسوله أان  أن يرضوخت م،بلة التالزر، ين الااقر ال يرضرى ل،فسره عهرال يرقو   ره إ( مترر هرزا الارزاا، أرال يررد

 ذلك إال من ال يالم أن من حيافف   ورسوله يصري إ( هزا املصري السزتهلس 
واالستفهام مستاهر يف امنكار والتش،زظ، ين عدم علههرم  رزلك  رر   ضررور  أهنرم كراأرون  لرسرو ، وأبن رضرى    

ا حي  أن يالهوخ، كان انا  عدم الالم  ره ع،د رضاخ ولكن ملا كان عدم علههم  زلك غريبا لواوف الدالئر املرتضزة أنه مم
اناال م،كراس وقد كتر استاها  هزا وحنوخ يف امعالم أبمر مهم، كروله يف هزخ السور  ب أا يالهروا أن   هرو يربرر التو رة 

 ر :          عن عبافخت وقوله بأا يالهوا أن   يالم سرهم و واهمت وقو  مو    ن اهم املزان هل، أو مبشر  ن هزير الفبا
 أا عالههل   عهرل   أن                       كرمي على اني الكرام قلزر أكلنه قزر: ألزالهوا أنه من حيافف   اخلس   
   
 

 1875صفحة : 
 
 والضهري امل،صوا ابأنهت ضهري الشلن، وأسر الضهري ةهلة بمن حيافف  ت إ(   رهاس   
 لب عرزها هو من حيافف   ورسوله له بر اه،مس واملاىن: أا يالهوا ني 
وأك الداالن من بحياففت وا يدغها ينه وقظ جمبوما أ از أزه الفك وامفغام، والفك أنيهر وأكترر يف الررر ن، وهرو لغرة  

 ة متزمس أهر او از، وقد ورف أزه امفغام حنو قوله بومن يشا   ت يف سور  اوشر يف قرام  قزظ الاشر  وهو لغ
 وباحملاف ت املاافا  واملخالفةس  
 والفام يف بألن له بر اه،مت لر ط اواا نيرط بمنتس  
وأعزدي بأنت يف اجلواا لتوكزد بأنت املزكور  قبر الشرط عوكزدا لفرزا، أدهنا ملا ف ل  على ضهري الشلن وكان  قلة  

اجلهلترري، حبزرررث لررو ا عررزكر يف اجلررواا لالررم أن أزررره الشرررط واوا رره عفسررريا لضررهري الشرررلن، كرران انكررم بأنت سررار  يف 
ما،اهررا، ألهررا ذكررري كرران ذكرهررا عوكزرردا هلررا، وال ضررري يف الفصررر  رري التلكزررد واملقكررد ةهلررة الشرررط، والفصررر  رري أررام 

ق ات وا اجلواا ومد وهلا حبرف، إذ ال مانظ من ذلك، ومن هزا الربزر قوله عاا( بق إن ر ك للزين عهلوا السوم ةهالة 
 من  اد ذلك وأصلحوا إن ر ك من  ادها لغفور رانزمت وقو  اوهاسهل، وهو أاند ايعراا:          

وإن امرررما فامرر  مواثزرر  عهرردخ                      علررى متررر هررزا إنررره لركررررمي وباهرر،مت عررردم ذكرهررا ع،ررد قولرره عاررا(   
 بأحسبه اه،م ولبتس املهافت يف سور  البرر س 

ار   زلك إ( املزكور من الازاا أو إ( ضهري الشرلن  عتبرار عفسرريخس واملرصروف مرن امنيرار : متززربخ لزترررر ما،راخ وامني  
 يف ذهن السامظس 

وبا ررب ت الررز  واهلرروان، وعررردم ع،ررد قولرره عاررا( بأهررا ارربام مررن يفاررر ذلررك مرر،كم إال  ررب  يف اوزررا  الرردنزات يف سررور   
 البرر س 
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ع،رب  علرزهم سرور  ع،برتهم مبرا يف قلروقم قرر اسرتهبموا إن   رررج مرا  رزرونت اسرتت،اف ا تردائهل لرزكر  بحيزر امل،اأرون أن 
انا  من أانوا  قزظ امل،اأري كها عردم يف قولره بحيلفرون  ا لكرمت وهرو إ هرارهم اميران  ملا رباي وإ برار   رسروله 

 صلى   علزه وسلم  ملغزبايس 
وررزر صررافر مرر،هم وهررزا الررراهر ي،ررايف كرروهنم ال يصرردقون أبن نرربو  الرررر ن مررن   وأن  ررربخ صررد  و رراهر الكررالم أن ا 

ألزلك عرفف املفسرون يف هوير هزخ اةيةس وأانسن ما قزر يف ذلك قو  أيب مسلم ايصفهاين بهو انزر يرهرخ امل،راأرون 
رهر سرهم الز  انزروا  هرورخس ويف قولره باسرتهبئوات على واه االستهبامس أل رب   رسوله  زلك وأمرخ أن يالههم أبنه ي

فاللرة علرى مرا ذكرربخ، أ  هرم يرهررون ذلرك يريردون  ره إيهرام املسرلهي  صرد  إيراهنم ومرا هرم إال مسرتهبئون  ملسرلهي 
 أزهررا  زرر،هم، ولررزس املررراف مبررا يف قلرروقم الكفررر  يهنررم ال يرهرررون أن ذلررك مفررروض أفاررر بحيررزرت أررلصل  علررى التررراهر
 وررزر، أ  جمرراز مرسررر  االقررة الصررور ، والرري،ررة قولرره بقررر اسررتهبئوات إذ ال م،اسرربة  رري اوررزر اورر  و رري االسررتهبام لرروال 
ذلك، أدن امل،اأري ملا كانوا مب ،ي الكفرر ا يكرن مرن نيرلهنم اورزر مرن نربو  الررر ن  كشرق مرا يف ضرهائرهم، يهنرم ال 

 ماررىن: يتررراهرون  وررزر وعلررى هرررزا الرررو  يكررون إصررال  الفاررر علرررى يصرردقون  ررزلك أتارري صرررف أاررر بحيرررزرت إ(
التررراهر مبدلولرره مررن غرائررا ااررازس وهو  البارراج اةيررة أبن بحيررزرت  رررب مسررتاهر يف ايمررر، أ  لزحررزرس وعلررى هويلرره 

 ررى يف عفسرري اةيرة  ازرد  عكون قلة بقر استهبئوات استت،اأا ا تردائزا ال عالقرة هلرا ةهلرة بحيرزر امل،راأرونتس وهلرم واروخ أ
 عن مهزاها، ذكرها الفخرس 

وضهريا بعلزهمت وبع،بتهمت لروز أن ياروفا إ( امل،راأري، وهرو  راهر ع،اسر  الضرهائر وماافهراس وعكرون بعلرىت مبارىن الم  
 التالزر أ  ع،ب  يار أانواهلم كروله عاا( بولتكربوا   على ما هداكمتس 

ن عادية بع،بتهمت إ( ضهري امل،اأري: على نبع ا اأض، أ  ع،بن ع،هم، أ  ع،بن الرسرو  مبرا وهو كتري يف الكالم، وعكو  
 يف قلوقمس 

ولرروز أن يكررون اتم بع،برررتهمت اتم ا  رراا، وا  ررراا للرسررو  صرررلى   علزرره وسرررلم، أ : ع،بررتهم أنررر  مبررا يف قلررروقم،  
ت والررا ط  رزوف عررديرخ: ع،برتهم قرا، وهرزا وصرق للسرور  يف أزكون قلة بع،بتهم مبرا يف قلروقمت يف  رر الصرفة  بسرور 

 نفس ايمر، ال يف اعتراف امل،اأري، أهوقظ قلة بع،بتهم مبا يف قلوقمت است رافس 
   
 

 1876صفحة : 
 
ن ولوز أن ياوف الضهريان للهسلهي، وال يضر خترالق الضرهريين مرظ ضرهري بقلروقمت الرز  هرو لله،راأري ال  الرة، ي  

 املاىن يرف كر ضهري إ( ما يلز  أبن ياوف إلزهس 
وا تريي صزغة املضارع يف بحيزرت ملا عشرار  ره مرن استحضرار اوالرة كرولره عارا( بأتترري سرحا ت وقولره بلافل،را يف قروم  

 لوطتس 
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 أا ة الكتااس  وبالسور ت صائفة ماز،ة من   ي الرر ن ذاي مبدأ وهناية وقد عردم  زاهنا ع،د عفسري صالاة سور  
 والت،بتة ام بار وامعالم مصدر نبل ا رب، وعردم يف قوله عاا( بولرد اامل من نبل املرسليت يف سور  ايناامس  
 واالستهبام عردم يف قوله بإمنا حنن مستهبئونت يف أو  البرر س  
نينبا  السور: متر سور  امل،اأري، وهزخ السور  وام راج مستاهر يف ام هار جمازا، واملاىن: أن   مرهر ما يف قلو كم  

 سور   رام ، ان  مسز  الفاضحة ملا أزها من عاداف أانواهلم  روله عاا( بوم،هم، وم،هم، وم،همتس 
والاردو  إ( التابرري  ملوصرو  يف قولره بمررا  رزرونت فون أن يررا : إن   رررج سررور  ع،برتكم مبرا يف قلرو كم: ين ايهررم  

يدهم هو إ هار سرائرهم ال إنبا  السور ، أزكر الصلة واف  يمرين: إ هار سرائرهم، وكونره يف سرور  ع،رب ، وهرو من  د
أنكى هلم، أفزه إلاز  رديظ كرولره عارا( يف سرور  كهرزاو بونرثره مرا يررو ت  ارد قولره بوقرا  يوعري مراال وولردات أ  نرثره 

 ماله وولدخس 
 روض ونلاررا قرر أ ا و  عرره ورسروله ك،ررتم عسرتهبمونت الررراهر أهنرا ما وأررة علرى قلررة  بولرتن سرللتهم لزرررولن إمنرا ك،ررا  

بحيلفون  ا لكم لريضوكمت أو على قلة بوم،هم الزين يقذون ال،يبتس أزكون املراف ةهلة بحيلفون  ا لكمت أهنم حيلفون 
ال،فرا  وال ارن، وارواا السرقا  عرن أمرور  اصرة إن ا عسلهلمس أاولق الصافر م،هم انلق على ايعم من  ررام م مرن 

يتههون قا اواا يراف م،ه أن ما صدر م،هم لزس من ا،س ما يتههون  ه، أدذا ستلوا عرن انرديث لرر   زر،هم يسررتاا 
م،هم أاا وا أبنه  روض ولارا، يريردون أنره اسرت هام للراانرة  ري أعاراا السرفر ملرا حيتااره الكراف عهرال نيراقا مرن الراانرة 

واللااس ورو  أن املرصوف من هزخ اةية: أن ركبا من امل،اأري الزين  راوا يف غبو  عبول نفاقا، مر،هم: وفيارة  رن  ملبح 
ب   الاويف، ورشهل  ن  ري ايني اهل، انلزق    سلهة، وقفوا على عربرة يف ال رير  ي،رررون ارزر املسرلهي أررالوا: 

هزهرراي هزهرراي أسررلهلم ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم عررن م،ااررا م انرررروا إ( هررزا الراررر يريررد أن يفتررت  انصررون الشررام 
 ألاا وا بإمنا ك،ا  وض ونلااتس 

وع،د  أن هزا ال يت ه ين صزغة الشرط مستربلة أاةيرة نبلر  أزهرا هرو أعرم، ممرا يسرللون ع،ره يف املسرتربر، إ برارا مبرا  
كرها   عاا( يف قولره بوإذا  لروا إ( نيرزاصز،هم قرالوا سز زبون، أهم يسللون عها يتحدثون يف جمالسهم ونوافيهم، ال  ذ 

إب ماكم إمنا حنن مستهبئونت يهنرم كرانوا كترري  االنفرراف عرن جمرالس املسرلهيس وانرزف متالر  السرقا  لرهرورخ مرن قري،رة 
أزره نيررهلم مررن قولره بإمنررا ك،را  رروض ونلاراتس والتررردير: ولررتن سرللتهم عررن انرديتهم يف  لرروا م، أعلررم   رسروله  ررزلك و 

 فالئر ال،بوم س ولوز أن عكون اةية قد نبل  قبر أن يسلهلم الرسو ، وأنه ملا سلهلم  ادها أاا وا مبا أ ربي  ه اةيةس 
 والرصر للتازي: أ  ما  دث،ا إال يف  وض ولاا فون ما  ،،ته  ،ا من ال ان وايذىس  
 يف   ع،ات يف سور  ايناامس  وا وض عردم يف قوله عاا( بوإذا رأي  الزين كوضون 
واللاا عردم يف قوله بوما اوزا  الدنزا إال لاا وهلوت يف ايناام، وملا كران اللارا يشرهر االسرتهبام  لغرري ارام اجلرواا  

عن اعتزارهم  روله بك،تم عستهبئونت ألها كان اعتزارهم مبهها رف علزهم ذلك إذ أمر   رسوله صلى   علزه وسرلم أن 
زبهم اواا املوقن حباهلم  اد أن أعلهه مبا سزاتزرون  ه أرا  هلم بأ ا و  عه ورسوله ك،تم عستهبئونت، علرى حنرو قولره ل

 عاا( بأسزرولون من يازدب قر الز  أ ركم أو  مر تس 
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 1877صفحة : 
 
لرصررد قصررر التازرري يهنررم ملررا أعرروا يف  واالسررتفهام إنكررار  عررو زخهلس وعررردمي املاهررو  وهرروبأ ات علررى أالرره الاامررر أزرره  

اعترزارهم  صرزغة قصرر عازري ارهلم يف الررف علرزهم  صرزغة قصرر عازري م  را  مغرال تهم يف اجلرواا، أرلعلههم أبن لاربهم 
الز  اعرتأوا  ه ما كران إال اسرتهبام  ا و  عره ورسروله ال يغرري أولترك، أرصرر االسرتهبام علرى عالرره مبرن ذكرر اقتضرى أن 

تهبام واقظ ال  الة ين الرصر قزد يف ا رب الفالهل، أزرتضهل وقروع الفارر، علرى مرا قرررخ عبرد الرراهر يف مارىن الرصرر االس
الواقظ يف قو  الرائر: أب ساز  يف انااتك وأنه يقكد  ،حو: واند ، أو ال غري ، وأنه يرتضهل وقروع الفارر أرال يررا : 

از  يف انااترررك وغرررري ، وكرررزلك ه،رررا ال يصررر  أن يفهرررم أ ا ك،رررتم مرررا أب قلررر  هرررزا وال غرررري ، أ  وال يررررا : أب سررر
 عستهبئون أم ا عكونوا مستهبئيس 

 واالستهبام  ا و  عه إلبام هلم: يهنم استهبأوا  رسوله و دي،ه، ألبمهم االستهبام  لز  أرسله   ي صدقهس  
،ا  وض ونلاات اعتزارا عن م،ااا م، أ  إ هرارا للارزر الرز  بال عاتزروا قد كفرمت  اد إيانكمت  ملا كان قوهلم بإمنا ك 

ع،ااوا من أالره، وأنره مرا حيتااره املتارا: مرن االرعزراح إ( املربح واورديث يف غرري اجلرد، ألهرا كشرق   أمرر اسرتهبائهم، 
سرهم  لكفرر  ارد إ هرار أرفأه ني هار قلرة اردوى اعترزارهم إذ قرد علبسروا مبرا هرو أنير،ظ وأكررب ممرا اعترزروا ع،ره، وهرو التبا

اميانس أدن   ملا أ هر نفاقهم كان ما يصدر ع،هم من االستهبام أهون أ هلرة بال عاترزروات مرن قلرة الررو  الرز  أمرر 
الرسو  أن يروله، وههل ارعرام يف عو زخهم، أههل متضه،ة عوكزدا ملضهون قلة بأ ا و  عه ورسروله ك،رتم عسرتهبئونت، مرظ 

يف التو زخ وارعرام يف متالبهم أبهنم علبسوا مبا هو أنيد وهو الكفر، ألزلك ق ا  اجلهلة عن ال  قبلها، على ز ف  ارعرام 
أن نيررلن اجلهررر الواقاررة يف مرررام التررو زخ أن عر ررظ وال عا ررق ين التررو زخ يرتضررهل التاررداف، أترررظ اجلهررر املررو خ قررا موقررظ 

 ااة  كم لالعتزار عن الت،ااهل أدنكم قد عرأتم مبا هو أعرم وأني،ظس ايعداف احملسو ة حنو وااند، اث،ان، أاملاىن ال ان
 وال،ههل مستاهر يف التسوية وعدم اجلدوىس  
 وقلة بقد كفرمت  اد إيانكمت يف موضظ الالة من قلة بال عاتزروات عالزال لل،ههل املستاهر يف التسوية وعدم اجلدوىس  
ملاضررهل، أ  قبررر االسررتهبام، وذلررك أنرره قررد عرررف كفرررهم مررن قبرررس واملررراف وقولرره بقررد كفرررمتت يررد  علررى وقرروع الكفررر يف ا 

نيس،اف اميان إلزهم: إ هار اميران، وإال أهرم ا يقم،روا إيراب صرافقاس واملرراف نييراهنم: إ هرارهم اميران، ال وقروع انرزرترهس 
  للحرزررة، أ   ارد إيران هرو مرن نيرلنكم، وقد أنبل عن ذلك إضاأة اميان إ( ضهريهم فون عاريق اميان  لرالم املفزرد

 وهزا عاريض أبنه اميان الصور  غري او  ونرريخ قوله عاا( اةه بوكفروا  اد إسالمهمت وهزا من ل ائق الرر نس 
بإن يارق عررن صائفرة مرر،كم عاررزا صائفرة أبهنررم كررانوا جمررميت اررامي هررزخ اجلهلرة علررى عرراف  الررر ن يف عارزررا ال،ررزار   

 للراغا يف التو ة عزكريا له نيمكان عدارل انالهس   لتبشري
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وملا كان انا  امل،اأري ع زبا كان  البشار  هلم رلوصة  برزرة ال،رزار ، ألنبرلهم أن صائفرة مر،هم قرد يافرى ع،هرا إذا صلبر   
ال عرازحرا سبا الافو: ني رال  اميران، وإن صائفرة عبررى يف انالرة الارزاا، واملررام فا  علرى أن ذلرك ال يكرون عبترا و 

 دون مرا ، أها هو إال أن صائفة مراو  اميان، أزغفرر عهرا قدمتره مرن ال،فرا ، وأ ررى عصرر علرى ال،فرا  انر  املروي، 
أتصري إ( الازااس واة ي الوارف   اد هزخ عبيد ما ف  علزه املرام وضوانا من قوله بنسوا   أ،سزهمت إ( قوله بعزاا 

 تو وا يك  ريا هلم وإن يتولوا يازقم   عزا  ألزها يف الدنزا واة ر تس مرزمتس وقوله  اد ذلك: بأدن ي
   
 

 1878صفحة : 
 
وقد  من  اض امل،اأري  اد نبو  هزخ اةية، وذكر املفسرون من هرزخ ال ائفرة رشرزا  رن  رري اينير اهل ملرا مسرظ هرزخ   

يوم الزهامرة واستشرهد أزره، وقرد قزرر: إنره املرصروف   اةية اتا من ال،فا ، وانسن إسالمه، أاد من الصحا ة، وقد ااهد
 ل ائفرة  فون غررريخ أزكرون مررن  ا إصرال  لفررظ اجلهاعرة علررى الواانرد يف مرررام ام فرام والتاهزررة كرولره صررلى   علزرره 

ة  رزة من وسلم  ما    أقوام يشرتصون نيروصا لزس  يف كتاا    س وقد عويف رسو    صلى   علزه وسلم ويف املدي،
 امل،اأري وكان عهر  ن ا  اا يف  الأته يتومسهمس 

 والبام يف بأبهنم كانوا جمرميت للسببزة، واارم الكاأرس  
وقرأ اجلههور بياقت وبعازات  ب،ام الفالي إ( ال،ائا، وقررأخ عاصرم  لب،رام للفاعرر و ،رون الارهرة يف الفالري ونصرا  

 بصائفةت التاينس 
امل،اأرررراي  اضررهم مرررن  ارررض أيمرررون  مل،كرررر وي،هرررون عررن املارررروف ويربضرررون أيررديهم نسررروا   أ،سرررزهم إن بامل،رراأرون و  

امل،راأري هرم الفاسرررونت  يرهرر أن عكررون هرزخ اةيررة اانرتاسرا عرن أن يرررن امل،راأرون أن الافررو املفرروض ل ائفررة مر،هم هررو 
،فرا  انالرة واانرد  وأن أصرحا ه سروام، لرزالم  رزلك أن عفو ي،ا  أريرا م،هم  قي علرى نفراقهم، أاررا ذلرك  بزران أن ال

اأرتا  أانواهلم  ي عفو وعزاا ال يكون إال إذا ا تلف  أانرواهلم  ميران والبررام علرى ال،فرا ، إ( مرا أأافعره اةيرة أيضرا 
يهنا كالبزان  من إيضاح  اض أانوا  ال،فا  و برخ الدالة على استحرا  الازاا، أفصر هاعه اجلهلة عن ال  قبلها: إما

لل ائفة املستحرة الارزاا، وإمرا أن عكرون اسرتت،اأا ا تردائزا يف انكرم االعررتاض كهرا سرزله ع،رد قولره عارا( بكالرزين مرن 
قبلكمت وإما أن عكون اعرتاضا ههل وال   ادها  ي اجلهلة املتردمة و ي قلة بكالرزين مرن قربلكم كرانوا أنيرد مر،كم قرو ت  

 كها سزله ه،الكس 
يف هزخ اةية ذكر بامل،اأرايت ع،صزصا على عسوية ايانكام جلهزظ املتصفي  ل،فا : ذكورهم وإبثهم، كرزال ك رر  وزيد 

 لبا  أن الافو يصافف نسامهم، واملقا ز   اصة  زكراهنم، لزالم ال،ا  أن ل،سام امل،اأري انرا من مشاركة رااهلن يف 
 ال،فا  أزحزروهنس 
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ن  اررضت اعصررالزة فالررة علررى ماررىن اعصررا  نيررهلم  شررهلم وهررو عباررزض جمرراز  ما،رراخ الوصررلة وبمررنت يف قولرره ب اضررهم مرر 
والواليررة، وا ي لرر  علررى ذلررك اسررم الواليررة كهررا أصلرر  علررى اعصررا  املررقم،ي  اضررهم  ررباض يف قولرره بواملقم،ررون واملقم،رراي 

  اضهم أولزام  اضت ملا سزله ه،الكس 
ري وامل،اأرراي، ين كرر أررف هرو  ارض مرن اجلهزرظ، أردذا كران كرر  ارض وقد  رر قولره ب اضرهم مرن  ارضت قزرظ امل،راأ 

 متصال  باض   ر، علم أهنم سوام يف ايانوا س 
 وقلة بأيمرون  مل،كرت مبز،ة ملاىن االعصا  واالستوام يف ايانوا س  
 وامل،كر املااصهل يهنا ي،كرها امسالمس  
د عرردما يف قولره عارا( بولرتكن مر،كم أمرة يردعون إ( ا رري وأيمرررون واملارروف ضردها، ين الردين يارأره، أ  يرضراخ، وقر 

  ملاروف وي،هون عن امل،كرت يف سور     عهرانس 
 وقبض اييد : ك،اية عن الش ، وهو وصق ذم لداللته على الرسو ، ين املراف الش  على الفررامس  
مرضراعه وامتترا  مرا أمرر  ره، ين ام را  وامعرراض يشربه وال،سزان م،هم مستاار ل نيررال  ا، أو ل عرراض عرن ا تغرام  

 نسزان املارض ع،هس 
 ونسزان   إ هم مشاكلة أ  انرمانه إ هم مما أعد للهقم،ي، ين ذلك يشبه ال،سزان ع،د قسهة اورو س  
 وقلة بإن امل،اأري هم الفاسرونت أزلكة لل  قبلها ألزلك أصل  يهنا كالبزان اجلامظس  
وصزغة الرصر يف بإن امل،اأري هم الفاسرونت قصر افعائهل للهبالغة يهنم ملا  لغوا ال،هاية يف الفسرو  اارر غرريهم كهرن  

 لزس  فاس س 
وام هررار يف مرررام امضررهار يف قولرره بإن امل،رراأريت لررب ف  عرريرررهم يف الررزهن هلررزا اوكررمس ولتكررون اجلهلررة مسررترلة انرر   

 عكون كاملترس 
امل،اأري وامل،اأراي والكفار بر اه،م  الدين أزها ههل انسبهم ولا،هم   وهلم عزاا مرزمت هزخ اجلهلة إما  بوعد   

استت،اف  زاين بنيتهل عن قوله بإن امل،اأري هم الفاسرونت، وإما مبز،ة جلهلة بأ،سزهمت ين ا لوف يف اه،م واللارن  زران 
 للهراف من نسزان   إ همس 

   
 

 1879صفحة : 
 
والوعد أعم من الوعزد، أهو ي ل  علرى ام برار  لتربام املخررب للهخررب  شرهلم يف املسرتربر بأرظ أو ضرار أو ال نفرظ أزره   

 وال ضر بهزا ما وعد الر انتس والوعزد  ا   لضارس 
 رزره وإما لصوغ الوعزد يف وأار املضهل ه،ا: إما ل  بار عن وعزد عردم وعدخ   امل،اأري وامل،اأراي عزكريا  ه لب ف   

 الصزغة ال  ع،شل قا الاروف متر   ا  ووهب   إنياارا أبنه وعزد ال يتخلق متر الارد وااللتبامس 
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 وام هار يف مرام امضهار لتررير احملكوم علزه يف ذهن السامظ ان  يتهكن اعصاأهم  وكمس  
 لزسوا أبهون اناال من املشركي إذ قد قظ الكفر الفريريس وز ف  ذكر بالكفارت ه،ا للداللة على أن امل،اأري  
وماىن بههل انسبهمت أهنا مالزمرة هلرمس وأصرر انسرا أنره مبارىن الكرايف، وملرا كران الكرايف يالزمره املكفرهل كر   ره ه،را عرن  

أرزرر: انسربهم  املالزمة، ولوز أن يكون بانسات على أصله ويكون ذكرخ يف هزا املرام  كهرا قرم، كرلهنم صلبروا ال،ارزم،
 بر اه،مس 

 واللان: ام ااف عن الر ة والتحرري والغضاس  
والاررزاا املرررزم: إن كرران املررراف  رره عررزاا اهرر،م أهررو هكزررد لرولرره ب الرردين أزهررا هررهل انسرربهمت لرردأظ اانتهررا  إصررال    

اري أنره عرزاا يف الردنزا ا لوف على صرو  املرد ، وهكزرد للك،ايرة يف قولره بهرهل انسربهمت وإن كران املرراف  ره عرزا    رر ع
 وهو عزاا ا ب  واملزلة  ي ال،ا س 

ويف هزخ اةية ز ف  عررير الستحرا  امل،اأري الازاا، وأهنم ال ائفة ال  عازا إذا  روا على نفاقهم، أتاي أن ال ائفة  
 املافو ع،ها هم الزين يقم،ون م،همس 

ال وأوالفا أاسرتهتاوا خلرهرم أاسرتهتاتم خلركرم كهرا اسرتهتظ الرزين بكالزين من قربلكم كرانوا أنيرد مر،كم قرو  وأكترر أمروا 
مررن قرربلكم خلرهررم و ضررتم كالررز   اضرروا أولتررك انب رر  أعهرراهلم يف الرردنزا واة ررر  وأولتررك هررم ا اسرررونت قزررر هررزا 

، والتررزكري عررن ا  رراا التفرراي، عررن ضررهائر الغزبررة الراااررة إ( امل،رراأري، إ(   رراقم لرصررد التفريررظ والتهديررد  ملوعرررة
 الغرور مبا هم أزه من ناهة اممها  أبن   ر ذلك انبط ايعها  يف الدنزا واة ر ، وأن حي  علزهم ا سرانس 

أكاف التشبزه يف موضظ ا رب عن مبتدأ  زوف ف  علزه ضهري ا  اا، عررديرخ: أنرتم كالرزين مرن قربلكم، أو الكراف  
الزين من قبلكم، أهو يف موضظ املفاو  امل لر  الردا  علرى أالره، ومتلره يف موضظ نصا  فار مردر، أ : أالتم كفار 

 يف انزف الفار وامعزان مبا هو مفاو  الفار احملزوف قو  ال،هر  ن عولا:          
 انر  إذا الكرالا قرا  هلرا                      كرالزوم م لرو  وال صالبرا أراف: ا أر كرالزوم، إال أن عامرر ال،صرا رتلررق  

  ي اةية والبز س 
وقزررر هررزا مررن  رزررة املرررو  املررلمور أبن يبلغرره ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم إ هررم مررن قولرره بقررر أ ا و  عرره ورسرروله ك،ررتم  

عستهبئونت اةيةس أزكون ما  ز،هها اعرتاضا  روله بامل،راأرون وامل،اأرراي  اضرهم مرن  ارضت اخل أضرهري ا  راا هلرم ارار 
  دون التفاي والكالم مسو  لتشبزه اناهلم يف مصريهم إ( ال،ارس  على مرتضى الراهر

 وامعزان  ملوصو  ينه أ ر وأقظ ل،مم ال  عردم  متر عاف ومثوف ممن ضرا الارا قم املتر يف الرو س  
هرو أنيرد مر،هم قرو ت وبأنيدت ما،اخ أقوى، والرو  ه،ا الردر  على ايعها  الصابة كروله بأو ا يرروا أن   الرز   لرهرم  

أو يراف قا الاب  وعد  الغلا  ستكها  الادف والادف، وقزا املاىن أوقا  الررو  متززرب ا  بأنيردت كهرا أوقار  مضراأا إلزره 
 نيديد يف قوله عاا( بعلهه نيديد الروىتس 

وأرر  الت رار  حبسرن موقرظ وكتر  ايموا  هلا أسباا كتري : م،ها صزا ايرض للبرع والغر  ورعهل اينارام وال،حرر، وم،هرا  
املوصن  ي مواصن ايمم، وم،ها االقرتاا من البحار للسفر إ( ايق ار وصزد البحر، وم،هرا انيرتها  ايرض عرر املارافن 
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من الزها والفضة واوديد واملواف الص،اعزة والغزائزة من ال،باي، كلني ار التوا ر ووام الرد غ والصربغ وايفويرة والبراريرظ 
 والبيويس 

وكترررر  ايوالف هه مرررن ايمرررن  سررربا  ررررام اينفرررس، ومرررن ا صرررا املرررقثر قرررو  اي ررردان والسرررالمة مرررن اااعررراي املاربرررة  
 للهواتن، ومن انسن امل،اخ  لسالمة من ايو تة املهلكة، ومن الترو   كتر  ايزواج والسرار  واملراضظس 

   
 

 1880صفحة : 
 
املترراع الررز   رره الترزاذ امنسرران ومالئهرره وعررردم ع،ررد قولرره عاررا( بولكررم يف ايرض واالسرتهتاع: التهتررظ، وهررو نرروا  أانررد   

 مسترر ومتاع إ( انيت يف سور  ايعرافس 
 والسي والتام أزه للهبالغة يف قو  التهتظس  
 ر  من  ال ت وا ال : اوظ من ا ري وقد عردم ع،د قوله عاا( بأهن ال،ا  من يرو  ر ،ا  ع،ا يف الدنزا وما له يف اة 

 يف سور  البرر س 
 وعفرع بأاستهتاوا خالقهمت على بكانوا أنيدت: ين املرصوف إف اله يف اوالة املشبه قا كها سزلهس  
وعفرررع بأاسررتهتاتم خالقكررمت علررى مررا أأررافخ انرررف الكرراف  رولرره بكالررزين مررن قرربلكمت مررن ماررىن التشرربزه، ولررزلك ا   

لا ررق، أرردن هررزخ اجلهلررة هررهل املرصررد مررن التشرربزه ومررا عفرررع علزرره، وقررد كرران ذكررر هررزخ عا ررق قلررة بأاسررتهتاتمت  ررواو ا
اجلهلة يغ  عن ذكر قلة بأاستهتاوا خالقهرمت لروال قصرد املوعررة  لفرريري: املشربه قرم، واملشربهي، يف إعرراض كلزههرا 

الكررالم  القتصررار علررى انررا  أانرررد عررن أ ررز الاررد  للحزررا  الدائهررة ويف انصرررباقها علررى التهتررظ الاااررر ألررم يكترررق يف 
الفررريري، قصرردا لالعت،ررام  كلزههررا أررزلك الررز  اقتضررى هررزا امص،رراا ولررو اقتصررر علررى قولرره بأاسررتهتاتم خالقكررم كهررا 
استهتظ الزين من قبلكم خالقهمت وا يزكر قبله بأاستهتاوا خالقهمت وصر أصر املارىن وا يسرتفد قصرد االهتهرام  كرال 

 الفريريس 
 ك ملا عررر هزا املرصد يف أنفس الساماي ا حيتذ إ( نسذ متر هزا ال،رم يف قوله بو ضتم كالز   اضواتس ولزل 
وقولرره بكهررا اسررتهتظ الررزين مررن قرربلكم خالقهررمت هكزررد للتشرربزه الواقررظ يف قولرره بكالررزين مررن قرربلكم إ( قولرره أاسررتهتاتم  

اوالرة املشربهة واوالرة املشربه قرا، هرو  رر املوعررة والترزكري، أرال خالقكمت للت،بزه على أن ذلك اجلبم خصوصه، من  ي 
يغررهم مررا هررم أزرره مررن ناهررة اممهررا  واالسررتدراج، أررردم قولرره بأاسررتهتاوا خالقهررمت وأعررى  رولرره بكهررا اسررتهتظ الررزين مررن 

 مررا يررتهم عصرروير اوالررة قرربلكم خالقهررمت مقكرردا لرره فون أن يرتصررر علررى هررزا التشرربزه اي ررري، لزتررلعى التلكزررد، وين عررردمي
 املشبه قا املركبة، قبر إيراع التشبزه، أنيد متكز،ا ملاىن املشاقة ع،د السامظس 

وقوله بكالز   اضروات عشربزه  روض امل،راأري خروض أولترك وهرو ا روض الرز  انكرهل عر،هم يف قولره بلزررولن أمنرا ك،را  
وا الررز  أه  رره يف التشرربزه السررا   لررهس أ : و ضررتم يف  رروض ونلاررات ولبسرراصة هررزا التشرربزه ا يررقي أزرره مبتررر ايسررل
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الكفر واالسرتهبام   ي   ورسروله كرا وض الرز   اضروخ يف ذلرك، أرلنتم وهرم سروام، أزونيرك أن حيزر   كرم مرا انرا  
 قم، وكالم،ا يف هزين التشبزهي أف  ما كتا أزههاس 

قرظ عاري أن يكرون املرراف ابالرز ت: هويلره  لفرير  أو وبالز ت اسم موصو ، مفرف، وإذ كران عائرد الصرلة ه،را ضرهري  
اجلهرظ، ولرروز أن يكررون بالررز ت ه،را أصررله الررزين أخفررق حبررزف ال،رون علررى لغررة هررزير ومترزم كرررو  اينيررها  ررن زمزلررة 

 ال،هشلهل:          
صرر  يررون هرزا االسرتاها  وإن الز  انان   فلذ فماؤهم                      هم الرروم كرر الرروم   أم  الرد وحنرا  الب  

 اصا حبالة أن ع و  الصلة كالبز  أال ي، ب  ع،دهم على اةية، وحنا  الكوأة لوزونه ولو ا ع ر الصلة، كها يف اةية، 
 وقد افعى الفرام: أن بالز ت يكون موصوال انرأزا مقوال  ملصدر، واستشهد له قزخ اةية، وهو ضازقس 

من ايمم البائد  أعرا ذلك  منيار  إلزهم للت،بزه على أهنم  سبا ذلك كرانوا ارديرين مبرا وملا وصف  انالة املشبه قم  
سرزخرب  ره عر،هم، أررا  عارا( بأولتررك انب ر  أعهراهلم يف الردنزا واة رر  وأولتررك هرم ا اسررونت وأزره عارريض أبن الررزين 

 من التهديد وال،زار  ماىن عرزمس  نياقوهم يف أانواهلم أانر م أبن حير قم ما انر أبولتك، ويف هزا التاريض
 وا وض عردم  اووالة على مارأته  نفاس  
 واوبط: البوا  والب الن، وعردم يف قوله عاا( بألولتك انب   أعهاهلم يف الدنزا واة ر ت يف سور  البرر س  
باا علزههرا، ومارىن انب هرا يف الردنزا واملراف أبعهاهلم ما كانوا ياهلونه ويكدانون أزه: من مااجلة ايموا  والازا  واالنك 

استتصاهلا وإعالأها حبلو  رتلق الازاا أبولتك ايمم، ويف اة ر   ادم عاويضها هلم، كروله عاا( بونرثه مرا يررو ت أ  
 يف الدنزا بوأيعز،ا أرفات أ  يف اة ر  ال ما  له وال ولد، كروله بما أغىن ع  مالزه هلك ع  سل انزهتس 

   
 

 1881: صفحة 
 
 ويف هزا كله عزكر  لل،يب صلى   علزه وسلم واملقم،ي أبن ال ير،وا أن   ملا أمهر امل،اأري قد عفا ع،همس   
وملررا كانرر   سررار م اسررزهة ااررر غررريهم مررن ا اسرررين كررال  اسرررين أحصررري ا سررار  يف هررقالم  رولرره بوأولتررك هررم  

 ا اسرونت قصرا مرصوفا  ه املبالغةس 
 ف  اسم امنيار  لالهتهام  تهززب املتحدث ع،هم لب ف  عررير أانواهلم يف ذهن السامظس وإعا 
بأا أي م نبل الزين من قبلهم قوم نوح وعاف ومثوف وقوم إ راهزم وأصحاا مردين واملقعفكراي أعرتهم رسرلهم  لبز،راي أهرا    

أري: أضرهري بأا أي رمت وبمرن قربلهمت عائردان إ( كان   لزرلههم ولكن كانوا أنفسهم يرلهونت عاف الكرالم علرى امل،را
امل،اأري الزين عاف علزهم الضهري يف قوله بولتن سللتم لزرولن إمنا ك،ا  روض ونلارات، أو الضرهري يف قولره بوهلرم عرزاا 

 مرزمتس 
 قبلهمس واالستفهام مواه للهخاصا عرريرا ع،هم، حبزث يكون كاالستشهاف علزهم أبهنم أاتهم نبل الزين من  
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وامعزران مسرتاهر يف  لرروغ ا ررب كرولره عاررا( بيرولرون إن أوعزررتم هرزا أخرزوخت وقررد عرردم يف سرور  الاررروف، نيربه انصررو   
ا رب ع،د املخرب نيعزان الشخو، ةامظ اوصو   اد عدمه، ومن هزا الربزرر قروهلم:  لغره ا ررب، قرا  عارا( بينرزركم  ره 

 ومن  لغت يف سور  ايناامس 
 بل ا رب وقد عردم يف قوله عاا( بولرد اامل من نبل املرسليت يف سور  ايناامس وال، 
 وقوم نوح عردم الكالم علزهم ع،د قوله عاا( بلرد أرسل،ا نوانا إ( قومهت يف سور  ايعرافس  
 ونوح عردم ذكرخ ع،د قوله عاا( بإن   اص فى  فم ونوانات يف سور     عهرانس  
 الم علزهم ع،د قوله عاا( بوإ( عاف أ اهم هوفات يف سور  ايعرافس وعاف عردم الك 
وكررزلك مثرروفس وقرروم إ ررراهزم هررم الكلرردانزون، وعررردم الكررالم علررى إ ررراهزم وعلررزهم ع،ررد قولرره عاررا( بوإذ ا تلررى إ ررراهزم ر رره  

  كلهايت يف سور  البرر س 
يرض ال  كان ير ،ها  ،و مدين، أكها أن مدين اسم وإضاأة بأصحاات إ( بمدينت  عتبار إصال  اسم مدين على ا 

للربزلة كها يف قوله عاا( بوإ( مدين أ اهم نيازبات كزلك هو اسم ملوصن علك الربزلرةس وقرد عرردم ذكرر مردين ع،رد قولره 
 بوإ( مدين أ اهم نيازبات يف ايعرافس 

قعفكررة: اسررم أاعررر مررن االئتفررال وهررو بواملقعفكررايت ع ررق علررى بأصررحاا مرردينت، أ  نبررل املقعفكرراي، وهررو قررظ م 
االنرالاس أ  الررى ال  انرلب  واملراف قا: قرى صغري  كان  مساكن قوم لوط وههل: سدوم، وعهور ، وأفمة، وصبومي، 
وكان  قرى مت اور  أخسق قا وصار عالزها ساألهاس وكان  يف اهاي ايرفن انو  البحر املز ، ونبل هقالم مشرهور 

 هالكهم واستتصاهلم حبوافث مهولةس مالوم، وهو  رب 
وقلررة بأعررتهم رسررلهمت عالزررر أو اسررتت،اف  زرراين نشررل عررن قولرره بنبررل الررزين مررن قرربلهمت أ  أعررتهم رسررلهم  رردالئر الصررد   

 واو س 
 وقلة بأها كان   لزرلههمت عفريظ على قلة بأعتهم رسلهمت، واملفرع هو جمهروع اجلهلرة إ( قولره بيرلهرونت ين الرز  

عفررع علرى إعزرران الرسرر: أهنررم  لهروا أنفسرهم  لا،رراف، واملكرا ر ، والتكررزيا للرسرر، وصرم اةذان عررن اور ، أل ررزهم   
 ررزلك، ولكررن نرررم الكررالم علررى هررزا ايسررلوا البررديظ إذ ا ترردئ أزرره  ،فررهل أن يكررون    لههررم اهتهامررا  ررزلك لفرررط 

 فرع واار املفرع حبسا املاىن يف صور  االستدرالس التس زر علزهم  سوم ص،اهم ان  اار ذلك كلنه هو امل
ونفهل الرلم عن   عاا( أب لغ واره، وهرو ال،فرهل املرررتن  رالم اجلحروف،  ارد أارر الكرون امل،فرهل، وقرد عرردم الكرالم علزره  

 ع،د قوله عاا( بما يريد   لز ار علزكم من انرجت يف سور  الاروفس 
وارره إذ أسرر،د إلررزهم  صررزغة الكررون املاضررهل، الرردا  علررى متكررن الرلررم مرر،هم م،ررز زمرران وأثبرر   لههررم أنفسررهم هلررم أب لررغ  

مضى، وصزغ الرلم الكائن يف ذلك البمان  صزغة املضارع للداللة على الت دف والتكرر، أ  على عكرير  لههم أنفسرهم 
 يف ايزم،ة املاضزةس 

،هرون عرن امل،كرر ويرزهرون الصرال  ويقعرون البكرا  وي زارون بواملقم،ون واملقم،اي  اضرهم أولزرام  ارض أيمررون  ملارروف وي 
   ورسوله أولتك سري هم   إن   عبيب انكزمت  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 1882صفحة : 

 
 هزخ عرا ر قوله بامل،اأرون وامل،اأراي  اضهم من  اضت لبزان أن ال ائفة ال  ي،اهلا الافو ههل امللتحرة  ملقم،يس   
 امل،اأرون وامل،اأراي  اضهم من  اضت وما  ز،هها قر عسلسر  اضها عن  اضس أاجلهلة ما وأة على قلة ب 
 وقوله ب اضهم أولزام  اضت مرا ر قوله: يف امل،اأري ب اضهم من  اضتس  
وعرب يف اانا املقم،ي واملقم،اي أبهنم أولزام  اض ل نيار  إ( أن اللحهة اجلاماة  ز،هم ههل والية امسالم، أهرم أزهرا   

السرروام لررزس واانررد مرر،هم مرلرردا لآل ررر وال ات اررا لرره علررى غررري  صررري  ملررا يف ماررىن الواليررة مررن امنيرراار  م ررال   علررى
 والت،اصر خالف امل،اأري أكلن  اضهم بنين من  اض يف مزامهمس 

 وزيد يف وصق املقم،ي ه،ا بيرزهون الصال ت ع،ويها أبن الصال  ههل أعرم املاروفس  
 بكا ت مرا ر قوله يف امل،اأري بويربضون أيديهمتس وقوله بويقعون ال 
 وقوله بوي زاون   ورسولهت مرا ر قوله يف امل،اأري بنسوا  ت ين ال اعة عرتضهل مراقبة امل اع أههل ضد ال،سزانس  
 وقوله بأولتك سري هم  ت مرا ر قوله يف امل،اأري بأ،سزهمتس  
ملستربر، أحرف االستربا  يفزد مظ املضارع ما عفزد بقدت مظ املاضهل كروله بولسوف والسي لتلكزد انصو  الر ة يف ا 

 يا زك ر ك أرتضىتس 
 وامنيار  للداللة على أن ما سريف  اد اسم امنيار  صاروا أانر م  ه من أار ايوصاف املزكور  قبر اسم امنيار س  
أ : أنررره عارررا( لابعررره ي،فرررظ أولزررامخ وأنررره وكهتررره يضرررظ اجلررربام وقلررة بإن   عبيرررب انكرررزمت عالزرررر جلهلرررة بسررري هم  ت  

 ملستحرهس 
بوعد   املقم،ي واملقم،اي ا،اي جتر  من  تها ايهنار  الدين أزها ومساكن صزبرة يف ا،راي عردن ورضروان مرن    

ام  ارضت، كهوقرظ قلرة بوعرد أكرب ذلك هو الفوز الارزمت موقظ هزخ اجلهلة  اد قولره بواملقم،رون واملقم،راي  اضرهم أولزر
  امل،اأري وامل،اأرايت  اد قوله بامل،اأرون وامل،اأرراي  اضرهم مرن  ارضت اةيرةس وهرهل أيضرا كاالسرتت،اف البزراين ال،انيرن 
عن قوله بأولتك سري هم  ت متر قوله يف اةيرة السرا رة بيبشررهم رقرم  ر رة م،ره ورضروان وا،راي هلرم أزهرا نارزم مررزمت 

  اةيةس
وأار املضهل يف قوله بوعد  تس إما ينه إ بار عن وعد عردم يف    الرر ن قصرد مرن ام برار  ره الترزكري  ره لتحرزرره،  

وإمررا أن يكررون قررد صررزغ هررزا الوعررد  لفررظ املضررهل علررى صريرررة صررزغ الاررروف متررر  ارر  وعصرردق  لكررون، علررك الصررزغة 
 نفا يف قوله بوعد   امل،اأري وامل،اأراي والكفار بر اه،متس ماهوف  يف االلتبام الز  ال يتخلقس وقد عردم نرريخ  

وام هار يف مرام امضهار فون أن يرا : وعدهم  : لترريرهم يف ذهن السامظ لزتهكن عال  الفار قم أضر متكرن يف  
 ذهن السامظس 
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و شرر الرزين  م،روا وعهلروا الصراواي أن وعردم الكالم على حنو قوله با،اي جتر  مرن  تهرا ايهنرارت ع،رد قولره عارا( ب 
 هلم ا،اي جتر  من  تها ايهنارت يف سور  البرر س 

وع ق بومساكن صزبة يف ا،اي عدنت على با،ايت للداللة على أن هلم يف اجل،اي قصورا ومسراكن صزبرة، أ  لرزس  
 أزها أزواج م هر تس  أزها نيهلم من  بث املساكن من ايوساخ و بر عالج ال بخ وحنوخ نرري قوله بوهلم

بوالادنت ا لد واالسرتررار املسرتهر، أ ،راي عردن هرهل اجل،راي املرزكور  قبرر، أرزكرها قرزا اللفرظ مرن ام هرار يف مررام  
 امضهار مظ التف،ن يف التابري والت،ويه  جل،اي، ولزلك ا يرر: ومساكن صزبة أزهاس 

 د   املقم،يتس وقلة بورضوان من   أكربت ما وأة على قلة بوع 
والرضوان  كسر الرام ولوز ضههاس وكسر الرام لغة أهر او از، وضهها لغة مترزمس وقررأخ اجلههرور  كسرر الررام وقررأخ أ رو  

  كر عن عاصم  ضم الرامس 
  ونرررريخ  لكسررر قلزررر يف املصررافر ذاي ايلررق وال،ررونس وهررو مصرردر كالرضررهل وز ف  ايلررق وال،ررون أزرره عررد  علررى قوعرره، 

 كالغفران والشكرانس 
والت،كري يف برضوانت للت،ويظ، يد  علرى ار،س الرضروان، وإمنرا ا يرررن  رالم عاريرق اجلر،س لزتوسرر  لت،كرري إ( امنيراار  

  لتارزم أدن رضوان   عاا( عرزمس 
 أصر جلهزظ ا رريايس وبأكربت عفضزر ا يزكر ماه املفضر علزه لرهورخ من املرام، أ  أكرب من اجل،اي ين رضوان   

 وأزه فلزر على أن الساافاي الروانانزة أعلى وأنيرف من اجلتهانزةس 
   
 

 1883صفحة : 
 
 وبذلكت إنيار  إ( قزظ ما ذكر من اجل،اي واملساكن وصفا ها والرضوان امهلهلس   
 والرصر يف بهو الفوز الارزمت قصر انرزرهل  عتبار وصق الفوز  ارزمس  
 ااهد الكفار وامل،اأري واغلظ علزهم وملواهم اه،م و رتس املصرريت  ملرا أنيرار قولره عارا( يف اةيرة السرا رة ب  أيها ال،يب 

بوعد   امل،اأري وامل،اأراي والكفار بر اه،م  الدين أزها ههل انسبهم ولا،هم   وهلم عزاا مرزمت، أبن هلم عزا ي 
التاين عزاا فنزو  وهو عزاا الرتر، ألها أعرا ذلك  ش،ائظ امل،راأري عزا  أ رو  وهو بر اه،م، عاي أن الازاا 

و ضرا املتر هلم  يمم البائد ، أمر نبزه ةهاف امل،اأري وهزا هو اجلهاف الز  أنزروا  ه يف سور  ايانباا يف قوله بق ال 
أنزرهم    زلك ألم يرعدعوا ومضى علزهم من لاورونك أزها إال قلزال ملاوني أي،ها ثرفوا أ زوا وقتلوا عرتزالت أباد أن 

املرد  مرا كشرف  أزره ف زلرتهم مبرا عكررر مر،هم مرن  روافر الكفرر والكزرد للهسرلهي، أ رب   مرا أنرزرهم  ره أبن أمرر رسروله 
أون لومرة صلى   علزه وسلم ةهافهمس واجلهاف الرتا  ل،صر الدين، وعردم يف قوله عاا( بلاهردون يف سربزر   وال كرا

 الئمت يف سور  الاروفس 
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وقرن امل،اأرون ه،ا  لكفار: ع،بزها على أن سبا ايمر ةهاف الكفرار قرد  رر  يف امل،راأري، أ هرافهم ك هراف الكفرار،  
ك وين   ملرا قررهنم يف الوعزرد  ارزاا اة ررر  إذ قرا  بوعرد   امل،راأري وامل،اأرراي والكفررار بر اهر،مت وأومرل قولره ه،الرر

 أبن هلم عزا    ر، ال ارم قاهم ع،د نيرع هزا الازاا اة ر هلمس 
أاجلهرراف املررلمور للفررريري رتلررق، ولفررظ باجلهررافت مسررتاهر يف انرزرترره وجمررازخس وأائررد  الررررن  رري الكفررار وامل،رراأري يف  

لكفرار احملرار ي أزكرون ذلرك اجلهراف: إلررام الرعرا يف قلروقم، أردن كرر واانرد مر،هم كشرى أن يرهرر أمررخ أزاامرر مااملرة ا
  اضدا نيوكتهمس 

وأمرررا اهرررافهم  لفارررر أهتارررزر، يهنرررم غرررري مرهررررين الكفرررر، ولرررزلك هو  أكترررر املفسررررين اجلهررراف  ل،سررربة إ( امل،ررراأري  
 ملراومرة  و رة وإقامررة اوردوف ع،ررد  هرور مررا يرتضرزها، وكرران غالرا مرن أقررزم علزره اوررد يف عهرد ال،برروم  مرن امل،رراأريس 
وقا   ارض السرلق اهرافهم ي،تهرهل إ( الكشرر يف واروههمس و لهرا الباراج وال ررب  علرى  راهر ايمرر  جلهراف، ونسربه 

 ال رب  إ( عبد    ن مساوف، ولك،هها ا أيعزا مبر،ظ من  رز  املاىنس 
   
 

 1884صفحة : 
 
 رري املسررلهي، وكرران رسررو    صررلى    وهررزخ اةيررة إيررزان لله،رراأري أبن ال،فررا  يواررا اهررافهم ق اررا لشرراأتهم مررن  

علزره وسرلم يالههرم وياررأهم وزيفرة  رن الزهران، وكران املسرلهون يارأرون مر،هم مرن عكررري  روافر أانوالره، وألتراي مرالرهس 
وإمنررا كرران ال،رريب ممسرركا عررن قررتلهم سرردا لزرياررة ف ررو  الشررك يف ايمرران علررى الرردا لي يف امسررالم كهررا قررا  لاهررر  ال 

،ا  أن  هدا يرتر أصحا ه  ين الاامة والغائبي عن املدي،ة ال يبلغون  الههم إ( مارأة انرائ  ايمور اجلارية يتحدث ال
 ملدي،ة، أزسرت زظ فعرا  الفت،رة أن يشروهوا ايعهرا  ال،اأارة مبرا أزهرا مرن صرور   شرزاة ع،رد مرن ال يالرم اورزررة، ألهرا كترر 

سلهي ما ال نيك ماه يف وأرام املسرلهي، ونيراع مرن أمرر امل،راأري و زرانتهم مرا الدا لون يف امسالم وانيتهر من أمان امل
عساماته الربائر و رره املسرلم والكراأر، متحضر  املصرلحة يف استتصرا  نيراأتهم، وانتفار  ذريارة ع رر  الشرك يف أمران 

هررزخ الفتررة ذاي الفت،ررة عفرراقم املسررلهي، وعلررم   أن أاررر رسرروله علزرره الصررال  والسررالم قررد اقرررتا، وأنرره إن  رزرر   ارردخ 
أمرها وعسر عداركها، واقتدى قا كر من يف قلبه مرض، ال ارم  ذهنم حبرا لريعدعوا ويرلاوا عن ال،فرا س والرز  يوارا 
قتاهلم أهنم صرانوا  كلهاي الكفر، أ  صرح كر وااند مبا يد  على إ  انه الكفر ومساهرا اة ررون أرضروا قرا، وصردري 

وأأاا  عد  على أهنم مستخفون  لدين، وقد عويف رسو    صلى   علزه وسلم  رررا نربو  هرزخ  من أري  م،هم أقوا 
اةيررةس ولاررر مررن انكهررة امعررالم قررزا اجلهرراف  زتررة املسررلهي جلهرراف كررر قرروم ي،رضررون عرررى امسررالم وهررم يبعهررون أهنررم 

لبكرا  انر  الرسرو  يف انزاعره، ومرا ذلرك إال نفرا  مرن مسرلهون، كهرا أارر الرزين م،اروا البكرا  وزعهروا أهنرم ا يكفرروا وإمنرا ا
قراف م أعباره ف راؤهم، ولارر هرزخ اةيرة كانر  سرببا يف انبارار ماررم امل،راأري عرن ال،فرار وإ الصرهم اميران كهررا ورف يف 
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اأزا عرن قصة اجلال   ن سويدس وكان قد كفى   نير متوي كرب ال،فا  عبد    ن أيب  ن سلو  مبوعه أكان كر ذلك ك
 إعها  ايمر ةهافهم يف هزخ اةيةس بوكفى   املقم،ي الرتا تس 

 وهزخ اةية عد  على التكفري مبا يد  على الكفر من قائله أو أاعله فاللة  ز،ة، وإن ا يكن أعلن الكفرس  
 غلرةت يف هزخ السور س  بواغلظ علزهمت أمر أبن يكون غلزرا ماهمس والغلرة أيه ما،اها: ع،د قوله بولز دوا أزكم  
وإمنا واه هزا ايمر إ( الرسو  علزه الصال  والسالم ينه ابر على الر رة أرلمر أبن يتخلرى عرن ابلتره يف انر  الكفرار  

 وامل،اأري وأن ال يغضهل ع،هم كها كان نيلنه من قبرس 
 لك للدا لي يف امسالم انديتاس وهزخ اةية عرتضهل نسخ إع ام الكفار املقلفة قلوقم على امسالم وإمنا يبرى ذ 
 وقلة بو تس املصريت عزيزرس وعردم نرريخ مرايس وامللوى ما أيو  إلزه املرم من املكان، أ  يراظ إلزهس  
 واملصري املكان الز  يصري إلزه املرم، أ  يراظ أاال تالف  ز،ه و ي امللوى  العتبار، واجلهظ  ز،هها ه،ا عف،نس  
قالوا ولرد قالوا كلهرة الكفرر وكفرروا  ارد إسرالمهم و روا مبرا ا ي،رالوا ومرا نرهروا إال أن أغ،رزهم   ورسروله  بحيلفون  ا ما 

من أضلهت ملا كان مارم ما أ ز على امل،اأري هو كلهاي فالة على ال ان يف الرسرو  صرلى   علزره وسرلم وحنرو ذلرك 
،ره  ييران الكاذ رة، عربر   يرة ايمرر ةهرافهم  لت،بزره علرى أن مرا من فالئرر الكفرر وكرانوا إذا نررر ذلرك عر،هم ع،صرلوا م

يت،صلون  ه ع،صر كاذا وأن ال ثرة حبلفهم، وعلى إثباي أهنم قالوا ما هرو صرري  يف كفررهمس أ هلرة بحيلفرونت مسرتلنفة 
عتررب املرصرروف مرن اجلهلررة اسرتت،اأا  زانزررا يترريخ ايمررر ةهرافهم مررظ مشراهد   رراهر أانرواهلم مررن الت،صرر ممررا نررر عرر،هم، إن ا

 عكزيبهم يف انلفهمس 
   
 

 1885صفحة : 
 
وقد عكرون اجلهلرة يف  رر التالزرر ل،مرر  جلهراف إن اعتررب املرصروف م،هرا قولره بولررد قرالوا كلهرة الكفررت ومرا  اردخ، وأن   

أن الرزرد هررو املرصروف مررن  ذلرك إمنرا أ ررر لالهتهرام  تكرزيا أيرراهنم ا تردام، وأه  ملرصرروف يف صرور  قلرة انالزررةس ومالروم
الكرررالم املرزررردس ويررررا  هرررزا أن ماررررم مرررا يف اجلهلرررة هرررو نيرررواهد كفررررهم ونرضرررهم عهرررد امسرررالم، إذ لرررو كررران املرصررروف 
  صو  عكزيبهم أزها انلفوا القتصر على إثباي مرا له وهوبولرد قالوا كلهة الكفرت، وا يكن ملا  ادخ مبيد اعصا   هس 

 رة الفصر فون الا قس وأ ما كان أاجلهلة مستح 
 ومفاو  ما قالوا  زوف ف  علزه قوله بولرد قالوا كلهة الكفرتس  
وأكد صدور كلهة الكفر م،هم، يف مرا لة هكزدهم نفهل صدورها،  صزغة الرسم لزكون عكزيا قوهلم مساو  لروهلم يف  

 التلكزدس 
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لز  يرتكا م،ه ومرن متلره الكرالم املفزرد، وع لر  الكلهرة وكلهة الكفر الكالم الدا  علزه، وأصر الكلهة اللفظ الوااند ا 
على الكالم إذا كان كالما ااماا موابا كها يف قوله عاا( بكرال إهنرا كلهرة هرو قائلهرات ويف اورديث  أصرد  كلهرة قاهلرا 

 نياعر كلهة لبزد:          
يب صرلى   علزره وسرلم، كهرا أصلرر   أال كر نيهلم ما  ال    صر  أكلهة الكفر ا،س لكر كرالم أزره عكرزيا ال،ر   

كلهة امسالم على نيهاف  أن ال إله إال   وأن  هردا رسرو   س أالكلهراي الصرافر  عر،هم علرى ا تالأهرا، مرا هرهل إال 
أأراف من هزا اجلر،س كهرا ف  علزره إسر،اف الررو  إ( ضرهري قاعرة امل،راأريس أارن قتراف : ال علرم ل،را أبن ذلرك مرن أ  إذ  

  رب يواا او ة ونتوصر  ه إ( الالمس  كان ال
وقزر: املراف كلهة صدري من  اض امل،اأري عد  على عكزيا ال،يب صلى   علزه وسلم أان عرو   ن الرب ري، وجماهرد،  

وا ن إسحا  أن اجلال   ضم اجلزم وختفزق الالم  ن سويد  ن الصام  قرا : لرتن كران مرا يررو   هرد انررا لر،حن أنيرر 
هزخ ال  حنن علزها، أل رب ع،ه ر زبه ال،يب أدعاخ ال،يب وسلله عن مرالته، أحلق  ا ما قا  ذلك، وقزر:  رر  من  ريب

نبل  يف عبرد    رن أيب  رن سرلو  لرولره الرز  انكراخ   ع،ره  رولره بيرولرون لرتن راا،را إ( املدي،رة لزخرران ايعرب م،هرا 
 رسو    أسلله أ ار حيلق  ا ما قا  ذلكس  ايذ ت أساى  ه رار من املسلهي ألرسر إلزه

أالى هزخ الروا ي يكون إس،اف الرو  إ( ضهري قظ ك،اية عن إ فام اسم الرائر كها يررا  مرا    أقروام يفالرون كرزاس  
ب وإمنرا قتلره وقد أاله وااند، أو  عتبار قو  وااند ومساع البرزرة أ الروا مشراركي يف التبارة كهرا يررا :  ،رو أرالن قتلروا أرال

واانرد مرن الربزلرة، وعلرى أررض صرحة وقروع كلهرة مرن واانرد ماري أرزلك ال يرتضرهل أنره ا يشراركه أزهرا غرريخ يهنرم كرانوا 
 يتآمرون على ما كتلرونهس وكان ما يصدر من وااند م،هم يتلرفه الساؤخ وأصحا ه ويشاركونه أزهس 

 سالمهمت أكزلكس وأما إس،اف الكفر إ( اجلهظ يف قوله بوكفروا  اد إ  
ومارىن ب ارد إسررالمهمت  ارد أن أ هرروا امسررالم يف الصرور ، ولرزلك أضررزق امسرالم إلرزهم كهررا عرردم يف قولره عاررا( بال  

 عاتزروا قد كفرمت  اد إيانكمتس 
 واهلم نزة الفار سوام أار أم ا يفارس  
ترك  رسرو    صرلى   علزره وسرلم ع،رد مرااره ونوا  الشهلم انصوله، أ   وا  شهلم ا حيصلوخ والز   وا  ره هرو الف 

من عبول عواث  مخسة عشر م،هم على أن يرتصدوا له يف عربة  ل ري   تها واف أدذا اعتالها لزال يدأاونه عن راانلتره إ( 
ن الزهان الواف  وكان رسو    صلى   علزه وسلم سائرا وقد أ ز عهار  ن  سر خ ام راانلته يروفهاس وكان انزيفة  

 يسوقها ألانس انزيفة قم أصاح قم أهر واس 
وقلة بوما نرهوات ع ق على بولرد قالوات أ  واوا  أهنم ما ي،رهرون علرى ال،ريب صرلى   علزره وسرلم وال علرى ف رو   

 امسالم املدي،ة نيزتا يدعوهم إ( ما يص،اونه من  بر الكراهزة والاداو س 
 ت،كارخ وعردم يف قوله عاا( بوما ع،رم م،ا إال أن  م،ا   ي ر ،ات يف سور  ايعرافس وال،رم االمتااض من الشهلم واس 
 وقوله بإال أن أغ،اهم   ورسوله من أضلهت استت،ام  كههلس وهو من هكزد الشهلم مبا يشبه ضدخ كرو  ال،ا غة:           
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مرن قرراع الكتائرا ونكتتره أن املرتكلم يرهرر كلنره يبحرث وال عزا أرزهم غرري أن سرزوأهم                      قرن ألرو    
 عن نيهلم ي،رض انكهه ا رب  وحنوخ أززكر نيزتا هو من مقكداي اوكم ل نيار  إ( أنه استرصى ألم لد ما ي،رضهس 

   
 

 1886صفحة : 
 
 كتر  عهرر املهراارين و روأر  وإمنا أغ،اهم   ورسوله مبا البه انلو  ال،يب علزه الصال  والسالم  ز،هم من أسباا الرز    

الغ،ائم يف الغبواي و يمن الز  أف له امسالم أزهم إذ اار املقم،ي إ و  أانتفر  الضرغائن  زر،هم والتراراي، وقرد كران 
 ايو  وا برج قبر امسالم أعدام وكان   ز،هم انروا عفانوا أزها قبزر اهل ر  وههل انروا  ااثس 

خامس وبمنت ا تدائزةس ويف اار امغ،ام من الفضر ك،اية عن وأر  الشهلم املغ   ره ين ذا والفضر الب ف  يف البز  والس 
 الفضر يا هل اجلب س 

 وع ق الرسو  على اسم اجلاللة يف أار امغ،ام ينه السبا الراهر املبانيرس  
هلم يف ايرض من وي وال نصريت التفريرظ بأدن يتو وا يك  ريا هلم وإن يتولوا يازقم   عزا  ألزها يف الدنزا واة ر  وما  

علررى قولرره بااهررد الكفررار وامل،رراأريت علررى عرراف  الرررر ن يف عارزررا الوعزررد  لوعررد والاكررس ألهررا أمررر ةهررافهم والغلرررة 
علررزهم وعوعرردهم  ملصررري إ( ال،ررار، أرررع علررى ذلررك ام بررار أبن التو ررة مفتوانررة هلررم وأن عرردارل أمرررهم يف مك،رررتهم، ين 

 من ايمر ةهافهم ق ظ نياأة مضر م أو أن يصل  اناهلمس  املرصوف
والتو ررة هررهل إ الصررهم اييررانس والضررهري يارروف إ( الكفررار وامل،رراأري، والضررهري يف بيرركت عائررد إ( مصرردر بيتو رروات وهررو  

 التواس 
  اة ر  عزاا ال،ارس والتوي امعراض واملراف  ه امعراض عن التو ةس والازاا يف الدنزا عزاا اجلهاف وايسر، ويف 
واهلم  فار بيكت يف اواا الشرط فون أن يرا  أدن يتو وا أهو  ري هلم لتلكزد وقوع ا ري ع،د التو ة، واميام إ( أنه  

 ال حيصر ا ري إال ع،د التو ة ين أار التكوين مقذن  زلكس 
 ارردها واوركررة ثرزلررة ألررزلك نيرراع  وانررزف نررون بيكررنت للتخفزررق يهنررا لسرركوهنا  زررلي للحررزف وانسرر،ه وقرروع انركررة 

 انزف هزخ ال،ون يف كالمهم كروله بوإن عك انس،ة يضاعفهات يف سور  ال،سامس 
وقلة بوما هلرم يف ايرض مرن وي وال نصرريت ع رق علرى قلرة بيارزقم  ت اخل أتكرون اروا  بنزرا للشررط، وال يريبرك  

أرام را  رةس ينره يغتفرر يف التوا رظ مرا ال يغتفرر يف املتبوعراي أردن انررف أهنا قلة امسزة ال عصل  ملبانير  أفا  الشررط  ردون 
 الا ق كاف يف ر ط اجلهلة عباا لل هلة املا وف علزهاس 

واملارىن أهنرم إن عولروا ا لردوا مرن ي،صرررهم مرن الربائرر إذ ا يبر  مرن الاررا مررن ا يرد ر يف امسرالم إال مرن ال يابرل قررم  
 لوي ال،اأظ كها هو مفهوم الوي وأما من ال ي،فظ أهو انبزا ووفوف ولزس  لويس عدفا وعدفاس واملراف نفهل ا
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بومر،هم مررن عاهررد   لرتن  عز،ررا مررن أضررله ل،صردقن ول،كررونن مررن الصرراوي ألهرا  اتهررم مررن أضررله خلروا  رره وعولرروا وهررم   
ا كررانوا يكررز ونت قزررر: نبلرر  يف ثالبررة  ررن مارضررون أررلعربهم نفاقررا يف قلرروقم إ( يرروم يلرونرره مبررا أ لفرروا   مررا وعرردوخ ومبرر

اناصا من امل،اأري سل  رسو    صلى   علزه وسلم أن يردعو لره  سراة الررز  أردعا لره أرلثرى إثررام كترريا ألهرا ارامخ 
املصدقون لزا هل زكرا  أناامره امت،رظ مرن ذلرك ق نردم أ رام  صردقته أرلل رسرو    صرلى   علزره وسرلم أن يربلهرا م،رهس 

ذكروا من قصته أنه اتا ولكن ا عربر صدقته يف زمن ال،يب وال يف زمن ا لفام التالثة  ادخ عرو ة له وإ هرار لالسرتغ،ام و 
ع،ه ان  ماي يف  الأة عتهران، وقرد قزرر: إن قائرر ذلرك هرو ماترا  رن قشرري، وعلرى هرزا أضرهائر اجلهرظ يف ل،صردقن 

اعة امل،اأري على صريرة الارا يف إلصرا  أارر الواانرد  ربزلترهس وحيتهرر وما  ادخ مراف قا وااند وإمنا نسب  الفار إ( ق
أن ثالبة سل  ذلك أتباه  اض أصحا ه متر ماتا  ن قشري ألوه متر ما أوه ثالبة وخر متر ما خرر وإن ا جترهلم أزره 

 قصة كها عردم  نفاس 
 قن ألفغم للتخفزقس وقلة بل،صدقنت  زان جلهلة بعاهد  ت وأار بل،صدقنت أصله ل،تصد 
 وامعراض إعراضهم عن عهدهم وعن نيكر ناهة رقمس  
 وبأعربهم نفاقات اار نفاقا عرا ذلك أ  إثرخ وملا ضهن أعرا ماىن أع ى نصا مفاولي وايصر أعربهم  ،فا س  
   
 

 1887صفحة : 
 
ا، أدسر،اف امعرراا جمراز عرلرهل، أو ياروف والضهري املسترت يف أعربهم للهرزكور مرن أانرواهلم، أو للبخرر املرل وذ مرن خلرو   

إ( اسم   عاا( يف قولره بمرن عاهرد  ت أ  اارر أالهرم ذلرك سرببا يف  ررام ال،فرا  يف قلروقم إ( مرو م، وذلرك اربام 
مترفهم على ال،فا س وهزا يرتضهل إ( أن ثالبة أو ماتبا ماي على الكفر وأن انرصره علرى فأرظ صردقته ر م وعرزرة وكزرق 

عد كال ا يف الصحا ة وأوهلها أزهن نيرهد  ردرا، وقزرر:  را   رران غري را واأررا يف االسرمس أزحتهرر أن يكرون أصلر  وقد 
ال،فا  على ارعكاا املااصهل يف انالة امسرالم وهرو إصرال  مواروف يف عصرر ال،بروم  كررو  ان،رلرة  رن الر زرظ لل،ريب صرلى 

ارعكا ه يف  اصته ما  ،ه ماصزة وا يغرري علزره ال،ريب صرلى   علزره    علزه وسلمس:   رسو     بأ  ان،رلة  س وذكر
وسلم ولكن  ي له أن ما عو ه لزس كها عو ه، أزكون املاىن أهنم أسلهوا و روا يرعكبون املااصهل  رالف انرا  أصرحاا 

ذكرروا م،راأري أكزرق يكرون  ال،يب صلى   علزه وسلم وقد يومن إ( هزا ع،كري بنفاقات املفزرد أنره نفرا  اديرد وإال أررد
 ال،فا  اناصال هلم عرا أالهم هزاس 

واللرام مصافأة الشهلم نيرزتا يف مكران واانردس أهارىن إ( يروم يلرونره إ( يروم اوشرر ينره يروم لررام   للحسراا، أو إ(  
نه  بة عارض للهقمن ع،رد يوم املوي ين املوي لرام   كها يف اوديث  من أانا لرام   أانا   لرامخ  ، وأسرخ أب

االانتضارس وقا   اض املتردمي من املتكلهي: إن اللرام يرتضهل الرؤية، أاستد  على ثبروي رؤيرة   عارا(  رولره عارا( 
ب زتهم يوم يلرونه سالمت يف سور  ايانباا أ،رض علزهم اجلبائهل  روله بإ( يوم يلرونهت يف هزخ اةية أدن االعفرا  علرى 
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ري ال يرررون  س وقررد عصرردى الفخررر م  ررا  الرر،رض مبررا يصررري االسررتدال  ضررازفا، واورر  أن اللرررام ال يسررتلبم أن امل،رراأ
الرؤيةس وقد ذكر يف نف  ال زا يف عرقة أيب  كر  ن الاريب قصة يف االستدال   ية ايانرباا علرى  ارض ماتبلرة او،ا لرة 

 ونرض او،بلهل املاتبي علزه قزخ اةيةس 
 للسببزة أو للتالزر، أ   سبا أ الأهم وعد رقم وكزقمس والبام  
وعررب عرن كررزقم  صرزغة بكررانوا يكرز ونت لداللررة كران علررى أن الكرزا كررائن أرزهم ومررتهكن مر،هم وفاللررة املضرارع علررى  

 عكررخ وجتدفخس 
اف الفسراف متك،را مرن ويف هزا فاللة على واوا اوزر مرن أانرداث ايأارا  الزمزهرة أدهنرا عفسرد اي رال  الصراوة ويربف 

 ال،فس   بزاة التولد الز  هو بمو  الواوفس 
بأا يالهروا أن   يالرم سررهم و رواهم وأن   عرالم الغزروات  اسرتت،اف يارر الترريررس والكرالم عرريرر للهخاصرا عرر،هم  

فسه أال ي لظ علزه ال،ا  ين كوهنم عاملي  زلك ماروف لدى كر سامظس والسر ما كفزه املرم من كالم وما يضهر يف ن
 وعردم يف قوله بسرا وعالنزةت يف سور  البرر س 

 وال، وى احملافثة خفام أ  يالم ما يضهرونه يف أنفسهم وما يتحافثون  ه انديث سر لتال ي لظ علزه غريهمس  
 وال انس وإمنا ع ف  ال، وى على السر مظ أنه أعم م،ها لز،بتهم  صالعه على ما يت،ااون  ه من الكزد  
 ق عهم ذلك  روله بوأن   عالم الغزوات أ  قو  علهه جلهزظ الغزواس  
 والغزوا قظ غزا وهو ما  فهل وغاا عن الازانس وعردم قوله بالزين يقم،ون  لغزات يف سور  البرر س  
سرخر   مر،هم وهلرم  بالرزين يلهربون امل روعي مرن املرقم،ي يف الصردقاي والرزين ال لردون إال اهردهم أزسرخرون مر،هم 

عرزاا ألررزمت اسررتت،اف ا ترردائهل، نبلرر   سرربا انررافث انرردث يف مررد  نرربو  السررور ، ذلررك أن ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم 
انث ال،ا  على الصدقة أ ام عبد الر ان  ن عروف أبر ارة  الف فرهرم، وارام عاصرم  رن عرد  أبوسر  كترري  مرن مترر، 

رون: ما أع رى عبرد الر ران وعاصرم إال ر م وأانرا أ رو عرزرر أن يرزكر  ،فسره واام أ و عرزر  صاع من متر، أرا  امل،اأ
 لزا ى من الصدقاي ألنب    أزهم هزخ اةيةس 

 أالزين يلهبون مبتدأ و ربخ قلة بسخر   م،همتس  
كهرا قررأ قولرره   واللهرب ال ارنس وعرردم يف هرزخ السرور  يف قولره بومر،هم مرن يلهربل يف الصردقايتس وقررأخ يارروا  ضرم املرزم 

 بوم،هم من يلهبل يف الصدقايتس 
 وامل وعي أصله املت وعي، أفغه  التام يف ال ام لررا ررازههاس  
   
 

 1888صفحة : 
 
 وبيفت للررأزة ااازية ةار سبا اللهب كالررف للهسباس   
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د  ضررم اجلرزم ال اقررةس وأصلررر  وع رق الررزين ال لردون إال اهرردهم علررى امل روعي وهررم مر،هم، اهتهامررا  شررلهنمس واجلهر 
 ال اقة على مسببها ال،انين ع،هاس 

 وانزف مفاو  بلدونت لرهورخ من قوله بالصدقايت أ  ال لدون ما يتصدقون  ه إال اهدهمس  
واملراف ال لدون سبزال إ( إلاف ما يتصدقون  ه إال صاقتهم، أ  اهد أ داهنمس أو يكرون وارد ه،را هرو الرز  مبارىن كران  

 د ، أ  غىن أال يردر له مفاو ، أ  الزين ال ما  هلم إال اهدهم وهزا أانسنس ذا ا
 وأزه ث،ام على قو  البدن والاهر وأهنا عروم مرام املا س  
 وهزا أصر عرزم يف اعتبار أصو  الترو  الاامة والت،ويه  شلن الاامرس  
 ، فبمنت اعصالزةس والسخرية االستهبامس يرا : سخر م،ه، أ  انصل  السخرية له من كزا 
 وا تري املضارع يف يلهبون ويسخرون للداللة على التكررس  
وإس،اف سخر إ(   عاا( على سبزر اااز الز  انس،ته املشراكلة لفالهرم، واملارىن أن   عراملهم مااملرة عشربه سرخرية  

 ى  اهرهم زم،ا ق أمرخ  فضحهمس السا ر، على صريرة التهتزر، وذلك يف أن أمر نبزه نيارام أانكام املسلهي عل
ولوز أن يكون إصال  سخر   م،هم على صريرة اااز املرسر، أ  اانتررهم ولا،هم وملا كان كر ذلك اناصال من قبر  

 عرب ع،ه  ملاضهل يف بسخر   م،همتس 
 وقلة بوهلم عزاا ألزمت ع ق على ا رب، أ  سخر م،هم وقضى علزهم  لازاا يف اة ر س  
باستغفر هلم أو ال عستغفر هلم إن عستغفر هلم سباي مر  ألن يغفرر   هلرم ذلرك أبهنرم كفرروا  ا ورسروله و  ال يهرد   

الرروم الفاسرريت هرزا اسرتت،اف ا تردائهل لرزس متصرال  لكررالم السرا  ، وإمنرا كران نبولره لسربا انردث يف أانروا  امل،رراأري 
لة نيرح أانواهلم وأانكامهم، ويف اةيرة مرا يرد  علرى أن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم  احملكزة  ة ي السالفة، أكان من ق

 كان يستغفر هلمس 
روى املفسرررون عررن ا ررن عبررا  أنرره ملررا نبلرر   اررض اة ي السررا رة يف أانررواهلم إ( قولرره بسررخر   مرر،هم، وهلررم عررزاا   

،رره عهررر وخرروا علزرره يف الرررر ن فون عصررري  أبن أاعلرره ألررزمتس قررا  أريرر  مرر،هم: اسررتغفر ل،ررا   رسررو   ، أ  ممررن صرردر م
م،اأ  أوعدهم ال،يب علزه الصال  والسالم أبن يستغفر للزين سللوخس وقا  اوسرن: كرانوا أيعرون رسرو    أزاترزرون إلزره، 

اسرتغفار مرن ويرولون: إن أرفب إال اوسىنس وذلك يف ماىن االستغفار، أ  صلا  وما عد علرزهم أنره ذنرا، يريردون أنره 
 اهر إيهام أأااهلمس وعن ايصم أن عبد    ن أيب  رن سرلو  ملرا  هرر مرا  هرر مرن نفاقره وع،كرر ال،را  لره مرن كرر اهرة 
لرزه رار من قومه أرا  له: اراظ إ( رسو    يستغفر لك، أرا : ما أ ي استغفر ي أم ا يسرتغفر يس أ،رب  أزره قولره 

ذا قزرر هلرم عارالوا يسرتغفر لكرم رسرو    لرووا رموسرهم ورأيرتهم يصردون وهرم مسرتكربون سروام عاا( يف سور  امل،اأري بوإ
علزهم أسرتغفري هلرم أم ا عسرتغفر هلرم لرن يغفرر   هلرمت يار  أتكرون هرزخ اةيرة مقكرد  ةيرة سرور  امل،راأري ع،رد انردوث 

 متر السبا الز  نبل  أزه  ية سور  امل،اأري قاا  ي الروا يس 
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وعن الشايب، وعرو ، وجماهد، وا ن ابرري، وقتراف  أن عبرد   ا رن أيب ا رن سرلو  مررض أسرل  ا ،ره عبرد    رن عبرد    
ال،يب صلى   علزه وسلم أن يستغفر له أفارس أ،بل س أرا  ال،يب صلى   علزه وسلم إن   قد ر و ي أسلزيد على 

 أم ا عستغفر هلم لن يغفر   هلمتس  السباي أ،بل  بسوام علزهم أستغفري هلم
   
 

 1889صفحة : 
 
والز  يرهر ي أن رسو    صلى   علزه وسلم ملا أوانهل إلزه  ية سور  امل،اأري، وأزره أن اسرتغفارخ وعدمره سروام يف   

عرتاضرهم عرن اميران انرهمس هو  ذلك على االستغفار غري املقكد و اتته ر ته  ل،ا  وانرصه على هداهم وعكدرخ من ا
أن يستغفر لله،اأري استغفارا مكررا مقكدا عسى أن يغفر   هلم ويبو  ع،هم غضبه عاا( أزهديهم إ( اميان او س مبرا 
أن رال تهم يانوا  اميان ولو يف  اهر اوا  قد لر إ( عال  هديه  رلوقم أبقر سبا، أزكون نبو  هزخ اةية هيزسا 

ع،هم، أ  عن البرزة الباقزة م،هم هيزسا هلم وملن كان على نياكلتهم ممن أصلظ على ف ائلهم أاغتبط حباهلم  من رضى  
 أبهنم انتفاوا  صحبة املسلهي والكفار، أاةية هيزس من غري عازيس 

ايمرر املبراح، واملرصروف وصزغة ايمر يف قوله باستغفرت مستاهلة يف ماىن التسوية املراف م،ها الزمها وهو عردم اورزر مرن  
مرن ذلررك إأرراف  ماررىن التسروية الرر  عرررف صررزغة ايمررر مأاف را كتررريا، وعررد علهررام أصررو  الفرره يف مارراين صررزغة ايمررر ماررىن 

 التسوية ومتلوخ  روله عاا( باصلوها أاصربوا أو ال عصربواتس 
ون  بزانره أردن كونره  ارد بالت جمبومرا لالره يف صرور  ألما قوله بأو ال عستغفر هلمت أهوقاه غريا وا يان املفسرون واملار ر 

ال،ههل، وماىن ال،ههل ال يسترزم يف هزا املرام إذ ال يسرتاهر ال،هرهل يف مارىن التخزرري وام انرةس أرال يترلعى م،ره مارىن ياراف  
ههل كها ذكروها يف ماىن التسوية ال  استاهر أزها ايمرس ولزلك ا نر علهام ايصو  يزكرون التسوية يف مااين صزغة ال،

 مااين صزغة ايمرس 
وهوير اةية: إما أن عكون بالت بأزة ويكون ابم الفار  ادها لكونه ما وأا على أار ايمر أدن أار ايمر جمبوم  الم  

ايمرر املرردر  علرى التحرزر  وهرو مرزها الكروأزي وا ترارخ اي فرر مرن البصرريي، وا رن هشرام اينصرار  وأ رو علرهل  رن 
 ، نيزخ أيب انزان، وهو او  ينه لو كان مب،زا للبم انالة وااند ، وين أانوا    رخ اارية علرى أانروا  عالمراي ايانو 

 اجلبم أال يباد أن يكون ذلك التردير مالانرا يف كالمهم أزا ق علزه  جلبم على التوهمس 
وايمرر مرقو    ررب، ق إن مرا  وال يص  كرون هرزا مرن ع رق اجلهرر ينره ال واره جلربم الفارر لرو كران كرزلك، ال سرزها 

 أأافخ انرف التخزري قد ف  على ختزري املخاصا يف أاند ايمرين مظ انتفام الفائد  على كلزههاس 
وإمررا أن عكررون صررزغة ال،هررهل اسررتاهل  ملاررىن التسرروية يهنررا قارنرر  ايمررر الرردا  علررى إراف  التسرروية ويكررون املاررىن: أمرررل  

وذلرك ك،ايرة عرن كرون اةمرر وال،راههل لرزس مبغرري مررافخ أرزهم سروام أارر املرلمور أو أارر   الستغفار هلم وهنزرك ع،ره سروام،
 امل،ههل ولوز أن يكون الفاالن ماهولي لفار قو   زوفس والتردير: نرو  لك: استغفر هلم، أو نرو  ال عستغفر هلمس 
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ف ال  عستاهر يف ماىن الكتر س قا  الكشاف  وبسباي مر ت غري مراف  ه املردار من الادف  ر هزا االسم من أمسام الاد  
السررباون اررار جمرررى املتررر يف كالمهررم للتكتررر  س ويررد  لرره قررو  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم  لررو أعلررم أين لررو زفي علررى 
السباي غفر له لبفي  س وهو ما رواخ البخار  والرتمز  من انديث عهر  ن ا  ااس وأما ما رواخ البخار  من انديث 

عزاض وأيب أسامة عن عبزد   عن بأظ عن ا ن عهر أن ال،يب صلى   علزه وسلم قا   وسلزيد علرى السرباي   أنس  ن
أهو عوهم من الراو  مل،اأاعه رواية عهر  ن ا  اا، ورواية عهر أرا  ينه صاانا الرصة، وين علرك الرب ف  ا عررو مرن 

 عهر ع،د الرتمز  وا ن مااة وال،سائهلس  انديث حيىي  ن سازد عن عبزد   عن بأظ عن ا ن
وانتصا بسباي مر ت على املفاولزة امل لرة لبزان الادفس وعردم الكالم على لفظ مر  ع،د قولره عارا( بوهرم  ردأوكم أو   

 مر ت يف هزخ السور س 
م قرمس وكران املسرلهون حيسربوهنم وضهائر الغزبة راااة إ( امل،اأري الزين علم   نفاقهم وأعلم نبزه علزره الصرال  والسرال 

 مسلهي اغرتارا  راهر اناهلمس 
وكان ال،يب صرلى   علزره وسرلم لرر  علرزهم أانكرام  راهر انراهلم  ري عامرة املسرلهي، والررر ن ي،ارتهم  سرزهاههم كرزال  

 ي هتن هلم املسلهون ولزل زوا اوزر م،هم، أبزلك قضهل ان  املصاحل كلهاس 
   
 

 1890صفحة : 
 
أار هزا اجلر  على  اهر اوا  ا تلق أسلوا التليزس من املغفر   ي ما يف هزخ اةية و ي ما يف  ية بما كان  ومن  

لل،رريب والررزين  م،رروا أن يسررتغفروا للهشرررركيت ين املشررركي كفرررهم  رراهر أ ررام ال،هرررهل عررن االسررتغفار هلررم صرررحيا، وكفرررر 
 وصررق يالهونرره يف أنفسررهم ويالهرره الرسررو  علزرره الصررال  والسررالم  امل،رراأري  فررهل أ ررام التررليزس مررن املغفررر  هلررم م،وصررا

ويار هزا كان يستغفر ملن يسلله االستغفار من امل،اأري لتال يكون امت،اعه من االستغفار له إعالما  براصن انالره الرز  
 عرن ذلرك أمسرك اقتض  انكهة الشرياة عدم كشفهس وقا  يف أيب صالا: يستغفرن لك مرا ا أنره ع،ركس ألهرا هنراخ  

 عن االستغفار لهس 
وكان ال،ريب صرلى   علزره وسرلم يصرلهل صرال  اجل،راز  علرى مرن مراي مرن امل،راأري ين صرال  اجل،راز  مرن االسرتغفار وملرا  

مراي عبرد    ررن أيب  رن سرلو  رأ  امل،رراأري  ارد نرربو  هرزخ اةيرة وسررل  ا ،ره عبررد    رن عبرد   ال،رريب صرلى   علزرره 
أن يصلهل علزه، أصلى علزه كرامة ال ،ه وقا  عهر لل،يب صلى   علزه وسلم قد هنال ر ك أن عصلهل علزه، قا  له  وسلم

على سبزر الرف  إمنا  ريين    ، أ  لزس يف هزخ اةية هنهل عن االسرتغفار، أكران لصرالعه علرزهم واسرتغفارخ هلرم انكهرة 
صرلى   علزره وسرلم أ رز أبضراق االانتهرالي يف صرزغة باسرتغفر هلرم  غري انصو  املغفر   ر ملصراحل أ ررى، ولارر ال،ريب

أو  عستغفر هلمت وكرزلك يف لفرظ عردف بسرباي مرر ت استرصرام ملر،رة الر رة علرى حنرو مرا أصرل،اخ يف املردمرة التاسراة مرن 
 مردماي هزا التفسريس 
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 بألن يغفر   هلمتس  وامنيار  يف قوله بذلك أبهنم كفروات النتفام الغفران املستفاف من قوله 
والبام للسببزة، وكفرهم  ا هو الشرلس وكفرهم  رسروله احردهم رسرالته صرلى   علزره وسرلم ويف هرزخ اةيرة فلزرر علرى  

 أن اااند نبوم   هد صلى   علزه وسلم ي ل  علزه كاأرس 
ميران يارر أسررهم، أ   اردهم عرن التلمرر يف وماىن بو  ال يهد  الرروم الفاسرريت أن   ال يرردر هلرم اهلرد  إ( ا 

أفلة ال،بوم ، وعن امنصاف يف االعرتاف  و  أهن كان ذلك فيدنه صبظ على قلبره أرال يربرر اهلردى أهارىن بال يهرد ت 
 ال كل  اهلدى يف قلوقمس 

وقالوا ال ع،فروا يف اور قرر بر  بأرح املخلفون مبرادهم  لق رسو    وكرهوا أن لهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبزر   
اه،م أنيد انرا لو كانوا يفرهونت استت،اف ا تدائهل، وهزخ اةية عشري إ( مرا انصرر لله،راأري ع،رد االسرت،فار لغربو  عبرول 

 أزكون املراف  ملخلفي  صو  من ختلق عن غبو  عبول من امل،اأريس 
قررو  ملررا اسررتغفر هلرررم ال،رريب صررلى   علزررره وسررلم و ،رروا أهنرررم وم،اسرربة وقوعهررا يف هررزا املوضرررظ أن أرررانهم  ررتخلفهم قرررد  

 استغفلوخ أرضوا ملرقم ق انصلوا االستغفار  ،ا م،هم أبن مااملة   إ هم جتر  على  واهر ايمورس 
لزلك أصل  أاملخلفون هم الزين ختلفوا عن غبو  عبول استلذنوا ال،يب صلى   علزه وسلم ألذن هلم وكانوا من امل،اأري أ  

علزهم يف اةية وصق املخلفي  صزغة اسم املفاو  ين ال،يب  لفهم، وأزه إيام إ( أنه ما أذن هلم يف التخلرق إال لالهره 
  فساف قلوقم وأهنم ال يغ،ون عن املسلهي نيزتا كها قا  بلو  راوا أزكم ما زافوكم إال  باالتس 

ا مقم،ي لكان التخلرق نكردا علرزهم ونغصرا كهرا وقرظ للتالثرة الرزين  لفروا وذكر أرانهم فاللة على نفاقهم يهنم لو كانو  
 أتاا   علزهمس 

 واملراد ه،ا مصدر مزههل أ   راوفهمس  
وب الفت لغة يف  لقس يرا : أقرام  رالف اورهل مبارىن  اردهم، أ   ا،روا وا يرارنس ومرن نكترة ا تزرار لفرظ  رالف  

الفررة مراف  رسررو    انري اسررت،فر ال،ررا  كلهررم للغرربو، ولررزلك االرره  اررض فون  لرق أنرره يشررري إ( أن قارروفهم كرران ر
 املفسرين م،صو  على املفاو  له، أ  مبرادهم ملخالفة أمر الرسو س 

وكرراهزتهم اجلهرراف أبمرواهلم وأنفسررهم يف سربزر    صررلة أ رررى مرن  صررا  ال،فرا  ين   أمررر  رزلك يف اةيررة املتردمررة  
وأنفسرركم يف سرربزر  ت اةيررة، ولكوهنررا  صررلة أ رررى االرر  قلتهررا ما وأررة وا جتاررر مررتنررة  ررالم  بوااهرردوا أبمرروالكم

 التالزر مظ أن أرانهم  لراوف سببه هو الكراهزة لل هافس 
 وقوهلم بال ع،فروا يف اورت   اا  اضهم  اضا وكان  غبو  عبول يف وق  اور اني صا   الرال س  
   
 

 1891صفحة : 
 
 بقر بر اه،م أنيد انرات مستلنفة ا تدائزة   اا لل،يب صلى   علزه وسلم واملرصوف قرع أمساعهم قزا الكالمس  وقلة  
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وكون بر اه،م أنيد انرا من انر الرزظ أمرر مالروم ال يتالر  الغررض  م برار ع،رهس أتاري أن ا ررب مسرتاهر يف الترزكري  
انرر قلزررر وأقحهروا أنفسررهم أزهرا يصررري قرم إ( انررر أنيردس أزكررون هررزا مبرا هررو مالروم عاريضررا  ت هرزلهم يهنررم انرزروا مررن 

التزكري ك،اية عن كوهنم واقاي يف بر اه،م يار قاوفهم عرن الغربو يف اورر، وأزره ك،ايرة عرضرزة عرن كروهنم صرائرين إ( 
 بر اه،مس 

رهرون الرزكرى، ولكر،هم ال يفرهرون، وقلة بلو كانوا يفرهرونت عتهرزم، للت هزرر والترزكري، أ  يررا  هلرم ذلرك لرو كرانوا يف 
أال جتد  أزهم الرزكرى واملوعررة، إذ لرزس املرراف لرو كرانوا يفرهرون أن بر اهر،م أنيرد انررا ينره ال كفرهل علرزهم ولرو كرانوا 

 يفرهون أهنم صائرون إ( ال،ار ولك،هم ال يفرهون ذلكس 
م على الكالم السا   من ذكر أرانهم، ومن إأاف  قوله بألزضحكوا قلزال ولزبكوا كتريا ابام مبا كانوا يكسبونت عفريظ كال 

 بقر بر اه،م أنيد انرات من التاريض أبهنم أهلها وصائرون إلزهاس 
والضحك ه،ا ك،اية عن الفرح أو أريد ضحكهم أرانا العتررافهم عررويذ انزلرتهم علرى ال،ريب صرلى   علزره وسرلم إذ أذن  

 هلم  لتخلقس 
اة ر  أايمر  لضحك و لبكام مستاهر يف ام بار حبصروهلها ق ارا إذ اارال مرن أمرر   والبكام ك،اية عن انبهنم يف  

 أو هو أمر عكوين متر قوله بأرا  هلم   موعوات واملاىن أن أرانهم زائر وأن  كامهم فائمس 
رور والتا ررا مررن والضررحك كزفزررة يف الفررم عتهرردف م،هررا الشررفتان ورمبررا أسررفرات عررن ايسرر،ان وهررهل كزفزررة عارررض ع،ررد السرر 

 اوسنس 
والبكرام كزفزرة يف الواره والاز،ري ع،رربض قرا الوا،تران وايسرارير واينرقس ويسرزر الردمظ مرن الاز،ري، وذلرك ياررض ع،رد  

 اوبن والا ب عن مراومة الغلاس 
حك الرلزر ينه وقوله بابام مبا كانوا يكسبونت انا  من ضهريهم، أ  ابام هلم، واااو  ابام هو البكام املااقا للض 

 سلا ناهة  ،رهة عرزهةس 
 وما كانوا يكسبون هو أعها  نفاقهم، وا تري املوصو  يف التابري ع،ه ينه أ ر مظ املازس  
 ويف ذكر أار الكون وصزغة املضارع يف بيكسبونت ما عردم يف قوله بولكن كانوا أنفسهم يرلهونتس  
للخررروج أرررر لررن خترارروا ماررهل أ رردا ولررن عررراعلوا ماررهل عرردوا إنكررم رضررزتم  بأرردن رااررك   إ( صائفررة مرر،هم أاسررتتزنول 

 لراوف أو  مر  أاقادوا مظ ا الفيت الفام للتفريظ علرى مرا  ذن  ره قولره بقرر بر اهر،م أنيرد انررات إذ أررع علرى الغضرا 
 علزهم و ديدهم عراا   ر هلم، ني اافهم عن مشاركة املسلهي يف غبوا مس 

 قاصرا ومتاد  مرافأا يراظس وهو ه،ا متاد، أ  أرااك  س  وأار راظ يكون 
وااررر امرارراع إ( صائفررة مررن امل،رراأري املخلفرري علررى وارره املرراز ين املرصرروف امرارراع إ( اوررديث ماهررم يف متررر   

 تصرر الكرالم، أرزرر الرصة املتحدث ع،ها  رري،ة قوله بأاستلذنول للخروجت وملا كان املرصوف  زران مااملتره مرظ صائفرة، ا
بأدن رااك   إ( صائفة م،همت، ولزس املراف امرااع اورزرهل كها ارري علزره عبراراي أكترر املفسررين واالروخ امراراع 

 من سفر عبول مظ أن السور  كلها نبل   اد غبو  عبول  ر املراف اااز ، أ  عكرر ا وض ماهم مر  أ رىس 
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ه عاا( بيغشى صائفة مر،كمت يف سرور     عهررانس أو قولره بألرترم صائفرة مر،هم ماركت وال ائفة اجلهاعة وعردم  يف قول 
 يف سور  ال،سامس 

واملراف  ل ائفة ه،ا قاعة من املخلفي ف  علزهرا قولره بأاسرتلذنول للخرروجت أ  إ( صائفرة مر،هم يبتغرون ا رروج للغربو،  
للغبو صهاا يف الغ،زهرة أو حنرو ذلركس ولروز أن يكرون صائفرة مرن  أز وز أن عكون هزخ ال ائفة من امل،اأري أرافوا ا روج

املخلفي ات وا وأسلهوا أاستلذنوا للخروج للغبوس وعلى الواهي حيتهر أن م،اهم من ا روج للخوف من غدرهم إن كانوا 
 م،اأري أو ارف التلفيا هلم إن كانوا قد ات وا و  م،واس 

 م أبن يروله هلم صاحل للواهيس وما أمر ال،يب صلى   علزه وسل 
 واجلهظ  ي ال،فهل ابلنت و ي كلهة بأ دات هكزد ملاىن لن النتفام  رواهم يف املستربر إ( الغبو مظ املسلهيس  
   
 

 1892صفحة : 
 
ررد زفعكرم وقلة بإنكم رضزتم  لراوف أو  مر ت مستلنفة للتاداف علرزهم والترو زخ، أ  أنكرم  برون الراروف وعرضرون  ره أ  

 م،هس 
وأارر برضرزتمت يرد  علرى أن مرا ارعكبروخ مرن الراروف عهررر مرن نيرلنه أن أي خ ال،را  انر  أصلر  علرى ارعكا ره أارر رضررهل  

املشار  حملاولة واملراوضةس االوا كالز  حياو  نفسه على عهر وهل ان  يرضزها كروله عاا( بأرضزتم  وزا  الدنزا من 
 اة ر ت وقد عردم ذلكس 

انتصا بأو  مر ت ه،ا على الررأزة ين املر  ه،ا ملا كان  يف زمن ماروف هلم وهو زمن ا روج إ( عبرول ضره،  مارىن و  
البمانس وانتصاا املصدر  ل،زا ة عن اسم البمان نيائظ يف كالمهرم، خرالف انتصراقا يف قولره بوهرم  ردأوكم أو  مرر ت ويف 

 وبأو  مر ت ههل غبو  عبول ال  ختلفوا ع،هاس  قوله بإن عستغفر هلم سباي مر ت كها عردمس
وأأاررر التفضررزر إذا أضررزق إ( نكررر  اقتصررر علررى امأررراف والترررزكري ولررو كرران املضرراف إلزرره غررري مفرررف وال مرررزكر ين يف  

 املضاف إلزه فاللة على املرصوف كاأزةس 
راررروف ينفسررركم أاقاررردوا اةن ينكرررم  برررون والفرررام يف بأاقاررردوات عفريرررظ علرررى بإنكرررم رضرررزتم  لراررروفت، أ  ملرررا ا ررررتمت ال 

 التخلقس 
وبا رالفيت قرظ  رالق وهررو الرز  كلرق الغرراز  يف أهلره وكرانوا يرتكرون لررزلك مرن ال غ،رام لرره يف اورراس أكروهنم مررظ  

 ا الفي عازري هلمس 
أاسررونت ملرا انرضرى الكرالم بوال عصر على أاند م،هم ماي أ ردا وال عررم علرى قرربخ إهنرم كفرروا  ا ورسروله ومراعوا وهرم  

علررى االسررتغفار لله،رراأري ال،انيررهلم، عررن االعتررزار واولررق الكرراذ ي وكرران امعررالم أبن   ال يغفررر هلررم مشررو   صررور  
التخزري يف االستغفار هلم، وكان ذلك يبرهل نيرزتا مرن صهاهرم يف االنتفراع  السرتغفار يهنرم حيسربون املااملرة الر نزرة جترر  
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يعهررا  وايلفررا  كهررا قررردم،اخ يف قولرره بأرررح املخلفررونت،  زررل اورررا  للتصررري   ل،هررهل عررن االسررتغفار هلرررم علررى  ررواهر ا
 والصال  على مواتهم، أدن الصال  على املز  استغفارس 

أ هلرة بوال عصررت ع رق علرى قلرة باسرتغفر هلرم أو ال عسرتغفر هلرمت ع رق كرالم مرراف إواقره  كرالم   رر ين الررر ن  
 ى أزه مواقظ وضظ اة س ي،ب  مراع

 وضهري بم،همت عائد إ( امل،اأري الزين عرأوا  سزهاهم وأعهاهلم املاضزة الزكرس  
وسبا نبو  هزخ اةية ما رواخ البخار  والرتمز  مرن انرديث عبرد    رن عبرا  عرن عهرر  رن ا  راا قرا   ملرا مراي   

ألها قام رسو    وثب  إلزه أرل :   رسو    أعصلهل على عبد    ن أيب  ن سلو  فعهل له رسو    لزصلهل علزه، 
ا ن أيب وقد قا  يوم كزا وكزا، كرزا وكرزا أعردف علزره قولره، أتبسرم رسرو    وقرا : أ رر عر    عهرر ألهرا أكترري علزره 

و    ق قررا : إين  ررريي أررا رتي، لررو أعلررم أين لررو زفي علررى السررباي يغفررر لرره لرربفي علزهرراس قررا : أصررلى علزرره رسرر
انصرف ألم يكث إال يسريا ان  نبل  اةيتان من  رام  بوال عصر علرى أانرد مر،هم مراي أ ردات إ( قولره بوهرم أاسررونت 
قا : أا ب   اد من ارأه على رسو    و  ورسوله أعلم اخس ويف روايرة أ ررى ألرم يصرر رسرو    علرى أانرد مر،هم 

ه وسرلم وإمنرا صرلى علزره وأع راخ قهزصره لرزكفن أزره إكرامرا ال ،ره عبرد   وهلزفرا  اد هزخ اةية ان  قربض صرلى   علزر
 للخبرجس 

 وقوله بم،همت صفة بأاندتس وقلة بمايت صفة بنزة  بأاندتس  
وماىن بوال عرم على قربخت ال عرق علزه ع،رد فأ،ره ين املشراركة يف فأرن املسرلم انر  علرى املسرلم علرى الكفايرة كالصرال   

 ل ال،يب صلى   علزه وسلم الصال  علزهم وانضور فأ،هم إعالن  كفر من عرل ذلك لهس علزه أرت 
وقلرررة بإهنرررم كفرررروا  ا ورسرررولهت عالزلزرررة ولرررزلك ا عا رررق وقرررد أغرررىن واررروف بإنت يف أوهلرررا عرررن أرررام التفريرررظ كهرررا هرررو  

 االستاها س 
فر،نس وايانسرن أن يفسرر الفسر  ه،را   رروج عرن والفس  مراف  ه الكفرر أرالتابري ابأاسررونت عروض بكراأرونت جمررف ع 

 اميان  اد التلبس  ه، أ   صور  اميان أزكون املراف من الفس  ماىن أني،ظ من الكفرس 
وضهائر بإهنم كفروا وماعوا وهم أاسررونت عائرد  إ( بأانردت ينره عرام لكونره نكرر  يف سرزا  ال،هرهل وال،هرهل كرال،فهلس وأمرا  

 بمايت أ رى على لفظ املوصوف ين أصر الصفة م ا رة املوصوفس وصفه  مأراف يف قوله 
   
 

 1893صفحة : 
 
بوال عا بك أمواهلم وأوالفهم إمنا يريد   أن يازقم قا يف الدنزا وعبه  أنفسهم وهم كاأرونت ا  راا لل،ريب صرلى     

 قلة ال،ههل عن الصال  علزهمس علزه وسلم واملرصوف  ه املسلهون، أ  ال عا بكمس واجلهلة ما وأة على 
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وم،اسبة ذكر هزا الكالم ه،ا أنه ملا ذكر مرا يرد  علرى نيرراو م يف اوزرا  اة رر  كران ذلرك قرد يترري يف نفرو  ال،را  أن  
امل،اأري انصلوا سااف  اوزا  الدنزا  كتر  ايموا  وايوالف و سرروا اة رر س ورمبرا كران يف ذلرك انرري  لرباض املسرلهي أن 

ا: كزق من   علزهم  يموا  وايوالف وهم أعداؤخ و غضام نبزهس ورمبا كان يف ذلك أيضا مسال  هلم  ي املسلهي، يرولو 
أرلعلم   املسررلهي أن علررك ايمرروا  وايوالف وإن كانر  يف صررور  ال،اهررة أهررهل هلرم نرهررة وعررزاا، وأن   عررزقم قررا يف 

يهنررم ملررا اكتسرربوا عرداو  الرسررو  واملسررلهي كررانوا حيرزرون أن يغررر    رسرروله قررم الردنزا أبن سررلبهم صهلنز،ررة البررا  علزهرا 
أزستلصلهم، كها قا  بلتن ا ي،ته امل،اأرون والزين يف قلوقم مرض واملرافون يف املدي،ة ل،غري،رك قرم ق ال لاورونرك أزهرا 

مسررتهرا إ( مررو م علررى الكفررر الررز  يصررريون  رره إ( إال قلررزال ملارروني أي،هررا ثرفرروا أ ررزوا وقتلرروا عرتررزالت، ق ااررر ذلررك 
 الازاا اي د س 

وقرد عرردم نرررري هرزخ اةيررة يف هرزخ السررور  ع،رد ذكررر نيرحهم  ل،فررة يف قولرره بقرر أنفررروا صوعرا أو كرهررات اةيتري، ألأزررد  
،ررا هكزرردا للهاررىن الررز  ه،الررك عرردم انتفرراعهم أبمررواهلم وأهنررا عررزاا علررزهم يف الرردنزا، ق أعزرردي اةيررة  غالررا ألفا هررا ه

 انيتهل  علزه إ الغا يف نفهل الفت،ة واوري  عن ال،ا س 
ولكن هزخ اةية  الف  السا رة أبمور: أاندها أن هزخ ارام الا رق يف أوهلرا  لرواو واي ررى ع فر   لفرامس وم،اسربة  

ا علرى مارىن اجلهلرة املا روف علزهرا التفريظ ه،الرك عرردم  زاهنرا، وم،اسربة عردم التفريرظ ه،را أن مارىن اةيرة هرزخ لرزس مفرعر
 ولكن  ز،هها م،اسبة أرطس 

بنزهها أن هزخ اةية ع ق أزها ايوالف على ايموا   دون إعاف  انرف ال،فهل، ويف اةيرة السرالفة أعزردي بالت ال،اأزرة،  
هلم إذ ا ي،تفاروا قرا ألهرا كران وواه ذلك أن ذكر ايوالف يف اةية السالفة ارف التكهلة واالسرت راف إذ املررام مررام ذم أمروا

ذكر ايوالف عكهلة كان نيبزها  يمر املسترر ألعزد انرف ال،فهل يف ع فه، خالف مرام هزخ اةية أدن أمواهلم وأوالفهم 
 ماا مرصوف  رري ا يف نرر املسلهيس 

اةيررة السررالفة بإمنررا يريررد   لزاررزقمت  بلتههررا أنرره اررام ه،ررا قولرره بإمنررا يريررد   أن ياررزقمت ني هررار بأنت فون الم، ويف  
 زكر الم التالزر وانزف بأنت  ادها وقد ااتهظ االستاهاالن يف قوله عاا( بيريد   لزبي لكمت إ( قوله بو  يريرد أن 
م  يتوا علزكمت يف سور  ال،سامس وانزف انرف اجلر مرظ بأنت كترريس وه،الرك قردري أن  ارد الرالم وعرردير بأنت  ارد الرال

كتريس ومن  اسن التلكزد اال تالف يف اللفظ وهرو عفر،ن علرى أن علرك الرالم وحنوهرا قرد ا تلرق أزهرا أرزرر هرهل زائرد ، 
وقزر: عفزد التالزرس ومساها  اض أهر اللغة بالم أنت، وعردم الكالم علزها ع،د قوله عاا( بيريد   لزبي لكمت يف سور  

 ال،سامس 
ية أن يازقم قا يف الدنزا واام يف اةية السالفة يف اوزا  الردنزا ونكترة ذلرك أن اةيرة السرالفة را اها أنه اام يف هزخ اة 

ذكري انالة أمواهلم يف انزا م ألم عكن انااة إ( ذكر اوزا س وه،ا ذكري انالة أمواهلم  اد مما م لروله بوال عصرر علرى 
 ا م الدنزا وأصبح  انديتاس أاند م،هم ماي أ دات أرد صاروا إ( انزا  أ رى وانر ا  انز

 و رزة عفسري هزخ اةية كتفسري سالفتهاس  
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بوإذا أنبلرر  سررور  أن  م،رروا  ا وااهرردوا مررظ رسرروله اسررتتزنك أولرروا ال ررو  مرر،هم وقررالوا ذرب نكررن مررظ الراعرردينت هررزا  
ريهم وأنرواع مارراذيرهم ع رق غررض علرى غررض قصررد  ره االنتررا  إ( عرسرزم أررر  املتخلفري عرن اجلهراف مررن امل،راأري وغر

ومراعبها يف الربرو س فعرا إلزره امغرال  يف عرريرظ املتخلفري عرن اجلهراف نفاقرا وخترزيال للهسرلهي، ا تردام مرن قولره ب  أيهرا 
الزين  م،وا ما لكم إذا قزر لكم انفروا يف سبزر   ابقلتم إ( ايرضت ق قوله بلو كان عرضا قريبات وكر ذلك مرصوف  ه 

 رونس امل،اأ
   
 

 1894صفحة : 
 
ويار كون هرزخ اةيرة غرضرا اديردا ا تردئ   رزكر نربو  سرور  فاعزرة إ( اميران واجلهرافس واملرراف قرا هرزخ السرور ، أ    

سور   رام ، وإصال  اسم السور  علزها يف أث،ائها قبر إكهاهلا جماز متسظ أزه كدصال  الكتاا على الررر ن يف أث،رام نبولره 
بذلررك الكترراا ال ريررا أزررهت وقولرره بوهررزا كترراا أنبل،رراخ مبررارلت أهررزا الوصررق وصررق مررردر نيرربزه  وررا   يف حنررو قولرره

 املردر س 
 وا تدئهل  زكر املتخلفي من امل،اأري  روله باستلذنك أولوا ال و  م،همتس  
 زاس والسور  صائفة ماز،ة من   ي الرر ن هلا مبدأ وهناية وقد مضى الكالم علزها  نفا وقبزر ه 
وملررا كانرر  السررور  ألفا ررا وأقررواال صرر   زاهنررا  ررباض مررا انوعرره وهررو ايمررر  ميرران واجلهرراف أرولرره بأن  م،رروا  ات عفسررري  

للسور  وبأنت أزه عفسريية كال  يف قوله عاا( انكاية عن عزسى بما قل  هلم إال ما أمرع   ه أن اعبردوا   ريب ور كرمت 
 به  د  الباض من الكرس ولوز عفسري الشهلم  باضه ني

ولزس املراف لفظ ب م،روات ومرا ع رق علزره  رر مرا يرراف أههرا مترر قولره ب  أيهرا الرزين  م،روا مرالكم إذا قزرر لكرم انفرروا يف  
 سبزر  ت اة ي وقوله بال يستلذنك الزين يقم،ون  ا والزوم اة ر أن لاهدوا أبمواهلم وأنفسهمتس 

قا  عاا( بومن ا يست ظ م،كم صوال أن ي،ك  احملص،اي املقم،رايت وقرد عرردمس واالقتصرار علرى  وال و  الساة يف املا  
ال و  يد  على أن أوي ال و  مراف قرم مرن لره قردر  علرى اجلهراف  صرحة البردنس أبواروف ال رو  انتفرى عرزرهم إذ مرن ا 

  على الزين ال لدون ما ي،فرون انرجتس يكن قافرا  بدنه ال ي،رر إ( كونه ذا صو  كها يد  علزه قوله  اد بوال
 واملراف أبوي ال و  أمتا  عبد    ن أيب  ن سلو ، وماتا  ن قشري، واجلد  ن قزسس  
وع رررق بوقرررالوا ذرب نكرررن مرررظ الراعررردينت علرررى باسرررتلذنكت ملرررا  ز،ههرررا مرررن املغررراير  يف اجلهلرررة  رررب ف  يف املا ررروف ين  

زه  زران مرا اسرتلذنوا أزره وهرو الراروفس ويف نرهره إيرزان  تلفزر  مارزر م وأن اورزررة هرهل االستتزان جمهر، وقوهلم احملكهل أ
رغبتهم يف الراوف ولزلك انكهل قوهلم أبن ا تدئ ابذربت املرتضهل الرغبرة يف عرركهم  ملدي،رةس وأبن يكونروا عبارا للراعردين 

 وا  والتبازةس الزين أزهم الا ب والضافام واجلب،ام، ملا عقذن  ه كلهة بمظت من ام
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وقد عردم أن بذرت أمر من أار مماي وهوبوذرت استغ،وا ع،ه مبرافأه وهرو  عررل  يف قولره عارا( بوذر الرزين اخترزوا فير،هم  
 لابا وهلوات يف سور  ايناامس 

م وقلرة برضوا أبن يكونوا مظ ا والق وصبظ على قلوقم أهم ال يفرهونت  استت،اف قصد م،ه التا زا من فبم  نفوسره 
رالتهم أبهنم رضوا ينفسهم أبن يكونوا عباا لل،سامس ويف ا تزار أار برضوات إنياار أبن ما علبسوا  ه من اوا  من نيلنه 
 أن يرتفف الااقر يف قبوله كها عردم يف قوله عاا( بأرضزتم  وزا  الدنزا من اة ر ت وقوله بإنكم رضزتم  لراوف أو  مر تس 

ة وههل املرأ  ال  عتخلق يف البز   اد سفر زواها أدن ساأري ماه أههل الراز،رة، أ  رضروا  لبررام وا والق قظ  الف 
 مظ ال،سامس 

وال بظ متتزر وا  قلوقم يف عدم قبو  اهلدى  مبم أو الكتاا املختومس وال بظ مرافف ا تمس وقد عردم  زانه ع،د قوله  
ررر س وأسر،د ال برظ إ( ااهرو  إمرا للالرم  فاعلره وهرو  ، وإمرا ل نيرار  إ( أهنررم عارا( ب رتم   علرى قلروقمت يف سرور  الب

 لروا كزلك وابلوا علزه وأرع على ال بظ انادام علههم  يمرور الر  كرتو  الههرا أهرر ايأهرام، وهرو الالرم املاررب ع،ره 
عة وعلررررى ثرررواا اجلهررراف إذ ا يرررردركوا إال  لفرررره، أ  إفرال اينيرررزام ا فزرررة، أ  أررررآثروا ناهرررة الدعرررة علررررى مسارررة الشررر ا

 احملسوساي ألزلك ا يكونوا أاقهي وذلك أصر قزظ املضار يف الدارينس 
 واهلم يف إس،اف نفهل الفراهة ع،هم  ملس،د الفالهل للداللة على عرو  ا رب و رز  نسبته إ( املخرب ع،هم ومتك،ه م،همس  
 واهلم وأنفسهم وأولتك هلم ا رياي وأولتك هم املفلحونت  بلكن الرسو  والزين أم،وا ماه اهدوا أبم 
 

 1895صفحة : 
 
اأتتاح الكالم حبرف االستدرال يرقذن أبن مضرهون هرزا الكرالم نررزض مضرهون الكرالم الرز  قبلره أصرال وعفرياراس ألهرا    

ون علررى الضررد مررن ذلرركس كران قارروف امل،رراأري عررن اجلهراف مسررببا علررى كفرررهم  لرسررو  صرلى   علزرره وسررلم، كرران املقم،ر
وا تدئ وصق أانواهلم  وصق انا  الرسو  ين عالرهم  ه واعباعهم إ خ هو أصرر كهراهلم و رريهم، أرزرر بلكرن الرسرو  

 والزين  م،وا ماه ااهدواتس 
 وقوله بأبمواهلم وأنفسهمت مرا ر قوله باستلذنك أولوا ال و  م،همتس  
 لحونت مرا ر قوله بوصبظ على قلوقم أهم ال يفرهونت كها عردمس وقوله بوأولتك هلم ا رياي وأولتك هم املف 
ويف انررف االسررتدرال إنيرار  إ( االسررتغ،ام عررن نصرر  امل،رراأري  ،صررر  املرقم،ي الرسررو  كرولره بأرردن يكفررر قرا هررقالم أرررد  

 وكل،ا قا قوما لزسوا قا  كاأرينتس 
 بانفروا  فاأا وثراال وااهدوا أبموالكم وأنفسكمتس وقد مضى الكالم على اجلهاف  يموا  ع،د قوله عاا(  
 ويف قوله بوالزين  م،وا ماهت عاريض أبن الزين ا لاهدوا فون عزر لزسوا مبقم،يس  
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وبماهت يف موضظ اوا  من بالزينت لتد  على أهنم أعباع له يف كر انا  ويف كر أمرر، أديراهنم ماره يهنرم  م،روا  ره ع،رد  
فهم أبمررواهلم وأنفسررهم مارره، وأزرره إنيررار  إ( أن ا رررياي املبتوثررة هلررم يف الرردنزا واة ررر  ات اررة  رياعرره فعوعرره إ هررم، واهررا

 ومراماعهس 
وع ف  قلة بوأولتك هلم ا ريايت على قلة بااهدوات وا عفصر مظ اواز الفصر لزد   لا ق على أهنرا  ررب عرن  

ن علك أف  على متكن مضهوهنا أزهم من أن يرقعى قرا مسرتلنفة كلهنرا الزين  م،وا، أ  على أهنا من أوصاأهم وأانواهلم ي
 إ بار مستلنقس 

 وامعزان  سم امنيار  مأاف  أن استحراقهم ا رياي والفالح كان يار اهافهمس  
 وا رباي قظ  ري على غري قزرا س أهرو ممرا ارام علرى صرزغة قرظ التلنزرث مرظ عردم التلنزرث وال عالمتره مترر سررافقاي 

 و امايس 
واالرره كتررري مررن اللغررويي قررظ   ررري    تخفزررق الزررام رفررق   ررري   املشرردف الزررام الرر  هررهل أنتررى ب ررريت، أو هررهل مقنررث  

ب ريت املخفق الزام الز  هو مباىن أ ريس وإمنا أنتوا وصرق املررأ  م،ره يهنرم ا يريردوا  ره التفضرزر، وعلرى هرزا كلره يكرون 
 ، وكرر ذلرك عكلرق ال فاعرهل إلزره مرظ اسرترامة اوهرر علرى الرراهرس واملرراف م،راأظ الردنزا  رياي ه،ا مقوال   صا  ا رري 

 واة ر س أالالم أزه لالستغرا س والرو  يف بوأولتك هم املفلحونت كالرو  يف نرريخ يف أو  سور  البرر س 
ف  زرراين جلررواا سررقا  ي،شررل عررن بأعررد   هلررم ا،رراي جتررر  مررن  تهررا ايهنررار  الرردين أزهررا ذلررك الفرروز الارررزمت اسررتت،ا 

 ام بار ابوأولتك هلم ا ريايتس 
وامعرداف التهزترةس وأزره إنيراار  لا،ايرة والرتههم  شرلهنمس وعرردم الررو  يف نررري هرزخ اةيرة يف قولره قبرر بوعرد   املرقم،ي  

 واملقم،اي ا،اي جتر  من  تها ايهنار  الدين أزها ومساكن صزبةت اةيةس 
ازرون من ايعراا لزقذن هلم وقاد الزين كز وا   ورسوله سزصزا الرزين كفرروا مر،هم عرزاا ألرزمت ع فر  بواام امل  

قلة بواام املازرونت على قلة باسرتلذنك أولروا ال رو  مر،همت، ومرا  ز،ههرا اعررتاض، أراملراف  ملارزرين أرير  مرن املرقم،ي 
بوقاد الزين كرز وا   ورسرولهتس وعلرى هرزا املارىن أسرر ا رن عبرا ، الصافقي من ايعراا، كها عد  علزه املرا لة  روله 

وجماهد، وكتريس واالوا من هقالم غفرارا، و رالفهم قتراف  أ الهرم املاترزرين كرز  وهرم  ،رو عرامر رهرط عرامر  رن ال فزرر، 
 كاذ ي أسد، وغ فانس قالوا لل،يب صلى   علزه وسلم إن  را،ا ماك أغاري أعراا صهلم على  زوع،اس ومن املازرين ال

وعلررى الررواهي يف التفسررري كتلررق التررردير يف قولرره باملاررزرونت أرردن كررانوا احملررري يف الاررزر أتررردير باملاررزرونت أن أصررله  
املاتررزرون، مررن اعتررزر أفغهرر  التررام يف الررزا  لترررارا املخررراي لرصررد التخفزررق، كهررا أفغهرر  التررام يف الصرراف يف قولرره 

 صهونس بوهم كصهونت، أ  كت
وإن كرانوا الكرراذ ي يف عرزرهم أتررردير املارزرون: أنرره اسررم أاعرر مررن عرزر مباررىن عكلررق الارزر أاررن ا رن عبررا  بلاررن    

املازرينتس قا  ايزهر : ذها إ( أهنم الزين ياتزرون  ال عزر أكلن ايمر ع،دخ أن املازر  لتشرديد هرو املرهرر للارزر 
 رح فيوان ال،ا غة ع،د قو  ال،ا غة:  اعتالال وهو ال عزر له اخس وقا  نيا
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 1896صفحة : 
 

            
 وفع أمامة والتوفيظ عازير  أ  ال لد عزرا غري التوفيظس    
 ولوز أن يكون ا تزار صزغة املازرين من ل ائق الرر ن لتشهر الزين صدقوا يف الازر والزين كز وا أزهس  
ماف  االأتاا  للتكلق يف الفار والتصرف متر االكتساا واال تال س ولرزس  واالعتزار اأتاا  من  ا ما استاهر أزه 

هلزا املبيد أار جمرف مبا،اخ وإمنا اارف هو عزر مباىن قبر الازرس والازر البز،ة واوالة ال  يت،صر قا من عبارة أو مرالم ع،رد 
 من يتازر إلزهس 

 ن أعزر إذا  لغ يف االعتزارس وقرأ ياروا باملازرونت  سكون الاي وختفزق الزا ، م 
وايعراا اسم قظ يرا  يف الوااند: أعرايب  زرام ال،سرا نسربة إ( اسرم اجلهرظ كهرا يررا  جموسرهل لواانرد اارو س وصرزغة  

ايعررراا مررن صررزغ اجلهرروع ولك،رره ا يكررن قاررا ينرره ال واانررد لرره مررن لفررظ قارره ألررزلك ااررر اسررم قررظس وهررم سرركان 
 البافيةس 

اد الزين كز وا   ورسولهت أهم الزين أعل،وا  لاصزان يف أمر ا روج إ( الغبو من ايعراا أيضا كها ي،يب وأما قوله بوق 
ع،ه السرزا ، أ  قاردوا فون اعترزارس أرالراوف هرو عردم ا رروج إ( الغربوس وعلرم أن املرراف الراروف فون اعترزار مرن مرا لتره 

  روله بواام املازرون من ايعرااتس 
وقاررد الررزين كررز وا   ورسررولهت ع ررق علررى قلررة بوارام املاررزرون مررن ايعررراات وهررزا أريرر    ررر مررن ايعررراا وقلرة ب 

 لزط من مسلهي وم،اأري بكز وات  لتخفزق، أ  كانوا كراذ يس واملرراف أهنرم كرز وا يف اميران الرز  أ هرروخ مرن قبرر، 
حبزرث ا يكرن ختلفهرم مرتقبرا ين الرزين اعترزروا قرد علرم ال،رريب  وحيتهرر أهنرم كرز وا يف وعردهم ال،صرر ق قاردوا فون اعترزار

علزه الصال  والسالم أهنم غري  اراي ماه خرالف اة ررين أكرانوا  سرو ي يف قلرة اجلرزرس وختلفهرم أنيرد إضررار ينره 
 قد يفر من اند  كتري من الغبا س 

 وقلة بسزصزا الزين كفروات مستلنفة ال تدام وعزدس  
 همت ياوف إ( املزكورين أهو نيامر للزين كز وا   ورسوله وملن كان عزرخ بنيتا عن نفا  وكزاس وضهري بم، 
 وع،كري عزاا للتهوير واملراف  ه عزاا اه،مس  
بلزس على الضافام وال على املرضى وال على الزين ال لدون مرا ي،فررون انررج إذا نصرحوا ا ورسروله مرا علرى احملسر،ي  

غفور رانزمت استت،اف  زاين جلواا سقا  مرردر ي،شرل عرن  ويرر الراروف عرن الغربو ومرا عواره إ( املخلفري من سبزر و  
 من الوعزدس استزفام يقسام املخلفي من ملوم ومازور من ايعراا أو من غريهمس 

 وإعاف  انرف ال،فهل يف ع ق الضافام واملرضى لتوكزد نفهل املقا ز  عن كر أري  خصوصهس  
 ام قظ ضازق وهو الز   ه الضاق وهو وهن الرو  البدنزة من غري مرضس والضاف 
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واملرضى قظ مريض وهو الز   ه مرضس واملرض عغري ال،ررام املاتراف  لبردن  سربا ا رتال  ي ررأ يف  ارض أاربام املرباج،  
 ،سامس ومن املرض املبمن كالاهى والبمانة وعردم يف قوله بوإن ك،تم مرضى أو على سفرت يف سور  ال

 واورج الضز  ويراف  ه ضز  التكلزق، أ  ال،ههلس   
وال،صر  الاهررر ال،راأظ لله،صرروح وقرد عررردم ع،رد قولرره عارا( بلرررد أ لغرتكم رسررالة ريب ونصرح  لكررمت يف سرور  ايعررراف  

ظ املسرلهي، أردن وعردم واه عاديته  لالم وأصل  ه،ا على اميان والساهل يف مرضا    ورسوله واالمتتا  والساهل ملرا ي،فر
 ذلك يشبه أار املواي ال،اص  مل،صوانهس 

وقلة بما على احملس،ي من سبزرت واقاة موقظ التالزرر ل،فرهل اوررج عر،هم وهرزخ اجلهلرة نرهر  نررم ايمترا س أرولره بمرا  
ا نصرحوا على احملس،ي من سبزرت فلزر على علة  زوأةس واملاىن لزس على الضافام وال علرى مرن ع رق علرزهم انررج إذ

ا ورسررروله يهنرررم  سررر،ون غرررري مسرررزتي ومرررا علرررى احملسررر،ي مرررن سررربزر، أ  مقا رررز  أو مااقبرررةس واحملسررر،ون الرررزين أالررروا 
 امانسان وهو ما أزه ال،فظ التامس 

والسبزر أصله ال ري  وي ل  على وسائر وأسباا املقا ز   للوم والارراا ين علرك الوسرائر عشربه ال رير  الرز  يصرر  
لا او  إ( مكان احملرو  وملراعا  هزا امصال  اارر انررف االسرتاالم يف ا ررب عرن السربزر فون انررف الغايرةس م،ه صا

ونرريخ قوله عاا( بأدن أصا،كم أال عبغوا علزهن سبزالت وقوله بأها اار   لكم علزهم سربزالت كال را يف سرور  ال،سرامس 
هس ولزس ذلك من وضظ املرهر موضظ املضهر ين هزا مرمرى   رر هرو أد ر يف احملس،ي هقالم الزين نصحوا ا ورسول

 أمسى وأ اد غايةس 
   
 

 1897صفحة : 
 
 وبمنت مقكد  لشهو  ال،فهل لكر سبزرس   
وقلرة بو  غفرور رانررزمت عرزيزر والرواو اعرتاضررزة، أ  نيرديد املغفرر  ومررن مغفرعره أن ا يقا رز أهررر ايعرزار  لراروف عررن  

  ة  ل،ا  ومن ر ته أن ا يكلق أهر امعزار ما يش  علزهمس اجلهافس نيديد الر 
بوال على الزين إذا ما أعرول لرتحهلهم قلر  ال أارد مرا أ لكرم علزره عولروا وأعزر،هم عفرزض مرن الردمظ انربب أال لردوا مرا  

 ي،فرونت ع ق على بالضافامت وباملرضىتس وإعاف  انرف ال،فهل  اد الااصق لل،كتة املتردمة ه،الكس 
واوهر ي ل  على إع ام ما حيهر علزه، أ  إذا أعرول لتا رزهم اوهولرة، أ  مرا يركبونره وحيهلرون علزره سرالانهم ومرقهنم  

 من ام رس 
وقلة بقل  ال أادت اخل إما انا  من ضهري املخاصا يف بأعولت وإما  د  انيتها  من أار بأعرولت ين إعزراهنم يارر  

 اوهر يشتهر على إاا ة، وعلى م،ظس 
 وقلة بعولوات اواا بإذات، وااهوع صلة الزينس  
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 والتوي الراوعس وقد عردم ع،د قوله عاا( بما وال هم عن قبلتهمت وقوله بوإذا عو( ساى يف ايرضت يف سور  البرر س  
ام املرائظ، أزررا : والفزض والفزضان  روج املام وحنوخ من قرارخ ووعائره، ويسر،د إ( املرائظ انرزررةس وكترريا مرا يسر،د إ( وعر 

أراض الرواف ، وأرراض امبمس وم،ره أاضرر  الاري فماررا وهرو أ لررغ مرن أرراض فماههرا، ين الارري االر  كلهنررا كلهرا فمررظ 
 أائض، أروله بعفزض من الدمظت ارى على هزا ايسلواس 

زر،هم عفرزض مرن الردمظت يف وبمنت لبزان ما م،ه الفزضس واارور قرا يف مارىن التهززربس وقرد عرردم يف قولره عارا( ب عررى أع 
 سور  املائد س 

وبانرببت نصرا علرى املفاررو  يالره، وبأن ال لردوا مرا ي،فرررونت جمررور  رالم ارر  ررزوف أ  انبنروا يهنرم ال لردون مررا  
 ي،فرونس 

 واةيررة نبلرر  يف نفررر مررن اينصررار سررباة وقزررر: أررزهم مررن غررري اينصررار وا تلررق أيضررا يف أمسررائهم مبررا ال انااررة إ( ذكرررخ 
ولربوا  لبكائي يهنم  كوا ملا ا لدوا ع،د رسو    صلى   علزه وسلم اوهالن انبب على انرماهنم من اجلهافس وقزر: 
نبل  يف أيب موسى اينيار  ورهط من اينياريي أعوا رسو    صلى   علزه وسلم يف غبو  عبول يسرتحهلونه ألرم لرد 

ل،يب صلى   علزه وسلم أخلق أن ال حيهلهم ق ارامخ هنرا إ رر أردعاهم و لهرم هلم  ولة وصافأوا ساعة غضا من ا
وقالوا: استغفل،ا رسو    يز،ه ال نفل  أ دا، أرااوا وأ ربوخ أررا   مرا أب  لرتكم ولكرن    لكرم وإين و  ال أانلرق 

والرراهر أن هرقالم غرري املا،زري يف هرزخ اةيرة على يي ألرى غريها  ريا م،ها إال كفري عن يز  وأال  الز  هو  ري  
ين اينياريي قد  لهم ال،يب علزه الصال  والسالم وعن جماهد أهنم  ،و مرررن مرن مبي،ره، وهرم الرزين قزرر: إنره نرب  أرزهم 

 قوله عاا( بومن ايعراا من يقمن  ا والزوم اة رت اةيةس 
زام رضوا أبن يكونوا مظ ا والق وصبظ   على قلوقم ال يالهونت ملا نف  بإمنا السبزر على الزين يستتزنونك وهم أغ،  

اةيتان أن يكون سبزر على املقم،ي الضافام واملرضى والزين ال لدون مرا ي،فررون والرزين ا لردوا  ولرة، انصرري هرزخ 
خلو إ( الاروف  إ( أانروا  امل،راأري  اةية السبزر يف كونه على الزين يستلذنون يف التخلق وهم أغ،زام، وهو انتررا   لرت

كها ف  علزه قوله  اد بياتزرون إلزكم إذا رااتم إلزهمت، أالرصر إضايف  ل،سبة ل،صر،اف الرزين نفرهل أن يكرون علرزهم 
 سبزرس 

ن ويف هزا اوصر هكزرد لل،فرهل السرا  ، أ  ال سربزر عرراا إال علرى الرزين يسرتلذنونك وهرم أغ،زرامس واملرراف قرم امل،راأرو  
 ملدي،ة الزين يكرهون اجلهاف إذ ال يقم،ون مبا وعد   علزه من ا رياي وهرم أولرو ال رو  املرزكورون يف قولره بوإذا أنبلر  

 سور  أن  م،وا  ات اةيةس 
   
 

 1898صفحة : 
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ن يسرتلذنونك وهرم والسبزر: انرزرته ال ري س ومر يف قولره بمرا علرى احملسر،ي مرن سربزرت، وقولره بإمنرا السربزر علرى الرزي  
أغ،زامت مستاار ملاىن السل ان واملقا ز   لتباة، نيبه السل ان واملقا ز   ل ري  ين السل ة يتوصرر قرا مرن هرهل لره إ( 
ع،فزررز املقا ررز  يف الغررريس ولررزلك عررد  حبرررف بعلررىت املفزررد ملاررىن االسررتاالم، وهررو اسررتاالم جمرراز  مباررىن الررتهكن مررن 

كرران هررزا الرتكزررا اسررتاار  مك،زررة رمررب إلزهررا مبررا هررو مررن مالئهرراي املشرربه  رره وهررو انرررف التصرررف يف مررد و  بعلررىتس أ
 بعلىتس وأزه استاار  عبازةس 

والتاريررق  لررالم يف قولرره بإمنررا السرربزرت عاريررق الاهررد، واملاهرروف هررو السرربزر امل،فررهل يف قولرره عاررا( بمررا علررى احملسرر،ي مررن  
أ  إمنررا السرربزر امل،فررهل عررن احملسرر،ي متبرر  للررزين يسررتلذنول وهررم أغ،زررامس سرربزرت علررى قاعررد  ال،كررر  إذا أعزرردي مارأررة، 

ونرررري هررزا قولرره عاررا( بإمنررا السرربزر علررى الررزين يرلهررون ال،ررا  ويبغررون يف ايرض  غررري اورر  أولتررك هلررم عررزاا ألررزمت يف 
 سور  الشورىس أد  ذلك على أن املراف  لسبزر الازااس 

إال على الزين يستلذنول وهم أغ،زام، الزين أرافوا أن يتخلفوا عن غبو  عبول وال عزر هلرم واملاىن لزس  التباة واملقا ز   
كروهلم التخلرقس وقررد سربر   يرة بأهررا اارر   لكررم علرزهم سربزالت مررن سرور  ال،سررام، وأانزرر ه،الرك عفسررريها علرى مررا 

 ذكربخ يف هزخ اةيةس 
ا سقا  ي،شل عن علة استززاهنم يف التخلق وهو أغ،زام، أ   ارتهم وقلة برضوا أبن يكونوا مظ ا والقت مستلنفة جلوا 

 على ذلك رضاهم أبن يكونوا مظ ا والق من ال،سامس وقد عردم الرو  يف نرريخ  نفاس 
وأس،د ال بظ على قلوقم إ(   يف هزخ اةية خالف ما يف اةية السا رة بوصبظ على قلوقمت لالره ل نيرار  إ( أنره صبرظ  

ال بظ الز  ابلوا علزه  ر هو صبظ على صبرظ أنشرلخ   يف قلروقم لغضربه علرزهم أحررمهم ال، را  مرن ال برظ ايصرلهل  غري
 وزافهم عهاية، ويار هزا املاىن أرع علزه بأهم ال يالهونت ل،فهل أصر الالم ع،هم، أ  يكافون أن يساووا الا هاوايس 

وا لررن نررقمن لكررم قررد نبررلب   مررن أ برراركم وسررريى   عهلكررم ورسرروله ق بياتررزرون إلررزكم إذا رااررتم إلررزهم قررر ال عاتررزر  
عرررفون إ( عرراا الغزررا والشررهاف  أز،بررتكم مبررا ك،ررتم عالهررونت اسررتت،اف ا ترردائهل ين هررزا االعتررزار لررزس قاصرررا علررى الررزين 

عائرد إ( أقررا ماراف وهررو يسرتلذنول يف التخلرق أردن امذن هلرم يغ،رزهم عرن الترربؤ  ولررق الكراذا، أضرهري بياترزرونت 
 قوله بوقاد الزين كز وا   ورسولهت أدهنم أري  من امل،اأري أهم الزين اعتزروا  اد راوع ال،ا  من غبو  عبولس 

 واار املس،د أاال مضارعا مأاف  الت دف والتكريرس  
 وبإذات ه،ا مستاهلة للبمان املاضهل ين السور  نبل   اد الرفو  من غبو  عبولس  
 واار الراوع إ( امل،اأري يهنم املرصوف من ا رب الواقظ ع،د الراوعس  
 وا  اا للهسلهي ين امل،اأري يرصدون أبعزارهم إ( ال،يب صلى   علزه وسلم ويازدوهنا مظ قاعاي املسلهيس  
 وال،ههل يف قوله بال عاتزروات مستاهر يف التليزسس  
الزر لل،ههل عن االعتزار لادم ادوى االعتزار، يررا :  مرن لره إذا صردقهس وقرد عرردم يف وقلة بلن نقمنت يف موضظ الت 

 هزخ السور  قوله عاا( بويقمن للهقم،يتس 
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وقلة بقد نبلب   من أ باركمت عالزر ل،فهل عصديرهم، أ  قد نبرلب   مرن أ براركم مبرا يرتضرهل عكرزيبكم، أامقرام يف   
 الساف مسد مفاولي عاوير على أن املرام يبز،هس  املفاو  التاين  بنبلبت

 وبمنت اسم مباىن  اض، أو ههل صفة حملزوف عرديرخ: قد نبلب   الزري من أ باركمس  
وقلة بوسريى   عهلكمت ع ق على قلة بال عاتزروات، أ  ال أائد  يف اعتزاركم أدن  شزتم املقا رز  أراعهلوا ا رري  

 عهلكم ورسوله إن أانس،تم  أاملرصروف أرت   ا التو رة هلرم، والت،بزره إ( املك،رة مرن اسرتدرال أمررهمس للهستربر أسريى  
 ويف ذلك  ديد  لوعزد إن ا يتو واس 

   
 

 1899صفحة : 
 
ام أام بار  رؤية   ورسوله عهلهم يف املستربر مستاهر يف الك،اية عن الرتغزا يف الاهر الصاحل، والرتهزرا مرن الردو   

علرى انراهلمس واملرراف: متكر،هم مرن إصرالح  راهر أعهراهلم، ولرزلك أرفف  رولره بق عررفون إ( عراا الغزرا والشرهاف ت، أ  
 عصريون  اد املوي إ(  س أالرف مباىن امرااع، كها يف قوله عاا( بق رفوا إ(   موالهم او ت يف سور  ايناامس 

مصري ال،فو  إ( عاا ا لرد الرز  ال عصررف أزره لغرري   ولرو يف  راهر ايمررس وملرا كانر  والرف: امرااعس واملراف  ه ه،ا  
ال،فررو  مررن  لرر    وقررد أنبهلررا إ( عرراا الف،ررام الرردنزو  أاسررترل  أبعهاهلررا مررد  الاهررر كرران مصررريها  اررد املرروي أو ع،ررد 

 لكهس الباث إ( عصرف   أزها نيبزها  رف نيهلم إ( مررخ أو إرااعه إ( ما
والغزا: ما غاا عن علم ال،ا س والشهاف : املشاهد س والالم يف بالغزات وبالشهاف ت لالسرتغرا ، أ  كرر غزرا وكرر  

 نيهاف س 
والاردو  عرن أن يررا : ا عررفون إلزره، أ  إ(  ، ملررا يف ام هرار مرن الت،بزره علرى أنرره ال ياربا ع،ره نيرهلم مرن أعهرراهلم،  

 زالهوا انه ال كفى على   نيهلمس ز ف  يف الرتغزا والرتهزا ل
 وامنبام: ام بارس وما ك،تم عاهلون: علم كر عهر عهلوخس  
واستاهر بأز،بتكم مبا ك،تم عاهلونت يف الزم ما،اخ، وهو ااازا  على كر ما عهلوخ، أ  أت دونه عاملا  كر ما عهلتهوخس  

 الزم لاهوم علم ملك يوم الدين  كر ما عهلوخس وهو ك،اية  ين ذكر ااازا  يف مرام امارام واجل،اية 
بسزحلفون  ا لكم إذا انرلبتم إلزهم لتارضوا ع،هم ألعرضروا عر،هم إهنرم رارس ومرلواهم اهر،م اربام مبرا كرانوا يكسربونت  

وون عن اجلهلة مستلنفة ا تدائزة عاداف يانواهلمس وما،اها بنين عن مضهون قلة بلن نقمن لكمت ع،بزها على أهنم ال يرع
 الكزا ورافعة املسلهي، أدذا قزر هلم بلن نقمن لكمت انلفوا على أهنم صافقون عرولا  داعهمس 

 وهزا إ بار مبا سزالقهل  ه امل،اأرون املسلهي قبر وقوعه و اد راوع املسلهي من الغبوس  
 وبإذات ه،ا  رف للبمن املاضهلس  
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قولرره بوسررزحلفون  ا لررو اسررت ا،ا  را،ررا ماكررمت إال أن مررا عررردم يف وانررزف احمللرروف علزرره لرهررورخ، ولتررردم نرررريخ يف  
 انلفهم قبر ا روجس 

 واالنرالا: الراوع، وعردم يف قوله بانرلبتم على أعرا كمت يف    عهرانس  
وصرررح  الررة اولررق ه،ررا أنررره لرصررد إعررراض املسررلهي عرر،هم، أ  عرررن عترراقم وعررررياهم، ل نيررار  إ( أهنررم ال يرصررردون  

زرا  رواصر املسررلهي ولكرن أرافوا الررتهلو مرن مسرربة الاتراا ولزعرهس ولررزلك قرا  يف اةيترري اي رريي بحيلفررون  ا ع ب
لكررم لريضرروكم حيلفررون لكررم لرتضرروا عرر،همت ين ذلررك كرران قبررر ا ررروج إ( الغرربو ألهررا أرراي ايمررر وعلهرروا أن انلفهررم ا 

 ع،همس يصدقه املسلهون صاروا حيلفون لرصد أن يارض املسلهون 
وأف ر انرف بعرنت علرى ضرهري امل،راأري  ترردير مضراف يرد  علزره السرزا  لرهرور أهنرم يريردون امعرراض عرن لرومهمس  

أفررهل انررزف املضرراف  زتررة لتفريررظ الترريررظ الواقررظ  اررردخ  رولرره بألعرضرروا عرر،همت، أ  أرردذا كررانوا يرومررون امعررراض عررر،هم 
 ألعرضوا ع،هم متاماس 

إصهرراع للهغضرروا علزرره ال الررا أبنرره أازبرر  صلبترره انرر  إذا همررر واررد مررا صهررظ أزرره قررد وهررزا ضرررا مررن الترريررظ أزرره  
انرلا عكس امل لوا أصار أيسا يهنم أرافوا امعراض عن املااعبة  ممسال ع،ها واستدامة مااملتهم مااملة املسلهي، 

ف  ع،هس أهو من هكزد الشهلم مبرا يشربه أدذا قم يوااهون  معراض عن مكاملتهم ورال تهم وذلك أنيد مما انلفوا للتفا
 ضدخ أو من الرو   ملوااس 

 وقلة بإهنم راست عالزر ل،مر  معراضس ووقوع بإنت يف أوهلا مقذن مباىن التالزرس  
والررراس: ا بررثس واملررراف عشرربزههم  لررراس يف الرردبم  وفنررس ال،فررو س أهررو راررس ما،ررو س كرولرره بإمنررا ا هررر واملزسررر   

 وايزالم راس من عهر الشز انتس  واينصاا
 وامللوى: املصري واملراظس  
 وبابامت انا  من باه،مت، أ  جمازا  هلم على ما كانوا ياهلونس  
بحيلفون لكم لرتضوا ع،هم أردن عرضروا عر،هم أردن   ال يرضرى عرن الرروم الفاسرريت هرزخ اجلهلرة  رد  انيرتها  مرن قلرة  

إلزهمت يهنم إذا انلفوا يار أن يارض ع،هم املسرلهون أرال يلومروهنم، أردن ذلرك يتضرهن بسزحلفون  ا لكم إذا انرلبتم 
 صلبهم رضى املسلهيس 

   
 

 1900صفحة : 
 
وقد أرع   علرى ذلرك أنره إن رضرهل املسرلهون عر،هم وأعرضروا عرن لرومهم أردن   ال يرضرى عرن امل،راأريس وهرزا  رزير   

ري  الك،اية إذ قد علم املسرلهون أن مرا ال يرضرهل   ال يكرون للهسرلهي أن يرضروا للهسلهي من الرضى عن امل،اأري   
  هس 
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والروم الفاسرون هم هقالم امل،راأرونس والاردو  عرن امعزران  ضرهري  هرم  إ( التابرري  صرفتهم للداللرة علرى ذمهرم وعالزرر  
 ينه ي،حر إ(: أدن عرضوا ع،هم أدن   ال عدم الرضى ع،هم، أالكالم مشتهر على  رب وعلى فلزله ألأاف مفاف كالمي

 يرضى ع،هم ين   ال يرضى عن الروم الفاسريس 
بايعراا أنيد كفرا ونفاقا وأادر أال يالهوا اندوف ما أنب    على رسوله و  علرزم انكرزمت اسرتت،اف ا تردائهل رارظ  ره  

ورسوله م،هم، وما  ي ذلك اسرت راف فعرا إلزره قررن الرزين كرز وا  الكالم إ( أانوا  املازرين من ايعراا والزين كز وا  
  ورسوله يف الزكر مظ ايعرااس ألها عرضى الكالم على أولتك ختلو إ(  رزرة أانروا  ايعررااس وللت،بزره علرى اعصرا  

،بزره املسرلهي يانروا  الغرضي وقظ عردمي املس،د إلزه، وهو لفظ بايعراات لالهتهام  ه من هزخ اجلهة، ومن ورام ذلرك ع
 ايعراا يهنم لبادهم عن االانتكال قم واملخال ة ماهم قد ختفى علزهم أانواهلم وير،ون ةهزاهم  رياس 

بوأنيدت وبأادرت امسا عفضزر وا يزكر ماهها ما يد  على مفضر علزه، أز وز أن يكوب على  اهر ا أزكون املفضر  
 دي،ةس وهزا هو الز  عواصل علزه قزظ املفسرينس علزه أهر اوضر، أ  كفار وم،اأرهل امل

 وازف فهم يف الكفر وال،فا  هو  ل،سبة لكفار وم،اأرهل املدي،ةس وم،اأروهم أنيد نفاقا من م،اأرهل املدي،ةس  
وهزا االزف ف رااظ إ( متكن الوصفي من نفوسهم، أ  كفرهم أمكن يف ال،فو  مرن كفرر كفرار املدي،رة، ونفراقهم أمكرن  

نفوسهم كزلك، أ  أمكن يف اانا الكفرر م،ره والبارد عرن امقرالع ع،ره و هرور  روافر الشرر مر،هم، وذلرك أن غلرظ  من
الرلوا واالأة ال بظ عبيد ال،فو  السزتة وانشة ونفوراس أال عالم أن ذا ا ويصر  التهزههل، وكان يدعهل امسالم، ملرا رأى 

ن مارره مررن صرر،افيد الارررا مررن ذهررا قسررهه قررا  ذو ا ويصررر  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم أع ررى االقرررع  ررن انررا س ومرر
 موااها ال،يب صلى   علزه وسلم  اعد   أرا  له ال،يب صلى   علزه وسلم  وحيك ومن ياد  إن ا أعد   س 

وررائ  أدن امعراا ل،شل م يف البافية كرانوا  اردام عرن رال رة أهرر الاررو  املسرترزهة وكانر  أذهراهنم أ ارد عرن مارأرة ا 
وأم،  يوهام، وهم لبادهم عن مشاهد  أنوار ال،يب صلى   علزه وسلم وأ القه و فا ه وعن علررهل اهلردى صرباح مسرام 
أاهر أبمور الد نة وما  ه  زيا ال،فو ، وهم لتوارثهم أ ال  أسالأهم و ادهم عن الت وراي املدنزة ال  عوثر مسروا يف 

ظ اينيرزام يف مواضراها، وانكهررة عرلزديرة عتردرج  يزمران، يكونرون أقررا سرري   لترروانر ال،فرو  البشررية، وإعرراب يف وضر
وأكترر غلررة يف املااملررة وأوضرظ للرررتاث الالهرهل وا لرررهل  ولرزلك قرا  عتهرران ييب ذر ملرا عرربم علرى سرركىن الر رز : عاهررد 

 املدي،ة كزال عرعد أعرا زاس 
رة واالسرتخفاف  لاررائم مترر الشر اعة  والصرراانة وإ م الضرزم والكررم ألما يف اي ال  ال   هد أزها ا شونة والغل 

 أدهنا عكون أقوى يف ايعراا  جلبلة، ولزلك يكونون أقرا إ( ا ري إذا اعتردوخ و م،وا  هس 
 ولوز أن يكون بأنيدت وبأادرت مسرلويب املفاضرلة مسرتاهلي لررو  الوصرفي يف املوصروأي قهرا علرى صريررة قولره عارا( 

بقرا  را السر ن أانرا إي ممرا يردعون  إلزرهتس أراملاىن أن كفررهم نيرديد الرتهكن مرن نفوسرهم ونفراقهم كرزلك، مرن غرري 
 إراف  أهنم أنيد كفرا ونفاقا من كفار أهر املدي،ة وم،اأرزهاس 

مسررلك وعلررى كررال الررواهي أرردن بكفرررا ونفاقررات م،صررو ن علررى التهززررب لبزرران امقررام الررز  يف وصررق بأنيرردتس سررلك   
 امقا  ق التفصزر لزتهكن املاىن أكهر متكنس 
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واياردر: ايانرر س واجلرردار : ايولويررةس وإمنررا كررانوا أارردر  ارردم الالرم  لشرررياة يهنررم يبارردون عررن جمررالس التررزكري وم،رراز   
 الوانهل، ولرلة رال تهم أهر الالم من أصحاا رسو    صلى   علزه وسلمس 

 قا أار اجلدار  على صريرة انزف انرف اجلر مظ بأنت املصدريةس  وانزأ  البام ال  يتادى 
 واودوف: املرافير والفواصر  ي اينيزامس واملاىن أهنم ال يالهون أواصر ايانكام وضوا ط متززب متشاقهاس  
   
 

 1900صفحة : 
 
رضرى عرن امل،راأريس وهرزا  رزير وقد أرع   علرى ذلرك أنره إن رضرهل املسرلهون عر،هم وأعرضروا عرن لرومهم أردن   ال ي  

للهسلهي من الرضى عن امل،اأري   ري  الك،اية إذ قد علم املسرلهون أن مرا ال يرضرهل   ال يكرون للهسرلهي أن يرضروا 
  هس 
والروم الفاسرون هم هقالم امل،راأرونس والاردو  عرن امعزران  ضرهري  هرم  إ( التابرري  صرفتهم للداللرة علرى ذمهرم وعالزرر  

الرضى ع،هم، أالكالم مشتهر على  رب وعلى فلزله ألأاف مفاف كالمي ينه ي،حر إ(: أدن عرضوا ع،هم أدن   ال  عدم
 يرضى ع،هم ين   ال يرضى عن الروم الفاسريس 

رارظ  ره  بايعراا أنيد كفرا ونفاقا وأادر أال يالهوا اندوف ما أنب    على رسوله و  علرزم انكرزمت اسرتت،اف ا تردائهل 
الكالم إ( أانوا  املازرين من ايعراا والزين كز وا   ورسوله م،هم، وما  ي ذلك اسرت راف فعرا إلزره قررن الرزين كرز وا 
  ورسوله يف الزكر مظ ايعرااس ألها عرضى الكالم على أولتك ختلو إ(  رزرة أانروا  ايعررااس وللت،بزره علرى اعصرا  

زه، وهو لفظ بايعراات لالهتهام  ه من هزخ اجلهة، ومن ورام ذلرك ع،بزره املسرلهي يانروا  الغرضي وقظ عردمي املس،د إل
 ايعراا يهنم لبادهم عن االانتكال قم واملخال ة ماهم قد ختفى علزهم أانواهلم وير،ون ةهزاهم  رياس 

 على  اهر ا أزكون املفضر بوأنيدت وبأادرت امسا عفضزر وا يزكر ماهها ما يد  على مفضر علزه، أز وز أن يكوب 
 علزه أهر اوضر، أ  كفار وم،اأرهل املدي،ةس وهزا هو الز  عواصل علزه قزظ املفسرينس 

 وازف فهم يف الكفر وال،فا  هو  ل،سبة لكفار وم،اأرهل املدي،ةس وم،اأروهم أنيد نفاقا من م،اأرهل املدي،ةس  
، أ  كفرهم أمكن يف ال،فو  مرن كفرر كفرار املدي،رة، ونفراقهم أمكرن وهزا االزف ف رااظ إ( متكن الوصفي من نفوسهم 

من نفوسهم كزلك، أ  أمكن يف اانا الكفرر م،ره والبارد عرن امقرالع ع،ره و هرور  روافر الشرر مر،هم، وذلرك أن غلرظ 
سالم، ملرا رأى الرلوا واالأة ال بظ عبيد ال،فو  السزتة وانشة ونفوراس أال عالم أن ذا ا ويصر  التهزههل، وكان يدعهل ام

ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم أع ررى االقرررع  ررن انررا س ومررن مارره مررن صرر،افيد الارررا مررن ذهررا قسررهه قررا  ذو ا ويصررر  
 موااها ال،يب صلى   علزه وسلم  اعد   أرا  له ال،يب صلى   علزه وسلم  وحيك ومن ياد  إن ا أعد   س 

م عرن رال رة أهرر الاررو  املسرترزهة وكانر  أذهراهنم أ ارد عرن مارأرة اوررائ  أدن امعراا ل،شل م يف البافية كرانوا  اردا 
وأم،  يوهام، وهم لبادهم عن مشاهد  أنوار ال،يب صلى   علزه وسلم وأ القه و فا ه وعن علررهل اهلردى صرباح مسرام 
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ت وراي املدنزة ال  عوثر مسروا يف أاهر أبمور الد نة وما  ه  زيا ال،فو ، وهم لتوارثهم أ ال  أسالأهم و ادهم عن ال
ال،فرو  البشررية، وإعرراب يف وضرظ اينيرزام يف مواضراها، وانكهررة عرلزديرة عتردرج  يزمران، يكونرون أقررا سرري   لترروانر 
وأكترر غلررة يف املااملررة وأوضرظ للرررتاث الالهرهل وا لرررهل  ولرزلك قرا  عتهرران ييب ذر ملرا عرربم علرى سرركىن الر رز : عاهررد 

  عرعد أعرا زاس املدي،ة كزال
ألما يف اي ال  ال   هد أزها ا شونة والغلرة واالسرتخفاف  لاررائم مترر الشر اعة  والصرراانة وإ م الضرزم والكررم  

 أدهنا عكون أقوى يف ايعراا  جلبلة، ولزلك يكونون أقرا إ( ا ري إذا اعتردوخ و م،وا  هس 
لة مسرتاهلي لررو  الوصرفي يف املوصروأي قهرا علرى صريررة قولره عارا( ولوز أن يكون بأنيدت وبأادرت مسرلويب املفاضر 

بقرا  را السر ن أانرا إي ممرا يردعون  إلزرهتس أراملاىن أن كفررهم نيرديد الرتهكن مرن نفوسرهم ونفراقهم كرزلك، مرن غرري 
 إراف  أهنم أنيد كفرا ونفاقا من كفار أهر املدي،ة وم،اأرزهاس 

اقررات م،صررو ن علررى التهززررب لبزرران امقررام الررز  يف وصررق بأنيرردتس سررلك مسررلك وعلررى كررال الررواهي أرردن بكفرررا ونف  
 امقا  ق التفصزر لزتهكن املاىن أكهر متكنس 

واياردر: ايانرر س واجلرردار : ايولويررةس وإمنررا كررانوا أارردر  ارردم الالرم  لشرررياة يهنررم يبارردون عررن جمررالس التررزكري وم،رراز   
 ن أصحاا رسو    صلى   علزه وسلمس الوانهل، ولرلة رال تهم أهر الالم م

 وانزأ  البام ال  يتادى قا أار اجلدار  على صريرة انزف انرف اجلر مظ بأنت املصدريةس  
 واودوف: املرافير والفواصر  ي اينيزامس واملاىن أهنم ال يالهون أواصر ايانكام وضوا ط متززب متشاقهاس  
   
 

 1901صفحة : 
 
يرهرر عفراوي أهرر الالرم واملارأرةس وهرو املاررب ع،ره يف اصر الح الالهرام  لتحرزر  أو  وكهرة املفسرر  ويف هزا الوصق   

مبارأة انرائ  اينيزام على ما ههل علزه، أب ف  قزد  على ما ههل علزه  للداللرة علرى التهززرب  ري املختل راي واملتشراقاي 
 وا فزايس 

ح عررن ف زلررة ايعررراا و لرهررم، أ  علررزم قررم و غررريهم، وانكررزم يف متززررب وقلررة بو  علررزم انكررزمت عررزيزر هلررزا امأصررا  
 مراعبهمس 

بومن ايعراا من يتخز ما ي،ف  مغرما ويرت و  كم الدوائر علزهم فائر  السوم و  مسزظ علزمت هرزا أرير  مرن ايعرراا  
انبرا للهحهرد  وسرلوكا يف مسرلك اجلهاعرة، يرهر اميان وي،ف  يف سبزر  س وإمنا يفالون ذلك عرزة و وأا من الغبو أو 

وهم يب ،ون الكفر وي،تررون الفرصة ال  متك،هم من االنرالا على أعراقمس وهقالم وإن كانوا من قلة م،اأرهل ايعرراا 
 أتخصزصهم  لترسزم ه،ا م،رور أزه إ( ما ا تصوا  ه من أانوا  ال،فا ، ين التراسزم يف املرامراي ا  ا زرة واارافالي
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عاتهررد ا تالأررا مررا يف أانرروا  املرسررم، وال يابررل أزهررا  ررد و  الرسررم يف قسررزهه، أرولرره بومررن ايعررراا مررن يتخررز مررا ي،فرر  
 مغرمات هو يف الترسزم كروله بومن ايعراا من يقمن  ا والزوم اة رتس 

ة إ( انالة حنو اال  الشررة وماىن بيتخزت ياد ولار، ين اختز من أ واي اارس واجلار ي ل  مباىن التغزري من انال 
  رفاس وي ل  مباىن الاد واوسبان حنوبوقد االتم   علزكم كفزالت أكزلك بيتخزت ه،اس 

واملغرم: ما يدأظ من املا  قهرا و لها، أهقالم ايعراا يقعون البكا  وي،فرون يف سبزر   ويادون ذلك كاالاتواي املالزرة  
الم من امت،اوا من إع ام البكا   اد وأا  رسو    صلى   علزره وسرلمس وقرا  قرائلهم مرن والرزا  يدأاوهنا عرزةس ومن هق 

 صهلم يف زمن أيب  كر ملا اامهم الساعهل مانصام زكا  ايناام:          
أ  يا رون أروال هلزا املرم ذو اام ساعزا                      هلم أان املشريف الفررائض أ  أرائض البكا  ههل السرزق،   

 الساعهل ضرا السزق  دال عن البكا س 
والرت و: االنترارس والدوائر: قظ فائر  وههل عغري اوالرة مرن اسرترامة إ( ا رتال س وعرردم الكرالم علزهرا ع،رد قولره عارا(  

 بيرولون  شى أن عصزب،ا فائر ت يف سور  الاروفس 
ر ااررور  لبرام ضرهري املخراصبي علرى عرردير مضرافس والترردير: والبام للسببزة كروله عاا( بنرت و  ه ريا امل،ونت واار 

ويرت و  سبا انالتكم الدوائر علزكم لرهور أن الدوائر ال عكرون سرببا النتررار االنررالا  رر انراهلم هرهل سربا عر صرهم 
 أن ع،رلا علزهم اوا  ين انالتهم اواضر  نيديد  علزهمس 

،تررون وأا  نبزكم أزرهرون ما هو كامن أزهم من الكفرس وقد أنبل   حبراهلم أاملاىن أهنم ي،تررون ضافكم وهبيتكم أو ي 
 ال   هري عرا وأا  ال،يب صلى   علزه وسلم وهم أهر الرف  من الاراس 

وقلرة بعلرزهم فائرر  السررومت فعرام علرزهم و رررري، ولرزلك أصرل س والرردعام مرن   علرى  لررره: عكروين وعرردير مشرروا  
ال يا بخ نيهلم أال حيتاج إ( مت  ما يريدخس وقد عردم الكالم علزه ع،رد قولره عارا( بألا،رة   علرى الكراأرينت نيهانة ينه 

 يف سور  البرر س 
 وقد كان  على ايعراا فائر  السوم إذ قاعلهم املسلهون يف  الأة أيب  كر عام الرف  وهبموهم أرااوا  ائبيس  
امضرراأة إ( الوصررق الررالزم كررروهلم: عشررام اة ررر س إذ الرردائر  ال عكررون إال يف السررومس وإضراأة بفائررر ت إ( بالسررومت مررن  

قا  أ و علهل الفارسهل: لو ا عضق الدائر  إ( السوم عرف م،ها ماىن السوم ين فائرر  الردهر ال عسرتاهر إال يف املكرروخس 
 ونرريخ إضاأة السوم إ( ذئا يف قو  الفرزف :          

لسوم اني رأى فما                       صاانبه يوما أانا  على الردم إذ الزئا متهحض للسروم إذ ال أك،  كزئا ا  
  ري أزه لل،ا س 

والسروم  فررت  السرري املصردر، و ضررهها االسررمس وقرد قرررأ اجلههررور  فرت  السرريس وقرررأ ا رن كتررري وأ ررو عهررو وانررد ا  ضررم   
 السيس واملاىن وااندس 

 زمت عزيزر، أ  مسزظ ما يت،ااون  ه وما يد رونه من الرتصد، علزم مبا يب ،ونه ويرصدون إ فامخس وقلة بو  مسزظ عل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بومن ايعراا من يقمن  ا والزوم اة ر ويتخز ما ي،فر  قرر ي ع،رد   وصرلواي الرسرو  أال إهنرا قر رة هلرم سرزد لهم  
   يف ر ته إن   غفور رانزمت  

 
 1902صفحة : 

 
هررم املقم،ررون مررن ايعررراا وأرراهم   انرهررم مررن الت،ررام علررزهم، وهررم أضررداف الفررريري اة رررين املررزكورين يف قولرره  هررقالم  

بايعراا أنيد كفرا ونفاقات وقوله بومن ايعراا من يتخز ما ي،ف  مغرماتس قزر: هم  ،و مررن من مبي،ة الزين نرب  أرزهم 
 مت اةية كها عردمس ومن هقالم عبد   ذو الب افين املبين هو ا ن مغفرس قوله عاا( بوال على الزين إذا ما أعول لتحهله

 وامنفا  ه،ا هو امنفا  ه،الس  
 وعردم قريبا ماىن بيتخزتس  
وبقرر يت  ضرم الرراف وضرم الررام : قرظ قر رة  سركون الررامس وهرهل ع لر  مبارىن املصردر، أ  الرررا وهرو املرراف ه،را، أ   

 ع،ررد  س وقرظ قررر ي  عتبررار عاردف امنفررا ، أكررر إنفرا  هررو قر ررة ع،رد   ينرره يواررا ز ف  يتخرزون مررا ي،فررون عرررر 
الرراس قا  عاا( بيبتغون إ( رقم الوسزلة أيهرم أقرراتس فبقرر يت ه،را جمراز مسرتاهر يف رضرى   ورأرظ الردرااي يف 

 التشريق والا،اية، أدن اجل،ة عشبه  دار الكرامة اجل،ة، ألزلك وصف  ابع،دت الدالة على مكان الدنوس وبع،دت جماز يف
 ع،د  س قا  عاا( بإن املتري يف ا،اي وهنر يف مراد صد  ع،د ملزك مرتدرتس 

وبصلواي الرسو ت فعواعهس وأصر الصال  الدعامس وقا  ه،ا ين كر إنفا  يردمونه إ( الرسو  صلى   علزه وسلم  
امنفا  عتكرر الصال س وكان ال،يب صلى   علزه وسلم يصلهل علرى كرر مرن أيعزره  صردقته  يدعو هلم  سببه فعو ، أبتكرر

وإنفاقه امتتاال ملا أمرخ    روله ب ز من أمواهلم صدقة ع هرهم وعبكزهم قا وصر علزهمتس وارام يف انرديث ا رن أيب أوىف 
 على    أيب أوىف  س  أنه ملا اام  صدقته قا  رسو    صلى   علزه وسلم:  اللهم صر

ولوز ع ق بصلواي الرسو ت على اسم اجلاللة ماهوال  بع،دت، أ  يتخزون امنفا  قر ة ع،رد صرلواي الرسرو ، أ   
لالونرره عرررر  كائ،ررا يف مكرران الرردنو مررن صررلواي الرسررو  عشرربزها للتسرربا يف الشررهلم  القرررتاا م،رره، أ  لالررون امنفررا  

بع،رردت مسررتاهر يف ما،زرري جمررازييس ولرروز أن يكررون بوصررلواي الرسررو ت ع فررا علررى سررببا لرردعام الرسررو  هلررمس أررررف 
بقر ي ع،د  ت، أ  يتخز ما ي،ف  فعواي الرسو س أ رب عن امنفا   ختاذخ فعواي الرسو  ينه يتوسر  ينفرا  إ( 

 فعواي الرسو  إذ أمر  زلك يف قوله عاا( بوصر علزهمتس 
 مت مستلنفة مسوقة مسا  البشار  هلم  ربو  ما راوخس وقلة بأال إهنا قر ة هل 
واأتتح  اجلهلة حبرف االستفتاح لالهتهرام قرا لزازهرا السرامظ، وحبررف التلكزرد لتحرزر  مضرهوهنا، والضرهري الواقرظ اسرم  

الرسررو س بإنت عائرد إ( مررا بي،فر ت  عتبررار ال،فرررايس والرالم لال تصررا ، أ  هررهل قر رة هلررم، أ  ع،ررد   وع،رد صررلواي 
 وانزف ذلك لداللة سا   الكالم علزهس 

 وع،كري بقر ةت لادم الداعهل إ( التاريق، وين الت،كري قد يفزد التارزمس  
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وقلرررة بسرررزد لهم   يف ر ترررهت واقارررة موقرررظ البزررران جلهلرررة بإهنرررا قر رررة هلرررمت، ين الرر رررة ع،رررد   هرررهل الررردرااي الالرررى  
،د صلواي الرسو  صلى   علزه وسلم إاا ة صالعهس والصال  ال  يردعو هلرم صلرا ورضوانه، وذلك من الر ة والرر ة ع

 الر ة، أهآ  ايمرين هو إف ا    إ هم يف ر تهس 
 وأوثر أار امف ا  ه،ا ينه امل،اسا للكون يف اجل،ة، إذ كتريا ما يرا : ف ر اجل،ةس قا  عاا( بواف لهل ا، تس  
زمت عررزيزر م،اسررا ملرا رارروخ ومررا اسرت زا هلررمس وأثبر  حبرررف التلكزررد لالهتهرام قررزا ا رررب، أ  وقلرة بإن   غفررور رانر 

 غفور ملا مضى من كفرهم، رانزم قم يفزض ال،ام علزهمس 
 وقرأ اجلههور بقر ةت  سكون الرام، وقرأخ ورد واندخ  ضم الرام العباع الرافس  
ن اعباوهم نيانسران رضرى   عر،هم ورضروا ع،ره وأعرد هلرم ا،راي جترر  بوالسا رون ايولون من املهاارين واينصار والزي 

 تها ايهنار  الدين أزها أ دا ذلك الفوز الارزمت  عرا ذكر الفر  املتلبسة  ل،رائو على عفاوي  ز،ها يف ذلرك  رزكر 
الح انرزوهم، ولرتال كلررو الرردو  الصراوة واملترر الكامرر يف اميران والفضرائر وال،صرر  يف سربزر   لزحترز  مت لرا الصر

 عرسزم الربائر الساك،ة  ملدي،ة وانوالزها و وافيها، عن ذكر أأضر ايقسام ع،ويها  هس 
 وقزا مت استررام الفر  وأانواهلاس  
 أاجلهلة ع ق على قلة بومن ايعراا من يتخز ما ي،ف  مغرماتس  
   
 

 1903صفحة : 
 
سررزا  اة ي قبلهررا يف متززررب أانرروا  املررقم،ي ا الصرري، والكفررار الصرررانام، واملرصرروف  لسررب  السررب  يف اميرران، ين   

والكفار امل،اأري  أتاي ان يراف الزين سبروا غريهم من ص،فهم، أالسرا رون مرن املهراارين هرم الرزين سربروا  ميران قبرر 
ن سرربروا قررومهم  ميرران، وهررم أهررر أن يهرراار ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم إ( املدي،ررة، والسررا رون مررن اينصررار هررم الررزي

 الاربتي ايو( والتانزةس 
وقد ا تلق املفسرون يف  ديد املد  ال  ع،دها ي،تههل وصرق السرا ري مرن املهراارين واينصرار مارا، أررا  أ رو موسرى  

كوا  زاة الرضوانس وا ن املسزا وا ن سريين وقتاف : من صلى الربلتيس وقا  ع ام: من نيهد  دراس وقا  الشايب: من أفر 
وهزخ ايقوا  التالثة عاترب الواو يف قوله بواينصارت لل هظ يف وصق السب  ينه متحد  ل،سبة إ( الفريري، وهزا كو 
املهاارينس ويف أانكام ا ن الاريب ما يشبه أن رأيه أن السا ري أصحاا الاربتري، وذلرك كرو اينصرارس وعرن اجلبرائهل: 

 وا قبر ه ر  ال،يب صلى   علزه وسلم إ( املدي،ةس ولاله ا تزار م،ه إذ ا يس،دخ إ( قائرس أن السا ري من أسله
وا تررار ا ررن ع زررة أن السررا ري هررم مررن هرراار قبررر أن ع،ر ررظ اهل ررر ، أ   فررت  مكررة، وهررزا يرصررر وصررق السررب  علررى  

 املهاارينس وال يالقهل قرام  اجلههور  فخض باينصارتس 
  للبزانس وبمنت للتبازض ال 
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واينصار: قرظ نصرري، وهرو ال،اصررس واينصرار قرزا اجلهرظ اسرم غلرا علرى ايو  وا ربرج الرزين  م،روا  ل،ريب صرلى    
علزه وسلم يف انزاعه أو  اد وأاعه وعلى أ ،ائهم إ(   ر البمانس فعاهم ال،يب صلى   علزره وسرلم قرزا الوصرق، أز لر  

 ين نشلوا يف امسالم كولد ا ن صزافس على أوالف امل،اأري م،هم الز
وقرررأ اجلههررور بواينصررارت   فررض ع فررا علررى املهرراارين، أزكررون وصررق السررا ري صررفة للههرراارين واينصررارس وقرررأ  

ياررررروا بواينصررررارت  لرأررررظ، أزكررررون ع فررررا علررررى وصررررق بالسررررا رونت ويكررررون املرسررررم إ( سررررا ري وغررررريهم  صررررو  
 املهاارينس 

عباوهم  رزة املهاارين و رزة اينصار اعباوهم إ( االيان، أ   م،وا  اد السا ري: ممن  م،وا  اد أت  مكرة واملراف  لزين ا 
 ومن  م،وا من امل،اأري  اد مد س 

وامانسان: هو الاهر الصاحلس والبام للهال سةس وإمنا قزد هزا الفري   اصة ين السا ري ايولي ما  اتهم على اميان  
ال ، أهررم  سرر،ون، وأمررا الررزين اعبارروهم أهررن  زرر،هم مررن  مررن اعترربازا  ملسررلهي انرري صرراروا أكتررر أهررر املدي،ررة، إال ام رر

أه،هم من  من ويف إيانه ضاق وعرفف، متر املقلفة قلروقم، أرمبرا نرب  قرم إ( ال،فرا  ورمبرا ارعررى قرم إ( اميران الكامرر، 
بلتن ا ي،ته امل،اأرون والزين يف قلوقم مرضت أدذا  لغوا رعبة امانسان ف لوا يف وهم املزكورون مظ امل،اأري يف قوله عاا( 

 وعد الرضى من   وإعداف اجل،ايس 
 وقلة برضهل   ع،همت  رب عن بالسا رونتس وعردمي املس،د إلزه على  ربخ الفالهل لرصد الترو  والتلكزدس  
اعره أعرردامهم، وأمررا رضراهم ع،رره أهرو ك،ايررة عرن كتررر  إانسرانه إلررزهم انرر  ورضرى   عرر،هم ع،ايتره قررم وإكرامره إ هررم وفأ 

 رضز  نفوسهم ملا أع اهم رقمس 
 وامعداف: التهزتةس وأزه إنياار  لا،اية والكرامةس  
 وعردم الرو  يف ماىن ار  ايهنارس  
غالرا املصراانق ويف روايرة قهرور  وقد  الف  هزخ اةية ع،د مارم الررام أ وا ا ألم عزكر أزها بمنت مرظ ب تهرات يف 

الررررام، أتكررون  الزررة مررن التلكزررد إذ لررزس ورررف  مررن  ماررىن مررظ أمسررام الرررروف إال التلكزررد، ويكررون  لررو اجلهلررة مررن 
التلكزد وصو  ما يغ  ع،ه من إأاف  الترو   تردمي املس،د إلزه على ا رب الفالهل، ومن أار بأعدت املقذن  كها  الا،اية 

 ملاد إال أكهر نوعهس أال يكون ا
 وثبت  بمنت يف مصحق مكة، وههل قرام  ا ن كتري املكهل، أتكون مشتهلة على ز ف  مقكدينس  
بوممن انولكم من ايعراا م،فرون ومن أهر املدي،ة مرفوا على ال،فا  ال عالههرم حنرن نالههرم سر،ازقم مررعي ق يررفون  

،ة قد  لصوا لل،يب صلى   علزه وسلم وأصاعوخ وهم اهز،ة، وأسلم، إ( عزاا عرزمت  كان  ايعراا الزين انو  املدي
وأني ظ، وغفار، ووزان، وعصزة، ألعلم   نبزه صلى   علزه وسلم أن يف هرقالم م،راأري لرتال يغررت  كرر مرن يرهرر لره 

 املوف س 
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 1904صفحة : 
 
عوخ ألعلهرره   أن أررزهم  رزررة مرررفوا علررى ال،فررا  ينرره وكانرر  املدي،ررة قررد  لررو أهلهررا لل،رريب صررلى   علزرره وسررلم وأصررا  

 هصر أزهم من وق  ف و  امسالم  ز،همس 
وعرردمي ااررور للت،بزره علرى أنره  ررب، ال نار س وبمرنت يف قولره بوممرن انرولكمت للتبارزض وبمرنت يف قولره بمرن ايعررراات  

 لبزان بمنت املوصولةس 
اىن  اضس وبمرفوات  رب ع،ه، أو جتار بمنت عبازضزة مقذنة مبرباض  رزوف، وبمنت يف قوله بومن أهر املدي،ةت اسم مب 

 عرديرخ: ومن أهر املدي،ة قاعة مرفوا، كها يف قوله عاا( بمن الزين هافوا حيرأون الكلم عن مواضاهت يف سور  ال،سامس 
 وماىن مرف على ايمر مرن علزه وفرا  ه، وم،ه الشز ان املارف، أ  يف الشز ،ةس  
وأنيري  روله بال عالههم حنن نالههمت إ( أن هرزا الررر البراقهل مرن امل،راأري قرد أراف   االسرتزتار  الهره وا ي لرظ علرزهم  

رسوله صلى   علزه وسلم كها أصلاه على كتري من امل،اأري من قبرس وإمنرا أعلهره  واروفهم علرى امقرا  لرتال يغررت قرم 
  عالههمتس املسلهون، أاملرصوف هو قوله بال

وقلة بحنن نالههمت مستلنفةس وا رب مسرتاهر يف الوعزرد، كرولره بوسرريى   عهلكرم ورسرولهت، وإال أردن اوكرم مالروم  
للهخاصا أال حيتاج إ( ام بار  هس وأزه إنيار  إ( عدم الفائد  للرسو  صلى   علزه وسلم يف علهه قم، أدن علم   

 د لروله  ادخ بس،ازقم مرعيتس قم كافس وأزه أيضا متهز
وقلة بس،ازقم مرعيت استز،اف  زاين لل واا على سقا  يتريخ قوله بحنن نالههمت، وهو أن يسل  سرائر عرن أثرر كرون  

   عاا( يالههم، ألعلم أنه سزازقم على نفاقهم وال يفلتهم م،ه عدم علم الرسو  علزه الصال  والسالم قمس 
 ف مبرعي عزاا يف الدنزا لروله  ادخ بق يرفون إ( عزاا عرزمتس والازاا املوصو  
وقرد  ررري املفسررون يف عازرري املرراف مررن املررعيس و لرروخ كلهرم علررى انرزررة الارردفس وذكرروا واوفهررا ال ي،شررح هلررا الصرردرس  

لبصرر كررعيت أ  همرر همرال والراهر ع،د  أن الادف مستاهر ارف قصد التكريرر املفزرد للتلكزرد كرولره عارا( بق ارارظ ا
متكرراس وم،ه قو  الارا: لبزك وساديك، ألسم التت،زة بئا م،اا إعاف  اللفظس واملاىن: س،ازقم عزا  نيرديدا متكرررا 
مضاعفا، كروله عاا( بيضاعق هلا الازاا ضرافيتس وهرزا التكررر ختتلرق أعردفاخ   رتالف أانروا  امل،راأري وا رتالف 

 أزمان عزاقمس 
 لازاا الارزم: هو عزاا اه،م يف اة ر س وا 
بو  رون اعرتأوا  زنوقم  ل وا عهال صلحا وأ ر سزتا عسى   أن يتوا علزهم إن   غفرور رانرزمت اي هرر أن قلرة  

بو  ررون اعرتأروات ع رق علررى قلرة بوممرن انررولكمت، أ  وممرن انرولكم مررن ايعرراا م،راأرون، ومررن أهرر املدي،رة   رررون 
لتخلررق أرراعرتأوا  ررزنوقم  لترصررريس أرولرره باعرتأرروا  ررزنوقمت إلراز ينرره يررد  علررى أهنررم أذنبرروا واعرتأرروا  ررزنوقم وا أذنبروا  

يكونوا م،اأري ين التابري  لزنوا  صزغة اجلهظ يرتضهل أهنا أعها  سرزتة يف انالرة اميران، وكرزلك التابرري عرن ارعكراا 
 الزنوا خلط الاهر الصاحل  لسزنس 
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ان من هقالم قاعة م،هم اجلد  ن قزس، وكرفم، وأر   ن ثالبة، ووفياة ا ن انبام، ومرفا ، وأ و قزس، وأ و لبا ة يف وك 
عشر  نفرر اعرتأروا  رزنبهم يف التخلرق عرن غربو  عبرول وات روا إ(   ور  روا أنفسرهم يف سروار  املسر د ال،برو  أ مرا انر  

 نبل  هزخ اةية يف عو ة   علزهمس 
العرررتاف: اأتاررا  مررن عرررفس وهررو للهبالغررة يف املارأررة، ولررزلك صررار مباررىن امقرررار  لشررهلم وعرررل إنكررارخ، أرراالعرتاف وا 

 لزنا ك،اية عن التو ة م،ه، ين امقرار  لزنا الفائ  إمنا يكون ع،د ال،دم والابم على عدم الاوف إلزره، وال يتصرور أزره 
 نا مضى، ولكن يشرتط أزه الابم على أن ال ياوفس امقالع الز  هو من أركان التو ة ينه ذ

 و ل هم الاهر الصاحل والسزن هو  ل هم انس،اي أعهاهلم  سزتاي التخلق عن الغبو وعدم امنفا  على اجلزرس  
وقولره ب ل روا عهرال صرراوا و  رر سرزتات ارام ذكررر الشرزتي املختل ري  لا رق  لررواو علرى اعتبرار اسرتوائهها يف وقرروع   

 لط علزههاس ويرا :  لط كزا  كزا على اعتبار أاند الشرزتي املختل ري متال سري   لرط، والرتكزبران متسراو ن أار ا
 يف املاىن، ولكن الا ق  لواو أوض  وأانسن أهو أأص س 

   
 

 1905صفحة : 
 
ة عرن وقروع املرارو، وأن وعسى: أار راامس وههل من كالم   عاا( املخاصا  ه ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أهرهل ك،اير  

   قد اتا علزهم  ولكن ذكر أار الراام يستتبظ ماىن ا تزار املتكلم يف وقوع الشهلم وعدم وقوعهس 
وماىن بأن يتوا علزهمت أ  يربر عو تهم، وقد عردم ع،د قولره عارا( بأتلررى  فم مرن ر ره كلهراي أتراا علزرهت يف سرور   

 البرر س 
 عزيزر م،اسا للهرامس  وقلة بإن   غفور رانزمت 
ب ز من أموهلم صدقة ع هرهم وعبكزهم قا وصر علزهم إن صلواعك سكن هلم و  مسزظ علزمت ملا كان من نيررط التو رة  

عدارل ما يكن عداركه مما أراي وكران التخلرق عرن الغربو مشرتهال علرى أمررين  را عردم املشراركة يف اجلهراف، وعردم إنفرا  
 هرزخ اةيرة إرنيراف ل رير  عرداركهم مرا يكرن عداركره ممرا أراي وهرو نفرظ املسرلهي  ملرا ، أاينفرا  املا  يف اجلهراف، ارام يف

الارزم على غبو  عبول است،فد املرا  املارد ل،وائرا املسرلهي، أردذا أ رز مرن املخلفري نيرهلم مرن املرا  ا ررب  ره  ارض الرتلم 
 الز  انر مبا  املسلهيس 

ا الر  قبلهاسوقرد رو  أن الرزين اعرتأروا  رزنوقم قرالوا لل،ريب صرلى   علزره وسرلم: أهزا واه م،اسبة ذكر هرزخ اةيرة عرر 
هزخ أموال،را الر   سرببها ختلف،را ع،رك  رزها أتصرد  قرا وصهررب واسرتغفر ل،را، أررا  هلرم: ا أؤمرر أبن   رز مرن أمروالكمس 

 عائد على   رين اعرتأوا  زنوقمس  ان  نبل  هزخ اةية أل ز م،هم ال،يب صلى   علزه وسلم صدقا م، أالضهري
 والتام يف بع هرهمت  تهر أن عكون اتم ا  اا نررا لروله ب زت، وأن عكون اتم الغائبة عائد  إ( الصدقةس  
 وأ ما كان أاةية فالة على أن الصدقة ع هر وعبكهلس  
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مرررام التخلزرة عررن السرزتايس وقولرره بعرربكزهمت والتبكزرة: ااررر الشرهلم زكزررا، أ  كترري ا ررريايس أرولره بع هرررهمت إنيرار  إ(  
إنيررار  إ( مرررام التحلزررة  لفضررائر واوسرر،ايس وال ارررم أن التخلزررة مردمررة علررى التحلزررةس أرراملاىن أن هررزخ الصرردقة كفررار  

 لزنوقم وجملبة للتواا الارزمس 
ن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم  ارد والصال  علزهم: الدعام هلمس وعرردم  نفرا ع،رد قولره عارا( بوصرلواي الرسرو تس وقرد كرا 

نبو  هزخ اةية إذا اامخ أاند  صدقته يرو : اللهرم صرر علرى    أرالنس كهرا ورف يف انرديث عبرد    رن أيب أوىف لهرظ 
ال،يب صلى   علزه وسلم يف فعائه يف هزا الشلن  ي ماىن الصال  و ي لفرها أكان يسل  من   عاا( أن يصلهل على 

 الصال  من   الر ة، ومن ال،يب الدعامس املتصد س و 
وقلررة بإن صررلواعك سرركن هلررمت عالزررر ل،مررر  لصررال  علررزهم أبن فعررامخ سرركن هلررم، أ   سرربا سرركن هلررم، أ   ررريس  

 أدصال  السكن على هزا الدعام جماز مرسرس 
ملاررىن اارراز ، وهررو سرركون والسرركن:  فتحترري مررا يسرركن إلزرره، أ  ي هررلن إلزرره ويررراتح  ررهس وهررو مشررت  مررن السرركون   

ال،فس، أ  سالمتها من ا وف وحنوخ، ين ا وف يواا كتر  اوزر واض راا الرأ  أتكون ال،فس كلهنا غري مسترر ، 
ولررزلك مسررهل ذلررك قلرررا ين الرلرر  كتررر  التحرررلس وقررا  عاررا( بوااعررر اللزررر سررك،ات وقررا  بو  ااررر لكررم مررن  زرروعكم 

سرركن، أو ين فعررامخ هلررم يبيررد نفوسررهم صررالانا وسرركوب إ( الصرراواي ين املاصررزة عرررفف سررك،ات، ومررن أمسررام البواررة ال
واضرر راا، كهررا قررا  عاررا( بأهررم يف ريرربهم يرررتففونت، وال اعررة اصهت،رران ويررري، كهررا قررا  عاررا( بأال  ررزكر   ع هررتن 

 الرلواتس 
 لسرهزظ ه،را اازرا للردعامس وذكررخ ل نيرار  إ( قبرو  وقلة بو  مسزظ علزمت عزيزر م،اسا ل،مر  لدعام هلرمس واملرراف  

فعام ال،ريب صرلى   علزره وسرلمس أفزره إيرام إ( الت،ويره  دعائرهس وذكرر الالرزم إيرام إ( أنره مرا أمررخ  لردعام هلرم إال ين يف 
 فعائه هلم  ريا عرزها وصالانا يف ايمورس 

يف رواية أيب  كر وأ و اافر وياروا بصلواعكت  صزغة اجلهظس وقرأخ  وقرأ بأظ وا ن كتري وأ و عهرو وا ن عامر وعاصم  
انفو عن عاصم و ب  والكسائهل و لق بصرالعكت  صرزغة امأررافس والررراماتن سروام، ين املرصروف ار،س صرالعه علزره 

ومررن قرررأ  مأررراف الصررال  والسررالمس أهررن قرررأ  جلهررظ أأرراف قزررظ أأررراف اجلرر،س  مل ا رررة ين اجلهررظ املارررف  مضرراأة ياررم، 
 أهه  أأراف اجل،س  اللتبامس 

 بأا يالهوا أن   هو يربر التو ة عن عبافخ وأي ز الصدقاي وأن   هو التواا الرانزمت   
 

 1906صفحة : 
 
إن كرران الررزين اعرتأرروا  ررزنوقم وعرضرروا أمررواهلم للصرردقة قررد  رررهل يف نفوسررهم اضرر راا مررن  رروف أن ال عكررون عررو تهم   

وأن ال يكون الرسو  علزه الصرال  والسرالم قرد رضرهل عر،هم وكران قولره بإن صرلواعك سركن هلرمت مشرريا إ( ذلرك،  مربولة
وذلك الز  يشار  ه اقرتان قبو  التو ة وقبو  الصدقاي ه،ا لز،ا ر قوله باعرتأوا  زنوقمت وقوله ب ز من أمواهلم صدقةت  
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ستز،اأا  زانزا بنيتا عن التالزرر  رولره بإن صرلواعك سركن هلرمت، ينره يترري كان  قلة بأا يالهوا أن   هو يربر التو ةت ا
سررقا  مررن يسررل  عررن مواررا اضرر راا نفوسررهم  اررد أن ات رروا، أزكررون االسررتفهام عرريرررا مشررو   تا زررا مررن عرررففهم يف 

 قبو  عو تهمس 
هررروات عائررردا إ( بالرررزين اعرتأررروا واملرصررروف م،ررره الترررزكري أبمرررر مالررروم يهنرررم ارررروا علرررى انرررا  نسرررزانه، ويكرررون ضرررهري بيال 

  زنوقمتس 
وإن كان الزين اعرتأوا  زنوقم ا ك ر  براهلم نيرك يف قبرو  عرو تهم وكران قولره بإن صرلواعك سركن هلرمت جمررف إرنيراف مرن  

زرظ   لرسوله إ( انكهة فعائه هلم أبن فعامخ يصل  نفوسهم ويرو  إيراهنم كران الكرالم علرزهم قرد مت ع،رد قولره بو  مس
علزمت، وكان  قلة بأا يالهوات مستلنفة استت،اأا ا تدائزا على صريرة االست راف لرتغزا أمتا  أولتك يف التو ة ممن ه روا 
ع،ها، وكان ضهري بأا يالهوات عائدا إ( ما هو مالوم من مررام الت،بيرر وهرو الكرالم علرى أانروا  ايمرة، وكران االسرتفهام 

 إنكار س 
بلة من ال يالم قبو  التو ة، ين اناهلم انا  من ال يالم ذلك سوام يف ذلك من يالم قبوهلا ومن ال يالم ونب  قزاهم م، 

انرزرة، وكان الكالم أيضا مسوقا للتحضزض وقولره وبأن   هرو الترواا الررانزمت ع رق علرى بأن   هرو يربرر التو رةت، 
لررم أبن مررن صررفاعه الالررى أنرره التررواا الرررانزم، أ  املوصرروف ع،بزهررا علررى أنرره كهررا لررا الالررم أبن   يفاررر ذلررك لررا الا

 مكتار من قبو  عو ة التائبي، الرانزم لابافخس وال نيك أن قبو  التو ة مرن الر رة أتارزرا بالترواات ابالررانزمت يف غايرة 
 امل،اسبةس 

ز،برتكم مبرا ك،رتم عاهلرونت ع رق بوقر اعهلوا أسرريى   عهلكرم ورسروله واملقم،رون وسررتفون إ( عراا الغزرا والشرهاف  أ 
على قلة بأا يالهوا أن   هو يربر التو ةت الز  هو يف قو  إ بارهم أبن   يربر التو ة وقر هلرم اعهلروا، أ   ارد قبرو  
التو ررة، أرردن التو ررة إمنررا عرأررظ املقا ررز  مبررا مضررى أواررا علررى املررقمن الراغررا يف الكهررا   اررد عو ترره أن يبيررد مررن ايعهررا  

اوة لز رب ما أاعه مرن ايوقراي الر  كانر  انرزررة أبن ياهرهرا  وسر،اي أاهرهرا  لسرزتاي أردذا ورفي علزهرا التو رة الص
زال  السزتاي وأصبح  علك املد  أارغة من الاهر الصاحل، ألزلك أمروا  لاهر عررا امعرالم  ربرو  عرو تهم يهنرم ملرا 

وأرررط رغبررتهم يف االرعرررام إ( مراعررا الكهررا  انرر  يلحررروا  لررزين  عررو تهم كرران انرررا علررزهم أن يرردلوا علررى صررد  عررو تهم
سبروهم، أهزا هو املرصوف، ولزلك كان انزف مفاو  باعهلوات يار التاوير على الرري،ة، وين ايمر من   ال يكون 

مررا يشررهر ذلررك   اهررر غررري صرراحلس واملررراف  لاهررر مررا يشررهر الاهررر ال،فسرراين مررن االعتررراف وال،زررةس وإصررال  الاهررر علررى
 عغلزاس 

وعفريررظ بأسررريى   عهلكررمت ز ف  يف التحضررزضس وأزرره  ررزير مررن الترصررري أو مررن ارعكرراا املااصررهل ين كررون عهلهررم  
 مبرأى من   مما يباث على االه يرضهل   عاا(س 

علزه وسرلم يف  زران امانسران   وذلك عزكري هلم  صالع   عاا(  الهه على قزظ الكائ،ايس وهزا كرو  ال،يب صلى   
 هو أن عابد   كلنك عراخ أدن ا عكن عراخ أدنه يرال  س 
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وع ق بورسولهت على اسم اجلاللة ينه علزه الصال  والسالم هو املبلغ عن   وهو الز  يترو( ماراملتهم علرى انسرا  
 أعهاهلمس 

م ملا ات وا قد رااوا إ( انضري  قاعة الصحا ة أدن عهلوا وع ق باملقم،ونت أيضا يهنم نيهدام   يف أرضه وين هقال  
متلهم كانوا مبحر الكرامة م،هم وإال كانوا ملحو ي م،هم  اي الغضا وامنكارس وذلك مما حيزرخ كرر أانرد هرو مرن قروم 

 يرمرونه نيبرا ويرونه قد اام نكراس 
 لواقاررراي سرروام كانررر  ذواي مبصررراي أم كانررر  أانرررداب  والرؤيررة املسررر،د  إ(   عاررا( رؤيرررة جمازيررةس وهرررهل عالررر  الالررم 

مسرررهوعاي وماررراين مررردركاي، وكرررزلك الرؤيرررة املسررر،د  إ( الرسرررو  صرررلى   علزررره وسرررلم واملرررقم،ي املارررىن اارررب  لرولررره 
 بعهلكمتس 

   
 

 1907صفحة : 
 
لرى انسرا ايعهرا ، ولرزلك ارام وقلة بوسرتفون إ( عاا الغزا والشهاف ت من قلة املرو س وهو وعد ووعزد ماا ع  

 أزه بمبا ك،تم عاهلونت وقد عردم الرو  يف نرريخ  نفاس 
بو  رون مراون يمر   إما يازقم وإما يتوا علزهم و  علرزم انكرزمت هرزا أرير    رر ع رق  رربخ علرى  ررب الفرر   

موقوأا إ( أن يرضهل   مبا يشامس وهقالم نفرر اة رينس واملراف ققالم من  رهل من املخلفي ا يتا   علزه، وكان أمرهم 
ثالثة، هم: كاا  ن مالك، وهال   ن أمزة، ومرار   ن الر زظ، وثالثتهم قد ختلفوا عن غبو  عبرولس وا يكرن ختلفهرم نفاقرا 
س وال كراهزررة لل هرراف ولكرر،هم نيررغلوا ع،ررد  ررروج اجلررزر وهررم حيسرربون أهنررم يلحرونرره وانرضرر  اي م وأيسرروا مررن اللحررا 

وسل  ع،هم ال،يب صلى   علزه وسلم وهرو يف عبرولس ألهرا رارظ ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أعروخ وصردقوخ، ألرم يكلههرم، 
وهنررى املسررلهي عررن كالمهررم ورررال تهم، وأمرررهم  عترربا  نسررائهم، أررامتتلوا و ررروا كررزلك مخسرري لزلررة، أهررم يف علررك املررد  

اةيررة بق اتا علررزهم لزتو ررواتس وأنررب  أررزهم قولرره بلرررد اتا   علررى ال،رريب مراررون يمررر  س ويف علررك املررد  نبلرر  هررزخ 
 واملهاارين واينصار إ( قوله وكونوا مظ الصافقيتس 

وعن كاا ا ن مالك يف قصته هزخ انديث صوير أغر يف صحز  البخار س على التو ة والت،بزه إ( أت   قاس وقرد اروز  
 إ( الفريري اللزين أنيرب إلزههاس املفسرون عوف ضهري بأا يالهوات 

وقوله بهو يربر التو رةت بهروت ضرهري أصرر مفزرد لتلكزرد ا رربس وبعرن عبرافخت متالررة ابيربررت لتضره،ه مارىن يت راوز،  
 إنيار  إ( أن قبو  التو ة هو الت اوز عن املااصهل املتوا م،هاس 

أاررر بيربرررت أن يكررون حبرررف بمررنتس ونرررر الفخررر عررن أكلنرره قزررر: يربررر التو ررة ويت رراوز عررن عبررافخس وكرران انرر  عاديررة  
الراضهل عبد اجلبار أنه قا : لار بعنت أ لغ ينه ي،برن عرن الربرو  مرظ عسرهزر سربزله إ( التو رة الر  قبلر س وا يبري واره 

 ذلك، وأانسا أنه يريد ما أنيرب إلزه من عضهي ماىن الت اوزس 
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ا  رراا، أرراملراف ب ابررافخت قزررظ ال،ررا  مررقم،هم وكرراأرهم ين التو ررة مررن  واررهلم   رررب يف صررور  كلزررة ين املرصرروف عاهررزم 
 الكفر ههل اميانس 

واةية فلزر على قبو  التو ة إذا كان  عو ة صحزحة ين   أ رب  زلك يف غرري مرا  يرةس وهرزا متفر  علزره  ل،سربة لتو رة  
ورتلق أزه  ل،سبة لتو ة املرقمن مرن املااصرهل ين أفلتره ال الكاأر عن كفرخ ين ايفلة  لغ  مبلغ التواعر  لرو  والاهر، 

عادو أن عكون فاللة  واهر  أرا  احملررون من الفرهام واحملدثي واملتكلهيس مربولة ق ااس ونرر عن اينيار  وهو قو  
لربرو س وقرا  البراقالين وإمرام املاتبلة وا تارخ ا ن ع زة وأ وخ وهو اور س وافعرى اممرام يف املاراا امقراع علزره وهرهل أو(  

اورمي واملازر : إمنا ير ظ  ربو  عو رة صائفرة غرري ماز،رة، يا،رون ين أفلرة قبرو  ار،س التو رة علرى اجلهلرة متكراثر  مترواعر  
 لغر  مبلررغ الر رظ وال ير ررظ  ربررو  عو رة اتئررا خصوصررهس وكرلن  ررالف هرقالم يراررظ إ( عرردم الر رظ أبن التائررا املارري 

اناس ويف هررزا نرررر ين ا رالف يف عو ررة مسررتوأزة أركاهنررا ونيرروصهاس وقررد عررردم ذلررك ع،رد قولرره عاررا( بإمنررا اتا عو رة نصررو 
 التو ة على   للزين ياهلون السوم ةهالةت اةية يف سور  ال،سامس 

أهرررو  واي ررز يف قولررره بوأي رررز الصررردقايت مسررتاهر يف مارررىن الربرررو ، لرهرررور أن   ال أي ررز الصررردقة أ رررزا انرزرزرررا، 
 مستاار للربو  واجلبام على الصدقةس 

وقرررأ بأررظ و ررب  والكسررائهل وانفررو عررن عاصررم وأ ررو اافررر و لررق بمراررونت  سرركون الررواو  رردون  ررب علررى أنرره اسررم   
مفاو  من أرااخ  يلرق، وهرو رفرق أرارلخ  هلهرب إذا أ ررخ، أزررا  يف مضرارعه املخفرق: أرازتره  لزرام، كرولره بعرارهل 

 لزررام، ألصررر مراررون مرازررونس وقرررأ البرزررة بمراشررونت قهررب  اررد اجلررزم علررى أصررر الفاررر كهررا قرررىم مررن عشررام مرر،هنت 
بعراررىم مررن عشررامتس والررالم يف قولرره بيمررر  ت للتالزررر، أ  مررق رون ياررر أمررر   يف نيررلهنمس وأزرره انررزف مضرراف، 

 عرديرخ: يار انترار أمر   يف نيلهنم ين التل ري مشار  نترار نيهلمس 
وقلرة بإمرا يارزقم وإمررا يتروا علرزهمت  زران جلهلررة بو  ررون مرارونت  عتبرار متالرر   ربهرا وهروبيمر  ت، أ  أمررر    

 الز  هو إما عازيبهم، وإما عو ته علزهمس ويفهم من قوله بيتوا علزهمت أهنم ات واس 
   
 

 1908صفحة : 
 
ال يكررون إال عررن ذنررا كبررريس وذنرربهم هررو التخلررق عررن ال،فررري  والتاررزيا مفزررد عرردم قبررو  عررو تهم انز،تررز ين التاررزيا  

الاام، كها عردم ع،رد قولره عارا( ب  أيهرا الرزين  م،روا مرا لكرم إذا قزرر لكرم انفرروا يف سربزر   ابقلرتم إ( ايرضت اةيرةس 
 وقبو  التو ة عها مضى أضر من  س 

ا من ماىن بأوت ال  للتخزري، إال أن بإمرات عرد ر علرى كرال وبإمات انرف يد  على أاند نيزتي أو أنيزامس وما،اها قري 
االمسرري املخررري  رري مرردلولزهها و ترراج إ( أن عتلررى  لررواو، وبأوت ال عررد ال إال علررى بين االمسرريس وكرران التسرراو   رري 
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الكرالم علزهرا ع،رد ايمرين مظ بإمات أ هر م،ه مظ بأوت ين بأوت عشار أبن االسم املا وف علزه مرصروف ا تردامس وعرردم 
 قوله عاا( بقالوا   موسى إما أن علرهل وإما أن نكون حنن امللريت يف سور  ايعرافس 

وبيازقم ويتوا علرزهمت أارالن يف مارىن املصردر انرزأ  بأنت املصردرية م،ههرا أارعفارا كارعفراع قروهلم بعسرهظ  ملازرد   
الاررزاا وإمررا السرراعةت وبإمررا أن عاررزا وإمررا أن عتخررز أررزهم   ررري مررن أن عررراخت ين موقررظ مررا  اررد بإمررات لالسررم حنوبإمررا

 انس،اتس 
وقلة بو  علزم انكزمت عزيزر م،اسا مقام أمرهم على ال،ا ، أ  و  علزم مبا يلزر  قرم مرن ايمررين،  كرم عررديرخ  

 اني عتال   ه إرافعهس 
ملررن انررارا   ورسرروله مررن قبررر ولررزحلفن إن أرفب إال  بالررزين اختررزوا مسرر دا ضرررارا وكفرررا وعفريرررا  رري املررقم،ي وإرصررافا 

اوسرىن و  يشررهد إهنررم لكرراذ ون ال عرررم أزرره أ رردا ملسرر د أسررس علرى التررروى مررن أو  يرروم أانرر  أن عررروم أزرره أزرره راررا  
ن حيبرون أن يت هرروا و  حيرا امل هرررينت هرزا كرالم علرى أريرر    رر مرن املقا رزين أبعهررا  عهلوهرا غضرا   علرزهم مرر

أالها، وهم أري  من امل،اأري  ،وا مس دا انو  قبام لغرض سرهلم لز،صررف إ رواهنم عرن مسر د املرقم،ي وي،فررفوا ماهرم 
مبس د كصهمس أاجلهلة مستلنفة ا تدائزة على قرام  من قرأها غري مفتتحة  واو الا ق، وههل قرام  بأظ وا رن عرامر وأيب 

 رتالف  ري انرا  املرراف قرا و ري انرا  املرراف  جلهلرة الر  قبلهرا وهرم املرارون اافرس ونكتة االستت،اف ه،ا الت،بزه على اال
يمر  س وقرأها البرزة  واو الا ق يف أوهلا، أتكون ما وأة على ال  قبلها يهنا متلهرا يف ذكرر أرير    رر مترر مرن ذكرر 

 أزها قبلهاس 
 واو ع ق مفرفس وعلى كلتا الررامعي أالكالم قلة أثر قلة ولزس ما  اد ال 
وقوله بالزينت مبتدأ و ربخ قلة بال عرم أزه أ دات كها قالره الكسرائهلس والررا ط هرو الضرهري ااررور مرن قولره بال عررم أزرهت  

ين ذلك الضهري عائد إ( املس د وهو مفاو  صرلة املوصرو  أهرو سربيب للهبتردأ، إذ الترردير: ال عررم يف مسر د اخترزوخ 
 كها قدرخ الكسائهلس ومن أعر وا بأأهن أسس  ،زانهت  ربا أرد  ادوا عن املاىنس ضرارا، أو يف مس دهم،  

    
 

 1909صفحة : 
 
واةية أنياري إ( قصة اختاذ امل،اأري مس دا قرا مس د قبام لرصد الضرار، وهم صائفة من    غ،م  رن عروف و ر    

 زرةس وكران سربا  ،رائهم إ خ أن أ  عرامر وامسره عبرد ساا  ن عوف من أهر الاوايس كرانوا اثر  عشرر رارال مسراهم ا رن ع
عهرو، ويلرا  لراها من    غ،م  ن عوف كان قد ع،صرر يف اجلاهلزرة ألهرا ارام امسرالم كران مرن امل،راأريس ق اراهر 

أ ررو   لاررداو  و رررج يف قاعررة مررن امل،رراأري أحرربا ايانررباا الرر  اناصررري املدي،ررة يف وقاررة ا ،ررد  ألهررا هرربمهم   أقررام
عامر مبكةس وملا أتح  مكة هرا إ( ال ائق، ألها أتح  ال ائق وأسله  ثرزق  رج أ رو عرامر إ( الشرام يست،صرر 
 رزصر، وكتا إ( امل،راأري مرن قومره أيمررهم أبن يب،روا مسر دا لزخلصروا أزره أبنفسرهم، وياردهم أنره سرزله يف ارزر مرن 
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ث،را عشرر رارال مرن امل،راأري  اضرهم مرن  ر  عهررو  رن عروف و اضرهم الروم وكرج املسلهي من املدي،ةس أانتدا لرزلك ا
من أانالأهم من    ضبزاة  ن زيد وغريهم، أب،وخ ةانا مس د قبام، وذلك قبزرر رررج رسرو    صرلى   علزره وسرلم 

  وحنرن حنرا أن عصرلهل ل،را إ( عبولس وأعوا ال،يب صلى   علزه وسلم وقالوا:  ،ز،ا مس دا لز  الالة واوااة واللزلة امل رري 
أزه، أرا  هلم رسرو    صرلى   علزره وسرلم إين علرى ا،راح سرفر وانرا  نيرغر وإذا قردم،ا إن نيرام   صرلز،ا أزرهس ألهرا 

 قفر من غبو  عبول سللوخ أن أيه مس دهم ألنب    هزخ اةية، وانلفوا أهنم ما أرافوا  ه إال  رياس 
ضر، أ  ضرارا يهر امسالمس والتفري   زم املقم،ي هرو مرا قصردوخ مرن صررف  ر  غر،م  والضرار: مصدر ضار مبالغة يف 

 و   ساا عن قبامس 
وايرصرراف: التهزتررةس واملررراف مبررن انررارا   ورسرروله أ ررو عررامر الراهررا، ينرره انررارا رسررو    صررلى   علزرره وسررلم مررظ  

 إ( ذلك، أ  من قبر  ،ام املس دس  ايانباا وانار ه مظ ثرزق وهوازن، أروله بمن قبرت إنيار 
 وقلة بولزحلفن إن أرفب إال اوسىنت مارتضة، أو يف موضظ اوا س واوسىن: ا ريس  
 وقلة بو  يشهد إهنم لكاذ ونت مارتضةس  
 وقلة بال عرم أزه أ دات ههل ا رب عن اسم املوصو  كها قدم،اس واملراف  لرزام الصال  ين أوهلا قزامس  
وواه ال،ههل عرن الصرال  أزره أن صرال  ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أزره عكسربه ي،را و ركرة أرال يررى املسرلهون ملسر د قبرام  

مبية علزه أزرتصر  ،و غ،م و ،و ساا على الصال  أزه لرر ه من م،ازهلم، و زلك حيصر غررض امل،راأري مرن وضراه للتفرير  
 صررلى   علزرره وسررلم أزره مفضررزة إ( عرررويذ مرصردهم الفاسررد صررار ذلررك  ري قاعررة املسررلهيس ألهرا كانرر  صررال  ال،ريب

وسزلة إ( مفسد  أتواه ال،ههل إلزهس وهزا ال ي لظ على متلره إال   عارا(س وهرزا ال،هرهل يارم قزرظ املسرلهي ينره ملرا هنرهل 
ال،هرهل يرتضرهل أسراف امل،هرهل  ال،يب عن الصال  أزه علم أن   سلا ع،ه وصق املسر دية أصراري الصرال  أزره  صلرة ين

ع،ه، ولزلك أمر رسو    صلى   علزه وسلم عهار  ن  سر ووانشزا مو( امل ام  ن عد  ومالك  ن الد شم ومان 
 ن عد  أرا :  ان لروا إ( هزا املس د الرراا أهلره أاهردموخ وانرقروخ  ، أفالرواس و ريرره  رير  ايعرواف الر  يتخرز م،هرا 

 ال  جتار له أعهد س السرق، واجلزوع 
وقوله بملس د أسس على التروى من أو  يوم أان  أن عروم أزهت اانرتا  مما يستلبمه ال،ههل عرن الصرال  أزره مرن إضراعة  

عباف  يف الوق  الز  رغبوخ للصال  أزه أرلمرخ   أبن يصرلهل يف ذلرك الوقر  الرز  فعروخ أزره للصرال  يف مسر د الضررار 
سرر د قبررام، لررتال يكررون المت،اعرره مررن الصررال  مررن انرررو  الشررز ان أن يكررون صرررأه عررن أن يصررلهل يف مسرر دخ أو يف م

 صال  يف وق  فعهل للصال  أزه، وهزا أفا نفساين عرزمس 
وأزه أيضا فأظ مكزرد  امل،راأري أن ي ا،روا يف الرسرو  صرلى   علزره وسرلم أبنره فعرهل إ( الصرال  يف مسر دهم أرامت،ظ،  

ضررزر أهررو مسررلوا املفاضررلة ين ال،هررهل عررن صررالعه يف مسرر د الضرررار أزا  كونرره انرزرررا أرولرره بأانرر ت وإن كرران اسررم عف
  صالعه أزه أصالس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولار نكتة امعزان  سم التفضزر أنه  كم علرى امل،راأري مب رازا م  راهرا يف فعرو م ال،ريب صرلى   علزره وسرلم للصرال   
انر  م،ره، أزاررف مرن وصرفه أبنره بأسرس علرى الترروىت أن أزه أبنه وإن كان انرزرا  صرالعه مبسر د أسرس علرى الترروى أ

 هزا أسس على ضدهاس 
    
 

 1910صفحة : 
 
وثب  يف صحز  مسرلم وغرريخ عرن أيب سرازد ا ردر  أن ال،ريب صرلى   علزره وسرلم سرتر عرن املرراف مرن املسر د الرز    

ملدي،رةس وثبرر  يف الصرحز  أيضررا أن أسرس علرى التررروى يف هرزخ اةيررة أررا : هررو مسر دكم هرزاس يارر  املسر د ال،بررو   
ال،يب صلى   علزه وسلم  ي الرارا  الرزين حيبرون أن يت هرروا أبهنرم  ،رو عهررو  رن عروف أصرحاا مسر د قبرامس وذلرك 

 يرتضهل أن املس د الز  أسس على التروى من أو  يوم هو مس دكم، لروله بأزه راا تس 
ه عاا( بملس د أسس على الترروى مرن أو  يرومت املسر د الرز  هرزخ وواه اجلهظ  ي هزين ع،د  أن يكون املراف  رول 

صفته ال مس دا وااندا ماز،ا، أزكون هزا الوصق كلزا احنصر يف أرفين املس د ال،بو  ومس د قبام، أليهها صرلى أزره 
زحصررر رسرو    صررلى   علزره وسررلم يف الوقر  الررز  فعروخ أزرره للصرال  يف مسرر د الضررار كرران ذلرك أانرر  وأاردر، أ

ال، ررام مررن انرررظ الشررز ان يف االمت،ررراع مررن الصررال  يف مسررر دهم، ومررن م ررراع،هم أيضررا، وحيصررر اجلهرررظ  رري اورررديتي 
 الصحزحيس وقد كان قزام الرسو  يف املس د ال،بو  هو فأ هس 

وا الارام ومن الزر امل،ازع من هزخ اةية ما أزها من ان ة لصرحة  رام أصرحاا رسرو    صرلى   علزره وسرلم إذ االر 
الز  كان أزه يوم اهل ر  مبدأ التاريخ يف امسالمس وذلك ما انتبعه السرهزلهل يف الرروض اينرق يف أصرر هسرزس مسر د 
قبام إذ قا :  ويف قوله سبحانه بمن أو  يومت  وقد علم أنره لرزس أو  اي م كلهرا وال أضراأه إ( نيرهلم يف اللفرظ الرراهر 

لصرحا ة رضروان   علرزهم مرظ عهرر انري نيراورهم يف التراريخ، أراعف  رأيهرم أن يكرون أزه  من الفره صحة ما اعف  علزه ا
 التاريخ من عام اهل ر  ينه الوق  الز  عب أزه امسالم وأمن أزه ال،يب صلى   علزه وسلم أواأ  هزا  اهر الت،بير  س 

ن مبسرر د رسررو    صررلى   علزرره وسررلم وقلررة بأزرره راررا  حيبررون أن يت هررروات ث،ررام علررى مررقم  اينصررار الررزين يصررلو  
ومبسر د قبرامس وارام الضرهري مفررفا مراعرا  للفرظ بمسر دت الرز  هرو ار،س، كرامأراف يف قولره عارا( بوعقم،رون  لكتراا  

 كلهتس 
وأزه عاريض أبن أهر مس د الضررار لزسروا كرزلكس وقرد كران املقم،رون مرن اينصرار لهارون  ري االسرت هار  يان رار  

 ملررام كهررا ف  علزرره انررديث رواخ الرردار ق رر  عررن أيب أيرروا واررا ر  ررن عبررد   وأنررس  ررن مالررك عررن رسررو    والغسررر 
صلى   علزه وسلم يف هزخ اةية بأزه راا  حيبون أن يت هروات أرا :   ماشرر اينصرار إن   قرد أثرىن علرزكم  رريا يف 

لغرائط أانرا أن يسرت، هل  ملرامس قرا : هرو ذلرك أالزكهروخ  ، أهرزا ال هور أها صهوركم  قالوا:  إن أاندب إذا  رج من ا
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يام اينصار كلهمس وال ياارضه انديث أيب فاوف أن رسو    صلى   علزه وسلم سل  أهر قبام عن صهار م ين أهرر 
 قبام هم أيضا من اينصار، أسقاله إ هم لتحر  اصراف هزا الت هر يف قبائر اينصارس 

بة يف قوله بحيبونت ك،اية عن عهر الشهلم احملبوا ين الز  حيا نيزتا ممك،ا ياهلره ال  الرةس أرصرد الت،ويره وأصلر  احمل 
قم أبهنم يت هرون عرر  إ(    ل هار  وإرضام حملبة نفوسهم إ ها، حبزرث صراري ال هرار   لررا هلرم ألرو ا جترا علرزهم 

 لفالوها من علرام أنفسهمس 
امل هررينت عرزيزرس وأزره إنيرار  إ( أن نفوسرهم واأرر   لررا حيبره   عارا(س وكفرى  رزلك ع،ويهرا  بكررام وقلرة بو  حيرا  

 أنفسهمس 
بأأهن أسس  ،ز،ه على عروى من   ورضوان  ري أم من أسس  ،ز،ره علرى نيرفا اررف هرار أاهنرار  ره يف بر اهر،م و   

علرى الترروى مرن أو  يروم أانر  أن عرروم أزرهت لرب ف   زران أانرزرة  ال يهد  الروم الرامليت عفريظ على قوله بملس د أسرس
 املس د املقسس على التروى  لصال  أزهس 

و زرران أن عفضررزر ذلررك املسرر د يف أنرره انرزرر   لصررال  أزرره عفضررزر مسررلوا املشرراركة ين مسرر د الضرررار لررزس انرزرررا  
قار  يكسرب  مرصرد واضرازه رواارا  ري االمرة وهرو  لصال  أزه  اد ال،ههل، ين صال  ال،يب صلى   علزره وسرلم لرو و 

 غرضهم التفري   ي قاعاي املسلهي كها عردمس 
 والفام مق ر  عن  ب  االستفهام يانرزة انرف االستفهام  لتصديرس  
 واالستفهام عررير س  
 والتلسزس:  ،ام ايسا ، وهو قاعد  اجلدار املب  من ان ر وصي أو اوس  

    
 

 1911صفحة : 
 
والب،زان يف ايصر مصدر  وزن الغفران والكفران، اسم مقامة البزر  ووضراه سروام كران البزر  مرن أثرواا أم مرن أفم أم    

كان من ان ر وصي أكر ذلك  ،امس وي ل  الب،زان على املب  من او ر وال ي  اصةس وهو ه،ا م لر  علرى املفارو ، 
 أ  املب س 

 حره، أدضاأة الب،زان إ( ضهري بمنت إضاأة على ماىن الالمس وما صد  بمنت صاانا الب،ام ومست 
 ونيبه الرصد الز  اار الب،ام ياله أبسا  الب،ام، أاستاري له أار بأسست يف املوضايس  
وملا كان من نيلن ايسا  أن ع لا له صال ة ايرض لدوامره االر  الترروى يف الرصرد الرز   ر  لره أانرد املسر دين،  

ا يرعكب علزه ايسا  على صريرة املك،زة، ورمب إ( املشربه  ره احملرزوف  شرهلم مرن مالئهاعره وهرو انررف أشبه  التروى مب
االسررتاالمس وأهررم أن هررزا املشرربه  رره نيررهلم راسررخ ب رر    ريرر  املرا لررة يف عشرربزه الضررد مبررا أسررس علررى نيررفا ارررف هررار، 
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يررام علزره مرن ايسرا   لره الب،رام علرى صريررة  وذلك أبن نيبه املرصد الفاسد  لب،ام ةرف ارف م،هار يف عدم ثباي مرا
 االستاار  التصرحيزةس وانرف االستاالم عرنيز س 

وأرع على هرزخ االسرتاار  اي رري  متتزرر انالرة هدمره يف الردنزا وإأضرائه  بانزره إ( اهر،م يف اة رر   هنزرار الب،رام املقسرس  
اه،م إأضام إ( الغاية من التشبزهس أاهلزترة املشربهة مركبرة على نيفا ارف هار  ساك،ه يف هو س واار االهنزار  ه إ( بر 

من  سو  ومارو  وكزلك اهلزتة املشبه قاس ومرصوف أن الب،زان ايو  انصر م،ه غرض  نزه ين غررض البراين فوام مرا 
علم أهنم قرد اعرروا    ،اخس أهم ملا  ،وخ لرصد التروى ورضى   عاا( وا يزكر ما يرتضهل  زبتهم أزه كها ذكر يف مرا له 

 زلك وأرضوخ أفازوا  جل،ة، كها فل  علزه املرا لرة، وأن الب،زران التراين ا حيصرر غررض  نزره وهرو الضررار والتفرير  أخرا وا 
 أزها قصدوخ ألم يتب  املرصد، وكان عدم ثباعه مفضزا قم إ( ال،ار كها يفضهل الب،ام امل،هار  ساك،ه إ( اهلاللس 

 الشي و لرصر : انرف البتر وانرف اوفر س  والشفا  فت  
 واجلرف  ضهتي : اانا الواف  واانا اهلو س  
وهار: اسم مشت  من هار الب،ام إذا عصدع، أرزر: أصله هور  فتحتي كها قرالوا  لرق يف  رالقس ولزسر  ايلرق الر   

والفرت  مرا قبلهرا أرلبر  ألفرا، وقزرر هرو اسرم  اد اهلام ألق أاعر  ر ههل عي الكلهة م،رلبة عن الرواو ين الرواو متحركرة 
أاعر من هار الب،ام وأصر وزنه هاور، أوقظ أزه قلا  ي عز،ه والمه ختفزفاس وقد وقظ ذلك يف ألفا  كتري  من اللغرة مترر 
قرروهلم: نيرراكهل السررالح، أصررله نيررائكس وراررر صرراي عرراي الصرروي أصررله صررائ س ويررد  لررزلك قرروهلم: اهنررار وا يرولرروا 

 ر مبالغة يف هارس اهنر س وه
وقرأ بأظ وا ن عامر واند ا أار بأسست يف املوضاي  صزغة الب،ام للهفاو  ورأظ ب ،زانرهت يف املوضرايس وقرأهرا البراقون  

  لب،ام للفاعر ونصا ب ،زانهت يف املوضايس 
 رامس وقرأ اجلههور بارفت  ضم الرامس وقرأخ ا ن عامر و ب  وأ و  كر عن عاصم و لق  سكون ال 
 وقلة بو  ال يهد  الروم الرامليت عزيزر، وهو عام يشهر هقالم الراملي الزين  ،وا مس د الضرار وغريهمس  
بال يرربا   ،زرراهنم الررز   ،رروا ريبررة يف قلرروقم إال أن عر ررظ قلرروقم و  علررزم انكررزمت قلررة بال يرربا   ،زرراهنمت لرروز أن عكررون  

ار  ررزكر سرروم عواقبرره  اررد أن ذكررر سرروم الباعررث علزرره و اررد أن ذكررر سرروم وقارره يف مسررتلنفة لتاررداف مسرراو  مسرر د الضررر 
امسالم أبن هنهل   رسوله عن الصال  أزره وأمررخ قدمره، ينره ملرا هنراخ عرن الصرال  أزره أررد صرار املسرلهون كلهرم م،هزري 

قدمهس ويررا  هرزا الواره أنره ا  عن الصال  أزه، أسلا ع،ه انكم املسااد، ولزلك أمر رسو    صلى   علزه وسلم
 يقي  ضهري املس د أو الب،زان  ر اهلم  مسه الراهرس 

ولوز أن عكون  ربا بنزا عن بالزين اختزوا مس دا ضرارات كلنه قزر: ال عرم أزه وال يبا  ريبة يف قلوقم، ويكون إ هرار  
 لفظ ب ،زاهنمت لب ف  إيضاانهس والرا ط هو ضهري بقلوقمتس 

 اىن أن ذلك املس د ملا  ،وخ لغرض أاسد أرد االه   سببا لبرام ال،فا  يف قلوقم ما فام  قلوقم يف أاسافهمس وامل 
وااررر الب،زرران ريبررة مبالغررة كالوصررق  ملصرردرس واملاررىن أنرره سرربا للريبررة يف قلرروقمس والريبررة: الشررك، أرردن ال،فررا  نيررك يف  

 لهي وام ال  للكاأرينس الدين، ين أصحا ه يرتففون  ي مواال  املس
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 1912صفحة : 
 
وقوله بإال أن عر ظ قلوقمت استت،ام  كههلس وهو من قبزر هكزد الشهلم مبا يشبه ضدخ كروله عاا( بوال يد لون اجل،ة   

 ان  يلذ اجلهر يف سم ا زاطت، أ  يبرى ريبة أ دا إال أن عر ظ قلوقم م،هم وما ههل مبر اةس 
لزم انكزمت عزيزر م،اسا هلزا اجلار الا زا وامانكام الرنيز س وهو أن يكون ذلك الب،رام سربا انسرر  وقلة بو  ع 

 علزهم يف الدنزا واة ر س 
وقرأ اجلههور بعر ظت  ضم التامس وقرأخ ا ن عامر و ب  وانفو عن عاصم وأ و اافر وياروا بعر ظت  فرت  الترام علرى  

  ظت حبرف بإ(ت ال  لالنتهامس أن أصله عتر ظس وقرأ ياروا بإ( أن عر
بإن   انيرتى من املقم،ي أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجل،ة يراعلون يف سبزر   أزرتلون ويرتلون وعدا علزه انرا يف التورا   

ويره أبهرر وام زر والررمان ومن أوىف  اهدخ من    بزاكم الز   ياتم  ه وذلك هو الفوز الاررزمت اسرتت،اف ا تردائهل للت،
غبو  عبول وهم ازر الاسر ، لزكون عوصترة ومتهزردا لرزكر التو رة علرى الرزين ختلفروا عرن الغربو  وكرانوا صرافقي يف أيراهنم، 
وإنبام الزين أضهروا الكفر نفاقا أبهنم ال يتوا   علزهم وال يستغفر هلم رسوله صلى   علزره وسرلمس وامل،اسربة مرا عرردم 

ي الزين عسلسر الكالم علزهها ا تدام من قوله ب  أيها الزين  م،وا مرا لكرم إذا قزرر لكرم انفرروا يف من ذكر أانوا  امل،اأر
سرربزر   ابقلررتم إ( ايرضت اة ي، ومررا عولررد علررى ذلررك مررن ذكررر رتلررق أانرروا  املخلفرري عررن اجلهرراف واعررتالهلم ومررا 

 عرا ذلك من  ،ام مس د الضرارس 
زد لالهتهام   رب، املتضه،ة على أنه ملا كان أا ة التحريض على اجلهراف  صرزغة االسرتفهام واأتتح  اجلهلة حبرف التوك 

امنكرار  ومتترزلهم حبرا  مرن يسررت،هض لاهرر أزتتاقرر إ( ايرض يف قولره عارا( بمررا لكرم إذا قزرر لكرم انفرروا يف سرربزر   
 ا يف كون ابام اجلهاف استحرا  اجل،ةس ابقلتم إ( ايرضت بسا أن ي،ب  املقم،ون م،بلة املرتفف ال ال

وارهلم  ملسر،د قلررة أالزرة مأاف را ماررىن املضرهل إنيررار  إ( أن ذلرك أمرر قررد اسرترر مررن قبرر، كهرا سررزله يف قولره بوعرردا  
( أن علزه انرا يف التورا  وام زر والرر نت، وأهنم كالزين نسوخ أو ع،اسوخ اني ا كفروا إ( ال،فرري الرز  اسرت،فروخ إنيرار  إ

 الوعد  زلك قدمي متكرر ماروف يف الكتا السهاويةس 
واالنيرتام: مستاار للوعد  جلبام عن اجلهاف، كها ف  علزه قوله بوعدا علزه انرات مبشراقة الوعرد االنيررتام يف أنره إع رام  

 نيهلم مرا ر  ز  من اجلانا اة رس 
لر  ه،ررا يف بأبن هلرم اجل،رةت ملشرراقة هرزا الوعرد الررتهنس وملرا كران نيرلن البررام أن عرد ر علرى الررتهن يف صرزغ االنيررتام أف  

 ولزس يف هزا الرتكزا متتزر إذ لزس مثة هزتة مشبهة وأ رى مشبه قاس 
 واملراف  ملقم،ي يف اي هر أن يكون مقم  هزخ ايمةس وهو امل،اسا لروله  اد بأاستبشروا  بزاكم الز   ياتم  هتس  
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انررا يف الترورا  وام زررت مرا ارام يف الترورا  وام زرر مرن وصرق أصرحاا الرسرو  الررز  ويكرون مارىن قولره بوعردا علزره  
كتم الرسالةس وهرو مرا أنيرار إلزره قولره عارا( بوالرزين ماره أنيردام علرى الكفرار ر رام  زر،هم إ( قولره ذلرك مرتلهم يف الترورا  

 ومتلهم يف ام زر إ( قوله لزغزظ قم الكفارتس 
املررقم،ي  لرسررر علررزهم الصررال  والسررالم وهررو أنسررا لرولرره بيف التررورا  وام زرررت، وانز،تررز أرراملراف  ولرروز أن يكررون قزررظ 

الزين أمروا م،هم  جلهاف ومن أمروا  لصرب على اعباع الدين من اعباع فين املسرزحزة علرى واههرا اور  أردهنم صرربوا علرى 
على الرتر وحنوخ جماز، و زلك يكون أار بيراعلونت مستاهال  الرتر والتازياس أدصال  املراعلة يف سبزر   على صربهم

 يف انرزرته وجمازخس 
والررالم يف بهلررم اجل،ررةت للهلررك واالسررتحرا س واارررور مصرردر، والتررردير:  تحرزرر  متلكهررم اجل،ررة، وإمنررا ا يرررر  جل،ررة ين  

 التهن ملا كان  اال كان هزا البزظ من ا،س السلمس 
ر  ت مسررتلنفة اسررتت،اأا  زانزررا، ين انيرررتام اينفررس وايمرروا  لغرا ترره يف الررراهر يتررري سررقا  مررن وقلررة بيررراعلون يف سرربز 

 يرو : كزق يبزلون أنفسهم وأمواهلم  أكان اوا ه بيراعلون يف سبزر  ت اخلس 
    
 

 1913صفحة : 
 
البزظ سلم، ومن ق قزر بأبن هلرم اجل،رةت وا  قا  ال زيب:  أروله بيراعلونت  زان، ين مكان التسلزم هو املاركة، ين هزا  

يرر  جل،ةس وأه  يمر يف صور  ا رب ق ألبم   البزظ من اانبه وضهن إيصا  التهن إلزهم  روله بوعدا علزه انررات، أ  
ترورا  وام زرر ال إقالة وال استرالة من انضر  الاب س ق ما اكتفى  زلك  ر عي الصكول املتبر  أزهرا هرزخ املبايارة وهرهل ال

 والرر ن  اخس وهو يرمهل قزا إ( أن عكون اةية عتضهن متتزال عكس ما أسرب  ه  نفاس 
وقولررره بأزرتلرررون ويرتلرررونت عفريرررظ علرررى بيرررراعلونت، ين انرررا  املراعرررر ال ختلرررو مرررن أانرررد هرررزين ايمررررينس وقررررأ اجلههرررور  

او س وقرأ  ب  والكسائهل  لاكرسس ويف قررام  اجلههرور اهتهرام بأزرتلونت  صزغة املب  للفاعر وما  ادخ  صزغة املب  للهف
 ةهافهم  رتر الادو، ويف الررام  اي رى اهتهام  سبا الشهاف  ال  ههل أف ر يف استحرا  اجل،ةس 

 وبوعدات م،صوا على املفاولزة امل لرة من  انيرتى  ، ينه مباىن وعد إذ الاوض مقارس  
 وبانرات صفة بوعداتس  
 هت  رف لغو متال  ابانرات، قدم على عامله لالهتهام مبا ف  علزه انرف بعلىت من ماىن الواواس وبعلز 
 وقوله بيف التورا ت انا  من بوعداتس والررأزة  رأزة الكتاا للهكتوا، أ  مكتو  يف التورا  وام زر والرر نس  
يف قوله بوعدا علزه انررات، أ  وعردا انررا علزره وال  وقلة بومن أوىف  اهدخ من  ت يف موضظ اوا  من الضهري اارور 

أاند أوىف  اهدخ م،ه، أاالستفهام إنكار   ت،بير السامظ م،بلة من لارر هرزا الوعرد  رتهال للوأرام وعدمره كغالرا الوعروف 
 أزرا : ومن أوىف  اهدخ من   إنكارا علزهس 
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 هس وبأوىفت اسم عفضزر من وىف  لاهد إذا أار ما عاهد على أال 
وبمنت عفضزلزة، وههل لال تدام ع،د سزبوية، أ  لال تردام ااراز س وذكرر اسرم اجلاللرة عوضرا عرن ضرهريخ مانضرار املارىن  

 اجلامظ لصفاي الكها س والاهد: الوعد حبلق والوعد املوكد، والبزاة عهد، والوصزة عهدس 
ر واعرررد، أن يستبشرررر املقم،رررون  برررزاهم هرررزا، وعفررررع علرررى كرررون الوعرررد انررررا علرررى  ، وعلرررى أن   أوىف  اهررردخ مرررن كررر 

 أا  اا للهقم،ي من هزخ ايمةس 
 وأضزق البزظ إ( ضهريهم إ هارا الغتباصهم  هس  
 ووصفه  ملوصو  وصلته بالز   ياتم  هت هكزدا ملاىن ب زاكمت، أهو هكزد لفرهل  لفظ مراففس  
امنيار  الواقظ يف أوله اامظ لصفاي ذلك البزرظ  اوضرزهس وأكرد وقلة بوذلك هو الفوز الارزمت عزيزر اامظ، أدن اسم  

  ضهري الفصر و جلهلة االمسزة و لوصق ابالارزمت املفزد ل، زةس 
بالتائبون الاا دون اوامدون السائحون الراكاون الساادون اةمرون  ملاروف وال،اهون عن امل،كر واوراأرون وردوف    

لفرراعلي ه،را أوصراف للهررقم،ي مرن قولره بإن   انيرررتى مرن املرقم،يت أكرران أصرلها اجلرر، ولك،هررا و شرر املرقم،يت أمسرام ا
ق ا  عن الوصفزة واال  أ بارا ملبتدأ  زوف هرو ضرهري اجلهرظ اهتهامرا قرزخ ال،اروي اهتهامرا أ راهرا عرن الوصرفزة 

 لك،ه نا  يف املاىنس إ( ا ربية، ويسهى هزا االستاها  ناتا مر وعا، وما هو  ،ا  اص الانهل و 
فبالتائبونت مراف م،ه أهنرم مفرارقون للرزنوا سروام كران ذلرك مرن غرري اقررتاف ذنرا يرتضرهل التو رة كهرا قرا  عارا( بلررد  

اتا   على ال،يب واملهاارين واينصار الزين اعباوخت اةية أم كان  اد اقرتاأه كروله عاا( بأدن يتو وا يك  رريا هلرمت  ارد 
قررالوا كلهررة الكفررر وكفررروا  اررد إسررالمهمت اةيررة املتردمررة  نفرراس وأو  التو ررة اميرران ينرره إقررالع عررن الشرررل، ق قولرره بولرررد 

 يد ر م،هم من كان له ذنا مظ اميان واتا م،هس و زلك أار  ال،ا  امل،اوي وهوباملقم،يتس 
 وبالاا دونت: املقفون ملا أواا   علزهمس  
 ا عاا(  ،اهه علزهم الشاكرون لهس وباوامدونت: املارتأون  
وبالسائحونت: مشرت  مرن السرزاانةس وهرهل السرري يف ايرضس واملرراف  ره سرري  را   هروف نيررعاس وهرو السرفر الرز  أزره  

قر ة ا وامتتا  يمرخ، متر سفر اهل ر  من فار الكفر أو السفر للحذ أو السفر لل هافس و له ه،ا علرى السرفر لل هراف 
 رام وأ ر للهقم،ي امللمورين  جلهاف خالف اهل ر  واوذس أنسا  مل

 وبالراكاون الساادونت: هم اجلاماون  ز،هها، أ  املصلون، إذ الصال  املفروضة ال ختلو من الركوع والس وفس  
    
 

 1914صفحة : 
 
وي،هروهنم عهرا ي،كررخ الشررع وأي خس وباةمرون  ملاروف وال،راهون عرن امل،كررت: الرزين يردعون ال،را  إ( اهلردى والرنيراف   

وإمنا ذكر ال،اهون عرن امل،كرر حبررف الا رق فون  رزرة الصرفاي، وإن كران الا رق وعركره يف اي برار وحنوهرا ارائبين، إال 
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أن امل،اسبة يف ع ق هزين فون غري ا مرن ايوصراف أن الصرفاي املرزكور  قبلهرا يف قولره بالراكارون السراادونت  راهر  
اضها عن  اضس ق ملا ذكر بالراكاون الساادونت علم أن املراف اجلراماون  ز،ههرا، أ  املصرلون  ل،سربة إ( يف استرال   

املسرلهيس وين املوصرروأي  لركرروع والسرر وف ممرن وعرردهم   يف التررورا  وام زررر كانرر  صرال   اضررهم ركوعررا أرررط، قررا  
اض الصلواي س وفا أررط كرباض صرال  ال،صرارى، قرا  عارا( عاا( يف نيلن فاوف علزه السالم بو ر راكاا وأبات، و 

ب مرمي اق،  لر ك واس د  واركاهل مظ الراكايتس وملا اام  ادخ باةمرون  ملارروف وال،راهون عرن امل،كررت وكراب صرفتي 
ادونت أرالواو ه،را  مسترلتي ع فتا  لواو لرتال يتروهم اعتبرار اجلهرظ  ز،ههرا كالوصرفي اللرزين قبلههرا و را بالراكارون السرا

 كال  يف قوله عاا( بثزباي وأ كاراتس 
بواورراأرون ورردوف  ت: صررفة ااماررة للاهررر  لتكررالزق الشرررعزة ع،ررد عواههرراس وانرزرررة اوفررظ عررو هل  رررام الشررهلم يف  

هر مبا يرقمر  ره املكان الز  يراف كونه أزه رغبة صاانبه يف  رائه ورعايته عن أن يضزظس وي ل  جمازا نيائاا على مالزمة الا
 على حنو ما أمر  ه وهو املراف ه،ا، أ  واواأرون ملا عي   هلم، أ  غري املضزاي لشهلم من اندوف  س 

وأصلر  اودوف جمازا على الوصا  وايوامرس أاوردوف عشرهر الابرافاي واملارامالي ملرا عرردم يف قولره عارا( بعلرك انردوف  
 س ولزلك  ته  قا هزخ ايوصافس وع ف   لواو لتال يروهم عررل الا رق أهنرا مرظ الر    أال عاتدوهات يف سور  البرر 

 قبلها صفتان متالزمتان مادوفاتن  اد صفة ايمر  ملاروفس 
وقا  قظ من الالهام: إن الواو يف قوله بوال،اهون عن امل،كرت واو يكتر وقوعها يف كالم الارا ع،رد ذكرر ماردوف بمرن،  

تهانزررةس قررا  ا ررن ع زررة: ذكرهررا ا ررن  الويرره يف م،ا رعرره ييب علررهل الفارسررهل يف ماررىن قولرره عاررا( بانرر  إذا ومسوهررا واو ال
ااموهرررا وأتحررر  أ واقررراتس وأنكرهرررا أ رررو علرررهل الفارسرررهلس وقرررا  ا رررن هشرررام يف مغررر  اللبزرررا وذكرهرررا قاعرررة مرررن ايف م  

لوا: ستة سباة ومثانزة، إيزاب أبن السباة عدف اتم وأن ما كاورير ، ومن املفسرين كالتاليب، وزعهوا أن الارا إذا عدوا قا
 ادها عدف مستلنق، واستدلوا   ي إانداها بسزرولون ثالثة را اهم كلربهم إ( قولره سربحانه سرباة وبمر،هم كلربهمتس ق 

ذ أ واقررا مثانزررةس ق قررا : التانزررة  يررة البمررر إذ قزررر بأتحرر ت يف  يررة ال،ررار ين أ ررواا اهرر،م سررباة بوأتحرر ت يف  يررة اجل،ررة إ
قا : التالتة بوال،اهون عن امل،كرت أدنه الوصق التامنس ق قا : والرا اة: بوأ كارات يف  ية التحرمي ذكرها الراضرهل الفاضرر 
وعب    ستخرااها وقد سبره إ( ذكرها التاليبسسس وأما قو  التاليب: أن م،ها الواو يف قوله عارا( بسربظ لزرا  ومثانزرة أ م 

 مات أسهو  ي وإمنا هزخ واو الا ق ا هس وأصا  يف  ال  كالمه  رفوف ونروضس انسو 
وقا  ا ن ع زة  واندث  أيب عن ايستاذ ال،حو  أيب عبد   الكفزق املالرهل وأنه قا : هرهل لغرة أصرزحة لرباض الاررا  

نزة، عساة، عشر ، أهكزا هرهل لغرتهمس من نيلهنم أن يرولوا إذا عدوا: وااند، اث،ان، ثالثة، أر اة، مخسة، ستة، سباة، ومثا
 وم  اام يف كالمهم أمر مثانزة أف لوا الواو  اخس 

 وقا  الررصيب: ههل لغة قريرس  
وأقو : كتر ا وض يف هزا املاىن للواو إثباات ونفزا، وعوازها ونرضاس والواه ع،د  أنره اسرتاها  ب ر ، ألمرا يف املاردوف  

زرة املسرتد  قراس وال يريبرك أن  ارض املرررتن  لرواو أزهرا لرزس  ترامن يف الارد  ين الاررب  التامن أرد اصررف يف اة ي الرر ن
  كونه بم،ا يف الزكر ال يف الرعبةس 
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وأما اقرتان الرواو  يمرر الرز  أزره مارىن الترامن كهرا قرالوا يف قولره عارا( بوأتحر  أ واقراتس أردن جمرهلم الرواو لكرون أ رواا  
إال نكترة ل زفرة ارامي اعفاقزرةس وسرز هلم هرزا ع،رد قولره عارا( يف سرور  البمرر بانر  إذا ااموهرا  اجل،ة مثانزة، أال أانسربه

 وأتح  أ واقاتس 
    
 

 1915صفحة : 
 
وقلة بو شر املقم،يت ع ق على قلة بإن   انيرتى من املرقم،يت ع رق إنشرام علرى  رربس وممرا انسر،ه أن املرصروف   

ألنيرربه ايمرررس واملرصرروف مررن ايمررر  تبشررريهم إ الغهررم أكرران كلتررا اجلهلترري مرررافا م،هررا  مررن ا رررب املا رروف علزرره الاهررر  رره
 ما،زان  رب  وإنشائهلس أاملراف  ملقم،ي هم املقم،ون املاهوفون من قوله بإن   انيرتى من املقم،ي أنفسهم وأمواهلمتس 

 والبشار  عردم  مراراس  
ا للهشررركي ولررو كررانوا أو( قرررل مررن  اررد مررا عبرري هلررم أهنررم أصررحا اجلحررزمت بمررا كرران لل،رريب والررزين أم،رروا أن يسررتغفرو  

استت،اف نسخ  ه التخزري الواقظ يف قولره عارا( باسرتغفر هلرم أو ال عسرتغفر هلرمت أردن يف ذلرك عسروية  ري أن يسرتغفر ال،ريب 
وهرو انصرو  الغفرران، أبررهل للتخزرري صلى   علزه وسلم هلم و ي أن ال يستغفر يف انتفرام أهرم الغرضري مرن االسرتغفار، 

غرض   ر وهو انسن الرو  ملن يرى ال،يب صلى   علزه وسلم أنه أهر للهالصفة لزاعه أو لرباض أهلره، مترر قصرة عبرد 
   ن عبرد    رن أيب، أرلراف   نسرخ ذلرك  ارد أن فرج يف علرزرة علرى عراف  التشرريظ يف غالرا ايانروا س ولارر الغررض 

 رهل التخزرري يف االسرتغفار هلرم قرد ضراق مرا أزره مرن املصرلحة ورار  مرا أزره مرن املفسرد   نررراض مرن هرم الز  ياله أ
أهر وسن الرو  وغلبة الرد ام مرن امل،راأري الرزين حيسربون أن اسرتغفار ال،ريب صرلى   علزره وسرلم هلرم يغفرر هلرم ذنروقم 

هى   ال،يب صلى   علزه وسلمس ولار املسلهي ملا مساوا ختزرري أزصبحوا أراني أبهنم رحبوا الصفرتي وأرضوا الفريري، أ،
ال،ريب يف االسررتغفار للهشررركي ذهبرروا يسررتغفرون يهلررزهم وأصررحاقم مررن املشررركي صهاررا يف إيصررا  ال،فررظ إلررزهم يف اة ررر  

علرى الرغبرة يف اميران، أ،هرى  ألصب  ذلك ذرياة إ( اعتراف مساوا  املشركي للهقم،ي يف املغفر  أز،تفهل التفاضر الباعث
  ال،يب صلى   علزه وسلم واملقم،ي ماا عن االستغفار للهشركي  اد أن ر صه لل،يب صرلى   علزره وسرلم  اصرة يف 

 قوله باستغفر هلم أو ال عستغفر هلمتس 
ه: أعسررتغفر ي ويررك و ررا وروى الرتمررز  وال،سررائهل عررن علررهل قررا : مسارر  راررال يسررتغفر ي ويرره املشررركي قررا : أرلرر  لرر 

مشركان  أرا : ألزس قد استغفر إ راهزم ي ويه و ا مشركان، أزكري ذلك لرسو    صلى   علزره وسرلم أ،بلر  هرزخ 
 اةية، إ( قوله عاا( بإن إ راهزم يواخ انلزمتس قا  الرتمز : انديث انسنس 

اس وأمرا مرا رو  يف أسرباا ال،ربو  أن هرزخ اةيرة نبلر  يف وقا  ا ن الاريب يف الاارضة: هو أضاق ما رو  يف هزا البا 
استغفار ال،يب صلى   علزه وسلم ييب صالا، أو أهنا نبل  يف سقاله ر ه أن يسرتغفر يمره  م،رة انري زار قربهرا  ي روامس 

 أهها  ربان واهزان ين هزخ السور  نبل   اد ذلك  بمن صويرس 
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ن مظ الم اجلحروف مبالغرة يف الت،ربخ عرن هرزا االسرتغفار، كهرا عرردم ع،رد قولره عارا( واامي صزغة ال،ههل   ري  نفهل الكو  
 بقا  سبحانك ما يكون ي أن أقو  ما لزس ي حب ت يف   ر سور  الاروفس 

ويد ر يف املشركي امل،اأرون الزين علم ال،يب صلى   علزه وسلم نفاقهم والزين علم املسلهون نفاقهم  تحر  الصفاي  
  أعل،  علزهم يف هزخ السور  وغريهاس ال 
وز ف  بولو كانوا أوي قرلت للهبالغة يف استرصام أقرا ايانوا  إ( املازر ، كها هرو مفراف بلروت الوصرلزة، أ  أرلو( إن  

فار إ رراهزم ا يكونوا أو( قرلس وهزخ املبالغة لر ظ املازر  عن املخالق، ومتهزد لتالزم من اغرت مبا انكاخ الرر ن مرن اسرتغ
ي زه يف حنو قوله عاا( بواغفرر ييب إنره كران مرن الضراليتس ولرزلك عربره  رولره بومرا كران اسرتغفار إ رراهزم ي زره إال عرن 

 موعد  وعدها إ خت اخلس 
 وقد عردم الكالم على بلوت االعصالزة ع،د قوله عاا( بولو اأتدى  هت يف سور     عهرانس  
 زم ي زه إال عن موعد  وعدها إ خ ألها عبي له عدو ا عربأ م،ه إ راهزم يوخ انلزمت   بوما كان استغفار إ راه 
 

 1916صفحة : 
 
ما وأة على قلة بما كان لل،يبت اخلس وههل من متام اةية  عتبار مرا أزهرا مرن قولره بولرو كرانوا أوي قررلت إذ كران نيرلن   

أن ال ي،بغرهل لغرريخ مرن الرسرر علرزهم الصرال  والسرالم ين ماررم أانكرامهم ما ال ي،بغهل ل،بز،ا  هرد علزره الصرال  والسرالم 
متحرد  إال مرا  رو  رره نبز،را مرن ز ف  الفضررس وهررزخ مرن مسرللة  أن نيررع مررن قبل،را نيررع ل،را  أررال اررم كران مرا ورف مررن 

مرا رو  أن هرزخ سربا استغفار إ راهزم قد يتري عاارضا  ي اةيتي، ألزلك عصدى الرر ن لل رواا ع،رهس وقرد عرردم  نفرا 
 نبو  اةيةس 

واملوعد : اسم للوعدس والوعد صردر مرن أيب إ رراهزم ال  الرة، كهرا يرد  علزره االعترزار م رراهزم ينره لرو كران إ رراهزم هرو  
الز  وعد أ خ  الستغفار وكان استغفارخ له للوأام  وعدخ لكان يت ره مرن السرقا  علرى الوعرد  رزلك وعلرى الوأرام  ره مرا 

على وقوع االستغفار لهس أالتفسري الصحز  أن أ  إ راهزم وعد إ راهزم  ميان، أكان مب،بلة املقلفة قلوقم  الستغفار اجته 
له ينه  ،ه مرتففا يف عباف  ايص،ام ملا قا  له بواه رين ملزرات أسرل    لره املغفرر  لالره يررأض عبراف  ايصر،ام كهرا يرد  

 عدو ا عربأ م،هتس  علزه قوله بألها عبي له أنه
 وصري  عبي أنه عدو ا إما الوانهل أبن هناخ   عن االستغفار له، وإما  اد أن ماي على الشرلس  
 والتربؤ: عفار من  ر م من كزا إذا ع،بخ ع،ه، أالتربؤ مبالغة يف الربام س  
اران عرارظ إ( الشرفرة إمرا علرى الر،فس أتفزرد وقلة بإن إ رراهزم يواخ انلرزمت اسرتت،اف ث،رام علرى إ رراهزمس وبأواخت أسرر مب 

 الضراعة إ(   واالستغفار، وإما على ال،ا  أتفزد الر ة قم والدعام هلمس 
ولفرظ بأواخت متررا  مبالغررة: الررز  يكتررر قررو  أوخ  لغاعرره الرتالث عشررر  الرر  عرردها يف الرررامو ، وأنيررهرها أوخ  فررت  اهلهررب   

ا  املراف  يف نيرح التسهزر: وهزخ أنيهر لغا اس وههل اسم أار مضارع مباىن أعواظ وواو مفتوانة مشدف  وهام ساك،ةس ق
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منشام التواظ، لكن الوصق ابأواخت ك،اية عن الرأأة ورقة الرلرا والتضررع انري يوصرق  ره مرن لرزس  ره وارظس والفارر 
تلررق يف اسررتاها  أاررر ثالثررهل لرره، املشررت  م،رره بأواخت انررره أن يكررون ثالثزررا ين أمتلررة املبالغررة عصرراغ مررن التالثررهلس وقررد ا 

 ألثبته ق را وأنكرخ علزه غريخ من ال،حا س 
 وإعباع بيواخت  وصق بانلزمت ه،ا ويف   ي كتري  قري،ة على الك،اية وإيزان مبتار التلوخ ع،دخس  
الادوانس أهو واولزم: صاانا اولمس واولم  كسر اوام: صفة يف ال،فس وههل رااانة الارر وثباعة ورصانة وعباعد عن  

صفة عرتضهل هزخ االمور، ولهاها عدم الرسو س وال ع،ايف االنتصار للح  لكن  دون جتاوز للردر املشروع يف الشرائظ أو 
 ع،د ذو  الارو س 

 قا :           
ا  اد إذ هديهم انلزم إذا ما اولم زين أهرلره                      مظ اولم يف عي الادو مهزا بوما كان   لزضر قوم  

ان  يبي هلم ما يترون إن    كر نيهلم علزمت ع ق على قلة بوما كران اسرتغفار إ رراهزمت العترزار عرن ال،ريب وإ رراهزم 
علزهها الصال  والسالم يف استغفار ا ملن اسرتغفرا هلهرا مرن أوي الرررل كرليب صالرا و زر ومرن ايمرة كابرد    رن أيب  رن 

ما كان إال راام م،هها هدى من استغفرا له، وإعانة له إن كان   يريدخ، ألها عبري هلهرا التا ر   سلو  أبن أالهها ذلك
على كفرخ إما مبوعه علزه أو  لزل  من إيانه عركا االستغفار له، وذلرك كلره  ارد أن أ لغرا الرسرالة ونصرحا ملرن اسرتغفرا لرهس 

روله بمن  اد ما عبي هلم أهنم أصحاا اجلحزم وقوله ألها عبري لره أنره ويار هزا املاىن مهد   هلها االعتزار من قبر  
عدو ا عربأ م،هتس ويف ذلك مازر  للهقم،ي املستغفرين للهشركي من أو( قررا تهم قبرر هرزا ال،هرهلس أهرزا مرن  ا  عفرا 

   ع،ك ا أذن  هلم  س 
فار هلرم ين أنبزرام   مرا ق اروخ عر،هم اي ارد أن أمهراوهم وأزه عس زر أيضا لكون أولتك املشركي أانر م  ر رظ االسرتغ 

 ووعدوهم و ز،وا هلم وأعانوهم  لدعام هلم أها زافهم ذلك إال صغزابس 
    
 

 1917صفحة : 
 
وماىن بوما كان   لزضر قومات أن لزس من نيلنه وعاف  االله أن يكتا الضال  لروم  اد إذ هرداهم نيرسرا  الرسرر   

نيافهم إ( او  ان  يبي هلم اينيزام ال  يريد م،هم أن يتروها، أ  يت ،بوهاس أه،الك يبلغ رسله أن أولتك مرن إلزهم وإر 
أهر الضال  ان  يرتكوا صلا املغفر  هلم كها قا  ل،وح علزه السالم  أال عسلل  ما لزس لك  ه علم  وال كران مرن نيرلنه 

 ان واهتدوا إلزه لاهر عهلوخ ان  يبي هلم أنه ال يرضى  زلك الاهرس عاا( أن يكتا الضال  لروم  اد إذ هداهم ل ي
ق إن لفررظ اةيررة صرراحل مأرراف  ماررىن أن   ال يقا ررز ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم وال إ ررراهزم علزرره السررالم وال املسررلهي  

  ال يقا رز قومرا هرداهم إ( اور    ستغفارهم ملن استغفروا له من قبرر وروف ال،هرهل و هرور فلزرر الزرل  مرن املغفرر ، ين
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أزكتبهم ضرالال  ملااصرهل انر  يبري هلرم أن مرا عهلروخ ماصرزة، أهوقرظ هرزخ اةيرة  ارد قزرظ الكرالم املترردم صرريها كالمرا 
 ااماا عزيزالس 

لتالزرررر وقلررة بإن    كرررر نيرررهلم علررزمت عرررزيزر م،اسرررا لل هلرررة السررا رة، ووقررروع بإنت يف أوهلرررا يفزررد مارررىن التفريرررظس وا 
 مضهون لل هلة السا رة، وهو أن   ال يضر قوما  اد أن هداهم ان  يبي هلم او س 

بإن   له ملك السهاواي وايرض حيهل ويز  وما لكم من فون   من وي وال نصريت عزيزر بن يف قو  التلكزد لروله  
هاواي وايرض ا عاررا( يرتضررهل أن يكررون بإن    كررر نيررهلم علررزمت، ولررزلك أصررر  رردون ع ررق ين ثبرروي ملررك السرر

 علزها  كر نيهلم ين ختلق الالم عن التال   باض املتهلكاي يفضهل إ( إضاعة نيقوهناس 
أاأتتاح اجلهلة ابإنت مظ عدم الشك يف مضهون ا رب ياري أن بإنت اررف االهتهرام أتكرون مفزرد  مارىن التفريرظ  لفرام  

 والتالزرس 
 والتد ريس وقد عردم ع،د قوله عاا( بملك يوم الدينتس وماىن امللك: التصرف  
وز ف  قلرر  بحيزررهل ويزرر ت لتصرروير ماررىن امللررك يف أمت مررراهرخ احملسوسررة لل،ررا  املسررلم  زرر،هم أن ذلررك مررن عصرررف    

 عاا( ال يست زظ أاند فأظ ذلك وال ه ريخس 
املسلهي أبهنرم م،صرورون يف سرائر ايانروا  ين   ولرزهم وع ق قلة بوما لكم من فون   من وي وال نصريت لتليزد  

أهو نصري هلم، ومعالمهم أبهنم ال كشون الكفار ين الكاأرين ال مو( هلم ين   غاضا علزهم أهو ال ي،صرمس وذلك 
 م،اسا لغرض الكالم املتال   ستغفارهم للهشركي أبنه ال يفزدهمس 

 وله عاا( بقر أغري   أختز ولزات يف أو  سور  ايناامس وعردم الكالم على الوي ع،د ق 
وال،صري: ال،اصرس وعرردم مارىن ال،صرر ع،رد قولره عارا( بوال يربرر م،هرا نيرفاعة وال يق رز م،هرا عرد  وال هرم ي،صررونت يف  

 سور  البرر س 
د مررا كراف عبيررغ قلروا أريرر  مرر،هم ق بلررد اتا   علررى ال،ريب واملهرراارين واينصرار الررزين اعبارروخ يف سراعة الاسررر  مرن  ارر 

اتا علزهم قم رموف رانزمت انترا  مرن التحرريض علرى اجلهراف والتحرزير مرن الترراعس والترو زخ علرى التخلرق، ومرا صررأ 
على ذلك التحريض من  زان أانوا  ال،ا  جتاخ ذلك التحريض وما عربه من أعها  امل،راأري والضرافام واجلب،رام إ(  زران 

 نتد وا للغبو واقتحهوا نيدائدخ، أاجلهلة استت،اف ا تدائهلس أضزلة الزين ا
واأتتاانها حبرف التحرز  هكزد ملضهوهنا املتررر أزها مضى مرن البمران انسربها ف  علزره امعزران  ملسر،داي كلهرا أأاراال  

 ماضزةس 
 ا عبولس ومن احملس،اي اأتتاح هزا الكالم مبا يقذن  لبشار  لرضى   على املقم،ي الزين غبو  
وعردمي ال،يب صلى   علزه وسلم يف عالر  أارر التو رة  لغربا  للت،ويره  شرلن هرزخ التو رة وإعزاهنرا علرى قزرظ الرزنوا إذ قرد  

 علم املسلهون كلهم أن ال،يب صلى   علزه وسلم قد غفر   ما عردم من ذنبه وما ه رس 
سوام كان مزنبا أو ا يك،ه، كروله عاا( بعلم أن لرن  صروخ أتراا  وماىن باتات علزه: غفر له، أ  ا يقا زخ  لزنوا 

علرزكمت أ  أغفررر لكرم وجترراوز عررن عرصرريكم ولررزس ه،الررك ذنرا وال عو ررةس أهارىن التو ررة علررى ال،ريب واملهرراارين واينصررار 
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لم  لارر   اصلرظ علرى الزين اعباوخ أن   ال يقا زهم مبا قد حيسبون أنه يسربا مقا رز  كررو  ال،ريب صرلى   علزره وسر
 أهر  در أرا  اعهلوا ما نيتتم أرد غفري لكم  س 

 وأما عو ة   على التالثة الزين  لفوا أههل است ا ته لتو تهم من ذنبهمس  
    
 

 1918صفحة : 
 
دي،ة ومكة، واملهاارون واينصار: هم جمهوع أهر املدي،ة، وكان ازر الاسر  م،هم ومن غريهم من الربائر ال  انو  امل  

 ولك،هم  صوا  لت،ام يهنم ا يرتففوا وا يتتاقلوا وال نيحوا أبمواهلم، أكانوا إسو  ملن أعسى قم من غريهم من الربائرس 
 ووصق املهاارون واينصار ابالزين اعباوخت ل يام إ( أن لصلة املوصو  عسببا يف هزخ املغفر س  
 زه، أاالعباع جماز س وماىن باعباوخت أصاعوخ وا كالفوا عل 
 والساعة: اوصة من البمنس  
والاسر : اسم الاسر، زيدي أزه التام للهبالغة وههل الشد س وساعة الاسرر  هرهل زمرن اسرت،فار ال،ريب صرلى   علزره وسرلم  

وا يف سربزر   ال،ا  إ( غبو  عبولس أهو الز  عردم  امنيار  إلزه  روله ب  أيهرا الرزين  م،روا مرا لكرم إذا قزرر لكرم انفرر 
ابقلتم إ( ايرضت أالزين انتد وا وههبوا و راوا هم الزين اعباوخ، ألما ما  اد ا روج إ( الغربو أرزلك لرزس هرو االعبراع 
ولك،رره اجلهررافس ويررد  لررزلك قولرره بمررن  اررد مررا كرراف عبيررغ قلرروا أريرر  مرر،همت ا  مررن املهرراارين واينصررار، أدنرره متالرر  

خ  اد أن  امر أريرا م،هم  اصر التتاقر والراوف واملاصرزة حبزرث يشربهون امل،راأري، أران ذلرك ال اباعباوخت أ  اعباوا أمر 
 يتصور وقوعه  اد ا روج، وهزا البيغ ا يرظ ولك،ه قارا الوقوعس 

وبكافت من أأاا  املرار ة عاهر يف امسي عهر كان، وامسهرا ه،را ضرهري نيرلن مرردر، و ربهرا هرو قلرة ا ررب عرن ضرهري  
 لشلن، وإمنا اار امسها ه،ا ضهري نيلن لتهوير نيلهنم اني أنيرأوا على البيغس ا
وقرررأ اجلههررور بعبيررغت  ملت،ررا  الفوقزررةس وقرررأخ  ررب ، وانفررو عررن عاصررم، و لررق  ملت،ررا  التحتزررةس و ررا واهرران يف الفاررر  

بر ،ررا ال عرربغ قلو ،ررات يف سررور      املسر،د جلهررظ عكسررري  رراهرس والبيررغ: املزررر عررن ال ريرر  املرصرروفس وعررردم ع،ررد قولرره عاررا(
 عهرانس 

وقلة بق اتا علزهمت ع ق على قلرة بلررد اتا  ت أ  اتا علرى غرري هرزا الفرير  م لررا، واتا علرى هرزا الفرير   
 اد ما كافي قلوقم عبيغ، أتكون بقت على أصلها من املهلةس وذلك كرولره يف نررري هرزخ اةيرة بق اتا علرزهم لزتو رواتس 

ملاىن اتا علزهم أل وا  ه و راوا ألروا املشرة والاسر، أالضهري يف قوله بعلزهمت لر  أري   س واوز كتري من املفسرين وا
 أن عكون بقت للرتعزا يف الزكر، واجلهلة  ادها عوكزدا جلهلة باتا  ت، أالضهري للههاارين واينصار كلهمس 

 ها على التفسريينس وقلة بإنه قم رموف رانزمت عالزر ملا قبل 
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بوعلى التالثة الزين  لفوا ان  إذا ضاق  علزهم ايرض مبا رانب  وضراق  علرزهم أنفسرهم و ،روا أن ال مل رل مرن    
إال إلزرره ق اتا علررزهم لزتو رروا إن   هررو التررواا الرررانزمت بوعلررى التالثررةت ما رروف  علررى ال،رريب  نيعرراف  انرررف اجلررر لباررد 

على التالثة الزين  لفواس وهقالم أري  له انالة  اصة من  ي الزين ختلفوا عن غبو  عبول غري املا وف علزه، أ  واتا 
 الزين ذكروا يف قوله بأرح املخلفون مبرادهمت اةية، والزين ذكروا يف قوله بواام املازرونت اةيةس 

ا ررن مالرك مررن  رر  سرلهة، ومرررار   ررن  والتاريرق يف بالتالثررةت عاريرق الاهررد أرردهنم كرانوا ماررروأي  ري ال،ررا ، وهررم: كارا 
الر زظ الاهر  من    عهرو  ن عوف، وهال   ن أمزرة الرواقفهل مرن  ر  واقرق، كلهرم مرن اينصرار ختلفروا عرن غربو  عبرول 
 ردون عرزرس وملرا رارظ ال،ريب صرلى   علزره وسرلم مرن غرربو  عبرول سرلهلم عرن ختلفهرم ألرم يكرز وخ  لارزر ولكر،هم اعتررزروا 

اس وهنررى رسرو    صررلى   علزره وسرلم ال،ررا  عرن كالمهررم، وأمررهم أبن ياتبلروا نسررامهمس ق عفرا   عرر،هم  رزنبهم وانبنرو 
 اد مخسي لزلةس وانديث كاا  ن مالك يف قصته هزخ مظ اة رين يف صحز  البخار  وصحز  مسلم صوير أغر وقد 

 ذكرخ البغو  يف عفسريخس 
    
 

 1919صفحة : 
 
لالم مضاعق  لق املخفق الز  هو أار قاصر، ما،اخ أنه ورام غريخ، مشت  من ا لق  سركون وب لفوات  تشديد ا  

الررالم وهررو الررورامس واملرصرروف  رررهل ورام غررريخس يرررا :  لررق عررن أصررحا ه إذا ختلررق عرر،هم يف املشررهل كلررق  ضررم الررالم يف 
ا ختلفوا  فارر أنفسرهمس أز روز أن يكرون املضارع، أهاىن ب لفوات  لفهم رلق، أ  عركهم ورامخ وهم ا كلفهم أاند وإمن

ب لفوات مباىن  لفوا أنفسهم على صريرة الت ريردس ولروز أن يكرون ختلرزفهم ختلزفرا جمراز  اسرتاري لترل ري البر  يف نيرلهنم، 
أ  الررزين  لفررروا عررن الرضرررام يف نيرررلهنم ألررم يارررزرهم رسرررو    صررلى   علزررره وسررلم وال أيسرررهم مرررن التو ررة كهرررا أيرررس 

يس أالتخلزق ه،ا مباىن امراامس وقرزا التفسرري أسررخ كارا  رن مالرك يف انديتره املررو  يف الصرحز  أررا : ولرزس امل،اأر
 الز  ذكر   مما  لف،ا عن الغبو وإمنا ختلزفه إ ب وإرااؤخ أمرب عهن انلق له واعتزر إلزه أربر م،هس اخس 

اررىن  لفهررم أانررد، أ  االهررم  لفررا وهررو ختلزررق جمرراز ، أ  ا يارر  لررزس املاررىن أهنررم  لفرروا أنفسررهم عررن الغرربو وإمنررا امل 
 يرض أزهمس وأاعر التخلزق لوز أن يراف  ه ال،يب صلى   علزه وسلم أو   عاا(س 

 و ،ام أار ب لفوات لل،ائا على  اهرخ، ألزس املراف أهنم  لفوا أنفسهمس  
سرم الرزاعب واملرراف: عالزرره حبرا  مرن أانواهلرا يالرم مرن السرزا ، وعالز  التخلزق  ضهري  التالثة  مرن  ا عالزر  اوكرم   

 متر بانرم  علزكم املزتةتس 
وهزا الز  أسر كاا  ه هو امل،اسا للغايرة  رولره بانر  إذا ضراق  علرزهم ايرض مبرا رانبر ت ين ختزرر ضرز  ايرض  

تخلفهم عررن الغرربو، ين ختلفهررم ال علرزهم وضررز  أنفسررهم هررو غايررة مراررام أمرررهم انتهررى ع،ردها التخلزررق، ولررزس غايررة لرر
 انتهام لهس 
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وضررز  ايرض: اسررتاار ، أ  انرر  كانرر  ايرض كالضررزرة علررزهم، أ  ع،رردهمس وذلررك التشرربزه ك،ايررة عررن غههررم وع،كررر  
 املسلهي هلمس أاملاىن أهنم ختزلوا ايرض يف أعز،هم كالضزرة كها قا  ال رماح:          

مرررن الضرررز  يف عز،زررره كفرررة انا رررر وقولررره بمبرررا رانبررر ت انرررا  مرررن                    مررر،ي علزررره ايرض انررر  كلهنرررا     
 بايرضتس والبام للهال سة، أ  ايرض املال سة لساتها املاروأةس بومات مصدريةس 

 وبرانب ت اعسا ، أ  ختزلوا ايرض ضزرة وههل ايرض املوصوأة  ساتها املاروأةس  
ن الغررم يكررون يف الرر،فس مب،بلررة الضررز س ولررزلك يرررا  للهحرربون: ضررا  صرردرخ، وضررز  أنفسررهم: اسررتاار  للغررم واورربن ي 

 وللهسرور: نيرح صدرخس 
والررن مسرتاهر يف الزررري واجلربم، وهررو مرن ماانزرره اورزرزرةس وقررد عرردم ع،رد قولرره عارا( بالررزين ير،رون أهنررم مالقروا رقررم  

من الكاذ يت يف سور  ايعراف، أ  وأير،وا أن أمر التو رة  وأهنم إلزه راااونت يف سور  البرر  وع،د قوله عاا(بوإب ل،ر،ك
علرزهم موكرو  إ(   فون غرريخ مبرا يروانهل  ره إ( رسروله، أ  الت رلوا إ(   فون غرريخس وهرزا ك،ايرة عرن أهنرم ات روا إ(   

 وانترروا عفوخس 
 قظ ذلك كله ق اتا علزهم  ادخس وقوله بق اتا علزهمت ع ق على بضاق  علزهم ايرضت وما  ادخ، أ  ان  و  
وبقت ه،ا للههلة والرتا هل البم  ولزس  للرتا رهل الررعيب، ين مرا  اردها لرزس أرأرظ فرارة ممرا قبلهرا  رري،رة السرزا ، وهرو  

 مغن عن اواا بإذات ينه يفزد ما،اخ، أهو  عتبار الا ق ع،هزة للغاية، و عتبار املا وف فا  على اجلوااس 
لزتو وات للتالزر، أ  اتا علزهم يارر أن يكفروا عرن املخالفرة ويت،بهروا عرن الرزنا، أ  لزردوموا علرى التو رة، والالم يف ب 

 أالفار مستاهر يف ماىن الدوام على التلبس  ملصدر ال على إانداث املصدرس 
الترررواا الررررانزمت عرررزيزر مفزرررد ولرررزس املرررراف لزرررزنبوا أزتو ررروا، إذ ال ي،اسرررا مررررام الت،ويررره  توعترررة علرررزهمس وقلرررة بإن   هرررو  

 لالمت،انس 
 ب  أيها الزين أم،وا اعروا   وكونوا مظ الصافقيت    
 

 1920صفحة : 
 
الرراهر أن هررزخ اةيرة  امنررة لرآل  السررا رة ولزسرر  أا رة غرررض اديردس أفررهل صررحز  البخرار  مررن انرديث كاررا  ررن   

اسس أ ررالخ   يف صررد  اوررديث أانسررن ممررا أ ررالين مررا مالررك انرري ختلررق عررن غرربو  عبررول أنرره قررا   أررو  مررا أعلررم أانررد
عاهدي م،ز ذكري ذلك لرسو    صرلى   علزره وسرلم إ( يرومهل هرزا كرز  وانرب    علرى رسروله بلررد اتا   علرى 

شررتهلة علررى ال،ريب واملهرراارين واينصرار إ( قولرره وكونرروا مرظ الصررافقيت اخس أهررزخ اةيرة مب،بلررة الترزيزر للرصررة أرردن الرصرة م
ذكر قوم اعروا   أصدقوا يف إياهنم واهافهم أرضرهل   عر،هم، وذكرر قروم كرز وا يف ذلرك وا تلرروا املاراذير وانلفروا كرز  
أغضررا   علررزهم، وقرروم ختلفرروا عررن اجلهرراف وصرردقوا يف االعرررتاف  ارردم الاررزر أترراا   علررزهم، ألهررا كرران سرربا أرروز 
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و الصررد  ال ارررم أمررر   املررقم،ي  ترررواخ وأبن يكونرروا يف زمررر  الصررافقي متررر أولتررك الفررائبين يف هررزخ ايانرروا  كلهررا هرر
 الصافقي الزين عضه،تهم الرصةس 

وايمر ابكونوا مظ الصافقيت أ لغ يف التخل   لصد  من حنو: اصدقواس ونرريخ بواركاوا مظ الراكايتس وكزلك االه  
ه عاا( بأل واستكرب وكان من الكراأرينت وم،ره قولره بقرا  أعروذ  ا أن أكرون  اد بمنت التبازضزة وقد عردم ذلك يف قول

 من اجلاهليتس 
بما كان يهرر املدي،رة ومرن انروهلم مرن ايعرراا أن يتخلفروا عرن رسرو    وال يرغبروا أبنفسرهم عرن نفسره ذلرك أبهنرم ال  

الكفرار وال ي،رالون مرن عردو نرزال إال كترا هلرم  ره  يصزبهم  هل وال نصا وال رهصة يف سبزر   وال ي قن موصتا يغرزظ
عهر صل  إن   ال يضزظ أار احملس،يت استت،اف ا تدائهل ملاا الغبو على أهرر املدي،رة ومرن انروهلم مرن أهرر  فيتهرا 

ا،د ال،يب  اواأي  ملدي،ة إذا  رج ال،يب صلى   علزه وسلم للغبوس أهزا واوا عز  على هقالم نيرأهم   أبن االهم
 صلى   علزه وسلم وانر  ذاعهس 

 والزين من انو  املدي،ة من ايعراا هم: مبي،ة، وأني ظ، وغفار، واهز،ة، وأسلمس  
وصزغة بمرا كران يهرر املدي،رةت  ررب مسرتاهر يف إنشرام ايمرر علرى صرير  املبالغرة، إذ اارر التخلرق لرزس ممرا ثبر  هلرم،  

 روج مظ ال،يب صلى   علزه وسلم إذا غباس أهم  رام م،ه أزتب  هلم ضدخ وهو ا 
أزه ث،ام على أهر املدي،ة ومن انوهلم من ايعراا ملا قاموا  ه من غبو عبرول، أهرو يرتضرهل  ريضرهم علرى ذلرك كهرا ف   

 علزه قوله بذلك أبهنم ال يصزبهم  هلت اخلس 
إلراا ال،فرري علرزهم إذا  ررج ال،ريب صرلى   وأزه عاريض  لزين ختلفوا من أهرر املدي،رة ومرن ايعرااسوذلرك يرد  علرى  

علزه وسلم للغبوس وقا  قتاف  وقاعة: هزا اوكم  ا  خروج ال،يب صلى   علزه وسرلم فون غرريخ مرن ا لفرام وايمررام 
أهو  كم غري م،سوخس و زلك ابم ا ن   ا  من املالكزةس قا  زيد  ن أسرلم وارا ر ا رن زيرد: كران هرزا انكهرا عامرا يف 
قلة امسالم واانتزااه إ( كتر  الغبا  ق نسخ ملا قو  امسالم  روله عاا( بومرا كران املقم،رون لز،فرروا كاأرةت أصرار واروا 
اجلهرراف علررى الكفايررةس وقررا  ا ررن ع زررة: هررزا انكررم مررن اسررت،فرهم اممررام  لتازرري ينرره لررو ارراز هلررقالم التخلررق لتا ررر 

 ا روجس وا تارخ أخر الدينس 
 لبرام يف املكان  اد الغري ممن كان ماه أزه، وقد عردم ع،د قوله بأرح املخلفون مبرادهم  الف رسو   تس والتخلق: ا 
والرغبة عادى حبرف بيفت أتفزد ماىن موف   صزر الشهلم واور  أزه، وعادى حبرف بعنت أتفزد ماىن اااأا  للشهلم،   

وههل ه،ا مادا  ابعنتس أريد  ررغبتهم عرن نفسره  برتهم أنفسرهم  كها عردم يف قوله عاا( بومن يرغا عن ملة إ راهزمت
وانرصررهم علررى سررالمتها فون اوررر  علررى سررالمة نفررس الرسررو ، أكررلهنم رغبرروا عررن نفسرره إذ ا كرارروا مارره مال سرري 
م ينفسهم، أ   تفري قا يهنم مبردار من يتخلق م،هم يبفاف عارض نفس الرسو  من التلق قر ، أتخلق واانرد مر،ه

عن ا روج ماه عون على عرريا نفس الرسو  علزه الصال  والسالم من التلق ألزلك اسرتاري هلرزا التخلرق لفرظ الرغبرة 
 ع،هس 
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والبام يف قوله بأبنفسهمت للهال سة وههل يف موضظ اوا س نب  الضن  ينفس واوزر مرن هالكهرا  لتلربس قرا يف نيرد   
هزخ مال سة  اصة وإن كان  ال،فو  يف كر انا  متلبسا قاس وهرزا عركزرا التهكن أاستاهر له انرف  م للهال سةس و 

  ديظ املاز  لغ امع ازس 
    
 

 1921صفحة : 
 
قا  يف الكشاف  أمروا أن يلروا أنفسهم من الشردائد مرا علرراخ نفسره علهرا أبهنرا أعرب نفرس ع،رد   وأكرمهرا علزره أردذا   

   وهو  واا على سائر اينفس أن عتهاأ  أزها عارض  له  اخس عارض  مظ كرامتها وعب ا للخوض يف نيد
 وهزا هنهل  لزغ وعو زخ هلم و ززذ ملتا اته أبنفة و زةس  
وامنيار  ابذلكت إ( نفهل كون التخلق عن الرسو  ب تا هلرم، أ  أن مرا ي،الونره مرن أضرر وثرواا وأارر عررزم يرضرهل  

  أبنه ما يكون هلم أن يتخلفوا عن رسو   س
والبرررام يف بأبهنرررمت للسرررببزةس والرهرررل: الا رررر، وال،صرررا: التارررا، واملخصرررهة: اجلررروعس وعرررردم يف قولررره بأهرررن اضررر ر يف  

 رصهةت يف سور  الاروفس 
والرروطم: الرردو   يرارررس وال مرروصن: مصرردر مزهررهل للرروطمس والرروطم يف سرربزر   هررو الرردو  حبررواأر ا زررر وأ فرراف  

ادو، أدنه الرز  يغرزظ الاردو ويغضربه ينره أينرق مرن وطم أرضره  جلرزر، ولروز أن يكرون ام ر وأرار الغبا  يف أرض ال
 الوطم ه،ا مستاارا مذال  الادو وغلبته وإ فعه، كرو  اوارث  ن وعلة الزهلهل من نيارام اوهاسة:          

 س،اف الوطم إلزهمس ووصتت،ا وصتا على ان،                       وطم املرزد ب   اهلرم وهو أوأ  ني  
وال،زر: مصدر  ي،الون  س يرا : ب  م،ه إذا أصا ه  رزمس و زلك ال يردر له مفاو س وانرف بمنت مستاهر يف التبازض  

 اااز  املتحر  يف الرزيةس ورزم الادو يكون من ذواي ايعدام  يسر، ويكون من متاعهم وأمواهلم  لسيب والغ،مس 
وم ايانروا س أ هلرة بكتررا هلرم  ره عهرر صرراحلت يف موضرظ اورا ، وأغررىن انررف االسرتت،ام عررن واالسرتت،ام مفررغ مرن عهرر 

اقرتاهنا  ردس والضهري يف ب هت عائد على بنصات وما ع ق علزه إما  تلوير املزكور وإما ين إعاف  انرف ال،فهل اال   
لضررهري مفرررفا علررى املتااصفرراي كررر ما رروف كاملسررترر  لررزكر، ألعزررد الضررهري علررى كررر واانررد علررى البررد  كهررا يارراف ا

ابأوت  عتبار أن ذلك املتادف ال يكون يف نفس ايمر إال وااندا م،هس وماىن بكتا هلرم  ره عهرر صراحلت أن يكترا هلرم 
 كر نيهلم من أنواع علك ايعها  عهر صاحل، أ  اار   كر عهر مرن علرك ايعهرا  عهرال صراوا وإن ا يرصرد  ره 

علررك ايعهررا  عصرردر عررن أصررحاقا وهررم ذاهلررون يف غالررا ايزمرران أو قزاهررا عررن الغايررة م،هررا  عرراملوخ عرررر  إ(   أرردن
ألزسرر  هلررم نزرراي  لتررررا قررا إ(   ولكررن   عاررا(  فضررله االهررا هلررم قررر ي  عتبررار نيرررف الغايررة م،هرراس وذلررك أبن 

 نوم الصائم عباف س اار هلم علزها ثوا  كها اار ل،عها  املرصوف قا الرر ة، كها ورف أن 
 وقد ف  على هزا املاىن التزيزر الز  أأاف التالزر  روله بإن   ال يضزظ أار احملس،يتس  
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وف  هزا التزيزر على أهنرم كرانوا  تلرك ايعهرا   سر،ي أرد لوا يف عهروم قضرزة بإن   ال يضرزظ أارر احملسر،يت  واره  
 املازس 

  وال ير اون واف  إال كتا هلم لز بيهم   أانسن ما كانوا ياهلونت ع ق على قلة بوال ي،فرون نفرة صغري  وال كبري  
بال يصزبهم  هلت، وهو انترا  من عداف الكلق ال  عصدر عر،هم  رال قصرد يف سربزر   إ(  ارض الكلرق الر  ال ختلرو 

عكون إال عن قصد يتزكر  ه امل،ف  أنه يساى  عن استشاار من  ر قم أبهنم لروها يف سبزر  ، أال،فرة يف سبزر   ال
إ( مررا هررو وسررزلة ل،صررر الرردين، وال،فرررة الكبررري  أف ررر يف الرصررد، ألررزلك نبرره علزههررا وعلررى ال،فرررة الصررغري  لررزالم  ررزكر 

خ يف الكبري  انكم ال،فرة الصغري  ين الالة يف الكبري  أ هرر وكران هرزا امص،راا يف عرد م،راقبهم يف الغربو لتصروير مرا  رزلو 
 سبزر  س 

 وق ظ الواف : هو ااتزازخس وانرزرة الر ظ: عفري  أابام اجلسمس وأصل  على االاتزاز على واه االستاار س  
والواف : امل،فرج يكون  ي ابا  أو إكام أزكون م،فزا لسزو  املزاخ، ولزلك انيت  مرن وف  مبارىن سرا س وق رظ الرواف   

رون  سببه أهنم سائرون إ( غرض ما ينه لدف انالة يف السري ا عكن مرن قبررس ومرن أث،ام السري من نيلنه أن يتزكر السائ
 أار ذلك ندا او زذ إ( جتديد التلبزة ع،دما يصادون نيرأا أو ي،بلون واف  أو يالقون رأاقاس 

 رربيهم عررن والضررهري يف بكتررات عائررد إ( بعهررر صرراحلتس والم التالزررر متالرررة ابكتررات، أ  كتررا   هلررم صرراوا لز 
 أانسن أعهاهلمس 

 وملا كان هزا ابام عن عهلهم املزكور علم أن عهلهم هزا من أانسن أعهاهلمس  
    
 

 1922صفحة : 
 
وانتصرررا بأانسرررنت علرررى نررربع ا ررراأض، أ  عرررن أانسرررن مرررا كرررانوا ياهلرررون أو أبانسرررن مرررا كرررانوا ياهلرررون كرولررره عارررا(   

ما قوله بلز بيك أار ما سرز  ل،ات أالراهر أنه من غري هزا الربزر بلز بيهم   أانسن ما عهلوا ويبيدهم من أضلهت وأ
 وأن بأارت مفاو  م ل س 

 ويف ذكر بكانوات وامعزان خربها مضارعا إأاف  أن متر هزا الاهر كان فيدهنمس  
هم إذا راارروا إلررزهم بومررا كرران املقم،ررون لز،فررروا كآأررة ألرروال نفررر مررن كررر أرقررة مرر،هم صائفررة لزتفرهرروا يف الرردين ولز،ررزروا قرروم 

لالهم حيزرونت كان غالا ما عردم من هزخ السور   ريضا على اجلهاف وع،ديردا علرى املرصررين يف نيرلنه، وانتهرى الكرالم 
قبر هزا  تربئرة أهرر املدي،رة والرزين انروهلم مرن التخلرق عرن رسرو    صرلى   علزره وسرلم، أرال اررم كانر  قرو  الكرالم 

ي  الم الدين وعترزق أذهان املسلهي كهل عصل  سزاسة ايمة على ما قصدخ الردين م،هرا، مقذنة  واوا متحض املسله
مررن أاررر ذلررك عرررا التحررريض علررى اجلهرراف مبررا يبرري أن لررزس مررن املصررلحة متحررض املسررلهي كلهررم ين يكونرروا غرربا  أو 

زهها يرروم  اهرر لتليزرد الردين، ا،دا، وأن لزس انظ الرائم  وااا التالزم فون انظ الغاز  يف سبزر   من انزث إن كل
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أهزا يقيدخ  توسظ سل انه وعكتري أعباعه، واة ر يقيدخ  تتبز  ذلك السل ان وإعدافخ ين يصدر ع،ره مرا يضرهن انتررام 
أمرررخ وصررو  فوامرره، أرردن اعسرراع الفترروح و سررالة ايمررة ال يكفزرران السررتبرام سررل اهنا إذا هررهل  لرر  مررن قاعررة صرراوة مررن 

أوي الرأ  املهتهي  تد ري ذلك السرل ان، ولرزلك ا يتبر  ملرك اللهترونزي يف اينردلس إال قلرزال انر  الالهام والساسة و 
 عرلو، وا عتب  فولة التتار إال  اد أن امتباوا  الهام املدن ال  أتحوها ووكلوا أمر الدولة إلزهمس 

انو  رسو    صلى   علزه وسلم يف الغربو  وإذ قد كان  اةية السا رة قد انرض  أريرا من املسلهي على االلتفاف 
ملصلحة نشر امسالم بسرا أن يرزكر عربهرا نفرر أرير  مرن املرقم،ي إ( رسرو    صرلى   علزره وسرلم للتفرره يف الردين 

 لزكونوا مرنيدين يقوامهم الزين ف لوا يف امسالمس 
لهررا يف التحررريض علررى الالررم إذ اأتتحرر  صررزغة  ررريض ومررن  اسررن هررزا البزرران أن قا ررر صررزغة التحررريض علررى الغرربو مبت 

الغبو  الم اجلحروف يف قولره بمرا كران يهرر املدي،رة ومرن انروهلم مرن ايعرراات اةيرة واأتتحر  صرزغة التحرريض علرى الالرم 
 والتفره مبتر ذلك إذ يرو  بوما كان املقم،ون لز،فروا كاأةتس 

ها أههل قلة ا تدائزة مستلنفة لغرض اديرد بنيرن عرن قولره بمرا لكرم وهزخ اجلهلة ما وأة على جمهوع الكالم الز  قبل 
إذا قزر لكم انفروا ق عن قوله ما كان يهر املدي،ة ومن انوهلم من ايعراا أن يتخلفوات اخلس وماىن بأن يتخلفوات هو أن 

 ال ي،فروا، أ،اسا أن يزكر  ادخ بوما كان املقم،ون لز،فروا كاأةتس 
قولرره بلز،فررروات وقولرره بألرروال نفررر مررن كررر أرقرة مرر،هم صائفررةت ا ررروج إ( الغرربو املررل وذ مررن قولرره ب  أيهررا  واملرراف  ل،فررري يف 

 الزين  م،وا ما لكم إذا قزر لكم انفروا يف سبزر   ابقلتم إ( ايرضت أ  وما كان املقم،ون لز،فروا ذلك ال،فر كلهمس 
قولرره باملقم،ررونت، أ  لزتفررره املقم،ررونس واملررراف لزتفررره مرر،هم صائفررة وهررهل  أضررهري بلزتفرهرروا يف الرردينت لرروز أن يارروف علررى 

 ال ائفة ال  ا ع،فر، كها اقتضاخ قوله بألو ال نفر من كر أرقة م،هم صائفةت، أهو عام مراف  ه ا صو س 
فهومره و رزر  صائفرة ولوز أن ياوف الضهري إ( مفهوم من الكالم من قوله بألوال نفرر مرن كرر أرقرة مر،هم صائفرةت ين م 

لزتفرهرروا يف الرردين، ألعزررد الضررهري علررى بصائفررةت  صررزغة اجلهررظ نررررا إ( ماررىن صائفررة، كرولرره عاررا( بوإن صائفترران مرررن 
 املقم،ي اقتتلوات على هوير اقتتر قاهمس 

  ر غري ال،فر يف سبزر  ، ولوز أن يكون املراف من ال،فر يف قوله بلز،فروا كاأة ألوال نفر من كر أرقة م،هم صائفةت نفرا  
وهرو ال،فررر للتفرره يف الرردين، وعكرون إعرراف  أارر بي،فررروات وبنفررت مررن االسرتخدام  رري،ررة قولره بلزتفرهرروا يف الردينت أزكررون 
الضهري يف قوله بلزتفرهوات عائدا إ( بصائفةت ويكون قوله بوما كان املقم،ون لز،فروا كاأةت متهزدا لروله بألوال نفر مرن كرر 

 رقة م،هم صائفةتس أ
   
 

 1923صفحة : 
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وقررد نرررر عررن أيررة املفسرررين وأسررباا ال،رربو  أقرروا  جتررر  علررى االانتهرراليس واالعتهرراف يف مرااررظ الضررهائر علررى قرررائن   
 الكالم على عاف  الارا يف املاز واالعتهاف على أ ،ة السامظ أدهنم أمة أ ،ةس 

وهو  رب مستاهر يف ال،ههل أتلكزدخ يفزد هكزد ال،ههل، أ  كونره هنزرا اازمرا  وامعزان  صزغة الم اجلحوف هكزد لل،فهل،  
يرتضهل التحرميس وذلك أنه كها كان ال،فر للغبو واابا ين يف عركه إضاعة مصلحة ايمرة كرزلك كران عركره مرن صائفرة مرن 

وع الكالمري أن ال،فرر للغربو املسلهي واابا ين يف متحض قزظ املسلهي للغربو إضراعة مصرلحة لالمرة أيضرا، ألأراف جمهر
وااا على الكفاية أ  على صائفة كاأزة لتحصزر املرصد الشرعهل م،ه، وأن عركه متاي على صائفة كاأزة م،هم لتحصزر 
املرصد الشرعهل مما أمروا  النيتغا   ه من الالم يف وق  انيتغا  ال ائفة اي رى  لغربوس وهرزا عرززرد ل صرال  الرز  يف 

أو ختصزو للاهوم الز  يف ضرهري بانفررواتس ولرزلك كانر  هرزخ اةيرة أصرال يف واروا صلرا الالرم علرى أار بانفروات، 
صائفة عرزهة من املسلهي واو  على الكفاية، أ  على املردار الكايف لتحصزر املرصد من ذلك املااس وأنيار نفهل 

مر،هم أبن الرزين لرا علرزهم ال،فرر لزسروا أبوأرر واوا ال،فر على قزظ املسلهي وإثباي إلا ره علرى صائفرة مرن كرر أرقرة 
عدفا من الزين يبرون للتفره وامنزار، وأن لزس  إاندى اوالتي أبو( من اي رى على امصال  أرزالم أن ذلرك م،روط 

ه انرا  مبردار اوااة الداعزة لل،فر، وأن البرزرة  قزرة علرى ايصرر، أالرم م،ره أن ال،فرري إ( اجلهراف يكرون مبرردار مرا يرتضرز
الادو املغبو، وأن الزين يبرون للتفره يبرون أبكتر ما يست اع، وأن ذلك سروامس وال ي،بغرهل االعتهراف علرى مرا كرالق هرزا 

 التفسري من ايقوا  يف ماىن اةية وموقاها من اة  السالفةس 
 ولو ال: انرف  ضزضس  
 أالربزلة أرقة، وأهر البالف الوااند  أرقةس  والفرقة: اجلهاعة من ال،ا  الزين عفرقوا عن غريهم يف املواصن  
 وال ائفة: اجلهاعة، وال عترزد  ادفس وعردم ع،د قوله بألترم صائفة م،هم ماكت يف سور  ال،سامس  
وع،كري بصائفةت مقذن أبن ال،فر للتفره يف الدين وما يرتعا علزه من امنزار وااا على الكفايةس وعازي مرردار ال ائفرة  

تفررره موكررو  إ( وال  أمررور الفررر  أتتارري ال ائفررة  تاززرر،هم أهررم أفرى مبررردار مررا عت لبرره املصررلحة امل،رروط قررا وضرربط انررد ال
 واوا الكفايةس 

والتفره: عكلق الفراهة، وههل مشترة من أره   كسر الراف  إذا أهم ما يد  أههه أهو أاقهس أالفره أ و من الالم،  
هررا كفرى علهرره كرولرره بال عفرهرون عسرربزحهمت، ولرهلم م،رره أرره  ضررم الررراف إذا ولرزلك  ررد يف الررر ن اسررتاها  الفرره أز
 صار الفره س زته، أراهة أهو أرزهس 

وملا كان مصري الفره س زة ال حيصر إال مبباولة ما يبلغ إ( ذلك كان  صزغة التفار املقذنرة  لتكلرق متاز،رة ين يكرون  
ينس ويف هزا إيام إ( أن أهم الدين أمر فقز  املسلك ال حيصر  سهولة، املراف قا عكلق انصو  الفره، أ  الفهم يف الد

 ولزلك اام يف اوديث الصحز  بمن يرف    ه  ريا يفرهه يف الدينت، ولزلك ابم الالهام أبن الفره أأضر الالومس 
 التفصزلزة  الاتهافس  وقد ضبط الالهام انرزرة الفره أبنه الالم  يانكام الشرعزة الاهلزة املكتسا من أفلتها 
وامنزار: ام بار مبا يتوقظ م،ه نيرس واملراف ه،ا امنرزار مرن املهلكراي يف اة رر س وم،ره ال،رزيرس وعرردم يف قولره عارا( بإب  

أرسل،ال  و   شريا ونزيرات يف سور  البرر س أامنزار هرو املوعررة، وإمنرا اقتصرر علزره ينره أهرم، ين التخلزرة مردمرة علرى 
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لتحلزررة، وينرره مررا مررن إرنيرراف إ( ا ررري إال وهررو يشررتهر علررى إنررزار مررن ضرردخس ويررد ر يف ماررىن امنررزار عالررزم ال،ررا  مررا ا
 يزبون  ه  ي او  والباصر و ي الصواا وا  ل وذلك أبفام الااا  ث علوم الدين للهتالهيس 

رمراي وعررل الواابرايس واقتصرر علرى اورزر فون وانزف مفاو  بحيزرونت للتاهزم، أ  حيزرون مرا حيرزر، وهرو أارر احمل 
 الاهر ل نزار ين مرتضى امنزار التحزير، وقد عله  أنه يفزد ايمرينس 

 ب  أيها الزين  م،وا قاعلوا الزين يلونكم من الكفار ولز دوا أزكم غلرة واعلهوا أن   مظ املتريت    
 

 1924صفحة : 
 
م قبرر ان رة الروفاع، أكانر  ختروم  رالف امسرالم جمراور  لربالف الشرام مررر نصرارى كان قزظ  رالف الاررا  لرو ل سرال   

الارا، وكانوا    انكم الروم، أكان  غبو  عبول أو  غربو  ل سرالم جتراوزي  رالف الاررا إ( مشرارف الشرام وا يكرن 
  سرور   ررام  عربهرا أكانر  أزها قتا  ولكن وضا  اجلبية على أيلة و صر ، وكان  علك الغبو  إرهرا  لل،صرارى، ونبلر

هزخ اةية كالوصزة  الستهرار علرى غربو  رالف الكفرر ااراور  لربالف امسرالم حبزرث كلهرا اسرترر  لرد ل سرالم وكران جتراورخ 
 رالف كفررر كران انرررا علرى املسررلهي غربو الرربالف ااراور س ولررزلك ا تردأ ا لفررام  فرت  الشررام ق الاررا  ق أررار  ق انت،رروا إ( 

 إ( إأريرزة ق ايندلسس  مصر ق
 أاجلهلة مستلنفة استت،اأا ا تدائزا عكهلة ل،مر مبا يتاي على املسلهي يف ذيو  غبو  عبولس  
ويف عوازه ا  اا للزين  م،وا فون ال،ريب إيرام إ( أن ال،ريب علزره الصرال  والسرالم ال يغربو  ارد ذلرك وأن أالره الشرريق  

وا أن   مظ املتريت إيام إ( التسلزة على أرد نبزهم علزه الصال  والسالم وأن   ماهرم  قد اقرتاس ولار يف قوله بواعله
 كروله يف اةية اي رى بوسز ب    الشاكرينتس 

والغلرررة  كسررر الغرري: الشررد  اوسررزة وا شررونة، وهررهل مسررتاار  ه،ررا للهااملررة الضررار ، كرولرره بواغلررظ علررزهمتس قررا  يف  
 هظ اجلرأ  والصرب على الرتا  والا،ق يف الرتر وايسرس اخس الكشاف: وذلك ل

 قل : واملرصد من ذلك إلرام الرعا يف قلوا ايعدام ان  كشوا عاقبة التصد  لرتا  املسلهيس  
وماىن أمر املسرلهي حبصرو  مرا لردخ الكراأرون مرن غلررة املرقم،ي علرزهم هرو أمرر املرقم،ي أبن يكونروا أنيردام يف قتراهلمس  

وهزخ مبالغة يف ايمر  لشد  ينه أمر هلرم أبن لرد الكفرار أرزهم الشرد س وذلرك الواردان ال يتحرر  إال إذا كانر  الغل رة 
حبزث عرهر وع،ا  الادو أزحس قا، كروله عاا( ملوسى بأال يصدنك ع،ها من ال يقمن قاتس وإمنا وقا  هزخ املبالغة ملا 

الكفرار ه،را هررم نصرارى الاررا وأنصرارهم الرروم، وهرم أصرحاا عردف وعردف أررال  علزره الاردو مرن الررو ، أردن املرصروف مرن
 لدون الشد  من املقم،ي إال إذا كان  نيد  عرزهةس 

ومن ورام صري  هزا الكالم عاريض  لتهديد لله،اأري، إذ قد  هرر علرى كفررهم وهرم أنيرد قرر  مرن املرقم،ي يف املدي،رةس  
  أيها ال،يب ااهد الكفار وامل،اأري واغلظ علزهمتس ويف هزا السزا  اام قوله عاا( ب 

 وقلة بواعلهوا أن   مظ املتريت هيزد وعش زظ ووعد  ل،صر إن اعروا  متتا  ايمر  جلهافس  
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 واأتتح  اجلهلة اباعلهوات لالهتهام مبا يراف الالم  ه كها عردم يف قولره عارا( بواعلهروا إمنرا غ،هرتم مرن نيرهلمت يف سرور  
اينفا س واملازة ه،ا مازة ال،صر والتليزد، كروله عاا( بإذ يرو  لصاانبه ال  بن إن   ما،اتس وهزا هيزد هلم إذ قد علهوا 

 قو  الرومس 
بوإذا ما أنبل  سور  أه،هم من يرو  أيكم زافعه هزخ إياب ألما الزين  م،وا أرباف م إيراب وهرم يستبشررون وأمرا الرزين يف  

مرض أرباف م راسرا إ( راسرهم ومراعوا وهرم كراأرونت ع رق علرى قولره بوإذا أنبلر  سرور  أن  م،روا  ا وااهردوا قلوقم 
 مظ رسوله استلذنك أولوا ال و  م،همت وهزا عوف إ(  زان أانوا  امل،اأري وما  ز،هها اعرتاضايس 

اىن بإذات وهو الشرط، ين هزا ا رب لغرا ته كان وهزخ اةية زيدي أزها بمات عرا بإذات وز ف ا للتلكزد، أ  لتلكزد م 
 لزررررا  لتلكزرررد، وين امل،ررراأري ي،كررررون صررردورخ مررر،هم خرررالف اةيرررة السرررا رة ين مضرررهوهنا انكايرررة اسرررتززاهنم وهرررم ال 

 ي،كرونهس 
ن  م،رروا  ا وا يررزكر يف هررزخ اةيررة إقررا  مررا انيررتهل  علزرره السررور الرر  أنبلرر  كهررا ذكررر يف قولرره بوإذا أنبلرر  سررور  أ 

وااهرردوا مررظ رسررولهتس ووارره ذلررك أن سررور الرررر ن كلهررا ال ختلررو عررن فعررام إ( اميرران والصرراواي وايع رراز  بالغتهرراس 
أراملراف إذا أنبلر  سرور  مرا مرن الرررر نس وضرهري بأهر،همت عائرد إ( امل،راأري للالرم  ملارراف مرن املررام ومرن أوا رر الكررالم يف 

م مررضت، وملرا يف قولره قبرر هرزا بقراعلوا الرزين يلرونكم مرن الكفرارت مرن التارريض  مل،راأري كهرا قوله بوأما الرزين يف قلروق
 عردم، أامل،اأرون  اصرون  زهن السامظ أزكون امعزان  ضهري ياوف علزهم عروية لزلك التاريضس 

    
 

 1925صفحة : 
 
كم  ملرقم،ي و لررر ن، ين  ارض   ي الررر ن وقوهلم بأيكم زافعره هرزخ إيرابت   راا  اضرهم لرباض علرى سربزر الرته  

مصررانة أبن الرررر ن يبيرد املررقم،ي إيراب قررا  عارا( بإمنررا املقم،ررون الرزين إذا ذكررر   والر  قلرروقم وإذا علزر  علررزهم   عرره 
سوف  ن هال : االرس زاف م إيابتس ولار املسلهي كانوا إذا مساوا الرر ن قالوا: قد ازففب إياب، كرو  مااذ  ن ابر ل،

  ،ا نقمن ساعة، يا  مبزاكر  الرر ن وأمور الدين  رواخ البخار  يف كتاا اميان  س 
وملا كان االستفهام يف قوهلم بأيكمت لالستهبام كان متضه،ا ماىن إنكار أن يكرون نربو  سرور الررر ن يبيرد سرامازها إيراب  

 ريهم إياب، يرزسون على أانوا  قلوقمس عو ا م،هم أبن ما ال يبيدهم إياب ال يبيد غ
والفرام يف قولرره بألمرا الررزين  م،رروات للتفريرظ علررى انكايررة اسرتفهامهم حبهلرره علررى  راهر انالرره وصرررأه عرن مرصرردهم م،ررهس  

وعلرك صريررة ايسرلوا اوكرزم، وهرو: علررهل املخاصرا  غرري مررا يرتقرا حبهرر كالمره علرى  رالف مررافخ ل،كترة، وهرهل ه،ررا 
خ من نفهل أن عكون السرور  عبيرد أانردا إيراب قزاسرا علرى أانروا  قلروقم ألازرا اسرتفهامهم قرزا التفصرزر إ  ا  ما قصدو 

 املتفرع علزه، ألثب  أن للسور  ز ف  يف إيان  اض ال،ا  وأكتر من الب ف ، وهو انصو  البشر هلمس 
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ف  يف إيران  ارض ال،را  أررط  رر ايمررر وارعررهل يف اجلرواا عرن مرصردهم مرن امنكرار أبن السرور  لزسر  م،فزرا ع،هرا ز  
أنيرررد إذ هرررهل زائرررد  يف كفررررهم، أالرسرررم ايو  املقم،رررون زاف رررم إيررراب وأكتسررربتهم  شررررى أحصرررر مرررن السرررور  هلرررم نفاررران 
عرزهان، والرسم التاين الزين يف قلوقم مرض زاف م راسا إ( راسهم وماعوا وهم كاأرونس أالواه أن عكون قلرة بوهرم 

ا وأة على قلة بأباف م إيابت وأن عكرون قلرة بومراعوا وهرم كراأرونت ما وأرة علرى قلرة بأرباف م راسرات يستبشرونت م
 ين مضهون كلتا اجلهلتي مما أثرعه السور س 

 أما قلة بوهم كاأرونت أههل انا  من ضهري بماعواتس  
نت يف اانرا امل،راأري  سرز،ا  الزفواج، حبزرث  وقو ر قوله بوهم يستبشرونت يف اانا املقم،ي  روله بوماعوا وهم كاأرو  

كان  للسور  أائداتن للهقم،ي ومصزبتان على امل،اأري، أ ار مو م على الكفر املتسربا علرى ز ف  السرور  يف كفررهم 
 مب،بلة مصزبة أ رى غري ايو( وإن كان  يف اورزرة ز ف  يف املصزبة ايو(س 

،سذ من البالغة والبديظ، وقد أغفر أزها رأي  من التفاسري، أه،ها ما سك  عن  زانهس هزا واه نرم اةية على هزا ال 
 وم،ها ما نشري أزه مااين املفرفاي وعرل اانا نرم الكالمس 

واالستبشرار: أثرر البشرررى يف الر،فس، أالسرري والترام للتلكزررد مترر اسررتا م، وعرردم يف قولرره عارا( بيستبشرررون  ،اهرة مررن  
 ران، وعردم  نفا يف قوله بأاستبشروا  بزاكمتس  ت يف    عه

 واملراف  ب ف  اميان و ب ف  الراس الرسوخ والتهكن من ال،فسس  
والرراس: ه،را الكفررس وأصرله الشررهلم ا بزرثس كهرا عرردم ع،ررد قولره عارا( برارس مررن عهرر الشرز انت يف سرور  الاررروفس  

 نت يف سور  امناامس وقوله بكزلك لار   الراس على الزين ال يقم،و 
 واملرض يف الرلوا عردم يف قوله عاا( بيف قلوقم مرضت يف سور  البرر س  
 وعادية بزاف مت ابإ(ت، ين زاف قد ضهن ماىن الضمس  
ي وماىن قوله بألما الزين  م،وات اخل متر ماىن قوله عاا( بون،ب  من الرر ن ما هرو نيرفام ور رة للهرقم،ي وال يبيرد الررامل 

 إال  ساراتس 
بأوال يرررون أهنررم يفت،ررون يف كررر عررام مررر  أو مرررعي ق ال يتو ررون وال هررم يررزكرونت ع ررق علررى قلررة بأررباف م راسررا إ(  

 راسهمت إ(   رخ أههل من متام التفصزرس 
هلرة يف وقدم   ب  االستفهام على انررف الا رق علرى صريررة عصردير أفواي االسرتفهامس والتصردير للت،بزره علرى أن اجل 

 غرض االستفهامس 
واالستفهام ه،ا إنكار وعا زا لاردم رؤيرتهم أت،رتهم أرال عاربهرا عرو تهم وال عرزكرهم أمرر رقرمس والغررض مرن هرزا امنكرار  

هو االسرتدال  علرى مرا عرردم مرن ازف ف كفرر امل،راأري ومتك،ره كلهرا نبلر  سرور  مرن الررر ن نييرراف فلزرر واضر  ي،رب  م،بلرة 
 ان  يتواه امنكار على من ال يراخس احملسو  املرئهل 

والفت،رة: ا ررتال  نررام اوالررة املاتراف  لل،ررا  واضر راا أمرررهم، مترر ايمررراض امل،تشرر ، والتراعررر، واسرتهرار ا رروفس وقررد  
 عردم ذكرها ع،د قوله بوالفت،ة أنيد من الرترت وقوله بوقاعلوهم ان  ال عكون أت،ةت يف سور  البرر س 
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 1926صفحة : 
 
أهاىن بأهنم يفت،ونت أن   يسلط علزهم املصائا واملضار ع،ا  قاعتهم مما ال ياتاف عكررر أمتالره يف انزرا  ايمرم حبزرث   

يد  عكرر ذلك على أنه مراف م،ه إيرا    ال،ا  إ( سوم سري م يف اانا   عاا(،  اردم اهتردائهم إ( امقرالع عهرا 
 علزه وسلم أدهنم لو رزقوا التوأز  يأاقوا من غفلرتهم، أالهروا أن مرا حيرر قرم كرر عرام مرا هم أزه من الا،اف لل،يب صلى  

 صرأ علزهم إال من وق  علبسهم  ل،فا س 
وال نيك أن الفت،ة ال  أنياري إلزها اةية كان   اصة أبهر ال،فا  من أمراض  ر قم، أو مترآلق عصرزا أمرواهلم، أو  

 و من أنفسهم وموالزدهم  أدذا انصر نيزتان من ذلك يف الس،ة كان  الفت،ة مرعيس اوائ  عصزا مثارهم، أو نر
وقرررأ اجلههررور بأوال يرررونت  ملت،ررا  التحتزررةس وقرررأ  ررب  وياررروا بأوال عرررونت  ملت،ررا  الفوقزررة علررى أن ا  رراا للهسررلهي،  

  أزكون من ع،بير الرائهل م،بلة غريخ ان  ي،كر علزه عدم رؤيته ما ال كفىس
وبقت للرتعزا الرعيب ين املا روف قرا هرو زائرد يف رعبرة التا زرا مرن نيرلنه علرى املا روف علزره، أردن انصرو  الفت،رة يف  

ذاعه ع زا، وعدم اهتدائهم للتدارل  لتو ة والتزكر أع اس ولو كان  بقت للرتا رهل اورزررهل لكران  رر التا زرا مرن 
 اناهلم هو ه ر عو تهم وعزكرهمس 

بوال هم يزكرونت مبتدأ   سم أس،د إلزه أار وا يرر: وال يزكرون، قصدا مأراف  الترروى، أ  انتفرام عرزكرهم  وأه ةهلة 
  ر س 

بوإذا مررا أنبلرر  سررور  نرررر  اضررهم إ(  اررض هررر يررراكم مررن أانررد ق انصرررأوا صرررف   قلرروقم أبهنررم قرروم ال يفرهررونت  
  أيكرم زافعره هرزخ إيرابتس والرراهر أن املرصروف ع رق قلرة بنررر ع ق على قلة بوإذا ما أنبل  سور  أه،هم مرن يررو 

 اضرهم إ(  اررضت علرى قلررة بأهرر،هم مرن يرررو  أيكررم زافعره هررزا إيرابتس وإمنررا أعزرردي قلرة الشرررط لباررد مرا  رري اجلهلررة 
عه هزخ إيابت و ل،سربة املا وأة وقلة اجلبام، أو ل نيار  إ( ا تالف الوق   ل،سبة لل،بو  الز  يرولون ع،دخ بأيكم زاف

 للسور  ال  ع،د نبوهلا ي،رر  اضهم إ(  اض، أو ال تالف السورعي أبن املراف ه،ا سور  أزها نيهلم  ا  قمس 
 ومواا ز ف  بمات  اد بإذات يف اةيتي متحد ال اف مرتضزهس  
ل،رريب صررلى   علزرره وسررلم ين نرررر ونرررر  اضررهم إ(  اررض ع،ررد نرربو  السررور  يررد  علررى أهنررم كررانوا انز،تررز يف جملررس ا 

 اضهم إ(  اض عالر   ه أفا  الررأزة، وههل بإذاتس أتاي أن يكون نرر  اضهم إ(  اض اناصال وق  نبو  السور س 
ويررد  لررزلك أيضررا قولرره بق انصرررأوات أ  عررن ذلررك االررسس ويررد  أيضررا علررى أن السررور  مشررتهلة علررى كشررق أسرررارهم 

م إ(  اض هو نرر عا ا واستفهامس وقد قا  عاا( يف اةية السا رة  حيرزر امل،راأرون أن وأض  مكرهم ين نرر  اضه
ع،ب  علزهم سرور  ع،برتهم مبرا يف قلروقم قرر اسرتهبئوا إن   رررج مرا  رزرون  س ويرد  أيضرا علرى أهنرم كرامتون عا ربهم مرن 
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فون الكررالمس أررال،رر ه،ررا نرررر فا  علررى مررا يف  هررور أانررواهلم  شررزة االعرررتاف مبررا نسررا إلررزهم ولررزلك ااترربوا  لت،ررا ر 
 ضهري ال،ا ر من التا ا واالستفهامس 

وقلرة بهررر يررراكم مرن أانرردت  زرران جلهلررة بنررر  اضررهم إ(  اررضت ين ال،رررر عفرا وا  رره أزهررا هررو سرر  زرر،هم  ألهررا كرران  
إلاز انزف  ديظ فل  علزه الرري،ةس ال،رر نرر عفاهم ص   زان قلته مبا يد  على االستفهام التا زيب، أفهل هزا ال،رم 

والتردير: وإذا ما أنبل  سور  أزها أضرزحة أمررهم نررر  اضرهم إ(  ارض خائ،رة ايعري مسرتفههي متا بري مرن اصرالع 
ال،يب صلى   علزه وسلم على أسرارهم، أ  هرر يرراكم مرن أانرد إذا  لرومت وف ررمت أمروركم، يهنرم  كفررهم ال ياترردون أن 

 نبزه علزه الصال  والسالم على ف زلة أمرهمس   أصلظ 
وز ف  قلررة بق انصرررأوات مأرراف  أهنررم ا يكتسرربوا مررن نرربو  السررور  الرر  أصلارر  املررقم،ي علررى أسرررارهم عرررب  وال قررر  مررن  

عكرن  اميان،  ر كان قصارى أمرهم التا ا والشك يف أن يكون قرد اصلرظ علرزهم مرن يبروح أبسررارهم ق انصررأوا كرلن ا
 عرب س وهزا من قلة الفنت ال   ر قم ق ال يتو ون وال هم يزكرونس 

    
 

 1927صفحة : 
 
وقلة بصرف   قلوقمت مستلنفة استت،اأزا  زانزا، ين ما أأافخ قوله بق انصرأوات من عدم انتفاعهم مبا يف علرك السرور    

 علزرره وسررلم يتررري سررقا  مررن يسررل  عررن سرربا عرردم انتفرراعهم مررن ام بررار  ملغزبرراي الرردا  علررى صررد  الرسررو  صررلى  
 زلك واهتدائهم، أز اا أبن   صرف قلوقم عن الفهم أبمر عكوي  أحرموا االنتفاع أب لغ واعظس وكان ذلك عرا  هلم 

  سبا أهنم بقوم ال يفرهونت، أ  ال يفههون الدالئر، مباىن ال يت لبون اهلدى  لتد ر أزفههواس 
قاعة من املفسرين قوله بصرف   قلوقمت فعام علزهم، وال فاعرهل إلزره ين فعرام   علرى رلوقاعره عكروين كهرا واار  

عردم، وينه أي خ عسبزبه  روله بأبهنم قروم ال يفرهرونت، وقرد أعررض املفسررون عرن عفسرري هرزخ اةيرة عفسرريا يبري اسرتفاف  
 ل،ا ر إكراها هلا على املاىن املراف وعرديراي ال ي،تلذ هلا الفقافس ماانزها من نرم الكالم ألعوا  كالم كاله ا

بلرد اامكم رسو  من أنفسكم عبيب علزره مرا ع،رتم انرريو علرزكم  ملرقم،ي رموف رانرزم، أردن عولروا أررر انسريب   ال  
وأهررر الكترراا  إلرره إال هررو علزرره عوكلرر  وهررو را الارررد الارررزمت كانرر  هررزخ السررور  سررور  نيررد  وغلرررة علررى املشررركي

وامل،رراأري مررن أهررر املدي،ررة ومررن ايعررراا، وأمرررا للهررقم،ي  جلهرراف، وإحنررام علررى املرصرررين يف نيررلنهس وختلررر ذلررك ع،ويرره 
  ملتصفي  ضد ذلك من املقم،ي الزين هااروا والزين نصروا واعباوا الرسو  يف ساعة الاسر س 

باتة  هد صلى   علزه وسلم والت،ويره  صرفاعه اجلامارة للكهرا س ومرن أ امي  امتة هزخ السور   يتي  تزكريهم  مل،ة   
أ صرها انرصرره علررى هررداهم، ورغبتره يف إيرراهنم وف رروهلم يف ااماررة امسرالم لزكررون رؤوأررا رانزهررا قرم لزالهرروا أن مررا لرزرره 

مراهر الر ة ال  االها املارضون عن امسالم من امغال  علزهم  لرو  والفار ما هو إال استصالح واهلمس وهزا من 
  عاا( مرارنة لباتة رسوله صلى   علزه وسلم  روله بوما أرسل،ال إال ر ة للارامليت، حبزرث ارام يف هراعي اةيتري مبرا 
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نيلنه أن يبير اورج من قلوا الفر  ال  نبل  أزهم   ي الشد  وعوملوا  لغلررة عارزبرا للشرد   لرأر  وللغلررة  لر رة، 
 زلك عاف  الرر نس أرد انفت  قاعي اةيتي  ا انرري  اميان والتو ة لزد لها من وأره   إلزهاس وك
 أاجلهلة مستلنفة استت،اأا ا تدائزاس ويف وقوعها   ر السور  ما يكسبها ماىن التزيزر وا الصةس  
 و  ل سالمس أا  اا  روله باامكمت وما عباه من ا  اا مواه إ( قزظ ايمة املدع 
واملرصوف    اا  فئ ذ   دمهم املارضرون مرن املشرركي وامل،راأري مرن الاررا  رري،رة قولره عررا ا  راا ب ملرقم،ي  

 رموف رانزمت وسز هلم أن املرصوف الاراس 
زخ اجلهلة ي زرة واأتتاانها حبريف التلكزد و ا الالم وبقدت مظ كون مضهوهنا مما ال يت ر  إلزه امنكار لرصد االهتهام ق 

الغرض الز  سزر  ياله وهو الز  س،زكرخ، وين أزها عضره،ته مرا ي،كررخ امل،راأرون وهرو كونره رسروال مرن  ، وين يف 
هزا التلكزد ما لار املخاصبي  ه م،بلي م،بلة امل،كرين ازتره مرن انزرث إهنرم ا ي،فاروا أنفسرهم قرزا اارهلم، وين يف هرزا 

لزهم مرافا  ه اميام إ( اقرتاا الرانزر، ينه ملا أعزد ام بار مب زته وهو اناصر م،ز أعوام صويلة كران التلكزد عس زال ع
ذلك ك،اية عن اقرتاا انتهائه، وهو عس زر م،ه على املقم،ي، وإيرداع لله،راأري ومرن  ررهل مرن املشرركيس علرى أن   ي 

التلكزد كروله عاا( بأيهر الكتاا قد اامكم رسول،ا يبي أ رى  وصا قا أهر الكتاا وحنوهم ألكدي أبقر من هزا 
لكم كتريا مما ك،تم ختفون من الكتاا ويافوا عن كتري قد اامكم من   نرور وكتراا مبري وكرولره عارا(   أيهرا ال،را  قرد 

 أهم من إزالة امنكارس  اامكم  رهان من ر كم وأنبل،ا إلزكم نورا مبز،ات أها زيدي اجلهلة يف هزخ السور  مقكد  إال لغرض
وااهلم: مستاهر جمازا يف ا  اا  لدعو  إ( الدينس نيبه عواهه إلزهم    اا الز  ا يكونوا يرتقبونه مب رهلم الواأرد  

 إ( ال،ا  من مكان   رس وهو استاها  نيائظ يف الرر نس 
    
 

 1928صفحة : 
 
ضهري أزد  على قبزلة مااف الضهري، أ  هو مادوف من ذو  واينفس: قظ نفس، وههل الزايس ويضاف ال،فس إ( ال  

نسبهم ولزس عدافخ أزهم حبلق أو والم أو إلصا س يرا : هو قريشهل من أنفسهم، ويرا : الرريشهل موالهم أو انلزفهم، 
ومرن أهاىن بمن أنفسكمت من صهزم نسبكم، أتاي أن ا  اا للارا ين ال،از   زر،هم الررر ن يومترز ال ياردون الاررا 

انالفهم وعوالهم متر سلهان الفارسهل و ال  اوبشرهل، وأزره امت،ران علرى الاررا وع،بزره علرى أضرزلتهم، وأزره أيضرا عارريض 
 تحريضرهم علرى اعباعره وعررل م،اواعرره وأن اياردر قرم االأتخرار  رره وااللتفراف انولره كهرا قررا  عارا( يف ذكرر الررر ن بوإنرره 

 نس لزكر لك ولرومكت أ  يبرهل م،ه لكم ذكر انس
والابيرب: الغالرراس والارب : الغلبررةس يررا  عرربخ إذا غلبرهس وم،رره بوعربين يف ا  رراات، أردذا عررد   الرهل ف  علررى مارىن الترررر  

 والشد  على ال،فسس قا   شر  ن عوانة يف ذكر قتله ايسد ومصارعته إ خ:          
 ا وبمات مصدريةس أرل  له ياب علهل أنرهل                      قتل  م،اسيب الدا وقهر   
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وبع،ررتمت: عابررتمس والا،رر : التاررا، أ  نيررا  علزرره انرربنكم ونيررراؤكمس وهررزا كرولرره بلالررك   ررظ نفسررك أن ال يكونرروا  
مقم،يت وذكر هزا يف صفة الرسو  علزه السالم يفزد أن هزا  ل  له أزكون أثر  هورخ الرأ   يمة واوزر مما يلرهل قم 

ومن  بر ذلك نيفاعته لل،ا  كلهم يف املوقق لتا زر اوسااس ق إن ذلك يومهل إ( أن  إ( الازاا يف الدنزا واة ر س
نيرعه اام م،اسبا  لره أانتفى ع،ه اورج والاسر قا  عاا( بيريد    كم الزسر وال يريرد  كرم الاسررت وقرا  بومرا اارر 

 علزكم يف الدين من انرجتس 
صرردر الصررري  إ( امعزرران  لفاررر مررظ بمررات املصرردرية السررا كة للهصرردر والارردو  عررن امعزرران  لفررظ الا،رر  الررز  هررو امل 

نكتةس وههل إأاف  أنه قد عب علزره ع،رتهم اواصرر يف الربمن الرز  مضرى، وذلرك مبرا لرروخ مرن قترر قرومهم، ومرن ايسرر يف 
ال إ( ع،ر  وقررظ ةن الغربواي، ومرن قرروارع الوعزرد والتهديرد يف الرررر نس ألرو أه  ملصردر ا يكررن مشرريا إ( ع،ر  مارري و 

املصردر ال زمرران لره  ررر كران  ررتهال أن ياررب علزره أبن ل،رربهم إ خ، ولكرن جمررهلم املصرردر م،سربكا مررن الفارر املاضررهل لالرره 
مصدرا مرزدا  وصو  يف املاضهل، أال عرى أنك عردرخ هكزا: عبيب علزره ع،رتكم اواصرر يف مرا مضرى لتكرون هرزخ اةيرة 

لشررد  إمنررا هررو الستصررالح انرراهلم لالهررم كفضررون  ارردها مررن غلرروائهم ويرعرروون عررن غررزهم ع،بزهررا علررى أن مررا لررروخ مررن ا
 ويشارون  صالح أمرهمس 

واور : نيد  الرغبة يف الشهلم واجلشظ إلزهس وملا عاردى إ( ضرهري املخراصبي الردا  علرى الرزواي ولزسر  الرزواي هرهل  
 در: على إيانكم أو هديكمس متال  اور  ه،ا عاي عردير مضاف أهم من مرام التشريظ، أزر

 والرؤوف: الشديد الرأأةس والرانزم: الشديد الر ة، يهنها صزغتا مبالغة، و ا يت،ازعان اارور املتال  قها وهوب ملقم،يتس  
والرأأة: رقرة ع،شرل ع،رد انردوث ضرر  ملررموف  رهس يررا : رؤوف رانرزمس والر رة: رقرة عرتضرهل امانسران للهرانروم،  ز،ههرا  

م و صو  م ل ، ولزلك قرظ  ز،ههرا ه،را ولوازمههرا رتلفرةس وعرردم  الرأأرة ع،رد قولره عارا( بومرا كران   لزضرزظ عهو 
 إيانكم إن    ل،ا  لرموف رانزمت يف سور  البرر س والر ة يف سور  الفا ةس 

 ملقم،ي يف عواه صف  رأأته ور ته قمس  وعردمي املتال  على عاملزه املت،ازعز،ه يف قوله ب ملقم،ي رموف رانزمت لالهتهام 
وأما ر ته الاامة التا تة  روله عاا( بوما أرسل،ال إال ر ة للاامليت أههل ر ة مشو ة  شد  على غري املقم،ي أهو  ل،سبة 

 لغري املقم،ي رائق وراانم، وال يرا : قم رؤوف رانزمس 
ا  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم صرراانا هررزخ الصررفاي إلررزهم أرردن صررفاعه والفررام يف قولرره بأرردن عولرروات للتفريررظ علررى إرسرر 

املرزكور  عرتضرهل مررن كرر ذ  عرررر سرلزم مررن الاررا اميرران  ره واعباعره ينرره مرن أنفسررهم و را  ررريهم رؤوف رانرزم مبررن 
اأزهس وقد ف  الشرط على يتباه م،هم، أتفرع علزه أهنم  روقون  ميان  ه أدن  م،وا أزال وان ا يقم،وا أدن   انسزبه وك

 مرا له ين بأدن عولوات يد  على عردير ضدخ وهو إن أذع،وا  ميانس 
و اد التفريظ التف  الكالم من   اا الارا إ(   اا ال،يب صلى   علزه وسلم مبا كان مرتضى الرراهر أن كراصبوا  

سريب  تس والترردير: أردن عرولزتم ع،ره أحسربه   وقرر هم  ه اعتهرافا علرى قري،رة انررف التفريرظ أرزرر لره بأردن عولروا أررر ان
 انسيب  س 
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 1929صفحة : 

 
 أ هلم قزا ال،رم البديظ املاز مظ ما أزه من  راعة اميام إ( عدم ههلهم   اا   على عردير انالة عولزهمس   
 والتوي: امعراض وايف ر: وهو مستاار ه،ا للهكا ر  والا،افس   
وسا: الكايف، أ  كاأزك نير إعراضهم يهنم إن أعرضوا  اد هزا أرد أعرضوا عن انسرد وان،ر س وعلرك انالرة مر،رة وا 

 الساهل يف الكزد وايذىس 
وماررىن ايمررر أبن يرررو  بانسرريب  ت أن يرررو  ذلررك قرروال بنيررتا عررن عرررد الرلررا علزرره، أ  أرراعلم أن انسرربك   وقررر  

ويرسرخه يف نفرس الارراا  ره، وين يف هرزا الررو  إ الغررا للهارضري ع،ره أبن   كاأزرره  انسريب  ، ين الررو  يقكرد املالرروم
 إ همس 

 والتوكر: التفويضس وهو مبالغة يف وكرس  
وهزخ اةية عفزد الت،ويه قزخ الكلهة املباركة ينه أمر أبن يرو  هزخ الكلهة  از،ها وا يقمر مب رف التوكر كها أمر يف قولره  

   إنك على او  املبيتس  بأتوكر على
 وال أ رب أبن   انسبه جمرف إ بار كها يف قوله بأدن انسبك  تس  
 وقلة بال اله إال هوت مستلنفة للت،ام، أو يف موضظ اوا  وههل ث،ام  لواندانزةس  
ررزم ثبر  أنره قردير، ينره وع ف  علزها قلة بوهو را الارد الارزمت للت،ام  اررزم الرردر  ين مرن كران ر  للاررد الا 

 قد انيتهر أن الارد أعرم املخلوقاي، ولزلك وصق  لارزم، أالارزم يف هزخ اةية صفة للارد، أهو جمرورس 
ويف هرراعي اةيترري إنيرراار  ميررداع وايعررزار لل،ررا ، وع،بزرره إ( املبررافر   غت،ررام وارروف الرسررو  صررلى   علزرره وسررلم  رري  

ن  ه وهم يشاهدونه ويرتبسون من أنوار هديه، ين االهتدام مبشاهدعه والتلررهل م،ره أرارى وصرو   أ هرهم لزتشرأوا  ميا
 كها  اميان واالنتفاع  رلزر من البمان لتحصزر واأر ا ري الز  ال حيصر متله يف أضااف ذلك البمانس 

روله بلرد اامكمت يقذن أبن هزا ااهلم الز  وأزهها أيضا إيام إ( اقرتاا أار ال،يب صلى   علزه وسلم ين التزكري   
مضى علزه زمن صوير يونيك أن ي،رضهل، ين كر وارف قفوال، ولكر صرالظ أأروالس وقرد رو  عرن أيب  رن كارا وقتراف  أن 
هاعي اةيتي  ا أاندث الرر ن عهدا  ا عب وار، أ    ر ما نب  من الرر نس وقزر: إن   ر الرر ن نبوال  ية الكاللة 

امتة سور  ال،سامس وقزر   رخ نبوال قوله بواعروا يوما عراارون أزره إ(   ق عروىف كرر نفرس مرا كسرب  وهرم ال يرلهرونت  
 من سور  البرر س 

يف صحز  البخار  من صري  نيازا عن البهر  عن ا ن السبا  عن زيرد  رن ب ر  يف انرديث قرظ الررر ن يف زمرن أيب  
وادي من سور  التو ة  يتي مظ  بية اينصار  ا أاد ا مظ أاند غريخ بلررد ارامكم  كر رضهل   ع،ه قا  زيد  ان  

رسو  من أنفسكم عبيب علزه ما ع،تم انريو علزكمت إ(   ر اس ومن صري  إ راهزم ا ن ساد عرن البهرر  مرظ أيب  بيرة 
لرد ا وهرو يالرم أن يف   رر سرور  اينصار س وماىن ذلك أنه حبث عن هاعي اةيتي يف ما هو مكتوا من الررر ن ألرم 
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التو ة  يتي  امتتي أو هو حيفرهها  أدن زيدا اعترىن يف قرظ الررر ن حبفرره و تتبرظ مرا هرو مكتروا نيمرالم ال،ريب صرلى   
علزه وسلم و رررام  انفرا  الررر ن غرريخ  أوارد  بيرة أو أ   بيرة حيفرههراس ألهرا أمال را  بيرة أو أ رو  بيرة علزره عرزكر 

د لفرهها وعزكر ا من مساهها من الصحا ة اني قرأو ا، كزق وقد قا  أيب  ن كارا: إهنهرا   رر مرا أنرب ، ألفرههرا زي
 ب    مقاع، وعواعر ا اناصر إذ ا يشك أزهها أاند ولزس إثبا ها قاصرا على إ بار  بية أو أيب  بيةس 

  سم   الر ن الرانزم  
 سور  يونس  
ق ويف كتا التفسري والس،ة سور  يونس يهنا انفرفي  زكر  صوصزة لرروم يرونس، أهنرم  م،روا  ارد أن مسز  يف املصاان 

عوعدهم رسوهلم  ،بو  الازاا أافا   ع،هم ملا  م،واس وذلك يف قوله عاا( بألوال كان  قرية  م،  أ،فاها إياهنا إال قوم 
نزا ومتا،رراهم إ( انرريتس وعلررك ا صوصررزة كرامررة لزررونس علزرره يررونس ملررا  م،رروا كشررف،ا عرر،هم عررزاا ا ررب  يف اوزررا  الررد

السررالم ولررزس أزهررا ذكررر لزررونس غررري ذلرركس وقررد ذكررر يررونس يف سررور  الصرراأاي أبوسررظ ممررا يف هررزخ السررور  ولكررن وارره 
 التسهزة ال يوابهاس 

   
 

 1930صفحة : 
 
فتتحرة ابألررتس ولرزلك أضرزف  كرر واانرد  م،هرا واي هر ع،د  أهنا أضزف  إ( يونس متززبا هلا عن أ وا را اير رظ امل  

إ( نرريب أو قرروم نرريب عوضررا عررن أن يرررا :  لررر ايو( وألررر التانزررةس وهكررزا أرردن انيررتهار السررور أبمسائهررا أو  مررا يشررزظ  رري 
املسلهي أبو( الكلهاي ال  عرظ أزها و اصة إذا كان  أوا ها انروأرا مر ارة أكرانوا يردعون علرك السرور    انرم و   

 لر وحنو ذلكس أ
وهرهل مكزرة يف قرو  اجلههرورس وهرو املررو  عرن ا رن عبرا  يف ايصر  ع،رهس ويف امعرران عرن ع رام ع،ره أهنرا مدنزررةس ويف   

الررصيب عن ا ن عبا  أن ثالث   ي م،ها مدنزة وههل قوله عاا( بأدن ك،ر  يف نيرك ممرا أنبل،را إلزرك إ( قولره انر  يرروا 
ال،زسرا ور س ويف ا رن ع زرة عرن مراعرر إال  يتري مردنزتي  را بأردن ك،ر  يف نيرك إ(  الازاا ايلزمت وابم  زلك الرههل

قولررره مرررن ا اسررررينتس وأزررره عرررن الكلررريب أن  يرررة واانرررد  نبلررر   ملدي،رررة وهرررهل قولررره عارررا( بومررر،هم مرررن يرررقمن  ررره إ( أعلرررم 
  ملفسدينت نبل  يف نيلن الزهوفس 

 ية من أوهلا مبكة ونب   قزها  ملدي،ةس وا ي،سبه إ( مايس وأانسا أن وقا  ا ن ع زة: قال  أرقة: نب  حنو من أر اي  
هزخ ايقوا  بنيتة عن  ن أن ما يف الرر ن من جمافلة مظ أهر الكتاا ا ي،ب  إال  ملدي،ة، أردن كران كرزلك أررن هرقالم 

 ر تهلس وسزله الت،بزه علزهس 
 ئة وعشر يف عد أهر الشامس وعدف  يها مائة وعسظ   ي يف عد أكتر ايمصار، وما 
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وههل السور  اوافية وا هسون يف عرعزا نبو  السورس نبل   اد سور     إسرائزر وقبر سور  هوفس وأانسا أهنرا نبلر   
سرر،ة إانرردى عشررر   اررد الباتررة ملررا سررزله ع،ررد قولرره عاررا( بوإذا أذق،ررا ال،ررا  ر ررة مررن  اررد ضرررام مسررتهم إذا هلررم مكررر يف 

   ع،اتس 
  
 غراض هزخ السور  من أ 
ا ترردئ  مبرصررد إثبرراي رسررالة  هررد صررلى   علزرره وسررلم  داللررة ع ررب املشررركي عررن ماارضررة الرررر ن، فاللررة نبرره علزهررا  

أبسلوا عاريضهل فقز     على الك،اية  ته زة اوروف املر اة يف أو  السور  كها عردم يف مفترت  سرور  البررر ، ولرزلك 
 بعلك   ي الكتاا اوكزمت إنيار  إ( أن إع ازخ هلم هو الدلزر على أنره مرن ع،رد  س أعبا  علك اوروف  روله عاا(

 وقد اام التصري  مبا ك  ع،ه ه،ا يف قوله بقر ألعوا  سور  متلهتس 
 وأعبظ نيثباي رسالة  هد صلى   علزه وسلم وإ  ا  إانالة املشركي أن يرسر   رسوال  شراس  
إثباي انفراف   عاا(  مهلزة  داللة أنره  رال  الاراا ومرد رخ، ألأضرى ذلرك إ( إ  را  أن يكرون ا  وانترر من ذلك إ( 

 نيركام يف إهلزته، وإ( إ  ا  مااذير املشركي أبن أص،امهم نيفاام ع،د  س 
 وأعبظ ذلك نيثباي اوشر واجلبامس أزلك إ  ا  أصو  الشرلس  
لوقاي، و زان انكهة اجلبام، وصفة اجلربام، ومرا يف فالئرر املخلوقراي مرن انكرم وم،راأظ وختلر ذلك  زكر فالئر من املخ 

 لل،ا س 
ووعزد م،كر  الباث املارضي عن   ي  ، و ضد أولتك وعد الزين  م،واس أكان مارم هزخ السور  يدور انو   ور  

 عررير هزخ ايصو س 
 ن فون عا زر الازاا هو انكهة م،هس أهن ذلك الت،بزه على أن إمها    عاا( الكاأري 
 ومن ذلك التزكري مبا انر أبهر الررون املاضزة ملا أنيركوا وكز وا الرسرس  
 واالعتبار مبا  ل    لل،ا  من مواها الردر  على السري يف الرب والبحر، وما يف أانوا  السري يف البحر من امل افس  
 اة ر  ههل فار السالمس وضرا املتر للدنزا وق تها وزواهلا، وأن  
 وا تالف أانوا  املقم،ي والكاأرين يف اال ر ، وعربؤ امهلة الباصلة من عبد اس  
 وإ  ا  إهلزة غري   عاا(،  دلزر أهنا ال عغ  عن ال،ا  نيزتا يف الدنزا وال يف اة ر س  
 ى واضحةس وإثباي أن الرر ن م،ب  من  ، وأن الدالئر على   الن أن يكون مفرت  
 و د  املشركي أبن أيعوا  سور  متله، ولكن الضاللة أعه  أ صار املااندينس  
وإنرزار املشررركي  اواقرا مررا انرر  يمررم الر  كررز    لرسررر، وأهنرم إن انررر قرم الاررزاا ال ير،فاهم إيرراهنم، وأن ذلررك ا  

 يلح  قوم يونس ملصافأة مبافر م  ميان قبر انلو  الازااس 
 خ املشركي على ما انرموخ مما أانر   من الرز س وعو ز 
 وإثباي عهوم الالم ا عاا(س  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وعبشري أولزام   يف اوزا  الدنزا ويف اة ر س  
 وعسلزة الرسو  عها يروله الكاأرونس  
 وأنه لو نيام ةمن من يف ايرض كلهمس  
 ق موسى وهارونس  ق ختلو إ( االعتبار  لرسر السا ري نوح ورسر من  ادخ 
   
 

 1931صفحة : 
 
 ق استشهد على صد  رسالة  هد صلى   علزه وسلم  شهاف  أهر الكتااس   
و ته  السور   تلري الرسو  علزه الصال  والسالم مما يازر  ه يهرر الشرك يف فيرن امسرالم، وأن اهتردام مرن اهتردى  

 و ي ماانديهس ل،فسه وضال  من ضر علزها، وأن   سزحكم  ز،ه 
بألرت  عردم الرو  يف اوروف الواقاة يف أواع   اض السور يف أو  سور  البرر  أههل مب،بلة ايعرداف املسرروف ، ال  رر هلرا  

من االعراا، وال ي،   قا إال على انا  السك ، وانا  السك  ياامر مااملة الوقق، ألزلك ال يد اسم ما يف اةية، 
هررب  يف   ررخ ينره  لسررك   رزف إهلهرب  كهررا  رزف يف الوقرق لترررر السركوي علرى اهلهررب  يف وإن كران هرو يف اللغرة ق

الوقق والسك ، أبزلك عصري الكلهة على انرأي أال متدس ولزلك أقظ الررام على عدم مد اورروف: راس هراس  س صراس 
 اناس ال  يف أوائر السور وإن كان  علك ايمسام ممدوف  يف استاها  اللغةس 

بعلك   ي الكترا اوكرزمت اسرم امنيرار  لروز أن يكرون مررافا  ره قزرظ    الررر ن الر  نبلر  قبرر هرزخ السرور   عتبرار  
انضور علك اة ي يف أذهان ال،ا  من املقم،ي وغرريهم، أكلهنرا م،ررور  مشراهد ، أصرح  امنيرار  إلزهرا إذ هرهل متلرو  

ين ا ررروض يف نيرررلهنا هرررو انرررديث ال،رررا  يف نررروافيهم وأمسرررارهم  فو رررة أهرررن نيرررام أن يسرررهاها ويترررد رها أمك،ررره ذلرررك و 
 ونيغلهم واداهلم، أكان  حبزث عتبافر إ( ايذهان ع،د وروف امنيار  إلزهاس 

واسرم امنيررار  يفسررر املرصرروف م،رره  ررربخ وهررو ب  ي الكترراا اوكرزمت كهررا أسرررخ يف قولرره عاررا( بأهررزا يرروم الباررث وقولرره  
 ز،كتس قا  يف الكشاف: عصور أراقا  ز،هها سزرظ قريبا ألنيار إلزه قزاس عاا( قا  هزا أرا   ز  و 

وقررد عررردم نيررهلم مررن هررزا املاررىن ع،ررد قولرره عاررا( بذلررك هرردى   يهررد   رره مررن يشررام مررن عبررافخت يف سررور  ايناررامس  
صد  من اامهم  رهس وإمرا  أاملرصوف من امنيار  إما اوث على ال،رر يف   ي الرر ن لزتبي هلم أنه من ع،د   ويالهوا

إق،رراعهم مررن اة ي الدالررة علررى صررد  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم   ي الكترراا اوكررزم أرردهنم يسررللون ال،رريب  يررة علررى 
صدقه، كها ف  علزه قوله يف هزخ السور  بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قا  الزين ال يراون لررامب ائر   ررر ن غرري هرزا 

بعلك   ي الكتاا اوكزمت، أ  ما هو  ية وااند   ر   ي كتري ، أدن امع از اناصرر  كرر سرور   أو  دلهت أرزر هلم
 م،هس 
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وينرره انيررتهر علررى اورررائ  السررامزة واهلرردى إ( اورر  واوكهررة  أراررر أمررهل ي،شررل يف أمررة ااهلررة لررهلم مبتررر هررزا اهلرردى  
عاررا( بومررا ك،رر  عتلررو مررن قبلرره مررن كترراا وال خت رره واوكهررة ال يكررون إال مرروانى إلزرره  رروانهل إهلررهل، كهررا ف  علزرره قولرره 

  زهز،ك إذا الراتا املب لونتس 
وعلزه أاسم امنيار  مبتدأ وب  يت  ربخس وإضاأة ب  يت إ( بالكتاات إضاأة نيربزهة  لبزانزرة وإن كران الكتراا مب،بلرة  

 الررف لآل ي   تالف االعتبار، وهو ماىن امضاأة البزانزة ع،د التحرز س 
ولرروز أن جتاررر امنيررار  ابعلرركت إ( انررروف بألرررت ين املختررار يف اوررروف املر اررة يف أررواع  السررور أن املرصرروف مررن  

عادافها التحد   الع از، أههل مب،بلة الته هل للهتالمس أزصر  أن لارر بألررت يف  رر ا تردام ويكرون اسرم امنيرار   رربا 
أ  مرن ا،سرها انرروف الكتراا اوكرزم، أ  قزرظ عراكزبره مرن ار،س  ع،هس واملاىن علرك اورروف   ي الكتراا اوكرزم،

 علك اوروفس 
واملرصررروف عسررر زر ع ررربهم عرررن ماارضرررته أبن   ي الكتررراا اوكرررزم كلهرررا مرررن اررر،س انرررروف كالمهرررم أهرررا لكرررم ال  

ا تصاصره قرزا عست زاون ماارضتها مبتلها إن ك،تم عكز ون أبن الكتاا م،ب  من ع،رد  ، ألروال أنره مرن ع،رد   لكران 
 ال،رم املا ب فون كالمهم  اال إذ هو مركا من انروف كالمهمس 

 والكتاا: الرر نس أالتاريق أزه للاهدس ولوز اار التاريق فاال على ماىن الكها  يف اجل،س، كها عرو : أن  الرارس  
تر قوله بومهزه،را علزرهت، وقولره واوكزم: وصق إما مباىن أاعر، أ  اواكم على الكتا  تهززب صحزحها من  رأها، م 

 بوأنب  ماهم الكتاا  و  لزحكم  ي ال،ا  أزها ا تلفوا أزهتس 
 وإما مباىن مفار  فت  الاي، أ   كم، متر عتزد، مباىن مادس  
وصق وإما مباىن ذ  اوكهة النيتهاله على اوكهة واو  واورائ  الاالزة، إذ اوكهة ههل إصا ة او   لرو  والاهر أ 

  وصق ذ  اوكهة من ال،ا  على سبزر التوسظ ال،انين عن البلزغ كرو  ايعشى:          
 وغريبة هه امللول انكزهة                      قد قلتها لزرا  من ذا قدهلا    
 

 1932صفحة : 
 
بيررس~ والرررر ن  وإمررا أن يكررون وصررق  وصررق م،بلرره املررتكلم  رره، كهررا مشررى علزرره صرراانا الكشرراف ع،ررد قولرره عاررا(  

 اوكزم إنك ملن املرسليتس 
وا تزار وصق باوكزمت من  ي أوصاف الكها  التا تة للرر ن ين هلزا الوصق مبيد ا تصا  مبرام إ هار امع از   

من اهة املاىن  اد إ هار امع از مرن اهرة اللفرظ  رولره بألرر علرك   ي الكتراا اوكرزمت، وملرا انيرتهل  علزره السرور  
 اهي التوانزد وإ  ا  الشرلس من  ر 

وإ( هزا املاىن يشري قوله  ارد هرزا بقرر لرو نيرام   مرا علوعره علرزكم وال أفراكرم  ره أررد لبتر  أرزكم عهررا مرن قبلره أأرال  
 عارلونتس 
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بأكرران لل،ررا  ع بررا أن أوانز،ررا إ( راررر مرر،هم أن أنررزر ال،ررا  و شررر الررزين أم،رروا أن هلررم قرردم صررد  ع،ررد رقررمت اجلهلررة  
تلنفة استت،اأا  زانزا ين قلة بعلك   ي الكتاا اوكزمت مبرا أزهرا مرن إقرام الرداعهل إ( التوقرق علرى   ي الكتراا مس

اوكزم عتري سقاال عن ذلك الداعهل أ امي هزخ اجلهلة عبي أن واه ذلك هو استبااف ال،ا  الوانهل إ( رار من ال،را  
ي  زان الداعهل و ي إنكار السبا الز  فعا إلزه وجتهزر املتسببي أزره، استبااف إانالةس واامي على هزا ال،رم اجلامظ  

ولك أن جتاله استت،اأا ا تدائزا، ينه مبردأ الغررض الرز  ارامي لره السرور ، وهرو االسرتدال  علرى صرد  الرسرو  وإثبراي 
 الباثس 

 أاهلهب  لالستفهام املستاهر يف االنكار، أ  كزق يتا بون من ذلك عا ا إانالةس  
وأائد  إف ا  االستفهام امنكار  على بكانت فون أن يرا : أع ا ال،را ، هرهل الداللرة علرى التا زرا مرن عا ربهم  

 املراف  ه إانالة الوانهل إ(  شرس 
واملاىن: أاندث وعررر أزهم التا ا من وانز،را، ين أارر الكرون يشرار  السرتررار والرتهكن أردذا عررب  ره أنيرار أبن هرزا  

 غري متوقظ انصولهس 
وبلل،ا ت متال  ب كانت لب ف  الداللة على استررار هزا التا ا أزهم، ين أصر الالم أن عفزرد امللرك، ويسرتاار ذلرك  

 للتهكن، أ  لتهكن الكون ع با من نفوسهمس 
 وبع بات  رب بكانت مردم على امسها لالهتهام  ه ينه  ر امنكارس  
اررر فون املصرردر الصررري  وهررو وانز،ررا لزتوسررر إ( مررا يفزرردخ الفاررر مررن وبأن أوانز،ررات اسررم كرران، واررهلم أزرره ابأنت والف 

 الت دف وصزغة املضهل من االستررار  رزرا لوقوع الوانهل املتا ا م،ه وجتدفخ وذلك ما يبيدهم كهداس 
والا ا: مصدر ع را، إذا عرد الشرهلم  ارارا عرن املرللوف بف اوصرو س وملرا كران التا را مبردأ للتكرزيا وهرم قرد   

لوانهل إلزه وا يرتصروا على كونه ع زبا اام امنكار علزهم نينكرار عا ربهم مرن امحيرام إ( رارر مرن البشرر ين كز وا  
 إنكار التا ا من ذلك يقو  إ( إنكار التكزيا  يو( ويرلظ التكزيا من عروقهس 

ألد وأب ع وز وهزا  الهل نيرزخا إن ولوز أن يكون الا ا ك،اية عن إانالة الوقوع، كها يف قوله عاا( بقال    ويل  أ 
هزا لشهلم ع زا قالوا أعا بي من أمر  ت يف سور  هوف وقوله بأو ع بتم أن اامكم ذكر من ر كرم علرى رارر مر،كم 
لز،زركمت يف سور  ايعرافس وكان  انكاية عا بهم نيفماج ما يفزد الرف علزهم أبن الوانهل كان إ( رار من ال،ا  وذلك 

لها كهرا قرا  عارا( بومرا أرسرل،ا مرن قبلرك إال راراال يروانى إلرزهم وقرا  ولرو اال،راخ ملكرا جلال،راخ رارال نيلن الرساالي ك
 وقا  قر لو كان يف ايرض مالئكة يشون م هت،ي ل،بل،ا علزهم من السهام ملكا رسوالتس 

زا الكالمس وهزا امصال  مترر وأصل  بال،ا ت على صائفة من البشر، واملراف املشركون من أهر مكة يهنم املرصوف من ه 
ما يف قوله بإن ال،ا  قد قاوا لكمتس وعن ا ن عبا  أنكري صائفة من الارا رسالة  هد صلى   علزه وسرلم أررالوا: 

   أعرم من أن يكون له رسو   شرا، ألنب    عاا( بأكان لل،ا  ع با أن أوانز،ا إ( رار م،هم أن أنزر ال،ا تس 
 وله بأن أنزر ال،ا ت عفسريية لفار بأوانز،ات ين الوانهل أزه ماىن الرو س وبأنت يف ق 
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وبال،ا ت التاين يام قزظ البشر الزين يكرن إنرزارهم، أهرو عهروم عرريفس ولكرون املرراف ابال،را ت بنزرا غرري املرراف  ره أو   
 ذكر  لفره الراهر فون أن يرا : أن أنزرهمس 

 مر  لتبشري للزين  م،وا  رهل بال،ا ت املتال  قم امنزار رصوصا  غري املقم،يس وملا ع ق على ايمر  منزار اي 
   
 

 1933صفحة : 
 
وانزف امل،زر  ه للتهوير، وينه يالم اناصله من مرا لتره  رولره بو شرر الرزين  م،روا أن هلرم قردم صرد ت، وأارر التبشرري   

 صد ، أحزف انرف اجلر مظ بأنت ار  على الغالاس  يتادى  لبام، أالتردير: و شر الزين  م،وا أبن هلم قدم
 والردم: اسم ملا عردم وسلق، أزكون يف ا ري والفضر ويف ضدخس قا  ذو الرمة:            
لكم قدم ال ي،ركررر الر،ررا  إلرهررا                      مرظ اوسرا الاراف  صهر  علرى البحرر وذكرر املرازر  يف املالرم عرن   

أن الردم ال يارب  ه إال عن ماىن املردم لكن يف الشرف واجلاللةس وهرو أارر مبارىن أاعرر مترر سرلق وثرررس ا ن امعرايب: 
قا  ا ن ع زة: ومن هزخ اللفرة قو  ال،يب صلى   علزه وسلم يف صفة اه،م ان  يضظ را الاب  أزها قدمه أترو  قط 

وسلم: ما عبا  اه،م عرو  هرر مرن مبيرد انر  يضرظ را  قط يشري إ( انديث أنس  ن مالك قا  نيب   صلى   علزه
الاب   ويف رواية اجلبار  أزها قدمه أترو  قرط قرط، وعبعركس ويرروى  اضرها إ(  ارضس وهرزا أانرد هويلري ملارىن  قدمره  س 

 وأصر ذلك يف املالم على صحز  مسلم للهازر  وعباخ إ( ال،ضر  ن  زرس 
ري، وإضرراأة بقرردمت إ( بصررد ت مررن إضرراأة املوصرروف إ( الصررفةس وأصررله قرردم واملررراف ابقرردم صررد ت يف اةيررة قرردم  رر 

صد ، أ  صاف  وهو وصق  ملصردر: أالرى قرو  اجلههرور يكرون وصرق بصرد ت  بقردمت وصرفا مرزرداس وعلرى قرو  
 ا ن امعرايب يكون وصفا كانيفاس 

هلم إ( بصد ت مبارىن مصرافأته للهرلمو  والصد : مواأرة الشهلم العتراف املاترد، وانيتهر يف م ا رة ا ربس ويضاف ني 
 م،ه املرضهل وأنه ال كزا  ن  مر كروله بولرد  وأب    إسرائزر مبوأ صد ت وقوله بيف مراد صد  ع،د ملزك مرتدرتس 

وقولره بأن أنررزر ال،را ت عفسررري لفاررر بأوانز،راتس وإمنررا اقتصرر علررى ذكررر هرزا املرروانى  ره ين ذلررك هررو الرز   لهررم علررى  
ذ صرافف صررأهم عرن ضرالله فير،هم ومساروا م،ره عفضرزر املرقم،ي علرزهمس وأيضرا يف ذكرر املفسرر إفمراج لبشرار  التكرزيا إ

 املقم،ي قزخ املبيةس 
بقا  الكاأرون إن هزا لسحر مبيت هزخ اجلهلة  د  انيتها  من قلة بأكان لل،ا  ع بات اخلس وواه هرزا ام ردا  أن  

فعوى الوانهل والرسالة من نفوسهم مبيد امانالرة والتكرزيا انر  صراروا إ( الررو  قوهلم هزا ي،بن عن  لوغ التا ا من 
بإن هرزا لسرحر مبرريت أوبإن هرزا لسرراانر مبريت أاسررم امنيرار  راارظ إ( مررا عضره،ته قلررة بأن أنرزر ال،ررا  و شرر الررزين 

  م،واتس 
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ملصدر، أ  أن هزا الكالم كالم السحر، وقرأخ اجلههور بلسحرت  كسر السي وسكون اوام على ان املراف  ه اواصر   
أ  أنه كالم يسحر  هس أرد كان من صر  السحر يف أوهامهم أن يررو  السراانر كالمرا غرري مفهروم لل،را  يرو هم أن أزره 

  صائو وأمسام غري ماروأة لغري السحر ، أامنيار  إ( الوانهلس 
رار من قوله بإ( رارر مر،همت وهرو ال،ريب صرلى   علزره وقرأخ ا ن كتري وعاصم و ب  والكسائهل بلساانرت أامنيار  إ(  

وسررلم وإن وصررفهم إ خ  لسررحر ي،بررن أبهنررم كررز وا  كونرره مررن ع،ررد   وا يسررت زاوا أن يرردعوخ هررز ب و صررال أهرعرروا إ( 
ورينس افعائره سررحرا، وقرد كرران مرن عرائرردهم الضرالة أن مررن صرائرر  السرحر أن يرررو  السراانر أقررواال عسرت،ب  عرررو  املسررح

 وهزا من ع بهم عن ال ان يف الرر ن مب اعن يف لفره وماانزهس 
 والسحر: ختززر ما لزس  كائن كائ،اس وقد عردم ع،د قوله عاا( بيالهون ال،ا  السحرت يف سور  البرر س  
قتران واملبي: اسرم أاعرر مرن أ ن الرز  هرو مبارىن  ن، أ   هرر، أ  سرحر واضر   راهرس وهرزا الوصرق علفزر  مر،هم و  

 ينه لزس  واض  يف ذلك  ر هو او  املبيس 
بإن ر كرم   الرز   لرر  السرهاواي وايرض يف سررتة أ م ق اسرتوى علررى الاررد يررد ر ايمرر مررا مرن نيررفزظ إال مرن  اررد  

وقرظ ه،را ين إذنه ذلكم   ر كم أاعبدوخ أأال عزكرونت اسرتت،اف ا تردائهل لالسرتدال  علرى عفررف   عارا(  مهلزرةس وإمنرا أ
أقوى نيهلم  اث املشركي على افعام أن ما اام  ه ال،يب سحر هو أنه أ  ر الشركام ا يف امهلزة ونفاها عن إهلتهم الر  
أنيركوا قا أرالوا  أاار امهلة إهلا وااندا إن هرزا لشرهلم ع راا  أرال اررم أن أعررا إنكرار إانرالتهم ذلرك نيقامرة الردلزر 

 على ثبوعهس 
   
 

 1934صفحة : 
 
وا  رراا للهشررركي، ولررزلك أكررد ا رررب حبرررف التوكزررد، وأوقررظ عربرره بأأررال عررزكرونت، أهررو التفرراي مررن الغزبررة يف قولرره   

بأكرران لل،ررا  ع بررا وقولرره قررا  الكرراأرونتس وقررد مضررى الرررو  يف نرررري صرردر هررزخ اةيررة يف سررور  ايعررراف إ( قولرره بق 
 استوى على الاردتس 

 كها ف  علزه قوله  ادخ بذلكم   ر كم أاعبدوختس وقوله ب ت  رب بإنت،   
 وقلة بيد ر ايمرت يف موضظ اوا  من اسم اجلاللة، أو  رب بن عن بر كمتس  
 والتد ري: ال،رر يف عواقا املردراي وعوائرها لرصد إيراعها اتمة أزها لرصد له  هوف  الااقبةس  
  مرا ف ررس وعرد ري   ايمرور عبرار  عرن مترام الالرم مبرا كلرهرا علزره، ين لفرظ والغاية من التد ري املاف والاهرر علرى وأر  

 التد ري هو أوىف ايلفا  اللغوية  ترريا إعران ا ل س 
 وايمر: ا،س يام قزظ الشقون وايانوا  يف الاااس وعردم يف قوله بوقلبوا لك ايمورت يف سور   رام س  
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عاا( عارريض  لررف علرى املشرركي إذ االروا ينفسرهم إهلرة ال ختلر  وال عالرم  كهرا قرا  ويف إارام هزخ الصفاي على    
 عاا( بال كلرون نيزتا وهم كلرونتس 

ولزلك انسن وقظ قلة بما من نيفزظ إال من  اد إذنهت عرا قلة بالرز   لر ت  تهامهرا، ين املشرركي االروا إهلرتهم  
قالم نيفااؤب ع،د    ، أ   اع،ا من غضبهس أباد أن وصق امله او  مبا هو نيفاام أدذا أنزروا  غضا   يرولون  ه

 م،تق عن إهلتهم نفهل عن إهلتهم وصق الشفاعة ع،د   و اية املغضوا علزهم م،هس 
وأكد ال،فهل ابمنت ال  عرظ  اد انرف ال،فهل لتلكزد ال،فهل وانتفام الوصق عن قزظ أأراف اجلر،س الرز  ف لر  بمرنت  
 ى امسه حبزث ا عب  مهلتهم  صوصزةس عل
وز ف  بإال من  اد إذنهت اانرتا  مثباي نيرفاعة  هرد صرلى   علزره وسرلم نيذن  ، قرا  عارا( بوال يشرفاون إال ملرن  

ارعضىتس واملرصوف من ذلك نفهل الشرفاعة مهلرتهم مرن انزرث إهنرم نيرركام ا يف امهلزرة، أشرفاعتهم ع،ردخ بأرز  كشرفاعة 
ع،د ندخس والشفاعة عردم  ع،د قوله عاا( بوال يربر م،ها نيفاعةت يف سور  البرر س وكزلك الشرفزظ عرردم ع،رد قولره  ال،د

 بأهر ل،ا من نيفاامت يف سور  ايعرافس 
 وموقظ قلة بما من نيفزظت متر موقظ قلة بيد ر ايمرتس  
 ة هلا، وههل مارتضرة  ري علرك اجلهرر و ري اجلهلرة املفرعرة وقلة بذلكم   ر كمت ا تدائزة أزلكة لل هر ال  قبلها ونتز 

 علزها، وههل قلة بأاعبدوخت، وهكزد ملضهون اجلهلة ايصلزة وههل قلة بإن ر كم  تس 
وامعزان يف صدرها  سم امنيار  لتهززبخ أكهر متززب، يهنم امرتوا يف صفة امهلزة وضلوا أزها ضالال مبز،ا، أكانوا أانرر م  

يرا    ري  اسم امنيار ، وللت،بزه على أن املشار إلزه انرز  مبا سززكر  اد اسم امنيرار  مرن انزرث إنره اعصرق  تلرك  م
ايوصاف ال  أنيري إلزه من أالها، أدن  ال  الاواا  غاية امعران واملردر  ومالك أمرها ومد ر نيرقوهنا واملتصررف امل لر  

ولترك علرى هردى مرن رقرمت  ارد قولره بللهترري الرزين يقم،رون  لغزرات إ( قولره مستح  للاباف  نررري امنيرار  يف قولره بأ
 بهم يوق،ونتس 

وأرع على كونه رقم أن أمروا  ابافعه، واملفرع هو املرصوف من اجلهلة وما قبله مقكد جلهلة بإن ر كم  ت هكزدا  فزلكة  
بقرررر  فضرررر   و ر تررره أبرررزلك ألزفرانررروات إذ وقرررظ قولررره  و صرررزرس والترررردير: إن ر كرررم   إ( قولررره بأاعبررردوخت، كرولررره

بأبزلكت هكزدا جلهلة ب فضر   و ر ترهتس وأوقرظ  اردخ الفررع وهوبألزفرانواتسوالترردير: قرر  فضرر   و ر تره ألزفرانروا 
  زلكس 

علرى الصرفاي امل،فررف قرا   فون واملرصوف من الاباف  الاباف  او  ال  ال يشرل ماره أزهرا غرريخ،  رري،رة عفريرظ ايمرر قرا  
 مابوفا مس 

وقلة بأأال عزكرونت ا تدائزة للترريظس وهو غرض اديد، ألزلك ا عا ق، أاالستفهام إنكار النتفام عزكرهم إذ أنيرركوا  
 ماه غريخ وا يتزكروا يف أنه امل،فرف خل  الاواا ومبلكها و تد ري أانواهلاس 
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الصررزغة ال ي لرر  إال علررى ذكررر الارررر ملاروالعرره، أ  انركترره يف مالوماعرره، أهررو قريررا مررن والتررزكر: التلمرررس وهررو قررزخ  
التفكر  إال أن التزكر ملا كان مشترا من ماف  الزكر ال  هرهل يف ايصرر ارر ن اللفرظ علرى اللسران، والر  ياررب قرا أيضرا 

 زهن يف مالوماي متررر  أزه من قبرس عن   ور املالوم يف الزهن  اد سهوخ وغزبته ع،ه كان مشارا أبنه انركة ال
   
 

 1935صفحة : 
 
ألزلك أوثر ه،ا فون بلالكم عتفكرونت ل نيار  إ( أن االستدال  على واندانزة   عاا( قد عررر يف ال،فرو   لف رر ،   

 ومبا عردم هلم من الدعو  وايفلة أزكفى يف االستدال  جمرف إ  ار هزخ ايفلة يف البا س 
رااكم قزاا وعد   انرا إنه يبدؤا ا ل  ق يازدخ لز بى الرزين  م،روا وعهلروا الصراواي  لرسرط والرزين كفرروا بإلزه م 

هلم نيراا من  زم وعزاا ألزم مبا كانوا يكفرونت  وقظ أمرهم  ابافعه عرا ذكرر اجلربام إنرزارا وعبشرريا، أاجلهلرة كالردلزر 
نيتة عن إثباي  لره السهاواي وايرض ين الز   ل  متر علك الاواا مرن على واوا عبافعه، وههل مب،بلة ال،تز ة ال،ا

غري سا   واوف ال يا بخ أن يازد  اض املواوفاي الكائ،ة يف علك الاواا  لررا بنزراس وممرا يشرري إ( هرزا قولره بإنره يبردأ 
ااكم قزاات ولرزلك أصرل  عرن الر  ا ل  ق يازدخت، أبدم ا ل  هو ما سب  ذكرخ، وإعافعه ههل ما أأافخ قوله بإلزه مر 

قبلهرا ملررا  ز،ههرا مررن نيربه كهررا  االعصررا ، علرى أهنررا لروز كوهنررا  رربا   ررر عررن قولره بإن ر كررمت، أو عرن قولرره بذلكررم   
 ر كمت وقد عضه،  هزخ اجلهلة إثباي اوشر الز  أنكروخ وكز وا ال،يب صلى   علزه وسلم يالهس 

بإلزره مررااكمت إأراف  الرصرر، أ  ال إ( غرريخ، ق رظ مل رامظ  اضرهم الررائلي يف إهلرتهم بهرقالم  ويف عردمي اارور يف قوله 
نيررفااؤب ع،ررد  ت يريرردون أهنررم نيررفاام علررى عسررلزم وقرروع الباررث لل رربام، أرردذا كرران الرارروع إلزرره ال إ( غررريخ كرران انرزرررا 

  لاباف  وكان  عباف  غريخ  صالس 
لرارروعس وقررد عررردم يف قولرره بإ(   مرررااكم قزاررا أز،بررتكم مبررا ك،ررتم عاهلررونت يف سررور  واملراررظ: مصرردر مزهررهل مباررىن ا 

 الاروفس 
 وبقزاات انا  من ضهري املخاصبي املضاف إلزه املصدر الاامر أزهس  
ال،حرا ، وانتصا بوعد  ت على املفاولزة امل لرة عوكزدا ملضهون اجلهلة املساوية له، ويسهى مقكدا ل،فسه يف اصر الح  

ين مضررهون بإلزرره مرررااكمت الوعررد نيرارراعهم إلزرره وهررو مفرراف وعررد  ، ويررردر لرره عامررر  ررزوف ين اجلهلررة املقكررد  ال 
 عصل  للاهر أزهس والتردير: وعدكم   وعدا انراس 

يف اصرر الح  وانتصرا بانرررات علررى املفاولزررة امل لررة املقكررد  ملضررهون قلررة بوعررد  ت  عتبرار الفاررر احملررزوفس ويسررهى 
 ال،حا  مقكدا لغريخ، أ  مقكدا ياند ما،زي  تهلهها اجلهلة املقكد س 

وقلة بإنه يبدأ ا ل ت واقاة موقظ الدلزر على وقوع الباث وإمكانه أبنه قد ا تدأ  ل  ال،ا ، وا تدام  لرهم يرد  علرى  
أكرران إمكانرره فلررزال لرولرره بإلزرره مرررااكم إمكرران إعرراف   لرهررم  اررد الارردم، وثبرروي إمكانرره يرردأظ عكررزيا املشررركي  رره، 
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قزاات، وكان االستدال  على إمكانه اناصال من عرردمي الترزكري  بردم  لر  السرهاواي وايرض كرولره عارا( بوهرو الرز  
 يبدأ ا ل  ق يازدخ وهو أهون علزهتس 

 ما كونه  دأ ا ل  أال ي،كرونهس وموقظ بإنت هكزد ا رب نررا منكارهم الباث، أحصر التلكزد من قوله بق يازدخت أ 
وقرأ اجلههور بإنه يبدأ ا لر ت  كسرر  رب  بإنرهتس وقررأخ أ رو اافرر  فرت  اهلهرب  علرى عرردير الم التالزرر  زوأرة، أ  انر   

وعدخ  لباث ينه يبدأ ا ل  ق يازدخ أال عا بخ امعاف   اد ا ل  ايو ، أو املصردر مفارو  م لر  م،صروا مبرا نصرا 
 د  ت أ  وعد   وعدا  دم ا ل  ق إعافعه أزكون  دال من بوعد  ت  دال م ا را أو ع ق  زانس  ه بوع

ولروز أن يكرون املصردر امل،سربك مررن بأنت ومرا  اردها مرأوعرا  لفارر املررردر الرز  انتصرا بانررات نيضرهارخس أالتررردير:  
 ان  انرا أنه يبدأ ا ل ، أ  ان   دؤخ ا ل  ق إعافعهس 

   
 

 1936صفحة : 
 
والتالزرر  رولره بلز ربى الرزين  م،روات اخل إ ردام وكهرة البارث وهرهل اجلربام علرى ايعهرا  املررتأرة يف اوزرا  الردنزا، إذ لرو   

أرسررر ال،ررا  علررى أعهرراهلم  غررري ارربام علررى اوسررن والربررز  السررتوى احملسررن واملسررهلم، ورمبررا كرران  اررض املسررزتي يف هررزخ 
ن احملسرر،يس أكرران مررن اوكهررة أن يلرررى كررر عامررر ارربام عهلررهس وا يكررن هررزا الارراا صرراوا الرردنزا أانسررن أزهررا انرراال مرر

م هار ذلك ينه وضظ نرامه على قاعد  الكون والفساف، قا ال لوقروع مرا كرالق اور  ولصررف ا ررياي عرن الصراوي 
الااا، أكان  اوكهرة قاضرزة  واروف عراا واهنزاهلا على املفسدين والاكس يسباا و بر ههل أوأ   وزا  املررر  يف هزا 

  ر متهحض للكون والبرام وموضوعا أزه كر ص،ق أزها يلزر   ره ال ياردوخ إ( غرريخ إذ ال قبرر أزره لتصررأاي وعسربباي 
 ختالق او  واالستحرا س 

اوزرا  الردنزا مرا  لر    وقدم ابام الزين  م،وا وعهلوا الصاواي لشرأه ولزاقته  زلك الااا، ويهنرم قرد سرلكوا يف عراا  
 ال،ا  يالهم وا يتصرأوا أزه  تغلزا الفساف على الصالحس 

والبام يف ب لرسطت صاوة مأاف  ماىن التادية لفار اجلربام ومارىن الاروضس والرسرط: الارد س وهرو التسروية  ري نيرزتي   
ت يف أو     عهرررانس أتفزررد البررام أهنررم لرربون مبررا يف صررفة واجلرربام مبررا يسرراو  ااررب  علزررهس وعررردم يف قولرره بقائهررا  لرسررط

يااف  أعهاهلم الصاوة أزكون اباؤهم صالانا ه،الك وهو غاية ال،ازم، وأن ذلك اجلبام مكاأل  على قس هم يف أعهاهلم 
 يف عدهلم أزها أبن عهلوا ما يساو  الصالح املرصوف من نرام هزا الاااس 

لتارررزم نيررلن ارربام الررزين  م،رروا وعهلرروا الصرراواي مررظ امنيررار  إ( أنرره ارربام مماثررر  وامقررا  ه،ررا  رري ما،زررهل البررام مفزررد 
 لصالح أعهاهلمس 
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وإمنا  و  زلك ابام املقم،ي مظ أن اجلبام كله عد ،  رر رمبرا كانر  الرب ف  يف ثرواا املرقم،ي أضرال زائردا علرى الارد   
تحروخ مبا عهلوا، كروله باف لوا اجل،ة مبا ك،تم عاهلونتس ومن يمرين: أاند ا هنزس املقم،ي وإكرامهم أبن ابامهم قد اس

 أعرم الكرم أن يوهم الكرمي أن ما عفضر  ه على املكرم هو انره وأن ال أضر له أزهس 
ايمر التاين امنيار  إ( أن ابام الكاأرين فون ما يرتضزه الاد ، أفزه عفضر  ضرا من التخفزق يهنم لو اوزوا علرى  

لكرران عررزاقم أنيررد، وياررر هررزا  ولررق ايسررلوا يف ذكررر ارربام الررزين كفررروا أ ررام صرررحيا مبررا ياررم أانرروا  قرردر ارررمهم 
الازاا  روله بهلم نيراا مرن  رزم وعرزاا ألرزمتس و رو الشرراا مرن اوهرزم  لرزكر مرن  ري أنرواع الارزاا ايلرزم ينره 

 أكرخ أنواع الازاا يف مللوف ال،فو س 
عاا( بأولتك الزين أ سلوا مبا كسبوا هلم نيراا من  زم وعزاا ألزم مبا كانوا يكفرونت يف ونيراا اوهزم عردم يف قوله  

 سور  ايناامس والبام يف قوله بمبا كانوا يكفرونت للاوضس 
كر وقلة بوالزين كفروات إ(   رها استت،اف  زاين ينه ملا ورف ذكر ابام املقم،ي على أنه الالة لراوع اجلهزرظ إلزره وا يرز  

 يف الالة ما هو ابام اجلهزظ ال ارم يتشوف السامظ إ( مارأة ابام الكاأرين أ ام االستت،اف ل عالم  زلكس 
ونكتة عغزري ايسلوا انزث ا يا ق ابام الكاأرين على اربام املرقم،ي أزررا : ولربى الرزين كفرروا  ارزاا اخل كهرا يف  

ت هررو امنيررار  إ( االهتهررام ةرربام املررقم،ي الصرراوي وأنرره الررز  يبررافر قولرره بلز،ررزر أبسررا نيررديدا مررن لدنرره ويبشررر املررقم،ي
  معالم  ه وأن ابام الكاأرين ادير  معراض عن ذكرخ لوال سقا  السامايس 

بهررو الررز  ااررر الشررهس ضررزام والرهررر نررورا وقرردرخ م،رراز  لتالهرروا عرردف السرر،ي واوسرراا مررا  لرر    ذلررك إال  ورر   
م يالهرونت هررزا اسررتت،اف ا تردائهل أيضررا، أضررهري بهروت عائررد إ( اسررم اجلاللرة يف قولرره بإن ر كررم  تس نفصرر اة ي لرررو 

وهررزا اسرررتدال    رررر علررى انفررررافخ عارررا(  لتصرررف يف املخلوقررراي، وهرررزا لررون   رررر مرررن االسررتدال  علرررى امهلزرررة ممررربوج 
مررر ا لرر  وسرراة الالررم والررردر   ررزكر أنيررزام لررزس  المت،رران علررى احمل ررواي  رره ين الرردلزر السررا   كرران متضرره،ا لارررزم أ

للهخرراصبي انررظ يف التهتررظ قرراس وهررزا الرردلزر قررد عضررهن أنيررزام أي ررز املخرراصبون حبررظ عرررزم مررن التهتررظ قررا وهررو  لرر  
الشررهس والرهررر علررى صررور ها وعررردير ع،رال هررا عرررديرا مضرربوصا أهلررم   البشررر لالنتفرراع  رره يف نيررقون كتررري مررن نيررقون 

 انزا مس 
   
 

 1937صفحة : 
 
أ اررر الشررهس ضررزام النتفرراع ال،ررا   ضررزائها يف مشرراهد  مررا  ههررم مشرراهدعه مبررا  رره قرروام أعهررا  انزررا م يف أوقرراي   

أنيغاهلمس واار الرهر نورا لالنتفاع  ،ورخ انتفاعا م،اسربا للحاارة الر  قرد عاررض إ( صلرا رؤيرة اينيرزام يف وقر  الرلهرة 
ضرراق لز،فررظ  رره  ررردر ضرررور  امل،تفررظ، أهررن ا يضرر ر إ( االنتفرراع  رره ال يشررار  ،ررورخ وال وهررو اللزرررس ولررزلك ااررر نررورخ أ

يصرأه ذلك عن سكونه الز  اار  الم اللزر وصوله، ولرو االر  الشرهس فائهرة الرهرور لل،را  السرتووا يف اسرتدامة 
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ة الرر  قررا نشرراصهم وكهررا  االنتفرراع  ضررزائها أزشررغلهم ذلررك عررن السرركون الررز  يسررت دون  رره مررا أرررت مررن قررواهم الاصرربز
 انزا مس 

والضزام: ال،ور الساصظ الرو ، ينه يضهلم للرائهلس وهو اسم مشت  من الضوم، وهو ال،ور الز  يوض  اينيزام، أالضزام  
 أقوى من الضومس 

 و م بضزامت م،رلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسر  الضاف أرلب   م للتخفزقس  
شت  من اسم ال،ار، وهو أعم من الضزام، يصد  على الشااع الضازق والشااع الرو ، أضزام وال،ور: الشااع، وهو م  

الشهس نور ونور الرهر لزس  ضزامس هزا هو ايصر يف إصال  هزخ ايمسام، ولكرن يكترر يف كرالم الاررا إصرال   ارض 
 هزخ الكلهاي يف موضظ  اض   ر حبزث ياسر انضباصهس 

 الضزام عاي أن املراف  ه نور ماس وملا اار ال،ور يف مرا لة  
 وقوله بضزامت وبنورات اناالن مشريان إ( اوكهة وال،اهة يف  لرههاس والتردير: اار اينيزام على مردار ع،د ص،اهاس  
والضهري امل،صوا يف بقدرخت: إما عائرد إ( ال،رور أتكرون امل،راز  مبارىن املراعرا وهرهل مراعرا نرور الرهرر يف الررو  والضراق  
تا اة ملا يرهر لل،ا  نريا من كر  الرهر، كها يف قوله عاا( بوالرهر قدربخ م،راز  انر  عراف كرالاراون الرردميتس أ  انر  ال

نررو نررورخ لزلررة  اررد لزلرة أارراف كررالاراون البررايس ويكرون بم،رراز ت يف موضررظ اوررا  مرن الضررهري امل،صرروا يف بقرردرخت أهررو 
ال،ور يف كر م،بلة له قدر غرري قردرخ الرز  يف م،بلرة أ ررىس وإمرا عائرد إ(  رف مسترر، أ  عرديرا على انسا امل،از ، أ

 بالرهرت على عردير مضاف، أ  وقدر سريخ، أتكون بم،از ت م،صو  على الررأزةس 
وامل،از : قظ م،ب ، وهو مكان ال،بو س واملراف قا ه،ا املواقظ ال  يرهر الرهرر يف اهتهرا كرر لزلرة مرن الشرهرس وهرهل مثران  
عشررون م،بلررة علرى عرردف لزرراي الشرهر الرهررر س وإصرال  اسررم امل،رراز  علزهرا جمرراز  ملشراقة وإمنررا هررهل مسروي يلرروح لل،ررا  و 

 الرهر كر لزلة يف مس  م،ها، كلنه ي،ب  قاس وقد رصدها البشر أوادوها ال ختتلقس 
 وعلم املهتدون م،هم أهنا ما وادي على ذلك ال،رام إال  ص،ظ ا ال  اوكزمس  
وهزخ امل،از  أمار ا أ م جمتهاة على نيكر ال كتلق، أوضظ الالهام السا رون هلا أمسامس وهزخ أمساؤهرا يف الار زرة علرى  

عرعزبها يف ال لوع ع،د الف ر يف أصو  الس،ةس والارا يبتدئون ذكرها  لشرصان وهكزا، وذلك  عتبار انلرو  الرهرر كرر 
  لزلررة مررن لزرراي اهلررال  للشرررصان وهكررزاس وهررزخ أمساؤهررا مرعبررة علررى انسررا لزلررة يف مسرر  م،بلررة مررن هررزخ امل،رراز ، أررلو 

عرسزهها على أصو  الس،ة الشهسرزةس وهرهل الاروام، السرهال االعرب ، الغفرر، الرب ين، االكلزرر، الرلرا، الشرولة، ال،ارائم، 
وروي، الشررصان، الب ري، البلد ، ساد الزا  ، ساد  لظ، ساد الساوف، ساد اي بزرة، الفررغ ايعلرى، الفررغ ايسرفر، ا

 التر ، الد ران، اهلراة، اهل،اة، ذراع االسد، ال،تر ، ال رف، اجلبهة، الب ر ، الصرأةس 
وهزخ امل،از  م،رهسة على الربوج االث  عشر ال   ر أزها الشهس يف أصرو  السر،ة، ألكرر  ررج مرن االثر  عشرر  رارا  

 عالقة له  عتبارها م،از  للرهرس م،بلتان وثلث، وهزا ضا ط ملارأة  ومها وال 
وقررد أنبررلب    الررة عرررديرخ الرهررر م،رراز  أبهنررا مارأررة ال،ررا  عرردف السرر،ي واوسرراا، أ  عرردف السرر،ي حبصررو  كررر سرر،ة  

  اتهاع اث  عشرس 
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واوساا: مصدر انسا مباىن عدس وهو ما وف علرى بعردفت، أ  ولتالهروا اوسرااس وعاريفره للاهرد، أ  واوسراا  
اروفس واملراف  ه انساا اي م واينيهر ين انساا السر،ي قرد ذكرر خصوصرهس وملرا اقتصرر يف هرزخ اةيرة علرى مارأرة امل

عدف الس،ي عاي أن املرراف  وسراا انسراا الرهرر، ين السر،ة الشررعزة قهريرة، وين ضرهري بقردرخت عائرد علرى بالرهررت 
 يف قوله عاا( بوالشهس والرهر انسبابتس  وإن كان للشهس انساا   ر وهو انساا الفصو س وقد عردم

   
 

 1938صفحة : 
 
أهن مارأة اللزاي عارف اينيرهر، ومرن مارأرة اينيرهر عاررف السر،ةس ويف ذلرك رأر   ل،را  يف ضربط أمرورهم وأسرفارهم   

 ا على البشرس وماامالي أمواهلم وهو أصر اوضار س ويف هزخ اةية إنيار  إ( أن مارأة ضبط التاريخ ناهة أنام   ق
وقلة بما  ل    ذلك إال  و ت مستلنفة كال،تز ة لل هلة السا رة كلها ينه ملا أ رب أبنه الز  اار الشهس ضزام  

والرهر نورا وذكر انكهة  اض ذلك أأضى إ( الغرض من ذكرخ وهو الت،بزه إ( ما أزها مرن اوكهرة لزسرتد   رزلك علرى 
لزسرتفز  املشرركون مرن غفلرتهم عرن علرك اوكرم، كهرا قرا  عارا( يف هرزخ السرور  بوالرزين أن  الرهها أاعر رتار انكزم 

 هم عن   ع،ا غاألونتس 
والبررام للهال سررةس وباورر ت ه،ررا مرا ررر للباصرررس أهررو مباررىن اوكهررة والفائررد ، ين الباصررر مررن إصالقاعرره أن ي لرر  علررى   

كس ويف هرزا رف علرى املشرركي الرزين ا يهتردوا ملرا يف ذلرك مرن الابث وانتفام اوكهة أكزلك او  ي ل  على مرا رر ذلر
اوكهة الدالة على الواندانزة وأن ا ال  هلا لزس إهلرتهمس قرا  عارا( بومرا  لر،را السرهام وايرض ومرا  ز،ههرا  صرال ذلرك 

ولكررن أكترررهم ال   ررن الررزين كفرررواتس وقررا  بومررا  لر،ررا السررهاواي وايرض ومررا  ز،ههررا العبرري مررا  لر،ا ررا إال  ورر 
 يالهونتس 

ولزلك أعرا هزا الت،بزه ةهلة بنفصر اة ي لروم يالهونت، أهرزخ اجلهلرة مسرتلنفة ا تدائزرة مسروقة لالمت،ران  ل،اهرة،  
ولتسر زر املقا ررز  علرى الررزين ا يهترردوا قرزخ الرردالئر إ( مررا  ترو  علزرره مرن البزررانس ولرروز أن عكرون اجلهلررة يف موضررظ 

اجلاللة يف قوله بما  ل    ذلك إال  و تس أالى قرام  بنفصرت  ل،ون وههل ل،اأظ واجلههور وروايرة عرن  اوا  من اسم
ا ن كترري أفرهل ضرهري صراانا اورا  التفراي، وعلرى قررام  بيفصررت  لتحتزرة وهرهل ال رن كترري يف املشرهور ع،ره وأيب عهررو 

 وا ن عامر وياروا أمرها  اهرس 
التبزررري أيه علرررى أصرررو  الشرررهلم كلهررراس وقرررد عرررردم ع،رررد قولررره عارررا( بوكرررزلك نفصرررر اة ي  والتفصرررزر: التبزررري، ين 

 ولتستبي سبزر اارميت يف سور  ايناامس 
 وامعزان  لفار املضارع مأاف  التكرارس  
ا يت ردف ملرن هرو واار التفصزر يار قوم يالهون، أ  الزين من نيلهنم الالم ملا يقذن  ه املضارع من جتردف الالرم، وإمنر 

 فيدنه وفأ ه، أدن الالهام أهر الارو  الرااحة هم أهر االنتفاع  يفلة والرباهيس 
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وذكرر لفرظ بقررومت إيرام إ( أهنرم رسررخ أرزهم وصرق الالررم، أكران مرن مرومرراي قرومزتهم كهرا عررردم يف قولره بة ي لررروم  
 تفصزر اة ي لزسوا من الزين يالهون وال ممن رسخ أزهم  يارلونت يف سور  البرر س ويف هزا عاريض أبن الزين ا ي،تفاوا

 الالمس 
بإن يف ا تلق اللزر وال،هار وما  ل    يف السهاواي وايرض ة ي لروم يترونت استدال    ر على انفراف   عاا(  

  عرزهررةس وهررو مبررا أزرره مررن   لرر  والترررديرس وهررو اسررتدال  أبانرروا  الضرروم والرلهررة وعااقررا اللزررر وال،هررار ويف ذلررك عرررب 
ع ق قوله بوما  ل    يف السهاواي وايرضت أعرم مرن الردلزر ايو  لشرهوله مرا هرو أكترر مرن  لر  الشرهس والرهرر 
ومن  ل  اللزر وال،هار ومن كر ما يف ايرض والسهام مما عبلغ إلزه مارأة ال،ا  يف رتلق الاصور وعلى عفراوي مررافير 

 االستدال  من عروهلمس 
وهكزد هزا االستدال  حبرف بإنت يار ع،بير املخاصبي  ه الزين ا يهتدوا  تلرك الردالئر إ( التوانزرد م،بلرة مرن ي،كرر  

 أن يف ذلك   ي على الواندانزة  ادم اريهم على مواا الالمس 
ر والفلرك الر  جترر  وعردم الرو  يف نيبزهة هزخ اةية وهو قولره بإن يف  لر  السرهاواي وايرض وا رتالف اللزرر وال،هرا 

 يف البحرت اةية يف سور  البرر  ويف  وامت سور     عهرانس 
 و ر قوله بوما  ل   ت اياسام وايانوا  كلهاس  
   
 

 1939صفحة : 
 
واال  اة ي ه،ا لروم يتررون ويف  يرة البررر  لرروم يارلرون ويف  يرة    عهرران يوي ايلبراا ين السرزا  ه،را عارريض   
شررركي الررزين ا يهترردوا  ة ي لزالهرروا أن  ارردهم عررن التررروى هررو سرربا انرمرراهنم مررن االنتفرراع  ة ي، وأن نفاهررا  مل

اناصر للزين يترون، أ  حيزرون الضال س أاملترون هم املتصفون  عرام ما يوقظ يف ا سران أزباتهم على ع لا أسرباا 
ئرس وقد مر عالزر ذلك ع،د قوله عارا( بهردى للهترريت يف أو  البررر  ال، اح أزتواه الفكر إ( ال،رر واالستدال   لدال

على أنه قد سب  قوله يف اةية قبلها بنفصر اة ي لروم يالهونت، وأما  ية البرر  و ية    عهران أهها وارفاتن يف سزا  
 نيامر لل،ا  على السوامس وذكر لفظ بقومت عردم يف اةية قبر هزخس 

ون لرامب ورضوا  وزرا  الردنزا واصهرلنوا قرا والرزين هرم عرن   ع،را غراألون أولترك مرلواهم ال،رار مبرا كرانوا بإن الزين ال يرا 
يكسرررربونت  هررررزا اسررررتت،اف وعزررررد للررررزين ا يقم،رررروا  لباررررث وال أكررررروا يف اوزررررا  اة ررررر  وا ي،رررررروا يف اة ي نشررررل عررررن 

امل،اسرا يهرر الاررو  و ري الوعزرد امل،اسرا للهارضري عرن االستدال  على ما كفروا  ره مرن ذلرك قارا  ري االسرتدال  
او  إنيار  إ( أن هقالم ال ع،فاهم ايفلة وإمنا ي،تفظ قا الزين يالهون ويتررون وأمرا هرقالم أهرم سرافرون يف غلروائهم انر  

 رقم واملصري إلزهس  يالقوا الازااس وإذ قد عررر الراوع إلزه لل بام هعى الوعزد مل،كر  الباث الزين ال يراون لرام
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ولوقوع هزخ اجلهلة موقظ الوعزد الصاحل ين يالهه ال،ا  كلهم مقم،هم وكاأرهم عد  أزها عرن صريررة ا  راا  لضرهري  
 إ( صريرة ام هار، واهلم  ملوصولزة ل يام إ( أن الصلة علة يف انصو  ا ربس 

عكررر وقوعره يف الررر نس ومرن املواقرظ مرا ال يسرترزم أزره اعتبرار  وقد اار ع،وان الزين ال يراون لرامب عالمة علزهم أررد 
املوصولزة إال لالنيتهار  لصلة كها س،زكر ع،د قوله عاا( بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قا  الزين ال يراون لرامب ائ  

  رر ن غري هزات يف هزخ السور س 
برو  وإن كران ذلرك كترريا يف كالمهرم لك،ره لرزس مبتاريس أهارىن والراام:  ن وقوع الشهلم مرن غرري عرززرد كرون املر،رون   

 بال يراون لرامبت ال ير،ونه وال يتوقاونهس 
وماىن برضوا  وزا  الدنزات أهنم ا ياهلوا ال،رر يف انزا  أ رى أرقى وأ ررى ين الرضرا  وزرا  الردنزا واالقت،راع أبهنرا كاأزرة  

هر اهلدى يرون اوزا  الدنزا انزا  بقصة أزشارون  ت لا انزا  عكون أصرفى مرن يصرف ال،رر عن أفلة اوزا  اة ر ، وأ
أكردارها أرال يلبتررون أن ع لرظ هلررم أفلرة واوفهررا، وبهزرك ني بررار الصراف  قررا ونصرا ايفلررة علرى عارري انصروهلا، ألهررزا 

 اار الرضهل  وزا  الدنزا مزمة وملرزا يف مهوا  ا سرانس 
لبه ة  وزا  الدنزا والرضهل قا يكون مردار التوغر أزهها مبرردار مرا يصررف عرن االسرتاداف إ( ويف اةية إنيار  إ( أن ا 

اوزرا  اة ررر س ولرزس ذلررك مبررتض امعررراض عرن اوزررا  الردنزا أرردن   أنارم علررى عبرافخ  رر،ام كترري  أزهررا وارا االعرررتاف 
ا  أ ررى والتربوف هلراس ويف ذلرك مرامراي وفراراي  فضله قا ونيكرخ علزهرا والتاررف قرا إ( مراعرا أعلرى هرهل مراعرا انزر

مبردار ما  زلي له ال،فو  الاالزة من لزاي الكهاالي الروانزة، وأعالها مرام قو  ال،يب صلى   علزه وسلم  أرل  مرا 
 ي وللدنزا  س 

هت،ةتس وقد عردم عصريق واالصهت،ان: السكون يكون يف اجلسد ويف ال،فس وهو ايكتر، قا  عاا(: ب  أيتها ال،فس امل  
 هزا الفار ع،د قوله عاا( بولكن لز هتن قليبت يف سور  البرر س 

ومارىن باصهررلنوا قرات سررك،  أنفسرهم وصرررأوا  ههرم يف  صررزر م،اأاهرا وا يسرراوا لتحصرزر مررا ي،فرظ يف اوزررا  اة ررر ،  
  هررزا املوصرروف صرراانا فنزررا، هلررا ين السرركون ع،ررد الشررهلم يرتضررهل عرردم التحرررل لغررريخس وعررن قترراف : إذا نيررت  رأيرر

 يرضى، وهلا يغضا، وهلا يفرح، وهلا يهتم وحيبنس 
والزين هم غاألون هم عي الزين ال يراون اللرام، ولكن أعزد املوصو  لالهتهرام  لصرلة واميرام إ( أهنرا وانردها كاأزرة  

وا  وزا  الدنزات ين الرضى  وزا  الدنزا من يف استحرا  ما سززكر  ادها من ا ربس وإمنا ا ياد املوصو  يف قوله بورض
 عكهلة ماىن الصلة ال  يف قوله بإن الزين ال يراون لرامبتس 

   
 

 1940صفحة : 
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واملراف  لغفلة: إ ا  ال،رر يف اة ي أصال،  رري،ة املرام والسزا  ومبا عومن إلزه الصرلة  جلهلرة االمسزرة بهرم عرن   ع،را   
ة على الدوام، و تردمي اارور يف قوله عن ب  ع،ا غاألونت من كون غفلرتهم غفلرة عرن   ي    اصرة فون غاألونت الدال

غريها من اينيزام ألزسروا مرن أهرر الغفلرة ع،هرا ممرا يرد  جمهوعره علرى أن غفلرتهم عرن   ي   فأا هلرم وسر زة، وأهنرم 
ال،ررر أزهرا ع،رافا ومكرا ر س ولرزس املرراف مرن عاررض لره الغفلرة عرن ياتهدوهنا أتقو  إ( ماىن امعراض عرن   ي   وإ م 

  اض اة ي يف  اض ايوقايس 
وأعررا ذلررك  سررم امنيررار  لررب ف  إانضررار صررفا م يف أذهرران السرراماي، وملررا يررقذن  رره جمررهلم اسررم امنيررار  مبترردأ عرررا  

كرولره عارا( بأولترك علرى هردى مرن رقرمت   أوصاف من الت،بزه على أن املشار إلزه ادير   رب من أارر علرك ايوصراف
 يف سور  البرر س 

 وامللوى: اسم مكان االيوام، أ  الراوع إ( مصريهم ومرااهمس  
والبام للسببزةس وامعزان ابمات املوصولة يف قوله بمبا كسبوات ل يام إ( علة اوكم، أ  أن مكسوقم سربا يف مصرريهم  

 املفاف   لبامس إ( ال،ار، ألأاف هكزد السببزة 
 وامعزان ابكانت للداللة على أن هزا املكسوا فيدهنمس   
 وامعزان  ملضارع للداللة على التكرير، أزكون فيدهنم عكرير ذلك الز  كسبوخس  
 بإن الزين  م،وا وعهلوا الصاواي يهديهم رقم نيياهنم جتر  من  رتهم ايهنرار يف ا،راي ال،ارزم فعرواهم أزهرا سربحانك 

اللهررم و زررتهم أزهررا سررالم و  ررر فعررواهم أن اوهررد ا را الاررامليت اررامي هررزخ اجلهلررة مسررتلنفة اسررتت،اأا  زانزررا لتكررون 
أانرروا  املررقم،ي مسررترلة  لررزكر غررري ات اررة يف اللفررظ يانرروا  الكرراأرين، وهررزا مررن صررر  االهتهررام   ررربس وم،اسرربة ذكرهررا 

 ضدافها ع،ويها أبهلها وإغاضة للكاأرينس مرا لة أانوا  الزين يكز ون  لرام   أب
وعاريررق املسرر،د إلزرره  ملوصررولزة ه،ررا فون الررالم ل يررام  ملوصررو  إ( علررة  ،ررام ا رررب وهررهل أن إيرراهنم وعهلهررم هررو سرربا  

 انصو  مضهون ا رب هلمس 
ا أزره  رريهمس واملرصروف امرنيراف واهلداية: امرنياف على املرصد ال،اأظ والداللة علزهس أهاىن بيهديهم رقمت يرنيدهم إ( م 

التكرروي ، أ  كلرر  يف نفوسررهم املارأررة  يعهررا  ال،اأاررة وعسررهزر امكتررار م،هرراس وأمررا امرنيرراف الررز  هررو الداللررة  لرررو  
 والتالزم أاا كاصا  ه املقم،ي والكاأرينس 

وهررو اهلدايررة أتكررون البررام لتلكزررد السررببزة  والبررام يف بنييرراهنمت للسررببزة، حبزررث إن اميرران يكررون سررببا يف مضررهون ا رررب 
املسررتفاف  مررن التاريررق  ملوصررولزة نرررري قولرره بإن الررزين ال يراررون لرررامب إ( مبررا كررانوا يكسرربونت يف عكرروين هرردايتهم إ( 

نفس املقمن ا رياي ةار   عاا(، أبن لار   ل يان نورا يوضظ يف عرر املقمن ولزلك ال،ور أنياة نورانزة عتصر  ي 
و ري عررواا الررد  أتكررون سررببا مغ،اصزسرزا النفاررا  الرر،فس  لتواره إ( ا ررري والكهرا  ال يرربا  يرربفاف يومرا أزومررا، ولررزلك 
يررتا من امفرال الصحز  احملفو  من الضال  مبردار مراعا اميان والاهر الصراحلس ويف اورديث: قرد يكرون يف ايمرم 

هر  رن ا  رااس قرا  ا رن وهرا: عفسرري  ردثون ملههرون الصرواا، ويف اورديث: اعرروا  دثون أدن يك يف أم  أاند أا
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أراسة املقمن أدنه ي،رر  ،ور  س ويارر هرزا ال،رور كران أصرحاا ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أكهرر ال،را  إيراب يهنرم ملرا 
 م أقوى وأوسظس علروا اميان عن ال،يب صلى   علزه وسلم كان  أنوارخ السارية يف نفوسه

ويف الادو  عن اسم اجلاللة الالم إ( وصق الر و زة مضاأا إ( ضهري بالزين  م،وات ع،ويه  شلن املقم،ي ونيلن هردايتهم  
 أبهنا اار مو( يولزاعه أشلهنا أن عكون ع زة كاملة مشو ة  ر ة وكرامةس 

 ر  مت دف س وامعزان  ملضارع للداللة على أن هزخ اهلداية ال عبا  متكر  
 ويف هزخ اجلهلة ذكر  زق نفوسهم يف الدنزا لاروج مراعا الكها س  
وقلررة بجتررر  مررن  ررتهم ايهنررار يف ا،رراي ال،اررزمت  رررب بن لررزكر مررا حيصررر هلررم مررن ال،اررزم يف اة ررر   سرربا هرردايتهم  

بررر س واملرراف مرن  ر  م،رازهلمس واجل،راي اواصلة هلم يف الدنزاس وعردم الرو  يف نرري بجتر  من  تهرا ايهنرارت يف سرور  ال
 عردمس وال،ازم عردم يف قوله عاا( بهلم أزها نازم مرزمت يف سور   رام س 

   
 

 1941صفحة : 
 
 وقلة بفعواهم أزها سبحانك اللهمت وما ع ق علزها أانوا  من ضهري بالزين  م،واتس   
 التلنزثس والدعوى: ه،ا الدعامس يرا : فعو  نيهلام، وفعوى أبلق  
 وسبحان: مصدر مباىن التسبز ، أ  الت،بيهس وقد عردم ع،د قوله عاا( بقالوا سبحانك ال علم ل،ات يف سور  البرر س  
وباللهررمت نرردام ا عاررا(، أزكررون إصررال  الرردعام علررى هررزا التسرربز  مررن أاررر أنرره أريررد  رره   رراا   منشررام ع،بيهرره،  

أن عكررون عسررهزة هررزا التسرربز  فعررام مررن انزررث إنرره ث،ررام مسررو  للتارررض إ( إأاضررة  أالرردعام أزرره  ملاررىن اللغررو س ولرروز
 الر اي وال،ازم، كها قا  أمزة  ن أيب الصل :          

إذا أثرىن علزررك املرررم يومرا                      كفرراخ عررن عارضره الت،ررام واعلررم أن االقتصرار علررى كررون فعرواهم أزهررا كلهررة   
أبهنم ال فعوى هلم يف اجل،ة غري ذلك الرو ، ين االقتصار يف مرام البزان يشار  لرصر،  وإن ا بسبحانك اللهمت يشار 

يكرن هررو مررن صررر  الرصرر لك،رره يسررتفاف مررن املررام  ولكررن قولرره بو  ررر فعرواهم أن اوهررد ا را الاررامليت يفزررد أن هررزا 
 التحهزد من فعواهم، أتحصر من ذلك أن هلم فعوى و امتة فعوىس 

واه ذكر هزا يف عدف أانواهلم أهنرا عرد  علرى أن مرا هرم أزره مرن ال،ارزم هرو غرا ي الرراغبي حبزرث إن أرافوا أن ي،اهروا و   
مبرام فعام رقم الز  هو مررام الرررا ا لردوا أنفسرهم مشرتاقي لشرهلم يسرللونه أاعتاضروا عرن السرقا   لت،رام علرى رقرم 

 ى الته زد والت،بيه، أهو اامظ للابار  عن الكهااليس ألهلهوا إ( التبام التسبز  ينه أف  لفظ عل
والتحزة: اسم ا،س ملا يفاع   ه ع،د اللرام من كلهاي التكرمةس وأصلها مشترة من مصدر انزاخ إذا قرا  لره ع،رد اللررام  

ا، وعرم أانزال  س ق غلب  يف كر لفظ يرا  ع،د اللرام، كها غلا لفرظ السرالم، أزشرهر: حنرو انزرال  ، وعرم صرباان
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مسررام وصرربحك   خررري، و رر  خررريس وعررردم الكررالم علزهررا ع،ررد قولرره عاررا( بوإذا انززررتم  تحزررة أحزرروا أبانسررن م،هررات يف 
 سور  ال،سامس 

وهلزا أ رب عن  زتهم أبهنا سالم، أ  لفظ سالم، إ بارا عن اجل،س  فرف من أأرافخ، أ  اار   هلم لفظ السالم  زة  
 هلمس 

لتحزة  ز،هم ههل كلهة بسالمت، وأهنا  كزة ه،ا  لفرها فون لفظ السرالم علرزكم أو سرالم علرزكم، ينره لرو والراهر أن ا 
أريرد ذلرك لرزرر و زررتهم أزهرا السرالم  لتاريررق لزتبرافر مرن التاريرق أنرره السرالم املارروف يف امسررالم، وهرو كلهرة السررالم 

الم قروال مرن را رانرزمت وأمرا قولره بواملالئكرة يرد لون علرزهم علزكمس وكزلك سالم   علزهم قزا اللفرظ قرا  عارا( بسر
 من كر  ا سالم علزكم مبا صربمتت أهو عل ق ماهم  تحزتهم ال  اامهم قا امسالمس 

ونكتة انزف كلهة بعلزكمت يف سالم أهر اجل،رة  اضرهم علرى  ارض أن التحزرة  زر،هم جمررف إي،را  وعكرمرة أكانر  أنيربه  
لدعام والتلمي كلهنم يغتب ون  لسالمة الكاملرة الر  هرم أزهرا يف اجل،رة أت، لر  ألسر،تهم ع،رد اللررام   ري والشكر م،ها  

مارب  عها يف ضهائرهم، خالف  زة أهر الدنزا أدهنا عرظ كترريا  ري املتالقري الرزين ال ياررف  اضرهم  اضرا أكانر  أزهرا 
 همي املالقرهل مرن الشرر املتوقرظ مرن  ري كترري مرن املت،راكرينس  رزة من املاىن الز  أاندث البشر ياله السالم، وهو ماىن

ولرزلك كرران اللفررظ الشررائظ هررو لفررظ السررالم الررز  هررو ايمرران، أكرران مررن امل،اسررا التصررري  أبن ايمرران علررى املخاصررا 
م نيراار  رزرا ملاىن عسكي روعه، وذلك نيلن قدمي أن الز  يضرهر نيررا ملالقزره ال يفا ره  لسرالم، ولرزلك اارر السرال

املسررلهي ع،ررد اللرررام عاهزهررا ل،مررن  رري ايمررة الررز  هررو مررن  بر اال ررو  امسررالمزةس وكررزلك نيررلن الررررى يف اوضررار  
الردية أدن ال ار  إذا كان صار  نير أو انرا يت،ظ عن قبو  الررى، كها انكى   عاا( عن إ راهزم بألها رأى أيديهم 

 س ال عصر إلزه نكرهم وأواس م،هم  زفةت
وأزرره ع،ويرره  شررلن هررزا اللفررظ الررز  هررو نيرراار املسررلهي ع،ررد مالقررا م ملررا أزرره مررن املارراين اجلاماررة ل كرررام، إذ هررو فعررام  

 لسالمة من كر ما يكدر، أهو أ لغ من أانزال   ينه فعام  وزا  وقد ال عكون صزبرة، والسرالم لهرظ اوزرا  والصرفام 
 من ايكدار الاارضة أزهاس 

 التحزة إ( ضهري بهمت ما،اها التحزة ال  عصدر م،هم، أ  من  اضهم لباضس  وإضاأة 
 وواه ذكر  زتهم يف هزخ اةية امنيار  إ( أهنم يف أنس وانبور، وذلك من أعرم لزاي ال،فسس  
   
 

 1942صفحة : 
 
التفسررريية املفسررر   رره ب  ررر  وقلررة بو  ررر فعررواهمت  رزررة اجلهررر اوالزررةس وااررر  ررد   مررن فعررائهم كهررا اقتضررته بأنت  

 فعواهمت ين يف فعواهم ماىن الرو  إذ اار   ر أقوا س 
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وماىن ب  رر فعرواهمت أهنرم كتهرون  ره فعرامهم أهرم يكرررون بسربحانك اللهرمت أردذا أرافوا االنتررا  إ( انالرة أ ررى مرن  
 أانوا  ال،ازم هنوا فعامهم ةهلة باوهد ا را الاامليتس 

وعرعزبه مشار أبهنم يدعون جمتهاي، ولزلك قرن ذكر فعرائهم  رزكر  زرتهم، ألالهرم إذا عرراموا ا تردروا إ( وسزا  الكالم  
الدعام  لتسبز  أدذا اقرتا  اضهم من  اض سلم  اضهم على  اضس ق إذا راموا االأرتا   تهوا فعامهم  وهرد، أرلن 

 الكلهة باوهد ا را الاامليتس  عفسريية ة ر فعواهم، وههل مقذنة أبن   ر الدعام هو نفس
وقد ف  على أضر هراعي الكلهتري قرو  ال،ريب صرلى   علزره وسرلم كلهتران انبزبتران إ( الر ران  فزفتران علرى اللسران  

 ثرزلتان يف املزبان: سبحان   وحبهدخ، سبحان   الارزمس 
لهررم أ،ررزر الررزين ال يراررون لرررامب يف صغزرراهنم ياههررونت  بولررو يا ررر   لل،ررا  الشررر اسررتا اهلم   ررري لرضررهل إلررزهم أا 

جمهلم انرف الا ق يف صدر هزخ اةية يرتضهل يف علم البالغة  صوصزة لا فها على مرا قبلهرا ومبيرد اعصراهلا مبرا قبلهرا 
نردأاع أتاي إيضاح م،اسبة موقاهاس والراهر أن املشركي كانوا من غرورهم حيسبون عصررأاي   كتصررأاي ال،را  مرن اال

إ( االنترام ع،د الغضا اندأاعا سرياا، وحيسبون الرسر مباروثي م هرار ا روار  ونكايرة املاارضري هلرم، ويسروون  زر،هم 
و ي املشاوذين واملتحدين  لب ولة والا ائا، أكانوا ملا كز وا ال،يب صلى   علزه وسلم وركبروا رؤوسرهم وا عصربهم أبثرر 

و مرواتن عرام ازفافوا غررورا  براصلهم وإانالرة لكرون الرسرو  صرلى   علزره وسرلم مرسرال ذلك مصائا من عزاا نيرامر أ
مرن قبرر   عارا(س وقرد فلر    ي كترري  مرن الررر ن علرى هرزا كرولره بوإذ قرالوا اللهرم إن كران هرزا هرو اور  مرن ع،رردل 

وقولره  بأردن للرزين  لهروا ذنرو  مترر  ألم ر علز،ا ان ار  من السهام أو ائت،را  ارزاا ألرزم وقولره يسرتا لونك  لارزاات
 ذنوا أصحاقم أال يستا لونت وقد  ز،ا ذلك يف سور  ايناام ويف سور  اينفا س 

وكان املقم،ون رمبا مت،وا نبو  الازاا  ملشركي واستب لوا جمهلم ال،صر لل،يب علزه الصرال  والسرالم وأصرحا ه كهرا ارام يف  
ست،صررس ورمبرا ع را  اضرهم مرن أن يررز    املشرركي وهرم يكفررون  رهس ألهرا ارامي اوديث: أن املسلهي قالوا: إال ع

  ي هزخ السور   روارع التهديد للهشركي أعرب  مبا يبير نيبها م وي هرتن نفرو  املرقم،ي مبرا لهاره قولره بولرو يا رر 
   لل،ا  الشر استا اهلم   ري لرضهل إلزهم أالهمتس 

 ااررر نرررام هررزا الارراا علررى الرأرر   ملخلوقرراي واسررتبرام اينررواع إ(  اررا  أرافهررا، وااررر هلررزا وهررو إقررا  ي،بررن أبن   
البرام وسائر اممداف  ل،ام ال  قا فوام اوزا ، أا رياي املفاضة علرى املخلوقراي يف هرزا الاراا كترري ، والشررور الاارضرة 

وعصررأاي أهلره، وم،هرا مرا أيه علرى  رالف الاراف  ع،رد  رر بفر  ومارهها مسبا عن أسباا جماولرة يف نررام الكرون 
  االه ال  قدرها   عاا(  روله بلكر أمة أار وقوله لكر أار كتااتس 

أهزخ اجلهلة ما وأة على قلة بإن الرزين ال يرارون لررامبت اةيرة، أحزرث ذكرر عرزاقم الرز  هرم أيلرون إلزره بسرا أن  
م يف الدنزا لتكشق نيبهة غرورهم ولرزالم الرزين  م،روا انكهرة مرن انكرم عصررف   يف يبي هلم سبا ه ري الازاا ع،ه

هزا الكونس والرري،ة على اعصا  هزخ اجلهلة ةهلة بإن الزين ال يراون لرامبت قوله يف   ر هزخ بأ،زر الزين ال يرارون 
 لرامب يف صغزاهنم ياههونتس 
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على عبافخ غري م،ر ظ ع،هم ينه أقام علزه نررام الاراا إذ أراف ثبراي  ،ائره،  أبز،  هزخ اةية أن الرأ  االه   مستاهرا 
وأنه ا يردر عواز  الشر يف هزا الااا   ري ل فا م،ه ورأرا، أاا ل زق  ابافخ، ويف ذلك م،ة عرزهة علرزهم، وأن الرزين 

  يستحرون الشر لو ع ر هلم ما استحروخ لب ر ال،رام الز  وضظ علزه الاااس
وال،ا : اسم عام جلهزظ ال،ا ، ولكن ملا كان الكالم على إ  را  نيربهة املشرركي وكرانوا املسرتحري للشرر كرانوا أو  مرن  

 يتبافر من عهوم ال،ا ، كها زافخ عصرحيا قوله بأ،زر الزين ال يراون لرامب يف صغزاهنم ياههونتس 
   
 

 1943صفحة : 
 
ديظ، أزكر يف اانا الشر بيا رت الدا  على أصر ا،س التا زر ولو أبقر ما وقد اام نرم اةية على إلاز  كم    

يتحر  أزه ما،اخ، وعرب عن عا زر   ا ري هلم  لفظ باستا اهلمت الدا  على املبالغة يف التا زرر مبرا عفزردخ ز ف  السري 
ت لا واسررترام واسررتبان واسررت اا والتررام لغررري ال لررا إذ ال يرهررر ال لررا ه،ررا، وهررو حنررو قرروهلم: اسررتل ر واسررتردم واسرر

واستهتظ واستكرب واستخفى وقوله عاا( بواستغشوا ثزاقمتس وما،اخ: عا لهم ا ري، كها  لره علزره يف الكشراف ل نيرار  
 إ( أن عا زر ا ري من لدنهس 

 ر هو مبارىن التا رر ألزس االستا ا  ه،ا مباىن صلا التا زر ين املشركي ا يسللوا عا زر ا ري وال سللوخ أحصر،  
الكتري، كها يف قرو  سرلهى  رن ر زارة: وإذا الارزارى  لرد ان عر،ار  واسرتا ل  نصرا الرردور أهلر   أ  عا لر   ، 
وهرررو يف هرررزا االسرررتاها  متلررره يف االسرررتاها  اة رررر يتاررردى إ( مفارررو ، كهرررا يف البزررر  وكهرررا يف اورررديث بأاسرررتا ر 

 املويتس 
لزة امل لرة املفزد  للتشبزه، والاامرر أزره  يا رر  ، واملارىن: ولرو يا رر   لل،را  الشرر  وانتصا باستا اهلمت على املفاو  

كها لار هلم ا ري كتريا، أروله باستا اهلمت مصدر مضراف إ( مفاولره ال إ( أاعلره، وأاعرر االسرتا ا  هرو   عارا(  
 كها ف  علزه قوله بولو يا ر  تس 

لكزررد اللصرو ، كررال  يف قولرره عارا( بوامسررحوا  رؤوسركمتس وأصررله: اسرتا اهلم ا ررري، أرردل  والبرام يف قولرره ب  رريت لت  
املبالغة  لسي والتام وهكزد اللصو  علرى االمت،ران أبن ا رري هلرم كترري ومكريس وقرد كترر اقررتان مفارو  أارر االسرتا ا  

 قزخ البام وا ي،بهوا علزه يف مواقاه املتادف س وسز هلم يف ال،حرس 
وقد اار اواا بلوت قوله بلرضى إلزهم أالهمت، ونيلن اواا بلوت أن يكرون يف انزرب االمت،راع، أ  وذلرك ممت،رظ ين  

   قدر ةاا  انرراضهم مزراات ماز،ا بما عسب  من أمة أالها وما يستل رونتس 
 والرضام: الترديرس  
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أالهمس وملا ضهن بقضهلت ماىن  لغ ووصر عد  ابإ(تس  وايار: املد  املاز،ة لبرام قومس واملاىن: لرضهل إلزهم انلو  
أهزا واه عفسري اةية وسر نرهها وال يلتف  إ( غريخ يف أهههاس وهزا املاىن متر ماىن بقر لو أن ع،د  ما عستا لون 

  ه لرضهل ايمر  ز  و ز،كمت يف سور  ايناامس 
 بولو يا ر   لل،ا ت إ(   رهاس  وقلة بأ،زر الزين ال يراون لرامبت اخل مفرعة على قلة 
وقرأ اجلههور بلرضهلت  لب،ام لل،ائا ورأظ بأالهمت على أنه بئا الفاعرس وقرأخ ا ن عامر وياروا  فت  الراف والضاف  

 ونصا بأالهمت على أن يف بقضىت ضهريا عائدا إ( اسم اجلاللة يف قوله بولو لار   لل،ا  الشرت اخلس 
الزين ال يراون لرامبت مفرعة على قلة بلوت واواقا املفزد  انتفام أن يا ر   لل،ا  الشر  نتفام الزمره وقلة بأ،زر  

وهرو  لرروغ أالهرم إلررزهم، أ  أردذا انتفررى التا زرر أرر،حن نرزر الررزين ال يرارون لرررامب ياههرون، أ  نرررتكهم يف مرد  ه ررري 
 اا ههمس الازاا ع،هم متلبسي   غزاهنم، أ  أرط عكربهم وع

 والاهة: عدم البصرس  
وإمنررا ا ي،صررا الفاررر  اررد الفررام ين ال،صررا يكررون يف اررواا ال،فررهل احملررض، وأمررا ال،فررهل املسررتفاف مررن بلرروت أحاصررر  

 لتضهن، والن نيلن اواا ال،فهل أن يكون مسببا على امل،فهل ال على ال،فهل، والتفريظ ه،ا على مسرتفاف مرن ال،فرهلس وأمرا 
لشر أهو ال يسبا أن يرتل الكاأرين ياههون، و زلك عارف أن قوله بأ،زرت لزس ما وأا على كالم امل،فهل أهو عا زر ا

 مردر وإمنا التردير عردير ماىن ال عردير إعراا، أ  أ،رتل امل،كرين للباث يف ضالهلم استدرااا هلمس 
  سور  البرر س وال غزان: الكفرس وقوله بيف صغزاهنم ياههونت عردم نرريخ يف قوله بويدهم يف صغزاهنم ياههونت يف 
وامعزان  ملوصولزة يف عاريق الكاأرين للداللة على أن ال غزان أنيدخ إنكرارهم البارث، وينره صرار كالاالمرة علرزهم كهرا  

 عردم  نفاس 
زلك زيرن بوإذا مس امنسان الضر فعاب جل،به أو قاعدا أو قائها ألها كشف،ا ع،ه ضرخ مر كلن ا يدع،ا إ( ضرر مسره كر 

 للهسرأي ما كانوا ياهلونت  
 

 1944صفحة : 
 
ع ق على قلة بولو يا ر   لل،ا  الشرت اةية، ين الغرض ايهم من كلتزهها هو االعتبار  زمزم أانوا  املشرركي   

وا ياهلرونتس ألهرا عفرزاا واهلم و زيرا من الوقوع يف أمتاهلا  رري،ة ع،هزرة هرزخ اةيرة ةهلرة بكرزلك زيرن للهسررأي مرا كران
 رري يف اةيررة السررا رة وارره ه ررري عررزاا االستتصررا  عرر،هم وإراررام ارربائهم إ( اة ررر   رري يف هررزخ اةيررة انرراهلم ع،رردما 

 يسهم نيهلم من الضر وع،دما يكشق الضر ع،همس 
ال،ا  انز،تز كاأرون،  أامنسان مراف  ه اجل،س، والتاريق  لالم يفزد االستغرا  الاريف، أ  امنسان الكاأر، ين قهور 

إذ كان املسلهون قبر اهل ر  ال يادون  ضاة وسباي راال مظ نسائهم وأ ،ائهم الزين هرم عبرظ هلرمس وقرزا االعتبرار يكرون 
امل،رور إلزهم يف هزا اوكم هم الكاأرون، كها يف قوله عاا( بويرو  امنسان أئرزا مرا مر  لسروف أ ررج انزرات وقولره ب  
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غرررل  ر ررك الكرررمي الررز   لرررك أسرروالتس وأي ررز املسررلهون مررن هررزا اوكررم مررا ي،اسررا مررردار مررا يف أيهررا امنسرران مررا 
  انافهم من  را  هزخ اوا  اجلاهلزة أزفز  كر من غفلتهس 

وعد  عن امعزان  لضهري الرااظ إ( بال،ا ت من قوله بولو يا ر   لل،ا  الشرت ين يف ذكر لفظ امنسان إيام إ(  
  ،اهة   علزهم إذ االهم، من أنيرف اينواع املواروف  علرى ايرضس ومرن املفسررين مرن اارر الرالم يف امنسران التزكري

 للاهد واار املراف  ه أ  انزيفة  ن املغري  املخبومهل، وامسه مهشم، وكان مشركا، وكان أصا ه مرضس 
 والضر عردم يف قوله بوإن يسسك    ضرت يف سور  ايناامس  
 الدعام: ه،ا ال لا والسقا   تضرعس و  
والالم يف قوله بجل،بهت مباىن  على  كروله عاا( بكررون ل،ذقران وقولره وعلره لل بريتس أال عررى أنره ارام يف موضرظ الرالم   

قمتس انرف بعلىت يف قوله عاا( بأاذكروا   قزاما وقاوفا وعلى ا،و كم وقوله الزين يزكرون   قزاما وقاوفا وعلى ا،و 
 وحنوخ قو  اا ر  ن ا  التغليب:          

ع،اوله  لرم  ق انتىن  ه                      أخر صرياا للزدين وللفم أ  على الزدين وعلى الفم، وهو متولد من مارىن   
 اال تصا  الز  هو أعم مااين الالم، ين اال تصا   لشهلم يرظ  كزفزاي كتري  م،ها استاالؤخ علزهس 

وإمنررا سررلك ه،ررا انرررف اال تصررا  ل نيررار  إ( أن اجل،ررا رررتو  لرردعام ع،ررد الضررر ومتصررر  رره أبررايو( غررريخس وهررزا  
 االستاها  م،رور إلزه يف  ز  اا ر واةيتي اي ريي كها يرهر  لتلمر، أهزا واه الفر   ي االستاهاليس 

ئهات  ل،صاس وإمنا اار اجل،ا جمرورا  لالم وا ي،صا وموضظ اارور يف موضظ اوا ، ولزلك ع ق بأو قاعدا أو قا 
أزرا  متال مض  اا أو قاعدا أو قائها لتهتزر التهكن من انالة الراانة  زكر ني  من اسدخ ين ذلرك أ هرر يف متك،ره،  

وذكرر  كها كران ذكرر امع رام يف اةيتري اي رريي و زر  ارا ر أ هرر يف متتزرر اوالرة حبزرث قرظ أزهرا  ري ذكرر ايعضرام
ايأارا  الدالررة علرى أصررر املارىن للداللررة علررى أنره يرردعو   يف أنردر ايانرروا  مال سررة للردعام، وهررهل انالرة ع لررا الراانررة 
ومالزمرة السركونس ولررزلك ا تردئ  رزكر اجل،ررا، وأمرا ز ف  قولره بأو قاعرردا أو قائهرات ألرصرد عاهررزم ايانروا  وعكهزلهررا، 

 ايانوا ، أ  فعاب يف سائر ايانوا  ال يلهزه عن فعائ،ا نيهلمس  ين املرام مرام امص،اا لب ف  متتزر
 واجل،ا: وااند اجل،واس وعردم يف قوله بأتكوى قا اباههم وا،وقمت يف سور   رام س  
 والراوف: اجللو س  
 والرزام: االنتصااس وعردم يف قوله بوإذا أ لم علزهم قاموات يف سور  البرر س  
زررة وعوقزرر  اواقررا  شرررصها، ولزسرر  لالسررتربا  كهررا هررو غالررا أانواهلررا ين املرصرروف ه،ررا انكايررة بإذات وه،ررا ارررف الررأ 

انررا  املشرررركي يف فعرررائهم   ع،ررد االضررر رار وإعراضرررهم ع،ررره إ( عبرراف  إهلرررتهم ع،رررد الر رررام،  رري،ررة قولررره بكرررزلك زيرررن 
لفررظ بكررانوات الرردا  علررى أنرره عهلهررم يف للهسرررأي مررا كررانوا ياهلررونت إذ االهررا انرراال للهسرررأيس وإذ عرررب عررن عهلهررم  

ماضررهل أزمرراهنم، ولررزلك اررهلم يف نيرررصها واواقررا ومررا ع ررق علزههررا أبأاررا  املضررهل ين كررون ذلررك انرراهلم أزهررا مضررى 
أف ر يف عس زله علزهم مما لو أرض ذلك من اناهلم يف املستربر إذ لار أزهم من يتاظ قزخ اةية أزر ظ عن عهله هزا 

  اورزرةس أو يسا  إ( ال،رر يف
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وهلرزا أرررع علزره قلررة بألهرا كشررف،ا ع،ره ضرررخ مرررت ين هرزا التفريررظ هرو املرصرروف مرن الكررالم إذ اوالرة ايو( وهررهل املفرررع  
 علزها انالة  هوف  لوال ما ياربهاس 

   
 

 1945صفحة : 
 
ى صريررة ااراز املرسرر والكشق: انرزرتره إ هرار نيرهلم علزره سراعر أو غ رامس ونيراع إصالقره علرى م لر  امزالرةس إمرا علر  

  االقة امصال ، وإما على صريرة االستاار   تشبزه املبا   شهلم ساعر لشهلمس 
واملرور: ه،ا جماز  مباىن استبدا  انالة  غريهاس نيبه االستبدا   النتررا  مرن مكران إ(   رر ين االنتررا  اسرتبدا ، أ   

لرررة اضررر رارخ واانتزااررره إلز،رررا أصرررار كلنررره ا يررررظ يف ذلرررك انتررررر إ( انرررا  كحرررا  مرررن ا يسرررب  لررره فعررراؤب، أ  نسرررهل انا
 االانتزاجس 

وبكلنت رففرة كرلن، وامسهرا ضرهري الشرلن انرزف علرى مرا هرو الغالراس وعرد  الردعام حبررف بإ(ت يف قولره بإ( ضررت  
 فون الالم كها هو الغالا يف حنو قوله:          

ة  تشربزه الضرر  لاردو املفراان الرز  يردعو إ( مرن أاارلخ بصررا إ( فعوي ملا ب   مسورا على صريرة االستاار  التبازر  
 فأاهس 

 واار بإ(ت مباىن الالم  اد عن  الغة هزا ال،رم و لط لالعتباراي البالغزةس  
وقلة بكزلك زين للهسرأي ما كانوا ياهلونت عزيزر يام مرا عرردم وغرريخ، أ  هكرزا التربيي الشرز اين زيرن هلرم مرا كرانوا  

 لون من أعهاهلم يف ماضهل أزماهنم يف الدعام وغريخ من ضالال مس ياه
وعردم الرو  يف ماىن وموقظ بكزلكت يف أمتا  هزخ اةية ع،د قوله عاا( بوكزلك اال،اكم أمة وسر ات يف سرور  البررر   

عبيي إعراضهم عن فعرام   وقوله بكزلك زي،ا لكر أمة عهلهمت يف سور  ايناام، أامنيار  إ( التبيي املستفاف ه،ا وهو 
 يف انالة الر ام، أ  متر هزا التبيي الا زا زين لكر مسرف عهلهس 

وامسراف: امأراط وامكتار يف نيرهلم غرري  هروفس أراملراف  ملسررأي ه،را الكراأرونس وا ترري لفرظ باملسررأيت لداللتره علرى  
 املتحدث ع،هم وغريهمس  مبالغتهم يف كفرهم، أالتاريق يف املسرأي لالستغرا  لزشهر

وأس،د أار التبيي إ( ااهو  ين املسلهي يالهون أن املبين للهسرأي  واصرهم الشز انزة، أرد أس،د أار التبيي إ(   
الشرز ان غرري مرر ، أو ين مارأرة املربين هلررم غرري مههرة هاه،را وإمنرا املهررم االعتبرار واالعارا   ستحسراهنم أعهراهلم الزمزهررة 

 اب ني،ز اس استحس
واملاىن أن نيلن ايعها  الزمزهة الربزحة إذا عكرري من أصحاقا أن عصري هلم فر ة  سن ع،دهم قبائحها أرال يكرافون  

 يشارون  ربحها أكزق يرلاون ع،ها كها قزر:          
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هلك،را الرررون مرن قربلكم ملرا يرضى على املرم يف أ م  ،ته                      ان  يرى انس،ا ما لزس  وسن بولرد أ  
 لهوا واام م رسلهم  لبز،اي وما كانوا لزقم،وا كزلك  ب  الروم اارميت عاف ا  اا إ( املشركي عوفا على  دئه يف 
قولرره بإن ر كررم   إ( قولرره لتالهرروا عرردف السرر،ي واوسرراات مب،اسرربة التهاثررر  زرر،هم و رري ايمررم قرربلهم يف الغرررور  تررل ري 

 اا ع،هم ان  انر قم اهلالل أ ل س وهزخ اةية  ديد وموعرة مبا انر أبمتاهلمس الاز
واجلهلة ما وأة على قلة بولو يا ر   لل،ا  الشرت مبا عضه،ته من امنرزار أبن الشرر قرد ي،رب  قرم ولكرن عرزاا    

وقرد كرانوا يارأرون أممرا مر،هم أصراقم  غري ما ر، أضرا هلم متال مبا نب   يمم مرن قربلهم أرضرى إلرزهم  لارزاا أالهرم
 االستتصا  متر عاف ومثوف وقوم نوحس 

 ولتوكزد التهديد والوعزد أكدي اجلهلة  الم الرسم وقد ال  للتحرز س  
 وامهالل: االستتصا  وامأ،امس  
قولرره عاررا( بأا يررروا كررم  والررررون: قررظ قرررن وأصررله مررد  صويلررة مررن البمرران، واملررراف  رره ه،ررا أهررر الررررونس وعررردم  زانرره ع،ررد 

 أهلك،ا من قبلهم من قرنت يف سور  ايناامس 
 وقوله بمن قبلكمت انا  من الررونس  
 وبملات اسم زمان مباىن اني على التحرز ، وعضاف إ( اجلهلةس  
ط يهنررا والارررا أكتررروا يف كالمهررم عررردمي بملررات يف صرردر قلتهررا أل رر   ررزلك التررردمي رائحررة الشرررصزة ألنيرربه  الشرررو  

 عضاف إ( قلة أتشبه قلة الشرط، وين عاملها أار مضهل أبزلك اقتض  قلتي ألنيبه  انروف الشرطس 
 واملاىن: أهلك،اهم انز،ها  لهوا، أ  أنيركوا واام م رسلهم  لبز،اي متر هوف وصاحل وا يقم،واس  
 وقلة بواام مت ما وأة على قلة ب لهواتس  
 ههل او ة على الصد ، وقد عردم ع،د قوله عاا( بأرد اامكم  ز،ة من ر كمت يف سور  ايناامس والبز،اي: قظ  ز،ة، و  
وقلة بوما كانوا لزقم،وات ما وأة علزهاس وجمهوع اجلهر الرتالث هرو مرا وقر   ره امهرالل بومرا كران ر رك مهلرك الرررى  

 ان  يباث يف أمها رسوالتس 
   
 

 1946صفحة : 
 
 اهنم  صزغة الم اجلحوف مبالغة يف انتفائه إنيار  إ( الزل  من إياهنمس وعرب عن انتفام إي  
وقلررة بكررزلك  ررب  الررروم اارررميت عررزيزرس والتاريررق يف بالررروم اارررميت لالسررتغرا  ألررزلك عررم الررررون املاضررزة وعررم  

 اخ، وهو الشرلس املخاصبي، و زلك كان إنزارا لررير أبن ي،اهلم ما ب  أولتكس واملراف  مارام أقص
والررو  يف بكررزلك  رب  الررروم اارررميت كرالرو  يف نرررريخ  نفرراس وكرزلك ذكررر لفرظ بالرررومت أهررو كهرا يف نرررريخ يف هررزخ  

 السور  ويف البرر س 
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بق اال،كم  الئق يف ايرض من  ادهم ل،،رر كزق عاهلونت ع رق علرى بأهلك،رات وانررف بقت مرقذن  بارد مرا  ري  
ال،رراكم ختلفرروهنم يف ايرضس وكررون انرررف بقت ه،ررا عاصفررا قلررة علررى قلررة عرتضررهل الرتا ررهل الرررعيب ين الرربم،ي، أ  ق ا

 االهم  الئق أهم من إهالل الررون قبلهم ملا أزه من امل،ة علزهم، وينه عوضهم قمس 
 وا الئق: قظ  لزفةس وعردم يف قوله بوهو الز  االكم  الئق ايرضت يف سور  ايناامس  
راف ابايرضت  الف الارا، أالتاريق أزه للاهد ين املخاصبي  لفوا عافا ومثوفا وصسها واديسا وار ا يف م،ازهلم وامل 

 على اجلهلةس 
وال،رر: مستاهر يف الالم احملر ، ين ال،رر أقوى صر  املارأة، أهاىن بل،رررت لر،الم، أ  لر،الم علهرا متالررا أبعهرالكمس  

 ت، زب س أاملراف  لالم عالره ال
وبكزررقت اسررم اسررتفهام مالرر  لفاررر الالررم عررن الاهررر، وهررو م،صرروا ابن،ررررت، واملاررىن يف متلرره: لرر،الم اررواا كزررق  

 عاهلون، قا  إ    ن قبزصة:          
 وأقبل  وا  ى ك ر  ز،،را                      ال علم من اباهنا من ني اعها أ   ال علم  اواا من  اباهنا  س   
ا اار استخالأهم يف ايرض علرة لالرم   أبعهراهلم ك،ايرة عرن  هرور أعهراهلم يف الواقرظ إن كانر  ممرا يرضرهل   أو وإمن  

مما ال يرضزه أدذا  هري أعهراهلم علههرا   علرم اينيرزام ال،اأارة وإن كران يالرم أن ذلرك سرزرظ علهرا أزلزرا، كهرا أن  زر  
اعس ولرزس املرصروف  تالزرر امقردام انصرو  علهره  جلبران والشر اع ولك،ره  إ    ن قصزبة ما،راخ لزرهرر اجلبران مرن الشر 

كىن  زلك عن  هور اجلبان والش اعس وقد عردم نرري هزا يف قوله عاا( بولزالم إلره الرزين  م،روا ويتخرز مر،كم نيرهدامت 
 يف سور     عهرانس 

هرزا أو  دلره قرر مرا يكرون ي أن أ دلره مرن علررام  بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قرا  الرزين ال يرارون لررامب ائر   ررر ن 
نفسهل إن أعبرظ إال مرا يروانى إي إين أ راف إن عصرز  ريب عرزاا يروم عررزمت ع رق علرى قلرة بولرو يا رر   لل،را  
الشررت اخل ين ذلرك بنيرن عرن قروهلم باللهرم إن كران هرزا هررو اور  مرن ع،ردل أرلم ر علز،را ان رار  مرن السرهام أو  يت،ررا 

مت كها عردم أزلك أسلوا من أسالزا التكزياس ق انكهل يف هزخ اةية أسلوا   ر من أسرالزا عكرزيبهم  ازاا ألز
ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أن يكررون الررر ن مروانى إلزره مررن   عارا( أهرم يتو رون أن الرررر ن وضراه ال،ريب صرلى   علزرره 

بائر   ررر ن غرري هرزا أو  دلرهت إصهاعرا لره أبن يقم،روا  ره  وسلم من علرام نفسه، ولزلك االوا من عكرزيبهم أن يرولروا لره
 مغايرا أو مبدال إذا واأ  هواهمس 

وماررىن بغررري هررزات رالفررهس واملررراف املخالفررة للرررر ن كلرره  معررراض ع،رره وا ترردام كترراا   ررر أبسررالزا أ رررى، كهتررر كتررا  
أيه  سور أ رى غري ال  نبل  من قبر ين قصو الفر  ومال هم إذ ال حيتهر كالمهم غري ذلك، إذ لزس مرافهم أن 

 ذلك اناصر، وال غرض هلم أزه إذا كان ما،اها من نوع ما سبرهاس 
 ووصق اة ي اب ز،ايت لب ف  التا زا من صلبهم عبديلها ال   لا عبديله إذ ال صهظ يف  ري م،هس  
راهررمس ويكرون يف االوصرراف، كهررا عرررو :  رردل  والتبردير: التغزررريس وقررد يكررون يف الررزواي، كهرا عرررو :  رردل  الرردبنري ف 

اولرة  امتاس ألها ذكر امعزان  غريخ من قبر عاي أن املراف  لتبدير املارىن اة رر وهرو عبردير الوصرق، أكران املرراف  لغرري 
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ياهررد إ( يف قروهلم بغرري هررزات كالمرا غررري الرز  اررام  ره مررن قبرر ال يكرون أزرره مرا يكرهونرره ويغرزرهمس واملررراف  لتبردير أن 
الرررر ن املوارروف أزغررري اة ي املشررتهلة علررى عبرراراي ذم الشرررل مبدانرره، وعبرراراي ذم أصرر،امهم  لت،ررام علزهررا، وعبررراراي 

 الباث وال،شر  ضدها، وعباراي الوعزد هلم  اباراي  شار س 
   
 

 1947صفحة : 
 
ر ن علم على الكتاا الز  اام  ره  هرد صرلى ومسوا ما صلبوا امعزان  ه قر ب ينه عوض عن املسهى  لرر ن، أدن الر  

   علزه وسلم أ  ائ   غري هزا مما عسهزه قر بس 
 والضهري يف ب دلهت عائد إ( اسم امنيار ، أ  أو  د  هزاس  
 وأقر املراف  لتبدير يف اةية ينه مالوم ع،د السامايس  
السررتهبام، وعلررى االانتهررالي أرررد أمررر   نبزرره صررلى   علزرره ق إن قرروهلم حيتهررر أن يكررون ارردا وحيتهررر أن يريرردوا  رره ا 

وسررلم أبن لزرربهم مبررا يرلررظ نيرربهتهم مررن نفوسررهم إن كررانوا اررافين، أو مررن نفررو  مررن يسررهاوهنم مررن ف ررائهم أزحسرربوا  
 كالمهم ادا أزرتقبوا عبدير الرر نس 

،هم املشرركون أو راارظ إ( بالرزين ال يرارون لررامبت يف وضهري الغزبة يف قوله بوإذا عتلى علزهمت راارظ إ( ال،را  املرراف مر 
 قوله بإن الزين ال يراون لرامبتس 

وعردمي الررف يف قوله بإذا عتلىت على عامله وهوبقا  الزين ال يراون لررامبت لالهتهرام  رزكر ذلرك الوقر  الرز  عتلرى  
 انالمهمس أزه اة ي علزهم أزرولون أزه هزا الرو  عا زبا من كالمهم ووهن أ

ولكرون الاامررر يف الررررف أاررال ماضرزا علررم أن قرروهلم هررزا واقرظ يف الرربمن املاضررهل، أكانرر  إضراأة الررررف املتالرر   رره إ(  
قلرة أالهررا مضررارع وهروبعتلىت فالررة علررى أن ذلررك املضرارع ا يرررف  رره اوررا  أو االسرتربا  إذ ال يتصررور أن يكررون املاضررهل 

أن اارتالا الفارر املضرارع اررف الداللرة علرى التكررر والت ردف، أ  ذلرك قروهلم كلهررا واقارا يف اورا  أو االسرتربا  أتاري 
 عتلى علزهم اة يس 

وما صد  بالزين ال يراون لرامبت هو ما صد  الضرهري يف قولره بعلرزهمت، أكران املررام ل ضرهار، أهرا كران ام هرار   
شرركون أصراري هرزخ الصرلة كرالالم علرزهمس كهرا أنيررب إلزره ع،ررد  ملوصرولزة إال ين الرزين ال يرارون لررام   انيرتهر  ره امل

قولرره  نفررا بإن الررزين ال يراررون لرررامب ورضرروا  وزررا  الرردنزات، ولررزس  رري الصررلة و رري ا رررب ه،ررا عالقررة عالزررر أررال يكررون 
 املوصو  ل يام إ( واه  ،ام ا ربس 

أو عبدير   ي الررر ن املواروف، ومارىن التبامرهل ك،رائهل، وهرو أنره وملا كان القرتاانهم ماىن صري ، وهو امعزان  رر ن   ر  
غري م،ب  من ع،د   وان الز  ارام  ره غرري مرسرر مرن  ، كران اجلرواا عرن قروهلم اروا ي، أانرد ا: مرا لر،ره    رولره 
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له بقر لو نيام   مرا بقر ما يكون ي أن أ دله من علرام نفسهلت وهو اواا عن صري  اقرتاانهم، وبنزهها: ما لر،ه  رو 
 علوعه علزكمت وهو اواا عن الزم كالمهمس 

وعن جماهد عسهزة أب  ممن قا  هزخ املرالة وهم مخسة: عبد    ن أمزة، والولزد  ن املغري ، ومكرز  ن انفو، وعهرو  
أزره عرررل عبراف  ايصرر،ام   رن عبرد    ررن أيب قرزس، والارا  ا ررن عرامر، قرالوا لل،رريب صرلى   علزرره وسرلم ائر   رررر ن لرزس

 والالي والابى وم،ا  وهبر، ولزس أزه عزبهاس 
وقد اام اجلواا عن اقرتاانهم كالما ااماا قضام و  املاز البديظ، وعارويال علرى أن السرقا  يبري املرراف مرن اجلرواا،  

التبدير يشهر امعزان  غريخ  ألانسوا  مت،اع عبدير الرر ن من اهة الرسو  صلى   علزه وسلمس وهزا اواا كاف، ين
وعبدير  اض عراكزبهس على أنه إذا كان التبدير الز  هو عغزري كلهاي م،ه وأغراض ممت،اا كان إ  ا  قزاه وامعزان  غريخ 

 أادر  المت،اعس 
 وقد اام اجلواا أب لغ صزغ ال،فهل وهوبما يكون ي أن أ دلهت أ  ما يكون التبدير ملكا  زد س  
صزغة مصدر علرى وزن التفارا س وقزرا  وزن التفارا  الشرائظ هرو أرت  الترام وقرد نيرز عرن ذلرك علررام، وعبزران، وبعلرامت  

ومتتا ، مباىن اللرام والبزان واملتو  أ امي  كسر التام ال را ظ هلا، ق أصل  التلرام على اهة التالقهل ق أصل  على اجلهة 
ينتس أهارىن بمرن علررام نفسرهلت مرن اهرة نفسرهلس وهرزا ااررور يف موضرظ واملكان م لرا كروله عاا( بوملا عواه علرام مرد

اوا  املقكد  جلهلة بما يكرون ي أن أ دلرهت وهرهل املسرها  مقكرد  لغريهرا إذ التبردير ال يكرون إال مرن أارر املبرد  ألزسر  
 ملاىن أنه مبلغ ال متصرفس علك اوا  للترززد إذ ال لوز أرض أن يبد  من علرام   عاا( التبدير الز  يرومونه، أا

وقلة بإن أعبظ إال ما يوانى إيت عالزر جلهلة بمرا يكرون ي أن أ دلرهت، أ  مرا أعبرظ إال الروانهل ولرزس ي عصررف  تغزرريس  
 وبمات مصدريةس واعباع الوانهل: عبلزغ اواصر  ه، وهو املوصى  هس 

 هو عدم جتاوز االقتفام يف املشهلس  واالعباع جماز يف عدم التصرف، ةامظ مشاقة ذلك لالعباع الز  
   
 

 1948صفحة : 
 
واقتض  بإنت ال،اأزة وأفا  االستت،ام قصرر عالر  االعبراع علرى مرا أوانرى   وهرو قصرر إضرايف، أ  ال أ لرغ إال مرا أوانرهل   

 ا  لرف اقرتاانهمس إي فون أن يكون املتبظ نيزتا ررتعا ان  أعصرف أزه  لتغزري والتبدير، وقري،ة كونه إضاأزا وقوعه او 
 أهن رام أن حيتذ قزا الرصر على عدم اواز االاتهاف لل،يب صلى   علزه وسلم أرد  رج  لكالم عن مهزاهس  
وقلرررة بإين أ ررراف إن عصرررز  ريبت اخل يف موضرررظ التالزرررر جلهلرررة بإن أعبرررظ إال مرررا يررروانهل إيت ولرررزلك أصرررل  ع،هررراس  

 ذن  لتالزرس واقرتن  حبرف بإنت لالهتهام، وبإنت عق 
 وقوله بإن عصز  ريبت، أ  عصزته  معزان  رر ن   ر وعبديله من علرام نفسهلس  
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وف  سزا  الكالم على أن امعزان  رر ن   ر غرري هرزا مبارىن إ  را  هرزا الررر ن وعاويضره  غرريخ، وأن عبديلره مبارىن عغزرري  
 مااين وانرائ  ما انيتهر علزه ممت،ظس 

 صلى   علزه وسلم أن يرو  ه،ا: إال ما نيام  ، أو حنو ذلكس ولزلك ا يلرن الرسو   
بقر لو نيام   ما علوعه علزكم وال أفراكم  ه أرد لبت  أزكم عهرا من قبله أأال عارلونت هزا اواا عن الزم اقرتاانهم  

ا  الررر ن علزره كهرا عرردم يف وك،ايته عن رمزهم الرسو  صلى   علزه وسلم  لكرزا عرن   أزهرا افعرى مرن إرسراله وإنرب 
اجلواا قبلهس ولكونه اروا  مسرترال عرن مارىن قصردوخ مرن كالمهرم ارام ايمرر  ره مفصروال عرن ايو  غرري ما روف علزره 

 ع،بزها على استرالله وأنه لزس  تكهلة لل واا ايو س 
ع،ردخ  ردلزر التفر  يف م اويره أفلرة، ويف هزا اجلواا استدال  علرى أنره مرسرر مرن   عارا(، وأنره ا كتلر  الررر ن مرن   

وقد نرم أزه الدلزر  نتفام نرزض امل لوا على إثباي امل لوا إذ قولره بلرو نيرام   مرا علوعرهت عررديرخ لرو نيرام   أن ال 
لرى أعلوخ علزكم ما علوعه، أدن أار املشزتة يكتر انزف مفاوله يف قلة الشرط لداللة اجلربام علزره، وإمنرا  ر  االسرتدال  ع

عرردم مشررزتة   نفررهل عالوعرره ين ذلررك مرردعى الكفررار لرربعههم أنرره لررزس مررن ع،ررد  ، أكرران االسررتدال  إ  رراال لرردعواهم 
ا ترردام وإثبرراات لرردعواخ مرراالس وهررزا اجلهررظ  رري ايمرررين مررن  ررديظ االسررتدال ، أ  لررو نيررام   أن ال  عررزكم قررزا الرررر ن ملررا 

 علزها من أو  عهر س  أرسل   ه ولبرز  على اوالة ال  ك، 
والرردلزر الترراين م ررو  هررو مرتضررى اررواا بلرروت، أررلن اررواا بلرروت يرتضررهل اسررتدراكا م رررفا يف املاررىن أبن يتبرر  نرررزض  

 اجلواا، أرد يستغ  عن ذكرخ وقد يزكر، كرو  أيب  ن سلهى  ن ر زاة:          
 رررر أتررررديرخ ه،رررا: لرررو نيرررام   مرررا علوعررره لك،ررر  علوعررره ألرررو صرررار ذو انررراأر قبلهرررا                      ل ررراري ولك،ررره ا ي  

علررزكمس وعالوعرره هررهل فلزررر الرسررالة ين عالوعرره عتضررهن إع ررازخ علهزررا إذ اررام  رره مررن ا يكررن مررن أهررر الالررم واوكهررة، 
و الغزا إذ اام كالما أع ب أهر اللغة كلهم مظ عضاأرهم يف  الغرتهم وعفراوي مرراعبهم، ولرزس مرن نيرلن أانرد مرن ا لر  

 أن يكون أائرا على قزاهم وال من نيلن كالمه أن ال يست زظ متله أاند م،همس 
ولزلك أرع  على االستدال  قلة بأرد لبت  أرزكم عهررا مرن قبلره أأرال عارلرونت عرزكريا هلرم  رردمي انالره املاروأرة  زر،هم  

وار نشله أال عررون أزهرا انالرة وههل انا  االمزة، أ  قد ك،   ي  هرانزكم مد  صويلة، وههل أر اون س،ة، عشاهدون أص
عشرربه انالررة الارهررة والكهررا  املت،رراههل الررز  صررار إلزرره ملررا أوانررى   إلزرره  لرسررالة، وال  الغررة قررو  وانيررتهارا مبراولررة أهررر 
البالغة وا  ا ة والشار عشبه  الغة الرو  الز  ن ر   ره عرن وانرهل الررر ن، إذ لرو كانر  انالتره  ارد الروانهل انراال ماترافا 

غة الكالم الز  اام  ه كزلك لكان له مرن املرردماي مرن انري نشرلعه مرا هرو  زترة هلرزخ الغايرة وكران التخلر  وكان   ال
 ررزلك أصرروارا وعرردرااس أررال ارررم ف  عرردم عشررا ه اوررالي علررى أن هررزا اوررا  اي ررري انررا  ر ين  ررض، وان هررزا الكررالم 

 موانى إلزه من ع،د   لزس له  زاعه عهر أزهس 
ا الكالم فلزال على املشركي وإ  اال الفعائهم إال ملا    على عالو  الرر ن أكان ذكر الررر ن يف االسرتدال  أها كان هز 

هو م،اصه، ق ملا أرع علزه قلة بأرد لبت  أزكم عهرا من قبله أأال عارلونت إذ كران عرزكريا هلرم حبالرة قبرر أن يتلرو علرزهم 
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مصررافر ، أ  اسررتدالال  ارري الرردعوى يهنررم يرر،هض هلررم أن يرولرروا انز،تررز: مررا  الرررر ن ولرروال ذال ايمررران لارراف االسررتدال 
 أرسلك   إلز،ا وقد نيام أن ال يرسلك إلز،ا ولك،ك عرول  على   ما ا يرلهس 

   
 

 1949صفحة : 
 
 أهزا  زان انترام هزا الدلزر من هزخ اةيةس   
 رب  الررر ن وايمزررةس ولكلهرة بعلوعرهت ه،ررا مرن الوقرظ مررا لرزس لغريهررا وقرد    الردلزر قررزا الواره إ( االسرتدال  علررزهم مبا 

 يهنا عتضهن اتلزا كالما، ومتلوا، و عتا  زلك املتلواس 
أبرايو  عشررري إ( ما رب  املررردر  علررى عرالو  الكترراا مررظ  رر  ايمزررة ين أسرلوا الكتررا الدي،زررة غرري ايسررلوا الررز   

 عرأه الارا من نيارائهم و  بائهمس 
و لتراين عشرري إ( الررر ن الرز  هررو ما رب  فالرة علرى صرد  اةه  رره ملرا أزره مرن اوررائ  وامرنيرراف الردي  الرز  هرو مررن  

نيلن أنبزام ايف ن وعلهائها، كها قا  عاا( بوما ك،ر  عتلرو مرن قبلره مرن كتراا وال خت ره  زهز،رك إذن الراتا املب لرون 
لم وما لحرد   ع،را إال الرراملونتس سرلوا و لتالرث عشرري إ( أنره كرالم مرن  ر هو   ي  ز،اي يف صدور الزين أوعوا الا

 ع،د   عاا(، أانتره  قزا االستدال  فاللة صد  ال،يب صلى   علزه وسلم يف رسالته عن   عاا(س 
عررردم  ع،ررد قولرره عاررا( والرتالو : قرررام  املكترروا أو اسررتاراض احملفررو ، أهررهل مشررار  ني ررالغ كرالم مررن غررري املبلررغس وقررد  

بواعباوا ما عتلو الشزاصي على ملك سلزهانت يف سور  البررر ، وع،رد قولره بوإذا علزر  علرزهم   عره زاف رم إيرابت يف سرور  
 اينفا س 

 وبأفراكمت عرأكمس وأار الدراية إذا عال   زاي يتادى إلزها  ،فسه اتر  و لبام أيضا، يرا : فريته وفري   هس وقرد ارام 
 يف هزخ اةية على االستاها  التاين وهو ايكتر يف انكاية سزبويهس 

قرأ اجلههور بوال أفراكم  هت حبرف ال،فهل ع فا على بما علوعه علزكمت أ  لو نيام   ما أمرين  تالو  الرر ن علزكم وال   
ضظ ال ال،اأزة، أ   دون ألق  ارد الرالم أعلهكم    هس وقرأخ البب  عن ا ن كتري يف إاندى روايتي ع،ه  الم ا تدام يف مو 

أتكون ع فا على اواا بلوت أتكون الالم الما زائد  للتوكزد كشلهنا يف اواا بلوتس واملاىن علزه: لو نيام   ما علوعره 
 علزكم ولو نيام جلالكم عدرون ماانزه أال عكز واس 

 متها ل رأزهاس وعفريظ قلة بأرد لبت  أزكمت عفريظ فلزر اجلهلة الشرصزة ومالز  
والاهر: اوزا س انيت  من الاهران ين مد  اوزا  ياهر قا اوهل الاراا الردنزو س وي لر  الاهرر علرى املرد  ال ويلرة الر  لرو  

عاد املرم مردارها لكان قد أ ز انره من البرامس وهزا هو املراف ه،ا  دلزر ع،كري بعهرات ولزس املراف لبت  مرد  عهرر ، 
ه  ر املراف مد  قدرها قدر عهر متارارف، أ   رردر مرد  عهرر أانرد مرن ال،را س واملارىن لبتر  أرزكم أر اري ين عهرخ ا ي،ت

 س،ة قبر نبو  الرر نس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وانتصا بعهرات على ال،زا ة عن  رف البمان، ينه أريد  ه مردار من البمانس  
 سور  البرر س  واللبث: امقامة يف املكان مد س وعردم يف قوله عاا( بقا  كم لبت ت يف 
 والررأزة يف قوله بأزكمت على ماىن يف قاعتكم، أ   ز،كمس  
و بقبرررت و ب ارردت إذا أضررزفا للررزواي كرران املررراف  اررض أانرروا  الررزاي ممررا يررد  علزرره املرررام، أ  مررن قبررر نبولررهس وضررهري  

 بقبلهت عائد إ( الرر نس 
ها عفريظ ل نكار والتا ا علرى هنروض الردلزر علرزهم، إذ قرد وعفريظ قلة بأأال عارلونت على قلة الشرط وما عفرع علز 

 هرر مررن انرراهلم مررا لالهررم كهررن ال ياررررس ولررزلك ا تررري لفررظ بعارلررونت ين الارررر هررو أو  فرارراي امفرالس ومفاررو  
ة وامعزران بعارلونت إما  زوف لداللة الكالم السا   علزهس والتردير أأال عارلون أن متر هزا اوا  من اجلهرظ  ري ايمزر

قزا الكتاا البديظ يف  الغته وماانزه ال يكون إال انا  من أأراض   علزره رسرالته إذ ال يترلعى متلره يف الاراف  يانرد وال 
يتررلعى مرررا يرار ررره إال  ارررد مدارسرررة الالهررام وم الارررة الكترررا السرررالفة وم،رررا ر  الالهررام و ررراور  أهرررر البالغرررة مرررن ا  برررام 

را مديدا، أكزق هعى ما هو أعرم من ذلك املاتاف فأاة ملن قضرى عهررخ  زر،هم يف  رالفخ يرقبرون والشارام زم،ا صويال وعه
أانواله صباح مسام، وما عرف  لردهم مبباولرة الالروم وال كران أرزهم مرن أهرر الكتراا إال مرن عكرق علرى الابراف  وانر رظ 

 عن ماانير  ال،ا س 
مفاررو ، أ  أأررال عكونررون عرراقلي، أ  أتارأرروا أن متررر هررزا اوررا  ال وإمررا أن ي،ررب  بعارلررونت م،بلررة الررالزم أررال يررردر لرره  

 يكون إال من وانهل  س 
 بأهن أ لم ممن اأرتى على   كز  أو كزا   عه إنه ال يفل  اارمونت   
 

 1950صفحة : 
 
ذلك مما عرف من أانواهلم من ملا قام  او ة علزها مبا ال قبر هلم  لت،صر م،ه أعرب   لتفريظ على اأرتائهم الكزا و   

اخترراذهم الشررركام لرره كهررا أنيررار إلزرره قولرره بولرررد أهلك،ررا الررررون مررن قرربلكم ملررا  لهرروات أ  أنيررركوا إ( قولرره بل،،رررر كزررق 
عاهلررونت وعكررزيبهم   ي   يف قرروهلم بائرر   رررر ن غررري هررزا أو  دلررهتس ويف ذلررك أيضررا عوازرره الكررالم  صررالانزته ين 

و ز،هم إذ هم قد عرضروا  ،سربته إ( االأررتام علرى   انري قرالوا بائر   ررر ن غرري هرزات، وصررانوا  ،فرهل يكون إنصاأا  ز،ه 
أن يكون الرر ن من ع،د  ، ألها أقام او ة علزهم أبن ذلك من ع،رد   وأنره مرا يكرون لره أن أيه  ره مرن علررام نفسره 

كال ررا أ لررم ال،ررا  ال أانررد أ لررم م،ههررا، وذلررك مررن جمررارا  ا صررم أرررع علزرره أن املفرررت  علررى   كررز  واملكررز ي   عرره  
 لزاتر، كزر إلزه من الكالم أنه إنصاف  ز،هها أدذا انصحو املاىن واد انصبا ه على ا صم واندخس 

 والتفريظ صاحل للها،زي، وهو عفريظ على ما عردم قبله مما عضهن أهنم أنيركوا  ا وكز وا  لرر نس  
 لى الواهي هو الترسزم، وهو إما عرسم أانوا ، وإما عرسم أنواعس و ر بأوت ع 
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واالستفهام إنكار س والرلم: ه،را مبارىن االعتردامس وإمنرا كران أانرد ايمررين أنيرد الرلرم ينره اعتردام علرى ا رال   لكرزا  
 علزه و تكزيا   عهس 

زكورين يف الكرالم املرزير   فرت  التحتزرة  أزرتضرهل وقلة بإنه ال يفل  اارمونت عزيزر، وموقاه يرتضهل  رو  عهومره للهر 
 أن أولتك جمرمون، وأهنم ال يفلحونس 

 والفالح عردم يف قوله عاا( بوأولتك هم املفلحونت يف سور  البرر س  
 وهكزد اجلهلة حبرف التلكزد ب ر إ(  و  عهوم اارمي للهخاصبي يهنم ي،كرون أن يكونوا من اارميس   
 تاح اجلهلة  ضهري الشلن لرصد االهتهام مبضهوهناس واأت 
بويابدون من فون   ما ال يضرهم وال ي،فاهم ويرولون هقالم نيفااؤب ع،د   قر أع،بتون   مبا ال يالرم يف السرهاواي  

علرى الرصرةس وال يف ايرض سبح،ه وعاا( عها يشركونت ع ق على قلة بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،ايت ع ق الرصرة 
أهزخ قصة أ رى من قصو أانوا  كفررهم أن قرالوا بائر   ررر ن غرري هرزات انري عتلرى علرزهم   ي الررر ن، ومرن كفررهم 

 أهنم يابدون ايص،ام ويرولون بهم نيفااؤب ع،د  تس 
م يف االسرتسرا  علرى وامل،اسبة  ي الرصتي أن يف كلتزهها كفرا أ هروخ يف صور  السخرية واالستهبام وإيهام أن الارزر هلر 

الكفررر، ألالهررم  كهررا أو رروا أنرره إن أاتهررم قررر ن غررري املتلرروا علررزهم أو  ررد  مررا يرومررون عبديلرره  م،رروا  كررانوا إذا أنررزرهم ال،رريب 
صلى   علزه وسلم  ازاا   قالوا: عشفظ ل،ا إهلت،ا ع،د  س وقد روى أنه قاله ال،ضر  رن اورارث  علرى مارىن أررض مرا 

واقارا   إذا كران يروم الرزامرة نيرفا  ي الرالي والاربى  س وهررزا كررو  الارا   رن وائرر، وكران مشرركا،  براا  ررن ال يررظ 
ايري، وهو مسلم، وقد عراضاخ أارا له على سزق ص،اه  إذا كان يوم الرزامة الز  كرب  ه صراانبك  يار  ال،ريب صرلى 

   علزه وسلم  أسزكون ي ما  ألقضزك م،ه  س 
 ب  قوله عاا( بأأرأي  الز  كفر   ع،ا وقا  يوعي ماال وولدات اةية  س وأزه ن  
ولوز أن عكون قلة بويابدونت اخل ع فا على قلة بأهن أ لم ممن اأرتى على   كز ت أدن عباف م ما ال يضرهم وال  

 ي،فاهم من االأرتامس 
ت ملا عقذن  ه صلة املوصو  مرن الت،بزره علرى أهنرم ر ترون يف عبراف  وإيتار اسم املوصو  يف قوله بما ال يضرهم وال ي،فاهم 

مررا ال يضررر وال ي،فررظ، وأزرره متهزررد لا ررق بويرولررون هررقالم نيررفااؤب ع،ررد  ت لتحرررري رأيهررم مررن راررام الشررفاعة مررن علررك 
 ايص،ام، أدهنا ال عردر على ضر وال نفظ يف الدنزا أههل أضاق مردر  يف اة ر س 

املضرررارع يف بيابررردونت وبيرولرررونت الستحضرررار اوالرررة الا زبرررة مرررن اسرررتهرارهم علرررى عباف رررا، أ  عبررردوا وا تزرررار صرررزغة  
 ايص،ام ويابدوهنا عا زبا من عصهزههم على ضالهلم ومن قوهلم بهقالم نيفااؤب ع،د  ت أاعرتأوا أبن املتصرف هو  س 

   
 

 1951صفحة : 
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امل لوا مرن املشرركي امقرالع عرن عبراف  ايصر،ام وقرد كران سردنتها كوأرون  وقدم ذكر نفهل الضر على نفهل ال،فظ ين  
عبد ا أبهنا علح  قم و صبزاهنم الضر، كهرا قالر  امررأ  صفزرر  رن عهررو الدوسرهل انري أ ربهرا أنره أسرلم وفعاهرا إ( أن 

وهام املشركي يف ذلرك الصراف  عسلم أرال :  أما ختشى على الصبزة من ذ  الشرى  س ألريد اال تدام  ،فهل الضر مزالة أ
 لكتري م،هم عن نبز عباف  ايص،امس 

وقد أمر   نبزه علزه الصال  والسالم أن يرف علزهم  تهكم قم أبهنم قد أ ربوا   أبن هلم نيفاام هلم ع،دخس وماىن ذلك  
 ره وكران ال يالهره أصرار ذلرك ك،ايرة عرن أن هزا ملا كان نيزتا ا رتعوخ وهو غري واقظ اار ا رتاعره مب،بلرة أهنرم أعلهروا   

  النه ين ما ا يالم   وقوعه أهو م،تقس ومن هزا قو  من يريد نفهل نيهلم عن نفسه: ما علم   هزا م  ويف ضردخ 
 قوهلم يف هكزد وقوع الشهلم: يالم   كزا، ان  صار ع،د الارا من صزغ الزهيس 

لضهري احملزوف  ارد بيالرمت الاائرد علرى بمرات، إذ الترردير: مبرا ال يالهره، أ   وبيف السهاواي وال يف ايرضت انا  من ا 
كائ،ررا يف السررهاواي وال يف ايرض واملرصرروف مررن ذكر ررا عاهررزم االمك،ررة، كهررا هررو اسررتاها  اجلهررظ  رري املترررا الي متررر 

 املشر  واملغراس 
 وأعزد انرف ال،فهل  اد الااصق لب ف  الت،صزو على ال،فهلس  
 هام يف بأع،بتونت ل نكار والتو زخ وامنبام: امعالمس واالستف 
وقلرة بسرربحانه عاررا(ت إنشرام ع،بيرره، أهررهل م،ر ارة عررن الرر  قبلهرا ألررزلك أصررل س وعرردم الكررالم علررى نررريخ ع،ررد قولرره  

 بو رقوا له  ،ي و ،اي  غري علم سبحانه وعاا( عها يصفونت يف سور  ايناامس 
 ونت مصدرية، أ  عن إنيراكهم، أ  عاا( عن أن يكون ذلك ب تا لهس وبمات يف بقوله عها يشرك 
وقرأ  ب  والكسرائهل و لرق بعشرركونت  ملت،را  الفوقزرة علرى أنره مرن قلرة املررو  وقررأخ البراقون  لتحتزرة علرى أهنرا عارزرا  

 للخ اا ةهلة بقرتس وعلى الواهي أههل مستحرة للفصر لكها  االنر اعس 
إال أمة وااند  أا تلفوا ولوال كلهة سبر  من ر ك لرضهل  زر،هم أزهرا أزره كتلفرونت قلرة مارتضرة  ري  بوما كان ال،ا   

قلرة بويابردونت وقلرة بويرولرون لروال أنرب  علزره  يرة مرن ر رهتس وم،اسربة االعررتاض قولره بقرر أع،بترون   مبرا ال يالررمت ين 
ف الرز  أاندثره ضرال  البشرر يف الارزرد  السرلزهة الر  أ رر   عباف  ايص،ام وا رتاع صفة الشفاعة هلا هو من اال تال

ال،ا  علزها يف أو  ال،شل ، أهرهل ممرا يشرهله الترو زخ الرز  يف قولره بأع،بترون   مبرا ال يالرم يف السرهاواي وال يف ايرضت 
التاركزرة  ملكران ايمسرى،  وصزغة الرصر للهبالغة يف هكزد ا رب ينه  رب مهرم ع زرا هرو مرن اوكرم الاهرانزرة واوررائ 

إذ الرصررر هكزررد علررى هكزررد  عتبررار انيررتهاله علررى صررزغ  إثبرراي للهتبرر  ونفررهل عهررا عررداخ، أهررو أقرروى مررن هكزررد رف 
 امنكار، ولزلك يقذن  رف إنكار نيديدس 

ررروهلم بهررقالم وانسررن الرصررر ه،ررا وقوعرره عرررا اجلرردا  مررظ الررزين غررريوا الرردين اورر  وروارروا حنلررتهم  ملارراذير الباصلررة ك 
نيفااؤب ع،رد  ت وقروهلم بمرا نباردهم إال لزرر روب إ(   زلفرىت، خرالف  يرة سرور  البررر  بكران ال،را  أمرة واانرد ت أدهنرا 
وقا  يف سزا  ااافلة مظ أهر الكتراا لرولره بسرر  ر  إسررائزر كرم  عز،راهم مرن  يرة  ز،رةت وأهرر الكتراا ال ي،كررون أن 

أآيررة هررزخ السررور  عشررري إ( الوانررد  االعترافيررة ولررزلك عرررب عررن التفررر  ال ررارئ علزهررا  عتبررار  ال،ررا  كررانوا أمررة واانررد 
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اال تالف املشار  ملزمة واملارا  لتخويق يف قوله بولروال كلهرة سربر ت إ(   ررخ، و يرة سرور  البررر  عشرري إ( الوانرد  
  صررأ علزهرا أبن    ارث ال،بزري مبشررين وم،رزرين، ق الشرعزة ال  جتهاها او،زفزة الف رية، ولزلك عرب عرن التفرر  الرز

اام ذكر اال تالف عرضا عرا ذلك  روله بوأنرب  ماهرم الكتراا  ور  لرزحكم  ري ال،را  أزهرا ا تلفروا أزرهت وأريرد  ره 
ت يف سرور  اال تالف  ي أعباع الشرائظ لروله بوما ا تلرق أزره إال الرزين أوعروخت وعرردم الررو  يف بكران ال،را  أمرة واانرد 
 البرر  وال،ا : اسم قظ للبشر وعاريفه لالستغرا س وايمة: اجلهاعة الارزهة ال  هلا انا  وااند يف نيهلم ماس 

   
 

 1952صفحة : 
 
واملراف ه،ا أمة وااند  يف الدينس والسزا  يد  على أن املراف أهنا وااند  يف الدين او  وهو التوانزد ين او  هو الرز    

بشررر علزرره ينرره بنيررن عررن سررالمة االعتررراف مررن الضررال  والتحريررقس وامنسرران ملررا أنشررن علررى أ ررر  كاملررة يكررن اعفررا  ال
 ازد  عن التكلقس وإمنا يتصور ذلك يف مارأة   عاا( فون ايعهرا ، يهنرا قرد ختتلرق   رتالف اوااراي، أردذا اراز 

هلم، أتاري أن ال،را  يف مارأرة   عارا( كرانوا أمرة أن حيدث يف البشر الضال  وا  رل أرال يكرون الضرال  عامرا علرى عررو 
وااند  متفري على التوانزد ين   ملا أ ر امنسان أ رخ علرى عررر سرلزم مواأر  للواقرظ، ووضرظ يف عرلره الشراور خرال  

 السالمس  وأبنه وااند وضاا ابلزا كها وضظ امهلاماي يف أص،اف اوزوانس وهيد ذلك  لوانهل ييب البشر وهو  فم علزه
ق إن البشرررر أف لررروا علرررى عرررروهلم اال رررتالف البازرررد عرررن اوررر   سررربا اال رررتالف الباصرررر والتخزرررر وايوهرررام  يقزسرررة  

الفاسررد س وهررزا ممررا يررد ر يف ماررىن قولرره بلرررد  لر،ررا امنسرران يف أانسررن عرررومي ق رففبخ أسررفر سرراألي اال الررزين  م،رروا 
هزخ اةية  كون ال،ا  أمة وااند  الواند  يف او ، وأن املرصوف مردح علرك اوالرة وعهلوا الصاوايت، أتاي أن املراف يف 

ين املرصوف مرن هرزخ اةيرة  زران أسراف الشررل وإثبراي   رل م،تحلزره أبن سرلفهم ايو  ا يكرن مرتلهم يف أسراف الاررو ، 
 إ  ا  زعم من يبعم غري ذلكس  وقد كان للهخاصبي عارزم ملا كان علزه أسالأهم، وين صزغة الرصر عقذن أبن املراف

ووقوعه عرا ذكر من يابدون من فون   أص،اما ال عضرهم وال ع،فاهم يرد  علرى أهنرم املرصروف  م  را ، أردهنم كرانوا  
حيسبون أن ما هم علزه من الضال  هو فين او ، ولزلك صوروا إ راهزم وإمساعزر يسترسهان  يزالم يف الكابرةس أررا  

 علزه وسلم يوم الفت  كز وا و  إن استرسها قا قط، وقرأ بما كان إ رراهزم يهروف  وال نصررانزا ولكرن كران ال،يب صلى  
 ان،زفا مسلها وما كان من املشركيت وقزا الواه لار التاريق يف بال،ا ت لالستغرا س 

د أ رزهم إ رراهزم علزره السرالم إذ كران هرو ولوز أن يراف  ل،ا  الاررا  اصرة  رري،رة ا  راا ويكرون املرراف عرزكريهم  اهر  
وأ ،اؤخ وذريتهم على او،زفزة والتوانزد كهرا قرا  عارا( بوإذ قرا  إ رراهزم ي زره وقومره إنر   ررام ممرا عابردون إال الرز  أ ررين 

 أدنه سزهدين واالها كلهة  قزة يف عربه لالهم يرااونت، أ  يف عربه من الارا، أزكون التاريق للاهدس 
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ة بولروال كلهرة سربر  مرن ر ركت إ برار أبن اور  واانرد، وأن ذلرك اال رتالف مرزموم، وأنره لروال أن   أراف إمهرا  وقل 
البشر إ( يوم اجلبام يراهم واه الفصر يف ا تالأهم  ستتصا  املب ر وإ رام احمل س وهزخ الكلهة أقل  ه،ا وأنيري إلزها 

 ر ك إ( أار مسهى لرضهل  ز،همتس يف سور  الشورى  روله بولوال كلهة سبر  من 
وايار: هو أار  رام االمم، وذلك ع،د انرراض الااا، أالرضام  زر،هم إذن مرق ر إ( يروم اوسرااس وأصررح مرن ذلرك  

يف  زان ماىن بالكلهرةت قولره يف سرور  هروف بولرو نيرام ر رك جلارر ال،را  أمرة واانرد  وال يبالرون رتلفري إال مرن رانرم ر رك 
   كلهة ر ك يم،ن اه،م من اجل،ة وال،ا  أقايت وسزله  زاهناس ولزلك  لرهم ومت

 وعردمي اارور يف قوله بأزها أزه كتلفونت للرعاية على الفاصلةس  
بويرولون لوال أنب  علزه  ية من ر ه أرر إمنا الغزا ا أانترروا إين ماكم من امل،تررينت ع ق على قلة بويابردون مرن  

 يضرهم وال ي،فاهمت، أباد أن ذكر اأرتامهم يف اانا امهلزة نفى قتاهنم يف اانا ال،بو س فون   ما ال 
والضهري يف بعلزهت عائد لل،يب صلى   علزه وسلم وإن ا لرر لره ذكرر قبرر ذلرك يف اةيرة، أردن مارأرة املرراف مرن الضرهري  

ز،هم يف نوافيهم وم،ااا م يف أ م مرامه  ز،هم  ارد الباترة مغ،زة عن ذكر املاافس وقد كان ذكر ال،يب صلى   علزه وسلم  
هو نيغلهم الشاغر هلم، قرد أاررى يف كالمهرم ضرهري الغزبرة  ردون سرب  ماراف، علرم املتخراصبون أنره املرصروفس ونررري هرزا  

 كتري يف الرر نس 
 ره احملضرض ين التحضرزض وبلوالت يف قوله بلوال أنب  علزه  ية مرن ر رهت انررف  ضرزض، ونيرلن التحضرزض أن يوااره  

من ال لا ونيلن ال لا أن يوااه  ه امل لوا، ولزلك كان عال  أار امنبا   ضهري الغائرا يف هرزخ اةيرة مرقوال أبانرد 
 واهي:  

 
 1953صفحة : 

 
 م،وا  إما أن يكون التفاات، وأصر الكالم: لوال أنب  علزك وهو من انكاية الرو   ملاىن كروله عاا( بقر لاباف  الزين  

 يرزهوا الصال ت أ  قر هلم أقزهوا، ونكتة ذلك نكتة االلتفاي لت ديد نشاط السامظس 
وإما أن يكون هزا الرو  صدر م،هم أزها  ز،هم لزبي  اضهم لباض نيبهة على انتفام رسالة  هد صلى   علزره وسرلم  

 أو صدر م،هم للهسلهي صهاا يف أن يرفوهم إ( الكفرس 
مرة الصرد س وأرافوا  ارقرا للاراف  علرى انسرا اقررتاانهم مترر قروهلم بأو عرقرى يف السرهامت وقروهلم بلرروال أوه واةيرة: عال  

متر ما أوه موسىت وهزا من اهلهم حبرائ  اينيرزام و كرزههم ا زرا  والروهم يف انررائ  اينيرزام، أهرم يفرضرون أن   
بخ عكزيبهم إ خ أزغضا ويسرع يف جمارا  ع،افهم لزكفوا انريو على إ هار صد  رسوله صلى   علزه وسلم وأنه يستف

ع،ه، أدن ا يفار أرد أأحهوخ وأع بوخ وهو الرافر، أتو وا أن مدعهل الرسرالة ع،ره غرري صراف  يف فعرواخ ومرا فروا أن   
ر  لغرة مواقزتهرا قدر نرام ايمور عرديرا، ووضظ اورائ  وأسباقا، وأارى اووافث علرى ال،ررام الرز  قردرخ، واارر ايمرو 

الرر  انرردف هلررا، وال يضرررخ أن يكررزا املكررز ون أو ياانررد اجلرراهلون وقررد وضررظ هلررم مررا يلزرر  قررم مررن البوااررر يف اة ررر  ال 
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 الة، ويف الدنزا اتراي، كر ذلك لر  على نرم اقتضتها اوكهة ال حيهله علرى عبرديلها سرقا  سرائر وال عسرفزه سرفزهس 
وا اسرتهرار الرسرو  صررلى   علزره وسررلم علرى فعرو م  يفلررة الر  أمرررخ   أن يردعوهم قررا وهرو اوكرزم الالررزمس أهرم االرر

وعردم عبديلره ذلرك   ي أ ررى علرى انسرا رغبرتهم االروا كرر ذلرك فلرزال علرى أنره غرري مقيرد مرن   أاسرتدلوا  رزلك 
،د املرسر إلزهمس وما فرى املساكي أن   إمنا على انتفام أن يكون   أرسله، ينه لو أرسله ييدخ مبا يواا له الربو  ع

أرسر الرسو  صلى   علزره وسرلم ر رة قرم وصلبرا لصرالانهم، وأنره ال يضررخ عردم قبروهلم ر تره وهدايترهس ولرزلك أعرى يف 
ر هت انكاية كالمهم الادو  عن اسم اجلاللة إ( لفظ الرا املضاف إ( ضهري الرسو  صلى   علزه وسلم يف قوله بمن 

إيررام إ( الر و زررة ا اصررة  لتالرر   لرسررو  صررلى   علزرره وسررلم وهررهل ر و زررة املصرر فهل   صررزغة اسررم الفاعررر  للهصرر فى  
 صزغة املفاو   من  ي  رزة ا ل  املرتضزة الغضا لغضبه لتو هم أن غضا   متر غضا ا الئ  يسرتدعهل امسرراع 

 هلزة واوكم امهلهل والالم ايعلىس إ( االنترام وما علهوا أسرار اوكهة ام
وقررد أمررر   رسرروله أبن لزررا عررن اقرررتاانهم مبررا هررو اورزرررة املرنيررد  وإن كانرر  أعلررى مررن مررداركهم ارروا  أزرره عاررريض  

 لتهديررد هلررم وهرررو قولرره بأرررر إمنرررا الغزررا ات، أ رررام  فررام التفريررظ ه،رررا فون  اررض نرررائرخ ل نيرررار  إ( عارزررا كالمهرررم 
 لن املتهكن من اناله املتتب  يف أمرخس  جلواا ني

والغزا: ما غاا عن انوا  ال،ا  من اينيزام، واملراف  ه ه،ا ما يتكون مرن رلوقراي غرري ماتراف  يف الاراا الردنزو  مرن  
 املا بايس وعفسري هزا قوله بقر إمنا اة ي ع،د  تس 

واام الكالم  صزغة الرصر للرف علزهم يف اعترافهم أن يف مك،ة  والالم للهلك، أ  ايمور املغزبة ال يردر علزها إال  س 
الرسررو  اورر  أن أيه مبررا يسررلله قومرره مررن ا رروار ، أ الرروا عرردم وقرروع مررررتانهم عالمررة علررى أنرره لررزس  رسررو  مررن  ، 

مرون  سرقاهلم إ( ألزلك رف علزهم  صزغة الرصر الدالة على أن الرسو  لزس له عصرف يف إيرراع مرا سرللوخ لزالهروا أهنرم ير 
 اجلرام  على   عاا(  مأحامس 

وقلة بأانترروا إين ماكم من امل،تررينت عفريظ على قلة بإمنا الغزا ات أ  لزس فأيب وفأ كم إال انترار ما أيه  ره    
 إن نيام، كرو  نوح لرومه بإمنا أيعزكم  ه   إن نيام وما أنتم مبا بينتس 

ديد هلم أن ما أيه  ه   ال يرتقبون م،ه إال نيرا هلم، كروله عاا( بوقالوا لوال أنب  علزه ملك ولو أنبل،ا وهزا عاريض  لته 
 ملكا لرضهل ايمر ق ال ي،ررونتس 

 واملازة يف قوله بماكمت جمازية مستاهلة يف االنيرتال يف م ل  االنترارس  
 مكر يف   ع،ا قر   أسرع مكرا إن رسل،ا يكتبون ما متكرونت   بوإذا أذق،ا ال،ا  ر ة من  اد ضرام مستهم إذا هلم 
 

 1954صفحة : 
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ملا انكى مترف املشركي  ي ه،ا أهنم يف ذلك الهون  ب رهم وازفهائهم  ل،اهة والدعة ألنساهم ما هم أزه من ال،اهرة أن   
ا قرررا  عارررا( بوذرين واملكرررز ي أوي ال،اهرررة يتوقاررروا انررردوث ضررردخ أتف،،ررروا يف التكرررزيا  وعزرررد   أأررراني االسرررتهبام، كهررر

 ومهلهم قلزالتس 
واام الكالم على صريرة اوكاية عن اندهلم، وامللرى إلزره الكرالم هرو ال،ريب صرلى   علزره وسرلم واملقم،رونس وأزره عارريض  

أنرزرهم قرا يف قولره  تزكري الكفرار حبرا  انلرو  املصرائا قرم لالهرم يترزكرون، أزاردوا عرد  ا روف مرن انلرو  ال،رهرة الر  
 بأانترروات كها يف اوديث  عارف إ(   يف الر ام يارأك يف الشد   س 

أرراملراف ابال،ررا ت ال،ررا  املاهرروفون املتحرردث عرر،هم  رري،ررة السررزا  علررى الررواهي املتررردمي يف قولرره عاررا( بوإذا مررس   
 امنسان الضر فعاب جل،بهتس 

اا قريشا من الرحط سبظ س،ي  دعام ال،يب صلى   علزه وسلم ق كشق   ع،هم وقد قزر: إن اةية عشري إ( ما أص 
الرحط وأنب  علزهم امل ر، ألها انزوا صفروا ي ا،ون يف   ي   وياافون رسرو    صرلى   علزره وسرلم ويكزردون لرهس 

شة الكربىس وقا  ا ن عبا : ههل   شة والرحط الز  أصاا قريشا هو املزكور يف سور  الد انس وقد أنزروا أزها  لب 
يوم  درس أتكون هزخ اةية قد نبل   اد انرراض السربظ السر،ي الر  هرهل كسر  يوسرق و ارد أن انزروا، أتكرون قرد نبلر  

  اد س،ة عشر من الباتة أو س،ة إاندى عشر س 
    أمرخت يف سور  الاروفس وامذاقة: مستاهلة يف م ل  امفرال استاار  أو جمازا، كها عردم يف قوله بلززو  و  
 والر ة: ه،ا م لرة على أثر الر ة، وهو ال،اهة وال،فظ، كروله بوي،شر ر تهتس  
والضرام: الضرس واملس: مستاهر يف امصا ةس واملاىن إذا بل  ال،ا  ناهة  اد الضرر، كرامل ر  ارد الرحرط، وايمرن  ارد  

 ا وف، والصحة  اد املرضس 
إذا هلم مكررت للهفاارل ، وهرهل را  رة جلرواا بإذات الشررصزة لوقوعره قلرة امسزرة وهرهل ال عصرل  لالعصرا  وبإذات يف قوله ب 

نيذا الشرصزة ال  عالزمها ايأاا  إن وقا   رأا ق إن وقا  نيرصا أال عصل  ين عكون اوا  هلا، ألرزلك أف رر علرى 
لبرردار وامسررراع مبضررهون اجلهلررة، أزفزررد مفرراف أررام قلررة اجلررواا انرررف بإذات الف ائزررة، ين انرررف املفااررل  يررد  علررى ا

 التارزا ال  يقعى قا لر ط اواا الشرط  شرصه، أدذا اام انرف املفاال  أغىن ع،هاس 
واملكررر: انرزرترره إ فررام ايضرررار وإ رررازخ يف صررور  املسرراملة، وقررد عررردم ع،ررد قولرره عاررا( بومكررروا ومكررر  ت يف سررور      

 عهرانس 
بيف   ع،رات للررأزرة ااازيرة املرراف م،هرا املال سرة، أ  مكررهم املصراانا ة ع،راس ومارىن مكرررهم يف اة ي  وبيفت مرن قولره 

أهنم يكرون مكرا يتال  قا، وذلك أهنم يو ون أن   ي الرر ن غري فالة على صد  الرسو  ويبعهون أنه لو أنبل  علزره 
 يكز ونه ع،افا ومكا ر  وانفا ا على في،هم يف الشرلس   ية أ رى ةم،وا قا وهم كاذ ون يف ذلك وإمنا هم

وملا كان الكالم متضه،ا التاريض نينرزارهم، أمرر الرسرو  أن يارهرم أبن   أسررع مكررا، أ  مر،كم، أ ارر مكرر   قرم  
 أسرع من مكرمهم   ي  س 
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املفااررل  مررن املبررافر  وهررهل إسررراعس  وف  اسررم التفضررزر علررى أن مكررر الكرراأرين سررريظ أيضررا، وذلررك ملررا ف  علزرره انرررف 
 واملاىن: أن   أع ر مكرا  كم م،كم مبكركم   ي  س 

 وأسرع: مل وذ من أسرع املبيد على غري قزا ، أو من سرع اارف  ،ام على واوفخ يف الكالم أزها انكاخ الفارسهلس  
زلزة ين هزتة ذلك التلازر يف  فائه ع،هم كهزتة أار وأصل  على هازر   عزاقم اسم املكر على واه االستاار  التهت 

 املاكر، وانس،ته املشاكلة كها عردم يف أية    عهرانس 
وقلة بإن رسل،ا يكتبون ما متكرونت استت،اف   اا للهشركي مبانير   ديدا من  ، ألرزلك أصرل  علرى الر  قبلهرا  

ردون  رالف ذلرك، إذ كرانوا حيسربون أهنرم يكررون  ل،ريب صرلى ال تالف املخاصاس وهكزد اجلهلة لكون املخاصبي يات
  علزه وسلم وأن مكرهم يتهشى علزه وال يشار  ه أرلعلههم   أبن املالئكرة املروكلي نيانصرام ايعهرا  يكتبرون ذلركس 

  عاا(  زلكس واملرصوف من هزا أن ذلك  صهل مادوف علزهم ال يههر، وهو إنزار  لازاا علزه، وهزا يستلبم علم  
وعرب  ملضارع يف بيكتبونت وبيكرونت للداللة على التكرر، أ  عتكرر كترا تهم كلهرا يتكررر مكررهم، ألرزس يف قولره بمرا  

 متكرونت التفاي من الغزبة إ( ا  اا ال تالف مااف  الضهريينس 
   
 

 1955صفحة : 
 
ياروا بما يكرونت  زام الغائا، والضهري  بال،را ت يف قولره وقرأخ اجلههور بما متكرونت  تام ا  ااس وقرأخ روح عن   

 بوإذا أذق،ا ال،ا  ر ةتس وعلى هزخ الررام  أالكالم مواه لل،يب صلى   علزه وسلمس 
بهو الز  يسريكم يف الرب والبحر ان  إذا ك،تم يف الفلك وارين قم  ري  صزبة وأرانوا قرا اام را رير  عاصرق وارامهم  

ر مكرران و ،رروا أهنررم أانررزط قررم فعرروا   رلصرري لرره الرردين لررتن أ زت،ررا مررن هررزخ ل،كررونن مررن الشرراكرين ألهررا املرروج مررن كرر
أ رراهم إذا هررم يبغررون يف ايرض  غررري اورر ت  هررزخ اجلهلررة  ررد  ا ررا  مررن قلررة بوإذا أذق،ررا ال،ررا  ر ررةت إ(   رهررا ين 

وف مرررن هرررزخ اجلهلررة هرررو قولرره بألهرررا أ رراهم إذا هرررم يبغرررون يف البغررهل يف ايرض انيرررتهر علزرره املكرررر يف   ي  س واملرصرر
ايرضت وما سواخ متهزد وإفماج لالمت،انس أعررا التهديرد علرى كفرران ال،اهرة  رزكر  ارض عارم   علرزهم ق ضررام عاررا 

زكر، أكران املرصروف ال،اهة لال تالم والتزكري خالرهم، ق كزق عفرج ع،هم ر ة قم أزكفر أري  م،هم كلتا ال،اهتري وال يتر
أن يف ذلك أعرم اة ي على الواندانزة أكزق يرولون بلوال أنب  علزه  ية من ر هت ويف كر نيهلم له  يرة، ويف كرر ذلرك 
امت،ران علرزهم  ل،اهرة وعسر زر لكفراهنررا ولتروارف اة ي علرزهم ولكرزال يغررتوا  ممهررا  أزحسربوخ رضرى  كفررهم أو ع رربا 

 اد الرنياقة هلزخ اةية الرر نزةس  عن أ زهم، وهزا موقظ رنيز 
وإسرر،اف التسررزري إ(   عاررا(  عتبررار أنرره سررببه ينرره  ررال  إهلررام التفكررري وقرروى اوركررة الارلزررة واجلسرردية، أامسرر،اف جمرراز  

عرلررهل، أالرصررر املفرراف مررن قلررة بهررو الررز  يسررريكمت قصررر افعررائهلس والكررالم مسررتاهر يف االمت،رران والتاررريض ني الهلررم 
 ا الشكرس  واا
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وبان ت ا تدائزة، وههل غاية للتسزري يف البحار  اصةس وإمنا كان  غاية  عتبار ما ع ق على مرد وهلا مرن قولره بفعروا  
  إ( قوله  غري او ت، واملغزا هم ما يف قوله بيسريكمت من امل،ة املقذنة أبنه عسزري رأ  مالئم لل،ا ، أكان ما  اد بان ت 

لررك الرأر ، ين علررك اوالرة الر   اررد بانر ت ي،تهررهل ع،ردها السرري املرر،ام  ره ويررد لون يف انالرة البلسررام وما وأا را هنايرة ذ
 والضرام، وهزا ال،رم نسذ  ديظ يف أأاني الكالمس 

ومن  ديظ ايسلوا يف اةية أهنا ملا كان   صدف ذكرر ال،اهرة ارامي  ضرهائر ا  راا الصراوة جلهزرظ السراماي، ألهرا  
ررررا  إ( ذكرررر الضررررام وقرررظ االنترررا  مرررن ضرررهائر ا  ررراا إ( ضرررهري الغزبررة لتلررروين ايسرررلوا مبرررا كلصررره إ(  زررلي لالنت

امأضام إ( ما كو املشركي أرا  بوارين قمت على صريرة االلتفاي، أ  وارين  كمس وهكزا أاري  الضهائر ااماة 
 اورر ت أردن هرزا لرزس مررن نيرزم املرقم،ي أرتهحض ضررهري للفرريري إ( ان قرا  بألهرا أ رراهم إذا هرم يبغرون يف ايرض  غرري

الغزبة هزا للهشركي، أرد أ رج من ا رب من عدا الزين يبغون يف ايرض  غري او  عاويال على الرري،ة ين الزين يبغرون 
 يف ايرض  غري او  ال يشهر املسلهيس 

   ري  الرمبس  وهزا ضرا من االلتفاي ا ي،به علزه أهر املااين وهو كالتخصزو 
وقد عردي هرزخ اةيرة مرن أمتلرة االلتفراي مرن ا  راا إ( الغزبرة يف ضرهائر الغزبرة كلهرا عبارا للكشراف  ،رام علرى اارر  

 ضهائر ا  اا للهشركي واار ضهائر الغزبة هلم أيضا، وما حنوعه أب ألز س 
 رررري  صزبررةت للتصرررري  أبن ال،اهررة  لرررتهم،  وا ترردئ امعزرران  ضرررهري الغزبررة مرررن   ررر ذكررر ال،اهرررة ع،ررد قولررره بوارررين قررم 

ول نيار  إ( أن جمهلم الااصفة أ ل  يف انا  الفرح مراف م،ه ا تالؤهم وختويفهمس أهو متهزد لروله بواامهم املوج من كرر 
 مكانتس 

وكانر  لرررير والسري يف الرب ماروف للاراس وكزلك السري يف البحرس كانوا يركبون البحرر إ( الرزهن وإ(  رالف اوبشرةس  
رانلة الشتام إ( الزهن وقد يركبون البحر لزلكس وقرد وصرق صرأرة  رن الابرد السرفن وسرريها، وذكرهرا عهررو  رن كلتروم يف 

 مالرته، وال،ا غة يف فالزتهس 
   
 

 1956صفحة : 
 
الكرم عسرريونس وقرأ اجلههور بيسريكمت  تحتزة يف أوله مضرهومة أسري مههلرة  اردها  تزرة  اردها رام مرن السرري، أ  ل  

وقرأخ ا رن عرامر وأ رو اافرر بي،شرركمت  تحتزرة مفتوانرة يف أولره  اردها نرون ق نيري ما هرة ق رام مرن ال،شرر، وهرو التفرير  
علرى حنرو قولرره عارا( بإذا أنرتم  شررر ع،تشررونت وقولرره بأانتشرروا يف ايرضتس قرا  ا ررن ع زرة عرن عرروف  رن أيب قزلررة وأيب 

يررررأون  ي،شررركم  أ،رررروا يف مصررحق عتهرران  ررن عفرران أوارردوها بيسررريكمت  أ   تحتزررة   البغررر: كررانوا  أ  أهررر الكوأررة
 أسي مههلة أتحتزة  ألو  من كتبها كزلك او اج  ن يوسق، أ  أمر  كتبها يف مصاانق أهر الكوأةس 
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اواا بإذات وهرو قولره وبان ت غاية للتسزريس وههل ه،ا ا تدائزة أعرب  حبرف املفاال  واوا ه، واجلهلة والغاية ههل مفاف  
 باام ا ري  عاصقت، أه هلم الري  الااصق هو غاية التسزري اهل م امل،ام  ه، إذ انز،تز ي،رلا التسزري كارثة ومصزبةس 

والفلك: اسم ملركا البحر، واسم قظ له  صزغة وااند ، وقد عردم ع،د قوله عاا( بوالفلك ال  جتر  يف البحر مبا ي،فرظ  
 البرر س وهو ه،ا مراف  ه اجلهظس ال،ا ت يف سور  

 واجلر : السري السريظ يف ايرض أو يف البحر، قا  عاا( ب سم   جمراهات والراهر أنه انرزرة أزههاس   
والري  مقنتة يف كالم الارا، وعردم يف قوله بوهو الز  يرسر الر ح نشرا  ي يد  ر ترهت يف سرور  ايعررافس وال زبرة:  

 زرة  لراكبيس املالئهة الرأ
وال زرا: املوصرروف  ل زررا الشررديدس وأصررر ماررىن ال زررا املالممررة أزهرا يررراف مررن الشررهلم، كرولرره عاررا( بأل،حزز،رره انزررا   

 صزبةت، ويرا : صاا له املرام يف مكان كزاس وم،ه مسهل الشهلم الز  له ري  وعرف صزباس 
صزبرة وأررانهم قرا إيرام إ( أن جمرهلم الااصرفة انردث وقلرة باام را رير  عاصرقت ارواا بإذاتس ويف ذكرر ارريهن  رري   

أ رررل  فون عوقرررظ مرررن فاللرررة عالمررراي ال،وعزرررة كهرررا هرررو الغالررراس وأزررره إيرررام إ( أن ذلرررك  ترررردير مرررراف ا عارررا( لزخررروأهم 
 ويزكرهم  واندانزتهس 

 وضهري باام ات عائد إ( بالفلكت ين قظ غري الااقر ياامر مااملة املفرف املقنثس  
ااصق: وصق  ا   لري ، أ  نيديد  السرعةس وإمنرا ا علحرره عالمرة التلنزرث ينره ررتو  وصرق الرري  أاسرتغىن وال 

عن التلنزث، متر: بأس وانائض ومرضظ، أشاع استاهاله كزلك، وذكر وصفا للري  أبرهل ال علحره التامس وقالوا: إمنا ا 
 أزه نررس علحره التام ينه يف ماىن ال،سا، متر: ال ن، واتمر، و 

 وماىن بمن كر مكانت من كر اهة من اهاي الفلك، أاال تدام الز  عفزدخ بمنت ا تدام ايمك،ة املت هة إ( الفلكس  
وماىن بأانزط قمت أ زوا وأهلكوا، أالارا يرولون: أاناط الادو  لربزلة إذا متكن م،هرا وغلبهرا، ين اماناصرة قرا عرد   

كان ذلك هبية وامتالكا هلا صار عرعزرا بأانرزط قرمت اسرتاار  متتزلزرة للهرالل كهرا عرردم   على اماندا  قا وع ويرهاس وملا
يف قوله عاا( بو   زط  لكاأرينت وقوله عاا( بلتلع،   ه إال أن حياط  كمت وقولره بوأانرزط  تهررخت أ  هلكر س أهارىن 

 بو ،وا أهنم أانزط قمت  ،وا اهلاللس 
اواا بإذاتس وماىن رلصي له الدين ممحضي له الاباف  يف فعائهم، أ  فعوخ وا يدعوا ماه وقلة بفعوا   رلصيت  

أصرر،امهمس ولررزس املررراف أهنررم أقلارروا عررن امنيرررال يف قزررظ أانررواهلم  ررر علررك انررالتهم يف الرردعام ع،ررد الشرردائدس وهررزا إقامررة 
 صافقي  ر إ خ عدعونتس  ان ة علزهم  باض أانواهلم، متر قوله عاا( بأغري   عدعون إن ك،تم

 وقلة بلتن أ زت،ات  زان جلهلة بفعوات ين مضهوهنا هو الدعامس  
 وامنيار  ابهزخت إ( انالة اناضر  هلم، وههل انالة إنيراأهم على الغر ، أاملشار إلزه هو اوالة املشاهد  هلمس  
، والتابرررري  صرررزغة بمرررن الشررراكرينت فون وقررد أكرررد وعررردهم  لشررركر  رررتالث مقكرررداي: الم عوصترررة الرسرررم، ونرررون التوكزرررد 

ل،كونن نياكرين، ملا يفزدخ من كوهنم من هزخ البمر  ال  فيدهنا الشكر، كها عردم  زان  صوصزة متر هرزا الرتكزرا ع،رد 
 قوله عاا( بقد ضلل  إذا وما أب من املهتدينت يف سور  ايناامس 
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 ى عا زلهم  لبغهل يف ايرض عرا ال، ا س وأعى حبرف بإذات الف ائزة يف اواا بملات للداللة عل 
   
 

 1957صفحة : 
 
والبغهل: االعتدامس وعردم يف قوله بوامق والبغرهل  غرري اور ت يف سرور  ايعررافس واملرراف  ره ه،را امنيررال كهرا صررح  ره يف   

وهرو أعرررم اعترردام، كهررا نرريهرا بألهررا  رراهم إ( الررب إذا هررم يشررركونتس ومسررهل الشررل  غزررا ينرره اعتردام علررى انرر  ا ررال  
يسهى  لها يف   ي كتري  م،ها قوله بإن الشرل لرلم عرزمتس وال حيسن عفسري البغهل ه،ا  لرلم والفساف يف ايرض، إذ 
لزس ذلك نيلن قزاهم أدن م،هم انلهام قومهم، وينه ال ي،اسا قوله  اد بإمنا  غزكم على أنفسكمتس وملاىن هرزخ اةيرة 

وله بوإذا مس امنسان ضر فعا ر ه م،زبا إلزه ق إذا  وله ناهة م،ه نسرهل مرا كران يردعو إلزره مرن قبرر يف الرر ن نرائر، كر
 واار ا أندافا لزضر عن سبزلهت اةيةس 

وز ف  بيف ايرضت ارررف هكزررد متكرر،هم مررن ال، ررا س وهررو كرولرره عاررا( بألهررا  رراهم إ( الرررب أهرر،هم مرتصرردت أ  االرروا  
 ل، ا  مكاب للبغهلس مكان أثر ال،اهة  

وكزلك قوله ب غري او ت هو قزد كانيرق ملارىن البغرهل، إذ البغرهل ال يكرون حبر ، أهرو كالترززرد يف قولره عارا( بومرن أضرر  
 ممن اعبظ هواخ  غري هدى من  تس 

ونت اسرتت،اف   راا ب  أيها ال،را  إمنرا  غرزكم علرى أنفسركم متراع اوزرا  الردنزا ق إلز،را مررااكم أ،،برتكم مبرا ك،رتم عاهلر 
 للهشركي وهم الزين يبغون يف ايرض  غري او س 

 واأتت  ا  اا اب  أيها ال،ا ت الستصغام أمساعهمس واملرصوف من هزا  زير املشركي ق  ديدهمس  
الهروا وصزغة قصر البغهل على الكون مضرا قم كها هرو مفراف انررف االسرتاالم ع،بزره علرى انرزررة واقازرة وموعررة هلرم لز  

أن التحزير من الشرل والتهديد علزه لرعهل صالانهم ال يهنم يضرونه كروله بوال عضروخ نيزتاتس أهاىن بعلرىت االسرتاالم 
اااز  املكىن  ه عرن امضررار ين املسرتالهل الغالرا يضرر  ملغلروا املسرتالى علزره، ولرزلك يكترر أن يرولروا: هرزا الشرهلم 

ه بمن عهر صاوا أل،فسه ومن أسام أالزهاتسويرو  املرر: لك علهل كزاس وقا  علزك، ويف ضدخ: هزا الشهلم لك، كرول
 عو ة  ن اوهريس 

           
 وقد زعه  لزلى أبين أاارر                      ل،فسهل عرا ا أو علزها أ ورها وقا  السهقا  الزهوف :            
سررب  أين علررى اوسرراا مرزرر  وذلررك أن بعلررىت عررد  علررى املرربام أي الفضررر أم علرررهل إذا انرررو                        

 واملاا، والالم عد  على االستحرا س ويف وديث بوالرر ن ان ة لك أو علزكتس 
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أرراملراف  ينفررس أنفررس البرراغي  عتبررار التوزيررظ  رري أأررراف مارراف ضررهري اجلهاعررة املخرراصبي يف قولرره ب غررزكمت و رري أأررراف  
م  ركا الروم فواقم  أ ، ركا كر وااند فا تهس أاملاىن إمنرا  غرهل كرر أانرد علرى نفسره، ين الشررل اينفس، كها يف قوهل

 ال يضر إال  ،فس املشرل   تال  عفكريخ وعهله ق  وقوعه يف الازااس 
 وبمترراعت مرأرروع يف قرررام  اجلههررور علررى أنرره  رررب ملبترردأ  ررزوف، أ  هررو مترراع اوزررا  الرردنزا، وقرررأخ انفررو عررن عاصررم 

 ل،صرا علررى اورا  مررن ب غررزكمتس ولروز أن يكررون انتصررا ه علرى الررأزررة للبغرهل، ين البغررهل مصرردر مشرت  أهررو كالفاررر 
أ،اا املصدر عرن الرررف نيضراأته إ( مرا أزره مارىن املرد س وعوقزر  البغرهل قرزخ املرد   عتبرار أنره ذكرر يف ماررض الغضرا 

رون أرال  سربون اممهرا  رضرى  فالكرم وال ع ربا وسرزقا زكم  ره يف علزهم، أاملاىن أنه أمهلكم إمهاال صرويال أهرال عترزك
 اة ر س ويف كلتا الررامعي واوخ غري ما ذكربس 

واملترراع: مررا ي،تفررظ  رره انتفاعررا غررري فائررمس وقررد عررردم ع،ررد قولرره عاررا( بولكررم يف ايرض مسررترر ومترراع إ( انرريت يف سررور   
أ  أمهل،اكم على إنيرراككم مرد  اوزرا  ال غرري ق نقا رزكم علرى  غرزكم ع،رد ايعرافس واملاىن على كلتا الررامعي وااند، 

 مرااكم إلز،اس 
وقلة بق إلز،ا مرااكمت ع ف  ابقت مأاف  الرتا هل الرعيب ين مضهون هزخ اجلهلة أصرح  ديردا مرن مضرهون قلرة  

 بإمنا  غزكم على أنفسكمتس 
ف  اال تصا ، أ  عرااون إلز،ا ال إ( غريب ع،بيال للهخاصبي م،بلة من يرن وعردمي اارور يف قوله بإلز،ا مرااكمت مأا 

أنه يراظ إ( غري   ين انراهلم يف التكرزيا   عره وامعرراض عرن عبافعره إ( عبراف  ايصر،ام كحرا  مرن يررن أنره حيشرر 
 إ( ايص،ام وإن كان املشركون ي،كرون الباث من أصلهس 

   
 

 1958صفحة : 
 
ظ بأ،،بررتكمت علررى قلررة بإلز،ررا مرررااكمت عفريررظ وعزررد علررى  ديرردس واسررتاهر امنبررام ك،ايررة عررن اجلرربام ين امنبررام وعفريرر  

يسررتلبم الالررم أبعهرراهلم السررزتة، والرررافر إذا علررم  سرروم صرر،زظ عبرردخ ال ي،ارره مررن عرا رره مررانظس ويف ذكررر بك،ررتمت والفاررر 
زرد الرز  ارامي  ره هرزخ اةيرة وإن كران يف نيرلن أعررم البغرهل أكران املضارع فاللة على عكرر عهلهم ومتك،ه م،همس والوع
 لكر  ي من البغهل  ،صزا انرا من هزا الوعزدس 

بإمنا متر اوزا  الدنزا كهام أنبل،ه من السهام أا تلط  ه نباي ايرض ممرا أيكرر ال،را  واينارام انر  إذا أ رزي ايرض  
ا أمرب لزال أو هنارا أ ال،ها انصزدا كلن ا عغن  يمس كزلك نفصرر ز رأها وازي،  و ن أهلها أهنم قافرون علزها أاته

اة ي لروم يتفكررونت هرزخ اةيرة عت،رب  م،بلرة البزران جلهلرة بمتراع اوزرا  الردنزات املقذنرة أبن مترتاهم  لردنزا مرا هرو إال ملرد  
 لدنزا يصرحاقا قزترة الربرع يف نضرارعه قصري ، أبز،  هزخ اةية أن التهتظ صائر إ( زوا ، وأص،ب  أشبه  هزتة التهتظ 

 ق يف مصريخ إ( اوصدس 
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واملتر: اوا  املاثلة على هزتة  اصرة، كران التشربزه ه،را عشربزه انالرة مركبرة حبالرة مركبرةس عررب عرن ذلرك  لفرظ املترر الرز   
 نياع يف التشبزه املركا كها عردم يف أو  سور  البرر س 

ن التشربزه وهرو سررعة االنرضرامس ولت،بيرر السراماي م،بلرة مرن حيسرا فوام ق رة اوزرا  وصزغة الرصر لتلكزد املرصوف مر  
الرردنزا ين انرراهلم يف االنكبرراا علررى ناررزم الرردنزا كحررا  مررن حيسررا فوامرره وي،كررر أن يكررون لرره انرضررام سررريظ ومفرراانس 

،  ر  علرى ع،بيرر املخراصبي م،بلرة واملاىن: قصر انالة اوزا  الدنزا على مشاقة انالة ال،باي املوصوف، أالرصر قصر قلا
 من ياترد عكس علك اوالةس 

نيبه  انالة اوزا  يف سررعة عرضرزها وزوا  نازههرا  ارد البه رة  ره وعبايرد نضرار ا حبرا  نبراي ايرض يف ذها ره ان امرا  
 ومصريخ انصزداس 

صررل  كررر ارربم مررن هررزا التشرربزه ومررن  ررديظ هررزا التشرربزه عضرره،ه لتشرربزهاي مفرقررة مررن أصرروار اوررالي املتشرراقي حبزررث ي 
 املركا لتشبزه ابم من اوالي املتشاقي، ولزلك أص،ا وصق اوالي من ا تدائهس 

أرولرره بكهررام أنبل،رراخ مررن السررهامت نيرربه  رره ا ترردام أصرروار اوزررا  مررن وقرر  الصرربا إذ لررزس مثررة سرروى ايمررر يف ناررزم الاررزر  
 سهام يف كونه ما يقمر م،ه من ز رف ايرض ونضار اس ونضارعه، ألزلك ايمر يشبه انا  نبو  امل ر من ال

وقولره بأرا تلط  رره نبراي ايرضت نيربه  رره صرور ا تردام نضررار  الارزر وإقبرا  زهررر  اوزرا ، أرزلك يشرربه  رروج الربرع  ازررد  
 سرعة امل ر أزها يشاهد من  وار  امللمو ، ولزلك ع ق  فام التارزا ل يزان  سرعة  هور ال،باي عرا امل ر أزقذن 

منام اوزا  يف أو  أصوارهاس وعرب ع،ه  ال تالط  ملام حبزث  هر قبر افاف املرام، أ  أرا تلط ال،براي  ملرام أ  اراورخ 
 وقارنهس 

وقوله بمما أيكر ال،ا  وايناامت وصق ل،باي ايرض الز  م،ه أص،اف أيكلها ال،ا  من ا ضرواي والبرو ، وأص،اف  
والكر،، وذلرك يشربه  ره مرا ير،ام  ره ال،را  يف اوزرا  مرن اللرزاي ومرا ير،ام  ره اوزروان، أردن لره هكلها ايناام من الاشا 

 انرا يف نازم اوزا  مبردار ن ا  انزاعهس 
وملا كان ذلك قد عضرهن املرلكو  وايكرر صر  أن عشربه  ره رغبراي ال،را  يف ع،راو  لزائرز اوزرا  علرى انسرا ا رتالف  

ااي ايمور من نام الدنزا ال  عسهو إلزها اهلهم الاواي  ل،باي الز  يرتاعره ال،را ، مراعا إهلهم، وذلك يتضهن عشبزه م
وعشبزه سفاسق ايمور  ل،باي الز  أيكله االناام، ويتضهن عشبزه الزين ل،حون إ( علك السفاسرق  ينارام، كرولره 

 عاا( بوالزين كفروا يتهتاون وأيكلون كها هكر ايناامتس 
بان  إذا أ زي ايرض ز رأهات كالرو  يف قوله بان  إذا ك،تم يف الفلكت، وهو غاية نيبه قا  لروغ االنتفراع والرو  يف  

 خرياي الدنزا إ( أقصاخ ونضواه ومتامه وعكاثر أص،اأه واهنهال ال،ا  يف ع،اوهلا ونسزاهنم املصري إ( الف،امس 
 ض  جلوائ  املا لة هلا  لزبس والف،امس وأمر  : عرديرخ وعكوي،هس وإعزانه: إصا ة علك اير  
ويف ماىن الغاية املستفاف مرن بانر ت مرا يرقذن أبن  ري مبردأ  هرور لرزاي اوزرا  و ري م،تهاهرا مراعرا قرة وأصروارا كترري ،  

 أزلك صو  يف ماىن بان تس 
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 1959صفحة : 

 
وا  نضررار  اوزررا  يف قزررظ ايزم،ررة ين الشررهلم املوقرر  وقولرره بلررزال أو هنررارات عرفيررد يف الوقرر  مبر  التوقررظ مررن إمكرران ز   

 مباي من التوقز  يكون ال،ا  يف أمن من انلوله يف غري ذلك الوق س 
 والب رف: اسم الزهاس وأصل  على ما يتبين  ه مما أزه ذها وعلوين من التزاا واولهلس  
به  ايرض  ملرررأ  انرري عريررد الترربين أتحضررر وإصررال  أ ررز ايرض ز رأهررا علررى انصررو  البي،ررة أزهررا اسررتاار  مك،زررةس نيرر 

أررا ر ثزاقررا مررن انلررهل وألرروانس والارررا ي لرررون علررى ذلررك الت،رراو  اسررم اي ررز، قررا  عاررا( ب فم  ررزوا زي،ررتكم ع،ررد كررر 
 مس دت، وقا   شار ا ن  رف:          

رأهرات عرنيرز  لالسرتاار ، ين و ز  مرال رس زي،ة                      ومصبغاي وههل أأخر وذكرر بازي،ر ت عررا بز   
املرررأ  ه ررز ز رأهررا للترربينس وبازي،رر ت أصررله عبي،رر  أرلبرر  التررام زا  لترردغم يف الرربا  أسررك،  وأفغهرر  وااتلبرر   ررب  

 الوصر يار ال،    لساكنس 
ر  لتهديد للكاأرين واعلم أن يف قوله عاا( بأاتها أمرب لزال أو هنارا أ ال،اها انصزدات إنيار  مفار  االستتصا  أهو ي،ز 

ولار التهتزر أعل  حبزا م، كروله عارا( بانر  إذا أرانروا مبرا أوعروا أ رزبهم  غترة أردذا هرم مبلسرونت ال سرزها وقرد ضررا 
هزا املتر لتهتظ الكاأرين  بغزهم وإمهاهلم علزه، ويبيد علك امنيار  وضروانا قولره بو رن أهلهرا أهنرم قرافرون علزهرات املرقذن 

 وفون  تلك امصا ةس أبن أهلها مرص
وماىن بأهنم قافرون علزهات أهنم مستهرون علرى االنتفراع قرا  صرلون لتهرا را، أرلصل  علرى الرتهكن مرن االنتفراع وفوامره  

 لفظ الردر  على واه االستاار س 
هل وإمنرا احملصروف واوصزد: احملصوف، وهو البرع املر وع من م،ا تهس وام برار عرن ايرض حبصرزد علرى صريررة ااراز الارلر  

نبا اس وماىن با عغنت ا عاهر، أ  ا عاهر  لبرعس يرا : غ  املكان إذا عهررس وم،ره املغرىن للهكران املرلهو س وضرد أغرىن 
 أقفر املكانس 

راف والبام ب يمست للررأزةس وايمس: الزوم الز  قبر يومكس والالم أزه مبيد  لتهلزة اللفظ متر الر  يف كلهرة اةنس واملر 
 يمررس يف اةيررة م لرر  الرربمن الررز  مضررى ين أمررس يسررتاهر مباررىن مررا مضررى مررن البمرران، كهررا يسررتاهر الغررد يف ماررىن 

 املستربر والزوم يف ماىن اوا س وقاها قو  زهري:          
 يت إ( وأعلررم علررم الزرروم وايمررس قبلرره                      ولك،رر  عررن علررم مررا غررد عسررم وقلررة بكررزلك نفصررر اة  

  رها عزيزر اامظ، أ  متر هزا التفصزر نفصر أ  نبي الدالالي كلها الدالة على عهوم الالم والردر  وإعران الص،ظس 
أهزخ  ية من اة ي املبز،ة وههل وااند  من عهوم اة يس وعرردم نررريخ يف قولره عارا( بوكرزلك نفصرر اة ي ولتسرتبي 

 سبزر اارميت يف سور  ايناامس 
 والالم يف بلروم يتفكرونت الم ايارس  

This file was downloaded from QuranicThought.com



والتفكرر: التلمرر وال،ررر، وهرو عفاررر مشرت  مرن الفكرر، وقرد مررر ع،رد قولره عارا( بقرر هررر يسرتو  ايعهرى والبصرري أأررال  
عتفكرررونت يف سررور  ايناررامس وأزرره عاررريض أبن الررزين ا ي،تفارروا  ة ي لزسرروا مررن أهررر التفكررر وال كرران عفصررزر اة ي 

 س وعردم ذكر لفظ الروم غري مر  يف هزخ السور س يالهم
بو  يدعوا إ( فار السلم ويهد  من يشام إ( صراط مسترزمت اجلهلة ما وأة على قلة بكزلك نفصر اة ي لرروم  

ة يتفكرررونت، أ  نفصررر اة ي الرر  م،هررا  يررة انالررة الرردنزا وعرضررزها، ونرردعو إ( فار السررالم فار ا لرردس وملررا كانرر  قلرر
بكزلك نفصر اة يت عزيزال وكان نيلن التزيزر أن يكون كامال ااماا مسترال اال  اجلهلة املا وأة علزها متلها يف 
االسترال  أاد  أزها عن امضهار إ( ام هار إذ وضظ قوله بو  يدعوت موضظ ندعو ين امضهار يف اجلهلرة لالهرا 

  تااة إ( اجلهلة ال  أزها املاافس 
ف مفاو  بيدعوت لرصد التاهزم، أ  يدعو كر أاندس والدعو  ههل: ال لرا والتحرريضس وهرهل ه،را أوامرر التكلزرق وانز 

 ونواهزهس 
 وفار السالم: اجل،ة، قا  عاا( بهلم فار السالم ع،د رقمت، وقد عردم واه عسهزتها  زلك يف سور  ايناامس  
   
 

 1960صفحة : 
 
ال،اأظ، واملراف قا ه،ا  ل  االهتردام إ( املرصروف  رري،رة قولره بمرن يشرامت  ارد قولره بو  واهلداية: الداللة على املرصوف   

يرردعوت املفزررد التاهررزم أرردن الرردعو  إ( اجل،ررة فاللررة علزهررا أهررهل هدايررة  ملاررىن ايصررلهل أتارري أن بيهررد ت ه،ررا ما،رراخ إلرراف 
أبمر التكوين، كروله بأريرا هردى وأريررا انر  علرزهم اهلداية مباىن   ر، وههل انصو  االهتدام  لفار، أ   ل  انصوله 

الضاللةت وهزا التكوين يرظ إما يف كر ابيتة من ابيتاي االهتدام على صريرة اينيراعر ، وإمرا خلر  االسرتاداف لره حبزرث 
ردم نيرهلم يردر على االهتدام ع،د انصو  ايفلة على صريرة املاتبلة و ا مترار ن يف اوا ، ونيقون الغزا  فزةس وقد ع

 من ذلك ع،د قوله عاا( باهدب الصراط املسترزمتس 
 والصراط املسترزم: ال ري  املوصرس  
بللزين أانس،وا اوسىن وز ف  وال يره  واوههم قرت وال ذلة أولتك أصحاا اجل،رة هرم أزهرا  الردونت هرزخ اجلهلرة  رد   

مبن يشام عفزد مهد  وغري مهد س أفهل هزخ اجلهلة انيتها  من قلة بويهد  من يشام إ( صراط مسترزمت ين اهلداية 
 ذكر ما يشتهر علزه كال الفريري، ولك أن جتالها  د  مفصر من جمهرس 

وملررا أوقررظ ذكررر الررزين أانسرر،وا يف قلررة البزرران علررم السررامظ أهنررم هررم الررزين هررداهم   إ( صررراط مسررترزم وأن الصررراط  
فار السالمس ويشرح هزخ اةية قوله عاا( يف سور  اينارام: بأهرن يررف   أن املسترزم هو الاهر اوسن، وأن اوسىن ههل 

يهديه يشرح صدرخ ل سالم ومن يرف أن يضله لار صدرخ ضزرا انرارا كلمنرا يصراد يف السرهام كرزلك لارر   الرراس 
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الم ع،رد رقرم وهرو ولرزهم مبرا  على الزين ال يقم،ون وهزا صراط ر ك مسترزها قد أصل،ا اة ي لروم يزكرون هلم فار السر
 كانوا ياهلونتس 

واوسررىن: يف ايصررر صررفة أنتررى االانسررن، ق عوملرر  مااملررة اجلرر،س ألف لرر  علزهررا الم عاريررق اجلرر،س أبارردي عررن  
 الوصفزة وا عتبظ موصوأهاس 

سر،وا ار،س ايانروا  وعاريفها يفزد االسرتغرا ، مترر البشررى، ومترر الصراوة الر  قاهرا الصراوايس واملارىن: للرزين أان  
اوسىن ع،ردهم، أ  هلرم ذلرك يف اة رر س و رزلك عاري أن مرا صردقها الرز  أريرد قرا هرو اجل،رة يهنرا أانسرن متو رة يصرري 

 إلزها الزين أانس،وا و زلك صريها الرر ن علها  لغلبة على اجل،ة ونازهها من انصو  املالذ الارزهةس 
يف نوع اوسرىن  ملارىن الرز  صرار علهرا  لغلبرة، أرال ي،بغرهل أن عفسرر  ،روع ممرا  والب ف  يتاي أهنا ز ف  هلم لزس  فا لة 

يف اجل،ة يهنا عكون انز،تز مما يستغرقه لفظ اوسىن أتاي أهنا أمر يراظ إ( رأاة ايقدار، أرزر: ههل رضى   عاا( كها 
 عارا(س وقرد ورف ذلرك عرن ال،ريب صرلى قا  بومساكن صزبة يف ا،اي عدن ورضوان من   أكربت، وقزر: هرهل رؤيرتهم  

  علزه وسلم يف صحز  مسلم واامظ الرتمز  عن صهزا عن ال،يب صلى   علزه وسلم يف قوله عاا( بللزين أانس،وا 
اوسررىن وز ف ت قررا : إذا ف ررر أهررر اجل،ررة اجل،ررة بفى م،رراف: إن لكررم ع،ررد   موعرردا يريررد أن ي، بكهرروخ، قررالوا: أا عبررزض 

ه،ا وع، ،ا من ال،ار وعد ل،ا اجل،ة، قا : أزكشق او اا، قا : أو  مرا أع راهم   نيرزتا أانرا إلرزهم مرن ال،ررر واو 
 إلزهس وهو أصرح ما ورف يف عفسريهاس 

 والره : الغشزانس وأاله من  ا أرحس  
ستاها  أن الررت  لون يغشرى الرد  والررت: لون هو غرب  إ( السوافس ويرا  له قرت  والز  ختلو ي من كالم ايئهة واال 

 الواه من نيد  البق  والشرام وا وفس وهو من  بر  زذ الكبد من ارجتاف الفقاف  وأا وعوقااس 
والزلة: اهلوانس واملراف أثر الزلة الز  يبدو على واه الزلزرس والكالم مستاهر يف صرحيه وك،ايته، أ  ال عتشروخ واروههم  

 حيصر هلم ما يقثر الررت وهزتة الزلةس  لررت وأثر الزلة وال 
ولزس ماىن نفهل الررت والزلة ع،هم يف قلة أوصاأهم مدحيا هلم ين ذلك ال ك ر  لبا  وقوعا  اد أن أثب  هلم اوسرىن  

وز ف   ررر املاررىن التاررريض  لررزين ا يهرردهم   إ( صررراط مسررترزم وهررم الررزين كسرربوا السررزتاي عا ررزال للهسررام  إلررزهم 
  ري  التاريض قبر التصري  الز  أيه يف قوله بوعرهرهم ذلةت إ( قوله بمرلهاتس  
وقلة بأولتك أصحاا اجل،ة هم أزها  الدونت نتز رة للهردمرة، أبز،هرا و ري الر  قبلهرا كهرا  االعصرا  ولرزلك أصرل   

 ع،ها وا عا قس 
سرتحروا ا لروف يارر إانسراهنم نررري قولره بأولترك علرى واسم امنيار  يرارظ إ( بالرزين أانسر،واتس وأزره ع،بزره علرى أهنرم ا 

 هدى من رقمتس 
   
 

 1961صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
بوالزين كسبوا السزتاي ابام سزتة مبتلها وعرهرهم ذلة ما هلم من   من عاصم كلمنا أغشز  واوههم ق ارا مرن اللزرر   

سىنتس وعررب يف اانرا املسرزتي  فارر مرلها أولتك أصحا ال،ار هم أزها  لدونت ع ق على قلة بللزين أانس،وا او
بكسربوا السرزتايت فون أارر أسراموا الررز  عررب  ره يف اانرا الرزين أانسرر،وا ل نيرار  إ( أن إسرام م مرن أالهرم وسررازهم 

 أها  لههم   ولكن أنفسهم يرلهونس 
ا لوف يف ال،ار ال يرظ إال واملوصو  مراف  ه  صو  املشركي لروله  ادخ بأولتك أصحاا ال،ار هم أزها  الدونتس أدن  

 للكاأرين، كها فل  علزه ايفلة املتراأر   الأا للهاتبلة وا وارجس 
وقلة بابام سزتة مبتلهات  رب عن بالزين كسبوا السزتايتس وع،كري بسزتةت للاهوم، أ  ابام كر سزتة مبتلها، وهرو وإن   

 عهوم املبتدأ، كرو  اورير :           كان يف سزا  امثباي أالاهوم مستفاف من املرام وهو مرام
  أهر ذا املغىن وقزتم ضرا أ  كر ضرس وذلك الاهوم مغرن عرن الررا ط  ري اجلهلرة ا ربيرة واملبتردأ، أو يرردر جمررور، أ    

 ابام سزتة م،هم، كها قدر يف قوله عاا( بأهن كان م،كم مريضا أو  ه أذى من رأسه أفدية من صزامت أ  أالزهس 
قتصر على الزلة هلم فون ز ف  ويرهرهم قررت، ينره سرز هلم مرا هرو أنيرد م،ره وهرو قولره بكلمنرا أغشرز  واروههم ق ارا وا 

 من اللزر مرلهاتس 
 وقلة بما هلم من   من عاصمت  رب بن، أو انا  من بالزين كسبوا السزتايت، أو مارتضةس وهو  ديد وهيزسس  
من  ت من انترامه وابائرهس وهرزا مرن عالزر  الفارر  سرم الرزاي، واملرراف  ارض أانروا  والااصم: املانظ واواأظس وماىن ب 

 الزاي مما يد  علزه السزا  متر بانرم  علزكم املزتةتس 
 وقلة بكلمنا أغشز  واوههمت اخل  زان جلهلة بعرهرهم ذلةت  زان متتزر، أو انا  من الضهري يف قوله بوعرهرهمتس  
ذا أانرراط وغ ررا، أصررار نيهلهررب  مارردى إ( مفاررولي مررن  ا كسرراس وعررردم يف قولرره عاررا( وبأغشررز ت مارردى غشررهل إ  

 بيغشهل اللزر ال،هارت يف ايعراف، وقوله بإذ يغشزكم ال،اا ت يف اينفا س 
والر ظ  فت  ال ام يف قررام  اجلههرور: قرظ ق ارة، وهرهل اجلربم مرن الشرهلم، مسرهل ق ارة ينره يرت رظ مرن كرر غالبرا، أهرهل  

اىن مفاولة نرل  إ( االمسزةس وقرأخ ا ن كتري والكسائهل وياروا  ق اا   سكون ال امس وهرو اسرم لل ربم مرن زمرن أالة مب
 اللزر املرلم، قا  عاا( بأاسر أبهلك  ر ظ من اللزرتس 

ألزر، وقوله بمرلهات انا  من اللزرس ووصق اللزر وهو زمن الرلهة  كونه مرلها مأاف  متكن الوصق م،ه كروهلم: لزر  
و ر  لزر، ونيار نياعر، أاملراف من اللزر الشديد ام الم  انت اا  ومه ومتكن  لهترهس نيربه  قررت  واروههم  ررالم 

 اللزرس 
 وقلة بأولتك أصحاا ال،ار هم أزها  الدونت ههل ك هلة بأولتك أصحاا اجل،ة هم أزها  الدونتس  
م ونيررركاؤكم أبيل،ررا  زرر،هم وقررا  نيررركاؤهم مررا ك،ررتم إ ب عابرردون بويرروم حنشرررهم قزاررا ق نرررو  للررزين أنيررركوا مكررانكم أنررت 

أكفرى  ا نيرهزدا  ز،،را و زر،كم إن ك،را عرن عبرافعكم لغراأليت هرزخ اجلهلرة ما وأرة علرى قلرة بوالرزين كسربوا السررزتايت 
تو  ره كرر أرير  مرن  عتبار كوهنا ما وأة على قلة بللرزين أانسر،وا اوسرىنت أدنره ملرا ذكرر يف اجلهلتري السرا رتي مرا كر
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الفريري من اجلبام ومساعه ارامي هرزخ اجلهلرة نيقرا  انالرة اامارة للفرريري ق  تفصرزر انالرة يتراز قرا املشرركون لزحصرر 
 زلك ذكر أرزظ من أانوا  الزين  لغوا الغاية يف كسرا السرزتاي، وهرهل سرزتة امنيررال الرز  هرو أكررب الكبرائر، و رزلك 

   قبلها املرتضزة ع فها علزهاس انصل  امل،اسبة مظ اجلهلة ال
واملرصوف من ا رب هو ذكر انشرهم قزاا، ق ما يرظ يف ذلك اوشر مرن اأتضراح الرزين أنيرركوا، أكران مرتضرى الرراهر  

أن يرا ، وحنشرهم قزااس وإمنا زيد لفظ بيرومت يف صردر اجلهلرة ين ذلرك الزروم ملرا كران هرو زمرن اوشرر وأعهرا  عرزهرة 
 ه  ويال وموعرةس أريد التزكري  

   
 

 1962صفحة : 
 
وانتصاا بيوم حنشرهمت إما على املفاولزة  تردير: اذكر، وإما على الررأزة لفار مردر يد  علزه قولره بق نررو  للرزين   

أنيركوا مكانكمت والتردير: ونرو  للزين أنيرركوا مكرانكم يروم حنشرر ال،را  قزاراس وضرهري بحنشررهمت للرزين عرردم الكرالم 
م وهم الزين أانسر،وا والرزين كسربوا السرزتايس وقولره بقزارات انرا  مرن الضرهري البرارز يف بحنشررهمت للت،صرزو علرى علزه

إراف  عهرروم الضررهريس وذلررك أن اوشررر ياررم ال،ررا  كلهررمس ومررن نكرر  ذكررر انشررر اجلهزررظ ه،ررا الت،بزرره علررى أن أرزررظ انررا  
لسررالمة مرن علررك اوالرة ز ف  يف ال،اهررة علرى املسررلهي املشرركي واأتضراانهم يكررون مبررأى ومسررهظ مرن املررقم،ي، أتكرون ا

 وعروية يف ال،كاية للهشركيس 
 واوشر: اجلهظ من أمك،ة إ( مكان وااندس وعردم يف قوله عاا( بوانشرب علزهم كر نيهلمت يف سور  ايناامس  
ه هرزا نيرائظ يف كرالم الاررا يف وقوله بمكانكمت م،صوا على املفاولزة  فار  زوف عرديرخ: البمروا مكرانكم، واسرتاهال 

ايمررر  ملالزمررة مررظ الترربام انررزف الاامررر أزرره انرر  صررار مب،بلررة أمسررام ايأاررا  املوضرروعة ل،مررر، حنررو: صرره، ويررررتن  ضررهري 
 م،اسا للهخاصا من إأراف وغريخ، قا  عهرو  ن االص،ا ة:          

وإذ قد قرظ أزره املخراصبون ونيرركاؤهم علرم أن ذلرك  مكانك  هد  أو عسرتحيهل وأمرهم مبالزمة املكان عترزق وانبسس  
 اوبس يار ارية مشرتكة  ي الفريري، وههل كون أاند الفريري عا دا واة ر مابوفاس 

وقولرره بأنررتمت هكزررد للضررهري املتصررر املررردر يف الفاررر املررردر، وهررو املسرروغ للا ررق علزرره وقررزا الا ررق صررار الشررركام  
  ملمورين  للبث يف املكانس

والشركام: ايص،امس وصفوا  لشركام العتراف املخاصبي ذلك، ولزلك أضرزق إ( ضرهريهم، أ  أنرتم والرزين زعهرتم أهنرم  
 نيركامس أدضاأة نيركام إ( ضهري املخاصبي  كمس 

بم  وع ق بأبيل،ات  فام التارزا مأاف  انصو  ذلك يف عرا وق  ايمر  للبثس وملا كان  الفام عرتضرهل الرتعزرا الر 
يف انصو  ما وأها إثر املا وف علزه وكران املرصروف ه،را أن التبيزرر انصرر مررارب ملربامهم املكران عررب عرن أارر التبيزرر 

  صزغة املاضهل مأاف   رز  وقوع التبيزر كروله بأعى أمر  تس 
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للتفرقرة  ز،ره و ري زا  الراصرر  وزير: مضاعق زا  املتاد س يرا : زاله عن موضاه يبيله مبارىن أزالره أ الروخ  ئرهل الاري  
الز  هو واو  الاي، أبير أار للهبالغة يف البير متر أر  مبالغة يف أر س واملاىن وقظ  زر،هم عفرير  قرو  حبزرث انر ار  

 قزظ الوصر ال  كان   ز،همس والتبيزر ه،ا جماز  أزشهر ا تالف الرو س 
 اني أن رها   مبا كالق زعم عبافهاس وعالز  التبيزر  يص،ام  عتبار  ل  ما،اخ أزها  
 وقلة بوقا  نيركاؤهمت ع ق على قلة بأبيل،ات أهو يف انزب التارزا، ولوز االها اناالس  
ويرو  الشركام هزا الكالم خل  ن   أزها  ار  للااف  يفههه ال،ا  منياار أولتك الاا دين أبن أص،امهم عربأوا مر،هم،  

وكرالم ايصر،ام يفزرد نفرهل أن يكونروا عبردوهم  رر عبردوا غرريهمس ويف اسرترامة ذلرك إنيركا  ين وذلك مما يبيردهم ندامرةس 
الواقظ أهنم عبدوهم وعبدوا غريهم أكزق ي،فهل كالمهم عباف م إ هم وهو كالم  لرره   أرزهم أكزرق يكرون كرز س وقرد 

 هو  املفسرون هزا  واوخ ال ي،تلذ هلا الصدرس 
  ر كالم ايص،ام مبز،را ملرا أقلره أولره أبهنرم نفروا أن يكونروا عبردوهم عبراف  كاملرة وهرهل الابراف  والز   هر ي أن يكون  

ال  يرصد م،ها الاا د امتتا  أمر املابوف وإرضامخ أترتضهل أن يكون املابوف عاملا و مررا  تلرك الابراف س وملرا كانر  ايصر،ام 
د عبدوهم علك الاباف  وإمنا عبدوا غريهم ممرن أمرروهم  لابراف  وهرم غري عاملي وال  مرين استرام نفزهم أن يكون عبد م ق

الشررزاصي ولررزلك قررالوا بإن ك،ررا عررن عبررافعكم لغرراأليت كهررا عفسرررخ اةيررة اي رررى وهررهل قولرره عاررا( بأهررقالم إ كررم كررانوا 
 يابدون قالوا سبحانك أن  ولز،ا من فوهنم  ر كانوا يابدون اجلن أكترهم قم مقم،ونتس 

راف  لشركام ايص،ام ال غريهرا، ولروز ان يكرون ن رهرا ةحرد عبراف  املشرركي هرو أن  لر  هلرا عرروال أكانر  عروهلرا أامل 
 مستحدثة يومتز ا يتررر أزها علم أبن املشركي عبدوهاس ويفسر هزا قوهلم  اد ذلك بإن ك،ا عن عبافعكم لغاأليتس 

ا الرربام  ممرا ألصر  قرمس وارواا الرسرم بإن ك،را عرن عبرافعكم لغراأليتس وقلة بأكفى  ا نيرهزدات مقكرد   لرسرم لزتبترو  
 ولزس قوهلم بكفى  ا نيهزدات قسها على كالمهم املتردم ين نيلن الرسم أن يكون يف صدر اجلهلةس 

   
 

 1963صفحة : 
 
 ،فرهل أن يكونروا يابردوهنم  وع ف   لة الرسرم  لفرام للداللرة علرى أن الرسرم متفررع علرى الكرالم املترردم ين إ برارهم  

 رب غريرا ررالق ملرا هرو مشراهد أ،اسرا أن يفررع علزره مرا حيررره ويبز،ره مرظ هكزرد ذلرك  لرسرمس وامعزران  فرام التفريرظ 
ع،رد عارزررا الكرالم ةهلررة قسرهزة مررن أصررز  االسرتاها ، كرولرره عارا( بكهررا أنبل،ررا علرى املرتسررهي الرزين االرروا الرررر ن 

أقاي عها كانوا ياهلونتس ومن  صائصه أنه إذا ع ق  فام التفريرظ كران مقكردا ملرا قبلره   رير  عضي أور ك ل،سلل،هم 
 عفريظ الرسم علزه ومقكدا ملا  ادخ   ري  اواا الرسم  هس وهزخ اةية ا عفسر ان  عفسريهاس 

إلزهم أمواهلم ألنيهدوا علرزهم والشهزد: الشاهد، وهو املقيد واملصد  لدعوى مدع، كها عردم يف قوله عاا( بأدذا فأاتم  
 وكفى  ا انسزباتس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وبكفىت مباىن أابأ وأغىن عن غريخس وعردم يف قوله عاا( بوكفى  ا ولزات يف سرور  ال،سرامس وهرو  صرزغة  ررب مسرتاهر  
 يف إنشام الرسمس والبام مبيد  للتلكزدس وأصله كفى  ا نيهزداس 

 فاية إ(   ملا أزها من امقا س وانتصا بنيهزدات على التهززب ل،سبة الك 
 وقلة بإن ك،ا عن عبافعكم لغاأليت اواا للرسمس بوإنت رففة من  إن  س وامسها ضهري نيلن ملتبم اوزفس  
 وقلة بك،ا عن عبافعكم لغاأليت مفسر  لضهري الشلنس والالم أارقة  ي بإنت املقكد  املخففة وبإنت ال،اأزةس  
 عبافعكمت على عامله لالهتهام وللرعاية على الفاصلةس  وعردمي قوله بعن 
به،الك عبلوا كر نفس ما أسلف ت عزيزر وأزلكة لل هر السا رة مرن قولره بو  يردعو إ( فار السرالمت إ( ه،راس وهرو  

 اعرتاض  ي اجلهر املتااصفةس 
ز  حنشررهم أزرهس واسرم امنيرار  يف  رر نصرا وامنيار  إ( املكان الز  أنبل ع،ه قولره بحنشررهمت أ  يف ذلرك املكران الر 

 على الررأزةس وعامله بعبلوت، وقدم هزا الررف لالهتهام  ه ين الغرض ايهم من الكالم لارم ما يرظ أزهس 
وبعبلوت ختترب، وهو ه،ا ك،اية عرن التحرر  وعلرم الزرريس بوأسرلف ت قردم ، أ  عهرال أسرلفتهس واملارىن أهنرا ختتررب انالتره  

 ارف ما هو انسن وبأظ وما هو قبز  وضار إذ قد وض  هلم ما يفضهل إ( ال،ازم  صاانبه، وضدخس ومثرعه أت
وقرأ اجلههور بعبلوت مبواند   اد املت،ا  الفوقزةس وقرأخ  ب  والكسرائهل و لرق مبت،را  أوقزرة  ارد املت،را  ايو( علرى أنره مرن   

 سوقها إ( اجل،ة أو إ( ال،ارس التلو وهو املتا اة، أ  عتبظ كر نفس ما قدمته من عهر أز
بورفوا إ(   موهلم او ت لوز ان عكون ما وأة على قلة به،الك عبلو كر نفس ما أسلف ت أتكون من متام التزيزر،  

ويكون ضهري برفوات عائردا إ( بكرر نفرستس ولروز أن عكرون ما وأرة علرى قولره وبيروم حنشررهم قزارات اةيرة أرال عتصرر 
ونرفهم إلز،ا، ويكون ضهري برفوات عائدا إ( الرزين أنيرركوا  اصرةس واملارىن  رر  ع،ردهم اوشرر الرز  كرانوا   لتزيزر، أ 

 ي،كرونهس وي،اسا هزا املاىن قوله بموالهم او ت أدن أزه إنياارا  لتورل علزهم ني  ا  موالزهم الباصلةس 
ام على ما يرضزه وما ال يرضزه وقد كانوا من قبر اني كانوا يف والرف: امرااعس وامرااع إ(   امرااع إ( عصرأه  جلب  

 اوزا  الدنزا ممهلي غري جمازينس 
 واملو(: السزد، ين  ز،ه و ي عبدخ والم عهد امللكس وي ل  على متوي أمور غريخ وموأر نيقونهس  
ق  و  هو وصق املصردر يف مارىن إورا ، واو : املواأ  للواقظ والصد ، أ  رفوا إ( امله او  فون الباصرس والوص 

 أ  إوا  املولوية، أ  فون ايولزام الزين زعهوهم  صالس 
 بوضر ع،هم ما كانوا يفرتونت هزخ اجلهلة رتصه  ملشركي كها هو واض س  
 والضال : الضزاعس  
يكون ما صد  بمات املوصرولة ايصر،ام،  وبما كانوا يفرتونت ما كانوا يكز ون من نسبتهم امهلزة إ( ايص،ام، أز وز أن 

أزكرون قرد انرزف الاائررد مرظ انررف اجلرر  رردون أن لرر املوصرو  مبترر مررا ارر  ره الاائرد واورر  اروازخ، أالترردير: مرا كررانوا 
 يكز ون علزه أو لهس وضالله: عدم واوفخ على الوصق املبعوم لهس 

 ز  كانوا يفرتونهس وضالله:  هور نفزه وكز هس ولوز أن يكون ما صد  بمات نفس االأرتام، أ  االأرتام ال 
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 1964صفحة : 
 
بقر من يرزقكم من السهام وايرض أمن يلك السهظ واي صار ومن كرج اوهل من املزر  وكررج املزر  مرن اورهل ومرن   

عوانرد   عاررا(  يرد ر ايمرر أسرزرولون   أررر أأرال عتررونت انتررا  مررن غررض إ( غررض يف أأراني إ  را  الشررل وإثبراي
  مهلزةس وهزخ اجلهلة عت،ب  االستدال  لروله بموالهم او ت يهنا  رهان على أنه املستح  للواليةس 

أررراانتذ علررررى ذلررررك مبواهرررا الرررررز  الررررز   ررره قرررروام اوزررررا ، ومبوهبررررة اوررروا ، و ،رررررام الت،اسررررر والتوالرررد الررررز   رررره  رررررام  
اي، أهزخ كلها مواهرا مرن   وهرم كرانوا يالهرون أن قزرظ مرا ذكرر ال يفالره إال اينواع،و تد ري نرام الااا وعردير املردر 

   إذ ا يكونوا ي،سبون إ( أص،امهم هزخ ايمور، أال ارم أن كان املختو قا هو مستح  الوالية وامهلزةس 
 واالستفهام عررير س  
وار، أزكرررون الررردلزر اواصرررر  ررره أوقرررظ يف نفرررو  وارررام االسرررتدال    ريررررة االسرررتفهام واجلرررواا ين ذلرررك يف صرررور  اوررر 

 الساماي، ولزلك كان من صر  التالزم مما يراف رسو ه من الرواعد الالهزة أن يقعى  ه يف صور  السقا  واجلوااس 
وقوله بمن السهام وايرضت عزكري أبانوا  الرز  لزكون أقوى انضرورا يف الرزهن، أرالرز  مرن السرهام امل رر، والررز  مرن  
 رض ال،باي كله من انا ومثر وك،س اي
 وبأمت يف قوله بأم من يلك السهظت ل ضراا االنتراي من استفهام إ(   رس  
ومارىن بيلررك السرهظ واي صررارت يلررك التصررف أزههررا، وهررو ملرك إلرراف عز،رك اواسررتي وذلررك اسرتدال  وعررزكري أبنفررظ  

 ص،ظ وأفقهس 
اجلرر،س املوارروف يف قزررظ انرروا  ال،ررا س وأمررا باي صررارت أ ررهل  رره قاررا ينرره وأأرررف بالسررهظت ينرره مصرردر أهررو فا  علررى  

اسم، أهو لزس نصا يف إأاف  الاهوم الانتها  عوهم  صر رصو  أكران اجلهرظ أف  علرى قصرد الاهروم وأنفرى الانتهرا  
لكرر راصرا  رولره  الاهد وحنوخ خالف قولره بإن السرهظ والبصرر والفرقاف كرر أولترك كران ع،ره مسرقوالت ين املرراف الواانرد

 بوال عرق ما لزس لك  ه علمتس وقد عردم ع،د قوله عاا( بقر أرأيتم إن أ ز   مساكم وأ صاركمت يف سور  ايناامس 
وإ ررراج اوررهل مررن املزرر : هررو عولررد أصفررا  اوزرروان مررن ال، ررق ومررن البررزض  أال، فررة أو البزضررة عكررون ال انزررا  أزهررا ق  

زررا  ق عكررون أزهررا اوزررا س وبمررنت يف قولرره بمررن املزرر ت لال ترردامس وإ ررراج املزرر  مررن اوررهل عت ررور إ( الشرركر الرا ررر للح
 إ راج ال، فة والبزض من اوزوانس 

 والتاريق يف باوهلت وباملز ت يف املرعي عاريق اجل،سس  
كررر ذلررك وقررد نرررم هررزا االسررتدال  علررى ذلررك الصرر،ظ الا زررا أبسررلوا ايانررااهل وايلغرراز وااررر مبحسررن التضرراف،    

لب ف  التا زا م،رهس وقرد عرردم الكرالم علرى نررريخ يف قولره بوختررج اورهل مرن املزر  وختررج املزر  مرن اورهلت يف سرور     
 عهرانس غري أن ما ه،ا لزس أزه رمب إ( نيهلمس 
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مبيرد عررب   وقوله بومن يد ر ايمرت عردم الرو  يف نرريخ يف أوائر هزخ السور س وهو ه،ا عاهزم  اد ختصزو ذكرر مرا أزره 
 يف أنفسهم كالارب  يف قوله بويف أنفسكم أأال عبصرون ويف السهام رزقكم وما عوعدونتس 

والفام يف قوله بأسزرولون  ت أام السببزة ال  من نيلهنا أن عررتن ةواا الشرط إذا كان غري صاحل ملبانير  أفا  الشررط،  
ر  ه ال،يب علزه الصال  والسالم، أ،ب  أار بقرت م،بلة الشرط أكلنه وذلك أنه قصد عسبا قوهلم ب ت على السقا  امللمو 

قزر: إن عرر مرن يررزقكم مرن السرهام وايرض أسرزرولون  ، وم،ره قولره عارا( بقرر كونروا ان رار  أو انديردا أو  لررا ممرا 
شررط يف اربم الفارر املررو  يكرب يف صدوركم أسزرولون من يازدبتس وهزا االستاها  نرري ع،بير ايمر من الررو  م،بلرة ال

 ت،بيلرره م،بلرررة ارررواا الشرررط كرولررره عارررا( بقررر لابررراف  الرررزين  م،رروا يرزهررروا الصرررال  وقولرره وقرررر لابررراف  يرولرروا الررر  هرررهل 
أانسنتس التردير: إن عرر هلم أقزهوا الصال  يرزهروا وإن عررر هلرم قولروا الر  هرهل اانسرن يرولرواس وهرو كترري يف الررر ن علرى 

ال،حا  وعاف  املار ي أن كراروخ علرى انرزف نيررط مرردر ف  علزره الكرالمس والررأ ن متررار ن إال أن مرا رأ  احملرري من 
سرررلكه احملرررررون عرررردير مارررىن والترررردير ع،ررردهم اعتبرررار ال اسرررتاها ، ومرررا سرررلكه املار رررون عرررردير إعرررراا واملرررردر ع،ررردهم  

 كاملزكورس 
ا يف قولره عارا( بقرر ملرن ايرض ومرن أزهرا إن ك،رتم عالهرون سرزرولون ولو ا ي،ب  ايمر مب،بلة الشررط ملرا ارامي الفرام كهر 

  ت اة يس 
   
 

 1965صفحة : 
 
والفرام يف قولره بأرررت أرام الفصرزحة، أ  إن قرالوا ذلرك أررر أأرال عتررونس والفرام يف قولره بأأرال عتررونت أرام التفريررظ، أ    

 تروى علزكمس يتفرع على اعرتاأكم أبنه الفاعر الوااند إنكار عدم ال
 ومفاو  بعترونت  زوف، عرديرخ عترونه، أ   ت،بيهه عن الشريكس  
وإمنررا أ رررب   عرر،هم أبهنررم سررزارتأون أبن الررراز  وا ررال  واملررد ر هررو   يهنررم ا يكونرروا ياتررردون غررري ذلررك كهررا عكرررر  

اعوا ينكررروا أن يكرررون مررا نسرررا إلرررزهم ام بررار  رررزلك عرر،هم يف   ي كترررري  مررن الررررر نس وأزرره  رررد هلررم أررردهنم لررو اسرررت 
 صحزحا، ولكن  وأهم عار الكزا صرأهم عن ذلك ألزلك قام  علزهم او ة  روله بأرر أأال عترونتس 

بأررزلكم   ر كرررم اوررر  أهرراذا  ارررد اوررر  إال الضررال  أرررلىن عصررررأونت الفررام للتفريرررظ علرررى امنكررار الرررز  يف قولررره بأأرررال  
 رو س عترونت، أالفرع من قلة امل

واسم امنيار  عائرد إ( اسرم اجلاللرة للت،بزره علرى أن املشرار إلزره اردير  وكرم الرز  سرززكر  ارد اسرم امنيرار  مرن أارر  
ايوصراف املتردمررة علررى اسررم امنيررار  وهررهل كونرره الرراز ، الواهررا االفرال، ا ررال ، املررد ر، ين اسررم امنيررار  قررد قاهرراس 

مالررر مب هوعهرراس واسررم اجلاللررة  زرران السررم امنيررار  لررب ف  اميضرراح عاريضررا  رررو  وأومررل إ( أن اوكررم الررز  أيه  ارردخ 
   تهم وضالهلم يف امهلزةس وبر كمت  ربس وباو ت صفة لهس وعردم الوصق  و   نفا يف اةية متر هزخس 
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اقرظ  ارد الردلزر، أهرو عفريرظ والفام يف قولره بأهراذا  ارد اور  إال الضرال ت عفريرظ لالسرتفهام امنكرار  علرى االسرت،تاج الو  
 على عفريظ وعرريظ  اد عرريظس 

وبماذات مركا من بمات االستفهامزة وبذات الز  هو اسم إنيار س وهو يرظ  اد بمات االستفهامزة كترياس وأانسرن الواروخ  
مبيدا كها ه،اس وقد يفزرد أنه  اد االستفهام مبيد ارف التلكزدس ويارب عن ز فعه أبنه ملغى جت،با من إلبام أن يكون االسم 

ماىن املوصولزة كها عردم يف قوله عاا( بماذا أراف   قزا متالت يف سور  البررر س وانررر مرا أيه ع،رد قولره بمراذا يسرتا ر 
 م،ه اارمونت يف هزخ السور س 

 واالستفهام ه،ا إنكار  يف ماىن ال،فهل، ولزلك وقظ  ادخ االستت،ام يف قوله بإال الضال تس  
 وب ادت ه،ا مستاهلة يف ماىن بغريت  عتبار أن املغاير حيصر إثر مغاير  وع،د انتفائهس  
 أاملاىن: ما الز  يكون إثر انتفام او س  
وملا كان االستفهام لزس على انرزرته ينه ال عرفف يف املستفهم ع،ه عاي أنه إنكار وإ  ا  ألزا وقظ االستت،ام م،ه  روله   

أراملاىن ال يكررون إثرر انتفرام اورر  إال الضرال  إذ ال واسر ة  ز،ههرراس ألهرا كران   هررو الررا اور  عارري أن بإال الضرال تس 
 غريخ مما نسب  إلزه امهلزة  صرس وعرب عن الباصر  لضال  ين الضال  أني،ظ أنواع الباصرس 

 منكار وام  ا س والفام يف بألىن عصرأونت للتفريظ أيضا، أ  لتفريظ التصري   لتو زخ على ا 
وبأىنت اسررتفهام عررن املكرران، أ  إ( مكرران عصرررأكم عرررولكمس وهررو مكرران اعتبررار ، أ  أنكررم يف ضررال  وعهايررة كهررن  

ضر عن ال ري  وال لد إال من ي،ا  له صريرا غرري موصرلة أهرو يصررف مرن ضرال  إ( ضرال س قرا  ا رن ع زرة: وعبرار  
  راعة وإلازا ووضواناس  الرر ن يف سو  هزخ املااين عفو  كر عفسري

 وقد انيتهل  هزخ اة ي على عسظ أاماي من قوله بأسزرولون  ت : ايو( اوا زة، والتانزة أصزحة، والبواقهل عفريازةس  
بكزلك انر  كلهاي ر ك على الزين أسروا أهنم ال يقم،ونت عزيزر للتا زا من استهرارهم على الكفر  اد ما  هرر  

ي، وهيزس من إياهنم نيأاف  أن انتفام اميان ع،هم  تردير من   عاا( علرزهم أررد  هرر وقروع مرا هلم من او ذ واة 
 قدرخ من كلهته يف االز ، والكاف الدا لة قبر اسم امنيار  كاف التشبزهس 

مرا يبري  واملشبه  ه هرو املشرار إلزره، وهرو انراهلم وضر هلم، أ  كهرا نيراهدي انرر  كلهرة ر رك، يار  أن أزهرا نيراهدي 
 لك أن قد انر  كلهة ر ك علزهم أهنم ال يقم،ونس 

 وقوله بأهنم ال يقم،ونت  د  من بكلهةت أو من بكلهايتس واملراف مضهون قلة بأهنم ال يقم،ونتس  
وقرررأ بأررظ، وا ررن عررامر بكلهرراي ر رركت  جلهررظس وقرأهررا البرراقون  يأررراف، واملاررىن واانررد ين الكلهررة ع لرر  علررى جمهرروع  

م كرولرره عاررا( بكررال إهنررا كلهررة هررو قائلهررات، وين اجلهررظ يكررون  عتبررار عارردف الكلهرراي أو  عتبررار عكرررر الكلهررة الكررال
 الوااند   ل،سبة يب  كتريينس 

   
 

 1966صفحة : 
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والفس : ا روج من املسلك الز  نيلن الشهلم سلوكه، واملراف  ه أس  عن علرهل فعو  الرسر وإعها  ال،رر، وعردم يف   
 وله عاا( بوما يضر  ه إال الفاسريت يف سور  البرر س ق
ق لرروز أن يكررون املرررف  لررزين أسررروا كررر مررن اسررتهر علررى أسررره أررال يررقمن، أتكررون اجلهلررة عررزيزال ملررا أزهررا مررن الاهرروم  

ن أسررروا الشررامر هلررقالم املتحرردث عرر،هم، كرولرره عاررا( بكررزلك يضرررا   اورر  والباصرررت، ولرروز أن يكررون املررراف  لررزي
املتحدث ع،هم  اصة أزكون من ام هار يف مرام امضهار مأاف  أهنم مظ صفا م السا رة قد اعصفوا  لفس ، ومأراف   
كون أسرهم علة يف أن انر  علزهم كلهة  ، ويكون املشبه  ه هو اور  املرل وذ مرن بانرر ت أ  كرزلك اور  انرر  

أريرد عشرربزهه وعرريبره ا يشرربه إال  ،فسره علررى صريررة قولرره عارا( بوكررزلك  علرزهم كلهرة ر ررك مبالغرة يف  هررورخ انر  أنرره إذا
 اال،اكم أمة وس ات يف سور  البرر س 

 وههل مظ ذلك عزيزر ملا أزه من الفزلكة والتا زاس  
كريرر بقر هر من نيركائكم من يبدؤا ا ل  ق يازدخ قر   يبدؤا ا ل  ق يازردخ أرلىن عقأكرونت اسرتت،اف علرى صريررة الت 

لرولرره قلبرره بقررر مررن يرررزقكم مررن السررهام وايرضتس وهررزا مرررام عرريررر وعاديررد االسررتدال ، وهررو مررن فواعررهل التكريررر وهررو 
اانت اج علزهم أبن انا  إهلتهم على الضد من صفاي   عاا( أباد أن أقام علزهم الدلزر علرى انفرراف   عارا(  لررز  

ايمرور وأنره املسرتح  ل هلزرة  سربا ذلرك االنفرراف  ري ه،را أن إهلرتهم مسرلو ة و ل  اووا  و ل  ايا،ا  وعد ري قزرظ 
 من صفاي الكها  وأن   متصق قاس وإمنا ا يا ق ينه غرض   ر مسترر، وموقظ التكرير يبيدخ استرالالس 

 زلك أهو يف ماىن نفهل  واالستفهام إنكار وعررير نينكار ذلك إذ لزس املتكلم   الا لل واا وال يساهم إال االعرتاف 
أن يكون من إهلتهم من يبدأ ا ل  ق يازدخ، ألزلك أمر ال،يب صلى   علزه وسرلم أبن يرعررهل ماهرم يف االسرتدال   رولره 
ب  يبرردأ ا لرر  ق يازرردخت أصررار جمهرروع اجلهلترري قصرررا لصررفة  رردم ا لرر  وإعافعرره علررى   عاررا( قصررر إأررراف، أ  فون 

 ص،ام ال عستح  امهلزة و  م،فرف قاس نيركائكم، أ  أاي
 وذكر إعاف  ا ل  يف املوضاي مظ أهنم ال يارتأون قا ضرا من امفماج يف او اج وهو أن  ديظس  
 وإضاأة الشركام إ( ضهري املخاصبي عردم واهه  نفا ع،د قوله بمكانكم أنتم ونيركاؤكمتس  
نتس وأأكه: قلبرهس واملارىن: أرد( أ  مكران عرلبرونس والرلرا جمراز  وهرو إأسراف وقوله بألىن عقأكونت كروله بألىن عصرأو   

الرررأ س وبأىنت ه،ررا اسررتفهام عررن مكرران جمرراز  نيرربه   رره اورررائ  الرر  حيررو  أزهررا التفكررريس واسررتاار  املكرران إلزهررا متررر 
 إصال  املوضوع علزها وااا  أيضاس 

هد  للح  أأهن يهد  إ( او  أان  أن يتبظ أمن ال يهرد  إال أن بقر هر من نيركائكم من يهد  إ( او  قر   ي 
يهدى أها لكم كزق  كهونت هزا عكرير   ر  اد قوله بقر هر من نيركائكم من يبدأ ا ل  ق يازدختس وهزا استدال  

واورر ، وجمهرروع  ،رصرران إهلررتهم عررن امرنيرراف إ( الكهررا  ال،فسرراين  ،شررر اورر ، وأبن   عاررا( هررو اهلرراف  إ( الكهررا  
اجلهلتي مفزد قصر صفة اهلداية إ( او  على   عاا( فون إهلتهم قصر إأراف، كها عردم يف نرريخ  نفراس ومالروم أن م،رة 
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اهلداية إ( او  أعرم امل،ن ين قا صالح ااتهظ وسرالمة أأررافخ مرن اعتردام قرويهم علرى ضرازفهم، ولروال اهلدايرة لكانر  
 ة أو مضهحلةس ناهة املاف رتل

 واملراف  و  الدين، وهو ايعها  الصاوة، وأصوله وههل االعتراف الصحز س  
وقرد أعبررظ االسررتدال  علرى كهررا  ا ررال   بردم ا لرر  وإعافعرره  السررتدال  علرى كهالرره  هلدايررة كهرا يف قررو  إ ررراهزم علزرره  

  أع رى كرر نيرهلم  لرره ق هردىت وقولره عارا( السالم بالز   لرر  أهرو يهردينت وقرو  موسرى علزره السرالم بر ،را الرز
بسرب  اسررم ر ررك ايعلررى الرز   لرر  أسرروى والررز  قردر أهرردىتس وذلررك أن امنسرران الرز  هررو أكهررر مررا علررى ايرض 
مركرا مررن اسررد وروح، أاالسررتدال  علررى واروف ا ررال  وكهالرره نيلرراف اياسرراف ومرا أزهررا هررو ا لرر ، واالسررتدال  علزرره 

 الانها هو اهلدايةس  ،رام أانوا  ايرواح وص
   
 

 1967صفحة : 
 
وقوله بأأهن يهد  إ( او  أان  أن يتبظت إ(   رخ عفريظ استفهام عررير  على ما أأافعه اجلهلتان السا رتان من قصرر   

اهلدايررة إ( اورر  علررى   عاررا( فون إهلررتهمس وهررزا ممررا ال ي،بغررهل أن كتلررق أزرره أهررر الارررو  أبن الررز  يهررد  إ( اورر  
يوصرر إ( الكهررا  الروانراين وهررو الكهرا  البرراقهل إ( اي رد وهررو الكرون املصررون عرن الفسرراف أردن  لرر  اياسراف مرصرروف 
يار ايرواح، وايرواح مراف م،ها االهتدام، أاملرصوف ايعلى هو اهلدايةس وإذ قد كان  الارو  عرضة لالض راا وا  ل 

وم عرن ا  رل وهرو اانرا   عارا(، ألرزلك كران الرز  يهرد  إ( اانتاا  ال،فرو  إ( هرد  يتلررى مرن اجلانرا املاصر
او  أان  أن يتبظ ينه مصل  ال،فو  ومصل  نرام الااا البشر ، أاعباعه وااا عرال واعباع غريخ ال مصح  لره، إذ ال 

 غاية عراى من اعباعهس وأأاا  الارالم عصان عن الابثس 
  ال يهترد  أضرال عرن أن يهرد  غرريخ، أ  ال يربرر اهلدايرة أكزرق يهرد  وقوله بأمن ال يهد  إال أن يهردىت أ  الرز 

 غريخ أال حي  له أن يتبظس 
واملراف ابمن ال يهد ت ايص،ام أدهنا ال  تد  إ( نيهلم، كها قا  إ رراهزم ب  أ ر  ا عابرد مرا ال يسرهظ وال يبصرر وال  

 يغ  ع،ك نيزتاتس 
أررأ بأظ، وا رن كترري، وا رن عرامر، وأ رو عهررو  فرت  التحتزرة وأرت  إهلرام علرى وقد ا تلق الررام يف قوله بأمن ال يهد ت  

أن أصله يهتد ، أ دل  الترام فاال لتررارا ررازههرا وأفغهر  يف الردا  ونرلر  انركرة الترام إ( إهلرام السراك،ة  وال أ زرة 
والسركون ين ذلرك مرن واروخ ايفام أرال  إ( قرام  قالون عن بأظ وإ( قرام  أيب عهرو ةار أت  إهلام رتلسرا  ري الفرت 

 ياد  الأا يف الررام   س 
وقرأ انفو عن عاصم، وياروا  فت  الزام وكسرر إهلرام وعشرديد الردا  علرى اعتبرار صررح انركرة الترام املدغهرة وا رتالف   

نيعبراع كسرر   كسر  على إهلام على أصر التخلو من الترام الساك،يس وقرأ أ و  كرر عرن عاصرم  كسرر الزرام وكسرر إهلرام
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الزرام لكسرر  إهلرامس وقررأ  رب  والكسرائهل و لرق  فرت  الزرام وسركون إهلرام وختفزرق الردا  علرى أنره مضرارع هردى الراصررر 
 مباىن اهتدى، كها يرا : نيرى مباىن انيرتىس 

موضرظ أ   واالستت،ام يف قوله بإال أن يهدىت  كم من هكزد الشهلم مبا يشبه ضدخس وأريد نيهلد  ال،رر من موضظ إ( 
ال  تررد  إ( مكرران اال إذا نرلهررا ال،ررا  ووضرراوها يف املكرران الررز  يريدونرره هلررا، أزكررون ال،رررر مررن مكرران إ(   ررر نيرربه 
 لسري أشبه امل،رو   لسائر على صريرة املك،زة، ورمرب إ( ذلرك مبرا هرو مرن لروازم السرري وهرو اهلدايرة يف بال يهرد  إال أن 

 يهدىتس 
أن يكون أارر بإال أن يهردىت مبارىن إهردام الاررو ، أ  نرلهرا مرن  زر  أهلهرا إ(  زر  زواهرا، واوز  اض املفسرين   

 أزرا : هدي  إ( زواهاس 
 وقلة بأهالكم كزق  كهونت عفريظ استفهام عا زيب على اعباعهم من ال يهتد  حبا س واعباعهم هو عباف م إ همس  
لال تصرا س واملارىن: أ  نيرهلم ثبر  لكرم أراعباتم مرن ال يهترد   ،فسره فبمات استفهامزة مبتدأ، بولكمت  رب، والرالم  

 نرال من مكان إ( مكانس 
وقو  الارا: مالك  وحنوخ استفهام ياامر مااملة االستفهام يف انرزرتره وجمرازخس ويف اورديث أن رارال قرا  لل،ريب صرلى  

أرا  رسو    صلى   علزره وسرلم  أرا مرا لره      علزه وسلم فل  على عهر يد ل  اجل،ة، أرا  ال،ا   ما له ما له
 س أدذا كان املستفهم ع،ه اناال  اهر  ا حيتذ إ( ذكر نيهلم  اد  مر له  كها وقظ يف اوديثس 

 واار البااج هزخ اةية م،ه أرا : بما لكمت: كالم اتم، أ  أ  نيهلم لكم يف عباف  ايوبنس  
 ق يبدأ  كزق  كهون  س   قا  ا ن ع زة: ووقق الررام  أها لكم 
وإذا كررران خرررالف ذلرررك أعباررروا االسرررتفهام حبرررا  وهرررو الغالرررا كرولررره عارررا( بمرررا لكرررم ال ع،اصررررون أهرررا هلرررم عرررن الترررزكر   

مارضيت ولزلك قا   اض ال،حا : متر هزا الكالم ال يتم  دون ذكر انرا   اردخ، أرا الف  ري كالمهرم وكرالم الباراج 
 لفرهلس 

نت اسررتفهام يت،ررب  م،بلررة البزرران ملررا يف قلررة بمرا لكررمت مررن امقررا  ولررزلك أصررل  ع،هررا أهررو متلرره وقلرة بكزررق  كهررو  
 استفهام عا زيب من انكههم الضا  إذ انكهوا نيهلزة من ال يهتد  أهو عا زا على عا زاس 

 ولك أن جتار هزخ اجلهلة فلزال على انا   زوأةس  
 من او  نيزتا إن   علزم مبا يفالونت  بوما يتبظ أكترهم إال  ،ا إن الرن ال يغ   
 

 1968صفحة : 
 
ع ق على قلة بقر هر من نيركائكم من يهد  إ( او ت  عتبار ع ق علك على نرريعزها املرزكورعي قبلهرا، أبارد   

 م إ هرا أن أمر   رسوله أبن حي هم أزها االوهم إهلرة وهرهل ال عصررف وال عرد ري وال هدايرة هلرا، أعررا ذلرك أبن عبراف
 اعباع لرن  صر، أ  لو هم لزس أزه نيبهة ان س 
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 والضهري يف قوله بأكترهمت عائد إ( أصحاا ضهري بنيركائكمت وضهري بما لكم كزق  كهونتس  
وإمنا عههم يف ضهائر بنيركائكم وما لكم كزق  كهونت، و و  وكم يف اعباعهم الرن أكترهم، ين قزرظ املشرركي  

عبرراف  ايصرر،امس و رري ه،ررا أهنررم لزسرروا سرروام يف االعتررراف الباعررث هلررم علررى عباف ررا إيررام إ( أن مررن  زرر،هم  اعفررروا يف اعبرراع
عرررالم ألزلرري ارعررر  مرردارل أأهررامهم أررو  أن ياتررردوا أن ل،صرر،ام عصرررأا ولكرر،هم أ هررروا عباف ررا عباررا للهرروى وانفرررا 

عبردوا ايصرر،ام عررن غررري  ررن نيهلزتهرا أرردهنم نيررر مررن الررزين للسرزاف   رري قررومهمس واملرصرروف مررن هرزا لررزس هررو عربئررة للررزين 
عبرردوها عررن ختزررر، ولكررن املرصرروف هررو ز ف  االسررتدا  علررى   ررالن عباف ررا انرر  أن مررن عبافهررا أريرررا لزسرروا م هت،رري 

فزره لتحر  إهلزتهاس و لتلمرر يرهرر أن هرقالم هرم  اصرة الرروم وأهرر ايانرالم مر،هم ين املررام مررام خت ترة ذلرك الررنس أ
إيرا  جلههورهم، وأزه ز ف  موعرة  اصتهم لزرلاوا عن االستهرار يف عباف  ما ال ع هتن إلزه قلروقمس وهرزا كرولره اةه 

 بوم،هم من يقمن  ه وم،هم من ال يقمن  هتس 
ا لكبرري  والرن: ي ل  على مراعا امفرال، أز ل  علرى االعترراف اجلرازم الرز  ال يشرو ه نيرك، كهرا يف قولره عارا( بوإهنر 

إال على ا انيراي الرزين ير،رون أهنرم مالقروا رقرم وأهنرم إلزره رااارونت  وي لر  علرى االعترراف املشروا  شركس ويرهرر أنره 
انرزرة يف هزا التاين وأنه جماز يف ايو  لك،ه يف ايو  نيائظ أصار كاملشرتلس وقد عردم يف سور  البرر  ع،د الكرالم علرى 

ارا( بقرا  املر، الرزين كفرروا مرن قومره إب ل،ررال يف سرفاهة وإب ل،ر،رك مرن الكراذ يت يف سرور  اةية املزكور س وم،ره قولره ع
 ايعراف، وقوله بو ،وا أن ال مل ل من   إال إلزهت يف سور   رام س 

م إ كرم وقد أصل  جمازا على االعتراف املخ هلم، كها يف قوله عاا( بإن  اض الرن إقت وقو  ال،يب علزره الصرال  والسرال 
 والرن أدن الرن أكزا اوديثس 

والررن كترر إصالقرره يف الررر ن والسرر،ة علرى الالررم املخ رن أو اجلهرر املركررا والتخرزالي الباصلررة، قرا  ال،رريب علزره الصررال    
والسالم  إ كم والرن أدن الرن أكزا اوديث  س وقد ي ل  على الرن اوصزيب كرولره عارا( ب رن املقم،رون واملقم،راي 

نفسهم  ريات وقوله عاا( بإن  اض الرن إقتس وهزا املاىن هو املص ل  علزره ع،رد علهرام أصرو  الردين وأصرو  الفررهس أب
 وهو الالم املست،د إ( فلزر راا  مظ اانتها  ا  ل اانتهاال ضازفاس وهزا الرن هو م،اط التكلزق  فروع الشرياةس 

فخ الالئ   ه حبسا مراماي الكالم وسزاقه، أهحهر قولره ه،را بإن أواه اجلهظ  ي هزخ املتاارضاي إعها  كر يف مور  
الرن ال يغر  مرن اور  نيرزتات أن الالرم املشروا  شرك ال يغر  نيرزتا يف إثبراي اور  امل لروا وذلرك مرا ي لرا أزره اجلربم 

يفلة الارلزة حيصرر م،هرا والزري من الالوم اواصلة  لدلزر الارلهل ين اجلبم أزها ممكن ملن أعهر رأيه إعهاال صائبا إذ ا
الزري، ألما مرا صرير   صرزله ايفلرة الرراهر  الر  ال يترلعى الزرري قرا يف قزرظ ايانروا  أرزلك يكتفرى أزره  لررن الرراا  

  اد إعها  ال،رر وهو ما يسهى  الاتهافس 
ن اعباعرا للهر،رون، أ  يتبارون وب ،ات م،صوا على املفاولزة  ه  بيتبرظتس وملرا كران الررن يرتضرهل مر،روب كران اعبراع الرر 

 نيزتا ال فلزر علزه إال الرن، أ  االعتراف الباصرس 
وع،كري ب ،ات للتحرري، أ   ،ا واهزاس وفل  صزغة الرصرر علرى أهنرم لزسروا يف عرائردهم امل،اأزرة للتوانزرد علرى نيرهلم مرن  

 او  رفا على اعترافهم أهنم على او س 
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تات عالزر ملا ف  علزه الرصر مرن كروهنم لزسروا علرى نيرهلم مرن اور  أكزرق يبعهرون وقلة بإن الرن ال يغ  من او  نيز 
 أهنم على او س 

واو : هو التا   يف نفس ايمرس واملراف  ه ه،ا مارأة   وصفاعه مما ف  علزها الردلزر الارلرهل مترر واروفخ وانزاعره، ومرا  
 ف  علزها أار   متر الالم والردر  وامراف  س 

 ت مفاو  م ل  مقكد لاامله، أ  ال يغ  نيزتا من امغ،امس وبنيزتا 
 وبمنت للبدلزة، أ  عوضا عن او س  
 وقلة بإن   علزم مبا يفالونت استت،اف للتهديد  لوعزدس  
   
 

 1969صفحة : 
 
مرررن را  بومررا كررران هررزا الررررر ن أن يفرررتى مرررن فون   ولكررن عصررردي  الررز   ررري يديرره وعفصرررزر الكتررا ال ريرررا أزرره  

الالهيت ملا كان الغرض ايو  يف هزخ السور  إ  ا  عا ا املشرركي مرن امحيرام  لررر ن إ( ال،ريب صرلى   علزره وسرلم 
وعبزي عدم اهتدائهم إ(   عه البز،اي الدالة علرى أنره مرن ع،رد  ، وكزرق ا ي،ررروا يف أانروا  الرسرو  الدالرة علرى أن مرا 

سللوخ مظ ذلك أن أيه  رر ن غريخ أو يبد    عه مبا يواأ  أهروامهمس ق انتررر  ارد ذلرك إ(  اام  ه وانهل من  ، وكزق
سقاهلم أن ع،ب  علزه  يرة أ ررى مرن ع،رد   غرري الررر ن، وختلرر ذلرك كلره وصرق اأررتائهم الكرزا يف فعروى الشرركام ا 

هم مبررا ب  ايمررم مررن قرربلهم، وعررزكريهم  رر،ام   علررزهم وإقامررة ايفلررة علررى انفررراف    مهلزررة وعلررى إثبرراي الباررث، وإنررزار 
وإمهاهلم، و زان   تهم يف اعتراف الشرل اعترافا مبز،ا على سوم ال،رر والرزا  الفاسد، ال ارم عاف الكالم إ( قوهلم يف 

كهرا قاسروا انرزررة   الرر ن ني  ا  رأيهم الز  هو من الررن الباصرر أيضرا  رزاسرهم أانروا  ال،بروم  والروانهل مبرزرا  عرافا م
امهلزة مبترر ذلرك، أررارعتهم هرزخ اةيرة  رزكر صرفاي الررر ن يف ذاعره الدالرة علرى أنره انر  مرن   و رد م  مع راز عرن 

 امعزان مبتلهس 
أ هلررة بومررا كرران هررزا الرررر ن أن يفرررتى مررن فون  ت لرروز أن عكررون ما وأررة علررى قلررة بومررا يتبررظ أكترررهم إال  ،ررات   

باعهم الرن يف ايمرين: نيقون امهلزة ويف نيقون ال،بروم ، ولروز أن عكرون ما وأرة علرى جمهروع مرا عرردم ع رق مب،اسبة اع
الغرض على الغرض والرصة على الرصة، وهو مفزد عفصزر ما أقله ذكر اوروف املر اة يف أو  السور  واجلهر التالث 

لرة بقرر مرا يكرون ي أن أ دلره مرن علررام نفسرهلت عكهلرة ال   ارد علرك اورروفس ولروز أن عكرون اجلهلرة ما وأرة علرى ق
لل واا عن قوهلم بائ   رر ن غري هرزا أو  دلرهت وهرزا الكرالم مسرو  للتحرد  نيع راز الررر ن، وهرهل مفزرد  املبالغرة يف 

يفررتىت نفهل أن يكون مفرتى من غري  ، أ  م،سو  إ(   كز  وهو  ي من غرريخ، أردن قولره بمرا كران هرزا الررر ن أن 
أ لررغ مررن أن يرررا : مررا هررو مبفرررتى، ملررا يررد  علزرره أاررر الكررون مررن الوارروف، أ  مررا واررد أن يفرررتى، أ  وارروفخ م،رراف 
الأرتائه، أداللة ذاعه كاأزة يف أنه غري مفرتى، أ  لو همر املتلمر الف ن همال صافقا يف سور الرر ن لالم أنه من ع،د   
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ر، أرتكزا ما كان أن يفرتى مب،بلة أن يرا : ما كان لزفررتى،  رالم اجلحروف، أحرزف وأنه ال لوز أن يكون من وضظ البش
الم اجلحوف على صريرة انزف اجلار اصرافا مظ بأنت، وملا  هري بأنت ه،ا انزف الم اجلحوف وإن كان الغالا أن يرزكر 

جلحروف اسرتغ   رزكرخ عرن ذكرر الم اجلحوف وعرردر بأنت وال عرزكر، ألهرا ذكرر أارر بكرانت الرز  نيرلنه أن يرزكر مرظ الم ا
 الم اجلحوف قصدا ل لازس 

وإمنا عد  عن امعزان  الم اجلحوف أبن يرا : ما كان هزا الرر ن لزفرتى، ين الغالا أن الم اجلحروف عررظ يف نفرهل كرون  
 عن أاعر ال عن مفاو  مبا عد  علبه الالم من ماىن امللكس 

 بررار  ملصرردر، وهررو مصرردر مباررىن املفاررو  ين صررلة بأنت ه،ررا أاررر مبرر  واعلررم أن ام بررار ابأنت والفاررر يسرراو  ام 
لل،ائاس والتردير ما كان هزا الرر ن اأرتام مفرت، أآ  إ( أن املصدر امل،سبك من بأنت مصدر مباىن املفاو  كا ل  مباىن 

: اهرة أارر بكرانت واهرة املخلو ، وهو أيضا أقروى مبالغرة مرن أن يررا : مرا كران مفررتى، أحصرل  املبالغرة مرن اهتري
 بأنت املصدريةس 

وبمنت يف قوله بمن فون  ت لال تدام اااز  متالرة ابيفرتىت أ  أن يفرتيه على   مفرتس أروله بمن فون  ت انا   
 من ضهري بيفرتىت وههل يف قو  الوصق الكانيقس 

   الكزات يف سور  الاروفس واالأرتام: الكزا، وعردم يف قوله بولكن الزين كفروا يفرتون على  
وملا نفهل عن الرر ن االأررتام أ ررب ع،ره أبنره عصردي  وعفصرزر، أ رري أ برارخ كلهرا  ملصردر ع،ويهرا  بلوغره الغايرة يف هرزخ  

 املااين ان  ا د أبا،اسهاس 
   
 

 1970صفحة : 
 
وممزرربا لره عهرا زيرد أزهرا وأسرهلم مررن وبعصردي  الرز   ري يديرهت كونره مصرردقا للكترا السرالفة، أ  مبز،را للصراف  م،هرا   

هويلها كها قرا  عارا( بمصردقا ملرا  ري يديره مرن الكتراا ومهزه،را علزرهت كهرا عرردم يف سرور  الارروفس وأيضرا هرو مصرد   
 فت  الدا    شهاف  الكتا السالفة أزها أ زي من الاهد على أصحاقا أن يقم،وا  لرسو  الز  لهلم مصدقا و امتاس 

 در صاحل ل،مرين ين املصدر يرتضهل أاعال ومفاوالس أالوصق  ملص
والتفصررزر: التبزرري أبنواعررهس والررراهر أن عاريررق بالكترراات عاريررق اجلرر،س أزسررتغر  الكتررا كلهرراس وماررىن كررون الرررر ن  

اي عفصزال هلا أنه مبي ملا اام جمهال يف الكتا السالفة، وبسرخ ملرا ال مصرلحة لل،را  يف فوام انكهره، وفاأرظ للهتشراق
ال  ضر قا أهر الكتاا، أكر ذلك فا رر يف مارىن التفصرزر، وهرو مارىن قولره عارا( بومهزه،را علزرهت يف سرور  الارروفس 

 وهزا غري ماىن قوله بوعفصزر كر نيهلمت يف اةية اي رىس 
يررروج علررى أهررر  وقلررة بال ريررا أزررهت مسررتلنفة رفي مررباعم الررزين زعهرروا أنرره مفرررتى  قررتالع فعرروى اأرتائرره، وأهنررا ممررا ال 

الف ن والارو  الاافلة، أالريرا امل،فرهل ع،ره هرو أن يكرون مرن أانوالره يف ذاعره ومراربعره مرا يترري الريرا، ولرزلك كران ريرا 
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املرات ي أزه ريبا مبعوما مدعى وهم لو راااوا أنفسهم لوادوها غري مرات ةس وقد عردم الرو  يف نرري هزا يف صالارة سرور  
 البرر س 

بمررن را الاررامليت  تهررر واوهررا أ هرهررا أنرره  رررف مسررترر يف موضررظ ا رررب عررن مبترردإ  ررزوف هررو ضررهري  وموقررظ قولرره 
الرر ن، واجلهلة استت،اف بن، وبمنت ا تدائزة عرقذن  ارهلم، أ  هرو وارف مرن را الاراملي، أ  مرن وانزره وكالمره، وهرزا 

 مرا ر قوله بمن فون  تس 
ر  متلره وافعروا مرن اسرت اتم مرن فون   إن ك،رتم صرافقيت بأمت ل ضرراا االنترراي مرن بأم يرولون اأرتاخ قر ألعوا  سو   

 ال،فهل إ( االستفهام امنكار  التا زيب، وهو ارعرام ني  ا  فعواهم أن يكون الرر ن مفرتى من فون  س 
ام الز  عشار  ه بأمت استفهام وملا ا تص  بأمت  ا ق االستفهام كان االستفهام مردرا ماها انزتها وقا ، أاالستفه 

 عا زيب إنكار ، واملاىن:  ر أيرولون اأرتاخ  ادما عبي هلم من الدالئر على صدقه و رامعه من االأرتامس 
ومن  ديظ ايسلوا و لزغ الكالم أن قدم وصق الرر ن مبا يرتضهل  ادخ عن االأرتام ومبا أزره مرن أارر صرفاي الكترا،  

اررا( ق أعرررا ذلررك  السرتفهام عررن فعرروى املشررركي اأرررتام لزتلررى السررامظ هررزخ الرردعوى مببيررد و تشرريق نسرربته إ(   ع
 اال تباز والتا ا من  اقة أصحاقا ألزلك اال  فعواهم اأرتامخ يف انزب االستفهام امنكار  التا زيبس 

علررزهم، أررلمرهم أبن أيعروا  سررور  متلررهس وقرد أمررر   نبزرره أن لزربهم عررن فعرروى االأررتام  تا زرربهم، وأن ير ررظ االسرتدال   
وايمر أمر عا زب، وقد وقرظ التحرد  نيعزراهنم  سرور  متاثرر سرور الررر ن، أ  عشراقه يف البالغرة وانسرن الر،رمس وقرد عرردم 

 س عررير هزخ املهاثلة ع،د عفسري قوله عاا( بوإن ك،تم يف ريا مما نبل،ا على عبدب ألعوا  سور  من متلهت يف سور  البرر 
وقوله بوافعوا من است اتم من فون   إن ك،تم صافقيت هو كروله يف  ية البرر  بوافعوا نيهدامكم من فون   إن ك،تم  

صافقيت، وماىن بصرافقيت ه،را، أ  قرولكم أنره اأررتى، ينره إذا أمك،ره أن يفرتيره أمكر،كم أنرتم ماارضرته أردنكم سروام يف 
 هزخ اللغة الار زةس 

باست اتمت لرهورخ من أار بافعوات، أ  من است اتم فعوعه ل،صرعكم وإعانتكم علرى هلزرق سرور  مترر وانزف مفاو   
 سور الرر نس 

ب ررر كررز وا مبررا ا حيز رروا  الهرره وملررا أي ررم هويلرره كررزلك كررزا الررزين مررن قرربلهم أررانرر كزررق كرران عاقبررة الرررامليت ب رررت  
املبافر   لتكزيا قبر التلمر أع ا من أصر التكرزيا إذ أهنرم  فروا إضراا انتراي لبزان ك،ه عكزيبهم، وأن اناهلم يف 

 إ( عكزيبه فون نرر يف أفلة صحته ال  أنيار إلزها قوله بوما كان هزا الرر ن أن يفرتى من فون  تس 
 والتكزيا: ال،سبة إ( الكزا، أو الوصق  لكزا سوام كان عن اعتراف أم ا يك،هس  
ن الرررر ن   ريرر  املوصررولزة يف قولرره بمبررا ا حيز رروا  الهررهت ملررا عررقذن  رره صررلة املوصررو  مررن ع زررا علررك وا تزررار التابررري عرر 

 اوالة امل،اأزة لتسلزط التكزيا، أهم قد كز وا قبر ان كتربوا، وهزا من نيلن اوهاقة واجلهالةس 
   
 

 1971صفحة : 
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قولره بو ،روا أهنرم أانرزط قرمتس ويكرىن قرا عرن الرتهكن مرن واماناصة  لشهلم: الكون انوله كاوائط، وقد عردم  نفا يف   

الشررهلم حبزررث ال يفرروي م،ررهس وم،رره قولرره عاررا( بوال حيز ررون  رره علهررا وقولرره وأانرراط مبررا لررديهمت أ  علهرره، أهضررى بمبررا ا 
 حيز وا نالههت مبا ا يتر،وا علههس 

املالوم، وهو ه،را الررر نس وعرد عرن أن يررا  مبرا ا والبام للتاديةس ونيلهنا مظ أار اماناصة أن عد ر على احملاط  ه وهو  
حيز وا  ه علها أو مبا ا حيط علههم  ه إ( بمبا ا حيز وا  الههت للهبالغة إذ اار الالرم مالومراس ألصرر الابرار  قبرر ال،فرهل 

الهره ين عروأر أفلرة أاناصوا  الهه أ  أعر،وا علهه أنيد إعران ألها نفهل صرار ا حيز روا  الهره، أ  وكران اور  أن حيز روا  
صدقه حيتاج إ( ز ف  همر وعدقز  نرر حبزث يتاي على ال،ا ر علرم أفلتره ق إعراف  التلمرر أزهرا وعسرلزط علرم علرى علرم 
ونرر على نرر حبزث  صر اماناصة  لالمس ويف هزا مبالغة يف أرط اانتزااه إ( صد  التلمر، ومبالغة يف جتهزر الزين 

 ن فون همر يف نيهلم انرز   لتلمر  اد التلمرس  فروا إ( التكزيا م
واملاىن أهنم سارعوا إ( التكزيا  لرر ن يف  ديهة السهاع قبر أن يفرهوخ ويالهوا ك،ه أمرخ وقبر أن يترد روخس وأمنرا يكرون  

عردم حبر  متر هزا التكزيا عن مكا ر  وعداو  ال عن اعتراف كونه مكزو س ق إن عدم اماناصة  الهه متفاوي: أه،ره 
وهو انا  الد ام، وم،ه عدم يف اجلهلة وهو ما يكرون  ضررا مرن الشربهة والررتفف أو يكرون مرظ راحران صردقه ولكرن ال 
حيزط مبا يقف  إلزه التكزيا من نيديد الارااس ونرري هزخ اةية يف سور  ال،هر بقا  أكز تم   ه وا  ز وا قرا علهرا 

 أم ماذا ك،تم عاهلونتس 
ا أي م هويلهت ما وأة على الصلة، أ  كز وا مبا ملا أي م هويلهس وهزا ارعرام يف وصرفهم  رلرة ايب  والتتبر ، وقلة بومل  

 أ  لو انترروا ان  أيعزهم هوير الرر ن، أ  ما حيتاج م،ه إ( التلوير  ر هم صههوا على التكزيا قبر  هور التلويرس 
س وهو ي ل  على عفسري اللفظ الز   فهل ما،اخ عفسريا يرهر املاىن، أزقو  والتلوير: مشت  من    إذا راظ إ( الشهلم 

واضحا  اد أن كان  فزا، وم،ه قوله عاا( بومرا يالرم هويلره إال  ت اةيرةس وهرو قرزا امصرال  قريرا مرن مارىن التفسرريس 
اعضراح مرا  فرهل مرن مارىن لفرظ أو  وقد مر يف سور     عهران ويف املردمة ايو( مرن هرزا التفسرريس وي لر  التلويرر علرى

إنيار ، كها يف قوله عاا( بهزا هوير رؤ   من قبرت وقوله بهر ي،ررون إال هويلهت أ   هور ما أنزرهم  ه من الازااس 
والتلويرر الررز  يف هررزخ اةيررة حيتهررر املا،زرري ولاررر كلزههررا مررراف، أ  ملرا أي ررم هويررر مررا يرردعون أهنررم ا يفههرروخ مررن مارراين 

 ن لادم اعتزافهم مبارأة أمتاهلا، متر انكهة التشريظ، ووقوع الباث، وعفضزر ضافام املقم،ي على ص،افيد الكاأرين، الرر 
وع،بير الرر ن م، ها، وحنو ذلكس أهم كانوا ياتربون ايمور مبا ألفوخ يف احملسوسراي وكرانوا يرزسرون الغائرا علرى الشراهد 

لررهس ولررو  م،رروا والزمرروا ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم لالهوهررا واانررد   اررد واانررد س أكررز وا  ررزلك وأمتالرره قبررر أن أيعررزهم هوي
وأيضا ملا أي م هوير ما انسبوا عدم التا زر  ه فلرزال علرى الكرزا كهرا قرالوا بإن كران هرزا هرو اور  مرن ع،ردل أرلم ر 

لارزاا أر،روا ه رر انصرو  ذلرك علز،را ان رار  مرن السرهام أو ائت،را  ارزاا ألرزمت  ،را أهنرم إن استغضربوا   ع رر هلرم  
فلزال على أن الرر ن لزس انرا من ع،دخس وكزلك كانوا يسللون   ي من ا وار ، كروهلم بلن نقمن لك انر  عف رر ل،را 
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من ايرض ي،بوعات اةيةس ولو أسلهوا والزموا ال،يب صلى   علزه وسلم علزه الصال  والسالم لالهوا أن   ال يابل  قرتاح 
  س الضال

وعلى الواهي أحرف بملات موضوع ل،فهل الفار يف املاضهل والداللة على استهرار ال،فهل إ( وق  التكلم، وذلك يرتضهل  
أن امل،فهل قا متوقظ الوقروع، أفرهل ال،فرهل قرا ه،را فاللرة علرى أنره سرز هلم  زران مرا أقرر مرن املاراين أزهرا  ارد، أهرهل  رزلك 

ه بيوم أيه هويله يرو  الزين نسوخ مرن قبرر قرد ارامي رسرر ر ،را  ور  أهرر وعد، وأنه سزحر قم ما عوعدهم  ه، كرول
 ل،ا من نيفاام أزشفاوا ل،ات اةيةس أههل قزا التفسري وعزدس 

   
 

 1972صفحة : 
 
وقلررة بكررزلك كررزا الررزين مررن قرربلهمت اسررتت،اف، وا  رراا لل،رريب صررلى   علزرره وسررلم أو ملررن يتررلعى م،رره السررهاعس   

زلكت إ( عكزيبهم املزكور، أ  كان عكزيا الزين من قربلهم كتكرزيبهم، واملرراف  لرزين مرن قربلهم ايمرم وامنيار  ابك
 املكز ون رسلهم كها ف  علزه املشبه  هس 

ومما يرصد من هزا التشبزه أمور: أاندها: أن هزخ عاف  املااندين الكاأرين لزالم املشركون أهنم مماثلون ل،مم ال  كز    
 تربوا  زلكس الرسر أزا

 التاين: التاريض  ل،زار  هلم حبلو  الازاا قم كها انر أبولتك ايمم ال  عرف الساماون مصريها ونياهدوا ف رهاس  
 التالث: عسلزة ال،يب صلى   علزه وسلم أبنه ما لرهل من قومه إال متر ما لرهل الرسر السا رون من أقوامهمس  
ا ال،يب صلى   علزه وسلم  روله بأانرر كزق كان عاقبة الرامليت أ  عاقبة ايمم ولزلك أرع على قلة التشبزه   ا 

 ال   له   تكزيا الرسر كها كزا هقالمس 
وايمر  ل،رر يف عاقبة الراملي مرصوف م،ه قزا  أمتاهلم يف التكزيا علزهم يف عرقا أن حير قرم مرن املصرائا مترر مرا  

 ونك  ه من التكزيا أال  سنب أهنم مفلتون من الازااس انر أبولتك لتالم عرهة ما يالق
 وال،رر ه،ا  صر س  
وبكزقت لوز أن عكون جمرف  عن االستفهام، أههل اسم مصدر للحالرة والكزفزرة، كرروهلم: كرن كزرق نيرت س وم،ره قولره  

نرررت، وقلرة بكران عاا( بهو الز  يصوركم يف ايرانام كزق يشامت يف سور     عهرانس فبكزقت مفاو   ره لفارر با
عاقبة الرامليت صفة بكزقتس واملاىن انرر  از،ك انالة صفتها كان عاقبة الراملي، وههل انالة  رراا م،رازهلم  ررا  نشرل 

 من اضهحال  أهلهاس 
ولوز أن عكون بكزقت اسم استفهام، واملاىن أانرر هزا السقا ، أ  ارواا السرقا ، أ  عرد رخ وعفكرر أزرهس وبكزرقت  

 تس وأار ال،رر مال  عن الاهر يف مفاولزة مبا يف بكزقت من ماىن االستفهامس  رب بكان
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بوم،هم من يقمن  ه وم،هم من ال يقمن  ه ور ك أعلم  ملفسدينت  ع ق على قلة ب ر كز وا مبا ا حيز وا  الههت ين  
س عرن  صرري  وهمررس ومرا كران قاعره ام بار عن عكزيبهم أبنه فون اماناصة  الم ما كز وا  ه يرتضهل أن عكزيبهم  ه لرز

املتا ة كان انا  املكز ي أزه متفتوات ان  يبلغ إ( أن يكون عكزيبا مظ اعتراف نفهل الكزا ع،ه، ولزلك اام موقظ هرزخ 
اةيرة عررا اي رررى موقرظ التخصرزو للاررام يف الرراهر أو البزرران لله هرر مرن عرردم اماناصرة  الهره، كهررا عرردم  زانرره يف 

 حيز وا  الههتس  قوله بمبا ا
أكان اناهلم يف اميام  لرر ن كحاهلم يف اعباع ايص،ام إذ قا  أزهم بومرا يتبرظ أكتررهم إال  ،رات، ألنيرار لفرظ بأكتررهمت  

أبن مر،هم مررن يالرم   ررالن عبراف  ايصرر،ام ولكر،هم يتباوهنررا مشراياة لرررومهم ومكرا ر  للحرر ، وكرزلك انرراهلم يف التكررزيا 
أهرر،هم مررن يررقمن  رره ويكررتم إيانرره مكررا ر  وعرردام، ومرر،هم مررن ال يقم،ررون  رره ويكررز ون عررن عرلزررد   ،سرربة الرررر ن إ(  ،

 لكربائهمس 
والفريررران مشرررتكان يف التكررزيا يف الررراهر كهررا أنبررلي ع،رره بمررنت التبازضررزة، وضررهري اجلهررظ عائررد إ( مررا عررافي إلزرره  

ه ولك،ه يرهر عكزيبه قارا  ري إسر،اف اميران إلرزهم و ري ضهائر بأم يرولون اأرتاخت أهاىن يقمن  ه يصد  حبرزته يف نفس
 االهم  اضا من الزين يرولون باأرتاختس 

 وا تزار املضارع للداللة على استهرار اميان  ه من  اضهم مظ املااند ، واستهرار عدم اميان  ه من  اضهم أيضاس  
رأ  احملرررري مررن علهررام املارراين، وهررهل عاررريض  لوعزررد وقلررة بور ررك أعلررم  ملفسرردينت مارتضررة يف   ررر الكررالم علررى  

وامنررزار، وأبهنررم مررن املفسرردين، للالررم أبنرره مررا ذكررر باملفسرردينت ه،ررا إال ين هررقالم مرر،هم وإال ا يكررن لررزكر باملفسرردينت 
 م،اسبة، أاملاىن: ور ك أعلم قم ينه أعلم  ملفسدين الزين هم من زمر مس 

لكم عهلكم أنتم  ريقن مما أعهر وأب  ر م مما عاهلونت ملا كان الالم  تكرزيبهم اناصرال ممرا بوإن كز ول أرر ي عهلهل و  
عررردم مررن اة ي عارري أن التكررزيا املفررروض ه،ررا  واسرر ة أفا  الشرررط هررو التكررزيا يف املسررتربر، أ  االسررتهرار علررى 

 علزره وسرلم الرز  أعرى  ره، أ  إن التكزياس وذلك أن كر ما عبي  ه صرد  الررر ن هرو متبر  لصرد  الرسرو  صرلى  
أصروا على التكزيا  اد ما قارعتهم  ه من او ة أراعلم أهنرم ال ع، رظ أرزهم او رذ وأعلرن هلرم  لرربام  مر،هم كهرا عرربؤوا 

 م،كس 
   
 

 1973صفحة : 
 
املارىن، ألأزرد أزره  وماىن بي عهلهل ولكم عهلكمت املتاركةس وهو مما أار  جمرى املتر، ولزلك    على اال تصار ووأرر   

ماىن اوصر  تردمي املاهو  و لتابري  مضاأة ابعهلهلت وبعهلكمت، وا يارب  ،حو ي ما أعهر ولكم مرا عاهلرون، كهرا 
 عرب  ه  ادس 
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والرب م: ا لهل عن التلبس  شهلم وعن رال تهس وهو أازر من  رأ املضاعق على غري قزا س وأار  ررأ مشرت  مرن  رر م  
 ن كزا، إذا  ل  ع،ه عباته واملقا ز   هس  كسر الرام م

وهزا الرتكزا ال يراف  ه صرحيه وإمنا يراف  ه الك،اية عن املباعد س وقد اام هزا املكرىن  ره مصررانا  ره يف قولره عارا( بأردن  
 عصررول أرررر إين  ررر م ممررا عاهلررونت، ولررزلك أ هلررة بأنررتم  ريتررون ممررا أعهرررت إ(   رهررا  زرران جلهلررة بي عهلررهل ولكررم

 عهلكمت ولزلك أصل س 
وإمنررا عررد  عررن امعزرران  لاهررر مصرردرا كهررا أه  رره يف قولرره بي عهلررهل ولكررم عهلكررمت إ( امعزرران  رره أاررال صررلة  بمررات  

املوصولة للداللة على الربام  من كر عهر حيردث يف اورا  واالسرتربا ، وأمرا الاهرر املاضرهل ألكونره قرد انرضرى ال يتالر  
س ولرو عررب  لاهرر لرمبرا عروهم أن املرراف عهرر  را  ين املصردر املضراف ال يارم، ولت ،را إعراف  الغرض  زكر الرربام  م،ره

اللفرظ  از،ره يف الكررالم الواانرد ين قلرة البزرران مرن مترام املبرري، وين هرزا اللفرظ أنسررا  سالسرة الر،رم، ين يف بمررات يف 
والتهزتررة للوقررق علررى قولرره بممررا عاهلررونت، وملرررا يف قولرره بممررا أعهرررت مررن املررد مررا لالرره أسرراد مبررد الرر،فس يف   ررر اةيررة 

 بعاهلونت من املد أيضا، وينه يراعهل الفاصلةس 
 وهزا من فقائ  أصاانة الرر ن ا اراة عن الفصاانة املتاارأة  ي الفصحامس  
هل ولرو كرانوا بوم،هم من يستهاون إلزك أألن  عسهظ الصم ولو كانوا ال يارلون وم،هم من ي،رر إلزك أألن   د  الاه 

ال يبصرررونست  ملررا سررب  عرسررزم املشررركي  ل،سرربة إ( اعترررافهم يف ايصرر،ام إ( مررن يتبررظ الرررن ومررن يرروقن أبن ايصرر،ام ال 
نيررهلم، وعرسررزههم  ل،سرربة لتصرردي  الررررر ن إ( قسررهي: مررن يررقمن  صرردقه ومرررن ال يررقمن  صرردقه  كهررر يف هررزخ اةيرررة 

 علزه وسلم إ( قسهي: قسم حيضرون جملسه ويستهاون إ( كالمه، وقسم ال عرسزههم  ل،سبة للتلرهل من ال،يب صلى  
حيضرون جملسه وإمنا يتومسونه وي،ررون مستهس ويف كال اوالي مسرلك عررزم إ( اهلردى لرو كرانوا مهتردين  أردن مسراع كرالم 

كفررهم مرظ مسراعهم كرالم ال،ريب أو رؤيرة ال،يب وإرنيافخ ي،ري عرو  الرا لي للهداية، أال ارم أن كان استهرار املشركي علرى  
هديرره مررقذب  بلرروغهم الغايررة يف الضرراللة مزتوسررا مررن نفرروذ اورر  إلررزهم، ولررزس ذلررك لرصررور كالمرره عررن قررو  ام ررالغ إ( 
االهتدام، كها أن التوسم يف مسته الشريق وفالئر نبومعه الواضحة يف قزظ أانواله كاف يف إقبا  الر،فس علزره  شرانيررها، 

انتفاع الكفار الزين يااي،ون ذاعه الشريفة مبااي،تها إال لشد   غضهم إ خ وانسدهم، وقد أأاف سزا  الكالم أهنرم  أها عدم
يستهاون إلزه وي،ررون إلزه وال ي،تفاون  زلك من اهة أن املستهاي إلزه وال،ا رين إلزه ه،ا استهروا علرى الكفرر كهرا ف  

لة: وال ي،تفاون أو حنوها ل لاز  داللة الترسزمس واهلم  لفار املضارع فون علزه قوله بوم،همت يف املوضاي، أ وي  ق
 اسم الفاعر للداللة على عكرر االستهاع وال،ررس واورمان من االهتدام مظ ذلك التكرر أع اس 

يف هررزا أ هلرة بأألنر  عسرهظ الصرم ولرو كرانوا ال يارلرونت عفريرظ علرى قلرة بمرن يسرتهاون إلزركت مرظ مرا صرو  أزهراس و  
التفريرظ  زران لسربا عردم انتفرراعهم  سرهاع كرالم ال،ريب صررلى   علزره وسرلم، وعسرلزة لرره وعالرزم للهسرلهي، أرر ر  إلررزهم 
هزخ اوالة الغريبة أبن أولتك املسرتهاي مب،بلرة صرم ال يارلرون يف أهنرم انرمروا الترلثر مبرا يسرهاون مرن الكرالم أسراووا الصرم 

 استاار  مصرانة إذ االهم نفس الصمس الزين ال يارلون يف ذلك، وهزخ 
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و   على ذلك استفهام عن الرتهكن مرن إمسراع هرقالم الصرم وهرد  هرقالم الاهرهل مرظ أهنرم قرد ضرهوا إ( صرهههم عردم  
الارررر وضررهوا إ( عهرراهم عرردم التبصرررس وهررزان االسررتفهامان مسررتاهالن يف التا زررا مررن انرراهلم إذ يسررتهاون إ( فعررو  

لم وال يارلوهنرا، وإذ ي،رررون أعهالرره وسرريعه وال يهتردون قرا، ألررزس يف هرزين االسرتفهامي ماررىن ال،ريب صرلى   علزره وسرر
 امنكار على  اولة ال،يب إ الغهم وهديهم ين املرام ي،بو عن ذلكس 

   
 

 1974صفحة : 
 
، ولرزلك ال يتروهم إنيركا  أبن وهزخ املااين ااازية ختتلق   تالف املرام والررائن، ألزلك ا يكن االستفهامان إنكارا  

 موقظ بلوت الوصلزة ه،ا  ادما هو مباىن ال،فهل حبزث ع،ترض املبالغة ال  ااتلب  هلا بلوت الوصلزة،  ر املاىن  لاكسس 
ويف هزين االستفهامي عرنيز  الستاار  الصم والاههل هلقالم الكاأرين، أ  أن   ملا  ل  نفوسهم مف ور  على املكا ر   

اف و غضام من أنارم   علزره وانسردخ كانر  هاعره ا صرا  انوائرر  زر،هم و ري الترلثر  ملسرهوعاي واملبصرراي أ رهلم والا،
 صرزغة االسرتفهام التا زرريب املشرتهلة علرى عررروى ا ررب  ترردمي املسرر،د إلزره علرى ا رررب الفالرهل  رولره بأألنرر  عسرهظت وقولرره 

 لاههل، أكان هزا التا زا مقكدا مروىس بأألن   د ت فون أن يرا : أعسهظ الصم وأ د  ا
وبلوت يف قوله بولو كانوا ال يارلون وقوله ولو كانوا ال يبصرونت، وصلزة فالة على املبالغرة يف ايانروا ، وهرهل الر  يكرون  

 الز   ادها أقصى ما يال   ه الغرضس 
 لر  علزهرا بلروت، أزررا  ه،را: أألنر  ولزلك يردرون لتفسرري ما،اهرا قلرة قبرر قلرة بلروت مضرهوهنا ضرد اجلهلرة الر  ف 

 عسهظ الصم لو كانوا يارلون  ر ولو كانوا ال يارلونس 
وملررا كرران الغرررض ه،ررا التا زررا مررن انرراهلم إذ ا يصررلوا إ( اهلرردى كرران عرردم أهههررم وعرردم عبصرررهم ك،ايررة عررن كرروهنم ال  

  ولرو انضرم إ( صررهههم عردم عرروهلم أرردن يارلرون وكروهنم ال  صرائر هلررمس أهارىن بال يارلرونت لرزس هلررم إفرال الاررو ، أ
 ايصم الااقر رمبا عفر  يف راصبه واستدال  مبال هس 

وأما ماىن بال يبصرونت أدهنم ال  صري  هلم يتبصرون قاس وهو الز  أسر  ه الكشاف وهو الواه، إذ  دونه يكون ماىن   
لة موقاها، إذ يصري أألن   د  الاهرهل ولرو كرانوا عهزراس بال يبصرونت مساو  ملاىن الاهى أال عرظ املبالغة ابلوت الوصز

ومرتضى كالم الكشاف أنه يرا : أ صر إذ استاهر  صريعه وههل التفكري واالعتبار حبرائ  اينيزامس وكرالم ايسرا  حيروم 
هررو انررا   انولررهس وأ مررا كرران أرراملراف  رولرره بال يبصرررونت ماررىن التلمررر، أ  ولررو انضررم إ( عهررى الاهررهل عرردم التفكررري كهررا

هررقالم الررزين ي،ررررون إلزررك سرروام كرران ذلررك مرردلوال لفاررر بيبصرررونت  لوضررظ اورزرررهل أو اارراز س أبهررزا الرر،رم البررديظ 
املشتهر على االسرتاار  يف أولره وعلرى الك،ايرة يف   ررخ وعلرى التا زرا وعرويتره يف وسر ه انصرر  رزر  أهنرم ال ي،تفارون 

 وال يتبصرون يف اورائ س أبمساعهم وال أب صارهم وأهنم ال يارلون 
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وقررد علررم أن هررزخ اوالررة الرر  اعصررفوا قررا هررهل انالررة أصررارهم   إلزهررا  تكوي،رره واالهررا عرررا  هلررم يف مترررفهم يف كفرررهم  
وعصررلبهم يف نيررركهم وإعراضررهم عررن فعررو  رسرروله ولررزلك االهررم صررها وعهزرراس ألررزس املاررىن أن   هررو الررز  يسررهاهم 

 مر مالوم ال حيتاج للابار س ويهديهم ال أن  ين هزا أ
وقد أورف الشزخ ا ن عرأة سقاال عن واه التفرقرة  ري قولره بمرن يسرتهاونت وقولره بمرن ي،رررت إذ ارهلم  ضرهري اجلهرظ يف  

ايو  و ضهري املفرف يف التاينس وأااا ع،ه أبن اممساع يكون من اجلهاي كلها وأما ال،رر أدمنا يكون من اجلهرة املرا لرةس 
غررري واضرر  ين عارردف اجلهرراي الصرراوة يانررد الفالرري ال يررقثر إذا كرران املسررتهاون وال،ررا رون متحرردين وين  وهررو اررواا

اجلهررظ وايأررراف ه،ررا سرروام ين مفرراف بمررنت املوصررولة أزههررا هررو مررن يصرردر مرر،هم الفاررر وهررم عرردف ولررزس ال،ررا ر نيخصررا 
 واانداس 

ا،اها، ألار اال تدام  جلهرظ يف صرلة بمرنت ايو( امنيرار  إ( والواه أن كال االستاهالي سوام يف مراعا  لفظ بمنت وم 
أن املررراف ابمررنت غررري واانررد مارري وأن الارردو  عررن اجلهررظ يف صررلة بمررنت التانزررة هررو التفرر،ن وكراهزررة إعرراف  صررزغة اجلهررظ 

وي،رررتس أفارر لترلها ال سزها  اد أن انصر أهرم املرراف، أو لارر ا رتالف الصرزغتي لله،اسربة مرظ مراف  أالرهل بيسرتهظت ب
 بي،ررت ال عالئهه صزغة اجلهظ ةن انروأه أثرر من انروف بيستهظت أزكون الادو  استرصام ملرتضى الفصاانةس 

 بإن   ال يرلم نيزتا ولكن ال،ا  أنفسهم يرلهونت   
 

 1975صفحة : 
 
املرصررروف مرررن هرررزا الترررزيزر عرررزيزر، و رررر عهررروم ال،رررا  املشرررركي الرررزين يسرررتهاون وال يهتررردون وي،رررررون وال ياترررربونس و   

التاررريض  لوعزررد أبن سررز،اهلم مررا ب  قزررظ الررزين  لهرروا أنفسررهم  تكررزيا رسررر  س وعهرروم بال،ررا ت ايو  علررى   رره 
وعهروم بال،ررا ت الترراين مررراف  رره  صررو  ال،ررا  الررزين  لهرروا أنفسررهم  رري،ررة ا ررربس وإمنررا انسررن امعزرران يف اانررا هررقالم 

 بلة اماناصة ين ذلك غالا انا  ال،ا  يف ذلك الوق س الاهوم ع،بيال للكتر  م،
وهزا االستدرال أنيار  كالم م و   اد نفهل الرلم عن  ، وهو أن   ال يرلم ال،ا   ارا ه مرن ا يسرتواا الارراا  

 العتدام ولكن ال،ا  يرلهون أزستحرون الاراا، أصار املاىن أن   ال يرلم ال،ا   لاراا ولك،هم يرلهون أنفسهم 
 على ما أراف م،هم أزااقبهم عدال يهنم  لهوا أاستوابوا الارااس 

وعردمي املفاو  علرى عاملره مأراف  عغلرز هم أبهنرم مرا ا،روا  كفررهم إال علرى أنفسرهم ومرا  لهروا   وال رسرله أهرا أضرروا  
  اهلهم إال أنفسهمس 

 والكسائهل و لق  تخفزق ال،ون ورأظ بال،ا تس  وقرأ اجلههور  تشديد نون بلكنت ونصا بال،ا ت وقرأ  ب  
بويرروم حنشرررهم كررلن ا يلبترروا إال سرراعة مررن ال،هررار يتاررارأون  زرر،هم قررد  سررر الررزين كررز وا  لرررام   ومررا كررانوا مهترردينت   

ع ق على بويوم حنشرهم قزاا ق نرو  للزين أنيركوا مكانكمت ع رق الرصرة علرى الرصرة عروفا إ( غررض مرن الكرالم 
عفصررزله وعفريارره وذم املسررو  إلررزهم وعررررياهم أدنرره ملررا اررام أزهررا مضررى ذكررر يرروم اوشررر إذ هررو انرري اأتضرراح ضررال    اررد
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املشرركي  رربام  نيرركائهم مر،هم أعبرظ ذلرك  لترريرظ علرى عبراف م ايصر،ام مرظ وضروح  رراهي الواندانزرة ا عارا(س وإذ كرران 
الزلزر لو اهتدوا  ه أعبظ ذلك  لت،ويره  لررر ن وإثبراي أنره  رارج عرن الرر ن قد أ لغهم ما كان ياصههم من ذلك املوقق 

صو  البشر وعسفزه الزين كز وخ وعف،،وا يف امعراض ع،ه واستويف الغرض انره عاف الكالم إ( ذكر يوم اوشر مر  أ ررى 
وشر أكران مترر رف الا رب إذ هو اني  زبة أولتك الزين كز وا  لباث وهم الزين أنيركوا و هر اأتضاح نيركهم يف يوم ا

 على الصدرس 
وانتصرا بيررومت علررى الررأزررة لفاررر ب سررتس والتررردير: وقررد  سررر الررزين كرز وا  لرررام   يرروم حنشرررهم، أارعبرراط الكررالم  

هكررزا: ورفوا إ(   مرروالهم اورر  وضررر عرر،هم مررا كررانوا يفرررتون وقررد  سررر الررزين كررز وا  لرررام   يرروم حنشرررهمس وعررردمي 
لى عامله لالهتهام ين املرصوف ايهم عزكريهم  زلك الزوم وإثباي وقوعه مظ  رزيرهم ووعزردهم مبرا حيصرر هلرم الررف ع

 أزهس 
ولررزلك عررد  عررن امضررهار إ( املوصررولزة يف قولرره بوقررد  سررر الررزين كررز وا  لرررام  ت فون قررد  سررروا، ل يررام إ( أن  

يا مرن  بر الشررل أرارعبط  جلهلرة ايو( وهرهل قلرة بويروم حنشررهم سبا  سراهنم هو عكزيبهم  لررام   وذلرك التكرز
 قزاا ق نرو  للزين أنيركوا مكانكم إ( قوله وضر ع،هم ما كانوا يفرتونتس 

وقرأ اجلههور بحنشرهمت  ،ون الارهة، وقررأخ انفرو عرن عاصرم  زرام الغزبرة، أالضرهري ياروف إ( اسرم اجلاللرة يف قولره قبلره  
 م ال،ا  نيزتاتس بإن   ال يرل

وقلررة بكررلن ا يلبترروا إال سرراعة مررن ال،هررارت إمررا مارتضررة  رري قلررة بحنشرررهمت وقلررة بيتاررارأون  زرر،همت، وإمررا انررا  مررن  
 الضهري امل،صوا يف بحنشرهمتس 

وبكررلنت رففررة بكررلنت املشرردف  ال،ررون الرر  هررهل إانرردى أ ررواي  إن  ، وهررهل انرررف عشرربزه، وإذا  ففرر  يكررون امسهررا  
 البا، والتردير ه،ا: كلهنم ا يلبتوا إال ساعة من ال،هارس وقد ف  على االسم احملزوف ما عردم من ضهائرهمس  زوأا غ

 واملاىن عشبزه احملشورين  اد أزمان مض  علزهم يف الربور أبنفسهم لو ا يلبتوا يف الربور إال ساعة من ال،هارس  
وصرق غرري مرراف م،ره الترززرد إذ ال أرر  يف الربمن الرلزرر  ري كونره وبمن ال،هارت بمنت أزه عبازضزة صفة  بساعةت وهرو  

من ال،هار أو من اللزر وإمنا هزا وصق  رج رررج الغالرا ين ال،هرار هرو الربمن الرز  عستحضررخ ايذهران يف املتارارف، 
وقرظ يف اورديث  متر ذكر لفظ الرار يف ام بار عن أانوا  امنسان كروله عاا( بوعلى ايعراف رارا تس ومرن هرزا مرا 

وإمنا أانل  ي ساعة من هنار  ، واملرصوف ساعة من البمان وههل السراعة الر  يررظ أزهرا قترا  أهرر مكرة مرن غرري التفراي 
 إ( عرززد  كونه يف ال،هار وإن كان صافف أنه يف ال،هارس 
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إال  رري،ررة، وعررردم ع،ررد قولرره عاررا( بال يسررتل رون والسرراعة: املررردار مررن البمرران، وايكتررر أن ع لرر  علررى الرربمن الرصررري   
 ساعة وال يستردمونت يف سور  ايعرافس 

وواره الشربه  ري انرا  زمرن لبرتهم يف الربرور و ري لبرث سراعة مرن ال،هرار واروخ: هرهل التحرر  واوصرو ، حبزرث ا ير،اهم  
لهنم ا يف،ررواس وهرزا اعتبررار  اررزم قرردر    صرو  الربمن مررن اوشرر، وأهنررم انشرروا  صرفا م الرر  عانيروا علزهررا يف الردنزا أكر

 على إرااعهمس 
واملرصرروف مررن التشرربزه التاررريض ني  ررا  فعرروى املشررركي إانررالتهم الباررث  شرربهة أن صررو  اللبررث وعغررري اياسرراف ي،ررايف  

 إانزامها بيرولون أئ،ا ملرفوفون يف اواأر  إذا ك،ا عراما  ر تس 
 ضهري امل،صوا يف بحنشرهمتس وقلة بيتاارأون  ز،همت انا  من ال 
 والتاارف: عفاعر من عرف، أ  يارف كر وااند م،هم يومتز من كان يارأه يف الدنزا ويارأه اة ر كزلكس  
واملرصروف مرن ذكررر هرزخ اورا  كاملرصرروف مرن ذكررر انالرة بكرلن ا يلبترروا إال سراعة مررن ال،هرارت لتصروير أهنررم انشرروا علررى  

دنزا يف أاسرررامهم وإفراكهرررم ز ف  يف  زررران إ  رررا  إانرررالتهم البارررث  شررربهة أنررره ي،رررايف مترررب  اوالرررة الررر  كرررانوا علزهرررا يف الررر
 اياسام يف الربور وان فام الارو   ملويس 

 أرهر  سراهنم يومتز أبهنم نفوا الباث ألم يستادوا لزومه  ربو  ما فعاهم إلزه الرسو  صلى   علزه وسلمس  
  سم   الر ن الرانزم  
 يونس سور   
مسز  يف املصاانق ويف كتا التفسري والس،ة سور  يونس يهنا انفرفي  زكر  صوصزة لرروم يرونس، أهنرم  م،روا  ارد أن  

عوعدهم رسوهلم  ،بو  الازاا أافا   ع،هم ملا  م،واس وذلك يف قوله عاا( بألوال كان  قرية  م،  أ،فاها إياهنا إال قوم 
ا ا ررب  يف اوزررا  الرردنزا ومتا،رراهم إ( انرريتس وعلررك ا صوصررزة كرامررة لزررونس علزرره يررونس ملررا  م،رروا كشررف،ا عرر،هم عررزا

السررالم ولررزس أزهررا ذكررر لزررونس غررري ذلرركس وقررد ذكررر يررونس يف سررور  الصرراأاي أبوسررظ ممررا يف هررزخ السررور  ولكررن وارره 
 التسهزة ال يوابهاس 

املفتتحرة ابألررتس ولرزلك أضرزف  كرر واانرد  م،هرا واي هر ع،د  أهنا أضزف  إ( يرونس متززربا هلرا عرن أ وا را اير رظ  
إ( نرريب أو قرروم نرريب عوضررا عررن أن يرررا :  لررر ايو( وألررر التانزررةس وهكررزا أرردن انيررتهار السررور أبمسائهررا أو  مررا يشررزظ  رري 
  املسلهي أبو( الكلهاي ال  عرظ أزها و اصة إذا كان  أوا ها انروأرا مر ارة أكرانوا يردعون علرك السرور    انرم و 

 ألر وحنو ذلكس 
وهررهل مكزررة يف قررو  اجلههررورس وهررو املرررو  عررن ا ررن عبررا  يف ايصرر  ع،ررهس ويف امعررران عررن ع ررام ع،رره أهنررا مدنزررةس ويف  

الررصيب عن ا ن عبا  أن ثالث   ي م،ها مدنزة وههل قوله عاا( بأدن ك،ر  يف نيرك ممرا أنبل،را إلزرك إ( قولره انر  يرروا 
ههل ال،زسرا ور س ويف ا رن ع زرة عرن مراعرر إال  يتري مردنزتي  را بأردن ك،ر  يف نيرك إ( الازاا ايلزمت وابم  زلك الر

قولررره مرررن ا اسررررينتس وأزررره عرررن الكلررريب أن  يرررة واانرررد  نبلررر   ملدي،رررة وهرررهل قولررره عارررا( بومررر،هم مرررن يرررقمن  ررره إ( أعلرررم 
  ملفسدينت نبل  يف نيلن الزهوفس 
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  ية من أوهلا مبكة ونب   قزها  ملدي،ةس وا ي،سبه إ( مايس وأانسا أن وقا  ا ن ع زة: قال  أرقة: نب  حنو من أر اي 
هزخ ايقوا  بنيتة عن  ن أن ما يف الرر ن من جمافلة مظ أهر الكتاا ا ي،ب  إال  ملدي،ة، أردن كران كرزلك أررن هرقالم 

 ر تهلس وسزله الت،بزه علزهس 
 مائة وعشر يف عد أهر الشامس وعدف  يها مائة وعسظ   ي يف عد أكتر ايمصار، و  
وههل السور  اوافية وا هسون يف عرعزا نبو  السورس نبل   اد سور     إسرائزر وقبر سور  هوفس وأانسا أهنرا نبلر   

سرر،ة إانرردى عشررر   اررد الباتررة ملررا سررزله ع،ررد قولرره عاررا( بوإذا أذق،ررا ال،ررا  ر ررة مررن  اررد ضرررام مسررتهم إذا هلررم مكررر يف 
   ع،اتس 

  
 أغراض هزخ السور   من 
ا ترردئ  مبرصررد إثبرراي رسررالة  هررد صررلى   علزرره وسررلم  داللررة ع ررب املشررركي عررن ماارضررة الرررر ن، فاللررة نبرره علزهررا  

أبسلوا عاريضهل فقز     على الك،اية  ته زة اوروف املر اة يف أو  السور  كها عردم يف مفترت  سرور  البررر ، ولرزلك 
ا( بعلك   ي الكتاا اوكزمت إنيار  إ( أن إع ازخ هلم هو الدلزر على أنره مرن ع،رد  س أعبا  علك اوروف  روله عا

 وقد اام التصري  مبا ك  ع،ه ه،ا يف قوله بقر ألعوا  سور  متلهتس 
 وأعبظ نيثباي رسالة  هد صلى   علزه وسلم وإ  ا  إانالة املشركي أن يرسر   رسوال  شراس  
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وانترر من ذلك إ( إثباي انفراف   عاا(  مهلزة  داللة أنه  ال  الااا ومد رخ، ألأضرى ذلرك إ( إ  را  أن يكرون ا   

 نيركام يف إهلزته، وإ( إ  ا  مااذير املشركي أبن أص،امهم نيفاام ع،د  س 
 وأعبظ ذلك نيثباي اوشر واجلبامس أزلك إ  ا  أصو  الشرلس  
ك  زكر فالئر من املخلوقاي، و زان انكهة اجلبام، وصفة اجلربام، ومرا يف فالئرر املخلوقراي مرن انكرم وم،راأظ وختلر ذل 

 لل،ا س 
ووعزد م،كر  الباث املارضي عن   ي  ، و ضد أولتك وعد الزين  م،واس أكان مارم هزخ السور  يدور انو   ور  

 عررير هزخ ايصو س 
     عاا( الكاأرين فون عا زر الازاا هو انكهة م،هس أهن ذلك الت،بزه على أن إمها 
 ومن ذلك التزكري مبا انر أبهر الررون املاضزة ملا أنيركوا وكز وا الرسرس  
 واالعتبار مبا  ل    لل،ا  من مواها الردر  على السري يف الرب والبحر، وما يف أانوا  السري يف البحر من امل افس  
 ق تها وزوإهلا، وأن اة ر  ههل فار السالمس وضرا املتر للدنزا و  
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 وا تالف أانوا  املقم،ي والكاأرين يف اال ر ، وعربؤ امهلة الباصلة من عبد اس  
 وإ  ا  إهلزة غري   عاا(،  دلزر أهنا ال عغ  عن ال،ا  نيزتا يف الدنزا وال يف اة ر س  
 ى   الن أن يكون مفرتى واضحةس وإثباي أن الرر ن م،ب  من  ، وأن الدالئر عل 
 و د  املشركي أبن أيعوا  سور  متله، ولكن الضاللة أعه  أ صار املااندينس  
وإنزار املشركي  اواقرا مرا انرر  يمرم الر  كرز    لرسرر، وأهنرم إن انرر قرم الارزاا ال ير،فاهم إيراهنم، وأن ذلرك ا   

 انلو  الازااس  يلح  قوم يونس ملصافأة مبافر م  ميان قبر
 وعو زخ املشركي على ما انرموخ مما أانر   من الرز س  
 وإثباي عهوم الالم ا عاا(س  
 وعبشري أولزام   يف اوزا  الدنزا ويف اة ر س  
 وعسلزة الرسو  عها يروله الكاأرونس  
 وأنه لو نيام ةمن من يف ايرض كلهمس  
  ري نوح ورسر من  ادخ ق موسى وهارونس ق ختلو إ( االعتبار  لرسر السا 
 ق استشهد على صد  رسالة  هد صلى   علزه وسلم  شهاف  أهر الكتااس  
و ته  السور   تلري الرسو  علزه الصال  والسالم مما يازر  ه يهرر الشرك يف فيرن امسرالم، وأن اهتردام مرن اهتردى  

 ،ه و ي ماانديهس ل،فسه وضال  من ضر علزها، وأن   سزحكم  ز
بألرت عردم الرو  يف اوروف الواقاة يف أواع   اض السور يف أو  سرور  البررر  أهرهل مب،بلرة ايعرداف املسرروف ، ال  رر هلرا  

من االعراا، وال ي،   قا إال على انا  السك ، وانا  السك  ياامر مااملة الوقق، ألزلك ال يد اسم ما يف اةية، 
قهررب  يف   ررخ ينره  لسررك   رزف إهلهرب  كهررا  رزف يف الوقرق لترررر السركوي علرى اهلهررب  يف  وإن كران هرو يف اللغرة

الوقق والسك ، أبزلك عصري الكلهة على انرأي أال متدس ولزلك أقظ الررام على عدم مد اورروف: راس هراس  س صراس 
  اناس ال  يف أوائر السور وإن كان  علك ايمسام ممدوف  يف استاها  اللغةس

بعلك   ي الكترا اوكرزمت اسرم امنيرار  لروز أن يكرون مررافا  ره قزرظ    الررر ن الر  نبلر  قبرر هرزخ السرور   عتبرار  
انضور علك اة ي يف أذهان ال،ا  من املقم،ي وغرريهم، أكلهنرا م،ررور  مشراهد ، أصرح  امنيرار  إلزهرا إذ هرهل متلرو  

وين ا ررروض يف نيرررلهنا هرررو انرررديث ال،رررا  يف نررروافيهم وأمسرررارهم   فو رررة أهرررن نيرررام أن يسرررهاها ويترررد رها أمك،ررره ذلرررك
 ونيغلهم واداهلم، أكان  حبزث عتبافر إ( ايذهان ع،د وروف امنيار  إلزهاس 

واسرم امنيررار  يفسررر املرصرروف م،رره  ررربخ وهررو ب  ي الكترراا اوكرزمت كهررا أسرررخ يف قولرره عاررا( بأهررزا يرروم الباررث وقولرره  
 و ز،كتس قا  يف الكشاف: عصور أراقا  ز،هها سزرظ قريبا ألنيار إلزه قزاس عاا( قا  هزا أرا   ز  

وقررد عررردم نيررهلم مررن هررزا املاررىن ع،ررد قولرره عاررا( بذلررك هرردى   يهررد   رره مررن يشررام مررن عبررافخت يف سررور  ايناررامس  
وا صد  من اامهم  رهس وإمرا أاملرصوف من امنيار  إما اوث على ال،رر يف   ي الرر ن لزتبي هلم أنه من ع،د   وياله

إق،رراعهم مررن اة ي الدالررة علررى صررد  ال،رريب صررلى   علزرره وسررلم   ي الكترراا اوكررزم أرردهنم يسررللون ال،رريب  يررة علررى 
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صدقه، كها ف  علزه قوله يف هزخ السور  بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قا  الزين ال يراون لررامب ائر   ررر ن غرري هرزا 
م بعلك   ي الكتاا اوكزمت، أ  ما هو  ية وااند   ر   ي كتري ، أدن امع از اناصرر  كرر سرور  أو  دلهت أرزر هل

 م،هس 
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وينره انيرتهر علرى اوررائ  السرامزة واهلردى إ( اور  واوكهرة  أراررر أمرهل ي،شرل يف أمرة ااهلرة لرهلم مبترر هرزا اهلرردى   

هل، كهررا ف  علزرره قولرره عاررا( بومررا ك،رر  عتلررو مررن قبلرره مررن كترراا وال خت رره واوكهررة ال يكررون إال مرروانى إلزرره  رروانهل إهلرر
  زهز،ك إذا الراتا املب لونتس 

وعلزه أاسم امنيار  مبتدأ وب  يت  ربخس وإضاأة ب  يت إ( بالكتاات إضاأة نيربزهة  لبزانزرة وإن كران الكتراا مب،بلرة  
 بزانزة ع،د التحرز س الررف لآل ي   تالف االعتبار، وهو ماىن امضاأة ال

ولرروز أن جتاررر امنيررار  ابعلرركت إ( انررروف بألرررت ين املختررار يف اوررروف املر اررة يف أررواع  السررور أن املرصرروف مررن  
عادافها التحد   الع از، أههل مب،بلة الته هل للهتالمس أزصر  أن لارر بألررت يف  رر ا تردام ويكرون اسرم امنيرار   رربا 

  ي الكتراا اوكرزم، أ  مرن ا،سرها انرروف الكتراا اوكرزم، أ  قزرظ عراكزبره مرن ار،س  ع،هس واملاىن علرك اورروف
 علك اوروفس 

واملرصررروف عسررر زر ع ررربهم عرررن ماارضرررته أبن   ي الكتررراا اوكرررزم كلهرررا مرررن اررر،س انرررروف كالمهرررم أهرررا لكرررم ال  
نره مرن ع،رد   لكران ا تصاصره قرزا عست زاون ماارضتها مبتلها إن ك،تم عكز ون أبن الكتاا م،ب  من ع،رد  ، ألروال أ

 ال،رم املا ب فون كالمهم  اال إذ هو مركا من انروف كالمهمس 
 والكتاا: الرر نس أالتاريق أزه للاهدس ولوز اار التاريق فاال على ماىن الكها  يف اجل،س، كها عرو : أن  الرارس  
ب صحزحها من  رأها، متر قوله بومهزه،ا علزهت، وقوله واوكزم: وصق إما مباىن أاعر، أ  اواكم على الكتا  تهزز  

 بوأنب  ماهم الكتاا  و  لزحكم  ي ال،ا  أزها ا تلفوا أزهتس 
 وإما مباىن مفار  فت  الاي، أ   كم، متر عتزد، مباىن مادس  
او   لرو  والاهر أوصق  وإما مباىن ذ  اوكهة النيتهاله على اوكهة واو  واورائ  الاالزة، إذ اوكهة ههل إصا ة 

  وصق ذ  اوكهة من ال،ا  على سبزر التوسظ ال،انين عن البلزغ كرو  ايعشى:          
وغريبة هه امللول انكزهة                      قد قلتهرا لزررا  مرن ذا قاهلرا وإمرا أن يكرون وصرق  وصرق م،بلره املرتكلم   

 ا( بيس~ والرر ن اوكزم إنك ملن املرسليتس  ه، كها مشى علزه صاانا الكشاف ع،د قوله عا
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وا تزار وصق باوكزمت من  ي أوصاف الكها  التا تة للرر ن ين هلزا الوصق مبيد ا تصا  مبررام إ هرار امع راز  
من اهة املاىن  اد إ هار امع از مرن اهرة اللفرظ  رولره بألرر علرك   ي الكتراا اوكرزمت، وملرا انيرتهل  علزره السرور  

  راهي التوانزد وإ  ا  الشرلس من 
وإ( هزا املاىن يشري قوله  ارد هرزا بقرر لرو نيرام   مرا علوعره علرزكم وال أفراكرم  ره أررد لبتر  أرزكم عهررا مرن قبلره أأرال  

 عارلونتس 
بأكرران لل،ررا  ع بررا أن أوانز،ررا إ( راررر مرر،هم أن أنررزر ال،ررا  و شررر الررزين أم،رروا أن هلررم قرردم صررد  ع،ررد رقررمت اجلهلررة  

مستلنفة استت،اأا  زانزا ين قلة بعلك   ي الكتاا اوكزمت مبرا أزهرا مرن إقرام الرداعهل إ( التوقرق علرى   ي الكتراا 
اوكزم عتري سقاال عن ذلك الداعهل أ امي هزخ اجلهلة عبي أن واه ذلك هو استبااف ال،ا  الوانهل إ( رار من ال،را  

 ي  زان الداعهل و ي إنكار السبا الز  فعا إلزه وجتهزر املتسببي أزره،  استبااف إانالةس واامي على هزا ال،رم اجلامظ
ولك أن جتاله استت،اأا ا تدائزا، ينه مبردأ الغررض الرز  ارامي لره السرور ، وهرو االسرتدال  علرى صرد  الرسرو  وإثبراي 

 الباثس 
  أاهلهب  لالستفهام املستاهر يف االنكار، أ  كزق يتا بون من ذلك عا ا إانالةس 
وأائد  إف ا  االستفهام امنكار  على بكانت فون أن يرا : أع ا ال،را ، هرهل الداللرة علرى التا زرا مرن عا ربهم  

 املراف  ه إانالة الوانهل إ(  شرس 
واملاىن: أاندث وعررر أزهم التا ا من وانز،را، ين أارر الكرون يشرار  السرتررار والرتهكن أردذا عررب  ره أنيرار أبن هرزا  

 س غري متوقظ انصوله
وبلل،ا ت متال  ب كانت لب ف  الداللة على استررار هزا التا ا أزهم، ين أصر الالم أن عفزرد امللرك، ويسرتاار ذلرك  

 للتهكن، أ  لتهكن الكون ع با من نفوسهمس 
 وبع بات  رب بكانت مردم على امسها لالهتهام  ه ينه  ر امنكارس  
لفاررر فون املصرردر الصررري  وهررو وانز،ررا لزتوسررر إ( مررا يفزرردخ الفاررر مررن وبأن أوانز،ررات اسررم كرران، واررهلم أزرره ابأنت وا 

 الت دف وصزغة املضهل من االستررار  رزرا لوقوع الوانهل املتا ا م،ه وجتدفخ وذلك ما يبيدهم كهداس 
   
 

 1979صفحة : 
 
تكرزيا وهرم قرد  والا ا: مصدر ع ا، إذا عد الشهلم  اراا عرن املرللوف بف اوصرو س وملرا كران التا را مبردأ لل  

كز وا  لوانهل إلزه وا يرتصروا على كونه ع زبا اام امنكار علزهم نينكرار عا ربهم مرن امحيرام إ( رارر مرن البشرر ين 
 إنكار التا ا من ذلك يقو  إ( إنكار التكزيا  يو( ويرلظ التكزيا من عروقهس 
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ا( بقال    ويل  أألد وأب ع وز وهزا  الهل نيرزخا إن ولوز أن يكون الا ا ك،اية عن إانالة الوقوع، كها يف قوله عا 
هزا لشهلم ع زا قالوا أعا بي من أمر  ت يف سور  هوف وقوله بأو ع بتم أن اامكم ذكر من ر كرم علرى رارر مر،كم 

وذلك  لز،زركمت يف سور  ايعرافس وكان  انكاية عا بهم نيفماج ما يفزد الرف علزهم أبن الوانهل كان إ( رار من ال،ا 
نيلن الرساالي كلها كهرا قرا  عارا( بومرا أرسرل،ا مرن قبلرك إال راراال يروانى إلرزهم وقرا  ولرو اال،راخ ملكرا جلال،راخ رارال 

 وقا  قر لو كان يف ايرض مالئكة يشون م هت،ي ل،بل،ا علزهم من السهام ملكا رسوالتس 
ة يهنم املرصوف من هزا الكالمس وهزا امصال  مترر وأصل  بال،ا ت على صائفة من البشر، واملراف املشركون من أهر مك 

ما يف قوله بإن ال،ا  قد قاوا لكمتس وعن ا ن عبا  أنكري صائفة من الارا رسالة  هد صلى   علزه وسرلم أررالوا: 
 ال،ا تس   أعرم من أن يكون له رسو   شرا، ألنب    عاا( بأكان لل،ا  ع با أن أوانز،ا إ( رار م،هم أن أنزر 

 وبأنت يف قوله بأن أنزر ال،ا ت عفسريية لفار بأوانز،ات ين الوانهل أزه ماىن الرو س  
وبال،ا ت التاين يام قزظ البشر الزين يكن إنزارهم، أهو عهوم عرريفس ولكرون املرراف ابال،را ت بنزرا غرري املرراف  ره أو    

 ذكر  لفره الراهر فون أن يرا : أن أنزرهمس 
 لى ايمر  منزار ايمر  لتبشري للزين  م،وا  رهل بال،ا ت املتال  قم امنزار رصوصا  غري املقم،يس وملا ع ق ع 
وانزف امل،زر  ه للتهوير، وينره يالرم اناصرله مرن مرا لتره  رولره بو شرر الرزين  م،روا أن هلرم قردم صرد ت، وأارر التبشرري  

 قدم صد ، أحزف انرف اجلر مظ بأنت ار  على الغالاس يتادى  لبام، أالتردير: و شر الزين  م،وا أبن هلم 
 والردم: اسم ملا عردم وسلق، أزكون يف ا ري والفضر ويف ضدخس قا  ذو الرمة:           
لكم قدم ال ي،ركررر الر،ررا  إلرهررا                      مرظ اوسرا الاراف  صهر  علرى البحرر وذكرر املرازر  يف املالرم عرن   

: أن الردم ال يارب  ه إال عن ماىن املردم لكن يف الشرف واجلاللةس وهرو أارر مبارىن أاعرر مترر سرلق وثرررس ا ن امعرايب
قا  ا ن ع زة: ومن هزخ اللفرة قو  ال،يب صلى   علزه وسلم يف صفة اه،م ان  يضظ را الاب  أزها قدمه أترو  قط 

زه وسلم: ما عبا  اه،م عرو  هرر مرن مبيرد انر  يضرظ را قط يشري إ( انديث أنس  ن مالك قا  نيب   صلى   عل
الاب   ويف رواية اجلبار  أزها قدمه أترو  قرط قرط، وعبعركس ويرروى  اضرها إ(  ارضس وهرزا أانرد هويلري ملارىن  قدمره  س 

 وأصر ذلك يف املالم على صحز  مسلم للهازر  وعباخ إ( ال،ضر  ن  زرس 
 ررري، وإضرراأة بقرردمت إ( بصررد ت مررن إضرراأة املوصرروف إ( الصررفةس وأصررله قرردم  واملررراف ابقرردم صررد ت يف اةيررة قرردم 

صد ، أ  صاف  وهو وصق  ملصردر: أالرى قرو  اجلههرور يكرون وصرق بصرد ت  بقردمت وصرفا مرزرداس وعلرى قرو  
 ا ن امعرايب يكون وصفا كانيفاس 

نيهلم إ( بصد ت مبارىن مصرافأته للهرلمو   والصد : مواأرة الشهلم العتراف املاترد، وانيتهر يف م ا رة ا ربس ويضاف 
 م،ه املرضهل وأنه ال كزا  ن  مر كروله بولرد  وأب    إسرائزر مبوأ صد ت وقوله بيف مراد صد  ع،د ملزك مرتدرتس 

وقولره بأن أنررزر ال،را ت عفسررري لفاررر بأوانز،راتس وإمنررا اقتصرر علررى ذكررر هرزا املرروانى  ره ين ذلررك هررو الرز   لهررم علررى  
إذ صرافف صررأهم عرن ضرالله فير،هم ومساروا م،ره عفضرزر املرقم،ي علرزهمس وأيضرا يف ذكرر املفسرر إفمراج لبشرار   التكرزيا

 املقم،ي قزخ املبيةس 
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بقا  الكاأرون إن هزا لسحر مبيت هزخ اجلهلة  د  انيتها  من قلة بأكان لل،ا  ع بات اخلس وواه هرزا ام ردا  أن  
ن فعوى الوانهل والرسالة من نفوسهم مبيد امانالرة والتكرزيا انر  صراروا إ( الررو  قوهلم هزا ي،بن عن  لوغ التا ا م

بإن هرزا لسرحر مبرريت أوبإن هرزا لسرراانر مبريت أاسررم امنيرار  راارظ إ( مررا عضره،ته قلررة بأن أنرزر ال،ررا  و شرر الررزين 
  م،واتس 

   
 

 1980صفحة : 
 
املررراف  رره اواصررر  ملصررردر، أ  أن هررزا الكررالم كرررالم  وقرررأخ اجلههررور بلسررحرت  كسرررر السرري وسرركون اوررام علرررى ان  

السحر، أ  أنه كالم يسحر  هس أرد كان من صر  السحر يف أوهامهم أن يرو  الساانر كالما غري مفهوم لل،ا  يو هم 
 أن أزه  صائو وأمسام غري ماروأة لغري السحر ، أامنيار  إ( الوانهلس 

لساانرت أامنيار  إ( رار من قوله بإ( رارر مر،همت وهرو ال،ريب صرلى   علزره وقرأخ ا ن كتري وعاصم و ب  والكسائهل ب 
وسررلم وإن وصررفهم إ خ  لسررحر ي،بررن أبهنررم كررز وا  كونرره مررن ع،ررد   وا يسررت زاوا أن يرردعوخ هررز ب و صررال أهرعرروا إ( 

ال عسرت،ب  عرررو  املسررحورينس افعائره سررحرا، وقرد كرران مرن عرائرردهم الضرالة أن مررن صرائرر  السرحر أن يرررو  السراانر أقرروا
 وهزا من ع بهم عن ال ان يف الرر ن مب اعن يف لفره وماانزهس 

 والسحر: ختززر ما لزس  كائن كائ،اس وقد عردم ع،د قوله عاا( بيالهون ال،ا  السحرت يف سور  البرر س  
ا الوصرق علفزر  مر،هم وقتران واملبي: اسرم أاعرر مرن أ ن الرز  هرو مبارىن  ن، أ   هرر، أ  سرحر واضر   راهرس وهرز 

 ينه لزس  واض  يف ذلك  ر هو او  املبيس 
بإن ر كرم   الرز   لرر  السرهاواي وايرض يف سررتة أ م ق اسرتوى علررى الاررد يررد ر ايمرر مررا مرن نيررفزظ إال مرن  اررد  

ا(  مهلزرةس وإمنرا أوقرظ ه،را ين إذنه ذلكم   ر كم أاعبدوخ أأال عزكرونت  استت،اف ا تدائهل لالستدال  على عفررف   عار
أقوى نيهلم  اث املشركي على افعام أن ما اام  ه ال،يب سحر هو أنه أ  ر الشركام ا يف امهلزة ونفاها عن إهلتهم الر  
أنيركوا قا أرالوا  أاار امهلة إهلا وااندا إن هرزا لشرهلم ع راا  أرال اررم أن أعررا إنكرار إانرالتهم ذلرك نيقامرة الردلزر 

 ثبوعهس  على
وا  اا للهشركي، ولزلك أكد ا رب حبرف التوكزد، وأوقظ عربه بأأال عزكرونت، أهو التفاي من الغزبة يف قوله بأكان  

لل،ا  ع با وقوله قا  الكاأرونتس وقد مضى الرو  يف نرري صدر هزخ اةية يف سور  ايعراف إ( قوله بق استوى علرى 
 الاردتس 

 ت، كها ف  علزه قوله  ادخ بذلكم   ر كم أاعبدوختس وقوله ب ت  رب بإن 
 وقلة بيد ر ايمرت يف موضظ اوا  من اسم اجلاللة، أو  رب بن عن بر كمتس  
 والتد ري: ال،رر يف عواقا املردراي وعوائرها لرصد إيراعها اتمة أزها لرصد له  هوف  الااقبةس  
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وأر  مرا ف ررس وعررد ري   ايمرور عبرار  عرن مترام الالررم مبرا كلرهرا علزره، ين لفررظ والغايرة مرن الترد ري املراف والاهررر علرى  
 التد ري هو أوىف ايلفا  اللغوية  ترريا إعران ا ل س 

 وايمر: ا،س يام قزظ الشقون وايانوا  يف الاااس وعردم يف قوله بوقلبوا لك ايمورت يف سور   رام س  
 عاا( عارريض  لررف علرى املشرركي إذ االروا ينفسرهم إهلرة ال ختلر  وال عالرم  كهرا قرا  ويف إارام هزخ الصفاي على   

 عاا( بال كلرون نيزتا وهم كلرونتس 
ولزلك انسن وقظ قلة بما من نيفزظ إال من  اد إذنهت عرا قلة بالرز   لر ت  تهامهرا، ين املشرركي االروا إهلرتهم  

بهقالم نيفااؤب ع،د  ت، أ   اع،ا من غضبهس أباد أن وصق امله اور  مبرا هرو نيفاام أدذا أنزروا  غضا   يرولون 
 م،تق عن إهلتهم نفهل عن إهلتهم وصق الشفاعة ع،د   و اية املغضوا علزهم م،هس 

وأكد ال،فهل ابمنت ال  عرظ  اد انرف ال،فهل لتلكزد ال،فهل وانتفام الوصق عن قزظ أأراف اجلر،س الرز  ف لر  بمرنت  
 لى امسه حبزث ا عب  مهلتهم  صوصزةس ع
وز ف  بإال من  اد إذنهت اانرتا  مثباي نيرفاعة  هرد صرلى   علزره وسرلم نيذن  ، قرا  عارا( بوال يشرفاون إال ملرن  

ارعضىتس واملرصوف من ذلك نفهل الشرفاعة مهلرتهم مرن انزرث إهنرم نيرركام ا يف امهلزرة، أشرفاعتهم ع،ردخ بأرز  كشرفاعة 
د ع،د ندخس والشفاعة عردم  ع،د قوله عاا( بوال يربر م،ها نيفاعةت يف سور  البرر س وكزلك الشرفزظ عرردم ع،رد قولره ال،

 بأهر ل،ا من نيفاامت يف سور  ايعرافس 
 وموقظ قلة بما من نيفزظت متر موقظ قلة بيد ر ايمرتس  
ز ة هلا، وههل مارتضرة  ري علرك اجلهرر و ري اجلهلرة املفرعرة وقلة بذلكم   ر كمت ا تدائزة أزلكة لل هر ال  قبلها ونت 

 علزها، وههل قلة بأاعبدوخت، وهكزد ملضهون اجلهلة ايصلزة وههل قلة بإن ر كم  تس 
   
 

 1981صفحة : 
 
، أكررانوا وامعزرران يف صرردرها  سررم امنيررار  لتهززرربخ أكهررر متززررب، يهنررم امرررتوا يف صررفة امهلزررة وضررلوا أزهررا ضررالال مبز،ررا  

أانر م  ميرا    ري  اسم امنيار ، وللت،بزه على أن املشار إلزه انرز  مبا سززكر  اد اسم امنيار  من انزث إنه اعصرق 
 تلك ايوصاف ال  أنيري إلزه من أالها، أدن  ال  الاواا  غاية امعرران واملرردر  ومالرك أمرهرا ومرد ر نيرقوهنا واملتصررف 

امنيار  يف قوله بأولتك على هدى من رقمت  اد قولره بللهترري الرزين يقم،رون  لغزرات إ(  امل ل  مستح  للاباف  نرري
 قوله بهم يوق،ونتس 

وأرع على كونه رقم أن أمروا  ابافعه، واملفرع هو املرصوف من اجلهلة وما قبله مقكد جلهلة بإن ر كم  ت هكزدا  فزلكة  
لررره بأاعبررردوخت، كرولررره بقرررر  فضرررر   و ر تررره أبرررزلك ألزفرانررروات إذ وقرررظ قولررره و صرررزرس والترررردير: إن ر كرررم   إ( قو 
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بأبزلكت هكزدا جلهلة ب فضر   و ر ترهتس وأوقرظ  اردخ الفررع وهوبألزفرانواتسوالترردير: قرر  فضرر   و ر تره ألزفرانروا 
  زلكس 

،رة عفريرظ ايمرر قرا علرى الصرفاي امل،فررف قرا   فون واملرصوف من الاباف  الاباف  او  ال  ال يشرل ماره أزهرا غرريخ،  رري 
 مابوفا مس 

وقلة بأأال عزكرونت ا تدائزة للترريظس وهو غرض اديد، ألزلك ا عا ق، أاالستفهام إنكار النتفام عزكرهم إذ أنيرركوا  
 ماه غريخ وا يتزكروا يف أنه امل،فرف خل  الاواا ومبلكها و تد ري أانواهلاس 

ر: التلمرررس وهررو قررزخ الصررزغة ال ي لرر  إال علررى ذكررر الارررر ملاروالعرره، أ  انركترره يف مالوماعرره، أهررو قريررا مررن والتررزك  
التفكر  إال أن التزكر ملا كان مشترا من ماف  الزكر ال  هرهل يف ايصرر ارر ن اللفرظ علرى اللسران، والر  ياررب قرا أيضرا 

 ن مشارا أبنه انركة الزهن يف مالوماي متررر  أزه من قبرس عن   ور املالوم يف الزهن  اد سهوخ وغزبته ع،ه كا
ألزلك أوثر ه،ا فون بلالكم عتفكرونت ل نيار  إ( أن االستدال  على واندانزرة   عارا( قرد عرررر يف ال،فرو   لف رر ،  

 ومبا عردم هلم من الدعو  وايفلة أزكفى يف االستدال  جمرف إ  ار هزخ ايفلة يف البا س 
مرااكم قزاا وعد   انرا إنه يبدؤا ا ل  ق يازدخ لز بى الرزين  م،روا وعهلروا الصراواي  لرسرط والرزين كفرروا  بإلزه 

هلم نيراا من  زم وعزاا ألزم مبا كانوا يكفرونت وقرظ أمررهم  ابافعره عررا ذكرر اجلربام إنرزارا وعبشرريا، أاجلهلرة كالردلزر 
انيتة عن إثباي  لره السهاواي وايرض ين الز   ل  متر علك الاواا مرن على واوا عبافعه، وههل مب،بلة ال،تز ة ال،

غري سا   واوف ال يا بخ أن يازد  اض املواوفاي الكائ،ة يف علك الاواا  لررا بنزراس وممرا يشرري إ( هرزا قولره بإنره يبردأ 
رااكم قزاات ولرزلك أصرل  عرن الر  ا ل  ق يازدخت، أبدم ا ل  هو ما سب  ذكرخ، وإعافعه ههل ما أأافخ قوله بإلزه م

قبلهرا ملررا  ز،ههرا مررن نيربه كهررا  االعصررا ، علرى أهنررا لروز كوهنررا  رربا   ررر عررن قولره بإن ر كررمت، أو عرن قولرره بذلكررم   
 ر كمت وقد عضه،  هزخ اجلهلة إثباي اوشر الز  أنكروخ وكز وا ال،يب صلى   علزه وسلم يالهس 

ه بإلزره مررااكمت إأراف  الرصرر، أ  ال إ( غرريخ، ق رظ مل رامظ  اضرهم الررائلي يف إهلرتهم بهرقالم ويف عردمي اارور يف قول 
نيررفااؤب ع،ررد  ت يريرردون أهنررم نيررفاام علررى عسررلزم وقرروع الباررث لل رربام، أرردذا كرران الرارروع إلزرره ال إ( غررريخ كرران انرزرررا 

  لاباف  وكان  عباف  غريخ  صالس 
الرارروعس وقررد عررردم يف قولرره بإ(   مرررااكم قزاررا أز،بررتكم مبررا ك،ررتم عاهلررونت يف سررور  واملراررظ: مصرردر مزهررهل مباررىن  

 الاروفس 
 وبقزاات انا  من ضهري املخاصبي املضاف إلزه املصدر الاامر أزهس  
ال،حرا ،  وانتصا بوعد  ت على املفاولزة امل لرة عوكزدا ملضهون اجلهلة املساوية له، ويسهى مقكدا ل،فسه يف اصر الح 

ين مضررهون بإلزرره مرررااكمت الوعررد نيرارراعهم إلزرره وهررو مفرراف وعررد  ، ويررردر لرره عامررر  ررزوف ين اجلهلررة املقكررد  ال 
 عصل  للاهر أزهس والتردير: وعدكم   وعدا انراس 

ى يف اصرر الح وانتصرا بانرررات علررى املفاولزررة امل لررة املقكررد  ملضررهون قلررة بوعررد  ت  عتبرار الفاررر احملررزوفس ويسرره 
 ال،حا  مقكدا لغريخ، أ  مقكدا ياند ما،زي  تهلهها اجلهلة املقكد س 
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 1982صفحة : 
 
وقلة بإنه يبدأ ا ل ت واقاة موقظ الدلزر على وقوع الباث وإمكانه أبنه قد ا تدأ  ل  ال،ا ، وا تدام  لرهم يد  على   

عكررزيا املشررركي  رره، أكرران إمكانرره فلررزال لرولرره بإلزرره مرررااكم إمكرران إعرراف   لرهررم  اررد الارردم، وثبرروي إمكانرره يرردأظ 
قزاات، وكان االستدال  على إمكانه اناصال من عرردمي الترزكري  بردم  لر  السرهاواي وايرض كرولره عارا( بوهرو الرز  

 يبدأ ا ل  ق يازدخ وهو أهون علزهتس 
 ن قوله بق يازدخت أما كونه  دأ ا ل  أال ي،كرونهس وموقظ بإنت هكزد ا رب نررا منكارهم الباث، أحصر التلكزد م 
وقرأ اجلههور بإنه يبدأ ا لر ت  كسرر  رب  بإنرهتس وقررأخ أ رو اافرر  فرت  اهلهرب  علرى عرردير الم التالزرر  زوأرة، أ  انر   

،صروا مبرا نصرا وعدخ  لباث ينه يبدأ ا ل  ق يازدخ أال عا بخ امعاف   اد ا ل  ايو ، أو املصردر مفارو  م لر  م
  ه بوعد  ت أ  وعد   وعدا  دم ا ل  ق إعافعه أزكون  دال من بوعد  ت  دال م ا را أو ع ق  زانس 

ولروز أن يكرون املصردر امل،سربك مررن بأنت ومرا  اردها مرأوعرا  لفارر املررردر الرز  انتصرا بانررات نيضرهارخس أالتررردير:  
 ل  ق إعافعهس ان  انرا أنه يبدأ ا ل ، أ  ان   دؤخ ا 

والتالزرر  رولره بلز ربى الرزين  م،روات اخل إ ردام وكهرة البارث وهرهل اجلربام علرى ايعهرا  املررتأرة يف اوزرا  الردنزا، إذ لرو   
أرسررر ال،ررا  علررى أعهرراهلم  غررري ارربام علررى اوسررن والربررز  السررتوى احملسررن واملسررهلم، ورمبررا كرران  اررض املسررزتي يف هررزخ 

مررن احملسرر،يس أكرران مررن اوكهررة أن يلرررى كررر عامررر ارربام عهلررهس وا يكررن هررزا الارراا صرراوا  الرردنزا أانسررن أزهررا انرراال
م هار ذلك ينه وضظ نرامه على قاعد  الكون والفساف، قا ال لوقروع مرا كرالق اور  ولصررف ا ررياي عرن الصراوي 

ا الااا، أكان  اوكهرة قاضرزة  واروف عراا واهنزاهلا على املفسدين والاكس يسباا و بر ههل أوأ   وزا  املررر  يف هز
  ر متهحض للكون والبرام وموضوعا أزه كر ص،ق أزها يلزر   ره ال ياردوخ إ( غرريخ إذ ال قبرر أزره لتصررأاي وعسربباي 

 ختالق او  واالستحرا س 
 اوزرا  الردنزا مرا  لر    وقدم ابام الزين  م،وا وعهلوا الصاواي لشرأه ولزاقته  زلك الااا، ويهنرم قرد سرلكوا يف عراا 

 ال،ا  يالهم وا يتصرأوا أزه  تغلزا الفساف على الصالحس 
والبام يف ب لرسطت صاوة مأاف  ماىن التادية لفار اجلبام وماىن الاوضس والرسط: الاد س وهو التسوية  ي نيزتي يف  

طت يف أو     عهرانس أتفزد البرام أهنرم لربون مبرا ياراف  صفة واجلبام مبا يساو  ااب  علزهس وعردم يف قوله بقائها  لرس
أعهراهلم الصراوة أزكرون ارباؤهم صرالانا ه،الرك وهرو غايرة ال،ارزم، وأن ذلرك اجلربام مكاأرل  علرى قسر هم يف أعهراهلم يف 

 عدهلم أزها أبن عهلوا ما يساو  الصالح املرصوف من نرام هزا الاااس 
د لتارررزم نيررلن ارربام الررزين  م،رروا وعهلرروا الصرراواي مررظ امنيررار  إ( أنرره ارربام مماثررر وامقررا  ه،ررا  رري ما،زررهل البررام مفزرر 

 لصالح أعهاهلمس 
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وإمنا  و  زلك ابام املقم،ي مظ أن اجلبام كله عد ،  رر رمبرا كانر  الرب ف  يف ثرواا املرقم،ي أضرال زائردا علرى الارد   
ستحروخ مبا عهلوا، كروله باف لوا اجل،ة مبا ك،تم عاهلونتس ومن يمرين: أاند ا هنزس املقم،ي وإكرامهم أبن ابامهم قد ا

 أعرم الكرم أن يوهم الكرمي أن ما عفضر  ه على املكرم هو انره وأن ال أضر له أزهس 
ايمر التاين امنيار  إ( أن ابام الكاأرين فون ما يرتضزه الاد ، أفزه عفضر  ضرا من التخفزق يهنم لو اوزوا علرى  

لكرران عررزاقم أنيررد، وياررر هررزا  ولررق ايسررلوا يف ذكررر ارربام الررزين كفررروا أ ررام صرررحيا مبررا ياررم أانرروا   قرردر ارررمهم
الازاا  روله بهلم نيراا مرن  رزم وعرزاا ألرزمتس و رو الشرراا مرن اوهرزم  لرزكر مرن  ري أنرواع الارزاا ايلرزم ينره 

 أكرخ أنواع الازاا يف مللوف ال،فو س 
عاا( بأولتك الزين أ سلوا مبا كسبوا هلم نيراا من  زم وعزاا ألزم مبا كانوا يكفرونت يف  ونيراا اوهزم عردم يف قوله 

 سور  ايناامس والبام يف قوله بمبا كانوا يكفرونت للاوضس 
زكر وقلة بوالزين كفروات إ(   رها استت،اف  زاين ينه ملا ورف ذكر ابام املقم،ي على أنه الالة لراوع اجلهزرظ إلزره وا ير 

 يف الالة ما هو ابام اجلهزظ ال ارم يتشوف السامظ إ( مارأة ابام الكاأرين أ ام االستت،اف ل عالم  زلكس 
   
 

 1983صفحة : 
 
ونكتة عغزري ايسلوا انزث ا يا ق ابام الكاأرين على ابام املقم،ي أزرا : ولبى الرزين كفرروا  ارزاا اخل كهرا يف   

لدنرره ويبشررر املررقم،يت هررو امنيررار  إ( االهتهررام ةرربام املررقم،ي الصرراوي وأنرره الررز  يبررافر قولرره بلز،ررزر أبسررا نيررديدا مررن 
  معالم  ه وأن ابام الكاأرين ادير  معراض عن ذكرخ لوال سقا  السامايس 

ورر  بهررو الررز  ااررر الشررهس ضررزام والرهررر نررورا وقرردرخ م،رراز  لتالهرروا عرردف السرر،ي واوسرراا مررا  لرر    ذلررك إال   
نفصرر اة ي لررروم يالهرونت هررزا اسررتت،اف ا تردائهل أيضررا، أضررهري بهروت عائررد إ( اسررم اجلاللرة يف قولرره بإن ر كررم  تس 
وهررزا اسرررتدال    رررر علررى انفررررافخ عارررا(  لتصرررف يف املخلوقررراي، وهرررزا لررون   رررر مرررن االسررتدال  علرررى امهلزرررة ممررربوج 

كرران متضرره،ا لارررزم أمررر ا لرر  وسرراة الالررم والررردر   ررزكر أنيررزام لررزس    المت،رران علررى احمل ررواي  رره ين الرردلزر السررا  
للهخرراصبي انررظ يف التهتررظ قرراس وهررزا الرردلزر قررد عضررهن أنيررزام أي ررز املخرراصبون حبررظ عرررزم مررن التهتررظ قررا وهررو  لرر  

ري مررن نيررقون الشررهس والرهررر علررى صررور ها وعررردير ع،رال هررا عرررديرا مضرربوصا أهلررم   البشررر لالنتفرراع  رره يف نيررقون كترر
 انزا مس 

أ اررر الشررهس ضررزام النتفرراع ال،ررا   ضررزائها يف مشرراهد  مررا  ههررم مشرراهدعه مبررا  رره قرروام أعهررا  انزررا م يف أوقرراي   
أنيغاهلمس واار الرهر نورا لالنتفاع  ،ورخ انتفاعا م،اسربا للحاارة الر  قرد عاررض إ( صلرا رؤيرة اينيرزام يف وقر  الرلهرة 

أضرراق لز،فررظ  رره  ررردر ضرررور  امل،تفررظ، أهررن ا يضرر ر إ( االنتفرراع  رره ال يشررار  ،ررورخ وال  وهررو اللزرررس ولررزلك ااررر نررورخ
يصرأه ذلك عن سكونه الز  اار  الم اللزر وصوله، ولرو االر  الشرهس فائهرة الرهرور لل،را  السرتووا يف اسرتدامة 
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بزة الرر  قررا نشرراصهم وكهررا  االنتفرراع  ضررزائها أزشررغلهم ذلررك عررن السرركون الررز  يسررت دون  رره مررا أرررت مررن قررواهم الاصرر
 انزا مس 

والضزام: ال،ور الساصظ الرو ، ينه يضهلم للرائهلس وهو اسم مشت  من الضوم، وهو ال،ور الز  يوض  اينيزام، أالضزام  
 أقوى من الضومس 

 و م بضزامت م،رلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسر  الضاف أرلب   م للتخفزقس  
مشت  من اسم ال،ار، وهو أعم من الضزام، يصد  على الشااع الضازق والشرااع الررو ، أضرزام وال،ور: الشااع، وهو  

الشهس نور ونور الرهر لزس  ضزامس هزا هو ايصر يف إصال  هزخ ايمسام، ولكرن يكترر يف كرالم الاررا إصرال   ارض 
 هزخ الكلهاي يف موضظ  اض   ر حبزث ياسر انضباصهس 

 الضزام عاي أن املراف  ه نور ماس  وملا اار ال،ور يف مرا لة 
 وقوله بضزامت وبنورات اناالن مشريان إ( اوكهة وال،اهة يف  لرههاس والتردير: اار اينيزام على مردار ع،د ص،اهاس  
والضهري امل،صوا يف بقدرخت: إما عائرد إ( ال،رور أتكرون امل،راز  مبارىن املراعرا وهرهل مراعرا نرور الرهرر يف الررو  والضراق  
لتا اة ملا يرهر لل،ا  نريا من كر  الرهر، كها يف قوله عاا( بوالرهر قدربخ م،راز  انر  عراف كرالاراون الرردميتس أ  انر  ا

نررو نررورخ لزلررة  اررد لزلرة أارراف كررالاراون البررايس ويكرون بم،رراز ت يف موضررظ اوررا  مرن الضررهري امل،صرروا يف بقرردرخت أهررو 
أال،ور يف كر م،بلة له قدر غرري قردرخ الرز  يف م،بلرة أ ررىس وإمرا عائرد إ(  رف مسترر، أ  عرديرا على انسا امل،از ، 

 بالرهرت على عردير مضاف، أ  وقدر سريخ، أتكون بم،از ت م،صو  على الررأزةس 
وامل،از : قظ م،ب ، وهو مكان ال،بو س واملراف قا ه،ا املواقظ ال  يرهر الرهرر يف اهتهرا كرر لزلرة مرن الشرهرس وهرهل مثران  

وعشررون م،بلررة علرى عرردف لزرراي الشرهر الرهررر س وإصرال  اسررم امل،رراز  علزهرا جمرراز  ملشراقة وإمنررا هررهل مسروي يلرروح لل،ررا  
 الرهر كر لزلة يف مس  م،ها، كلنه ي،ب  قاس وقد رصدها البشر أوادوها ال ختتلقس 

 وعلم املهتدون م،هم أهنا ما وادي على ذلك ال،رام اال  ص،ظ ا ال  اوكزمس  
   
 

 1984صفحة : 
 
وهزخ امل،از  أمار ا أ م جمتهاة على نيكر ال كتلق، أوضظ الالهام السا رون هلا أمسامس وهزخ أمساؤها يف الار زة على   

عرعزبها يف ال لوع ع،د الف ر يف أصو  الس،ةس والارا يبتدئون ذكرها  لشرصان وهكزا، وذلك  عتبار انلرو  الرهرر كرر 
مررن هررزخ امل،رراز ، أررلو  لزلررة مررن لزرراي اهلررال  للشرررصان وهكررزاس وهررزخ أمساؤهررا مرعبررة علررى انسررا لزلررة يف مسرر  م،بلررة 

عرسزهها على أصو  الس،ة الشهسرزةس وهرهل الاروام، السرهال االعرب ، الغفرر، الرب ين، االكلزرر، الرلرا، الشرولة، ال،ارائم، 
لرى، الفررغ ايسرفر، اوروي، الشررصان، الب ري، البلد ، ساد الزا  ، ساد  لظ، ساد الساوف، ساد اي بزرة، الفررغ ايع

 التر ، الد ران، اهلراة، اهل،اة، ذراع االسد، ال،تر ، ال رف، اجلبهة، الب ر ، الصرأةس 
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وهزخ امل،از  م،رهسة على الربوج االث  عشر ال   ر أزها الشهس يف أصرو  السر،ة، ألكرر  ررج مرن االثر  عشرر  رارا  
 ملارأة  ومها وال عالقة له  عتبارها م،از  للرهرس  م،بلتان وثلث، وهزا ضا ط

وقررد أنبررلب    الررة عرررديرخ الرهررر م،رراز  أبهنررا مارأررة ال،ررا  عرردف السرر،ي واوسرراا، أ  عرردف السرر،ي حبصررو  كررر سرر،ة  
  اتهاع اث  عشرس 

لاهرد، أ  واوسراا واوساا: مصدر انسا مباىن عدس وهو ما وف علرى بعردفت، أ  ولتالهروا اوسرااس وعاريفره ل 
املاروفس واملراف  ه انساا اي م واينيهر ين انساا السر،ي قرد ذكرر خصوصرهس وملرا اقتصرر يف هرزخ اةيرة علرى مارأرة 
عدف الس،ي عاي أن املرراف  وسراا انسراا الرهرر، ين السر،ة الشررعزة قهريرة، وين ضرهري بقردرخت عائرد علرى بالرهررت 

 اا الفصو س وقد عردم يف قوله عاا( بوالشهس والرهر انسبابتس وإن كان للشهس انساا   ر وهو انس
أهن مارأة اللزاي عارف اينيرهر، ومرن مارأرة اينيرهر عاررف السر،ةس ويف ذلرك رأر   ل،را  يف ضربط أمرورهم وأسرفارهم   

 قا على البشرس  وماامالي أمواهلم وهو أصر اوضار س ويف هزخ اةية إنيار  إ( أن مارأة ضبط التاريخ ناهة أنام  
وقلة بما  ل    ذلك إال  و ت مستلنفة كال،تز ة لل هلة السا رة كلها ينه ملا أ رب أبنه الز  اار الشهس ضزام  

والرهر نورا وذكر انكهة  اض ذلك أأضى إ( الغرض من ذكرخ وهو الت،بزه إ( ما أزها مرن اوكهرة لزسرتد   رزلك علرى 
م لزسرتفز  املشرركون مرن غفلرتهم عرن علرك اوكرم، كهرا قرا  عارا( يف هرزخ السرور  بوالرزين أن  الرهها أاعر رتار انكز

 هم عن   ع،ا غاألونتس 
والبام للهال سةس وباو ت ه،ا مرا ر للباصرس أهو مباىن اوكهة والفائد ، ين الباصر من إصالقاعه أن ي ل  على الابث  

لكس ويف هزا رف على املشركي الزين ا يهتردوا ملرا يف ذلرك مرن اوكهرة وانتفام اوكهة أكزلك او  ي ل  على مرا ر ذ
الدالة على الواندانزة وأن ا ال  هلا لزس إهلتهمس قا  عاا( بوما  لر،ا السهام وايرض وما  ز،هها  صال ذلك  ن الزين  

   ولكن أكترهم ال يالهونتس كفرواتس وقا  بوما  لر،ا السهاواي وايرض وما  ز،هها العبي ما  لر،ا ا إال  و
ولزلك أعرا هزا الت،بزه ةهلة بنفصر اة ي لروم يالهونت، أهرزخ اجلهلرة مسرتلنفة ا تدائزرة مسروقة لالمت،ران  ل،اهرة،  

ولتسر زر املقا ررز  علرى الررزين ا يهترردوا قرزخ الرردالئر إ( مررا  ترو  علزرره مرن البزررانس ولرروز أن عكرون اجلهلررة يف موضررظ 
م اجلاللة يف قوله بما  ل    ذلك إال  و تس أالى قرام  بنفصرت  ل،ون وههل ل،اأظ واجلههور وروايرة عرن اوا  من اس

ا ن كترري أفرهل ضرهري صراانا اورا  التفراي، وعلرى قررام  بيفصررت  لتحتزرة وهرهل ال رن كترري يف املشرهور ع،ره وأيب عهررو 
 وا ن عامر وياروا أمرها  اهرس 

ن التبزررري أيه علرررى أصرررو  الشرررهلم كلهررراس وقرررد عرررردم ع،رررد قولررره عارررا( بوكرررزلك نفصرررر اة ي والتفصرررزر: التبزررري، ي 
 ولتستبي سبزر اارميت يف سور  ايناامس 

 وامعزان  لفار املضارع مأاف  التكرارس  
ا يت ردف ملرن هرو واار التفصزر يار قوم يالهون، أ  الزين من نيلهنم الالم ملا يقذن  ه املضارع من جتردف الالرم، وإمنر 

 فيدنه وفأ ه، أدن الالهام أهر الارو  الرااحة هم أهر االنتفاع  يفلة والرباهيس 
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وذكرر لفرظ بقررومت إيرام إ( أهنرم رسررخ أرزهم وصرق الالررم، أكران مرن مرومرراي قرومزتهم كهرا عررردم يف قولره بة ي لررروم  
ا  تفصزر اة ي لزسوا من الزين يالهون وال ممن رسخ أزهم يارلونت يف سور  البرر س ويف هزا عاريض أبن الزين ا ي،تفاو 

 الالمس 
   
 

 1985صفحة : 
 
بإن يف ا تلررق اللزررر وال،هررار ومررا  لرر    يف السررهاواي وايرض ة ي لررروم يترررونت اسررتدال    ررر علررى انفررراف     

وال،هار ويف ذلك عرب  عرزهةس وهو مبا أزه من عاا(   ل  والترديرس وهو استدال  أبانوا  الضوم والرلهة وعااقا اللزر 
ع ق قوله بوما  ل    يف السهاواي وايرضت أعرم مرن الردلزر االو  لشرهوله مرا هرو أكترر مرن  لر  الشرهس والرهرر 
ومن  ل  اللزر وال،هار ومن كر ما يف ايرض والسهام مما عبلغ إلزه مارأة ال،ا  يف رتلق الاصور وعلى عفراوي مررافير 

 ستدال  من عروهلمس اال
وهكزد هزا االستدال  حبرف بإنت يار ع،بير املخاصبي  ه الزين ا يهتدوا  تلرك الردالئر إ( التوانزرد م،بلرة مرن ي،كرر  

 أن يف ذلك   ي على الواندانزة  ادم اريهم على مواا الالمس 
ا رتالف اللزرر وال،هرار والفلرك الر  جترر  وعردم الرو  يف نيبزهة هزخ اةية وهو قولره بإن يف  لر  السرهاواي وايرض و  

 يف البحرت اةية يف سور  البرر  ويف  وامت سور     عهرانس 
 و ر قوله بوما  ل   ت اياسام وايانوا  كلهاس  
واال  اة ي ه،ا لروم يتررون ويف  يرة البررر  لرروم يارلرون ويف  يرة    عهرران يوي ايلبراا ين السرزا  ه،را عارريض   
ملشررركي الررزين ا يهترردوا  ة ي لزالهرروا أن  ارردهم عررن التررروى هررو سرربا انرمرراهنم مررن االنتفرراع  ة ي، وأن نفاهررا  

اناصر للزين يترون، أ  حيزرون الضال س أاملترون هم املتصفون  عرام ما يوقظ يف ا سران أزباتهم على ع لا أسرباا 
الئرس وقد مر عالزر ذلك ع،د قوله عارا( بهردى للهترريت يف أو  البررر  ال، اح أزتواه الفكر إ( ال،رر واالستدال   لد

على أنه قد سب  قوله يف اةية قبلها بنفصر اة ي لروم يالهونت، وأما  ية البرر  و ية    عهران أهها وارفاتن يف سزا  
 نيامر لل،ا  على السوامس وذكر لفظ بقومت عردم يف اةية قبر هزخس 

راون لرامب ورضوا  وزرا  الردنزا واصهرلنوا قرا والرزين هرم عرن   ع،را غراألون أولترك مرلواهم ال،رار مبرا كرانوا بإن الزين ال ي 
يكسبونت هزا استت،اف وعزد للزين ا يقم،وا  لباث وال أكروا يف اوزا  اة ر  وا ي،رروا يف اة ي نشل عن االستدال  

امل،اسرا يهرر الاررو  و ري الوعزرد امل،اسرا للهارضري عرن اور  إنيرار   على ما كفروا  ه من ذلك قارا  ري االسرتدال 
إ( أن هررقالم ال عرر،فاهم ايفلررة وإمنررا ي،تفررظ قررا الررزين يالهررون ويترررون وأمررا هررقالم أهررم سررافرون يف غلرروائهم انرر  يالقرروا 

 م رقم واملصري إلزهس الازااس وإذ قد عررر الراوع إلزه لل بام هعى الوعزد مل،كر  الباث الزين ال يراون لرا
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ولوقوع هزخ اجلهلة موقظ الوعزد الصاحل ين يالهه ال،ا  كلهم مقم،هم وكاأرهم عد  أزها عرن صريررة ا  راا  لضرهري  
 إ( صريرة ام هار، واهلم  ملوصولزة ل يام إ( أن الصلة علة يف انصو  ا ربس 

د عكررر وقوعره يف الررر نس ومرن املواقرظ مرا ال يسرترزم أزره اعتبرار وقد اار ع،وان الزين ال يراون لرامب عالمة علزهم أرر 
املوصولزة إال لالنيتهار  لصلة كها س،زكر ع،د قوله عاا( بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قا  الزين ال يراون لرامب ائ  

  رر ن غري هزات يف هزخ السور س 
برو  وإن كران ذلرك كترريا يف كالمهرم لك،ره لرزس مبتاريس أهارىن والراام:  ن وقوع الشهلم مرن غرري عرززرد كرون املر،رون   

 بال يراون لرامبت ال ير،ونه وال يتوقاونهس 
وماىن برضوا  وزا  الدنزات أهنم ا ياهلوا ال،رر يف انزا  أ رى أرقى وأ ررى ين الرضرا  وزرا  الردنزا واالقت،راع أبهنرا كاأزرة  

أهر اهلدى يرون اوزا  الدنزا انزا  بقصة أزشارون  ت لا انزا  عكون أصرفى مرن يصرف ال،رر عن أفلة اوزا  اة ر ، و 
أكردارها أرال يلبتررون أن ع لرظ هلررم أفلرة واوفهررا، وبهزرك ني بررار الصراف  قررا ونصرا ايفلررة علرى عارري انصروهلا، ألهررزا 

 اار الرضهل  وزا  الدنزا مزمة وملرزا يف مهوا  ا سرانس 
   
 

 1986صفحة : 
 
ةية إنيار  إ( أن البه ة  وزا  الدنزا والرضهل قا يكون مردار التوغر أزهها مبردار ما يصرف عن االسرتاداف إ( ويف ا  

اوزرا  اة ررر س ولرزس ذلررك مبررتض امعررراض عرن اوزررا  الردنزا أرردن   أنارم علررى عبرافخ  رر،ام كترري  أزهررا وارا االعرررتاف 
عرا أعلرى هرهل مراعرا انزرا  أ ررى والتربوف هلراس ويف ذلرك مرامراي وفراراي  فضله قا ونيكرخ علزهرا والتاررف قرا إ( مرا

مبردار ما  زلي له ال،فو  الاالزة من لزاي الكهاالي الروانزة، وأعالها مرام قو  ال،يب صلى   علزه وسلم  أرل  مرا 
 ي وللدنزا  س 

  أيتها ال،فس امل هت،ةتس وقد عردم عصريق واالصهت،ان: السكون يكون يف اجلسد ويف ال،فس وهو ايكتر، قا  عاا(: ب 
 هزا الفار ع،د قوله عاا( بولكن لز هتن قليبت يف سور  البرر س 

ومارىن باصهررلنوا قرات سررك،  أنفسرهم وصرررأوا  ههرم يف  صررزر م،اأاهرا وا يسرراوا لتحصرزر مررا ي،فرظ يف اوزررا  اة ررر ،  
قترراف : إذا نيررت  رأيرر  هررزا املوصرروف صرراانا فنزررا، هلررا  ين السرركون ع،ررد الشررهلم يرتضررهل عرردم التحرررل لغررريخس وعررن

 يرضى، وهلا يغضا، وهلا يفرح، وهلا يهتم وحيبنس 
والزين هم غاألون هم عي الزين ال يراون اللرام، ولكن أعزد املوصو  لالهتهرام  لصرلة واميرام إ( أهنرا وانردها كاأزرة  

ملوصو  يف قوله بورضوا  وزا  الدنزات ين الرضى  وزا  الدنزا من يف استحرا  ما سززكر  ادها من ا ربس وإمنا ا ياد ا
 عكهلة ماىن الصلة ال  يف قوله بإن الزين ال يراون لرامبتس 
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واملراف  لغفلة: إ ا  ال،رر يف اة ي أصال،  رري،ة املرام والسزا  ومبا عومن إلزه الصرلة  جلهلرة االمسزرة بهرم عرن   ع،را   
الة على الدوام، و تردمي اارور يف قوله عن ب  ع،ا غاألونت من كون غفلرتهم غفلرة عرن   ي    اصرة فون غاألونت الد

غريها من اينيزام ألزسروا مرن أهرر الغفلرة ع،هرا ممرا يرد  جمهوعره علرى أن غفلرتهم عرن   ي   فأا هلرم وسر زة، وأهنرم 
م ال،ررر أزهرا ع،رافا ومكرا ر س ولرزس املرراف مرن عاررض لره الغفلرة عرن ياتهدوهنا أتقو  إ( ماىن امعراض عرن   ي   وإ 

  اض اة ي يف  اض ايوقايس 
وأعررا ذلررك  سررم امنيررار  لررب ف  إانضررار صررفا م يف أذهرران السرراماي، وملررا يررقذن  رره جمررهلم اسررم امنيررار  مبترردأ عرررا  

اف كرولره عارا( بأولترك علرى هردى مرن رقرمت أوصاف من الت،بزه على أن املشار إلزه ادير   رب من أارر علرك ايوصر
 يف سور  البرر س 

 وامللوى: اسم مكان اميوام، أ  الراوع إ( مصريهم ومرااهمس  
والبام للسببزةس وامعزان ابمات املوصولة يف قوله بمبا كسبوات ل يام إ( علة اوكم، أ  أن مكسوقم سربا يف مصرريهم  

 ة املفاف   لبامس إ( ال،ار، ألأاف هكزد السببز
 وامعزان ابكانت للداللة على أن هزا املكسوا فيدهنمس  
 وامعزان  ملضارع للداللة على التكرير، أزكون فيدهنم عكرير ذلك الز  كسبوخس  
ك بإن الزين  م،وا وعهلوا الصاواي يهديهم رقم نيياهنم جتر  من  رتهم ايهنرار يف ا،راي ال،ارزم فعرواهم أزهرا سربحان 

اللهررم و زررتهم أزهررا سررالم و  ررر فعررواهم أن اوهررد ا را الاررامليت اررامي هررزخ اجلهلررة مسررتلنفة اسررتت،اأا  زانزررا لتكررون 
أانرروا  املررقم،ي مسررترلة  لررزكر غررري ات اررة يف اللفررظ يانرروا  الكرراأرين، وهررزا مررن صررر  االهتهررام   ررربس وم،اسرربة ذكرهررا 

 ضدافها ع،ويها أبهلها وإغاضة للكاأرينس مرا لة أانوا  الزين يكز ون  لرام   أب
وعاريررق املسرر،د إلزرره  ملوصررولزة ه،ررا فون الررالم ل يررام  ملوصررو  إ( علررة  ،ررام ا رررب وهررهل أن إيرراهنم وعهلهررم هررو سرربا  

 انصو  مضهون ا رب هلمس 
ما أزره  رريهمس واملرصروف امرنيراف واهلداية: امرنياف على املرصد ال،اأظ والداللة علزهس أهاىن بيهديهم رقمت يرنيدهم إ(  

التكرروي ، أ  كلرر  يف نفوسررهم املارأررة  يعهررا  ال،اأاررة وعسررهزر امكتررار م،هرراس وأمررا امرنيرراف الررز  هررو الداللررة  لرررو  
 والتالزم أاا كاصا  ه املقم،ي والكاأرينس 

   
 

 1987صفحة : 
 
سررببا يف مضررهون ا رررب وهررو اهلدايررة أتكررون البررام لتلكزررد السررببزة والبررام يف بنييرراهنمت للسررببزة، حبزررث إن اميرران يكررون   

املسررتفاف  مررن التاريررق  ملوصررولزة نرررري قولرره بإن الررزين ال يراررون لرررامب إ( مبررا كررانوا يكسرربونت يف عكرروين هرردايتهم إ( 
ة نورانزة عتصر  ي نفس املقمن ا رياي ةار   عاا(، أبن لار   ل يان نورا يوضظ يف عرر املقمن ولزلك ال،ور أنيا
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و ري عررواا الررد  أتكررون سررببا مغ،اصزسرزا النفاررا  الرر،فس  لتواره إ( ا ررري والكهرا  ال يرربا  يرربفاف يومرا أزومررا، ولررزلك 
يررتا من امفرال الصحز  احملفو  من الضال  مبردار مراعا اميان والاهر الصراحلس ويف اورديث: قرد يكرون يف ايمرم 

ن يك يف أم  أاند أاهر  رن ا  رااس قرا  ا رن وهرا: عفسرري  ردثون ملههرون الصرواا، ويف اورديث: اعرروا  دثون أد
أراسة املقمن أدنه ي،رر  ،ور  س ويارر هرزا ال،رور كران أصرحاا ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أكهرر ال،را  إيراب يهنرم ملرا 

 رخ السارية يف نفوسهم أقوى وأوسظس علروا اميان عن ال،يب صلى   علزه وسلم كان  أنوا
ويف الادو  عن اسم اجلاللة الالم إ( وصق الر و زة مضاأا إ( ضهري بالزين  م،وات ع،ويه  شلن املقم،ي ونيلن هردايتهم  

 أبهنا اار مو( يولزاعه أشلهنا أن عكون ع زة كاملة مشو ة  ر ة وكرامةس 
 هلداية ال عبا  متكرر  مت دف س وامعزان  ملضارع للداللة على أن هزخ ا 
 ويف هزخ اجلهلة ذكر  زق نفوسهم يف الدنزا لاروج مراعا الكها س  
وقلررة بجتررر  مررن  ررتهم ايهنررار يف ا،رراي ال،اررزمت  رررب بن لررزكر مررا حيصررر هلررم مررن ال،اررزم يف اة ررر   سرربا هرردايتهم  

ايهنرارت يف سرور  البررر س واملرراف مرن  ر  م،رازهلمس واجل،راي اواصلة هلم يف الدنزاس وعردم الرو  يف نرري بجتر  من  تهرا 
 عردمس وال،ازم عردم يف قوله عاا( بهلم أزها نازم مرزمت يف سور   رام س 

 وقلة بفعواهم أزها سبحانك اللهمت وما ع ق علزها أانوا  من ضهري بالزين  م،واتس  
 ق التلنزثس والدعوى: ه،ا الدعامس يرا : فعو  نيهلام، وفعوى أبل  
 وسبحان: مصدر مباىن التسبز ، أ  الت،بيهس وقد عردم ع،د قوله عاا( بقالوا سبحانك ال علم ل،ات يف سور  البرر س  
وباللهررمت نرردام ا عاررا(، أزكررون إصررال  الرردعام علررى هررزا التسرربز  مررن أاررر أنرره أريررد  رره   رراا   منشررام ع،بيهرره،  

وز أن عكررون عسررهزة هررزا التسرربز  فعررام مررن انزررث إنرره ث،ررام مسررو  للتارررض إ( إأاضررة أالرردعام أزرره  ملاررىن اللغررو س ولرر
 الر اي وال،ازم، كها قا  أمزة  ن أيب الصل :          

إذا أثرىن علزررك املرررم يومرا                      كفرراخ عررن عارضره الت،ررام واعلررم أن االقتصرار علررى كررون فعرواهم أزهررا كلهررة   
ر أبهنم ال فعوى هلم يف اجل،ة غري ذلك الرو ، ين االقتصار يف مرام البزان يشار  لرصر،  وإن ا بسبحانك اللهمت يشا

يكرن هررو مررن صررر  الرصرر لك،رره يسررتفاف مررن املررام  ولكررن قولرره بو  ررر فعرواهم أن اوهررد ا را الاررامليت يفزررد أن هررزا 
 التحهزد من فعواهم، أتحصر من ذلك أن هلم فعوى و امتة فعوىس 

وواه ذكرر هرزا يف عردف أانرواهلم أهنرا عرد  علرى أن مرا هرم أزره مرن ال،ارزم هرو غرا ي الرراغبي حبزرث إن أرافوا أن ي،اهروا  
مبرام فعام رقم الز  هو مررام الرررا ا لردوا أنفسرهم مشرتاقي لشرهلم يسرللونه أاعتاضروا عرن السرقا   لت،رام علرى رقرم 

 لى الته زد والت،بيه، أهو اامظ للابار  عن الكهااليس ألهلهوا إ( التبام التسبز  ينه أف  لفظ ع
والتحزة: اسم ا،س ملا يفاع   ه ع،د اللرام من كلهاي التكرمةس وأصلها مشترة من مصدر انزاخ إذا قرا  لره ع،رد اللررام  

انا، وعرم أانزال  س ق غلب  يف كر لفظ يرا  ع،د اللرام، كها غلا لفرظ السرالم، أزشرهر: حنرو انزرال  ، وعرم صربا
مسررام وصرربحك   خررري، و رر  خررريس وعررردم الكررالم علزهررا ع،ررد قولرره عاررا( بوإذا انززررتم  تحزررة أحزرروا أبانسررن م،هررات يف 

 سور  ال،سامس 
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وهلزا أ رب عن  زتهم أبهنا سالم، أ  لفظ سالم، إ بارا عن اجل،س  فرف من أأرافخ، أ  اار   هلم لفظ السالم  زة  
 هلمس 
   
 

 1988صفحة : 
 
والراهر أن التحزة  ز،هم ههل كلهة بسالمت، وأهنا  كزة ه،ا  لفرها فون لفظ السالم علزكم أو سالم علزكم، ينره لرو   

أريرد ذلرك لرزرر و زررتهم أزهرا السرالم  لتاريررق لزتبرافر مرن التاريرق أنرره السرالم املارروف يف امسررالم، وهرو كلهرة السررالم 
اللفرظ قرا  عارا( بسرالم قروال مرن را رانرزمت وأمرا قولره بواملالئكرة يرد لون علرزهم  علزكمس وكزلك سالم   علزهم قزا

 من كر  ا سالم علزكم مبا صربمتت أهو عل ق ماهم  تحزتهم ال  اامهم قا امسالمس 
ونكتة انزف كلهة بعلزكمت يف سالم أهر اجل،رة  اضرهم علرى  ارض أن التحزرة  زر،هم جمررف إي،را  وعكرمرة أكانر  أنيربه  
 ري والشكر م،ها  لدعام والتلمي كلهنم يغتب ون  لسالمة الكاملرة الر  هرم أزهرا يف اجل،رة أت، لر  ألسر،تهم ع،رد اللررام  

مارب  عها يف ضهائرهم، خالف  زة أهر الدنزا أدهنا عرظ كترريا  ري املتالقري الرزين ال ياررف  اضرهم  اضرا أكانر  أزهرا 
اله السالم، وهو ماىن همي املالقرهل مرن الشرر املتوقرظ مرن  ري كترري مرن املت،راكرينس  رزة من املاىن الز  أاندث البشر ي

ولرزلك كرران اللفررظ الشررائظ هررو لفررظ السررالم الررز  هررو ايمرران، أكرران مررن امل،اسررا التصررري  أبن ايمرران علررى املخاصررا 
الم، ولرزلك اارر السرالم نيراار  رزرا ملاىن عسكي روعه، وذلك نيلن قدمي أن الز  يضرهر نيررا ملالقزره ال يفا ره  لسر

املسررلهي ع،ررد اللرررام عاهزهررا ل،مررن  رري ايمررة الررز  هررو مررن  بر اال ررو  امسررالمزةس وكررزلك نيررلن الررررى يف اوضررار  
الردية أدن ال ار  إذا كان صار  نير أو انرا يت،ظ عن قبو  الررى، كها انكى   عاا( عن إ راهزم بألها رأى أيديهم 

 هم وأواس م،هم  زفةتس ال عصر إلزه نكر 
وأزرره ع،ويرره  شررلن هررزا اللفررظ الررز  هررو نيرراار املسررلهي ع،ررد مالقررا م ملررا أزرره مررن املارراين اجلاماررة ل كرررام، إذ هررو فعررام  

 لسالمة من كر ما يكدر، أهو أ لغ من أانزال   ينه فعام  وزا  وقد ال عكون صزبرة، والسرالم لهرظ اوزرا  والصرفام 
 ارضة أزهاس من ايكدار الا

 وإضاأة التحزة إ( ضهري بهمت ما،اها التحزة ال  عصدر م،هم، أ  من  اضهم لباضس  
 وواه ذكر  زتهم يف هزخ اةية امنيار  إ( أهنم يف أنس وانبور، وذلك من أعرم لزاي ال،فسس  
ت التفسررريية املفسررر   رره ب  ررر وقلررة بو  ررر فعررواهمت  رزررة اجلهررر اوالزررةس وااررر  ررد   مررن فعررائهم كهررا اقتضررته بأن 

 فعواهمت ين يف فعواهم ماىن الرو  إذ اار   ر أقوا س 
وماىن ب  ر فعواهمت أهنم كتهون  ره فعرامهم أهرم يكرررون بسربحانك اللهرمت أردذا أرافوا االنتررا  إ( انالرة أ ررى مرن   

 أانوا  ال،ازم هنوا فعامهم ةهلة باوهد ا را الاامليتس 
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م وعرعزبه مشار أبهنم يدعون جمتهاي، ولزلك قرن ذكر فعرائهم  رزكر  زرتهم، ألالهرم إذا عرراموا ا تردروا إ( وسزا  الكال 
الدعام  لتسبز  أدذا اقرتا  اضهم من  اض سلم  اضهم على  اضس ق إذا راموا االأرتا   تهوا فعامهم  وهرد، أرلن 

 فس الكلهة باوهد ا را الاامليتس عفسريية ة ر فعواهم، وههل مقذنة أبن   ر الدعام هو ن
وقد ف  على أضر هراعي الكلهتري قرو  ال،ريب صرلى   علزره وسرلم كلهتران انبزبتران إ( الر ران  فزفتران علرى اللسران  

 ثرزلتان يف املزبان: سبحان   وحبهدخ، سبحان   الارزمس 
 أالهم أ،زر الزين ال يراون لرامب يف صغزاهنم ياههونت  بولو يا ر   لل،ا  الشر استا اهلم   ري لرضهل إلزهم  
 

 1989صفحة : 
 
جمهلم انرف الا ق يف صدر هزخ اةية يرتضهل يف علم البالغة  صوصزة لا فها على ما قبلها ومبيد اعصاهلا مبا قبلها   

كتصررأاي ال،را  مرن االنردأاع أتاي إيضاح م،اسبة موقاهاس والراهر أن املشركي كانوا من غرورهم حيسبون عصررأاي    
إ( االنترام ع،د الغضا اندأاعا سرياا، وحيسبون الرسر مباروثي م هرار ا روار  ونكايرة املاارضري هلرم، ويسروون  زر،هم 
و ي املشاوذين واملتحدين  لب ولة والا ائا، أكانوا ملا كز وا ال،يب صلى   علزه وسلم وركبروا رؤوسرهم وا عصربهم أبثرر 

صائا من عزاا نيرامر أو مرواتن عرام ازفافوا غررورا  براصلهم وإانالرة لكرون الرسرو  صرلى   علزره وسرلم مرسرال ذلك م
مرن قبرر   عارا(س وقرد فلر    ي كترري  مرن الررر ن علرى هرزا كرولره بوإذ قرالوا اللهرم إن كران هرزا هرو اور  مرن ع،رردل 

يسرتا لونك  لارزاات وقولره  بأردن للرزين  لهروا ذنرو  مترر  ألم ر علز،ا ان ار  من السهام أو ائت،را  ارزاا ألرزم وقولره
 ذنوا أصحاقم أال يستا لونت وقد  ز،ا ذلك يف سور  ايناام ويف سور  اينفا س 

وكان املقم،ون رمبا مت،وا نبو  الازاا  ملشركي واستب لوا جمهلم ال،صر لل،يب علزه الصرال  والسرالم وأصرحا ه كهرا ارام يف  
سلهي قالوا: إال عست،صررس ورمبرا ع را  اضرهم مرن أن يررز    املشرركي وهرم يكفررون  رهس ألهرا ارامي اوديث: أن امل

  ي هزخ السور   روارع التهديد للهشركي أعرب  مبا يبير نيبها م وي هرتن نفرو  املرقم،ي مبرا لهاره قولره بولرو يا رر 
   لل،ا  الشر استا اهلم   ري لرضهل إلزهم أالهمتس 

هررو إقررا  ي،بررن أبن   ااررر نرررام هررزا الارراا علررى الرأرر   ملخلوقرراي واسررتبرام اينررواع إ(  اررا  أرافهررا، وااررر هلررزا و  
البرام وسائر اممداف  ل،ام ال  قا فوام اوزا ، أا رياي املفاضة علرى املخلوقراي يف هرزا الاراا كترري ، والشررور الاارضرة 

اولرة يف نررام الكرون وعصررأاي أهلره، وم،هرا مرا أيه علرى  رالف الاراف  ع،رد  رر بفر  ومارهها مسبا عن أسباا جم
  االه ال  قدرها   عاا(  روله بلكر أمة أار وقوله لكر أار كتااتس 

أهزخ اجلهلة ما وأة على قلة بإن الرزين ال يرارون لررامبت اةيرة، أحزرث ذكرر عرزاقم الرز  هرم أيلرون إلزره بسرا أن  
با ه ري الازاا ع،هم يف الدنزا لتكشق نيبهة غرورهم ولرزالم الرزين  م،روا انكهرة مرن انكرم عصررف   يف يبي هلم س

هزا الكونس والرري،ة على اعصا  هزخ اجلهلة ةهلة بإن الزين ال يراون لرامبت قوله يف   ر هزخ بأ،زر الزين ال يرارون 
 لرامب يف صغزاهنم ياههونتس 
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  االه   مستاهرا على عبافخ غري م،ر ظ ع،هم ينه أقام علزه نررام الاراا إذ أراف ثبراي  ،ائره، أبز،  هزخ اةية أن الرأ 
وأنه ا يردر عواز  الشر يف هزا الااا   ري ل فا م،ه ورأرا، أاا ل زق  ابافخ، ويف ذلك م،ة عرزهة علرزهم، وأن الرزين 

 ز  وضظ علزه الاااس يستحرون الشر لو ع ر هلم ما استحروخ لب ر ال،رام ال
وال،ا : اسم عام جلهزظ ال،ا ، ولكن ملا كان الكالم على إ  را  نيربهة املشرركي وكرانوا املسرتحري للشرر كرانوا أو  مرن  

 يتبافر من عهوم ال،ا ، كها زافخ عصرحيا قوله بأ،زر الزين ال يراون لرامب يف صغزاهنم ياههونتس 
 ديظ، أزكر يف اانا الشر بيا رت الدا  على أصر ا،س التا زر ولو أبقر ما  وقد اام نرم اةية على إلاز  كم  

يتحر  أزه ما،اخ، وعرب عن عا زر   ا ري هلم  لفظ باستا اهلمت الدا  على املبالغة يف التا زرر مبرا عفزردخ ز ف  السري 
اسررت لا واسررترام واسررتبان واسررت اا والتررام لغررري ال لررا إذ ال يرهررر ال لررا ه،ررا، وهررو حنررو قرروهلم: اسررتل ر واسررتردم و 

واستهتظ واستكرب واستخفى وقوله عاا( بواستغشوا ثزاقمتس وما،اخ: عا لهم ا ري، كها  لره علزره يف الكشراف ل نيرار  
 إ( أن عا زر ا ري من لدنهس 

،  ر هو مبارىن التا رر ألزس االستا ا  ه،ا مباىن صلا التا زر ين املشركي ا يسللوا عا زر ا ري وال سللوخ أحصر 
الكتري، كها يف قرو  سرلهى  رن ر زارة: وإذا الارزارى  لرد ان عر،ار  واسرتا ل  نصرا الرردور أهلر   أ  عا لر   ، 
وهرررو يف هرررزا االسرررتاها  متلررره يف االسرررتاها  اة رررر يتاررردى إ( مفارررو ، كهرررا يف البزررر  وكهرررا يف اورررديث بأاسرررتا ر 

 املويتس 
 اولزة امل لرة املفزد  للتشبزه، والاامر أزه  يا ر  ،  وانتصا باستا اهلمت على املف 
 

 1990صفحة : 
 
واملاررىن: ولررو يا ررر   لل،ررا  الشررر كهررا لاررر هلررم ا ررري كتررريا، أرولرره باسررتا اهلمت مصرردر مضرراف إ( مفاولرره ال إ(   

 أاعله، وأاعر االستا ا  هو   عاا( كها ف  علزه قوله بولو يا ر  تس 
يف قولرره ب  ررريت لتلكزررد اللصررو ، كررال  يف قولرره عاررا( بوامسررحوا  رؤوسرركمتس وأصررله: اسررتا اهلم ا ررري، أرردل  والبررام  

املبالغة  لسي والتام وهكزد اللصو  علرى االمت،ران أبن ا رري هلرم كترري ومكريس وقرد كترر اقررتان مفارو  أارر االسرتا ا  
 س وسز هلم يف ال،حرس قزخ البام وا ي،بهوا علزه يف مواقاه املتادف 

وقد اار اواا بلوت قوله بلرضى إلزهم أالهمت، ونيلن اواا بلوت أن يكرون يف انزرب االمت،راع، أ  وذلرك ممت،رظ ين  
   قدر ةاا  انرراضهم مزراات ماز،ا بما عسب  من أمة أالها وما يستل رونتس 

 والرضام: الترديرس  
ىن: لرضهل إلزهم انلو  أالهمس وملا ضهن بقضهلت ماىن  لغ ووصر عد  ابإ(تس وايار: املد  املاز،ة لبرام قومس واملا 

أهزا واه عفسري اةية وسر نرهها وال يلتف  إ( غريخ يف أهههاس وهزا املاىن متر ماىن بقر لو أن ع،د  ما عستا لون 
  ه لرضهل ايمر  ز  و ز،كمت يف سور  ايناامس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اخل مفرعة على قلة بولو يا ر   لل،ا ت إ(   رهاس  وقلة بأ،زر الزين ال يراون لرامبت 
وقرأ اجلههور بلرضهلت  لب،ام لل،ائا ورأظ بأالهمت على أنه بئا الفاعرس وقرأخ ا ن عامر وياروا  فت  الراف والضاف  

 اخلس ونصا بأالهمت على أن يف بقضىت ضهريا عائدا إ( اسم اجلاللة يف قوله بولو لار   لل،ا  الشرت 
وقلة بأ،زر الزين ال يراون لرامبت مفرعة على قلة بلوت واواقا املفزد  انتفام أن يا ر   لل،ا  الشر  نتفام الزمره  

وهرو  لرروغ أالهرم إلررزهم، أ  أردذا انتفررى التا زرر أرر،حن نرزر الررزين ال يرارون لرررامب ياههرون، أ  نرررتكهم يف مرد  ه ررري 
 م، أ  أرط عكربهم وعاا ههمس الازاا ع،هم متلبسي   غزاهن

 والاهة: عدم البصرس  
وإمنررا ا ي،صررا الفاررر  اررد الفررام ين ال،صررا يكررون يف اررواا ال،فررهل احملررض، وأمررا ال،فررهل املسررتفاف مررن بلرروت أحاصررر  

  لتضهن، والن نيلن اواا ال،فهل أن يكون مسببا على امل،فهل ال على ال،فهل، والتفريظ ه،ا على مسرتفاف مرن ال،فرهلس وأمرا
امل،فهل أهو عا زر الشر أهو ال يسبا أن يرتل الكاأرين ياههون، و زلك عارف أن قوله بأ،زرت لزس ما وأا على كالم 

 مردر وإمنا التردير عردير ماىن ال عردير إعراا، أ  أ،رتل امل،كرين للباث يف ضالهلم استدرااا هلمس 
  صغزاهنم ياههونت يف سور  البرر س وال غزان: الكفرس وقوله بيف صغزاهنم ياههونت عردم نرريخ يف قوله بويدهم يف 
وامعزان  ملوصولزة يف عاريق الكاأرين للداللة على أن ال غزان أنيدخ إنكرارهم البارث، وينره صرار كالاالمرة علرزهم كهرا  

 عردم  نفاس 
يدع،ا إ( ضرر مسره كرزلك زيرن  بوإذا مس امنسان الضر فعاب جل،به أو قاعدا أو قائها ألها كشف،ا ع،ه ضرخ مر كلن ا 

للهسررأي مرا كررانوا ياهلرونت  ع ررق علرى قلررة بولرو يا ررر   لل،را  الشرررت اةيرة، ين الغرررض ايهرم مررن كلتزههرا هررو 
االعتبررار  ررزمزم أانرروا  املشررركي عفرزاررا ورراهلم و ررزيرا مررن الوقرروع يف أمتاهلررا  رري،ررة ع،هزررة هررزخ اةيررة ةهلررة بكررزلك زيررن 

انوا ياهلرونتس ألهرا  ري يف اةيرة السرا رة واره ه رري عرزاا االستتصرا  عر،هم وإرارام اربائهم إ( اة رر  للهسرأي ما كر
  ي يف هزخ اةية اناهلم ع،دما يسهم نيهلم من الضر وع،دما يكشق الضر ع،همس 

ور ال،ا  انز،تز كاأرون، أامنسان مراف  ه اجل،س، والتاريق  لالم يفزد االستغرا  الاريف، أ  امنسان الكاأر، ين قه 
إذ كان املسلهون قبر اهل ر  ال يادون  ضاة وسباي راال مظ نسائهم وأ ،ائهم الزين هرم عبرظ هلرمس وقرزا االعتبرار يكرون 
امل،رور إلزهم يف هزا اوكم هم الكاأرون، كها يف قوله عاا( بويرو  امنسان أئرزا مرا مر  لسروف أ ررج انزرات وقولره ب  

ا غرررل  ر ررك الكرررمي الررز   لرررك أسرروالتس وأي ررز املسررلهون مررن هررزا اوكررم مررا ي،اسررا مررردار مررا يف أيهررا امنسرران مرر
  انافهم من  را  هزخ اوا  اجلاهلزة أزفز  كر من غفلتهس 

   
 

 1991صفحة : 
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سران إيرام وعد  عن امعزان  لضهري الرااظ إ( بال،را ت مرن قولره بولرو يا رر   لل،را  الشررت ين يف ذكرر لفرظ امن  
إ( التررزكري  ،اهررة   علررزهم إذ االهرررم، مررن أنيرررف اينرررواع املوارروف  علررى ايرضس ومررن املفسررررين مررن ااررر الرررالم يف 

 امنسان للاهد واار املراف  ه أ  انزيفة  ن املغري  املخبومهل، وامسه مهشم، وكان مشركا، وكان أصا ه مرضس 
 يف سور  ايناامس والضر عردم يف قوله بوإن يسسك    ضرت  
 والدعام: ه،ا ال لا والسقا   تضرعس  
والالم يف قوله بجل،بهت مبارىن  علرى  كرولره عارا( بكررون ل،ذقران وقولره وعلره لل بريتس أال عررى أنره ارام يف موضرظ الرالم  

اما وقاوفا وعلى ا،وقمتس انرف بعلىت يف قوله عاا( بأاذكروا   قزاما وقاوفا وعلى ا،و كم وقوله الزين يزكرون   قز
 وحنوخ قو  اا ر  ن ا  التغليب:          

ع،اوله  لرم  ق انتىن  ه                      أخر صرياا للزدين وللفم أ  على الزدين وعلى الفم، وهو متولد من مارىن   
 ا استاالؤخ علزهس اال تصا  الز  هو أعم مااين الالم، ين اال تصا   لشهلم يرظ  كزفزاي كتري  م،ه

وإمنررا سررلك ه،ررا انرررف اال تصررا  ل نيررار  إ( أن اجل،ررا رررتو  لرردعام ع،ررد الضررر ومتصررر  رره أبررايو( غررريخس وهررزا  
 االستاها  م،رور إلزه يف  ز  اا ر واةيتي اي ريي كها يرهر  لتلمر، أهزا واه الفر   ي االستاهاليس 

ع ق بأو قاعدا أو قائهات  ل،صاس وإمنا اار اجل،ا جمرورا  لالم وا ي،صا وموضظ اارور يف موضظ اوا ، ولزلك  
أزرا  متال مض  اا أو قاعدا أو قائها لتهتزر التهكن من انالة الراانة  زكر ني  من اسدخ ين ذلرك أ هرر يف متك،ره،  

زهرا  ري ذكرر ايعضرام وذكرر كها كران ذكرر امع رام يف اةيتري اي رريي و زر  ارا ر أ هرر يف متتزرر اوالرة حبزرث قرظ أ
ايأارا  الدالررة علرى أصررر املارىن للداللررة علررى أنره يرردعو   يف أنردر ايانرروا  مال سررة للردعام، وهررهل انالرة ع لررا الراانررة 
ومالزمرة السركونس ولررزلك ا تردئ  رزكر اجل،ررا، وأمرا ز ف  قولره بأو قاعرردا أو قائهرات ألرصرد عاهررزم ايانروا  وعكهزلهررا، 

 مص،اا لب ف  متتزر ايانوا ، أ  فعاب يف سائر ايانوا  ال يلهزه عن فعائ،ا نيهلمس ين املرام مرام ا
 واجل،ا: وااند اجل،واس وعردم يف قوله بأتكوى قا اباههم وا،وقمت يف سور   رام س  
 والراوف: اجللو س  
 والرزام: االنتصااس وعردم يف قوله بوإذا أ لم علزهم قاموات يف سور  البرر س  
ات وه،ررا ارررف الررأزررة وعوقزرر  اواقررا  شرررصها، ولزسرر  لالسررتربا  كهررا هررو غالررا أانواهلررا ين املرصرروف ه،ررا انكايررة بإذ 

انررا  املشرررركي يف فعرررائهم   ع،ررد االضررر رار وإعراضرررهم ع،ررره إ( عبرراف  إهلرررتهم ع،رررد الر رررام،  رري،ررة قولررره بكرررزلك زيرررن 
وإذ عرررب عررن عهلهررم  لفررظ بكررانوات الرردا  علررى أنرره عهلهررم يف  للهسرررأي مررا كررانوا ياهلررونت إذ االهررا انرراال للهسرررأيس

ماضررهل أزمرراهنم، ولررزلك اررهلم يف نيرررصها واواقررا ومررا ع ررق علزههررا أبأاررا  املضررهل ين كررون ذلررك انرراهلم أزهررا مضررى 
أف ر يف عس زله علزهم مما لو أرض ذلك من اناهلم يف املستربر إذ لار أزهم من يتاظ قزخ اةية أزر ظ عن عهله هزا 

 أو يسا  إ( ال،رر يف اورزرةس 
وهلرزا أرررع علزره قلررة بألهرا كشررف،ا ع،ره ضرررخ مرررت ين هرزا التفريررظ هرو املرصرروف مرن الكررالم إذ اوالرة ايو( وهررهل املفرررع  

 علزها انالة  هوف  لوال ما ياربهاس 
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علرى صريررة ااراز املرسرر والكشق: انرزرتره إ هرار نيرهلم علزره سراعر أو غ رامس ونيراع إصالقره علرى م لر  امزالرةس إمرا   
  االقة امصال ، وإما على صريرة االستاار   تشبزه املبا   شهلم ساعر لشهلمس 

واملرور: ه،ا جماز  مباىن استبدا  انالة  غريهاس نيبه االستبدا   النتررا  مرن مكران إ(   رر ين االنتررا  اسرتبدا ، أ   
انالرررة اضررر رارخ واانتزااررره إلز،رررا أصرررار كلنررره ا يررررظ يف ذلرررك انتررررر إ( انرررا  كحرررا  مرررن ا يسرررب  لررره فعررراؤب، أ  نسرررهل 

 االانتزاجس 
وبكلنت رففرة كرلن، وامسهرا ضرهري الشرلن انرزف علرى مرا هرو الغالراس وعرد  الردعام حبررف بإ(ت يف قولره بإ( ضررت  

 فون الالم كها هو الغالا يف حنو قوله:          
ازرة  تشربزه الضرر  لاردو املفراان الرز  يردعو إ( مرن أاارلخ بصررا إ( فعوي ملا ب   مسورا على صريرة االستاار  التب  

 فأاهس 
 واار بإ(ت مباىن الالم  اد عن  الغة هزا ال،رم و لط لالعتباراي البالغزةس  
وقلة بكزلك زين للهسرأي ما كانوا ياهلونت عزيزر يام مرا عرردم وغرريخ، أ  هكرزا التربيي الشرز اين زيرن هلرم مرا كرانوا  
 اهلون من أعهاهلم يف ماضهل أزماهنم يف الدعام وغريخ من ضالال مس ي
   
 

 1992صفحة : 
 
وعردم الرو  يف ماىن وموقظ بكزلكت يف أمتا  هزخ اةية ع،د قوله عاا( بوكزلك اال،اكم أمة وس ات يف سور  البرر    

ي املستفاف ه،ا وهو عبيي إعراضهم عن فعرام   وقوله بكزلك زي،ا لكر أمة عهلهمت يف سور  ايناام، أامنيار  إ( التبي
 يف انالة الر ام، أ  متر هزا التبيي الا زا زين لكر مسرف عهلهس 

وامسراف: امأراط وامكتار يف نيرهلم غرري  هروفس أراملراف  ملسررأي ه،را الكراأرونس وا ترري لفرظ باملسررأيت لداللتره علرى  
 رأي لالستغرا  لزشهر املتحدث ع،هم وغريهمس مبالغتهم يف كفرهم، أالتاريق يف املس

وأس،د أار التبيي إ( ااهو  ين املسلهي يالهون أن املبين للهسرأي  واصرهم الشز انزة، أررد أسر،د أارر التربيي إ(  
هراهلم الزمزهررة الشرز ان غرري مرر ، أو ين مارأرة املربين هلررم غرري مههرة هاه،را وإمنرا املهررم االعتبرار واالعارا   ستحسراهنم أع

 استحساب ني،ز اس 
واملاىن أن نيلن ايعها  الزمزهة الربزحة إذا عكرري من أصحاقا أن عصري هلم فر ة  سن ع،دهم قبائحها أرال يكرافون  

 يشارون  ربحها أكزق يرلاون ع،ها كها قزر:          
لزس  وسن بولرد أهلك،را الرررون مرن قربلكم ملرا  يرضى على املرم يف أ م  ،ته                      ان  يرى انس،ا ما  

 لهوا واام م رسلهم  لبز،اي وما كانوا لزقم،وا كزلك  ب  الروم اارميت عاف ا  اا إ( املشركي عوفا على  دئه يف 
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الغرررور  تررل ري  قولرره بإن ر كررم   إ( قولرره لتالهرروا عرردف السرر،ي واوسرراات مب،اسرربة التهاثررر  زرر،هم و رري ايمررم قرربلهم يف
 الازاا ع،هم ان  انر قم اهلالل أ ل س وهزخ اةية  ديد وموعرة مبا انر أبمتاهلمس 

واجلهلة ما وأة على قلة بولو يا ر   لل،ا  الشرت مبا عضه،ته من امنرزار أبن الشرر قرد ي،رب  قرم ولكرن عرزاا    
إلرزهم  لارزاا أالهرم وقرد كرانوا يارأرون أممرا مر،هم أصراقم غري ما ر، أضرا هلم متال مبا نب   يمم مرن قربلهم أرضرى 

 االستتصا  متر عاف ومثوف وقوم نوحس 
 ولتوكزد التهديد والوعزد أكدي اجلهلة  الم الرسم وقد ال  للتحرز س  
 وامهالل: االستتصا  وامأ،امس  
ونس وعررردم  زانرره ع،ررد قولرره عاررا( بأا يررروا كررم والررررون: قررظ قرررن وأصررله مررد  صويلررة مررن البمرران، واملررراف  رره ه،ررا أهررر الرررر  

 أهلك،ا من قبلهم من قرنت يف سور  ايناامس 
 وقوله بمن قبلكمت انا  من الررونس  
 وبملات اسم زمان مباىن اني على التحرز ، وعضاف إ( اجلهلةس  
لشرررصزة ألنيرربه  الشررروط يهنررا والارررا أكتررروا يف كالمهررم عررردمي بملررات يف صرردر قلتهررا أل رر   ررزلك التررردمي رائحررة ا 

 عضاف إ( قلة أتشبه قلة الشرط، وين عاملها أار مضهل أبزلك اقتض  قلتي ألنيبه  انروف الشرطس 
 واملاىن: أهلك،اهم انز،ها  لهوا، أ  أنيركوا واام م رسلهم  لبز،اي متر هوف وصاحل وا يقم،واس  
 وقلة بواام مت ما وأة على قلة ب لهواتس  
 لبز،اي: قظ  ز،ة، وههل او ة على الصد ، وقد عردم ع،د قوله عاا( بأرد اامكم  ز،ة من ر كمت يف سور  ايناامس وا 
وقلة بوما كانوا لزقم،وات ما وأة علزهاس وجمهوع اجلهر الرتالث هرو مرا وقر   ره امهرالل بومرا كران ر رك مهلرك الرررى  

 ان  يباث يف أمها رسوالتس 
 اهنم  صزغة الم اجلحوف مبالغة يف انتفائه إنيار  إ( الزل  من إياهنمس وعرب عن انتفام إي 
وقلررة بكررزلك  ررب  الررروم اارررميت عررزيزرس والتاريررق يف بالررروم اارررميت لالسررتغرا  ألررزلك عررم الررررون املاضررزة وعررم   

 قصاخ، وهو الشرلس املخاصبي، و زلك كان إنزارا لررير أبن ي،اهلم ما ب  أولتكس واملراف  مارام أ
والررو  يف بكررزلك  رب  الررروم اارررميت كرالرو  يف نرررريخ  نفرراس وكرزلك ذكررر لفرظ بالرررومت أهررو كهرا يف نرررريخ يف هررزخ  

 السور  ويف البرر س 
بق اال،كم  الئق يف ايرض من  ادهم ل،،رر كزق عاهلونت ع رق علرى بأهلك،رات وانررف بقت مرقذن  بارد مرا  ري  

اال،رراكم ختلفرروهنم يف ايرضس وكررون انرررف بقت ه،ررا عاصفررا قلررة علررى قلررة عرتضررهل الرتا ررهل الرررعيب ين  الرربم،ي، أ  ق
 االهم  الئق أهم من إهالل الررون قبلهم ملا أزه من امل،ة علزهم، وينه عوضهم قمس 

 وا الئق: قظ  لزفةس وعردم يف قوله بوهو الز  االكم  الئق ايرضت يف سور  ايناامس  
املراف ابايرضت  الف الارا، أالتاريق أزه للاهد ين املخاصبي  لفوا عافا ومثوفا وصسها واديسا وار ا يف م،ازهلم و  

 على اجلهلةس 
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وال،رر: مستاهر يف الالم احملر ، ين ال،رر أقوى صر  املارأة، أهاىن بل،ررت ل،الم، أ  ل،الم علها متالررا أبعهرالكمس   
 راف  لالم عالره الت، زب س أامل
وبكزررقت اسررم اسررتفهام مالرر  لفاررر الالررم عررن الاهررر، وهررو م،صرروا ابن،ررررت، واملاررىن يف متلرره: لرر،الم اررواا كزررق  

 عاهلون، قا  إ    ن قبزصة:          
 اباهنا  س   وأقبل  وا  ى ك ر  ز،،را                      يعلم من اباهنا من ني اعها أ   يعلم  اواا من  
وإمنا اار استخالأهم يف ايرض علة لالم   أبعهاهلم ك،اية عن  هور أعهاهلم يف الواقظ إن كان  مما يرضهل   أو ممرا  

ال يرضزه أدذا  هري أعهاهلم علهها   علم اينيزام ال،اأاة وإن كان يالم أن ذلك سزرظ علها أزلزرا، كهرا أن  زر  إ   
هرر اجلبرران مررن الشر اعس ولررزس املرصرروف  تالزررر امقردام انصررو  علهرره  جلبران والشرر اع ولك،رره كررىن  رن قصررزبة ما،رراخ لزر

 زلك عن  هور اجلبان والش اعس وقرد عرردم نررري هرزا يف قولره عارا( بولرزالم إلره الرزين  م،روا ويتخرز مر،كم نيرهدامت يف 
 سور     عهرانس 

لررامب ائر   ررر ن هرزا أو  دلره قرر مرا يكرون ي أن أ دلره مرن علررام  بوإذا عتلى علزهم   ع،ا  ز،اي قرا  الرزين ال يرارون 
نفسهل إن أعبرظ إال مرا يروانى إي إين أ راف إن عصرز  ريب عرزاا يروم عررزمت ع رق علرى قلرة بولرو يا رر   لل،را  

و  يت،ررا الشررت اخل ين ذلرك بنيرن عرن قروهلم باللهرم إن كران هرزا هررو اور  مرن ع،ردل أرلم ر علز،را ان رار  مرن السرهام أ
 ازاا ألزمت كها عردم أزلك أسلوا من أسالزا التكزياس ق انكهل يف هزخ اةية أسلوا   ر من أسرالزا عكرزيبهم 
ال،ريب صرلى   علزره وسرلم أن يكررون الررر ن مروانى إلزره مررن   عارا( أهرم يتو رون أن الرررر ن وضراه ال،ريب صرلى   علزرره 

يبهم أن يرولروا لره بائر   ررر ن غرري هرزا أو  دلرهت إصهاعرا لره أبن يقم،روا  ره وسلم من علرام نفسه، ولزلك االوا من عكرز
 مغايرا أو مبدال إذا واأ  هواهمس 

وماررىن بغررري هررزات رالفررهس واملررراف املخالفررة للرررر ن كلرره  معررراض ع،رره وا ترردام كترراا   ررر أبسررالزا أ رررى، كهتررر كتررا  
إذ لزس مرافهم أن أيه  سور أ رى غري ال  نبل  من قبر ين قصو الفر  ومال هم إذ ال حيتهر كالمهم غري ذلك، 

 ذلك اناصر، وال غرض هلم أزه إذا كان ما،اها من نوع ما سبرهاس 
 ووصق اة ي اب ز،ايت لب ف  التا زا من صلبهم عبديلها ال   لا عبديله إذ ال صهظ يف  ري م،هس  
:  رردل  الرردبنري فراهررمس ويكرون يف االوصرراف، كهررا عرررو :  رردل  والتبردير: التغزررريس وقررد يكررون يف الررزواي، كهرا عرررو  

اولرة  امتاس ألها ذكر امعزان  غريخ من قبر عاي أن املراف  لتبدير املارىن اة رر وهرو عبردير الوصرق، أكران املرراف  لغرري 
راف  لتبردير أن ياهررد إ( يف قروهلم بغرري هررزات كالمرا غررري الرز  اررام  ره مررن قبرر ال يكرون أزرره مرا يكرهونرره ويغرزرهمس واملرر
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الرررر ن املوارروف أزغررري اة ي املشررتهلة علررى عبرراراي ذم الشرررل مبدانرره، وعبرراراي ذم أصرر،امهم  لت،ررام علزهررا، وعبررراراي 
 الباث وال،شر  ضدها، وعباراي الوعزد هلم  اباراي  شار س 

 ن علم علرى الكتراا الرز  ارام  ره  هرد صرلى ومسوا ما صلبوا امعزان  ه قر ب ينه عوض عن املسهى  لرر ن، أدن الرر  
   علزه وسلم أ  ائ   غري هزا مما عسهزه قر بس 

 والضهري يف ب دلهت عائد إ( اسم امنيار ، أ  أو  د  هزاس  
 وأقر املراف  لتبدير يف اةية ينه مالوم ع،د السامايس   
السررتهبام، وعلررى االانتهررالي أرررد أمررر   نبزرره صررلى   علزرره ق إن قرروهلم حيتهررر أن يكررون ارردا وحيتهررر أن يريرردوا  رره ا 

وسررلم أبن لزرربهم مبررا يرلررظ نيرربهتهم مررن نفوسررهم إن كررانوا اررافين، أو مررن نفررو  مررن يسررهاوهنم مررن ف ررائهم أزحسرربوا  
 كالمهم ادا أزرتقبوا عبدير الرر نس 

،هم املشرركون أو راارظ إ( بالرزين ال يرارون لررامبت يف وضهري الغزبة يف قوله بوإذا عتلى علزهمت راارظ إ( ال،را  املرراف مر 
 قوله بإن الزين ال يراون لرامبتس 

وعردمي الررف يف قوله بإذا عتلىت على عامله وهوبقا  الزين ال يراون لررامبت لالهتهرام  رزكر ذلرك الوقر  الرز  عتلرى  
 انالمهمس أزه اة ي علزهم أزرولون أزه هزا الرو  عا زبا من كالمهم ووهن أ

   
 

 1994صفحة : 
 
ولكون الاامر يف الرررف أارال ماضرزا علرم أن قروهلم هرزا واقرظ يف الربمن املاضرهل، أكانر  إضراأة الرررف املتالر   ره إ(   

قلرة أالهررا مضررارع وهروبعتلىت فالررة علررى أن ذلررك املضرارع ا يرررف  رره اوررا  أو االسرتربا  إذ ال يتصررور أن يكررون املاضررهل 
و االسرتربا  أتاري أن اارتالا الفارر املضرارع اررف الداللرة علرى التكررر والت ردف، أ  ذلرك قروهلم كلهررا واقارا يف اورا  أ

 عتلى علزهم اة يس 
وما صد  بالزين ال يراون لررامبت هرو مرا صرد  الضرهري يف قولره بعلرزهمت، أكران املررام ل ضرهار، أهرا كران ام هرار  

  انيرتهر  ره املشرركون أصراري هرزخ الصرلة كرالالم علرزهمس كهرا أنيررب إلزره ع،ررد   ملوصرولزة إال ين الرزين ال يرارون لررام
قولرره  نفررا بإن الررزين ال يراررون لرررامب ورضرروا  وزررا  الرردنزات، ولررزس  رري الصررلة و رري ا رررب ه،ررا عالقررة عالزررر أررال يكررون 

 املوصو  ل يام إ( واه  ،ام ا ربس 
معزان  رر ن   ر أو عبدير   ي الررر ن املواروف، ومارىن التبامرهل ك،رائهل، وهرو أنره وملا كان القرتاانهم ماىن صري ، وهو ا 

غري م،ب  من ع،د   وان الز  ارام  ره غرري مرسرر مرن  ، كران اجلرواا عرن قروهلم اروا ي، أانرد ا: مرا لر،ره    رولره 
زهها: ما لر،ه  روله بقر لو نيام   مرا بقر ما يكون ي أن أ دله من علرام نفسهلت وهو اواا عن صري  اقرتاانهم، وبن

 علوعه علزكمت وهو اواا عن الزم كالمهمس 
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وعن جماهد عسهزة أب  ممن قا  هزخ املرالة وهم مخسة: عبد    ن أمزة، والولزد  ن املغري ، ومكرز  ن انفو، وعهرو  
سرلم ائر   رررر ن لرزس أزره عرررل عبراف  ايصرر،ام  رن عبرد    ررن أيب قرزس، والارا  ا ررن عرامر، قرالوا لل،رريب صرلى   علزرره و 

 والالي والابى وم،ا  وهبر، ولزس أزه عزبهاس 
وقد اام اجلواا عن اقرتاانهم كالما ااماا قضام و  املاز البديظ، وعارويال علرى أن السرقا  يبري املرراف مرن اجلرواا،  

هزا اواا كاف، ين التبدير يشهر امعزان  غريخ ألانسوا  مت،اع عبدير الرر ن من اهة الرسو  صلى   علزه وسلمس و 
وعبدير  اض عراكزبهس على أنه إذا كان التبدير الز  هو عغزري كلهاي م،ه وأغراض ممت،اا كان إ  ا  قزاه وامعزان  غريخ 

 أادر  المت،اعس 
  زد س وقد اام اجلواا أب لغ صزغ ال،فهل وهوبما يكون ي أن أ دلهت أ  ما يكون التبدير ملكا  
وبعلرامت صزغة مصدر علرى وزن التفارا س وقزرا  وزن التفارا  الشرائظ هرو أرت  الترام وقرد نيرز عرن ذلرك علررام، وعبزران،  

ومتتا ، مباىن اللرام والبزان واملتو  أ امي  كسر التام ال را ظ هلا، ق أصل  التلرام على اهة التالقهل ق أصل  على اجلهة 
ملا عواه علرام مردينتس أهارىن بمرن علررام نفسرهلت مرن اهرة نفسرهلس وهرزا ااررور يف موضرظ واملكان م لرا كروله عاا( بو 

اوا  املقكد  جلهلة بما يكرون ي أن أ دلرهت وهرهل املسرها  مقكرد  لغريهرا إذ التبردير ال يكرون إال مرن أارر املبرد  ألزسر  
 الز  يرومونه، أاملاىن أنه مبلغ ال متصرفس  علك اوا  للترززد إذ ال لوز أرض أن يبد  من علرام   عاا( التبدير

وقلة بإن أعبظ إال ما يوانى إيت عالزر جلهلة بمرا يكرون ي أن أ دلرهت، أ  مرا أعبرظ إال الروانهل ولرزس ي عصررف  تغزرريس  
 وبمات مصدريةس واعباع الوانهل: عبلزغ اواصر  ه، وهو املوصى  هس 

 ذلك لالعباع الز  هو عدم جتاوز االقتفام يف املشهلس  واالعباع جماز يف عدم التصرف، ةامظ مشاقة 
واقتض  بإنت ال،اأزة وأفا  االستت،ام قصر عال  االعباع على ما أوانى   وهو قصر إضايف، أ  ال أ لغ إال ما أوانهل إي  

   لرف اقرتاانهمس فون أن يكون املتبظ نيزتا ررتعا ان  أعصرف أزه  لتغزري والتبدير، وقري،ة كونه إضاأزا وقوعه اوا
 أهن رام أن حيتذ قزا الرصر على عدم اواز االاتهاف لل،يب صلى   علزه وسلم أرد  رج  لكالم عن مهزاهس   
وقلرررة بإين أ ررراف إن عصرررز  ريبت اخل يف موضرررظ التالزرررر جلهلرررة بإن أعبرررظ إال مرررا يررروانهل إيت ولرررزلك أصرررل  ع،هررراس  

 ذن  لتالزرس واقرتن  حبرف بإنت لالهتهام، وبإنت عق 
 وقوله بإن عصز  ريبت، أ  عصزته  معزان  رر ن   ر وعبديله من علرام نفسهلس  
وف  سزا  الكالم على أن امعزان  رر ن   ر غرري هرزا مبارىن إ  را  هرزا الررر ن وعاويضره  غرريخ، وأن عبديلره مبارىن عغزرري  

 مااين وانرائ  ما انيتهر علزه ممت،ظس 
 صلى   علزه وسلم أن يرو  ه،ا: إال ما نيام  ، أو حنو ذلكس ولزلك ا يلرن الرسو   
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بقررر لررو نيررام   مررا علوعرره علررزكم وال أفراكررم  رره أرررد لبترر  أررزكم عهرررا مررن قبلرره أأررال عارلررونت هررزا اررواا عررن الزم   
فعرى مرن إرسراله وإنربا  الررر ن علزره كهرا اقرتاانهم وك،ايته عن رمزهم الرسو  صلى   علزه وسلم  لكزا عن   أزهرا ا

عردم يف اجلواا قبلهس ولكونه اوا  مسترال عن ماىن قصدوخ من كالمهم اام ايمر  ه مفصوال عن ايو  غري ما وف 
 علزه ع،بزها على استرالله وأنه لزس  تكهلة لل واا ايو س 

كتل  الرر ن من ع،دخ  دلزر التف  يف م اويه أفلة، وقد  ويف هزا اجلواا استدال  على أنه مرسر من   عاا(، وأنه ا 
نرم أزه الدلزر  نتفام نرزض امل لوا على إثباي امل لوا إذ قوله بلو نيام   ما علوعرهت عررديرخ لرو نيرام   أن ال أعلروخ 

ا  ر  االسرتدال  علرى عردم علزكم ما علوعه، أدن أار املشزتة يكتر انزف مفاوله يف قلة الشرط لداللة اجلبام علزره، وإمنر
مشرزتة   نفرهل عالوعره ين ذلرك مردعى الكفررار لربعههم أنره لرزس مرن ع،ررد  ، أكران االسرتدال  إ  راال لردعواهم ا ترردام 
وإثباات لدعواخ ماالس وهزا اجلهظ  ي ايمرين من  ديظ االستدال ، أ  لرو نيرام   أن ال  عرزكم قرزا الررر ن ملرا أرسرل   ره 

 ى اوالة ال  ك،  علزها من أو  عهر س ولبرز  عل
والرردلزر الترراين م ررو  هررو مرتضررى اررواا بلرروت، أررلن اررواا بلرروت يرتضررهل اسررتدراكا م رررفا يف املاررىن أبن يتبرر  نرررزض  

 اجلواا، أرد يستغ  عن ذكرخ وقد يزكر، كرو  أيب  ن سلهى  ن ر زاة:          
ل ررراري ولك،ررره ا ي رررر أتررررديرخ ه،رررا: لرررو نيرررام   مرررا علوعررره لك،ررر  علوعررره  ألرررو صرررار ذو انررراأر قبلهرررا                       

علررزكمس وعالوعرره هررهل فلزررر الرسررالة ين عالوعرره عتضررهن إع ررازخ علهزررا إذ اررام  رره مررن ا يكررن مررن أهررر الالررم واوكهررة، 
نيرلن أانرد مرن ا لر  و الغزا إذ اام كالما أع ب أهر اللغة كلهم مظ عضاأرهم يف  الغرتهم وعفراوي مرراعبهم، ولرزس مرن 

 أن يكون أائرا على قزاهم وال من نيلن كالمه أن ال يست زظ متله أاند م،همس 
ولزلك أرع  على االستدال  قلة بأرد لبت  أرزكم عهررا مرن قبلره أأرال عارلرونت عرزكريا هلرم  رردمي انالره املاروأرة  زر،هم  

ن س،ة، عشاهدون أصوار نشله أال عررون أزهرا انالرة وههل انا  االمزة، أ  قد ك،   ي  هرانزكم مد  صويلة، وههل أر او 
عشرربه انالررة الارهررة والكهررا  املت،رراههل الررز  صررار إلزرره ملررا أوانررى   إلزرره  لرسررالة، وال  الغررة قررو  وانيررتهارا مبراولررة أهررر 

 ماترافا البالغة وا  ا ة والشار عشبه  الغة الرو  الز  ن ر   ره عرن وانرهل الررر ن، إذ لرو كانر  انالتره  ارد الروانهل انراال
وكان   الغة الكالم الز  اام  ه كزلك لكان له مرن املرردماي مرن انري نشرلعه مرا هرو  زترة هلرزخ الغايرة وكران التخلر  
 ررزلك أصرروارا وعرردرااس أررال ارررم ف  عرردم عشررا ه اوررالي علررى أن هررزا اوررا  اي ررري انررا  ر ين  ررض، وان هررزا الكررالم 

 أزهس موانى إلزه من ع،د   لزس له  زاعه عهر 
أها كان هزا الكالم فلزال على املشركي وإ  اال الفعائهم إال ملا    على عالو  الرر ن أكان ذكر الررر ن يف االسرتدال   

هو م،اصه، ق ملا أرع علزه قلة بأرد لبت  أزكم عهرا من قبله أأال عارلونت إذ كران عرزكريا هلرم حبالرة قبرر أن يتلرو علرزهم 
ان لارراف االسررتدال  مصررافر ، أ  اسررتدالال  ارري الرردعوى يهنررم يرر،هض هلررم أن يرولرروا انز،تررز: مررا الرررر ن ولرروال ذال ايمررر 

 أرسلك   إلز،ا وقد نيام أن ال يرسلك إلز،ا ولك،ك عرول  على   ما ا يرلهس 
 أهزا  زان انترام هزا الدلزر من هزخ اةيةس  
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ب  الررر ن وايمزررةس ولكلهرة بعلوعرهت ه،ررا مرن الوقرظ مررا لرزس لغريهررا وقرد    الردلزر قررزا الواره إ( االسرتدال  علررزهم مبا ر 
 يهنا عتضهن اتلزا كالما، ومتلوا، و عتا  زلك املتلواس 

أبايو  عشري إ( ما رب  املرردر  علرى عرالو  الكتراا مرظ  رر  ايمزرة ين أسرلوا الكترا الدي،زرة غرري ايسرلوا الرز    
 عرأه الارا من نيارائهم و  بائهمس 

و لتراين عشرري إ( الررر ن الرز  هررو ما رب  فالرة علرى صرد  اةه  رره ملرا أزره مرن اوررائ  وامرنيرراف الردي  الرز  هرو مررن  
نيلن أنبزام ايف ن وعلهائها، كها قا  عاا( بوما ك،ر  عتلرو مرن قبلره مرن كتراا وال خت ره  زهز،رك إذن الراتا املب لرون 

لم وما لحرد   ع،را إال الرراملونتس سرلوا و لتالرث عشرري إ( أنره كرالم مرن  ر هو   ي  ز،اي يف صدور الزين أوعوا الا
 ع،د   عاا(، أانتره  قزا االستدال  فاللة صد  ال،يب صلى   علزه وسلم يف رسالته عن   عاا(س 

   
 

 1996صفحة : 
 
ن غرري املبلرغس وقرد عرردم  ع،رد قولره عارا( والتالو : قررام  املكتروا أو اسرتاراض احملفرو ، أهرهل مشرار  ني رالغ كرالم مر  

بواعباوا ما عتلو الشزاصي على ملك سلزهانت يف سور  البررر ، وع،رد قولره بوإذا علزر  علرزهم   عره زاف رم إيرابت يف سرور  
 اينفا س 

وفري   هس وقرد ارام  وبأفراكمت عرأكمس وأار الدراية إذا عال   زاي يتادى إلزها  ،فسه اتر  و لبام أيضا، يرا : فريته 
 يف هزخ اةية على االستاها  التاين وهو ايكتر يف انكاية سزبويهس 

قرأ اجلههور بوال أفراكم  هت حبرف ال،فهل ع فا على بما علوعه علزكمت أ  لو نيام   ما أمرين  رتالو  الررر ن علرزكم وال  
 الم ا تدام يف موضظ ال ال،اأزة، أ   دون ألق  ارد الرالم أعلهكم    هس وقرأخ البب  عن ا ن كتري يف إاندى روايتي ع،ه 

أتكون ع فا على اواا بلوت أتكون الالم الما زائد  للتوكزد كشلهنا يف اواا بلوتس واملاىن علزه: لو نيام   ما علوعره 
 علزكم ولو نيام جلالكم عدرون ماانزه أال عكز واس 

 هلة الشرصزة ومالزمتها ل رأزهاس وعفريظ قلة بأرد لبت  أزكمت عفريظ فلزر اجل 
والاهر: اوزا س انيت  من الاهران ين مد  اوزا  ياهر قا اوهل الاراا الردنزو س وي لر  الاهرر علرى املرد  ال ويلرة الر  لرو  

، عاد املرم مردارها لكان قد أ ز انره من البرامس وهزا هو املراف ه،ا  دلزر ع،كري بعهرات ولزس املراف لبت  مرد  عهرر 
ين عهرخ ا ي،ته  ر املراف مد  قدرها قدر عهر متارارف، أ   رردر مرد  عهرر أانرد مرن ال،را س واملارىن لبتر  أرزكم أر اري 

 س،ة قبر نبو  الرر نس 
 وانتصا بعهرات على ال،زا ة عن  رف البمان، ينه أريد  ه مردار من البمانس  
 بقا  كم لبت ت يف سور  البرر س  واللبث: امقامة يف املكان مد س وعردم يف قوله عاا( 
 والررأزة يف قوله بأزكمت على ماىن يف قاعتكم، أ   ز،كمس  
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و  قبر  و   اد  إذا أضزفا للزواي كان املراف  اض أانوا  الزاي مما يد  علزه املرام، أ  من قبر نبولهس وضهري بقبلهت  
 عائد إ( الرر نس 

لشرط وما عفرع علزها عفريظ ل نكار والتا ا علرى هنروض الردلزر علرزهم، إذ قرد وعفريظ قلة بأأال عارلونت على قلة ا 
 هرر مررن انرراهلم مررا لالهررم كهررن ال ياررررس ولررزلك ا تررري لفررظ بعارلررونت ين الارررر هررو أو  فرارراي امفرالس ومفاررو  

ن اجلهرظ  ري ايمزرة وامعزران بعارلونت إما  زوف لداللة الكالم السا   علزهس والتردير أأال عارلون أن متر هزا اوا  م
قزا الكتاا البديظ يف  الغته وماانزه ال يكون إال انا  من أأراض   علزره رسرالته إذ ال يترلعى متلره يف الاراف  يانرد وال 
يتررلعى مرررا يرار ررره إال  ارررد مدارسرررة الالهررام وم الارررة الكترررا السرررالفة وم،رررا ر  الالهررام و ررراور  أهرررر البالغرررة مرررن ا  برررام 

ام زم،ا صويال وعهرا مديدا، أكزق هعى ما هو أعرم من ذلك املاتاف فأاة ملن قضرى عهررخ  زر،هم يف  رالفخ يرقبرون والشار 
أانواله صباح مسام، وما عرف  لردهم مبباولرة الالروم وال كران أرزهم مرن أهرر الكتراا إال مرن عكرق علرى الابراف  وانر رظ 

 عن ماانير  ال،ا س 
الزم أررال يررردر لرره مفاررو ، أ  أأررال عكونررون عرراقلي، أ  أتارأرروا أن متررر هررزا اوررا  ال وإمررا أن ي،ررب  بعارلررونت م،بلررة الرر 

 يكون إال من وانهل  س 
بأهن أ لم ممن اأرتى على   كز  أو كزا   عه إنه ال يفل  اارمونت  ملا قام  او ة علزها مبا ال قبر هلم  لت،صرر  

ذلك مما عرف من أانواهلم من اختاذهم الشرركام لره كهرا أنيرار إلزره قولره بولررد م،ه أعرب   لتفريظ على اأرتائهم الكزا و 
أهلك،ا الررون من قبلكم ملا  لهوات أ  أنيركوا إ( قوله بل،،رر كزق عاهلونت وعكرزيبهم   ي   يف قروهلم بائر   ررر ن 

و زر،هم إذ هرم قرد عرضروا  ،سرربته إ( غرري هرزا أو  دلرهتس ويف ذلرك أيضرا عوازره الكرالم  صرالانزته ين يكرون إنصراأا  ز،ره 
االأرتام على   اني قالوا بائ   رر ن غرري هرزات، وصررانوا  ،فرهل أن يكرون الررر ن مرن ع،رد  ، ألهرا أقرام او رة علرزهم 
أبن ذلرك مررن ع،رد   وأنرره مررا يكرون لرره أن أيه  ره مررن علرررام نفسره أرررع علزره أن املفرررت  علررى   كرز  واملكررز ي   عرره  
كال را أ لرم ال،ررا  ال أانرد أ لررم م،ههرا، وذلررك مرن جمررارا  ا صرم لزاتررر، كزرر إلزرره مرن الكررالم أنره إنصرراف  ز،ههرا أرردذا 

 انصحو املاىن واد انصبا ه على ا صم واندخس 
 والتفريظ صاحل للها،زي، وهو عفريظ على ما عردم قبله مما عضهن أهنم أنيركوا  ا وكز وا  لرر نس  
   
 

 1997صفحة : 
 
 و ر بأوت على الواهي هو الترسزم، وهو إما عرسم أانوا ، وإما عرسم أنواعس   
واالستفهام إنكار س والرلم: ه،را مبارىن االعتردامس وإمنرا كران أانرد ايمررين أنيرد الرلرم ينره اعتردام علرى ا رال   لكرزا  

 علزه و تكزيا   عهس 
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تضهل  رو  عهومره للهرزكورين يف الكرالم املرزير   فرت  التحتزرة  أزرتضرهل وقلة بإنه ال يفل  اارمونت عزيزر، وموقاه ير 
 أن أولتك جمرمون، وأهنم ال يفلحونس 

 والفالح عردم يف قوله عاا( بوأولتك هم املفلحونت يف سور  البرر س  
 اارميس  وهكزد اجلهلة حبرف التلكزد ب ر إ(  و  عهوم اارمي للهخاصبي يهنم ي،كرون أن يكونوا من 
 واأتتاح اجلهلة  ضهري الشلن لرصد االهتهام مبضهوهناس  
بويابدون من فون   ما ال يضرهم وال ي،فاهم ويرولون هقالم نيفااؤب ع،د   قر أع،بتون   مبا ال يالرم يف السرهاواي  

 ز،ايت ع ق الرصرة علرى الرصرةس وال يف ايرض سبح،ه وعاا( عها يشركونت ع ق على قلة بوإذا عتلى علزهم   ع،ا 
أهزخ قصة أ رى من قصو أانوا  كفررهم أن قرالوا بائر   ررر ن غرري هرزات انري عتلرى علرزهم   ي الررر ن، ومرن كفررهم 

 أهنم يابدون ايص،ام ويرولون بهم نيفااؤب ع،د  تس 
وإيهام أن الارزر هلرم يف االسرتسرا  علرى وامل،اسبة  ي الرصتي أن يف كلتزهها كفرا أ هروخ يف صور  السخرية واالستهبام  

الكفررر، ألالهررم  كهررا أو رروا أنرره إن أاتهررم قررر ن غررري املتلرروا علررزهم أو  ررد  مررا يرومررون عبديلرره  م،رروا  كررانوا إذا أنررزرهم ال،رريب 
ىن أررض مرا صلى   علزه وسلم  ازاا   قالوا: عشفظ ل،ا إهلت،ا ع،د  س وقد روى أنه قاله ال،ضر  رن اورارث  علرى مار

ال يررظ واقارا   إذا كران يروم الرزامرة نيرفا  ي الرالي والاربى  س وهررزا كررو  الارا   رن وائرر، وكران مشرركا،  براا  ررن 
ايري، وهو مسلم، وقد عراضاخ أارا له على سزق ص،اه  إذا كان يوم الرزامة الز  كرب  ه صراانبك  يار  ال،ريب صرلى 

 م،ه  س    علزه وسلم  أسزكون ي ما  ألقضزك
 وأزه نب  قوله عاا( بأأرأي  الز  كفر   ع،ا وقا  يوعي ماال وولدات اةية  س   
ولوز أن عكون قلة بويابدونت اخل ع فا على قلة بأهن أ لم ممن اأرتى على   كز ت أدن عباف م ما ال يضرهم وال  

 ي،فاهم من االأرتامس 
يضرهم وال ي،فاهمت ملا عقذن  ه صلة املوصو  مرن الت،بزره علرى أهنرم ر ترون يف عبراف   وإيتار اسم املوصو  يف قوله بما ال 

مررا ال يضررر وال ي،فررظ، وأزرره متهزررد لا ررق بويرولررون هررقالم نيررفااؤب ع،ررد  ت لتحرررري رأيهررم مررن راررام الشررفاعة مررن علررك 
 س ايص،ام، أدهنا ال عردر على ضر وال نفظ يف الدنزا أههل أضاق مردر  يف اة ر 

وا تزرررار صرررزغة املضرررارع يف بيابررردونت وبيرولرررونت الستحضرررار اوالرررة الا زبرررة مرررن اسرررتهرارهم علرررى عباف رررا، أ  عبررردوا  
 ايص،ام ويابدوهنا عا زبا من عصهزههم على ضالهلم ومن قوهلم بهقالم نيفااؤب ع،د  ت أاعرتأوا أبن املتصرف هو  س 

امل لوا مرن املشرركي امقرالع عرن عبراف  ايصر،ام وقرد كران سردنتها كوأرون  وقدم ذكر نفهل الضر على نفهل ال،فظ ين  
عبد ا أبهنا علح  قم و صبزاهنم الضر، كهرا قالر  امررأ  صفزرر  رن عهررو الدوسرهل انري أ ربهرا أنره أسرلم وفعاهرا إ( أن 

وهام املشركي يف ذلرك الصراف  عسلم أرال :  أما ختشى على الصبزة من ذ  الشرى  س ألريد اال تدام  ،فهل الضر مزالة أ
 لكتري م،هم عن نبز عباف  ايص،امس 

وقد أمر   نبزه علزه الصال  والسالم أن يرف علزهم  تهكم قم أبهنم قد أ ربوا   أبن هلم نيفاام هلم ع،دخس وماىن ذلك  
 ره وكران ال يالهره أصرار ذلرك ك،ايرة عرن أن هزا ملا كان نيزتا ا رتعوخ وهو غري واقظ اار ا رتاعره مب،بلرة أهنرم أعلهروا   
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  النه ين ما ا يالم   وقوعه أهو م،تقس ومن هزا قو  من يريد نفهل نيهلم عن نفسه: ما علم   هزا م  ويف ضردخ 
 قوهلم يف هكزد وقوع الشهلم: يالم   كزا، ان  صار ع،د الارا من صزغ الزهيس 

لضهري احملزوف  ارد بيالرمت الاائرد علرى بمرات، إذ الترردير: مبرا ال يالهره، أ   وبيف السهاواي وال يف ايرضت انا  من ا 
كائ،ررا يف السررهاواي وال يف ايرض واملرصرروف مررن ذكر ررا عاهررزم االمك،ررة، كهررا هررو اسررتاها  اجلهررظ  رري املترررا الي متررر 

 املشر  واملغراس 
 وأعزد انرف ال،فهل  اد الااصق لب ف  الت،صزو على ال،فهلس  
 هام يف بأع،بتونت ل نكار والتو زخ وامنبام: امعالمس واالستف 
   
 

 1998صفحة : 
 
وقلة بسبحانه عارا(ت إنشرام ع،بيره، أهرهل م،ر ارة عرن الر  قبلهرا ألرزلك أصرل س وعرردم الكرالم علرى نررريخ ع،رد قولره   

 بو رقوا له  ،ي و ،اي  غري علم سبحانه وعاا( عها يصفونت يف سور  ايناامس 
 يف بقوله عها يشركونت مصدرية، أ  عن إنيراكهم، أ  عاا( عن أن يكون ذلك ب تا لهس  وبمات 
وقرأ  ب  والكسرائهل و لرق بعشرركونت  ملت،را  الفوقزرة علرى أنره مرن قلرة املررو  وقررأخ البراقون  لتحتزرة علرى أهنرا عارزرا  

  للخ اا ةهلة بقرتس وعلى الواهي أههل مستحرة للفصر لكها  االنر اعس
بوما كان ال،ا  إال أمة وااند  أا تلفوا ولوال كلهة سربر  مرن ر رك لرضرهل  زر،هم أزهرا أزره كتلفرونت قلرة مارتضرة  ري  

قلرة بويابردونت وقلرة بويرولرون لروال أنرب  علزره  يرة مرن ر رهتس وم،اسربة االعررتاض قولره بقرر أع،بترون   مبرا ال يالررمت ين 
هلا هو من اال تالف الرز  أاندثره ضرال  البشرر يف الارزرد  السرلزهة الر  أ رر    عباف  ايص،ام وا رتاع صفة الشفاعة

ال،ا  علزها يف أو  ال،شل ، أهرهل ممرا يشرهله الترو زخ الرز  يف قولره بأع،بترون   مبرا ال يالرم يف السرهاواي وال يف ايرضت 
لاهرانزرة واوررائ  التاركزرة  ملكران ايمسرى، وصزغة الرصر للهبالغة يف هكزد ا رب ينه  رب مهرم ع زرا هرو مرن اوكرم ا

إذ الرصررر هكزررد علررى هكزررد  عتبررار انيررتهاله علررى صررزغ  إثبرراي للهتبرر  ونفررهل عهررا عررداخ، أهررو أقرروى مررن هكزررد رف 
 امنكار، ولزلك يقذن  رف إنكار نيديدس 

ملارراذير الباصلررة كررروهلم بهررقالم وانسررن الرصررر ه،ررا وقوعرره عرررا اجلرردا  مررظ الررزين غررريوا الرردين اورر  وروارروا حنلررتهم   
نيفااؤب ع،رد  ت وقروهلم بمرا نباردهم إال لزرر روب إ(   زلفرىت، خرالف  يرة سرور  البررر  بكران ال،را  أمرة واانرد ت أدهنرا 
وقا  يف سزا  ااافلة مظ أهر الكتراا لرولره بسرر  ر  إسررائزر كرم  عز،راهم مرن  يرة  ز،رةت وأهرر الكتراا ال ي،كررون أن 

  كررانوا أمررة واانررد  أآيررة هررزخ السررور  عشررري إ( الوانررد  االعترافيررة ولررزلك عرررب عررن التفررر  ال ررارئ علزهررا  عتبررار ال،ررا
اال تالف املشار  ملزمة واملارا  لتخويق يف قوله بولروال كلهرة سربر ت إ(   ررخ، و يرة سرور  البررر  عشرري إ( الوانرد  

عرب عرن التفرر  الرز  صررأ علزهرا أبن    ارث ال،بزري مبشررين وم،رزرين، ق الشرعزة ال  جتهاها او،زفزة الف رية، ولزلك 
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اام ذكر اال تالف عرضا عرا ذلك  روله بوأنرب  ماهرم الكتراا  ور  لرزحكم  ري ال،را  أزهرا ا تلفروا أزرهت وأريرد  ره 
ن ال،را  أمرة واانرد ت يف سرور  اال تالف  ي أعباع الشرائظ لروله بوما ا تلرق أزره إال الرزين أوعروخت وعرردم الررو  يف بكرا

 البرر  وال،ا : اسم قظ للبشر وعاريفه لالستغرا س وايمة: اجلهاعة الارزهة ال  هلا انا  وااند يف نيهلم ماس 
واملراف ه،ا أمة وااند  يف الدينس والسزا  يد  على أن املراف أهنا وااند  يف الدين او  وهو التوانزد ين او  هو الرز    

بشررر علزرره ينرره بنيررن عررن سررالمة االعتررراف مررن الضررال  والتحريررقس وامنسرران ملررا أنشررن علررى أ ررر  كاملررة يكررن اعفررا  ال
 ازد  عن التكلقس وإمنا يتصور ذلك يف مارأة   عاا( فون ايعهرا ، يهنرا قرد ختتلرق   رتالف اوااراي، أردذا اراز 

هلم، أتاري أن ال،را  يف مارأرة   عارا( كرانوا أمرة أن حيدث يف البشر الضال  وا  رل أرال يكرون الضرال  عامرا علرى عررو 
وااند  متفري على التوانزد ين   ملا أ ر امنسان أ رخ علرى عررر سرلزم مواأر  للواقرظ، ووضرظ يف عرلره الشراور خرال  

 السالمس  وأبنه وااند وضاا ابلزا كها وضظ امهلاماي يف أص،اف اوزوانس وهيد ذلك  لوانهل ييب البشر وهو  فم علزه
ق إن البشرررر أف لررروا علرررى عرررروهلم اال رررتالف البازرررد عرررن اوررر   سررربا اال رررتالف الباصرررر والتخزرررر وايوهرررام  يقزسرررة  

الفاسررد س وهررزا ممررا يررد ر يف ماررىن قولرره بلرررد  لر،ررا امنسرران يف أانسررن عرررومي ق رففبخ أسررفر سرراألي اال الررزين  م،رروا 
هزخ اةية  كون ال،ا  أمة وااند  الواند  يف او ، وأن املرصوف مردح علرك اوالرة وعهلوا الصاوايت، أتاي أن املراف يف 

ين املرصوف مرن هرزخ اةيرة  زران أسراف الشررل وإثبراي   رل م،تحلزره أبن سرلفهم ايو  ا يكرن مرتلهم يف أسراف الاررو ، 
 إ  ا  زعم من يبعم غري ذلكس  وقد كان للهخاصبي عارزم ملا كان علزه أسالأهم، وين صزغة الرصر عقذن أبن املراف

   
 

 1999صفحة : 
 
ووقوعه عرا ذكر من يابدون من فون   أص،اما ال عضرهم وال ع،فاهم يد  على أهنم املرصوف  م  را ، أردهنم كرانوا   

أررا   حيسبون أن ما هم علزه من الضال  هو فين او ، ولزلك صوروا إ راهزم وإمساعزر يسترسهان  يزالم يف الكابرةس
ال،يب صلى   علزه وسلم يوم الفت  كز وا و  إن استرسها قا قط، وقرأ بما كان إ رراهزم يهروف  وال نصررانزا ولكرن كران 

 ان،زفا مسلها وما كان من املشركيت وقزا الواه لار التاريق يف بال،ا ت لالستغرا س 
ملررراف عرزكريهم  اهررد أ رزهم إ ررراهزم علزره السررالم إذ كران هررو ولروز أن يرراف  ل،ررا  الاررا  اصررة  رري،رة ا  رراا ويكرون ا 

وأ ،اؤخ وذريتهم على او،زفزة والتوانزد كهرا قرا  عارا( بوإذ قرا  إ رراهزم ي زره وقومره إنر   ررام ممرا عابردون إال الرز  أ ررين 
 ريق للاهدس أدنه سزهدين واالها كلهة  قزة يف عربه لالهم يرااونت، أ  يف عربه من الارا، أزكون التا

وقلة بولروال كلهرة سربر  مرن ر ركت إ برار أبن اور  واانرد، وأن ذلرك اال رتالف مرزموم، وأنره لروال أن   أراف إمهرا   
البشر إ( يوم اجلبام يراهم واه الفصر يف ا تالأهم  ستتصا  املب ر وإ رام احمل س وهزخ الكلهة أقل  ه،ا وأنيري إلزها 

 وال كلهة سبر  من ر ك إ( أار مسهى لرضهل  ز،همتس يف سور  الشورى  روله بول
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وايار: هو أار  رام االمم، وذلك ع،د انرراض الااا، أالرضام  زر،هم إذن مرق ر إ( يروم اوسرااس وأصررح مرن ذلرك  
 رك يف  زان ماىن بالكلهرةت قولره يف سرور  هروف بولرو نيرام ر رك جلارر ال،را  أمرة واانرد  وال يبالرون رتلفري إال مرن رانرم ر 

 ولزلك  لرهم ومت  كلهة ر ك يم،ن اه،م من اجل،ة وال،ا  أقايت وسزله  زاهناس 
 وعردمي اارور يف قوله بأزها أزه كتلفونت للرعاية على الفاصلةس  
ن بويرولون لوال أنب  علزه  ية من ر ه أرر إمنا الغزا ا أانترروا إين ماكم من امل،تررينت ع ق على قلة بويابردون مر 

 فون   ما ال يضرهم وال ي،فاهمت، أباد أن ذكر اأرتامهم يف اانا امهلزة نفى قتاهنم يف اانا ال،بو س 
والضهري يف بعلزهت عائد لل،يب صلى   علزه وسلم وإن ا لرر لره ذكرر قبرر ذلرك يف اةيرة، أردن مارأرة املرراف مرن الضرهري  

  علزه وسلم  ز،هم يف نوافيهم وم،ااا م يف أ م مرامه  ز،هم  ارد الباترة  مغ،زة عن ذكر املاافس وقد كان ذكر ال،يب صلى
هو نيغلهم الشاغر هلم، قرد أاررى يف كالمهرم ضرهري الغزبرة  ردون سرب  ماراف، علرم املتخراصبون أنره املرصروفس ونررري هرزا  

 كتري يف الرر نس 
التحضرزض أن يوااره  ره احملضرض ين التحضرزض وبلوالت يف قوله بلوال أنب  علزه  ية مرن ر رهت انررف  ضرزض، ونيرلن  

من ال لا ونيلن ال لا أن يوااه  ه امل لوا، ولزلك كان عال  أار امنبا   ضهري الغائرا يف هرزخ اةيرة مرقوال أبانرد 
واهي:  إما أن يكون التفراات، وأصرر الكرالم: لروال أنرب  علزرك وهرو مرن انكايرة الررو   ملارىن كرولره عارا( بقرر لابراف  

  م،وا يرزهوا الصال ت أ  قر هلم أقزهوا، ونكتة ذلك نكتة االلتفاي لت ديد نشاط السامظس  الزين
وإما أن يكون هزا الرو  صدر م،هم أزها  ز،هم لزبي  اضهم لباض نيبهة على انتفام رسالة  هد صلى   علزره وسرلم  

 أو صدر م،هم للهسلهي صهاا يف أن يرفوهم إ( الكفرس 
   
 

 2000صفحة : 
 
واةيرة: عالمرة الصرد س وأرافوا  ارقرا للاراف  علرى انسرا اقررتاانهم مترر قروهلم بأو عرقرى يف السرهامت وقروهلم بلرروال أوه   

متر ما أوه موسىت وهزا من اهلهم حبرائ  اينيرزام و كرزههم ا زرا  والروهم يف انررائ  اينيرزام، أهرم يفرضرون أن   
زه وسلم وأنه يستفبخ عكزيبهم إ خ أزغضا ويسرع يف جمارا  ع،افهم لزكفوا انريو على إ هار صد  رسوله صلى   عل

ع،ه، أدن ا يفار أرد أأحهوخ وأع بوخ وهو الرافر، أتو وا أن مدعهل الرسرالة ع،ره غرري صراف  يف فعرواخ ومرا فروا أن   
قردرخ، واارر ايمرور  لغرة مواقزتهرا  قدر نرام ايمور عرديرا، ووضظ اورائ  وأسباقا، وأارى اووافث علرى ال،ررام الرز 

الرر  انرردف هلررا، وال يضرررخ أن يكررزا املكررز ون أو ياانررد اجلرراهلون وقررد وضررظ هلررم مررا يلزرر  قررم مررن البوااررر يف اة ررر  ال 
 الة، ويف الدنزا اتراي، كر ذلك لر  على نرم اقتضتها اوكهة ال حيهله علرى عبرديلها سرقا  سرائر وال عسرفزه سرفزهس 

م الالررزمس أهرم االرروا اسرتهرار الرسرو  صررلى   علزره وسررلم علرى فعرو م  يفلررة الر  أمرررخ   أن يردعوهم قررا وهرو اوكرز
وعردم عبديلره ذلرك   ي أ ررى علرى انسرا رغبرتهم االروا كرر ذلرك فلرزال علرى أنره غرري مقيرد مرن   أاسرتدلوا  رزلك 
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يواا له الربو  ع،د املرسر إلزهمس وما فرى املساكي أن   إمنا  على انتفام أن يكون   أرسله، ينه لو أرسله ييدخ مبا
أرسر الرسو  صلى   علزره وسرلم ر رة قرم وصلبرا لصرالانهم، وأنره ال يضررخ عردم قبروهلم ر تره وهدايترهس ولرزلك أعرى يف 

وسلم يف قوله بمن ر هت انكاية كالمهم الادو  عن اسم اجلاللة إ( لفظ الرا املضاف إ( ضهري الرسو  صلى   علزه 
إيررام إ( الر و زررة ا اصررة  لتالرر   لرسررو  صررلى   علزرره وسررلم وهررهل ر و زررة املصرر فهل   صررزغة اسررم الفاعررر  للهصرر فى  
 صزغة املفاو   من  ي  رزة ا ل  املرتضزة الغضا لغضبه لتو هم أن غضا   متر غضا ا الئ  يسرتدعهل امسرراع 

 ا أسرار اوكهة امهلزة واوكم امهلهل والالم ايعلىس إ( االنترام وما علهو 
وقررد أمررر   رسرروله أبن لزررا عررن اقرررتاانهم مبررا هررو اورزرررة املرنيررد  وإن كانرر  أعلررى مررن مررداركهم ارروا  أزرره عاررريض  

كالمهرررم    لتهديررد هلررم وهرررو قولرره بأرررر إمنرررا الغزررا ات، أ رررام  فررام التفريررظ ه،رررا فون  اررض نرررائرخ ل نيرررار  إ( عارزررا
  جلواا نيلن املتهكن من اناله املتتب  يف أمرخس 

والغزا: ما غاا عن انوا  ال،ا  من اينيزام، واملراف  ه ه،ا ما يتكون مرن رلوقراي غرري ماتراف  يف الاراا الردنزو  مرن  
 املا بايس وعفسري هزا قوله بقر إمنا اة ي ع،د  تس 

ر علزها إال  س واام الكالم  صزغة الرصر للرف علزهم يف اعترافهم أن يف مك،ة والالم للهلك، أ  ايمور املغزبة ال يرد 
الرسررو  اورر  أن أيه مبررا يسررلله قومرره مررن ا رروار ، أ الرروا عرردم وقرروع مررررتانهم عالمررة علررى أنرره لررزس  رسررو  مررن  ، 

خ لزالهروا أهنرم يرمرون  سرقاهلم إ( ألزلك رف علزهم  صزغة الرصر الدالة على أن الرسو  لزس له عصرف يف إيرراع مرا سرللو 
 اجلرام  على   عاا(  مأحامس 

وقلة بأانترروا إين ماكم من امل،تررينت عفريظ على قلة بإمنا الغزا ات أ  لزس فأيب وفأ كم إال انترار ما أيه  ره    
 إن نيام، كرو  نوح لرومه بإمنا أيعزكم  ه   إن نيام وما أنتم مبا بينتس 

وهزا عاريض  لتهديد هلم أن ما أيه  ه   ال يرتقبون م،ه إال نيرا هلم، كروله عاا( بوقالوا لوال أنب  علزه ملك ولو أنبل،ا  
 ملكا لرضهل ايمر ق ال ي،ررونتس 

 واملازة يف قوله بماكمت جمازية مستاهلة يف االنيرتال يف م ل  االنترارس  
رام مستهم إذا هلم مكر يف   ع،را قرر   أسررع مكررا إن رسرل،ا يكتبرون مرا متكررونت  ملرا بوإذا أذق،ا ال،ا  ر ة من  اد ض 

انكرى مترررف املشررركي  ري ه،ررا أهنررم يف ذلررك الهرون  ب رررهم وازفهررائهم  ل،اهرة والدعررة ألنسرراهم مررا هرم أزرره مررن ال،اهررة أن 
ا قرررا  عارررا( بوذرين واملكرررز ي أوي ال،اهرررة يتوقاررروا انررردوث ضررردخ أتف،،ررروا يف التكرررزيا  وعزرررد   أأررراني االسرررتهبام، كهررر

 ومهلهم قلزالتس 
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