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سورة النساء

قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينككة. وكككذا  
روى ابن مردويه, عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثككابت, وَروى مككن
طريق عبد الله بن لهيعة, عن أخيه عيسككى, عككن عكرمككة عككن ابككن
عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «ل حبس» وقال الحاكم في مسككتدركه: حككدثنا أبككو العبككاس
محمد بن يعقوب, حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمككد بككن شككاكر,
حدثنا محمد بن بشر العبدي, حدثنا مسعر بككن كككدام عككن معككن بككن
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسككعود عككن أبيككه, عككن عبككد اللككه بككن
مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيككات مككا
يسرني أن لي بها الككدنيا ومككا فيهككا {إن اللككه ل يظلككم مثقككال ذرة}
الَية, و {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الَية, و {إن اللككه ل يغفككر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} و{لككو أنهككم إذ ظلمككوا
ًا أو يظلككم نفسككه ثككم أنفسككهم جككاؤوك} الَيككة, {ومككن يعمككل سككوء
ًا} ثم قال: هككذا إسككناد صككحيح إن ًا رحيم يستغفر الله يجد الله غفور
كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقككد اختلككف فككي ذلككك, وقككال عبككد
الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسككعود قككال: خمككس آيككات
ًا {إن تجتنبككوا كبككائر مككا من النساء لهن أحب إلي مككن الككدنيا جميعكك
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} وقوله: {وإن تك حسنة يضاعفها}
وقوله: {إن اللككه ل يغفككر أن يشككرك بكه ويغفككر مككا دون ذلككك لمككن
ًا أو يظلم نفسككه ثككم يسككتغفر اللككه يشاء} وقوله: {ومن يعمل سوء
ًا}, وقوله: {والككذين آمنككوا بككالله ورسككله ولككم ًا رحيم يجد الله غفور
ًا يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور
ًا} رواه ابن جرير. ثم َروى من طريق صالح المري عن قتككادة رحيم
عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النسككاء هككي خيككر
لهذه المة مما طلعت عليه الشككمس وغربككت, أولهككن {يريككد اللككه
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليككم
حكيم} والثانية {والله يريكد أن يتكوب عليككم ويريكد الكذين يتبعكون
ًا} والثالثككة {يريككد اللككه أن يخفككف الشككهوات أن تميلككوا ميلً عظيمكك
ًا} ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ك يعني عنكم وخلق النسان ضعيف
في الخمسة الباقية ك وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان
بن عيينة, عن عبيد الله بن أبي يزيد, عن ابن أبككي مليكككة: سككمعت
ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا
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صككغير. ثككم قككال: هككذا حككديث صككحيح علككى شككرط الشككيخين, ولككم
يخرجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه.

ِم  ـكككككككككككِن الّرِحيككككككككككك ِه الّرْحم ّلككككككككككك ِم ال  ِبْسككككككككككك

َهككا ْن َق ِم َل َوَخ ٍة  َد َواِح ْفٍس  ّن ُكْم ّمن  َق َل ِذي َخ ّل ُكُم ا ّب ْا َر ُقو ّت ّناُس ا َها ال ّي أ
َ  **

ِه ِبكك ُلوَن  َء َتَسككآَ ِذي  ّلكك ّلَه ا ْا ال ّتُقو َوا ًء  ِنَسآَ َو ًا  ِثير َك ِرَجالً  ُهَما  ْن َبّث ِم َو َها  ْوَج َز
ًا ُككككككككككْم َرِقيبككككككككك ْي َل َع َككككككككككاَن  ّلكككككككككَه  ِإّن ال  َوالْرَحكككككككككاَم 

ًا خلقه بتقواه, وهي عبادته وحده ل شريك لككه,    يقول تعالى آمر
ًا لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحككدة, وهككي آدم ومنبه
عليه السلم {وخلق منها زوجها} وهي حواء عليهككا السككلم خلقككت
من ضلعه اليسر, من خلفه وهككو نككائم, فاسككتيقظ فرآهككا فككأعجبته,

وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككي, حككدثنا, فأنس إليها وأنست إليه
محمد بن مقاتل, حككدثنا وكيككع عككن أبككي هلل عككن قتككادة, عككن ابككن
عباس, قال: خلقت المرأة مككن الرجككل فجعككل نهمتهككا فككي الرجككل
وخلككق الرجككل مككن الرض فجعككل نهمتككه فككي الرض, فاحبسككوا
نساءكم. وفي الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقككت مككن ضككلع, وإن
أعككوج شككيء فككي الضككلع أعله, فككإن ذهبككت تقيمككه كسككرته, وإن
ً استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج». وقوله: {وبث منهما رجال
ًا ونسككاء, ًا ونساء} أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالً كككثير كثير
ونشرهم في أقطار العالم على اختلف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم
ولغاتهم, ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعككالى: {واتقككوا
الله الذي تساءلون به والرحام} أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قككال
إبراهيم ومجاهد والحسن {الذي تساءلون به} أي كما يقال: أسألك
بالله وبالرحم, وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقككدون وتعاهككدون
به, واتقككوا الرحككام أن تقطعوهككا ولكككن بروهككا وصككلوها, قككاله ابككن
عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرأ
بعضهم: والرحام بالخفض على العطككف علككى الضككمير فككي بككه أي
تساءلون بالله وبالرحام, كما قال مجاهد وغيره. وقككوله: {إن اللككه
ًا} أي هكو مراقكب لجميكع أحكولكم وأعمكالكم, كمكا كان عليكم رقيب
قال: {والله على كل شيء شهيد}. وفي الحككديث الصككحيح «اعبككد

3



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الله كأنك تراه, فإن لم تكن تكراه, فككإنه يكراك» وهككذا إرشككاد وأمكر
بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم
واحدة ليعطف بعضهم علككى بعكض, ويحننهكم علكى ضكعفائهم. وقككد
ثبت في صحيح مسلم مككن حككديث جريككر بككن عبككد اللككه البجلككي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليككه أولئككك النفككر مككن
ّنمار ك أي مكن عريهكم وفقرهكم كك قكام فخطكب مضر وهم مجتابو ال
الناس بعد صلة الظهر فقال في خطبته: {يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحككدة}, حككتى ختككم الَيكة. وقكال: {يككا أيهككا
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد}, ثم حضهم على
الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره, من درهمه, من صاع بككره,
من صاع تمره» وذكر تمام الحديث, وهكذا رواه أحمد وأهل السنن
عن ابن مسعود في خطبة الحاجة, وفيها ثككم يقككرأ ثلثا آيككات هككذه
منهككككككا {يككككككا أيهككككككا النككككككاس اتقككككككوا ربكككككككم} الَيككككككة.

ْا َو ُل ُك ْأ َتكك َولَ  ّيِب  ّط ِبككال ِبيككَث  ْلَخ ْا ا ُلو ّد َبكك َت َت َولَ  ُهْم  َل َوا َأْمكك َتككاَمَى  َي ْل ْا ا ُتككو َوآ  **
ْا ُطو ُتْقِسكك َألّ  ُتككْم  ْف ِإْن ِخ َو ًا *   ِبير َك ًا  َكاَن ُحوب ّنُه  ِإ ُكْم  ِل َوا َأْم َلَى  ِإ ُهْم  َل َوا َأْم

َع َبككا َوُر ُثلثََا  َو َنككَى  ْث ِء َم ّنَسككآَ ُكككْم ّمككَن ال َل َطاَب  ْا َما  ِكُحو َفان َتاَمَى  َي ْل ِفي ا
ّ َأل َنككَى  ْد َأ ِلككَك  َذ ُكْم  ُن ْيَمككا َأ َكككْت  َل ْو َمككا َم َأ ًة  َد َواِحكك َف ْا  ُلو ِد ْعكك َت َألّ  ُتْم  ْف ِإْن ِخ َف
ْنككُه ٍء ّم َعن َشْي ُكْم  َل ْبَن  ِط ِإن  َف َلًة  ِنْح ِهّن  ِت َقا ُد َء َص ّنَسآَ ْا ال ُتو َوآ ْا *   ُلو ُعو َت
ًا  ًا ّمِريئككككككككككككككك ِنيئككككككككككككككك َه ُه  ُلكككككككككككككككو ُك َف ًا  ْفسككككككككككككككك َن

يأمر تعالى بدفع أمككوال اليتككامى إليهككم إذا بلغككوا الحلككم كاملككة   
موفرة, وينهككى عكن أكلهكا وضككمها إلكى أمكوالهم, ولهككذا قكال: {ول
تتبدلوا الخبيث بككالطيب} قككال سككفيان الثككوري عككن أبككي صككالح: ل
تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيككك الككرزق الحلل الككذي قككدر لككك.
وقال سعيد بن جبير: ل تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلل من
أموالكم, يقول: ل تبذروا أموالكم الحلل وتككأكلوا أمككوالهم الحككرام.
ًا. وقال سعيد بن المسككيب والزهككري: ل تعككط مهككزولً وتأخككذ سككمين
ًا. وقكال ًا وتأخكذ جيكد وقال إبراهيم النخعي والضكحاك: ل تعكط زائفك
السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السككمينة مككن غنككم اليككتيم, ويجعككل
مكانها الشاة المهزولككة ويقككول: شككاة بشككاة, ويأخككذ الككدرهم الجيككد
ويطككرح مكككانه الزيككف ويقككول درهككم بككدرهم. وقككوله {ول تككأكلوا
أموالهم إلى أموالكم} قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان
ًا. والسككدي وسككفيان بككن حسككين: أي ل تخلطوهككا فتأكلوهككا جميعكك
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ًا. ًا عظيم ًا كبير ًا} قال ابن عباس: أي إثم ًا كبير وقوله: {إنه كان حوب
وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى اللككه
ًا» ولكككن فككي ًا كككبير ًا} قككال: «إثمكك ًا كبير عليه وسلم عن قوله {حوب
ْيمي وهككو ضككعيف وروي هكككذا عككن َد ُككك إسناده محمد بككن يوسككف ال
مجاهد وعكرمككة وسككعيد بككن جككبير والحسككن وابككن سككيرين وقتككادة
ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بككن أسكلم وأبكي سكنان
مثل قول ابككن عبككاس وفككي الحككديث المككروي فككي سككنن أبككي داود
«اغفر لنا حوبنا وخطايانا». وروى ابن مردويه بإسككناده إلككى واصككل
مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس, أن أبا أيككوب طلككق
امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا أيككوب إن طلق
ًا» قال ابكن سكيرين: الحكوب الثكم, ثكم قكال ابكن أم أيوب كان حوب
ْوذة بككن َهكك مردويه: حدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بككن موسككى, حككدثنا 
خليفككة, حككدثنا عككوف عككن أنككس أن أبككا أيككوب أراد طلق أم أيككوب,
فاستأذن النبي صلى اللككه عليككه وسككلم فقككال: «إن طلق أم أيككوب
لحوب» فأمسكها, ثم روى ابن مردويه والحاكم في مسككتدركه مككن
حديث علي بن عاصم عن حميد الطويككل, سككمعت أنككس بككن مالككك
ًا يقول: أراد أبو طلحة أن يطلككق أم سككليم امرأتككه فقككال النككبي أيض
صككلى اللككه عليككه وسككلم: «إن طلق أم سككليم لحككوب» فكككف.
والمعنى: إن أكلكم أمككوالهم مككع أمككوالكم إثككم عظيككم وخطككأ كككبير
فاجتنبوه. وقوله: {وإن خفتم أل تقسطوا في اليتككامى فككانكحوا مككا
طاب لكم من النساء مثنى}, أي إذا كان تحت حجككر أحككدكم يتيمككة
وخاف أن ل يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى مككا سككواها مككن النسككاء,
فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حككدثنا إبراهيككم بككن
موسى حدثنا هشام عن ابن جريج, أخككبرني هشككام بككن عككروة عككن
أبيه عن عائشة: أن رجلً كانت لككه يتيمككة فنكحهككا وكككان لهككا عككذق,
وكان يمسكها عليه, ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيككه {وإن
خفتم أل تقسطوا} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي
ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيككم
بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قككال: أخككبرني عككروة
بن الزبير أنه سككأل عائشككة عككن قككول اللككه تعككالى: {وإن خفتككم أل
تقسطوا في اليتامى}, قالت: يا ابن أختي هككذه اليتيمككة تكككون فككي
حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالهكا وجمالهكا, فيريكد وليهكا أن
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيهككا غيككره,
فنهوا أن ينكحوهن إل أن يقسطوا إليهن. ويبلغوا بهن أعلى سككنتهن
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في الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهككم مككن النسككاء سككواهن.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعد هذه الَية فككأنزل اللككه {ويسككتفتونك فككي النسككاء},
قالت عائشة: وقول الله في الَية الخرى {وترغبون أن تنكحوهن}
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كككانت قليلككة المككال والجمككال, فنهككوا أن
ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتككامى النسككاء إل بالقسككط
مككن أجككل رغبتهككم عنهككن إذا كككن قليلت المككال والجمككال. وقككوله:
{مثنى وثلثا ورباع} أي انكحوا مككا شككئتم مككن النسككاء سككواهن إن
ًا. كمككا قككال اللككه ًا, وإن شككاء أربعكك شاء أحككدكم ثنككتين وإن شكاء ثلثكك
تعالى: {جاعل الملئكة رسلً أولي أجنحككة مثنككى وثلثا وربككاع} أي
منهم من له جناحان, ومنهم من له ثلثة, ومنهم مككن لككه أربعككة, ول
ينفي ما عدا ذلككك فككي الملئكككة لدللككة الككدليل عليككه, بخلف قصككر
ة كمكا قكال ابكن عبكاس وجمهكور الرجال على أربع, فمكن هكذه الَي
العلماء, لن المقام مقام امتنان وإباحة, فلو كان يجككوز الجمككع بيككن
أكثر من أربع لذكره. قككال الشكافعي: وقككد دلكت سككنة رسككول اللكه
صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه ل يجوز لحد غيككر رسككول
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسككوة, وهككذا
الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إل مككا حكككي
عن طائفة من الشيعة, أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع.
وقال بعضهم: بل حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فككي
الصحيحين, وأما إحدى عشرة كما جاء فككي بعككض ألفككاظ البخككاري:
وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنككس أن رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة, ودخل منهككن بثلثا عشككرة,
واجتمع عنده إحدى عشرة, ومات عن تسع. وهذا عند العلمككاء مككن
خصائصه دون غيره من المة لما سنذكره من الحاديث الدالة على
الحصر في أربع, ولنذكر الحاديث في ذلك, قال المام أحمد: حدثنا
إسماعيل ومحمد بن جعفر قال: حدثنا معمر عن الزهري, قككال ابككن
جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيككه أن غيلن بككن
سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقككال لككه النككبي صككلى اللككه
ًا» فلمككا كككان فككي عهككد عمككر طلككق عليه وسلم «اخككتر منهككن أربعكك
نساءه, وقسم مككاله بيكن بنيكه, فبلككغ ذلكك عمككر فقكال: إنكي لظككن
الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فككي نفسككك,
ولعلك ل تمكث إل قليل. وايم الله لككتراجعن نسككاءك ولككترجعن فككي
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مالك أو لورثهن منك ولَمككرن بقككبرك فيرجككم كمككا رجككم قككبر أبككي
رغككال. وهكككذا رواه الشككافعي والترمككذي وابككن ماجككة والككدارقطني
والبيهقي وغيرهم, من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن
زريع وسعيد بن أبي عروبككة وسككفيان الثككوري وعيسككى بككن يككونس,
وعبد الرحمن بن محمد المحاربي, والفضل بن موسى وغيرهم من
ًا» الحفاظ, عن معمر بإسناده مثلككه إلككى قككوله: «اخككتر منهككن أربعكك
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمككد, وهككي زيككادة حسككنة
وهي ُمَضّعفة لما علككل بككه البخككاري هككذا الحككديث فيمككا حكككاه عنككه
الترمككذي حيككث قككال بعككد روايتككه لككه سككمعت البخككاري يقككول: هككذا
الحديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهككري.
ّدثت عن محمد بن سويد الثقفككي أن غيلن بككن سككلمة ككك فككذكره. ُح
قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم, عن أبيه أن رجلً مككن
ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لرجمن قبرك
كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر, واللككه أعلككم ككك وقككد
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسككلً. وهكككذا رواه مالككك
عن الزهري مرسلً. قال أبو زرعة: وهو أصح. وقال البيهقي: ورواه
عقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سككويد. وقككال
أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري, عن محمد بن سويد. بلغنككا أن
رسول الله صلى الله عليكه وسكلم كك فكذكره. قككال الكبيهقي: ورواه
يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبككي سككويد وهككذا كمككا
علله البخاري وهذا السناد الذي قككدمناه مككن مسككند المككام أحمككد,
رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمككر
بل والزهري. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد اللككه الحككافظ, حككدثنا أبككو
ُبَريد عمككرو علي الحافظ, حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدثنا أبو 
بن يزيد الجرمي, أخبرنا سيف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر,
عن أيوب, عن نافع وسالم, عن ابن عمر أن غيلن بككن سككلمة كككان
ه لى الل ه, فكأمره النكبي ص لمن مع عنده عشر نسوة فأسكلم وأس
ًا. هكذا أخرجه النسككائي فككي سككننه, عليه وسلم أن يختار منهن أربع
قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهككو ثقككة. وكككذا
وثقه ابن معين قال أبو علي: وكككذا رواه السككميدع بككن واهككب عككن
سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارثا أو الحككارثا
بن قيس, وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حككديث
غيلن بن سلمة. فوجه الدللة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر مككن
أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن فككي بقككاء
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العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربككع وفككراق سككائرهن
دل على أنه ل يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحككال, فككإذا كككان هككذا
في الدوام, ففي الستئناف بطريق الولى والحرى, واللككه سككبحانه
وتعالى أعلم بالصواب, (حديث آخر فككي ذلككك) روى أبككو داود وابككن
ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمككن بككن أبككي ليلككى
ْيضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل, حكى أبككو عن ُحَم
داود أن منهم من يقول الشمرذل بالككذال المعجمككة عككن قيككس بككن
ة الحكارثا بكن قيكس بكن عميكرة الحارثا, وعند أبكي داود فكي رواي
السدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صككلى اللككه
ًا», وهذا السناد حسن: ومجككرد عليه وسلم فقال: «اختر منهن أربع
هذا الختلف ل يضر مثله لما للحديث مككن الشككواهد. (حككديث آخككر
في ذلك) قال الشافعي في مسككنده: أخككبرني مككن سككمع ابككن أبككي
الزناد يقول أخبرني عبد المجيككد بككن ُسككهيل بككن عبككد الرحمككن عككن
عوف بن الحارثا عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه, قككال:
أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى اللككه عليككه
ًا أيتهككن شككئت وفككارق الخككرى» فعمككدت إلككى وسككلم: «اخككتر أربعكك
أقدمهن صحبة عجوز عاقر معكي منكذ سكتين سكنة فطلقتهكا. فهكذه
كلها شواهد بصككحة مككا تقككدم مككن حككديث غيلن كمككا قككاله الككبيهقي
رحمه اللككه. وقككوله: {فككإن خفتككم أل تعككدلوا فواحككدة أو مككا ملكككت
أيمانكم}, أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن ل تعدلوا بينهن, كمككا
قال تعالى, {ولن تسككتطيعو أن تعككدلوا بيككن النسككاء ولككو حرصككتم}
فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري
فإنه ل يجب قسم بينهن, ولكن يستحب فمن فعل فحسن, ومككن ل
فل حرج, وقوله: {ذلك أدنى أل تعولوا} قال بعضككهم ذلككك أدنككى أل
تكثر عيككالكم, قككاله زيككد بككن أسككلم وسككفيان بككن عيينككة والشككافعي
رحمهم الله, وهو مأخوذ مككن قككوله تعككالى: {وإن خفتككم عيلككة} أي
ًا {فسككوف يغنيكككم اللككه مككن فضككله إن شككاء} وقككال الشككاعر: فقر

فمككا يككدري الفقيككر مككتى غناهومككا يككدري الغنككي مككتى يعيككل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقككر ولكككن فككي هككذا  
التفسير ههنا نظر, فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعككداد الحرائككر
ًا والصككحيح قككول الجمهككور كذلك يخشى مككن تعككداد السككراري أيضكك
{ذلك أدنككى أل تعولككوا} أي ل تجككوروا, يقككال: عككال فككي الحكككم إذا
قسككط وظلككم وجككار, وقككال أبككو طككالب فككي قصككيدته المشككهورة:
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بميزان قسككط ل يخيككس شككعيرةله شككاهد مككن نفسككه غيككر عائككل 

وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل  
الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان ل أعككول. رواه ابككن
جرير, وقد روى ابن أبي حاتم وأبو حاتم ابن مردويه وابن حبان في
صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم, حدثنا محمككد بككن
شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عككن هشككام
بن عروة, عن أبيه عن عائشة عكن النكبي صكلى اللكه عليكه وسكلم:
{ذلك أدنى أل تعولوا} قال: «ل تجوروا» قال ابن أبككي حككاتم: قككال
أبي, هذا حديث خطأ, والصحيح: عن عائشة موقوف, وقال ابن أبي
حاتم: وروي عن ابككن عبككاس وعائشككة ومجاهككد وعكرمككة والحسككن
وأبككي مالككك وأبككي رزيككن والنخعككي والشككعبي والضككحاك وعطككاء
الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قككالوا: ل تميلككوا,
وقد استشهد عكرمة رحمككه اللككه بككبيت أبككي طككالب الككذي قككدمناه,
ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة, وقد رواه ابن جرير ثم
ًا واختكار ذلكك. وقكوله تعكالى: {وآتكوا النسكاء صكدقاتهن أنشده جيد
نحلة} قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: النحلة المهر, وقال
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضككة,
وقال مقاتل وقتادة وابن جريككج: نحلككة أي فريضككة. زاد ابككن جريككج:
مسماة, وقال ابن زيد: النحلة في كلم العككرب: الككواجب, يقككول: ل
تنكحها إل بشيء واجب لها, وليس ينبغي لحد بعد النبي صككلى اللككه
عليه وسلم أن ينكح امككرأة إل بصككداق واجككب, ول ينبغككي أن يكككون
ًا بغير حق, ومضمون كلمهككم: أن الرجككل يجككب تسمية الصداق كذب
ًا, وأن يكون طيككب النفككس بككذلك عليه دفع الصداق إلى المرأة حتم
ًا بهكا ككذلك يجكب أن يعطكي كما يمنع المنيحة ويعطكي النحلكة طيبك
ًا بذلك فإن طابت هي له به بعد تسككميته أو عككن المرأة صداقها طيب
ًا, ولهذا قال: {فإن طبن لكم عن شيء شيء منه فليأكله حللً طيب
ًا} قال ابن أبككي حككاتم: حككدثنا أحمككد بككن ًا مريئ ًا فكلوه هنيئ منه نفس
سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عككن سككفيان عككن السككدي عككن
ًا يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئ
فليسأل امرأته ثلثة دراهم أو نحو ذلك فليبتككع بهككا عسككلً ثككم ليأخككذ
ًا. وقال هشيم عن سككيار ًا شفاء مبارك ًا مريئ ماء السماء فيجتمع هنيئ
عككن أبيصككالح قككال: كككان الرجككل إذا زوج ابنتككه أخككذ صككداقها دونهككا
فنهاهم  الله عن ذلك, ونزل {وآتككوا النسككاء صككدقاتهن نحلككة} رواه
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ابن أبي حاتم وابن جرير, وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا محمككد بككن
إسماعيل الحمسي, حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن
ْيلماني قال: َب عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن ال
قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم {وآتككوا النسككاء صككدقاتهن
نحلة} قالوا: يا رسول الله فما العلئق بينهككم ؟ قككال: «مككا تراضككى
عليه أهلوهم» وقد روى ابن مردويه مككن طريككق حجككاج بككن أرطككأة
ْيلماني عكن عمكر َب عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن ال
بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليككه وسككلم فقككال:
«أنكحوا اليامى ك ثلثا ك» فقام إليه رجل فقال: يككا رسككول اللككه مككا
ْيلمككاني َب العلئككق بينهككم ؟ قككال: «ماتراضككى عليككه أهلككوهم» ابككن ال
ًا. ضكككككككككككعيف ثكككككككككككم فيكككككككككككه انقطكككككككككككاع أيضككككككككككك

ُهْم ُقككو َواْرُز ًا  َيامكك ِق ُكككْم  َل ّلُه  َعَل ال ِتي َج ّل ُكُم ا َل َوا َأْم َء  َهآَ َف ْا الّس ُتو ْؤ ُت َولَ   **
َذا ِإ ّتككَى  َتككاَمَى َح َي ْل ْا ا ُلككو َت ْب َوا ًا *   ْعُروف ْولً ّم َق ُهْم  َل ْا  ُلو ُقو َو ُهْم  ْكُسو َوا َها  ِفي
َ َول ُهْم  َل َوا َأْمك ِهكْم  ْي َل ِإ ْا  ُعو َف ْد َفكا ًا  ُهكْم ُرْشكد ْن ُتْم ّم َنْسك ِإْن آ َفك َككاَح  ّن ْا ال ُغو َل َب
َوَمككن ِفْف  ْع َت َيْسكك ْل َف ًا  ّيكك ِن َغ َكككاَن  َوَمككن  ْا  َبككُرو ْك َي َأن  ًا  َدار ِب َو ًا  ِإْسَراف َهآَ  ُلو ُك ْأ َت
ْا ُدو ِه َأْشكك َف ُهْم  َل َوا َأْمكك ِهككْم  ْي َل ِإ ُتككْم  ْع َف َد َذا  ِإ َفكك ْعُروِف  ْلَم ِبا ُكْل  ْأ َي ْل َف ًا  ِقير َف َكاَن 
ًا  ِه َحِسكككككككككككككككيب ّل ِبكككككككككككككككال َفكككككككككككككككَى  َك َو ْيِهكككككككككككككككْم  َل َع

ينهى سبحانه وتعالى عككن تمكيككن السككفهاء مككن التصككرف فككي   
ًا, أي تقككوم بهككا معايشككهم مككن الموال التي جعلها الله للناس قيامكك
التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسككام,
فتارة يكون الحجككر للصككغر, فككإن الصككغير مسككلوب العبككارة, وتككارة
يكون الحجر للجنون, وتارة لسوء التصرف لنقص العقككل أو الككدين,
وتارة للفلس, وهو ما إذا أحككاطت الككديون برجككل وضككاق مككاله عككن
وفائها, فإذا سأل الغرماء الحككاكم الحجككر عليككه, حجككر عليككه, وقككال
الضحاك عن ابن عباس, فككي قككوله {ول تؤتككوا السككفهاء أمككوالكم}
قال: هم بنوك والنساء, وكذا قككال ابككن مسكعود والحكككم بككن عيينككة
والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان, وقال سعيد بن جبير: هككم
اليتامى, وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النسككاء, وقككال ابككن أبككي
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا صدقة بن خالد, حدثنا
عثمان بن أبي العاتكككة عككن علككي بككن يزيككد عككن القاسككم عككن أبككي
أمامة, قال: قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «وإن النسككاء
السفهاء إل التي أطاعت قيمهككا» ورواه ابككن مردويككه مطككولً وقككال
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ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم, حدثنا حككرب بككن ُسككريح,
عن معاوية بن قرة, عن أبي هريرة {ول تؤتككوا السككفهاء أمككوالكم}
قال: هم الخدم, وهككم شككياطين النككس, وقككوله: {وارزقككوهم فيهككا
ًا}. قال علي بن أبككي طلحككة عككن واكسوهم وقولوا لهم قولً معروف
ه لكك ك ومكا خولكك اللكه وجعل ابن عباس, يقول: ل تعمكد إلكى مال
معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى مككا فككي أيككديهم ولكككن
أمسك مالك وأصلحه وكككن أنككت الككذي تنفككق عليهككم مككن كسككوتهم
ومؤونتهم ورزقهم, وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حككدثنا محمككد
بن جعفر, حدثنا شعبة عن فراس, عن الشعبي, عن أبي بردة, عككن
أبي موسى, قال: ثلثة يدعون الله فل يستجيب لهم: رجل كانت له
ًا, وقككد امرأة سيئة الخلق فلككم يطلقهككا, ورجككل أعطككى مككاله سككفيه
قال: {ول تؤتوا السفهاء أموالكم}, ورجل كان له علككى رجككل ديككن
ًا}, يعنككي ُيشِهد عليه, وقال مجاهد: {وقولوا لهككم قككولً معروفكك فلم 
في البر والصلة, وهذه الَية الكريمة تضمنت الحسككان إلككى العائلككة
ومن تحت الحجر بالفعل من النفاق في الكساوي والرزاق والكلم
الطيب وتحسين الخلق, وقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} قككال ابككن
عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بككن حيككان: أي اختككبروهم
{حتى إذا بلغوا النكاح} قال مجاهد: يعني الحلم, قال الجمهور مككن
العلماء البلوغ في الغلم تارة يكون بالحلم, وهو أن يرى في منككامه
ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد, وفي سنن أبككي داود
عن علي قال: حفظت من رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «ل
يتم بعد احتلم ول صمات يوم إلى الليل» وفي الحككديث الَخككر عككن
عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عككن النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم قال: «رفع القلم عككن ثلثككة, عككن الصككبي حككتى يحتلككم,
وعن النائم حتى يستقيظ, وعن المجنون حتى يفيككق», أو يسككتكمل
خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فككي الصككحيحين
عن ابن عمر, قال: عرضت على النبي صلى الله عليككه وسككلم يككوم
ُأحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزنككي, وعرضككت عليككه يككوم الخنككدق

وأنا ابن خمس عشرة فأجازني, فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغككه
هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في إنبككات
الشعر الخشن حول الفرج, وهي الشعرة, هككل تككدل علككى بلككوغ أم
ل ؟ على ثلثة أقوال, يفرق في الثككالث بيككن صككبيان المسككلمين فل
يدل على ذلك لحتمال المعالجة, وبيككن صككبيان أهككل الذمككة فيكككون
ًا فككي حقهككم لنككه ل يتعجككل بهككا إلككى ضككرب الجزيككة عليككه. فل بلوغ
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يعالجها, والصحيح أنهككا بلككوغ فككي حككق الجميككع لن هككذا أمككر جبلككي
يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد, ثم قد دلت السككنة علككى
ذلك في الحديث الذي رواه المام أحمد عن عطية القرظككي رضككي
الله عنككه, قككال: عرضككنا علككى النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم يككوم
قريظة, فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله, فكنت فيمن
لم ينبت فخلي سبيلي, وقد أخرجه أهل السنن الربعة بنحوه, وقال
الترمذي: حسن صحيح وإنمككا كككان كككذلك لن سككعد بككن معككاذ كككان
قدحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية, وقككال أبككو عبيككد القاسككم
بن سلم في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أميككة,
ًا ابتهككر جاريككة فككي عن محمد بن يحيى بن حبان, عن عمر, أن غلم
شعره, فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فككدرأ
عنه الحد, قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها, والبتهار أن يقول فعلككت
ًا فهككو البتيككار, قككال الكميككت فككي بها وهككو كككاذب, فككإن ككان صككادق
شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعره:

ًا  ًا وإمككككا ابتيككككار قبيككككح بمثلككككي نعككككت الفتاةإمككككا ابتهككككار

ًا فادفعوا إليهم أموالهم}   وقوله عز وجل: {فإن آنستم منهم رشد
ًا لمككوالهم. وكككذا ًا في دينهم وحفظكك قال سعيد بن جبير: يعني صلح
روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الئمككة وهكككذا
ًا لدينه ومككاله انفككك الحجككر عنككه قال الفقهاء: متى بلغ الغلم مصلح

الذي تحت يد وليككه بطريقككه, وقككوله: {ول تأكلوهككا فيسلم إليه ماله
ًا أن يكبروا} ينهى تعالى عن أكل أمككوال اليتككامى مككن ًا وبدار إسراف
ًا} أي مبككادرة قبككل بلككوغهم, ثككم ًا وبككدار غير حاجة ضرورية {إسراف
ًا فليستعفف} من كان في غنى عن مال قال تعالى: {ومن كان غني

ًا, وقال الشككعبي: هككو عليككه اليتيم فليستعفف عنه ول يأكل منه شيئ
ًا فليأكل بككالمعروف} قككال ابككن أبككي كالميتة والدم {ومن كان فقير
حاتم: حدثنا الشج, حدثنا عبد الله بككن سككليمان, حككدثنا هشككام عككن
ًا فليستعفف} نزلت في مال اليتيم, أبيه عن عائشة, {ومن كان غني
وحدثنا الشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سككليمان عككن
ًا فليأكككل بككالمعروف} هشام عن أبيه عن عائشة: {ومن كان فقيككر
ًا أن نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كككان محتاجكك
يأكل منه, وحدثنا أبي, حدثنا محمد بن سعيد الصبهاني, حدثنا علككي
بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قككالت: أنزلككت هككذه الَيككة
ًا فليأكككل ًا فليستعفف ومن كان فقير في والي اليتيم {ومن كان غني
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بالمعروف} بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسكحاق عككن عبككد
الله بن نمير عن هشام به, قال الفقهاء: له أن يأكل أقككل المريككن:
أجرة مثله أو قدر حاجته, واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ علككى قككولين
ًا, وهككذا هككو الصككحيح (أحدهما) ل, لنه أكل بأجرة عمله وكككان فقيككر
عند أصحاب الشافعي, لن الَية أباحت الكككل مككن غيككر بككدل, قككال
أحمد: حدثنا عبد الوهاب, حدثنا حسين عن عمككرو بككن شككعيب عككن
ه وسكلم ه علي لى الل ه ص أبيه, عن جده: أن رجلً سكأل رسكول الل
فقال: ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال: «كككل مككن مككال يتيمككك غيككر
مسرف ول مبذر ول متأثل مالً ومن غير أن تقي مالك ككك أو قككال ككك
تفدي مالك بماله» شك حسككين, وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككو
سعيد الشج, حكدثنا أبككو خالككد الحمككر, حكدثنا حسككين المكتككب عكن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النككبي صككلى
ًا عنده مال وليس عنده شككيء الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيم
ما. آكل من ماله ؟ قال: «بالمعروف غير مسككرف» ورواه أبككو دواد
والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم بكه وروى ابكن حبكان
في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حككديث يعلككى بككن مهككدي
عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز, عككن عمككرو بككن دينككار,
عن جابر أن رجلً قال: يا رسول الله فيم أضرب يتيمي ؟ قال: «ما
ًا منه ولككدك غيككر واق مالككك بمككاله ول متأثككل منككه مككالً» كنت ضارب
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى, أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنككا
الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابككي
ًا وإن لهكم إبلً ولكي إبككل, إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتامكك
وأنا أمنح في إبلي وأْفقر, فمككاذا يحككل لككي مككن ألبانهككا ؟ فقككال: إن
كنككت تبغككي ضككالتها وتهنككأ جرباهككا وتلككوط حوضككها وتسككقي عليهككا
فاشرب غير مضر بنسككل, ول ناهككك فككي الحلككب, ورواه مالككك فككي
موطئه عن يحيى بن سعيد به, وبهذا القككول وهككو عككدم أداء البككدل,
يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العككوفي
والحسن البصري. (والثاني) نعم, لن مال اليتيم على الحظر, وإنما
أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عنككد الحاجككة, وقككد
قال ابككن أبككي الككدنيا: حككدثنا ابككن خيثمككة, حككدثنا وكيككع عككن سككفيان
وإسرائيل, عن أبي إسحاق, عن حارثة بن مضرب قككال: قككال عمككر
رضي الله عنه: إنككي أنزلككت نفسككي مككن هككذا المككال بمنزلككة والككي
اليككتيم, إن اسككتغنيت اسككتعففت, وإن احتجككت استقرضككت, فككإذا
أيسكككككككككككككككككككككككككككككككككككرت قضكككككككككككككككككككككككككككككككككككيت.
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طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الحوص, عن أبي(  

إسحاق, عن البراء قككال: قككال عمككر رضككي اللككه عنككه: إنككي أنزلككت
نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم, إن احتجت أخذت منه, فإذا
أيسككرت رددتككه, وإن اسككتغنيت اسككتعففت, إسككناد صككحيح وروى
البيهقي عن ابن عباس نحو ذلككك, وهكككذا رواه ابككن أبككي حككاتم مككن
طريق علي بن أبي طلحة, عن ابن عبكاس فكي قكوله: {ومككن ككان
ًا فليأكل بالمعروف} يعني القرض, قال وروي عن عبيدة وأبي فقير
العالية, وأبي وائل, وسعيد بن جككبير فككي إحككدى الروايككات ومجاهككد
والضحاك والسدي نحو ذلك, وروي من طريق السدي عككن عكرمككة
عن ابن عباس فككي قككوله {فليأكككل بككالمعروف} قككال: يأكككل بثلثا
أصابع, ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا ابن مهدي عككن سككفيان
ًا فليأكككل عن الحكم عن مقسم عن ابككن عبككاس {ومككن كككان فقيككر
بالمعروف} قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى ل يحتاج إلى
مال اليتيم, قال وروي عن مجاهد وميمككون بككن مهككران فككي إحككدى
الروايات والحكم نحو ذلك, وقال عامر الشعبي: ل يأكل منككه إل أن
يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه, رواه ابن أبي
حاتم وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أبي نعيم القككارى قككال: سككألت
يحيى بن سعيد النصاري وربيعة عن قول اللككه تعككالى: {ومككن كككان
ًا ًا فليأكل بالمعروف} الَية, فقال: ذلك في اليتيم إن كان فقير فقير
أنفق عليه بقدر فقره, ولم يكن للولي منككه شككيء, وهككذا بعيككد مككن
السياق, لنه قال {ومن كان غنيا فليسككتعفف} يعنككي مككن الوليككاء.
ًا} أي منهككم {فليأكككل بككالمعروف} أي بككالتي هككي {ومن كان فقيككر
أحسن كما قال في الَية الخرى {ول تقربككوا مككال اليككتيم إل بككالتي
هي أحسن حككتى يبلككغ أشككده} أي ل تقربككوه إل مصككلحين لككه, فككإن
احتجتككم إليككه أكلتككم منككه بككالمعروف وقككوله: {فككإذا دفعتككم إليهككم
ٍذ أموالهم} يعني بعد بلوغهم الحلككم وإيناسكككم الرشككد منهككم فحينئكك
سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم {فأشككهدوا عليهككم}
وهذا أمر من الله تعالى للولياء أن يشككهدوا علككى اليتككام إذا بلغككوا
الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئل يقع من بعضهم جحككود وإنكككار لمككا
ًا} أي وكفكى بكالله لمه, ثكم قكال: {وكفكى بكالله حسكيب قبضكه وتس
ًا على الولياء في حال نظرهككم لليتككام وحككال ًا ورقيب ًا وشهيد محاسب
تسككليمهم للمككوال هككل هككي كاملككة مككوفرة أو منقوصككة مبخوسككة
مدخلة, مروج حسابها, مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله , ولهذا
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم قككال:
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ًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ل تككأمرن «يا أبا ذر إني أراك ضعيف
.علككككككككككى اثنيككككككككككن ول تليككككككككككن مككككككككككال يككككككككككتيم»

َنِصيٌب ّمّمككا ِء  ّنَسآَ ِلل َو ُبوَن  ْقَر َوال َداِن  ِل َوا ْل َتَرَك ا ِيٌب ّمّما  َنص ّللّرَجاِل   **
َذا ِإ َو ًا *   ْفُروضكك ًا ّم َنِصككيب ُثَر  َك ْو  َأ ْنُه  َقّل ِم ُبوَن ِمّما  ْقَر َوال َداِن  ِل َوا ْل َتَرَك ا
ْنكُه ُهْم ّم ُقو َفكاْرُز ِكيُن  ْلَمَسكا َوا َتكاَمَى  َي ْل َوا َبكَى  ُقْر ْل ْا ا ُلكو ْو ُأ ِقْسَمَة  ْل َحَضَر ا
ّيككًة ُذّر ِهْم  ِف ْل ْا ِمْن َخ ُكو َتَر ْو  َل ِذيَن  ّل َيْخَش ا ْل َو ًا *   ْعُروف ْولً ّم َق ُهْم  َل ْا  ُلو ُقو َو
ِذيَن ّلكك ِإّن ا ًا *   ِديد ْولً َسكك َقكك ْا  ُلككو ُقو َي ْل َو ّلَه  ّا ال ُقو ّت َي ْل َف ِهْم  ْي َل َع ْا  ُفو ًا َخا َعاف ِض
ْوَن َل َيْص َوَس ًا  َنار ِهْم  ِن ُطو ُب ِفي  ُلوَن  ُك ْأ َي ّنَما  ِإ ًا  ْلم ُظ َتاَمَى  َي ْل َواَل ا َأْم ُلوَن  ُك ْأ َي
ًا  ِعير َسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

قال سعيد بن جككبير وقتككادة: كككان المشككركون يجعلككون المككال   
ًا, فككأنزل اللككه: للرجال الكبار ول يورثككون النسككاء ول الطفككال شككيئ
{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون} الَية, أي الجميع فيه
سواء في حكم الله تعالى, يستوون في أصل الوراثككة, وإن تفككاوتوا

لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابككة, بحسب ما فرض الله
أو زوجية, أو ولء, فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردويككه
من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبككد اللكه بككن محمككد
ُكّجة إلى رسول اللككه صككلى اللككه بن عقيل عن جابر قال: جاءت أم 
عليه وسلم فقالت: يا رسول اللككه إن لككي ابنككتين قككد مككات أبوهمككا
وليس لهما شيء, فككأنزل اللككه تعككالى: {للرجككال نصككيب ممككا تككرك
الوالدان والقربون} الَية, وسيأتي هذا الحديث عند آيككتي الميككراثا
بسياق آخر, والله أعلم, وقوله {وإذا حضككر القسككمة} الَيككة, قيككل:
المراد وإذا حضر قسككمة الميككراثا ذوو القربككى ممككن ليككس بككوارثا
{واليتامى والمساكين} فليرضخ لهم من التركككة نصككيب, وإن ذلككك
و ًا فكي ابتكداء السكلم, وقيكل يسكتحب. واختلفكوا هكل ه كان واجبك
منسوخ أم ل على قولين, فقككال البخككاري: حككدثنا أحمككد بككن حميككد,
ُعبيد الله الشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن أخبرنا 
ابكككن عبكككاس: {وإذا حضكككر القسكككمة أولكككوا القربكككى واليتكككامى
والمساكين}. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عككن
ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسككم, حككدثنا الحسككين, حككدثنا
عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عككن ابككن عبككاس
قال: هي قائمة يعمل بهككا, وقككال الثككوري عككن ابككن أبككي نجيككح عككن
مجاهد في هذه الَية, قال: هي واجبة على أهل الميراثا مككا طككابت
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به أنفسهم, وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن
بن أبي بكككر وأبككي العاليككة والشكعبي والحسككن, وقككال ابككن سككيرين
وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيككم النخعككي وعطككاء بككن أبككي ربككاح
والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة, وروى ابن أبي حاتم عن أبككي
سعيد الشج, عن إسماعيل ابن علية عن يونس بككن عبيككد عككن ابككن
سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فككأطعم أصككحاب
هذه الَية وقال: لول هذه الَية لكان هذا من مالي, وقال مالك فيمككا
يروى عنه من التفسير فككي جككزء مجمككوع عككن الزهككري: أن عككروة
أعطككى مككن مككال مصككعب حيككن قسككم مككاله, وقككال الزهككري: هككي
محكمة. وقال مالك: عن عبككد الكريككم عككن مجاهككد قككال: هككي حككق
واجكككككككككككب مكككككككككككا طكككككككككككابت بكككككككككككه النفكككككككككككس.

ذككككككر مكككككن ذهكككككب إلكككككى أن ذلكككككك أمكككككر بالوصكككككية لهكككككم
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج, أخككبرني ابكن أبكي مليككة: أن  

أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصككديق والقاسككم بككن محمككد
أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر, قسم ميككراثا أبيككه
ًا ول ذا عبد الرحمن وعائشة حية, قال: فلككم يكدع فكي الككدار مسككين
قرابة إل أعطاه من ميراثا أبيه, قال: وتل {وإذا حضر القسمة أولوا
القربى}, قال القاسم: فذكرت ذلك لبن عباس, فقال: مككا أصككاب,
ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الَية في الوصية يريككد
الميكككككككت يوصكككككككي لهكككككككم, رواه ابكككككككن أبكككككككي حكككككككاتم.

ذكككككككر مككككككن قككككككال هككككككذه الَيككككككة منسككككككوخة بالكليككككككة
قال سفيان الثوري, عككن محمككد بككن السككائب الكلككبي, عككن أبككي  

صالح, عن ابن عباس رضي الله عنهما {وإذا حضر القسمة} قككال:
منسوخة, وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتككادة عككن عكرمككة
عككن ابككن عبككاس, قككال فككي هككذه الَيكة {وإذا حضككر القسككمة أولككوا
القربى} نسختها الَية الككتي بعككدها {يوصككيكم اللككه فككي أولدكككم}.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هككذه الَيككة
{وإذا حضككر القسككمة أولككوا القربككى} كككان ذلككك قبككل أن تنككزل
الفرائض, فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حككق حقككه,
فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى, رواهن ابن مردويه. وقال ابن
أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابككن
جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس في قككوله: {وإذا
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حضككر القسككمة أولككوا القربككى واليتككامى والمسككاكين} نسككختها آيككة
الميراثا فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والقربون ممككا
قل منه أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا سعيد بككن عككامر عككن
همام, حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنككه قككال: إنهككا منسككوخة,
كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منككه اليككتيم
والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثككم نسككخ بعككد
ذلك نسككختها المككواريث فككألحق اللكه بكككل ذي حككق حقككه, وصككارت
الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابتككه حيككث شككاء. وقككال مالككك,
عككن الزهككري, عككن سككعيد بككن المسككيب: هككي منسككوخة, نسككختها
المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسككم
بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسككلم والضككحاك وعطككاء
الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا:
إنهككا منسككوخة, وهككذا مككذهب جمهككور الفقهككاء والئمككة الربعككة
ًا وحاصككله أن ًا جككد وأصحابهم, وقد اختار ابن جريككر ههنككا قككولً غريبكك
معنى الَية عنده {وإذا حضر القسككمة} أي وإذا حضككر قسككمة مككال
الوصككية أولككو قرابككة الميككت {فككارزقوهم منككه وقولككوا} لليتككامى
ًا} هذا مضمون مككا حككاوله بعككد والمساكين إذا حضروا {قولً معروف
طول العبارة والتكرار, وفيه نظر, واللككه أعلككم. وقككال العككوفي عككن
ابن عباس {وإذا حضر القسمة} هي قسمة الميككراثا, وهكككذا قككال
غير واحد, والمعنى على هذا ل على ما سلكه ابن جرير رحمه الله,
بل المعنى أنه إذا حضر هؤلء الفقراء مككن القرابككة الككذين ل يرثككون
واليتامى والمساكين قسمة مككال جزيككل, فككإن أنفسككهم تتككوق إلككى
شككيء منككه إذا رأوا هككذا يأخككذ وهككذا يأخككذ, وهككم يائسككون ل شككيء
يعطونه, فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شككيء
ًا ًا إليهكم وجكبر ًا بهكم وصكدقة عليهكم, وإحسكان من الوسط يكون بكر
لكسرهم. كما قال الله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمككر وآتككوا حقككه
يوم حصاده} وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلكع عليهكم
المحاويج وذوو الفاقة. كمككا أخككبر عككن أصككحاب الجنككة {إذ أقسككموا
ليصرمنها مصبحين} أي بليل. وقال {فانطلقوا وهم يتخككافتون * أن
ل يدخلنها اليوم عليكم مسكين} فككك {دمككر اللككه عليهككم وللكككافرين
أمثالها} فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعككز مككا يملكككه, ولهككذا
جاء في الحديث «ما خالطت الصككدقة مككالً إل أفسككدته» أي منعهككا
يكون سبب محق ذلك المال بالكلية, وقوله تعالى: {وليخش الككذين
لو تركوا من خلفهم} الَية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
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هذا في الرجل يحضره الموت, فيسمعه رجل يوصككي بوصككية تضككر
بورثته, فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسككدده
للصواب. فينظر لورثته كمككا كككان يحككب أن يصككنع بككورثته إذاخشككي
عليهم الضيعة, وهكذا قال مجاهد وغير واحد, وثبت في الصككحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل علككى سككعد بككن أبككي
وقاص يعوده, قال: يا رسول الله, إنككي ذو مككال ول يرثنككي إل ابنككة,
أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال «ل». قال: فالشطر ؟ قال «ل». قككال:
فالثلث ؟ قال: «الثلث, والثلث كثير». ثككم قككال رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالككة
يتكففون الناس» وفي الصحيح عن ابن عباس قككال: لككو أن النككاس
غضوا من الثلث إلى الربع, فإن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
قال «الثلث, والثلث كثير» قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء,
استحب للميككت أن يسككتوفي فككي وصككيته الثلككث, وإن كككانوا فقككراء
اسككتحب أن ينقككص الثلككث, وقيككل: المككراد بالَيككة فليتقككوا اللككه فككي
ًا أن يكككبروا}, ًا وبكدار مباشكرة أمكوال اليتككامى {ول يأكلوهككا إسكراف
حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس, وهو قول حسككن
ًا, أي كمككا يتأيد بما بعده من التهديد فككي أكككل أمككوال اليتككامى ظلمكك
تحب أن تعامل ذريتك مككن بعككدك, فعامككل النككاس فككي ذراريهككم إذا
ًا, فإنما يأكل في وليتهم, ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلم

ًا ًا إنمككا¹بطنه نار  ولهذا قال {إن الذين يأكلون أموال اليتككامى ظلمكك
ًا} أي إذا أكلككوا أمككوال ًا وسيصككلون سككعير يأكلون فككي بطككونهم نككار

ًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة  0اليتامى بل سبب فإنما يأكلون نار
وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلل عن ثككور بككن زيككد, عككن
سالم أبي الغيث, عن أبي هريرة أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله, وما هن
؟ قال: «الشرك بالله, والسحر, وقتككل النفككس الككتي حككرم اللككه إل
بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يككوم الزحككف, وقككذف
المحصنات الؤمنات الغككافلت» وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككي,
حدثنا عبيدة, أخبرنككا أبككو عبككد الصككمد عبككد العزيككز بككن عبككد الصككمد
َعّمي, حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري, قككال: قلنككا: ال
يا رسول الله, ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال «انطلق بي إلى خلككق
من خلق الله كثير. رجال كككل رجككل منهككم لكه مشككفران كمشككفري
البعير, وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم, ثككم يجككاء بصككخرة
من نار فتقذف في فّي أحدهم حتى يخرج من أسككفله, ولهككم جككوار
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وصراخ, قلت: يا جبريككل, مككن هككؤلء ؟ قككال: هككؤلء الككذين يككأكلون
ًا وسيصككلون ًا, إنمككا يككأكلون فككي بطككونهم نككار أمككوال اليتككامى ظلمكك
ًا» وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار سعير
يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه, يعرفه كل مكن رآه بأككل
مال اليتيم. وقال ابن مردويه: حدثنا إسككحاق بككن إبراهيككم بككن زيككد,
حدثنا أحمد بن عمرو, حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا يونس بككن بكيككر,
حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارثا, عن أبي برزة أن رسككول
الله صلى الله عليككه وسكلم قككال « يبعككث يككوم القيامككة القككوم مككن
ًا» قيل «يا رسككول اللككه, مككن هككم ؟ قككال قبورهم تأجج أفواههم نار
ًا} «ألكم تكر أن اللكه قكال {إن الكذين يكأكلون أمكوال اليتكامى ظلمك
الَية», رواه ابن أبي حاتم عككن أبككي زرعككة, عككن عقبككة بككن مكككرم,
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بكن علكي بكن المثنكى عكن
عقبة بن مكرم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفككر, حككدثنا
أحمد بن عصام, حدثنا أبو عامر العبدي, حدثنا عبككد اللككه بككن جعفككر
الزهري, عن عثمان بن محمد, عن المقبري, عن أبي هريرة, قككال:
قال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم «أحككرج مككال الضككعيفين
المرأة واليككتيم» أي أوصككيكم باجتنككاب مالهمككا, وتقككدم فككي سككورة
البقرة من طريق عطاء بن السائب عككن سكعيد بكن جككبير عككن ابكن
عباس رضي الله عنهما, قال: لما نزلت {إن الككذين يككأكلون أمككوال
ًا} الَية, انطلق من كان عنده يتيم فعككزل طعككامه مككن اليتامى ظلم
طعامه وشرابه من شرابه, فجعل يفضل الشيء فيحبككس لككه حككتى
لى يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم, فذكروا ذلك لرسكول اللكه ص
الله عليه وسلم, فأنزل الله {ويسألونك عن اليتامى قل إصلح لهم
امهم وشكرابهم بشكرابهم. خير} الَية, قال: فخلطكوا طعكامهم بطع

آًَء ِنَس ُككّن  ِإن  َف ْيِن  َي َث ْن ُ ْثُل َحّظ ال ِر ِم َك ّذ ِلل ُكْم  ِد َ ْول َأ ِفَي  ّلُه  ُكُم ال ُيوِصي  **
ِه ْي َو َبكك َول ّنْصُف  َها ال َل َف ًة  َد َواِح َنْت  َكا ِإن  َو َتَرَك  َثا َما  ُل ُث ُهّن  َل َف ْيِن  َت َن ْث َق ا ْو َف

َلُه َكاَن  ِإن  َتَرَك  ُدُس ِمّما  ُهَما الّس ْن ٍد ّم َواِح ُكّل  ّلككُه ِل ُكككْن  َي ّلككْم  ِإن  َف ٌد  َل َو
ُدُس ِمككن ِه الّسكك َفلُّمكك ٌة  َو ِإْخ َلُه  َكاَن  ِإن  َف ُلُث  ّث ِه ال َفلُّم ُه  َوا َب َأ َثُه  ِر َو َو ٌد  َل َو
ْقككَرُب َأ ُهككْم  ّي أ

َ ْدُروَن  َتكك ُكْم لَ  ُؤ َأبنككا َو ُكْم  ُؤ َبآَ ْيٍن آ َد ْو  َأ َهآَ  ِب ُيوِصي  ٍة  ّي َوِص ِد  ْع َب
ًا  ِكيمككك ًا َح ِليمككك َع َككككاَن  ّلكككَه  ِإّن ال ِه  ّلككك ِريَضكككًة ّمكككَن ال َف ًا  ْفعككك َن ُككككْم  َل

هذه الَية الكريمة والككتي بعككدها والَيككة الككتي هككي خاتمككة هككذه   
السورة هن آيككات علككم الفرائككض, وهككو مسككتنبط مككن هككذه الَيككات
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الثلثا ومن الحاديث الككواردة فككي ذلككك ممككا هككو كالتفسككير لككذلك.
ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصككب
الخلف والدلة, والحجاج بين الئمة, فموضعه كتب الحكككام, واللككه
المستعان. وقد ورد الككترغيب فككي تعلككم الفرائككض وهككذه الفرائككض
الخاصة من أهم ذلك, وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبككد
الرحمن بككن زيككاد بككن أنعككم الفريقككي عككن عبككد الرحمككن بككن رافككع
التنوخي, عن عبد الله بن عمككرو رضككي اللككه عنككه, أن رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلثة, وما سوى ذلك فهو فضل:
آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة» وعن أبي هريرة قككال:
قككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم «يككا أبككا هريككرة تعلمككوا
الفرائض وعلموه فإنه نصككف العلككم, وهككو ينسككى, وهككو أول شككيء
ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده ضككعف. وقككد روي مككن
حديث ابن مسكعود وأبكي سكعيد, وفكي ككل منهمكا نظكر. قكال ابكن
عيينة: إنما سّمى الفرائض نصف العلم, لنه يبتلى به النككاس كلهككم.
وقال البخاري عند تفسككير هككذه الَيككة: حككدثنا إبراهيككم بككن موسككى.
حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخككبرني ابككن المنكككدر عككن
جابر بن عبد الله قال: عادني رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
وأبو بكر في بني سلمة ماشككيين, فوجككدني النكبي صكلى اللكه عليكه
ًا, فدعا بماء فتوضأ منككه, ثككم رش علككي فككأفقت وسلم ل أعقل شيئ
فقلكت: مككا تككأمرني أن أصككنع فككي مككالي يككا رسككول اللككه ؟ فنزلككت
{يوصيكم الله فككي أولدكككم للككذكر مثككل حككظ النككثيين} وكككذا رواه
مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد العور عككن ابككن جريككج
به, ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بككن
المنككككككككككككككككككككككككدر عكككككككككككككككككككككككن جكككككككككككككككككككككككابر.

حديث آخر عن جابر في سبب نككزول الَيككة) قككال أحمككد: حككدثنا(  
زكريا بن عدي, حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي, عن عبككد اللككه
بن محمد بن عقيل, عن جابر, قال: جككاءت امككرأة سككعد بككن الربيككع
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله هاتككان
ًا, وإن ابنتا سعد بن الربيع, قتككل أبوهمككا معككك فككي يككوم أحككد شككهيد
عمهما أخذ مالهما فلم يككدع لهمككا مككال, ول ينكحككان إل ولهمككا مككال,
قال: فقال «يقضي الله فككي ذلككك» فنزلككت آيككة الميككراثا, فأرسككل
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهمككا فقككال: «أعككط ابنككتي
سعد الثلثين, وأمهما الثمن, وما بقي فهو لكك». وقككد رواه أبككو داود
والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به,
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قال الترمذي: ول يعككرف إل مككن حككديثه. والظككاهر أن حككديث جككابر
الول إنما نزل بسبب الَية الخيرة مكن هكذه السكورة كمكا سكيأتي,
فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات, ولم يكن له بنات, وإنما كان يككورثا
ًا للبخاري رحمه الله فككإنه ذكككره كللة, ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبع
ههنا, والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الَية, واللككه أعلككم.

فقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ النثيين}  
أي يأمركم بالعدل فيهم, فككإن أهككل الجاهليككة كككانوا يجعلككون جميككع
الميراثا للذكور دون الناثا, فأمر الله تعككالى بالتسككوية بينهككم فككي
أصككل الميككراثا, وفككاوت بيككن الصككنفين, فجعككل للككذكر مثككل حككظ
النثيين, وذلك لحتياج الرجل إلككى مؤونككة النفقككة والكلفككة ومعانككاة
التجارة والتكسب وتحمل المشككاق, فناسككب أن يعطككى ضككعفي مككا
تأخذه النثى, وقد استنبط بعض الذكياء من قوله تعالى: {يوصككيكم
الله في أولدكم للذكر مثل حظ النككثيين} أنكه تعكالى أرحككم بخلقكه
من الوالدة بولدها, حيث أوصى الوالدين بأولدهم, فعلم أنككه أرحككم
بهم منهم, كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السككبي
فرق بينها وبين ولدها, فجعلت تدور علككى ولككدها, فلمككا وجككدته مككن
السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقككال رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم لصحابه «أترون هذه طارحة ولدها في النككار وهككي
تقدر على ذلك» ؟ قالوا: ل يارسول اللككه. قككال «فككوالله للككه أرحككم
بعباده من هذه بولدها» وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف
عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: كان
المال للولد, وكانت الوصية للوالدين, فنسخ الله من ذلك ما أحككب,
فجعل للذكر مثل حككظ النككثيين, وجعككل للبككوين لكككل واحككد منهمككا
السككدس والثلككث, وجعككل للزوجككة الثمككن والربككع, وللككزوج الشككطر
والربع. وقككال العككوفي عككن ابككن عبككاس قككوله {يوصككيكم اللككه فككي
أولدكم للذكر مثل حظ النثيين} وذلك لمككا أنزلككت الفرائككض الككتي
فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والنثى والبوين, كرهها الناس
أو بعضككهم وقككالوا: تعطككى المككرأة الربككع أو الثمككن, وتعطككى البنككت
النصف, ويعطى الغلم الصغير, وليس من هؤلء أحد يقاتككل القككوم,
ه صكلى ول يحوز الغنيمة, اسكتوا عن هذا الحكديث لعكل رسكول الل
الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فيغير, فقال بعضهم: يككا رسككول
الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها, وليست تركككب الفككرس ول
ًا وكككانوا تقاتل القككوم, ويعطككى الصككبي الميككراثا وليككس يغنككي شككيئ
يفعلون ذلك في الجاهلية ل يعطون الميككراثا إل لمككن قاتككل القككوم
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ًا. وقككوله ويعطونه الكبر فالكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيض
{فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تككرك} قككال بعككض النككاس:
قوله {فوق} زائدة, وتقديره فإن كن نساء اثنككتين, كمككا فككي قككوله
{فاضربوا فوق العناق} وهذا غير مسلم ل هنا ول هناك. فإنه ليس
في القرآن شيء زائد ل فائدة فيه, وهذا ممتنككع, ثككم قككوله {فلهككن
ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما
استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الختين في الَية الخيرة, فإنه
تعالى حكم فيها للختين بككالثلثين. وإذا ورثككت الختككان الثلككثين فلن
ترثا البنتان الثلثين بالطريق الولى. وقد تقدم في حككديث جككابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم, حكم لبنتي سككعد بككن الربيككع بككالثلثين,
ًا فإنه قال {وإن كككانت واحككدة فدل الكتاب والسنة على ذلك, وأيض
ًا, فلما حكم به فلها النصف} فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيض
للواحدة على انفرادها, دل على أن البنتين فككي حكككم الثلثا, واللككه
أعلم. وقوله تعالى: {ولبويه لكل واحد منهما السدس} إلى آخككره,
البوان لهما في الرثا أحوال (أحدها) أن يجتمعا مع الولد فيفرض
لكل واحد منهما السدس, فإن لم يكن للميت إل بنت واحدة, فرض

 وأخذ الب السدس¹لها النصف, وللبوين لكل واحد منهما السدس
الَخر بالتعصيب, فيجمع له والحالككة هككذه بيككن الفككرض والتعصككيب.
(الحال الثككاني) أن ينفككرد البككوان بككالميراثا, فيفككرض للم والحالككة
هذه الثلث, ويأخذ الب الباقي بالتعصيب المحض, ويكككون قككد أخككذ
ضعفي ما فرض للم, وهو الثلثان, فلو كان معهما ك والحالة هككذه ككك
زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلككف العلمككاء
ماذا تأخذ الم بعد فرض الزوج والزوجة, على ثلثة أقوال: (أحككدها)
أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين, لن الباقي كأنه جميع الميراثا
بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعككل للب. فتأخككذ ثلككث
الباقي ويأخذ الب ثلثيه, هذا قول عمككر وعثمككان, وأصككح الروايككتين
عن علي, وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثككابت, وهككو قككول الفقهككاء
السبعة والئمة الربعة وجمهور العلمككاء. (والثككاني) أنهككا تأخككذ ثلككث
جميع المال لعموم قوله {فإن لم يكن لككه ولككد وورثككه أبككواه فلمككه
الثلث} فإن الَية أعم من أن يكككون معهككا زوج أو زوجككة أو ل, وهككو
قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ بككن جبككل نحككوه. وبككه يقككول
شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن عبد اللككه بككن
اللبان البصري في كتابه اليجاز في علم الفرائض وهككذا فيككه نظككر,
بل هو ضعيف, لن ظاهر الَية إنما هو إذا استبد بجميع التركة, وأمككا
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هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميككع التركككة
فتأخذ ثلثه كما تقدم (والقول الثالث) أنها تأخذ ثلث جميع المال في
مسألة الزوجة خاصة, فإنها تأخذ الربع وهككو ثلثككة مككن اثنككي عشككر,
وتأخذ الم الثلث وهو أربعة, فيبقى خمسة للب, وأمككا فككي مسككألة
الزوج فتأخذ ثلث البككاقي لئل تأخككذ أكككثر مككن الب لككو أخككذت ثلككث
المال, فتكون المسألة مككن سككتة: للككزوج النصككف ثلثككة وللم ثلككث
الباقي بعد ذلك وهو سككهم, وللب البككاقي بعككد ذلككك)وهككو سككهمان.
ويحكى هذا عن ابن سيرين, وهو قول مركب من القككولين الوليككن,
ًا, والصككحيح الول, موافق كلً منهمككا فككي صككورة وهككو ضككعيف أيضكك
والله أعلم. (والحال الثالث من أحوال البوين) وهو اجتماعهمككا مككع
الخوة, سواء كانوا مككن البككوين أو مككن الب أو مككن الم, فككإنهم ل
ًا, ولكنهم مع ذلك يحجبون الم عككن الثلككث إلككى يرثون مع الب شيئ
السدس, فيفرض لهككا مككع وجككودهم السككدس, فككإن لككم يكككن وارثا
سواها وسوى الب, أخذ الب الباقي. وحكم الخككوين فيمككا ذكرنككاه
كحكم الخوة عند الجمهككور. وقككد روى الككبيهقي مككن طريككق شككعبة
مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخككل علككى عثمككان, فقككال: إن
الخوين ل يردان الم عن الثلث, قككال اللككه تعككالى: {فككإن كككان لككه
إخوة} فالخوان ليسا بلسان قومك إخوة, فقال عثمان: ل أسككتطيع
تغيير ما كان قبلي, ومضى في المصككار وتككوارثا بككه النككاس. وفككي
صحة هذا الثر نظر, فإن شعبة هذا تكلم فيه مالككك بككن أنككس, ولككو
ًا عن ابن عبككاس لككذهب إليككه أصككحابه الخصككاء بككه, كان هذا صحيح
والمنقول عنهم خلفه, وقد روى عبد الرحمككن بككن أبككي الزنككاد عككن
خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: الخوان تسمى إخوة, وقككد أفككردت
ًا على حككدة. وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككي, لهذه المسألة جزء
حدثنا عبد العزيز بن المغيرة, حدثنا يزيد بن زريككع عككن سككعيد, عككن
قتادة قوله {فإن كان لككه إخككوة فلمككه السككدس} أضككروا بككالم ول
يرثون, ول يحجبها الخ الواحكد مكن الثلكث ويحجبهكا مكا فكوق ذلكك,
وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبككوا أمهككم عككن الثلككث أن أبككاهم
يلي إنكاحهم, ونفقته عليهم دون أمهم, وهذا كلم حسن. لكككن روي
عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبككوه

 وهذا قول شاذ رواه ابككن جريككر فككي تفسككيره¹عن أمهم يكون لهم
فقال: حدثنا الحسن بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمككر عككن
ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس, قككال: السككدس الككذي حجبتككه
الخوة الم لهم, إنما حجبوا أمهم عنككه ليكككون لهككم دون أبيهككم, ثككم
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قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع المة. وقد حككدثني يككونس,
أخبرنا سفيان, أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد, عن ابككن عبككاس
أنككككككه قككككككال: الكللككككككة مككككككن ل ولككككككد لككككككه ول والككككككد.

وقوله {من بعد وصككية يوصككي بهككا أو ديككن} أجمككع العلمككاء مككن  
السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان
النظر يفهم من فحككوى الَيككة الكريمككة. وقككد روى أحمككد والترمككذي
وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسككحاق عككن الحككارثا

طككالب, قككال: إنكككم تقككرؤون بن عبد الله العور, عن علي بن أبككي
{من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليككه
وسلم قضى بالدين قبل الوصية, وإن أعيان بني الم يتوارثككون دون
بني العلت, يرثا الرجل أخاه لبيه وأمككه دون أخيككه لبيككه. ثككم قككال
الترمذي: ل نعرفه إل من حديث الحارثا, وقد تكلم فيه بعككض أهككل
ًا بها وبالحساب, فالله ًا للفرائض معتني العلم. (قلت) لكن كان حافظ
أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

ًا} أي إنمككا   وقوله {آباؤكم وأبناؤكم ل تدرون أيهم أقرب لكم نفع
فرضنا للَباء والبناء, وساوينا بيككن الكككل فككي أصككل الميككراثا علككى
خلف ما كان عليه المر فككي الجاهليككة وعلككى خلف مككا كككان عليككه
المر في ابتداء السلم من كون المال للولد وللبوين الوصية, كمككا

عباس, إنما نسخ اللككه ذلككك إلككى هككذا ففككرض لهككؤلء تقدم عن ابن
ولهؤلء بحسبهم, لن النسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الخككروي أو
هما من أبيه ما  ل يأتيه مككن ابنككه, وقككد يكككون بككالعكس, ولككذا قككال
ًا} أي كككأن النفككع {آباؤكم وأبناؤكم ل تدرون أيهككم أقككرب لكككم نفعكك
متوقع ومرجو مككن هككذا كمككا هككو متوقككع ومرجككو مككن الَخككر, فلهككذا
فرضنا لهذا وهذا, وساوينا بين القسمين في أصككل الميككراثا, واللككه
أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

وقككوله {فريضككة مككن اللككه} أي هككذا الككذي ذكرنككاه مككن تفصككيل  
الميراثا وإعطاء بعض الورثة أكثر مكن بعكض, هككو فكرض مكن اللكه
حكم به وقضاه, والله عليم حكيم الكذي يضكع الشكياء فكي محالهككا,
ًا ويعطي كلّ ما يسككتحقه بحسككبه, ولهككذا قككال {إن اللككه كككان عليمكك

ًا }.حكيمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ُهككّن َل َكككاَن  ِإن  َف ٌد  َل َو ُهّن  ّل ُكْن  َي ّلْم  ِإْن  ُكْم  َواُج َأْز َتَرَك  ِنْصُف َما  ُكْم  َل َو  **
ُهككّن َل َو ْيككٍن  َد ْو  َأ َهككآَ  ِب ُيوِصككيَن  ٍة  ّي َوِص ِد  ْع َب ْكَن ِمن  َتَر ُع ِمّما  ُب ُكُم الّر َل َف ٌد  َل َو
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ّثُمككُن ُهّن ال َل َف ٌد  َل َو ُكْم  َل َكاَن  ِإن  َف ٌد  َل َو ُكْم  ّل ُكْن  َي ّلْم  ِإن  ُتْم  ْك َتَر ُع ِمّما  ُب الّر
ُيككوَرثُا َكككاَن َرُجككٌل  ِإن  َو ْيككٍن  َد ْو  َأ َهآَ  ِب ُتوُصوَن  ٍة  ّي َوِص ِد  ْع َب ُتم ّمن  ْك َتَر ِمّما 
ْا َو ُن َكككا ِإن  َف ُدُس  ُهَما الّس ْن ٍد ّم َواِح ُكّل  ِل َف ُأْخٌت  ْو  َأ َأٌخ  َلُه  َو ٌة  َأ َأو اْمَر َلًة  َ َكل
ْو َأ َهككآَ  ِب ُيوَصككَى  ٍة  ّي َوِصكك ِد  ْعكك َب ُلِث ِمككن  ّث ِفي ال ُء  َكآَ ُهْم ُشَر َف ِلَك  َذ َثَر ِمن  ْك َأ

ِليككككٌم  ِليككككٌم َح َع ّلككككُه  َوال ِه  ّلكككك ّيًة ّمككككَن ال َوِصكككك ْيككككَر ُمَضككككآَّر  َغ ْيككككٍن  َد
يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متككن   

من غير ولد, فإن كان لهككن ولككد, فلكككم الربككع ممككا تركككن مككن بعككد
الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الككدين مقككدم علككى الوصككية, وبعككده
الوصية ثم الميراثا, وهذا أمر مجمع عليه بيكن العلمكاء وحكككم أولد
البنين وإن سككفلوا حكككم أولد الصككلب ثككم قككال {ولهككن الربككع ممككا
تركتم} إلى آخره وسككواء فككي الربككع أو الثمككن الزوجككة والزوجتككان
الثنتان والثلثا والربع يشتركن فيه. وقوله: {من بعد وصككية} الككخ
الكلم عليه كما تقدم, وقوله تعالى: {وإن كان رجل يككورثا كللككة}
الكللة مشتقة من الكليل, وهو الككذي يحيككط بككالرأس مككن جككوانبه,
والمراد هنا من يرثه مككن حواشككيه ل أصككوله ول فروعككه, كمككا روى
الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سككئل عككن الكللككة, فقككال: أقككول
ًا فمن اللكه, وإن يككن خطكأ فمنكي ومكن فيها برأيي, فإن يكن صواب
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه, الكللة من ل ولد له ول والككد,
فلما ولي عمر قال: إني لستحي أن أخككالف أبككا بكككر فككي رأي رآه,
رواه ابن جرير وغيككره. وقككال ابككن أبككي حككاتم فككي تفسككيره: حككدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان, عككن سككليمان الحككول, عككن
ًا طاوس, قال: سكمعت ابكن عبكاس يقكول: كنكت آخكر النكاس عهكد
بعمر, فسمعته يقول: القكول مكا قلكت ومكا قلككت ومكا قلككت, قككال:
الكللة من ل ولد له ول والد وهكذا قال علككي وابككن مسككعود وصككح
عن غير وجه عن ابككن عبككاس وزيككد بككن ثككابت, وبككه يقككول الشكعبي
والنخعي والحسن وقتادة وجابر بككن زيككد والحكككم, وبككه يقككول أهككل
المدينة وأهل الكوفة والبصرة, وهككو قكول الفقهككاء السككبعة والئمكة
الربعة وجمهور السلف والخلف, بل جميعهككم, وقككد حكككى الجمككاع
عليه غير واحد, وورد فيه حديث مرفوع, قال أبو الحسين بن اللبان
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلككك, وهككو أنككه مككن ل ولككد لككه,
والصككحيح عنككه الول, ولعككل الككراوي مككا فهككم عنككه مككا أراد. وقككوله
تعككالى: {ولككه أخ أو أخككت} أي مككن أم كمككا هككو فككي قككراءة بعككض
السلف, منهم سعد بن أبي وقاص, وكذا فسككرها أبككو بكككر الصككديق
فيما رواه قتادة عنه {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من
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ذلك فهم شركاء في الثلث} وإخوة الم يخالفون بقيككة الورثككة مككن
وجوه (أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا بككه, وهككي الم. (الثككاني) أن
ذكورهم وإناثهم في الميراثا سواء. (الثككالث) أنهككم ل يرثككون إل إن
كان ميتهم يورثا كللة, فل يرثككون مككع أب ول جككد ول ولككد ول ولككد
ابن. (الرابع) أنهم ل يزادون على الثلث, وإن كثر ذكككورهم وإنككاثهم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس, حدثنا ابن وهب, أخبرنا يونس عككن
الزهري, قال: قضى عمر أن ميراثا الخككوة مككن الم بينهككم للككذكر
مثل النثى, قال الزهري: ول أرى عمر قضى بذلك حتى علم بككذلك
من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لهذه الَية هي التي قال الله
انوا أككثر مكن ذلكك فهكم شكركاء فكي الثلكث} تعالى فيهكا {فكإن ك
واختلككف العلمككاء فككي المسككألة المشككتركة, وهككي زوج وأم أو جككدة
واثنان من ولككد الم وواحككد أو أكككثر مككن ولككد البككوين, فعلككى قككول
الجمهور للزوج النصف, وللم أو الجدة السككدس ولولككد الم الثلككث
ويشاركهم فيه ولد الب والم بما بينهم مككن القككدر المشككترك وهككو
إخوة الم, وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المككؤمنين عمككر,
فككأعطى الككزوج النصككف, والم السككدس, وجعككل الثلككث لولد الم,
ًا, فقال له أولد البوين: يا أمير المؤمنين, هككب أن أبانككا كككان حمككار
ألسككنا مككن أم واحككدة ؟ فشككرك بينهككم وصككح التشككريك عنككه وعككن
عثمان, وهو إحدى الروايتين عن ابن مسككعود وزيكد بككن ثكابت وابككن
عباس رضككي اللككه عنهككم, وبككه يقككول سككعيد بككن المسككيب وشككريح
القاضي ومسروق وطاوس ومحمككد بككن سككيرين وإبراهيككم النخعككي
وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك, وهو مذهب مالك والشافعي
وإسحاق بن راهويه, وكان علي بن أبي طالب ل يشككرك بينهككم, بككل
يجعل الثلث لولد الم, ول شيء لولد البوين, والحالة هككذه لنهككم
عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلككك. وهككذا قككول
أبي بن كعب وأبي موسى الشعري. وهو المشهور عن ابن عبككاس.
وهككو مككذهب الشككعبي وابككن أبككي ليلككى وأبككي حنيفككة وأبككي يوسككف
ُهذيل والمام أحمككد ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن ال
بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حمككاد وأبككي ثككور وداود بككن علككي
الظاهري, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضكي رحمكه اللكه فكي
كتابه اليجاز. وقوله: {من بعد وصية يوَصى بها أو دين غير مضككار}
أي لتكون وصيته على العدل ل على الضرار والجككور والحيككف بككأن
ّدر اللككه لككه مككن يحرم بعض الورثة أو ينقصه, أو يزيككده علككى مككا قكك
الفريضة, فمن سعى في ذلككك, كككان كمككن ضككاد اللككه فككي حكمتككه,
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وقسمته. ولهذا قال ابككن أبككي حكاتم: حككدثنا أبككي, حككدثنا أبكو النضكر
الدمشقي الفراديسي, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند,
عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليككه وسككلم, قككال
«الضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن جرير مككن طريككق
عمر بن المغيرة هذا, وهو أبو حفص بصري سكككن المصيصككة, قككال
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين, وروى عنككه غيككر
واحد من الئمة, وقال فيه أبو حاتم الرازي: هككو شككيخ, وقككال علككي
بن المديني هو مجهول ل أعرفه, لكن رواه النسائي في سككننه عككن
علي بن حجكر عكن علكي بكن مسكهر, عكن داود بكن أبكي هنكد, عكن
ًا «الضرار في الوصية مككن الكبككائر» عكرمة, عن ابن عباس موقوف
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الشج, عن عائذ بككن حككبيب,
عكن داود بكن أبكي هنكد, ورواه ابكن جريكر مكن حكديث جماعكة مكن
ًا, وفي بعضها: الحفاظ عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوف
ويقرأ ابن عباس {غير مضار}. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف,
ولهذا اختلف الئمة في القرار للوارثا, هل هو صحيح أم ل ؟ علككى
قولين (أحدهما) ل يصح لنه مظنة التهمككة أن يكككون قككد أوصككى لككه
بصيغة القرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول اللككه صككلى
الله عليه وسلم قال «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فل وصية
لوارثا». وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبككل وأبككي حنيفككة, والقككول
القديم للشافعي رحمهككم اللككه, وذهككب فككي الجديككد إلككى أنككه يصككح
القرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بكن عبكد العزيككز
وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه, واحتج بككأن رافككع بككن
خديج أوصى أن ل تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها, قال: وقال
بعض الناس ل يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة, وقد قككال النككبي
صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن, فككإن الظككن أكككذب الحككديث»
وقال الله تعالى: {إن الله يككأمركم أن تككؤدوا المانككات إلككى أهلهككا}
ًا ًا ول غيره, انتهى ماذكره. فمتى كان القرار صككحيح فلم يخص وارث
ًا لما في نفس المر, جرى فيه هذا الخلف, ومتى كان حيلككة مطابق
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم, فهو حرام بالجماع
وبنص هذه الَية الكريمة {غير مضار وصككية مككن اللككه, واللككه عليككم
حليكككككككككككككككم}. ثكككككككككككككككم قكككككككككككككككال تعكككككككككككككككالى:)
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ِري ِمككن َتْجكك ّنككاٍت  ْلُه َج ْدِخ ُيكك َلُه  َوَرُسو ّلَه  ِطِع ال ُي َوَمن  ِه  ّل ُد ال ُدو ْلَك ُح ِت  **
ّلككَه ْعككِص ال َي َوَمككن  ِظيككُم *   َع ْل ْوُز ا َفكك ْل ِلككَك ا َذ َو َها  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن َها ال ِت َتْح
ِهيككٌن  َذاٌب ّم َعكك َلككُه  َو َهككا  ِفي ًا  ِلككد ًا َخا َنككار ْلُه  ْدِخ ُيكك ُه  َد ُدو ّد ُحكك َعكك َت َي َو َلُه  َوَرُسو

أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم   
من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عككدمه, هككي حككدود اللككه,
فل تعتدوها ول تجاوزوها, ولهذا قال {ومن يطع اللككه ورسككوله} أي
فيها فلم يزد بعض الورثككة ولككم ينقككص بعضككها بحيلككة ووسككيلة, بككل

وفريضته وقسمته {يدخله جنككات تجككري مككن تركهم على حكم الله
تحتهكا النهكار خالككدين فيهككا وذلككك الفكوز العظيكم ومكن يعكص اللكه
ًا فيها ولككه عككذاب مهيككن} أي ًا خالد ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار
لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله فككي حكمككه, وهككذا إنمككا يصككدر
عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به, ولهذا يجككازيه بالهانككة فككي
العذاب الليم المقيم ك قال المام أحمد: حدثنا عبككد الككرزاق, حككدثنا
معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عككن
أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوصى حككاف فككي وصككيته
فيختم بشر عمله فيدخل النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهككل الشككر
سبعين سنة, فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة»
قال: ثم يقول أبو هريرة, اقرؤوا إن شئتم {تلك حككدود اللككه ككك إلككى
قوله ك عذاب مهين} قال أبو داود في باب الضرار في الوصية مككن
َدة بن عبد الله, أخبرنا عبد الصككمد, حككدثنا نصككر بككن ْب َع سننه: حدثنا 
ّداني, حدثنا الشعث بن عبد الله بن جابر الحداني, حككدثني علي الُح
شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى اللكه عليكه
وسلم قال «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سككنة ثككم
ُيضاّران في الوصية, فتجككب لهمككا النككار» وقككال يحضرهما الموت, ف
قرأ علّي أبو هريرة من ههنا {من بعد وصية يوصى بها أو ديككن غيككر
مضار ك حتى بلغ ك ذلك الفوز العظيككم} وهكككذا رواه الترمككذي وابككن
ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به, وقككال الترمككذي:
حسكككككن غريكككككب, وسكككككياق المكككككام أحمكككككد أتكككككم وأكمكككككل.

َبعككًة َأْر ِهككّن  ْي َل َع ْا  ُدو ِه َتْشكك َفاْس ُكْم  ِئ ّنَسككآَ َفاِحَشَة ِمككن  ْل ِتيَن ا ْأ َي ِتي  ّ َوالل  **
ْو َأ ْوُت  ْلَمكك ُهّن ا ّفككا َو َت َي ّتككَى  ُيوِت َح ُب ْل ِفي ا ُهّن  ُكو َأْمِس َف ْا  ُدو ِه ِإن َش َف ُكْم  ْن ّم
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َبككا َتا ِإن  َفكك ُهَمككا  ُذو َفآَ ُكككْم  َهككا ِمن ِن َيا ِت أ

ْ َي َذاَن  ّلكك َوال ِبيلً *   ُهّن َسكك َل ّلُه  َعَل ال َيْج
ًا  ًا ّرِحيمكككك ّوابكككك َت َكككككاَن  ّلككككَه  ِإّن ال ُهَمككككآَ  ْن َع ْا  ِرُضككككو ْع َأ َف َلَحا  َأْصكككك َو

كان الحكم في ابتداء السلم أن المرأة إذا ثبككت زناهككا بالبينككة   
العادلة, حبست في بيت فل تمكن من الخروج منه إلككى أن تمككوت,
ولهككذا قككال {واللتككي يككأتين الفاحشككة} يعنككي الزنككا {مككن نسككائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلً} فالسبيل الذي جعله
الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي اللككه عنككه: كككان الحكككم
كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلككد أو الرجككم, وكككذا
ُروى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي
صالح وقتادة وزيككد بكن أسككلم والضككحاك, أنهكا منسككوخة, وهككو أمككر
عيد متفق عليه ك قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفكر, حكدثنا س
عن قتادة, عن الحسن, عككن حطككان بككن عبككد اللككه الرقاشككي, عككن
عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسككلم إذا
ّبد وجهككه, فككأنزل اللككه َتَر نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, و
عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: «خذوا عني قد جعل
الله لهن سبيلً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائككة ورجككم
بالحجككارة, والبكككر جلككد مائككة ثككم نفككي سككنة», وقككد رواه مسككلم
وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عككن
عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسككلم ولفظككه «خككذوا
عني خذوا عني, قد جعل الله لهككن سككبيلً, البكككر بككالبكر جلككد مائككة
وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي: هككذا
حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن
فضالة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عككن عبككادة,
أن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم كككان إذا نككزل عليككه الككوحي,
عرف ذلك في وجهه, فلما أنزلت {أو يجعل الله لهن سككبيلً} فلمككا
ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا خذوا قد
جعل الله لهن سبيل, البكككر بككالبكر جلككد مائككة ونفككي سككنة, والككثيب
ًا هككذا بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». وقد روى المام أحمد أيضكك
م عكن الحسكن الحديث عن وكيع بن الجراح, حدثنا الفضكل بكن دله
عن قبيصة بن ُحَريث, عن سلمة بن المحبق, قال: قال رسول اللككه
صلى الله عليه وسلم «خذوا عني خذوا عنككي, قككد جعككل اللككه لهككن
سبيلً, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سكنة, والكثيب بكالثيب جلكد مائكة

29



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
والرجم». وكذا رواه أبو داود مطولً من حديث الفضل بن دلهم, ثم
ًا بواسكككككط. قكككككال: وليكككككس هكككككو بالحكككككافظ, ككككككان قصكككككاب

حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمككد بككن(  
إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان, حدثنا أحمككد بككن داود حككدثنا عمككرو
بن عبد الغفار, حككدثنا إسككماعيل بككن أبككي خالككد عككن الشككعبي, عككن
مسروق, عن أبي كعككب, قككال: قككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسككلم «البكككران يجلككدان وينفيككان, والثيبككان يجلككدان ويرجمككان,
والشككيخان يرجمككان» هككذا حككديث غريككب مككن هككذا الككوجه ككك وروى
الطبراني من طريق ابن لهيعككة عككن أخيككه عيسككى بككن لهيعككة, عككن
عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما نزلت سورة النساء, قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم «ل حبس بعد سورة النساء». وقد ذهككب
المام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهككو الجمككع
بين الجلد والرجم في حق الثيب الزانككي, وذهككب الجمهككور إلككى أن
الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد, قككالوا: لن النككبي صككلى
الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يجلدهم قبل
ذلك, فدل على أن الرجم ليس بحتم, بل هو منسوخ علككى قككولهم,
واللككه أعلككم وقككوله تعككالى: {واللككذان يأتيانهككا منكككم فآَذوهمككا} أي
واللذان يأتيان الفاحشة فآَذوهما, قال ابن عباس رضي اللككه عنهمككا
وسعيد بن جككبير وغيرهمككا: أي بالشككتم والتعييككر والضككرب بالنعككال,
وكان الحكم كذلك, حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم, وقال عكرمككة
وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلككت فككي الرجككل والمككرأة إذا
زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان مككن قبككل أن يككتزوجوا. وقككال
مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل ك ل يكنى, وكأنه يريككد اللككواط ككك
والله أعلم, وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بككن أبككي عمككرو,
عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى اللككه عليككه
وسككلم «مككن رأيتمككوه يعمككل عمككل قككوم لككوط, فككاقتلوا الفاعككل
والمفعول به». وقوله: {فإن تابا وأصلحا} أي أقلعا ونزعا عما كانككا
عليكككه وصكككلحت أعمالهمكككا وحسكككنت, {فأعرضكككوا عنهمكككا} أي ل
تعنفوهما بكلم قبيح بعد ذلك, لن التائب من الذنب كمن ل ذنب له
ًا}. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنكت أمككة ًا رحيم {إن الله كان تواب
أحدكم, فليجلدها الحد ول يثرب عليها» أي ثم ل يعيرها بمككا صككنعت
بعكككككككد الحكككككككد الكككككككذي هكككككككو كفكككككككارة لمكككككككا صكككككككنعت.
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ُبوَن ِمككن ُتو َي ُثّم  ٍة  َل َها ِبَج َء  َو ُلوَن الّس ْعَم َي ِذيَن  ّل ِل ِه  ّل َلى ال َع َبُة  ْو ّت ّنَما ال ِإ  **
ْيَسككِت َل َو ًا *   ِكيمكك ًا َح ِليم َع ّلُه  َكاَن ال َو ِهْم  ْي َل َع ّلُه  ُتوُب ال َي ِئَك  َلـ ْو ُأ َف ِريٍب  َق

َذا َحَضَر ِإ ّتَى  َئاِت َح ّي ُلوَن الّس ْعَم َي ِذيَن  ّل ِل َبُة  ْو ّت ّني ال ِإ َقاَل  ْوُت  ْلَم ُهُم ا َد َأَح

ًا ِليم َأ ًا  َذاب َع ُهْم  َل َنا  ْد َت ْع َأ ِئَك  َلـ ْو ُأ ّفاٌر  ُك ُهْم  َو ُتوَن  َيُمو ِذيَن  ّل َولَ ا ْبُت الََن   ُت
يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمكل السكوء   

ال بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينكة الملكك روحكه قبكل الغرغكرة. ق
ًا, فهككو جاهككل مجاهد وغير واحد: كل من عصككى اللككه خطككأ أو عمككد
حتى ينزع عن الذنب, وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدثا أن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولككون: كككل ذنككب
أصابه عبد فهو جهالة, رواه ابكن جريكر. وقكال عبكد الكرزاق: أخبرنكا
معمر عن قتادة, قال: اجتمع أصحاب رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
ًا كككان أو وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به, فهككو جهالككة عمككد
غيره. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهككد, قككال:
كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج: وقككال
لي عطاء بن أبي رباح, نحوه. وقال أبو صالح عن ابككن عبككاس: مككن
جهالته عمل السوء, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبككاس {ثككم
ك المكوت. يتوبون من قريب} قال: ما بينه وبيكن أن ينظكر إلكى مل
وقككال الضككحاك: مككا كككان دون المككوت فهككو قريككب. وقككال قتككادة
والسدي: ما دام فككي صككحته, وهككو مككروي عككن ابككن عبككاس. وقككال
الحسككن البصككري {ثككم يتوبككون مككن قريككب}, مككالم يغرغككر. وقككال
عكرمكككككككككككككككة: الكككككككككككككككدنيا كلهكككككككككككككككا قريكككككككككككككككب.

ذكككككككككككككككككر الحككككككككككككككككاديث فككككككككككككككككي ذلككككككككككككككككك
قال المام أحمد: حدثنا علي بن عياش, وعصام بككن خالككد, قككال:  

حدثنا ابن ثوبان عن أبيه, عن مكحول, عن جبير بن نفيككر, عككن ابككن
عمر, عن النبي صلى الله عليككه وسككلم, قككال «إن اللككه يقبككل توبككة
العبككد مككالم يغرغككر» رواه الترمككذي وابككن مككاجه مككن حككديث عبككد

وقال الترمذي: حسن غريككب. ووقككع, الرحمن بن ثابت بن ثوبان به
في سنن ابن ماجه, عن عبد الله بن عمرو وهو وهككم إنمككا هككو عبككد
.اللككككككككككككه بككككككككككككن عمككككككككككككر بككككككككككككن الخطككككككككككككاب

حديث آخر) عن ابن عمر قككال ابككن مردويككه: حككدثنا محمككد بككن(  
معمر, حدثنا عبدالله بن الحسن الخراساني, حككدثنا يحيككى بككن عبككد
الله البابلتي, حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي, سككمعت عطككاء بككن أبككي
رباح, قال: سمعت عبد الله بن عمر, سمعت رسول الله صلى الله
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عليه وسلم يقول «ما من عبد مؤمن يتككوب قبككل المككوت بشككهر إل
قبل الله منه وأدنى من ذلك, وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه
التوبككككككككككككة والخلص إليككككككككككككه إل قبككككككككككككل منككككككككككككه».

حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن(  
ميمونة, أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قككال: سككمعت عبككد
الله بن عمر يقول: من تاب قبل موته بعككام تيككب عليككه, ومككن تككاب
قبل موته بشهر تيب عليه, ومن تاب قبل موته بجمعككة تيككب عليككه,

عليه, ومن تاب قبل موته بساعة تيب ومن تاب قبل موته بيوم تيب
عليه, فقلت له: إنما قال الله {إنما التوبة على الله للككذين يعملككون
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب} فقال: إنما أحككدثك مككا سككمعته
مككن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم. وهكككذا رواه أبككو داود
الطيالسككي وأبككو عمككر الحوضككي وأبككو عككامر العقككدي عككن شككعبة.

حديث آخر) قال المام أحمككد: حككدثنا حسككين بككن محمككد حككدثنا(  
محمككد بككن مطككرف, عككن زيككد بككن اسككلم, عككن عبككد الرحمككن بككن
ْيلماني, قال: اجتمع أربعككة مككن أصككحاب النككبي صككلى اللككه عليككه َب ال
وسلم, فقال: أحدهم: سمعت رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم

بيككوم», فقككال الَخككر: يقول «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت
أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم.
قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن اللككه
يقبل توبة العبد قبككل أن يمككوت بنصككف يككوم», فقككال الثككالث: أنككت
سمعت هذا من رسول اللكه صكلى اللكه عليكه وسككلم ؟ قككال: نعككم.
قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن اللككه
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة», قال الرابككع: أنككت سككمعت
هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قككال: نعككم. قككال: وأنككا
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله يقبل توبة
العبككد مككالم يغرغككر بنفسككه». وقككد رواه سككعيد بككن منصككور عككن
ْيلماني, فككذكر َب الدراوردي, عن زيد بن أسلم, عن عبد الرحمن بن ال
ًا منكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. قريبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن(  
زيد, حدثنا عمران بن عبد الرحيم, حكدثنا عثمكان بكن الهيثكم, حكدثنا
عوف عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة, قال: قال رسول اللككه

».صلى الله عليككه وسككلم «إن اللككه يقبككل توبككة عبككده مككالم يغرغككر

أحكككككككككككككككاديث فكككككككككككككككي ذلكككككككككككككككك مرسكككككككككككككككلة
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قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أبي عدي عككن عككوف,  

عن الحسن, قكال: بلغنككي أن رسككول اللكه صكلى اللكه عليككه وسكلم
قال«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر», هذا مرسككل حسكن عككن
ًا رحمككه اللككه: الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابككن جريككر أيضكك

هشام, حدثني أبي عككن قتككادة, عككن حدثنا ابن بشار, حدثنا معاذ بن
العلء بن زياد, عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله صلى اللككه
عليه وسلم قال «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر», وحدثنا ابككن
بشار, حككدثنا عبككد العلككى عككن سككعيد, عككن قتككادة, عككن عبككادة بككن

.مثلككه الصامت أن رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم قككال, فككذكر
أثر آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا أبككو داود, حككدثنا(  

عمران عن قتادة, قككال: كنككا عنككد أنككس بككن مالككك وثككم أبككو قلبككة,
فحدثا أبو قلبة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظككرة,
فقال: وعزتك وجللك ل أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الككروح,
فقال الله عز وجل: وعزتي ل أمنعه التوبة ما دام فيككه الككروح. وقككد
ورد هذا في حديث مرفوع رواه المام أحمد في مسنده من طريق
عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري, كلهمككا عككن أبككي سككعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «قال إبليس: وعزتككك ل أزال
ادهم, فقكال اللكه عكز وجكل: أغويهم مكا دامكت أرواحهكم فكي أجس
وعزتي وجللي ل أزال أغفر لهم مككا اسككتغفروني» فقككد دلككت هككذه
الحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة, فككإن
توبته مقبولة, ولهذا قال تعالى {فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله
ًا} وأما مككتى وقككع اليككاس مككن الحيككاة, وعككاين الملككك, ًا حكيم عليم
وحشرجت الروح في الحلككق وضكاق بهككا الصككدر, وبلغككت الحلقككوم,
وغرغرت النفس صاعدة في الغلصم, فل توبة مقبولة حينئككذ, ولت
حين مناص, ولهكذا قكال {وليسكت التوبكة للكذين يعملكون السكيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت قككال إنككي تبككت الَن} وهككذا كمككا قككال
تعالى: {فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده} الَيتين, وكمككا حكككم
تعالى بعدم توبة أهل الرض إذا عاينوا الشمس طالعة مككن مغربهككا
ًا إيمانها لككم في قوله تعالى: {يوم يأتي بعض آيات ربك ل ينفع نفس
ًا} الَيككة, وقككوله {ول تكن آمنت من قبل, أو كسبت في إيمانها خير
الذين يموتككون وهككم كفككار} يعنككي أن الكككافر إذا مككات علككى كفككره
وشككركه ل ينفعككه نككدمه ول تككوبته, ول يقبككل منككه فديككة ولككو بملككء
الرض. قال ابن عباس وأبككو العاليككة والربيككع بككن أنككس {ول الككذين
يموتون وهم كفار} قككالوا: نزلككت فككي أهككل الشككرك. وقككال المككام

33



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أحمد: حدثنا سليمان بن داود, قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثككابت بككن
ثوبان, قال: حدثني أبي عن مكحككول أن عمككر بككن نعيككم حككدثه عككن
أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صككلى اللككه عليككه
وسلم, قككال «إن اللككه يقبككل توبككة عبككده أو يغفككر لعبككده مككالم يقككع
الحجاب». قيل: وما وقوع الحجاب ؟ قال «أن تخرج النفككس وهككي
ًا} أي ًا أليم مشركة», ولهذا قال الله تعالى: {أولئك أعتدنا لهم عذاب
ًا. ًا مقيمكككككككككككككككككككككك ًا شككككككككككككككككككككككديد موجعكككككككككككككككككككككك

َ َول ًا  َكْرهكك َء  ّنَسككآَ ْا ال ُثككو ِر َت َأن  ُكككْم  َل َيِحككّل  ْا لَ  ُنككو ِذيَن آَم ّلكك َهككا ا ّي أ
َ َيككا   **

ٍة َنكك ّي َب ٍة ّم َفاِحَشكك ِب ِتيَن  ْأ َيكك َأن  ِإلّ  ُهّن  ُتُمككو ْي َت ْعككِض َمككآَ آ َب ِب ْا  ُبو َه ْذ َت ِل ُهّن  ُلو ْعُض َت
ًا ْيئ ْا َشكك ُهككو ْكَر َت َأن  َعَسككَى  َف ُهّن  ُتُمككو ْه ِر َك ِإن  َفكك ْعُروِف  ْلَم ِبككا ُهّن  َعاِشُرو َو
ْوٍج َكككاَن َز ْوٍج ّم َداَل َز ْب ِت ّتككُم اْسكك ْد َأَر ِإْن  َو ًا *   ِثير َك ًا  ْير ِه َخ ِفي ّلُه  َعَل ال َيْج َو
ًا ِبين ًا ّم ْثم ِإ َو ًا  َتان ْه ُب َنُه  ُذو ْأُخ َت َأ ًا  ْيئ ْنُه َش ْا ِم ُذو ْأُخ َت َفلَ  ًا  َطار ْن ِق ُهّن  َدا ِإْح ُتْم  ْي َت َوآ
ًا َثاق ُكم ّمي ْذَن ِمن َأَخ َو ْعٍض  َب َلَى  ِإ ُكْم  ْعُض َب ْفَضَى  َأ ْد  َق َو َنُه  ُذو ْأُخ َت ْيَف  َك َو   *
ّنككُه ِإ َلَف  ْد َسكك َقكك ِإلّ َمككا  ِء  ّنَسآَ ُكْم ّمَن ال ُؤ َبا َكَح آ َن ْا َما  ِكُحو َتن َولَ  ًا *   ِليظ َغ
ِبيلً  َء َسكككككككككك َوَسككككككككككآَ ًا  ْقتكككككككككك َوَم َفاِحَشككككككككككًة  َكككككككككككاَن 

قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل, حدثنا أسباط بككن محمككد,   
حدثنا الشيباني عن عكرمة, عن ابن عباس, ك قال الشيباني: وذكره
أبو الحسن السوائي, ول أظنه ذكره إل عن ابككن عبككاس ككك {يككا أيهككا
ًا} قال: كككانوا إذا مككات الذين آمنوا ل يحل لكم أن ترثوا النساء كره
الرجككل, كككان أوليككاؤه أحككق بككامرأته إن شككاء بعضككهم تزوجهككا, وإن
شاؤوا زوجوها, وإن شاؤوا لم يزوجوها, فهككم أحككق بهككا مككن أهلهككا,
فنزلت هذه الَية {يا أيها الذين آمنوا ل يحككل لكككم أن ترثككوا النسككاء
ًا} هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسككائي وابككن مردويككه وابككن كره
أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بككن أبككي
سليمان, عن عكرمة, وعن أبككي الحسككن السككوائي واسككمه عطككاء,
كوفي أعمى, كلهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود: حكدثنا
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي, حدثني علي بن حسين عن أبيه,
عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال {ل يحل لكم أن
ًا ول تعضلوهن لتكذهبوا ببعكض مكا آتيتمكوهن إل أن ترثوا النساء كره
يأتين بفاحشة مبينة} وذلك أن الرجل كككان يككرثا امككرأة ذي قرابتككه
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليككه صككداقها, فككأحكم اللككه تعككالى عككن
ذلك, أي نهى عن ذلك, تفرد به أبو داود, وقككد رواه غيككر واحككد عككن
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ابن عباس بنحو ذلك. فقال وكيع عن سفيان, عن علككي بككن بذيمككة,
عن مقسم, عن ابن عباس: كككانت المككرأة فككي الجاهليككة إذا تككوفي
ًا كان أحق بهككا, فنزلككت {يككا عنها زوجها, فجاء رجل فألقى عليها ثوب
ًا}. وروى علي بككن أيها الذين آمنوا ل يحل لكم أن ترثوا النساء كره
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {يا أيها الذين آمنوا ل يحل لكككم
ًا} قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية, ألقى أن ترثوا النساء كره
عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلككة تزوجهككا, وإن
كانت دميمة حبسها حتى تمككوت فيرثهككا, وروى العككوفي عنككه: كككان
الرجل من أهل المدينككة إذا مككات حميككم أحككدهم, ألقككى ثككوبه علككى
امرأته, فورثا نكاحها, ولم ينكحها أحكد غيكره, وحبسكها عنكده حكتى
تفتدي منه بفدية, فأنزل الله {يا أيهككا الككذين آمنككوا ل يحككل لكككم أن
ًا}. وقال زيد بن أسلم في الَية: كككان أهككل يككثرب ترثوا النساء كره
إذا مات الرجل منهم فككي الجاهليككة, ورثا امرأتككه مككن يككرثا مككاله,
وكككان يعضكلها حككتى يرثهكا, أو يزوجهككا مككن أراد, وككان أهككل تهامككة
يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها, ويشترط عليها أن ل تنكح
إل من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها, فنهى اللككه المككؤمنين
عن ذلك, رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد
بن أحمد بن إبراهيككم, حككدثنا موسككى بككن إسككحاق, حككدثنا علككي بككن
المنذر, حدثنا محمد بن فضيل, عن يحيى بن سعيد, عن محمككد بككن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن أبيه, قال: لمككا تككوفي أبككو قيككس
بن السلت, أراد ابنه أن يتزوج امرأته, وكان لهم ذلك في الجاهلية,
ًا} ورواه ابككن جريككر فأنزل الله {ل يحل لكم أن ترثككوا النسككاء كرهكك
من حديث محمد بن فضيل به. ثم روى من طريق ابن جريككج قككال:
أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجككل وتككرك امككرأة,
حبسها أهله على الصبي يكون فيهم, فنزلت {ل يحل لكم أن ترثككوا
ًا} الَية. وقال ابن جريج: قككال مجاهككد: كككان الرجككل إذا النساء كره
توفي, كان ابنه أحق بامرأته ينكحهككا إن شككاء إذا لككم يكككن ابنهككا, أو
ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وقككال ابككن جريككج: قككال عكرمككة:
نزلت في كبيشة بنت معن بن)عاصم مككن الوس, تككوفي عنهككا أبككو
قيس بن السلت, فجنح عليها ابنه, فجاءت رسول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله, ل أنا ورثت زوجي, ول أنا تركت
فأنكح, فأنزل الله هذه الَية. وقكال السكدي عككن أبككي مالكك: ككانت
ًا, فإن المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها, جاء وليه فألقى عليها ثوب
كان له ابن صغير, أو أخ, حبسها حتى يشب, أو تموت فيرثهككا, فككإن
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ًا, نجككت, فككأنزل اللكه {ل هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليهككا ثوبكك
ًا}. وقال مجاهد في هذه الَيككة: كككان يحل لكم أن ترثوا النساء كره
الرجل يكون في حجره اليتيمة هكو يلكي أمرهكا, فيحبسكها رجكاء أن
تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه, رواه ابن أبي حاتم. ثم قككال:
وروي عككن الشككعبي وعطككاء بككن أبككي ربككاح وأبككي مجلككز والضككحاك
والزهري وعطاء الخراسككاني ومقاتككل بككن حيككان, نحككو ذلككك. قلككت:
فالَية تعم مككا كككان يفعلككه أهككل الجاهليككة ومككا ذكككره مجاهككد, ومككن
وافقه, وكل ما كككان فيككه نككوع مككن ذلككك, واللككه أعلككم. وقككوله {ول
ُتَضاّروهن في العشرة, تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} أي ل 
ًا ًا مكن حقوقهكا عليكك, أو شكيئ لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حق
من ذلك على وجه القهر لها والضطهاد. وقال علي بن أبككي طلحككة
عككن ابككن عبككاس فككي قككوله {ول تعضككلوهن} يقككول: ول تقهروهككن
{لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعنككي الرجككل, تكككون لككه امككرأة وهككو
كاره لصحبتها, ولها عليه مهر فيضرها لتفتكدي, وككذا قكال الضكحاك
وقتادة, واختاره ابن جرير, وقال ابن المبارك وعبد الككرزاق: أخبرنككا
ْيلمككاني, قككال: َب معمر, قال أخككبرني سككماك بككن الفضككل عككن ابككن ال
نزلت هاتان الَيتان, إحداهما في أمككر الجاهليككة, والخككرى فككي أمككر
السلم. قال عبد اللكه بكن المبكارك: يعنكي قكوله {ل يحكل لككم أن
ًا} فككي الجاهليككة, {ول تعضككلوهن} فككي السككلم. ترثوا النساء كرهكك
وقوله {إل أن يأتين بفاحشة مبينة} قال ابكن مسكعود وابكن عبكاس
وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بككن سككيرين
وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو
قلبة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلل: يعنككي
بذلك الزنككا, يعنككي إذا زنككت فلككك أن تسككترجع منهككا الصككداق الككذي
أعطيتها, وتضاجرها حتى تتركه لك, وتخالعها, كمككا قككال تعككالى فككي
ًا إل أن سورة البقرة: {ول يحل لكم أن تأخذوا ممككا آتيتمككوهن شككيئ
يخافككا أن ل يقيمككا حككدود اللككه} الَيككة, وقككال ابككن عبككاس وعكرمككة
والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان, واختار ابن جرير أنككه
يعم ذلك كله الزنا والعصيان, والنشككوز وبككذاء اللسككان, وغيككر ذلككك.
يعني أن هذا كلككه يبيككح مضككاجرتها حككتى تككبرئه مككن حقهككا أو بعضككه
ويفارقهككا, وهككذا جيككد, واللكه أعلككم. وقككد تقككدم فيمككا رواه أبككو داود
ًا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابككن عبككاس فككي منفرد
ًا ول تعضككلوهن لتككذهبوا قككوله {ل يحككل لكككم أن ترثككوا النسككاء كرهكك
ّينككة} قككال: وذلككك أن ببعككض مككا آتيتمككوهن إل أن يككأتين بفاحشككة مب
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الرجل كان يرثا امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت, أو تكرد إليكه
صداقها, فككأحكم اللككه عككن ذلككك, أي نهككى عككن ذلككك. قككال عكرمككة
والحسن البصري: وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان فككي أمككر
الجاهلية, ولكن نهي المسلمون عن فعله فككي السككلم, وقككال عبككد
الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكككح الرجككل المككرأة
الشككريفة, فلعلهككا ل تككوافقه فيفارقهككا علككى أن ل تككتزوج إل بككإذنه,
فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد, فإذا خطبها الخاطب فككإن
أعطته وأرضته أذن لها وإل عضلها قال: فهذا قككوله {ول تعضككلوهن
لتذهبوا ببعككض مككا آتيتمككوهن} الَيككة, وقككال مجاهككد فككي قككوله {ول
تعضلوهن لتككذهبوا ببعككض مككا آتيتمككوهن} هككو كالعضككل فككي سككورة
البقرة. وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} أي طيبككوا أقككوالكم
لهن, وحسنوا أفعككالكم وهيئككاتكم بحسككب قككدرتكم كمككا تحككب ذلككك
منها, فافعل أنت بها مثله, كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن
بككالمعروف} وقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم «خيركككم
خيركم لهله, وأنا خيركم لهلي» وكان من أخلقه صلى اللككه عليككه
وسلم أنه جميل العشرة دائم البشككر, يككداعب أهلككه, ويتلطككف بهككم
ويوسعهم نفقته, ويضاحك نساءه حتى إنككه كككان يسككابق عائشككة أم
المؤمنين رضي الله عنها, يتودد إليها بذلك, قالت: سككابقني رسككول
الله صلى الله عليه وسلم فسبقته, وذلك قبل أن أحمل اللحككم, ثككم
سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني, فقككال «هككذه بتلككك» ويجتمككع
نساؤه كل ليلة في بيت التي يككبيت عنككدها رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الحيان, ثم تنصرف كككل
واحدة إلى منزلها, وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحككد,
يضع عن كتفيه الرداء وينام بكالزار, وككان إذا صكلى العشكاء يكدخل
منزله يسمر مع أهله قليلً قبل أن ينام, يؤانسهم بككذلك صككلى اللككه
عليه وسلم. وقد قال الله تعالى {لقككد كككان لكككم فككي رسككول اللككه
أسككوة حسككنة} وأحكككام عشككرة النسككاء ومككا يتعلككق بتفصككيل ذلككك
موضكككككككككعه كتكككككككككب الحككككككككككام, وللكككككككككه الحمكككككككككد.

ًا ويجعل الله   وقوله تعالى {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئ
ًا} أي فعسككى أن يكككون صككبركم مككع إمسككاككم لهككن ًا كثير فيه خير
وكراهتهن فيه, خيكر ككثير لككم فكي الكدنيا والَخكرة, كمكا قكال ابكن
ًا, ويكككون عباس في هذه الَية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولككد
في ذلك الولد خير كككثير, وفككي الحككديث الصككحيح «ل يفككرك مككؤمن
ًا رضكككككي منهكككككا آخكككككر». مؤمنكككككة إن سكككككخط منهكككككا خلقككككك
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وقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن  

ًا} أي إذا أراد ًا مبينكك ًا وإثمكك ًا أتأخذونه بهتان ًا فل تأخذوا منه شيئ قنطار
أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانهككا غيرهككا فل يأخككذ ممككا كككان
ًا من المال, وقد قدمنا في سورة ًا ولو كان قنطار أصدق الولى شيئ
آل عمران الكلم على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفككي
هذه الَية دللة على جواز الصداق بالمال الجزيككل, وقككد ككان عمككر
بن الخطاب نهى عن كثرة الصداق, ثككم رجككع عككن ذلككك, كمككا قككال
المام أحمد: حدثنا إسماعيل, حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بككن
سيرين, قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي, قال: سمعت عمر بن
َتّغلوا في صداق النساء, فإنها لو كانت مكرمككة الخطاب يقول: أل ل 
في الدنيا أو تقوى عند الله, كان أولكم بها النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم, ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه
ول أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشككرة أوقيككة, وإن كككان
الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحككتى
يقول: كلفت إليك علق القربة, ثم رواه المام أحمككد وأهككل السككنن
من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفككاء واسككمه هككرم بككن
ُمَسككيب البصككري, وقككال الترمككذي: هككذا حككديث حسككن صككحيح.

طريق أخرى عن عمر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة,(  
حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا أبي عن ابن إسحاق, حدثني محمككد
بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد, عن الشعبي, عن مسككروق,
قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ُدق النساء. وقد كككان رسككول ثم قال: أيها الناس, ما إكثاركم في ُص
ُدقات فيمككا بينهككم الله صلى الله عليككه وسككلم وأصككحابه وإنمككا الّصكك
أربعمائة درهم, فما دون ذلك, ولو كان الكثار في ذلككك تقككوى عنككد
الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فل أعرفن ما زاد رجل في صككداق
امرأة على أربعمائة درهككم. قككال: ثككم نككزل, فاعترضككته امككرأة مككن
قريش فقالت: يا أمير المؤمنين, نهيت النككاس أن يزيككدوا فككي مهككر
النساء على أربعمائة درهم, قال: نعم, فقالت: أما سمعت ما أنككزل
الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما سككمعت اللككه يقككول
ًا, كل الناس ًا} الَية ؟ قال: فقال: اللهم غفر {وآتيتم إحداهن قنطار
أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنككبر فقككال: إنككي كنككت نهيتكككم أن
تزيدوا النسككاء فككي صككداقهن علككى أربعمائككة درهككم, فمككن شككاء أن
يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلككى: وأظنككه قككال: فمككن طككابت
نفسككككككككككه فليفعككككككككككل, إسككككككككككناده جيككككككككككد قككككككككككوي.
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طريق أخرى) قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد(  

الرزاق, عن قيس بن ربيع, عن أبي حصين, عن أبككي عبككد الرحمككن
السلمي, قال: قال عمر بن الخطاب: ل تغككالوا فككي مهككور النسككاء,
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر, إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن
ًا} ك من ذهب ك قككال: وكككذلك هككي فككي قككراءة عبككد اللككه بككن قنطار
ًا}, فقال عمر: إن امككرأة مسعود, {فل يحل لكم أن تأخذوا منه شيئ
خاصككككككككككككككككككككمت عمككككككككككككككككككككر فخصككككككككككككككككككككمته.

طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: حدثني(  
عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطككاب: ل
ُغّصة ك يعنككي يزيككد بككن تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي ال
الحصين الحارثي ك فمن زاد, ألقيت الزيادة في بيت المككال. فقككالت
امرأة من صفة النساء طويلة, في أنفها فطس: ما ذاك لككك. قككال:
ًا} الَيككة, فقككال ولم ؟ قالت: لن الله قال {وآتيتككم إحككداهن قنطككار
ًا {وكيكف تأخككذونه عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال منككر
وقد أفضككى بعضكككم إلككى بعككض} أي وكيككف تأخككذون الصككداق مككن
المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك ؟ قككال ابككن عبككاس ومجاهككد
والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع ك وقد ثبككت فككي الصككحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال للمتلعنين بعككد فراغهمككا
من تلعنهما «اللككه يعلككم أن أحككدكما كككاذب. فهككل منكمككا تككائب ؟»
ًا, فقال الرجل: يا رسول الله مالي ؟ ك يعني ما أصككدقها ككك قالها ثلث
قال «ل مال لك. إن كنككت صككدقت عليهككا فهككو بمككا اسككتحللت مككن
فرجها, وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لككك منهككا». فككي سككنن أبككي
ًا في خدرها, فإذا داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكر
هي حامل من الزنا, فأتى رسول الله صلى الله عليكه وسكلم فكذكر
ذلك له, فقضى لهككا بالصككداق, وفككرق بينهمككا, وأمككر بجلككدها, وقككال
«الولد عبد لككك. فالصككداق فككي مقابلككة البضككع» ولهككذا قككال تعككالى
{وكيككككف تأخككككذونه وقككككد أفضككككى بعضكككككم إلككككى بعككككض}.

ًا} روي عن ابككن عبككاس   ًا غليظ وقال تعالى: {وأخذن منكم ميثاق
ومجاهد وسككعيد بككن جككبير, أن المككراد بككذلك العقككد. وقككال سككفيان
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عبككاس فككي قككوله {وأخككذن
ًا} قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ًا غليظ منكم ميثاق
ابن أبي حاتم: وروي عككن عكرمككة ومجاهككد وأبككي العاليككة والحسككن
وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي, نحو ذلك. وقككال أبككو
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الَيككة: هككو قككوله «أخككذتموهن
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بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمكة اللكه» فككإن كلمكة اللكه هككي
التشهد في الخطبة, قال: وكان فيما أعطى النبي صككلى اللككه عليككه
وسلم ليلة أسري به, قال له «جعلت أمتك ل تجوز لهم خطبة حككتى
يشهدوا أنككك عبككدي ورسككولي» رواه ابككن أبككي حككاتم, وفككي صككحيح
مسلم عن جابر في خطبة حجة الككوداع أن النككبي صككلى اللككه عليككه
ًا فككإنكم أخككذتموهن بأمانككة وسلم قال فيها «واستوصوا بالنساء خير
اللكككككككككه واسكككككككككتحللتم فروجهكككككككككن بكلمكككككككككة اللكككككككككه».

وقال تعالى: {ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الَية, يحرم  
ًا أن توطأ من ًا واحترام الله تعالى زوجات الَباء تكرمة لهم, وإعظام
بعده, حتى إنها لتحرم عن البن بمجرد العقد عليها, وهذا أمر مجمع
عليه. قال ابن أبي حككاتم: حككدثنا أبككي, حككدثنا مالككك بككن إسككماعيل,
حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت, عن
رجل من النصار, قال: لما توفي أبو قيس ككك يعنككي ابككن السككلت ككك
وكان من صالحي النصار, فخطب ابنه قيس امرأتككه, فقككالت: إنمككا
ًا وأنت من صالحي قومك, ولكن آتككي رسككول اللككه صككلى أعدك ولد
الله عليه وسلم فأستأمره فأتت رسول الله صلى الله عليه وسككلم,
ًا ًا» ثكم قكالت: إن ابنكه قيسك فقالت: إن أبا قيس توفي, فقال «خير
ًا فمككا تككرى ؟ خطبني, وهو من صالحي قومه. وإنما كنت أعككده ولككد
فقال لها «ارجعي إلكى بيتكك», قككال: فنزلككت {ول تنكحكوا مكا نككح
آباؤكم من النساء} الَية, وقككال ابككن جريككر: حككدثنا القاسككم, حككدثنا
حسين, حدثنا حجككاج عككن ابككن جريككج, عككن عكرمككة فككي قككوله {ول
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد سلف} قككال: نزلككت فككي
أبي قيس بن السلت خلف على أم عبيد الله بنككت صككخرة, وكككانت
تحت السلت أبيه وفي السود بن خلف, وكان خلف على ابنككة أبككي
طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار, وكان عند أبيه خلككف,
وفي فاختة ابنة السود بن المطلب بككن أسككد كككانت عنككد أميككة بككن
خلف, فخلف عليها صفوان بن أميكة. وقككد زعككم السكهيلي أن نككاح
ه فكي الجاهليكة, ولهكذا قكال {إل مكا قكد ان معمكولً ب نساء الَباء ك
سلف} كما قال {وأن تجمعوا بين الختين إل ما قككد سككلف} قككال:
وقد فعل ذلك كنانككة بككن خزيمككة, تككزوج بككامرأة أبيككه, فأولككدها ابنككه
النضر بن كنانة, قال: وقد قال صلى الله عليه وسككلم «ولككدت مككن
ًا لهككم ذلككك, فككإن نكاح ل من سفاح» قال: فدل على أنه كان سككائغ
ًا فيما بينهم. فقد قال ابككن جريككر: حككدثنا أراد أنهم كانوا يعدونه نكاح
محمد بن عبد اللككه المخرمككي, حككدثنا قككراد, حككدثنا ابككن عيينككة عككن
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عمككرو, عككن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس, قككال: كككان أهككل الجاهليككة
يحرمون ما حرم الله إل امرأة الب والجمع بين الختين, فأنزل الله
تعالى {ول تنكحوا ما نكح آبككاؤكم مككن النسككاء} {وأن تجمعككوا بيككن
الختين}, وهكذا قال عطاء وقتادة, ولكن فيما نقلككه السككهيلي مككن
قصة كنانة نظر, والله أعلم, وعلى كل تقدير فهككو حككرام فككي هككذه
ًا الَية, مبشع غاية التبشع, ولهذا قال تعالى: {إنه كان فاحشة ومقتكك
وساء سبيلً} وقال {ولتقربوا الفواحش ما ظهككر منهككا ومككا بطككن}
وقال {ول تقربوا الزنا إنككه كككان فاحشككة وسككاء سككبيلً} فككزاد ههنككا
ًا أي هو أمر كككبير فككي نفسككه, ويككؤدي إلككى مقككت ًا} أي بغض {ومقت
البن أباه بعد أن يتزوج بامرأته, فإن الغككالب أن مككن تككزوج بككامرأة
يبغض من كان زوجها قبلككه, ولهككذا حرمككت أمهككات المككؤمنين علككى
المة لنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو
كالب, بل حقه أعظم من حق الَباء بالجماع, بل حبككه مقككدم علككى
حب النفوس صلوات الله وسلمه عليه . وقال عطاء بن أبككي ربككاح
ًا} أي يمقت الله عليككه, {وسككاء سككبيلً} أي وبئككس في قوله {ومقت
ًا لمن سلكه من الناس, فمن تعاطاه بعد هككذا فقككد ارتككد عككن طريق
ًا لككبيت المككال. كمككا رواه المككام أحمككد دينه, فيقتل ويصير ماله فيئكك
وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب, عن خاله أبككي بككردة ككك
وفي رواية: ابن عمر, وفي رواية: عن عمه ك أنه بعثككه رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتلككه
ويأخذ ماله. وقال المام أحمد: حدثنا هشيم, حدثنا أشعث عن عدي
بن ثابت, عن البراء بن عازب, قال: مر بي عمي الحارثا بن عمرو
ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليككه وسككلم فقلككت لككه: أي
عم أين بعثك النبي ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني
أن أضكككككككككككككككككككككككككككككككككككرب عنقكككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

مسألة) وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الب بتزويج أو(  
ملك أو شبهة, واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجمككاع, أو نظككر
إلى ما ل يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية, فعن المام أحمككد
ًا بذلك, وقد روى الحافظ ابن عساكر فككي رحمه الله أنها تحرم أيض

الحمصي مولى معاويكة قكال: اشكترى لمعاويكة جاريكة ترجمة خديج
بيضاء جميلة, فأدخلها عليه مجردة وبيده قضككيب, فجعككل يهككوي بككه
إلى متاعها, ويقول: هذا المتاع, لو كان له متاع اذهب بها إلككى يزيككد
ان بن معاوية, ثم قكال: ل, ادع لكي ربيعكة بكن عمكرو الُجرسكي, وك
ًا, فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بهككا مجككردة فرأيككت منهككا فقيه
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ذاك وذاك, وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد, فقال: ل تفعل يا أمير
المؤمنين فإنها ل تصلح له, ثم قال: نعم ما رأيت, ثككم قككال ادع لككي
عبد اللكه بككن مسككعدة الفككزاري, فككدعوته وكككان آدم شككديد الدمككة,
فقال: دونك هذه بيض بها ولدك, قال: وكان عبككد اللككه بككن مسككعدة
هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فربته, ثككم
أعتقته, ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي رضي الله
عنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

ُكْم ُت َ َوَخككال ُكْم  ُت َعّمككا َو ُكْم  ُت َوا َأَخكك َو ُكْم  ُت َنككا َب َو ُكْم  ُت َهككا ُأّم ُكككْم  ْي َل َع ** ُحّرَمْت 
ُكم ّمككَن ُت َوا َأَخكك َو ُكْم  َن ْع َأْرَضكك ِتككي  ّ ُكُم الل ُت َها ُأّم َو َناُت الُْخِت  َب َو َناُت الِخ  َب َو
ُكُم ِئ ّنَسآَ ُكْم ّمن  ِر ِفي ُحُجو ِتي  ّ ُكُم الل ُب ِئ َبا َوَر ُكْم  ِئ ِنَسآَ َهاُت  ُأّم َو ِة  َع الّرَضا
ِئُل َ َوَحل ُكْم  ْي َل َع َناَح  َفلَ ُج ِهّن  ِب ُتْم  ْل َدَخ ْا  ُنو ُكو َت ّلْم  ِإن  َف ِهّن  ِب ُتْم  ْل َدَخ ِتي  ّ الل
َلَف ْد َسكك َقكك َإلّ َما  ْيِن  َت ْيَن الْخ َب ْا  ُعو َتْجَم َأن  َو ُكْم  ِب َ َأْصل ِذيَن ِمْن  ّل ُكُم ا ِئ َنا ْب َأ

ْكككَت َل ِإلّ َمككا َم ِء  ّنَسككآَ َناُت ِمككَن ال ْلُمْحَص َوا ًا *   ًا ّرِحيم ُفور َغ َكاَن  ّلَه  ِإّن ال
ْا ُغككو َت ْب َت َأن  ُكككْم  ِل َذ َء  َوَرا ُكككْم ّمككا  َل ُأِحككّل  َو ُكككْم  ْي َل َع ِه  ّلكك َتككاَب ال ِك ُكْم  ُن ْيَمككا َأ

ُهّن ُتو َفككآَ ُهككّن  ْن ِه ِم ِبكك ُتْم  ْع َت َتْم َفَما اْسكك ِفِحيَن  ْيَر ُمَسا َغ ِنيَن  ُكْم ّمْحِص ِل َوا َأْم ِب
ِة ِريَضكك َف ْل ِد ا ْعكك َب ِه ِمن  ِب ُتْم  ْي َتَراَض ِفيَما  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َولَ ُج ِريَضًة  َف ُهّن  ُأُجوَر

ًا  ِكيمككككككككككككككك ًا َح ِليمككككككككككككككك َع َككككككككككككككككاَن  ّلكككككككككككككككَه  ِإّن ال
هذه الَية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه   

من الرضاع والمحارم بالصهر, كما قال ابن أبي حاتم: حككدثنا أحمككد
بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بكن حكبيب, عككن
ًا سعيد بن جبير, عكن ابكن عبكاس, قكال: حرمكت عليككم سكبع نسكب
ًا, وقرأ {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الَية وسبع صهر

 وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد, حدثنا أبو أحمد, حدثنا سفيان¹
عن العمش, عن إسماعيل بن رجاء عن عمير, مولى ابككن عبككاس,
عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومككن الصككهر سككبع, ثككم
قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخككواتكم وعمككاتكم وخككالتكم
وبنات الخ وبنات الخت} فهن النسب. وقد استدل جمهور العلمككاء
على تحريم المخلوقة مككن مككاء الزانككي عليككه بعمككوم قككوله تعككالى:
{وبناتكم} فإنها بنت, فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفككة
يء فكي إباحتهكا ومالك وأحمد بن حنبل, وقد حكي عن الشافعي ش
ًا شرعية, فكما لم تدخل في قوله تعككالى: {يوصككيكم لنها ليست بنت
الله في أولدكم للذكر مثل حظ النككثيين} فإنهككا ل تككرثا بالجمككاع,
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فكذلك ل تدخل في هذه الَية, والله أعلم, وقوله تعالى: {وأمهاتكم
اللتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} أي كما يحرم عليككك أمككك
التي ولدتك, كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك, ولهككذا ثبككت فككي
الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بككن أبككي بكككر بككن
محمد بن عمرو بن حزم, عن عمرة بنت عبد الرحمن, عككن عائشككة
أم المككؤمنين, أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال «إن
الرضاعة تحّرم ما تحّرم الولدة», وفككي لفككظ لمسككلم «يحككرم مككن
الرضاعة ما يحرم من النسب», وقال بعض الفقهاء: كككل مككا يحككرم
بالنسب يحرم بالرضاعة إل في أربع صور, وقال بعضهم: ست صور
هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيككق أنككه ل يسككتثنى شككيء مككن
ذلك, لنه يوجد مثل بعضها من النسب, وبعضها إنما يحرم من جهككة
الصهر فل يرد على الحديث شيء أصلً البتة, ولله الحمد وبه الثقة.
ثم اختلف الئمة في عدد الرضعات المحرمة, فككذهب ذاهبككون إلككى
أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الَية, وهذا قول مالككك, ويككروى
عن ابن عمر, وإليككه ذهككب سككعيد بككن المسككيب وعككروة بككن الزبيككر
والزهري. وقال آخرون: ل يحرم أقل مككن ثلثا رضككعات, لمككا ثبككت
في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه, عن عائشككة,
أن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم, قككال: «ل تحككرم المصككة ول
المصتان» وقال قتادة, عن أبي الخليل, عن عبد اللككه بككن الحككارثا,
عن أم الفضل, قالت: قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «ل
تحرم الرضعة ول الرضعتان, والمصة ول المصتان», وفي لفظ آخر
«ل تحرم الملجة ول الملجتان» رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا
القول: المام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهككويه, وأبككو عبيككد وأبككو
ثور, وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان
بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخككرون: ل يحككرم أقككل
من خمس رضعات, لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن
َعْمرة, عن عائشة رضي الله عنها, قالت: عبد الله بن أبي بكر, عن 
كان فيما أنزل من القرآن «عشر رضككعات معلومككات يحرمككن» ثككم
نسخن بخمس معلومات, فتوفي النبي صلى الله عليه وسككلم وهككن
فيما يقرأ من القرآن, وروى عبد الرزاق عككن معمككر, عككن الزهككري,
عن عروة, عن عائشة, نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل, أن
ًا مولى أبككي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالم
حذيفة خمس رضعات, وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليهككا
أن يرضع خمس رضعات, وبهذا قال الشافعي وأصككحابه, ثككم ليعلككم
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أنه ل بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قككول
الجمهور. وكما قدمنا الكلم على هذه المسككألة فككي سككورة البقككرة
عنككد قككوله {يرضككعن أولدهككن حككولين كككاملين لمككن أراد أن يتككم
الرضاعة} ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحول, كما هككو قككول جمهككور
الئمة الربعة وغيرهم, أو إنما يختص الرضاع بالم فقط, ول ينتشككر
إلى ناحية الب, كما هو قول لبعض السلف ؟ علككى قككولين, تحريككر
هذا كله في كتاب الحكام الكبير. وقوله {وأمهات نسائكم وربائبكم
اللتي في حجوركم من نسائكم اللتي دخلتم بهن, فككإن لككم تكونككوا
دخلتم بهن فل جناح عليكم}, أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد
على ابنتها, سواء دخككل بهككا أو لككم يككدخل, وأمككا الربيبككة وهككي بنككت
المرأة فل تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل, فإن طلككق الم
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها, ولهذا قال {وربائبكم اللتككي
في حجوركم من نسائكم اللتي دخلتم بهن, فإن لم تكونككوا دخلتككم
بهن فل جناح عليكم} في تزويجهن, فهذا خككاص بالربككائب وحككدهن.
وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى المهات والربائب, فقال: ل تحرم
واحدة من الم ول البنت بمجرد العقد على الخرى حتى يدخل بهككا,
لقوله {فإن لكم تكونكوا دخلتكم بهكن فل جنكاح عليككم}. وقكال ابكن
جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أبي عدي وعبد العلى عن سككعيد,
عن قتادة, عن خلس بن عمرو, عن علككي رضكي اللكه تعكالى عنكه,
في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها, أيتزوج أمها ؟ قال:
هي بمنزلة الربيبة, وحدثنا ابكن بشكار, حكدثنا يحيكى بكن سكعيد عكن
قتادة, عن سعيد بن المسيب, عككن زيككد بككن ثككابت, قككال: إذا طلككق
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فل بأس أن يتزوج أمها. وفي روايككة
عن قتادة, عن سعيد, عن زيد بن ثككابت, أنكه ككان يقكول: إذا مككاتت
عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف علككى أمهككا, فككإذا طلقهككا قبككل أن
يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسككحاق عككن عبككد
الرزاق, عن ابن جريج, قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عككن مسككلم
بن عويمر الجدع, أن بكككر بككن كنانككة أخككبره أن أبككاه أنكحككه امككرأة
بالطائف, قال: فلم أجامعها حتى توفى عمي عن أمهككا, وأمهككا ذات
مال كثير, فقال أبي: هل لك في أمها ؟ قككال: فسككألت ابككن عبككاس
وأخبرته الخبر, فقال: انكح أمها ؟ قال: وسألت ابن عمر, فقككال: ل
تنكحها, فأخبرت أبي بما قال, فكتب إلى معاويككة فككأخبره بمككا قككال,
فكتب معاوية: إني ل أحل مككا حككرم اللككه, ول أحككرم مككا أحككل اللككه,
وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينككه ولككم يككأذن لككي فانصككرف
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أبي عن أمهكا فلكم ينكحهكا. وقكال عبكد الكرزاق: أخبرنكا معمكر عكن
سماك بن الفضل عن رجل عن عبد اللككه بككن الزبيككر, قكال: الربيبككة
والم سواء ل بأس بهككا إذا لككم يككدخل بككالمرأة, وفككي إسككناده رجككل
ًا مبهم لم يسم. وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهد
قال له {وأمهات نسائكم وربائبكم اللتي في حجككوركم} أراد بهمككا
ًا, فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثككابت الدخول جميع
وعبد الله بن الزبيككر ومجاهككد وسككعيد بككن جككبير وابككن عبككاس, وقككد
توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبككو الحسككن أحمككد بككن
محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبككادي. وقككد روي عككن
ابن مسعود مثله, ثم رجع عنه, قككال الطككبراني: حككدثنا إسككحاق بككن
إبراهيم الدبري, حدثنا عبد الرزاق عن الثوري, عن أبي فككروة, عككن
أبي عمرو الشيباني, عن ابن مسككعود: أن رجلً مككن بنككي كمككخ مككن
فزارة تككزوج امككرأة فككرأى أمهككا فككأعجبته. فاسككتفتى ابككن مسككعود,
ًا, ثككم أتككى فأمره أن يفارقها ثم تزوج أمها, فتزوجها وولدت له أولد
ابن مسعود المدينة, فسئل عن ذلك, فككأخبر أنهككا ل تحككل لككه, فلمككا
رجع إلى الكوفة قال للرجككل: إنهككا عليككك حككرام ففارقهككا. وجمهككور
العلماء على أن الربيبة ل تحرم بالعقد علككى الم بخلف الم, فإنهككا
تحرم بمجرد العقد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بككن محمككد ابككن
َعْزرة, حدثنا عبككد الوهككاب عككن سككعيد, عككن قتككادة, عككن هارون بن 
عكرمة, عن ابن عباس, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل
أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها, وروي أنه قككال: إنهككا مبهمككة,
فكرههككا. ثككم قككال:وروي عككن ابككن مسككعود وعمككران بككن حصككين
ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين
وقتادة والزهري نحككو ذلككك. وهككذا مككذهب الئمككة الربعككة والفقهككاء
ًا, وللككه الحمككد والمنككة ككك قككال ًا وحديث السبعة, وجمهور الفقهاء قديم
ابن جرير: والصواب قول من قال: الم من المبهمات, لن الله لككم
يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب, مع أن ذلك
ًا إجماع من الحجة التي ل يجوز خلفهككا فيمككا جككاءت بككه متفقككة أيض
ًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير عليه. وقد روي بذلك أيض
ًا, وهو مككا حككدثني بككه المثنككى, حككدثنا حبككان بككن أن في إسناده نظر
موسى, حدثنا ابن المبارك, أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بككن
شعيب, عن أبيه, عن جده عن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال
«إذا نكح الرجل المرأة فل يحل له أن يتزوج أمهككا, دخككل بككالبنت أو
لم يدخل, وإذا تزوج بالم فلم يدخل بها ثم طلقها, فإن شككاء تككزوج
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البنة», ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيككه, فككإن فككي
إجماع الحجة على صحة القول بككه مسككتغنى عككن الستشككهاد علككى
صحته بغيره. وأما قككوله تعككالى: {وربككائبكم اللتككي فككي حجككوركم}
فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل, أو لم
تكن في حجره, قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فل مفهوم
له, كقوله تعالى: {ول تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}.
وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكككح أخككتي بنككت
لم عكزة بنكت أبكي سكفيان, قكال «أو أبي سفيان, وفكي لفكظ لمس
تحبين ذلك» ؟ قالت: نعم لست لككك بمخليككة, وأحككب مككن شككاركني
في خير أختي, قال «فإن ذلك ل يحل لي». قالت: فإنا نحككدثا أنككك
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة, قال «بنت أم سلمة» ؟ قككالت: نعككم.
قال «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, إنها لبنت أخي
من الرضاعة, أرضعتني وأبا سلمة ثويبككة, فل تعرضككن علككي بنككاتكن
ول أخواتكن» وفي رواية للبخاري «إني لو لككم أتككزوج أم سككلمة مككا
حلت لكي», فجعكل المنكاط فككي التحريكم مجككرد تزوجككه أم سكلمة,
وحككم بكالتحريم لككذلك, وهكذا هككو مكذهب الئمكة الربعكة والفقهكاء
السبعة وجمهور الخلف والسلف وقد قيل: بككأنه ل تحككرم الربيبككة إل
إذا كانت في حجر الرجل, فإذا لم تكن كذلك فل تحككرم. وقككال ابككن
أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا إبراهيم بن موسى, أنبأنا هشككام ككك
يعني ابن يوسف ككك عككن ابككن جريككج, حككدثني إبراهيككم بككن عبيككد بككن
رفاعة, أخككبرني مالككك  بككن أوس بككن الحككدثان, قككال: كككانت عنككدي
امرأة فتوفيت, وقد ولدت لي فوجدت عليها, فلقيني علي بككن أبككي
طالب فقال: ما لك ؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنككة ؟
قلت: نعم وهي بالطائف. قال: ككانت فككي حجكرك ؟ قلكت: ل, هككي
بالطائف قال: فانكحها, قلت: فأين قول الله {وربائبكم اللتككي فككي
حجوركم} ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنمككا ذلككك إذا كككانت فككي
حجرك, هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طككالب علككى شككرط
ًا, وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري مسلم, وهو قول غريب جد
وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله, واختاره
ابن حزم, وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنككه عككرض
هذا على الشيخ المام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله, فاستشكككله
وتوقف في ذلك, والله أعلم. وقال ابن المنذر, حدثنا علي بككن عبككد
العزيز حدثنا الثرم عن أبي عبيككدة قككوله {اللتككي فككي حجككوركم},
قال: في بيوتكم, وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال المام مالك

46



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بن أنس, عن ابن شهاب: أن عمر بككن الخطككاب سككئل عككن المككرأة
وبنتها من ملك اليمين, توطأ إحداهما بعد الخرى ؟ فقال عمككر: مككا
ًا بملككك يمينككي, وهككذا ًا يريد أن أطأهما جميع أحب أن أخبرهما جميع
منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره: حككدثنا أبككو الحككوص, عككن
طارق بن عبد الرحمن, عن قيككس, قككال: قلككت لبككن عبككاس: أيقككع
الرجككل علككى امككرأة وابنتهككا مملككوكين لككه ؟ فقككال: أحلتهمككا آيككة
وحرمتهما آية, ولم أكن لفعله. وقال الشيخ أبو عمككر بككن عبككد الككبر
رحمه اللككه: ل خلف بيككن العلمككاء أنكه ل يحككل لحككد أن يطككأ امككرأة
وبنتهككا مككن ملككك اليميككن, لن اللككه حككرم ذلككك فككي النكككاح, قككال
{وأمهات نسائكم وربائبكم اللتي في حجوركم من نسائكم} وملك
اليمين عندهم تبع للنكاح إل ما روي عن عمر وابككن عبككاس, وليككس
على ذلك أحد من أئمككة الفتككوى ول مككن تبعهككم. وروى هشككام عككن
قتادة: بنت الربيبة وبنككت ابنتهككا ل تصككلح وإن كككانت أسككفل ببطككون
كثيرة, وكذا قال قتادة عن أبي العالية, ومعنى قوله {اللتي دخلتككم
بهن} أي نكحتموهن, قاله ابن عباس وغير واحد. وقككال ابككن جريككج
عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلككس بيككن رجليهككا.
وقلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال: هو سواء, وحسبه
قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميككع علككى
أن خلوة الرجل بامرأة ل يحّرم ابنتها عليه إذا طلقها قبككل مسيسككها
ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل علككى أن معنككى
ذلككككككككككك هككككككككككو الوصككككككككككول إليهككككككككككا بالجمككككككككككاع.

وقوله تعالى: {وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم} أي وحرمككت  
عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم مككن أصككلبكم, يحككترز بككذلك
عن الدعياء الذين كككانوا يتبنككونهم فككي الجاهليككة. كمككا قككال تعككالى:
ًا زوجناكهككا لكيل يكككون علككى المككؤمنين {فلما قضى زيد منهككا وطككر
حرج في أزواج أدعيائكم} الَية, وقال ابن جريج: سألت عطاء عككن
قوله {وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم}. قال: كنا نحدثا ك واللككه
أعلم ك أن النبي صلى الله عليككه وسككلم لمككا نكككح امككرأة زيككد, قككال
المشركون بمكة في ذلك, فأنزل الله عككز وجككل: {وحلئككل أبنككائكم
الذين من أصلبكم} ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبنككاءكم}, ونزلككت
{ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو
زرعة, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا الجرح بككن الحككارثا
عن الشككعث, عككن الحسككن بككن محمككد: أن هككؤلء الَيككات مبهمككات
{وحلئل أبنائكم} {وأمهات نسائكم}, ثم قال: وروي عككن طككاوس
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وإبراهيم والزهري ومكحول, نحو ذلككك. (قلككت) معنككى مبهمككات أي
عامة في المدخول بها وغير المدخول, فتحرم بمجرد العقككد عليهككا,
وهذا متفق عليه, فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضككاعة
ًا وليككس مككن كما هو قول الجمهور, ومن الناس مككن يحكيككه إجماعكك
صلبه, فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب» وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الختين إل ما
ًا فككي قد سككلف} الَيككة. أي وحككرم عليكككم الجمككع بيككن الخككتين معكك
التزويج, وكذا في ملك اليمين إل ما كان منكم فككي جككاهليتكم فقككد
عفونككا عنككه وغفرنككاه. فككدل علككى أنككه ل مثنويككة فيمككا يسككتقبل ول
استثناء فيما سلف, كمككا قككال {ل يككذوقون فيهككا المككوت إل الموتككة
ًا, وقككد أجمككع الولى} فدل علكى أنهككم ل يكذوقون فيهككا المككوت أبكد
ًا على أنككه يحككرم ًا وحديث العلماء من الصحابة والتابعين والئمة قديم
ّيككر الجمككع بيككن الخككتين فككي النكككاح, ومككن أسككلم وتحتككه أختككان, خ
فيمسك إحداهما ويطلق الخرى ل محالة. قال المام أحمككد: حككدثنا
ْيشككاني, عككن موسى بن داود, حدثنا ابككن لهيعككة عككن أبككي وهككب الَج
الضحاك بن فيروز, عن أبيه, قال: أسلمت وعنككدي امرأتككان أختككان,
فأمرني النبي صلى الله عليككه وسككلم أن أطلككق أحككداهما. ثككم رواه
المام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة, وأخرجه أبو
ًا من حديث يزيد بن أبي حبيب, كلهما عككن أبككي داود والترمذي أيض
ْيشككاني, قككال الترمككذي واسككمه ديلككم بككن الهوشككع. عككن وهككب الَج
الضحاك بن فيروز الديلمي, عن أبيه به, وفي لفظ للترمذي . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم «اختر أيتهما شئت», ثم قال الترمككذي:
ًا بإسناد آخر فقال: حككدثنا هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه أيض
أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا عبد السلم بن حككرب عككن إسككحاق بككن
ْيشككاني عككن أبككي خككراش عبد الله بن أبي فروة, عن أبي وهككب الَج
الرعيني, قككال: قككدمت علككى رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
وعندي أختككان تزوجتهمككا فككي الجاهليككة, فقككال «إذا رجعككت فطلككق
إحداهما» قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضكحاك بكن فيكروز,
ويحتمل أن يكون غيره, فيكون أبككو وهكب قككد)رواه عككن اثنيككن عكن
فيروز الديلمي, والله أعلم. وقال ابن مردويه: حككدثنا عبككد اللككه بككن
يحيى بن محمد بن يحيى, حككدثنا أحمككد بككن يحيككى الخككولني, حككدثنا
هيثم بن خارجة, حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن
أبي فروة, عن ُرَزيق بن حكيم, عككن كككثير بككن مككرة, عككن الككديلمي,
قككال: قلككت: يككا رسككول اللككه, إن تحككتي أخككتين, قككال «طلككق أيهمككا
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شئت», فالديلمي المذكور أولً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قككال
أبو زرعة الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان, والثاني هككو
أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه, وكان من جملككة المككراء بككاليمن
ُلوا قتل السود العنسي المتنبىء لعنه الله, وأما الجمع بيككن َو الذين 
ًا لعمككوم الَيككة. وقككال ابككن أبككي الختين في ملك اليمين فحرام أيض
حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا موسى بن إسماعيل, حككدثنا حمككاد بككن
سلمة عن قتادة, عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود
أنه سئل عن الرجل يجمع بيككن الخككتين, فكرهككه فقككال لككه ككك يعنككي
السائل: يقول الله تعالى: {إل مككا ملكككت أيمككانكم} فقككال لككه ابككن
مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما ملكت يمينككك. وهككذا هككو
المشكهور عكن الجمهكور والئمكة الربعكة وغيرهكم, وإن ككان بعكض
السلف قد توقف في ذلك. قال المام مالك, عن ابكن شكهاب, عكن
قبيصة بن ذؤيب: أن رجلً سأل عثمان بن عفككان عككن الخككتين فككي
ملك اليمين, هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهمككا
آية, وما كنت لصنع ذلك, فخرج من عنده, فلقي رجلً من أصككحاب
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك, فقال: لو كان لي مككن
ًا فعل ذلك لجعلته نكالً. قال مالككك: قككال المر شيء ثم وجدت أحد
ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال: وبلغنككي عككن الزبيككر بككن
العوام مثل ذلك. قال ابن عبد الككبر النمككري رحمككه اللككه فككي كتككاب
الستذكار: إنمككا كنككى قبيصككة بككن ذؤيككب عككن علككي بككن أبككي طككاب
لصحبته عبد الملك بن مروان, وكانوا يستثقلون ذكر علككي بككن أبككي
طالب رضي الله عنه, ثم قككال أبككو عمككر: حككدثني خلككف بككن أحمككد
قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم: حدثنا أيككوب بككن سككليمان
وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة, قككالوا: حككدثنا أبككو زيككد
عبد الرحمن بن إبراهيم, حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى
بن أيوب الغافقي, حدثني عمي إياس بن عامر, قككال: سككألت علككي
بن أبي طككالب فقلككت: إن لككي أخككتين ممككا ملكككت يمينككي, اتخككذت
ًا ثم رغبت في الخرى فمككا أصككنع ؟ إحداهما سرية فولدت لي أولد
فقال علي رضي الله عنه: تعتق الككتي كنككت تطككأ ثككم تطككأ الخككرى,
ًا يقولون: بل تزوجها ثككم تطككأ الخككرى, فقككال علككي: قلت: فإن ناس
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها, أليس ترجع إليك ؟ لن تعتقهككا
أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك ممككا ملكككت
يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إل العككدد,
أو قال: إل الربع, ويحرم عليككك مككن الرضككاع مككا يحككرم عليككك فككي
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كتاب الله من النسب, ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلككة, لككو لككم
يصب الرجل من أقصى المغكرب أو المشكرق إلكى مكككة غيككره لمككا
خابت رحلته. قلت: وقد روي عككن علككي نحككو مككا روي عككن عثمككان.
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بككن إبراهيككم, حككدثنا
محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عبد الله بن المبككارك المخرمككي,
حدثنا عبد الرحمن بن غزوان, حدثنا سككفيان عككن عمككرو بككن دينككار,
عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قككال لككي علككي بككن أبككي طككالب:
حرمتهما آية وأحلتهما آية ك يعني الختين ك قال ابن عباس: يحرمهن
علّي قرابتي منهن ول يحرمهن علّي قرابة بعضهن من بعض, يعنككي
الماء وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمككون إل امككرأة الب والجمككع
بين الختين. فلما جاء السلم أنزل الله {ول تنكحوا ما نكح آبككاؤكم
من النساء إل ما قد سككلف} {وأن تجمعككوا بيككن الخككتين إل مككا قككد
سلف} يعني في النكاح, ثم قككال أبككو عمككر: روى المككام أحمككد بككن
حنبل, حدثنا محمد بن سلمة عن هشام, عن ابن سككيرين, عككن ابككن
سيرين, قال: يحرم من الماء ما يحرم من الحرائر إل العككدد, وعككن
ابن مسعود والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر: وقككد روي مثككل قككول
عثمان عن طائفة مككن السككلف منهككم ابككن عبككاس, ولكنهككم اختلككف
عليهم, ولم يلتفت إلى ذلككك أحككد مككن فقهككاء المصككار والحجككاز ول
العراق ول ما وراءهما من المشرق ول بالشام ول المغرب, إل مككن
شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس, وقد ترك مككن يعمككل
ذلك ما اجتمعنا عليكه, وجماعكة الفقهكاء متفقكون علكى أنكه ل يحكل
الجمع بين الختين بملك اليمين فككي الككوطء كمككا ل يحككل ذلككك فككي
النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قككوله {حرمككت عليكككم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الَية, أن النكاح وملككك اليميككن
ًا الجمككع ًا وقياسكك في هؤلء كلهن سواء, فكذلك يجب أن يكون نظككر
بين الختين وأمهات النساء والربائب. وكككذلك هككو عنككد جمهككورهم,
وهم الحجكة المحجكوج بهككا مكن خالفهكا وشككذ عنهكا. وقككوله تعككالى:
{والمحصنات من النساء إل ما ملكككت أيمككانكم} أي وحككرم عليكككم
من الجنبيات المحصنات, وهن المزوجات {إل ما ملكت أيمككانكم},
يعنككي إل مككا ملكتمككوهن بالسككبي فككإنه يحككل لكككم وطككؤهن إذا
استبرأتموهن, فإن الَية نزلت في ذلك. وقككال المككام أحمككد: حككدثنا
عبد الرزاق, أخبرنا سفيان هو الثوري عكن عثمكان البككتي, عكن أبكي
الخليككل, عككن أبككي سككعيد الخككدري, قككال: أصككبنا نسككاء مككن سككبي
أوطاس, ولهن أزواج, فكرهنا أن نقككع عليهككن ولهككن أزواج, فسككألنا
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النبي صلى الله عليه وسلم, فنزلككت هككذه الَيككة {والمحصككنات مككن
النساء إل ما ملكت أيمانكم} فاستحللنا بهككا فروجهككن, وهكككذا رواه
الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم, ورواه النسككائي مككن حككديث
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج, ثلثتهم عن عثمككان البككتي, ورواه
ابن جرير من حديث أشعث بككن سككوراي عككن عثمككان البككتي, ورواه
عبة عكن قتكادة, كلهمكا عكن أبكي مسلم في صحيحه من حكديث ش
الخليل صالح بن أبي مريم, عن أبي سعيد الخدري, فككذكره, وهكككذا
رواه عبد الرزاق عن معمر, عن قتادة, عن أبككي الخليككل, عككن أبككي
سعيد الخدري به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل, عككن أبككي
علقمة الهاشمي, عن أبي سعيد الخدري, قال المككام أحمككد: حككدثنا
ابن أبي عدي عكن سكعيد, عككن قتككادة, عككن أبككي الخليكل, عككن أبكي
علقمة, عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس, لهن أزواج من أهل الشككرك,
ًا من أصحاب رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم كفككوا فكأن أناس
وتأثموا من غشيانهن, قال: فنزلت هذه الَية في ذلك {والمحصنات
من النسككاء إل مككا ملكككت أيمككانكم} وهكككذا رواه مسككلم وأبككو داود
والنسائي من حككديث سككعيد بككن أبككي عروبككة, زاد مسككلم: وشككعبة,
ورواه الترمككذي مككن حككديث همككام بككن يحيككى, ثلثتهككم عككن قتككادة
ًا بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن, ول أعلككم أن أحككد
ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إل ما ذكر همام عن قتادة ك كذا قال
ككككككك وقككككككد تككككككابعه سككككككعيد وشككككككعبة, واللككككككه أعلككككككم.

وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت  
في سبايا خيبر, وذكر مثل حديث أبي سعيد, وقد ذهب جماعككة مككن
ًا بعمككوم ًا لهككا مككن زوجهككا أخككذ السلف إلى أن بيع المة يكون طلقكك
هذه الَية, وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى, حدثنا محمد بككن جعفككر,
عن شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيم أنككه سككئل عككن المككة تبككاع ولهككا
زوج ؟ قال: كان عبككد اللككه يقككول: بيعهككا طلقهككا. ويتلككو هككذه الَيككة
{والمحصنات من النساء إل ما ملكت أيمانكم} وكككذا رواه سككفيان
عن منصور ومغيرة والعمش عن إبراهيم عككن ابككن مسككعود, قككال:
بيعها طلقها وهو منقطع, ورواه سفيان الثوري عن خالد, عككن أبككي
قلبة, عن ابن مسعود, قال: إذا بيعت المة ولها زوج, فسيدها أحق
ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة, قال: إن أبككي بككن كعككب وجككابر بككن
عبد الله وابن عباس, قالوا: بيعها طلقها. وقال ابككن جريككر: حككدثني
يعقوب ابن علية عن خالد, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: طلق
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المة ست: بيعها طلقها, وعتقها طلقهككا, وهبتهككا طلقهككا, وبراءتهككا
طلقها, وطلق زوجها طلقها, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمككر عككن
ُهّن الزهري عن ابن المسيب قوله {والمحصنات من النساء} قال: 
ذوات الزواج حرم الله نكاحهن إل ما ملكت يمينك, فبيعها طلقهككا.
قال معمر: وقككال الحسككن مثككل ذلككك, وهكككذا رواه سككعيد بككن أبككي
عروبة, عن قتادة, عن الحسن في قوله {والمحصنات مككن النسككاء
إل ما ملكت أيمانكم} قال إذا كان لهككا زوج, فبيعهككا طلقهككا. وروى
عوف عن الحسن: بيع المة طلقها, وبيعه طلقها, فهذا قول هكؤلء
ًا, فرأوا أن بيع المككة ًا وحديث من السلف, وقد خالفهم الجمهور قديم
ًا لها لن المشتري نائب عن البائع, والبائع كان قد أخككرج ليس طلق
عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها, واعتمدوا في ذلك على
حككديث بريككرة المخككرج فككي الصككحيحين وغيرهمككا, فككإن عائشككة أم
المؤمنين اشترتها ونجّزت عتقهككا, ولككم ينفسككخ نكاحهككا مككن زوجهككا
مغيث, بل خيرها رسول الله صكلى اللكه عليكه وسكلم, بيكن الفسككخ
والبقككاء, فاختككارت الفسككخ وقصككتها مشككهورة, فلككو ككان بيككع المككة
طلقها كما قال هؤلء ما خيرها النبي صلى الله عليككه وسككلم, فلمككا
خيرها دل على بقاء النكاح, وأن المراد من الَيككة المسككبيات فقككط,
والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله {والمحصنات من النساء} يعني
العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصككمتهن بنكككاح وشككهود ومهككور
ًا, حكككاه ابككن جريككر عككن أبككي ًا أو أربعكك وولي, واحدة أو اثنتين أو ثلث
العالية وطكاوس وغيرهمكا. وقكال عمكر وعبيكدة {والمحصكنات مكن
النسككاء} مككا عككدا الربككع حككرام عليكككم إل مككا ملكككت أيمككانكم.

وقوله تعالى: {كتاب الله عليكم} أي هذا التحريم كتاب كتبه الله  
عليكم, فالزموا كتابه, ول تخرجوا عن حدوده, والزمككوا شككرعه ومككا
فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله {كتاب اللككه عليكككم}
يعنكي الربكع. وقكال إبراهيكم {كتكاب اللكه عليككم} يعنكي مكا حكرم

وأحل لكم مككا وراء ذلكككم} أي مككا عككدا مككن: {عليكم. وقوله تعالى
ذكرن من المحارم, هن لكم حلل, قاله عطاء وغيره. وقككال عبيككدة
والسدي {وأحل لكككم مككا وراء ذلكككم} مككا دون الربككع, وهككذا بعيككد,
والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتككادة: {وأحككل لكككم مككا وراء

احتككج بهككا مككن ذلكم} يعني ما ملكت أيمانكم, وهذه الَية هي الككتي
احتج على تحليل الجمع بين الختين, وقككول مككن قككال: أحلتهمككا آيككة
وحرمتهما آيكة, وقكوله تعكالى: {أن تبتغكوا بككأموالكم محصككنين غيككر
مسككافحين} أي تحصككلوا بككأموالكم مككن الزوجككات إلككى أربككع, أو
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السراري ما شئتم بالطريق الشككرعي, ولهككذا قككال {محصككنين غيككر
مسككافحين}. وقككوله تعككالى: {فمككا اسككتمتعتم بككه منهككن فككآَتوهن
أجورهن فريضككة} أي كمككا تسككتمتعون بهككن فككآَتوهن مهككورهن فككي
مقابلة ذلك, كما قال تعالى: {وكيف تأخككذونه وقككد أفضككى بعضكككم
إلى بعض} وكقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}, وكقككوله
ًا} وقككد اسككتدل بعمككوم {ول يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شككيئ
ًا فككي ابتككداء هذه الَية على نكاح المتعة, ول شك أنككه كككان مشككروع
السلم, ثم نسخ بعد ذلك, وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلمككاء
إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين. وقككال آخككرون: أكككثر مككن ذلككك. وقككال
آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة, ثم نسككخ, ولككم يبككح بعككد ذلككك.
وقككد روي عككن ابككن عبككاس وطائفككة مككن الصككحابة القككول بإباحتهككا
للضرورة, وهو وراية عن المام أحمد, وكككان ابككن عبككاس وأبككي بككن
كعب وسعيد بن جبير والسدي يقككرؤون {فمككا اسككتمتعتم بككه منهككن
إلى أجل مسمى فآَتوهن أجككورهن فريضككة}, وقككال مجاهككد: نزلككت
في نكاح المتعة, ولكن الجمهور على خلف ذلك. والعمدة مككا ثبككت
في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبككي طككالب, قككال: نهككى
رسول الله صلى الله عليككه وسككلم عككن نكككاح المتعككة, وعككن لحككوم
الحمر الهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتككاب
الحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبككد الجهنككي,
عن أبيه, أنه غزا مع رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم يككوم فتككح
مكة, فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكككم فككي السككتمتاع مككن
النساء, وإن الله قد حرم ذلك إلككى يككوم القيامككة, فمككن كككان عنككده
ًا» وفككي منهن شيء فليخل سككبيله, ول تأخككذوا ممككا آتيتمككوهن شككيئ
رواية لمسلم: في حجة الوداع, وله ألفاظ موضعها كتككاب الحكككام,
وقوله تعالى: {ول جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضككة}
من حمل هذه الَية على نكاح المتعككة إلككى أجككل مسككمى, قككال: فل
جناح عليكم إذا انقضكى الجكل أن تراضككوا علككى زيكادة بكه, وزيكادة
للجعل, قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الولى, يعني
الجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الجل بينهما, فقككال:
ًا بكككذا وكككذا, فككازاد قبككل أن يسككتبرىء رحمهككا يككوم أتمتع منك أيضكك
تنقضي المدة, وهو قوله تعالى: {ول جناح عليكم فيما تراضككيتم بككه
من بعد الفريضة}. قال السدي: إذا انقضت المدة فليس لككه عليهككا
سبيل, وهي منه بريئة وعليها أن تسككتبرىء مككا فككي رحمهككا, وليككس
بينهما ميراثا, فل يرثا واحد منهما صاحبه, ومككن قككال بهككذا القككول
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الول جعل معناه كقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} الَية, أي إذا
ًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه, فل جناح عليك ول فرضت لها صداق
عليها في ذلك. وقككال ابككن جريككر: حككدثنا محمككد بككن العلككى, حككدثنا
المعتمر بن سليمان عن أبيه, قال: زعم الحضرمي أن رجككالً كككانوا
يفرضون المهر, ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة, فقال: ول جناح
عليكم أيها النككاس فيمككا تراضككيتم بككه مككن بعككد الفريضككة. يعنككي إن
ًا فهو لك سائغ. واختككار هككذا القككول ابككن جريككر. وضعت لك منه شيئ
وقال علي بن أبي طلحة عككن ابككن عبككاس {ول جنككاح عليكككم فيمككا
تراضيتم به مككن بعككد الفريضككة} والتراضككي أن يوفيهككا صككداقها ثككم
يخيرها, يعني في المقام أو الفككراق. وقككوله تعككالى: {إن اللككه كككان
ًا} مناسككب ذكككر هككذين الوصككفين بعككد شككرع هككذه ًا حكيمكك عليمكك
المحرمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككات.

َفِمككْن َناِت  ْؤِم ْلُم َناِت ا ْلُمْحَص ِكَح ا َين َأن  ْولً  َط ُكْم  ْع ِمن ِط َت َيْس ّلْم  َوَمن   **
ُكْم ِن ِإيَمككا ِب َلككُم  ْع َأ ّلككُه  َوال َنككاِت  ْؤِم ْلُم ُكُم ا ِت َيككا َت َف ُكم ّمككن  ُن ْيَمككا َأ َكككْت  َل ّمككا َم
ُهّن ُأُجككوَر ُهّن  ُتككو َوآ ِهككّن  ِل ْه َأ ْذِن  ِإ ِبكك ُهّن  ِكُحو َفككان ْعككٍض  َب ُكْم ّمككن  ْعُضكك َب
ُأْحِصككّن َذآ  ِإ َف َداٍن  َأْخ َذاِت  ّتِخ َولَ ُم ِفَحاٍت  ْيَر ُمَسا َغ َناٍت  ْعُروِف ُمْحَص ْلَم ِبا
َذاِب َعكك ْل َناِت ِمككَن ا ْلُمْحَصكك َلككى ا َع ِنْصُف َمككا  ِهّن  ْي َل َع َف ٍة  َفاِحَش ِب ْيَن  َت َأ ِإْن  َف
َغُفوٌر ّرِحيٌم ّلُه  َوال ُكْم  ّل ْيٌر  ْا َخ ِبُرو َتْص َأن  َو ُكْم  ْن َنَت ِم َع ْل ِلَمْن َخِشَي ا ِلَك  َذ

يقول تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولً} أي سعة وقدرة {أن   
ينكح المحصنات المؤمنات} أي الحرائر العفككائف المؤمنككات. وقككال
ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعككة {ومككن لككم يسككتطع منكككم
طولً أن ينكح المحصنات} قال ربيعكة: الطكول الهكوى, يعنكي ينككح
المة إذا كان هواه فيها, رواه ابن أبككي حككاتم وابككن جريككر, ثككم أخككذ
يشككنع علككى هككذا القككول ويككرده {ملكككت أيمككانكم مككن فتيككاتكم
المؤمنككات} أي فككتزوجوا مككن المككاء المؤمنككات اللتككي يملكهككن
المؤمنون, ولهذا قال {مككن فتيككاتكم المؤمنككات}, قككال ابككن عبككاس
وغيره: فلينكح من إماء المككؤمنين, وكككذا قككال السككدي ومقاتككل بككن
حيان. ثم اعترض بقوله {والله أعلم بإيمانكم بعضكككم مككن بعككض}
أي هككو العككالم بحقككائق المككور وسككرائرها, وإنمككا لكككم أيهككا النككاس

 ثككم {فككانكحوهن بككإذن أهلهككن} فككدل علككى أن¹الظاهر من المور
السيد هو ولي أمته ل تزوج إل بإذنه, وكذلك هو ولي عبده ليس لككه
أن يتزوج بغير إذنه, كما جاء في الحديث «أيما عبد تككزوج بغيككر إذن
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مواليه فهو عاهر» أي زان. فإن كان مالك المة امككرأة زوجهككا مككن
يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث «ل تزوج المككرأة المككرأة ول
المرأة نفسها, فإن الزانية هي الككتي تككزوج نفسككها» وقككوله تعككالى:
{وآتوهن أجورهن بالمعروف} أي وادفعوا مهورهن بككالمعروف, أي
ًا اسككتهانة بهككن لكككونهن عن طيب نفس منكم, ول تبخسوا منه شككيئ
إماء مملوكات, وقوله تعالى: {محصنات} أي عفككائف عككن الزنككا ل
يتعككاطينه, ولهككذا قككال {غيككر مسككافحات} وهككن الزوانككي اللتككي ل
يمنعن من أرادهن بالفاحشة ك وقوله تعالى: {ول متخذات أخدان},
قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات, يعنككي الزوانككي
ًا أرادهن بالفاحشة. و {متخذات أخككدان} يعنككي اللتي ل يمنعن أحد
أخلء, وكككذا روي عككن أبككي هريككرة ومجاهككد والشككعبي والضككحاك
وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيككان والسككدي,
قالوا: أخلء. وقال الحسن البصري: يعني الصككديق. وقككال الضككحاك
ًا {ول متخذات أخدان} ذات الخليل الواحد المقرة به, نهى الله أيض
عككككككن ذلككككككك. يعنككككككي تزويجهككككككا مككككككا دامككككككت كككككككذلك.

وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهككن نصككف مككا  
على المحصنات مكن العكذاب} اختلكف القكراء فكي أحصكن, فقكرأه
بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله, وقرىككء
بفتح الهمزة والصككاد فعككل لزم, ثككم قيككل: معنككى القراءتيككن واحككد,
واختلفككوا فيككه علككى قككولين (أحككدهما) أن المككراد بالحصككان ههنككا
السلم, وروي ذلك عككن عبككد اللككه بككن مسككعود وابككن عمككر وأنككس
والسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بككن جككبير وعطككاء وإبراهيككم
النخعككي والشككعبي والسككدي, وروى نحككوه الزهككري عككن عمككر بككن
الخطاب وهو منقطع, وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي فككي
رواية الربيع, قال: وإنما قلنا ذلككك, اسككتدللً بالسككنة, وإجمككاع أكككثر
ًا, قككال: ًا مرفوعكك أهل العلم. وقدروى ابن أبي حاتم فككي ذلككك حككديث
حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد, حدثنا أحمد بن عبككد الرحمككن بككن
عبد الله, حدثنا أبي عن أبيه, عن أبي حمزة, عن جككابر, عككن رجككل,
عن أبي عبد الرحمن, عن علي بن أبككي طككالب, قككال: قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم {فإذا أحصككن} قككال «إحصككانها إسككلمها
وعفافها» وقال: المراد به ههنا التزويج. قال: وقال علي: اجلدوهن,
ثم قكال ابككن أبككي حككاتم: وهككو حككديث منكككر. (قلكت) وفكي إسككناده
ضعف, وفيه من لم يسم, ومثلككه ل تقككوم بككه حجككة. وقككال القاسككم
وسالم: إحصانها إسلمها وعفافها. وقيل: المككراد بككه ههنككا التزويككج,
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وهو قول ابن عباس ومجاهككد وعكرمككة وطككاوس وسككعيد بككن جككبير
والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه اليضككاح
عن الشافعي, فيما رواه أبو الحكم بن عبكد الحككم عنكه. وقكد روى
ليث بن أبي سليم عن مجاهككد أنككه قككال: إحصككان المككة أن ينكحهككا
الحر, وإحصان العبد أن ينكح الحرة, وكذا روى ابن أبي طلحككة عككن
ابن عباس, رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن
الشعبي والنخعي. وقيل: معنى القراءتين متباين. فمن قرأ: أحصككن
بضم الهمزة فمراده التزويككج, ومككن قككرأ بفتحهككا فمككراده السككلم.
اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسكيره وقكرره ونصكره, والظهكر كك
والله أعلم ك أن المراد بالحصان ههنا التزويج, لن سياق الَية يككدل
عليه حيث يقول سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكككم طككولً أن
ينكككح المحصككنات المؤمنككات فممككا ملكككت أيمككانكم مككن فتيككاتكم
المؤمنات} والله أعلم. والَيككة الكريمككة سككياقها كلهككا فككي الفتيككات
المؤمنات فتعين أن المراد بقوله: {فإذا أحصككن} أي تزوجككن, كمككا
فسره ابن عباس ومن تبعه, وعلى كككل مككن القككولين إشكككال علككى
مككذهب الجمهككور, وذلككك أنهككم يقولككون: إن المككة إذا زنككت فعليهككا
خمسون جلدة, سواء كانت مسلمة أو كافرة, مزوجككة أو بكككرا, مككع
أن مفهوم الَية يقتضي أنه لحد على غير المحصنة ممككن زنككى مككن
الماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك, فأما الجمهور فقككالوا: لشككك
أن المنطوق مقدم علكى المفهكوم. وقكد وردت أحكاديث عامكة فكي
إقامة الحد على الماء, فقدمناها على مفهوم الَيككة. فمككن ذلككك مككا
رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطككب فقككال:
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصككن منهككم ومككن لككم
يحصن, فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنككت, فككأمرني
أن أجلككدها, فككإذا هككي حديثككة عهككد بنفككاس فخشككيت إن جلككدتها أن
أقتلهككا, فككذكرت ذلككك لنككبي  اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فقككال:
«أحسنت اتركها حتى تماثل», وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيككه
ّدها خمسككين» وعككن أبككي هريككرة قككال: «فإذا تعالت مككن نفسككها ُحكك
سمعت رسول الله صكلى اللكه عليككه وسكلم يقكول: «إذا زنكت أمككة
أحدكم فتبين زناها, فليجلككدها الحككد, ول يككثرب عليهككا, ثككم إن زنككت
الثانية, فليجلدها الحد, ول يككثرب عليهككا, ثككم إن زنككت الثالثككة فتككبين
ًا فليبعهككا زناها. فليبعها ولو بحبل من شعر» ولمسلم «إذا زنككت ثلثكك
في الرابعة», وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرنككي عمككر
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بن الخطاب في فتية من قريككش, فجلككدنا ولئككد مككن ولئككد المككارة
خمسككككككككككككككين خمسككككككككككككككين فككككككككككككككي الزنككككككككككككككا.

الجواب الثاني) جككواب مككن ذهككب إلككى أن المككة إذا زنككت ولككم(  
ًا وهككو المحكككي عككن ابككن تحصن فل حد عليهككا, وإنمككا تضككرب تأديبكك
عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد
القاسم بن سلم وداود بن علي الظاهري في رواية عنككه وعمككدتهم
مفهوم الَية, وهو من مفاهيم الشرط, وهو حجة عند أكثرهم فقككدم
على العموم عندهم, وحديث أبي هريرة وزيد بككن خالككد رضككي اللككه
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المة إذا زنت
ولم تحصن ؟ قال: «إن زنت فحككدوها, ثككم إن زنككت فاجلككدوها, ثككم
بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لأدري بعككد الثالثككة أو الرابعككة
وأخرجاه في الصككحيحين. وعنككد مسككلم قككال ابككن شككهاب: الضككفير
ه عكدد كمكا أقكت فكي المحصكنة, وكمكا الحبل. قالوا: فلم يؤقت في
وقت في القرآن بنصف ما علككى المحصككنات مككن العككذاب, فككوجب
الجمع بين الَية والحديث بذلك, والله أعلم ككك وأصككرح مككن ذلككك مككا
رواه سعيد بن منصور عن سفيان, عن مسعر, عن عمرو بن مككرة,
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم «ليس على أمة حد حتى تحصن ك أو حتى تككزوج ككك فككإذا
أحصنت بكزوج فعليهكا نصكف مكا علكى المحصكنات» وقكد رواه ابكن
ًا, خزيمة عن عبد الله بن عمككران العابككدي عككن سككفيان بككه مرفوعكك
وقال رفعه خطأ إنما هو من قككول ابكن عبكاس. وككذا رواه الككبيهقي
من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا:
وحديث علٍي وعمر قضايا أعيان, وحككديث أبككي هريككرة عنككه أجوبككة:
ًا بينككه وبيككن هككذا (أحدها) أن ذلك محمول على المة المزوجة جمعكك
الحديث. (الثاني) أن لفظة الحد في قوله «فليجلدها الحد» مقحمة
من بعض الككرواة بككدليل الجككواب الثككالث, وهككو أن هككذا مككن حككديث
صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط, وما كان عن اثنيككن فهككو
ًا فقد رواه النسائي بإسناد على أولى بالتقديم من رواية واحد, وأيض
ًا شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه, وكان قد شهد بدر
أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال: «إذا زنككت المككة
فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنككت
فبيعوها ولو بضككفير» (الرابككع) أنككه ل يبعككد أن بعككض الككرواة أطلككق
لفظة الحد في الحديث على الجلد, لنه لما كككان الجلككد اعتقككد أنككه
حد, أو أنه أطلق لفظة الحد على التككأديب, كمككا أطلككق الحككد علككى
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ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائككة شككمراخ, وعلككى
جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيهكا مائكة, وإنمكا ذلكك تعزيكر
وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي
هو جلد البكر مائة. ورجم الككثيب أو اللئككط, واللككه أعلككم. وقككد روى
ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنكى, حكدثنا محمككد بككن جعفككر,
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سككمع سككعيد بككن جككبير يقككول: ل
تضرب المة إذا زنت ما لم تتزوج, وهذا إسناد صحيح عنه, ومككذهب
ًا, وكككأنه أخككذ بمفهككوم غريب إن أراد أنها ل تضرب المة أصككلً لحككد
ًا, ول ينفي ضربها الَية ولم يبلغه الحديث, وإن أراد أنها لتضرب حد
ًا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك, والله تأديب
أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

الجواب الثالث) أن الَية دلت على أن المة المحصنة تحد نصف(  
حد الحرة, فأما قبل الحصان فعمومات الكتاب والسنة شككاملة لهككا
في جلدها مائة, كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلككدوا كككٍل واحككد
منهما مائة جلدة} وكحديث عبادة بن الصامت «خككذوا عنككي, خككذوا
عني, قد جعل الله لهن سبيلً البكر بالبكر جلد مائككة وتغريككب عككام,
والثيب بالثيب جلد مائة ورجمهككا بالحجككارة» والحككديث فككي صككحيح
مسلم وغير ذلك من الحاديث. وهذا القول هككو المشككهور عككن داود
بن علي الظاهري وهو في غايككة الضككعف, لن اللككه تعككالى إذا كككان
أمر بجلد المحصنة من الماء بنصف مككا علككى الحككرة مككن العككذاب,
وهو خمسون جلدة, فكيف يكون حكمها قبل الحصان أشد منه بعد
الحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قككال ؟ وهككذا الشككارع
عليه السلم سأله أصحابه عن المككة إذا زنككت ولككم تحصككن, فقككال:
اجلدوها, ولم يقل: مائة, فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيككان
ذلك لهم, لنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعككد
الحصان في الماء, وإل فما الفائدة في قولهم: ولككم تحصككن لعككدم
الفرق بينهما لو لككم تكككن الَيككة نزلككت, لكككن لمككا علمككوا حكككم أحككد
الحكمين سألوا عن حكم الَخر فبينه لهم, كما في الصكحيحين أنهكم
لما سألوه عن الصلة عليه فذكرها لهم, ثم قككال «والسككلم مككا قككد
علمتم» وفي لفظ لما أنزل الله قوله: {يا أيهككا الككذين آمنككوا صككلوا
ًا} قالوا: هذا السلم عليك قككد عرفنككاه, فكيككف عليه وسلموا تسليم
الصككككلة عليككككك وذكككككر الحككككديث وهكككككذا هككككذا السككككؤال.

الجواب الرابع) عن مفهوم الَية جواب أبي ثور وهو أغكرب مكن(  
قول داود من وجوه, وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصككف
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ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم, وهو ل ينصف فيجككب أن
ترجم المة المحصككنة إذا زنكت, وأمككا قبككل الحصككان فيجككب جلككدها

وخالف الجمهور في الحكم, بل قككد, خمسين, فأخطأ في فهم الَية
قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلككف المسككلمون فككي
أن ل رجم على مملككوك فككي الزنككا, وذلككك لن الَيككة دلككت علككى أن
عليهن نصف ما علكى المحصكنات مكن العكذاب, واللكف واللم فكي
المحصككنات للعهككد, وهككن المحصككنات المككذكورات فككي أول الَيككة:
{ومككن لككم يسككتطع منكككم طككولً أن ينكككح المحصككنات المؤمنككات}
والمراد بهن الحرائر فقط مككن غيككر تعككرض لتزويككج غيككره, وقككوله:
{نصف ما على المحصنات من العذاب} يكدل علكى أن المكراد مكن
العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد ل الرجككم, واللككه أعلككم. وقككد
ًا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بككن سككعيد روى أحمد نص
ًا, ّية كانت قد زنت برجل من الحمس, فولدت غلم عن أبيه: إن صف
فادعاه الزاني, فاختصما إلى عثمكان, فرفعهمكا إلكى علكي بكن أبكي
طالب, فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليككه
وسلم: الولد للفراش, وللعاهر الحجر, وجلدهما خمسككين خمسككين,
وقيل: بل المراد من المفهككوم التنككبيه بككالعلى علككى الدنككى أي إن
الماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كككن محصككنات وليككس
عليهن رجم أصلً ل قبل النكككاح ول بعككده, وإنمككا عليهككن الجلككد فككي
الحالتين بالسنة, قال ذلك صاحب الفصاح, وذكر هذا عن الشافعي
فيما رواه ابن عبد الحكم عنه, وقد ذكره البيهقي في كتاب السككنن
والَثار, وهو بعيد من لفظ الَية, لنا إنما استفدنا تنصككيف الحككد مككن
الَية ل من سواها فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها وقككال: بككل
أريد بأنها في حال الحصان ل يقيم الحككد عليهككا إل المككام ول يجككوز
لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قككول فككي مككذهب أحمككد
رحمه الله, فأما قبل الحصان فله ذلك, والحككد فككي كل الموضككعين
ًا بعيد لنه ليس فككي لفككظ الَيككة مككا يككدل نصف حد الحرة, وهذا أيض
عليه, ولككول هككذه لككم نككدر مككا حكككم المككاء فككي التنصككيف, ولككوجب
دخولهن في عموم الَية في تكميل الحد مائة, أو رجمهن كمككا ثبككت
ه قكال: أيهكا النكاس أقيمكوا في الدليل عليه, وقد تقدم عن علكي أن
الحككد علككى أرقككائكم مككن أحصككن منهككم ومككن لككم يحصككن, وعمككوم
الحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجككة وغيرهككا لحككديث
أبي هريرة الذي احتج بككه الجمهككور: «إذا زنككت أمككة أحككدكم, فتككبين
زناها, فليجلدها الحد, ول يثرب عليها» ملخككص الَيككة: أنهككا إذا زنككت
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أقوال: أحدها تجلد خمسين قبل الحصان وبعده. وهل تنفككى ؟ فيككه
ًا ثلثة أقككوال: أحككدها إنهككا تنفككى عنككه. والثككاني ل تنفككى عنككه مطلقكك
والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفككي الحككرة, وهككذا الخلف
في مذهب الشافعي, وأما أبو حنيفة فعنككده أن النفككي تعزيككر ليككس
من تمام الحد, وإنما هو رأي المككام إن شككاء فعلككه وإن شككاء تركككه
في حق الرجال والنساء, وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال
وأما النساء فل, لن ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء مككن النفككي
في الرجال ول النساء. نعككم حككديث عبككادة وحككديث أبككي هريككرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسككلم, قضككى فيمككن زنككى ولككم يحصككن
بنفككي عككام وبإقامككة الحككد عليككه, رواه البخككاري وذلككك مخصككوص
بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون, وذلك مفقود في نفككي
النساء, والله أعلم. والثككاني أن المككة إذا زنككت تجلككد خمسككين بعككد
ًا غير محدود بعدد محصور, وقد تقدم ما رواه الحصان وتضرب تأديب
ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها ل تضرب قبل الحصككان, وإن أراد
ًا بالتأويل وإل فهو كالقول الثاني. القول الَخر أنها نفيه فيكون مذهب
تجلد قبل الحصان مائة, وبعده خمسين, كما هو المشهور عن داود
وأضعف القوال: أنها تجلد قبككل الحصككان خمسككين, وترجككم بعككده,
ًا, واللككه سككبحانه وتعككالى أعلككم وهو قول أبي ثور وهو ضككعيف أيضكك
بالصواب. وقوله تعالى: {ذلك لمكن خشكي العنكت منككم} أي إنمككا
يباح نكاح الماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسككه الوقككوع
في الزنا, وشق عليه الصبر عن الجمككاع, وعنككت بسككبب ذلككك كلككه,
فله حينئذ أن يتزوج بالمة, وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف
عن الزنا فهو خير له لنه إذا تزوجها جاء أولده أرقاء لسيدها إل أن
ًا, فل تكككون أولده منهككا أرقككاء فككي قككول قككديم ّيكك يكككون الككزوج عرب
للشافعي, ولهذا قال {وأن تصككبروا خيككر لكككم واللككه غفككور رحيككم}
ومن هذه الَيككة الكريمككة, اسككتدل جمهككور العلمككاء فككي جككواز نكككاح
الماء على أنه ل بد مككن عككدم الطككول لنكككاح الحرائككر ومككن خككوف
العنت لمككا فككي نكككاحهن مككن مفسككدة رق الولد, ولمككا فيهككن مككن
الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن, وخالف الجمهككور أبككو حنيفككة
ًا وأصحابه في اشتراط المرين, فقالوا: متى لم يكن الرجككل مزوجكك
ًا ًا سككواء كككان واجككد بحرة, جاز له نكاح المة المؤمنة والكتابية أيضكك
لطول حرة أم ل, وسواء خاف العنت أم ل, وعمدتهم فيما ذهبواإليه
قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتككاب مككن قبلكككم} أي
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ًا العفائف وهو يعم الحرائككر والمككاء, وهككذه الَيككة عامككة وهككذه أيضكك
ظكككاهرة فكككي الدللكككة علكككى مكككا قكككاله الجمهكككور, واللكككه أعلكككم.

ُتككوَب َي َو ُكككْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمككن  ّلكك َنَن ا ُكْم ُسكك َي ِد ْهكك َي َو ُكككْم  َل ّيككَن  َب ُي ِل ّلُه  ُد ال ِري ُي  **
ِذيَن ّلكك ُد ا ِريكك ُي َو ُكْم  ْي َل َع ُتوَب  َي َأن  ُد  ِري ُي ّلُه  َوال ِكيٌم *   ِليٌم َح َع ّلُه  َوال ُكْم  ْي َل َع
ُكْم ْن َع ّفَف  ُيَخ َأن  ّلُه  ُد ال ِري ُي ًا *   ِظيم َع ْيلً  ْا َم ُلو َتِمي َأن  َواِت  َه ُعوَن الّش ِب ّت َي
ًا  ِعيف ِلنَسكككككككككككككككككككككاُن َضككككككككككككككككككككك َق ا ِلككككككككككككككككككككك َوُخ

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنككون مككا أحككل لكككم   
وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السككورة وغيرهككا, {ويهككديكم
سنن الذين من قبلكم} يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي
يحبها ويرضاها, {ويتوب عليكككم} أي مككن الثككم والمحككارم, {واللككه

وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: {ويريككد عليم حكيم} أي في شرعه
ًا} أي يريككد أتبككاع الككذين يتبعككون الشككهوات أن تميلككوا ميلً عظيمكك
الشياطين من اليهود والنصارى والزنككاة أن تميلككوا عككن الحككق إلككى
ًا {يريد اللككه أن يخفككف عنكككم} أي فككي شككرائعه الباطل ميلً عظيم
وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم, ولهذا أباح الماء بشروط, كما قال
ًا} فناسبه التخفيف لضعفه في مجاهد وغيره {وخلق النسان ضعيف
نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حككاتم: حككدثنا محمككد بككن
إسككماعيل, حككدثنا وكيككع عككن سككفيان, عككن ابككن طككاوس, عككن أبيككه
ًا} أي فككي أمككر النسككاء. وقككال وكيككع: يككذهب {وخلق النسان ضعيف
عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه السككلم لنبينكا محمكد صكلى
ًا مككن عنككد سككدرة الله عليه وسلم, ليلة السراء حين مر عليه راجع
المنتهى, فقال له: ماذا فرض عليكم, فقال: أمرني بخمسين صككلة
في كل يوم وليلة, فقال له: ارجع إلى ربك فاسككأله التخفيككف, فككإن
أمتك ل تطيق ذلك, فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من
ًا, فرجككع, ًا وقلوبكك ًا وأبصككار ذلك فعجككزوا, وإن أمتككك أضككعف أسككماع
ًا. ثككم رجككع إلككى موسككى فلككم يككزل كككذلك حككتى بقيككت فوضع عشر
ًا, الحكككككككككككككككككككككككككككككككككككديث. خمسككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ُكككوَن َت َأن  ِإلّ  ِطككِل  َبا ْل ِبا ُكككْم  َن ْي َب ُكْم  َل َوا َأْم ْا  َو ُل ُك ْأ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ًا * ُكْم َرِحيمك ِب َكاَن  ّلَه  ِإّن ال ُكْم  ُفَس ْن َأ ْا  َو ُل ُت ْق َت َولَ  ُكْم  ْن َتَراٍض ّم َعن  ًة  ِتَجاَر
َلككى َع ِلككَك  َذ َكككاَن  َو ًا  َنككار ِه  ِلي ُنْص ْوَف  َفَس ًا  ْلم ُظ َو ًا  َوان ْد ُع ِلَك  َذ َعْل  ْف َي َوَمن 
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ُكْم ِت َئا ّي ُكككْم َسكك ْن َع ّفككْر  َك ُن ْنككُه  َع ْوَن  َه ْن ُت ِئَر َما  َبآَ َك ْا  ُبو ِن َت َتْج ِإن  ًا *   َيِسير ِه  ّل ال
ًا  َكِريمككككككككككككككككككككك ْدَخلً  ُكْم ّمككككككككككككككككككككك ْل ْدِخ ُنككككككككككككككككككككك َو

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم   
ًا بالباطل, أي بأنواع المكاسب الككتي هككي غيككر شككرعية كككأنواع بعض
الربا والقمار, وما جرى مجرى ذلك من سككائر صككنوف الحيككل, وإن
ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم اللككه أن متعاطيهككا إنمككا
يريد الحيلة على الربا, حكتى قكال ابكن جريكر: حكدثني ابكن المثنكى,
حدثنا عبد الوهككاب, حككدثنا داود عككن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس فككي
الرجل يشككتري مككن الرجككل الثككوب فيقككول: إن رضككيته أخككذته, وإل
ًا, قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه {ول رددته ورددت معه درهم
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علككي بككن
حرب الموصلي, حدثنا ابن فضيل عن داود الودي, عن عككامر, عككن
علقمة, عن عبد الله فككي الَيككة, قككال: إنهككا محكمككة مككا نسككخت ول
تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحككة عككن ابككن عبككاس:
لما أنزل الله {يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطككل}
قال المسلمون: إن اللككه قككد نهانككا أن نأكككل أموالنككا بيننككا بالباطككل,
والطعام هو أفضل أموالنككا, فل يحككل لحككد منككا أن يأكككل عنككد أحككد,
فكيف للناس ؟ فأنزل الله بعككد ذلككك {ليككس علككى العمككى حككرج}
الَية, وكذا قال قتادة, وقوله تعالى: {إل أن تكون تجارة عن تككراض
منكم} قرىء تجككارة بككالرفع وبالنصككب وهككو اسككتثناء منقطككع, كككأنه
يقول: ل تتعاطوا السككباب المحرمككة فككي اكتسككاب المككوال, ولكككن
المتاجر المشروعة الككتي تكككون عككن تككراض مككن البككائع والمشككتري
فافعلوها وتسببوا بها فككي تحصككيل المككوال, كمككا قككال تعككالى: {ول
تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق}, وكقككوله {ل يككذوقون فيهككا
الموت إل الموتة الولى}. ومن هذه الَية الكريمككة احتككج الشككافعي
ًا على أنه ل يصككح الككبيع إل بككالقبول, لنككه يككدل علككى التراضككي نصكك
بخلف المعاطككاة, فإنهككا قككد ل تككدل علككى الرضككى ول بككد, وخككالف
الجمهور في ذلككك مالكك وأبككو حنيفككة وأحمككد وأصكحابهم, فككرأوا أن
ض القوال كمكا تكدل علكى التراضكي فككذلك الفعكال تكدل فكي بع
ًا, ومنهم من قال: يصككح ًا, فصححوا بيع المعاطاة مطلق المحال قطع
ًا وهو احتياط نظر من محققي في المحقرات وفيما يعده الناس بيع
المذهب, والله أعلم. وقال مجاهد {إل أن تكون تجككارة عككن تككراض
ًا, ورواه ابككن جريككر, ثككم قككال: ًا أو عطاء يعطيه أحد أحككد منكم} بيع
وحدثنا وكيع, حدثنا أبي عن القاسم, عن سليمان الجعفي, عن أبيه,
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عن ميمون بن مهران, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسككلم
«البيع عن تراض والخيار بعككد الصككفقة, ول يحككل لمسككلم أن يغككش
ًا» هككذا حككديث مرسككل. ومككن تمككام التراضككي إثبككات خيككار مسككلم
المجلس, كما ثبت في الصحيحين أن رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم قال «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» وفككي لفككظ البخككاري «إذا
تبايع الرجلن فكل واحد منهما بالخيككار مككالم يتفرقككا», وذهككب إلككى
القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشككافعي وأصككحابهما وجمهككور
السلف والخلف, ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعككد العقككد إلككى
ثلثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلككى سككنة فككي القريككة
ونحوهككا, كمككا هككو المشككهور عككن مالككك رحمككه اللككه, وصككححوا بيككع
ًا وهو قول في مذهب الشككافعي, ومنهككم مككن قككال: المعاطاة مطلق
ًا وهككو اختيككار يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيع
طائفككة مككن الصككحاب كمككا هككو متفككق عليككه, وقككوله {ول تقتلككوا
أنفسكم} أي بارتكاب محارم الله, وتعاطي معاصيه, وأكل أموالكم
ًا} أي فيما أمركم به ونهككاكم بينكم بالباطل {إن الله كان بكم رحيم
عنه. وقال المام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, حككدثنا ابككن لهيعككة,
حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس, عن عبد الرحمن
بن جبير, عن عمرو بن العاص رضككي اللككه عنككه أنككه قككال لمككا بعثككه
النبي صلى الله عليه وسلم, عام ذات السلسل, قال: احتلمت فكي
ليلة باردة شديدة البرد, فأشفقت إن اغتسككلت أن أهلككك, فككتيممت
ثم صليت بأصحابي صلة الصبح, قال: فلما قدمنا على رسول اللككه
صلى الله عليكه وسكلم, ذكككرت ذلكك لكه, فقككال «يكا عمكرو صكليت
بأصحابك وأنت جنب» قال: قلت: يا رسول الله, إني احتلمككت فككي
ليلة باردة شديدة البرد, فأشككفقت إن اغتسككلت أن أهلككك, فككذكرت
ًا} قول الله عز وجل {ول تقتلوا أنفسكككم إن اللككه كككان بكككم رحيمكك
فتيممت ثم صليت, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسككلم ولككم
ًا, وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عككن يزيككد يقل شيئ
ًا عن محمككد بككن أبككي سككلمة, عككن ابككن بن أبي حبيب به. ورواه أيض
وهب, عن ابن لهيعة وعمر بن الحكارثا, كلهمكا عكن يزيكد بكن أبكي
حككبيب, عككن عمككران بككن أبككي أنككس, عككن عبككد الرحمككن بككن جككبير
المصري, عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنككه, فككذكر نحككوه,
وهذا ك والله أعلم ك أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردويه: حككدثنا
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي, حدثنا محمد بككن صككالح بككن
سهل البلخي, حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري, حدثنا يوسف بككن
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خالد, حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة, عن ابن عباس أن عمككرو بككن
العاص صلى بالناس وهو جنب, فلما قدموا على رسول اللككه صككلى
الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فككدعاه فسككأله عككن ذلككك, فقككال: يككا
رسول الله, خفت أن يقتلني البرد, وقد قال الله تعالى: {ول تقتلوا
أنفسكم} الَية, فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسككلم, ثككم
أورد ابن مردويه عند هذه الَية الكريمككة مككن حككديث العمككش عككن
أبي صالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم «من قتل نفسه بحديدة, فحديدته في يده, يجأ بها بطنه يككوم
ًا, ومن قتككل نفسككه بسككم ًا فيها أبد ًا مخلد القيامة في نار جهنم خالد
ًا ومككن ًا فيهككا أبككد ًا مخلككد فسمه في يده, يتحساه في نار جهنم خالد
ًا» ًا فيها أبد ّدى من جبل فقتل نفسه, فهو مترد في نار جهنم خالد تر
وهذا الحككديث ثككابت فككي الصككحيحين, وكككذلك رواه أبككو الزنككاد عككن
العرج, عن أبي هريرة, عن النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم بنحككوه,
وعن أبي قلبة عن ثابت بن الضككحاك رضككي اللككه عنككه, قككال: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بشيء عككذب بككه
يوم القيامة» وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبككي قلبككة.
وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلككي,
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان رجككل ممككن كككان
ًا نحككر بهككا يككده, فمارقككأ الككدم حككتى قبلكم وكان به جرح فأخذ سكين
مات, قال الله عز وجل «عبدي بادرني بنفسه, حرمت عليه الجنة»
ًا} أي ومن يتعاطى ًا وظلم ولهذا قال تعالى: {ومن يفعل ذلك عدوان
ًا بتحريمككه ًا فككي تعككاطيه أي عالمكك ًا فيه ظالمكك ما نهاه الله عنه معتدي
ًا} الَية, وهذا تهديد شديد ًا على انتهاكه {فسوف نصليه نار متجاسر
ووعيد أكيد, فليحذر منه كل عاقككل لككبيب ممككن ألقككى السككمع وهككو
شهيد. وقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر مككا تنهككون عنككه نكفككر عنكككم
سيئاتكم} الَية, أي إذا اجتنبتم كبائر الَثام التي نهيتككم عنهككا, كفرنككا
ً عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة, ولهذا قال {وندخلكم مككدخل
ًا} وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشككام, حككدثنا كريم
إسماعيل بن إبراهيم, حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة, عككن
أنس, قال: الذي بلغنا عن ربنا عز وجل, ثم لككم نخككرج لككه عككن كككل
أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبككائر, يقككول اللككه: {إن تجتنبككوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} الَية, وقد وردت أحككاديث
متعلقة بهذه الَية الكريمة, فلنذكر منها ما تيسر, قال المام أحمككد:
َقْرثككع حدثنا هشيم عن مغيرة عككن أبككي معشككر, عككن إبراهيككم, عككن 
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الضبي, عن سلمان الفارسي, قال: قال لي النبي صككلى اللككه عليككه
وسلم «أتدري ما يوم الجمعة ؟» قلت: هككو اليككوم الككذي جمككع اللككه
فيه أباكم, قال«لكن أدري ما يوم الجمعة, ل يتطهر الرجل فيحسن
طهوره, ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي المككام صككلته إل كككان
كفارة له ما بينه وبين الجمعككة المقبلككة مككا اجتنبككت المقتلككة», وقككد
روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. وقككال أبككو جعفككر بككن
جرير: حدثني المثنى, حدثنا أبو صالح, حدثنا الليث, حدثني خالد عن
سككعيد بككن أبككي هلل, عككن نعيككم المجمككر, أخككبرني صككهيب مككولى
ْتواري, أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولن: خطبنا رسككول اللككه ُع ال
ًا, فقككال: «والككذي نفسككي بيككده» ثلثا صلى اللككه عليككه وسككلم يومكك
مرات, ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي ل ندري مككاذا حلككف عليككه,
ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر, فكان أحب إلينككا مككن حمككر النعككم,
فقال: «مككا مككن عبككد يصككلي الصككلوات الخمككس, ويصككوم رمضككان,
ويخرج الزكاة, ويجتنب الكبائر السبع, إل فتحت له أبواب الجنة, ثككم
قيل له: ادخل بسلم», وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه
ًا وابككن حبككان فككي من حديث الليث بن سعد به, ورواه الحككاكم أيضكك
صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن عمككرو بككن الحككارثا, عككن
سعيد بن أبي هلل به ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين,
ولكككككككككككككككككككككككككككككككككككككم يخرجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه.

تفسير هذه السبع) وذلك بما ثبككت فككي الصككحيحين مككن حككديث(  
سليمان بن بلل عن ثور بن زيد, عن سككالم أبككي الغيككث, عككن أبككي
هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قككال «اجتنبككوا السككبع
الموبقات». قيل: يا رسول اللككه, ومككا هككن ؟ قككال «الشككرك بككالله,
وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق, والسحر, وأكككل الربككا, وأكككل
مككال اليككتيم, والتككولي يككوم الزحككف, وقككذف المحصككنات المؤمنككات
الغكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافلت».

طريق أخرى عنه) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا فهد بككن(  
عوف, حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة, عن أبيه, عككن أبككي
هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسككلم, قككال «الكبككائر سككبع:
أولها الشراك بالله, ثم قتل النفس بغير حقهككا, وأكككل الربككا, وأكككل

يكبر, والفككرار مككن الزحككف, ورمككي المحصككنات, مال اليتيم إلى أن
والنقلب إلى العراب بعد الهجرة», فالنص على هذه السبع بككأنهن
كبائر, ل ينفي ما عككداهن إل عنككد مككن يقككول بمفهككوم اللقككب, وهككو
ضعيف عند عدم القرينة ول سيما عند قيام الدليل بككالمنطوق علككى
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عدم المفهوم, كما سنورده من الحاديث المتضمنة من الكبائر غيككر
هذه السبع, فمن ذلك مككا رواه الحككاكم فككي مسككتدركه حيككث قككال:
حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملء, حدثنا أبو قلبة عبككد الملككك بككن
محمد, حدثنا معاذ بن هانيء, حدثنا حرب بن شداد, حدثنا يحيى بككن
ه أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان, عكن عبيكد بكن عميكر, عكن أبي
يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه, أنه حدثه وكانت لككه صككحبة أن
رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم قككال فككي حجككة الككوداع «أل إن
أولياء الله المصلون من يقم الصكلوات الخمككس الككتي كتبككت عليككه,
ويصوم رمضان ويحتسب صومه, يرى أنه عليه حككق, ويعطككي زكككاة
ً ماله يحتسبها ويجتنب الكبككائر الككتي نهككى اللككه عنهككا», ثككم إن رجل
سأله فقال: يارسول الله, ما الكبائر ؟ فقال «تسع: الشككرك بككالله,
وقتل نفس مؤمن بغير حق, وفرار يوم الزحككف, وأكككل مككال اليككتيم
وأكككل الربككا, وقككذف المحصككنة, وعقككوق الوالككدين المسككلمين,
ًا, ثككم قككال: ل يمككوت واستحلل البيت الحرام قبلتكككم أحيككاء وأمواتكك
رجل ل يعمل هؤلء الكبائر, ويقيم الصلة ويؤتي الزكاة إل كككان مككع
النبي صلى الله عليه وسككلم فككي دار أبوابهككا مصككاريع مككن ذهككب»,
ًا هكذا رواه الحاكم مطولً, وقد أخرجه أبككو داود والترمككذي مختصككر
من حديث معاذ بن هانيء به. وكذا رواه ابن أبككي حككاتم مككن حككديثه
ًا, ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فككي الصككحيحين إل مبسوط
عبد الحميد بن سنان. (قلت) وهو حجازي ل يعرف إل بهذا الحديث,
وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقككات. وقككال البخككاري: فككي حككديثه
نظر, وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري, عن سلم
بن سلم, عن أيوب بن عتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عبيككد بككن
عمير, عن أبيه فذكره, ولم يذكر في السناد عبد الحميد بن سككنان,
واللككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

حديث آخر في معنى ما تقدم) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله(  
بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا يحيى بن عبد الحميككد, حككدثنا
عبد العزيز بن مسككلم بككن الوليككد, عككن المطلككب بككن عبككد اللككه بككن
حنطب, عن ابن عمرو, قكال: صكعد النككبي صكلى اللكه عليكه وسكلم
المنبر, فقال «ل أقسم, ل أقسم», ثم نزل فقال: «أبشروا أبشروا,
من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع, نودي من أبواب
الجنة: ادخل». قال عبد العزيز: ل أعلمه. إل قال: «بسككلم». وقككال
المطلب: سمعت من سأل عبدالله بن عمرو, أسمعت رسككول اللككه
صككلى اللككه عليككه وسككلم يككذكرهن ؟ قككال: نعككم «عقككوق الوالككدين,
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وإشراك بالله, وقتل النفس, وقذف المحصنات, وأكل مككال اليككتيم,
والفككككككككككرار مككككككككككن الزحككككككككككف, وأكككككككككككل الربككككككككككا».

حديث آخر في معناه) قال أبو جعفككر بككن جريككر فككي التفسككير:(  
حدثنا يعقوب, حدثنا ابن علية, حدثنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن
ًا ل أراها إل من الكبككائر, مياس, قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوب
ًا ل أراها إل من الكبككائر, فلقيت ابن عمر, فقلت له: إني أصبت ذنوب

؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلككت: قال: ما هي
وأصبت كذا وكذا. قال ليكس مككن الكبككائر. قككال كك بشكي لكم يسكمه
طيسلة ك قال: هي تسع وسككأعدهن عليككك «الشككراك بككالله, وقتككل
النفس بغير حقها والفرار من الزحف, وقذف المحصنة, وأكل الربككا
ًا. وإلحككاد فككي المسككجد الحككرام والككذي وأكككل مككال اليككتيم ظلمكك
يستسحر, وبكاء الوالدين من العقوق». قككال زيككاد: وقككال طيسككلة:
لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلككت: نعككم.
قال: وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت: نعم. قال: أحي والداك ؟ قلت:
عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها الكلم, وأطعمتها الطعام
لتكككككككككدخلن الجنكككككككككة مكككككككككا اجتنبكككككككككت الموجبكككككككككات.

طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الجحككدري(  
الواسطي, حدثنا سلم بن سلم, حدثنا أيوب بن عتبككة عككن طيسككلة
بن علي النهدي, قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يككوم عرفككة
وهو يصب الماء على رأسه ووجهككه, قلككت: أخككبرني عككن الكبككائر ؟

الشككراك بككالله وقككذف: «قككال: هككي تسككع قلككت: مككا هككي ؟ قككال
المحصنة» قال: قلت: قبل القتل ؟ قال: نعم ورغما, وقتككل النفككس
المؤمنة, والفككرار مككن الزحككف, والسككحر, وأكككل الربككا, وأكككل مككال
اليتيم, وعقوق الوالدين المسلمين, وإلحككاد بككالبيت الحككرام قبلتكككم
ًا. وقككد رواه ًا» هكذا رواه من هككذين الطريقيككن موقوفكك أحياء وأموات
علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة, عن طيسلة بن علي, قال: أتيككت
ابن عمر عشية عرفة, وهو تحت ظل أراكة, وهو يصب المككاء علككى
ه لى الل ه ص رأسه فسألته عن الكبائر ؟ فقال: سكمعت رسكول الل
عليه وسلم يقول: «هن سبع» قال: قلت: وما هن ؟ قال «الشراك
ًا, بالله وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل الدم ؟ قككال: نعككم, ورغمكك
وقتل النفس المؤمنة, والفرار مككن الزحككف, والسككحر وأكككل الربككا,
وأكل مال اليتيم, وعقوق الوالككدين, وإلحككاد بككالبيت الحككرام قبلتكككم
ًا». وهكذا رواه الحسن بن موسككى الشككيب عككن أيككوب أحياء وأموات
بككككككن عتبككككككة اليمككككككاني وفيككككككه ضككككككعف, واللككككككه أعلككككككم.
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حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا بقيككة(  

عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبككارهم السككمعى حككدثهم
عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «مككن
ًا, وأقككام الصككلة وآتككى الزكككاة, وصككام عبككد اللككه ل يشككرك بككه شككيئ
رمضان, واجتنب الكبائر فله الجنة ك أو دخل الجنة ك» فسككأله رجككل
ما الكبائر ؟ فقال «الشرك بالله, وقتل نفس مسلمة, والفرار يككوم
ًا, والنسككائي مككن غيككر وجككه عككن بقيككة. الزحككف» ورواه أحمككد أيضكك

حديث آخر) روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن(  
داود اليماني ك وهو ضعيف ك عن الزهري, عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده, قال: كتب رسول الله صلى الله
ًا فيكه الفرائكض والسكنن والكديات, عليه وسلم إلى أهل اليمكن كتابك
وبعث به مع عمرو بن حزم قال: وكان في الكتاب «إن أكبر الكبائر
عند الله يوم القيامة: إشراك بالله, وقتل النفس المؤمنة بغير حق,
والفككرار فككي سككبيل اللككه يككوم الزحككف, وعقككوق الوالككدين, ورمككي
المحصكككنة, وتعلكككم السكككحر, وأككككل الربكككا وأككككل مكككال اليكككتيم».

حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور): قال المام أحمد حدثنا محمد(  
ُعبيد الله بن أبي بكر, قككال: سككمعت بن جعفر, حدثنا شعبة, حدثني 
أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبككائر,
أو سئل عن الكبائر, فقال «الشككرك بككالله, وقتككل النفككس, وعقككوق
الوالدين», وقال: أل أنبئكم بككأكبر الكبككائر ؟ قككال: قككول الككزور كك أو
شهادة الزور ك» قككال شككعبة: أكككبر ظنككي أنككه قككال: شككهادة الككزور.
أخرجاه من حديث شعبة بككه. وقككد رواه ابككن مردويككه مككن طريقيككن
آخريككككككككككن غريككككككككككبين عككككككككككن أنككككككككككس بنحككككككككككوه.

حديث آخر) أخرجه الشيخان من حديث عبككد الرحمككن بككن أبككي(  
ْكرة عن أبيه, قال: قال النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم «أل أنككبئكم َب
بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يارسول الله. قال «الشراك بالله, وعقوق
ًا, فجلس فقال «أل وشككهادة الككزور, أل وقككول الوالدين» وكان متكئ
الكككككزور» فمكككككازال يكررهكككككا حكككككتى قلنكككككا: ليتكككككه سككككككت.

حديث آخر فيه ذكر قتل الولد) وهو ثابت في الصحيحين عن عبد(  
الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله, أي الذنب أعظككم ؟ وفكي
ًا وهو خلقك». قلت: ثم أي ؟ قككال رواية أكبر قال «أن تجعل لله ند
«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلككت: ثككم أي ؟ قككال «أن
ًا آخككر ككك تزاني حليلة جارك» ثم قرأ {والذين ل يدعون مع اللككه إلهكك
إلككككككككككككى قككككككككككككوله ككككككككككككك إل مككككككككككككن تككككككككككككاب}.
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حديث آخر فيه ذكر شرب الخمككر) قككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا(  

ً يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وهب, حدثني ابككن صككخر أن رجل
حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد اللككه بككن عمككرو بككن العككاص
ًا وهو بالحجر بمكة, وسأله رجل عن الخمر فقككال: واللككه إن عظيمكك
عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول اللككه صككلى
الله عليه وسلم, فذهب فسأله, ثم رجع فقال: سككألته عككن الخمككر,
فقال «هككي أكككبر الكبككائر, وأم الفككواحش مككن شككرب الخمككر تككرك
الصككلة ووقككع علككى أمككه وخككالته وعمتككه» غريككب مككن هككذا الككوجه.

طريق أخرى) رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبككد(  
العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عككن سككالم بككن عبككد
الله, عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطككاب
ًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليككه وسككلم ر ضككي اللككه وأناس
عنهم أجمعين, جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم
فذكروا أعظم الكبائر, فلم يكن عندهم ما ينتهككون إليككه, فأرسككلوني
إلى عبد الله بن عمككرو بككن العككاص أسككأله عككن ذلككك, فككأخبرني أن
أعظم الكبائر شرب الخمر, فأتيتهم فأخبرتهم, فأنكروا ذلك, فوثبككوا
إليه حتى أتوه في داره, فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى
ًا من بني إسرائيل أخذ رجلً فخيككره بيككن أن الله عليه وسلم أن ملك
ُيزاني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلككه, ًا, أو  ًا, أو يقتل نفس يشرب خمر
فاختار شرب الخمر, وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منككه,
ًا «مككا مككن أحككد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبكك
ًا إل لم تقبل له صلة أربعين ليلة, ول يموت أحككد وفككي يشرب خمر
مثانته منها شيء إل حرم الله عليه الجنة, فإن مات في أربعين ليلة
ًا, وداود بككن مات ميتة جاهلية» هذا حديث غريب من هذا الوجه جككد
صالح هذا هو التمار المدني مولى النصار, قال المام أحمد: ل أرى
ًا جرحككه. ًا. وذكككره ابككن حبككان فككي الثقككات ولككم أر أحككد بككه بأسكك

حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليميككن الغمككوس.(  
قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حككدثنا شككعبة عككن فككراس,
عن الشعبي, عن عبد اللككه بككن عمككرو عككن النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم أنه قال «أكبر الكبككائر الشككراك بككالله, وعقككوق الوالككدين, أو
قتل النفس ك شككعبة الشككاك ككك واليميككن الغمككوس» ورواه البخككاري
والترمذي والنسائي من حديث شعبة, وزاد البخاري وشيبان كلهمككا
عككككككككككككككككككككككككن فككككككككككككككككككككككككراس بككككككككككككككككككككككككه.
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حديث آخر في اليمين الغموس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبككي,(  

حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنا الليث بن سعد, حدثنا هشككام بككن
سعد, عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي, عن أبككي أمامككة
النصاري, عن عبد الله بن أنيس الجهني, عن رسول الله صلى الله
عليه وسككلم قككال «أكككبر الكبككائر الشككرك بككالله, وعقككوق الوالككدين,
واليمين الغموس, وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل
جناح البعوضة إل كانت وكتة فككي قلبككه إلككى يككوم القيامككة», وهكككذا
رواه أحمد في مسنده وعبككد بككن حميككد فككي تفسككيره, كلهمككا عككن
يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد بككه, وأخرجككه الترمككذي
عن عبد بن حميد به, وقال: حسن غريب, وأبو أمامة النصاري هككذا
هو ابن ثعلبة ول يعرف اسمه, وقد روى عككن أصككحاب النككبي صككلى
الله عليه وسلم أحاديث. قال شككيخنا الحككافظ أبككو الحجككاج المككزي:
وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمكد بكن زيكد, عكن
عبد الله بن أبي أمامة, عن أبيه, عن عبد الله بن أنيس, فككزاد عبككد
الله بن أبي أمامة. (قلت) هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح
ابن حبان من طريق عبدالرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسككح
اللكككككككككككككككككككككككككه فكككككككككككككككككككككككككي أجلكككككككككككككككككككككككككه.

حديث آخر) عكن عبكد اللكه بكن عمكرو فكي التسكبب إلكى شكتم(  
الوالدين, قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الودي, حدثنا
وكيع عن مسعر وسفيان, عن سعد بن إبراهيم, عن حميكد بكن عبككد
الرحمن, عن عبدالله بن عمرو, رفعه سفيان إلى النبي صككلى اللككه
عليه وسلم, ووقفه مسككعر علككى عبككد اللككه بككن عمككرو, قككال «مككن
الكبائر أن يشتم الرجل والديه, قالوا: وكيف يشتم الرجل والككديه ؟
قال «يسب الرجل أبككا الرجككل, فيسككب أبككاه, ويسككب أمككه, فيسككب
أمه» أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس, عن إبراهيم بن سعد بككن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه, عن عمه حميد بن عبككد
الرحمن بن عوف عن عبد الله بككن عمككرو, قككال: قككال رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»
قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال «يسككب الرجككل أبككا الرجككل,
فيسب أباه ويسب أمه, فيسب أمه» وهكذا رواه مسلم من حككديث
سفيان وشعبة ويزيد بككن الهككاد, ثلثتهككم عككن سككعد بككن إبراهيككم بككه
ًا بنحككوه, وقككال الترمككذي: صككحيح, وثبككت فككي الصككحيح أن مرفوعكك
رسول الله صلى الله عليكه وسككلم قككال «سككباب المسككلم فسككوق,
وقتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاله كفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككر».
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حديث آخر في ذلك) قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بككن(  

ُدحيم, حدثنا عمرو بن أبي سلمة, حدثنا زهير بن محمد عن إبراهيم 
العلء بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم,

ّبة ّبتان والس هكذا روي هذا الحديث, وقد أخرجه أبو داود في» والس
كتاب الدب من سننه عن جعفككر بككن مسككافر, عككن عمككرو بككن أبككي
سلمة, عن زهير بن محمد عن العلء عن أبيه, عن أبي هريرة, عككن
النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أكبر الكبائر اسككتطالة المككرء
في عرض رجل مسلم بغيككر حككق, ومككن الكبككائر السككبتان بالسككبة»
ْبككر, عككن وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بككن العلء بككن َز
العلء, عن أبيه عن أبي هريرة, عن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم
فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذكر مثلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

حديث آخر في الجمع بين الصلتين من غير عذر) قال ابن أبككي(  
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا معتمر بن سليمان عككن
أبيه, عن حنش, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النككبي صككلى اللككه
ًا عليه وسلم قال «من جمع بين صلتين من غير عذر فقككد أتككى بابكك
من أبواب الكبائر» وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبككي سككلمة
يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به, ثم قال: حنككش هككو أبككو
علي الرحبي, وهو حسين بن قيس, وهو ضعيف عند أهككل الحككديث,
ضعفه أحمد وغيره. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسككن بككن محمككد
بن الصباح, حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء, عن حميد بن
هلل, عن أبي قتادة يعني العدوي, قككال: ُقرىككء علينككا كتككاب عمككر:
من الكبائر جمككع بيككن الصككلتين ككك يعنككي بغيككر عككذر ككك والفككرار مككن
الزحف, والنهبة, وهذا إسناد صككحيح. والغككرض أنككه إذا كككان الوعيككد
ًا, وككذا ًا أو تككأخير فيمن جمع بين الصلتين ككالظهر والعصككر, تقكديم
المغككرب والعشككاء همككا مككن شككأنه أن يجمككع بسككبب مككن السككباب
الشرعية, فككإذا تعاطكاه أحككد بغيككر شكيء مككن تلكك السكباب يكككون
ًا كبيرة, فما ظنك بترك الصلة بالكلية, ولهذا روى مسلم فككي مرتكب
صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قككال «بيككن العبككد
ًا عنككه عليككه الصككلة وبين الشرك ترك الصلة». وفي السنن مرفوع
والسلم أنه قال «العهد الذي بيننا وبينهككم الصككلة, مككن تركهككا فقككد
كفر», وقال «من ترك صلة العصر فقد حبط عمله», وقككال «مككن
فكككككاتته صكككككلة العصكككككر فكأنمكككككا وتكككككر أهلكككككه ومكككككاله».
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حديث آخر) فيه اليأس من روح الله, والمن من مكر الله. قال(  

ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بككن أبككي عاصككم النبيككل, حككدثنا
أبي, حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة, عككن ابككن عبككاس أن رسككول
ًا, فدخل عليككه رجككل فقككال: مككا الله صلى الله عليه وسلم كان متكئ
الكبائر فقال «الشرك بالله, واليككأس مككن روح اللككه, والقنككوط مككن
رحمة الله, والمككن مككن مكككر اللككه, وهككذا أكككبر الكبككائر» وقككد رواه
البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار, عن أبي عاصككم النبيكل, عككن
شبيب بن بشر, عن عكرمة, عن ابن عباس أن رجلً قال: يا رسول
اللككه مككا الكبككائر ؟ قككال «الشككراك بككالله واليككأس مككن روح اللككه,
والقنوط من رحمة الله عز وجل» وفككي إسككناده نظككر, والشككبه أن
ًا, فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابككن جريككر: يكون موقوف
حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا هشيم, أخبرنا مطرف عن وبرة بككن
عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال ابككن مسككعود: أكككبر الكبككائر
الشراك بالله, واليككأس مككن روح اللككه, والقنككوط مككن رحمككة اللككه,
والمن من مكر الله, وكذا رواه من حديث العمككش وأبككي إسككحاق
عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به, ثم رواه من طكرق عكدة
عككن أبككي الطفيككل عككن ابككن مسككعود وهككو صككحيح إليككه بل شككك.

حديث آخر) فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد(  
بن إبراهيم بن بندار, حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان, حدثنا محمد بككن
مهاجر, حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمككد بككن عجلن, عككن نككافع,
عن ابن عمر أنكه قككال: أككبر الكبككائر سكوء الظكن بككالله عككز وجكل,
ًا .حكككككككككككككككككككككككديث غريكككككككككككككككككككككككب جكككككككككككككككككككككككد

حديث آخر) فيه التعرب بعد الهجرة قد تقدم في رواية عمرو بن(  
ًا قال ابن مردويه: حدثنا أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة مرفوع
سليمان بن أحمد, حدثنا أحمد بككن رشككدين, حككدثنا عمككرو بككن خالككد
الحراني, حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبككي حككبيب, عككن محمككد بككن

ْثمة عن أبيه, قال: سككمعت النككبي صككلى اللككه عليككه سهل بن أبي َح
وسلم يقول «الكبائر سبع, أل تسألوني عنهن ؟ الشرك بالله, وقتل
النفس والفرار يوم الزحف, وأكل مال اليككتيم, وأكككل الربككا, وقككذف
المحصنة, والتعرب بعد الهجرة», وفي إسككناده نظككر, ورفعككه غلككط
فاحش, والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصر, حدثنا
ْثمككة, يزيد, أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سككهل بككن أبككي َح
عن أبيه, قال: إني لفي هذا المسجد, مسجد الكوفة, وعلككي رضككي
الله عنه يخطب الناس على المنككبر يقككول: يككا أيهككا النككاس, الكبككائر
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سبع فأصاخ الناس, فأعادها ثلثا مكرات, ثكم قكال: لكم ل تسكألوني
عنها ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين, ما هي ؟ قال: الشراك بالله, وقتككل
النفس التي حرم الله, وقذف المحصككنة, وأكككل مككال اليككتيم, وأكككل
الربا, والفرار يوم الزحف, والتعككرب بعككد الهجككرة. فقلككت لبككي: يككا
أبت, التعرب بعد الهجرة, كيف لحق ههنا ؟ قال يا بنككي ومككا أعظككم
من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه فككي الفيككء, ووجككب عليككه
ًا كمكككا ككككان. الجهكككاد, خلكككع ذلكككك مكككن عنقكككه, فرجكككع أعرابيككك

حديث آخر) قال المام أحمد: حكدثنا هاشككم, حككدثنا أبكو معاويكة(  
يعني شيبان, عن منصور, عن هلل بن يساف, عن سلمة بن قيككس
الشجعي, قال: قال رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم فككي حجككة
ًا, ول تقتلوا النفككس الوداع «أل إنما هن أربع أن ل تشركوا بالله شيئ
التي حرم الله إل بالحق, ول تزنوا, ول تسرقوا» قال: فما أنا بأشككح
عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى اللكه عليكه وسككلم ثككم
ًا والنسائي وابن مردويه من حديث منصككور بإسككناده رواه أحمد أيض
مثلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

حديث آخر) تقدم من رواية عمر بن المغيرة عككن داود بككن أبككي(  
هند, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليككه وسككلم
أنه قال «الضرار في الوصية من الكبائر» والصحيح مككا رواه غيككره
عن داود, عن عكرمة, عن ابككن عبككاس, قككال ابككن أبككي حككاتم: وهككو
.الصككككككككحيح عككككككككن ابككككككككن عبككككككككاس مككككككككن قككككككككوله

حديث آخر في ذلك) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أحمد(  
بن عبد الرحمن, حدثنا عباد بككن عبككاد, عككن جعفككر بككن الزبيككر, عككن
ًا من أصحاب النبي صلى الله عليككه القاسم عن أبي أمامة, أن أناس
وسلم ذكروا الكبائر وهو متكىء, فقالوا: الشرك بككالله, وأكككل مككال
اليتيم, وفرار من الزحف, وقذف المحصنة, وعقوق الوالدين, وقول
الزور, والغلول, والسحر, وأكل الربا, فقال رسول اللككه صككلى اللككه
ًا عليه وسلم: «فأين تجعلون {الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن
قليلً}» إلكككى آخكككر الَيكككة. فكككي إسكككناده ضكككعف, وهكككو حسكككن.

)ذككككككككككككر أقكككككككككككوال السكككككككككككلف فكككككككككككي ذلكككككككككككك(
قد تقدم ما روي عن عمر وعلككي رضككي اللككه عنهمككا فككي ضككمن  

الحاديث المذكورة, وقال ابن جريككر: حككدثني يعقككوب بككن إبراهيككم,
ًا سألوا عبد اللككه حدثنا ابن علية عن ابن عون, عن الحسن, أن أناس
بن عمرو بمصر, فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمككر أن
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يعمل بها ل يعمككل بهكا, فأردنككا أن نلقككى أميككر المكؤمنين فكي ذلككك,
فقدم وقدموا معه, فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قككدمت ؟
فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبككإذن قككدمت ؟ قككال: فل أدري كيككف رد
ًا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى عليه. فقال: يا أمير المؤمنين, إن ناس
أشياء فككي كتككاب اللككه أمككر أن يعمككل بهككافل يعمككل بهككا, فككأحبوا أن
يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قككال: فجمعتهككم لككه. قككال ابككن
عون: أظنه قال: في بهو, فأخككذ أدنككاهم رجلً فقككال: أنشككدك بككالله
وبحق السلم عليك, أقرأت القككرآن كلككه ؟ قككال: نعككم. قككال: فهككل
أحصيته في نفسك ؟ فقال: اللهم ل. قال: ولو قال: نعككم, لخصككمه.
قال: فهل أحصيته فككي بصككرك ؟ فهككل أحصككيته فككي لفظككك ؟ هككل
أحصيته في أمرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قككال: فثكلككت
عمر أمه, أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله, قد علم ربنا أنككه
ستكون لنا سيئات, قال: وتل {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفككر
عنكم سيئاتكم} الَية. ثم قال: هل علم أهل المدينة ؟ أو قال: هككل
علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا: ل. قال: لو علموا لوعظت بكم, إسككناد
حسن ومتن حسن وإن كككان مككن روايككة الحسككن عككن عمككر, وفيهككا
انقطاع إل أن مثل هذا اشتهر, فتكفي شهرته. وقال ابن أبي حككاتم:
حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري, حدثنا علي بككن
صالح عن عثمان بن المغيرة, عن مالك بن جوين, عن علككي رضككي
الله عنه. قال: الكبككائر الشككراك بككالله, وقتككل النفككس, وأكككل مككال
اليتيم, وقذف المحصنة, والفرار من الزحف, والتعرب بعد الهجككرة,
والسحر, وعقككوق الوالككدين, وأكككل الربككا, وفككراق الجماعككة, ونكككث
الصفقة. وتقدم عن ابككن مسككعود أنككه قككال: أكككبر الكبككائر الشككراك
بالله, واليأس من روح الله, والقنوط من رحمككة اللككه, والمككن مككن
مكر الله عز وجل. وروى ابن جرير مككن حككديث العمككش عككن أبككي
الضحى, عن مسروق والعمش, عن إبراهيم, عككن علقمككة, كلهمككا
عن ابن مسعود, قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلثين آيككة
منها, ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجككود,
عن زر بن حبيش, عن ابككن مسككعود قككال: الكبككائر مككن أول سككورة
النساء إلى ثلثين آية منها ثم تل {إن تجتنبوا كبائر ما تنهككون عنككه}
الَية, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان, حككدثنا يعلككى بككن
عبيد, حدثنا صالح بن حيككان عككن ابككن بريككدة, عككن أبيككه, قككال: أكككبر
الكبائر الشرك بالله, وعقوق الوالدين, ومنع فضول الماء بعد الري,
ومنكككككككككككككع طكككككككككككككروق الفحكككككككككككككل إل بجعكككككككككككككل.
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وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ل يمنع  

فضل الماء ليمنع به الكل», وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال «ثلثة ل ينظر اللككه إليهككم يككوم القيامككة, ول يزكيهككم, ولهككم
عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلة يمنعه ابككن السككبيل» وذكككر

وفي مسند المام أحمد من حديث عمرو بن شعيب,. تمام الحديث
ًا «من منع فضل الماء وفضككل الكل منعككه عن أبيه, عن جده مرفوع
الله فضله يوم القيامة». وقال ابن أبككي حككاتم: حككدثنا الحسككين بككن
محمككد بككن شككنبة الواسككطي, حككدثنا أبككو أحمككد عككن سككفيان, عككن
العمش, عن مسلم, عن مسروق, عن عائشة, قالت: ما أخذ على
النساء من الكبائر, قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: {علككى أن
ًا ول يسرقن} الَيككة, وقككال ابككن جريككر: حككدثني ل يشركن بالله شيئ
يعقوب بن إبراهيم, حككدثنا ابككن عليككة, حككدثنا زيككاد بككن مخككراق عككن
معاوية بن قرة, قال:)أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قككال: لككم
أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومال, ثم
سكت ُهنيهة ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقككد تجككاوز
لنا عما دون الكبائر فما لنا ولهككا, وتل {إن تجتنبككوا كبككائر مككا تنهككون
عنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه} الَيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

أقككككككككككككوال ابككككككككككككن عبككككككككككككاس فككككككككككككي ذلككككككككككككك
روى ابن جرير من حديث المعتمككر بككن سككليمان عككن أيبككه, عككن  

طاوس, قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع, فقال:
هي أكثر من سبع وسبع, قال: فل أدري كم قالهككا مككن مككرة, وقككال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان عن ليككث عككن

ما السبع الكبككائر ؟ قككال: هككي إلككى: طاوس, قال: قلت لبن عباس
السبعين أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير عن ابن حميد, عن
جرير, عن ليث, عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابككن عبككاس فقككال:
أرأيت الكبائر السبع الكتي ذكرهككن اللكه ؟ قكال: هكن إلككى السكبعين
أدنى منهن إلى سبع, وقال عبد الرزاق: أخبرنككا معمككر عككن طككاوس
عككن أبيككه قككال: قيككل لبككن عبككاس: الكبككائر سككبع ؟ قككال: هككن إلككى
السبعين أقرب, وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله. وقال ابككن
جرير: حدثنا المثنى, حدثنا أبو حذيفككة, حككدثنا شككبل عككن قيككس بككن
سعد, عن سعيد بن جبير: أن رجلً قال لبن عباس: كم الكبائر سبع
؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع, غير أنه ل كككبيرة مككع
استغفار, ول صغيرة مع إصرار, وكذا رواه ابن أبي حاتم من حككديث
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شبل به, وقال علي بن أبي طلحة عن ابككن عبككاس فككي قككوله: {إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو
غضب أو لعنة أو عذاب, رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حككدثنا
علككي بككن حككرب الموصككلي, حككدثنا ابككن فضككيل, حككدثنا شككبيب عككن
عكرمة, عن ابن عباس, قككال: الكبككائر كككل ماوعككد اللكه عليكه النككار
كبيرة, وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن جريككر:
حدثني يعقوب, حدثنا ابن علية, أخبرنا أيوب عن محمد بن سككيرين,
قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل مككا نهككى اللككه عنككه كككبيرة,
ًا: حككدثنا أحمككد بككن وقد ذكرت الطرفة, قال: هي النظرة, وقال أيض
حازم, أخبرنا أبو نعيم, حدثنا عبككدالله بككن معككدان عككن أبككي الوليككد,
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر, فقال كل شيء عصي الله فيككه
فهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبيرة.

)أقكككككككككككككككككككككككككككككككككككوال التكككككككككككككككككككككككككككككككككككابعين(
قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية عن ابن  

عون, عن محمد, قال: سألت عبيككدة عككن الكبككائر فقككال: الشككراك
بالله, وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهككا, وفككرار يككوم الزحككف,
وأكل مال اليتيم بغير حقه, وأكككل الربككا, والبهتككان. قككال: ويقولككون:

قال ابن عون: فقلت لمحمككد: فالسككحر ؟ قككال:, أعرابية بعد هجرة
ًا. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيككد ًا كثير إن البهتان يجمع شر
المحاربي, حدثنا أبو الحوص سلم بن سليم, عن أبي إسحاق, عككن
عبيد بن عمير, قال: الكبائر سبع, ليس منهن كبيرة إل وفيها آية من

ومن يشرك بالله فكأنمككا خككر مككن {كتاب الله, الشراك بالله منهن
السككماء فتخطفككه الطيككر أو تهككوي بككه الريككح} الَيككة, و {إن الككذين
ًا} الَيكة, و ًا إنما يأكلون في بطكونهم نككار يأكلون أموال اليتامى ظلم
{الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

المؤمنككات}, مككن المككس} {والككذين يرمككون المحصككنات الغككافلت
والفرار من الزحككف {يككا أيهككا الككذين آمنككوا إذا لقيتككم الككذين كفككروا
ًا} الَية, والتعرب بعد الهجرة {إن الذين ارتككدوا علككى أدبككارهم زحف
ًا من بعد ما تبين لهككم الهككدى}, وقتككل المككؤمن {ومككن يقتككل مؤمنكك
ًا فيها} الَيككة, وكككذا رواه ابككن أبككي حككاتم ًا فجزاؤه جهنم خالد متعمد
ًا في حديث أبي إسحاق عن عبيد بككن عميككر بنحككوه. وقككال ابككن أيض
جرير: حدثنا المثنى, حككدثنا أبككو حذيفككة, حككدثنا شككبل عككن ابككن أبككي
نجيكح, عكن عطكاء يعنكي ابكن أبكي ربكاح, قكال: الكبكائر سكبع: قتكل
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النفس, وأكل مال اليككتيم, وأكككل الربككا, ورمككي المحصككنة, وشككهادة
الزور, وعقوق الوالدين, والفرار من الزحف. وقال ابن أبككي حككاتم:
حدثنا أبو زرعة, حدثنا عثمان بن أبي شيبة, حدثنا جرير عن مغيككرة,
قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهمككا مككن الكبككائر.
قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفيككر مككن سككب الصككحابة,
وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمككد بككن سككيرين:
ًا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صككلى اللككه ما أظن أحد
ًا: حدثنا يككونس, عليه وسلم, رواه الترمذي. وقال ابن أبي حاتم أيض
أخبرنا ابن وهب, أخبرني عبدالله بن عياش, قال زيد بن أسلم فككي
قول الله عز وجل {إن تجتنبوا كبائر مككا تنهككون عنككه} مككن الكبككائر:
الشرك بالله, والكفككر بآَيككات اللككه ورسككله, والسككحر, وقتككل الولد,
ًا أو صاحبة ك ومثل ذلك من العمال والقول الذي ومن دعى لله ولد
ل يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين, ويقبل معه عمككل,
فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. وقال ابن جرير: حدثنا بشككر بككن
معاذ, حدثنا يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة {إن تجتنبوا كبائر ما تنهككون

 وذكر لنككا أن¹عنه} الَية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر
النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال «اجتنبككوا الكبككائر, وسككددوا,
وأبشروا» وقد روى ابن مردويككه مككن طككرق عككن أنككس وعككن جككابر
ًا «شفاعتي لهل الكبائر من أمتي», ولكن فككي إسككناده مككن مرفوع
جميع طرقه ضعف, إل ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثككابت,
لم «شكفاعتي عن أنس, قال: قال رسول الله صلى اللكه عليكه وس
لهل الكبائر من أمتي» فإنه إسككناد صككحيح علككى شككرط الشككيخين.
ًا به من هذا الككوجه عككن عبككاس وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرد
العنبري, عن عبد الرزاق, ثم قال: هذا حديث حسككن صككحيح, وفككي
الصحيح شاهد لمعناه وهو قككوله صككلى اللككه عليككه وسككلم بعككد ذكككر
الشكككفاعة «أترونهكككا للمكككؤمنين المتقيكككن ؟ ل ولكنهكككا للخكككاطئين
المتلوثين» وقد اختلف علمككاء الصككول والفككروع فككي حككد الكككبيرة,
فمن قائل: هي ما عليه حد في الشككرع, ومنهككم مككن قككال: هككي مككا
عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة, وقيل غير ذلككك. قككال أبككو
القاسم عبد الكريم بككن محمككد الرافعككي فككي كتككابه الشككرح الكككبير
الشهير في كتاب الشهادات منككه: ثككم اختلككف الصككحابة رضككي اللككه
عنهم, فمن بعدهم فككي الكبككائر وفككي الفككرق بينهككا وبيككن الصككغائر,
ولبعض الصحاب في تفسير الكبيرة وجككوه (أحككدها) أنهككا المعصككية
الموجبة للحد. (والثاني) أنها المعصككية الككتي يلحككق صككاحبها الوعيككد
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الشديد بنص كتاب أو سنة, وهذا أكثر ما يوجد لهم, وهككو إلككى الول
أميل, لكن الثاني أوفق لما ذككروه عنكد تفسكير الكبكائر. (والثكالث)
قال إمككام الحرميككن فككي الرشككاد وغيككره: كككل جريمككة تنككبىء بقلككة
اكتراثا مرتكبها بالدين ورقة الديانة, فهي مبطلة للعدالة. (والرابككع)
ذكر القاضي أبو سعيد الهككروي أن الكككبيرة كككل فعككل نككص الكتككاب
ًا من قتككل أو غيككره, على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حد
وتكرك ككل فريضكة مكأمور بهكا علكى الفكور والككذب فكي الشكهادة
والرواية واليمين, هذا ما ذكروه على سبيل الضبط, ثم قال: وفصل
القاضككي الرويككاني فقككال: الكبككائر سككبع: قتككل النفككس بغيككر الحككق,
ًا, والزنككا, واللواطككة, وشككرب الخمككر, والسككرقة, وأخككذ المككال غصككب
والقذف, وزاد في الشامل علككى السككبع المككذكورة: شككهادة الككزور,
وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا والفطار في رمضان بل عذر,
واليميككن الفككاجرة, وقطككع الرحككم, وعقككوق الوالككدين, والفككرار مككن
الزحف, وأكككل مككال اليككتيم, والخيانككة فككي الكيككل والككوزن, وتقككديم
الصلة على وقتها, وتأخيرها عن وقتها بل عذر, وضككرب المسككلم بل
ًا, وسككب حق, والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمككد
أصككحابه, وكتمككان الشككهادة بل عككذر, وأخككذ الرشككوة, والقيككادة بيككن
الرجال والنساء, والسعاية عند السلطان, ومنع الزكاة,. وترك المر
بكالمعروف والنهكي عكن المنككر مكع القكدرة, ونسككيان القكرآن بعككد
تعلمه, وإحراق الحيوان بالنار, وامتناع المرأة من زوجهككا بل سككبب,
واليأس من رحمة الله, والمن من مكر اللككه, ويقككال: الوقيعككة فككي
أهل العلم, وحملة القرآن, ومما يعد من الكبائر: الظهار, وأكل لحم
الخنزير والميتة إل عن ضرورة, ثم قال الرافعككي: وللتوقككف مجككال
فككي بعككض هككذه الخصككال. قلككت: وقككد صككنف النككاس فككي الكبككائر
مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ
ًا من سبعين كبيرة, وإذا قيل: إن الكبيرة ما توعد عليها الشككارع نحو
ّبككع ذلككك, اجتمككع ُت ُت بالنار بخصوصها, كما قال ابن عباس وغيره ومككا 
ًا, واللكه منه شيء كثير, وإذا قيل كل مكا نهكى اللكه عنككه فكككثير جكد
أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

َنِصيٌب ّمّما ّللّرَجاِل  ْعٍض  َب َلَى  َع ُكْم  ْعَض َب ِه  ِب ّلُه  َفّضَل ال ْا َما  ْو ّن َتَم َت َولَ   **
ّلَه ِإّن ال ِه  ِل َفْض ّلَه ِمن  ْا ال ُلو َأ َواْس ْبَن  َتَس ْك َنِصيٌب ّمّما ا ِء  ّنَسآَ ِلل َو ْا  ُبو َتَس ْك ا
ًا ِليمكككككككككككككككك َع ٍء  ُكككككككككككككككككّل َشككككككككككككككككْي ِب  َكككككككككككككككككاَن 
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قال المام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح, عن مجاهككد,   

قال: قالت أم سكلمة: يارسككول اللكه, يغككزو الرجككال ول نغككزو, ولنككا
ه بكه بعضككم ه {ول تتمنكوا مكا فضكل الل نصف الميراثا, فأنزل الل
على بعض}. ورواه الترمذي عن ابن أبككي عمككر, عككن سككفيان, عككن
ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن أم سلمة أنها قالت: قلككت: يارسككول
الله, فذكره, وقال: غريب. ورواه بعضهم عن ابككن أبككي نجيككح, عككن
مجاهد أن أم سلمة قالت: يا رسول اللككه, فككذكره. ورواه ابككن أبككي
حاتم وابن جرير, وابن مردويه والحاكم فككي مسككتدركه مككن حككديث
الثوري عن ابن أبككي نجيككح, عككن مجاهككد قككال: قككالت أم سككلمة: يككا
رسول الله, ل نقاتل فنستشهد, ول نقطع الميراثا, فنزلت الَية, ثم
أنزل الله {أني ل أضيع عمل عامل منكم من ذكككر أو أنككثى} الَيككة,
ثم قال ابن أبي حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح
بهذا اللفظ, وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري, عككن
ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عككن أم سككلمة قككالت: قلككت: يككا رسككول
الله, وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك, وروى ابن جريككر
من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قال: أنزلككت فككي أم
سلمة. وقال عبد الرزاق: أخبرنككا معمككر عككن شككيخ مككن أهككل مكككة,
قال: نزلت هذه الَية في قول النسككاء: ليتنككا الرجككال, فنجاهككد كمككا
ًا: يجاهدون, ونغزو في سبيل الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم أيض
حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية, حككدثني أحمككد بككن عبككد الرحمككن,
حدثني أبي حدثني أبي, حدثنا الشعث بن إسحاق عككن جعفككر يعنككي
ابن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في الَية, قال:
أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قككالت: يككا رسككول اللككه,
للذكر مثل حظ النثيين, وشهادة امرأتين برجل, فنحككن فككي العمككل
هكذا, إن عملت امرأة حسنة كتبت لهككا نصككف حسككنة, فككأنزل اللككه
هذه الَية {ول تتمنككوا} الَيككة, فككإنه عككدل منككي وأنككا صككنعته. وقككال
السدي في الَية: فإن الرجال قالوا: نريككد أن يكككون لنككا مككن الجككر
الضعف على أجككر النسككاء, كمككا لنككا فككي السككهام سككهمان, وقككالت
النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء, فإنا ل نسككتطيع أن
نقاتل, ولو كتب علينا القتال لقاتلنا, فأبى الله ذلك ولكن قال لهككم.
سلوني من فضلي, قال: ليس بعرض الككدنيا, وقككد روي عككن قتككادة
نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في الَية, قككال:
ول يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلن وأهله, فنهى اللككه
عن ذلك, ولكن ليسأل الله مككن فضككله وقككال الحسككن ومحمككد بككن
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 وهو الظكاهر مككن الَيكة ول يككرد¹سيرين وعطاء والضحاك, نحو هذا

على هذا ما ثبت في الصحيح «ل حسد إل في اثنتين: رجل آتاه الله
مالً فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل: لو أن لككي مثككل مككا
لفلن لعملت مثله فهما في الجر سواء», فإن هككذا شككيء غيككر مككا
نهت عنه الَية, وذلك أن الحديث حض على تمنككي مثككل نعمككة هككذا,
والَية نهت عن تمني عين نعمة هذا, فقال {ول تتمنوا ما فضل الله
ًا, به بعضكم على بعض} أي في المور الدنيوية, وكككذا الدينيككة أيضكك
لحديث أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت
ً في النهي عن تمني مككا لفلن, وفككي تمنككي النسككاء أن يكككن رجككال
فيغزون, رواه ابن جريككر, ثككم قككال {للرجككال نصككيب ممككا اكتسككبوا
وللنساء نصيب مما اكتسبن} أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن
ًا فشر, هذا قول ابن جرير, وقيل: المراد بككذلك ًا فخير, وإن شر خير
في الميراثا, أي كل يرثا بحسبه, رواه الترمككذي عككن ابككن عبككاس,
ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم, فقككال {واسككئلوا اللككه مككن فضككله} ل
تتمنككوا مككا فضككلنا بككه بعضكككم علككى بعككض, فككإن هككذا أمككر محتككوم,
ًا, ولكككن سككلوني مككن فضككلي أعطكككم, فككإني والتمني ل يجدي شككيئ
كريم وهاب, وقد روى الترمذي وابن مردويه مككن حككديث حمككاد بككن
واقد, سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق, عن أبي الحوص, عن عبككد
الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سلوا
الله من فضله, فإن الله يحب أن يسأل, وإن أفضل العبككادة انتظككار
الفرج» ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد, وليس بالحككافظ,
ورواه أبو نعيم عن إسرائيل, عن حكيم بككن جككبير, عككن رجككل, عككن
النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح,
وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسككرائيل, ثككم رواه مككن
حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير, عن سعيد بن جكبير, عكن
ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سلوا الله
من فضله, فإن اللككه يحككب أن يسككأل, وإن أحككب عبككاده إليككه الككذي
ًا} أي هو عليم يحب الفرج», ثم قال {إن الله كان بكل شيء عليم
بمن يسككتحق الككدنيا فيعطيككه منهككا, وبمككن يسككتحق الفقككر فيفقككره,
وعليم بمن يستحق الَخرة فيقيضه لعمالها, وبمن يستحق الخذلن
فيخذله عن تعاطي الخير وأسككبابه, لهككذا قككال {إن اللككه كككان بكككل
ًا}. شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككيء عليمككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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َدْت َعَقكك ِذيَن  ّلكك َوا ُبككوَن  ْقَر َوال َداِن  ِل َوا ْل َتَرَك ا ِلَي ِمّما  َوا َنا َم ْل َع ُكّل َج ِل َو  **
ًا ِهيد ٍء َشكك ُكككّل َشككْي َلككَى  َع َكككاَن  ّلككَه  ِإّن ال ُهْم  َب َنِصككي ُهْم  ُتو َفككآَ ُكْم  ُن ْيَمككا  َأ

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد   
بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيككان وغيرهككم, فككي قككوله
{ولكل جعلنا مككوالي} أي ورثككة, وعككن ابككن عبككاس فككي روايككة: أي
عصبة, قال ابن جرير: والعرب تسمي ابككن العككم مككولى, كمككا قككال
:الفضكككككككككككككككككككككككل بكككككككككككككككككككككككن عبكككككككككككككككككككككككاس

مهلً بنككي عمنكككا مهلً موالينككال يظهكككرن لنككا مكككا كككان مككدفونا 

قال: ويعني بقوله {مما تككرك الوالككدان والقربككون}, مككن تركككة  
والديه وأقربيككه مككن الميككراثا, فتأويككل الكلم: ولكلكككم أيهككا النككاس
جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقككوله
تعككالى: {والككذين عقككدت أيمككانكم فككآَتوهم نصككيبهم} أي والككذين
تحالفتم باليمان المؤكدة أنتم وهم, فككآَتوهم نصككيبهم مككن الميككراثا
كما وعدتموهم في اليمان المغلظة, إن الله شاهد بينكم فككي تلككك
العهود والمعاقدات, وقد كان هذا في ابتداء السلم, ثككم نسككخ بعككد
ة ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا, ول ينشئوا بعكد نكزول هكذه الَي
معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد, حدثنا أبو أسامة عن
إدريس, عن طلحة بن مصرف, عن سعيد بن جبير, عن ابن عبككاس
{ولكل جعلنا موالي} قال: ورثكة, {والككذين عقكدت أيمكانكم} ككان
المهاجرون لما قدموا المدينة يككرثا المهككاجري النصككاري دون ذوي
رحمه للخوة التي آخى النبي صكلى اللكه عليككه وسكلم بينهكم, فلمككا
نزلككت {ولكككل جعلنككا مككوالي} نسككخت, ثككم قككال {والككذين عقككدت
أيمانكم فآَتوهم نصبيهم} من النصر والرفادة والنصكيحة وقكد ذهكب
الميراثا ويوصى له, ثكم قكال البخكاري: سكمع أبكو أسكامة إدريكس,
وسمع إدريس عن طلحة, وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككو سككعيد
الشج, حدثنا أبو أسامة, حكدثنا إدريكس الودي, أخكبرني طلحكة بكن
مصرف عن سعيد بن جككبير, عككن ابككن عبككاس, فككي قككوله {والككذين
عقدت أيمانكم} الَية, قال: كككان المهككاجرون حيككن قككدموا المدينككة
يرثا المهاجري النصاري دون ذوي رحمه بالخوة التي آخى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بينهم, فلما نزلككت {ولكككل جعلنككا مككوالي
مما ترك الوالدان والقربون} نسككخت, ثككم قككال: {والككذين عقككدت
أيمانكم فآَتوهم نصيبهم}, وحككدثنا الحسككن بككن محمككد بككن الصككباح,
حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطككاء عككن عطكاء, عككن ابككن
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عباس, قال: {والذين عقدت أيمانكم فآَتوهم نصيبهم} فكان الرجل
قبككل السككلم يعاقككد الرجككل ويقككول: ترثنككي وأرثككك, وكككان الحيككاء
يتحالفون, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل حلككف كككان
في الجاهلية أو عقد أدركه السلم فل يزيككده السككلم إل شككدة, ول
عقد ول حلف في السككلم» فنسككختها هككذه الَيككة {وأولككوا الرحككام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}, ثم قال: وروي عككن سككعيد بككن
جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صككالح وسككليمان
بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتككادة ومقاتككل بككن
حيان, أنهم قالوا: هككم الحلفككاء. وقككال المككام أحمككد: حككدثنا عفككان,
حدثنا شريك عن سماك, عن عكرمة, عككن ابككن عبككاس ككك ورفعككه ككك
قال: مككا كككان مككن حلككف فككي الجاهليككة لككم يككزده السككلم إل حككدة
شدة». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حككدثنا وكيككع عككن شككريك,
عن سماك, عن عكرمة, عككن ابككن عبككاس, قككال: قككال رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم, وحدثنا أبو كريب, حدثنا مصعب بن المقككدام
عن إسككرائيل بككن يككونس, عككن محمككد بككن عبككد الرحمككن مككولى آل
طلحة, عن عكرمة, عن ابن عباس: قككال: قككال رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم «ل حلف في السلم, وكل حلف كان في الجاهلية
فلم يزده السلم إل شككدة, ومكا يسككرني أن لكي حمكر النعكم وأنكي
نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة», هذا لفظ ابن جرير. وقال
ًا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن عليككة عككن عبككد ابن جرير أيض
الرحمن بن إسحاق عن الزهري, عن محمككد بككن جككبير بككن مطعككم,
عن أبيه, عن عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال «شهدت حلككف المطيككبين وأنككا غلم مككع عمومككتي, فمككا
أحب أن لي حمر النعم, وإني أنكثه» قال الزهري: قال رسول اللككه
ًا إل زاده شككدة» قككال صلى الله عليه وسلم «لم يصب السلم حلف
«ول حلف في السلم», وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بيككن
قريش والنصار. وهكذا رواه المام أحمككد عككن بشككر بككن المفضككل,
عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري بتمامه, وحككدثني يعقككوب
بن إبراهيم, حدثنا هشيم, أخبرني مغيرة عككن أبيككه, عككن شككعبة بككن
التوأم, عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي صلى اللككه عليككه وسككلم
عن الحلف, قال: فقال «ما كان من حلف فككي الجاهليككة فتمسكككوا
به, ول حلف في السلم» وهكذا رواه أحمد عن هشيم, وحدثنا أبككو
كريب, حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله, عن ابككن جككدعان عككن
جدته, عن أم سلمة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال «ل
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حلف في السلم, وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده السككلم
إل شدة». وحدثنا أبو كريب, حدثنا يونس بككن بكيككر عككن محمككد بككن
إسحاق, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جككده, قككال: لمككا دخككل
ًا فككي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح, قككام خطيبكك
الناس فقال «يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لككم يككزده
السلم إل شدة, ول حلف في السلم» ثم رواه من حديث حسككين
المعلم وعبد الرحمن بن الحارثا عن عمككرو بككن شككعيب بككه. وقككال
المام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد, حدثنا ابككن نميككر وأبككو أسككامة
عن زكريا, عن سعد ابن إبراهيم, عن أبيككه, عككن جككبير بككن مطعككم,
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ل حلككف فككي السككلم
وأيما حلف كان في الجاهليككة لككم يككزده السككلم إل شككدة». وهكككذا
رواه مسلم عن عبد اللككه بككن محمككد وهككو أبككو بكككر بككن أبككي شككيبة
بإسناده مثله, ورواه أبو داود عن عثمان, عن محمد بن أبككي شككيبة,
عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة, ثلثتهم عككن زكريككا وهككو
ابن أبي زائدة بإسناده مثله, ورواه ابن جرير من حديث محمككد بككن
بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بككن يوسككف الزرق عككن
زكريا, عن سعد بن إبراهيم, عن نافع بن جبير بن مطعم, عككن أبيككه
به. وقال المام أحمد: حدثنا هشيم, قال: أخبرنككا مغيككرة عككن أبيككه,
عن شعبة بن التوأم, عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى اللككه
عليه وسلم عن الحلف فقال «ما كان حلف في الجاهلية فتمسكككوا
به, ول حلف في السلم» وكككذا رواه شككعبة عككن مغيككرة وهككو ابككن
مقسم عن أبيه به. وقال محمد بن إسحاق عككن داود بككن الحصككين,
قال: كنت أقرأ على أم سككعد بنككت سككعد بككن الربيككع مككع ابككن ابنهككا
موسى بن سعد وكككانت يتيمككة فككي حجككر أبككي بكككر, فقككرأت عليهككا
{والككذين عاقككدت أيمككانكم} فقككالت: ل ولكككن {والككذين عقككدت
أيمانكم} قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى
أن يسلم, فحلف أبو بكر أن ل يورثه, فلما أسككلم حيككن حمككل علككى
السلم بالسيف, أمر الله أن يؤتيه نصيبه, رواه ابن أبي حاتم, وهذا
قككول غريككب, والصككحيح الول, وأن هككذا كككان فككي ابتككداء السككلم
يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك, وإن كانوا قد
أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود, والحلككف الككذي كككانوا قككد تعاقككدوه
قبل ذلك, وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصككحابة: ل
حلف في السلم, وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده السلم إل
شدة, وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارثا بالحلف اليوم,
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كما هو مذهب أبي حنيفة وأصككحابه, وروايككة عككن أحمككد بككن حنبككل,
والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه,
ولهككذا قككال تعككالى: {ولكككل جعلنككا مككوالي ممككا تككرك الوالككدان
والقربون} أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه, هم يرثككونه دون
سائر الناس, كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال «ألحقوا الفرائض بأهلهككا فمككا بقككي فهككو
لولَى رجل ذكر» أي اقسموا الميراثا على أصحاب الفروض الذين
ذكرهم الله في آيتي الفرائض, فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصككبة.
وقوله {والذين عقدت أيمانكم} أي قبككل نككزول هككذه الَيككة فككآَتوهم
نصيبهم, أي من الميراثا, فأيما حلككف عقككد بعككد ذلكك فل تككأثير لكه,
وقد قيل: إن هذه الَية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلككف
ًا, فل توارثا به, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الماضي أيض
الشج, حدثنا أبو أسامة, حكدثنا إدريكس الودي, أخكبرني طلحكة بكن
مصرف عن سعيد بن جبير, عككن ابككن عبككاس: {فككآَتوهم نصككيبهم},
قال: من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراثا.
ورواه ابن جرير عككن أبككي كريككب عككن أبككي أسككامة, وكككذ روي عككن
ك. وقكال علكي بكن أبكي طلحكة عكن ابكن مجاهد وأبي مالك نحو ذل
عباس: قوله {والككذين عقككدت أيمككانكم} قككال: كككان الرجككل يعاقككد
الرجل أيهما مات ورثه الَخر, فككأنزل اللككه تعككالى {وأولككوا الرحككام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهككاجرين إل أن
ًا} يقككول: إل أن يوصككوا لوليككائهم الككذين تفعلوا إلى أوليائكم معروف
عاقككدوا وصككية فهككو لهككم جككائز مككن ثلككث مككال الميككت, وهككذا هككو
المعروف, وهكذا نص غير واحد مككن السككلف أنهككا منسككوخة بقككوله
{وأولوا الرحام بعضهم أولى ببعض في كتككاب اللككه مككن المككؤمنين
ًا} وقككال سككعيد بككن والمهاجرين إل أن تفعلوا إلككى أوليككائكم معروفكك
جبير: {فآَتوهم نصيبهم}, أي مككن الميككراثا, قككال: وعاقككد أبككو بكككر
ال الزهكري عكن ابكن المسكيب: مولى فكورثه, رواه ابكن جريكر. وق
نزلت هذه الَية في الذين كانوا يتبنون رجالً غير أبنائهم ويورثكونهم,
ًا فككي الوصككية, ورد الميككراثا إلككى فأنزل الله فيهم, فجعل لهم نصيب
المككوالي فككي ذي الرحككم والعصككبة, وأبككى اللككه أن يكككون للمككدعين
ًا مككن الوصككية, ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم, ولكن جعككل لهككم نصككيب
رواه ابككن جريككر, وقككد اختككار ابككن جريككر أن المككراد بقككوله فككآَتوهم
نصيبهم, أي من النصرة والنصيحة والمعونة, ل أن المككراد {فككآَتوهم
نصيبهم} من الميراثا حتى تكون الَية منسككوخة, ول أن ذلككك كككان
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ًا ثم نسخ بل إنما دلت الَية على الوفاء بالحلف المعقككود علككى حكم
النصرة والنصيحة فقط, فهي محكمة ل منسوخة, وهذا الككذي قككاله
فيه نظر, فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة, ومنه ما
كان على الرثا كما حكاه غير واحككد مككن السككلف, وكمككا قككال ابككن
عباس: كككان المهككاجري يككرثا النصككاري دون قرابككاته وذوي رحمككه
حتى نسخ ذلك, فكيف يقولون إن هذه الَية محكمة غير منسوخة ؟
واللككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
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ِفككي ُهككّن  ْهُجُرو َوا ُهّن  ُظككو ِع َف ُهّن  ُنُشككوَز ُفوَن  َتَخككا ِتككي  ّ َوالل ّلككُه  َحِفككَظ ال
ّلككَه ِإّن ال ِبيلً  ِهككّن َسكك ْي َل َع ْا  ُغككو ْب َت َفلَ  ُكككْم  َن ْع َط َأ ِإْن  َف ُهّن  ُبو ِر َواْض ْلَمَضاِجِع  ا
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يقول تعالى: {الرجال قوامون على النساء} أي الرجل قيم على   
المرأة, أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبهككا إذا اعككوجت,
{بما فضل اللككه بعضككهم علككى بعككض} أي لن الرجككال أفضككل مككن
النسككاء, والرجككل خيككر مككن المككرأة, ولهككذا كككانت النبككوة مختصككة
بالرجال, وكذلك الملك العظم لقوله صلى اللككه عليككه وسككلم «لككن
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من حديث عبد الرحمن
بن أبي بكرة عن أبيه, وكذا منصب القضاء وغير ذلك, {وبما أنفقوا
من أموالهم} أي من المهور والنفقككات والكلككف الككتي أوجبهككا اللككه
عليهم لهن في كتابه وسنة نككبيه صككلى اللككه عليككه وسككلم, فالرجككل
أفضل من المرأة في نفسه, وله الفضل عليهككا والفضككال, فناسككب
أن يكون قيما عليها, كما قال الله تعالى: {وللرجال عليهن درجككة}
الَية, وقال علي بن أبي طلحة عككن ابككن عبككاس {الرجككال قوامككون
على النسككاء} يعنككي أمككراء, عليهككا أن تطيعككه فيمككا أمرهككا بككه مككن
طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لهلككه حافظككة لمككاله, وكككذا قككال
مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلككى
النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمهككا, فقككال رسككول
اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم «القصككاص», فككأنزل اللككه عككز وجككل
{الرجال قوامون على النساء} الَية, فرجعت بغيككر قصككاص, ورواه
ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه, وكككذلك أرسككل هككذا الخككبر
قتادة وابن جريج والسدي, أورد ذلك كله ابن جرير, وقد أسنده ابن
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مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمككد بككن علككي النسككائي, حككدثنا
محمد بن عبد الله الهاشمي, حدثنا محمد بن محمد الشككعث حككدثنا
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفككر بككن محمككد, قككال: حككدثنا
أبي عن جدي, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علككي, قككال: أتككى
رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم رجككل مككن النصككار بككامرأة لككه,
فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلن بن فلن النصاري وإنه ضربها
فأثر في وجهها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليككس لككه
ذلك» فأنزل الله تعككالى {الرجككال قوامككون علككى النسككاء} أي فككي
ًا وأراد الدب, فقال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم «أردت أمككر
الله غيره». وقال الشعبي في هككذه الَيككة {الرجككال قوامككون علككى
النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقككوا مككن أمككوالهم}
قال: الصداق الذي أعطاها, أل ترى أنه لو قذفها ل عنها, ولو قذفته
جلدت. وقوله تعالى, {فالصالحات} أي من النساء {قانتككات} قككال
ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لزواجهن {حافظات للغيككب}
وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسككها ومككاله.
وقوله {بما حفظ اللككه} أي المحفككوظ مككن حفظككه اللككه. قككال ابككن
جرير حدثني المثني, حدثنا أبو صالح, حدثنا أبو معشر, حدثنا سككعيد
بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صككلى
الله عليه وسلم «خير النسككاء امككرأة إذا نظككرت إليهككا سككرتك, وإذا
أمرتها أطاعتك, وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الَيككة {الرجككال قوامككون
على النساء} إلى آخرها, ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب,
عن أبي داود الطيالسي, عن محمد بن عبد الرحمن بن أبككي ذئككب,
عن سعيد المقبري به, مثله سواء. وقال المام أحمد: حككدثنا يحيككى
ُعبيد اللككه بككن أبككي جعفككر: أن ابككن بن إسحاق, حدثنا ابن لهيعة عن 
قارظ أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللككه صككلى
اللككه عليككه وسككلم «إذا صككلت المككرأة خمسككها, وصككامت شككهرها,
وحفظت فرجها, وأطاعت زوجهكا, قيككل لهككا: ادخلكي الجنككة مكن أي
البواب شئت» تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد
الرحمن بن عوف. وقوله تعككالى: {واللتككي تخككافون نشككوزهن} أي
والنساء اللتي تتخوفككون أن ينشككزن علككى أزواجهككن, والنشككوز هككو
الرتفاع, فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها, التاركككة لمككره,
المعرضة عنه, المبغضة له, فمككتى ظهككر لككه منهككا أمككارات النشككوز
فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه, فإن الله قد أوجككب حككق
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الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليهككا مككن الفضككل
والفضال, وقد قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «لككو كنككت
ًا أن يسككجد لحككد, لمكرت المكرأة أن تسككجد لزوجهكا مكن ًا أحكد آمر
عظم حقه عليها», وروى البخاري عن أبي هريرة رضككي اللككه عنككه,
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل امرأتككه
إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملئكة حككتى تصككبح», ورواه مسككلم,
ولفظه «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملئكككة حككتى
تصبح», ولهذا قال تعالى: {واللتي تخككافون نشككوزهن فعظككوهن}.
وقوله {واهجروهن في المضاجع} قال علككي بككن أبككي طلحككة, عككن
ابن عباس: الهجر هو أن ل يجامعها, ويضاجعها على فراشها ويوليها
ظهره, وكذا قال غير واحككد. وزاد آخككرون منهككم السككدي والضككحاك
وعكرمة وابن عباس في رواية: ول يكلمها مع ذلك ول يحدثها. وقال
ًا عن ابن عباس: يعظها فإن هككي قبلككت وإل علي بن أبي طلحة أيض
هجرها في المضجع, ول يكلمها من غير أن يذر نكاحها, وذلك عليهككا
شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمككد بككن كعككب ومقسككم
وقتادة: الهجر هو أن ل يضاجعها. وقد قال أبككو داود: حككدثنا موسككى
بن إسماعيل, حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبي ُحككرة
الرقاشي, عن عمككه أن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال «فككإن
خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» قال حماد: يعنككي النكككاح.
وفي السنن والمسند عن معاوية بكن حيكدة القشكيري أنكه قكال: يكا
رسككول اللككه مككا حككق امككرأة أحككدنا عليككه ؟ قككال «أن تطعمهككا إذا
طعمككت, وتكسككوها إذا اكتسككيت, ول تضككرب الككوجه, ول تقبككح, ول
تهجككر إل فككي الككبيت». وقككوله: {واضككربوهن}, أي إذا لككم يرتككدعن
ًا غيككر مككبرح, كمككا بالموعظة ول بالهجران, فلكم أن تضربوهن ضرب
ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال في حجة الوداع «واتقوا الله في النساء, فإنهن عنككدكم عككوان,
ًا تكرهككونه, فككإن فعلككن ذلككك ولكم عليهن أن ل يوطئن فرشكم أحد
ًا غيككر مككبرح, ولهككن عليكككم رزقهككن وكسككوتهن فاضككربوهن ضككرب
ًا غير مككبرح, قككال بالمعروف» وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضرب
الحسن البصري: يعني غير مؤثرو قال الفقهاء: هو أن ل يكسر فيها
ًا, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبككاس: ًا ول يؤثر فيها شيئ عضو
يهجرها في المضجع, فإن أقبلت وإل فقد أذن اللككه لككك أن تضككربها
ًا, فإن أقبلت وإل فقد أحل اللككه ًا غير مبرح, ول تكسر لها عظم ضرب
لك منها الفدية. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري, عككن عبككد اللككه
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ُذباب قال: قال بن عبد الله بن عمر, عن إياس بن عبد الله بن أبي 
النبي صلى الله عليه وسلم «ل تضربوا إماء الله» فجاء عمر رضككي
الله عنه إلى رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فقككال: «ذئككرت
النساء على أزواجهن, فرخص رسول اللكه صكلى اللكه عليكه وسكلم
في ضربهن, فأطاف بآَل رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم نسككاء
كثير يشكون أزواجهن, فقال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
«لقد أطاف بآَل محمد نسككاء كككثير يشكككون أزواجهككن ليككس أولئككك
بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن مككاجه. وقككال المككام أحمككد:
حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي, حدثنا أبو عوانة عن
داود الودي, عن عبد الرحمككن السككلمي, عككن الشككعث بككن قيككس,
قال: ضفت عمر رضي الله عنه, فتناول امرأته فضككربها, فقككال: يككا
ًا حفظتها عن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه أشعث, احفظ عني ثلث
وسلم: ل تسأل الرجككل فيككم ضككرب امرأتككه, ول تنككم إل علككى وتككر,
ونسي الثالثة, وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن مككاجه مككن حككديث
عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة, عككن داود الودي بككه. وقككوله
تعالى: {فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن سبيلً} أي إذا أطاعت المرأة
زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فل سكبيل لكه
عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ول هجرانها. وقككوله {إن اللككه كككان
ًا} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سككبب, فككإن ًا كبير علي
الله العلي الكبير وليهكن, وهكو ينتقكم ممككن ظلمهككن وبغكى عليهكن.

َهككآَ ِل ْه َأ ًا ّمككْن  َكم َوَح ِه  ِل ْه َأ ًا ّمْن  َكم ْا َح ُثو َع ْب َفا ِهَما  ِن ْي َب َق  َقا ُتْم ِش ْف ِإْن ِخ َو  **
ًا ِبيككر ًا َخ ِليمكك َع َكككاَن  ّلككَه  ِإّن ال ُهَمككآَ  َن ْي َب ّلككُه  ّفككِق ال َو ُي ًا  ِإْصككلَح َدآ  ِريكك ُي  ِإن 

ذكر الحال الول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر   
الحال الثاني وهو إذا كان النفور)من الزوجيككن, فقككال تعككالى: {وإن
ًا من أهلهككا} وقككال ًا من أهله وحكم خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم
الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين, أسكنهما الحككاكم إلككى جنككب
ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما مككن الظلككم, فككإن تفككاقم
أمرهما وطالت خصومتهما, بعث الحاكم ثقة من أهل المككرأة وثقككة
من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعل ما فيه المصككلحة
مما يريانه من التفريق أو التوفيق, وتشوف الشككارع إلككى التوفيككق,
ًا يوفق الله بينهمككا} وقككال علككي ولهذا قال تعالى: {إن يريدا إصلح
ً بن أبي طلحة عن ابن عبككاس: أمككر اللككه عككز وجككل أن يبثعككوا رجل
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ًا من أهل الرجل,. ورجلً مثله من أهل المرأة, فينظران أيهما صالح
المسيء, فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأتككه وقصككروه
على النفقة, وإن كانت المرأة هي المسيئة, قصككروها علككى زوجهككا
ومنعوهككا النفقككة, فككإن اجتمككع رأيهمككا علككى أن يفرقككا أو يجمعككا,
فأمرهما جائز, فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الَخر,
ثم مات أحدهما, فإن الككذي رضككي يككرثا الككذي لككم يككرض ول يككرثا
الكاره الراضي, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وقال عبككد الككرزاق:
أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن عكرمة بن خالد, عن ابن عبككاس,
قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين, قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهمككا
وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا,
وقال: أنبأنا ابن جريج, حككدثني ابككن أبككي مليكككة أن عقيككل بككن أبككي
طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ؟ فقالت: تصير إلي وأنفككق
عليك, فكان إذا دخل عليها قالت: أيككن عتبككة بككن ربيعككة وشككيبة بككن
ربيعة ؟, فقال: على يسارك في النار إذا دخلت, فشدت عليها ثيابها
فجككاءت عثمككان فككذكرت لككه ذلككك, فضككحك, فأرسككل ابككن عبككاس
ومعاوية, فقال ابن عباس, لفرقن بينهما, فقككال معاويككة: مككا كنككت
لفرق بين شيخين من بني عبد مناف, فأتياهما فوجداهما قد أغلقككا
عليهما أبوابهما فرجعا, وقال عبد الرزاق, أخبرنا معمككر عككن أيككوب,
ًا وجككاءته امككرأة عن محمد بن سيرين, عن عبيدة قال: شككهدت عليكك
وزوجها مع كل واحد منهما فئام مككن النككاس , فككأخرج هككؤلء حكمككا
ًا, فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكمككا وهؤلء حكم
إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللككه لككي
وعلي, وقال الزوج: أما الفرقة فل, فقال علي: كذبت والله ل تككبرح
حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لكك وعليكك, رواه ابكن أبكي حكاتم,
ورواه ابن جرير عككن يعقككوب عككن ابككن عليككة عككن أيككوب, عككن ابككن
سيرين, عن عبيدة, عن علي مثلككه, ورواه مككن وجككه آخككر عككن ابككن
سيرين, عن عبيدة عن علي به, وقد أجمع جمهور العلمككاء علككى أن
الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيككم النخعككي: إن شككاء
الحكمككان أن يفرقككا بينهمككا بطلقككة أو بطلقككتين أو ثلثا فعل, وهككو
رواية عككن مالككك, وقككال الحسككن البصككري: الحكمككان يحكمككان فككي
الجمع ل في التفرقة, وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم, وبه قال أحمد
ًا بن حنبل وأبو ثور وداود, ومأخذهم قوله تعككالى: {إن يريككدا إصككلح
يوفق الله بينهما} ولم يذكر التفريق, وأما إذا كانا وكيلين مككن جهككة
الزوجين فككإنه ينفككذ حكمهمككا فككي الجمككع والتفرقككة بل خلف, وقككد
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اختلف الئمة في الحكمين, هككل همككا منصككوبان مككن جهككة الحككاكم,
فيحكمكككان وإن لكككم يكككرض الزوجكككان . أو همكككا وكيلن مكككن جهكككة
الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الول, لقوله تعالى: {فابعثوا
ًا مككن أهلهكا} فسكماهما حكميككن ومككن شكأن ًا من أهلكه وحكمكك حكم
الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه, وهذا ظاهر الَية, والجديد
من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفككة وأصككحابه, الثككاني منهمككا
بقول علي رضي الله عنككه للككزوج حيككن قككال: أماالفرقككة فل, قككال:
كذبت حتى تقر بما أقرت به, قالوا: فلو كانا حاكمين لمككاافتقر إلككى
إقرار الزوج, والله أعلم, قال الشيخ أبو عمر بن عبككد الككبر: وأجمككع
العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فل عككبرة بقككول الَخككر,
وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهمككا الزوجككان,
واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة, ثكم حككي عككن الجمهككور أنكه
ًا مككككككن غيككككككر توكيككككككل. ينفككككككذ قولهمككككككا فيهككككككا أيضكككككك

َبَى ْلُقْر ِذي ا ِب َو ًا  ِإْحَسان ْيِن  َد ِل َوا ْل ِبا َو ًا  ْيئ ِه َش ِب ْا  ُكو ِر ُتْش َولَ  ّلَه  ْا ال ُدو ُب ْع َوا  **
َوالّصككاِحِب ُنككِب  ْلُج ِر ا ْلَجككا َوا َبككَى  ُقْر ْل ِذي ا ِر  ْلَجككا َوا ِكيِن  ْلَمَسا َوا َتاَمَى  َي ْل َوا
َكككاَن ُيِحككّب َمككن  ّلككَه لَ  ِإّن ال ُكْم  ُن ْيَما َأ َكْت  َل َوَما َم ِبيِل  ْبِن الّس َوا ْنِب  ِبالَج
ًا  َفُخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككور َتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككالً  ُمْخ

يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده ل شريك له, فإنه هككو الخككالق   
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الَنات والحالت, فهو
ًا من مخلوقككاته, كمككا المستحق منهم أن يوحدوه ول يشركوا به شيئ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل «أتدري ما حق اللككه
على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن يعبدوه ول يشركوا
ًا», ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلككك ؟ به شيئ
أن ل يعذبهم» ثم أوصى بالحسان إلى الوالدين, فإن اللككه سككبحانه
ًا مككا يقككرن اللككه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكككثير
سبحانه بين عبادته والحسان إلى الوالدين, كقككوله {أن اشكككر لككي
ولوالككديك}, وكقككوله {وقضككى ربككك أل تعبككدوا إل إيككاه وبالوالككدين
إحسانا} ثم عطف على الحسان إليهما الحسان إلى القرابات من
الرجال والنساء كمككا جككاء فككي الحككديث «الصككدقة علككى المسكككين
صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة», ثم قال تعالى: {واليتامى}
وذلك لنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر اللككه
بالحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال {والمساكين} وهم المحاويككج
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ه من ذوي الحاجات الكذين ل يجكدون مكا يقكوم بكفكايتهم, فكأمر الل
سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي
الكلم على الفقير والمكسين في سورة براءة, وقوله {والجككار ذي
القربى والجار الجنب} قال علي بن أبككي طلحككة عككن ابككن عبككاس:
{والجككار ذي القربككى}, يعنككي الككذي بينككك وبينككه قرابككة, {والجككار
الجنككب} الككذي ليككس بينككك وبينككه قرابككة, وكككذا روي عككن عكرمككة
ومجاهد وميمون بن مهككران والضكحاك وزيكد بككن أسكلم مقاتكل بككن
حيان وقتادة, وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قككوله: والجككار
ذي القربى : يعني الجار المسككلم, والجككار الجنككب يعنككي اليهككودي و
النصراني, رواه ابن جرير وابن أبي جاتم, وقال جككابر الجعفككي عككن
الشعبي عن علي وابككن مسككعود: والجككار ذي القربككى يعنككي المككرأة
ًا في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر, وقال مجاهد أيض
وقد وردت الحاديث بالوصايا بالجار, فلنذكر منهككا مككا تيسككر وبككالله
المسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتعان.

الحديث الول) قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفككر, حككدثنا(  
ًا يحككدثا عككن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أبككاه محمككد
عبد اللككه بككن عمككر: أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال
«مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجاه في
الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللككه بككن عمككر
بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

الحديث الثاني) قال المام أحمككد: حككدثنا سككفيان عككن داود بككن(  
َعْمرو, قال: قككال رسككول اللككه شابور, عن مجاهد, عن عبد الله بن 
صلى الله عليه وسلم «مازال جبريل يوصككيني بالجككار حككتى ظننككت
أنه سيورثه» وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سككفيان بككن

ابور,, عيينة, عكن بشكير أبكي إسكماعيل زاد الترمككذي: وداود بكن ش
كلهما عن مجاهككد بككه, ثككم قككال الترمككذي: حسككن غريككب مككن هككذا
الوجه, وقد روى عن مجاهد عائشة وأبككي هريككرة عككن النككبي صككلى
.اللكككككككككككككككككككككككه عليكككككككككككككككككككككككه وسكككككككككككككككككككككككلم

ًا: حدثنا عبد الله بن يزيد, أخبرنا(   والحديث الثالث) قال أحمد أيض
ُبلككي حيوة, أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبككد الرحمككن الُح
يحدثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللككه عليككه
وسلم أنه قككال: «خيككر الصككحاب عنككد اللككه خيرهككم لصككاحبه وخيككر
الجيران عنككد اللككه خيرهككم لجككاره» ورواه الترمككذي عككن أحمككد بككن
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محمد, عن عبد الله بن المبككارك, عككن حيككوة بككن شككريح بككه, وقككال
حسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككن غريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككب.

الحديث الرابع) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهككدي,(  
حدثنا سفيان عن أبيه, عن عباية بن رفاعككة, عككن عمككر, قككال: قككال
رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم «ل يشككبع الرجككل دون جككاره»,
.تفكككككككككككككككككككككككككرد بكككككككككككككككككككككككككه أحمكككككككككككككككككككككككككد

الحديث الخامس) قال المام أحمد: حدثنا علككي بككن عبككد اللككه,(  
حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان, حدثنا محمد بن سككعد النصككاري,
سمعت أبا ظبية الكلعي, سمعت المقداد بككن السككود يقككول: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابه «ما تقولون في الزنا ؟»
قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلككى يككوم القيامككة, فقككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزني الرجككل بعشككر نسككوة
أيسككر عليككه مككن أن يزنككي بككامرأة جككاره», قككال «مككا تقولككون فككي
السككرقة ؟» قككالوا: حرمهككا اللككه ورسككوله, فهككي حككرام, قككال «لن
يسرق الرجككل مككن عشككرة أبيككات أيسككر عليككه مككن أن يسككرق مككن
جاره» تفرد به أحمد, ولككه شككاهد فككي الصككحيحين مككن حككديث ابككن
مسعود: قلت : يا رسول الله, أي الذنب أعظم ؟ قككال: «أن تجعككل
ًا وهو خلقك» قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشككية أن لله ند
يطعككم معككك». قلككت ثككم أي ؟ قككال «أن تزانككي حليلككة جككارك».

الحديث السادس) قال المام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا هشام عن(  
حفصة, عن أبي العالية, عن رجككل مككن النصككار قككال: خرجككت مككن
أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم , فككإذا بككه قككائم ورجككل معككه
مقبل عليه, فظننت أن لهما حاجة, قال النصاري: لقد قككام رسككول
الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى اللككه
عليه وسلم من طول القيام, فلما انصكرف قلكت: يكا رسكول ا للكه,
لقد قام بك هذا الرجل حككتى جعلككت أرثككي  لكك مككن طككول القيككام.
قال: «ولقد رأيته ؟» قلت: نعم. قال «أتدري من هو ؟». قلككت: ل,
قال «ذاك جبريل, ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سككيورثه»
ثكككم قكككال «أمكككا إنكككك لكككو سكككلمت عليكككه لكككرد عليكككك السكككلم».

الحديث السابع) قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بككن(  
عبيد, حدثنا أبو بكر يعني المدني, عن جابر بن عبد الله, قككال: جككاء
رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم, وجبريل عليككه
السلم, يصليان حيث يصلى على الجنائز, فلما انصرف قال الرجل:
يككا رسككول اللككه, مككن هككذا الرجككل الككذي رأيككت معككك ؟ قككال «وقككد

92



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا, هذا جبريككل مككا زال رأيته ؟» قال: نعم. قال «لقد رأيت خيرا كثير
يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه», تفرد به من هذا الوجه وهو
شكككككككككككككككككككككككاهد للكككككككككككككككككككككككذي قبلكككككككككككككككككككككككه.

الحديث الثامن) قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو(  
الربيع الحارثي, حدثنا محمد بن إسكماعيل بكن أبكي فكديك, أخكبرني
عبد الرحمن بن الفضل عن عطككاء الخراسككاني, عككن الحسككن, عككن
جابر بن عبد الله, قكال: قكال رسككول اللكه صكلى اللكه عليكه وسكلم
ًا, وجككار لككه «الجيران ثلثة: جار له حق واحد, وهو أدنى الجيران حق
ًا, فأما الذي لككه حقان, وجار له ثلثة حقوق, وهو أفضل الجيران حق
حق واحد فجار مشرك ل رحم له, لككه حككق الجككوار, وأمككا الككذي لككه
حقان فجار مسلم, له حق السلم وحق الجوار, وأماالذي لككه ثلثككة
حقوق فجار مسككلم ذو رحككم لككه حككق الجككوار وحككق السككلم وحككق
ًا روى عن عبد الرحمن بككن الفضككل الرحم» قال البزار: ل نعلم أحد
إل ابكككككككككككككككككككككككن أبكككككككككككككككككككككككي فكككككككككككككككككككككككديك.

الحديث التاسع) قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفككر حككدثنا(  
شعبة عن أبي عمران, عن طلحة بككن عبككد اللكه, عككن عائشككة, أنهككا
سألت رسول الله صكلى اللكه عليكه وسكلم فقكالت: إن لكي جكارين
فإلى أيهما أهدي ؟ قال «إلككى أقربهمككا منككك بابككا», ورواه البخككاري
,مككككككككككككككككن حككككككككككككككككديث شككككككككككككككككعبة بككككككككككككككككه

الحديث العاشر) روى الطبراني وأبككو نعيككم عككن عبككد الرحمككن,(  
فزاد: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس
يتمسحون بوضوئه, فقال «ما يحملكم على ذلك» ؟ قالوا: حب الله
ورسوله. قال «من سره أن يحب اللككه ورسككوله فليصككدق الحككديث
إذا حككككككككككككدثا, وليككككككككككككؤد المانككككككككككككة إذا ائتمككككككككككككن».

الحديث الحادي عشر) قال أحمد: حدثنا قتيبة, حدثنا ابن لهيعة,(  
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أول خصككمين يككوم
القيامة جاران» وقوله تعكالى: {والصكاحب بكالجنب} قكال الثكوري,
عن جابر الجعفي, عن الشعبي, عن علي وابككن مسكعود, قكال: هكي

وروي عن عبد الرحمككن بككن أبككي ليلككى: المرأة, وقال ابن أبي حاتم
وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات, نحو
ذلك, وقال ابن عباس ومجاهككد وعكرمككة وقتككادة: هككو الرفيككق فككي
السفر, وقال سعيد بن جككبير: هككو الرفيككق الصككالح, وقككال زيككد بككن
أسككلم: هككو جليسككك فككي الحضككر ورفيقككك فككي السككفر, وأمككا ابككن
السبيل, فعن ابن عباس وجماعة: هككو الضككيف, وقككال مجاهككد وأبككو

93



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتاز
في السفر, وهذا أظهر, وإن كان مككراد القائككل بالضككيف المككار فككي
الطريق, فهما سواء, وسيأتي الكلم على أبناء السككبيل فككي سككورة
بككراءة, وبككالله الثقككة وعليككه التكلن. وقككوله تعككالى: {ومككا ملكككت
أيمانكم} وصية بالرقاء, لن الرقيق ضعيف الحيلة أسير فككي أيككدي
الناس, فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي
أمته في مرض الموت, يقول «الصلة الصلة وما ملكككت أيمككانكم»
فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه, وقككال المككام أحمككد: حككدثنا
َبحير بن سككعد عككن خالككد إبراهيم بن أبي العباس, حدثنا بقية, حدثنا 
بن معدان, عن المقدام بن معد يكرب, قال: قال رسول الله صككلى
الله عليه وسلم «ما أطعمت نفسك فهو لككك صككدقة, ومككا أطعمككت
ت زوجتكك فهولكك صكدقة, ومكا ك صكدقة, ومكا أطعم ولدك فهكو ل
أطعمت خادمك فهو لك صدقة» ورواه النسككائي مككن حككديث بقيككة,
وإسككككككككككككككناده صككككككككككككككحيح, وللككككككككككككككه الحمككككككككككككككد.

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق  
قوتهم ؟ قال: ل. قال: فانطلق فأعطهم, فإن رسول الله صلى الله
ًا أن يحبس عمن يملككك قككوتهم» عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إثم
رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قككال:

ول يكلف من العمل إل ما يطيق» رواه, «للمملوك طعامه وكسوته
ًا وعن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال مسلم أيض
«إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معككه فلينككاوله لقمككة
أو لقمتين, أو أكلككة أو أكلككتين, فككإنه ولككي حككره وعلجككه» أخرجككاه,

فككإن كككان الطعككام, ولفظه للبخاري ولمسلم «فليقعده معه فليأكل
ًا قليلً, فليضع في يده أكلة أو أكلتين». وعن أبككي ذر رضككي مشفوه
الله عنه,. عكن النكبي صكلى اللكه عليكه وسكلم قكال «هكم إخكوانكم
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه
ممككا يأكككل, وليلبسككه ممككا يلبككس, ول تكلفككوهم مككا يغلبهككم, فككإن
كلفتموهم فأعينوهم» أخرجاه, وقوله تعالى: {إن الله ل يحككب مككن
ًا فخورا على ًا}, أي مختال في نفسه, معجبا متكبر كان مختال فخور
الناس, يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير, وهو عند الله حقيككر,
وعند الناس بغيض, قال مجاهد في قوله {إن الله ل يحب من كككان
ّد مككا أعطككى, وهككو ل يشكككر ُع َي ًا} يعني  ًا {فخور مختال} يعني متكبر
الله تعالى يعني يفخر على الناس بما أعطاه اللككه مككن نعمككه, وهككو
قليل الشكر لله على ذلك, وقال ابن جرير: حدثني القاسككم, حككدثنا
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الحسين, حدثنا محمد بن كثير, عككن عبككد اللككه بككن واقككد أبككي رجككاء
ًا, وتل الهروي, قككال: ل تجككد سككيء الملكككة إل وجككدته مختككال فخككور
ًا, وتل ًا شككقي ًا إل وجككدته جبككار {وما ملكت أيمككانكم} الَيككة, ول عاقكك
ًا}, وروى ابن أبككي حككاتم عككن ًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي {وبر
العوام بن حوشب مثلككه فككي المختككال الفخككور, وقككال: حككدثنا أبككي,
حدثنا أبو نعيم عن السود بن شيبان, حدثنا يزيككد بككن عبككد اللككه بككن
الشخير, قال: قال مطرف: ككان يبلغنككي عككن أبككي ذر حكديث كنكت
أشتهي لقاءه, فلقيته, فقلت: يا أبا ذر, بلغني أنك تزعككم أن رسككول
الله صلى اللككه عليككه وسككلم حككدثكم «إن اللككه يحككب ثلثككة ويبغككض
ثلثة» ؟ فقال: أجل, فل إخالني, أكككذب علككى خليلككي ثلثككا ؟ قلككت:
من الثلثة الذين يبغض الله ؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه
عندكم في كتاب الله المنزل, ثم قككرأ الَيككة {إن اللككه ل يحككب مككن
ًا}, وحدثنا أبي, حدثنا موسى بن إسككماعيل, حككدثنا كان مختال فخور
ُهَجم, قال: قلككت: يككا ْل َب وهيب بن خالد, عن أبي تميمة عن رجل من 
رسول الله, أوصني, قال «إياك وإسبال الزار فإن إسبال الزار من
المخيلكككككككككككة, وإن اللكككككككككككه ل يحكككككككككككب المخيلكككككككككككة».

ّلُه ِمن ُهُم ال َتا ُتُموَن َمآَ آ ْك َي َو ُبْخِل  ْل ِبا ّناَس  ْأُمُروَن ال َي َو ُلوَن  ْبَخ َي ِذيَن  ّل ** ا
َئكككآََء ِر ُهْم  َل َوا َأْم ُقوَن  ْنِف ُي ِذيَن  ّل َوا ًا *   ِهين ًا ّم َذاب َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل َنا  ْد َت ْع َأ َو ِه  ِل َفْض
ًا ِرين َق َلُه  َطاُن  ْي ُكِن الّش َي َوَمن  ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل ِبا َولَ  ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُي َولَ  ّناِس  ال
ْا ِمّمككا َفُقككو ْن َأ َو ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ْو آَم َل ِهْم  ْي َل َع َذا  َوَما ًا *   ِرين ِق َء  َفَسآَ
ًا  ِليمكككككككك َع ِهككككككككم  ِب ّلككككككككُه  َكككككككككاَن ال َو ّلككككككككُه  ُهككككككككُم ال َق َرَز

ًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم    يقول تعالى ذام
اللككه بككه مككن بككر الوالككدين والحسككان إلككى القككارب, واليتككامى,
والمساكين, والجار ذي القربى, والجار الجنب, والصككاحب بككالجنب,
وابن السبيل, وما ملكت أيمانكم من الرقاء, ول يدفعون حككق اللككه
ًا, وقد قال رسول الله صككلى اللككه فيها, ويأمرون الناس بالبخل أيض
عليه وسلم «وأي داء أدوأ من البخل». وقال: «إياكم والشككح, فككإنه
أهلك من كان قبلكم أمرهككم بالقطيعككة فقطعككوا, وأمرهككم بككالفجور
ففجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككروا».

وقوله تعالى: {ويكتمون ما آتاهم الله من فضله} فالبخيل جحود  
لنعمة الله ل تظهر عليه ول تبين, ل فككي مككأكله ول فككي ملبسككه ول
في إعطائه وبذله, كما قال تعالى: {إن النسان لربه لكنككود * وإنككه
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على ذلك لشهيد} أي بحاله وشككمائله {وإنككه لحككب الخيككر لشككديد}
وقال ههنا {ويكتمككون مككا آتككاهم اللككه مككن فضككله} ولهككذا توعككدهم
ًا} والكفر هو الستر والتغطيككة, ًا مهين بقوله: {وأعتدنا للكافرين عذاب
فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعم اللككه
عليه, وفي الحديث «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر
أثرها عليه», وفي الدعاء النبوي «واجعلنا شكاكرين لنعمتكك, مثنيكن
بها عليك قابليها, وأتممها علينا» وقد حمل بعض السلف هككذه الَيككة
على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صككفة محمككد صككلى
اللككه عليككه وسككلم وكتمككانهم ذلككك, ولهككذا قككال تعككالى: {وأعتككدنا
ًا}, رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبكي محمكد, ًا مهين للكافرين عذاب
عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس, وقاله مجاهككد و غيككر
واحد, ول شككك أن الَيككة محتملككة لككذلك, والظككاهر أن السككياق فككي
البخل بالمال, وإن كان البخل بالعلم داخلً في ذلك بطريق الولككى,
فإن السياق في النفاق على القارب والضعفاء, وكذلك الَيككة الككتي
بعدها وهي قوله {الذين ينفقككون أمكوالهم رئككاء النكاس} فكإنه ذككر
الممسكين المذمومين وهم البخلء, ثم ذكر الباذلين المرائين الذين
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بككالكرم, ول يريككدون بككذلك
وجه الله, وفي حديث الثلثة الككذين هككم أول مككن تسككجر بهككم النككار
وهم: العالم, والغازي, والمنفق المراؤون بأعمالهم, «يقول صاحب
المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إل أنفقت في سبيلك,
فيقول الله: كذبت إنمككا أردت أن يقككال: جككواد فقككد قيككل» أي فقككد
أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلككك, وفككي الحككديث أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم, قككال لعككدي بككن حككاتم «إن أبككاك
ًا فبلغه». وفي حديث آخر: أن رسول الله صككلى اللككه عليككه رام أمر
وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان: هككل ينفعككه إنفككاقه وإعتككاقه ؟
ًا من الدهر رب اغفككر لككي خطيئككتي يككوم فقال: «ل, إنه لم يقل يوم
الدين», ولهذا قال تعالى: {ول يؤمنون بالله ول باليوم الخر} الَية,
أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعككة
على وجهها الشيطان, فإنه سول لهم وأملى لهم, وقككارنهم فحسككن
ًا فسككاء لهم القبائح, ولهذا قال تعالى: {ومن يكن الشيطان له قرين
ًا}, ولهككككككككككككككذا قككككككككككككككال الشككككككككككككككاعر: قرينكككككككككككككك

عن المرء ل تسأل وسل عككن قرينهفكككل قريككن بالمقككارن يقتككدي 
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ثم قال تعالى: {وماذا عليهم لوآمنوا بالله وباليوم الَخر وأنفقككوا  

مما رزقهم الله} الَية, أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا
الطريق الحميدة, وعكدلوا عكن الريكاء إلكى الخلص واليمكان بكالله
ورجاء موعوده فككي الككدار الَخككرة لمككن أحسككن عملً, وأنفقككوا ممككا
رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها, وقوله {وكان اللككه
ًا} أي وهو عليم بنياتهم الصككالحة والفاسككدة, وعليككم بمككن بهم عليم
يستحق التوفيق منهم فيوفقه, ويلهمه رشده, ويقيضه لعمككل صككالح
يرضى به عنه, وبمن يستحق الخذلن والطرد عن الجنككاب العظككم
اللهي الذي من طرد عن بابه, فقد خاب وخسر في الدنيا والَخرة,
ًا بكككككككككككككككككالله مكككككككككككككككككن ذلكككككككككككككككككك. عيكككككككككككككككككاذ

ْؤِت ِمككن ُيكك َو َها  ْف ُيَضككاِع َنًة  َتُك َحَسكك ِإن  َو ٍة  َذّر َقاَل  ْث ِلُم ِم ْظ َي ّلَه لَ  ِإّن ال  **
ِبككَك َنككا  ْئ َوِج ٍد  ِهي ِبَشكك ٍة  ُكككّل أّمكك َنا ِمككن  ْئ َذا ِج ِإ ْيَف  َك َف ًا *   ِظيم َع ًا  َأْجر ْنُه  ُد ّل
ْو َلكك ْا الّرُسككوَل  ُو َعَصكك َو ْا  َفككُرو َك ِذيَن  ّلكك ّد ا َو َي ٍذ  ِئ ْوَم َي ًا *   ِهيد ِء َش ُؤلُ َهـ َلَى  َع
ًا  ِديث ّلككككككككَه َحكككككككك ُتُمككككككككوَن ال ْك َي َولَ  ِهككككككككُم الْرُض  ِب َى  ّو ُتَسكككككككك

ًا من خلقه يوم القيامة مثقال    ًا: إنه ل يظلم أحد يقول تعالى مخبر
حبكة خكردل ول مثقكال ذرة,بكل يوفيهكا لكه ويضكاعفها لكه إن ككانت
حسنة, كما قككال تعككالى: {ونضككع المككوازين القسككط} الَيككة, وقككال
ًا عن لقمان أنه قال: {يا بنّي إنها إن تك مثقال حبة من تعالى مخبر
خردل فتكن في صككخرة أو فككي السككموات أو فككي الرض يككأت بهككا
ًا ليروا أعمالهم, الله} الَية, وقال تعالى: {يومئذ يصدر الناس أشتات
ًا يره} ًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شر فمن يعمل مثقال ذرة خير
وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بككن يسككار, عككن
أبي سعيد الخدري, عككن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فككي
حديث الشفاعة الطويل, وفيه «فيقول الله عز وجككل ارجعككوا فمككن
وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, فككأخرجوه مككن النككار»
وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمككان, فككأخرجوه مككن
ًا» ثم يقككول أبككو سككعيد: اقككرؤوا إن شككئتم ًا كثير النار فيخرجون خلق
{إن الله ل يظلم مثقال ذرة} الَية, وقال ابن أبي حاتم: حككدثنا أبككو
سعيد الشج, حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة, عن عبد
الله بن السائب, عن زاذان, قال: قال عبد الله بككن مسككعود: يككؤتى
بالعبككد والمككة يككوم القيامككة فينككادي منككاد علككى رؤوس الوليككن
والَخرين: هذا فلن بككن فلن, مككن كككان لككه حككق فليككأت إلككى حقككه
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فتفرح المككرأة أن يكككون لهككا الحككق علككى أبيهككا أو أمهككا أو أخيهككا أو
زوجها, ثم قرأ {فل أنساب بينهم يومئذ ول يتساءلون} فيغفككر اللككه
ًا, فينصككب للنككاس من حقه ما يشاء ول يغفر من حقوق الناس شككيئ
فينككادى: هككذا فلن بككن فلن, مككن كككان لككه حككق فليككأت إلككى حقككه.
فيقول: رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول: خذوا من
ًا ُطلبته, فإن كان ولي أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر 
لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بهككا الجنككة ثككم
قرأ علينا {إن الله ل يظلككم مثقككال ذرة وإن تككك حسككنة يضككاعفها}
ًا قال الملك: رب فنيت حسناته ًا شقي قال: ادخل الجنة وإن كان عبد
وبقي طككالبون كككثير, فيقككول: خككذوا مككن سككيئاتهم فأضككعفوها إلككى
ًا إلى النار, ورواه ابن جريككر مككن وجككه آخككر سيئاته ثم صكوا له صك
عن زاذان به نحوه ولبعض هككذا الثككر شككاهد فككي الحككديث الصككحيح
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم, حككدثنا فضككيل يعنككي
ابن مرزوق عن عطية العوفي حدثني عبد الله بن عمر, قال: نزلت
هذه الَية في العراب {من جاء بالحسنة فلككه عشككر أمثالهككا} قككال
رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: مككا هككو أفضككل مككن
ذلك {إن الله ل يظلم مثقككال ذرة وإن تككك حسككنة يضككاعفها ويككؤت
ًا عظيما}, وحدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بككن عبككد اللككه من لدنه أجر
بن بكير, حدثني عبد اللككه بككن لهيعككة, حككدثني عطككاء بككن دينككار عككن
سعيد بن جبير في قوله: {وإن تك حسنة يضاعفها} فأما المشككرك
ًا, وقككد فيخفف عنككه العككذاب يككوم القيامككة ول يخككرج مككن النككار أبككد
استدل له بالحديث الصككحيح أن العبككاس قككال: يككا رسككول اللككه, إن
عمك أبا طالب كان يحوطككك وينصككرك, فهككل نفعتككه بشكيء ؟ قكال
«نعم هو في ضحضاح من نار, ولول أنككا لكككان فككي الككدرك السككفل
ًا بأبي طالب مككن دون الكفككار بككدليل من النار» وقد يكون هذا خاص
ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عمران, حككدثنا قتككادة
عن أنس أن رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال «إن اللككه ل
ُيجككزى بهككا فككي يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق فككي الككدنيا و
الَخرة, وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يككوم القيامككة لككم
يكن له حسنة» وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جككبير والحسككن
ًا}: يعنكي ًا عظيمك وقتادة والضحاك في قوله: {ويؤت من لكدنه أجككر
الجنة, نسككأل اللككه رضككاه والجنككة, وقككال المككام أحمككد: حككدثنا عبككد
الصمد, حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة, عن علي بن زيد, عن أبي
عثمان, قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قككال: بلغنككي أن اللككه تعككالى
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يعطككي عبككده المككؤمن بالحسككنة الواحككدة ألككف ألككف حسككنة, قككال:
ًا, فلقيتككه فقلككت: بلغنككي عنككك ًا أو معتمككر ُقضي أني انطلقت حاجكك ف
حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليككه وسككلم يقككول
«يجزى العبد بالحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم ما أحد أكثر
مني مجالسة لبي هريرة, وما سمعت هككذا الحككديث منككه فتحملككت
ًا, فكانطلقت إلككى الحكج فكي أريد أن الحقه فوجدته قد انطلكق حاجكك
طلب هذا الحديث فلقيتككه فقلككت: يككا أبككا هريككرة: إن اللككه يضككاعف
الحسنة ألف ألف حسنة قال: يا أبا عثمان, وما تعجب مككن ذا واللككه
ًا ًا فيضككاعفه لكه أضكعاف ًا حسككن يقول {من ذا الذي يقرض الله قرضك
كثيرة} ويقول {وما متاع الحياة الدنيا في الَخرة إل قليككل} والككذي
نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله
ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» قال: وهذا حديث غريب, وعلي
ًا فقكال: حكدثنا بن زيد بكن جكدعان عنكده منكاكير, ورواه أحمكد أيضك
مبارك بن فضالة عن علي بن زيككد, عكن أبكي عثمكان النهكدي, قكال
أتيت أبا هريرة, فقلت له: بلغنككي أنككك تقككول: إن الحسككنة تضككاعف
ألف ألف حسنة ! قال: وما أعجبك من ذلك ؟ فككوالله لقككد سككمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفككي
ألف حسنة», ورواه ابن أبي حاتم من وجككه آخككر فقككال: حككدثنا أبككو
خلد وسليمان بن خلد المؤدب, حدثنا محمد الرفاعي عن زيككاد بككن
الجصاص, عن أبي عثمان النهدي, قال: لم يكن أحد أكككثر مجالسككة
ًا وقدمت بعده, فإذا أهل البصككرة مني لبي هريرة, فقدم قبلي حاج
يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن
الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم ما كككان أحككد
أكثر مجالسككة منككي لبككي هريككرة, ومككا سككمعت منككه هككذا الحككديث,
ًا, فانطلقت إلى الحككج أن فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاج
ألقاه في هذا الحديث, ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى فقال:
حدثنا بشر بن مسلم, حدثنا الربيع بن روح, حككدثنا محمككد بككن خالككد
الذهبي, عن زياد الجصاص, عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة
سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنكك تقككول: سككمعت رسككول اللككه
صلى الله عليه وسككلم يقككول «إن اللككه يجككزي بالحسككنة ألككف ألككف
حسنة» فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليككه
وسلم يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة» ثم تل هذه
الَية {وما متاع الحياة الككدنيا فككي الَخككرة إل قليككل} وقككوله تعككالى:
ًا} {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بككك علككى هككؤلء شككهيد
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ًا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه, فكيككف يقول تعالى مخبر
يكون المر والحال يوم القيامكة حيكن يجيكء مكن ككل أمكة بشكهيد,
يعني النبياء عليهم السلم, كما قال تعالى: {وأشرقت الرض بنككور

 وقككال تعككالى:¹ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشككهداء} الَيككة
ًا عليهم مككن أنفسككهم} الَيككة, وقككال {ويوم نبعث في كل أمة شهيد
البخاري: حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان عككن العمككش, عككن
إبراهيم عن عبيدة, عن عبد الله بن مسعود, قال: قككال لككي رسككول
الله صلى الله عليه وسلم «اقرأ علي» فقلت: يا رسكول اللكه آقككرأ
عليك, وعليك أنزل ؟ «قال نعم إني أحككب أن أسككمعه مككن غيككري»
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الَية: {فكيف إذا جئنا من
ًا} فقككال «حسككبك الَن» كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلء شككهيد
ًا من حديث العمككش بككه, فإذا عيناه تذرفان, ورواه هو ومسلم أيض
وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسككعود فهككو مقطككوع بككه عنككه
ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزيككن عنككه, وقككال ابككن أبككي
حككاتم: حككدثنا أبككو بكككر بككن أبككي الككدنيا, حككدثنا الصككلت بككن مسككعود
الجحدري, حدثنا فضيل بككن سككليمان, حككدثنا يككونس بككن محمككد بككن
فضالة النصاري عن أبيه, قال: وكان أبي ممن صحب النككبي صككلى
الله عليه وسلم: إن النبي صلى اللككه عليككه وسككلم أتككاهم فككي بنككي
ظفر, فجلس على الصخرة التي فكي بنكي ظفكر اليكوم, ومعكه ابكن
مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصككحابه, فككأمر النككبي صككلى اللككه
ًا فقرأ حتى أتى على هذه الَية {فكيف إذا جئنا من عليه وسلم قارئ
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلء شهيدا} فبكى رسول الله صلى
الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنبككاه, فقككال: «يككا رب, هككذا
شهدت على من أنا بين ظهريككه, فكيككف بمككن لككم أره», وقككال ابككن
جريككر: حككدثني عبككد اللككه بككن محمككد الزهككري حككدثنا سككفيان, عككن
المسعودي, عن جعفر بن عمرو بن حريث, عن أبيه, عن عبككد اللككه
هو ابن مسعود في هذه الَية, قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم «شهيد عليهم ما دمت فيهم, فإذا توفيتني كنت أنت الرقيككب
عليهم». وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال:
باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته, قال:
أخبرنا ابن المبارك, أخبرنا رجل من النصار عن المنهال بككن عمككرو
أنه سمع سعيد بن المسكيب يقكول: ليكس مكن يكوم إل تعكرض فيكه
على النبي صلى اللككه عليككه وسككلم أمتككه غككدوة وعشككية, فيعرفهككم
بأسمائهم وأعمالهم, فلذلك يشهد عليهم, يقول الله تعالى: {فكيف
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ًا} فككإنه أثككر إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هككؤلء شككهيد
ًا لم يسم, وهو من كلم سعيد بككن وفيه انقطاع, فإن فيه رجلً مبهم
المسيب لم يرفعه, وقد قبله القرطبي فقال بعد إيككراده: قككد تقككدم
أن العمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميككس, وعلككى النبيككاء
والَباء والمهككات يككوم الجمعككة, قككال: ول تعككارض, فككإنه يحتمككل أن
يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم, ويوم الجمعة مككع النبيككاء عليككه
وعليهم أفضل الصلة والسككلم. وقككوله تعككالى: {يومئككذ يككود الككذين
كفككروا وعصككوا الرسككول لككو تسككوى بهككم الرض ول يكتمككون اللككه
ًا} أي لو انشقت وبلعتهم مما يككرون مككن أهككوال الموقككف ومككا حديث
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ, كقوله: {يوم ينظككر المككرء
ًا} إخبار عنهككم ما قدمت يداه} الَية, وقوله: {ول يكتمون الله حديث
ًا. وقككال ابككن بأنهم يعترفون بجميع ما فعلككوه ول يكتمككون منككه شككيئ
جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا حكام, حدثنا عمرو عككن مطككرف, عككن
المنهال بن عمرو, عن سعيد بككن جككبير, قككال: جككاء رجككل إلككى ابككن
ًا عككن عباس فقال له: سمعت اللككه عككز وجككل يقككول ككك يعنككي إخبككار
المشركين يوم القيامة أنهم قالوا ك {والله ربنككا مككا كنككا مشككركين}
ًا} فقال ابككن عبككاس: وقال في الَية الخرى: {ول يكتمون الله حديث
أما قوله: {والله ربنا ما كنا مشركين} فإنهم لمككا رأوا أنككه ل يككدخل
الجنة إل أهل السلم, قالوا: تعالوا فلنجحد, فقالوا {واللككه ربنككا مككا
كنا مشركين} فختم الله علكى أفكواههم وتكلمكت أيكديهم وأرجلهكم

ًا}  وقككال عبككد الككرزاق: أخبرنككا معمككر عككن¹{ول يكتمون اللككه حككديث
رجل, عن المنهال بن عمرو, عن سعيد بكن جككبير, قكال: جكاء رجككل
إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علّي في القرآن, قال: ما هككو ؟
أشك في القرآن ؟ قال: ليس هو بالشك, ولكن اختلف قال: فهات
ما اختلف عليك من ذلك, قال أسمع الله يقول {ثم لم تكن فتنتهككم
إل أن قالوا والله ربنكا مكا كنكا مشكركين} وقكال {ول يكتمكون اللكه
ًا} فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله: {ثم لم تكككن فتنتهككم حديث
إل أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين} فإنهم لما رأوا يككوم القيامككة
أن الله ل يغفر إل لهل السلم ويغفر الذنوب ول يتعاظمه ذنككب أن
ًا جحد المشركون, فقككالوا {واللككه ربنككا مككا كنككا يغفره ول يغفر شرك
مشركين} رجاء أن يغفر لهم, فختم اللككه علككى أفككواههم, وتكلمككت
أيديهم وأرجلهم بما كككانوا يعملككون, فعنككد ذلككك {يككود الككذين كفككروا
ًا}وقككال وعصوا الرسول لو تسوى بهم الرض ول يكتمون الله حككديث
جويبر عن الضحاك: إن نافع بن الزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن
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عباس, قول الله تعالى: {يومئذ يود الذين كفككروا وعصككوا الرسككول
ًا} وقوله: {والله ربنا مككا لو تسوى بهم الرض ول يكتمون الله حديث
كنا مشركين}, فقال له ابن عبككاس: إنككي أحسككبك قمككت مككن عنككد
أصحابك, فقلت: ألقى على ابن عباس متشابه القرآن, فإذا رجعككت
إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جككامع النككاس يككوم القيامككة فككي بقيككع
ًا إل ممككن واحد, فيقول المشركون: إن اللكه ل يقبككل مكن أحكد شككيئ
وحده, فيقولون: تعالوا نجحد: فيسألهم فيقولون {والله ربنا ما كنككا
مشركين} قككال: فيختككم اللككه علككى أفككواههم ويسككتنطق جككوارحهم
فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلككك يتمنككون لككو
ًا} رواه ابككن جريككر. أن الرض سويت بهككم {ول يكتمككون اللككه حككديث

ْا َمككا َلُمو ْع َت ّتَى  َى َح َكاَر ُتْم ُس ْن َأ َو َة  َ ْا الّصل ُبو ْقَر َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ْو َأ ُتككْم ّمْرَضككَى  ْن ُك ِإْن  َو ْا  ُلو َتِس ْغ َت ّتَى  ِبيٍل َح ِري َس ِب َعا ِإلّ  ًا  ُنب َولَ ُج ُلوَن  ُقو َت
َلككْم َف َء  ّنَسككآَ ُتُم ال ْو لََمْسكك َأ ِئِط  َغككآَ ْل ُكككْم ّمككن ا ْن ٌد ّم َأَحكك َء  ْو َجآَ َأ ٍر  َف َلَى َس َع
ّلككَه ِإّن ال ُكْم  َي ِد ْي َأ َو ُكْم  ِه ُوُجو ِب ْا  َفاْمَسُحو ًا  ّيب َط ًا  ِعيد ْا َص َيّمُمو َت َف ًء  ْا َمآَ ُدو َتِج
ًا  ُفكككككككككككككككككككككككور ًا َغ ّو ُفككككككككككككككككككككككك َع َككككككككككككككككككككككككاَن 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصككلة فككي حككال   
السكر الذي ل يدري معه المصككلي مككا يقككول, وعككن قربككان محالهككا
ًا مككن بككاب إلككى بككاب التي هي المساجد للجنب, إل أن يكون مجتككاز
ه من غيكر مككث, وقكد ككان هكذا قبكل تحريكم الخمكر, كمكا دل علي
الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: {يسككألونك
عن الخمر والميسر} الَية. فإن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
ًا», فلمككا ًا شككافي تلها على عمر, فقال «اللهم بين لنا في الخمر بيان
ًا نزلت هذه الَية تلها عليه فقككال «اللهككم بيككن لنككا فككي الخمككر بيانكك
ًا» فكانوا ل يشربون الخمككر فككي أوقككات الصككلوات فلمككا نككزل شافي
قوله: {يا أيها الذين آمنوا إنمككا الخمككر والميسككر والنصككاب والزلم
رجس مككن عمككل الشككيطان فككاجتنبوه لعلكككم تفلحككون} إلككى قككوله
تعالى: {فهل أنتم منتهون} فقال عمر: انتهينككا انتهينككا. وفككي روايككة
إسرائيل عن أبي إسككحاق عككن عمككرو بككن شككرحبيل عككن عمككر بككن
الخطاب في قصة تحريم الخمر, فذكر الحديث وفيه: فنزلككت الَيككة
التي في النساء {يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكككارى
حتى تعلموا ما تقولون} فكان منادي رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم إذا قامت الصلة ينادي: أن ل يقربككن الصككلة سكككران, لفككظ
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أبي داود. ذكروافي سبب نزول هذه الَية مككا رواه ابككن أبككي حككاتم:
حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داود, حدثا شككعبة, أخككبرني سككماك
بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدثا عن سعد قال: نزلت
ًا مككن ًا فككدعا أناسكك فككّي أربككع آيككات, صككنع رجككل مككن النصككار طعامكك
ًا مككن النصككار, فأكلنككا وشككربنا حككتى سكككرنا, ثككم المهككاجرين وأناسكك
َلْحككَى بعيككر ففككزر بككه أنككف سككعد, فكككان سككعد افتخرنا, فرفع رجل 
مفزور النف, وذلك قبل تحريم الخمر, فنزلت {يا أيها الككذين آمنككوا
ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى} الَية, والحديث بطككوله عنككد مسككلم
من رواية شعبة, ورواه أهككل السككنن إل ابككن مككاجه مككن طككرق عككن
سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككماك بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

سبب آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار, حدثنا عبد(  
الرحمن بن عبككد اللككه الدشككتكي, حككدثنا أبككو جعفككر عككن عطككاء بككن
السائب, عن أبي عبد الرحمن السلمي, عن علكي بكن أبكي طكالب,
ًا فككدعانا وسككقانا مككن قال: صنع لنا عبككد الرحمككن بككن عككوف طعامكك
ًا, قال فقرأ: الخمر, فأخذت الخمر منا, وحضرت الصلة فقدموا فلن
قل يا أيها الكافرون مككا أعبككد مككا تعبككدون ونحككن نعبككد مككا تعبككدون,
فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكككارى حككتى
تعلموا ما تقولون} هكذا رواه ابن أبككي حككاتم, وكككذا رواه الترمككذي
عن عبد بن حميد, عككن عبككد الرحمككن الدشككتكي بككه, وقككال: حسككن
صحيح. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار, عككن عبككد الرحمككن
بن مهدي, عن سفيان الثوري, عن عطاء بن السائب, عن أبي عبككد
الرحمن, عن علي: أنه كان هو وعبككد الرحمككن ورجككل آخككر, شككربوا
الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ {قل يا أيها الكافرون} فخلككط
فيها, فنزلت {ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى} وهكذا رواه أبككو داود
ًا عككن ابككن والنسائي من حككديث الثككوري بككه, ورواه ابككن جريككر أيضكك
حميد, عن جرير, عن عطاء, عن أبي عبد الرحمككن السككلمي, قككال:
كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت
عبد الرحمن بن عوف, فطعموا فأتاهم بخمر فشككربوا منهككا, وذلككك
ًا فقرأ بهككم {قككل قبل أن يحرم الخمر, فحضرت الصلة فقدموا علي
يا أيها الكافرون} فلم يقرأها كما ينبغي, فأنزل اللككه عككز وجككل {يككا
أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتككم سكككارى} ثككم قككال: حككدثني
المثنككى, حككدثنا الحجككاج بككن المنهككال, حككدثنا حمككاد عككن عطككاء بككن
السائب, عن عبد  الرحمن بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي:
ًا مككن ًا, فككدعا نفككر ًا وشككراب أن عبد الرحمككن بككن عككوف صككنع طعامكك
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب, فقرأ: قل
يا أيها الكافرون ل أعبد ما تعبدون, وأنتم عابدون ما أعبد, وأنا عابككد
ما عبدتم, لكم دينكم ولي دين, فأنزل الله عز وجل هككذه الَيككة {يككا
أيها الذين آمنككوا ل تقربككوا الصككلة وأنتككم سكككارى حككتى تعلمككوا مككا
تقولون} وقال العوفي عن ابككن عبككاس فككي الَيككة: إن رجككالً كككانوا
يأتون الصلة وهككم سكككارى قبككل أن يحككرم الخمككر, فقككال اللككه {ل
تقربوا الصلة وأنتم سكارى} الَية, رواه ابن جريككر, وكككذا قككال أبككو
رزيككن ومجاهككد. وقككال عبككد الككرزاق عككن معمككر, عككن قتككادة: كككانوا
يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمككر. وقككال
الضحاك في الَية: لم يعن بهككا سكككر الخمككر وإنمككا عنككى بهككا سكككر
النوم, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, ثم قال ابن جريككر: والصككواب
أن المراد سكر الشراب, قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي
ل يفهم الخطاب, لن ذاك في حكم المجنون, وإنما خوطب بككالنهي
الثمل الذي يفهم التكليف, وهككذا حاصككل مككا قككاله, وقككد ذكككره غيككر
واحد من الصوليين, وهو أن الخطاب يتوجه إلككى مككن يفهككم الكلم
دون السكران الذي ل يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليككف,
وقد يحتمل أن يكون المككراد التعريككض بككالنهي عككن السكككر بالكليككة
لكونهم مأمورين بالصلة في الخمسة الوقككات مككن الليككل والنهككار,
ًا, واللككه فل يتمكن شارب الخمر من أداء الصككلة فككي أوقاتهككا دائمكك
أعلم, وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ول تموتن إل وأنتككم مسكلمون} وهككو المكر لهكم بالتككأهب
للموت على السككلم والمداومككة علككى الطاعككة لجككل ذلككك. وقككوله
{حتى تعلموا ما تقولون} هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنككه
الذي ل يدري ما يقول, فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعككدم
تدبره وخشوعه فيها. وقككد قككال المككام أحمككد: حككدثنا عبككد الصككمد,
حدثنا أبي, حدثنا أيوب عن أبي قلبة, عن أنس, قككال: قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم «إذا نعس أحدكم وهو يصككلي فلينصككرف
فلينم حتى يعلكم مككا يقككول» انفكرد بككإخراجه البخككاري دون مسكلم,
ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به. وفي بعض ألفككاظ الحككديث
ًا إل عككابري «فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» وقككوله: {ول جنبكك
سبيل حتى تغتسلوا} قال ابن أبككي حككاتم: حككدثنا محمككد بككن عمككار,
حدثنا عبد الرحمن الدشتكي, أخبرنا أبو جعفر الرازي عككن زيككد بككن
ًا إل أسلم, عن عطاء بن يسار, عن ابن عباس فككي قككوله: {ول جنبكك
عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال ل تدخلوا المسجد وأنتم جنككب, إل
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ًا, ول تجلس, ثم قال: وروي عن عبككد عابري سبيل, قال: تمر به مر
الله بن مسعود, وأنس, وأبككي عبيككدة, وسككعيد بككن المسككيب, وأبككي
الضحى, وعطاء, ومجاهد, ومسككروق, وإبراهيككم النخعككي, وزيككد بككن
أسلم, وأبي مالك, وعمرو بن دينككار, والحكككم بككن عتيبككة, وعكرمككة,
والحسن البصري, ويحيى بن سعيد النصاري, وابن شككهاب, وقتككادة
نحو ذلك, وقال ابن جرير: حدثنا المثنككى, حككدثنا أبككو صككالح, حككدثني
ًا الليث, حدثنا يزيد بن أبي حبيب, عن قول الله عككز وجككل {ول جنبكك
إل عابري سبيل} أن رجالً من النصار كانت أبوابهم فككي المسككجد,
فكانت تصيبهم الجنابككة ول مككاء عنككدهم, فيككردون المككاء ول يجككدون
ًا إل عككابري سككبيل} ًا إل فككي المسككجد, فككأنزل اللككه {ول جنبكك ممككر
ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمككه اللككه, مككا ثبككت فككي
صحيح البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسككلم قككال «سككدوا
كل خوخة في المسجد إل خوخة أبي بكر» وهذا قاله في آخر حياته
ًا منه أن أبا بكر رضككي اللككه عنككه سككيلي صلى الله عليه وسلم, علم
ًا للمكور المهمكة المر بعده, ويحتاج إلى الدخول في المسكجد كككثير
فيما يصلح للمسلمين, فأمر بسد البواب الشارعة إلى المسجد, إل
بابه رضي الله عنه, ومكن روى إل بكاب علكي, كمكا وقكع فكي بعكض
السنن فهو خطأ, والصواب ما ثبكت فكي الصكحيح. ومكن هكذه الَيكة
احتككج كككثير مككن الئمككة علككى أنككه يحككرم علككى الجنككب المكككث فككي
ًا, فككي المسككجد, ويجككوز لككه المككرور, وكككذا الحككائض والنفسككاء أيضكك
معناه, إل أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لحتمككال التلككويث, ومنهككم
من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المككرور, جككاز
لهما المرور, وإل فل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضككي
الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «ناوليني
الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائض, فقال «إن حيضتك ليست
في يدك» وله عن أبي هريرة مثلككه, ففيككه دللككة علككى جككواز مككرور
الحائض في المسجد, والنفساء في معناها, واللككه أعلككم, وروى أبككو
داود من حديث أفلت بن خليفة العامري, عن جسككرة بنككت دجاجككة,
عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم «إنككي ل
أحل المسجد لحائض ول جنب», قال أبككو مسككلم الخطككابي: ضككعف
هذا الحديث جماعة وقالوا: أفلت مجهول, لكن رواه ابن ماجه, مككن
حديث أبي الخطاب الهجري, عن محدوج الذهلي, عن جسرة, عككن
أم سلمة, عككن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم بككه, قككال أبككو زرعككة
الككرازي: يقولككون: جسككرة, عككن أم سككلمة, والصككحيح جسككرة عككن
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عائشة, فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي: من حديث سالم بن أبككي
حفصة عن عطية, عن أبي سعيد الخككدري, قككال: قككال رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم «يككا علككي ل يحككل لحككد أن يجنككب, فككي هككذا
ًا هككذا المسجد غيري وغيرك» فإنه حديث ضعيف ل يثبت, فإن سالم
مككككككتروك, وشككككككيخه عطيككككككة ضككككككعيف, واللككككككه أعلككككككم.

حديث آخر) في معنى الَية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن(  
شاذان, حدثنا عبيكد اللكه بكن موسككى, أخكبرني ابككن أبككي ليلكى عكن
ًا إل عككابري سككبيل} المنهال, عن زر بن حبيش, عن علككي {ول جنبكك
ًا تصككيبه الجنابككة, فل يجككد قال: ل يقرب الصلة, إل أن يكون مسافر
الماء فيصلي, حتى يجد الماء, ثم رواه من وجككه آخككر عككن المنهككال
بن عمرو, عن زر, عن علي بن أبي طالب, فذكره. قال: وروي عن
ابن عباس في إحدى الروايككات, وسككعيد بككن جككبير والضككحاك, نحككو
ذلك. وقد روى ابن جرير, من حديث وكيع, عن ابن أبككي ليلككى عككن
المنهال, عن عباد بكن عبكد اللكه, أو عكن زر بكن حكبيش عكن علككي,
فذكره. ورواه مككن طريككق العككوفي وأبككي مجلككز: عككن ابككن عبككاس,
فككذكره. ورواه عككن سككعيد بككن جككبير, وعككن مجاهككد, والحسككن بككن
مسلم, والحكم بن عتيبة, وزيد بن أسلم, وابنككه عبككد الرحمككن مثككل
ذلك. وروى من طريق ابن جريج عن عبد اللكه بككن كككثير, قككال: كنككا
نسمع أنه في السفر. ويستشككهد لهككذا القككول بالحككديث الككذي رواه
ُبْجككدان, عككن أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلبة عن عمككر بككن 
لم «الصكعيد أبي ذر, قكال: قكال رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وس
الطيب طهور المسلم, وإن لم تجد الماء عشر حجككج, فككإذا وجككدت
الماء فأمسه بشرتك, فإن ذلك خير» ثم قال ابن جرير بعكد حككايته
ًا إل عككابري سككبيل} أي إل القولين: والولى قول من قال {ول جنبكك
مجتازي طريق فيه, وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عككدم المككاء
وهو جنب, في قوله {وإن كنتم مرضى أو على سككفر} إلككى آخككره,
ًا إل عككابري سككبيل حككتى ًا بككذلك أن قككوله {ول جنبكك فكككان معلومكك
ًا به المسافر, لم يكن لعادة ذكره فككي قككوله تغتسلوا} لو كان معني
{وإن كنتم مرضى أو على سفر} معنى مفهككوم, وقككد مضككى حكككم
ذكره قبل ذلك, فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الَية: يا أيها الذين آمنوا
ل تقربوا المساجد للصلة مصلين فيها, وأنتم سكارى, حككتى تعلمككوا
ًا, حتى تغتسككلوا, إل عككابري سككبيل, ًا جنب ما تقولون, ول تقربوها أيض
ًا, يقككال منككه: عككبرت هككذا ًا وقطعكك قال: والعابر السبيل: المجتاز مككر
ًا, ومنككه يقككال عككبر فلن النهككر, إذا الطريق, فأنا أعبره عبرا وعبككور
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قطعه وجاوزه, ومنككه قيككل للناقككة القويككة علككى السككفار, هككي عككبر
السفار لقوتهكا علكى قطكع السكفار, وهكذا الكذي نصكره, هكو قكول
الجمهور, وهككو الظككاهر مككن الَيككة, وكككأنه تعككالى نهككى عككن تعككاطي
الصلة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها, وعن الدخول إلى محلهككا
ًا, على هيئة ناقصة, وهككي الجنابككة المباعككدة للصككلة, ولمحلهككا أيضكك
والله أعلككم. وقككوله {حككتى تغتسككلوا} دليككل لمككا ذهككب إليككه الئمككة
الثلثة, أبو حنيفة ومالك والشافعي, أنه يحرم علككى الجنككب المكككث
في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم, إن عدم الماء, أو لم يقدر علككى
استعماله بطريقه, وذهب المام أحمد: إلى أنه مككتى توضككأ الجنككب,
جاز له المكث في المسجد, لمككا روى هككو وسككعيد بككن منصككور فككي
سننه بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلككك. قككال سككعيد بككن
منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد, هككو الككدراوردي, عككن
هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, قال: رأيككت
رجالً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجلسككون فككي
المسجد وهم مجنبون, إذا توضؤوا وضوء الصلة. وهذا إسككناد علككى
شكككككككككككككككرط مسكككككككككككككككلم, واللكككككككككككككككه أعلكككككككككككككككم.

وقوله {وإن كنتم مرضى أو على سككفر أو جككاء أحككد منكككم مككن  
ًا} أمككا ًا طيبكك الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد
المرض المبيح للتيمم, فهو الذي يخككاف معككه مككن اسككتعمال المككاء,
فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء, ومن العلماء من جككوز الككتيمم
بمجرد المرض, لعموم الَية, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبككي, حككدثنا
ْيف عكن مجاهكد أبو غسان مالك بن إسماعيل, حدثنا قيس, عن ُخَص
في قوله {وإن كنتم مرضى} قال: نزلككت فككي رجككل مككن النصككار,
ًا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ, ولم يكن له خادم فيناوله, كان مريض
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلككك لككه, فككأنزل اللككه هككذه
الَيككة, هككذا مرسككل والسككفر معككروف, ول فككرق فيككه بيككن الطويككل
والقصير, وقوله {أو جاء أحد منكم من الغائط} الغائط هو المكككان
المطمئن من الرض, كنى بذلك عن التغوط, وهو الحككدثا الصككغر,
وأما قوله {أو لمستم النساء} فقرىء لمسكتم ولمسككتم, واختلككف
المفسرون والئمة في معنى ذلك على قولين: (أحككدهما): أن ذلككك
كنايككة عككن الجمككاع, لقككوله تعككالى: {وإن طلقتمككوهن مككن قبككل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} وقال تعككالى
{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبككل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتككدونها} قككال ابككن أبككي حككاتم:
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حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا وكيع, عن سككفيان, عككن أبككي إسككحاق,
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, في قوله {أو لمستم النسككاء}
قال: الجمككاع. وروي عككن علككي وأبككي بككن كعككب ومجاهككد وطككاوس
والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتككادة ومقاتككل
بن حيان, نحو ذلك, وقال ابن جرير: حدثني حميد بن مسعدة,حككدثنا
يزيد بن زريع, حدثنا شعبة عن أبي بشر, عن سعيد بن جككبير, قككال:
ذكروا اللمس, فقال ناس من الموالي: ليس بالجمككاع, وقككال نككاس
من العرب: اللمس الجماع, قال: فأتيت ابكن عبكاس فقلككت لكه: إن
ًا من الموالي والعككرب اختلفككوا فككي اللمككس, فقككالت المككوالي: ناس
ليس بالجماع, وقالت العرب: الجماع, قال: فمن أي الفريقين كنت
ُغلككب فريككق المككوالي. إن اللمككس ؟ قلت: كنت من الموالي, قال: 
والمس والمباشرة: الجماع, ولكن الله يكني ما شاء بمككا شككاء, ثككم
رواه عن ابن بشار, عن غندر, عن شعبه به نحوه, ثم رواه من غيككر
وجه, عن سعيد بن جبير نحوه. ومثله قككال: حككدثني يعقككوب, حككدثنا
هشيم, قال حدثنا أبو بشر: أخبرنا سعيد بن جبير, عن ابككن عبككاس,
قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني بما يشاء,
حدثنا عبد الحميد بن بيان, أنبأنا إسككحاق الزرق, عككن سككفيان, عككن
عاصككم الحككول, عككن بكككر بككن عبككد اللككه, عككن ابككن عبككاس, قككال:
الملمسة: الجماع, ولكن الله كريم يكني بما يشككاء, وقككد صككح مككن
غير وجه, عن عبد الله بن عباس, أنه قال ذلك, ثم رواه ابن جريككر:
عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم, ثككم قككال ابككن جريككر وقككال
آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيككد أو بغيرهككا مككن أعضككاء
ًا النسان, وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئ
ًا إليكه, ثككم قككال: حككدثنا ابككن بشككار, حككدثنا عبككد مككن جسككدها مفضككي
الرحمن, حدثنا سفيان, عن مخارق, عن طارق, عككن عبككد اللككه بككن
مسعود, قال: اللمس ما دون الجماع, وقد رواه من طرق متعككددة,
عن ابن مسعود بمثله, وروى من حديث العمش, عن إبراهيم, عن
أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود, قال: القبلة مككن المككس وفيهككا
الوضوء. وروى الطبراني بإسناده, عن عبد الله بككن مسككعود, قككال:
يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيككده, ومككن القبلككة, وكككان
يقول في هككذه الَيككة {أو لمسككتم النسككاء} هككو الغمككز, وقككال ابككن
جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني عبيد اللككه بككن عمككر,
عن نافع: أن ابككن عمككر كككان يتوضككأ مككن قبلككة المككرأة, ويككرى فيهككا
الوضوء, ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حككاتم وابككن جريكر
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ًا: من طريق شعبة عن مخارق, عن طارق, عن عبد الله, قككال: أيض
اللمس ما دون الجماع, ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمككر,
وعبيدة, وأبي عثمان النهدي, وأبي عبيككدة يعنككي ابككن عبككد اللككه بككن
مسعود, وعامر الشعبي, وثابت بن الحجاج, وإبراهيم النخعي, وزيككد
بن أسلم, نحو ذلك, (قلت) وروى مالك, عن الزهري, عن سالم بن
ة الرجكل امرأتكه عبد الله بن عمكر, عكن أبيكه, أنكه ككان يقكول: قبل
وجسه بيده من الملمسة, فمن قبككل امرأتكه أوجسكها بيككده, فعليكه
الوضوء, وروى الحافظ أبوالحسن الدار قطني في سننه: عن عمككر
بن الخطاب نحو ذلك, ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كككان يقبككل
امرأته ثم يصلي ول يتوضأ, فالرواية عنه مختلفككة, فيحمككل مككا قككاله
في الوضوء إن صككح عنككه, علككى السككتحباب, واللككه أعلككم. والقككول
بوجوب الوضوء من المس, هككو قككول الشككافعي وأصككحابه, ومالككك,
والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله, قال ناصر هذه المقالككة:
قد قرىككء فككي هككذه الَيككة لمسككتم ولمسككتم, واللمككس يطلككق فككي
ًا فككي الشرع على الجس باليد, قال تعككالى: {ولككو نزلنككا عليككك كتابكك
قرطاس فلمسوه بأيديهم} أي جسوه, وقال رسول الله صلى اللككه
عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا, يعّرض له بككالرجوع عككن القككرار:
«لعلككك قبلككت أو لمسككت», وفككي الحككديث الصككحيح «واليككد زناهككا
اللمس», وقالت عائشة رضي الله عنها: قّل يككوم إل ورسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم يطوف علينا, فيقبل ويلمككس, ومنككه مككا ثبككت
في الصحيحين, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهككى عككن بيككع
الملمسة, وهو يرجع إلى الجس باليد, على كل التفسككيرين, قككالوا:
ويطلق في اللغة على الجس باليد, كما يطلككق علككى الجمككاع, قككال
الشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعر:

 وألمسككككككككت كفككككككككي كفككككككككه أطلككككككككب الغنككككككككى 
ًا بالحديث الذي رواه أحمككد, حككدثنا عبككد اللككه بككن   واستأنسوا أيض

مهدي, وأبو سعيد, قال: حدثنا زائدة, عن عبد الملك بن عمير, وقال
أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بككن عميككر, عككن عبككد الرحمككن بككن أبككي
ليلى, عن معاذ, قال: إن رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم أتككاه
رجل فقال: يا رسول الله, ما تقول في رجل لقي امرأة ل يعرفهككا,
ًا إل أتككاه منهككا, غيككر أنككه لككم فليككس يككأتي الرجككل مككن امرأتككه شككيئ
يجامعها, قال: فأنزل الله عز وجل هذه الَية {أقككم الصككلة طرفككي
النهار وزلفا مككن الليككل إن الحسككنات يككذهبن السككيئات ذلككك ذكككرى
للذاكرين}, قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «توضككأ

109



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ثم صّل» قال معاذ: فقلت: يا رسول الله, ألككه خاصككة أم للمككؤمنين
عامة ؟ فقال «بككل للمككؤمنين عامككة», ورواه الترمككذي مككن حككديث
زائدة به, وقال: ليس بمتصل, ورواه النسككائي: مككن حككديث شككعبة,
عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمككن بككن أبككي ليلككى, مرسككلً,
قالوا: فأمره بالوضوء, لنه لمس المرأة ولم يجامعها, وأجيككب بككأنه
منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ, فإنه لم يلقه, ثككم يحتمككل أنككه إنمككا
أمره بالوضوء والصلة للتوبة, كما تقدم فككي حككديث الصككديق: «مككا
ًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إل غفر الله له» الحديث, من عبد يذنب ذنب
وهككو مككذكور فككي سككورة آل عمككران, عنككد قككوله {ذكككروا اللككه
فاستغفروا لذنوبهم} الَية, ثم قال ابن جريككر: وأولككى القككولين فككي
ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أو لمستم النسككاء}
الجماع, دون غيره من معاني اللمس, لصحة الخبر عن رسول اللككه
ّبل بعض نسائه, ثم صلى ولم يتوضأ, ثم صلى الله عليه وسلم أنه ق
قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي, قال: أخبرنا أبو بكر
بن عياش, عن العمش, عن حبيب بن أبي ثكابت, عكن عكروة, عكن
عائشة, قالت: كان رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم يتوضككأ, ثككم
يقبل ثم يصلي, ول يتوضأ, ثم قال: حككدثنا أبككو كريككب, حككدثنا وكيككع,
عن العمش, عن حبيب, عن عككروة, عككن عائشككة, أن رسككول اللككه
ّبل بعض نسائه, ثم خرج إلككى الصككلة ولككم صلى الله عليه وسلم, ق
يتوضأ, قلككت: مككن هككي إل أنككت ؟ فضككحكت, وهكككذا رواه أبككو داود
والترمذي, وابن ماجه, عن جماعة من مشايخهم, عن وكيع بككه, ثككم
قال أبو داود: روي عككن الثككوري أنكه قككال: مكا حكدثنا حككبيب إل عكن
عككروة المزنككي, وقككال يحيككى القطككان لرجككل: احككك عنككي أن هككذا
الحديث شبه ل شيء, وقال الترمذي: سمعت البخاري يضككعف هككذا
الحديث, وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عككروة, وقككد وقككع
في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبككي شككيبة, وعلككي بككن محمككد
الطنافسي, عن وكيع, عن العمش, عن حبيب بن أبككي ثككابت, عككن
عروة بن الزبير, عن عائشة, وأبلغ مككن ذلكك مككا رواه المككام أحمككد
في مسنده: من حديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, وهذا
نص في كونه عروة بن الزبير, ويشككهد لككه قككوله: مككن هككي إل أنككت
فضحكت, لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقككاني, عككن
عبد الرحمن بن مغراء, عن العمش, قال: حدثنا أصككحاب لنككا, عككن
عروة المزني, عن عائشة, فككذكره, واللككه أعلككم. وقككال ابككن جريككر
ّبَة عن شهاب بن عباد, حككدثنا منككدل ًا: حدثنا أبو زيد, عمر بن َش أيض
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بن علي, عن ليككث, عككن عطككاء, عككن عائشككة وعككن أبككي روق, عككن
إبراهيم التيمي, عن عائشة رضي الله عنها, قالت: كان النبي صلى
الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضككوء, ثككم ل يعيككد الوضككوء,
وقككال المككام أحمككد: حككدثنا وكيككع, حككدثنا سككفيان عككن أبككي روق
الهمداني, عن إبراهيككم الككتيمي, عككن عائشككة رضككي اللككه عنهككا, أن
ّبل ثم صلى ولم يتوضأ, رواه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ق
داود والنسائي, من حديث يحيى القطان, زاد أبو داود: وابن مهدي,
كلهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسككمع
ًا: حدثنا سعيد بككن إبراهيم التيمي من عائشة, ثم قال ابن جرير أيض
يحيى الموي, حدثنا أبي, حدثنا يزيد بككن سككنان, عككن عبككد الرحمككن
الوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة, عن أم سلمة, أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم, ثم ل يفطر
ًا: حككدثنا أبككو كريككب, حككدثنا حفككص بككن ًا. وقال أيض ول يحدثا وضوء
غياثا, عن حجاج, عن عمرو بن شعيب, عككن زينككب السككهمية, عككن
عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقبل ثم يصلي ول
يتوضأ. وقد رواه المام أحمد, عن محمد بن فضيل, عن حجككاج بككن
أرطأة, عن عمرو بن شعيب, عن زينب السهمية, عن عائشككة, عككن
النبي صلى الله عليه وسلم به, وقوله تعالى: {فإن لككم تجككدوا مككاء
ًا} استنبط كثير من الفقهاء من هذه الَية: أنه ل ًا طيب فتيمموا صعيد
يجوز التيمم لعادم الماء إل بعد طلب الماء, فمتى طلبه فلم يجككده,
جاز له حينئذ التيمم, وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع, كما
هو مقرر في موضعه, كما هو في الصحيحين من حديث عمران بككن
حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسككلم رأى رجلً معككتزلً لككم
يصل في القككوم, فقككال «يككا فلن مككا منعككك أن تصككلي مككع القككوم,
ألست برجل مسلم» قال: بلى يا رسول الله, ولكن أصابتني جنابككة
ول ماء, قال «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ولهذا قال تعككالى: {فككإن
ًا} فالتيمم في اللغككة, هككو القصككد, ًا طيب لم تجدوا ماء فتيمموا صعيد
تقول العرب: تيممك الله بحفظككه, أي قصككدك, ومنككه قككول امرىككء
ًا: القيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككس شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككعر

ولمككا رأت أن المنيككة وردهككاوأن الحصككى مككن تحككت أقككدامها 
داميتيممت العين التي عند ضارجيفيء عليها الفيء عرمضها طامي

والصعيد قيل: هو كل مككا صككعد علككى وجككه الرض, فيككدخل فيككه  
التراب والرمل والشجر والحجر والنبات, وهو قول مالك, وقيل: مككا
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كان من جنس التراب, كالرمل والزرنيخ والنورة, وهذا مككذهب أبككي
حنيفة, وقيل: هو التراب فقككط, وهككو مككذهب الشككافعي وأحمككد بككن
ًا} أي ًا زلقكك حنبل وأصحابهما, واحتجوا بقوله تعالى: {فتصككبح صككعيد
ًا, وبمككا ثبككت فككي صككحيح مسككلم, عككن حذيفككة بككن ًا أملس طيبكك تراب
اليمان, قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسكلم «فضككلنا علككى
الناس بثلثا: جعلت صفوفنا كصفوف الملئكة, وجعلككت لنككا الرض
ًا إذا لم نجد الماء» وفي لفككظ ًا, وجعلت تربتها لنا طهور كلها مسجد
ًا إذا لككم نجككد المككاء» قككالوا: فخصككص «وجعككل ترابهككا لنككا طهككور
الطهورية بالتراب, في مقام المتنان, فلو كككان غيككره يقككوم مقككامه
لذكره معه, والطيب ههنا قيل: الحلل, وقيككل: الككذي ليككس بنجككس,
كما رواه المام أحمد وأهل السنن, إل ابككن مككاجه مككن حككديث أبككي
ُبْجككدان, عككن أبككي ذر, قككال: قككال رسككول اللككه قلبة, عن عمرو بن 
صلى الله عليه وسلم «الصعيد الطيب طهور المسلم, وإن لم يجككد
الماء عشر حجج, فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلكك خيكر» وقكال
ًا, ورواه الحافظ أبككو الترمذي: حسن صحيح, وصححه ابن حبان أيض
بكر البزار في مسنده, عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسككن
القطان, وقال ابن عباس: أطيب الصككعيد تككراب الحككرثا, رواه ابككن
أبي حككاتم, ورفعككه ابككن مردويككه فككي تفسككيره, وقككوله: {فامسككحوا
بوجوهكم وأيديكم} التيمم بدل عن الوضوء في التطهككر بككه, ل أنككه
بدل منه في جميع أعضائه, بكل يكفكي مسكح الكوجه واليكدين فقكط
بالجماع, ولكن اختلف الئمة في كيفية التيمم علككى أقككوال: أحككدها
وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين
إلى المرفقين بضربتين, لن لفظ اليدين يصدق إطلقهمككا علككى مككا
يبلغ المنكبين, وعلى ما يبلغ المرفقين, كما في آية الوضوء, ويطلق
ويراد بهما ما يبلغ الكفين, كما في آية السرقة {فاقطعوا أيككديهما}
قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع
الطهورية, وذكر بعضهم: ما رواه الدارقطني عككن ابككن عمككر, قككال:
قال رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم «الككتيمم ضككربتان: ضككربة
للككوجه, وضككربة لليككدين إلككى المرفقيككن» ولكككن ل يصككح, لن فككي
أسانيده ضعفاء, ل يثبت الحديث بهم, وروى أبو داود عن ابن عمككر,
في حديث, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ضرب بيديه علككى
الحائط ومسح بهما وجهه, ثم ضرب ضككربة أخككرى فمسككح ذراعيككه,
ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي, وقد ضعفه بعض الحفاظ,
ورواه غيره من الثقات, فوقفوه على فعل ابن عمر, قككال البخككاري
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وأبككو زرعككة وابككن عككدي: وهككو الصككواب, وقككال الككبيهقي: رفككع هككذا
الحديث منكر, واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد, عن
أبي الحويرثا عبد الرحمن بن معاوية, عن العرج, عن ابن الصككمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسككح وجهككه وذراعيككه.
وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سككهل الرملككي, حككدثنا نعيككم بككن
حماد, حدثنا خارجة بن مصعب, عن عبد الله بن عطاء, عن موسككى
بن عقبة, عن العرج, عن أبي جهيم, قال: رأيت رسول اللككه صككلى
الله عليه وسلم يبول, فسلمت عليه, فلم يرد علّي حككتى فككرغ, ثككم
قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه, فمسح بهمككا وجهككه, ثككم ضككرب
بيديه على الحائط فمسككح بهمككا يككديه إلككى المرفقيككن, ثككم رد علككي
السلم. والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليككدين إلككى الكفيككن
بضربتين, وهو قول الشافعي في القديم. والثالث: أنه يكفككي مسككح
الوجه والكفين بضربة واحدة. قال المككام أحمككد: حككدثنا محمككد بككن
جعفر, حدثنا شعبة عن الحكم, عن ذر, عككن ابككن عبككد الرحمككن بككن
أبزى, عن أبيه, أن رجلً أتى عمر, فقال: إني أجنبت فلم أجككد مككاء,
فقال عمر ل تصل, فقال عمار: أما تككذكر يككا أميككر المككؤمنين إذ أنككا
وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء, فأما أنت فلم تصككل, وأمككا أنككا
فتمعكت في التراب فصليت, فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم
ذكرت ذلك له, فقال «إنما كان يكفيككك, وضككرب النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم بيده الرض, ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه» وقال
ًا: حدثنا عفان, حدثنا أبككان, حككدثنا قتككادة, عككن عككزرة عككن أحمد أيض
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى, عن أبيه, عن عمار, أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قككال فككي الككتيمم «ضككربة للككوجه والكفيككن».

طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا عفان, حككدثنا عبككد الواحككد, عككن(  
ًا مع عبد الله وأبككي سليمان العمش, حدثنا شقيق, قال: كنت قاعد
موسى, فقال أبو موسى لعبد اللككه: لككو أن رجلً لككم يجككد المككاء لككم
يصل ؟ فقال عبد الله: ل, فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قككال عمككار
لعمر: أل تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في
إبل, فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب, فلما رجعت إلككى رسككول
الله صلى الله عليه وسلم أخبرته, فضحك رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم وقال «إنما كان يكفيك أن تقككول هكككذا, وضككرب بكفيككه
ًا, ومسككح وجهككه مسككحة واحككدة إلى الرض, ثككم مسككح كفيككه جميعكك
بضربة واحدة» ؟ فقال عبد الله: ل جرم, ما رأيت عمر قنككع بككذاك,
قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الَية في سورة النساء {فلم
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ًا} ؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول, ًا طيب تجدوا ماء فتيمموا صعيد
وقال: لو رخصنا لهم في التيمم لوشك أحدهم إذا بككرد المككاء علككى
جلده أن يتيمم: وقال تعالى في آية المائككدة {فامسككحوا بوجككوهكم
وأيديكم منه} استدل بذلك الشافعي, على أنه ل بد في الككتيمم, أن
يكون بتراب طاهر, له غبار يعلق بككالوجه واليككدين منككه شككيء, كمككا
روى الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبي صلى
الله عليه وسلم وهو يبول, فسلم عليه فلم يرد عليه, حتى قام إلى
جدار فحته بعصا كانت معككه, فضككرب بيككده عليككه, ثككم مسككح وجهككه
وذراعيه, وقوله: {ما يريد اللككه ليجعككل عليكككم مككن حككرج} أي فككي
الدين الذي شرعه لكم {ولكن يريد ليطهركم} فلهذا أباح لكككم, إذا
لم تجدوا الماء, أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد, {وليتم نعمته عليكم
لعلكم تشكككرون} ولهككذا كككانت هككذه المككة مخصوصككة بمشككروعية
التيمم, دون سائر المم, كما ثبت في الصحيحين, عن جابر بن عبكد
الله رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
ًا لككم يعطهككن أحككد قبلككي, نصككرت بككالرعب مسككيرة «أعطيت خمس
ًا, فأيمككا رجككل مككن أمككتي ًا وطهككور شهر, وجعلت لي الرض مسككجد
أدركتككه الصككلة فليصككل» وفككي لفككظ «فعنككده طهككوره ومسككجده,
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحد قبلي, وأعطيككت الشككفاعة, وكككان
النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة» وتقككدم فككي حككديث
حذيفككة عنككد مسككلم «فضككلنا علككى النككاس بثلثا, جعلككت صككفوفنا
ًا إذا لككم ًا وتربتها طهككور كصفوف الملئكة, وجعلت لنا الرض مسجد
نجككد المككاء» وقككال تعككالى فككي هككذه الَيككة الكريمككة: {فامسككحوا
ًا} أي ومككن عفككوه عنكككم ًا غفور بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفو
وغفرانه لكم أن شرع التيمم, وأباح لكم فعل الصلة بككه إذا فقككدتم
الماء, توسعة عليكم ورخصة لكم, وذلك أن هذه الَية الكريمة فيهككا
تنزيه الصلة, أن تفعل علككى هيئككة ناقصككة, مككن سكككر حككتى يصككحو
المكلف ويعقككل مككا يقككول, أو جنابككة حككتى يغتسككل, أو حككدثا حككتى
ًا للماء, فككإن اللككه عككز وجككل قككد ًا أو عادم يتوضأ, إل أن يكون مريض
أرخص في التيمم, والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهككم , وتوسككعة
عليهككككككككككككككم, وللككككككككككككككه الحمككككككككككككككد والمنككككككككككككككة.

ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) وإنما ذكرنا ذلك ههنا لن هذه(  
الَية التي في النساء متقدمة النككزول علككى آيككة المائككدة, وبيككانه أن
ّتككم تحريككم الخمككر, والخمككر إنمككا حككرم بعككد أحككد هذه نزلت قبل تح
بيسير يقال: في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير,

114



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ول سككيما صككدرها, فناسككب أن
يذكر السبب ههنا, وبالله الثقككة. قككال أحمككد: حككدثنا ابككن نميككر عككن
هشام, عن أبيه, عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلدة فهلكت,
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالً في طلبها فوجككدوها,
فأدركتهم الصلة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء, فشكككوا ذلككك
إلى رسول الله, فأنزل اللككه آيككة الككتيمم, فقككال أسككيد بككن الحضككير
ًا, فو الله ما نزل بك أمككر تكرهينككه إل جعككل لعائشة: جزاك الله خير
ًا. اللكككككككككككه لكككككككككككك وللمسكككككككككككلمين فيكككككككككككه خيكككككككككككر

طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا عبككد اللككه بككن يوسككف, أنبأنككا(  
مالك عن عبد الرحمن بن القاسككم عككن أبيككه, عككن عائشككة, قككالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى
إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش, انقطع عقد لي, قأقام رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم على التماسه, وأقام الناس معه وليسوا على
ماء وليس معهم ماء, فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: أل ترى إلككى
مككا صككنعت عائشككة, أقككامت برسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؟ فجاء أبو بكر ورسككول
الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قككد نككام, فقككال:
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على مككاء
وليس معهم ماء ؟ قالت عائشة: فعاتبني أبككو بكككر, وقككال مككا شككاء
الله أن يقككول, وجعككل يطعككن بيككده فككي خاصككرتي ول يمنعنككي مككن
التحككرك إل مكككان رأس رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
على)فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على
غير ماء فأنزل الله آية التيمم, فتيمموا, فقال أسيد بن الحضير: مككا
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر, قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه
ًا عككن قتيبككة وإسككماعيل, فوجدنا العقد تحته, وقد رواه البخاري أيضكك
ورواه مسكككككلم عكككككن يحيكككككى بكككككن يحيكككككى عكككككن مالكككككك.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبي عن صالح(  
قال, قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبككاس,
عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم عككرس
بأولت الجيش ومعككه زوجتككه عائشككة, فككانقطع عقككد لهككا مككن جككزع
ظفار, فحبس الناس ابتغاء عقدها, وذلك حتى أضاء الفجككر, وليككس
مع الناس ماء, فأنزل اللككه علككى رسككوله رخصككة التطهيككر بالصككعيد
الطيب, فقام المسلمون مككع رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
فضككربوا بأيككديهم إلككى الرض, ثككم رفعككوا أيككديهم ولككم يقبضككوا مككن
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ًا, فمسككحوا بهككا وجككوههم وأيككديهم إلككى المنككاكب, ومككن التراب شيئ
بطون أيديهم إلى الَباط. وقككد رواه ابككن جريككر: حككدثنا أبككو كريككب,
حدثنا صيفي, عن ابن أبي ذئب, عن الزهكري, عكن عبيكد اللكه, عكن
أبي اليقظان, قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسككلم فهلككك
عقد لعائشة, فأقام رسول الله صلى الله عليككه وسككلم حككتى أضككاء
ة المسكح ه رخص ة, فنزلكت علي الفجر, فتغيظ أبو بككر علكى عائش
بالصعيد الطيب, فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركككة نزلككت فيككك
رخصة, فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا, وضربة ليككدينا إلككى المنككاكب
والَبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاط.

حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويككه: حككدثنا محمككد بككن(  
أحمد بن إبراهيم, حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث, حدثنا محمد بن
ّية, حككدثني الهيثككم بككن ُرزيككق مرزوق, حككدثنا العبككاس بككن أبككي َسككو
المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مائة وسبع عشككرة

شريك, قال: كنت أرحل ناقة رسككول سنة, عن أبيه, عن السلع بن
الله صلى الله عليه وسكلم فأصككابتني جنابككة فككي ليلككة بككاردة, وأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلككة, فكرهككت أن أرحككل ناقككة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنككا جنككب, وخشككيت أن أغتسككل
بالماء البارد فأموت أو أمرض, فأمرت رجلً من النصار فرحلها, ثم
ًا فأسخنت بها ماء فاغتسلت, ثم لحقككت رسككول اللككه رضفت أحجار
صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فقال: «يا أسلع ما لي أرى رحلتككك
تغيرت» قلت: يا رسول الله لم أرحلهككا, رحلهكا رجككل مكن النصكار,
قال «ولم» ؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر علككى نفسككي,
ًا فأسخنت بها ماء فاغتلسكت بكه, فأمرته أن يرحلها, ورضفت أحجار
فأنزل الله تعالى: {ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى حككتى تعلمككوا مككا
ًا} وقككد روي مككن وجككه ًا غفور تقولون} إلى قوله {إن الله كان عفو
آخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر عنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

َلَة َ َتُروَن الّضكل َيْشك َتكاِب  ِك ْل ًا ّمكَن ا َنِصكيب ْا  ُتكو ُأو ِذيَن  ّلك َلكى ا ِإ َتكَر  َلكْم  َأ  **
ًا ّيكك ِل َو ِه  ّل ِبال َفَى  َك َو ُكْم  ِئ َدا ْع َأ ِب َلُم  ْع َأ ّلُه  َوال ِبيَل *   ْا الّس ّلو َتِض َأن  ُدوَن  ِري ُي َو
ِه ِع َواِضكك َعككن ّم ِلككَم  َك ْل ُفوَن ا ُيَحّر ْا  ُدو َها ِذيَن  ّل ًا *  ّمَن ا َنِصير ِه  ّل ِبال َفَى  َك َو
ِهْم ِت َن ْلِسكك َأ ِب ًا  ّيكك َل َنككا  َوَراِع ْيككَر ُمْسككَمٍع  َغ ْع  َواْسككَم َنا  ْي َعَص َو َنا  ْع ُلوَن َسِم ُقو َي َو
َكاَن َل َنا  ُظْر ْن َوا ْع  َواْسَم َنا  ْع َط َأ َو َنا  ْع ْا َسِم ُلو َقا ُهْم  ّن أ

َ ْو  َل َو ّديِن  ِفي ال ًا  ْعن َط َو
ِليلً  َق ِإلّ  ُنكوَن  ْؤِم ُي َفلَ  ِهكْم  ِر ْف ُك ِب ّلكُه  ُهكُم ال َن َع ّل ِككن  َل َو َوَم  ْقك َأ َو ُهكْم  ّل ًا  ْيكر َخ
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يخبر تعالى عن اليهود ك عليهم لعككائن اللككه المتتابعككة إلككى يككوم   

القيامة ك أنهم يشترون الضللة بالهدى, ويعرضككون عمككا أنككزل اللككه
على رسوله, ويتركون ما بأيديهم من العلم عن النبياء الوليككن فككي
ًا قليلً من حطككام صفة محمد صلى الله عليه وسلم, ليشتروا به ثمن
الدنيا, {ويريدون أن تضلوا السبيل} أي يودون لو تكفرون بما أنزل
عليكم أيهككا المؤمنككون وتككتركون مككا أنتككم عليكه مككن الهككدى والعلككم
النافع, {والله أعلم بأعدائكم} أي هككو أعلككم بهككم ويحككذركم منهككم,
ًا لمن لجأ إليككه ًا} أي كفى به ولي ًا وكفى بالله نصير {وكفى بالله ولي
ًا لمن استنصره. ثم قال تعالى: {مككن الككذين هككادوا} «مككن» ونصير
في هذا لبيان الجنس كقوله {فاجتنبوا الرجس من الوثان}, وقوله
{يحرفون الكلم عن مواضعه} أي يتأولون الكلم على غيككر تككأويله,
ًا منهككم وافككتراء {ويقولككون ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصد
سمعنا وعصينا} أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ول نطيعك فيه,
هكذا فسره مجاهد وابن زيد, وهكو المكراد, وهكذا أبلكغ فكي كفرهكم
وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون مككا
عليهم في ذلك من الثم والعقوبة, وقوله {واسمع غير مسمع} أي
اسمع ما نقول, ل سككمعت, رواه الضككحاك عككن ابككن عبككاس, وقككال
مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منككك, قككال ابككن جريككر: والول
أصح, وهو كما قال: وهذا استهزاء منهم واستهتار, عليهم لعنة اللكه,
ًا بألسنتهم وطعنا في الدين} أي يوهمون أنهككم يقولككون: {وراعنا لي
راعنا سمعك بقولهم راعنا, وإنمككا يريككدون الرعونككة بسككبهم النككبي,
وقد تقدم الكلم على هذا عند قوله {يا أيهككا الككذين آمنككوا ل تقولككوا
راعنا وقولوا انظرنككا} ولهككذا قككال تعككالى عككن هككؤلء اليهككود الككذين
ًا فككي ًا بألسككنتهم وطعنكك ّيكك يريككدون بكلمهككم خلف مككا يظهرونككه {ل
الدين}, يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم, ثككم قككال تعككالى:
ًا لهككم {ولو أنهم قككالوا سككمعنا وأطعنككا واسككمع وانظرنككا لكككان خيككر
وأقوم ولكن لعنهم اللككه بكفرهككم فل يؤمنككون إل قليلً} أي قلككوبهم
مطرودة عن الخير مبعدة منه, فل يدخلها مككن اليمككان شككيء نككافع
لهككم, وقككد تقككدم الكلم علككى قككوله تعككالى: {فقليلً مككا يؤمنككون}
ًا. ًا نافعككككككككك والمقصكككككككككود أنهكككككككككم ل يؤمنكككككككككون إيمانككككككككك

ُكككْم ّمككن َع ّلَمككا َم ًا  ّدق َنا ُمَص ْل َنّز ِبَما  ْا  ُنو َتاَب آِم ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذيَن  ّل َهآَ ا ّي أ
َ َيا   **

ّنككآَ َع َل َكَمككا  ُهككْم  َن َع ْل َن ْو  َأ َهككآَ  ِر َبا ْد َأ َلككَى  َع َهككا  ّد َنُر َف ًا  ُوُجوهكك ْطِمككَس  ّن َأن  ْبِل  َق
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ُيْشككَرَك َأن  ِفُر  ْغ َي ّلَه لَ  ِإّن ال ُعولً *   ْف ِه َم ّل َأْمُر ال َكاَن  َو ْبِت  َأْصَحاَب الّس

ًا ْثمكك ِإ َى  َتككَر ْف ِد ا َق َف ِه  ّل ِبال ِرْك  ُيْش َوَمن  ُء  َيَشآَ ِلَمن  ِلَك  َذ ُدوَن  ِفُر َما  ْغ َي َو ِه  ِب
ًا  َعِظيمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ًا أهككل الكتككاب باليمككان بمككا نككزل علككى عبككده    يقول تعالى آمككر
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيككه
ًا لهككم إن لككم تصديق الخبار الككتي بأيككديهم مككن البشككارات, ومتهككدد
ًا فنردهككا علككى أدبارهككا} يفعلوا بقوله: {من قبل أن نطمككس وجوهكك
ًا, فطمسككها هككو ردهككا قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس وجوه
إلى الدبار وجعل أبصارهم من ورائهككم, ويحمتككل أن يكككون المككراد:
ًا, ًا ول أثككر ًا ول بصككر ًا فل نبقككي لهككا سككمع من قبل أن نطمس وجوه
ومع ذلك نردها إلى ناحية الدبار. قال العوفي عن ابككن عبككاس فككي
ًا} وطمسككها أن تعمككى الَيككة وهككي {مككن قبككل أن نطمككس وجوهكك
{فنردها على أدبارها} يقككول: نجعككل وجككوههم مككن قبككل أقفيتهككم,
فيمشون القهقرى, ونجعل لحدهم عينين من قفاه, وكذا قال قتادة
وعطية العوفي, وهذا أبلغ في العقوبة والنكال, وهو مثل ضربه الله
لهم في صككرفهم عككن الحككق وردهككم إلككى الباطككل, ورجككوعهم عككن
ُبل الضللة, يهرعون ويمشون القهقرى على المحجة البيضاء إلى ُس
أدبارهم, وهذا كما قال بعضهم فكي قكوله {إنكا جعلنكا فكي أعنكاقهم
ًا} أغللً فهي إلى الذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سككد
الَية: إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضللهم, ومنعهم عككن الهككدى.
ًا, يقككول: عككن صككراط الحككق قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوه
فنردها على أدبارها, أي في الضلل. قال ابن أبي حاتم: وروي عككن
ا, ابن عباس والحسن نحو هكذا. قكال السكدي: فنردهكا علكى أدباره
ًا ونردهم قردة, وقال ابن زيد: فنمنعها عن الحق, قال: نرجعها كفار
نردهم إلى بلد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكككر أن كعككب الحبككار
أسلم حين سمع هذه الَية. قال ابن جرير: حككدثنا أبككو كريككب حككدثنا
جابر بن نوح عن عيسككى بككن المغيككرة, قككال: تككذاكرنا عنككد إبراهيككم
إسلم كعب, فقال: أسلم كعب زمككان عمككر, أقبككل وهككو يريككد بيككت
المقدس, فمر على المدينة, فخرج إليه عمر فقال: يا كعب, أسلم.
فقال: ألستم تقرأون في كتابكم {مثل الذين حملوا التوراة ك إلى ككك
ًا} وأنا قد حملت التوراة, قككال: فككتركه عمككر ثككم خككرج حككتى أسفار
ًا وهو يقككول: {يككا أيهككا انتهى إلى حمص, فسمع رجلً من أهلها حزين
ًا لمككا معكككم مككن قبككل أن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنككا مصككدق
ًا فنردهككا علككى أدبارهككا} الَيككة, قككال كعككب: يككا رب نطمككس وجوهكك
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أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الَية, ثم رجع فأتى أهلككه فككي اليمككن,
ثم جاء بهم مسلمين. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفككظ آخككر مككن وجككه
آخر فقال: حدثنا أبي , حدثنا ابن نفيل, حككدثنا عمككرو بككن واقككد عككن
َبس, عن أبي إدريس عائذ الله الخولني, قال: كان أبو ْل يونس بن َح
مسلم الجليلي معلم كعب, وكان يلومه في إبطائه عن رسول اللككه
صلى الله عليه وسلم, قال: فبعثه إليه لينظر أهو هو ؟ قككال كعككب:
فركبت حتى أتيت المدينككة, فككإذا تككال يقككرأ القككرآن يقككول {يككا أيهككا
ًا لمككا معكككم مككن قبككل أن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنككا مصككدق
ًا فنردها على أدبارها} فبادرت الماء فاغتسلت, وإنككي نطمس وجوه
لمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. وقوله {أو نلعنهم كمككا
لعنا أصحاب السبت} يعني الذين اعتدوا فككي سككبتهم بالحيلككة علككى
الصطياد وقد مسخوا قردة وخنككازير, وسككيأتي بسككط قصككتهم فككي
سورة العراف. وقوله {وكان أمكر اللكه مفعكولً} أي إذا أمكر بككأمر
فإنه ل يخالف ول يمانع. ثم أخبر تعالى أنه {ل يغفر أن يشرك به}.
أي ل يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به, {ويغفر ما دون ذلك}, أي من
الذنوب {لمن يشاء}, أي مككن عبككاده, وقككد وردت أحككاديث متعلقككة
بهككككككذه الَيككككككة الكريمككككككة فلنككككككذكر منهككككككا مككككككا تيسككككككر:

الحديث الول) قال المام أحمد: حدثنا يزيد بككن هككارون, حككدثنا(  
َبنوس صدقة بن موسى, حدثنا أبو عمران الجكوني عكن يزيكد بكن بككا
عككن عائشككة, قككالت: قككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
ًا, وديوان ل يترك «الدواوين عند الله ثلثة: ديوان ل يعبأ الله به شيئ
ًا, وديوان ل يغفره اللككه, فأمككا الككديوان الككذي ل يغفككره الله منه شيئ
الله فالشرك بالله, قال الله عز وجل: {إن الله ل يغفككر أن يشككرك
به} الَية, وقال {إنه من يشرك بالله فقد حرم اللككه عليككه الجنككة},
ًا, فظلم العبد نفسه فيمككا بينككه وأما الديوان الذي ل يعبأ الله به شيئ
وبين ربه من صوم يوم تركه أو صككلة تركهككا, فككإن اللككه يغفككر ذلككك
ًا فظلككم ويتجاوز إن شاء, وأما الديوان الذي ل يككترك اللككه منككه شككيئ
ًا, القصكككاص ل محالكككة» تفكككرد بكككه أحمكككد. العبكككاد بعضكككهم بعضككك

الحديث الثاني) قال الحافظ أبو بكر البزار فككي مسككنده: حككدثنا(  
أحمد بن مالك, حدثنا زائدة بن أبي الّرقاد, عن زيككاد النميككري, عككن
أنس بن مالك, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الظلككم ثلثككة:
فظلم ل يغفره الله, وظلم يغفره اللككه, وظلككم ل يككتركه اللككه, فأمككا
الظلككم الككذي ل يغفككره اللككه فالشككرك, وقككال {إن الشككرك لظلككم
عظيم}, وأما الظلم الذي يغفره الله فظلككم العبككاد لنفسككهم فيمككا
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بينهم وبين ربهم, وأما الظلكم الككذي ل يكتركه فظلكم العبكاد بعضكهم
ًا حكككككككتى يكككككككدين لبعضكككككككهم مكككككككن بعكككككككض». بعضككككككك

الحديث الثالث) قال المام أحمككد: حككدثنا صككفوان بككن عيسككى,(  
حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عككون, عككن أبككي إدريككس, قككال: سككمعت
معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كككل
ًا, أو الرجككل يقتككل ذنب عسى الله أن يغفره إل الرجل يمككوت كككافر
ًا» ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صككفوان بككن ًا متعمد مؤمن
عيسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

الحديث الرابع) قال المام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا(  
عبد الحميد, حدثنا شهر, حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عككن رسككول
الله صلى الله عليه وسلم ,قال «إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني
ورجوتني, فإني غافر لك على ما كان منك, يا عبدي إنك إن لقيتنككي
بقراب الرض خطيئة ما لم تشرك بي, لقيتك بقرابها مغفرة» تفرد
بككككككككككككه أحمككككككككككككد مككككككككككككن هككككككككككككذا الككككككككككككوجه.

الحديث الخامس) قال المام أحمد: حككدثنا عبككد الصككمد, حككدثنا(  
أبي, حدثنا حسين عن ابن بريككدة أن يحيككى بككن يعمككر حككدثه أن أبككا
السود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قككال: أتيككت رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم فقال «ما من عبد قال: ل إله إل الله ثم مات على

قلككت: وإن زنككى وإن سككرق ؟ قككال: وإن زنككى, ذلك, إل دخل الجنة
وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سككرق ؟ قككال وإن زنككى وإن سككرق
ًا, ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر», قال: فخككرج أبككو ثلث
ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنككف أبككي ذر, وكككان أبككو ذر

حككديث يحككدثا بهككذا ويقككول: وإن رغككم أنككف أبككي ذر. أخرجككاه مككن
.حسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككين بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

طريق أخرى) لحديث أبي ذر. قال أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا(  
العمش عن زيد بن وهب, عن أبي ذر, قال: كنت أمشي مع النككبي
صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء, ونحن ننظر إلى أحد,
فقال «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «مككا أحككب أن لككي
ًا أرصككده ًا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إل دينار ًا ذاك عندي ذهب أحد
يعني لدين, إل أن أقول به في عبككاد اللككه هكككذا», وحثككا عككن يمينككه
وبيككن يككديه وعككن يسككاره, قككال: ثككم مشككينا, فقككال «يككا أبككا ذر, إن
الكثرين هم القلون يوم القيامة, إل من قككال هكككذا وهكككذا», فحثككا
عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره, قال: ثم مشينا, فقال «يككا أبككا
ذر كما أنككت حككتى آتيككك» قككال: فككانطلق حككتى تككوارى عنككي, قككال:
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ًا, فقلككت: لعككل رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فسمعت لغط
عرض له, قال: فهممت أن أتبعككه, ثككم ذكككرت قككوله: ل تككبرح حككتى
آتيك, فانتظرته حتى جككاء, فككذكرت لكه الككذي سككمعت, فقككال «ذاك
ًا دخككل جبريل أتاني فقال: من مات من أمتككك ل يشككرك بككالله شككيئ
الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قككال: «وإن زنككى وإن سككرق»,
أخرجاه في الصحيحين من حديث العمش بككه, وقككد رواه البخككاري
ًا, كلهما عن قتيبة, عن جرير بن عبد الحميد, عككن عبككد ومسلم أيض
العزيز بن رفيع, عن زيد بن وهب, عن أبككي ذر, قككال: خرجككت ليلككة
من الليالي فإذا رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم يمشككي وحككده
ليس معه إنسان, قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد, قككال:
فجعلت أمشي في ظل القمر, فالتفت فرآني, فقال «مككن هككذا ؟»
فقلت: أبككو ذر, جعلنككي اللككه فككداك. قككال «يككا أبككا ذر تعككال». قككال:
فمشيت معه ساعة, فقال «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامككة,
ًا فنفككخ فيككه عككن يمينككه وشككماله وبيككن يككديه إل من أعطاه الله خير
ًا» قككال فمشككيت معككه سككاعة, فقككال لككي ووراءه وعمككل فيككه خيككر
«إجلس ههنا», فأجلسني في قاع حوله حجارة, فقال لككي «إجلككس
ههنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق في الحرة حتى ل أراه, فلبككث
عني فأطال اللبث, ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول «وإن زنككى
ه, جعلنكي وإن سرق» قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الل
ًا يرجككع إليككك الله فداك من تكلم في جانب الحرة, ما سككمعت أحككد
ًا, قال «ذاك جبريل عرض لي مككن جككانب الحككرة, فقككال: بشككر شيئ
ًا دخل الجنة: قلت: يا جبريككل, أمتك أنه من مات ل يشرك بالله شيئ
وإن سرق وإن زنى, قال: نعككم. قلككت: وإن سككرق وإن زنككى, قككال:
نعم: قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قككال: نعككم, وإن شككرب الخمككر».

الحديث السادس) قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله(  
بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير, عككن جككابر, قككال: جككاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, ما
ًا وجبككت لككه الجنككة, الموجبتان, قال: «من مات ل يشرك بككالله شككيئ
ًا وجبت له النككار», وذكككر تمككام الحككديث ومن مات يشرك بالله شيئ
تفكككككككككككككرد بكككككككككككككه مكككككككككككككن هكككككككككككككذا الكككككككككككككوجه.

طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا الحسككن بككن(  
عمرو بن خلد الحراني, حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي, حككدثنا
ِذي, أخبرني عبد الله بن عبيدة عككن جككابر بككن ِب موسى بن عبيدة الّر
عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من نفس
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ًا إل حلت لها المغفرة, إن شاء الله عككذبها تموت ل تشرك بالله شيئ

وإن شاء غفر لها {إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلككك
لمن يشاء}, ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسككى
بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيككدة, عككن جككابر: أن النككبي صككلى
الله عليككه وسككلم قككال «ل تككزال المغفككرة علككى العبككد مككا لككم يقككع
الحجاب» قيل: يا نبي الله وما الحجككاب ؟ قككال «الشككراك بككالله ككك
ًا إل حلت لها المغفرة قال ك ما من نفس تلقى الله ل تشرك به شيئ
من الله تعالى, إن يشاء أن يعذبها وإن يشاء أن يغفر لها» ثككم قككرأ
نبي الله {إن الله ل يغفر أن يشرك بككه, ويغفككر مككا دون ذلككك لمككن
يشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء}.

الحديث السابع) قال المام أحمد: حدثنا أبو نعيم, حككدثنا زكريككا(  
عن عطية, عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله صلى الله
ًا دخل الجنة» تفرد به من عليه وسلم «من مات ل يشرك بالله شيئ
.هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذا الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوجه

الحديث الثامن) قال المام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, حدثنا(  
ابن لهيعة, حدثنا أبو قبيل عن عبد اللككه بككن ناشككر مككن بنككي سككريع,
ْهم قككاّص أهككل الشككام يقككول: سككمعت أبككا أيككوب قال: سمعت أبككاَر
النصاري يقول: إن رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم, خككرج ذات
ًا يوم إليهم, فقال لهم: إن ربكم عز وجككل خيرنككي بيككن سككبعين ألفكك
ًا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لمتي, فقال لككه يدخلون الجنة عفو
بعض أصحابه: يا رسول الله, أيخبأ ذلك ربككك ؟ فككدخل رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال «إن ربي زادنككي مككع
ًا والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيككوب: ومككا كل ألف سبعين ألف
تظككن خبيئككة رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم, فككأكله النككاس
بأفواههم, فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول اللككه
صلى الله عليه وسلم كما أظن, بككل كالمسككتيقن إن خبيئككة رسككول
الله صلى الله عليه وسككلم أن يقككول «مككن شككهد أن ل إلككه إل اللككه
ًا لسككانه قلبككه ًا عبده ورسككوله مصككدق وحده ل شريك له, وأن محمد
أدخلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككه الجنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة».

الحديث التاسع) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا المؤمل بن(  
الفضل الحراني, حدثنا عيسككى بككن يككونس (ح) وأخبرنككا هاشككم بككن
القاسم الحراني فيما كتب إلّي, قال: حدثنا عيسى بن يونس نفسه
عن واصل بن السائب الرقاشي, عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب
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النصاري, عن أبي أيوب, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليككه
وسلم, فقال: إن لي ابن أخ ل ينتهي عن الحرام. قال «وما دينه ؟»
قال: يصلي ويوحد الله تعالى. قال «استوهب منككه دينككه, فككإن أبككى
فابتعه منه» فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليككه, فككأتى النككبي صككلى
ًا فككي دينككه» قككال: الله عليه وسلم فككأخبره, فقككال «وجككدته شككحيح
فنزلت {إن اللككه ل يغفككر أن يشككرك بككه ويغفككر مككا دون ذلككك لمككن
يشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء}.

الحديث العاشر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك(  
حدثنا أبي, حدثنا مستور أبو همام الهنككائي, حككدثنا ثككابت عككن أنككس,
قال: جاء رجل إلى رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فقككال: يككا
رسول الله, ما تركت حاجة ول ذا حاجة إل قككد أتيككت, قككال «أليككس
ًا رسككول اللككه ؟» ثلثا مككرات ؟ تشهد أن ل إله إل الله, وأن محمككد
قككككال: نعككككم, قككككال «فككككإن ذلككككك يككككأتي علككككى ذلككككك كلككككه».

الحديث الحادي عشر) قال المام أحمد: حدثنا أبو عامر, حككدثنا(  
عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش اليمامي, قال: قال لككي أبككو
هريرة: يا يمامي ل تقولن لرجل: والله ل يغفر الله لك, أو ل يدخلك
ًا. قلت: يا أبككا هريككرة, إن هككذه كلمككة يقولهككا أحككدنا لخيككه الجنة أبد
وصاحبه إذا غضب قال: ل تقلها, فككإني سككمعت رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم يقول «كان في بني إسرائيل رجلن: كككان أحككدهما
ًا على نفسه, وكانا متككآَخيين, ًا في العبادة, وكان الَخر مسرف مجتهد
وكان المجتهد ل يزال يرى الَخر على ذنب فيقككول: يككا هككذا أقصككر,
ًا علككى ًا قككال: إلككى أن رآه يومكك فيقول: خلني وربي أبعثت علّي رقيب
ذنب استعظمه, فقال له: ويحك, أقصر ! قال: خلني وربككي, أبعثككت
ًا, ًا ؟ فقال والله ل يغفر الله لك أو ل يدخلك الله الجنة أبد علّي رقيب
قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما, واجتمعا عنككده, فقككال
ًا, للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمككتي, وقككال للَخككر: أكنككت عالمكك
ًا ؟ اذهبوا به إلى النككار: قككال: «فوالككذي أكنت على ما في يدي قادر
نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمككة أوبقككت دنيككاه وآخرتككه», ورواه
أبو داود من حديث عكرمة بن عمار, حدثني ضمضم بن جككوش بككه.

الحديث الثاني عشر) قال الطبراني: حدثنا أبو شيخ عن محمككد(  
بن الحسن بكن عجلن الصكبهاني, حكدثنا سكلمة بكن شكبيب, حكدثنا
إبراهيم بن الحكم بن أبان, عن أبيه, عن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس
عن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم قككال: قككال اللككه عككز وجككل:
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«من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ول أبالي, مككا
ًا». لككككككككككككككككم يشككككككككككككككككرك بككككككككككككككككي شككككككككككككككككيئ

الحديث الثالث عشر) قال الحافظ أبو بكر البزار والحككافظ أبككو(  
يعلى: حدثنا هدبة بن خالد, حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت, عن
أنس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من وعككده اللككه
ًا, فهككو ًا, فهو منجزه له, ومن توعده على عمل عقابكك على عمل ثواب

به. وقكال ابككن أبككي حكاتم: حككدثنا بحككر بككن نصككر فيه بالخيار» تفردا
الخولني, حدثنا خالككد يعنككي ابككن عبككد الرحمككن الخراسككاني, حككدثنا
الهيثم بن حماد عككن سككلم بكن أبكي مطيكع عكن بككر بككن عبككد اللكه
المزني, عن ابن عمككر, قككال: كنككا أصككحاب النككبي صككلى اللككه عليككه
وسككلم ل نشككك فككي قاتككل النفككس, وآكككل مككال اليككتيم, وقككاذف
المحصنات, وشاهد الزور, حتى نزلت هذه الَية {إن الله ل يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمككن يشككاء} فأمسككك أصككحاب النككبي
صلى الله عليه وسلم عككن الشككهادة, ورواه ابككن جريككر مككن حككديث
ًا: حككدثنا عبككد الملككك بككن الهيثم بن حماد به وقال ابن أبي حاتم أيض
أبي عبد الرحمن المقري, حدثنا عبد اللككه بككن عاصككم, حككدثنا صككالح
يعني المري, حدثنا أبو بشر عكن أيكوب, عكن نكافع, عكن ابكن عمكر,
قال: كنا ل نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب, حككتى نزلككت
علينا هذه الَية {إن الله ل يغفر أن يشرك بككه ويغفككر مككا دون ذلككك
لمن يشاء} قال: فلما سمعناها كففنا عن الشككهادة وأرجينككا المككور
إلى الله عز وجل. وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيككم, حككدثنا
شيبان بن أبي شيبة, حدثنا حرب بن ُسككريج عككن أيككوب, عككن نككافع,
عن ابن عمر: قال: كنا نمسككك عككن السككتغفار لهككل الكبككائر حككتى
سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول {إن الله ل يغفر أن يشككرك
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشككاء} وقككال: «أخككرت شككفاعتي لهككل
الكبائر من أمتي يوم القيامة», وقال أبو جعفر الرازي عككن الربيككع,
ا نزلكت {قكل يكا ّبر عن عبد الله بكن عمكر أنكه قكال: لم أخبرني ُمَج
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمككة اللككه} إلككى
آخر الَية, قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي اللككه ؟ فكككره ذلككك
رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فقككال: {إن اللككه ل يغفككر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمككن يشككاء, ومككن يشككرك بككالله فقككد
ًا} رواه ابككن جريككر, وقككد رواه ابككن مردويككه مككن ًا عظيمكك افترى إثمكك
طرق عن ابن عمر, وهذه الَية الككتي فككي سككورة تنزيككل مشككروطة
بالتوبة, فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه, تاب الله عليه, ولهككذا
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قال {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة
ًا} أي بشككرط التوبككة, ولككو لككم يكككن الله إن الله يغفر الذنوب جميع
كذلك لدخل الشرك فيه, ول يصح ذلك لنه تعالى قد حكم ههنا بأنه
ل يغفر الشرك, وحكم بأنه يغفر ما عككداه لمككن يشككاء, أي: وإن لككم
يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه, والله أعلم. وقككوله
ًا} كقكوله {إن الشكرك ًا عظيمك {ومن يشرك بالله فقكد افكترى إثمك
لظلم عظيم} وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلككت:
ًا وهككو يا رسول الله, أي الككذنب أعظككم ؟ قككال: «أن تجعككل للككه نككد
خلقك» وذكر تمام الحديث, وقال ابككن مردويككه: حككدثنا إسككحاق بككن
إبراهيم بن زيد, حدثنا أحمد بن عمككرو, حككدثنا إبراهيككم بككن المنككذر,
حدثنا معن, حدثنا سككعيد بككن بشككير عككن قتككادة, عككن الحسككن, عككن
عمران بككن حصككين: أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال
«أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله» ثككم قككرأ {ومككن يشككرك بككالله
ًا}, وعقوق الوالدين. ثم قككرأ {أن اشكككر لككي ًا عظيم فقد افترى إثم
ولكككككككككككككككو الكككككككككككككككديك إلكككككككككككككككي المصكككككككككككككككير}.

َ َول ُء  َيَشككآَ ّكككي َمككن  ُيَز ّلككُه  َبككِل ال ُهْم  ُفَس ْن َأ ّكوَن  ُيَز ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **
ًا ْثمكك ِإ ِه  ِب َفَى  َك َو ِذَب  َك ِه ال ّل َلى ال َع َتُروَن  ْف َي َكيَف  ُظْر  ِتيلً *  ان َف َلُموَن  ْظ ُي
ْبِت ْلِج ِبككا ُنككوَن  ْؤِم ُي َتككاِب  ِك ْل ًا ّمككَن ا َنِصككيب ْا  ُتو ُأو ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ ًا *   ِبين ّم
ً ِبيل ْا َس ُنو ِذيَن آَم ّل َى ِمَن ا َد ْه َأ ِء  ُؤل َه ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل ِل ُلوَن  ُقو َي َو ُغوِت  ّطا َوال
ًا  َنِصككير َلككُه  َد  َتِجكك َلككن  َف ّلككُه  َعككِن ال ْل َي َوَمككن  ّلككُه  ُهُم ال َن َع َل ِذيَن  ّل ِئَك ا َلـ ْو ُأ   *

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الَية وهي قككوله {ألككم تككر إلككى   
الذين يزكون أنفسهم} في اليهود والنصارى حين قالوا: نحككن أبنككاء
الله وأحباؤه وقال ابككن زيككد: نزلككت فككي قككولهم: {نحككن أبنككاء اللككه
ًا أو وأحبككاؤه}, وفككي قككولهم {لككن يككدخل الجنككة إل مككن كككان هككود
نصارى}, وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمككامهم فككي الككدعاء
والصلة يؤمونهم ويزعمون أنهم ل ذنب لهم, وكذا قال عكرمة وأبو
مالك, وروى ذلك ابن جرير, وقال العوفي عن ابن عباس في قككوله
{ألم تككَر إلككى الككذين يزكككون أنفسككهم} وذلككك أن اليهككود قككالوا: إن
أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا, فأنزل الله على
محمد {ألم تَر إلى الذين يزكون أنفسككهم} الَيككة, رواه ابككن جريككر,
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن مصكفى, حكدثنا ابكن
حمير عن ابن لهيعة, عن بشير بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابككن
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عباس, قال: كان اليهكود يقومكون صكبيانهم يصكلون بهكم, ويقربكون
قربانهم ويزعمون أنهم ل خطايا لهم ول ذنوب, وكككذبوا, قككال اللككه:
إني ل أطهر ذا ذنب بآَخر ل ذنب له, وأنزل الله {ألم تَر إلككى الككذين
يزكون أنفسهم} ثم قال: وروي عككن مجاهككد وأبككي مالككك والسككدي
وعكرمة والضحاك, نحو ذلك, وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنككوب
كما ليس لبنائنككا ذنككوب, فككأنزل اللككه {ألككم تككَر إلككى الككذين يزكككون
أنفسهم} فيهم, وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية, وقد جاء في
الحديث الصحيح عند مسككلم عككن المقككداد بككن السككود قككال: أمرنككا
رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم أن نحثككو فككي وجككوه المككداحين
التراب, وفي الحديث الَخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد
الحذاء عن عبد الرحمن بككن أبككي بكككرة, عككن أبيككه: أن رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم, سمع رجلً يثنككي علككى رجككل, فقككال «ويحككك
ًا صككاحبه ل قطعت عنق صاحبك», ثم قال: «إن كككان أحككدكم مادحكك
ًا». وقككال المككام محالة, فليقل أحسبه كذا, ول يزكي على الله أحككد
أحمد: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن
الخطاب: من قال: أنا مكؤمن فهكو ككافر ومكن قكال هكو عكالم فهكو
جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار, ورواه ابن مردويكه مكن
طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عككن عمككر
أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيككه فمككن قككال
إنه مؤمن فهو كافر, ومن قال: هو عالم فهو جاهل, ومن قككال: إنككه
في الجنة فهو في النار, وقال المام أحمد: حدثنا محمد بككن جعفككر,
حدثنا شعبة وحجاج, أنبأنا شعبة عككن سككعد بككن إبراهيككم, عككن معبككد
الجهني, قال: كان معاوية قلما يحكدثا عكن النكبي صكلى اللكه عليكه
وسلم قال: وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هككؤلء الكلمككات أن
يحدثا بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «من يرد اللككه بككه
ًا يفقهه في الدين, وإن هذا المال حلو خضر, فمن يأخكذه بحقكه خير
يبارك له فيه, وإياكم والتمككادح فككإنه الذبككح» وروى ابككن مككاجه منككه
«إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن أبككي شككيبة عككن غنككدر
عن شعبة به, ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصري القدري.
وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي, حدثنا أبي عككن
أبيه, عن جده, عن العمش, عن قيس بن مسككلم, عككن طككارق بككن
شهاب, قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجككل ليغككدو بككدينه ثككم
ًا, ًا ول ضككر يرجع وما معه منه شيء, يلقى الرجل ليس يملك له نفع
َيْحككَل مككن فيقول له: إنك والله كيككت وكيككت, فلعلككه أن يرجككع ولككم 
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حاجته بشيء, وقد أسخط الله, ثم قرأ {ألم تَر إلككى الككذين يزكككون
أنفسهم} الَية, وسيأتي الكلم على ذلككك مطككولً عنككد قككوله تعككالى
{فل تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} ولهذا قال تعالى: {بل الله
يزكي من يشاء} أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجككل لنككه أعلككم
بحقائق المور وغوامضها, ثم قال تعككالى: {ول يظلمككون فككتيلً} أي
ول يترك لحد من الجر ما يوازن مقككدار الفتيككل, قككال ابككن عبككاس
ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحككد مككن السككلف:
ًا: هو ما فتلت بين هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيض
أصابعك, وكل القولين متقارب. وقككوله {انظككر كيككف يفككترون علككى
الله الكككذب} أي فككي تزكيتهككم أنفسككهم ودعككواهم أنهككم أبنككاء اللككه
ًا أو نصككارى}, وأحباؤه, وقولهم {لن يدخل الجنككة إل مككن كككان هككود
ًا معدودات} واتكالهم علككى أعمككال وقولهم {لن تمسنا النار إل أيام
آبائهم الصالحة, وقد حكم الله أن أعمال الَباء ل تجككزي عكن البنكاء
ًا في قوله {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكككم مككا كسككبتم} شيئ
ًا ًا} أي وكفككى بصككنيعهم هككذا كككذب ًا مبينكك الَية, ثم قال {وكفى به إثم
ًا مككن الكتككاب ًا. وقوله {ألم تَر إلى الككذين أوتككوا نصككيب وافتراء ظاهر
يؤمنون بالجبت والطاغوت} أما الجبت, فقككال محمككد بككن إسككحاق,
عن حسان بن فائد, عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السككحر,
والطككاغوت الشككيطان. وهكككذا روي عككن ابككن عبككاس وأبككي العاليككة
ومجاهككد وعطككاء وعكرمككة وسككعيد بككن جككبير والشككعبي والحسككن
والضحاك والسدي, وعن ابن عباس وأبككي العاليككة ومجاهككد وعطككاء
وعكرمككة وسككعيد بككن جككبير والشككعبي والحسككن وعطيككة: الجبككت
ًا: الجبككت الشيطان, وزاد ابن عباس: بالحبشية وعن ابن عباس أيض
الشرك. وعنه: الجبت الصنام. وعن الشعبي: الجبت الكاهن, وعككن
ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب, وعن مجاهد: الجبككت كعككب بككن
الشرف, وقال العلمة أبو نصر إسماعيل بككن حمككاد الجككوهري فككي
كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو
ّطْرق مككن الجبككت». قككال: ذلك. وفي الحديث «الطيرة والعيافة وال
وليس هذا من محض العربية لجتماع الجيم والتاء في كلمة واحككدة
ِقّي. وهذا الحديث الذي ذكره وراه المككام أحمككد َل ْو  َذ من غير حرف 
في مسنده, فقال: حدثنا محمد بن جعفككر, حككدثنا عككوف عككن حيككان
أبي العلء, حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وهككو قبيصككة بككن مخككارق
أنه سمع النبي صلى اللككه عليككه وسككلم قككال «إن العيافككة والطككرق
والطيرة من الجبت» وقككال عككوف: العيافككة زجككر الطيككر, والطككرق
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الخط يخط في الرض, والجبت, قال الحسن: إنه الشيطان. وهكذا
رواه أبو داود في سننه, والنسائي وابن أبككي حككاتم فككي تفسككيريهما
من حديث عوف العرابي به. وقد تقدم الكلم على الطككاغوت فككي
سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. وقال ابن أبي حككاتم: حككدثنا
أبي, حدثنا إسحاق بن الضيف, حدثنا حجاج عن ابن جريككج, أخككبرني
أبو الزبير أنه سمع جككابر بككن عبككد اللككه أنككه سككئل عككن الطككواغيت,
فقال: هم كهان تنزل عليهككم الشككياطين. وقككال مجاهككد: الطككاغوت
الشيطان في صورة إنسان يتحككاكمون إليككه, وهككو صككاحب أمرهككم.
وقال المام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل.
وقوله {ويقولون للذين كفروا هؤلء أهدى من الككذين آمنكوا سككبيلً}
أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم, وقلككة دينهككم, وكفرهككم
بكتاب الله يأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم: حككدثنا محمككد بككن عبككد
الله بن يزيد المقري, حدثنا سفيان عن عمككرو, عككن عكرمككة, قككال:
جاء حيي بن أخطب وكعب بن الشرف إلى أهل مككة فقكالوا لهككم:
أنتم أهل الكتاب وأهل العلم, فأخبرونا عنا وعن محمد, فقككالوا: مككا
أنتم وما محمد, فقالوا: نحن نصل الرحام, وننحر الكوماء, ونسككقي
الماء على اللبن, ونفك الُعناة, ونسقي الحجيج, ومحمد صنبور قطع
أرحامنا, واتبعه سراق الحجيج بنو غفار, فنحن خير أم هو ؟ فقككالوا:
ًا} أنتم خير وأهدى سبيلً, فأنزل الله {ألم تَر إلى الذين أوتككوا نصككيب
الَية, وقد روي هككذا مككن غيككر وجككه عككن ابككن عبككاس وجماعككة مككن
السلف. وقال المام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود, عن
عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما قدم كعب بن الشرف مكة قالت
قريش: أل ترى هذا الصنبور المنبتر من قككومه يزعككم أنككه خيككر منككا
ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة, وأهل السقاية ؟ قال: أنتككم خيككر,
قال فنزلت {إن شانئك هو البتر} ونزل {ألم تَر إلككى الككذين أوتككوا
ًا} وقال ابن إسككحاق: حككدثني محمككد ًا من الكتاب ك إلى ك نصير نصيب
بن أبي محمد عن عكرمة, أو عن سعيد بن جككبير عككن ابككن عبككاس,
قال: كان الذين َحّزبوا الحراب من قريش وغطفككان وبنككي قريظككة
حيي بن أخطب وسلم بن أبي الحقيق أبو رافع والربيككع بككن الربيككع
بن أبي الحقيق وأبو عمار وحوح بن عككامر وهككوذة بككن قيككس, فأمككا
وحوح وأبو عمار وهوذة فمكن بنكي وائكل, وككان سككائرهم مككن بنككي
النضير, فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلء أحبار يهود وأهل العلم
بككالكتب الول فاسككألوهم أدينكككم خيككر أم ديككن محمككد ؟ فسككألوهم
فقالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه, فككأنزل
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ًا مككن الكتككاب} إلككى الله عزو وجل {ألم تَر إلككى الككذين أوتككوا نصككيب
ًا} وهذا لعن لهم وإخبككار بككأنهم ًا عظيم قوله عز وجل {وآتيناهم ملك
ل ناصر لهم في الدنيا ول في الَخرة لنهكم إنمكا ذهبكوا يستنصكرون
بالمشركين, وإنما قالوا لهم ذلك, ليسككتميلوهم إلككى نصككرتهم, وقككد
أجابوهم وجاءوا معهم يوم الحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليكه
وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق, فكفى الله شرهم {ورد اللككه
ًا وكفككى اللككه المككؤمنين القتككال الذين كفروا بغيظهم لم ينككالوا خيككر
ًا}. ًا عزيكككككككككككككككز وككككككككككككككككان اللكككككككككككككككه قويككككككككككككككك

َأْم ًا *   َنِقيككر ّنككاَس  ُتككوَن ال ْؤ ُي ًا لّ  ِإذ َفكك ْلككِك  ْلُم َنِصككيٌب ّمككَن ا ُهككْم  َل َأْم   **
ِهيككَم ْبَرا ِإ َنككآَ آَل  ْي َت ْد آ َق َف ِه  ِل َفْض ّلُه ِمن  ُهُم ال َتا َلَى َمآَ آ َع ّناَس  ُدوَن ال َيْحُس
ُهككْم ْن َوِم ِه  ِبكك ُهْم ّمْن آَمَن  ْن َفِم ًا *   ِظيم َع ًا  ْلك ُهْم ّم َنا ْي َت َوآ ْكَمَة  ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ا
ًا  ِعير ّنككككككككَم َسكككككككك َه ِبَج َفككككككككَى  َك َو ْنككككككككُه  َع ّد  ّمككككككككن َصكككككككك

يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك, وهذا استفهام إنكاري, أي   
ًا ل ليس لهم نصيب مككن الملككك ثككم وصككفهم بالبخككل, فقككال: {فككإذ
ًا}, أي لنهككم لككو كككان لهككم نصككيب فككي الملككك يؤتككون النككاس نقيككر
ًا صككلى اللككه ًا من النككاس ول سككيما محمككد والتصرف لما أعطوا أحد
ًا, ول ما يمل النقير وهو النقطة التي في النواة فككي عليه وسلم شيئ
قول ابن عباس والكثرين. وهذه الَية كقوله تعككالى: {قككل لككو أنتككم
ًا لمسكتم خشككية النفككاق} أي خككوف تملكون خزائن رحمة ربي إذ
أن يذهب ما بأيديكم مع أنه ل يتصككور نفككاده وإنمككا هككو مككن بخلكككم
ًا} أي بخيلً, ثكم وشحكم, ولهذا قكال تعكالى: {وككان النسكان قتكور
قال {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} يعني بذلك
حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه اللككه مككن النبككوة
العظيمة, ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له, لكونه مككن العككرب
وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبككد اللككه
الحضرمي, حدثنا يحيى الحماني, حدثنا قيس بن الربيع عن السدي,
عن عطاء, عن ابن عباس في قككوله {أم يحسككدون النككاس} الَيككة,
قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس, قال الله تعالى: {فقد آتينا
ًا} أي فقككد جعلنككا ًا عظيمكك آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملككك
في أسباط بني إسرائيل, الذين هم من ذرية إبراهيم النبككوة وأنزلنككا
عليهم الكتب وحكموا فيهككم بالسككنن, وهككي الحكمككة, وجعلنككا منهككم
الملوك ومع هذا {فمنهم من آمن به}, أي بهذا اليتاء وهذا النعككام,
{ومنهم من صد عنه} أي كفككر بككه وأعككرض عنككه وسككعى فككي صككد
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الناس عنه, وهو منهككم ومككن جنسككهم أي مككن بنككي إسككرائيل. فقككد
اختلفوا عليهم, فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل ؟ وقال
مجاهد: {فمنهم من آمن به}, أي بمحمد صككلى اللككه عليككه وسككلم,
ًا لككك, وأبعككد عمككا {ومنهم من صد عنه}, فالكفرة منهم أشد تكككذيب
ًا لهم {وكفككى جئتهم به من الهدى, والحق المبين, ولهذا قال متوعد
ًا} أي وكفى بالنار عقوبة لهككم علككى كفرهككم وعنككادهم بجهنم سعير
ومخككككككككككككككالفتهم كتككككككككككككككب اللككككككككككككككه ورسككككككككككككككله.

ُهْم ُد ُلكو َنِضكَجْت ُج ّلَمكا  ُك ًا  َنار ِهْم  ِلي ُنْص ْوَف  َنا َس ِت َيا ِبآَ ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل ِإّن ا  **
ًا * ِكيمكك ًا َح ِزيككز َع َككاَن  ّلككَه  ِإّن ال َذاَب  َعكك ْل ْا ا ُقو ُذو َي ِل َها  ْيَر َغ ًا  ُلود ُهْم ُج َنا ْل ّد َب
َهككا ِت َتْح ِري ِمككن  َتْجكك ّنككاٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُن ِلَحاِت َسكك ْا الّصا ُلو َعِم َو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوا
ِليلً  َظ ِظكلّ  ُهْم  ُل ْدِخ ُن َو ٌة  ّهَر َط َواٌج ّم َأْز َهآَ  ِفي ُهْم  ّل ًا  َبد َأ َهآَ  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن ال

يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآَياته وصد عن   
ً ًا دخككول رسله, فقال {إن الذين كفروا بآَياتنا} الَية, أي ندخلهم نككار
يحيككط بجميككع أجرامهككم وأجزائهككم, ثككم أخككبر عككن دوام عقككوبتهم
ًا غيرها ليككذوقوا ونكالهم, فقال {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود
العذاب} قال العمش عن ابككن عمككر: إذا احككترقت جلككودهم بككدلوا
ًا غيرها بيضاء أمثككال القراطيككس, رواه ابككن أبككي حككاتم, وقككال جلود
يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الَية, قال: يجعل للكافر مائككة
جلد, بين كل جلدين لون من العذاب, ورواه ابككن أبككي حككاتم. وقككال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بككن محمككد الطنافسككي, حككدثنا
ام, عكن الحسكن قكوله: {كلمكا حسين الجعفي عن زائدة, عكن هش
نضجت جلودهم} الَية, قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألككف مككرة.
قال حسين: وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن {كلمككا نضككجت
جلودهم} كلما أنضجتهم فأكلت لحككومهم قيككل لهككم عككودوا فعككادوا.
ًا: ذكر عن هشام بن عمار, حدثنا سعيد بن يحيككى ككك يعنككي وقال أيض
سعدان ك حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري, عن نككافع, عككن
ابن عمر, قال: قرأ رجل عند عمر هذه الَية {كلما نضجت جلككودهم
ًا غيرها} فقال عمر: أعدها علي, فأعادها, فقال معككاذ بدلناهم جلود
بن جبل: عندي تفسيرها تبدل فككي سككاعة مائككة مككرة. فقككال عمككر:
هكذا سمعُت رسككول اللكه صكلى اللكه عليككه وسكلم, وقككد رواه ابكن
مردويه عن محمككد بككن أحمككد بككن إبراهيككم, عككن عبككدان بككن محمككد
المروزي, عن هشام بن عمار به. ورواه من وجككه آخككر بلفككظ آخككر,
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فقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران, حدثنا إبراهيم بن محمككد
بن الحارثا, حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا نافع أبو هرمز, حدثنا نافع
عن ابن عمر, قال: تل رجككل عنككد عمككر هككذه الَيككة: {كلمككا نضككجت
جلودهم} الَية, قال: فقال عمر: أعدها علي, وثم كعككب, فقككال أنككا
عندي تفسير هذه الَية قرأتها قبل السلم قال: فقال هاتها يا كعب
فإن جئت بها كما سمعت من رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
صدقناك, وإل لم ننظر إليها, فقال: إني قرأتهككا قبككل السككلم: كلمككا
ًا غيرها في الساعة الواحككدة عشككرين نضجت جلودهم بدلناهم جلود
ومائة مرة. فقال عمر: هكذا سككمعت مككن رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم. وقال الربيع بككن أنكس: مكتكوب فككي الكتكاب الول: أن
ًا, وبطنه لو وضع فيككه ًا, وسنه تسعون ذراع جلد أحدهم أربعون ذراع
ًا غيرهككا. وقككد ورد جبل لوسعه, فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلككود
في الحديث ما هو أبلغ من هذا, قال المام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا
أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات, عن مجاهد, عن ابن عمككر,
ال «يعظكم أهكل النكار فكي النكار عن النبي صلى الله عليه وسلم ق
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عككاتقه مسككيرة سككبعمائة عككام,
ًا, وإن ضرسه مثل أحد» تفرد به أحمككد وإن غلظ جلده سبعون ذرع
من هذا الككوجه وقيككل المككراد بقككوله: {كلمككا نضككجت جلككودهم} أي
سرابيلهم, حكاه ابن جرير, وهو ضعيف لنه خلف الظككاهر. وقككوله:
{والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري مككن تحتهككا
ًا} هذا إخبككار عككن مككآَل السككعداء فككي جنككات النهار خالدين فيها أبد
عدن التي تجري فيها النهار في جميككع فجاجهككا, ومحالهككا وأرجائهككا
ًا ل يحولككون ول حيككث شككاءوا وأيككن أرادوا وهككم خالككدون فيهككا أبككد
يزولون ول يبغون عنها حولً. وقوله: {لهم فيهككا أزواج مطهككرة} أي
من الحيض والنفاس والذى والخلق الرذيلككة, والصككفات الناقصككة,
كما قال ابن عباس: مطهرة مككن القككذار والذى. وكككذا قككال عطككاء
والحسن والضككحاك والنخعككي وأبككو صككالح وعطيككة والسككدي. وقككال
مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولككد.
وقال قتادة: مطهرة من الذى والمآَثم, ول حيككض ول كلككف. وقككوله
ًا. قككال ًا أنيقكك ًا طيبكك ًا غزيككر ًا كككثير {وندخلهم ظلً ظليلً} أي ظلً عميق
ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا ابككن المثنككى,
حدثنا ابن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت أبا الضحاك يحككدثا
عن أبي هريرة, عن النكبي صكلى اللكه عليكه وسكلم, قكال «إن فكي
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الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عككام ل يقطعهككا: شككجرة
الخلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد».

ْيككَن َب ُتككْم  َكْم َذا َح ِإ َو َهككا  ِل ْه َأ َلككَى  ِإ َنككاِت  ْا الَما ّدو ُتككؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال  **
َككاَن ّلكَه  ِإّن ال ِه  ِبك ُكككْم  ُظ ِع َي ِعّمكا  ِن ّلكَه  ِإّن ال ْدِل  َعك ْل ِبا ْا  ُكُمكو َتْح َأن  ّنكاِس  ال
ًا َبِصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككير ًا   َسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككِميع

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء المانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن   
عن سمرة أن رسول الله صلى اللكه عليككه وسككلم قككال «أد المانككة
إلككى مككن ائتمنككك, ول تخككن مككن خانككك» رواه المككام أحمككد وأهككل
السنن, وهذا يعم جميع المانات الواجبة علككى النسكان مككن حقككوق
اللككه عككز وجككل علككى عبككاده مككن الصككلوات والزكككوات والصككيام
ه ول يطلكع عليكه والكفارات والنذور وغير ذلك مما هكو مكؤتمن علي
العباد, ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك ممككا
يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلع بينة علككى ذلككك, فككأمر
الله عز وجل بأدائها, فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم
القيامة, كما ثبت في الحديث الصككحيح أن رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم قككال «لتككؤدن الحقككوق إلككى أهلهككا حككتى يقتككص للشككاة
الجماء من القرناء». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل
الحمسي, حدثنا وكيع عن سفيان, عن عبد اللككه بككن السككائب, عككن
زاذان, عن عبد الله بن مسعود, قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إل
المانة, يؤتى بالرجل يوم القيامة, وإن كككان قتككل فككي سككبيل اللككه,
فيقال: أد أمانتك, فيقول فأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا ؟ فتمثككل لككه
المانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه, قال: فتنككزل
عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الَبدين. قككال زاذان: فككأتيت الككبراء
فحدثته, فقال: صدق أخي: {إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات إلككى
أهلها}. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى, عن رجككل عككن ابككن
عباس في الَية, قال: هكي مبهمكة للككبر والفككاحر, وقكال محمككد بككن
الحنفية: هي ُمْسَجلة للبر والفاجر وقال أبو العالية المانة ما أمككروا
به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم. حدثنا أبو سعيد, حدثنا حفص بككن
غياثا عن العمش عن أبي الضحى عن مسروق, قال: قال أبي بن
كعب: من المانة أن المرأة ائتمنت علككى فرجهككا. وقككال الربيككع بككن
أنس: هي من المانات فيما بينك وبين الناس. وقال علككي بككن أبككي
طلحة عككن ابككن عبككاس {إن اللككه يككأمركم أن تككؤدوا المانككات إلككى
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أهلها}, قال: قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد,
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الَية نزلت فككي شككأن عثمككان
بن طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بككن عبككد العككزى
بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلب القرشي العبدري حاجب
الكعبة المعظمة, وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحككة الككذي
صارت الحجابة في نسله إلى اليوم, أسلم عثمككان هككذا فككي الهدنككة
بين صلح الحديبيككة, وفتككح مكككة, هككو وخالككد بككن الوليككد وعمككرو بككن
العاص, وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة, فكككان معككه لككواء
ًا, وإنما نبهنا على هذا النسكب المشركين يوم أحد, وقتل يومئذ كافر
ًا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا, وسبب نزولها فيه لن كثير
لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليككه وسككلم مفتككاح الكعبككة يككوم
الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني
محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد اللككه بككن أبككي ثككور,
عن صفية بنت شيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل
ًا علكى ه سكبع بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء الكبيت, فطكاف ب
راحلته يستلم الركن بمحجن في يده, فلما قضى طوافه دعا عثمان
بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحككت لككه, فككدخلها فوجككد فيهككا
حمامة من عيدان, فكسرها بيده ثككم طرحهككا, ثككم وقككف علككى بككاب
الكعبككة وقككد اسككتكّن لككه النككاس فككي المسككجد, قككال ابككن إسككحاق:
فحدثني بعض أهل العلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قام علككى
باب الكعبة, فقال «ل إله إل الله وحده ل شريك لككه, صككدق وعككده,
ونصككر عبككده, وهككزم الحككزاب وحككده, أل كككل مككأثرة أو دم أو مككال
يدعى فهو تحككت قككدمي هككاتين, إل سككدانة الككبيت وسككقاية الحككاج»
وذكر بقية الحديث في خطبه النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم يومئككذ
ه عليكه وسكلم فكي لى الل ه ص إلى أن قكال: ثكم جلكس رسكول الل
المسجد, فقام إليه علي بن أبككي طككالب ومفتككاح الكعبككة فككي يككده,
فقال: يا رسول الله, اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك,
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أين عثمان بككن طلحككة ؟»
فدعي له, فقال له «هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم يككوم وفككاء وبككر»
قال ابن جرير: حدثني القاسم, حدثنا الحسين عن حجكاج, عكن ابكن
جريج في الَية, قال: نزلت في عثمان بن طلحة, قبض منه رسككول
الله صلى الله عليككه وسككلم مفتككاح الكعبككة فككدخل فككي الككبيت يككوم
الفتح, فخرج وهو يتلو هذه الَية {إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات
إلى أهلها} الَية, فدعا عثمان إليه فدفع إليككه المفتككاح, قككال: وقككال
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عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم مككن
الكعبة وهو يتلو هذه الَية {إن الله يأمركم أن تككؤدوا المانككات إلككى
أهلها} فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبككل ذلككك. حككدثنا القاسككم,
حدثنا الحسين, حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال: دفعككه إليككه
وقال: أعينوه. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبككي صككالح
عككن ابككن عبككاس فككي قككوله عككز وجككل {إن اللككه يككأمركم أن تككؤدوا
المانات إلى أهلها} قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة دعا عثمان بن طلحة, فلما أتاه قال «أرني المفتاح» فأتاه بككه,
فلما بسط يده إليه قام إليه العباس, فقككال: يككا رسككول اللككه, بككأبي
أنت وأمي, اجمعه لي مع السقاية, فكف عثمان يده, فقككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم «أرني المفتككاح يككا عثمككان» فبسككط يككده
يعطيه, فقال العباس مثل كلمته الولى, فكف عثمان يده. ثككم قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عثمككان إن كنككت تككؤمن بككالله
ه, قكال فقكام واليوم الَخر فهاتني المفتاح» فقكال: هكاك بأمانكة الل
ه وسكلم ففتكح بكاب الكعبكة, فوجكد فكي ه علي رسول الله صلى الل
الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلة والسلم معه قداح يستقسم بهككا,
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما للمشركين قاتلهم الله,
وما شأن إبراهيم وشأن القداح» ثم دعا بجفنة فيها ماء, فأخككذ مككاء
فغمسه فيه, ثم غمس به تلك التماثيل, وأخرج مقام إبراهيم وكككان
في الكعبة, فألزقه في حائط الكعبة, ثم قال: «يا أيهككا النككاس هككذه
القبلة», قال: ثم خرج رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم فطككاف
ًا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكككر لنككا بككرد في البيت شوط
المفتاح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن الله يككأمركم
أن تككؤدوا المانككات إلككى أهلهككا} حككتى فككرغ مككن الَيككة, وهككذا مككن
المشهورات أن هذه الَية نزلت في ذلك, وسككواء كككانت نزلككت فككي
ذلك أو ل, فحكمها عام, ولهذا قال ابن عباس ومحمد بككن الحنفيككة:
هي للبر والفاجر, أي هي أمر لكل أحد, وقككوله: {وإذا حكمتككم بيككن
النككاس أن تحكمككوا بالعككدل} أمككر منككه تعككالى بككالحكم بالعككدل بيككن
الناس, ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب:
إن هذه الَية إنما نزلت في المراء, يعني الحكام بين النككاس, وفككي
الحديث «إن الله مع الحاكم ما لككم يجككر فككإذا جككار وكلككه اللككه إلككى
نفسه», وفي الثر «عدل يوم كعبككادة أربعيككن سككنة», وقككوله: {إن
اللكه نعمكا يعظككم بكه} أي يكأمركم بكه مكن أداء المانكات والحككم
بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمككة
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ًا ًا} أي سككميع ًا بصككير الشاملة. وقوله تعككالى: {إن اللككه كككان سككميع
ًا بأفعالكم, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبككو زرعككة, لقوالكم, بصير
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيككد
بن أبي حبيب, عكن أبكي الخيكر, عكن عقبكة بكن عكامر, قكال: رأيكت
ًا ْقككري هككذه الَيككة {سككميع ُي رسول الله صلى الله عليه وسككلم وهككو 
ًا} يقول: بكل شيء بصير, وقككد قككال ابككن أبككي حككاتم: أخبرنككا بصير
يحيى بن عبدك القزويني, أنبأنا المقري يعني أبا عبككد الرحمككن عبككد
الله بن يزيد, حككدثنا حرملككة يعنككي ابككن عمككران التجيككبي المصككري,
حدثني أبو يونس, سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الَية {إن الله يأمركم
أن تؤدوا المانات إلى أهلها} إلى قوله: {إن الله نعمككا يعظكككم بككه
ًا} ويضع إبهامه على أذنه, والتي تليها على ًا بصير إن الله كان سميع
عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضككع إصككبعيه. قككال
أبو زكريا: وصفه لنا المقري, ووضع أبو زكريككا إبهككامه اليمنككى علككى
عينه اليمنى, والككتي تليهككا علككى الذن اليمنككى, وأرانككا فقككال: هكككذا
وهكككذا. رواه أبككو داود وابككن حبككان فككي صككحيحه, والحككاكم فككي
مستدركه, وابن مردويه في تفسيره من حككديث أبككي عبككد الرحمككن
المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هككذا مككولى أبككي هريككرة واسككمه
سككككككككككككككككككككككككليم بككككككككككككككككككككككككن جككككككككككككككككككككككككبير.

ِر ِلككي الْمكك ْو ُأ َو ْا الّرُسككوَل  ُعككو ِطي َأ َو ّلككَه  ْا ال ُعككو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ُتككْم ْن ُك ِإن  َوالّرُسككوِل  ِه  ّلكك َلككى ال ِإ ُه  ّدو َفككُر ٍء  ِفي َشككْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِم
ً ِويل ْأ َتككك َأْحَسكككُن  َو ْيكككٌر  ِلكككَك َخ َذ ِر  ِم الَِخككك ْو َيككك ْل َوا ِه  ّل ِبكككال ُنكككوَن  ْؤِم  ُت

قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل, حدثنا حجككاج بككن محمككد   
العور عن ابن جريج, عن يعلى بن مسلم, عن سعيد بن جبير, عككن
ابن عباس {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم} قال:
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول اللككه
صلى الله عليه وسلم في سككرية, وهكككذا أخرجككه بقيككة الجماعككة إل
ابن ماجة من حديث حجاج بككن محمككد العككور بككه. وقككال الترمككذي:
حديث حسككن غريككب, ول نعرفككه إل مككن حككديث ابككن جريككج. وقككال
المام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن العمش, عككن سككعد بككن عبيككدة,
عن أبي عبد الرحمن السلمي, عن علككي, قككال: بعككث رسككول اللككه
صلى الله عليه وسككلم سككرية واسككتعمل عليهككم رجلً مككن النصككار,
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فلما خرجوا وجككد عليهككم فككي شككيء, قككال: فقككال لهككم: أليككس قككد
أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى.
ًا, ثم دعا بنار فأضرمها فيه, ثككم قككال: عزمككت قال: اجمعوا لي حطب
عليكم لتدخلنها, قال: فهّم القوم أن يدخلوها قال: فقال لهم شككاب
منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النار, فل تعجلككوا حككتى تلقككوا
رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم, فككإن أمركككم أن تككدخلوها
فادخلوها, قال: فرجعوا إلككى رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
ًا, إنما الطاعككة فأخبروه, فقال لهم «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبد
في المعروف», أخرجاه فككي الصككحيحين مككن حككديث العمككش بككه.
ّدد, حدثنا يحيى عن عبيد اللككه, حككدثنا نككافع وقال أبو داود: حدثنا مس
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم, قككال
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره, ما لم يككؤمر
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فل سمع ول طاعة» وأخرجاه من حككديث
يحيى القطان. وعن عبادة بككن الصككامت قككال: «بايعنككا رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهنككا,
وعسرنا ويسرنا, وأثرة علينا. وأن ل ننازع المر أهله, قككال: «إل أن
ًا عندكم فيه من الله برهان», أخرجاه, وفي الحديث ًا بواح تروا كفر
الَخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اسمعوا
وأطيعككوا, وإن أمككر عليكككم عبككد حبشككي كككأن رأسككه زبيبككة», رواه
البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قككال: أوصككاني خليلككي أن
ّدع الطككراف, رواه مسككلم. ًا ُمَجكك ًا حبشككي أسمع وأطيع, وإن كان عبد
وعن أم الحصين أنها سمعت رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو اسككتعمل عليكككم عبككد يقككودكم
ًا بكتاب الله, اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم, وفي لفظ له «عبككد
ًا» وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسككي, ًا مجدوع حبشي
حدثنا ابن أبي فديك, حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام
بن عروة عن أبي صالح السمان, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيليكم بعدي ولة, فيليكم الككبّر
ببره والفاجر بفجوره, فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق
وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم».
وعن أبي هريرة رضي الله عنككه. أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسككهم النبيككاء كلمككا هلككك نككبي
ا خلفه نبي, وإنه ل نبي بعكدي وسكيكون خلفكاء فيككثرون» قكالوا: ي
رسول الله, فما تأمرنا ؟ قال «أوفوا ببيعة الول فالول, وأعطوهم

136



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم», أخرجاه. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من
ًا فكرهه فليصبر, فإنه ليس أحد يفارق الجماعككة رأى من أميره شيئ
ًا فيموت إل مات ميتة جاهلية», أخرجككاه. وعككن ابككن عمككر أنككه شبر
ًا مككن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول « مككن خلككع يككد
طاعة لقي الله يوم القيامة ل حجة له, ومن مات وليس فككي عنقككه
ًا عككن عبككد بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسككلم. وروى مسككلم أيضكك
الرحمن بن عبد رب الكعبة, قال: دخلت المسجد فإذا عبد اللككه بككن
عمرو بن العاص جالس في ظككل الكعبككة والنككاس حككوله مجتمعككون
عليه, فأتيتهم فجلست إليه, فقال: كنا مككع رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلً فمنا من يصككلح خبككاءه, ومنككا مككن
ينتضل, ومنا من هو في جشره, إذ نادى منككادي رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم: الصلة جامعة, فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله
ًا عليككه أن عليه وسلم فقال: «إنه لم يكن نبي من قبلي إل كان حقكك
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم, وينذرهم شر ما يعلمككه لهككم, وإن
أمتكم هذه جعل عافيتهككا فككي أولهككا, وسيصككيب آخرهككا بلء, وأمككور
ًا, وتجيككء الفتنككة فيقككول تنكرونها, وتجيء فتككن يرفككق بعضككها بعضكك
المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيككء الفتنككة فيقككول المككؤمن:
هذه هذه, فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة, فلتأته منيته
وهو يؤمن با لله واليكوم الَخكر, وليككأت إلككى النكاس الككذي يحكب أن
ًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبككه, فليطعككه يؤتى إليه, ومن بايع إمام
إن اسككتطاع, فككإن جككاء آخككر ينككازعه فاضككربوا عنككق الَخككر», قككال:
فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله, آنت سمعت هذا مككن رسككول اللككه
ه وسكلم ؟ فكأهوى إلكى أذنيكه وقلبكه بيكديه, وقكال: ه علي لى الل ص
سمعته أذناي, ووعاه قلبي, فقلت له: هذا ابن عمك معاويككة يأمرنككا
أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل, ونقتل أنفسنا, والله تعالى يقول: {يككا
أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكككون تجككارة
ًا} قككال: عن تراض منكم ول تقتلوا أنفكسم إن الله كان بكم رحيمكك
فسكت ساعة, ثم قال: أطعه في طاعة الله, واعصككه فككي معصككية
الله, والحاديث في هذا كثيرة. وقال ابككن جريككر: حككدثنا محمككد بككن
الحسين, حدثنا أحمد بككن الفضككل, حككدثنا أسككباط عككن السككدي فككي
قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم} قال: بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيهككا
ًا عمار بن ياسر, فساروا قبل القوم الذين يريدون, فلما بلغككوا قريبكك
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ّعرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم, فأصبحوا قد هربككوا غيككر منهم 
رجل فأمر أهله فجمعوا متاعهم, ثم أقبل يمشي فككي ظلمككة الليككل
حتى أتى عسكر خالد, فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يككا أبككا
ًا اليقظان, إني قد أسككلمت وشككهدت أن ل إلككه إل اللككه, وأن محمككد
عبده ورسوله, وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا, وإني بقيككت فهككل
ًا, وإل هربككت ؟ قككال عمككار: بككل هككو ينفككع فككأقم, إسلمي نافعي غد
ًا غيككر الرجككل, فأخككذه فأقام, فلما أصبحوا أغار خالد فلككم يجككد أحككد
ًا فقككال: خككل عككن الرجككل ًا الخبر, فككأتى خالككد وأخذ ماله, فبلغ عمار
فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني, فقككال خالككد: وفيككم أنككت تجيككر ؟
فاستبا وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسككلم فأجككاز أمككان عمككار
ونهاه أن يجير الثانية على أمير, فاستبا عند رسول اللككه صككلى اللككه
عليه وسككلم فقككال خالككد: أتككترك هككذا العبككد الجككدع يسككبني, فقككال
ًا فككإنه مككن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا خالد ل تسب عمار
ًا ًا يسبه الله, ومن يبغضه يبغضه الله, ومككن يلعككن عمككار يسب عمار
يلعنه الله» فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثككوبه فاعتككذر إليككه
فرضككي عنككه فككأنزل اللككه عككز وجككل قككوله {أطيعككوا اللككه وأطيعككوا
الرسول وأولي المر منكم} وهكذا رواه ابن أبي حككاتم مككن طريككق
عن السدي مرسلً, ورواه ابن مردويه من روايككة الحكككم بككن ظهيككر
عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله أعلم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وأولي المر منكم} يعني
أهل الفقه والدين, وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصككري وأبككو
العالية {وأولي المر منكم} يعني العلماء والظاهر والله أعلككم أنهككا
عامة في كل أولي المر من المراء والعلماء كما تقككدم. وقككد قككال
تعالى: {لول ينهككاهم الربككانيون والحبككار عككن قككولهم الثككم وأكلهككم
السحت} وقال تعالى {فاسككألوا أهككل الككذكر إن كنتككم ل تعلمككون}
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أطاعني فقككد أطككاع اللككه ومككن
عصاني فقد عصككى اللككه, ومككن أطككاع أميككري فقككد أطككاعني, ومككن
عصى أميري فقد عصاني», فهذه أوامككر بطاعككة العلمككاء والمككراء,
ولهذا قال تعالى {أطيعوا الله} أي اتبعوا كتابه {وأطيعوا الرسول}
أي خذوا بسنته {وأولي المر منكم} أي فيما أمروكم به من طاعكة
الله ل في معصية الله, فإنه ل طاعة لمخلوق في معصية اللككه كمككا
تقدم في الحككديث الصككحيح «إنمكا الطاعككة فكي المعككروف», وقككال
المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا همككام حككدثنا قتككادة عككن أبككي
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مراية عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليككه وسككلم قككال
«ل طاعة في معصية الله». وقوله {فإن تنازعتم في شيء فككردوه
إلى الله والرسول} قال مجاهككد وغيككر واحككد مككن السككلف أي إلككى
كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كككل شككيء
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فككي ذلككك
إلى الكتاب والسنة كما قال تعككالى {ومككا اختلفتككم فيككه مككن شككيء
فحكمه إلى الله} فما حكم به الكتاب والسككنة وشككهدا لككه بالصككحة
فهو الحق, وماذا بعد الحق إل الضلل, ولهذا قككال تعككالى {إن كنتككم
تؤمنون بككالله واليككوم الَخككر} أي ردوا الخصككومات والجهككالت إلككى
كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الَخر} فدل على أن من لم يتحاكم فككي محككل
ًا النزاع إلى الكتاب والسنة ول يرجع إليهمككا فككي ذلككك فليككس مؤمنكك
بالله ول باليوم الَخر, وقوله {ذلك خير} أي التحاكم إلى كتاب الله
وسنة رسككوله, والرجككوع إليهمككا فككي فصككل النككزاع خيككر {وأحسككن
تأويلً} أي وأحسن عاقبة ومآَل كما قاله السدي وغيككر واحككد. وقككال
مجاهككككككككككد: وأحسككككككككككن جككككككككككزاء وهككككككككككو قريككككككككككب.

ِزَل ُأنكك َوَمككآَ  ْيككَك  َل ِإ ِزَل  ْنكك ُأ ِبَمككآَ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن أ
َ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **

ْا ْكُفككُرو َي َأن  ْا  َو ُأِمككُر ْد  َق َو ُغوِت  ّطا َلى ال ِإ ْا  َو َكُم َتَحا َي َأن  ُدوَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِمن 
َلَى ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  َل ِقيَل  َذا  ِإ َو ًا *   ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي ُد الّش ِري ُي َو ِه  ِب
ًا * ُدود َعنككَك ُصكك ّدوَن  َيُص ِقيَن  ِف َنا ْلُم ْيَت ا َأ َلى الّرُسوِل َر ِإ َو ّلُه  َأنَزَل ال َمآَ 
ُفككوَن ِل َيْح ُءوَك  ُثككّم َجككآَ ِهْم  ِدي ْيكك َأ ّدَمْت  َقكك ِبَمككا  َبٌة  ُهْم ّمِصي ْت َب َأَصا َذآ  ِإ ْيَف  َك َف
ِفكي ُه َمكا  ّل َلكُم ال ْع َي ِذيَن  ّل ِئَك ا َلـ ُأو ًا *   ِفيق ْو َت َو ًا  ِإْحَسان ِإلّ  َنآَ  ْد َأَر ِإْن  ِه  ّل ِبال
ًا  ِليغكك َب ْولً  َقكك ِهْم  ُفِسكك ْن َأ ِفككَي  ُهككْم  ّل ُقككل  َو ُهْم  ْظ َوِع ُهْم  ْن َع ِرْض  ْع َأ َف ِهْم  ِب ُلو ُق

هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي اليمان بما أنزل الله  
على رسوله وعلى النبياء القدمين, وهو مع ذلككك يريككد أن يتحككاكم
في فصل الخصومات إلى غير كتاب اللككه وسككنة رسككوله, كمككا ذكككر
في سبب نزول هذه الَيكة أنهكا فكي رجكل مكن النصكار ورجكل مكن
اليهود تخصككاما, فجعككل اليهككودي يقككول: بينككي وبينككك محمككد, وذاك
يقككول: بينككي وبينككك كعككب بككن الشككرف, وقيككل: فككي جماعككة مككن
المنككافقين ممككن أظهككروا السككلم, أرادوا أن يتحككاكموا إلككى حكككام
الجاهلية, وقيل غير ذلك, والَية أعم من ذلك كله, فإنهككا ذامككة لمككن
عدل عن الكتاب والسنة. وتحاكموا إلككى مككا سككواهما مككن الباطككل,
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وهو المراد بالطاغوت ههنا, ولهذا قكال {يريككدون أن يتحكاكموا إلكى
ًا} أي يعرضون الطاغوت} إلى آخرها. وقوله {ويصدون عنك صدود
ًا كالمسككتكبرين عككن ذلككك, كمككا قككال تعككالى عككن عنككك إعراضكك
المشركين: {وإذا قيل لهم اتبعوا مككا أنككزل اللككه قككالوا بككل نتبككع مككا
وجدنا عليه آباءنا} وهؤلء بخلف المككؤمنين الككذين قككال اللككه فيهككم
{إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن
يقولككككككككككككككوا سككككككككككككككمعنا وأطعنككككككككككككككا} الَيككككككككككككككة.

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: {فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمككا  
قككدمت أيككديهم} أي فكيككف بهككم إذا سككاقتهم المقككادير إليككك فككي
مصككائب تطرقهككم بسككبب ذنككوبهم, واحتككاجوا إليككك فككي ذلككك {ثككم
ًا} أي يعتذرون إليك ًا وتوفيق جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إل إحسان
ويحلفككون مككا أردنككا بككذهابنا إلككى غيككرك, وتحاكمنككا إلككى أعككدائك إل
ًا منا صحة تلككك الحسان والتوفيق, أي المداراة والمصانعة ل اعتقاد
الحكومكة, كمكا أخبرنكا تعكالى عنهكم فكي قكوله {فكترى الكذين فكي
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ك إلى قوله ك فيصبحوا
على ما أسروا في أنفسهم نادمين}. وقد قال الطبراني: حدثنا أبككو
زيد أحمد بن يزيد الحوطي, حدثنا أبو اليمان, حدثنا صفوان بن عمر
ًا عن عكرمة, عن ابن عباس, قككال: كككان أبككو بككرزة السككلمي كاهنكك
يقضككي بيككن اليهككود فيمككا يتنككافرون فيككه, فتنككافر إليككه نككاس مككن
المسلمين, فأنزل الله عز وجل {ألم تر إلككى الككذين يزعمككون أنهككم
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكك ككك إلكى قكوله كك إن أردنكا إل
ًا}. ًا وتوفيقكككككككككككككككككككككككككككككككككك إحسككككككككككككككككككككككككككككككككككان

ثم قال تعالى: {أولئك الككذين يعلككم اللككه مككا فككي قلككوبهم} هككذا  
الضككرب مككن النككاس هككم المنككافقون, واللككه يعلككم مككا فككي قلككوبهم
وسيجزيهم على ذلك, فإنه ل تخفى عليه خافية, فاكتف به يا محمككد
فيهم, فإنه عككالم بظكواهرهم وبككواطنهم. ولهكذا قكال لكه {فككأعرض
عنهم} أي ل تعنفهم على ما في قلوبهم {وعظهم} أي وانههم عما
ً في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر, {وقل لهم في أنفسهم قككول
ًا} أي وانصككحهم فيمككا بينككك وبينهككم بكلم بليككغ رادع لهككم. بليغكك

ْا َو َلُمكك ّظ ِإذ  ُهككْم  ّن أ
َ ْو  َلكك َو ِه  ّلكك ْذِن ال ِإ ِبكك َع  َطا ُي ِل ِألّ  َنا ِمن ّرُسوٍل  ْل َأْرَس َوَمآَ   **

ّلككَه ْا ال ُدو َوَج َل ُهُم الّرُسوُل  َل َفَر  ْغ َت َواْس ّلَه  ْا ال َفُرو ْغ َت َفاْس ُءوَك  ُهْم َجآَ ُفَس ْن َأ
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ُهككْم َن ْي َب ِفيَمككا َشككَجَر  ّكُموَك  ُيَح ّتَى  ُنوَن َح ْؤِم ُي ّبَك لَ  َوَر َفلَ  ًا *   ًا ّرِحيم ّواب َت
ًا  ِليم َتْسكك ْا  ّلُمو ُيَسكك َو ْيَت  َقَضكك ًا ّمّمككا  ِهْم َحَرجكك ُفِسكك ْن َأ ِفككَي  ْا  ُدو َيِجكك ُثككّم لَ 

يقول تعالى: {وما أرسلنا مككن رسككول إل ليطككاع} أي فرضككت   
طاعته على من أرسله إليهم. وقوله {بإذن الله} قال مجاهد: أي ل
يطيع أحد إل بإذني, يعنككي ل يطيعهككم إل مككن وفقتككه لككذلك, كقككوله
{ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه} أي عن أمككره وقككدره
ومشككيئته وتسككليطه إيككاكم عليهككم. وقككوله {ولككو أنهككم إذ ظلمككوا
أنفسهم} الَية, يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطككأ
والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسككلم, فيسككتغفروا
الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم, فإنهم إذا فعلوا ذلككك تككاب اللككه
ًا} ًا رحيمكك عليهم ورحمهم وغفر لهم, ولهذا قككال {لوجككدوا اللككه توابكك
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشككامل
ًا عنككد قككبر النككبي الحكاية المشهورة عن العتبي, قككال: كنككت جالسكك
صلى الله عليه وسلم, فجاء أعرابي فقال: السلم عليك يككا رسككول
اللككه, سككمعت اللككه يقككول {ولككو أنهككم إذ ظلمككوا أنفسككهم جككاؤوك
ًا} ًا رحيمكك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسككول لوجككدوا اللككه توابكك
ًا بك إلى ربي. ثم أنشككأ يقككول: ًا لذنبي مستشفع وقد جئتك مستغفر

يككا خيككر مككن دفنككت بالقككاع أعظمهفطككاب مككن طيبهككن القككاع وا 
لكمنفسي الفداء لقبر أنت ساكنهفيه العفاف وفيككه الجككود والكككرم

ثم انصرف العرابي, فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه  
وسلم في النوم, فقال يا عتبي, الحق العرابي فبشره أن اللككه قككد

».غفككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر لككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
وقوله {فل وربك ل يؤمنون حككتى يحكمككوك فيمككا شككجر بينهككم}  

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حككتى يحكككم
الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع المور, فما حكككم بككه فهككو
ًا, ولهذا قال {ثككم ل يجككدوا ًا وظاهر الحق الذي يجب النقياد له باطن
ًا} أي إذا حكمككوك ًا ممككا قضككيت ويسككلموا تسككليم في أنفسهم حرج
ًا ممككا حكمككت يطيعونك في بواطنهم فل يجدون في أنفسككهم حرجكك
ًا ًا كليكك به, وينقادون له في الظاهر والباطن, فيسلمون لذلك تسككليم
مككن غيككر ممانعككة ول مدافعككة ول منازعككة, كمككا ورد فككي الحككديث
ًا لككم جئككت «والذي نفسي بيده, ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع
به». وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا محمد بن جعفر,
حدثنا معمر عن الزهري, عن عروة, قككال: خاصككم الزبيككر رجلً فككي
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ْسريج من الحرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اسق يككا زبيككر
ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال النصاري: يا رسول اللككه أن كككان
ابن عمتك, فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثككم قككال:
«اسق يا زبير, ثم احبس الماء حككتى يرجككع إلككى الجككدر, ثككم أرسككل
الماء إلى جارك». واستوعى النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم للزبيككر
حقه في صريح الحكم حين أحفظه النصككاري, وكككان أشككار عليهمككا
صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة, قال الزبير: فمككا أحسككب
ك {فل وربكك ل يؤمنكون حكتى يحكمكوك هذه الَية إل نزلت فكي ذل
فيما شجر بينهم} الَية. هكذا رواه البخاري ههنككا, أعنككي فككي كتككاب
التفسير من صحيحه مككن حككديث معمككر, وفككي كتككاب الشككرب مككن
ًا, وفي كتاب الصلح من حديث شككعيب حديث ابن جريج ومعمر أيض
بن أبي حمزة, ثلثتهم عكن الزهكري, عككن عكروة, فكذكره, وصككورته
صورة الرسال, وهو متصل في المعنى, وقد رواه المام أحمد مككن
هذا الوجه فصرح بالرسال, فقال: حدثنا أبو اليمككان, حككدثنا شككعيب
عن الزهري, أخبرني عككروة بككن الزبيككر أن الزبيككر كككان يحككدثا أنككه
ًا إلككى النككبي صككلى اللككه كان)يخاصم رجلً من النصار قد شككهد بككدر
عليه وسلم في شراج الحرة, كانا يسقيان بها كلهمككا, فقككال النككبي
صلى الله عليه وسلم للزبير «اسق ثم أرسل إلى جككارك» فغضككب
النصاري وقال: يا رسكول اللكه أن ككان ابكن عمتكك ؟ فتلكون وجكه
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس
الماء حتى يرجع إلى الجدر» فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم
للزبير: حقه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على
الزبير برأي أراد فيككه سككعة لككه وللنصككاري, فلمككا أحفككظ النصككاري
رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم للزبير حقه في صريح الحكم, قال عروة: فقال الزبير: واللككه
ما أحسب هذه الَية نزلت إل في ذلككك {فل وربككك ل يؤمنككون حككتى
ًا ممككا يحكموك فيما شككجر بينهككم, ثككم ل يجككدوا فككي أنفسككهم حرجكك
ًا}, هكذا رواه المام أحمد, وهو منقطع بيككن قضيت ويسلموا تسليم
ه ه أن عروة وبين أبيه الزبير, فكإنه لكم يسكمع منكه, والكذي يقطكع ب
سمعه من أخيه عبد الله, فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حككاتم,
رواه كذلك في تفسيره, فقال: حدثنا يونس بن عبد العلككى, حككدثنا
ابن وهب, أخبرني الليككث ويككونس عككن ابككن شككهاب, أن عككروة بككن
الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بككن العككوام, أنككه
ه عليكه لى الل ًا مكع النكبي ص خاصم رجلً من النصار قكد شكهد بكدر
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وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, في شراج الحرة كانككا
يسقيان به كلهما النخل, فقال النصكاري: سككرح المككاء يمككر, فكأبى
عليه الزبير, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسق يا زبير
ثم أرسل إلى جارك» فغضب النصاري وقككال: يككا رسككول اللككه, أن
كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثككم
قككال: «اسككِق يككا زبيككر ثككم احبككس المككاء حككتى يرجككع إلككى الجككدر»
واستوعى رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم للزبيككر حقككه, وكككان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبيككر بككرأي
أراد فيه السعة له وللنصار, فلما أحفظ النصاري رسول الله صلى
الله عليه وسلم, اسككتوعى للزبيككر حقككه فككي صككريح الحكككم, فقككال
الزبير: ما أحسب هذه الَية إل في ذلك {فل وربك ل يؤمنككون حككتى
ًا ممككا يحكموك فيمككا شككجر بينهككم ثككم ل يجككدوا فككي أنفسككهم حرجكك
ًا} وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب قضيت ويسلموا تسليم
به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به. وجعله أصحاب
الطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وكذا ساقه المام أحمد في
مسند عبد الله بن الزبيككر. واللككه أعلككم. والعجككب كككل العجككب مككن
الحاكم أبي عبد الله النيسابوري فإنه روى هذا الحديث مككن طريككق
ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة, عن عبككد اللككه بككن الزبيككر,
عن الزبير, فذكره, ثم قال: صحيح السككناد, ولككم يخرجككاه. فككإني ل
ًا قام بهذا السناد عن الزهري بككذكر عبككد اللككه بككن الزبيككر أعلم أحد
غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف, وقال الحافظ أبككو بكككر بككن مردويككه:
حدثنا محمد بن علي أبو دحيم, حدثنا أحمد بن حازم, حكدثنا الفضكل
بن دكين, حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار, عن سلمة رجككل مككن
آل أبي سلمة, قال: خاصم الزبير رجلً إلى النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم فقضى للزبير, فقال الرجل: إنما قضككى لككه لنككه ابككن عمتككه,
فنزلت: {فل وربك ل يؤمنون} الَيككة, وقككال ابككن أبككي حككاتم: حككدثنا
أبي, حدثنا عمرو بن عثمان, حدثنا أبو حيوة, حككدثنا سككعيد بككن عبككد
العزيز, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب في قوله {فل وربككك ل
يؤمنون} قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بككن أبككي بلتعككة,
اختصما في ماء, فقضى النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم أن يسككقي
العلى ثم السفل, هذا مرسل ولكن فيه فائككدة تسككمية النصككاري.

ًا) ك قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن(   ذكر سبب آخر غريب جد
عبد العلى قراءة, أخبرنا ابن وهب, وأخككبرني عبككد اللككه بككن لهيعككة
عن أبي السود, قال: اختصككم رجلن إلككى رسككول اللككه صككلى اللككه
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عليه وسلم فقضى بينهما, فقال المقضي عليه: ردنا إلككى عمككر بككن
الخطاب, فقال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم «نعككم», انطلقككا
إليه, فلما أتيا إليه, فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضككى لككي رسككول
الله صلى الله عليككه وسككلم علككى هككذا. فقككال: ردنككا إلككى عمككر بككن
الخطككاب, فردنككا إليككك: فقككال: أكككذاك ؟ قككال: نعككم. فقككال عمككر:
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليها مشتملً علككى
سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله, وأدبر الَخر فأتى إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسكول اللكه, قتكل عمكر
والله صاحبي, ولول أني أعجزته لقتلنككي, فقككال رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم: «ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مككؤمن»
فأنزل الله {فل وربكك ل يؤمنكون حكتى يحكمكوك} الَيكة, فهكدر دم
ذلك الرجل وبرىء عمر من قتلككه, فكككره اللككه أن يسككن ذلككك بعككد,
فأنزل {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم} الَية, وكذا رواه ابن
مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبكي السككود بكه, وهكو أثككر غريككب
مرسكككككككل, وابكككككككن لهيعكككككككة ضكككككككعيف واللكككككككه أعلكككككككم.

طريق أخرى) ك قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن(  
بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شككعيب بككن شككعيب, حككدثنا
أبو المغيرة, حدثنا عتبة بن ضمرة, حدثني أبككي أن رجليككن اختصككما
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل, فقال
المقضي عليه: ل أرضى, فقال صاحبه: فما تريد ؟ قككال: أن نككذهب
إلى أبي بكر الصديق, فذهبا إليه, فقال الذي قضي له: قد اختصكمنا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقضى لي, فقككال أبككو بكككر: أنتمككا
على ما قضى به رسول الله صلى الله عليككه وسككلم, فككأبى صككاحبه
أن يرضى, فقال: نأتي عمر بن الخطككاب, فقككال المقضككي لككه: قككد
اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقضككى لككي عليككه, فككأبي
أن يرضى, فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك, فدخل عمر منزلككه
وخرج والسيف في يككده قكد سكله, فضككرب بكه رأس الكذي أبككى أن
يرضكككككى فقتلكككككه, فكككككأنزل {فل وربكككككك ل يؤمنكككككون} الَيكككككة.

ُكْم ّمككا ِر َيككا ِد ْا ِمككن  ِو اْخُرُجو َأ ُكْم  ُفَس ْن َأ ْا  َو ُل ُت ْق َأِن ا ِهْم  ْي َل َع َنا  ْب َت َك ّنا  َأ ْو  َل َو  **
ُهككْم ّل ًا  ْيككر َكاَن َخ َل ِه  ِب ُظوَن  َع ُيو ْا َما  ُلو َع َف ُهْم  ّن أ

َ ْو  َل َو ُهْم  ْن ِليٌل ّم َق ِإلّ  ُه  ُلو َع َف
ُهْم َنا ْي َد َهكك َل َو ًا *   ِظيمكك َع ًا  َأْجككر ّنكككآَ  ُد ّل ُهْم ّمككن  َنككا ْي َت َ ًا ل ِإذ َو ًا *   ِبيتكك ْث َت ّد  َأَشكك َو
َعَم ْن َأ ِذيَن  ّل َع ا ِئَك َم َلـ ْو ُأ َف َوالّرُسوَل  ّلَه  ِطِع ال ُي َوَمن  ًا *   ِقيم َت ًا ّمْس ِصَراط
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َوَحُسككَن ِلِحيَن  َوالّصككا ِء  َدآ َه َوالّشكك ِقيَن  ّدي َوالّصكك ّييككَن  ِب ّن ِهم ّمككَن ال ْي َل َع ّلُه  ال
ًا  ِليمكك َع ِه  ّل ِبككال َفككَى  َك َو ِه  ّلكك َفْضككُل ِمككَن ال ْل ِلككَك ا َذ ًا *   ِفيقكك ِئَك َر َلـكك ُأو

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من   
المناهي لما فعلوه, لن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة المر,
وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان, فكيف كان يكككون,
ولهذا قال تعالى: {ولو أنا كتبنككا عليهككم أن اقتلككوا أنفسكككم} الَيككة,

جرير: حدثني المثنى, حدثني إسحاق, حدثنا أبككو زهيككر عككن قال ابن
إسماعيل, عن أبي إسحاق السبيعي, قال: لما نزلت {ولو أنككا كتبنككا
عليهم أن اقتلوا أنفسكم} الَية, قال رجل: لو أمرنا لفعلنا, والحمككد
لله الذي عافانا, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فقككال: «إن
من أمتي لرجالً اليمان أثبت في قلككوبهم مككن الجبككال الرواسككي»,
ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منير, حدثنا روح, حدثنا هشككام
عن الحسن بإسناده عن العمش, قال: لمككا نزلككت {ولككو أنككا كتبنككا
عليهم أن اقتلوا أنفسكم} الَية, قال أناس من أصحاب النبي صككلى
الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنككا, فبلككغ النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم, فقال: «لليمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي».
وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجككل مككن اليهككود,
فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا, فقككال

 فككأنزل اللككه¹ثابت: والله لو كتب علينا {أن اقتلوا أنفسكم} لفعلنا
هذه الَية. ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي, حكدثنا محمككود بكن غيلن,
حدثنا بشر بن السري, حدثنا مصعب بن ثكابت عككن عمككه عككامر بكن
عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت {ولككو أنككا كتبنككا عليهككم أن اقتلككوا
أنفسكككم أو اخرجككوا مككن ديككاركم مككا فعلككوه إل قليككل منهككم} قككال
رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «لككو نزلككت لكككان ابككن أم عبككد
منهم» وحدثنا أبي, حدثنا أبو اليمان, حدثنا إسماعيل بن عياش عككن
صفوان بن عمرو, عن شككريح بككن عبيككد, قككال: لمككا تل رسككول اللككه
صلى الله عليه وسككلم هككذه الَيككة {ولككو أنككا كتبنككا عليهككم أن اقتلككوا
أنفسكم} الَية, أشار رسول الله صلى الله عليه وسككلم هككذه بيككده
إلى عبد الله بن رواحة, فقال: «لو أن الله كتب ذلك لكان هذا مككن
أولئك القليل» يعني ابن رواحة, ولهذا قال تعالى: {ولو أنهم فعلككوا
ما يوعظون به} أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا مككا ينهككون
ًا لهم} أي من مخالفة المر وارتكاب النهي {وأشككد عنه {لكان خير
ًا لَتيناهم مككن لككدنا} أي ًا {وإذ ًا}, قال السدي: أي وأشد تصديق تثبيت
ًا} ًا مستقيم ًا} يعني الجنة {ولهديناهم صراط ًا عظيم من عندنا {أجر
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أي في الدنيا والَخرة, ثم قال تعككالى: {ومككن يطككع اللككه والرسككول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصككديقين والشككهداء
ًا}. أي من عمككل بمككا أمككره اللككه بككه والصالحين وحسن أولئك رفيق
وترك مكا نهكاه اللكه عنكه ورسكوله فكإن اللكه عكز وجكل يسككنه دار
م ًا للنبيكاء ثكم لمكن بعكدهم فكي الرتبكة وه ه مرافقك كرامتكه ويجعل
الصككديقون, ثككم الشككهداء والصككالحون الككذين صككلحت سككرائرهم
ًا} وقككال وعلنيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال: {وحسن أولئك رفيق
البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بككن حوشككب, حككدثنا إبراهيككم بككن
سعد عن أبيه, عن عروة, عن عائشة, قككالت: سككمعت رسككول اللككه
ِإل خير بيككن الككدنيا صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من نبي يمرض 
والَخرة» وكان فككي شكككواه الككتي قبككض فيهككا أخككذته بحككة شككديدة
فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النككبيين والصككديقين
ّيككر, وكككذا رواه مسككلم مككن والشككهداء والصككالحين» فعلمككت أنككه ُخ
ِإبراهيم به. وهذا معنككى قكوله صكلى اللكه حديث شعبة عن سعد بن 
ًا ثككم عليه وسلم فككي الحككديث الَخككر «اللهككم الرفيككق العلككى» ثلثكك
قضكككككككككى, عليكككككككككه أفضكككككككككل الصكككككككككلة والتسكككككككككليم.

)ذكككككككككر سككككككككبب نككككككككزول هككككككككذه الَيككككككككة الكريمككككككككة(
قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القمي عككن جعفككر  

بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, قككال: جككاء رجككل مككن النصككار
ِإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون, فقال لككه النككبي
ًا ؟» فقككال: يككا صلى الله عليه وسلم: «يا فلن ما لككي أراك محزونكك

فقال: ما هككو ؟ قككال: نحككن نغككدو عليككك, نبي الله شيء فكرت فيه
ًا ترفككع مككع النككبيين فل نصككل ِإلى وجهك ونجالسك وغد ونروح ننظر 
ًا, فأتاه جبريككل بهككذه ِإليك, فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئ
الَية {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الككذين أنعككم اللككه عليهككم
من النبيين} الَية, فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشككره. وقككد
روي هذا الثر مرسلً عن مسروق, وعككن عكرمككة, وعككامر الشككعبي
ًا, قال ابن جريككر: وقتادة, وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سند
حدثنا المثنى, حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: {ومككن
ِإن أصحاب النبي صلى اللكه عليكه يطع الله والرسول} الَية, وقال: 
وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على
ِإذا من آمن به في درجات الجنة ممككن اتبعككه وصككدقه, وكيككف لهككم 
ًا. فأنزل الله في ذلك, يعنككي اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعض
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ِإلككى مككن ِإن العلين ينحككدرون  هذه الَية, فقال: يعني رسول الله «
هو أسفل منهم, فيجتمعون في رياض فيذكرون ما أنعم الله عليهككم
ويثنون عليه, وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشككتهون
وما يدعون به, فهم في روضة يحبرون ويتنعمككون فيككه», وقككد روي
ًا من وجه آخر, فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبككد الرحيككم مرفوع
ِإسماعيل بن أحمد بن أسيد, حككدثنا عبككد بن محمد بن مسلم, حدثنا 
ِإبراهيككم, الله بن عمران, حدثنا فضيل بن عياض عككن منصككور, عككن 
عن السود, عن عائشة, قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليككه
ِإلّي من نفسي, وأحككب إلككّي ِإنك لحب  وسلم فقال: يا رسول الله, 
ِإني لكون في البيت فأذكرك فما ِإلي من ولدي, و من أهلي, وأحب 
ِإذا ذكرت موتي وموتك, عرفككت أنككك ِإليك, و أصبر حتى آتيك فأنظر 
ِإن دخلككت الجنككة خشككيت أن ل ِإذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين, و
أراك, فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسككلم حككتى نزلككت عليككه
{ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الككذين أنعككم اللككه عليهككم مككن
ًا}. النكبيين والصكديقين والشكهداء والصكالحين وحسكن أولئكك رفيقك
وهكذا رواه الحافظ أبو عبككد اللككه المقدسككي فككي كتككابه فككي صككفة
الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بكن عمكرو بكن مسكلم الخلل,
ًا, عن عبد الله بن عمران العابدي به, ثم قككال: ل أرى بإسككناده بأسكك
ًا: حدثنا سليمان بن أحمككد, حككدثنا والله أعلم. وقال ابن مردويه أيض
العباس بن الفضل السفاطي, حدثنا أبو بكر بككن ثككابت ابككن عبككاس
المصري, حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب, عككن عككامر
الشعبي, عن ابن عباس: أن رجلً أتى النبي صلى الله عليككه وسككلم
فقال: يا رسول الله إني لحبك حتى إني لذكرك في المنزل فيشق
ذلك علي, وأحب أن أكون معك في الدرجة, فلككم يككرد عليككه النككبي
ًا, فأنزل اللككه عككز وجككل هككذه الَيككة. وقككد صلى الله عليه وسلم شيئ
رواه ابن جرير عن ابن حميد عككن جريككر عككن عطككاء, عككن الشككعبي
مرسلً, وثبككت فككي صككحيح مسككلم مككن حككديث هقككل بككن زيككاد عككن
الوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبككد الرحمككن,
عن ربيعة بن كعب السلمي أنه قال: كنت أبيككت عنككد النككبي صككلى
الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته, فقال لي «سل», فقلت: يا
رسول الله أسألك مرافقتككك فككي الجنككة, فقككال: «أو غيككر ذلككك ؟»
قلككت: هككو ذاك. قككال: «فككأعني علككى نفسككك بكككثرة السككجود».

ِإسحاق, أخبرنا ابن لهيعة عككن   ِلمام أحمد: حدثنا يحيى بن  وقال ا
عبيد الله بن أبي جعفر, عن عيسى بن طلحة, عن عمككرو بككن مككرة
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الجهني, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسككلم فقككال: يككا
رسول الله, شهدت أن ل إله إل اللككه, وأنككك رسككول اللككه, وصككليت
الخمس, وأديت زكاة مالي. وصككمت شككهر رمضككان, فقككال رسككول
ان مكع النكبيين الله صلى الله عليه وسلم: «من مكات علكى ذلكك ك
والصديقين والشهداء يوم القيامة وهكذا ك ونصب أصككبعيه ككك مككا لككم
ًا: حدثنا أبككو سككعيد يعق والديه» تفرد به أحمد. قال المام أحمد أيض
مولى أبي هاشم, حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد, عن سككهل بككن
معاذ بن أنس, عن أبيه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قككال:
«من قرأ ألف آيككة فككي سككبيل اللككه كتككب يككوم القيامككة مككع النككبيين
ِإن شاء اللككه» ًا  والصديقين والشهداء الصالحين, وحسن أولئك رفيق
وروى الترمذي من طريككق سككفيان الثككوري, عككن أبككي حمككزة, عككن
الحسن البصري, عن أبي سعيد, قال: قال رسككول اللككه صككلى اللككه
عليككه وسككلم: «التككاجر الصككدوق الميككن مككع النككبيين والصككديقين
والشهداء» ثم قال: هذا حديث حسن ل نعرفككه إل مككن هككذا الككوجه,
وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شككيخ بصككري, وأعظككم مككن هككذا
كله بشككارة مككا ثبككت فككي الصكحيح والمسكانيد وغيرهمككا مكن طكرق
متواترة عن جماعة من الصحابة, أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, فقككال: «المككرء
مككع مككن أحككب», قككال أنككس: فمككا فككرح المسككلمون فرحهككم بهككذا
الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لحب رسول الله صككلى
الله عليه وسلم, وأحب أبا بكر وعمر رضي اللككه عنهمككا, وأرجككو أن
ِلمام مالك بن أنس, الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم, قال ا
عن صفوان بن سليم, عن عطاء بن يسار عن أبي سككعيد الخككدري,
قككال: قككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم: «إن أهككل الجنككة
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم, كما تراءون الكوكب الدري الغابر
في الفق المشرق أوالمغرب, لتفاضل ما بينهم» قككالوا: يككا رسككول
الله, تلك منازل النبياء ل يبلغها غيرهم, قال «بلككى, والككذي نفسككي
بيده رجال آمنوا با لله وصدقوا المرسلين», أخرجاه في الصحيحين
ِلمام أحمد, حككدثنا فككزارة, من حديث مالك واللفظ لمسلم, ورواه ا
أخبرني فليح عن هلل يعني ابن علي, عن عطاء, عككن أبككي هريككرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أهل الجنة ليتراءون
في الجنة كما تراءون ك أو ترون ك الكوكب الدري الغابر فككي الفككق
الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النككبيون ؟
قككال: «بلككى, والككذي نفسككي بيككده, رجككال آمنككوا بككا للككه وصككدقوا
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المرسلين» قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا الحديث على شرط
البخككككككككككككككككككككككاري, واللككككككككككككككككككككككه أعلككككككككككككككككككككككم.

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثناعلي  
بن عبد العزيز, حدثنا محمد بن عمككار الموصككلي, حككدثنا عفيككف بككن
سالم عن أيوب, عن عتبة, عن عطاء عن ابن عمر, قال: أتى رجككل
من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقككال لككه
رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم: «سككل واسككتفهم» فقككال: يككا
رسول الله فضلتم علينا بالصور واللوان والنبوة, ثم قككال: أفرأيككت
إن آمنت بماآمنت به وعملت بما عملت بككه, إنككي لكككائن معككك فككي
الجنة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم, والذي نفسككي
بيده, إنه ليضيء بياض السود في الجنة من مسيرة ألف عام» ثككم
قال رسول الله صلى الله عليه وسكلم: «مككن قككال: ل إلكه إل اللكه,
كان له بها عهد عند الله, ومن قال: سبحان الله وبحمككده, كتككب لككه
بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف
نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم «إن الرجل ليأتي يككوم القيامككة بالعمككل لككو وضككع علككى جبككل
لثقله فتقوم النعمة من نعم الله, فتكاد أن تستنفد ذلككك كلككه إل أن
ِلنسككان يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه الَيككات {هككل أتككى علككى ا
ًا ًا وملككك ًا ككك إلككى قككوله ككك نعيمكك ًا مككذكور حين من الدهر لم يكن شككيئ
ًا} فقال الحبشي: وإن عينّي لتريان ما ترى عيناك في الجنككة ؟ كبير
فقال رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم: «نعككم» فاسككتبكى حككتى
فاضت نفسه, قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يدليه في حفرته بيككديه, فيككه غرابككة ونكككارة وسككنده ضككعيف,
ولهذا قال تعالى: { ذلك الفضل من الله} أي من عند الله برحمتككه
ًا} أي هو عليم وهو الذي أهلهم لذلك ل بأعمالهم {وكفى بالله عليم
بمكككككككككككككن يسكككككككككككككتحق الهدايكككككككككككككة والتوفيكككككككككككككق.

ًا * ْا َجِميعكك ْنِفككُرو ِو ا َأ َباٍت  ُث ْا  ِفُرو َفان ُكْم  ْذَر ْا ِح ُذو ْا ُخ ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

َلككّي َع ّلُه  َعَم ال ْن َأ ْد  َق َقاَل  َبٌة  ُكْم ّمِصي ْت َب َأَصا ِإْن  َف َئّن  ّط َب ُي ّل َلَمن  ُكْم  ْن ِإّن ِم َو
ُكْم َب َأَصا ِئْن  َل َو ًا *   ِهيد ُهْم َش َع ُكْن ّم َأ َلْم  ْذ  َأن ِإ َككك َلّن  ُقو َي َل َفْضٌل ِمَن الله 

ًا * ِظيمكك َع ًا  ْوز َفكك ُفوَز  َأ َفكك ُهككْم  َع ُكنُت َم ِني  َت َلي َي ٌة  ّد َو َنُه َم ْي َب َو ُكْم  َن ْي َب ُكْن  َت ّلْم 
َوَمككن ِة  ِبككالَِخَر َيا  ْن ّد َة الكك َيككا ْلَح َيْشككُروَن ا ِذيَن  ّلكك ِه ا ّل ِبيِل ال ِفي َس ِتْل  ُيَقا ْل َف
ًا  ِظيمكك َع ًا  َأْجككر ِه  ِتي ْؤ ُنكك ْوَف  َفَسكك ِلككْب  ْغ َي َأو  َتككْل  ْق ُي َف ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ِتْل  َقا ُي
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يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عككدوهم, وهككذا   

يستلزم التأهب لهم بإعداد السككلحة والعككدد, وتكككثير العككدد بككالنفير
في سبيل الله {ثبكات} أي جماعكة بعكد جماعكة وفرقكة بعكد فرقكة
وسرية بعد سرية, والثباب جمع ثبة, وقد تجمع الثبة على ثبين, قال
ًا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: {فانفروا ثبات} أي عصب
ًا} يعنككي كلكككم, وكككذا روي يعني, سرايا متفرقين {أو انفككروا جميعكك
عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضككحاك وعطككاء الخراسككاني
ومقاتكككككككككل بكككككككككن حيكككككككككان وخصكككككككككيف الجكككككككككزري.

وقوله تعالى: {وإن منكم لمن ليبطئن} قال مجاهد وغير واحككد:  
نزلت في المنافقين, وقال مقاتل بن حيان: {ليبطئن} أي ليتخلفككن
عن الجهاد, ويحتمككل أن يكككون المككراد أنككه يتباطككأ هككو فككي نفسككه,
ويبطىء غيره عن الجهاد كما كان عبككد اللككه بككن أبككي بككن سككلول ككك

الجهاد ويثبط الناس عن الخككروج فيككه. قبحه الله ك يفعل, يتأخر عن
ًا عن المنافق وهذا قول ابن جريج وابن جرير, ولهذ قال تعالى إخبار
ِإن أصككابتكم مصككيبة} أي قتككل أنه يقككول: إذا تككأخر عككن الجهككاد {فكك
وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك مككن الحكمككة { قككال قككد
ًا} أي إذ لم أحضر معهم وقعة أنعم الله علّي إذ لم أكن معهم شهيد
القتال يعد ذلك من نعم الله عليه, ولم يدر ما فككاته مككن الجككر فككي
الصكككككككككككككككككككبر أو الشكككككككككككككككككككهادة إن قتكككككككككككككككككككل.

ولئن أصابكم فضل من الله} أي نصر وظفر وغنيمككة {ليقككولن{  
كأن لم تكن بينكم وبينه مودة} أي كأنه ليس مككن أهككل دينكككم {يككا
ًا} أي بككأن يضككرب لككي بسككهم ًا عظيمكك ليتني كنت معهم فأفوز فككوز
.معهكككم فأحصكككل عليكككه. وهكككو أككككبر قصكككده وغايكككة مكككراده

ثم قال تعالى: {فليقاتل} أي المككؤمن النككافر {فككي سككبيل اللككه  
الذين يشرون الحياة الدنيا بالَخرة} أي يبيعون دينهم بعككرض قليككل
ِإل لكفرهم وعدم إيمانهم, ثم قال تعالى: {ومن من الدنيا, وما ذلك 
ًا} أي ًا عظيم يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر
ب عنكد اللكه مثوبكة كل من قاتل في سكبيل اللكه سكواء قتكل أو غل
عظيمة وأجر جزيل, كما ثبت في الصحيحين: وتكفل اللككه للمجاهككد
في سبيله إن توفاه أن يككدخله الجنككة أو يرجعككه إلككى مسكككنه الككذي
خكككككككرج منكككككككه بمكككككككا نكككككككال مكككككككن أجكككككككر أو غنيمكككككككة.
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ِفيَن ِمككَن الّرَجككاِل َع َتْضكك ْلُمْس َوا ِه  ّلكك ِبيِل ال ِفي َس ُلوَن  ِت َقا ُت ُكْم لَ  َل َوَما   **
ِم ِل ّظا ِة ال َي َقْر ْل ِه ا ِذ َهـ َنا ِمْن  ِرْج َأْخ َنآَ  ّب ُلوَن َر ُقو َي ِذيَن  ّل َداِن ا ْل ِو ْل َوا ِء  ّنَسآَ َوال

َنا ِمن ّل َعْل  َواْج ًا  ّي ِل َو ْنَك  ُد ّل َنا ِمن  ّل َعْل  َواْج َها  ُل ْه ِذيَن َأ ّلكك ًا *  ا َنِصككير ْنَك  ُد ّل
ِبيِل ِفككي َسكك ُلوَن  ِت َقككا ُي ْا  َفككُرو َك ِذيَن  ّلكك َوا ِه  ّلك ِبيِل ال ِفككي َسكك ُلوَن  ِت َقككا ُي ْا  ُنو آَم
ًا ِعيف َكككاَن َضكك َطاِن  ْي َد الّشكك ْيكك َك ِإّن  َطاِن  ْي َء الّشكك َيا ِل ْو َأ ْا  َو ُل ِت َقا َف ُغوِت  ّطا  ال

يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهككاد فككي سككبيله, وعلككى   
السككعي فككي اسككتنقاذ المستضككعفين بمكككة مككن الرجككال والنسككاء
والصبيان المتككبرمين مككن المقككام بهككا, ولهككذا قككال تعككالى: {الككذين
يقولون ربنا أخرجنا مككن هككذه القريككة} يعنككي مكككة, كقككوله تعككالى:

الككتي أخرجتككك}, ثككم {وكأين من قرية هككي أشككد قككوة مككن قريتككك
ًا واجعككل لنككا وصفها بقوله: {الظالم أهلها واجعل لنا مككن لككدنك وليكك
ًا, قال البخاري: ًا وناصر ًا} أي سخر لنا من عندك ولي من لدنك نصير
حدثنا عبد الله بن محمد, حدثنا سفيان عن عبيد الله, قال: سككمعت

بن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. حدثنا سليمان
حرب, حدثنا حماد بن زيد عن أيوب, عن ابن مليكة أن ابككن عبككاس
تل {إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان} قال: كنككت أنككا
.وأمكككككككككي ممكككككككككن عكككككككككذر اللكككككككككه عكككككككككز وجكككككككككل

ثم قال تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا  
يقاتلون في سبيل الطاغوت} أي المؤمنون يقاتلون في طاعة اللككه
ورضوانه, والكافرون يقاتلون في طاعة الشككيطان, ثككم هيككج تعككالى
المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: {فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيككد
ًا} الشكككككككككككككككككككككيطان ككككككككككككككككككككككان ضكككككككككككككككككككككعيف

ْا ُتككو َوآ َة  َ ْا الّصككل ِقيُمككو َأ َو ُكْم  َي ِد ْيكك َأ ْا  َو ّفكك ُك ُهككْم  َل ِقيَل  ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **
ّنكاَس ْوَن ال َيْخَشك ُهكْم  ْن ٌق ّم ِريك َف َذا  ِإ َتكاُل  ِق ْل ِهكُم ا ْي َل َع ِتكَب  ُك َلّمكا  َف َة  ا َك الّز
ْولُ َلك َتككاَل  ِق ْل َنككا ا ْي َل َع ْبككَت  َت َك ِلككَم  َنككا  ّب ْا َر ُلو َقا َو َيًة  ّد َخْش َأَش ْو  َأ ِه  ّل ِة ال َي َكَخْش
َقككَى ّت ّلَمككِن ا ْيٌر  ُة َخ َوالَِخَر ِليٌل  َق َيا  ْن ّد ُع ال َتا ُقْل َم ِريٍب  َق َأَجٍل  َلَى  ِإ َنا  َت َأّخْر

ُبككُروٍج ِفي  ُتْم  ُكن ْو  َل َو ْوُت  ْلَم ّكُم ا ِرك ْد ُي ْا  ُنو ُكو َت َنَما  ْي َأ ِتيلً *   َف َلُموَن  ْظ ُت َولَ 
ُهْم ْب ُتِصكك ِإن  َو ِه  ّلكك ِد ال ِه ِمككْن ِعنكك ِذ َهـكك ْا  ُلككو ُقو َي َنٌة  ُهْم َحَس ْب ُتِص ِإن  َو ٍة  َد ّي ّمَش
ِم ْو ْلَق ِء ا ُؤلُ َهـ ِل َفَما  ِه  ّل ِد ال ُكّل ّمْن ِعن ُقْل  ِدَك  ِه ِمْن ِعن ِذ َهـ ْا  ُلو ُقو َي َئٌة  ّي َس
َوَمككآَ ِه  ّلكك َفِمككَن ال ٍة  َن َبَك ِمككْن َحَسكك َأَصككا ًا *  ّمككآَ  ِديث ُهوَن َحكك َق ْف َي ُدوَن  َكا َي لَ 
ِه ّل ِبككال َفككَى  َك َو ّناِس َرُسككولً  ِلل َناَك  ْل َأْرَس َو ْفِسَك  ّن َفِمن  ٍة  َئ ّي َبَك ِمن َس َأَصا

ًا  ِهيد َشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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كان المؤمنون في ابتداء السلم وهم بمكة مككأمورين بالصككلة   

والزكككاة, وإن لككم تكككن ذات النصككب, وكككانوا مككأمورين بمواسككاة
الفقككراء منهككم وكككانوا مككأمورين بالصككفح والعفككو عككن المشككركين
والصبر إلى حين, وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا
ًا لسباب كثيرة منها: قلككة من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسب
عددهم بالنسبة إلى كككثرة عككدد عككدوهم, ومنهككا: كككونهم كككانوا فككي
بلدهم, وهو بلد حرام, أشرف بقاع الرض, فلم يكككن المككر بالقتككال
فيه ابتداء كما يقال, فلهذا لم يؤمر بالجهاد إل بالمدينككة لمككا صككارت
لهم دار ومنعة وأنصار, ومع هذا لما أمروا بمككا كككانوا يككودونه, جككزع
ًا {وقككالوا ربنككا لككم ًا شككديد بعضهم منه, وخافوا مواجهة الناس خوفكك
كتبت علينككا القتككال لككول أخرتنككا إلككى أجككل قريككب} أي لككول أخككرت
فرضه إلى مدة أخرى, فإن فيه سككفك الككدماء, ويتككم الولد, وتككأيم
النساء, وهذه الَية كقوله تعالى: {ويقككول الككذين آمنككوا لككول نزلككت
سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال} الَيات, قال ابن
أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا محمد بن عبككد العزيككز بككن
أبي رزمة وعلي بن زنجة, قال: حدثنا علي بن الحسن عن الحسككين
بن واقد, عن عمرو بن دينار, وعن عكرمة, عن ابن عباس: أن عبكد
ًا لككه أتككوا النككبي صكلى اللكه عليكه وسككلم الرحمن بن عوف وأصككحاب
بمكة, فقالوا: يا نبي الله, كنا في عزة ونحن مشككركون, فلمككا آمنككا
صرنا أذلة, قال: «إني أمرت بالعفو فل تقاتلوا القوم», فلمككا حككوله
الله إلى المدينة, أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله {ألم تر إلى الذين
قيل لهم كفوا أيديكم} الَية, ورواه النسائي والحاكم وابككن مردويككه
ه, وقكال أسكباط, عكن مكن حكديث علكي بكن الحسكن بكن شكقيق ب
السدي: لم يكن عليهم إل الصلة والزكاة, فسككألوا اللككه أن يفككرض
عليهم القتال, فلما فرض عليهم القتككال {إذا فريككق منهككم يخشككون
الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينككا القتككال
لول أخرتنا إلى أجل قريب} وهككو المككوت. قككال اللككه تعككالى: {قككل
متاع الدنيا قليل والَخرة خير لمككن اتقككى}. وقككال مجاهككد: إن هككذه
الَية نزلت في اليهود, رواه ابن جرير, وقوله: {قل متاع الدنيا قليل
والَخرة خيككر لمككن اتقككى} أي آخككرة المتقككي خيككر مككن دنيككاه. {ول
تظلمون فتيلً} أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء, وهذه تسلية
لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الَخرة وتحريض لهككم علككى الجهككاد.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يعقوب بككن إبراهيككم الككدورقي,
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن زيد عككن هشككام, قككال:
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ًا صككحبها قرأ الحسن {قل متاع الدنيا قليككل} قككال: رحككم اللككه عبككد
على حسب ذلك, وما الدنيا كلها أولها وآخرهككا إل كرجككل نككام نومككة
فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقككال ابككن معيككن كككان أبككو
مصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككهر ينشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككد:

ول خير في الدنيا لمن لم يكن لهمن الله في دار المقام نصككيبفإن 
تعجككككب الككككدنيا رجككككالً فإنهامتككككاع قليككككل والككككزوال قريككككب

وقوله تعالى: {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتككم فككي بككروج  
مشيدة} أي أنتم صائرون إلى المككوت ل محالككة ول ينجككو منككه أحككد
منكم, كما قال تعالى: {كل مككن عليهككا فككان} الَيككة, وقككال تعككالى:
{كل نفس ذائقة الموت}, وقال تعالى: {وماجلعنا لبشر من قبلككك
الخلد} والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت ل محالة, ول ينجيككه
ًا, من ذلككك شككيء سككواء جاهككد أو لككم يجاهككد, فككإن لككه أجلً محتومكك
ًا, كما قال خالد بككن الوليككد حيككن جككاء المككوت علككى ًا مقسوم ومقام
ًا, وما من عضو من أعضككائي إل فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقف
وفيه جرح من طعنة أو رمية, وها أنا أموت على فراشي, فل نككامت
أعين الجبناء, وقككوله: {ولككو كنتككم فككي بككروج مشككيدة} أي حصككينة
منيعة عالية رفيعة, وقيل, هي بروج في السماء قال السككدي, وهككو
ضعيف, والصحيح أنها المنيعة, أي ل يغني حذر وتحصن من الموت,
كمكككككككككا قكككككككككال زهيكككككككككر بكككككككككن أبكككككككككي سكككككككككلمى:

ومككن هككاب أسككباب المنايككا ينلنهولككو رام أسككباب السككماء بسككلم 

ثم قيل: المشيدة هي المشيدة كما قال: وقصر مشيد وقيل: بل  
بينهما فرق, وهو أن المشيدة بالتشككديد هككي المطولككة, وبككالتخفيف
هي المزينة بالشيد وهو الجص وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ككك
ههنا ك حكاية مطولة عن مجاهد, أنه ذكر أن امرأة فيمن كككان قبلنككا
أخذها الطلق, فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار, فخككرج فككإذا هككو برجككل
واقف على الباب, فقال: ما ولدت المككرأة ؟ فقككال: جاريككة, فقككال:
أمككا إنهككا سككتزني بمائككة رجككل ثككم يتزوجهككا أجيرهككا ويكككون موتهككا
ًا, فبعج بطن الجارية بسكككين فشككقه ثككم بالعنكبوت. قال: فكر راجع
ًا, وظن أنها قد ماتت, فخاطت أمها بطنها فبرئت وشككبت ذهب هارب
وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها, فذهب ذاك الجير ما ذهب
ودخل البحور فاقتنى أموالً جزيلة, ثم رجع إلى بلككده وأراد الككتزوج,
فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة, فقالت ليس
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ههنا أحسن من فلنة, فقال: اخطبيها علي, فككذهبت إليهككا فأجككابت,
ًا, فسككألته عكن أمكره ومكن أيكن ًا شكديد فكدخل بهكا فككأعجبته إعجابك
مقدمه, فأخبرها خبره وما كان من أمره فككي الجاريككة, فقككالت: أنككا
هي وأرته مكان السكين, فتحقق ذلك, فقال: لئن كنككت إياهككا فلقككد
أخبرني باثنتين ل بد منهمككا (إحككداهما) أنككك قككد زنيككت بمائككة رجككل,
فقالت: لقد كان شيء من ذلك ولكن ل أدري ما عددهم فقال: هككم
ًا ًا شاهق ًا منيع مائة: (والثاني) أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصر
ًا فكإذا بككالعنكبوت فككي السككقف ليحرزها مككن ذلكك, فبينمككا هكم يومكك
فأراها, فقالت: أهذه هي التي تحذرها علكي, واللكه ل يقتلهكا إل أنكا,
فأنزلوها من السقف, فعمدت إليها فوطئتها بإبهككام رجلهككا فقتلتهككا,
فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرهككا ولحمهككا واسككودت رجلهككا,
فكان في ذلك أجلها, فماتت, ونذكر ههنا قصة صاحب الحضككر وهككو
الساطرون لما احتال عليه سابور حتى حصره فيككه وقتككل مككن فيككه
ًا منهككا: بعككد محاصككرة سككنتين, وقككالت العككرب فككي ذلككك أشككعار

ًا  وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجككلة تجككبى إليككه والخابورشككاده مرمككر
ًا فللطيككر فككي ذراه وكككورلم تهبككه أيككدي المنككون فبككاد وجللككه كلكككس
الكككككككككككككككككملك عنكككككككككككككككه فبكككككككككككككككابه مهجكككككككككككككككور

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل  
:بقككككككككككككككككككككككككككككككككككككول الشككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعر

ًا في البلد ومربعايبيت  ًا ولم يدعلعاد ملذ أرى الموت ل يبقي عزيز
أهككل الحصككن والحصككن مغلقويككأتي الجبككال فككي شككماريخها معككا

قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الكتاف قتل الساطرون  
ملك الحضر, وقال ابن هشام: إن الذي قتل صاحب الحضككر سككابور
بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان, وأذل ملوك الطوائككف,
ورد الملك إلى الكاسرة, فأما سابور ذو الكتاف فهو من بعككد ذلككك
بزمن طويل, والله أعلم, ذكره السهيلي, قال ابن هشككام: فحصككره
سنتين وذلك لنه كككان أغككار علككى بلد سككابور فككي غيبتككه وهككو فككي
العراق, وأشرفت بنت الساطرون وكان اسككمها النضككيرة, فنظككرت
ه تكاج مكن ذهكب مكلكل إلى سابور وعليه ثيكاب ديبكاج, وعلكى رأس
بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ, فدست إليه أن تتزوجني إن فتحككت لككك
باب الحصن, فقال: نعم, فلما أمسى ساطرون شككرب حككتى سكككر
وكان ل يبيت إل سكران, فأخككذت مفاتيككح بككاب الحصككن مككن تحككت
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رأسه فبعثت بها مككع مككولى لهككا ففتككح البككاب, ويقككال: دلتهككم علككى
طلسم كان في الحصن ل يفتح حتى تؤخذ حمامككة ورقككاء فتخضككب
رجلها بحيض جارية بكر زرقاء, ثم ترسل, فككإذا وقعككت علككى سككور
الحصن سقط ذلك ففتح الباب, ففعكل ذلكك, فكدخل سكابور, فقتككل
ساطرون واستباح الحصن وخربه, وسار بهككا معككه وتزوجهككا, فبينمككا
هككي نائمككة علككى فراشككها ليلً إذ جعلككت تتملمككل ل تنككام, فككدعا لهككا
بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس, فقال لها سككابور: هككذا
الذي أسهرك فما كككان أبككوك يصككنع بككك ؟ قككالت: ككان يفككرش لككي
الديباج ويلبسني الحريككر, ويطعمنككي المككخ, ويسككقيني الخمككر, قككال
الطبري: كان يطعمنككي المككخ والزبككد, وشككهد أبكككار النحككل, وصككفو
الخمر! وذكر أنه كان يرى مككخ سكاقها, قككال: فكككان جكزاء أبيكك مككا
صنعت به ؟! أنت إلي بذاك أسرع, ثم أمر بها فربطت قرون رأسها
بذنب فرس, فركض الفرس حتى قتلها, وفيه يقككول عككدي بككن زيككد
العبككككككككككككككككككككادي أبيككككككككككككككككككككاته المشككككككككككككككككككككهورة.

أيها الشامت المعير بالدهككر أأنت المككبرأ الموفككورأم لككديك العهككد 
الوثيق من اليككام بل أنت جاهل مغرورمككن رأيككت المنككون خلككد أم
منذا عليه من أن يضام خفيرأين كسرى كسرى الملككوك أنوشككروان
أم أين قبله سابوروبنو الصفر الكرام ملوك الككروم لككم يبككق منهككم
ًا مذكوروأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلةتجبى إليه والخابورشاده مرمككر
ًا فللطير في ذراه وكورلم يهبه ريب المنككون فبادالملككك وجلله كلكس
ًا وللهكككدى عنكككه فبكككابه مهجوروتكككذكر رب الخورنكككق إذ شكككرفيوم
ًا والسديرفارعوى قلبككه تفكيرسره ماله وكثرة ما يملكوالبحر معرض
وقال فمككا غبككككطة حككي إلككى الممككات يصككيرثم أضككحوا كككأنهم ورق
جففألوت به الصكبا والكدبورثم بعكد الفلح والملكك والمكككة وارتهكم
هناك القبككور  وقككوله: {وإن تصككبهم حسككنة} أي خصككب ورزق مككن
ثمار وزروع وأولد ونحككو ذلككك, هككذا معنككى قككول ابككن عبككاس وأبككي
العالية والسدي {يقولوا هذه من عنككد اللككه وإن تصككبهم سككيئة} أي
قحط وجدب ونقص فككي الثمككار والككزروع أو مككوت أولد أو إنتككاج أو
غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي {يقولوا هذه من عندك} أي
من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بككدينك, كمككا قككال تعككالى عككن
قوم فرعون {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصبهم سككيئة
يطيروا بموسى ومن معه} وكما قال تعالى: {ومن الناس من يعبد
الله على حرف} الَية, وهكذا قككال هككؤلء المنككافقون الككذين دخلككوا
ًا وهكم ككارهون لكه فككي نفكس المكر, ولهككذا إذا في السكلم ظككاهر
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أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي صلى الله عليه وسككلم.
وقال السككدي: وإن تصككبهم حسككنة, قككال: والحسككنة الخصككب, تنتككج
مواشيهم وخيولهم, ويحسككن حككالهم وتلككد نسككاؤهم الغلمككان, قككالوا
{هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة} والسيئة الجدب والضرر فككي
أموالهم, تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسككلم وقككالوا {هككذه مككن
ًا أصابنا هذا البلء, فككأنزل عندك} يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمد
الله عز وجل {قل كل من عند الله} فقوله: قل كل من عنككد اللككه,
أي الجميع بقضاء الله وقدره, وهو نافذ في البر والفككاجر والمككؤمن
والكافر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, قل كككل مككن عنككد
الله, أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى
ًا  على هؤلء القائلين هذه المقالة الصككادرة عككن شككك وريككب, منكر
وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلككم {فمككا لهككؤلء القككوم ل يكككادون
ًا} ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: {قل كل مككن يفقهون حديث
عند الله} قال الحافظ أبككو بكككر الككبزار: حككدثنا السكككن بككن سككعيد,
حدثنا عمر بن يونس, حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان,
ًا عنكد عن عمرو بن شعيب, عكن أبيكه, عكن جكده, قكال: كنكا جلوسك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فككي قبيلككتين
ًا مككن النككبي من الناس وقد ارتفعت أصواتهما, فجلس أبو بكر قريبكك
ًا من أبي بكر, فقال رسول صلى الله عليه وسلم, وجلس عمر قريب
الله صلى الله عليه وسلم: «لم ارتفعت أصواتكما ؟» فقككال رجككل:
يا رسول اللككه, قككال أبككو بكككر: يككا رسككول اللككه الحسككنات مككن اللككه

 فقال رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم:¹والسيئات من أنفسنا
¹«فما قلت يا عمر ؟» فقال: قلت الحسككنات والسككيئات مككن اللككه

فقال رسول الله صلى اللكه عليكه وسككلم: «إن أول مككن تكلككم فيككه
 وقككال جبريككل¹ فقال ميكائيل مقالتك يككا أبككا بكككر¹جبريل وميكائيل

مقالتك يا عمر» فقال: «نختلف فيختلف أهككل السككماء وإن يختلككف
أهل السككماء يختلككف أهككل الرض, فتحاكمككا إلككى إسككرافيل فقضككى
بينهم أن الحسنات والسيئات مككن اللككه». ثككم أقبككل علككى أبككي بكككر
وعمر فقال: «احفظا قضائي بينكما, لكو أراد اللكه أن ل يعصككى لمككا
خلق إبليس» قال شيخ السلم تقي الدين أبككو العبككاس بككن تيميككة:
هذا حديث موضوع مختلككق باتفككاق أهككل المعرفككة. ثككم قككال تعككالى
ًا لرسككوله صككلى اللككه عليككه وسككلم والمككراد جنككس النسككان مخاطب
ليحصل الجواب {ما أصابك من حسككنة فمككن اللككه} أي مككن فضككل
الله ومنه ولطفه ورحمته{وما أصابك من سككيئة فمككن نفسككك} أي
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فمن قبلك, ومن عملك أنت, كمككا قككال تعككالى: {ومككا أصككابكم مككن
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} قككال السككدي والحسككن
البصري وابن جريج وابن زيد {فمن نفسك} أي بذنبك. وقال قتادة
في الَية {فمن نفسك} عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكككر لنككا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ل يصيب رجلً خدش عود ول
عثرة قدم, ول اختلج عككرق إل بككذنب, ومككا يعفككو اللككه أكككثر» وهككذا
الذي أرسله قتادة قد روي متصلً في الصحيح «والذي نفسككي بيككده
ل يصيب المؤمن هم ول حزن, ول نصب, حككتى الشككوكة يشككاكها إل
كفر الله عنه بها من خطايكاه» وقكال أبكو صكالح {ومكا أصكابك مكن
سيئة فمن نفسككك} أي بككذنبك وأنككا الككذي قككدرتها عليككك, رواه ابككن
جرير, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمار, حدثنا سككهل يعنككي
بن بكار, حدثنا السود بن شيبان, حدثني عقبة بن واصل ابككن أخككي
مطرف عن مطرف بن عبد الله, قال: مككا تريككدون مككن القككدر أمككا
تكفيكم الَية التي في سورة النساء {وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه
من عند الله, وإن تصبهم سيئة يقولوا هككذه مككن عنككدك} ؟ أي مككن
نفسك والله ما وكلوا إلى القككدر وقككد أمككروا وإليككه يصككيرون, وهككذا
ًا. ولبسككطه كلم متين قوي فككي الككرد علككى القدريككة والجبريككة أيضكك
موضع آخر. وقوله تعككالى: {وأرسككلناك للنككاس رسككولً} أي تبلغهككم
شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه, وما يكرهككه ويأبككاه {وكفككى بككالله
ًا بينك وبينهم, وعالم بما ًا} أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيض شهيد
ًا. ًا وعنكككاد تبلغهكككم إيكككاه وبمكككا يكككردون عليكككك مكككن الحكككق كفكككر

ِهككْم ْي َل َع َناَك  ْل َأْرَس َفَمآَ  ّلَى  َو َت َوَمن  ّلَه  َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطِع الّرُسوَل  ُي ** ّمْن 
ُهككْم ْن َفككٌة ّم ِئ َطآَ ّيككَت  َب ِدَك  ْا ِمككْن ِعنكك َبَرُزو َذا  ِإ َف َعٌة  َطا ُلوَن  ُقو َي َو ًا *   َحِفيظ

ُهككْم ْن َع ِرْض  ْع َأ َفكك ُتككوَن  ّي َب ُي ُتُب َما  ْك َي ّلُه  َوال ُقوُل  َت ِذي  ّل ْيَر ا َلككى َغ َع ّكككْل  َو َت َو
ً ِكيل َو ِه  ّل ِبكككككككككككككككككككككال َفكككككككككككككككككككككَى  َك َو ِه  ّلككككككككككككككككككككك  ال

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن   
من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى اللككه, ومككا ذاك إل
لنه ما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى. قال ابن أبككي حككاتم:
حدثنا أحمد بن سككنان, حككدثنا أبككو معاويككة عككن العمككش, عككن أبككي
صالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقككد عصككى اللككه, ومككن
أطاع المير فقد أطاعني, ومن عصككى الميككر فقككد عصككاني» وهككذا
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الحديث ثابت في الصحيحين عن العمش به. وقوله: {ومككن تككولى
ًا} أي مككا عليككك منككه إن عليككك إل البلغ فما أرسلناك عليهم حفيظكك
فمن اتبعك سعد ونجا, وكان لك من الجر نظير ما حصل لككه, ومككن
تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء, كمككا جككاء فككي
الحديث «من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعص الله ورسككوله
فككككككككككككككككككككإنه ل يضككككككككككككككككككككر إل نفسككككككككككككككككككككه».

وقككوله: {ويقولككون طاعككة} يخككبر تعككالى عككن المنككافقين بككأنهم  
يظهرون الموافقكة والطاعكة {فكإذا بكرزوا مكن عنكدك} أي خرجكوا
ً وتواروا عنك {بيت طائفة منهم غير الذي تقول} أي استسككروا ليل
فيما بينهم بغيككر مككا أظهككروه لككك, فقككال تعككالى: {واللككه يكتككب مككا
يبيتون} أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكككاتبين الككذين
هم موكلون بالعباد, والمعنى في هذا التهديككد أنككه تعككالى يخككبر بككأنه
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم, وما يتفقككون عليككه ليلً مككن
مخالفة الرسككول صككلى اللككه عليككه وسككلم وعصككيانه وإن كككانوا قككد
ا قكال ك, كم ه الطاعكة والموافقكة, وسكيجزيهم علكى ذل أظهكروا ل
تعككالى: {ويقولككون آمنككا بككالله وبالرسككول وأطعنككا} الَيككة, وقككوله:
{فأعرض عنهم} أي اصككفح عنهككم واحلككم عليهككم ول تؤاخككذهم, ول
ًا {وتوكككل علككى اللككه تكشف أمورهم للنككاس, ول تخككف منهككم أيضكك
ًا لمككن توكككل عليككه ًا ومعين ًا وناصر وكفى بالله وكيلً} أي كفى به ولي
وأنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب إليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

ِه ِفيكك ْا  ُدو َوَجكك َل ِه  ّلك ِر ال ْيكك َغ ِد  َكككاَن ِمككْن ِعنكك ْو  َلكك َو ُقككْرآَن  ْل ّبُروَن ا َد َت َي َفلَ  َأ  **
ْو َلكك َو ِه  ِبكك ْا  ُعو َذا َأ ْوِف  ْلَخ ِو ا َأ َأْمٌر ّمَن الْمِن  ُهْم  َء َذا َجآَ ِإ َو ًا *   ِثير َك ًا  ِتلَف اْخ
َنُه ُطو ِب ْن َت َيْسكك ِذيَن  ّلكك ِلَمككُه ا َع َل ُهْم  ْن ِر ِم ِلي الْم ْو ُأ َلَى  ِإ َو َلى الّرُسوِل  ِإ ُه  ّدو َر
ِليلً  َق ِإلّ  َطاَن  ْي ُتككُم الّشكك ْع َب ّت َ ُتككُه ل َوَرْحَم ُكككْم  ْي َل َع ِه  ّلكك َفْضككُل ال ْولَ  َل َو ُهْم  ْن ِم

ًا لهم عن العراض عنه    ًا لهم بتدبر القرآن وناهي يقول تعالى آمر
ًا لهككم أنككه ل وعن تفهم معككانيه المحكمككة وألفككاظه البليغككة, ومخككبر
اختلف فيه ول اضطراب, ول تعارض لنككه تنزيككل مككن حكيككم حميككد
فهو حق من حق, ولهذا قال تعالى: {أفل يتدبرون القككرآن أم علككى
قلوب أقفالها}, ثم قال: {ولو كان من عند غيككر اللككه} أي لككو كككان
ًا, كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين مفتعلً مختلق
ًا, أي ًا كككثير ًا وتضككاد ًا, أي اضككطراب في بواطنهم لوجككدوا فيككه اختلفكك
ًا وهذا سالم من الختلف, فهو من عند الله, كما قككال تعككالى مخكبر
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عن الراسخين في العلم حيث قالوا {آمنا به كل من عنكد ربنكا} أي
محكمه ومتشابهه حق, فلهذا ردوا المتشابه إلككى المحكككم فاهتككدوا,
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكككم إلككى المتشككابه فغككووا, ولهككذا
مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين, قال المام أحمككد: حككدثنا أنككس
بن عياض, حدثنا أبو حازم, حدثنا عمرو بن شككعيب, عككن أبيككه, عككن
ًا مكا أحكب أن لكي بكه حمكر جده قال: لقد جلست أنا وأخكي مجلسك
النعم, أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسككول اللككه صككلى
الله عليككه وسككلم علككى بككاب مككن أبككوابه, فكرهنككا أن نفككرق بينهككم,
فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيهككا حككتى ارتفعككت
ًا حتى احمر أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب
وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلً يا قوم بهذا أهلكككت المككم مككن
قبلكم, باختلفهم على أنبيائهم, وضككربهم الكتككب بعضككها ببعككض, إن
ًا, ًا, إنمككا نككزل يصككدق بعضككه بعضكك القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعض
فما عرفتم منه فاعملوا بككه, ومككا جهلتككم منككه فككردوه إلككى عككالمه»
ًا عن أبي معاوية, عن داود بن أبي هند, عككن عمككرو وهكذا رواه أيض
بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال: خككرج رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر, فكأنمككا يفقككأ فككي
وجهه حب الرمان من الغضب, فقال لهم: «مككالكم تضككربون كتككاب
الله بعضه ببعض, بهككذا هلككك مككن كككان قبلكككم» قككال: فمككا غبطككت
نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسككلم ولككم أشككهده
ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لككم أشككهده, ورواه ابككن مككاجه
مككككككن حككككككديث داود بككككككن أبككككككي هنككككككد بككككككه نحككككككوه.

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن زيد عن  
أبي عمران الجوني, قال: كتب إلى عبد اللككه بككن ربككاح يحككدثا عككن
عبد الله بن عمرو, قال: هجرت إلى رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
ًا, فإنككا لجلككوس إذ اختلككف اثنككان فككي آيككة, فككارتفعت وسككلم يومكك
أصواتهما, فقال: «إنما هلكت المم قبلكم باختلفهم في الكتككاب».
ورواه مسكككلم والنسكككائي مكككن حكككديث حمكككاد بكككن زيكككد بكككه.

وقوله: {وإذا جاءهم أمر من المن أو الخوف أذاعككوا بككه} إنكككار  
على من يبادر إلى المور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشككرها,
وقد ل يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمككة صككحيحه: حككدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا علي بن حفص, حدثنا شعبة عن خككبيب
بن عبد الرحمن, عن حفص بن عاصم, عن أبي هريككرة, عككن النككبي
ًا أن يحككدثا بكككل مككا صلى الله عليه وسلم, قال: «كفى بالمرء كككذب
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سمع» وكذا رواه أبو داود في كتاب الدب من سننه عن محمككد بككن
ًا, ورواه الحسين بن أشكاب, عن علي بن حفص عككن شككعبة مسككند
ًا من حديث معاذ بن هشككام العنككبري وعبككد الرحمككن بككن مسلم أيض
ًا من حديث حفص بككن عمككرو النمككري, مهدي, وأخرجه أبو داود أيض
ثلثتهم عن شعبة, عن خبيب, عن حفص بن عاصم به مرسلً, وفككي
الصحيحين, عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صككلى اللككه عليككه
وسلم, نهى عن قيل وقال, أي الذي يكثر مككن الحككديث عمككا يقككول
الناس من غير تثبككت, ول تككدبر, ول تككبين. وفككي سككنن أبككي داود أن
رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال: «بئككس مطيككة الرجككل
زعموا». وفي الصحيح «من حدثا بحديث وهو يرى أنككه كككذب فهككو
أحد الكاذبين» ولنذكر ههنا حديث عمر بككن الخطككاب المتفككق علككى
صككحته حيككن بلغككه أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم, طلككق
نساءه, فجاء من منزله حتى دخكل المسكجد فوجككد النكاس يقولككون
ذلك, فلم يصبر حتى استأذن علككى النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم,
فاسككتفهمه أطلقككت نسككاءك فقككال «ل» فقلككت: اللككه أكككبر وذكككر
الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت: أطلقتهن ؟ فقككال «ل» فقمككت
على باب المسجد فنككاديت بككأعلى صككوتي, لككم يطلككق رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم نساءه, ونزلت هككذه الَيككة {وإذا جككاءهم أمككر
من المن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلككى الرسككول وإلككى أولككي
المر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} فكنت أنا استنبطت ذلك
المر, ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه, يقال: استنبط
الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورهككا. وقككوله: {ل تبعتككم
الشيطان إل قليللً}, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعنككي
المككؤمنين. وقككال عبككد الككرزاق, عككن معمككر, عككن قتككادة: {ل تبعتككم
الشيطان إل قليلً} يعني كلكم, واستشهد من نصر هذا القول بقول
الطرمككككاح بككككن حكيككككم فككككي مككككدح يزيككككد بككككن المهلككككب:)

أشكككككم نكككككدّي ككككككثير النواديقليكككككل المثكككككالب والقادحكككككة 
.يعنكككككككي ل مثكككككككالب لكككككككه ول قادحكككككككة فيكككككككه  

َعَسى ِنيَن  ْؤِم ْلُم َوَحّرِض ا ْفَسَك  َن ِإلّ  ّلُف  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيِل ال ِفي َس ِتْل  َقا َف  **
ِكيلً *  ّمككن َتن ّد  َأَشكك َو ًا  ْأس َب ّد  َأَش ّلُه  َوال ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل ْأَس ا َب ُكّف  َي َأن  ّلُه  ال
َئًة ّي َعًة َسكك َفا ْع َشكك َف َيْشكك َوَمن  َها  ْن َنِصيٌب ّم ّلُه  ُكْن  َي َنًة  َعًة َحَس َفا ْع َش َف َيْش
ُتككم ّيي َذا ُح ِإ َو ًا *   ٍء ّمِقيتكك ُكككّل َشككْي َلككَى  َع ّلككُه  َكككاَن ال َو َها  ْن ْفٌل ّم ِك ّلُه  ُكْن  َي
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ٍء ُكككّل َشككْي َلككَى  َع َككاَن  ّلككَه  ِإّن ال َهككآَ  ّدو ْو ُر َأ َهككآَ  ْن َأْحَسككَن ِم ِب ْا  ّيو َفَح ٍة  ّي َتِح ِب
ِه ِفيكك ْيككَب  ِة لَ َر َياَمكك ِق ْل ِم ا ْو َي َلَى  ِإ ُكْم  ّن َع َيْجَم َل َو  ُه ِإلّ  َلـَه  ِإ ّلُه لُ  ًا *  ال َحِسيب
ًا  ِديث ِه َحككككككككككك ّلككككككككككك ُق ِمكككككككككككَن ال َد َأْصككككككككككك َوَمكككككككككككْن 

ًا صككلى اللككه عليككه وسككلم بككأن    يأمر تعالى عبده ورسوله محمد
يباشر القتال بنفسه, ومن نكل عنككه فل عليككه منككه, ولهككذا قككال {ل
تكلف إل نفسك} قال ابن أبي حاتم: حككدثنا أبككي, حككدثنا محمككد بككن
عمرو بن نبيح, حدثنا حكام, حدثنا الجراح الكندي عن أبككي إسككحاق,
قال: سألت البراء بن عككازب عككن الرجككل يلقككى المائككة مككن العككدو
فيقاتككل فيكككون ممككن قككال اللككه فيككه: {ول تلقككوا بأيككديكم إلككى
التهلكة} ؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه: {فقاتل في سبيل اللككه ل
تكلككف إل نفسككك وحككرض المككؤمنين}. ورواه المككام أحمككد عككن
سليمان بن داود, عن أبي بكر بن عيككاش, عككن أبككي إسككحاق, قككال:
قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين, أهو ممن ألقى بيده إلى
التهلكة ؟ قال: ل, إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال:
{فقاتل في سبيل الله ل تكلككف إل نفسكك} إنمككا ذلكك فككي النفقككة
وكذا رواه ابن مردويه من طريككق أبككي بكككر بككن عيككاش وعلككي بككن
صالح, عن أبي إسحاق, عن البراء به. ثم قككال ابككن مردويككه: حككدثنا
سليمان بن أحمد, حدثنا أحمد بن النضر العسكري, حدثنا مسلم بن
عبد الرحمن الجرمي, حدثنا محمد بن حمير, حدثنا سككفيان الثككوري
عن أبي إسحاق, عن البراء, قال: لما نزلت على النككبي صككلى اللككه
عليه وسككلم {فقاتككل فككي سككبيل اللككه ل تكلككف إل نفسككك وحككرض
المؤمنين} الَية, قال لصحابه: «وقد أمرني ربي بالقتككال فقككاتلوا»
حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث غريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككب.

وقوله: {وحرض المؤمنين} أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم  
ه وسكلم يكوم بكدر وهكو يسكوي ه علي لى الل عليه, كما قال لهكم ص
الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والرض» وقككد وردت
أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلككك, فمككن ذلككك مككا رواه البخككاري
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «مككن
آمن بالله ورسوله, وأقام الصلة وآتى الزكاة, وصام رمضككان, كككان
ًا على الله أن يدخله الجنة, هاجر في سككبيل اللككه أو جلككس فككي حق
أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله أفل نبشر الناس بذلك ؟
فقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فككي سككبييل
الله, بين كل درجككتين كمككا بيككن السككماء والرض, فككإذا سككألتم اللككه
فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة, وأعلى الجنككة, وفككوقه عككرش
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الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة» وري من حديث عبادة ومعاذ وأبي
الدرداء, نحو ذلك. وعن أبي سككعيد الخككدري أن رسككول اللككه صككلى
ًا وبالسككلم الله عليه وسلم قال: «يا أبا سعيد, من رضككي بككالله ربكك
ًا, وجبت لككه الجنككة», ًا, وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولً ونبي دين
قال: فعجب لها أبو سعيد, فقال: أعدها علّي يا رسول الله, ففعككل,
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأخرى يرفع الله العبككد
بها مائة درجكة فكي الجنكة, مكا بيكن ككل درجكتين كمكا بيكن السكماء
والرض». قال: وما هي يا رسول الله ؟ قككال: «الجهككاد فككي سككبيل
اللككه», رواه مسككلم. وقككوله: {عسككى اللككه أن يكككف بككأس الككذين
كفروا} أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة
العكككداء. ومكككدافعتهم عكككن حكككوزة السكككلم وأهلكككه, ومقكككاومتهم
ًا وأشكد تنكيلً} أي هكو ه أشكد بأسك ومصابرتهم. وقوله تعالى: {والل
قادر عليهم في الدنيا والَخرة كما قال تعالى: {ذلك ولو يشاء اللككه
ل نتصكككككر منهكككككم ولككككككن ليبلكككككو بعضككككككم ببعكككككض} الَيكككككة.

وقوله: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصككيب منهككا} أي مككن  
يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان لككه نصككيب مككن ذلككك, {ومككن
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} اي يكون عليه وزر من ذلككك
المر الذي ترتب على سعيه ونيته, كما ثبت في الصحيح عن النككبي
صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «اشفعوا تؤجروا, ويقضي الله على
لسان نبيه ما شاء», وقال مجاهككد بككن جككبر: نزلككت هككذه الَيككة فككي
شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقككال الحسككن البصككري: قككال اللككه
ّفع, وقوله: {وكككان اللككه علككى تعالى: {من يشفع} ولم يقل من يش
ًا}. قال ابككن عبككاس وعطككاء وعطيككة وقتككادة ومطككر كل شيء مقيت
ًا, وفككي روايككة عنككه: ًا. وقال مجاهد: شهيد ًا} أي حفيظ الوارق {مقيت
ًا. وقككال عبككد ًا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيككد: قككدير حسيب
الله بن كككثير: المقيككت الواصككب, وقككال الضككحاك المقيككت الككرزاق,
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبد الرحيم بن مطرف, حدثنا
عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل. عن عبد الله بككن رواحككة,
وسأله رجل عن قول الله تعالى: {وكان الله على كل شيء مقيتا}
قككككككككال: مقيككككككككت لكككككككككل إنسككككككككان بقككككككككدر عملككككككككه.

وقوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسككن منهككا أو ردوهككا} أي إذا  
سلم عليكم المسكلم فكردوا عليكه أفضكل ممكا سكلم, أو ردوا عليكه
بمثل ما سلم, فالزيادة مندوبة, والمماثلة مفروضة, قال ابن جرير:
حككدثنا موسككى بككن سككهل الرملككي, حككدثنا عبككد اللككه بككن السككري
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النطاكي, حدثنا هشام بن لحق عن عاصم الحول, عن أبي عثمان
النهدي, عن سلمان الفارسي, قال: جاء رجل إلى النبي صككلى اللككه
عليه وسلم فقال: السككلم عليككك يككا رسككول اللككه, فقككال: «وعليككك
السلم ورحمة الله», ثم جاء آخر فقال: السلم عليك يا رسول الله

 فقال له رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «وعليككك¹ورحمة الله
 ثم جاء آخر فقككال: السككلم عليككك يككا¹السلم ورحمة الله وبركاته»

رسول الله ورحمكة اللكه وبرككاته, فقككال لكه: «وعليككك», فقكال لكه
الرجل: يا نبي الله, بأبي أنت وأمي, أتاك فلن وفلن فسلما عليككك
ًا, فرددت عليهما أكثر مما رددت علّي فقال: «إنك لم تككدع لنككا شككيئ
قال الله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيككوا بأحسككن منهككا أو ردوهككا}
ًا, فقكال: ذككر عكن فرددناها عليك», وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلق
أحمد بن الحسن الترمذي حككدثنا عبككد اللككه بككن السككري أبككو محمككد
ًا: حدثنا هشام بن لحق النطاكي, قال أبو الحسن, وكان رجلً صالح
فذكره بإسناده مثله, ورواه أبو بكر بن مردويه: حككدثنا عبككد البككاقي
بن قانع, حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, حدثنا أبي, حككدثنا هشككام
بن لحق أبو عثمان فذكره مثله, ولم أره في المسند, واللككه أعلككم.

وفي هذا الحديث دللة على أنه ل زيادة فككي السككلم علككى هككذه  
الصفة, السلم عليكم ورحمة اللككه وبركككاته, إذ لككو شككرع أكككثر مككن
ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسككلم. وقككال المككام أحمككد:
حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان عن كثير, حدثنا جعفر بن سليمان
ً بن عوف, عن أبي رجاء العطاردي, عن عمران بن حصككين أن رجل
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: السلم عليكم يككا
رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال: «عشر», ثم جاء آخككر فقككال:
ه, فكرد عليكه ثكم جلكس, السلم عليكم ورحمكة اللكه يكا رسكول الل
فقال: «عشرون», ثم جاء آخر فقال: السككلم عليكككم ورحمككة اللككه
وبركاته, فرد عليه, ثم جلس فقال: «ثلثككون», وكككذا رواه أبككو داود
عن محمد بن كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والككبزار مككن حككديثه,
ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عككن أبككي
سعيد وعلي وسهل بن حنيف, وقال البزار: قد روي هذا عككن البنككي
ًا وقككال ابككن أبككي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسناد
حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي, حدثنا حميد بن عبككد الرحمككن
الرؤاسي عن الحسن بن صالح, عن سماك, عن عكرمككة, عككن ابككن
عباس, قال: من سلم عليك مككن خلككق اللككه فككاردد عليككه وإن كككان
ًا, ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسككن منهككا أو ردوهككا, وقككال مجوسي
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ا يعنكي لهكل قتادة: فحيوا بأحسن منها, يعنكي للمسكلمين, أو ردوه
الذمة, وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم في الحديث مككن أن المككراد
أن يرد بأحسن مما حياه به, فإن بلككغ المسككلم غايككة مككا شككرع فككي
السلم, رد عليه مثل ما قال, فأما أهل الذمككة فل يبككدؤون بالسككلم
ول يزادون, بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر, أن
رسول الله صلى الله عليككه وسككلم قككال: «إذا سككلم عليكككم اليهككود
فإنما يقول أحدهم: السام عليكم, فقل: وعليك» في صحيح مسككلم
عن أبي هريرة, أن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال: «ل
تبككدءوا اليهككود والنصككارى بالسكككلم وإذا لقيتمككوهم فكككي طريككق
فاضطروهم إلى أضككيقه». وقككال سككفيان الثككوري, عككن رجككل, عككن
الحسن البصري, قال: السلم تطوع والرد فريضة, وهذا الذي قككال
هو قول العلماء قاطبة, أن الرد واجب على من سككلم عليككه, فيككأثم
إن لم يفعل, لنه خالف أمر الله في قككوله: فحيككوا بأحسككن منهككا أو
ردوها وقد جاء في الحديث الككذي رواه (أبككو داود بسككنده إلككى أبككي
هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسككي
بيده, ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنواو ول تؤمنوا حتى تحابوا أفل أدلكككم
علكككى أمكككر إذا فعلتمكككوه تحكككاببتم ؟ أفشكككوا السكككلم بينككككم»).

وقوله: { الله ل إله إل هو} إخبار بتوحيده وتفرده باللهية لجميع  
ًا لقككوله: {ليجمعنككم إلكى يكوم القيامكة ل المخلوقات وتضمن قسم
ريب فيه} وهذه اللم موطئة للقسم, فقوله الله ل إله إل هككو خككبر
وقسم أنه سيجمع الولين والَخرين في صككعيد واحككد, فيجككازي كككل

ًا} أي ل أحككد, عامل بعمله وقوله تعالى: {ومن أصدق من الله حديث
أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده, فل إلككه إل هككو ول رب
.سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككواه

ُدوَن ِريكك ُت َأ ْا  َو ُب َكَس ِبَما  ُهْم  َكَس َأْر ّلُه  َوال ْيِن  َت َئ ِف ِقيَن  ِف َنا ْلُم ِفي ا ُكْم  َل َفَما   **
ْا ّدو َو ِبيلً *   َلككُه َسكك َد  َتِجكك َلن  َف ّلُه  ِلِل ال ُيْض َوَمن  ّلُه  َأَضّل ال ْا َمْن  ُدو ْه َت َأن 

ّتككَى َء َح َيككآَ ِل ْو َأ ُهككْم  ْن ْا ِم ُذو ّتِخ َت َفلَ  ًء  َوآ ُنوَن َس ُكو َت َف ْا  َفُرو َك َكَما  ُفُروَن  ْك َت ْو  َل
ْيككُث ُهْم َح ُلككو ُت ْق َوا ُهْم  ُذو َفُخكك ْا  ْو ّلكك َو َت ِإْن  َفكك ِه  ّلكك ِبيِل ال ِفككي َسكك ْا  َهككاِجُرو ُي
َلككَى ِإ ُلوَن  َيِصكك ِذيَن  ّل ِإلّ ا ًا *   َنِصير َولَ  ًا  ّي ِل َو ُهْم  ْن ْا ِم ُذو ّتِخ َت َولَ  ُهْم  ّتُمو َوَجد
ُكْم َن ُلو ِت َقككا ُي َأن  ُهْم  ُدوُر ُكْم َحِصَرْت ُص ُءو ْو َجآَ َأ ٌق  َثا ُهْم ّمي َن ْي َب َو ُكْم  َن ْي َب ٍم  ْو َق
ِإِن َفكك ُكْم  ُلو َت َقككا َل َف ُكككْم  ْي َل َع ُهْم  َط ّل َلَسكك ّلككُه  َء ال ْو َشككآَ َلكك َو ُهْم  ْوَم َق ْا  ُلو ِت ُيَقا ْو  َأ

ُكككْم َل ّلككُه  َعككَل ال َفَمككا َج َلَم  ُكككُم الّسكك ْي َل ِإ ْا  ْو َقكك ْل َأ َو ُكْم  ُلو ِت َقا ُي َلْم  َف ُكْم  ُلو َتَز ْع ا
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ُهْم ْوَم َقكك ْا  ُنو ْأَم َي َو ُكْم  ُنو ْأَم َي َأن  ُدوَن  ِري ُي ِريَن  ُدوَن آَخ َتِج ِبيلً *  َس ِهْم َس ْي َل َع
ُكككُم ْي َل ِإ ْا  َو ُقكك ْل ُي َو ُكْم  ُلو ِز َت ْع َي ّلْم  ِإن  َف َها  ِي ِف ْا  ِكُسو ُأْر ِة  ِن ْت ِف ْل َلى ا ِإ ْا  َو ّد ُكّل َما ُر
ُكْم ِئ َلـكك ْو ُأ َو ُهْم  ُتُمككو ْف ِثِق ْيككُث  ُهْم َح ُلو ُت ْق َوا ُهْم  ُذو َفُخ ُهْم  َي ِد ْي َأ ْا  َو ّف ُك َي َو َلَم  الّس
ًا  ِبينكككككككككك ًا ّم َطان ْل ْيِهككككككككككْم ُسكككككككككك َل َع ُكككككككككككْم  َل َنككككككككككا  ْل َع َج

ًا على المؤمنين في اختلفهم فككي المنككافقين    يقول تعالى منكر
على قولين: واختلف في سبب ذلك فقال المام أحمد: حككدثنا بهككز,
حدثنا شعبة, قال عدي بن ثابت, أخبرني عبد الله بن يزيد عككن زيككد
بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجككع
ناس خرجوا معه, فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم, وفرقة تقول: ل, هم المؤمنككون,
فأنزل الله {فما لكم في المنافقين فئتين} فقال رسول الله صككلى
الله عليه وسلم: «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث
الحديد» أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة, وقككد ذكككر محمككد
بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بككن أبككي بككن سككلول
رجع يومئذ بثلث الجيش, رجع بثلثمائة وبقي النبي صكلى اللكه عليككه
وسلم في سبعمائة, وقال العوفي عن ابن عباس: نزلككت فككي قككوم
كككانوا بمكككة قككد تكلمككوا بالسككلم, وكككانوا يظككاهرون المشككركين,
فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمككد
فليس علينا منهم بأس, وإن المؤمنين لما أخككبروا أنهككم قككد خرجككوا
من مكة, قالت فئة مككن المككؤمنين: اركبككوا إلككى الجبنككاء فككاقتلوهم,
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم, وقككالت فئككة أخككرى مككن المككؤمنين:
ًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتككم سبحان الله, أو كما قالوا: أتقتلون قوم
به من أجل أنهم لم يهاجروا ولكم يككتركوا ديككارهم, نسككتحل دمككاءهم
ًا من وأموالهم ؟ فكانوا كذلك فئتين, والرسول عندهم ل ينهى واحد
الفريقين عن شيء, فنزلت {فما لكم في المنككافقين فئككتين} رواه
ابن أبي حاتم, وقد روي عن أبي سلمة بككن عبككد الرحمككن وعكرمككة
ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا, وقال زيد بن أسككلم عككن
ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الوس والخزرج في شككأن
عبد الله بن أبي, حيككن اسككتعذر مككن رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم على المنبر في قضية الفك, وهذا غريككب, وقيككل غيككر ذلككك.

وقوله تعالى: {والله أركسهم بما كسبوا} أي ردهم وأوقعهم في  
الخطأ, قال ابن عباس {أركسهم} أي أوقعهم, وقال قتادة: أهلكككم
وقال السدي: أضلهم, وقككوله: {بمككا كسككبوا} أي بسككبب عصككيانهم
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل {أتريدون أن تهدوا مككن أضككل
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له سبيل} أي ل طريق له إلى الهككدى الله ومن يضلل الله فلن تجد

ول مخلص له إليه, وقوله: {ودوا لو تكفككرون كمككا كفككروا فتكونككون
سواء} أي هم يودون لكم الضللة لتسككتووا أنتككم وإيككاهم فيهككا ومككا
ذاك إل لشدة عدواتهم وبغضهم لكم ولهذا قال: {فل تتخككذوا منهككم
ه فكإن تولكوا} أي ترككوا الهجكرة, أولياء حتى يهاجروا في سبيل الل
قككاله العككوفي عككن ابككن عبككاس, وقككال السككدي: أظهككروا كفرهككم
ًا ول {فخككذوهم واقتلككوهم حيككث وجككدتموهم ول تتخككذوا منهككم وليكك
ًا} أي ل توالوهم ول تستنصروا بهم على أعداء اللككه مككا دامككوا نصير
كذلك, ثم استثنى الله من هؤلء, فقال: {إل الذين يصلون إلى قوم
بينكم وبينهم ميثاق} أي إل الككذين لجككأوا وتحيككزوا إلككى قككوم بينكككم
وبينهم مهادنة, أو عقد ذمة فككاجعلوا حكمهككم كحكمهككم, وهككذا قككول
السدي وابن زيد وابن جرير, وقد روى ابن أبككي حككاتم: حككدثنا أبككي,
حدثنا أبو سلمة, حدثنا حماد بن سلمة عن علي  بن زيد بن جدعان,
عن الحسن أن سراقة بن مالكك المكدلجي حكدثهم قكال: لمكا ظهكر
النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حككولهم,
قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني
مدلج, فأتيته فقلت: أنشدك النعمة, فقالوا: صه, فقال النككبي صككلى
الله عليه وسلم: «دعوه, ما تريد ؟» قال: بلغني أنك تريد أن تبعكث
إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم, فإن أسلم قومك أسككلموا ودخلككوا
في السلم, وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومككك عليهككم, فأخككذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهككب
معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد على أل يعينوا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وإن أسككلمت قريككش أسككملوا معهككم, فككأنزل
الله {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونككون سككواء فل تتخككذوا منهككم
أوليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء}.

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة, وقال: فأنزل اللككه  
{إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثككاق} فكككان مككن وصككل
إليهم كان معهككم علككى عهككدهم, وهككذا أنسككب لسككياق الكلم, وفككي
صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان مككن أحككب أن يككدخل
في صلح قريش وعهدهم, ومككن أحككب أن يككدخل فككي صككلح محمككد
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم, وقد روي عن ابككن عبككاس
أنككه قككال: نسككخها قككوله: {فككإذا انسككلخ الشككهر الحككرم فككاقتلوا
المشككككككككككككركين حيككككككككككككث وجككككككككككككدتموهم} الَيكككككككككككة.
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وقوله: {أو جاؤوكم حصرت صدروهم} الَية, هؤلء قوم آخككرون  

من المستثنين من المر بقتالهم وهم الذين يجئيككون إلككى المصككاف
وهم حصرة صدروهم أي ضيقة صدروهم مبغضين أن يقككاتلوكم, ول
ًا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم ل لكككم ول عليكككم يهون عليهم أيض
{ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم} أي مككن لطفككه بكككم أن
كفهم عنكم {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السككلم} أي
المسالمة {فما جعل اللككه لكككم عليهككم سككبيلً} أي فليككس لكككم أن
تقاتلوهم ما دامت حالهم كككذلك , وهككؤلء كالجماعككة الككذين خرجككوا
يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون
كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسككلم يومئككذ عككن
قتل العباس وأمككر بأسككره, وقككوله: {سككتجدون آخريككن يريككدون أن
يأمنوكم ويأمنوا قومهم} الَية, هككؤلء فككي الصككورة الظككاهرة كمككن
تقدمهم, ولكن نية هؤلء غير نية أولئك, فككإن هككؤلء قككوم منككافقون
يظهرون للنبي صككلى اللككه عليككه وسككلم ولصككحابه السككلم ليككأمنوا
بذلك عندهم على دمائهم وأموالهمم وذراريهككم, ويصككانعون الكفككار
في الباطن تعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهككم فككي
الباطن مع أولئك, كما قال تعالى: {وإذا خلوا إلى شككياطينهم قككالوا
إنا معكم} الَية, وقال ههنا {كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها} أي
انهمكوا فيها, وقال السدي: الفتنككة ككك ههنككا ككك الشككرك, وحكككى ابككن
جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي
صلى اللككه عليككه وسككلم فيسككلمون ريككاء ثككم يرجعككون إلككى قريككش
فيرتكسون في الوثان, يبتغون بككذلك أن يككأمنوا ههنككا وههنككا, فككأمر
بقتككالهم إن لككم يعككتزلوا ويصككلحوا ولهككذا قككال تعككالى: {فككإن لككم
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم} المهادنة والصلح, {ويكفوا أيككديهم}
أي عن القتال, {فخذوهم} أسراء, {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} أي
ًا ًا} أي بينكك ًا مبينكك أين لقيتموهم, {وأولئكم جعلنا لكم عليهككم سككلطان
ًا. واضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككح

ًا َطئكك ًا َخ ْؤِمنكك َتَل ُم َق َوَمن  ًا  َطئ ِإلّ َخ ًا  ْؤِمن ُتَل ُم ْق َي َأن  ْؤِمٍن  ِلُم َكاَن  َوَما   **
َكككاَن ِإن  َفكك ْا  ُقو ّد َيّص َأن  ِإلّ  ِه  ِل ْه َأ َلَى  ِإ ّلَمٌة  َيٌة ّمَس ِد َو ٍة  َن ْؤِم ٍة ّم َب َق ِريُر َر َتْح َف
ٍم ْو َق َكاَن ِمن  ِإن  َو ٍة  َن ْؤِم ٍة ّم َب َق ِريُر َر َتْح َف ْؤِمٌن  َو ْم ُه َو ُكْم  ّل ّو  ُد َع ٍم  ْو َق ِمن 
َفَمن َنًة  ْؤِم ٍة ّم َب َق ِريُر َر َتْح َو ِه  ِل ْه َأ َلَى  ِإ ّلَمٌة  َيٌة ّمَس ِد َف ٌق  َثا ُهْم ّمي َن ْي َب َو ُكْم  َن ْي َب
ًا ِليمكك َع ّلكُه  َكككاَن ال َو ِه  ّلك َبكًة ّمككَن ال ْو َت ْيِن  َع ِب َتككا َت ْيِن ُم ْهَر َياُم َشكك َفِص ْد  َيِج ّلْم 
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َغِضككَب َو َها  ِفي ًا  ِلد ّنُم َخا َه ُه َج ُؤ َفَجَزآ ًا  َعّمد َت ًا ّم ْؤِمن ُتْل ُم ْق َي َوَمن  ًا *   ِكيم َح
ًا  ِظيمكككككك َع ًا  َذاب َعكككككك َلككككككُه  ّد  َعكككككك َأ َو َنككككككُه  َع َل َو ِه  ْيكككككك َل َع ّلككككككُه  ال

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتكل أخككاه المككؤمن بكوجه مككن    
الوجوه, وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم قال: «ل يحل دم امرىء مسككلم يشككهد أن ل
إله إل اللككه, وأنككي رسككول اللككه, إل بإحككدى ثلثا: النفككس بككالنفس,

المفارق للجماعة» ثم إذا وقككع شككيء والثيب الزاني, والتارك لدينه
من هذه الثلثا, فليس لحد من آحاد الرعيككة أن يقتلككه, وإنمككا ذلككك
إلى المام أونائبه, وقككوله: {إل خطككأ} قككالوا: هككو اسككتثناء منقطككع,
:كقككككككككككككككككككككككككككككككككككككول الشككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعر

ًا ولكككككككم تطكككككككأ  الكككككككبيض لكككككككم تظعكككككككن بعيكككككككد
على الرض إل ربط برد مرحل  ولهذا شواهد كككثيرة. واختلككف فككي
سبب نزول هذه, فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي
ربيعة أخي أبي جهل لمه وهي أسماء بنت مخرمة, وذلكك أنكه قتككل
رجلً يعذبه مع أخيه على السلم وهككو الحككارثا بككن يزيككد الغامككدي,
فأضمر لككه عيككاش السككوء, فأسككلم ذلككك الرجككل وهككاجر وعيككاش ل
يشعر, فلما كان يوم الفتككح رآه فظككن أنكه علككى دينككه فحمككل عليككه
فقتله, فأنزل الله هذه الَية, قال عبد الرحمككن بككن زيككد بككن أسككلم:
نزلت في أبي الدرداء لنه قتل رجلً وقككد قككال كلمككة اليمككان حيككن
رفع عليه السيف, فأهوى به إليه فقال كلمته, فلما ذكر ذلككك للنككبي
ًا فقال له: هل شككققت صلى الله عليه وسلم, قال: إنما قالها متعوذ
عككن قلبككه ؟ وهككذه القصككة فككي الصكككحيح لغيكككر أبككي الككدرداء.

ًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسككلمة   وقوله: {ومن قتل مؤمن
إلى أهله} هذان واجبان في قتل الخطأ, أحدهما الكفارة لما ارتكبه
من الذنب العظيم وإن كان خطأ, ومن شرطها أن تكون عتق رقبككة
مؤمنككة فل تجزىككء الكككافرة, وحكككى ابككن جريككر عككن ابككن عبككاس
والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قككالوا: ل يجزىككء
ًا لليمككان, وروي مككن طريككق عبككد الككرزاق الصغير حتى يكون قاصد
عن معمر,عن قتادة, قال: في حرف, فتحرير رقبة مؤمنة ل يجزىء
ًا بين أبوين مسككلمين فيها صبي, واختار ابن جرير أنه إن كان مولود
ًا صككح عتقككه أجزأ وإل فل, والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسككلم
ًا قال المام أحمكد: أنبأنككا عبككد ًا أو كبير عن الكفارة سواء كان صغير
الرزاق, أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد اللككه بككن عبككد اللككه, عككن
رجل من النصار: أنه جاء بأمة سككوادء, فقككال: يككا رسككول اللككه: إن
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علي عتق رقبة مؤمنة, فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها, فقال لها
رسككول اللككه: «أتشككهدين أن ل إلككه إل اللككه ؟» قككالت: نعككم. قككال:
«أتشهدين أني رسول الله ؟» قالت: نعم. قككال: «أتككؤمنين بككالبعث
بعد المككوت ؟» قككالت: نعككم. قككال: «أعتقهككا». وهككذا إسككناد صككحيح
وجهالككة الصككحابي ل تضككره, وفككي موطككأ مالككك ومسككند الشككافعي
وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلل بن
أبي ميمونة عن عطاء بن يسار, عن معاوية بن الحكم: أنه لما جككاء
بتلك الجارية السوادء, قال لها رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم:
«أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا» قالت: رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم, قال: «أعتقها, فإنها مؤمنككة» وقككوله: {وديككة
مسلمة إلى أهله} هو الواجب الثاني فيما بين القاتل و أهل القتيككل
ًا, ًا لهم عما فاتهم من قتليهم, وهككذه الديككة إنمككا تجككب أخماسك عوض
كما رواه المام أحمد وأهل السنن مككن حككديث الحجككاج بككن أرطككاة
عن زيد بن جبير, عن خشف بن مالك, عن ابن مسعود, قال: قضى
رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم فككي ديككة الخطككأ عشككرين بنككت
ًا, وعشرين بنت لبون, وعشرين مخاض, وعشرين بني مخاض ذكور
جذعككة, وعشككرين حقككة, لفككظ النسككائي قككال الترمككذي: ل نعرفككه
ًا, كما روي ًا إل من هذا الوجه, وقد روي عن عبد الله موقوف مرفوع
ًا وهذه الدية على العاقلة ل في عن علي وطائفة, وقيل: يجب أرباع
ًا أن رسككول اللككه ماله, قال الشافعي رحمه اللككه: لككم أعلككم مخالفكك
صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث
الخاصة, وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث,
فمن ذلك مكا ثبكت فكي الصكحيحين عكن أبكي هريكرة قكال: اقتتلكت
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الخككرى بحجككر فقتلتهككا ومككا فككي
بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسككلم فقضككى أن
دية جنينها غرة عبد أو أمة, وقضى بدية المرأة علككى عاقلتهككا وهككذا
يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحككض فككي وجككوب الديككة, لكككن هككذا
ًا لشبهة العمد, وفككي صككحيح البخككاري عككن عبككد تجب فيه الدية أثلث
الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالككد بككن
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى السلم فلم يحسككنوا أن يقولككوا
أسلمنا, فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتهلككم فبلككغ ذلككك
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرفع يديه وقال «اللهم إني أبككرأ
ًا فككودى قتلهككم ومككا أتلككف مككن إليككك ممككا صككنع خالككد» وبعككث عليكك
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أموالهم حتى ميلغة الكلب, وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطككأ المككام
أو نكككككككككككائبه يككككككككككككون فكككككككككككي بيكككككككككككت المكككككككككككال.

وقوله: {إل أن يصدقوا} أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إل  
أن يتصدقوا بها فل تجب, وقوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهككو
ًا ولكن أوليككاؤه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} أي إذا كان القتيل مؤمن
من الكفار أهل حرب, فل دية لهم, وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة
ل غير, وقوله: {وإن كان من قوم بينكككم وبينهككم ميثككاق} الَيككة, أي
فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم, فإن كان
ًا عند طائفة من العلمككاء, ًا أيض مؤمنا فدية كاملة, وكذا إن كان كافر
وقيل: يجب في الكككافر نصككف ديككة المسككلم وقيككل: ثلثهككا كمككا هككو
ًا علككى القاتككل تحريككر رقبككة مفصل في كتككاب الحكككام ويجككب أيضكك
مؤمنة {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} أي ل إفطككار بينهمككا
بل يسرد صومهما إلى آخرهما, فإن أفطر من غير عذر مككن مككرض
أو حيض أو نفاس استأنف, واختلفككوا فككي السككفر هككل يقطككع أم ل,
ًا حكيمككا} أي على قولين, وقوله: {توبة مككن اللككه وكككان اللككه عليمكك
هذه توبة القاتل خطأ إذا لككم يجككد العتككق صككام شككهرين متتككابعين ,
واختلفوا فيمككن ل يسككتطع الصككيام, هككل يجككب عليككه إطعككام سككتين
ًا كما في كفارة الظهار, على قككولين أحككدهما: نعككم كمككا هككو مسكين
منصوص عليه في كفارة الظهار, وإنما لم يذكر ههنا, لن هذا مقام
تهديد وتخويف وتحذير فل يناسب أن يذكر فيه الطعام لما فيه مككن
التسهيل والترخيص, والقول الثككاني ل يعكدل إلكى الطعكام, لنكه لكو
ًا} ًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة {وكان الله عليما حيكم كان واجب
قكككككككككككد تقككككككككككككدم تفسكككككككككككيره غيككككككككككككر مككككككككككككرة,

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيككان حكككم القتككل  
ًا} الَيككة, وهككذا تهديككد شككديد ًا متعمد العمد, فقال: {ومن يقتل مؤمن
ووعيككد أكيككد لمككن تعككاطى هككذا الككذنب العظيككم الككذي هككو مقككرون
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله, حيث يقول سبحانه في

ًا آخككر ول يقتلككون سورة الفرقككان {والككذين ل يككدعون مككع اللككه إلهكك
النفس التي حرم الله إل بالحق} الَيككة, وقككال تعككالى: {قككل تعككالوا
ًا} اليككة, والَيككات أتل ما حرم ربكككم عليكككم أن ل تشككركوا بككه شككيئ
ًا, فمككن ذلككك مككا ثبككت فككي والحاديث في تحريككم القتككل كككثيرة جككد
الصحيحين عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صككلى اللككه عليككه
وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فككي الككدماء», وفككي
الحديث الَخر الذي رواه أبو داود مككن روايككة عمككرو بككن الوليككد بككن
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عبدة المصري عن عبادة بن الصامت,قال: قال رسككول اللككه صككلى
ًا ًا مككا لككم يصككب دمكك ًا صككالح الله عليه وسلم: «ل يزال المؤمن معنق
ًا بلح» وفي حديث آخككر «لككزوال الككدنيا ًا حرام ًا, فإذا أصاب دم حرام
أهون عند الله من قتل رجل مسلم», وفككي الحككديث الَخككر «ومككن
أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يككوم القيامككة مكتككوب
بين عينيه: آيس من رحمة الله» وقككد كككان ابككن عبككاس يككرى أنككه ل
ًا, وقال البخككاري: حككدثنا آدم, حككدثنا شككعبة, توبة لقاتل المؤمن عمد
حدثنا المغيرة بن النعمان, قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيهككا
أهل الكوفة, فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها, فقال: نزلت هذه
ًا فجزاؤه جهنككم} هككي آخككر مككا نككزل, ًا متعمد الَية {ومن يقتل مؤمن
ًا ومسلم والنسككائي مككن طككرق وما نسخها شيء, وكذا رواه هو أيض
عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بككن حنبككل عككن ابككن مهككدي,
عن سفيان الثوري, عن مغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جبير, عن
ًا فجزاؤه جهنم} فقال: ًا متعمد ابن عباس في قوله {من يقتل مؤمن
ما نسخها شيء. وقال ابن جرير: حدثنا بن بشار, حكدثنا ابكن عككون,
حدثنا شعبة عن سعيد بن جككبير, قككال: قككال عبككد الرحمككن بككن أبككزا
ًا} الَيككة, قككال: ًا متعمد سئل ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمن
لم ينسخها شيء, وقال في هذه الَية {والككذين ل يككدعون مككع اللككه
ًا آخر} إلى آخرها, قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جريككر إله
ًا حدثنا ابن حميد, حدثنا جريككر عككن منصككور, حككدثني سككعيد بككن أيض
جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير , قال: سألت ابككن عبككاس
ًا فجككزاؤه جهنككم} قككال: إن ًا متعمككد عككن قككوله: {ومككن يقتككل مؤمنكك
ًا, ًا متعمككد الرجل إذا عرف السلم وشرائع السلم, ثككم قتككل مؤمنكك
فجزاؤه جهنم ول توبة له, فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إل مككن نككدم.
حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عككن يحيككى الجككابر عككن
سالم بن أبي الجعد, قال: كنا عنككد ابككن عبككاس بعككدما كككف بصككره,
فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بككن عبككاس, مككا تككرى فككي رجككل قتككل
ًا فيهككا, وغضككب اللككه عليككه ًا ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالد ًا متعمد مؤمن
ًا ثككم ًا. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالح ًا عظيم ولعنه وأعد له عذاب
اهتدى ؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والككذي
نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقككول: «ثكلتككه
ًا جككاء يككوم القيامككة أخككذه بيمينككه أو بشككماله أمه قاتل مؤمن متعمد
تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن, يلزم قككاتله بشككماله وبيككده
الخرى رأسه, يقول: يا رب, سل هذا فيَم قتلني» وايم الذي نفككس
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عبد الله بيده, لقد أنزلت هذه الَية فما نسختها من آية حككتى قبككض
نبيكم صلى الله عليه وسلم, وما نزل بعدها من برهان, وقال المام
أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, سمعت يحيى بن المجبر
يحدثا عن سالم بن أبي الجعككد عككن ابككن عبككاس أن رجلً أتككى إليككه
ًا فيهككا, ًا ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالد فقال: أرأيت رجلً قتل رجلً عمد
الَية, قال: لقد نزلت من آخر ما نزل, ما نسخها شكيء حككتى قبكض
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما نزل وحككي بعككد رسككول اللككه
ًا ثككم صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن تاب وآمككن وعمككل صككالح
اهتدى ؟ قال: وأنى له بالتوبة, وقد سمعت رسول اللككه صككلى اللككه
ًا يجىككء يككوم عليه وسلم يقول: «ثكلته أمه رجككل قتككل رجلً متعمككد
ًا رأسككه بيمينككه أو ًا قككاتله بيمينككه أو بيسككاره ككك أو آخككذ القيامككة آخككذ
ًا من قبل العرش, يقول : يككا رب, سككل بشماله ك تشخب أوداجه دم
عبدك فيَم قتلني» وقد رواه النسككائي عككن قتيبككة وابككن مككاجه, عككن
محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينككة, عككن عمككار الككدهني ويحيككى
الجابر وثابت الثمالي عككن سككالم بككن أبككي الجعككد, عككن ابككن عبككاس
فذكره, وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممككن ذهككب
إلى أنه ل توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن
عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بككن عميككر والحسككن وقتككادة
والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم, وفي الباب أحاديث كثيرة ,
فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحككافظ فككي تفسككيره: حككدثنا
دعلج بن أحمد, حدثنا محمد بن إبراهيككم بككن سككعيد البوشككنجي(ح),
وحدثنا عبد الله بن جعفر, وحدثنا إبراهيم بن فهد, قال: حككدثنا عبيككد
بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه, عن العمش, عكن أبكي
عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى
ًا بقككاتله يككوم القيامككة الله عليه وسلم قال: «يجىء المقتككول متعلقكك
آخذا رأسه بيده الخرى فيقول يا رب سل هكذا فيكَم قتلنكي ؟ قكال,
فيقول: قتلته لتكون العزة لك, فيقول: فإنها لي, قككال ويجىككء آخككر
ًا بقاتله فيقول: رب سل هذا فيَم قتلني . قككال فيقككول: قتلتككه متعلق
لتكون العزة لفلن, قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه, قال: فيهوي فككي
ًا» وقد رواه النسكائي عكن إبراهيكم بكن المسكتمر النار سبعين خريف
العككوفي, عككن عمككرو بككن عاصككم, عككن معتمككر بككن سككليمان بككه.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا صفوان بككن عيسككى, حككدثنا(  
ثور بن يزيد عن أبي عون, عن أبي إدريككس, قككال: سككمعت معاويككة
رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم يقككول
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ًا, أو الرجككل :كل ذنب عسى الله أن يغفككره إل الرجككل يمككوت كككافر
ًا» وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى, عككن ًا متعمد يقتل مؤمن
صفوان بن عيسى به, وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بككن جعفككر,
حدثنا سمويه, حدثنا عبد العلى بن مسهر, حدثنا صككدقة بككن خالككد,
حدثنا خالد بن دهقان, حدثنا ابن أبي زكريا, قال سمعت أم الككدرداء
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه
ًا, وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إل مككن مككات مشككرك
ًا مككن هككذا الككوجه, ًا» وهككذا غريككب جككد ًا متعمككد أو مككن قتككل مؤمنكك
والمحفوظ حديث معاوية المتقدم, فالله أعلم, ثم روى ابن مردويه
من طريق بقيككة بككن الوليككد عككن نككافع بككن يزيككد: حككدثني ابككن جككبير
النصاري عن داود بن الحصين, عن نافع, عن ابن عمر, عككن النككبي
ًا فقد كفككر بككالله ًا متعمد صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمن
ًا, قككال ًا, فإسككناده تكلككم فيككه جككد عز وجل» وهذا حديث منكككر أيضكك
المام أحمد: حدثنا النضر, حدثنا سليمان بن المغيرة, حككدثنا حميككد,
قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي, فقال لنا: هلمككا فأنتمككا أشككب
ًا مني, وأوعى للحديث مني, فانطلق بنككا إلككى بشككر بككن عاصككم, سن
فقال له أبو العالية: حكدثا هكؤلء بحكديثك, فقكال: حكدثنا عقبككة بكن
مالك الليثي قال: بعث رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم سككرية
فأغارت على قوم, فشد مع القوم رجل فككاتبعه رجككل مككن السككرية
ًا سيفه, فقال الشاد من القوم: إنككي مسككلم فلككم ينظككر فيمككا شاهر
قال, قال: فضربه فقتله, فنمي الحديث إلى رسول الله صككلى اللككه
ًا, فبلغ القاتككل, فبينككا رسككول اللككه عليه وسلم, فقال فيه قولً شديد
صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال
ًا من القتل, قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إل تعوذ
ًا: يككا عنه وعمن قبله مككن النككاس وأخككذ فككي خطبتككه, ثككم قككال أيضكك
ًا مككن القتككل, فككأعرض عنككه رسول الله ما قال الككذي قككال إل تعككوذ
وعمن قبله من الناس وأخككذ فككي خطبتككه ثككم لككم يصككبر حككتى قككال
ًا مككن القتككل, الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قككال إل تعككوذ
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعككرف المسككاءة فككي
ًا» ورواه ًا ثلثكك وجهككه, فقككال: «إن اللككه أبككى علككى مككن قتككل مؤمنكك
النسائي من حديث سليمان بن المغيرة, والذي عليه الجمهككور مككن
سلف المة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجككل,
ًا بدل اللككه سككيئاته فإن تاب وأناب, وخشع وخضع وعمل عملً صالح
حسنات, وعوض المقتول من ظلمته وأرضاه عن ظلمته, قال الله
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ًا آخر ك إلى قوله ك إل من تككاب تعالى: {والذين ل يدعون مع الله إله
ًا} الَية, وهككذا خككبر ل يجككوز نسككخه وحملككه وآمن وعمل عملً صالح
على المشركين وحمككل هككذه الَيككة علككى المككؤمنين خلف الظككاهر,
ويحتككككككككاج حملككككككككه إلككككككككى دليككككككككل, واللككككككككه أعلككككككككم.

وقال تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا  
من رحمة الله} الَية, وهذا عام في جميع الذنوب من كفككر وشككرك
وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك, كل من تككاب أي مككن أي ذلكك
تاب الله عليككه, قككال اللككه تعككالى: {إن اللككه ل يغفككر أن يشككرك بككه
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فهذه الَية عامة في جميككع الككذنوب
ما عدا الشرك, وهي مذكورة في هذه السككورة الكريمككة بعككد هككذه
الَية وقبلها لتقوية الرجاء, والله أعلككم, وثبككت فككي الصككحيحين خككبر
ًا هل لي مككن توبككة ؟ السرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالم
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلكى بلكد يعبكد اللكه
فيه, فهاجر إليه فمات في الطريككق, فقبضككته ملئكككة الرحمككة كمككا
ذكرناه غير مرة, وإذا كان هككذا فككي بنككي إسككرائيل فلن يكككون فككي
هذه المة التوبة مقبولة بطريق الولى والحرى, لن الله وضع عنككا
الَصار والغلل التي كانت عليهككم وبعككث نبينككا بالحنيفيككة السككمحة.

ًا}   ًا متعمككد فأما الَية الكريمة وهي قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمن
الَية, فقككد قككال أبككو هريككرة وجماعككة مككن السككلف: هككذا جككزاؤه إن
ًا من طريق محمككد بككن جازاه, وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوع
جامع العطار عن العلء بن ميمون العنبري, عن حجاج السود, عككن

ًا ولكككن ل يصككح, ومعنككى محمد بن سيرين, عن أبي هريككرة مرفوعكك
هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جككوزي عليككه, وكككذا كككل وعيككد علككى
ذنب, لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صككالحة تمنككع وصككول
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والحباط, وهذا أحسن

دخككول ما يسلك في بككاب الوعيككد, واللككه أعلككم بالصككواب, وبتقككدير
القاتل في النار, أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه ل توبة له,
ًا ينجو به فليس بمخلككد أو على قول الجمهور حيث ل عمل له صالح
ًا, بل الخلود هو المكث الطويل, وقد تواترت الحككاديث عككن فيها أبد
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه يخرج من النار من كان فككي
قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان», وأمككا حككديث معاويككة «كككل ذنككب
ًا ًا, أو الرجل يقتككل مؤمنكك عسى الله أن يغفره إل الرجل يموت كافر
ًا» فعسى للترجي, فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين ل متعمد
تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنككا مككن الدلككة, وأمككا
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ًا فككالنص أن اللككه ل يغفككر لككه البتككة, وأمككا مطالبككة مككن مككات كككافر
المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقككوق الَدمييككن, وهككي ل
تسقط بالتوبة, ولكن ل بد مككن ردهككا إليهككم ول فككرق بيككن المقتككول
والمسروق منه, والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الَدميين,
فإن الجماع منعقد على أنها ل تسقط بالتوبة, ولكنه ل بد من ردهككا
إليهم في صحة التوبككة, فككإن تعككذر ذلككك فل بككد مككن المطالبككة يككوم
القيامة, لكن ل يلككزم مككن وقككوع المطالبككة وقككوع المجككازاة, إذ قككد
يكون للقاتككل أعمككال صككالحة تصككرف إلككى المقتككول أو بعضككها, ثككم
يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بمكا يشككاء مككن
فضله من قصور الجنة ونعيمها, ورفع درجته فيها ونحككو ذلككك واللككه
أعلم, ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الَخرة, فأما في
الدنيا فتسلط أولياء المقتكول عليكه, قكال اللكه تعكالى: {ومكن قتكل
ًا} الَيككة, ثككم هككم مخيككرون بيككن أن ًا فقد جعلنا لوليه سكلطان مظلوم
ًا, ثلثككون حقككة, وثلثككون يقتلوا, أو يعفوا, أو يأخذوا دية مغلظة أثلثكك
جذعة, وأربعون خلفة, كما هو مقككرر فككي كتككاب الحكككام, واختلككف
الئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام, على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطككأ, علككى قككولين
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولككون نعككم, يجككب عليككه,
لنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلن تجب عليككه فككي العمككد
أولى, فطردوا هككذا فككي كفككارة اليميككن الغمككوس واعتككذروا بقضككاء
ًا كمكا أجمعككوا علككى ذلككك فككي الخطككأ, وقكال الصلة المتروكة عمككد
أصحابه,المام أحمد وآخرون: قتككل العمككد أعظككم مككن أن يكفككر فل
كفارة فيه, وكذا اليميككن الغمككوس ول سككبيل لهككم إلككى الفككرق بيككن
ًا, فإنهم يقولون بوجوب هاتين الصورتين وبين الصلة المتروكة عمد
ًا, وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قضائها إذا تركت عمد
قتل العمد بما رواه المام أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضككل,
حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبككي عبلككة, عككن الغريككف
بن عياش عن واثلة بن السقع, قككال: أتككى النككبي صككلى اللككه عليككه
ًا لنككا قككد أوجككب, قككال: وسلم نفر من بني سككليم فقككالوا: إن صككاحب
ًا منه من النار» وقال «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضو
أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق, حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم
بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي, قال: أتينا واثلة بن السقع الليثي
ًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسككلم, فقلنا له حدثنا حديث
قال: أتينا رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم فككي صككاحب لنككا قككد
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ًا منه مككن أوجب, فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو
النار» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة
به, ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن السككقع
ًا ليس فيه زيادة ول نقصككان فغضككب فقككال: إن فقلنا له: حدثنا حديث
أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص, قلنا: إنما أردنككا
ه عليكه وسكلم قكال: أتينكا ه صكلى الل ًا سمعته مكن رسكول الل حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قككد أوجككب, يعنككي
ًا منه النار بالقتل, فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو
مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن النكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار».

ْا ُلككو ُقو َت َولَ  ْا  ُنككو ّي َب َت َف ِه  ّلكك ِبيِل ال ِفي َسكك ُتْم  ْب َذا َضَر ِإ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

َيا ْن ّد ِة الكك َيككا ْلَح َعككَرَض ا ُغككوَن  َت ْب َت ًا  ْؤِمنكك َلْسككَت ُم ُكُم الّسلََم  ْي َل ِإ َقَى  ْل َأ ِلَمْن 
ْبُل َق ُتْم ّمن  ْن ُك ِلَك  َذ َك ٌة  ِثيَر َك ِنُم  َغا ِه َم ّل َد ال ْن ِع ْا َف ُنككو ّي َب َت َف ُكْم  ْي َل َع ّلُه  َفَمّن ال

ًا ِبيككككككككككر ُلككككككككككوَن َخ ْعَم َت ِبَمككككككككككا  َكككككككككككاَن  ّلككككككككككَه   ِإّن ال
قال المام أحمد: حدثنا يحيى بن أبككي بكيككر وخلككف بككن الوليككد   

وحسين بن محمد قالوا: حدثناإسرائيل عن سماك, عن عكرمة,عكن
ابن عباس, قال: مر رجل من بني سككليم بنفككر مككن أصككحاب النككبي
ًا له فسلم عليهم, فقالوا: ل يسككلم صلى الله عليه وسلم يرعى غنم
علينا إل ليتعوذ منا, فعمدوا إليه فقتلوه, وأتوا بغنمه النبي صلى الله
عليه وسلم, فنزلت هذه الَيكة {يككا أيهككا الكذين آمنككوا} إلككى آخرهكا,
ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد, عن عبد العزيككز بككن
أبي رزمة, عن إسرائيل به, ثم قال: هذا حديث حسن صحيح, وفككي
الباب عن أسامة بن زيد, ورواه الحاكم مككن طريككق عبيككد اللككه بككن
موسى عن إسككرائيل بككه, ثككم قككال: صككحيح السككناد, ولككم يخرجككاه,
ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسككى وعبككد الرحيككم بككن
سليمان, كلهما عن إسرائيل به, وقال في بعض كتبه غير التفسير,
وقد رواه من طريق عبكد الرحمككن فقكط, وهكذا خكبر عنكدنا صكحيح
ًا لعلككل منهككا: سنده, وقد يجب أن يكون على مذهب الَخرين سقيم
أنه ل يعككرف لكه مخككرج عككن سككماك إل مكن هككذا الككوجه, ومنهكا أن
عكرمة في روايته عندهم نظر, ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الَيككة
عندهم مختلف فيه فقال بعضهم: نزلت في محلم بن جثامة, وقككال
بعضهم: أسامة بن زيد, وقيل غير ذلك, قلت: وهذا كلم غريب وهو
مردود من وجوه: أحدها أنه ثابت عن سماك حدثا به عنه غير واحد
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من الئمة الكبار, الثاني أن عكرمة محتج بككه فككي الصككحيح, الثككالث
أنه مروي من غير هككذاالوجه عككن ابككن عبككاس, كمككا قككال البخككاري:
حدثنا علي بن عبككد اللككه, حككدثنا سككفيان عككن عمككرو بككن دينككار,عككن
عطاء, عن ابن عباس {ول تقولوا لمن ألقككى إليكككم السككلم لسككت
ًا} قككال: قككال ابككن عبككاس كككان رجككل فككي غنيمككة لككه فلحقككه مؤمنكك
المسلمون, فقال: السلم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته, فأنزل الله
ًا} قال ابن في ذلك {ول تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمن
عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة, وقرأ ابن عباس {السلم}, وقككال
سعيد بن منصور: حدثنا منصور عن عمرو بن دينار, عككن عطككاء بككن
يسار, عن ابن عباس, قال: لحككق المسككلمون رجلً فككي غنيمككة لككه,
فقال: السلم عليكم, فقتلككوه وأخككذوا غنيمتككه, فنزلككت {ول تقولككوا
ًا}. وقككد رواه ابككن جريككر وابككن لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنكك
أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به, وقد في ترجمككة: أن أخككاه
لم, عكن أمكر أبيكه ًا, هاجر إلى رسول الله صلى الله عليكه وس فزار
بإسلمهم وإسلم قومهم, فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه
وسلم, في عماية الليل, وكان قد قال لهم إنككه مسككلم, فلككم يقبلككوا
منه فقتلوه فقال أبوه: فقدمت على رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم, فأعطاني ألف دينار ودية أخرى وسيرني, فنزل قوله تعالى:
{يكككا أيهكككا الكككذين آمنكككوا إذا ضكككربتم فكككي سكككبيل اللكككه} الَيكككة.

وأما قصة محلم بن جثامة, فقال المام أحمد رحمه اللككه: حككدثنا  
يعقوب: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق, حدثنا يزيد بن عبككد اللككه
بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حكدرد رضكي اللكه عنكه,
قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت فككي
نفر من المسلمين فيهم أبو قتككادة الحككارثا بككن ربعككي, ومحلككم بككن
جثامة بن قيس, فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم, مككر بنككا عككامر بككن
الضبط الشجعي على قعود له, معه متيع له ووطب من لبن, فلمككا
مر بنا سلم علينا, فأمسكنا عنه, وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله,
لشيء كان بينه وبينه, وأخذ بعيره ومتيعه, فلما قدمنا علككى رسككول
الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينككا {يككا أيهككا الككذين
ًا} تفككرد بككه آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ك إلى قوله تعالى ك خبير
أحمككد. وقككال ابككن جريككر: حككدثنا ابككن وكيككع, حككدثنا جريككر عككن ابككن
إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال: بعث رسول اللككه صككلى اللككه
ًا, فلقيهم عامر بن الضبط فحياهم عليه وسلم محلم بن جثامة مبعث
بتحية السلم, وكانت بينهم إحنة في الجاهلية, فرماه محلككم بسككهم
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فقتله, فجاء الخبر إلى رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم, فتكلككم
ًا, فيه عيينة والقرع: فقال القرع يا رسول الله, سر اليوم وغككر غككد
فقال عيينة: ل والله حتى تذوق نسككاؤه مككن الثكككل مككاذاق نسككائي,
فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى اللككه عليككه
وسلم ليستغفر له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ل غفر
الله لك», فقام وهو يتلقى دمككوعه بككبرديه, فمككا مضككت لككه سككابعة
حتى مات ودفنوه, فلفظتككه الرض, فجككاؤوا إلككى النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم فذكروا ذلك له, فقككال: «إن الرض تقبككل مككن هككو شككر
من صاحبكم, ولكن الله أراد أن يعظكم» ثككم طرحككوه بيككن صككدفي
جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في
سكككككككككككككككبيل اللكككككككككككككككه فتكككككككككككككككبينوا} الَيكككككككككككككككة.

وقال البخاري: قال حبيب بن أبككي عمككرة عككن سككعيد, عككن ابككن  
عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم للمقككداد: «إذا
كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قككوم كفككار فقتلتككه, فكككذلك كنككت
ًا, ًا مختصككر تخفي إيمانك بمكة من قبل» هكذا ذكره البخككاري معلقكك
وقد روي مطولً موصولً, فقال الحافظ أبو بكر البزار: حككدثنا حمككاد
بن علي البغدادي, حدثنا جعفر بن سلمة, حدثنا أبو بكر بن علي بن
مقدم, حدثنا حبيب بن أبككي عمككرة عككن سككعيد بككن جككبير, عككن ابككن
عباس, قال بعث رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم سككرية فيهككا
المقداد بن السود, فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا, وبقي رجل
له مال كثير لم يبرح, فقال: أشهد أن ل إلككه إل اللككه, وأهككوى عليككه
المقداد فقتله, فقال له رجل من أصككحابه: أقتلككت رجل شككهد أن ل
إله إل الله ؟ والله لذكرن ذلك للنبي صلى الله عليككه وسككلم, فلمككا
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول اللككه,
إن رجلً شهد أن ل إله إل الله, فقتلكه المقككداد, فقككال: «ادعككوا لكي
المقداد, يا مقداد: أقتلت رجلً يقول ل إله إل الله, فكيف لك بل إله
ًا ؟» قال: فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فككي إل الله غد
ًا تبتغككون سبيل الله فتبينوا ول تقولوا لمن ألقى السلم لست مؤمنكك
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمككن
اللككه عليكككم فتككبينوا}, فقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسكلم
للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه
فقتلته, وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبككل» وقككوله: {فعنككد اللككه
مغانم كثيرة} أي خيككر ممكا رغبتكم فيككه عكرض الحيكاة الكدنيا الككذي
حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقككى إليكككم السككلم, وأظهككر لكككم
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اليمان فتغافلتم عنه واتهمتمككوه بالمصككانعة والتقيككة لتبتغككوا عككرض
الحياة الدنيا, فما عند الله من الرزق الحلل خير لكم من مال هككذا.

وقوله: {كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم} أي قد كنتم مككن  
قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه, كما تقككدم
ًا, وكما قال تعالى: {واذكروا إذ أنتككم قليككل في الحديث المرفوع آنف
ا ة, وهكذا مكذهب سكعيد بكن جكبير لم مستضعفون في الرض} الَي
رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قككوله:
{كذلك كنتم من قبل} تخفون إيمانكم في المشككركين, ورواه عبككد
الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جككبير
في قوله: {كذلك كنتم من قبل} تستخفون بإيمانكم كما اسككتخفى
هذا الراعي بإيمانه, وهذا اختيار ابككن جريككر, وقككال ابككن أبككي حككاتم,
وذكر عن قيس, عن سالم, عن سعيد بن جبير: قوله {كككذلك كنتككم
من قبل} لم تكونوا مؤمنين {فمككن اللككه عليكككم} أي تككاب عليكككم
فحلف أسامة ل يقتل رجلً يقول: ل إله إل الله بعد ذلك الرجل, وما
لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيككه, وقككوله: {فتككبينوا}
ًا} قال سعيد تأكيد لما تقدم, وقوله: {إن الله كان بما تعلمون خبير
بككككككككككككن جككككككككككككبير: هككككككككككككذا تهديككككككككككككد ووعيككككككككككككد.

ُدوَن ِهكك ْلُمَجا َوا ِر  ِلي الّضَر ْو ُأ ْيُر  َغ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُدوَن ِمَن ا َقاِع ْل ِوي ا َت َيْس ** لّ 
ِهْم ِل َوا َأْم ِبكك ِديَن  ِهكك ْلُمَجا ّلككُه ا َفّضككَل ال ِهْم  ُفِس ْن َأ َو ِهْم  ِل َوا َأْم ِب ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس
ّلككُه َفّضككَل ال َو َنَى  ْلُحْس ّلُه ا َد ال َع َو ُككلّ  َو َدَرَجًة  ِديَن  َقاِع ْل َلى ا َع ِهْم  ُفِس ْن َأ َو
ًة ْغِفككَر َوَم ْنككُه  َدَرَجككاٍت ّم ًا *   ِظيمكك َع ًا  َأْجككر ِديَن  َقاِعكك ْل َلككى ا َع ِديَن  ِه ْلُمَجا ا
ًا  ًا ّرِحيمكككككككككك ُفككككككككككور َغ ّلككككككككككُه  َكككككككككككاَن ال َو َوَرْحَمككككككككككًة 

قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر, حدثنا شعبة عن أبي إسحاق   
عن البراء, قال لما نزلت {ل يستوي القاعدون من المؤمنين} دعككا
ًا فكتبها, فجاء ابككن أم مكتككوم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد
فشكا ضرارته, فأنزل الله {غيككر أولككي الضككرر}, حككدثنا محمككد بككن
يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء, قال: لما نزلت {ل
يستوي القاعدون من المؤمنين} قال النبي صلى الله عليككه وسككلم
ًا, فجككاءه ومعككه الككدواة واللككوح والكتككف, فقككال اكتككب {ل ادع فلنكك
يستوي القاعدون من المككؤمنين والمجاهككدون فككي سككبيل} وخلككف
النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم, فقال يا رسول الله, أنككا
ضرير, فنزلت مكانها {ل يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولككي
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ًا: حككدثنا الضرر والمجاهككدون فككي سككبيل اللككه} قككال البخككاري أيضكك
إسماعيل بن عبككد اللككه, حككدثني إبراهيككم بككن سككعد عككن صككالح بككن
كيسان, عن ابن شهاب, حدثني سهل بككن سككعد السككاعدي أنككه رأى
مروان بن الحكم فككي المسككجد, قككال: فككأقبلت حككتى جلسككت إلككى
جنبه, فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليككه
وسلم أملى علي {ل يستوي القاعدون من المككؤمنين والمجاهككدون
في سبيل الله} فجاءه ابككن أم مكتككوم وهككو يمليهككا علككي, قككال: يككا
رسول الله, والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت, وكان أعمككى, فككأنزل
الله على رسوله صلى الله عليه وسكلم, وككان فخكذه علكى فخكذي
فثقلت علي خفت أن ترض فخدي, ثم سري عنه, فأنزل الله {غيككر
أولي الضرر} تفرد به البخاري دون مسلم, وقد روي من وجه آخككر
عند المام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سككليمان بككن داود, أنبأنككا عبككد
الرحمن بن أبي الزناد, عن خارجة بن زيد, قال: قال زيد بن ثككابت:
إني قاعد إلككى جنككب النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم إذ أوحككي إليككه
وغشككيته السكككينة, قككال: فرفككع فخككذه علككى فخككذي حيككن غشككيته
ًا قككط أثقككل مككن فخككذ السكينة, قال زيد: فل والله مككا وجككدت شككيئ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثككم سككري عنككه, فقككال: اكتككب يككا
ًا, فقال: اكتب {ل يستوي القاعدون من المككؤمنين زيد, فأخذت كتف
ًا عظيمككا} فكتبككت ذلككك فككي كتككف, والمجاهدون} إلى قوله: {أجككر
فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلً أعمى, فقام حين سككمع
فضيلة المجاهدين, وقال: يككا رسككول اللككه, وكيككف بمككن ل يسككتطيع
الجهاد ومن هو أعمى وأشككباه ذلككك ؟ قككال زيككد: فككوالله مككا قضككى
كلمه ك أو ماهو إل أن قضى كلمه ك غشيت النبي صككلى اللككه عليككه
وسلم السكينة,فوقعت فخذه على فخذي, فوجككدت مككن ثقلهكا كمككا
وجدت في المرة الولى, ثم سري عنه, فقككال: اقككرأ فقككرأت عليككه
{ل يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون} فقال النبي صلى
الله عليه وسلم {غيككر أولككي الضككرر}, قككال زيككد: فألحقتهككا,فككوالله
كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كككان فككي الكتككف, ورواه أبككو داود
عن سعيد بن منصور, عن عبد الرحمن بن أبي الزناد, عن أبيه, عن
خارجككككة بككككن زيككككد بككككن ثككككابت, عككككن أبيككككه, بككككه نحككككوه.

وقال عبد الرزاق: أنبأنككا معمككر, أنبأنككا الزهككري, عككن قبيصككة بككن  
ذؤيب, عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتككب لرسككول اللككه صككلى اللككه
عليككه وسككلم فقككال: «اكتككب {ل يسككتوي القاعككدون مككن المككؤمنين
والمجاهدون في سبيل الله} فجاء عبد الله بن أم مكتوم, فقال: يككا
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رسول الله, إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بككي مككن الزمانككة
ما قد ترى, قد ذهب بصري, قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى
الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سككري عنككه,
ثم قال: «اكتب ل يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضككرر
والمجاهدون في سبيل الله», ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج, أخككبرني عبككد الكريككم هككو ابككن مالككك
ًا مككولى عبككد اللككه بككن الحككارثا أخككبره أن ابككن الجككزري, أن مقسككم
عبككاس أخككبره {ل يسككتوي القاعككدون مككن المككؤمنين} عككن بككدر
والخككارجون إلككى بككدر, انفككرد بككه البخككاري دون مسككلم, وقككد رواه
الترمذي من طريق حجاج, عن ابككن جريككج, عككن عبككد الكريككم, عككن
مقسم, عن ابن عباس, قال: {ل يستوي القاعككدون مككن المككؤمنين
غير أولي الضرر} عن بدر والخارجون إلى بككدر, ولمككا نزلككت غككزوة
بدر, قال عبد الله بن حجش وابن أم مكتوم: إنا أعميككان يككا رسككول
الله, فهل لنا رخصة ؟ فنزلت {ل يستوي القاعككدون مككن المككؤمنين
غير أولي الضككرر} وفضككل اللككه المجاهككدين علككى القاعككدين درجككة
فهؤلء القاعدون غير أولككي الضككرر, {وفضككل اللهالمجاهككدين علككى
ًا عظيما درجات منه} علككى القاعككدين مككن المككؤمنين القاعدين أجر
غير أولي الضرر, هذا لفظ الترمككذي. ثككم قككال: هككذا حككديث حسككن
غريب من هذا ا لوجه, فقوله: {ل يستوي القاعدون من المؤمنين}
ًا, فلما نزل بوحي سريع {غير أولي الضككرر}, صككار ذلككك كان مطلق
ًا لككذوي العككذار المبيحككة لككترك الجهككاد)مككن العمككى والعككرج مخرجكك
والمككرض, عككن مسككاواتهم للمجاهككدين فككي سككبيل اللككه بككأموالهم
وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهككدين علككى القاعككدين, قككال
ابن عباس: {غير أولي الضرر}, وكذا ينبغي أن يكون, كما ثبت في
صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية, عككن حميككد, عككن أنككس,
ًا مكا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بالمدينككة أقوامك
سرتم من مسير ول قطعتم من واد إل وهم معكم فيه, قالوا: وهككم
بالمدينة يا رسول اللككه ؟ قككال: نعككم حبسككهم العككذر», وهكككذا رواه
أحمد عن محمد بن أبككي عككدي, عككن حميككد, عككن أنككس بككه, وعلقككه
ًا, ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد, عن البخاري مجزوم
موسى بن أنس بن مالك, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم
ًا ما سرتم من مسير ول أنفقتم من قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوام
نفقة ول قطعتم من واد إل وهم معكم فيه», قالوا: وكيككف يكونككون
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معنا فيه يا رسول الله ؟ قال: «نعم حبسهم العذر» لفظ أبي داود,
وفكككككككككككي هكككككككككككذا المعنكككككككككككى قكككككككككككال الشكككككككككككاعر:

ًا وسرنا نحن أرواحاإنا  يا راحلين إلى البيت العتيق لقدسرتم جسوم
أقمنككا علككى عككذر وعككن قككدرومن أقككام علككى عككذر فقككد راحككا

وقوله: {وكلً وعد الله الحسنى} أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه  
دللة على أن الجهاد ليس بفرض عين, بل هو فرض علككى الكفايككة.
ًا} ًا عظيمكك قال تعالى: {وفضل الله المجاهدين على القاعككدين أجككر
ثم أخبر سبحانه بما فضككلهم بككه مككن الككدرجات, فككي غككرف الجنككان
العاليككات, ومغفككرة الككذنوب والككزلت, وحلككول الرحمككة والبركككات,
ًا, ولهذا قال: {درجات منه ومغفرة ورحمة وكان ًا منه وتكريم إحسان
ًا}. ًا رحيمكككككككككككككككككككككك اللككككككككككككككككككككككه غفككككككككككككككككككككككور

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخككدري أن رسككول اللككه  
صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة مائككة درجككة أعككدها اللككه
للمجاهدين في سبيله, ما بين كل درجتين كما بين السماء الرض».
وقال العمش عن عمرو بن مرة, عن أبي عبيدة, عن عبد الله بككن
مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «مككن رمككى
بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسككول اللككه, ومككا الدرجككة ؟
فقال: «أما إنها ليست بعتبة أمككك. مككا بيككن الككدرجتين مائككة عككام}.

ْا ُلو َقككا ُتْم  ُكن ِفيَم  ْا  ُلو َقا ِهْم  ُفِس ْن َأ ِلِمَي  َظا َكُة  ِئ ْلَملَ ُهُم ا ّفا َو َت ِذيَن  ّل ِإّن ا  **
َعًة َواِسكك ِه  ّلكك َأْرُض ال ُكككْن  َت َلككْم  َأ ْا  َو ْل َقككا ِفككي الْرِض  ِفيَن  َع َتْضكك ّنككا ُمْس ُك

ًا َءْت َمِصككير َوَسككآَ ّنككُم  َه ُهْم َج َوا ْأ ِئَك َمكك َلـكك ْو ُأ َف َهككا  ِفي ْا  َهككاِجُرو ُت ّ *  َف ِإل
َ َول َلككًة  ُعوَن ِحي ِطي َت َيْس َداِن لَ  ْل ِو ْل َوا ِء  ّنَسآَ َوال ِفيَن ِمَن الّرَجاِل  َع َتْض ْلُمْس ا
ًا ّو ُفكك َع ّلُه  َكاَن ال َو ُهْم  ْن َع َو  ُف ْع َي َأن  ّلُه  َعَسى ال ِئَك  َلـ ْو ُأ َف ِبيلً *   ُدوَن َس َت ْه َي
ًا ِثيككر َك ًا  َغمكك ِفككي الْرِض ُمَرا ْد  َيِج ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس َهاِجْر  ُي َوَمن  ًا *   ُفور َغ
ْكُه ِر ْد ُيكك ُثككّم  ِه  ِل َوَرُسككو ِه  ّلكك َلككى ال ِإ ًا  َهككاِجر ِه ُم ِتكك ْي َب َيْخُرْج ِمككن  َوَمن  َعًة  َوَس
ًا  ًا ّرِحيمكك ُفككور َغ ّلككُه  َكككاَن ال َو ِه  ّلكك َعلككَى ال ُه  َأْجككُر َع  َقكك َو ْد  َقكك َف ْوُت  ْلَمكك ا

ه بكن يزيكد المقرىكء, حكدثنا حيكوة    قال البخاري: حدثنا عبد الل
وغيره, قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمككن أبككو السككود, قككال: قطككع
على أهل المدينة بعكث, فكاكتتبت فيكه, فلقيكت عكرمكة مكولى ابكن
عباس فأخبرته, فنهاني عككن ذلككك أشككد النهككي, قككال: أخككبرني ابككن
ًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم عباس أن ناس
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأتي السهم يرمككى بككه
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فيصيب أحككدهم, فيقتلككه أو يضككرب عنقككه فيقتككل, فككأنزل اللككه {إن
الككذين توفككاهم الملئكككة ظككالمي أنفسككهم}, وراه الليككث عككن أبككي
السود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, حككدثنا
أبو أحمد يعني الزبيري, حدثنا محمد بن شريك المكي, حدثنا عمكرو
بن دينار عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كان قوم من أهككل مكككة
أسلموا وكانوا يستخفون بالسلم, فككأخرجهم المشككركون يككوم بككدر
معهم, فأصيب بعضهم بفعل بعض. قككال المسككلمون: كككان أصككحابنا
هؤلء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم, فنزلت {إن الذين توفككاهم
الملئكة ظالمي أنفسهم} الَية. قال عكرمة: فكتب إلككى مككن بقككي
مككن المسككلمين بهككذه الَيككة ل عككذر لهككم. قككال: فخرجككوا, فلحقهككم
المشركون, فأعطوهم التقية, فنزلت هذه الَية {ومككن النككاس مككن
يقول آمنا بالله} الَية. قال عكرمة: نزلت هذه الَية في شباب مككن
قريش كانوا تكلموا بالسلم بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو
ّبككه بككن الحجككاج قيككس بككن الوليككد بككن المغيككرة وأبككو العككاص بككن من
والحارثا بن زمعة, قال الضحاك: نزلككت فككي نككاس مككن المنككافقين
تخلفوا عن رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم بمكككة وخرجككوا مككع
المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب, فنزلت هذه الَية الكريمة
عامة في كل من أقككام بيككن ظهرانككي المشككركين, وهككو قككادر علككى
ًا من إقامة الككدين فهككو ظككالم لنفسككه مرتكككب الهجرة وليس متمكن
ًا بالجماع, وبنص هككذه الَيككة, حيككث يقككول تعككالى: {إن الككذين حرام
توفاهم الملئكة ظككالمي أنفسككهم} أي بككترك الهجككرة {قككالوا فيككم
كنتم} أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة {قككالوا كنككا مستضككعفين
في الرض} أي ل نقككدر علكى الخككروج مككن البلككد, ول الكذهاب فكي
الرض {قالوا ألم تكككن أرض اللككه واسككعة} الَيككة, وقككال أبككو داود:
حدثنا محمد بن داود بن سفيان, حككدثني يحيككى بككن حسككان, أخبرنككا
سليمان بن موسى أبو داود, حدثنا جعفر بككن سككعد بككن سككمرة بككن
جندب, حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بككن سككمرة, عككن
سمرة بن جندب, أما بعد, قال رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم:
«من جامع المشرك وسكن معككه فككإنه مثلككه», وقككال السككدي: لمككا
أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
للعباس: «افد نفسك وابن أخيك» فقال: يا رسول اللككه, ألككم نصككل
إلككى قبلتككك, ونشككهد شككهادتك, قككال «يككا عبككاس, إنكككم خاصككمتم
فخصمتم», ثم تل عليككه هككذه اليككة {ألككم تكككن أرض اللككه واسككعة}
الَيكككككككككككككككة, وراه ابكككككككككككككككن أبكككككككككككككككي حكككككككككككككككاتم.
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وقوله: {إل المستضعفين} إلى آخككر الَيككة, هككذه عككذر مككن اللككه  

لهؤلء في ترك الهجرة, وذلك أنهككم ل يقككدرون علككى التخلككص مككن
أيدي المشركين, ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق, ولهذا قال:
{ل يسككتطيعون حيلككة ول يهتككدون سككبيلً}, قككال مجاهككد وعكرمككة
ًا .والسكككككككككككككككككككككدي: يعنكككككككككككككككككككككي طريقككككككككككككككككككككك

وقوله تعالى: {فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم} أي يتجاوز من  
ًا الله عنهم بترك الهجرة, عسى من الله موجبة, {وكككان اللككه عفككو
ًا}, قال البخاري: حدثنا أبو نعيم, حدثنا شيبان عن يحيككى, عككن غفور
أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: بينا رسككول اللكه صككلى اللكه عليككه
وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده, ثم قال قبككل أن
يسجد «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة, اللهم أنج سلمة بككن هشككام,
اللهم أنج الوليد بن الوليد, اللهم أنج المستضككعفين مككن المككؤمنين,
اللهم اشدد وطأتك على مضر, اللهم اجعلها سنين كسني يوسف».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو معمر المقككري, حكدثني  
عبد الوارثا, حدثنا علي بن زيد عن سككعيد بككن المسككيب, عككن أبككي
هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد مككا سككلم
وهو مستقبل القبلة, فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليككد, وعيككاش
بككن أبككي ربيعككة, وسككلمة بككن هشككام, وضككعفة المسككلمين الككذين ل
يستطيعون حيلة ول يهتكدون سكبيلً مككن أيككدي الكفككار». وقكال ابككن
جرير: حدثنا المثنى, حدثنا حجاج, حدثنا حماد عن علي بن زيككد عككن
عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي, عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبككر صككلة الظهككر «اللهككم
خلص الوليد, وسككلمة بككن هشككام, وعيككاش بككن أبككي ربيعككة وضككعفة
المسككلمين مككن أيككدي المشككركين الككذين ل يسككتطيعون حيلككة ول
يهتدون سبيل», ولهككذا الحككديث شككاهد فككي الصككحيح مككن غيككر هككذا
الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن
أبككي يزيككد, قككال: سككمعت ابككن عبككاس يقككول: كنككت أنككا وأمككي مككن
المستضككعفين مككن النسككاء والولككدان. وقككال البخككاري: أنبأنككا أبككو
النعمان, حدثنا حماد بن زيد عككن أيككوب عككن أبككي مليكككة, عككن ابككن
عباس {إل المستضعفين} قال: كنت أنا وأمي ممن عككذر اللككه عككز
وجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل.

ًا   ًا كثير وقوله: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الرض مراغم
وسعة}, هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقككة المشككركين
وأن المؤمن حيثما ذهب وجككد عنهككم مندوحككة وملجككأ يتحصككن فيككه,
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ًا ومراغمككة, والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فلن قومه مراغمكك
:قككككككككككككككككال النابغككككككككككككككككة بككككككككككككككككن جعككككككككككككككككدة

كطككككككككود يلذ بأركككككككككانهعزيز المراغككككككككم والمهككككككككرب 

وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي  
ًا عن الضحاك والربيككع بككن أنككس والثككوري. وقككال مجاهككد: {مراغمكك
ًا ًا عما يكره. وقال سككفيان بككن عيينككة: مراغمكك ًا} يعني متزحزح كثير
ه ُيتحّصن ب ًا, والظاهر ك والله أعلم ك أنه المنع الذي  ًا يعني بروج كثير
ويراغم به العداء. قوله {وسعة} يعني الرزق, قاله غير واحد منهم
ًا كثيرة وسككعة} قتادة حيث قال: في قوله: {يجد في الرض مراغم
أي من الضللة إلى الهدى, ومن القلككة إلككى الغنككى, وقككوله: {ومككن
ًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقككد وقككع يخرج من بيته مهاجر
أجره على الله} أي ومن يخرج من منزله بنية الهجككرة فمككات فككي
أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر, كمككا ثبككت فككي
الصحيحين وغيرهمككا مككن الصككحاح والمسككانيد والسككنن مككن طريككق
يحيى بن سعيد النصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي, عن علقمككة
بن وقاص الليثي, عن عمككر بككن الخطككاب, قككال: قككال رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم: «إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرىككء مككا
نككوى, فمككن كككانت هجرتككه إلككى اللككه ورسككوله فهجرتككه إلككى اللككه
ورسوله, ومككن كككانت هجرتككه إلككى دنيككا يصككيبها, أو امككرأة يتزوجهككا
فهجرته إلى مككا هككاجر إليككه». وهككذا عككام فككي الهجككرة وفككي جميككع
العمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتككل
ًا: ًا, ثم أكمل بذلك العابد المائككة ثككم سككأل عالمكك تسعة وتسعين نفس
هل له من توبكة ؟ فقككال لككه, ومككن يحككول بينككك وبيككن التوبككة ؟ ثككم
أرشده إلى أن يتحول من بلده إلكى بلككد آخكر يعبكد اللكه فيككه. فلمكا
ًا إلككى البلككد الَخككر أدركككه المككوت فككي أثنككاء ارتحل من بلده مهككاجر
الطريق, فاختصككمت فيككه ملئكككة الرحمككة وملئكككة العككذاب, فقككال
ًا, وقال هؤلء إنه لم يصل بعد, فأمروا أن يقيسوا هؤلء: إنه جاء تائب
ما بين الرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها, فأمر اللككه هككذه أن
تقترب من هكذه, وهكذه أن تبعكد فوجككدوه أقكرب إلككى الرض الككتي
هاجر إليها بشبر, فقبضته ملئكة الرحمة. وفي رواية أنه لمككا جككاءه
المكككككوت نكككككاء بصكككككدره إلكككككى الرض الكككككتي هكككككاجر إليهكككككا.

قال المام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا محمد بن إسككحاق  
عن محمد بن إبراهيم, عن محمد بن عبد الله بككن عتيككك, عككن أبيككه
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عبد الله بن عتيك, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليككه وسككلم
م قكال: كك وأيكن ًا في سبيل الله, ث يقول: «من خرج من بيته مجاهد

ك فخر عن دابتكه فمكات فقكد وقككع أجكره المجاهدون في سبيل الله
على الله, أو لدغته دابة فمات فقد وقككع أجككره علككى اللككه, أو مككات
حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ك يعني بحتف أنفه على فراشككه,
والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحككد مكن العككرب قبكل رسككول اللكه
ًا فقككد اسككتوجب الجنككة». صلى الله عليه وسلم ككك ومككن قتككل قعصكك
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعككة, حككدثنا عبككد الرحمككن بككن عبككد
الملككك بككن شككيبة الحزامككي, حككدثني عبككد الرحمككن بككن المغيككرة
الخزامي, عن المنذر بن عبدالله عن هشام بن عروة عككن أبيككه, أن
الزبير بككن العككوام قككال: هككاجر خالككد بككن حككزام إلككى أرض الحبشككة
فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه {ومككن يخككرج مككن بيتككه
ًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللككه مهاجر
ًا}, قال الزبير, فكنت أتوقعه وأنتظككر قككدومه ًا رحيم وكان الله غفور
وأنا بأرض الحبشة, فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني, لنككه
قل أحد ممن هاجر من قريش إل ومعه بعض أهلككه, أو ذوي رحمككه,
ولم يكن معي أحد من بني أسككد بككن عبككد العككزى, ول أرجككو غيككره,
ًا, فككإن هككذه القصككة مكيككة, ونككزول هككذه الَيككة وهذا الثر غريب جككد
مدنية, فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكككن ذلككك
سكككككككككككككككبب النكككككككككككككككزول, واللكككككككككككككككه أعلكككككككككككككككم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن داود مككولى عبككد اللككه بككن  
جعفر, حدثنا سهل بن عثمان, حدثنا عبد الرحمن بن سليمان, حدثنا
أشعث هو ابن سوار, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله تعككالى
عنهما, قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليككه
وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول اللككه صككلى اللككه
ًا إلككى اللككه عليككه وسككلم, فنزلككت {ومككن يخككرج مككن بيتككه مهككاجر
ورسوله} الَية, وحدثنا أبي, حدثنا عبدالله بن رجاء, أنبأنككا إسككرائيل
عن سالم, عن سعيد بن جبير, عن أبي ضمرة بككن العيككص الزرقككي
الذي كان مصاب البصر وكان بمكة, فلما نزلككت {إل المستضككعفين
من الرجككال والنسككاء والولككدان ل يسككتطيعون حيلككة} فقلككت: إنككي
لغني, وإني لذو حيلككة, فتجهككز يريككد النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم
فأدركه الموت بالتنعيم, فنزلككت هككذه الَيككة {ومككن يخككرج مككن بيتككه
ًا إلكككى  اللكككه ورسكككوله ثكككم يكككدركه المكككوت} الَيكككة. مهكككاجر
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وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن عروبة البصري, حدثنا حيوة بن  

شريح الحمصي حدثنا بقية بن الوليككد, حككدثنا ابككن ثوبككان عككن أبيككه,
حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الشككعري, أنبأنككا أبككو مالككك,
قال: سمعت رسول الله صككلى اللككه عليككه وسككلم يقككول: «إن اللككه

ًا فككي ًا ابتغككاء وجهككي, وتصككديق قال: من انتدب خارجكك سككبيلي غازيكك
ًا برسلي فهككو فككي ضككمان علككى اللككه, إمككا أن يتوفككاه وعدي, وإيمان
بالجيش فيدخله الجنة, وإما أن يرجع فككي ضككمان اللككه, وإن طككالب
ًا فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر, أو غنيمة, ونال عبد
من فضل الله فمات, أو قتل, أو رفصته فرسه, أو بعيره, أو لككدغته
هامة, أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله, فهككو شككهيد». وروى
أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلككى آخككره, وزاد بعككد قككوله:
فهو شهيد, وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بككن
َبلن, حدثنا أبو معاوية, حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بككن زياد س
أبي حميد, عن عطاء بن يزيد الليككثي, عككن أبككي هريككرة, قككال: قكال
ه ًا فمات, كتكب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج حاج
ًا فمات, كتب لككه أجككر أجر الحاج إلى يوم القيامة, ومن خرج معتمر
ًا فككي سككبيل اللككه فمككات, المعتمر إلى يوم القيامة, ومن خرج غازيكك
كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة». وهذا حديث غريكب مكن هكذا
الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوجه.

ْا ِمككَن ْقُصككُرو َت َأن  َنككاٌح  ُكككْم ُج ْي َل َع ْيككَس  َل َف ِفككي الْرِض  ُتْم  ْب َذا َضككَر ِإ َو  **
ُكككْم َل ْا  ُنو َكككا ِريَن  ِف َكككا ْل ِإّن ا ْا  َو َفككُر َك ِذيَن  ّلكك ُكككُم ا َن ِت ْف َي َأن  ُتْم  ْف ِإْن ِخ ِة  َ الّصل
ًا ِبينككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ًا ّم ّو ُد  َعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

يقول تعالى: {وإذا ضربتم في الرض} أي سافرتم فككي البلد,   
كما قال تعالى: {علم أن سيكون منكم مرضككى وآخككرون يضككربون
في الرض يبتغون من فضككل اللككه} الَيككة. وقككوله: {فليككس عليكككم
جناح أن تقصروا من الصلة} أي تخففوا فيها إمككا مككن كميتهككا بككأن

الجمهور من هذه الَية, واستدلوا بها تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه
على قصر الصلة في السفر على اختلفهم في ذلك, فمن قائل: ل
بد أن يكون سفر طاعة من جهاد, أو حج, أو عمرة, أو طلككب علككم,
أو زيارة, وغير ذلك, كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن
مالك في رواية عنه نحوه, لظاهر قوله: {إن خفتم أن يفتنكم الذين
كفروا}, ومككن قائككل: ل يشككترط سككفر القربككة, بككل ل بككد أن يكككون
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ًا, لقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجككانف لثككم} الَيككة, مباح
ًا كما أباح له تناول الميتة مككع الضككطرار بشككرط أن ل يكككون عاصككي
بسفره, وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الئمككة, وقككد قككال
أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا وكيع, عن العمش, عن إبراهيم, قككال:
جاء رجل فقال: يا رسول الله, إني رجل تاجر أختلف إلى البحريككن,
فأمره أن يصلي ركعتين, وهذا مرسككل, ومككن قائككل: يكفككي مطلككق
ًا حككتى لككو خككرج لقطككع الطريككق ًا أو محظور السفر سواء كان مباح
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر, وهذا قول أبككي حنيفككة
والثككككككوري وداود لعمككككككوم الَيككككككة وخككككككالفهم الجمهككككككور.

وأما قوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد يكككون  
هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الَية, فإن في مبدأ السككلم
بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفككة, بككل مككا كككانوا ينهضككون إل
إلى غزو عام, أو في سرية خاصككة. وسككائر الحيككان حككرب للسككلم
وأهله, والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثككة فل مفهككوم
ًا}, له, كقوله تعالى: {ول تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن
وكقوله تعالى: {وربائبكم اللتي في حجوركم مككن نسككائكم} الَيككة,
وقال المام أحمد: حدثنا ابن إدريس, حدثنا ابن جريج عن ابككن أبككي
عمار, عن عبد الله بن بابيه, عن يعلى بن أمية, قالت: سألت عمككر
بن الخطاب قلت له: قوله: {وليككس عليكككم جنككاح أن تقصككروا مككن
الصلة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وقد أمكن النكاس ؟ فقكال
لي عمر رضي الله عنه: عجبت ممككا عجبككت منككه, فسككألت رسككول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال: «صدقة تصدق اللككه بهككا
عليكم فاقبلوا صدقته». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حككديث
ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبككد اللككه بككن أبككي عمككار بككه. وقككال
الترمذي: هذا حديث حسن صككحيح. وقككال علككي بككن المككديني: هككذا
حديث حسن صحيح من حديث عمر, ول يحفككظ إل مككن هككذا الككوجه
ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم, حدثنا
مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء, قال: سألت ابككن عمككر عككن
صككلة السككفر, فقككال: ركعتككان, فقلككت: أيككن قككوله: {إن خفتككم أن
يفتنكم الذين كفروا} ونحن آمنون ؟ فقال: سنة رسول اللككه صككلى
اللكككككككككككككككككككككككه عليكككككككككككككككككككككككه وسكككككككككككككككككككككككلم.

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى, حدثنا علي  
بن محمد بن سعيد: حدثنا منجاب, حدثنا شريك عن قيس بن وهب,
عن أبي الوداك, قككال: سككألت ابككن عمككر عككن ركعككتين فككي السككفر
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فقال: هي رخصة نزلت من السماء, فإن شئتم فردوهككا. وقككال أبككو

هارون, حدثنا ابككن عككون عككن ابككن بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن
سيرين, عن ابن عباس, قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليككه
وسككلم بيككن مكككة والمدينككة ونحككن آمنككون ل نخككاف بينهمككا ركعككتين
ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد العلككى, عككن خالككد
الحذاء, عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر بن عبد الككبر: وهكككذا
رواه أيككوب وهشككام ويزيككد بككن إبراهيككم التسككتري عككن محمككد بككن
سيرين, عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليككه
ًا عككن قتيبككة, وسلم مثله قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعكك
عن هشيم, عن منصور, عن زاذان, عن محمد بن سيرين, عن ابككن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكككة ل
يخاف إل رب العالمين, فصلى ركعتين, ثككم قككال الترمككذي: صككحيح,
وقال البخاري: حدثنا أبو معمر, حدثنا عبد الوارثا, حككدثنا يحيككى بككن
ًا يقول: خرجنا مع رسول اللككه صككلى أبي إسحاق, قال: سمعت أنس
الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصككلي ركعككتين ركعككتين
ًا ؟ قككال: أقمنككا بهككا حتى رجعنا إلى المدينة, قلت أقمتم بمكككة شككيئ
ًا. عشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر

وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسككحاق  
الحضرمي به. وقال المام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن أبي
إسحاق, عن حارثة بن وهب الخزاعي, قال: صليت مع النككبي صككلى
الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنككى أكككثر مككا كككان النككاس, وآمنككه
ركعيتن. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسككحاق
السبيعي عنه به, ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد, حدثنا شعبة, أنبأنا
أبو إسحاق, سمعت حارثة بككن وهككب, قككال: صككلى بنككا رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم آمن ما كككان بمنككى ركعككتين, وقككال البخككاري:
حدثنا مسدد, حدثنا يحيى, حدثنا عبيد اللككه, أخككبرني نككافع عككن عبككد
الله بن عمر, قال: صليت مع رسككول اللكه صككلى اللككه عليككه وسككلم
ًا من إمارته, ثككم أتمهككا, وكككذا ركعتين, وأبي بكر وعمر وعثمان صدر
رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان بككه. وقككال البخككاري:
حدثنا قتيبة, حدثنا عبد الواحد عن العمش, حككدثنا إبراهيككم سككمعت
عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمككان بككن عفككان رضككي اللككه
ه بكن مسكعود رضكي عنه بمنى أربع ركعات, فقيل في ذلك لعبد الل
الله عنه فاسترجع, ثم قال: صليت مع رسول الله صكلى اللكه عليكه
وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين, وصليت مككع
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عمر بككن الخطككاب بمنككى ركعككتين, فليككت حظككي مككن أربككع ركعككات
ًا مككن حككديث الثككوري عككن ركعتككان متقبلتككان. ورواه البخككاري أيضكك
العمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقككدم.

ًا على أن القصر ليس من شرطه وجود   فهذه الحاديث دالة صريح
الخوف, ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ههنككا
إنما هو قصر الكيفية ل الكمية, وهو قول مجاهد والضحاك والسدي
ًا بما رواه المام مالك عن صالح بن كما سيأتي بيانه, واعتضدوا أيض
كيسان, عن عروة بن الزبير, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
فرضت الصلة ركعتين ركعتين في السفر والحضككر, فككأقرت صككلة
السفر, وزيدت في صلة الحضر, وقككد روى هككذا الحككديث البخككاري
عن عبد الله بن يوسف التنيسي, ومسلم عن يحيى بن يحيى, وأبككو
داود عن القعنبي, والنسائي عن قتيبة, أربعتهم عن مالك به, قككالوا:
فإذا كان أصل الصلة في السفر هي الثنتين, فكيككف يكككون المككراد
بالقصر ههنا قصر الكمية, لن ما هو الصككل ل يقككال فيككه: {فليككس
ة علكى عليكم جناح أن تقصروا من الصلة} وأصكرح مكن ذلكك دلل
هذا ما رواه المام أحمد: حدثنا وكيككع وسككفيان وعبككد الرحمككن عككن
زبيد اليامي, عن عبد الرحمن بن أبي ليلككى, عككن عمككر رضككي اللككه
عنه, قال: صلة السككفر ركعتككان, وصككلة الضككحى ركعتككان, وصككلة
الفطر ركعتان, وصلة الجمعة ركعتان تمام غير قصككر, علككى لسككان
محمد صلى الله عليه وسلم, وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابككن
حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي بككه, وهككذا إسككناد علككى
شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككرط مسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم.

وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر,  
ًا به في هذا الحديث وفككي غيككره, وهككو الصككواب إن وقد جاء مصرح
شاء الله, وإن كان يحيى بن معين وأبو حككاتم والنسككائي قككد قككالوا,
ًا: فقد وقكع فكي بعكض طكرق أبكي إنه لم يسمع منه, وعلى هذا أيض
يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد, عككن عبككد الرحمككن بككن
أبي ليلى, عن الثقة, عن عمر, فذكره, وعند ابن مككاجه مككن طريككق
يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عككن زبيككد, عككن عبككد الرحمككن, عككن
كعب بن عجرة, عن عمر, فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حككديث أبككي عوانككة الوضككاح بككن
عبد الله اليشكري, زاد مسلم والنسائي: وأيككوب بككن عائككد, كلهمككا
عن بكير بن الخنس, عن مجاهد, عن عبككد اللككه بككن عبككاس, قككال:
فرض الله الصلة على لسان نبيكم محمد صككلى اللككه عليككه وسككلم
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ًا, وفي السفر ركعككتين, وفككي الخككوف ركعككة, فكمككا في الحضر أربع
يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن
ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه, فهككذا ثككابت عككن
ابن عباس رضي الله عنهما, ول ينافي ما تقككدم عككن عائشككة رضككي
الله عنها, لنها أخبرت أن أصل الصلة ركعتان, ولكن زيد في صككلة
الحضر, فلما استقر ذلككك, صككح أن يقككال: إن فككرض صككلة الحضككر
أربع, كما قاله ابن عبككاس ككك واللكه أعلككم كك لكككن اتفككق حككديث ابككن
عبككاس وعائشككة علككى أن صككلة السككفر ركعتككان, وأنهككا تامككة غيككر
مقصورة, كما هو مصرح به في حديث عمككر رضككي اللككه عنككه, وإذا
كان كذلك فيكككون المككراد بقككوله تعككالى: {فليككس عليكككم جنككاح أن
تقصروا من الصلة} قصر الكيفيككة كمككا فككي صككلة الخككوف, ولهككذا
قال: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} الَيككة, ولهككذا قككال بعككدها:
{وإذا كنت فيهم فأقمت لهككم الصككلة} الَيككة, فككبين المقصككود مككن
القصر ههنا, وذكر صككفته وكيفيتككه, ولهككذا لمككا عقككد البخككاري كتككاب
صلة الخوف صدره بقوله تعالى: {وإذا ضككربتم فككي الرض فليككس
عليكككم جنككاح أن تقصككروا مككن الصككلة} إلككى قككوله: {إن اللكه أعككد
ًا}, وهكذا قال جويبر عككن الضككحاك فككي قككوله: ًا مهين للكافرين عذاب
{فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلة} قال: ذاك عند القتككال
يصككككلي الرجككككل الراكككككب تكككككبيرتين حيككككث كككككان وجهككككه.

وقال أسباط عككن السكدي فككي قكوله: {وإذا ضكربتم فكي الرض  
فليس عليكككم جنككاح أن تقصككروا مككن الصككلة إن خفتككم} الَيككة, إن
الصلة إذا صليت ركعتين في السفر, فهي تمام التقصير ل يحككل إل
أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عككن الصككلة فالتقصككير ركعككة.

فليكس عليككم جنكاح أن تقصكروا: {وقال ابن أبي نجيح عن مجاهكد
مككن الصككلة} يككوم كككان النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم وأصككحابه
بعسفان, والمشركون بضجنان, فتوافقوا, فصلى النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم بأصحابه صلة الظهر أربع ركعات بركوعهم, وسجودهم,
ًا فهم بهككم المشككركون أن يغيككروا علككى أمتعتهككم ًا جميع وقيامهم مع
وأثقالهم, روى ذلك ابككن أبككي حككاتم, ورواه ابككن جريككر عككن مجاهككد
ًا فككإنه قككال بعككدما والسدي وعن جابر وابن عمر, واختككار ذلككك أيضكك
حكككككككاه مككككككن القككككككوال فككككككي ذلككككككك: وهككككككو الصككككككواب.

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, حككدثنا  
ابن أبي فديك, حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب, عن أمية بن عبد
الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فككي كتككاب
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الله قصر صلة الخوف, ول نجد قصككر صككلة المسككافر, فقككال عبككد
الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملً عملنا به, فقككد
سمى صلة الخوف مقصورة وحمل الَية عليها ل على قصككر صككلة
المسافر, وأقره ابن عمر على ذلك, واحتج على قصككر الصككلة فككي
السفر بفعل الشارع ل بنص القرآن, وأصرح من هككذا مككا رواه ابككن
ًا: حدثنا أحمد بن الوليد القرشي, حدثنا محمد بككن جعفككر, جرير أيض
حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قككال: سككألت ابككن عمككر عككن صككلة
السككفر, فقككال: ركعتككان تمككام غيككر قصككر, إنمككا القصككر فككي صككلة
المخافة, فقلت: وما صلة المخافة ؟ فقكال: يصكلي المككام بطائفكة
ركعة, ثم يجيء هؤلء إلى مكان هككؤلء, ويجيككء هككؤلء إلككى مكككان
هؤلء, فيصلي بهم ركعة, فيكون للمام ركعتان, ولكل طائفة ركعككة
ركعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

َعكَك ُهككْم ّم ْن َفكٌة ّم ِئ َطآَ ُقكْم  َت ْل َف َة  َ ُهككُم الّصكل َل َقْمَت  َأ َفك ِهْم  ِفي ُكنَت  َذا  ِإ َو  **
ِئَفككٌة َطآَ ْأِت  َتكك ْل َو ُكككْم  ِئ َوَرآ ْا ِمن  ُنو ُكو َي ْل َف ْا  ُدو َذا َسَج ِإ َف ُهْم  َت ِلَح َأْس ْا  َو ُذ ْأُخ َي ْل َو
ِذيَن ّل ّد ا َو ُهْم  َت ِلَح َأْس َو ُهْم  ْذَر ْا ِح ُذو ْأُخ َي ْل َو َعَك  ْا َم ّلو ُيَص ْل َف ْا  ّلو ُيَص َلْم  َى  ُأْخَر

َلككًة ْي ُكككْم ّم ْي َل َع ُلككوَن  َيِمي َف ُكككْم  ِت َع ِت َأْم َو ُكْم  ِت ِلَح َأْسكك َعككْن  ُلككوَن  ُف ْغ َت ْو  َل ْا  َفُرو َك
ُتككْم ّمْرَضككَى ُكن ْو  َأ ٍر  َطكك ًذى ّمن ّم َأ ُكْم  ِب َكاَن  ِإن  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َولَ ُج ًة  َد َواِح
ًا ِهين ًا ّم َذاب َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل ّد  َع َأ ّلَه  ِإّن ال ُكْم  ْذَر ْا ِح ُذو َوُخ ُكْم  َت ِلَح َأْس ْا  َو ُع َتَض َأن 

صلة الخوف أنواع كثيرة, فإن العدو تككارة يكككون تجككاه القبلككة,   
وتارة يكون في غير صوبها, والصلة تارة تكون رباعية, وتارة تكككون
ثلثية كالمغرب, وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلة السككفر, ثككم تككارة
يصلون جماعة, وتارة يلتحم الحرب فل يقدرون على الجماعككة, بككل
ًا, يصلون فككرادى مسككتقبلي القبلككة وغيككر مسككتقبليها ورجككالً وركبانكك
ولهم أن يمشوا والحالة هككذه ويضككربوا الضككرب المتتككابع فككي متككن
الصلة. ومن العلماء من قككال: يصككلون والحالكة هكذه ركعكة واحكدة
لحديث ابن عباس المتقدم, وبه قال أحمد بن حنبل. قككال المنككذري
في الحواشي: وبككه قككال عطككاء وجككابر والحسككن ومجاهككد والحكككم
وقتادة وحماد وإليه ذهب طاوس والضحاك, وقككد حكككى أبككو عاصككم
العبادي عن محمد بن نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلككى ركعككة
ًا. وقككال إسككحاق بككن راهككويه: في الخوف, وإليه ذهب ابن حزم أيض
أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تكومىء بهكا إيمكاء, فكإن لكم
تقدر فسجدة واحدة لنهككا ذككر اللكه, وقكال آخككرون: تكفككي تككبيرة
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واحدة, فلعله أراد ركعة واحككدة. كمككا قككاله المككام أحمككد بككن حنبككل
وأصحابه, وبه قال جابر بن عبدالله وعبد الله بن عمر وكعككب وغيككر
واحد من الصحابة والسدي, ورواه ابن جرير, ولكن الذي حكوه إنما
حكوه على ظاهره فككي الجككتزاء بتكككبيرة واحككدة, كمككا هككو مككذهب
إسحاق ابن راهويه وإليه ذهب المير عبد الوهاب بككن بخككت المكككي
حتى قال: فإن لم يقدر على التكككبيرة فل يتركهككا فككي نفسككه يعنككي
بالنية. رواه سعيد بن منصور في سككننه عككن إسككماعيل بككن عيككاش,
عككككككن شككككككعيب بككككككن دينككككككار عنككككككه, فككككككالله أعلككككككم.

ومن العلماء من أباح تأخير الصلة لعذر القتكال والمنكاجزة, كمكا  
أخر النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم يككوم الحككزاب الظهككر والعصككر
فصلهما بعد الغروب, ثم صلى بعدهما المغرب, ثككم العشككاء, وكمككا
قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيككش: ل يصككلين أحككد
منكككم العصككر إل فككي بنككي قريظككة, فككأدركتهم الصككلة فككي أثنككاء
الطريق, فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليككه
وسلم إل تعجيل المسككير, ولككم يككرد منككا تككأخير الصككلة عككن وقتهككا,
فصلوا الصلة لوقتها في الطريق, وأخر آخرون منهم صككلة العصككر
فصلوها في بني قريظة بعد الغروب, ولم يعنف رسككول اللككه صككلى
ًا من الفريقين, وقد تكلمنا على هذا فككي كتككاب الله عليه وسلم أحد
السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلككى إصككابة الحككق
ًا, والحجة ههنا فككي في نفس المر, وإن كان الَخرون معذروين أيض
عذرهم في تأخير الصلة لجل الجهاد والمبادرة إلى حصار النككاكثين
للعهكككككككككد مكككككككككن الطائفكككككككككة الملعونكككككككككة اليهكككككككككود.

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلة الخوف, فإنها لم تكن  
نزلت بعد, فلما نزلت نسخ تأخير الصلة لذلك, وهذا بيٌن في حديث
أبي سعيد الخدري الذي رواه الشككافعي رحمككه اللككه وأهككل السككنن,
:ولكككن يشكككل عليككه مككا حكككاه البخككاري فككي صككحيحه حيككث قككال

باب الصلة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الوزاعي: إن(  
كان تهيأ الفتح ولم يقككدروا علككى الصككلة, صككلوا إيمككاء كككل امرىككء
لنفسه, فإن لم يقدروا علككى اليمككاء, أخككروا الصككلة حككتى ينكشككف
القتككال, أو يككأمنوا فيصككلوا ركعككتين, فككإن لككم يقككدروا صككلوا ركعككة
وسككجدتين, فككإن لككم يقككدروا فل يجزئهككم التكككبير ويؤخرونهككا حككتى
يأمنوا, وبه قال مكحول. وقككال أنككس بككن مالككك: حضككرت مناهضككة
حصن تستر عند إضاءة الفجر, واشتد اشتعال القتككال, فلككم يقككدروا
على الصلة, فلم نصل إل بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبككي
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موسى, ففتح لنا, قال أنس: وما يسرني بتلك الصلة الدنيا وما فيها
انتهى ما ذكره, ثم أتبعككه بحككديث تككأخير الصككلة يككوم الحككزاب, ثككم
بحديث أمره إياهم أن ل يصلوا العصككر إل فككي بنككي قريظككة, وكككأنه
كالمختككككككككككككككار لككككككككككككككذلك, واللككككككككككككككه أعلككككككككككككككم.

ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يككوم  
ًا, ولكككن كككان ذلككك فككي إمككارة عمككر بككن فتح تستر فإنه يشتهر غالب
الخطاب, ولم ينقل أنككه أنكككر عليهككم ول أحككد مككن الصككحابة, واللككه
أعلم, قال هؤلء: وقد كانت صلة الخوف مشروعة في الخندق لن
غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير
والمغازي, وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة
والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهككم. وقككال
البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحككديث أبككي موسككى
ومككككككككا قككككككككدم إل فككككككككي خيككككككككبر, واللككككككككه أعلككككككككم.

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن  
إسماعيل بن علية, ذهبوا إلككى أن صككلة الخككوف منسككوخة بتككأخيره
ًا, وقككد عليه الصلة والسلم, الصلة يككوم الخنككدق وهككذا غريككب جككد
ثبتت الحاديث بعككد الخنككدق بصككلة الخككوف, وحمككل تككأخير الصككلة
يومئذ على ما قاله مكحول والوزاعي أقككوى وأقككرب, واللككه أعلككم.
فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهككم الصككلة} أي إذا صككليت
ًا فككي صككلة الخككوف, وهككذه حالككة غيككر الولككى, فككإن تلككك بهم إمام
ًا قصرها إلى ركعة كمككا دل عليككه الحككديث ككك فككرادى ورجككالً وركبانكك
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها, ثم ذكككر حككال الجتمككاع والئتمككام
بإمام واحد, وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعككة
من هذه الَية الكريمة حيث اغتفرت أفعككال كككثيرة لجككل الجماعككة,
فلول أنها واجبة لما ساغ ذلك, وأما من استدل بهككذه الَيكة علكى أن
صلة الخوف منسككوخة بعككد النككبي صككلى اللككه عليككه وسكلم لقككوله:
{وإذا كنت فيهم} فبعده تفوت هذه الصفة, فإنه اسككتدلل ضككعيف,
ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الككذين احتجككوا بقككوله: {خككذ مككن
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صككلتك سكككن
لهم} قالوا: فنحن ل ندفع زكاتنا بعده صكلى اللكه عليككه وسكلم إلكى
أحد, بل نخرجها نحن بأيككدينا علككى مككن نككراه, ونككدفعها إل إلككى مككن
صلته أي دعاؤه سكن لنا, ومع هذا رد عليهم الصحابة, وأبوا عليهككم
هذا الستدلل, وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من منعهككا منهككم.
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ولنذكر سبب نزول هذه الَية الكريمة أولً قبل ذكر صككفتها. قككال  

ابن جرير: حدثني ابن المثنى, حكدثني إسكحاق, حككدثنا عبككدالله  بككن
هاشم, أنبأنا سيف عن أبي روق, عن أبككي أيككوب, عككن علككي رضككي
الله عنه, قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه

الله, إنا نضرب في الرض فكيككف نصككلي ؟ وسلم فقالوا: يا رسول
فأنزل الله عز وجل {وإذا ضربتم في الرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلة} ثم انقطع الوحي, فلما كككان بعككد ذلككك بحككول,
غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهككر, فقككال المشككركون:
لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل شددتم عليهم ؟ فقال
قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها, قال: فأنزل الله عز وجل
بين الصلتين {إن خفتم أن يفتنكككم الككذي كفككروا} الَيككتين, فنزلككت
ًا, ولكن لبعضه شاهد من رواية صلة الخوف, وهذا سياق غريب جد
أبي عياش الزرقي واسمه زيكد بكن الصكامت رضكي اللكه عنكه عنكد
المام أحمد وأهل السنن, فقال المككام أحمككد: حككدثنا عبككد الككرزاق,
حدثنا الثوري عن منصور, عن مجاهد, عن أبي عياش الزرقي, قال:
كنا مككع رسككول اللكه  صكلى اللكه عليككه وسككلم بعسككفان, فاسككتقبلنا
المشركون عليهم خالد بن الوليد, وهم بيننا وبين القبلة, فصككلى بنككا
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهككر, فقككالوا: لقككد كككانوا علككى
حال لو أصبنا غرتهم, ثم قككالوا: تككأتي عليهككم الَن صككلة هككي أحككب
إليهم من أبنائهم وأنفسككهم, قككال: فنككزل جبريككل بهككذه الَيككات بيككن
الظهككر والعصككر {وإذا كنككت فيهككم فككأقمت لهككم الصككلة} قككال:
فحضككرت, فككأمرهم رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فأخككذوا
ًا, ثككم السلح, قال: فصفنا خلفه صفين, قال: ثم ركع فركعنككا جميعكك
ًا, ثم سجد النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم بالصككف رفع فرفعنا جميع
الذي يليه والَخرون قيام يحرسونهم, فلمككا سككجدوا وقككاموا, جلككس
الَخرون فسجدوا في مكانهم, ثم تقدم هككؤلء إلككى مصككاف هككؤلء,
ًا, ثم رفع فرفعوا وجاء هؤلء إلى مصاف هؤلء ثم ركع فركعوا جميع
ًا, ثم سجد النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم والصككف الككذي يليككه جميع
والَخرون قيام يحرسونهم, فلما جلسوا جلككس الَخككرون فسككجدوا,
ثم سلم عليهم, ثم انصرف, قال: فصلها رسككول اللككه  صككلى اللككه
عليككه وسككلم مرتيككن: مككرة بعسككفان, ومككرة بككأرض بنككي سككليم.

ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور بككه نحككوه, وهكككذا  
رواه أبو داود عن سككعيد بككن منصككور, عككن جريككر بككن عبككد الحميككد,
والنسائي من حديث شعبة, وعبد العزيز بن عبد الصمد, كلهككم عككن
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منصور به, وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة, فمن ذلك مككا رواه
البخاري حيث قال: حدثنا حيوة بن شككريح, حككدثنا محمككد بككن حككرب
عن الزبيدي, عن الزهري, عن عبد الله بن عبد الله بككن عتبككة, عككن
ابن عباس رضي الله عنهما, قال: قام النبي صلى الله عليه وسككلم
وقام الناس معه, فكبر وكككبروا معككه, وركككع وركككع نككاس منهككم, ثككم
سجد وسجدوا معه, ثم قككام للثانيككة فقككام الككذين سككجدوا وحرسككوا
إخوانهم, وأتت الطائفة الخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهككم
ًا. وقال ابن جرير: حككدثنا ابككن في الصلة, ولكن يحرس بعضهم بعض
بشار, حدثنا معاذ بن هشام, حدثني أبي عن قتادة, عن سليمان بككن
قيس اليشكري أنه سأل جابر بن عبككد اللككه عككن إقصككار الصككلة أي
ًا لقريككش يوم أنزل أو أي يوم هو, فقال جككابر: انطلقنككا نتلقككى عيككر
آتية من الشام حتى إذا كنا بنخلة, جاء رجل من القوم إلككى رسككول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هل تخافني ؟ قككال: «ل»
قال فمن يمنعككك منككي ؟ قككال: «اللككه يمنعنككي منككك» قككال: فسككل
السيف, ثم تهدده وأوعده, ثم نادى بالترحل وأخذ السلح, ثم نككودي
بالصلة فصلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم
وطائفة أخرى تحرسهم, فصلى بالذين يلونه ركعتين, ثم تأخر الذين
يلونه على أعقابهم, فقاموا في مصاف أصحابهم, ثم جككاء الَخككرون
فصلى بهم ركعتين, والَخرون يحرسكونهم, ثكم سكلم فككانت للنكبي
صلى الله عليه وسلم أربع ركعات, وللقوم ركعتين ركعتين, فيومئككذ
أنككزل اللككه فككي إقصككار الصككلة وأمككر المككؤمنين بأخككذ السككلح.

ورواه المام أحمد فقال: حدثنا سريج, حدثنا أبو عوانة عككن أبككي  
بشر, عن سليمان بن قيس اليشكري, عن جابر بن عبد الله, قككال:
قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة, فجككاء رجككل
منهم يقال له غورثا بن الحارثا حتى قام علككى رسككول اللككه صككلى

من يمنعككك منككي ؟ قككال: «اللككه»,: الله عليه وسلم بالسيف, فقال
فسقط السيف من يده, فأخذه رسول الله صلى الله عليككه وسككلم,
فقال: «ومن يمنعك مني ؟» قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن ل
إله إل الله وأني رسول الله» ؟ قال: ل, ولكن أعاهدك أن ل أقاتلك
ول أكون مع قوم يقاتلونك, فخلى سبيله, فأتى قومه فقال: جئتكككم
من عند خير الناس, فلما حضرت الصلة, صلى رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم صلة الخوف, فكان الناس طككائفتين: طائفككة بككإزاء
العدو, وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسككلم, فصككلى
بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا, فكانوا مكان الطائفككة الككذين
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كانوا بإزاء العدو, ثم انصككرف الككذين كككانوا بككإزاء العككدو فصككلوا مككع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين, فكان لرسول الله صككلى
الله عليه وسلم أربع ركعات, وللقوم ركعتين ركعتين, تفككرد بكه مككن
هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذا الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوجه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو قطن عمرو  
بن الهيثم, حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير, قال: سألت جككابر بككن
عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما ؟ فقال: الركعتككان فككي
السفر تمام, إنما القصر واحدة عند القتال, بينمككا نحككن مككع رسككول

وسلم في قتال, إذ أقيمت الصلة, فقام رسول الله صلى الله عليه
الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة, وطائفة وجهها قبل العككدو,
فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين, ثم الذين خلفوا انطلقوا إلككى
أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحككو ذا, وجككاء أولئككك فقككاموا خلككف
رسول الله صلى الله عليككه وسككلم فصككلى بهككم ركعككة وسككجد بهككم
سجدتين, ثم إن رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم جلككس وسككلم,
وسلم الذين خلفه, وسلم أولئككك, فكككانت لرسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم ركعتين, وللقوم ركعة ركعة, ثككم قككرأ {وإذا كنككت فيهككم
فككككككككككككككأقمت لهككككككككككككككم الصككككككككككككككلة} الَيككككككككككككككة.

وقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن الحكم,  
عن يزيد الفقير, عن جابر بن عبد اللككه أن رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم, صلى بهم صلة الخوف, فقككام صككف بيككن يككديه وصككف
خلفه, فصلى بالذين خلفه ركعككة وسككجدتين, ثككم تقككدم هككؤلء حككتى
قاموا في مقام أصحابهم, وجاء أولئك حتى قاموا في مقككام هككؤلء,
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسككلم ركعككة وسككجدتين ثككم
سلم, فكانت للنبي صككلى اللككه عليككه وسككلم ركعككتين, ولهككم ركعككة,
ورواه النسائي من حديث شعبة, ولهككذا الحككديث طككرق عككن جككابر,
وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر, وقد رواه عككن جككابر
جماعكككككة ككككككثيرون فكككككي الصكككككحيح والسكككككنن والمسكككككانيد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا عبدالله  
بن المبارك, أنبأنا معمر عن الزهككري, عككن سككالم, عككن أبيككه, قككال:
{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلة} قال: هي صلة الخوف, صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة, والطائفة
الخرى مقبلة على العدو, وأقبلت الطائفة الخرى التي كانت مقبلة
على العدو فصلى بهم رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم ركعككة
أخرى ثم سلم بهم, ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعككة ركعككة,
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وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمككر بككه, ولهككذا
الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة, وقككد أجككاد الحككافظ
أبو بكر بككن مردويككه فككي سككرد طرقككه وألفككاظه, وكككذا ابككن جريككر,
ولنحرره في كتاب الحكككام الكككبير, إن شككاء اللككه وبككه الثقككة. وأمككا
المر بحمل السلح فككي صككلة الخككوف فمحمككول عنككد طائفككة مككن
العلماء على الوجوب لظاهر الَية, وهو أحد قولي الشككافعي, ويككدل
عليه قول الله تعالى: {ول جناح عليكم إن كان بكم أذى مككن مطككر
أو كنتككم مرضككى أن تضككعوا أسككلحتكم وخككذوا حككذركم} أي بحيككث
تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بل كلفة {إن الله أعككد
ًا}. ًا مهينككككككككككككككككككككك للككككككككككككككككككككككافرين عكككككككككككككككككككككذاب

َذا ِإ َف ُكْم  ِب ُنو َلَى ُج َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ّلَه  ْا ال ُكُرو ْذ َفا َة  َ ُتُم الّصل ْي َقَض َذا  ِإ َف  **
ًا َتابكك ِك ِنيَن  ْؤِم ْلُمكك َلككى ا َع َنْت  َكككا َة  َ ِإّن الّصككل َة  َ ْا الّصككل ِقيُمو َأ َفكك ُتْم  َنن ْأ ْطَمكك ا
َلُموَن ْأ َي ُهْم  ّن ِإ َف َلُموَن  ْأ َت ْا  ُنو ُكو َت ِإن  ِم  ْو َق ْل ِء ا َغآَ ِت ْب ِفي ا ْا  ُنو ِه َت َولَ  ًا *   ُقوت ْو ّم
ًا  ِكيمكك ًا َح ِليمكك َع ّلككُه  َكاَن ال َو َيْرُجوَن  ِه َما لَ  ّل َتْرُجوَن ِمَن ال َو َلموَن  ْأ َت َكَما 

يأمر الله تعككالى بكككثرة الككذكر عقيككب صككلة الخككوف وإن كككان   
ًا بعد غيرها, ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من ًا فيه أيض ًا مرغب مشروع
التخفيف في أركانها, ومن الرخصة في الذهاب فيها واليككاب, وغيككر
ذلك مما ليس يوجد في غيرها, كما قال تعالى في الشككهر الحككرم:

ًا عنككه فككي غيرهككا, {فل تظلموا فيهن أنفسكم} وإن كان هككذا منهيكك
ولكن فيها آكد لشدة حرمتهككا وعظمتهككا, ولهككذا قككال تعككالى: {فككإذا
ًا وعلككى جنككوبكم} أي فككي ًا وقعككود قضيتم الصلة فاذكروا الله قيام
سائر أحوالكم, ثم قال تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصككلة} أي
فإذا أمنتم وذهب الخوف, وحصلت الطمأنينة {فأقيموا الصلة} أي
فأتموهككا وأقيموهككا كمككا أمرتككم بحككدودها, وخشككوعها, وركوعهككا,
وسكككككككككككككككككككجودها, وجميكككككككككككككككككككع شكككككككككككككككككككؤونها.

ًا} قال   ًا موقوت وقوله تعالى: {إن الصلة كانت على المؤمنين كتاب
ًا كككوقت الحككج, ًا: إن للصلة وقتكك ًا, وقال أيض ابن عباس: أي مفروض
وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد
بككن علككي والحسككن ومقاتككل والسككدي وعطيككة العككوفي. قككال عبككد
ًا الرزاق: عن معمر عن قتادة {إن الصلة كانت على المؤمنين كتابك
ًا كوقت الحككج وقككال زيككد ًا} قال: ابن مسعود: إن للصلة وقت موقوت
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ًا} قككال: ًا موقوتك بن أسكلم {إن الصكلة ككانت علكى المككؤمنين كتابك
ًا كلما مضى نجم جاء نجم, يعني كلما مضى وقت جككاء وقككت. منجم

وقوله تعالى: {ول تهنككوا فككي ابتغككاء القككوم} أي ل تضككعفوا فككي  
طلب عدوكم, بل جدوا فيهككم وقككاتلوهم, واقعككدوا لهككم كككل مرصككد
{إن تكونوا تككألمون فككإنهم يككألمون كمككا تككألمون} أي كمككا يصككيبكم
الجراح والقتل كذلك يحصل لهم, كمككا قككال تعككالى: {إن يمسسكككم

قال تعالى: {وترجون من الله قرح فقد مس القوم قرح مثله}, ثم
مال يرجون} أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم, وإياهم من الجراح
والَلم, ولكن أنتم ترجككون مككن اللككه المثوبككة والنصككر والتأييككد كمككا
وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسككوله صككلى اللككه عليككه وسككلم
ًا مككن ذلككك, فككأنتم وهو وعد حق, وخبر صدق, وهككم ل يرجككون شككيئ
أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه, وفي إقامة كلمة اللككه وإعلئهككا,
ًا} أي هو أعلم وأحكم فيمكا يقكدره ويقضكيه ًا حكيم {وكان الله عليم
وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهككو المحمككود علككى
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل حككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال.

َ َول ّلككُه  َأَراَك ال ِبَمآَ  ّناِس  ْيَن ال َب ُكَم  َتْح ِل ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل ِإ َنا  ْل ْنَز َأ ّنآَ  ِإ  **
ًا * ًا ّرِحيمكك ُفككور َغ َكككاَن  ّلَه  ِإّن ال ِه  ّل ِر ال ِف ْغ َت َواْس ًا *   ِنيَن َخِصيم ِئ ْلَخآَ ّل ُكْن  َت

ِإّن ُهْم  ُفَس ْن َأ ُنوَن  َتا َيْخ ِذيَن  ّل َعِن ا ِدْل  ُتَجا ًا َولَ  ّوان َكاَن َخ ُيِحّب َمن  ّلَه لَ  ال
ْذ ِإ ُهككْم  َع َو َم ُهكك َو ِه  ّلكك ُفوَن ِمَن ال َتْخ َيْس َولَ  ّناِس  ُفوَن ِمَن ال َتْخ َيْس ًا *   ِثيم َأ

َهكا ًا *   ُلكوَن ُمِحيطك ْعَم َي ِبَمكا  ّلُه  َكاَن ال َو ْوِل  َق ْل َيْرَضَى ِمَن ا ُتوَن َما لَ  ّي َب ُي
ُهككْم ْن َع ّلككَه  ِدُل ال ُيَجككا َفَمككن  َيا  ْن ّد ِة الكك َيا ْلَح ِفي ا ُهْم  ْن َع ُتْم  ْل َد ِء َجا ُؤلُ َهـ ُتْم  ْن َأ

ِكيلً  َو ْيِهكككككككككْم  َل َع ُككككككككككوُن  َي َأْم ّمكككككككككن  ِة  َياَمككككككككك ِق ْل ْوَم ا َيككككككككك
ًا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم {إنا    يقول تعالى: مخاطب

أنزلنا إليك الكتاب بالحق} أي هو حق من الله, وهو يتضككمن الحككق
في خبره وطلبه, وقوله: {لتحكم بين الناس بمككا أراك اللككه} احتككج
به من ذهب من علماء الصول إلى أنه كان صلى الله عليككه وسككلم
له أن يحكم بالجتهاد بهذه الَية, وبما ثبت في الصحيحين مككن رواة
هشام بن عروة, عن أبيه, عن زينب بنت أم سككلمة, عككن أم سككلمة
أن رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وسكلم, سكمع جلبكة خصكم ببكاب
حجرته, فخرج إليهم فقال: «أل إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحككو ممككا
أسمع, ولعل أحدكم أن يكون ألحككن بحجتككه مككن بعككض فأقضككي لككه
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة مككن النككار فليحملهككا أو
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ليذرها» وقال المام أحمد: حدثنا وكيع, حككدثنا أسككامة بككن زيككد عككن
عبد الله بن رافككع, عككن أم سككلمة, قككالت: جككاء رجلن مككن النصككار
يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهمكا
قد درست, ليس عندهما بينة, فقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم: «إنكم تختصمون إلّي وإنما أنا بشر, ولعل بعضكم أن يكككون
ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضككي بينكككم علككى نحككو ممككا أسككمع,
ة ه قطع ًا فل يأخذه, فإنما أقطع ل فمن قضيت له من حق أخيه شيئ
ًا في عنقه يكوم القيامكة» فبككى الككرجلن, من النار يأتي بها إسطام
وقال كل منهما: حقي لخككي, فقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم «أما إذا قلتما فاذهبككا فاقتسككما, ثككم توخيككا الحككق بينكمككا ثككم
استهما, ثم ليحلل كل منكما صاحبه» وقد رواه أبو داود من حككديث
أسامة بن زيد به, وزاد «إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لككم ينككزل
علكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي فيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه».

ًا   وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس: أن نفر
من النصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليككه وسككلم فككي بعككض
غزواته, فسرقت درع لحدهم, فأظن بها رجككل مككن النصككار, فككأتى
صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليككه وسككلم فقككال: إن طعمككة
بن أبيرق سرق درعي, فلما رأى السككارق ذلككك عمككد إليهككا فألقاهككا
في بيت رجل بريء, وقككال لنفككر مككن عشككيرته: إنككي غيبككت الككدرع
وألقيتها في بيت فلن وستوجد عنده, فانطلقوا إلى نبي اللككه صككلى
الله عليه وسلم ليلً فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب
ًا, فأعككذر صككاحبنا علككى رؤوس الدرع فلن, وقككد أحطنككا بككذلك علمكك
الناس, وجادل عنه, فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك, فقككام رسككول
الله صلى الله عليه وسلم, فبرأه وعذره على رؤوس الناس, فأنزل
الله {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمككا أراك اللككه
ًا ًا رحيمكك ًا * واستغفر الله إن الله كان غفككور ول تكن للخائنين خصيم
* ول تجكككككادل عكككككن الكككككذين يختكككككانون أنفسكككككهم} الَيكككككة.

ثم قال تعالى: للذين أتككوا رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم  
مستخفين بالكذب {يستخفون من الناس ول يستخفون مككن اللككه}
الَيككتين, يعنككي الككذين أتككوا رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
مستخفين يجادلون عن الخائنين, ثم قككال عككز وجككل: {ومككن يعمككل
ًا أو يظلم نفسه} الَية, يعني الذين أتوا رسول الله صككلى اللككه سوء
عليه وسلم مستخفين بالكذب ثككم قككال: {ومككن يكسككب خطيئككة أو
ًا} يعنككي السككارق ًا مبينكك ًا وإثمكك ًا فقد احتمل بهتانكك ًا ثم يرم به بريئ إثم
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والذين جادلوا عن السارق, وهذا سككياق غريككب, وكككذا ذكككر مجاهككد
وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الَية: إنها نزلت
فككي سككارق بنككي أبيككرق علككى اختلف سككياقاتهم وهككي متقاربككة.

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة, فقال أبو عيسى  
الترمذي عند تفسير هذه الَية من جامعه, وابن جرير في تفسككيره:
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شككعيب أبككو مسككلم الحرانككي, حككدثنا
محمد بن سلمة الحراني, حدثنا محمد بككن إسككحاق عككن عاصكم بككن
عمر بن قتادة, عن أبيه, عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه,
قال: كان أهل بيت منا يقال لهككم بنككو أبيككرق بشككر وبشككير ومبشككر,
ًا يقول الشعر يهجو به أصككحاب رسككول اللككه وكان بشير رجلً منافق
صلى الله عليه وسلم, ثم ينحله لبعض العرب, ثم يقول: قككال فلن
كذا وكذاو وقال فلن كذا وكذا, فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إل هذا
الرجل الخبيث أو كما قال الرجل, وقالوا ابن البيرق: قالهككا, قككالوا:
وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهليككة والسككلم, وكككان النككاس
إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير, وكان الرجل إذا كان له يسككار
فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بهككا
نفسه, وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير, فقككدمت ضككافطة
من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملً من الدرمك فجعلككه فككي
مشربة له, وفي المشربة سلح ودرع وسيف, فعدي عليه من تحت
البيت, فنقبت المشربة, وأخذ الطعام والسككلح. فلمككا أصككبح أتككاني
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي, إنه قد عدي علينككا فككي ليلتنككا هككذه,
فنقبت مشربتنا, فذهب بطعامنا وسلحنا, قال: فتحسسنا في الككدار
وسألنا, فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا فككي هككذه الليلككة ول
نرى فيما نرى إل على بعض طعامكم, قال: وكان بنو أبيرق قالوا ككك
ونحن نسأل في الدار ك: والله ما نككرى صككاحبكم إل لبيككد بككن سككهل
رجلً منا له صلح وإسلم, فلما سمع لبيد اخككترط سككيفه وقككال: أنككا
أسرق ؟! واللككه ليخككالطنكم هككذا السككيف أو لتككبينن هككذه السككرقة,
قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها, فسألنا في الدار حككتى
لم نشك أنهم أصحابها, فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسككول
الله صلى الله عليككه وسككلم فككذكرت ذلككك لككه, قككال قتككادة: فككأتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء
عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشككربة لككه, وأخككذوا سككلحه
وطعامه فليردوا علينا سلحنا, فأما الطعام, فل حاجة لنا فيه, فقككال
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النبي صلى الله عليه وسلم: «سآَمر في ذلك», فلما سمع بذلك بنو
أبيرق أتوا رجلً منهم يقال له أسككير بككن عمككرو فكلمككوه فككي ذلككك,
فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يارسول الله, إن قتادة
بن النعمان وعمككه, عمككدا إلككى أهككل بيككت منككا أهككل إسككلم وصككلح
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ول ثبككت, قككال قتككادة: فككأتيت النككبي
صلى الله عليه وسلم فكلمته, فقال: «عمدت إلككى أهككل بيككت ذكككر
منهم إسلم وصلح, ترميهم بالسرقة على غير بينككة ول ثبككت, قككال:
فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم في ذلك, فأتاني عمي رفاعككة فقككال: يككا ابككن
أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صككلى اللككه عليككه
وسلم, فقال: الله المستعان, فلم نلبث أن نزل القرآن {إنككا أنزلنككا
إليككك الكتككاب بككالحق لتحكككم بيككن النككاس بمككا أراك اللككه ول تكككن
ًا} يعني بني أبيرق, {واستغفر اللككه} أي ممككا قلككت للخائنين خصيم
ًا, ول تجككادل عككن الككذين يختككانون ًا رحيمكك لقتادة {إن الله كان غفور
ًا} أي لككو اسككتغفروا اللككه لغفككر لهككم أنفسهم} ك إلى قوله ك {رحيمكك
ًا} ًا مبين ًا فإنما يكسبه على نفسه ك إلى قوله ك إثم {ومن يكسب إثم
قولهم للبيد {ولول فضل الله عليك ورحمته ك إلككى قكوله كك فسككوف
ًا} فلما نزل القككرآن أتككى رسككول اللككه صككلى اللككه ًا عظيم نؤتيه أجر
عليه وسلم بالسلح فرده إلى رفاعة, فقال قتادة: لمككا أتيككت عمككي
ًا قد عسى أو عشي ك الشك مككن أبككي عيسككى ككك بالسلح وكان شيخ
في الجاهلية وكنت أرى إسلمه مدخولً لما أتيتككه بالسككلح قككال: يككا
ًا, فلمككا ابن أخي هو في سبيل الله, فعرفت أن إسلمه كان صككحيح
نزل القرآن لحق بشير بالمشركين, فنزل على سلفة بنت سعد بن
سمية, فأنزل الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
ًا, إن الله ل يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء مصير
ًا} فلما نزل على سلفة بنككت ومن يشرك بالله فقد ضل ضللً بعيد
سعد, هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته
على رأسها ثم خرجت به, فرمته في البطح, ثم قالت: أهككديت لككي
شعر حسان ما كنت تأتيني بخير, لفظ الترمذي ثككم قككال الترمككذي:
ًا أسككنده غيككر محمككد بككن سككلمة هككذا حككديث غريككب, ل نعلككم أحككد
الحرانككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي.

ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم  
بن عمر بن قتادة مرسلً لم يذكروا فيه عككن أبيككه عككن جككده, ورواه
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ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمككد بككن سككلمة
به ببعضه. ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل
يعني الصائغ, حدثنا الحسن بككن أحمككد بككن شككعيب الحرانككي, حككدثنا
محمد بن سلمة, فذكره بطككوله. ورواه أبككو الشككيخ الصككبهاني فككي
تفسيره عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب, كلهمككا
عككككككككككككككككن الحسككككككككككككككككن بككككككككككككككككن أحمككككككككككككككككد

ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سككلمة بككه, ثككم قككال فككي  
آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معيككن
وأحمككد بككن حنبككل وإسككحاق بككن إسككرائيل, وقككد روى هككذا الحككديث
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس
الصم, عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي, عن يونس بن بكير, عن
محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر, ثم قال: وهذا حككديث
صكككككككحيح علكككككككى شكككككككرط مسكككككككلم, ولكككككككم يخرجكككككككاه.

وقوله تعالى: {يستخفون مككن النككاس ول يسككتخفون مككن اللككه}  
الَية, هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبككائحهم مككن
النككاس لئل ينكككروا عليهككم, ويجككاهرون اللككه بهككا, لنككه مطلككع علككى
سرائرهم وعككالم بمكا فكي ضكمائرهم, ولهككذا قككال: {وهكو معهكم إذ
ًا} تهديككد يبيتون مال يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطكك
لهم ووعيد. ثم قال تعالى: {ها أنتم هؤلء جادلتم عنهم فككي الحيككاة
الدنيا} الَية, أي هب أن هؤلء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبككدي
لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك, فمككاذا
يكون صنيعهم يوم القيامة بين يككدي اللككه تعككالى الككذي يعلككم السككر
وأخفى ؟ ومن ذا الذي يتوكل لهككم يومئككذ يككوم القيامككة فككي ترويككج
م وكيلً, ولهكذا قكال: {أم مكن دعواهم ؟ أي ل أحد يومئكذ يككون له
يككككككككككككككككككككككككككككككككككون عليهكككككككككككككككككككككككككككككككككم وكيلً}.

ًا ُفور َغ ّلَه  ِد ال َيِج ّلَه  ِر ال ِف ْغ َت َيْس ُثّم  ْفَسُه  َن ِلْم  ْظ َي ْو  َأ ًا  َوء ْعَمْل ُس َي َوَمن   **
ًا ِليم َع ّلُه  َكاَن ال َو ِه  ْفِس َن َلَى  َع ُبُه  ْكِس َي ّنَما  ِإ َف ًا  ْثم ِإ ْكِسْب  َي َوَمن  ًا *   ّرِحيم
َتَمككَل ِد اْح َقكك َف ًا  ِريئكك َب ِه  ِبكك ِم  َيككْر ُثّم  ًا  ْثم ِإ ْو  َأ َئًة  َي ِط ْكِسْب َخ َي َوَمن  ًا *   ِكيم َح
ِئَفككٌة ّطآَ َهّمككْت  َل ُتككُه  َوَرْحَم ْيككَك  َل َع ِه  ّلكك َفْضككُل ال ْولَ  َل َو ًا *   ِبين ًا ّم ْثم ِإ َو ًا  َتان ْه ُب
ٍء َنَك ِمككن َشككْي َيُضككّرو َوَمككا  ُهْم  ُفَسكك ْن َأ ِإلّ  ّلوَن  ُيِض َوَما  ّلوَك  ُيِض َأن  ُهْم  ْن ّم
َكككاَن َو َلككُم  ْع َت ُكككْن  َت َلككْم  ّلَمَك َمككا  َع َو ْكَمَة  ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع ّلُه  َأنَزَل ال َو
ًا  ِظيمككككككككككككككك َع ْيكككككككككككككككَك  َل َع ِه  ّلككككككككككككككك َفْضكككككككككككككككُل ال
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يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه, تاب عليه من   

ًا أو يظلكم نفسكه ثككم أي ذنب كان. فقال تعالى: {ومن يعمكل سكوء
ًا} قال علي بن أبككي طلحككة, عككن ًا رحيم يستغفر الله يجد الله غفور
ابن عباس أنه قال في هذه الَيككة: أخككبر اللككه عبككاده بعفككوه وحلمككه
ًا ًا كان أو كبير ًا صغير وكرمه, وسعة رحمته, ومغفرته فمن أذنب ذنب
ًا} ولو كانت ذنوبه أعظم من ًا رحيم {ثم يستغفر الله يجد الله غفور
ًا: السموات والرض والجبال, رواه ابن جرير, وقال ابككن جريككر أيضكك
حدثنا محمد بن مثنى, حدثنا محمد بن أبي عدي, حككدثنا شككعبة عككن
عاصم عن أبي وائككل, قككال: قككال عبككد اللككه: كككان بنككو إسككرائيل إذا
ًا أصبح قد كتب كفارة ذلك الككذنب علككى بككابه, وإذا أصاب أحدهم ذنب
ًا قرضه بالمقراض فقال رجل: لقككد آتككى اللككه أصاب البول منه شيئ
ًا, فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خير بني إسرائيل خير
ًا, وقال تعالى: {والككذين إذا فعلككوا مما آتاهم, جعل الماء لكم طهور
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لككذنوبهم}, وقككال:
ًا ًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اللككه غفككور {ومن يعمل سوء
ًا: حدثني يعقوب, حدثنا هشيم عن ابن عون, عن ًا}, وقال أيض رحيم
حبيب بن أبي ثابت, قككال: جككاءت امككرأة إلككى عبككد اللككه بككن مغفككل
فسألته عن امرأة فجرت فحبلت, فلما ولدت قتلت ولدها, قال عبد
الله بن مغفل: لها النار, فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثككم قككال: مككا
ًا أو يظلككم نفسككه ثككم أرى أمرك إل أحد أمريككن {ومككن يعمككل سككوء
ًا} قككال: فمسككحت عينهكا ثككم ًا رحيمك يسككتغفر اللكه يجككد اللكه غفكور
مضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت.

وقال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا شعبة عن  
عثمان بن المغيرة, قال: سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدثا
عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة, قال: قال علي رضي اللككه
ًا عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليككه وسككلم شككيئ
نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكككر ككك وصككدق أبككو
بكر ك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مككن مسككلم
ًا, ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب, يذنب ذنب
ًا أو يظلككم نفسككه} إل غفر له» وقرأ هاتين الَيتين {ومن يعمل سوء
الَية, {والذين إذا فعلككوا فاحشككة أو ظلمككوا أنفسككهم}, الَيككة. وقككد
تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السككنن,
وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند أبككي بكككر الصككديق رضككي
ًا. اللككه عنككه, وقككد تقككدم بعككض ذلككك فككي سككورة آل عمككران أيضكك
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وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقككال:  

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد, حدثنا إبراهيم بككن إسككحاق الحرانككي,
حدثنا دواد بن مهران الدباغ حدثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن
عبد خير عن علي, قال: سككمعت أبككا بكككر ككك هككو الصككديق ككك يقككول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد أذنككب
فقام فتوضأ فأحسن الوضوء, ثم قام فصلى واستغفر مككن ذنبككه, إل
ًا ًا على الله أن يغفر له» لن الله يقول: {ومن يعمككل سككوء كان حق
أو يظلم نفسه} الَية, ثم رواه من طريق أبان بن أبككي عيككاش عككن
أبي إسحاق السبيعي, عن الحارثا, عن علي, عن الصديق, بنحككوه,
وهذا إسناد ل يصح. وقال ابن مردويككه: حككدثنا محمككد بككن علككي بككن
دحيم, حدثنا أحمد بن حازم, حدثنا موسى بن مككروان الرقككي حككدثنا
مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح حدثني كعب بن ذهل
ه صكلى الزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدثا قال: كان رسكول الل
الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله, وكانت له حاجككة فقككام إليهككا وأراد
الرجوع, ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليككه, وأنككه قككام فككترك
نعليه, قال أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم
رجع ولم يقض حاجته, فقال: «إنككه أتككاني آت مككن ربككي فقككال: إنككه
ًا ًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللككه يجككد اللككه غفككور {من يعمل سوء
ًا} فكككككككككككأردت أن أبشكككككككككككر أصكككككككككككحابي». رحيمككككككككككك

قال أبو الدرداء: وكانت قد شقت على النككاس الَيككة الككتي قبلهككا  
ًا يجز به} فقلككت: يككا رسككول اللككه, وإن زنككى وإن {ومن يعمل سوء
سرق, ثم استغفر ربه غفز له ؟ قال «نعم». ثم قلككت الثانيككة, قككال
«نعم». قلت الثالثة, قال «نعم» وإن زنككى وإن سككرق ثككم اسككتغفر
الله, غفر الله له على رغككم أنككف أبككي الككدرداء». قككال: فرأيككت أبككا
ًا مكن هكذا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه, هذا حديث غريكب جكد
الكككككككوجه بهكككككككذا السكككككككياق, وفكككككككي إسكككككككناده ضكككككككعف.

ًا فإنما يكسبه على نفسه} الَية, كقوله   وقوله: {ومن يكسب إثم
تعالى: {ول تزر وازرة وزر أخرى} الَية, يعني أنه ل يغني أحككد عككن
أحد, وإنما على كل نفس ما عملت ل يحمل عنها غيرها, ولهذا قككال
ًا} أي مككن علمككه وحكمتككه, وعككدله ًا حكيمكك تعالى: {وكان الله عليمكك
ًا ثم يككرم بككه ورحمته كان ذلك, ثم قال: {ومن يكسب خطيئة أو إثم
ًا} الَية, يعني كما اتهم بنو أبيرق بصككنيعهم القبيككح ذلككك الرجككل بريئ
الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث أو زيد بن السككمين
ًا وهم الظلمككة الخونككة, اليهودي على ما قاله الَخرون, وقد كان بريئ
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لم, ثكم هكذا كما أطلع الله على ذلكك رسكوله صكلى اللكه عليكه وس
التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفككي غيرهككم ممككن اتصككف بصككفتهم
فككككككارتكب مثككككككل خطيئتهككككككم, فعليككككككه مثككككككل عقككككككوبتهم.

وقوله: {ولول فضل الله عليك ورحمته لهمككت طائفككة منهككم أن  
يضلوك ومككا يضككلون إل أنفسككهم ومككا يضككرونك مككن شككيء} وقككال
المام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشكم بكن القاسكم الحرانكي فيمكا كتكب
إلي, حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسككحاق, عككن عاصككم بككن
عمر بن قتادة النصاري, عن أبيه, عن جده قتادة بن النعمان, وذكر
قصة بني أبيرق, فأنزل الله {لهمككت طائفككة منهككم أن يضككلوك ومككا
يضلون إل أنفسهم وما يضرونك من شيء} يعنككي أسككيد بككن عككروة
وأصحابه, يعني بذلك لمككا أثنكوا علككى بنكي أبيككرق ولمكوا قتكادة بككن
النعمان في كونه اتهمهم وهككم صككلحاء بككرآء, ولككم يكككن المككر كمككا
أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا أنزل الله فصككل
القضية وجلءها لرسول الله صلى الله عليه وسككلم ثككم امتككن عليككه
بتأييده إياه في جميع الحككوال, وعصككمته لككه, ومككا أنككزل عليككه مككن
الكتاب وهككو القككرآن والحكمككة, وهككي السككنة {وعلمككك مككالم تكككن
ًا تعلم} أي قبل نزول ذلك عليك, كقوله: {وكذلك أوحينا إليككك روحكك
من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب} إلى آخر السورة, وقككال تعككالى:
{وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتككاب إل رحمككة مككن ربككك} ولهككذا
ًا}. قكككككككال: {وككككككككان فضكككككككل اللكككككككه عليكككككككك عظيمككككككك

ْو َأ ْعككُروٍف  ْو َم َأ ٍة  َق َد ِبَصكك َأَمككَر  ِإلّ َمككْن  ُهْم  َوا ّنْجكك ٍر ّمن  ِثي َك ِفي  ْيَر  ** لّ َخ
ِه ِتي ْؤ ُنكك ْوَف  َفَس ِه  ّل َء َمْرَضاِت ال َغآَ َت ْب ِلَك ا َذ َعْل  ْف َي َوَمن  ّناِس  ْيَن ال َب ِإْصلٍَح 
َى َد ُهكك ْل ُه ا َل ّيككَن  َب َت ِد َمككا  ْعك َب ِقِق الّرُسككوَل ِمكن  ُيَشا َوَمن  ًا *   ِظيم َع ًا  َأْجر

ًا َءْت َمِصير َوَسآَ ّنَم  َه ِه َج ِل ُنْص َو ّلَى  َو َت ِه َما  ّل َو ُن ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِبيِل ا ْيَر َس َغ ْع  ِب ّت َي َو
يقول تعالى: {ل خير في كثير من نجواهم} يعنككي كلم النككاس   

{إل من أمر بصدقة أو معروف أو إصلح بين النككاس} أي إل نجككوى
من قال ذلك, كما جاء في الحديث الككذي رواه ابككن مردويككه: حككدثنا
محمد بن عبد الله بن إبراهيم, حدثنا محمد بن سليمان بن الحارثا,
حدثنا محمد بن يزيد بن حنيككس, قكال: دخلنكا علكى سكفيان الثككوري
نعوده, فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي , فقككال لككه سككفيان
ّدده علي, فقال: الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح, ر
حدثتني أم صالح عن صفية بنكت شكيبة عكن أم حبيبكة, قكالت: قكال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلم ابن آدم كله عليه ل لككه إل
ذكر اللككه عككز وجككل, أو أمككر بمعككروف, أو نهككي عككن منكككر» فقككال
سفيان: أو ما سمعت الله في كتككابه يقككول: {لخيككر فككي كككثير مككن
نجواهم إل من أمر بصدقة أو معروف أو إصلح بين الناس} ؟ فهككو
هذا بعينه, أو ما سمعت اللككه يقككول: {يككوم يقككوم الككروح والملئكككة
ًا ل يتكلمون إل من أذن له الرحمن وقال صوابا} فهو هذا بعينه, صف
أو مككا سككمعت اللككه يقككول فككي كتككابه: {والعصككر إن النسككان لفككي
خسر} الخ ؟ فهو هذا بعينه, وقد روى هذا الحككديث الترمككذي وابككن
َنيس عن سعيد بن حسان بككه, ماجه من حديث محمد بن يزيد بن ُخ
ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرها, ثم قال الترمذي: حديث غريب,
َنيكككككككككس. ل يعكككككككككرف إل مككككككككككن حككككككككككديث ابكككككككككن ُخ

وقال المام أحمد: حكدثنا يعقكوب, حكدثنا أبكي, حكدثنا صكالح بكن  
كيسان, حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها
سمعت رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: يقككول «ليككس الكككذاب
ًا», وقككالت لككم ًا, أو يقككول خيككر الذي يصلح بين النككاس فينمككي خيككر
أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إل في ثلثا: في الحرب
والصلح بين الناس, وحديث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجهككا,
قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللتي بايعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم, وقد رواه الجماعة سوى ابن مككاجه مككن
طرق عن الزهري به نحوه. قال المام أحمد: حدثنا أبو معاوية عككن
العمش, عن عمرو بككن ُمككرة, عككن سككالم بككن أبككي الجعككد, عككن أم
الدرداء, عن أبي الدرداء, قال: قككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسكككلم: «أل أخكككبركم بأفضكككل مكككن درجكككة الصكككيام, والصكككلة,
والصدقة ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قككال: «إصككلح ذات الككبين»,
قال: «وفساد ذات البين هككي الحالقككة». ورواه أبككو داود والترمككذي
من حديث أبي معاوية, وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحكافظ
أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم, حدثنا سريج بن يككونس,
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر حدثنا أبككي عككن حميككد, عككن
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبي أيوب «أل أدلك على
تجارة ؟» قال: بلى يا رسكول اللكه. قكال «تسكعى فكي إصكلح بيكن
الناس إذا تفاسدوا, وتقارب بينهم إذا تباعدوا» ثم قال الككبزار وعبككد
الرحمن بن عبد الله العمككري: ليككن, وقككد حككدثا بأحككاديث لككم يتككابع
ًا عليها, ولهذا قال: {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله} أي مخلص
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ًا ًا ثواب ذلك عند الله عز وجل, {فسوف نؤتيه أجر في ذلك محتسب
ًا.)  وقككوله: {ومككن يشككاقق ًا واسككع ًا جككزيلً كككثير ًا} أي ثوابكك عظيمكك
الرسول من بعد مككا تككبين لككه الهككدى} أي ومككن سككلك غيككر طريككق
الشريعة التي جاء بها الرسول صلى اللككه عليككه وسككلم, فصككار فككي
شق, والشرع في شق, وذلك عن عمد منه بعد مككا ظهككر لككه الحككق
وتكككككككككككككككككبين لكككككككككككككككككه واتضكككككككككككككككككح لكككككككككككككككككه.

وقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} هككذا ملزم للصككفة الولككى,  
ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع, وقد تكون لما اجتمعت عليه
ًا, فإنه قد ضمنت لهككم المة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيق
ًا لنبيهم, وقككد ًا لهم وتعظيم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريف
ًا ًا صككالح وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك, قد ذكرنا منها طرفكك
في كتاب أحاديث الصول, ومن العلمككاء مككن ادعككى تككواتر معناهككا,
والذي عول عليككه الشككافعي رحمككه اللككه فككي الحتجككاج علككى كككون
الجماع حجة تحرم مخالفته هذه الَية الكريمة بعككد الككتروي والفكككر
الطويل, وهو من أحسن الستنباطات وأقواها, وإن كان بعضهم قككد
استشكل ذلك فاستبعد الدللة منها علككى ذلككك, ولهككذا توعككد تعككالى
ًا} أي على ذلك بقوله: {نوله ما تولى ونصله جهنككم وسككاءت مصككير
إذا سلك هذه الطريق جازيناه علككى ذلككك بككأن نحسككنها فككي صككدره
ًا له, كما قال تعالى: {فذرني ومككن يكككذب بهككذا ونزينها له استدراج
الحديث سنستدرجهم من حيككث ل يعلمككون}, وقككال تعككالى: {فلمككا
زاغوا أزاغ الله قلوبهم}, وقوله: {ونذرهم في طغيككانهم يعمهككون}
وجعل النار مصيره في الَخرة, لن من خرج عن الهدى لم يكن لككه
طريق إل إلى النار يوم القيامة, كما قككال تعككالى: {احشككروا الككذين
ظلمككوا وأزواجهككم} الَيككة, وقككال تعككالى: {ورأى المجرمككون النككار
ًا}. فظنككككوا أنهككككم مواقعوهككككا ولككككم يجككككدوا عنهككككا مصككككرف

َوَمككن ُء  َيَشآَ ِلَمن  ِلَك  َذ ُدوَن  ِفُر َما  ْغ َي َو ِه  ِب ُيْشَرَك  َأن  ِفُر  ْغ َي ّلَه لَ  ِإّن ال  **
ِإن َو ًا  َناث ِإ ِإلّ  ِه  ِن ُدو ُعوَن ِمن  ْد َي ِإن  ًا *   ِعيد َب ْد َضّل َضلَلً  َق َف ِه  ّل ِبال ِرْك  ُيْش
ًا َنِصيب ِدَك  َبا َذّن ِمْن ِع ّتِخ َقاَل ل َو ّلُه  َنُه ال َع ّل ًا *   ِريد ًا ّم َطان ْي ِإلّ َش ُعوَن  ْد َي
ِم َعككا ْن َذاَن ال ُكككّن آ ّت َب ُي َل َف ُهككْم  ّن َولُمَر ُهككْم  ّن َي ّن َولَُم ُهْم  ّن ّل َولُِضكك ًا *   ْفُروضكك ّم
ِه ّلكك ُدوِن ال ًا ّمككن  ّي ِل َو َطاَن  ْي ِذ الّش ّتِخ َي َوَمن  ِه  ّل َق ال ْل ّيُرّن َخ َغ ُي َل َف ُهْم  ّن َلُمَر َو
ّ ِإل َطاُن  ْي ُهْم الّشكك ُد ِع َي َوَما  ِهْم  ّني ُيَم َو ُهْم  ُد ِع َي ًا *   ِبين ًا ّم ْد َخِسَر ُخْسَران َق َف
ِذيَن ّلكك َوا ًا *   َهككا َمِحيصكك ْن َع ُدوَن  َيِجكك َولَ  ّنككُم  َه ُهْم َج َوا ْأ ِئَك َم َلـ ْو ُأ ًا *   ُغُرور
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َهككاُر ْن َهككا ال ِت َتْح ِري ِمككن  َتْجكك ّنككاٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُن ِلَحاِت َس ْا الّصا ُلو َعِم َو ْا  ُنو آَم
ِقيلً  ِه  ّلكك ُق ِمككَن ال َد َأْصكك َوَمككْن  ًا  ّقكك ِه َح ّلكك َد ال ْعكك َو ًا  َبككد َأ َهككآَ  ِفي ِديَن  ِلكك َخا

قد تقدم الكلم على هذه الَية الكريمة, وهي قوله: {إن الله ل   
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك} الَية, وذكرنا مككا يتعلككق بهككا
من الحاديث في صككدر هككذه السككورة, وقككد روى الترمككذي: حككديث
ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علقة عن أبيه, عككن علككي رضككي اللككه
عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلّي من هذه الَية {إن اللككه ل
يغفر أن يشرك به} الَية, ثم قال: هذا حسن غريب. وقوله: {ومككن
ًا} أي فقككد سككلك غيككر الطريككق يشرك بالله فقككد ضككل ضككللً بعيككد
الحق, وضل عن الهدى وبعد عن الصواب, وأهلككك نفسككه وخسككرها
فككككي الككككدنيا والَخككككرة, وفككككاتته سككككعادة الككككدنيا والَخككككرة.

ًا} قال ابن أبي حككاتم: حككدثنا   وقوله: {إن يدعون من دونه إل إناث
أبككي, حككدثنا محمككود بككن غيلن, أنبأنككا الفضككل بككن موسككى, أخبرنككا
الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية, عككن أبككي بككن
كعب قال: مع كل صنم جنية, وحدثنا أبي, حككدثنا محمككد بككن سككلمة
الباهلي عن عبد العزيز بن محمد, عن هشام يعني ابن عككروة, عككن
ًا. وروي ًا} قالت: أوثانكك أبيه, عن عائشة {إن يدعون من دونه إل إناث
عن أبي سلمة بن عبككد الرحمككن وعككروة بككن الزبيككر ومجاهككد وأبككي
مالككك والسككدي ومقاتككل بككن حيككان, نحككو ذلككك. وقككال جويككبر عككن
الضحاك في الَية, قككال المشككركون إن الملئكككة بنككات اللككه, وإنمككا
ًا, وصككوروهن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى, قال: فاتخككذوهن أربابكك
جواري فحكموا وقلدوا, وقالوا: هؤلء يشبهن بنات الله الذي نعبده,
يعنون الملئكة, وهكذا التفسكير شكبيه بقكول اللكه تعكالى: {أفرأيتكم
اللت والعزى} الَيات, وقال تعككالى: {وجعلككوا الملئكككة الككذين هككم
ًا} ًا} الَية, وقال: {وجعلككوا بينككه وبيككن الجنككة نسككب عباد الرحمن إناث
الَيتين وقال علي بككن أبككي طلحككة والضككحاك عككن ابككن عبككاس {إن
ًا} قال: يعني موتى. وقال مبارك, يعني ابككن يدعون من دونه إل إناث
ًا. قككال الحسككن: فضالة, عن الحسككن: إن يككدعون مككن دونككه إل إناثكك
الناثا كل شيء ميت ليس فيه روح, إما خشككبة يابسككة وإمككا حجككر
يكككابس. ورواه ابكككن أبكككي حكككاتم وابكككن جريكككر, وهكككو غريكككب.

ًا} أي هو الذي أمرهم بذلك   ًا مريد وقوله: {وإن يدعون إل شيطان
وحسنه وزينه لهم, وهم إنما يعبدون إبليككس فككي نفككس المككر, كمككا
ة. قال تعالى: {ألم أعهد إليكم يا بني آدم أل تعبدوا الشكيطان} الَي
ًا عككن الملئكككة أنهككم يقولككون يككوم القيامككة عككن وقال تعككالى إخبككار
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المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا {بل كانوا يعبككدون الجككن
أككككككككككككككككككككككثرهم بهكككككككككككككككككككككم مؤمنكككككككككككككككككككككون}.

وقوله: {لعنه الله} أي طرده وأبعده مككن رحمتككه, وأخرجككه مككن  
ًا ًا مقككدر ًا} أي معين ًا مفروض جواره, وقال: {لتخذن من عبادك نصيب
ًا. قككال مقاتككل بككن حيككان: مككن كككل ألككف, تسككعمائة وتسككعة معلومكك
وتسعون إلى النار, وواحد إلى الجنككة, {ولضككلنهم} أي عككن الحككق,
{ولمنينهم} أي أزين لهم تككرك التوبككة, وأعككدهم المككاني, وآمرهككم
بالتسككويف والتككأخير, وأغرهككم مككن أنفسككهم, وقككوله: {ولَمرنهككم
فليبتكن آذان النعام}. قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشككقيقها
وجعلهككا سككمة وعلمككة للبحيككرة والسككائبة والوصككيلة, {ولَمرنهككم
فليغيرن خلق الله}, قال ابن عبككاس: يعنككي بككذلك خصككي الككدواب,
وقد روي عن ابن عمر وأنس وسككعيد بككن المسككيب وعكرمككة وأبككي
عياض وقتادة وأبي صالح والثوري, وقد ورد في حككديث النهككي عككن
ذلك, وقال الحسن بن أبي الحسككن البصككري: يعنككي بككذلك الوشككم,
وفي صحيح مسلم, النهي عن الوشم في الوجه, وفككي لفككظ: لعككن
الله من فعل ذلك, وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله
الواشمات والمستوشككمات والنامصككات والمتنمصكات, والمتفلجكات
للحسن المغيرات خلق الله عز وجل, ثككم قككال: أل ألعككن مككن لعككن
رسول الله صلى الله عليه وسكلم وهككو فككي كتكاب اللكه عكز وجككل,
يعني قوله: {وما آتاكم الرسول فخككذوه ومكا نهكاكم عنككه فكانتهوا}.
وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمكة وإبراهيكم النخعكي
والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني فككي
قوله: {ولَمرنهم فليغيرن خلق الله} يعني دين الله عز وجككل, هككذا
ًا فطككرت اللككه الككتي فطككر النككاس كقوله: {فأقم وجهك للدين حنيفكك
ًا, أي ل عليها ل تبديل لخلق اللككه} علككى قككول مككن جعككل ذلككك أمككر
تبككدلوا فطككرة اللككه ودعككوا النككاس علككى فطرتهككم, كمككا ثبككت فككي
الصحيحين عن أبي هريرة, قال: قال رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فككأبواه يهككودانه, أو ينصككرانه,
أو يمجسانه, كما تولكد البهيمكة بهيمكة جمعكاء هكل تجكدون بهكا مكن
جدعاء» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار, قال: قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: إني خلقككت عبككادي
حنفاء, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم مككا
أحللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككت لهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككم».
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ًا من دون الله فقد خسر   ثم قال تعالى: {ومن يتخذ الشيطان ولي

ًا} أي فقد خسر الدنيا والَخرة, وتلك خسارة ل جبر لها ًا مبين خسران
ول استدراك لفائتها. وقككوله تعككالى: {يعككدهم ويمنيهككم ومككا يعككدهم
ًا} وهككذا إخبككار عككن الواقككع, فككإن الشككيطان يعككد الشيطان إل غرور
أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون فكي الكدينا والَخكرة, وقكد ككذب
وافترى في ذلك, ولهذا قال الله تعالى: {ومككا يعككدهم الشككيطان إل
ًا عكن إبليكس يككوم المعككاد {وقكال ًا}, كمككا قكال تعككالى مخكبر غكرور
الشيطان لمككا قضككي المككر إن اللككه وعككدكم وعككد الحككق ووعككدتكم
فككأخلفتكم ومككا كككان لككي عليكككم مككن سككلطان ككك إلككى قككوله ككك وإن
الظككككككككككككككالمين لهككككككككككككككم عككككككككككككككذاب أليككككككككككككككم}.

وقككوله: {أولئككك} أي المستحسككنون لككه فيمككا وعككدهم ومنككاهم  
{مأواهم جهنم} أي مصيرهم ومآَلهم يوم القيامة {ول يجدون عنهككا
ًا} أي ليككس لهككم عنهككا مندوحككة ول مصككرف, ول خلص, ول محيصكك
مناص, ثم ذكر تعالى حال السعداء والتقياء ومالهم في مككآَلهم مككن
الكرامة التامة, فقال تعالى: {والذين آمنوا وعملككوا الصككاحات} أي
صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات, وتركوا
ما نهككوا عنككه مككن المنكككرات {سككندخلهم جنككات تجككري مككن تحتهككا
ًا} النهار} أي يصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا {خالدين فيهككا أبككد
ًا} أي هذا وعد من الله, ووعككد أي بل زوال ول انتقال {وعد الله حق
الله معلوم حقيقة أنه واقككع ل محالككة, ولهككذا أكككده بالمصككدر الككدال
ًا, ثم قال تعالى: {ومن أصدق مككن على تحقيق الخبر, وهو قوله حق
ًا ل إلكه هكو ول رب الله قيلً} أي ل أحككد أصككدق منككه قككولً, أي خككبر
سواه, وكان رسول الله صلى الله عليه وسككلم يقككول فككي خطبتككه:
لى اللكه «إن أصدق الحديث كلم الله, وخير الهدي هكدي محمكد ص
عليه وسلم, وشر المور محدثاتها, وكل محدثككة بدعككة, وكككل بدعككة
ضكككككككككككللة, وككككككككككككل ضكككككككككككللة فكككككككككككي النكككككككككككار».

َ َول ِه  ِبكك ُيْجَز  ًءا  َو ْعَمْل ُس َي َتاِب َمن  ِك ْل ْهِل ا َأ ِنّي  َأَما َولُ  ُكْم  ّي ِن َأَما ِب ْيَس  ّل  **
ِلَحاَت ْعَمككْل ِمككَن الّصككا َي َوَمككن  ًا *   َنِصككير َولَ  ًا  ّي ِل َو ِه  ّل ُدوِن ال َلُه ِمن  ْد  َيِج
َلُمككوَن ْظ ُي َولَ  ّنككَة  ْلَج ُلوَن ا ْدُخ َيكك ِئَك  َلـكك ْو ُأ َف ْؤِمٌن  َو ُمكك ُهكك َو َثككَى  ْن ُأ ْو  َأ ٍر  َك َذ ِمن 
َع َبكك ّت َو ُمْحِسككٌن وا ُهكك َو َهُه للككه  َوْج َلَم  َأْس ًا ِمّمْن  ِدين َأْحَسُن  َوَمْن  ًا *   ِقير َن
ِفككي ِه َمككا  ّلكك َول ِليلً *   ِهيككَم َخ ْبَرا ِإ ّلككُه  َذ ال ّتَخكك َوا ًا  ِنيفكك ِهيككَم َح ْبَرا ِإ ّلككَة  ِم
ًا  ُككككّل َشكككْيٍء ّمِحيطككك ِب ّلكككُه  َككككاَن ال َو ِفكككي الْرِض  َوَمكككا  َواِت  الّسكككَما
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قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخككروا, فقككال   

أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبكل كتكابكم فنحكن أولكى بكالله
منكم, وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينككا خكاتم النككبيين,
وكتابنا يقضككي علككى الكتككب الككتي كككانت قبلككه, فككأنزل اللككه {ليككس
ًا يجككز بككه} {ومككن بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب مككن يعمككل سككوء
ًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن} الَية, ثككم أفلككج اللككه أحسن دين
حجة المسلمين على من ناوأهم مككن أهككل الَديككان, وكككذا روي عككن
السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم, وكذا روى العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الَيككة: تخاصككم أهككل
الديان, فقال أهل التوارة: كتابنككا خيككر الكتككب, ونبينككا خيككر النبيككاء,
وقال أهل النجيل مثل ذلك, وقال أهل السلم: ل دين إل السككلم,
وكتابنا نسخ كل كتاب, ونبينا خاتم النبيين, وأمرتم وأمرنككا أن نككؤمن
بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم, وقال: {ليس بأمككانيكم ول
ًا يجكككز بكككه} الَيكككة. أمكككاني أهكككل الكتكككاب مكككن يعمكككل سكككوء

ًا ممن أسلم وجهه الله   وخير بين الديان فقال: {ومن أحسن دين
وهو محسن} إلى قوله: {واتخذ الله إبراهيم خليلً}. وقال مجاهككد:
قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب, وقككالت اليهككود والنصككارى {لككن
ًا أو نصارى}, وقالوا: {لن تمسككنا النككار يدخل الجنة إل من كان هود
ًا معدودات} والمعنى في هذه الَية أن الدين ليككس بككالتحلي إل أيام
ول بالتمني, ولكن ما وقر في القلوب وصدقته العمال, وليس كككل
ًا حصل له بمجرد دعواه, ول كل من قال إنه هو على من ادعى شيئ
الحق سمع قوله بمجرد ذلك, حتى يكون له من الله برهككان, ولهككذا
ًا قال تعالى: {ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب من يعمككل سككوء
يجز به} أي ليس لكم ول لهم النجككاة بمجككرد التمنككي ؟ بككل العككبرة
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شككرعه علككى ألسككنة الرسككل الكككرام,
ًا بجككز بككه}, كقككوله: {فمككن يعمككل ولهذا قال بعده {من يعمل سوء
ًا يره} وقد روي أن ًا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شر مثقال ذرة خير
هككذه الَيككة لمككا نزلككت شككق ذلككك علككى كككثير مككن الصككحابة.

قال المام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير, حدثنا إسماعيل عن أبي  
بكر بن أبي زهير, قال: أخبرت أن أبا بكر رضي اللككه عنككه قككال: يككا
رسول الله كيف الفلح بعد هذه الَية {ليس بأمانيكم ول أماني أهل
ًا يجز به} فكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال الكتاب من يعمل سوء
النبي صلى اللكه عليكه وسكلم: «غفككر اللكه لكك يككا أبككا بككر, ألسكت
تمرض, ألست تنصب, ألست تحزن, ألست تصيبك اللواء ؟» قككال:
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بلى. قال: «فهو مما تجزون به». ورواه سعيد بن منصور عن خلف
بن خليفة, عن إسماعيل بن أبي خالد به, ورواه الحاكم مككن طريككق
سفيان الثوري عن إسككماعيل بككه. وقككال المككام أحمككد: حككدثنا عبككد
الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص, عن علي بن زيد, عن مجاهككد,
عن ابن عمر, قال: سمعت أبا بكر يقككول: قككال رسككول اللككه صككلى
ًا يجز به في الدنيا» وقال أبو بكككر الله عليه وسلم: «من يعمل سوء
بن مردويه: حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة, حدثنا يحيككى بككن أبككي
طالب, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا زياد الجصاص عككن علككي
بن زيد, عن مجاهد, قال: قال عبد اللككه بككن عمككر: انظككروا المكككان
ه, قكال: فسكها ًا فل تمكرن علي الذي فيه عبد الله بن الزبيكر مصكلوب
الغلم فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقككال: يغفككر اللككه
ًا وصككالً للرحككم, أمككا ًا قوامكك ّوام ًا, أما والله مككا علمتككك إل صكك لك ثلث
والله إني لرجو مع مساوي ما أصبت أن ل يعذبك الله بعدها, قككال:
ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله
ًا في الدنيا يجككز بككه» ورواه صلى الله عليه وسلم: «من يعمل سوء
أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل, عن عبد الوهاب بن
ًا, وقال في مسنده ابن الزبير: حككدثنا إبراهيككم بككن عطاء به مختصر
المستمر العروقي, حدثنا عبد الرحمن بن سليم بككن حيككان, حككدثني
أبي عن جدي حيان بن بسطام, قال: كنت مع ابن عمككر فمككر بعبككد
الله بن الزبير وهو مصككلوب, فقككال: رحمككة اللككه عليككك أبككا ُخككبيب,
سمعت أباك يعني الزبير, يقول: قال رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
ًا يجز بككه فككي الككدنيا والَخككرة» ثككم قككال: ل وسلم: «من يعمل سوء
نعلمككككككه يككككككروى عككككككن الزبيككككككر إل مككككككن هككككككذا الككككككوجه.

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل, حدثنا محمكد بكن  
سعد العوفي, حدثنا روح بن عبادة, حدثنا موسى بن عبيدة, حككدثني
مولى بن سباع, قال: سمعت ابن عمر يحدثا عن أبي بكر الصككديق
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الَية {ومككن

ًا يجز به ول ًا} فقككال يعمل سوء ًا ول نصككير يجد له من دون الله وليكك
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر أل أقرئك آيككة أنزلككت
علي ؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاقرأنيهككا فل أعلككم إل أنككي
ًا في ظهري حتى تمطيت لها. فقككال رسككول اللككه قد وجدت انفصام
صلى الله عليه وسلم: «مالك يا أبا بكر ؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا
رسول الله, وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه ؟
فقال رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وسكلم: «أمكا أنكت يككا أبككا بككر

213



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأصحابك المؤمنون, فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقككوا اللككه
ليس لكم ذنوب, وأما الَخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا بككه يككوم
القيامة», وكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبككد بككن حميككد
عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيككدة يضككعف, ومككولى
بككن سككباع مجهككول. وقككال ابككن جريككر: حككدثنا القاسككم قككال: حككدثنا
الحسين قال: حدثنا حجاج عن ابن جريككج قككال: أخككبرني عطككاء بككن
أبي رباح قال: لما نزلككت هككذه اليكة قككال أبككو بكككر: جككاءت قاصككمة
الظهككر, فقككال رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم: «إنمككا هككي
المصكككككككككككككككككككككيبات فكككككككككككككككككككككي الكككككككككككككككككككككدنيا».

طريق أخرى عن الصديق) قال ابن مردويككه: حككدثنا محمككد بككن(  
أحمد بن إسحاق العسكري, حدثنا محمد بن عككامر السككعدي, حككدثنا
يحيى بن يحيى, حدثنا فضيل بن عياض عن سلمان بن مهران, عككن
مسلم بن صبيح, عن مسروق, قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول
ًا يجككز بككه ؟} فقككال رسككول الله, ما أشد هذه الَية {من يعمل سوء
الله صلى الله عليككه وسككلم: «المصككائب والمككراض والحككزان فككي
الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككدينا جكككككككككككككككككككككككككككككككككككككزاء».

طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد(  
بن منصور, قال: أنبأنا زيد بن الحباب, حدثنا عبد الملك بككن الحسككن
المحاربي, حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشككة, عككن أبككي بكككر
ًا يجز به} قال أبككو بكككر: يككا رسككول قال: لما نزلت {من يعمل سوء

نؤاخذ به ؟ فقال: «يا أبا بكككر أليككس يصككيبك كككذا الله, كل ما نعمل
».وكككككككككككككككككككككككذا, فهككككككككككككككككككككككو كفككككككككككككككككككككككارة

حديث آخر) قال سعيد بن منصككور: أنبأنككا عبككد اللككه بككن وهككب,(  
أخبرني عمرو بن الحارثا أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بككن أبككي
يزيد حدثه عن عبيككد بككن عميككر, عككن عائشكة أن رجلً تل هككذه الَيككة
ًا يجز به} فقال: إنا لنجزى بكل مككا علمنككاه, هلكنككا {من يعمل سوء
ًا, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «نعم يجككزى إذ
بككه المككؤمن فككي الككدنيا فككي نفسككه فككي جسككده فيمككا يككؤذيه».

طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبككي, حككدثنا سككلمة بككن(  
بشير, حدثنا هشيم عن أبي عامر, عن ابن أبي مليكة, عككن عائشككة
قالت: قلت: يا رسول الله, إني لعلم أشد آية فككي القككرآن, فقككال:
ًا يجز به, فقال: «هو مككا «ما هي يا عائشة ؟» قلت: من يعمل سوء
يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها» ورواه ابن جرير من حديث
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هشيم به. ورواه أبو داود مككن حككديث أبككي عككامر صككالح بككن رسككتم
الخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزاز بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن(  
علي بن زيد, عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الَية {من يعمككل
ًا يجز به}, فقالت: ما سألني أحككد عكن هكذه الَيكة منككذ سكألت سوء
عنها رسول الله صلى الله عليه وسككلم, سككألت رسككول اللككه صككلى

عائشة هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه الله عليه وسلم, فقال: «يا
من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمككه, فيفككزع
لها, فيجدها في جيبه حككتى إن المككؤمن ليخككرج مككن ذنككوبه, كمككا أن

».الكككككككككككككككذهب يخكككككككككككككككرج مكككككككككككككككن الكيكككككككككككككككر
طريق أخككرى) قككال ابككن مردويككه: حككدثنا محمككد بككن أحمككد بككن(  

إبراهيم, حدثنا أبو القاسم, حدثنا سريج بن يونس, حدثنا أبو معاويككة
عن محمد بن إسماعيل, عن محمد بن زيد بن المهاجر, عن عائشة
ة {مكن قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هكذه الَي
ًا يجز به}, قال: «إن المؤمن يؤجر في كككل شككيء حككتى يعمل سوء
في القبض عند الموت» وقال المام أحمد: حدثنا حسين عن زائدة,
عن ليث, عككن مجاهككد, عككن عائشككة قككالت: قككال: رسككول اللككه: إذا
كككثرت ذنككوب العبككد ولككم يكككن لككه مككا يكفرهككا, ابتله اللككه بككالحزن
ليكفرهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا عنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

حديث آخر) قال سعيد بن منصور, عن سككفيان بككن عيينككة, عككن(  
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن, سمع محمد بن قيس بن مخرمككة
ًا يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت {من يعمل سككوء
يجز به} شق ذلك على المسلمين, فقال لهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «سددوا وقاربوا, فإن في كككل مككا يصككاب بككه المسككلم
كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبهككا», هكككذا رواه أحمككد عككن
سفيان بن عيينة, ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن
عيينة به, ورواه ابن مردويه مككن حككديث روح ومعتمككر, كلهمككا عككن
إبراهيم بن يزيد, عن عبد الله بن إبراهيم, سمعت أبا هريرة يقككول:
لما نزلت هذه الَية {ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب من يعمل
ًا يجز به} بكينا وحزنا, وقلنا: يارسول الله ما أبقككت هككذه الَيككة سوء
من شيء, قال: «أما والذي نفسككي بيككده إنهككا لكمككا أنزلككت, ولكككن
ًا منكم مصيبة في الككدنيا أبشروا وقاربوا وسددوا, فإنه ل يصيب أحد
إل كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه»
وقال عطاء بن يسككار, عككن أبككي سككعيد وأبككي هريككرة: أنهمككا سككمعا
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مككا يصككيب المسككلم مككن
نصب ول وصب ول سقم ول حزن حتى الهم يهمه إل كفر اللككه مككن
سكككككككككككككككككككككككككككككككككككيئاته» أخرجكككككككككككككككككككككككككككككككككككاه.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق,(  
حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري, قال: جاء
رجل إلى رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم فقككال: أرأيككت هككذه
المراض التي تصيبنا, ما لنا بها ؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت
قال: حتى الشوكة فما فوقها, قككال: فككدعا أبككي علككى نفسككه أنككه ل
يفارقه الوعك حتى يموت في أن ل يشككغله عككن حككج ول عمككرة ول
جهاد في سبيل الله ول صلة مكتوبة في جماعة, فما مسككه إنسككان
إل وجككد حككره حككتى مككات رضككي اللككه عنككه, تفككرد بككه أحمككد.

حديث أخر) روى ابن مردويه من طريق حسككين بككن واقككد عككن(  
الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس, قال: قيككل: يككا رسككول اللككه
ًا يجز به}, قال: «نعم ومن يعمككل حسككنة يجككز بهككا {من يعمل سوء
ًا» فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عشر
وكيع, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا حماد بككن سككلمة عككن حميككد عككن
ًا يجكز بكه} قكال: الككافر, ثكم قكرأ {وهكل الحسن {من يعمل سكوء
نجازي إل الكفور}, وهكذا روي عككن ابككن عبككاس وسككعيد بككن جككبير
ًا. وقوله: {ول يجد له مككن دون أنهما فسرا السوء ههنا بالشرك أيض
ًا} قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: إل أن ًا ول نصير الله ولي
يتوب فيتوب الله عليه, رواه ابن أبي حاتم, والصحيح أن ذلككك عككام
في جميع العمال لما تقدم من الحاديث, وهككذا اختيككار ابككن جريككر,
واللككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

وقوله: {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن}  
الَية, لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه ل بد أن يأخذ مستحقها من
العبد إما في الدنيا وهو الجود له, وإما في الَخرة والعياذ با لله من
ذلكككك, ونسكككأله العافيكككة فكككي الكككدنيا والَخكككرة, والصكككفح والعفكككو
والمسامحة, شككرع فككي بيككان إحسككانه وكرمككه ورحمتككه فككي قبككول
العمال الصالحة من عباده, ذكرانهم وإناثهم بشككرط اليمككان, وأنككه
سيدخلهم الجنة ول يظلمهم مككن حسككناتهم ول مقككدار النقيككر, وهككو
النقرة التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلم على الفتيل وهككو
الخيط في شق النواة, وهككذا النقيككر وهمككا فككي نككواة التمككرة, وكككذا
القطمير وهواللفافة التي على نككواة التمككرة, والثلثككة فككي القككرآن,
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ثم قال تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه للككه} أخلككص  

ًا, {وهو محسن} أي اتبككع ًا واحتساب العمل لربه عز وجل فعمل إيمان
في عمله ما شرعه الله له, وما أرسل به رسوله من الهككدى وديككن
الحق,, وهذان الشككرطان ل يصككح عمككل عامككل بككدونهما, أي يكككون
ًا ًا والخكالص أن يككون للكه, والصكواب أن يككون متابعك ًا صكواب خالص
للشريعة فيصككح ظككاهره بالمتابعككة, وبككاطنه بككالخلص, فمككتى فقككد
ًا العمل أحد هذين الشرطين فسد, فمتى فقد الخلص كككان منافقكك
وهم الذين يراءون الناس, ومن فقد المتابعة كان ضالً جاهلً, ومتى
جمعهما كان عمل المؤمنين الككذين يتقبككل عنهككم أحسككن مككا عملككوا
ويتجاوز عن سيئاتهم, الَية, ولهذا قال تعككالى: {واتبككع ملككة إبراهيككم
ًا} وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامككة. كمككا قككال تعككالى: {إن حنيف
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي} الَية, وقككال تعككالى:
ًا وما كان من المشركين} {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف
ًا لكه عكن بصكيرة, ًا, أي تاركك والحنيف هو المائل عكن الشكرك قصكد
ومقبل علككى الحككق بكليتككه ل يصككده عنككه صككاد, ول يككرده عنككه راد.

اب الكترغيب فكي   وقوله: {واتخذ الله إبراهيم خليلً} وهذا مكن ب
اتباعه, لنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب بككه العبككاد
له, فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة, ومككا
ذاك إل لكثرة طاعته لربه, كما وصفه به في قوله: {وإبراهيم الذي
وفى}, قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع مكا أمكر بكه فكي
كل مقام من مقامات العبادة, فكان ل يشغله أمر جليل عن حقيككر,
ول كبير عن صغير وقككال تعكالى: {وإذ ابتلككى إبراهيككم ربكه بكلمككات
ًا ًا للككه حنيفكك فأتمهن} الَية. وقال تعالى: {إن إبراهيم كان أمككة قانتكك
ولم يك من المشركين} الَية, والَية بعككدها, وقككال البخككاري: حككدثنا
سليمان بن حرب, حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت, عككن سككعيد
ًا لما قدم اليمن صلى بن جبير, عن عمرو بن ميمون, قال: إن معاذ
بهككم الصككبح, فقككرأ {واتخككذ اللككه إبراهيككم خليل} فقككال رجككل: مككن
القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم, وقد ذكر ابن جريككر فككي تفسككيره
عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلً من أجل أنه أصاب أهل ناحيته
جدب, فارتحل إلى خليل له من أهكل الموصكل, وقكال بعضكهم مكن
ًا لهله مككن قبلككه فلككم يصككب عنككده حككاجته, أهل مصر: ليمتار طعام
فلما قرب من أهله قّر بمفازة ذات رمل, فقككال: لككو ملت غرائككري
من هذا الرمل لئل يغتم أهلي برجوعي إليهككم بغيككر ميككرة, وليظنككوا
أني أتيتهم بما يحبون, ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمككل
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ًا, فلما صار إلى منزله نام, و قام أهله ففتحوا الغرائر فوجككدوا دقيق
ًا فعجنوا منككه وخككبزوا, فاسككتيقظ فسككألهم عككن الككدقيق الككذي دقيق
خبزوا, فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك, فقال: نعم
هو من عند خليلي الله, فسماه الله خليلً, وفي صحة هككذا ووقككوعه
ًا ل يصككدق ول يكككذب, وإنمككا ًا إسككرائيلي نظر, وغككايته أن يكككون خككبر
سمي خليل الله لشدة محبككة ربككه عككز وجككل, لككه لمككا قككام بككه مككن
الطاعة التي يحبها ويرضاها, ولهذا ثبت فككي الصككحيحين مككن روايككة
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم
ًا في آخر خطبة خطبها, قال: «أما بعد, أيها الناس فلككو كنككت متخككذ
من أهل الرض خليلً, لتخذت أبا بكر بككن أبككي قحافككة خليلً, ولكككن
صاحبكم خليل الله» وجاء من طريق جنككدب بككن عبككد اللككه البجلككي
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي قال:
«إن الله اتخذني خليلً, كما اتخذ إبراهيم خليلً» وقككال أبككو بكككر بككن
مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم, حدثنا إسماعيل بككن
أحمد بن أسيد, حدثنا إبراهيم بن يعقككوب الجوزجككاني بمكككة, حككدثنا
عبد الله الحنفي, حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة بككن وهككران, عككن
ه عكرمة, عن ابن عباس, قال: جلس ناس من أصكحاب رسكول الل
ينتظرونككه, فخككرج حككتى إذا دنككا منهككم سككمعهم يتككذاكرون فسككمع
ً حديثهم, وإذا بعضهم يقكول: عجكب, إن اللكه اتخكذ مكن خلقكه خليل
فإبراهيم خليله, وقال آخر: ماذا بككأعجب مككن أن اللككه كلككم موسككى
ًا, وقككال آخككر: فعيسككى روح اللككه وكلمتككه, وقككال آخككر: آدم تكليمكك
اصطفاه اللككه فخككرج عليهككم فسككلم, وقككال: «قككد سككمعت كلمكككم
وتعجبكككم إن إبراهيككم خليككل اللككه, وهككو كككذلك, وموسككى كليمككه,
وعيسى روحه وكلمته, وآدم اصطفاه الله وهو كذلك, وكذلك محمد
صلى الله عليه وسلم قال: أل وإني حككبيب اللككه, ول فخككر وأنككا أول
شافع وأول مشفع, ول فخر وأنا أول من يحرك حلقككة الجنككة فيفتككح
الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين, ول فخككر, وأنككا أكككرم الوليككن
والَخرين يوم القيامة ول فخر» وهذا حديث غريب مككن هككذا الككوجه
ولبعضكككككككككه شكككككككككواهد فكككككككككي الصكككككككككحاح وغيرهكككككككككا,

وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن  
تكون الخلة لبراهيم, والكلم لموسى, والرؤية لمحمد صلوات اللككه
وسلمه عليهم أجمعين, رواه الحاكم في المستدرك, وقال: صككحيح
على شرط البخاري, ولم يخرجاه, وكككذا روي عككن أنككس بككن مالككك
وغير واحد من الصحابة والتابعين والئمة من السلف والخلف وقال
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ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوينككي, حككدثنا محمككد يعنككي
سعيد بن سابق, حدثنا عمرو يعني ابن أبككي قيككس عكن عاصكم عكن
أبي راشد, عن عبيككد بككن عميككر, قككال: كككان إبراهيككم عليككه السككلم
ًا يضيفه, ًا يضيفه فلم يجد أحد ًا يلتمس أحد يضيف الناس, فخرج يوم
ًا, فقال: يا عبد الله مككا أدخلككك فرجع إلى داره فوجد فيها رجلً قائم
داري بغير إذني ؟ قال: دخلتها بإذن ربها, قال: ومن أنت ؟ قال: أنككا
ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده, أبشككره بككأن اللككه قككد
اتخذه خليلً, قال: من هو ؟ فوالله إن أخبرتني به, ثم كككان بأقصككى
ًا حتى يفرق بيننككا المككوت, قككال: ذلكك البلد لَتينه, ثم ل أبرح له جار
العبد أنت. قال: أنا ؟ قال: نعم, قال فيم اتخذني ربي خليلً ؟ قككال:
إنك تعطي الناس ول تسألهم وحدثنا أبككي, حككدثنا محمككود بككن خالككد
ا اتخكذ اللكه السلمي, حدثنا الوليد عن إسكحاق بكن يسكار, قكال: لم
إبراهيم خليلً ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه ليسمع من
بعيد كما يسككمع خفقككان الطيككر فككي الهككواء وهكككذا جككاء فككي صككفة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كككأزيز
المرجكككككككككل إذا اشكككككككككتد غليانهكككككككككا مكككككككككن البككككككككككاء.

وقوله: {ولله ما في السموات وما في الرض} أي الجميع ملكه  
وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك, ل راد لمككا قضككى, ول
مقعككب لمككا حكككم, ول يسككأل عمككا يفعككل لعظمتككه وقككدرته وعككدله
ًا} أي وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: {وكان الله بكل شيء محيط

عليه خافية من عباده, ول يعككزب علمه نافذ في جميع ذلك ل تخفى
عن علمه مثقال ذرة فككي السككموات ول فككي الرض ول أصككغر مككن
.ذلك ول أكبر, ول تخفى عليه ذرة لما تراءى للنككاظرين ومككا تككوارى

ُكككْم ْي َل َع َلككَى  ْت ُي َوَمككا  ِهككّن  ِفي ُكككْم  ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال ِء  ّنَسآَ ِفي ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس َو  **
ُهككّن َل ِتككَب  ُك ُهّن َمككا  َن ُتككو ْؤ ُت ِتككي لَ  ّلل ِء ا ّنَسككآَ َتككاَمى ال َي ِفككي  َتككاِب  ِك ْل ِفككي ا
ْا َتُقوُمككو َأن  َو َداِن  ْلكك ِو ْل ِفيَن ِمككَن ا َع َتْضكك ْلُمْس َوا ُهّن  ِكُحككو َتن َأن  ُبككوَن  َغ َتْر َو
ًا  ِليمكك َع ِه  ِبكك َكككاَن  ّلككَه  ِإّن ال َفكك ٍر  ْيكك ْا ِمككْن َخ ُلككو َع ْف َت َوَمككا  ِقْسككِط  ْل ِبا َتاَمَى  َي ْل ِل

قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل, حدثنا أبككو أسككامة قككال:   
حككدثنا هشككام بككن عككروة عككن أبيككه, عككن عائشككة رضككي اللككه عنهككا
{ويسككتفتونك فككي النسككاء قككل اللككه يفككتيكم فيهككن ككك إلككى قككوله ككك
وترغبون أن تنكحوهن} قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة
هو وليها ووارثها, فأشركته في مككاله حككتى فككي العككذق, فيرغككب أن
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ينكحهككا ويكككره أن يزوجهككا رجلً فيشككركه فككي مككاله بمككا شككركته,
فيعضلها, فنزلت هذه الَيككة, وكككذلك رواه مسككلم عككن أبككي كريككب,
وعن أبي بكر بن أبي شيبة, كلهما عن أسامة, وقال ابن أبي حاتم:
قرأت على محمد بن عبد الله بككن عبككد الحكككم, أخبرنككا ابككن وهككب,
أخبرني يونس عككن ابككن شككهاب, أخككبرني عككروة بككن الزبيككر, قككالت
عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
هذه الَية فيهن, فأنزل الله {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} الَية, قال: والذي ذكككر اللككه أنككه
يتلى عليه في الكتاب, الَية الولى التي قال الله {وإن خفتككم أن ل
تقسطوا في اليتككامى فككانكحوا مككا طككاب لكككم مككن النسككاء} وبهككذا
السككناد عككن عائشككة قككالت: وقككول اللككه عككز وجككل: {وترغبككون أن
تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون
قليلة المال والجمال, فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالهككا
من يتامى النساء إل بالقسط من أجل رغبتهم عنهككن, وأصككله ثككابت
في الصحيحين من طريق يونس بن يزيككد اليلككي بككه والمقصككود أن
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها, فتككارة يرغككب فككي
أن يتزوجها, فأمره الله أن يمهرها أسوة بأمثالها مككن النسككاء, فككإن
لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء, فقككد وسكع اللككه عككز وجككل,
وهذا المعنى في الَية الولى التي في أول السورة, وتككارة ل يكككون
له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس المر, فنهاه الله عكز وجككل
أن يعضلها عن الزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها,
ة, وهكي قكوله: كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فكي الَي
{في يتامى النساء} الَية, كككان الرجككل فككي الجاهليككة تكككون عنككده
اليتيمة فيلقي عليها ثوبه, فإذا فعل ذلك لككم يقككدر أحككد أن يتزوجهككا
ًا فإن كانت جميلة وهويها, تزوجها وأكل مالها, وإن كانت دميمككة أبد
ًا حتى تموت, فككإذا مككاتت ورثهككا فحككرم اللككه ذلككك منعها الرجال أبد
ونهى عنه.)  وقال في قوله: {والمستضعفين مككن الولككدان} كككانوا
في الجاهلية ل يورثون الصغار ول البنات, وذلك قككوله: {ل تؤتككوهن
ما كتب لهن} فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه, فقال:
ًا, وكذا قال سعيد بن جبير ًا أو كبير {للذكر مثل حظ النثيين} صغير
وغيككره وقككال سككعيد بككن جككبير فككي قككوله: {وأن تقومككوا لليتككامى
بالقسط} كما إذا كككانت ذات جمككال ومككال نكحتهككا واسككتأثرت بهككا,
كذلك إذا لم تكن ذات مال ول جمال فانكحها واسككتأثر بهككا. وقككوله:
ًا علككى فعككل ًا} تهييجكك {وما تفعلوا من خير فإن اللككه كككان بككه عليمكك
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الخيككرات وامتثككالً للوامككر, وإن اللككه عككز وجككل عككالم بجميككع ذلككك,
وسككككككككككيجزي عليككككككككككه أوفككككككككككر الجككككككككككزاء وأتمككككككككككه.

َأن ِهَمآَ  ْي َل َع ْاَح  َن َفلَ ُج ًا  ْعَراض ِإ ْو  َأ ًا  ُنُشوز َها  ِل ْع َب َفْت ِمن  ٌة َخا َأ ِإِن اْمَر َو  **
ِإن َو ُفككُس الّشككّح  ْن ُأْحِضككَرِت ال َو ْيككٌر  ْلُح َخ َوالّصكك ًا  ْلح ُهَمككا ُصكك َن ْي َب ِلَحا  ُيْصكك
َأن ْا  َو ُع ِطي َت َتْس َلن  َو ًا *   ِبير ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما  َكاَن  ّلَه  ِإّن ال َف ْا  ُقو ّت َت َو ْا  ُنو ُتْحِس
َها َذُرو َتكك َف ْيككِل  ْلَم ُكككّل ا ْا  ُلككو َتِمي َفلَ  ُتْم  ْو َحَرْصكك َلكك َو ِء  ّنَسككآَ ْيككَن ال َب ْا  ُلو ِد ْعكك َت
ِإن َو ًا *   ًا ّرِحيمكك ُفككور َغ َكككاَن  ّلككَه  ِإّن ال َفكك ْا  ُقككو ّت َت َو ْا  ِلُحو ُتْص ِإن  َو ِة  َق ّل َع ْلُم َكا
ًا  ِكيمككك ًا َح َواِسكككع ّلكككُه  َككككاَن ال َو ِه  ِت َع ُكلّ ّمكككن َسككك ّلكككُه  ْغكككِن ال ُي َقكككا  َفّر َت َي

ًا من حال الزوجين تارة في حال نفور    ًا ومشرع يقول تعالى مخبر
الرجل عن المرأة, وتارة فككي حككال اتفككاقه معهككا, وتككارة فككي حككال
فراقه لها, فالحالة الولى ما إذا خافت المكرأة مكن زوجهكا أن ينفكر
عنها أو يعرض عنها, فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقككة أو
كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه, وله أن يقبككل ذلككك منهككا
فل حرج عليها في بذلها ذلك له, ول عليه في قبوله منها, ولهذا قال
ًا}, ثككم قككال: تعككالى: {فل جنككاح عليهمككا أن يصككلحا بينهمككا صككلح
{والصلح خير} أي من الفراق, وقوله: {وأحضرت النفس الشككح}
أي الصلح عند المشاحة خير من الفككراق, ولهككذا لمككا كككبرت سككودة
ه عليكه وسكلم علكى فراقهكا ه صكلى الل بنت زمعة عزم رسكول الل
فصالحته على أن يمسكها وتترك يومهككا لعائشككة, فقبككل ذلككك منهككا
وأبقاهكككككككككككككككككككككككا علكككككككككككككككككككككككى ذلكككككككككككككككككككككككك.

ذكر الرواية بذلك) قال أبو داود الطيالسي: حككدثنا سككليمان بككن(  
معاذ عن سككماك بككن حككرب, عككن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس, قككال:
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يارسول الله, ل تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعككل, ونزلككت هككذه
ًا أو إعراضككا فل جنككاح الَيككة {وإن امككرأة خككافت مككن بعلهككا نشككوز
عليهما} الَية. قال ابن عباس فمككا اصككطلحا عليككه مككن شككيء فهككو
جككائز. ورواه الترمككذي عككن محمككد بككن المثنككى, عككن أبككي داود
الطيالسي به, وقال: حسن غريككب. قككال الشككافعي: أخبرنككا مسككلم
عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللككه
عليككه وسككلم تككوفي عككن تسككع نسككوة وكككان يقسككم لثمككان. وفككي
الصحيحين من حديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة قككالت:
لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة, فكان النككبي صككلى
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الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سككودة. وفككي صككحيح البخككاري مككن
حكككككديث الزهكككككري عكككككن عكككككروة عكككككن عائشكككككة نحكككككوه.

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبككد الرحمككن بككن أبككي الزنككاد عككن  
هشام, عن أبيه عروة, قال: أنزل اللككه فككي سككودة وأشككباهها {وإن
ًا} وذلككك أن سككودة كككانت ًا أو إعراضكك امرأة خافت من بعلها نشككوز
امرأة قد أسنت, ففزعت أن يفارقها رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه

من حب رسول الله صككلى اللككه وسلم وضنت بمكانها منه, وعرفت
ه عليه وسلم عائشة ومنزلتهكا منكه, فكوهبت يومهكا مكن رسكول الل
صلى الله عليه وسلم لعائشة, فقبككل ذلككك رسككول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم. قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بككن
أبي الزناد موصككولً, وهككذه الطريقككة رواهككا الحككاكم فككي مسككتدركة
فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه, أخبرنا الحسن بن علككى بككن
زياد, حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا عبد الرحمن بككن أبككي الزنككاد عككن
هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة أنها قالت لككه: يككا ابككن أخككتي,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يفضككل بعضككنا علككى بعككض
في مكثه عندنا, وكان قل يوم إل وهو يطوف علينككا فيككدنو مككن كككل
امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هككو يومهككا فيككبيت عنككدها,
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول
الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله, يومي هككذا لعائشككة, فقبككل
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسككلم, قككالت عائشككة: ففككي ذلككك
ًا} وكككذلك ًا أو إعراضكك أنزل الله {وإن امرأة خافت من بعلها نشككوز
رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به, والحككاكم فككي مسككتدركه, ثككم
قال: صحيح السناد, ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريككق
أبي بلل الشعري عن عبد الرحمن بن أبككي الزنككاد بككه نحككوه ومككن
رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عككن هشككام بككن عككروة بنحككو
ًا, واللكككككككككككككككككككككه أعلكككككككككككككككككككككم. مختصكككككككككككككككككككككر

وقككال أبككو العبككاس محمككد بككن عبككد الرحمككن الككدغولي فككي أول  
معجمه: حدثنا محمد بككن يحيككى, حككدثنا مسككلم بككن إبراهيككم. حككدثنا
هشام الدستوائي, حدثنا القاسم بن أبي بزة, قال: بعث النبي صلى
اللككه عليككه وسككلم إلككى سككودة بنككت زمعككة بطلقهككا, فلمككا أن أتاهككا
جلست له على طريق عائشة, فلما رأته قككالت لككه: أنشككدك بالككذي
أنزل عليك كلمه واصككطفاك علككى خلقككه لمككا راجعتنككي, فككإني قككد
كبرت ول حاجة لي في الرجال, لكن أريد أن أبعث مع نسككائك يككوم
القيام, فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول اللككه
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صلى الله عليه وسلم, وهذا غريب مرسككل. وقككال البخككاري: حككدثنا
محمد بن مقاتل, أنبأنا عبد الله, أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه, عن
ًا} قال: الرجل ًا أو إعراض عائشة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوز
تكون عنده المكرأة المسكنة ليكس بمسكتكثر منهكا يريكد أن يفارقهكا
فتقكككول: أجعلكككك مكككن شكككأني فكككي حكككل, فنزلكككت هكككذه الَيكككة.

وقال ابن جرير: حدثنا وكيع, حدثنا أبي عن هشام بن عروة, عن  
ًا فل ًا أو إعراضكك أبيه, عن عائشة{وإن امرأة خافت من بعلهككا نشككوز
ًا والصلح خيككر} قككالت: هككذا فككي جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح
المرأة تكون عند الرجل, فلعله ل يكون بمستكثر منها, ول يكون لها
ولد ويكون لها صحبة فتقول: ل تطلقني وأنت في حككل مككن شككأني.
حدثني المثنى, حدثنا حجاج بن منهال, حككدثنا حمككاد بككن سككلمة عككن
هشام, عن عروة, عن عائشة, في قككوله: {وإن امككرأة خككافت مككن
ًا} قككالت: هككو الرجككل يكككون لككه امرأتككان: ًا أو إعراضكك بعلهككا نشككوز
إحداهما قد كبرت, أو هي دميمككة, وهككو ل يسككتكثر منهككا فتقككول: ل
تطلقنككي وأنككت فككي حككل مككن شككأني, وهككذا الحككديث ثككابت فككي
الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة,
بنحككككككككو مككككككككا تقككككككككدم, وللككككككككه الحمككككككككد والمنككككككككة.

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع, قال: حدثنا جرير عككن  
أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فسأله
عن آية, فكرهه فضربه بالككدرة, فسككأله آخككر عككن هككذه الَيككة {وإن
ًا} ثككم قككال عككن مثككل هككذا ًا أو إعراضكك امرأة خافت من بعلها نشككوز
فاسألوا, ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجككل قككد خل مككن سككنها,
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها, فما اصطلحا عليككه مككن شككيء
فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين الهسككنجاني,
حدثنا مسدد, حدثنا أبو الحوص عن سماك بن حرب, عن خالككد بككن
عرعرة, قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب, فسككأله عككن قككول
ًا فل ًا أو إعراضكك الله عز وجل {وإن امككرأة خككافت مككن بعلهككا نشككوز
جناح عليهما}, قال علي: يكككون الرجككل عنككده المككرأة فتنبككو عينككاه
عنها من دمامتها أو كبرها, أو سوء خلقها, أو قككذذها فتكككره فراقككه,
ًا حل له, وإن جعلت له من أيامها فل فإن وضعت له من مهرها شيئ
حككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرج.

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي  
الحوص, ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل, أربعتهم عككن سككماك
به. وكذا فسرها ابككن عبككاس وعبيككدة السككلماني ومجاهككد بككن جككبير
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والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن
لف والئمكة, ول أعلكم والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد مكن الس
ًا أن المككراد بهككذه الَيككة هككذا,  واللككه أعلككم, وقككال فككي ذلككك خلفكك
الشافعي: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري, عككن ابككن المسككيب أن بنككت
ًا ًا إما كككبر محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج, فكره منها أمر
أو غيره, فأراد طلقها فقالت: ل تطلقني واقسكم لكي  مكا بكدا لكك,
ًا أو فككأنزل اللككه عككز وجككل {وإن امككرأة خككافت مككن بعلهككا نشككوز
ًا} الَية, وقككد رواه الحككاكم فككي مسككتدركه مككن طريككق عبككد إعراض
الرزاق عن معمر, عن الزهري, عن سككعيد بككن المسككيب وسككليمان
بككككككككن يسككككككككار بككككككككأطول مككككككككن هككككككككذا السككككككككياق.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا سعيد بن أبي عمرو, حككدثنا  
أبو محمد أحمكد بككن عبكد اللكه المزنككي, أنبأنكا علكي بكن محمككد بككن
عيسى, أنبأنا أبو اليمان, أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري,
أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة فككي هككاتين
الَيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته فككي
ًا} إلككى تمككام ًا أو إعراضكك قوله: {وإن امرأة خافت من بعلهككا نشككوز
الَيتين, أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها, فإن مككن الحككق أن
يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثككرة فككي
القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها عليه كذلك, ذكككر
سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الككذي قككال اللككه عككز وجككل {فل
ًا والصلح خير} وقككد ذكككر لككي أن جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح
رافع بن خديج النصاري وكان من أصككحاب النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة, وآثككر
عليها الشابة, فناشدته الطلق فطلقها تطليقة, ثككم أمهلهككا حككتى إذا
كادت تحل راجعهككا, ثككم عككاد فككآَثر عليهككا الشككابة فناشككدته الطلق,
فقككال لهككا: ماشككئت, إنمككا بقيككت لككك تطليقككة واحككدة, فككإن شككئت
استقررت على ما ترين من الثرة, وإن شككئت فارقتككك, فقككالت: ل
بل أستقر على الثرة فأمسكها على ذلك, فكان ذلك صككلحهما ولككم
ًا حين رضيت أن تستقر عنده على الثرة فيمككا آثككر ير رافع عليه إثم
به عليها, وهكذا رواه بتمامة عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن
أبي اليمككان, عككن شككعيب, عككن الزهككري, عككن سككعيد بككن المسككيب
وسكككككليمان بكككككن يسكككككار فكككككذكره بطكككككوله, واللكككككه أعلكككككم.

وقوله: {والصلح خير} قال علي بن أبي طلحة عن ابككن عبككاس:  
يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين القامة والفراق خير من تمادي
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الزوج على أثرة غيرها عليها, والظاهر مككن الَيككة أن صككلحهما علككى
ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية,
كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنككت زمعككة علككى أن
تركت يومها لعائشة رضي اللككه عنهككا ولككم يفارقهككا, بككل تركهككا مككن
جملككة نسككائه وفعلككه ذلككك لتتأسككى بككه أمتككه فككي مشككروعية ذلككك
وجوازه, فهككو أفضككل فككي حقككه عليككه الصككلة والسككلم, ولمككا كككان
الوفاق أحب الى الله من الفراق. قال: {والصلح خير} بككل الطلق
بغيض إليه سبحانه وتعالى, ولهذا جكاء فكي الحكديث الكذي رواه أبكو
ًا عن كثير بن عبيد, عن محمد بن خالككد, عككن داود وابن ماجه, جميع
معروف بن واصل, عن محارب بن دثككار, عككن عبككد اللككه بككن عمككر,
قال: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «أبغككض الحلل إالككى
الله الطلق». ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يككونس, عككن معككروف
لم فكذكر عن محارب, قال: قال رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وس
معنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه مرسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلً.
ًا} وإن وقوله: {وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملككون خككبير
تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهككن أسككوة
أمثالهن, فإن الله عالم بذلك وسككيجزيكم علككى ذلككك أوفككر الجككزاء.
وقوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولككو حرصككتم}
أي لككن تسككتطيعوا أيهككا النككاس أن تسككاووا بيككن النسككاء مككن جميككع
الوجككوه, فككإنه وإن وقككع القسككم الصككوري ليلككة وليلككة, فل بككد مككن
التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عبككاس وعبيككدة
السلماني ومجاهد والحسن البصككري والضككحاك بككن مزاحككم, وقككال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا ابن أبككي شككيبة, حككدثنا حسككين
الجعفي عن زائدة, عن عبد العزيز بن رفيع, عككن ابككن أبككي مليكككة,
قال: نزلت هذه الَية {ولن تسككتطيعوا أن تعككدلوا بيككن النسككاء ولككو
حرصتم} في عائشة, يعني أن النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم كككان
يحبها أكثر من غيرها, كما جاء في الحديث الذي رواه المككام أحمككد
وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب, عككن أبككي قلبككة,
عن عبد الله بن يزيد, عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين
نسائه فيعدل, ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيمككا أملككك, فل تلمنككي
فيماتملك ول أملك» يعني القلب, هذا لفكظ أبككي داود, وهككذا إسككناد
صحيح, لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عككن أيكوب
عككككككن أبككككككي قلبككككككة مرسككككككلً, قككككككال: وهككككككذا أصككككككح.
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وقوله: {فل تميلوا كل الميل} أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فل  

تبككالغوا فككي الميككل بالكليككة {فتككذروها كالمعلقككة} أي فتبقككى هككذه
الخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسككعيد بككن جككبير والحسككن
والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: معناها ل ذات
زوج ول مطلقة. وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنككا همككام عككن قتككادة,
عن النضر بن أنس ؟ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة, قال: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى
اقط», وهككذا رواه المكام إحداهما, جاء يوم القيامة وأحد شقيه س
أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عككن قتككادة بككه. وقككال
الترمذي: إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادة, قال:
ًا إل  مككن حككديث همككام. كان يقال: ول يعرف هككذا الحككديث مرفوعكك
ًا} أي وإن ًا رحيمكك وقول: {وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللككه كككان غفككور
أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله فككي
جيمع الحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النسككاء دون
بعض, ثم قال تعالى: {وإن يتفرقا يغن لله كلً من سعته وكان اللككه
ًا} وهذه هي الحالة الثالثة, وهي حالة الفراق وقد أخبر ًا حكيم واسع
الله تعالى أنهمككا إذا تفرقككا فككإن اللكه يغنيككه عنهككا ويغنيهككا عنككه بككأن
يعوضه الله من هو خير له منها, ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه,
ًا في ًا} أي واسع الفضل عظيم المن حكيم ًا حكيم {وكان الله واسع
جيمكككككككككككككع أفعكككككككككككككاله وأقكككككككككككككداره وشكككككككككككككرعه.

ْا ُتككو ُأو ِذيَن  ّلكك َنا ا ْي َوّصكك ْد  َق َل َو ِفي الْرِض  َوَما  َواِت  ِفي الّسَما ِه َما  ّل َول  **
ِفككي ِه َمككا  ّل ِإّن ل َف ْا  ُفُرو ْك َت ِإن  َو ّلَه  ْا ال ُقو ّت َأِن ا ُكْم  ّيا ِإ َو ُكْم  ِل ْب َق َتاَب ِمن  ِك ْل ا
ِفككي ِه َمككا  ّلكك َول ًا *   ًا َحِميككد ّيكك ِن َغ ّلككُه  َكككاَن ال َو ِفي الْرِض  َوَما  َواِت  الّسَما
َهككا ّي أ

َ ُكْم  ْب ِه ْذ ُيكك أ 
ْ َيَش ِإن  ِكيلً *   َو ِه  ّل ِبال َفَى  َك َو ِفي الْرِض  َوَما  َواِت  الّسَما

ُد ِريكك ُي َكككاَن  ًا *  ّمككن  ِدير َقكك ِلككَك  َذ َلككَى  َع ّلُه  َكاَن ال َو ِريَن  ِبآََخ ْأِت  َي َو ّناُس  ال
ًا  َبِصككير ًا  ّلُه َسككِميع َكاَن ال َو ِة  َوالَِخَر َيا  ْن ّد َواُب ال َث ِه  ّل َد ال ِعن َف َيا  ْن ّد َواَب ال َث

يخبر تعالى أنه مالك السموات والرض وأنه الحاكم فيهما, ولهذا   
قككال: {ولقككد وصككينا الككذين أوتككوا الكتككاب مككن قبلكككم وإيككاكم} أي
وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عككز وجككل بعبككادته وحككده ل
شريك له. ثم قال: {وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما فككي
ًا عن موسى أنه قال لقككومه {إن الرض} الَية كما قال تعالى إخبار
ًا فإن اللككه لغنككي حميككد}. وقككال: تكفروا أنتم ومن في الرض جيمع
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{فكفككروا وتولككوا واسككتغنى اللككه واللككه غنككي حميككد} أي غنككي عككن
عباده, (حميككد) أي محمككود فككي جميككع مككا يقككدره ويشككرعه, قككوله:
{ ولله ما في السموات وما في الرض وكفككى بككالله وكيلً} أي هككو
القائم على كل نفس بما كسبت, الرقيب الشهيد علككى كككل شككيء.
وقوله: {إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بككآَخرين وكككان اللككه علككى
ًا} أي هككو قككادر علككى إذهككابكم وتبككديلكم بغيركككم إذا ذلككك قككدير
ًا غيركككم ثككم ل عصككيتموه, وكمككا قككال: {وإن تتولككوا يسككتبدل قومكك
يكونوا أمثالكم} وقال بعض السلف: ما أهككون العبككاد علككى اللككه إذا
أضاعوا أمره. وقال تعالى: {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد* وما
ذلك على الله بعزيز} أي وما هو عليككه بممتنككع, وقككوله: {مككن كككان
يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والَخرة} أي يككامن ليككس لككه
همة إل الدنيا, اعلم أن عند  الله ثككواب الككدنيا والَخككرة, وإذا سككألته
من هذه أغناك وأعطاك وأقناك, كما قال تعالى: {فمن النككاس مككن
يقول ربناآتنا في الدنيا وما  له في الَخككرة مككن خلق * ومنهككم مككن
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الَخرة حسنة وقنا عككذاب النككار
ان يريكد * أولئك لهم نصيب مما كسبوا} الَية, وقال تعالى: {من ك
حرثا الَخرة نزد له في حرثه} الَية, وقال تعالى: {مككن كككان يريككد
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ك إلككى قككوله ككك انظككر كيككف
فضلنا بعضهم على بعض} الَية, وقد زعم ابن جرير أن المعنى في
هذه الَية {من كككان يريككد ثككواب الككدنيا} أي مككن المنككافقين الككذين
أظهروا اليمان لجل ذلك {فعند الله ثواب الككدنيا} وهككو مككا حصككل
من المغانم وغيرها مع المسلمين, وقوله: {والَخرة} أي وعند الله
ثواب الَخرة وهو ما ادخره لهم من العقوبة فككي نككار جهنككم وجعلهككا
كقوله: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ك إلى قوله ككك وباطككل مككا
كانوا يعملون} ولشك أن هككذه الَيككة معناهككا ظككاهر, وأمككا تفسككيره
الَية الولى بهذا ففيككه نظككر, فككإن قككوله: {فعنككد اللككه ثككواب الككدنيا
والَخرة} ظاهر في حصول الخير في الككدنيا والَخككرة أي بيككده هككذا
وهذا, فل يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقككط, بككل لتكككن
همته سامية إلككى نيككل المطككالب العاليككة فككي الككدنيا والَخككرة, فككإن
مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع, وهو الله الذي ل إلككه إل
هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والَخرة,
وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هككذا.
ًا} ًا بصكككككككير ولهكككككككذا قكككككككال: {وككككككككان اللكككككككه سكككككككميع
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َلككَى َع ْو  َلكك َو ِه  ّلكك ِء ل َدآ َه ِقْسِط ُشكك ْل ِبا ّواِميَن  َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ِهَما ِب َلَى  ْو َأ ّلُه  َفال ًا  َقير َف ْو  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكْن  َي ِإن  ِبيَن  ْقَر َوال ْيِن  َد ِل َوا ْل ِو ا َأ ُكْم  ُفِس ْن َأ

ِبَمككا َكككاَن  ّلككَه  ِإّن ال َفكك ْا  ِرُضو ْع ُت ْو  َأ ْا  ُوو ْل َت ِإن  َو ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  َى  َو َه ْل ْا ا ُعو ِب ّت َت َفلَ 
ًا  ِبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككر ُلككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن َخ ْعَم َت

يككأمر تعككالى عبككاده المككؤمنين أن يكونككوا قككوامين بالقسككط أي   
ًا ول شمالً, ول تأخككذهم فككي اللككه لومككة بالعدل, فل يعدلوا عنه يمين
لئككم ول يصككرفهم عنككه صككارف, وأن يكونككوا متعككاونين متسككاعدين
متعاضدين متناصرين فيه, وقوله: {شهداء لله} كما قال: {وأقيموا
الشهادة لله} أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله, فحينئذ تكون صحيحة
ًا خالية من التحريف والتبديل والكتمان, ولهككذا قككال {ولككو عادلة حق
على أنفسكم} أي اشهد الحق ولو عاد ضككررها عليككك, وإذا سككئلت
عن المر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك, فإن الله سيجعل
ًا مككن كككل أمككر يضككيق عليككه. وقككوله: {أو ًا ومخرج لمن أطاعه فرج
الوالدين والقربين} أي وإن كانت الشهادة علككى والككديك وقرابتككك
فل تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم, فإن الحككق
حكككككككككككككككككاكم علكككككككككككككككككى ككككككككككككككككككل أحكككككككككككككككككد.

ًا فالله أولى بهما} أي ل ترعاه لغناه   ًا أو فقير وقوله: {إن يكن غني
ول تشفق عليه لفقره,  الله يتولهما بل هو أولى بهما منككك وأعلككم
بمككا فيككه صككلحهما. وقككوله: {فل تتبعككوا الهككوى أن تعككدلوا} أي فل
يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العككدل فككي
أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل علككى أي حككال كككان, كمككا قككال
تعالى: {ول يجرمنكم شنآَن قوم على أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للتقوى}, ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحكة لمكا بعثكه النكبي
صلى الله عليه وسلم يخكرص علكى أهكل خيكبر ثمكارهم وزروعهكم,
فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهككم, فقككال: واللككه لقككد جئتكككم مككن عنككد
أحككب الخلككق إلككي, ولنتككم أبغككض إلككي مككن أعككدادكم مككن القككردة
والخنازير وما يحملنككي حككبي إيككاه, وبغضككي لكككم علككى أن ل أعككدل
فيكككم, فقككالوا: بهككذا قككامت السككموات والرض, وسككيأتي الحككديث
ًا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله: {وإن تلووا أو مسند
تعرضوا} قال مجاهد وغيككر واحككد مككن السككلف: تلككووا, أي تحرفككوا
الشهادة وتغيروها, واللي هو التحريف وتعمككد الكككذب, قككال تعككالى:
ًا يلوون ألسككنتهم بالكتككاب} الَيككة, والعككراض هككو {وإن منهم لفريق
كتمان الشهادة وتركها, قال تعالى: {ومن يكتمهككا فككإنه آثككم قلبككه}
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وقككال النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم «خيككر الشككهداء الككذي يككأتي
بالشهادة قبل أن يسألها» ولهذا توعدهم الله بقوله: {فإن الله كان
ًا} أي وسككككككككيجازيكم بككككككككذلك. بمككككككككا تعملككككككككون خككككككككبير

َلككَى َع َنككّزَل  ِذي  ّلكك َتاِب ا ِك ْل َوا ِه  ِل َوَرُسو ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ْا آِم ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ِه ِبكك ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َ َوَمل ِه  ّل ِبال ُفْر  ْك َي َوَمن  ْبُل  َق َنزَل ِمن  َأ َي  ِذ ّل َتاِب ا ِك ْل َوا ِه  ِل َرُسو
ًا ِعيكككككد َب ْد َضكككككّل َضكككككلَلً  َقككككك َف ِر  ِم الَِخككككك ْو َيككككك ْل َوا ِه  ِل  َوُرُسككككك

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميككع شككرائع اليمككان   
وشعبه وأركانه ودعائمه وليس هذا من بككاب تحصككيل الحاصككل, بككل
من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والستمرار عليه, كما يقككول
المؤمن في كل صلة {اهككدنا الصككراط المسككتقيم} أي بصككرنا فيككه
وزدنا هدى وثبتنككا عليكه, فككأمرهم باليمككان بكه وبرسككوله, كمككا قككال
تعككالى: {ياأيهككا الككذين آمنككوا اتقككوا اللككه وآمنككوا برسككوله}. وقككوله:
{والكتاب الذي نزل على رسوله} يعنككي القككرآن, {والكتككاب الككذي
أنزل من قبل} وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة, وقال في
ًا على الوقائع بحسككب مككا يحتككاج ًا منجم القرآن: نزل لنه نزل مفرق
إليه العباد في معاشهم ومعككادهم, وأمككا  الكتككب المتقدمككة, فكككانت
تنزل جملككة واحككدة, لهككذا قككال تعككالى: {والكتككاب الككذي أنككزل مككن
قبل}, ثم قال تعككالى: {ومككن يكفككر بككالله وملئكتككه وكتبككه ورسككله
ًا} أي فقد خرج عن طريق الهككدى واليوم الَخر فقد ضل ضللً بعيد
وبعكككككككككككد عكككككككككككن القصكككككككككككد ككككككككككككل البعكككككككككككد. )

ّلككْم ًا  ُكْفككر ْا  ُدو َدا ُثّم اْز ْا  َفُرو َك ُثّم  ْا  ُنو ُثّم آَم ْا  َفُرو َك ُثّم  ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإّن ا  **
ُهككْم َل َأّن  ِبكك ِفِقيَن  َنككا ْلُم ِر ا َبّشكك ِبيلً *   ُهْم َس َي ِد ْه َي ِل َولَ  ُهْم  َل ِفَر  ْغ َي ِل ّلُه  ُكْن ال َي
ِنيَن ْؤِم ْلُمكك ُدوِن ا َء ِمككن  َيككآَ ِل ْو َأ ِريَن  ِف َكككا ْل ُذوَن ا ّتِخكك َي ِذيَن  ّلكك ًا *  ا ِليم َأ ًا  َذاب َع
ِفكي ُكككْم  ْي َل َع َنكّزَل  ْد  َق َو ًا *   ِه َجِميع ّل َة ل ِعّز ِإّن ال َف َة  ِعّز ْل ُهُم ا َد ُغوَن ِعن َت ْب َي َأ

ْا ُدو ُعكك َتْق َفلَ  َهككا  ِب أ 
ُ ْهَز َت ُيْسكك َو َهككا  ِب َفككُر  َك ُي ِه  ّل َياِت ال ُتْم آ ْع َذا َسِم ِإ َأْن  َتاِب  ِك ْل ا

ُع ّلككَه َجككاِم ِإّن ال ُهككْم  ُل ْث ًا ّم ِإذ ُكْم  ّن ِإ ِه  ِر ْي َغ ِديٍث  ِفي َح ْا  َيُخوُضو ّتَى  ُهْم َح َع َم
ًا  ّنككككككككَم َجِميعكككككككك َه ِفككككككككي َج ِريَن  ِف َكككككككككا ْل َوا ِقيَن  ِف َنككككككككا ْلُم ا

يخبر تعالى عمن دخل في اليمان, ثم رجع عنه, ثم عاد فيه, ثم   
رجع واستمر على ضلله وازداد حتى مات, فككإنه ل توبككة بعككد مككوته
ًا ول ًا ول  مخرجكك ول يغفر الله له ول  يجعككل لككه ممككا هككو فيككه فرجكك
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ًا إلى الهدى, ولهذا قال: {لم يكن الله ليغفر لهم ول ليهككديهم طريق

ً قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بككن عبككدة, حككدثنا}. سبيل
حفص بن جميع عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبككاس فككي قككوله
ًا} قال: تمككادوا  علككى كفرهككم حككتى مككاتوا, تعالى: {ثم ازدادوا كفر
وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر المعلككى عككن

أنككه قككال: يسككتتاب المرتككد, عامر الشعبي, عن علي رضي الله عنه
ًا, ثم تل هذه الَية {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثككم كفككروا ثلث
ًا لم يكن الله ليغفر لهم ول ليهديهم سبيلً}, ثم قال: ثم ازدادوا كفر
ًا} يعني أن المنافقين مككن هككذه ًا أليم {بشر المنافقين بأن لهم عذاب

على قلوبهم, ثم وصككفهم بككأنهم الصفة, فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, بمعنى أنهم معهككم فككي
الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهككم بككالمودة, ويقولككون لهككم إذا خلككوا
بهم: إنما نحككن معكككم, إنمككا نحككن مسككتهزئون, أي بككالمؤمنين, فككي
ًا عليهم فيما سلكوه من إظهارنا لهم الموافقة, قال الله تعالى منكر
موالة الكافرين {أيبتغون عندهم العزة}, ثم أخبر اللككه تعككالى بككأن
العزة كلها له وحده ل شريك له ولمن جعلها له, كما قال تعالى في
ًا}. وقال تعككالى: الَية الخرى {من كان يريد العزة فلله العزة جميع
{ ولله العككزة ولرسككوله وللمككؤمنين ولككن المنكافقين ل يعلمكون},
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والقبككال
علككى عبككوديته والنتظككام فككي جملككة عبككاده المككؤمنين الككذين لهككم
النصرة في الحياة الدنيا, ويوم يقوم الشهاد, ويناسب هنكا أن نكذكر
الحديث الذي رواه المام أحمد: حدثنا حسين بن محمككد, حككدثنا أبككو
بكر بن عياش بن حميد الكنككدي, عككن عبككادة بككن نسككيء, عككن أبككي
ريحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من انتسب إلى تسعة
ًا, فهككو عاشككرهم فككي النككار» تفككرد بككه ًا وفخر آباء كفار يريد بهم عز
أحمد, وأبو ريحانة هذا هو أزدي, ويقال أنصككاري, واسككمه شككمعون,
بالمعجمة, فيما قاله البخاري, وقال غيره: بالمهملككة, واللككه أعلككم. 

وقوله: {وقد نزل عليكم في الكتككاب أن إذا سككمعتم آيككات اللككه  
يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعككدوا معهككم حككتى يخوضككوا فككي حككديث
ًا مثلهم}, أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكككم غيره إنكم إذ
ه ورضيتم بالجلوس معهكم فكي المككان الكذي يكفكر فيكه بآَيكات الل
ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك, فقد شككاركتموهم فككي
ًا مثلهم} في المككأثم, كمككا الذي هم فيه, فلهذا قال تعالى: {إنكم إذ
جاء في الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الَخر, فل يجلس على
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مائدة يدار عليها الخمر» والذي أحيل عليه في هذه الَية من النهككي
في ذلك هو قوله تعالى في سورة النعام, وهي مكيككة {وإذا رأيككت
الذين يخوضون فككي آياتنككا فككأعرض عنهككم} الَيككة, قككال مقاتككل بككن
حيان: نسخت هذه الَية التي في سورة النعام, يعنككي نسككخ قككوله:
{إنكم إذا مثلهم ك لقوله ك وما على الذين يتقون مككن حسككابهم مككن
شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون}. وقوله: {إن الله جامع المنككافقين
ًا} أي كمككا أشككركوهم فككي الكفككر كككذلك والكافرين في جهنم جميع
ًا ويجمع بينهم في دار يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبد
العقوبككة والنكككال والقيككود والغلل وشككراب الحميككم والغسككلين ل
الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزلل.

ُكككْن َن َلككْم  َأ ْا  َو ُل َقككا ِه  ّلكك ْتٌح ّمَن ال َف ُكْم  َل َكاَن  ِإن  َف ُكْم  ِب ّبُصوَن  َتَر َي ِذيَن  ّل ** ا
ُكككْم ْع َن َنْم َو ُكككْم  ْي َل َع ْذ  ِو َتْح َنْس َلْم  َأ ْا  َو ُل َقا َنِصيٌب  ِريَن  ِف َكا ْل ِل َكاَن  ِإن  َو ُكْم  َع ّم
ّلككُه َعككَل ال َيْج َلككن  َو ِة  َياَمكك ِق ْل ْوَم ا َيكك ُكككْم  َن ْي َب ُكككُم  َيْح ّلُه  َفككال ِنيَن  ْؤِم ْلُمكك ّمككَن ا
ِبيلً  ِنيَن َسككككككككككككك ْؤِم ْلُمككككككككككككك َلكككككككككككككى ا َع ِريَن  ِف َككككككككككككككا ْل ِل

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء   
بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهككم وذهككاب ملتهككم,
{فإن كان لكم فتح من الله} أي نصر وتأييد وظفر وغنيمككة {قككالوا
ألم نكن معكم} أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة, {وإن كان
للكافرين نصيب} أي إدالة على المككؤمنين فككي بعككض الحيككان كمككا
وقع يوم أحد, فإن الرسل تبتلى ثككم يكككون لهككا العاقبككة {قككالوا ألكم
نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين} أي ساعدناكم في البككاطن,
ومكا ألونكاهم خبكالً وتخكذيلً حكتى انتصكرتم عليهكم, وقكال السكدي:
نستحوذ عليكم نغلب عليكم, كقككوله: {اسككتحوذ عليهككم الشككيطان}
ًا تودد منهككم إليهككم, فككإنهم كككانوا يصككانعون هككؤلء وهككؤلء وهذا أيض
ليحظوا عندهم ويككأمنوا كيككدهم, ومككا ذاك إل لضككعف إيمككانهم وقلككة
إيقانهم, قال تعالى: {فالله يحكم بينكم يوم القيامة} أي بما يعلمككه
منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة فل تغتروا بجريان الحكام
ًا فككي الحيككاة الككدنيا, لمكا لكه فككي ذلكك مككن الشرعية عليكككم ظككاهر
الحكمة, فيوم القيامة ل تنفعكم ظككواهركم بككل هككو يككوم تبلككى فيككه
السككككككككككرائر ويحصككككككككككل مككككككككككا فككككككككككي الصككككككككككدور.

وقوله: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلً} قال عبد  
الرزاق: أنبأنا الثوري عن العمش, عن ذر, عن سبيع الكندي, قككال:
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جاء رجل إلى علي بككن أبككي طككالب فقككال: كيككف هككذه الَيككة {ولككن
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلً} فقككال علككي رضككي اللككه
عنه: أدنه أدنككه, فككالله يحكككم بينكككم يككوم القيامككة ولككن يجعككل اللككه
للكافرين على المككؤمنين سككبيلً, وكككذا روى ابككن جريككج عككن عطككاء
الخراسككاني, عككن ابككن عبككاس: ولككن يجعككل اللككه للكككافرين علككى
المؤمنين سبيلً, قال: ذاك يوم القيامة, وكذا روى السدي عككن أبككي
مالك الشجعي, يعني يوم القيامة. وقككال السككدي: سككبيلً أي حجككة,
ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكككافرين علككى المككؤمنين
سبيلً, أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم اسككتيلء استئصككال بالكليككة,
وإن حصل لهم ظفككر فككي بعككض الحيككان علككى بعككض النككاس, فككإن
العاقبة للمتقين في الككدنيا والَخككرة, كمككا قككال تعككالى: {إنككا لننصككر
ًا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الككدنيا} الَيككة, وعلككى هككذا يكككون رد
علككى المنككافقين فيمككا أملككوه ورجككوه وانتظككروه مككن زوال دولككة
ًا علككى المككؤمنين, وفيمككا سككلكوه مككن مصككانعتهم الكككافرين خوفكك
أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم, كما قككال
تعالى: {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ك إلى قككوله
ك نادمين} وقد استدل كثير من العلماء بهذا الَية الكريمة على أصح
قولي العلماء, وهو المنع مككن بيككع العبككد المسككلم للكككافر, لمككا فككي
صككحة ابتيككاعه مككن التسككليط لككه عليككه والذلل, ومككن قككال منهككم
بالصحة, يأمره بإزالككة ملكككه عنككه فككي الحككال لقككوله تعككالى: {ولككن
يجعككككككل اللككككككه للكككككككافرين علككككككى المككككككؤمنين سككككككبيلً}.

ِة َ َلكى الّصكل ِإ ْا  َو َقاُم َذا  ِإ َو ُهْم  ُع ِد َو َخا ُه َو ّلَه  ُعوَن ال ِد ُيَخا ِقيَن  ِف َنا ْلُم ِإّن ا  **
ِبيَن َذ ْبكك َذ ِليلً *  ّم َق ِإلّ  ّلككَه  ُكُروَن ال ْذ َيكك َولَ  ّنككاَس  ُءوَن ال ُيَرآ َلَى  ُكَسا ْا  َقاُمو
َلككُه َد  َتِجكك َلككن  َف ّلُه  ِلِل ال ُيْض َوَمن  ِء  ُؤلُ َهـ َلى  ِإ َولَ  ِء  ُؤلُ َهـ َلَى  ِإ ِلَك لَ  َذ ْيَن  َب
ِبيلً  َسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

قد تقدم في أول سورة البقككرة قككوله تعككالى: {يخككادعون اللكه   
والككذين آمنككوا}, وقككال ههنككا: {إن المنككافقين يخككادعون اللككه وهككو
خادعهم} ولشك أن الله ل يخادع, فإنه العالم بالسرائر والضككمائر,
ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهككم يعتقككدون أن أمرهككم

ًا, فكككذلك كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكككام الشككريعة ظكاهر
يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر
تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على السككتقامة
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والسداد, ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده, كما قككال تعككالى: {يككوم
ًا فيحلفون له كما يحلفون لكم} الَية, وقوله: {هو يبعثهم الله جميع
خادعهم} أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضككللهم, ويخككذلهم
عن الحق والوصول إليه في الدنيا, وكذلك يككوم القيامككة, كمككا قككال
تعالى: {يككوم يقككول المنككافقون والمنافقككات للككذين آمنككوا انظرونككا
نقتبس مككن نكوركم كك إلككى قكوله كك وبئكس المصكير} وقككد ورد فكي
الحديث «من سمع سمع الله به, ومن راءى راءى اللككه بككه». وفككي
حديث آخر«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبككدو للنككاس ويعككدل
ًا بكككككككالله مكككككككن ذلكككككككك.  بكككككككه إلكككككككى النكككككككار» عيكككككككاذ

وقوله: {وإذا قاموا إلى الصلة قاموا كسالى} الَية, هككذه صككفة  
المنافقين في أشرف العمككال وأفضككلها وخيرهككا, وهككي الصككلة إذا
قاموا إليها, قاموا وهم كسالى عنها, لنهم ل نية لهم فيها ول إيمككان
لهم بها ول خشككية, ول يعقلككون معناهككا كمككا روى ابككن مردويككه مككن
طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي
رباح عن ابن عباس, قال: يكره أن يقوم الرجككل إلككى الصككلة وهككو
كسلن, ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيككم الرغبككة شككديد الفككرح,
فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر لككه ويجيبككه إذا دعككاه, ثككم يتلككو
هذه الَية {وإذا قاموا إالى الصلة قككاموا كسككالى} وروي مككن غيككر
هذا الوجه عن ابككن عبككاس نحككوه, فقككوله تعكالى: {وإذا قككاموا إلككى
الصلة قاموا كسالى} هذه صفة ظككواهرهم كمككا قككال: {ول يككأتون
الصلة إل وهم كسالى} ثككم ذكككر تعككالى صككفة بككواطنهم الفاسككدة,
فقال: {يراءون الناس} أي ل إخلص لهم ول معاملككة مككع اللككه بككل
ًا عككن إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة, ولهككذا يتخلفككون كككثير
ًا كصككلة)العشكاء فككي وقكت العتمككة, الصلة التي ل يرون فيهكا غالبك
وصلة الصبح في وقت الغلس, كما ثبت في الصكحيحين أن رسكول
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أثقل الصلة على المنافقين صلة
ًا, ولقككد العشاء وصلة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لتوهما ولو حبككو
هممت أن آمر بالصككلة فتقككام, ثككم آمككر رجلً فيصككلي بالنككاس, ثككم
أنطلق معي برجال ومعهم حزم مككن حطككب إلككى قككوم ل يشككهدون
الصلة فأحرق عليهم بيككوتهم بالنككار». وفككي روايككة «والككذي نفسككي
ًا أو مرمككاتين حسككنتين, ًا سككمين بيده, لو علم أحككدهم أنككه يجككد عرقكك
لشهد الصلة, ولككول مككا فككي الككبيوت مككن النسككاء والذريككة لحرقككت
عليهككككككككككككككككككككككككككككككككككككم بيككككككككككككككككككككككككككككككككككككوتهم».
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وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا  

محمد بن دينار عن إبراهيم الهجككري, عككن أبككي الحككوص, عككن عبككد
الله, قال: قال رسول اللكه صكلى اللكه عليككه وسككلم: «مككن أحسككن
الصلة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو, فتلك استهانة اسككتهان
بها ربككه عككز وجككل». وقككوله: {و ل يككذكرون اللككه إل قليلً} أي فككي
صككلتهم ل يخشككعون ول يككدرون مككا يقولككون بككل هككم فككي صككلتهم
ساهون لهون, وعما يراد بهم من الخير معرضون, وقد روى المام
مالك عن العلء بن عبد الرحمن, عككن أنككس بككن مالككك, قككال: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك صلة المنافق, تلككك صككلة
المنافق, تلك صلة المنافق, يجلس يرقب الشمس حككتى إذا كككانت
ًا ل يككذكر اللككه فيهككا إل قليلً», بين قرني الشيطان, قككام فنقككر أربعكك
وكككذا رواه مسككلم والترمككذي والنسككائي مككن حككديث إسككماعيل بككن
جعفر المدني عن العلء بن عبد الرحمن به, وقال الترمذي: حسككن
صككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيح.

وقككوله: {مذبككذبين بيككن ذلككك ل إلككى هككؤلء ول هككؤلء} يعنككي  
ًا المنافقين محيرين بين اليمان والكفر, فل هم مع المؤمنين ظككاهر
ًا, بل ظككواهرهم مككع المككؤمنين ًا وباطن ًا ول مع الكافرين ظاهر وباطن
وبواطنهم مع الكافرين, ومنهم من يعتريه الشك, فتككارة يميككل إلككى
هؤلء وتارة يميل إلى أولئك {كلما أضاء لهم مشوا فيككه وإذا أظلككم
عليهم قاموا} الَية, وقال مجاهد {مذبذبين بين ذلك ل إلى هككؤلء}
يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم {ول إلككى هككؤلء} يعنككي
اليهود. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الوهككاب,
حدثنا عبيد الله عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي صككلى اللككه عليككه
وسلم قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بيككن الغنميككن, تعيككر
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ول تدري أيتهما تتبع», تفرد به مسلم,
وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى, عن عبد الوهاب فوقككف
به على ابن عمر ولم يرفعه, قككال: حككدثنا بككه عبككد الوهككاب مرتيككن,
كذلك قلت, وقد رواه المام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيككد
الله, وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد اللككه,
ًا, وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبككي عن نافع عن ابن عمر مرفوع
ًا, ورواه حماد بن سلمة عن شيبة عن عبدة, عن عبد الله به مرفوع
ًا. وراه عبيد الله أو عبد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر مرفوع
ًا صخر بن جويرية عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي صلى اللككه أيض
عليه وسلم بمثله. وقال المام أحمد: حدثنا خلف بككن الوليككد, حككدثنا
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الهذيل بن بلل عن ابن عبيد أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن
عمر معه, فقال أبي: قال رسول الله صلى اللككه عليككه وسكلم: «إن
مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنككم, إن أتككت
هؤلء نطحتها, وإن أتت هؤلء نطحتها» فقال له ابككن عمككر: كككذبت,
ًا, فقككال ابككن عمككر: مككا أظككن ًا أو معروفكك فأثنى القوم على أبي خير
صاحبكم إل كما تقولون, ولكني شاهدي اللككه إذ قككال: كالشككاة بيككن
الغنميكككككن, فقكككككال: هكككككو سكككككواء, فقكككككال: هككككككذا سكككككمعته.

وقال المام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا المسعودي عن أبككي جعفككر  
محمد بن علي, قال: بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد اللككه بككن
عمر, فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليككه وسككلم:
«مثل المنافق كالشاة بين ربيضين, إذا أتت هؤلء نطحتها, وإذا أتت
هؤلء نطحتها», فقال ابن عمير: ليس كذلك, إنما قال رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم «كشاة بين غنميككن», قككال: فككاحتفظ الشككيخ
وغضب, فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردد
ذلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك عليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.

طريقة أخرى عن ابكن عمكر) ككك قكال المكام أحمككد: حكدثنا عبككد(  
الرزاق, أخبرنا معمر عن عثمان بككن بككودويه, عككن يعفككر بككن زوذي,
قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله صككلى
اللككه عليككه وسككلم: «مثككل المنككافق كمثككل الشككاة الرابضككة بيككن
الغنمين», فقال ابن عمر: ويلكم ل تكذبوا على رسككول اللككه صككلى
الله عليه وسلم, إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, «مثككل
ًا مككن المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين», ورواه أحمككد أيضكك
طرق عن عبيد بن عمير, عن ابن عمر, ورواه ابن أبي حاتم: حككدثنا
أبي, حدثنا عبيد الله بن موسى, أخبرنا إسرائيل عككن أبككي إسككحاق,
عن أبي الحوص, عن عبد الله هو ابن مسعود, قال: مثككل المككؤمن
والمنافق والكافر مثل ثلثة نفر انتهوا إلى واد, فوقع أحككدهم فعككبر,
ثم وقع الَخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير
الوادي: ويلك أين تذهب إلى الهلكة, ارجع عودك على بدئك, وناداه
الذي عبر: هلم إلى النجاة, فجعكل ينظككر إلككى هكذا مككرة وإلكى هككذا
مرة, قال: فجاءه سكيل فكأغرقه, فالكذي عكبر هكو المكؤمن, والكذي
غرق المنككافق {مذبككذبين بيككن ذلككك ل إلككى هككؤلء ول إلككى هككؤلء}
والككككككككككككككككككككككذي مكككككككككككككككككككككككث الكككككككككككككككككككككككافر.

وقال ابن جرير: حدثنا بشر, حدثنا يزيد, حدثنا شككعبة عككن قتككادة  
{مذبككذبين بيككن ذلككك ل إلككى هككؤلء ول إلككى هككؤلء} يقككول: ليسككوا
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بمؤمنين مخلصين, ول مشركين مصرحين بالشرك, قال: وذكككر لنككا
أن نككبي اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم كككان يضككرب مثلً للمككؤمن
وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلثة دفعككوا إلككى نهككر فوقككع المككؤمن
فقطكع, ثككم وقككع المنككافق حككتى إذا ككاد يصككل إلككى المككؤمن, نكاداه
الكافر, أن هلم إلي فإني أخشى عليك, وناداه المؤمن: أن هلم إلي
فإن عندي وعندي يحظى له ما عنده, فما زال المنافق يتردد بينهما
حتى أتى أذى فغرقه, وإن المنافق لم يزل فككي شككك وشككبهة حككتى
أتى عليه الموت وهو كذلك, قال: وذكر لنا أن نبي اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنميككن, رأت
ًا علككى نشككز ًا على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف, ثم رأت غنم غنم
فأتتها فشامتها فلم تعرف», ولهذا قككال تعككالى: {ومككن يضككلل اللككه
فلن تجد له سبيلً} أي ومن صرفه عن طريق الهدى {فلن تجد لككه
ًا} , ول منقككذ لهكم ممككا هككم فيككه, فككإنه تعككالى ل معقككب ًا مرشد ولي
لحكمككككككه ول يسككككككأل عمككككككا يفعككككككل وهككككككم يسككككككألون.

ِنيَن ْؤِم ْلُمكك ُدوِن ا َء ِمككن  َيككآَ ِل ْو َأ ِريَن  ِف َكا ْل ْا ا ُذو ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   **

ِفككي ِقيَن  ِف َنككا ْلُم ِإّن ا ًا *   ِبينكك ًا ّم َطان ْل ُكككْم ُسكك ْي َل َع ِه  ّل ْا ل ُلو َع َتْج َأن  ُدوَن  ِري ُت َأ

ْا ُبو َتكا ِذيَن  ّلك ِإلّ ا ًا *   َنِصكير ُهكْم  َل َد  َتِجك َلكن  َو ِر  ّنكا َفِل ِمكَن ال ّدْرِك الْسك ال
ِنيَن ْؤِم ْلُمكك َع ا ِئَك َمكك َلـ ْو ُأ َف ِه  ّل ُهْم ل َن ِدي ْا  َلُصو َأْخ َو ِه  ّل ِبال ْا  َتَصُمو ْع َوا ْا  َلُحو َأْص َو
ِإن ُكْم  ِب َذا َع ِب ّلُه  َعُل ال ْف َي ًا *  ّما  ِظيم َع ًا  َأْجر ِنيَن  ْؤِم ْلُم ّلُه ا ْؤِت ال ُي ْوَف  َوَس
ًا  ِليمككككككك َع ًا  ِكر ّلكككككككُه َشكككككككا َككككككككاَن ال َو ُتكككككككْم  ْن َوآَم ُتْم  َكْر َشككككككك

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء مككن   
دون المؤمنين يعني مصككاحبتهم ومصككادقتهم, ومناصككحتهم وإسككرار
المودة إليهم, وإفشككاء أحككوال المككؤمنين الباطنككة إليهككم, كمككا قككال
تعالى: {ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المككؤمنين ومككن
يفعككل ذلككك فليككس مككن اللككه فككي شككيء إل أن تتقككوا منهككم تقككاة
ويحذركم الله نفسه} أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه, ولهككذا
ًا} أي حجككة ًا مبينكك قال ههنا: {أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سككلطان
عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا مالك
بن إسماعيل, حككدثنا سككفيان بككن عيينككة عكن عمكرو بككن دينككار, عكن
ًا} قال كل سلطان في ًا مبين عكرمة, عن ابن عباس قوله: {سلطان
القرآن حجة, وهذا إسناد صحيح, وكذا قال مجاهد وعكرمككة وسككعيد
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بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضككحاك والسككدي والنضككر بككن
عربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي.

ثم أخبرنا تعالى { إن المنافقين في الدرك السفل من النار} أي  
يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابككن عبككاس
{في الدرك السفل من النار} أي فككي أسككفل النككار, وقككال غيككره:
النار دركات كما أن الجنة درجات, وقال سفيان الثوري عن عاصم,
عن ذكوان أبي صالح, عن أبككي هريككرة {إن المنككافقين فككي الككدرك
السفل من النار} قال في توابيت ترتج عليهم: كذا رواه ابن جريككر
عن ابن وكيع, عن يحيى بن يمان, عن سفيان الثوري به. ورواه ابن
أبي حاتم عن المنذر بن شككاذان, عككن عبيككد اللككه بككن موسككى, عككن
إسككرائيل, عككن عاصككم, عككن أبككي صككالح, عككن أبككي هريككرة, {إن
المنافقين في الدرك السفل من النار} قال: الدرك السفل بيككوت
لها أبواب تطبق عليهم, فتوقد مككن تحتهككم ومككن فككوقهم. قككال ابككن
جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن سككلمة
بن كهيل, عن خيثمة, عن عبد الله يعني ابن مسعود {إن المنافقين
في الدرك السفل من النار} قال: في توابيت من نار تطبق عليهم
أي مغلقة مقفلة, ورواه ابن أبي حاتم عن أبككي سككعيد الشككج, عككن
وكيع, عن سفيان, عن سككلمة, عككن خيثمككة, عككن ابككن مسككعود {إن
المنافقين في الدرك السفل من النار} قال: في توابيت من حديككد
مبهمككة عليهككم, ومعنككى قككوله: مبهمككة, أي مغلقككة مقفلككة ل يهتككدى
لمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان فتحهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا.

وروى ابن أبي حاتم, حدثنا أبي, حدثنا أبو سلمة, حدثنا حماد بككن  
سلمة, أخبرنا علي بن يزيد عكن القاسكم بكن عبكد الرحمكن أن ابكن
مسعود سئل عن المنافقين, فقككال: يجعلككون فككي تككوابيت مككن نككار
ًا} أي تطبق عليهم في أسفل درك من النار {ولككن تجككد لهككم نصككير
ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب, ثككم أخككبر تعككالى أن
من تاب منهم في الدنيا, تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص فككي تككوبته
وأصلح عمله, واعتصم بربه في جميع أمره, فقال تعالى: {إل الذين
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله} أي بككدلوا الريككاء
بالخلص فينفعهم العمل الصالح وإن قل, قال ابن أبي حاتم: حدثنا
يونس بن عبد العلى قككراءة, أنبأنككا ابككن وهككب, أخككبرني يحيككى بككن
أيوب عن عبيد الله بن زحر, عن خالد بن أبي عمران, عككن عمككران
عن عمرو بن مرة, عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: «أخلص دينك يكفك القليل من العمككل». {فأولئككك مككع
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المككؤمنين} أي فككي زمرتهككم يككوم القيامككة {وسككوف يككؤت اللككه
ًاعن غنككاه عمككا سككواه, ًا} ثم قال تعككالى مخككبر ًاعظيم المؤمنين أجر
وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال تعالى: {ما يفعل اللككه بعككذابكم
إن شكرتم وآمنتم} أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله {وكان
ًا} أي من شكر شكر له, ومن آمن قلبككه بككه علمككه ًا عليم الله شاكر
وجكككككككككككازاه علكككككككككككى ذلكككككككككككك أوفكككككككككككر الجكككككككككككزاء.

ّلككُه َكككاَن ال َو ِلككَم  ُظ ِإلّ َمككن  ْوِل  َقكك ْل ِء ِمككَن ا َو ِبالّس ْهَر  ْلَج ّلُه ا ُيِحّب ال ** لّ 
ّلككَه ِإّن ال َف ٍء  َو َعن ُس ْا  ُفو ْع َت ْو  َأ ْه  ُفو ُتْخ ْو  َأ ًا  ْير ْا َخ ُدو ْب ُت ِإن  ًا *   ِليم َع ًا  َسِميع
ًا ِدير ًا َقككككككككككككككككككككككك ّو ُفككككككككككككككككككككككك َع  َككككككككككككككككككككككككاَن 

قال ابن أبي طلحة, عن ابن عباس في الَية يقول: ل يحب الله   
ًا فإنه قككد أرخككص لككه أن أن يدعو أحد على أحد إل أن يكون مظلوم
يدعو على من ظلمه وذلك قوله: {إل من ظلم} وإن صبر فهو خير
له وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبككي, حككدثنا سككفيان,
عن حبيب, عن عطاء, عن عائشة, قالت: سرق لها شككيء فجعلككت
تدعو عليه, فقال النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم «ل تسككبخي عنككه»
وقككال الحسككن البصككري: ل يككدع عليككه, وليقككل: اللهككم أعنككي عليككه,
واستخرج حقي منه, وفي رواية عنه قال: قككد أرخككص لككه أن يككدعو
علككككككى مككككككن ظلمككككككه مككككككن غيككككككر أن يعتككككككدي عليككككككه.

وقال عبد الكريم بن مالك الجككزري فككي هكذه الَيكة: هككو الرجكل  
يشككتمك فتشككتمه, ولكككن إن افككترى عليككك فل تفككتر عليككه, لقككوله:
{ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهككم مككن سككبيل}. وقككال أبككو
داود: حدثنا القعنبي, حدثنا عبككد العزيككز بككن محمككد عككن العلء, عككن
أبيه, عن أبي هريرة أن رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال:
ّبان ما قال, فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم» وقال «المست
عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قككوله {ل يحككب
اللككه الجهككر بالسككوء مككن القككول إل مككن ظلككم} قككال: ضككاف رجككل
رجلًفلم يؤد إليه حق ضيافته, فلما خرج أخبر الناس فقككال: ضككفت
ًا فلم يؤد إلي حق ضيافتي, قال: فذلك الجهر بالسوء من القول فلن
إل من ظلم حتى يؤدي الَخر إليه حق ضيافته. وقككال ابككن إسككحاق,
عن ابن أبي نجيح, عككن مجاهككد {ل يحككب اللككه الجهككر بالسككوء مككن
القول إل من ظلم} قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجككل فل يحسككن
ضيافته, فيخرج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن, وفي روايككة: هككو
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الضيف المحول رحله, فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القككول, وكككذا
روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هككذا, وقككد روى الجماعككة سككوى
النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعد, والترمذي من حككديث
ابن لهيعة, كلهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبككي الخيككر مرثككد بككن
عبد الله عن عقبة بن عامر, قككال: قلنككا: يارسككول اللككه, إنككك تبعثنككا
فننزل بقوم فل يقرونا, فما ترى في ذلك ؟ فقال: «إذا نزلتم بقككوم
فأمروا لكم بما ينبغي للضيف, فاقبلوا منهم, وإن لم تفعلككوا فخككذوا
منهككككككككم حككككككككق الضككككككككيف الككككككككذي ينبغككككككككي لهككككككككم».

وقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبكا  
الجودي يحدثا عن سعيد بن مهاجر عككن المقككدام بككن أبككي كريمككة,
ًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما مسلم ضككاف قومكك
ًا على كل مسلم نصره حككتى يأخككذ ًا, فإن حق فأصبح الضيف محروم
بقرى ليلته من زرعه وماله» تفرد به أحمد مككن هككذا الككوجه, وقككال
ًا: حكدثنا يحيكى بكن سكعيد عكن شكعبة, عكن منصكور, عكن أحمد أيض
الشعبي, عن المقدام بن أبي كريمة, سمع رسول اللككه صككلى اللككه
عليه وسلم يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم, فككإن أصككبح
ًا له عليه, فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركككه». ًا كان دين بفنائه محروم
ًاعن غندر عن شعبة. وعن زياد بن عبد الله البكائي عن ثم رواه أيض
وكيع وأبي نعيم, عن سفيان الثوري, ثلثتهم عككن منصككور بككه, وكككذا
رواه أبكككو داود مكككن حكككديث أبكككي عوانكككة عكككن منصكككور بكككه.

ومن هككذه الحككاديث وأمثالهككا, ذهككب أحمككد وغيككره إلككى وجككوب  
الضيافة, ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار:
حدثنا عمرو بن علي حككدثنا صككفوان بككن عيسككى, حككدثنا محمككد بككن
عجلن عن أبيه, عن أبي هريرة أن رجلً أتى النبي صلى اللككه عليككه
ًا يؤذيني, فقال لككه «أخككرج متاعككك فضككعه وسلم, فقال: إن لي جار
على الطريق», فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق, فكل من
مر به قال: مالك ؟ قال: جاري يؤذيني, فيقول: اللهم العنككه, اللهككم
ًا, وقد أخزه, قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك, والله ل أوذيك أبد
رواه أبو داود في كتاب الدب عن أبككي توبككة الربيككع بككن نككافع, عككن
سليمان بن حيان أبي خالد الحمر عن محمد بن عجلن به, ثم قكال
البزار: ل نعلمه يروي عككن أبككي هريككرة إل بهككذا السككناد, ورواه أبككو
جحيفة وهب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويوسككف
بككن عبككد اللككه بككن سككلم عككن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم.

239



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان   وقوله: {إن تبدوا خير

ًا أو أخفيتموه أو عفككوتم ًا} أي إن تظهروا أيها الناس خير ًا قدير عفو
عمن أساء إليكم, فإن ذلك ممككا يقربكككم عنككد اللككه ويجككزل ثككوابكم
لديه, فإن من صكفاته تعكالى أن يعفكو عكن عبكاده مكع قكدرته علكى
ًا}, ولهككذا ورد فككي ًا قككدير عقابهم, ولهذا قال: {فإن الله كككان عفككو
الثر أن حملة العرش يسبحون الله, فيقول بعضهم: سكبحانك علكى
حلمك بعد علمك, ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قككدرتك,
ًا وفي الحديث الصحيح «ما نقص مال من صدقة, ول زاد اللككه عبككد
ًا, ومكككككككن تواضكككككككع للكككككككه رفعكككككككه». بعفكككككككو إل عكككككككز

ِه ّلكك ْيككَن ال َب ْا  ُقككو َفّر ُي َأن  ُدوَن  ِريكك ُي َو ِه  ِل َوُرُسكك ِه  ّل ِبككال ُفككُروَن  ْك َي ِذيَن  ّل ِإّن ا  **
ْيككَن َب ْا  ُذو ّتِخكك َي َأن  ُدوَن  ِري ُي َو ْعٍض  َب ِب ُفُر  ْك َن َو ْعٍض  َب ِب ْؤِمُن  ُن ُلوَن  ُقو َوي ِه  ِل َوُرُس
ًا ِهين ًا ّم َذاب َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل َنا  ْد َت ْع َأ َو ًا  ّق ِفُروَن َح َكا ْل ُهُم ا ِئَك  َلـ ْو ُأ ِبيلً *   ِلَك َس َذ
ِئَك َلـكك ْو ُأ ُهككْم  ْن ٍد ّم َأَحكك ْيككَن  َب ْا  ُقككو َفّر ُي َلككْم  َو ِه  ِل َوُرُسكك ِه  ّل ِبككال ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوا   *
ًا  ًا ّرِحيمككككك ُفكككككور َغ ّلكككككُه  َككككككاَن ال َو ُهْم  ُأُجكككككوَر ِهْم  ِتي ْؤ ُيككككك ْوَف  َسككككك

اليهود والنصارى    الكافرين به وبرسله, من  تبارك وتعالى  يتوعد 
حيكث فرقكوا بيككن اللكه ورسكله فككي اليمكان فكآَمنوا ببعككض النبيككاء
وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة, وما ألفوا عليه آباءهم ل عككن
دليل قادهم إلى ذلك, فإنه ل سبيل لهم إلى ذلك, بل بمجرد الهككوى
والعصبية, فاليهود ك عليهككم لعككائن اللككه ككك آمنككوا بالنبيككاء إل عيسككى
ومحمد عليهما الصككلة والسككلم, والنصككارى آمنككوا بالنبيككاء وكفككروا
بخككاتمهم وأشككرفهم محمككد صككلى اللككه عليككه وسككلم, والسككامرة ل
يؤمنون بنبّي بعد يوشع خليفة موسى بن عمككران, والمجككوس يقككال
إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشككت, ثككم كفككروا بشككرعه
فرفع من بين أظهرهم, والله أعلم, والمقصود أن من كفر بنبي من
النبياء فقد كفر بسائر النبياء فإن اليمان واجب بكل نبي بعثه الله
إلى أهل الرض, فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي, تككبين
ًا, إنمككا هككو عككن ًا شككرعي أن إيمانه بمن آمن به من النبياء ليس إيمان
غرض وهوى وعصبية, ولهذا قال تعالى: {إن الذين يكفرون} با لله
ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله, ويريككدون أن يفرقككوا بيككن
الله ورسله أي في اليمان, {ويقولون نككؤمن ببعككض ونكفككر ببعككض
ًا, ثككم أخككبر ًا ومسككلك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سككبيلً} أي طريقكك
ًا} أي كفرهم محقككق ل تعالى عنهم فقال: {أولئك هم الكافرون حق
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ًا إذ لككو كككانوا مككؤمنين محالة بمن ادعوا اليمان به, لنه ليس شرعي
به لكونه رسول الله, لَمنوا بنظيككره وبمككن هككو أوضككح دليلً وأقككوى
ًا منكككككه, أو نظكككككروا حكككككق النظكككككر فكككككي نبكككككوته. برهانككككك

ًا} أي كمككا اسككتهانوا بمككن   ًا مهينكك وقوله: {وأعتدنا للكافرين عككذاب
كفروا به, إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنككه
وإقبالهم علككى جمككع حطككام الككدنيا ممككا ل ضككرورة بهككم إليككه, وإمككا
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته, كما كان يفعله كثير من أحبككار اليهككود
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه علككى مككا
آتاه اللككه مككن النبككوة العظيمككة وخككالفوه وكككذبوه وعككادوه وقككاتلوه,
فسككلط اللككه عليهككم الككذل الككدنيوي الموصككول بالككذل الخككروي
{وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله} في الككدنيا
والَخرة. وقوله: {والذين آمنوا بالله ورسكله ولككم يفرقككوا بيككن أحكد
منهم} يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فإنهم يؤمنككون
بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثكه اللكه, كمككا قكال تعككالى: {آمككن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با لله} الَية, ثككم
أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء
الجميل, فقال: {أولئك سوف يؤتيهم أجورهم} على ما آمنككوا بككالله
ًا} أي لذنوبهم, أي إن كان لبعضككهم ًا رحيم ورسله {وكان الله غفور
ذنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوب.

ْا ُلو َأ ْد َسكك َفَق ِء  ًا ّمَن الّسَمآَ َتاب ِك ِهْم  ْي َل َع َنّزَل  ُت َأن  َتاِب  ِك ْل ْهُل ا َأ ُلَك  َأ َيْس  **
ُهُم الّصككاِعَقُة ْت َذ َأَخكك َف ًة  ْهككَر ِه َج ّلكك َنككا ال ِر َأ ْا  َو ُل َقككا َف ِلككَك  َذ َبَر ِمككن  ْك َأ ُموَسَى 
َعككن َنككا  ْو َعَف َف َنككاُت  ّي َب ْل ُهُم ا ْت َء ِد َمككا َجككآَ ْع َب ِعْجَل ِمن  ْل ْا ا ُذو ّتَخ ُثّم ا ِهْم  ْلِم ُظ ِب
ِهْم ِق َثككا ِبِمي ّطككوَر  ُهُم ال َق ْو َفكك َنككا  ْع َف َوَر ًا *   ِبين ًا ّم َطان ْل َنا ُموَسَى ُس ْي َت َوآ ِلَك  َذ
َنا ْذ َأَخكك َو ْبِت  ِفي الّس ْا  ُدو ْع َت ُهْم لَ  َل َنا  ْل ُق َو ًا  َباَب ُسّجد ْل ْا ا ُلو ْدُخ ُهُم ا َل َنا  ْل ُق َو
ًا  ِليظكككككككككككككككككككككك َغ ًا  َثاقكككككككككككككككككككككك ْنُهككككككككككككككككككككككْم ّمي ِم

قال محمد بن كعب القرظي والسككدي وقتككادة: سككأل اليهككود    
ًا مككن السككماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب
كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة, قال ابككن جريككج: سككألوه أن
ًا من الله مكتوبة إلى فلن وفلن وفلن بتصككديقه ينزل عليهم صحف

قالوه على سبيل التعنككت والعنككاد والكفككر فيما جاءهم به, وهذا إنما
واللحاد, كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور فككي
سورة سبحان {وقككالوا لككن نككؤمن لككك حككتى تفجككر لنككا مككن الرض
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ًا} الَيات, ولهذا قال تعالى: {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ينبوع

أي بطغيككانهم} فقالوا أرنا الله جهككرة فأخككذتهم الصككاعقة بظلمهككم
وبغيهم, وعتوهم وعنككادهم, وهككذا مفسككر فككي سككورة البقككرة حيككث
يقول تعالى: {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد مككوتكم لعلكككم

}.تشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرون
وقوله تعالى: {ثم اتخذوا العجل من بعدما جككاءتهم البينككات} أي  

من بعدما رأوا من الَيات الباهرة والدلة القككاهرة علككى يككد موسككى
عليه السلم فككي بلد مصككر, ومككا كككان مككن إهلك عككدوهم فرعككون
ًا, حتى أتككوا علككى قككوم وجميع جنوده في اليم, فما جاوزوه إل يسير
ًا كمككا لهككم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى {اجعككل لنككا إلهكك
آلهة} الَيتين, ثم ذكر تعككالى قصككة اتخككاذهم العجككل مبسككوطة فككي
سورة العراف, وفي سورة طه, بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله
عز وجل, ثم لما رجع وكان مككا كككان, جعككل اللككه تككوبتهم مككن الككذي
صنعوه وابتدعوه, أن يقتكل مككن لكم يعبكد العجككل منهككم مكن عبكده,
ًا, ثككم أحيككاهم اللككه عككز وجككل, وقككال اللككه فجعل يقتل بعضهم بعضكك
ًا} ثككم قككال: ًا مبينكك تعالى: {فعفونا عككن ذلككك وآتينككا موسككى سككلطان
{ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم} وذلك حيككن امتنعككوا مككن اللككتزام
بأحكككام التككوراة, وظهككر منهككم إبككاء عمككا جككاءهم بككه موسككى عليككه
السلم, ورفع الله على رؤوسهم جبلً, ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا,
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم, خشية أن يسككقط عليهككم, كمككا
قال تعالى: {وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنكه واقكع بهككم
ًا} أي خذوا ما آتيناكم بقوة} الَية, {وقلنا لهككم ادخلككوا البككاب سككجد
فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل, فإنهم أمروا أن يدخلوا بككاب
ًا وهم يقولون حطة, أي اللهم حط عنا ذنوبنا فككي بيت القدس سجد
تركنا الجهاد ونكولنا عنه, حتى تهنا في الككتيه أربعيككن سككنة, فككدخلوا
يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة {وقلنككا لهككم
ل تعدوا في السبت} أي وصيناهم بحفظ السككبت والكتزام مكا حكرم
ًا} أي ًا غليظك ًا لهم {وأخككذنا منهككم ميثاقكك الله عليهم, ما دام مشروع
ًا, فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل, شديد
كما هو مبسككوط فككي سككورة العككراف عنككد قككوله: {واسككألهم عككن
القرية التي كانت حاضرة البحر} الَيات, وسيأتي حديث صفوان بن
عسال في سورة سبحان عند قوله: {ولقد آتينا موسى تسككع آيككات
بينككات} وفيككه: وعليكككم خاصككة يهككود أن ل تعككدوا فككي السككبت.
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ّق ِر َح ْي َغ ِب َء  َيآَ ِب ْن ِهُم ال ِل ْت َق َو ِه  ّل َياِت ال َبآَ ِهم  ِر ْف ُك َو ُهْم  َق َثا ِهْم ّمي ْقِض َن ِبَما  َف  **
ً ِليل َق ِإلّ  ُنككوَن  ْؤِم ُي َفلَ  ِهْم  ِر ْف ُك ِب َها  ْي َل َع ّلُه  َع ال َب َط َبْل  ْلٌف  ُغ َنا  ُب ُلو ُق ِهْم  ِل ْو َق َو
َنككا ْل َت َق ّنككا  ِإ ِهْم  ِل ْو َقكك َو ًا *   ِظيمكك َع ًا  َتانكك ْه ُب َيَم  َلَى َمْر َع ِهْم  ِل ْو َق َو ِهْم  ِر ْف ُك ِب َو   *
ِكن َلـكك َو ُه  ُبو َل َوَمكا َصك ُه  ُلو َت َق َوَما  ِه  ّل َيَم َرُسوَل ال ْبَن َمْر ْلَمِسيَح ِعيَسى ا ا
ٍم ْلكك ِه ِمككْن ِع ِبكك ُهْم  َل ْنُه َما  َلِفي َشّك ّم ِه  ِفي ْا  ُفو َل َت ِذيَن اْخ ّل ِإّن ا َو ُهْم  َل ّبَه  ُش
ًا ِزيز َع ّلُه  َكاَن ال َو ِه  ْي َل ِإ ّلُه  َعُه ال َف َبل ّر ًا *   َيِقين ُه  ُلو َت َق َوَما  ّظّن  َع ال َبا ّت ِإلّ ا
ِة َياَم ِق ْل ْوَم ا َي َو ِه  ِت ْو ْبَل َم َق ِه  ِب َنّن  ْؤِم ُي َل ِإلّ  َتاِب  ِك ْل ْهِل ا َأ ِإن ّمْن  َو ًا *   ِكيم َح
ًا  ِهيد ْيِهككككككككككككككككككككككْم َشكككككككككككككككككككككك َل َع ُكككككككككككككككككككككككوُن  َي

وهذه من الذنوب التي ارتكبوها, مما أوجككب لعنتهككم وطردهككم   
وإبعادهم عن الهدى, وهككو نقضككهم المواثيككق والعهككود الككتي أخككذت
عليهم, وكفرهم بآَيات الله, أي حججه وبراهينككه, والمعجككزات الككتي
شاهدوها على يد النبياء عليهم السلم, قوله: {وقتلهم النبياء بغيككر
حق} وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله, فككإنهم قتلككوا
ًا من النبياء عليهم السلم. وقولهم: {قلوبنا غلف} قككال ًا غفير جمع
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتككادة وغيككر
واحد: أي في غطاء, وهذا كقول المشركين {وقالوا قلوبنا في أكنة
مما تدعونا إليه} الَية, وقيككل معنككاه أنهككم ادعككوا أن قلككوبهم غلككف
للعلم, أي أوعية للعلككم قككد حككوته وحصككلته, رواه الكلككبي عككن أبككي
صالح, عن ابن عباس, وقد تقدم نظيره في سورة البقرة, قال الله
تعالى: {بل طبككع اللككه عليهككا بكفرهككم} فعلككى القككول الول كككأنهم
يعتذرون إليه بأن قلوبهم ل تعي ما يقول, لنها في غلف وفي أكنككة,
قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم وعلى القول الثاني: عكككس
عليهم ما ادعوه من كل وجه, وقد تقدم الكلم على مثككل هككذا فككي
سورة البقرة {فل يؤمنون إل قليلً} أي تمرنت قلوبهم على الكفككر
ًا والطغيككان, وقلككة اليمككان {وبكفرهككم وقككولهم علككى مريككم بهتانكك
ًا} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني أنهككم رموهككا عظيم
بالزنا, وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسككحاق وغيككر واحككد,
وهو ظاهر من الَية, أنهم رموها وابنها بالعظائم, فجعلوها زانية وقد
حملت بولدها من ذلك, زاد بعضهم: وهي حائض فعليهم لعائن اللككه
المتتابعة إلى يوم القيامة, وقولهم: {إنككا قتلنككا المسككيح عيسككى بككن
مريم رسول الله} أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصككب قتلنككاه,
وهذا منهم من باب التهكم والستهزاء, كقككول المشككركين {يككا أيهككا
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الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون} وكان مككن خككبر اليهككود, عليهككم
لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه, أنككه لمككا بعككث اللككه عيسككى بككن
مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتكاه اللكه تعكالى مكن النبكوة
والمعجزات الباهرات التي كان يبريء بهككا الكمككه والبككرص ويحيككي
ًا, ثككم ينفككخ فيككه, فيكككون الموتى بإذن الله, ويصور من الطين طائر
ًا يشككاهد طيرانككه بككإذن اللككه عككز وجككل, إلككى غيككر ذلككك مككن طككائر
المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه, ومككع هككذا كككذبوه
وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى
عليه السككلم, ل يسككاكنهم فككي بلككدة, بككل يكككثر السككياحة هككو وأمككه
عليهما السلم, ثم لم يقنعهم ذلك, حتى سعوا إلى ملك دمشق في
ًا مكن عبكدة الككواكب, وككان يقكال ذلك الزمان, وككان رجلً مشكرك
لهل ملتككه اليونككان, وأنهككوا إليككه أن فككي بيككت المقككدس رجلً يفتككن
الناس ويضلهم, ويفسد على الملك رعاياه, فغضب الملك مككن هككذا
وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المككذكور, وأن يصككلبه
ويضككع الشككوك علككى رأسككه, ويكككف أذاه عككن النككاس, فلمككا وصككل
الكتاب امتثل والككي بيككت المقككدس ذلككك, وذهككب هككو وطائفككة مككن
اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلم, وهككو فككي جماعككة
ًا, وكككان من أصحابه اثني عشر أو ثلثة عشر, وقيل سبعة عشر نفر
ذلك يوم الجمعة بعد العصككر ليلككة السككبت, فحصككروه هنالككك. فلمككا
أحس بهم وأنه ل محالة من دخككولهم عليككه أو خروجككه إليهككم, قككال
لصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقككي فككي الجنككة ؟ فانتككدب
لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلككك, فأعادهككا ثانيككة وثالثككة,
وكل ذلك ل ينتدب إل ذلك الشاب, فقال: أنت هو, وألقى الله عليككه
شبه عيسى حتى كأنه هو, وفتحت روزنة من سقف البيت, وأخككذت
عيسى عليه السلم سنة من النوم, فرفع إلى السككماء وهككو كككذلك,
كما قال الله تعالى: {إذ قال الله يكا عيسكى إنكي متوفيكك ورافعكك
إلككي} الَيككة, فلمككا رفككع خككرج أولئككك النفككر, فلمككا رأى أولئككك ذلككك
الشاب, ظنككوا أنككه عيسككى, فأخككذوه فككي الليككل وصككلبوه, ووضككعوا
الشوك على رأسه, وأظهر اليهود أنهم سككعوا فككي صككلبه, وتبجحككوا
بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى, ذلك لجهلهم وقلة عقلهم, ما
عدا من كان فككي الككبيت مككع المسككيح, فككإنهم شككاهدوا رفعككه. وأمككا
الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود, أن المصلوب هككو المسككيح بككن
مريم, حتى ذكروا أن مريكم جلسكت تحكت ذلكك المصكلوب وبككت,
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ويقال إنه خاطبها, والله أعلم, وهذا كله من امتحان الله عباده, لما
لكككككككككه فكككككككككي ذلكككككككككك مكككككككككن الحكمكككككككككة البالغكككككككككة.

وقد أوضح الله المر وجله وبينه, وأظهره فكي القكرآن العظيكم,  
الككذي أنزلككه علككى رسككوله الكريككم, المؤيككد بككالمعجزات والبينككات
والككدلئل الواضككحات, فقككال تعككالى: وهككو أصككدق القككائلين ورب
العالمين, المطلع على السككرائر والضككمائر, الككذي يعلككم السككر فككي

وما يكون ومككا لككم يكككن لككو ككان السموات والرض, العالم بما كان
كيف يكون {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهككم} أي رأوا شككبهه
فظنوه إياه, ولهذا قال: {وإن الذين اختلفوا فيه لفي شككك منككه مككا
لهم به من علم إل اتباع الظن} يعني بذلك من ادعى أنه قتلككه مككن
اليهود, ومن سلمه إليهم من جهال النصككارى, كلهككم فككي شككك مككن
ًا} أي ومكا ذلك وحيرة وضلل وسعر, ولهذا قكال: {ومكا قتلكوه يقينك
قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين {بل رفعه الله إليه وكان
ًا} أي منيع الجناب, ل يرام جنابه ول  يضام مككن لذ ببككابه, الله عزيز
ًا} أي في جميع ما يقدره ويقضيه مككن المككور الكتي يخلقهكا, {حكيم
ولككه الحكمككة البالغككة والحجككة الدامغككة والسككلطان العظيككم والمككر
القديم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبككو معاويككة
عن العمش, عن المنهال بن عمرو, عن سعيد بن جككبير, عككن ابككن
عباس, قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السككماء, خككرج علككى
أصحابه وفككي الككبيت اثنككا عشككر رجلً مككن الحككواريين, يعنككي فخككرج
عليهم من عين في البيت, ورأسه يقطر ماء, فقككال: إن منكككم مككن
يكفر بي اثنتي عشرة مرة, بعد أن آمن بككي, قككال: ثككم قككال: أيكككم
يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكككون معككي فككي درجككتي ؟ فقككام
ًا, فقال له: اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام ذلككك شاب من أحدثهم سن
الشاب, فقال: اجلس, ثم أعككاد عليهككم, فقككام الشككاب, فقككال: أنككا,
فقال: هو أنت ذاك, فكألقي عليككه شكبه عيسككى, ورفككع عيسككى مككن
روزنة في البيت إلى السماء, قال: وجاء الطلب من اليهود فأخككذوا
الشبه فقتلوه ثم صلبوه, فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعككد أن
آمن به, وافترقوا ثلثا فرق, فقالت فرقة, كان الله فينا ما شاء ثم
صعد إلى السماء وهؤلء اليعقوبية, وقالت فرقة: كان فينا ابن اللككه
ما شاء, ثم رفعه الله إليه وهؤلء النسككطورية, وقككالت فرقككة: كككان
فينا عبكد اللكه ورسكوله مككا شكاء اللكه, ثكم رفعكه اللكه إليككه وهكؤلء
المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهككا, فلككم يككزل
ًا صلى الله عليه وسككلم, وهككذا ًا حتى بعث الله محمد السلم طامس
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إسناد صحيح إلى ابن عباس, ورواه النسائي عككن أبككي كريككب, عككن
أبي معاوية بنحوه, وكذا ذكره غير واحد من السلف, أنه قككال لهككم:
أيكم يلقككى عليكه شككبهي فيقتككل مكككاني, وهكو رفيقكي فكي الجنككة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القمي عن هارون  
ه سكبعة عشكر بن عنترة, عن وهب بن منبه قال: أتكى عيسكى ومع
من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم, فلما دخلوا عليه, صورهم الله
عز وجل كلهم على صورة عيسى, فقالوا لهككم: سككحرتمونا ليككبرزن
ًا, فقال عيسككى لصككحابه: مككن يشككري لنا عيسى, أو لنقتلنكم جميع
نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم: أنا, فخرج إليهم وقال:
أنا عيسى وقككد صككوره اللككه علككى صككورة عيسككى, فأخككذوه فقتلككوه
وصلبوه, فمن ثم شبه لهم, فظنوا أنهككم قككد قتلككوا عيسككى, وظنككت
النصارى مثل ذلك أنه عيسى, ورفككع اللككه عيسككى مككن يككومه ذلككك,
ًا. وهككككككككككككككككذا سككككككككككككككككياق غريككككككككككككككككب جككككككككككككككككد

قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول, وهو ما حدثني  
المثنى, حدثنا إسحاق, حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم, حككدثني عبككد
ًا يقككول: إن عيسككى بككن مريككم لمككا الصمد بن معقل أنككه سككمع وهبكك
أعلمه الله أنه خارج من الدنيا, جزع من الموت وشككق عليككه, فككدعا
ًا, فقال: احضروني الليلة, فإن لي إليكككم الحواريين وصنع لهم طعام
اهم, وقكام يخكدمهم, فلمكا حاجة, فلما اجتمعوا إليه مكن الليكل عش
فرغوا مككن الطعككام, أخككذ يغسككل أيككديهم, ويوضككئهم بيككده, ويمسككح
أيديهم بثيابه, فتعاظموا ذلك, وتكارهوه فقال: أل من رد علّي الليلة
ًا مما أصنع, فليس مني, ول أنا منه, فأقروه حككتى إذا فككرغ مككن شيئ
ذلك, قال: أما ما صككنعت بكككم الليلككة ممككا خككدمتكم علككى الطعككام,
وغسلت أيديكم بيدي, فليكن لكم بي أسوة, فإنكم ترون أنيخيركم,
فل يتعاظم بعضكم على بعككض وليبككذل بعضكككم نفسككه لبعككض كمككا
بذلت نفسي لكم, وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها, فتدعون
الله لي, وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي, فلما نصككبوا أنفسككهم
للدعاء, وأرادوا أن يجتهدوا, أخذهم النوم حتى لم يسككتطيعوا دعككاء,
فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله, أما تصكبرون لككي ليلكة واحكدة,
تعينوني فيها ؟ فقالوا: والله ما ندري مالنككا, لقككد كنككا نسككمر فنكككثر
ًا, وما نريد دعاء إل حيككل بيننككا وبينككه, السمر, وما نطيق الليلة سمر
فقال: يذهب الراعي وتفرق الغنم, وجعل يأتي بكلم نحو هذا ينعككى
به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بككي أحككدكم قبككل أن يصككيح الككديك
ثلثا مرات, وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا
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وتفرقككوا, وكككانت اليهككود تطلبككه, وأخككذوا شككمعون أحككد الحككواريين
وقالوا: هذا من أصحابه, فجحد وقال: ما أنككا بصككاحبه, فككتركوه, ثككم
أخذه آخرون, فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه, فلمككا
أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي إن دللتكم
ًا, فأخذها ودلهم عليككه, وكككان على المسيح ؟ فجعلوا له ثلثين درهم
شبه عليهككم قبككل ذلككك, فأخككذوه فاسككتوثقوا منككه وربطككوه بالحبككل,
وجعلككوا يقككودونه ويقولككون لككه: أنككت كنككت تحيككي المككوتى, وتنهككر
الشيطان, وتبرىء المجنككون, أفل تنجككي نفسككك مككن هككذا الحبككل ؟
ويبصقون عليه, ويلقون عليه الشككوك, حككتى أتككوا بكه الخشككبة الككتي
أرادوا أن يصلبوه عليهككا, فرفعككه اللككه إليككه, وصككلبوا مككا شككبه لهككم,
ًا, ثم إن أمككه والمككرأة الككتي كككان يككداويها عيسككى عليككه فمكث سبع
السلم, فأبرأها اللككه مككن الجنككون, جاءتككا تبكيككان حيككث المصككلوب,
فجاءهما عيسى فقال: ما تبكيككان ؟ فقالتكا: عليككك, فقككال: إنكي قككد
رفعني الله إليه, ولككم يصككبي إل خيككر, وإن هككذا شككبه لهككم, فككأمري
الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا, فلقوه إلى ذلك المكان أحككد
أله عكن أصكحابه, عشر, وفقدوا الكذي بكاعه ودل عليكه اليهكود, فس
فقال: إنه ندم على ما صنع فككاختنق وقتككل نفسككه, فقككال: لككو تككاب
لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلم تبعهم يقال له يحيى, فقال: هككو
معكككم, فككانطلقوا, فككإنه سيصككبح كككل إنسككان يحككدثا بلغككة قككومه
ًا. فلينكككككككككذرهم وليكككككككككدعهم, سكككككككككياق غريكككككككككب جكككككككككد

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا سلمة عن ابن إسحاق,  
ً قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجل
منهم يقال له داود, فلما أجمعوا لذلك منه, لم يفظع عبد مككن عبككاد
الله بالموت فيما ذكر لي فظعه, ولم يجككزع منككه جزعككه, ولككم يككدع
الله في صرفه عنه دعاءه, حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهككم إن
ًا هذه الكأس عن أحد من خلقك, فاصرفها عنككي. وحككتى كنت صارف
ًا, فككدخل المككدخل الككذي أجمعككوا إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دم
أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه, وهككم ثلثككة عشككر بعيسككى
عليكه السكلم. فلمكا أيقكن أنهكم داخلكون عليكه, قكال لصكحابه مكن
الحواريين, وكانوا اثنككي عشكر رجلً, فرطكوس, ويعقكوب بككن زبككدي
ويحنككس أخككو يعقككوب, وانككدراييس, وفيلبككس, وابككن يلمككا, ومنتككا,
وطوماس, ويعقوب بن حلقايا, وتداوسيس, وقثانيا, ويككودس زكريككا
يوطا, قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان فيمككا ذكككر
لي رجل اسمه سرجس, وكانوا ثلثة عشر رجلً سوى عيسى عليككه

247



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
السلم, جحدته النصككارى, وذلكك أنكه هكو الككذي شكبه لليهككود مككان
عيسى, قال: فل أدري هو من هككؤلء الثنككي عشككر, فجحككدوه حيككن
أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه
وسلم من الخبر عنه, فإن كانوا ثلثة عشككر, فككإنهم دخلككوا المككدخل
حين دخلوا, وهم بعيسى أربعة عشر, وإن كانوا اثنككي عشككر, فككإنهم
دخلككككككككككوا المككككككككككدخل وهككككككككككم ثلثككككككككككة عشككككككككككر.

ًا فأسككلم, أن عيسككى   قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصراني
حين جاءه من الله إني رافعك إلي, قال: يامعشر الحككواريين, أيكككم
ّبه للقككوم فككي صككورتي يحب أن يكون رفيقي فككي الجنككة حككتى يشكك
فيقتلوه في مكاني ؟ فقال سرجس: أنا ياروح اللككه. قككال: فككاجلس
في مجلسي, فجلس فيه, ورفع عيسى عليه السلم, فدخلوا عليككه,
فأخذوه فصلبوه, فكككان هككو الككذي صككلبوه, وشككبه لهككم بككه, وكككانت
عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة, وقد رأوهم فأحصككوا عككدتهم,
فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون, وفقدوا
رجلً من العدة, فهو الذي اختلفوا فيككه, وكككانوا ل يعرفككون عيسككى,
ًا علككى أن يككدلهم عليككه حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلثيككن درهمك
ويعرفهم إياه, فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سككأقبله, وهككو الككذي
أقبل فخذوه, فلما دخلوا, وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة
عيسى, فلم يشك أنه هو, فأكب عليه يقبلككه, فأخككذوه فصككلبوه. ثككم
إن يودس زكريا يوحنا ندم على مككا صككنع فككاختنق بحبككل حككتى قتككل
نفسه, وهو ملعككون فككي النصككارى, وقككد كككان أحككد المعككدودين مككن
أصحابه, وبعض النصارى يزعم أنه يودس زكريككا يوحنككا, وهككو الككذي
شبه لهم, فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكم, أنا الذي دللتكككم
عليه, والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عككن مجاهككد: صككلبوا
ًا, رجلً شبه بعيسى ورفككع اللككه عككز وجككل عيسككى إلككى السككماء حيكك
واختككار ابككن جريككر أن شككبه عيسككى ألقككي علككى جميككع أصككحابه.

وقوله تعالى: {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته ويوم  
ًا} قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في القيامة يكون عليهم شهيد
معنى ذلك {وإن من أهل الكتاب إل ليككؤمنن بككه قبككل مككوته} يعنككي
قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهككم يصككدقون بككه إذا نككزل
لقتل الدجال, فتصير الملل كلها واحدة, وهي ملة السلم الحنيفية,
دين إبراهيم عليه السلم. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار, حدثنا
عبد الرحمن عن سفيان, عن أبي حصين, عن سعيد بن جككبير, عككن
ابن عباس {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بككه قبككل مككوته}, قككال:
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قبل موت عيسى بن مريم عليككه السككلم. وقككال العككوفي عككن ابككن
عباس مثل ذلك, وقال أبككو مالككك فككي قككوله: {إل ليككؤمنن بككه قبككل
موته} قال: ذلك عند نزول عيسى, وقبككل مككوت عيسككى بككن مريككم
عليه السلم, ل يبقى أحد من أهل الكتاب إل آمن به وقال الضحاك
عن ابن عباس {وإن من أهل الكتككاب إل ليككؤمنن بككه قبككل مككوته}:
يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري: يعني النجاشي وأصحابه,
رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جريككر: حككدثني يعقككوب, حككدثنا أبككو
رجاء عن الحسن {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بككه قبككل مككوته}
قال: قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله, ولكن إذا نزل آمنككوا
به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علككي بككن عثمككان
اللحقي, حدثنا جويرية بن بشير, قال: سككمعت رجلً قككال للحسككن:
ياأبا سعيد, قول الله عز وجل: {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بككه
قبل موته}, قال: قبل موت عيسى, إن الله رفع إليككه عيسككى وهككو
ًا يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتككادة باعثه قبل يوم القيامة مقام
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وغير واحد, وهذا القول هككو الحككق,
كمككا سككنبينه بعككد بالككدليل القككاطع إن شككاء اللككه وبككه الثقككة وعليككه
التكلن. قال ابن جرير: وقال آخككرون: يعنككي بككذلك {وإن مككن أهككل
الكتاب إل ليؤمنن به} بعيسى قبل موت صاحب الكتككاب, ذكككر مككن
كان يوجه ذلك إلى أنه علم الحق من الباطل لن كل مككن نككزل بككه
الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحككق مككن الباطككل فككي دينككه.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبككاس, فككي الَيككة, قككال: ل يمككوت
يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى, حدثنا شبل عن ابككن أبككي
نجيح, عن مجاهد, في قوله: {إل ليؤمنن به قبل موته} كل صككاحب
كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقككال ابككن
عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يككؤمن بعيسككى. حككدثنا
ابن حميد, حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح, حككدثنا حسككين بككن واقككد
عن يزيككد النحككوي, عككن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس, قككال: ل يمككوت
اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد اللككه ورسككوله, ولككو عجككل عليككه
بالسلح, حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن الشهيد, حدثنا عتاب
بن بشير عن خصيف, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وإن من
أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته} قال: هي في قراءة أبي قبككل
ًا حككتى يككؤمن بعيسككى, قيككل لبككن مككوتهم, ليككس يهككودي يمككوت أبككد
ّي, عباس: أرأيت إن خّر من فوق بيكت ؟ قكال: يتكلكم بكه فككي الهكو
قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم ؟ قال: يلجلج بهككا لسككانه, وكككذا
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روى سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عبككاس {وإن
من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته} قال: ل يموت يهودي حتى
يؤمن بعيسى عليه السلم وإن ضرب بالسيف تكلككم بككه, قككال: وإن
هوى تكلم به وهو يهوي, وكذا روى أبو داود الطيالسي عككن شككعبة,
عن أبي هارون الغنوي, عن عكرمككة, عككن ابككن عبككاس, فهككذه كلهككا
أسانيد صحيحة إلككى ابككن عبككاس, وكككذا صككح عككن مجاهككد وعكرمككة
ومحمد بن سيرين, وبه يقول الضحاك وجويبر. وقال السدي وحكاه
عن ابن عباس, ونقل قراءة أبي بن كعب: قبل مككوتهم, وقككال عبككد
الرزاق, عن إسرائيل, عن فرات القزاز, عن الحسن في قوله: {إل
ليؤمنن به قبل موته} قال: ل يموت أحد منهم حككتى يككؤمن بعيسككى
قبل أن يموت, وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسككن مككا تقككدم عنككه,
ويحتمككل أن يكككون مككراده مككا أراده هككؤلء, قككال ابككن جريككر, وقككال
آخرون: معنى ذلك وإن من أهككل الكتككاب إل ليككؤمنن بمحمككد صككلى
اللكككككه عليكككككه وسكككككلم قبكككككل مكككككوت صكككككاحب الكتكككككاب.

ذكر من قال ذلك) حدثني ابن المثنى, حدثنا الحجاج بن المنهال,(  
حدثنا حماد عن حميككد, قككال: قككال عكرمككة: ل يمككوت النصككراني ول
اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسككلم قككوله: {وإن مككن
أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته} ثم قال ابن جرير: وأولى هذه
القوال بالصحة القول الول, وهو أنه ل يبقى أحد من أهككل الكتككاب
بعد نزول عيسى عليه السلم إل آمن بككه قبككل مككوت عيسككى عليككه
السلم, ول شك أن هككذا الككذي قككاله ابككن جريككر هككو الصككحيح, لنككه
المقصود من سياق الَي في تقرير بطلن ماادعته اليهككود مككن قتككل
عيسى وصلبه, وتسليم من سككلم لهككم مككن النصككارى الجهلككة ذلككك,
ّبه لهم, فقتلوا الشككبه وهككم ل فأخبر الله أنه لم يكن كذلك, وإنما ش
يتبينون ذلك, ثم إنه رفعه إليه, وإنه باق حي, وإنه سينزل قبككل يككوم
القيامة, كما دلت عليه الحاديث المتواترة الككتي سككنوردها إن شككاء
ًا, فيقتل مسيح الضللة, ويكسر الصككليب, ويقتككل الخنزيككر, الله قريب
ويضع الجزية يعني ل يقبلها من أحد من أهل الديان, بل ل يقبككل إل
السلم أو السيف, فأخبرت هذه الَية الكريمة أنككه يككؤمن بككه جميككع
أهل الكتاب حينئذ ول يتخلف عككن التصككديق بككه واحككد منهككم, ولهككذا
قال: {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته} أي قبل مككوت
عيسى عليه السلم الذي زعم اليهود ومن وافقههككم مككن النصككارى
ًا} أي بأعمككالهم أنه قتل وصلب {ويوم القيامة يكككون عليهككم شككهيد
التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعككد نزولككه إلككى الرض.
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فأما من فسر هذه الَية بأن المعنككى أن كككل كتككابي ل يمككوت حككتى
يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصككلة والسككلم, فهككذا هككو الواقككع,
وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جككاهلً بككه, فيككؤمن
ًا له, إذا كان قد شاهد الملك, كمككا ًا نافع به, ولكن ل يكون ذلك إيمان
قال تعالى في أول هككذه السككورة {وليسككت التوبككة للككذين يعملككون
السيئات حتى إذا حضر أحدهم المككوت قككال إنككي تبككت الَن} الَيككة.

وقال تعالى {فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللة وحده} الَيتين, وهذا  
يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قككال:
ولو كان المراد بهذه الَية هذا, لكان كل من آمن بمحمد صلى اللككه
عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما, وحينئككذ ل
يرثه أقرباؤه من أهل دينه, لنه قد أخبر الصادق أنه يككؤمن بككه قبككل
ًا, موته, فهذا ليس بجيد إذ ل يلزم من إيمانه أنه يصير بككذلك مسككلم
أل ترى قول ابن عباس: ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسككيف أو
ِليمان فككي هككذه الحككال افترسه سبع, فإنه لبد أن يؤمن بعيسى, فا
ليس بنافع ول ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه, والله أعلم, ومككن
ًا وأمعن النظر, اتضح له أنه هو الواقع, لكككن ل يلككزم منككه تأمل جيد
ة هكذا, بكل المكراد بهكا الكذي ذكرنكاه مكن أن يكون المراد بهذه الَي
تقرير وجككود عيسككى عليككه السككلم وبقككاء حيككاته فككي السككماء وأنككه
سينزل إلى الرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلء وهؤلء من اليهككود
والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه, وتصادمت وتعاكست وتناقضت
وخلككت عككن الحككق, ففككرط هككؤلء اليهككود, وأفككرط هككؤلء النصككارى
تنقصة اليهود بما رمككوه بككه وأمككه مككن العظككائم, وأطككراه النصككارى
بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه, فرفعوه في مقابلة أولئككك عككن مقككام
ًا, ًا كككبير النبوة إلى مقام الربوبية, تعالى عما يقول هؤلء وهؤلء علو
وتنككككككككككككككزه وتقككككككككككككككدس ل إلككككككككككككككه إل هككككككككككككككو.

ذكر الحاديث الواردة في نزول عيسككى بككن مريككم إلككى الرض مككن
السكككككككككككككككماء فكككككككككككككككي آخكككككككككككككككر الزمكككككككككككككككان

)قبل يوم القيامة وأنه يككدعو إلككى عبككادة اللككه وحككده ل شككريك لككه(
قال البخككاري رحمككه اللككه فككي كتككاب ذكككر النبيككاء مككن صككحيحه  

المتلقككى بككالقبول: نككزول عيسككى ابككن مريككم عليككه السككلم, حككدثنا
إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يعقوب بن إبراهيم, عككن أبككي صككالح عككن
ابن شهاب, عن سكعيد بكن المسكيب, عكن أبكي هريكرة, قكال: قكال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والككذي نفسككي بيككده, ليوشكككن
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ًا عككدلً, فيكسككر الصككليب, ويقتككل أن ينككزل فيكككم ابككن مريككم حكمكك
الخنزير, ويضع الجزية ويفيض المال حتى ل يقبله أحد, وحتى تكون
ًا لهم من الدنيا وما فيها», ثم يقككول أبككو هريككرة اقككرؤا السجدة خير
إن شككئتم {وإن مككن أهككل الكتككاب إل ليككؤمنن بككه قبككل مككوته ويككوم
ًا}, وكككذا رواه مسككلم عككن الحسككن القيامككة يكككون عليهككم شككهيد
الحلواني وعبد بن حميد كلهما عككن يعقككوب بككه, وأخرجككه البخككاري
ًا من حديث سفيان بن عيينة, عن الزهري به. وأخرجككاه ومسلم أيض
من طريق الليث عن الزهككري بككه, ورواه ابككن مردويككه مككن طريككق
محمد بن أبي حفصة عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن أبككي
هريرة, قال: قال رسول الله صكلى اللكه عليكه وسكلم: «يوشكك أن
ًا عككدلً, يقتككل الككدجال, ويقتككل الخنزيككر, ينزل فيكم ابن مريككم حكمكك
ويكسككر الصككليب, ويضككع الجزيككة ويفيككض المككال, وتكككون السككجدة
واحدة لله رب العالمين» قككال أبككو هريككرة: اقككرءوا إن شككئتم {وإن
من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته} موت عيسى بن مريم, ثم
يعيكككككككككككككدها أبكككككككككككككو هريكككككككككككككرة ثلثا مكككككككككككككرات.

طريق أخرى) عن أبي هريرة, قال المام أحمد: حدثنا روح بككن(  
أبي حفصة عن الزهري, عن حنظلة بككن علككي السككلمي, عككن أبككي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسككلم قككال: «ليهلككّن عيسككى
ًا», وكذا رواه مسلم بفج الروحاء بالحج أو العمرة, أو ليثنينهما جميع
ًا به من حديث ابن عيينة, والليث بن سعد ويككونس بككن يزيككد, منفرد
ثلثتهم عن الزهري به. وقال أحمد: حدثنا يزيككد, حككدثنا سككفيان هككو
ابن حسين عن الزهري, عككن حنظلككة, عككن أبككي هريككرة قككال: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل عيسكى بكن مريكم فيقتكل
الخنزير, ويمحو الصليب, وتجمع له الصلة, ويعطككى المككال حككتى ل
يقبككل, ويضككع الخككراج, وينككزل الروحككاء فيحككج منهككا أو يعتمككر أو
يجمعهما» قال: وتل أبو هريرة {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بككه
قبل موته} الَية, فزعم حنظلة أن أبا هريككرة قككال: يككؤمن بككه قبككل
موت عيسى, فل أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليككه وسككلم
أو شيء قاله أبو هريرة, وكذا رواه ابن أبي حاتم, عن أبيه عن أبككي
موسى محمد بكن المثنكى, عكن يزيكد بكن هكارون, عكن سكفيان بكن
حسككككككككككككككككين عككككككككككككككككن الزهككككككككككككككككري بككككككككككككككككه.

طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا ابن بكيككر, حككدثنا الليككث عككن(  
يونس, عن ابن شهاب عن نافع مولى أبككي قتككادة النصككاري أن أبككا
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيككف بكككم إذا
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نككزل فيكككم المسككيح بككن مريككم وإمككامكم منكككم» تككابعه عقيككل

عككن عبككد الككرزاق, عككن معمككر, والوزاعي, وهكذا رواه المام أحمد
عن عثمان بن عمر, عن ابككن أبككي ذئككب, كلهمككا عككن الزهككري بككه.
.وأخرجككه مسككلم مككن روايككة يككونس والوزاعككي وابككن ذئككب بككه

طريق أخرى) قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام, أنبأنككا(  
قتادة عن عبد الرحمن, عن أبي هريككرة أن النككبي صككلى اللككه عليككه
وسلم قال: «النبياء إخوة لعلت, أمهاتهم شتى, ودينهم واحد, وإني
أولى الناس بعيسى ابن مريم, لنه لم يكككن نككبي بينككي وبينككه, وإنككه
نازل فإذا رأيتموه فككاعرفوه: رجككل مربككوع إلككى الحمككرة والبيككاض,
عليه ثوبان ممصران, كأن رأسككه يقطككر وإن لككم يصككبه بلككل, فيككدق
الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية, ويدعو النككاس إلككى السككلم
ِلسلم, ويهلك الله فككي زمككانه ويهلك الله في زمانه الملل كلها إل ا
المسيح الدجال,ثم تقع المنككة علككى الرض حككتى ترتككع السككود مككع
البل, والنمار مع البقر, والذئاب مع الغنم, ويلعب الصبيان بالحيككات
ل تضكككرهم, فيمككككث أربعيكككن سكككنة ثكككم يتكككوفى, ويصكككلي عليكككه
المسلمون» وكذا رواه أبو داود عن هدية بن خالككد, عككن همككام بككن
يحيى ورواه ابن جرير ولم يورد عند هذه الَية سواه, عككن بشككر بككن
عيد بكن أبكي عروبكة, كلهمكا عكن معاذ, عن يزيد بن هارون, عن س
قتككادة, عككن عبككد الرحمككن بككن آدم وهككو مككولى أم برثككن صككاحب
السقاية, عن أبي هريرة, عن النبي صككلى اللككه عليككه وسككلم فككذكر
نحوه, وقال: يقاتل الناس على السلم, وقد روى البخاري عن أبككي
اليمان, عن شعيب, عن الزهري, عن أبي سلمة, عككن أبككي هريككرة,
قال سمعت رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم يقككول: «أنككا أولككى
النككاس بعيسككى بككن مريككم, والنبيككاء أولد علت, ليككس بينككي وبينككه
نبي», ثم رواه محمد بن سنان عن فليح بن سككليمان عككن هلل بككن
علي, عن عبد الرحمن بن أبي عمكرة, عككن أبككي هريككرة قكال: قكال
رسول الله صلى الله عليه وسككلم: «أنككا أولككى النككاس بعيسككى ابككن
مريم في الدنيا والَخرة, النبياء إخوة لعلت, أمهاتهم شتى, ودينهم
واحد». وقال إبراهيم بن طهمان, عن موسى بن عقبة, عن صفوان
بن سليم, عن عطاء بن بشار, عن أبككي هريككرة, قككال: قككال رسككول
اللكككككككككككه صكككككككككككلى اللكككككككككككه عليكككككككككككه وسكككككككككككلم.

حديث آخر) قال مسلم في صككحيحه: حككدثني زهيككر بككن حككرب,(  
حدثنا يعلى بن منصور, حدثنا سككليمان بككن بلل, حككدثنا سككهيل عككن
أبيه, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قككال: «ل
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تقوم الساعة حتى تنككزل الككروم بالعمككاق أو بككدابق, فيخككرج إليهككم
جيش من المدينة من خيار أهل الرض يومئذ, فككإذا تصككافوا, قككالت
الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله, فيقول المسككلمون: ل
والله, ل نخلي بينكم وبين إخواننا, فيقاتلونهم فيهككزم ثلككث ل يتككوب
ًا, ويقتل ثلث هككم أفضككل الشككهداء عنككد اللككه, ويفتككح الله عليهم أبد
ًا, فيفتحككون قسككطنطينية, فبينمككا هككم يقسككمون الثلث ل يفتنون أبد
الغنائم قد علقككوا سككيوفهم بككالزيتون, إذ صككاح فيهككم الشككيطان: إن
المسيح قد خلفكم في أهليكم, فيخرجون وذلك باطككل, فككإذا جككاؤوا
الشام خرج, فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصككفوف, إذ أقيمككت
الصلة فينزل عيسى بن مريككم, فيككؤمهم, فككإذا رآه عككدو اللككه, ذاب
كما يذوب الملح في الماء, فلو تركه لذاب حتى يهلك, ولكككن يقتلككه
اللككككككككه بيككككككككده, فيريهككككككككم دمككككككككه فككككككككي حربتككككككككه».

حديث آخر) قال أحمد: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب, عن(  
جبلة بن سحيم, عن مؤثر بن غفارة, عن ابن مسككعود, عككن رسككول
الله صلى الله عليه وسلم قككال: «لقيككت ليلككة أسككري بككي, إبراهيككم
وموسككى وعيسككى عليهككم السككلم, فتككذاكروا أمككر السككاعة, فككردوا
أمرهم إلى إبراهيم, فقال: ل علم لي بها, فردوا أمرهم إلى موسى
فقال: ل علم لي بها, فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فل
يعلم بها أحد إل الله, وفيما عهد إلّي ربي عز وجل أن الدجال خارج
ومعي قضيبان, فإذا رآني ذاب كما يككذوب الرصككاص, قككال: فيهلكككه
الله إذا رآنككي, حككتى إن الحجككر والشككجر يقككول: يامسككلم إن تحككتي
ًا فتعال فاقتله, قال: فيهلكهم الله, ثم يرجع الناس إلى بلدهككم كافر
وأوطانهم, فعند ذلككك يخككرج يككأجوج ومككأجوج وهككم مككن كككل حككدب
ينسككلون, فيطئككون بلدهككم, فل يككأتون علككى شككيء إل أهلكككوه, ول
يمرون على ماء إل شربوه, قال: ثم يرجع الناس يشكونهم, فككدعوا
الله عليهم فيهلكهم ويميتهكم حكتى تجكوى الرض مكن نتكن ريحهكم,
وينزل المطر فيجترف أجسادهم حككتى يقككذفهم فككي البحككر, ففيمككا
عهد إلّي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك, أن الساعة كالحامككل
ًا», رواه ابككن المتم, ل يدري أهلها متى تفككاجئهم بولدهككاليلً أو نهككار
ماجه عن محمد بن بشككار, عككن يزيككد بككن هككارون, عككن العككوام بككن
حوشكككككككككككككككككككككككب, بكككككككككككككككككككككككه نحكككككككككككككككككككككككوه.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حمككاد(  
بن سلمة, عن علي بن زيد, عن أبي نضرة, قككال: أتينككا عثمككان بككن
ًا لنككا علككى مصككحفه, أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحف
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فلما حضرت الجمعة, أمرنا فاغتسلنا, ثككم أتينككا بطيككب فتطيبنككا, ثككم

رجل فحدثنا عن الدجال, ثم جككاء عثمككان جئنا المسجد فجلسنا إلى
بن أبي العاص, فقمنا إليه فجلسنا, فقال: سمعت رسول الله صلى
اللككه عليككه وسككلم يقككول: «يكككون للمسككلمين ثلثككة أمصككار: مصككر
بملتقى البحرين, ومصر بالحيرة, ومصر بالشام, فيفزع الناس ثلثا
فزعككات, فيخككرج الككدجال فككي أعككراض النككاس, فيهككزم مككن قبككل
المشرق, فأول مصر يرده المصككر الككذي بملتقككى البحريككن, فيصككير
أهلها ثلثا فرق: فرقة تقول نقيم نشامة ننظر ما هو, وفرقة تلحق
بالعراب, وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهككم, ومككع الككدجال سككبعون
ًا عليهككم السككيجان, وأكككثر مككن معككه اليهككود والنسككاء, وينحككاز ألفكك
ًا لهككم, فيصككاب سككرحهم المسلمون إلى عقبة أفيق, فيبعثون سككرح
فيشتد ذلك عليهم, ويصيبهم مجاعة شككديدة وجهككد شككديد حككتى إن
أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله, فبينما هم كذلك إذ نادى منككاد مككن
ًا» فيقول بعضهم لبعككض: إن السحر: ياأيها الناس أتاكم الغوثا «ثلث
هذا لصوت رجل شبعان, وينزل عيسى بن مريم عليه السككلم عنككد
صلة الفجر, فيقول له أميرهم: ياروح الله, تقدم صل, فيقول: هذه
المة أمراء بعضهم على بعككض, فيتقككدم أميرهككم فيصككلي, حككتى إذا
قضككى صككلته أخككذ عيسككى حربتككه, فيككذهب نحككو الككدجال, فككإذا رآه
الدجال ذاب كما يذوب الرصاص, فيضع حربته بيككن ثنككدوته فيقتلككه,
ًا, حككتى إن ويهزم أصككحابه, فليككس يومئككذ شككيء يككواري منهككم أحككد
الشجرة تقول: يامؤمن هذا كافر, ويقول الحجر: يامؤمن هذا كافر»
تفكككككككككرد بكككككككككه أحمكككككككككد مكككككككككن هكككككككككذا الكككككككككوجه.

حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه:(  
حدثنا علي بن محمد, حدثنا عبد الرحمككن المحككاربي عككن إسككماعيل
بن رافع أبي رافع, عن أبي زرعة الشككيباني يحيككى بككن أبككي عمككرو,
عن أبي أمامة الباهلي, قال: خطبنككا رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
ًا حدثناه عن الككدجال وحككذرناه, فكككان وسلم فكان أكثر خطبته حديث
من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الرض منككذ ذرأ اللككه ذريككة آدم
ًا إل حككذر عليه السلم أعظم من فتنة الدجال, وإن الله لم يبعث نبي
أمته الدجال, وأنا آخر النبياء وأنتم آخر المككم, وهككو خككارج فيكككم ل
محالة, فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم, فأنككا حجيككج كككل مسككلم, وإن
يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه, وإن الله خليفتي في كل مسلم,
ًا ويعيككث شككمالً, وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمين
أل ياعباد الله: أيها الناس فاثبتوا, وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها
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إياه نبي قبلككي: إنككه يبككدأ فيقككول:أنككا نككبي فل نككبي بعككدي, ثككم يثنككي
فيقول: أنا ربكم, ول ترون ربكم حتى تموتوا, وإنه أعككور وإن ربكككم
عز وجل ليس بكأعور, وإنكه مكتكوب بيكن عينيكه: ككافر, يقكرؤه ككل
ًا, فنككاره مؤمن كاتب وغير كاتب, وإن من فتنتككه أن معككه جنككة ونككار
جنة وجنته نككار, فمككن ابتلككي بنككاره فليسككتغث بككالله, وليقككرأ فواتككح
ًا علككى ًا وسككلم ًا, كما كانت النار برد ًا وسلم الكهف فتكون عليه برد
إبراهيم, وإن من فتنتككه أن يقككول للعرابككي: أرأيككت إن بعثككت أمككك
وأباك, أتشهد أني ربكك ؟ فيقككول: نعكم, فيتمثكل لكه شككيطانان فكي
صورة أبيه وأمه, فيقولن: يابني اتبعه فإنه ربك, وإن مككن فتنتككه أن
يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقككى شككقين, ثككم
ًا يقول: انظر إلى عبدي هذا فككإني أبعثككه الَن, ثككم يزعككم أن لككه ربكك
غيري, فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك ؟ فيقول: ربككي اللككه,
وأنت عدو الله الدجال, والله مككا كنككت بعككد أشككد بصككيرة بككك منككي
اليوم» قال أبو حسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي, حدثنا عبيد الله
بن الوليد الوصافي عن عطية, عن أبككي سككعيد, قككال: قككال رسككول
الله صلى الله عليككه وسككلم: «ذلككك الرجككل أرفككع أمككتي درجككة فككي
الجنة» قال أبو سعيد: والله ما كنككا نككرى ذلككك الرجككل إل عمككر بككن
الخطكككككككككككككاب, حكككككككككككككتى مضكككككككككككككى لسكككككككككككككبيله.

ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته  
أن يأمر السماء أن تمطككر فتمطككر, فيككأمر الرض أن تنبككت فتنبككت,
وإن من فتنتككه أن يمككر بككالحي فيكككذبونه, فل تبقككى لهككم سككائمة إل
هلكت, وإن من فتنته أن يمر بككالحي فيصككدقونه فيككأمر السككماء أن
تمطر فتمطر, ويأمر الرض أن تنبت فتنبككت حككتى تككروح مواشككيهم
من يومهم ذلككك أسككمن مككا كككانت, وأعظمككه وأمككده خواصككر وأدره
ًا, وأنه ل يبقككى شككيء مككن الرض إل وطئككه وظهككر عليككه, إل ضروع
مكة والمدينة, فإنه ل يأتيهما من نقب من نقابهما إل لقيته الملئكككة
بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الحمر عند منقطع السبخة,
فترجف المدينة بأهلها ثلثا رجفات, فل يبقى منككافق ول منافقككة إل
خرج إليه, فينفى الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديككد, ويككدعى
ذلك اليوم يوم الخلص. فقالت أم شريك بنت أبي العكككر: يارسككول
م يومئكذ بكبيت الله, فكأين العكرب يومئكذ ؟ قكال: «هكم قليكل وجله
المقدس, وإمامهم رجل صالح, فبينما إمامهم قد تقككدم يصككلي بهككم
ك المكام الصبح إذ نزل عيسكى بكن مريكم عليكه السكلم, فرجكع ذل
يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلم, فيضع عيسى يده بيككن
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كتفيه ثم يقول: تقدم فصل, فإنها لك أقيمت, فيصلي بهكم إمكامهم,
فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب, فيفتح, ووراءه الدجال معككه
ه اج, فكإذا نظكر إلي سبعون ألف يهودي كلهكم ذو سكيف محلكى وس
ًا, فيقككول الككدجال ذاب كمككا يككذوب الملككح فككي المككاء وينطلككق هاربكك
عيسى: إن لي فيك ضربة لككم تسككبقني بهككا, فيككدركه عنككد بككاب لككد
الشرقي فيقتله, ويهزم الله اليهود فل يبقككى شككيء ممككا خلككق اللككه
تعالى يتوارى به يهودي إل أنطق الله ذلك الشيء ل حجر ول شككجر
ول حائط ول دابة ك إل الغرقككدة, فإنهككا مككن شككجرهم ل تنطككق ككك إل
قال: ياعبد الله المسلم, هذا يهودي فتعال اقتله. قككال رسككول اللككه
صلى اللككه عليككه وسككلم: «وإن أيككامه أربعككون سككنة السككنة كنصككف
السنة, والسنة كالشهر, والشكهر كالجمعكة, وآخكر أيكامه كالشكررة,
يصبح أحدكم على باب المدينة فل يبلككغ بابهككا الَخككر حككتى يمسككي»
فقيل له: كيف نصككلي يككانبي اللككه فككي تلككك اليككام القصككار ؟ قككال:
«تقدرون الصلة كما تقدرون في هككذه اليككام الطككوال, ثككم صككلوا»
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيكككون عيسككى بككن مريككم
ًا, يدق الصليب ويذبككح الخنزيككر, ًا مقسط ًا عدلً, وإمام في أمتي حكم
ويضع الجزية, ويترك الصدقة, فل يسعى على شاة ول بعير, وترتفع
الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليككد يككده
في الحية فل تضره, وتفر الوليدة السككد فل يضككلها, ويكككون الككذئب
في الغنم كأنه كلبها, وتمل الرض من السلم كما يمل الماء, وتكون
الكلمة واحدة فل يعبد إل الله, وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش
ملكها, وتكون الرض لها نككور الفضككة وتنبككت نباتهككا كعهككد آدم حككتى
يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم, ويجتمع النفككر علككى
الرمانة فتشبعهم, ويكون الثور بكذا وكذا من المال, ويكون الفرس
بالككدريهمات» قيككل: يككا رسككول اللككه, ومككا يرخككص الفككرس ؟ قككال:
ًا» قيل له: فما يغلي الثور ؟ قال: يحرثا الرض «لتركب لحرب أبد
كلها, وإن قبل خروج الدجال ثلثا سنوات شداد, يصيب الناس فيها
جوع شديد, ويأمر الله السماء فككي السككنة الولككى أن تحبككس ثلككث
مطرها, ويأمر الرض فتحبس ثلث نباتها, ثم يأمر الله السككماء فككي
السنة الثانية, فتحبككس ثلككثي مطرهككا, ويككأمر الرض فتحبككس ثلككثي
نباتها, ثم يأمر اللككه عككز وجككل السككماء فككي السككنة الثالثككة فتحبككس
مطرها كله, فل تقطر قطرة, ويأمر الرض أن تحبس نباتها كلككه فل
تنبت خضراء, فل تبقى ذات ظلف إل هلكت إل ما شاء اللككه» قيككل:
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فمككا يعيككش النككاس فككي ذلككك الزمككان ؟ قككال: «التهليككل والتكككبير
والتسكككبيح والتحميكككد, ويجكككري ذلكككك عليهكككم مجكككرى الطعكككام».

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد  
الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحككديث إلككى المككؤدب
ًا مككن هككذا حتى يعلمه الصبيان في الكتككاب, هككذا حككديث غريككب جككد
الوجه, ولبعضه شواهد من أحاديث أخر, من ذلككك مككا رواه مسككلم,

عمر وقككال: قككال رسككول اللككه وحديث نافع وسالم عن عبد الله بن
صلى الله عليه وسلم: «لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر:
يامسلم هذا يهودي فتعال فاقتله» وله من طر يككق سككهيل بككن أبككي
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسككلم
قككال: «ل تقككوم السككاعة حككتى يقاتككل المسككلمون اليهككود, فيقتلهككم
المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجككر والشككجر, فيقككول
الحجر والشجر: يامسلم ياعبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ك

».إل الغرقككككككككككد فككككككككككإنه مككككككككككن شككككككككككجر اليهككككككككككود
ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث. قال  

مسلم بن الحجاج في صحيحه: حككدثنا أبككو خيثمككه زهيككر بككن حككرب,
حدثنا الوليد بككن مسككلم, حككدثني عبككد الرحمككن بككن يزيككد بككن جككابر,
حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص, حدثني عبد الرحمن بن
جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سككمعان
الكلبككي (ح) وحككدثنا محمككد بككن مهككران الككرازي, حككدثنا الوليككد بككن
مسلم, حدثنا عبد الرحمن بن يزيككد بككن جككابر عككن يحيككى بككن جككابر
الطائي, عن عبد الرحمن بككن جككبير, عككن أبيككه جككبير بككن نفيككر عككن
النواس بن سمعان, قال: ذكر رسول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
الدجال ذات غداة, فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخككل,
فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا, فقال: «مككا شككأنكم ؟» قلنككا:
يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه, ورفعت حتى ظنناه
في طائفة النخل, قال: «غير الدجال أخوفني عليكم إن يخككرج وأنككا
فيكم, فأنا حجيجه دونكككم, وإن يخككرج ولسككت فيكككم فككامرؤ حجيككج
نفسه, والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط, عينككه طافيككة
كأني أشبهه بعبد العزى بككن قطككن, مككن أدرككه منكككم فليقككرأ عليككه
فواتح سورة الكهف, إنه خارج من خلة بين الشام والعككراق, فعككاثا
ًا وعاثا شمالً, ياعباد الله فاثبتوا» قلنا: يارسول اللككه فمككا لبثككه يمين
ًا, يككوم كسككنة, ويككوم كشككهر, ويككوم في الرض ؟ قال: «أربعون يوم
كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يارسول الله, وما إسراعه فككي
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الرض ؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قككوم فيككدعوهم
فيؤمنون به, ويستجيبون له, فيأمر السماء فتمطر, والرض فتنبككت,
ًا وأمده فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى, وأسبغه ضروع
خواصر, ثم يككأتي القككوم فيككدعوهم فيككردون عليككه قككوله, فينصككرف
عنهم فيصبحون ممحلين ليككس بأيككديهم شككيء مككن أمككوالهم, ويمككر
بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسكيب النحكل,
ًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلككتين رميككة ًا شباب ثم يدعوا رجلً ممتلئ
الغرض, ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك, فبينما هو كككذلك إذ
بعث الله المسيح بن مريم عليه السلم, فينزل عند المنارة البيضاء
ًا كفيه على أجنحككة ملكيككن, إذا شرقي دمشق بين مهرودتين, واضع
طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ, ول يحل لكافر
يجد ريح نفسه إل مات, ونفسه ينتهي حيكث ينتهكي طرفكه, فيطلبكه
ًا قككد حتى يدركه بباب لد, فيقتله, ثم يأتي عيسى عليه السككلم قومكك
عصمهم الله منه, فيمسح علككى وجككوههم ويحككدثهم بككدرجاتهم فككي
الجنة, فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسككى: إنككي قككد
ًا لي ل يدان لحد بقتككالهم, فحككرز عبككادي إلككى الطككور, أخرجت عباد
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أولهككم
على بحيرة طبريا فيشربون ما فيهككا, ويمككر آخرهككم فيقولككون: لقككد
كان بهذه مرة ماء, ويحضر نبي اللككه عيسككى وأصككحابه حككتى يكككون
رأس الثور لحدهم خير من مائة دينار لحدكم اليككوم, فيرغككب نككبي
اللككه عيسككى وأصككحابه, فيرسككل اللككه عليهككم النغككف فككي رقككابهم
فيصبحون فرسى كموت نفس واحككدة ثككم يهبككط نككبي اللككه عيسككى
وأصككحابه إلككى الرض, فل يجككدون فككي الرض موضككع شككبر إل مل
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلككى اللكه, فيرسكل
ًا كأعناق البخت, فتحملهم فتطرحهم حيث شككاء اللككه, ثككم الله, طير
ًا ل يكن منه بيت مدر, ول وبر, فيغسل الرض حتى يرسل الله مطر
يتركها كالزلفة ثم يقال للرض: أخرجي ثمرك وردي بركتك, فيومئذ
تأكل العصككابة مككن الرمانككة ويسككتظلون بقحفهككا, ويبككارك اللككه فككي
الرسل حتى إن اللقحة من البل لتكفي الفئام, فبينما هم كككذلك إذ
ًا طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم, فيقبككض اللكه روح كككل بعث الله ريح
مؤمن وكل مسلم, ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر,
فعليهم تقوم الساعة» ورواه المام أحمد وأهل السككنن مككن حككديث
ًا مككن طريككق أحمككد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. وسنذكره أيض
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عنككد قككوله تعككالى فككي سككورة النبيككاء: {حككتى إذا فتحككت يككأجوج
ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككأجوج} الَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

ًا: حككدثنا عبيككد اللكه بككن(   حديث آخر) قال مسلم في صحيحه أيض
معاذ العنبري, حدثنا أبي, حدثنا شعبة عن النعمان بككن سككالم, قككال:
عود الثقفكي يقكول: م بكن عكروة بكن مس سمعت يعقكوب بكن عاص
سمعت عبد الله بن عمرو, وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي
تحدثا به, تقول إن الساعة تقوم إلككى كككذا وكككذا ؟ فقككال: سككبحان
الله, أو ل إله إل اللككه, أو كلمككة نحوهمككا, لقككد هممككت أن ل أحككدثا
ًا: ًا عظيمكك ًا, إنمككا قلككت: إنكككم سككترون بعككد قليككل أمككر ًا أبد ًا شيئ أحد
يحرق البيت ويكون ويكون, ثم قككال: قككال رسككول اللككه صككلى اللككه
ًا عليه وسلم: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين, ل أدري يومكك
ًا, فيبعث الله تعالى عيسى بن مريككم ًا أو أربعين عام أو أربعين شهر
كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه, ثم يمكث الناس سبع سككنين
ًا بككاردة مككن قبككل الشككام, ليس بين اثنين عداوة, ثم يرسل الله ريح
فل يبقى على وجه الرض أحد في قلبككه مثقككال ذرة مككن خيككر ككك أو
إيمان ك إل قبضته, حتى لو أن أحككدكم دخككل فككي كبككد جبككل لككدخلته
عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسككلم «فيبقككى شككرار النككاس فككي خفككة الطيككر وأحلم السككباع, ل
ًا, فيتمثل لهكم الشكيطان فيقكول: ًا, ول ينكرون منكر يعرفون معروف
أل تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الوثان, وهم
في ذلك دار رزقهم, حسن عيشهم, ثم ينفخ في الصور فل يسككمعه
ًا, قككال: وأول مككن يسككمعه رجككل يلككوط ًا ورفع ليتكك أحد إل أصغى ليت
حوض إبله, قال: فيصعق ويصعق الناس, ثم يرسل الله ك أو قككال ككك
ًا كأنه الطل ك أو قال الظل ك نعمان الشاك ككك فتنبككت ينزل الله مطر
منه أجساد الناس, ثم ينفخ فيه أخرى فككإذا هككم قيككام ينظككرون. ثككم
يقال: أيها الناس هلموا إلككى ربكككم {وقفككوهم إنككم مسككؤولون} ثكم
يقال: أخرجوا بعث النار, فيقككال: مككن ككم ؟ فيقككال: مككن كككل ألككف
ًا, ًا يجعككل الولككدان شككيب تسعمائة وتسعة وتسعين, قككال: فككذلك يومكك
وذلك يوم يكشف عن ساق» ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره
ًا عن محمد بن بشار, عن غنككدر, عككن شككعبة, عككن نعمككان بككن جميع
سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالم بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

حديث آخر) قال المام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنككا معمككر(  
عن الزهري, عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة النصاري, عن عبد
الله بن زيد النصاري, عن مجمع بن جاريككة, قككال: سككمعت رسككول
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الله صلى الله عليه وسلم: يقول «يقتل ابن مريم المسككيح الككدجال
ًا عن سفيان بن عيينة بباب لد ك أو إلى جانب لد ك» ورواه أحمد أيض
من حديث الليث والوزاعي, ثلثتهم عن الزهري, عن عبد اللككه بككن
عبيد الله بن ثعلبة, عن عبد الرحمن بن يزيد, عككن عمككه مجمككع بككن
جارية, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقتل ابن مريم
الدجال بباب لد» وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث به, وقال:
هذا حديث صحيح, وقال: وفي الباب عن عمران بككن حصككين ونككافع
بن عتبة, وأبي برزة وحذيفة بن أسيد, وأبي هريرة وكيسان وعثمان
بن أبي العاص وجابر, وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمككرو
وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمككرو بككن عككوف وحذيفككة
بن اليمان رضي الله عنهم, ومراده برواية هؤلء ما فيه ذكر الدجال
وقتل عيسى بن مريم عليه السلم لككه, فأمككا أحككاديث ذكككر الككدجال
ًا, وهي أكثر من أن تحصى لنتشارها وكثرة روايتها فقط فكثيرة جد
فككككككي الصككككككحاح والحسككككككان والمسككككككانيد وغيككككككر ذلككككككك.

حديث آخر) ك قال المام أحمد: حدثنا سفيان عن فرات, عن أبي(  
الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفككاري, قككال: أشككرف علينككا رسككول
الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتككذاكر السككاعة, فقككال:
«ل تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها,
والدخان, والدابة, وخروج يأجوج ومأجوج, ونزول عيسكى بكن مريكم
والككدجال, وثلثككة خسككوف: خسككف بالمشككرق وخسككف بككالمغرب,
وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج من قعر عدن تسوق ك أو تحشككر
ك الناس تبيت معهم حيث بكاتوا, وتقيكل معهكم حيكث قكالوا» وهككذا
رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزاز بككه. ورواه مسككلم
ًا من رواية عبككد العزيككز بككن رفيككع عككن أبككي الطفيككل, عككن أبككي أيض
ًا, واللككه أعلككم, فهككذه سريحة, عن حذيفة بن أسيد الغفككاري موقوفكك
أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليككه وسككلم مككن روايككة
أبككي هريككرة وابككن مسككعود وعثمككان بككن أبككي العككاص, وأبككي أمامككة
والنواس بن سمعان وعبد اللككه بككن عمككرو بككن العككاص ومجمككع بككن
جارية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم, وفيهككا دللككة
على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشككام بككل بدمشككق عنككد المنككارة
الشرقية, وأن ذلك يكون عند إقامككة صككلة الصككبح, وقككد بنيككت فككي
هكذه العصكار فكي سكنة إحككدى وأربعيككن وسككبعمائة منكارة للجكامع
ًا عككن المنككارة الككتي هككدمت الموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضكك
بسبب الحريق المنسوب إلى صككنيع النصككارى ككك عليهككم لعككائن اللكه
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المتتابعة إلى يوم القيامة ك وكان أكثر عمارتها من أموالهم, وقككويت
الظنون أنها هي التي ينزل عليهككا المسككيح عيسككى بككن مريككم عليككه
السلم, فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضككع الجزيككة, فل يقبككل إل
السلم كما تقدم في الصحيحين, وهذا إخبار من النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم بذلك وتقرير وتشريع وتسككويغ لككه علككى ذلككك فككي ذلككك
الزمان, حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم, ولهذا كلهككم
يدخلون في دين السلم متابعة لعيسى عليككه السككلم وعلككى يككديه,
ولهذا قال تعالى: {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بككه قبككل مككوته}
الَيككة, وهككذه الَيككة كقككوله: {وإنككه لعلككم للسككاعة} وقرىككء (لعلككم)
بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة, وذلك لنه ينزل بعد
خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه, كما ثبت فككي الصككحيح
أن الله لم يخلق داء إل أنزل له شفاء, ويبعث الله في أيامه يككأجوج
ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه, وقد قال تعالى: {حتى إذا
فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حككدب ينسككلون واقككترب الوعككد
الحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككق} الَيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

)صككككككككككككككفة عيسككككككككككككككى عليككككككككككككككه السككككككككككككككلم(
قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عكن أبكي هريكرة «فككإذا  

رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمككرة والبيككاض, عليككه ثوبككان
ممصران, كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل», وفي حديث النواس
بككن سككمعان «فينككزل عنككد المنككارة البيضككاء شككرقي دمشككق بيككن

ًا كفيه على أجنحة ملكيككن إذا طأطككأ رأسككه قطككر,, مهرودتين واضع
وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلكؤ, ل يحكل لككافر أن يجكد ريكح
نفسه إل مات, ونفسه ينتهي حيككث انتهككى طرفككه», وروى البخككاري
ومسكلم مكن طريككق الزهككري, عكن سكعيد بككن المسكيب, عكن أبكي
هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسككلم: «ليلككة أسككري
بي لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل أحسككبه, قككال: «مضككطرب
رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال «ولقيككت عيسككى» فنعتككه
النبي صلى الله عليككه وسككلم فقككال: «ربعككة أحمككر كككأنه خككرج مككن
ديمككاس» يعنككي الحمككام, «ورأيككت إبراهيككم وأنككا أشككبه ولككده بككه»
الحديث, وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمككر قككال: قككال
رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم: «رأيككت موسككى وعيسككى
وإبراهيم, فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر, وأما موسى فآَدم
جسكيم سكبط ككأنه مككن رجككال الكزط», ولكه ولمسكلم مككن طريككق
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موسى بن عقبة عن نافع, عن ابن عمر, ذكر النبي صلى الله عليككه
ًا بين ظهراني النككاس المسككيح الككدجال, فقككال: «إن اللكه وسلم يوم
ليس بأعور أل إن المسيح الدجال أعككور العيككن اليمنككى, كككأن عينككه
ًا «وأرانككي اللهعنككد الكعبكة فككي عنبة طافيكة, ولمسكلم عنككه مرفوعكك
المنام, وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال, تضرب لمته
ًا يديه على منكككبي بين منكبيه, رجل الشعر, يقطر رأسه ماء, واضع
رجلين وهو يطوف بالبيت, فقلت: من هذا ؟ قالوا: هو المسككيح بككن
ًا, أعور العين اليمنى, كأشككبه ًا قطط مريم, ثم رأيت وراءه رجلً جعد
ًا يديه على منكبي رجل يطككوف بككالبيت, من رأيت بابن قطن, واضع
فقلت: من هذا ؟ قالوا: المسيح الدجال» تابعه عبيد الله عن نككافع.

ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمككد المكككي, عككن إبراهيككم بككن  
سعد, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه, قال: ل والله ما قال النككبي
صلى الله عليه وسلم لعيسككى أحمككر, ولكككن قككال: «بينمككا أنككا نككائم
أطوف بالكعبة, فككإذا رجككل آدم سككبط الشككعر, يتهككادى بيككن رجليككن
ينطف رأسه ماء ك أو يهراق رأسه ماء ك فقلككت: مككن هككذا ؟ فقككالوا
ابن مريم, فذهبت ألتفت, فككإذا رجككل أحمككر جسككيم, جعككد الككراس,
أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبككة طافيككة, قلككت: مككن هككذا ؟ قككالو:
ًا ابن قطن» قال الزهري: رجككل مككن الدجال, وأقرب الناس به شبه
خزاعة هلك في الجاهلية, هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله , وقد
تقدم في حديث عبد الرحمككن بككن آدم عككن أبككي هريككرة أن عيسككى
عليه السلم يمكث في الرض بعد نزولككه أربعيككن سككنة, ثككم يتككوفى
ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمككر عنككد مسككلم
أنه يمكث سبع سنين فيحتمل ك والله أعلم ك أن يكون المككراد بلبثككه
في الرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه, وبعد نزولككه,
فإنه رفع وله ثلثا وثلثون سنة, فككي الصككحيح, وقككد ورد ذلككك فككي
حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلد عيسى ثلثا
وثلثين سنة, وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة
وخمسون سنة فشاذ غريككب بعيككد. وذكككر الحككافظ أبككو القاسككم بككن
عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تككاريخه عكن بعكض السكلف
أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتككه, فككالله أعلككم.
ًا} قال قتادة: يشهد وقوله تعالى: {ويوم القيامة يكون عليهم شهيد
عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبوديككة اللككه عككز وجككل,
وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة {وإذ قال اللككه يككا عيسككى
بككن مريككم أأنككت قلككت للنككاس ككك إلككى قككوله ككك العزيككز الحكيككم}.
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ِهْم ّد ِبَص َو ُهْم  َل ّلْت  ُأِح َباٍت  ّي َط ِهْم  ْي َل َع َنا  ْا َحّرْم ُدو َها ِذيَن  ّل ٍم ّمَن ا ْل ُظ ِب َف  **
َواَل َأْمكك ِهككْم  ِل ْك َأ َو ْنككُه  َع ْا  ُهككو ُن ْد  َق َو َبا  ِهُم الّر ِذ َأْخ َو ًا *   ِثير َك ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس
ِكِن ـكك ّل ًا *   ِليمكك َأ ًا  َذاب َعكك ُهككْم  ْن ِريَن ِم ِف َكككا ْل ِل َنا  ْد َتكك ْع َأ َو ِطككِل  َبا ْل ِبا ّنككاِس  ال
َوَمككآَ َليككَك  ِإ ِزَل  ُأنكك ِبَمككآَ  ُنوَن  ْؤِم ُي ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوا ُهْم  ْن ِم ِم ْل ِع ْل ِفي ا الّراِسُخوَن 
ِه ّل ِبككال ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوا َة  َكا ُتوَن الّز ْؤ ْلُم َوا َة  َ ِقيِميَن الّصل ْلُم َوا ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن

ًا  ِظيمكككككك َع ًا  َأْجككككككر ِهْم  ِتي ْؤ ُن ِئَك َسكككككك ـكككككك َل ْو ُأ ِر  ِم الَِخكككككك ْو َيكككككك ْل َوا
يخبر تعالى أنه بسككبب ظلككم اليهككود بمككا ارتكبككوه مككن الككذنوب   

العظيمة, حرم عليهم طيبات كككان أحلهككا لهككم, كمككا قككال ابككن أبككي
حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, حككدثنا سككفيان بككن
عيينة عن عمرو, قال: قرأ ابككن عبكاس: طيبكات ككانت أحلكت لهكم,
ًا بمعنككى أنككه تعككالى قيضككهم لن تككأولوا وهذا التحريم قد يكون قدري
في كتابهم, وحرفوا وبدلوا أشككياء كككانت حللً لهككم فحرموهككا علككى
ًا, ويحتمكل أن ًا وتنطعك ًا منهم علكى أنفسكهم وتضكييق أنفسهم تشديد
ًا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشككياء كككانت يكون شرعي
حللً لهم قبل ذلك, كما قككال تعككالى: {كككل الطعككام كككان حلً لبنككي
إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة}
وقد قدمنا الكلم على الَيككة, وأن المككراد أن الجميككع مككن الطعمككة
كانت حللً لهم مككن قبككل أن تنككزل التككوراة مككا عككدا مككا كككان حككرم
إسرائيل على نفسه من لحوم البككل وألبانهككا, ثككم إنككه تعككالى حككرم
أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة النعام: {وعلككى الككذين
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
إل ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلككك جزينككاهم
ببغيهم وإنا لصادقون} أي إنما حرمنا عليهم ذلك, لنهككم يسككتحقون
ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسككولهم واختلفهككم عليككه,
ولهذا قال: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
ًا} أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن وبصدهم عن سبيل الله كثير
اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون بها من قككديم الككدهر وحككديثه,
ًا مككن النبيككاء, وكككذبوا عيسككى ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقكك
ًا صكككككككككلوات اللكككككككككه وسكككككككككلمه عليهمكككككككككا. ومحمكككككككككد

وقوله: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} أي أن الله قد نهككاهم عككن  
الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيككل وصككنوف مككن
الشبه, وأكلوا أموال الناس بالباطل, قال تعالى: {وأعتدنا للكافرين
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ًا}, ثككم قككال تعككالى: {لكككن الراسككخون فككي العلككم ًا أليمكك منهم عذاب
منهم} أي الثابتون في الدين لهم قككدم راسككخة فككي العلككم النككافع.
وقد تقدم الكلم علككى ذلككك فككي سككورة آل عمككران {والمؤمنككون}
عطف على الراسخين وخبره {يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك} قال ابن عباس: أنزلت في عبككد اللككه بككن سككلم وثعلبككة بككن
سككعية وأسككد وزيككد بككن سككعية وأسككد بككن عبيككد, الككذين دخلككوا فككي
ًا صلى اللككه عليككه وسككلم. السلم, وصدقوا بما أرسل الله به محمد

وقوله: {والمقيمين الصلة} هكذا هو في جميع مصاحف الئمة,  
وكذا هو في مصحف أبي بن كعب, وذكر ابن جرير أنها في مصحف
ابن مسعود والمقيمون الصلة, قال: والصحيح قراءة الجميع ثككم رد
على من زعم أن ذلكك مككن غلككط الكتككاب, ثككم ذكككر اختلف النككاس
فقككال بعضككهم: هككو منصككوب علككى المككدح, كمككا جككاء فككي قككوله:
{والموفون بعهككدهم إذا عاهككدوا والصككابرين فككي البأسككاء والضككراء
وحين البأس} قال: وهذا سائغ في كلم العرب, كما قككال الشككاعر:

ل يبعدّن قومي الككذين هموُسككّم العككداة وآفككة الجزرالنككازلين بكككل 
معككككككككككككككككككترك والطيبككككككككككككككككككون معاقككككككككككككككككككد الزر

ًا على قوله: {بما أنزل إليك وما   وقال آخرون: هو مخفوض عطف
أنزل من قبلك} يعنككي وبككالمقيمين الصككلة, وكككأنه يقككول: وبإقامككة
الصلة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم, أو أن المراد بالمقيمين
الصلة الملئكة وهذا اختيار ابن جرير, يعني يؤمنون بما أنككزل إليككك
وما أنزل من قبلك وبالملئكة, وفي هذا نظر, واللككه أعلككم. وقككوله:
{والمؤتون الزكاة} يحتمل أن يكون المراد زكاة المككوال, ويحتمككل
زكاة النفككوس, ويحتمككل المريككن, واللككه أعلككم, {والمؤمنككون بككالله
واليوم الَخر} أي يصدقون بأنه ل إله إل الله, ويؤمنون بككالبعث بعككد
الموت, والجزاء على العمال خيرها وشرها. وقككوله: {أولئككك} هككو
ًا} يعنكككي الجنكككة. ًا عظيمككك الخكككبر عمكككا تقكككدم {سكككنؤتيهم أجكككر

َلَى ِإ َنآَ  ْي ْوَح َأ َو ِه  ِد ْع َب ّييَن ِمن  ِب ّن َوال ُنوٍح  َلَى  ِإ َنآَ  ْي ْوَح َأ َكَمآَ  ْيَك  َل ِإ َنآَ  ْي ْوَح َأ ّنآَ  ِإ  **
ّيككوَب َأ َو َوِعيَسككَى  َباِط  َوالْسكك ُقككوَب  ْع َي َو َق  ْإْسككَحا َو ِإْسككَماِعيَل  َو ِهيَم  ْبَرا ِإ

ًا ُبور َد َز ُوو َدا َنا  ْي َت َوآ ْيَماَن  َل َوُس َهاُروَن  َو ُنَس  ُيو ُهْم *  َو َنا َقَصْص ْد  َق َوُرُسلً 
ًا * ِليمكك ْك َت ّلُه ُموَسَى  ّلَم ال َك َو ْيَك  َل َع ُهْم  ْقُصْص َن ّلْم  َوُرُسلً  ْبُل  َق ْيَك ِمن  َل َع
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َد الّرُسِل ْع َب ِه ُحّجٌة  ّل َلى ال َع ّناِس  ِلل ُكوَن  َي َئلّ  ِل ِريَن  ِذ َوُمن ِريَن  َبّش ّرُسلً ّم
ًا ِكيمككككككككككككككك ًا َح َعِزيكككككككككككككككز ّلكككككككككككككككُه  َككككككككككككككككاَن ال  َو

قال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو   
سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: قككال سكككين وعككدي بككن زيككد:
يامحمد ما نعلم أن الله أنككزل علككى بشككر مككن شككيء بعككد موسككى,
فأنزل الله في ذلك من قولهما: {إنا أوحينككا إليككك كمككا أوحينككا إلككى
نوح والنبيين من بعده} إلككى آخككر الَيككات. وقككال ابككن جريككر: حككدثنا
الحارثا, حدثنا عبد العزيز, حدثنا أبككو معشككر عككن محمككد بككن كعككب
ًا القرظي, قال: أنزل الله {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابكك
ًا} قككال: ًا عظيمكك من السماء} إلى قوله: {وقولهم على مريككم بهتانكك
فلما تلها عليهككم يعنككي علككى اليهككود, وأخككبرهم بأعمككالهم الخبيثككة,
جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: ما أنزل الله على بشككر مككن شككيء,
ول موسى ول عيسى ول على نبي مككن شككيء, قككال: فحككل حبككوته,
وقال: ول على أحد, فأنزل الله عز وجل {وما قدروا الله حق قدره
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر مككن شككيء} وفككي هككذا الككذي قككاله
محمد بن كعب القرظي نظر, فإن هذه الَية التي في سورة النعام
مكية, وهذه الَية التي في سورة النساء مدنية, وهي رد عليهم لمككا
ًا من السماء, سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب
قككال اللككه تعككالى: {فقككد سككألوا موسككى أكككبر مككن ذلككك} ثككم ذكككر
فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه ومككا هككم عليككه الَن مككن الكككذب
والفتراء, ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسككوله محمككد صككلى
الله عليه وسلم, كما أوحى إلى غيره من النبياء المتقدمين, فقال:
{إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعكده} إلكى قككوله:
ًا} والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه اللككه إلككى داود {وآتينا داود زبور
عليه السلم وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلء النبياء عليهككم مككن
الله أفضل الصلة والسلم, عند قصصهم من سورة النبياء إن شاء
اللككككككككككككككه وبككككككككككككككه الثقككككككككككككككة وعليككككككككككككككه التكلن.

وقوله: {ورسلً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلً لم نقصصهم  
عليك} أي من قبل هذه الَية, يعني في السور المكية وغيرها وهذه
تسمية النبياء الذين نص الله على أسمائهم فككي القككرآن وهككم: آدم
وإدريس ونوح وهكود وصكالح وإبراهيكم ولكوط وإسكماعيل وإسكحاق

وموسككى وهككارون ويككونس وداود ويعقوب ويوسف وأيوب وشككعيب
وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيككى وعيسككى, وكككذا ذو الكفككل
.عند كثير من المفسرين وسككيدهم محمككد صككلى اللككه عليككه وسككلم
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ًا آخرين لككم يككذكروا   وقوله: {ورسلً لم نقصصهم عليك} أي خلق

في القرآن, وقد اختلف في عدة النبياء والمرسلين, والمشهور في
ذلك حديث أبي ذر الطويل, وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه اللككه
في تفسيره حيث قال: حدثنا إبراهيككم بككن محمككد حككدثنا جعفككر بككن
محمد بككن الحسككن والحسككين بككن عبككد اللككه بككن يزيككد, قككال: حككدثنا
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني, حككدثني أبككي عككن جككدي, عككن
أبي إدريس الخولني, عن أبي ذر, قال: يارسول الله, كم النبيككاء ؟
ًا». قلككت: يارسككول اللككه, كككم قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف
الرسككل منهككم ؟ قككال: «ثلثمائككة وثلثككة عشككر جككم غفيككر». قلككت
يارسول الله, من كان أولهككم ؟ قككال: «آدم» قلككت: يارسككول اللككه,
نبي مرسل ؟ قال: «نعم خلقه الله بيده, ثم نفخ فيه من روحه, ثككم
سواه قبيلً» ثم قال: «يا أبا ذر, أربعة سريانيون: آدم وشككيث ونككوح
وخنوخ وهو إدريس, وهو أول من خط بالقلم, وأربعككة مككن العككرب:
هود وصالح وشعيب ونبيك يككا أبككا ذر, وأول نككبي مككن بنككي إسككرائيل
موسى وآخرهم عيسى, وأول النبيين آدم, وآخرهم نبيك» وقد روى
هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حكاتم بكن حبكان البسكتي فكي كتكابه
النككواع والتقاسككيم, وقككد وسككمه بالصككحة, وخككالفه أبككو الفككرج بككن
الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيككم
بن هشام هذا, ول شك أنه قد تكلم فيه غير واحد مككن أئمككة الجككرح
والتعكككككديل مكككككن أجكككككل هكككككذا الحكككككديث واللكككككه أعلكككككم.

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخككر فقككال ابككن  
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف, حدثنا أبو المغيرة, حدثنا معان بككن
رفاعة عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامككة, قككال: قلككت:
ًا يانبي الله, كم النبيككاء ؟ قككال: «مائككة ألككف وأربعككة وعشككرون ألفكك

ًا» معككان بككن والرسل مككن ذلككك ثلثمائكة ًا غفيككر وخمسكة عشككر جمكك
رفاعه السلمي ضعيف, وعلي بن يزيد ضككعيف, والقاسككم أبككو عبككد
ًا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد الرحمن ضعيف أيض
بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري, حدثنا مكي بن إبراهيككم,
حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي, عن أنس, قككال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعث الله ثمانية آلف نبي:
أربعة آلف إلى بني إسرائيل, وأربعة آلف إلى سائر الناس» وهككذا
ًا إسناد ضعيف, فيه الربككذي ضككعيف وشككيخه الرقاشككي أضككعف أيض
منككككككككككككككككككككككككه واللككككككككككككككككككككككككه أعلككككككككككككككككككككككككم.
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قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع, حككدثنا محمككد بككن ثككابت العبككدي,  

حدثنا محمد بن خالد النصاري عن يزيد الرقاشي, عن أنككس, قككال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن خل من إخككواني
من النبياء ثمانية آلف نبي, ثم كان عيسى بن مريم, ثم كنككت أنككا»
وقد رويناه عن أنس من وجه آخككر, فأخبرنكا الحككافظ أبكو عبكد اللكه
الذهبي, أخبرنا أبو الفضل بن عساكر, أنبأنا المام بكر القاسككم بككن
أبي سعيد الصفار, أخبرتنا عمة أبي عائشة بنككت أحمككد بككن منصككور
بن الصفار, أخبرنا الشريف أبو السنانك هبة اللككه بككن أبككي الصككهباء
محمككد بككن حيككدر القرشككي, حككدثنا المككام السككتاذ أبككو إسككحاق
السككفراييني, قككال: أخبرنككا المككام أبككو بكككر أحمككد بككن إبراهيككم
السماعيلي, حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة, حككدثنا أحمككد بككن
طارق, حدثنا مسلم بن خالد, حدثنا زيككاد بككن سككعد عككن محمككد بككن
المنكدر, عن صفوان بككن سككليم, عككن أنككس بككن مالككك, قككال: قككال
رسول الله صلى الله عليككه وسككلم: «بعثككت علككى أثككر ثمانيككة آلف
نبي, منهم أربعة آلف نبي من بني إسرائيل» وهذا غريب مككن هككذا
الوجه, وإسناده ل بأس به, رجاله كلهم معرفون إل أحمد بن طككارق
هذا, فإني ل أعرفه بعدالككة ول جككرح, واللكه أعلكم. وحككديث أبككي ذر
الغفاري الطويل في عككدد النبيككاء عليهككم السككلم. قككال محمككد بككن
حسين الَجري: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي إملء في
شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين, حدثنا إبراهيم بن هشام بككن
يحيى الغساني, حدثنا أبي عن جده, عن أبي إدريس الخولني, عككن
أبي ذر, قال: دخلككت المسككجد, فككإذا رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسككلم جككالس وحككده, فجلسككت إليككه, فقلككت: يارسككول اللككه, إنككك
أمرتني بالصلة. قال: «الصلة خير موضككوع, فاسككتكثر أو اسككتقل»
قال: قلت: يارسول الله, فأي العمال أفضل ؟ قال: «إيمككان بككالله
وجهاد في سبيله». قلككت: يارسككول اللككه, فككأي المككؤمنين أفضككل ؟
ًا». قلت: يارسول الله, فأي المسلمين أسلم ؟ قال: «أحسنهم خلق
قال: «من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يارسول اللككه, فككأي
الهجرة أفضل ؟ قال: «من هجر السيئات» قلت: يارسككول اللككه أي
الصلة أفضل ؟ قال: «طول القنوت» فقلت: يارسككول اللككه , فككأي
الصيام أفضل ؟ قال: «فرض مجزىككء وعنككد اللككه أضككعاف كككثيرة»
قلت: يارسول الله فككأي الجهككاد أفضككل ؟ قككال: «مككن عقككر جككواده
وأهريق دمه». قلككت: يارسككول اللككه, فككأي الرقككاب أفضككل ؟ قككال:
ًا وأنفسها عند أهلها». قلت: يارسول الله, فأي الصككدقة «أغلها ثمن
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أفضل ؟ قال: «جهد من مقل وسر إلى فقير». قلت: يارسول الله,
فأي آية ما أنزل عليك أعظم ؟ قال «آية الكرسي», ثم قككال يككا أبككا
ذر, وما السموات السبع مع الكرسي إل كحلقككة ملقككاة بككأرض فلة
وفضل العرش علككى الكرسككي كفضككل الفلة علككى الحلقككة» قككال:
قلت: يارسول الله, كم الَنبياء ؟ قال «مائة ألف وأربعككة وعشككرون
ًا». قككال: قلككت: يارسككول اللككه, كككم الرسككل مككن ذلككك ؟ قككال: ألفكك
«ثلثمائكة وثلثكة عشكر جكم غفيكر ككثير طيكب». قلكت: فمكن ككان
أولهم ؟ قال: «آدم» قلت: أنبي مرسل ؟ قال: «نعم, خلقككه اللككه»
بيده, ونفخ فيه من روحه, سواه قبيل», ثم قال: «يككا أبككا ذر, أربعككة
سريانيون: آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس, وهو أول من خط بقلككم,
ونوح, وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيك با أبا ذر, وأول
أنبيككاء بنككي إسككرائيل موسككى وآخرهككم عيسككى, وأول الرسككل آدم
وآخرهم محمد» قال: قلت: يارسول اللككه, كككم كتككاب أنزلككه اللككه ؟
قال: «مائككة كتككاب وأربعككة كتككب, أنككزل اللككه علككى شككيث خمسككين
صحيفة, وعلى خنوخ ثلثين صحيفة, وعلى إبراهيم عشككر صككحائف,
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشرة صحائف, وأنكزل التكوراة
والنجيل والزبور والفرقان» قككال: قلككت: يارسككول اللككه, مككا كككانت
صحف إبراهيم ؟ قال «كانت كلها يا أيهككا الملككك المسككلط المبتلككى
المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض, ولكني بعثتككك
لترد عني دعوة المظلوم, فإني ل أردها ولو كانت من كككافر, وكككان
فيها أمثال, وعلى العاقل أن يكون له سككاعات: سككاعة ينككاجي فيهككا
ربكه, وسكاعة يحاسككب فيهككا نفسكه, وسككاعة يفكككر فككي صككنع اللكه,
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب, وعلى العاقككل أن
ًا إل لثلثا: تزود لمعاد, أو مرمة لمعاش, أو لككذة فككي ل  يكون ضاغن
ًا بزمانه, مقبلً على شككأنه: غير محرم, وعلى العاقل أن يكون بصير
ًا للسانه, ومككن حسككب كلمككه مككن عملككه قككل كلمككه إل فيمككا حافظ
انت صكحف موسكى ؟ قكال يعنيه». قال: قلت: يارسول الله, فما ك
ًا كلها, عجبت لمن أيقن بككالموت ثككم هككو يفككرح, عجبككت «كانت عبر
لمن أيقن بالقدر ثم هكو ينصكب, وعجبكت لمكن يكرى الكدنيا وتقلبهكا
ًا ثككم هككو ل بأهلها ثم يطمئن إليها, وعجبت لمن أيقن بالحسككاب غككد
يعمل». قال: قلت: يارسول الله, فهل فككي أيككدينا شككيء ممككا كككان
في أيدي إبراهيم وموسى, وما أنزل الله عليك ؟ قال «نعم اقرأ يككا
أبا ذر {قد أفلح من تزكى * وذكر اسككم ربككه فصككلى * بككل تككؤثرون
الحياة الدنيا * والَخرة خير وأبقى * إن هذا لفي الصككحف الولككى *
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صحف إبراهيم وموسى}». قال: قلت: يارسول الله, أوصني قككال:
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك قال: قلت يا رسول اللككه زدنككي
قال «عليك بتلوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السككماء ونككور
لك في الرض» قال: قلت: يارسول الله زدني. قككال «إيككاك وكككثرة
الضككحك, فككإنه يميككت القلككب ويككذهب بنككور الككوجه», قككال: قلككت:
يارسول الله زدني, قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي». قلككت:
زدني. قال «عليك بالصككمت إل مككن خيككر فككإنه مطككردة للشككيطان,
وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني قككال: «انظككر إلككى مككن هككو
تحتك, ول تنظر إلى من هو فوقك, فإنه أجدر لك أن ل تزدري نعمة
الله عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المسككاكين وجالسككهم, فككإنه
أجككدر أن ل تككزدري نعمككة اللككه عليككك». قلككت: زدنككي قككال: «صككل
ًا» قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني. قال: «قل الحق وإن كان مر
قلت: زدني. قال «ل تخف في الله لومة لئم». قلككت: زدنككي. قككال
«يردك عن الناس ما تعرف من نفسك, ول تجد عليهم فيمككا تحككب,
ًا أن تعرف من الناس مككا تجهككل مككن نفسككك, أو تجككد وكفى بك عيب
عليهم فيما تحب», ثم ضرب بيده صدري فقال: «يا أبا ذر, ل عقككل
كالتكككككدبير, ول ورع ككككككالكف, ول حسكككككب كحسكككككن الخلكككككق».

وروى المام أحمد عن أبي المغيرة, عن معككان بككن رفاعككة, عككن  
علي بن يزيد, عن القاسم, عككن أبككي أمامككة أن أبككا ذر سككأل النككبي
صلى الله عليه وسلم, فذكر أمر الصلة والصيام والصدقة, وفضككل
آية الكرسي, ول حول ول قوة إل بالله, وأفضككل الشككهداء, وأفضككل
الرقاب, ونبوة آدم وأنه مكلم, وعدد النبيككاء, والمرسككلين كنحككو مككا
تقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدم.

وقال عبد الله بككن المككام أحمككد: وجككدت فككي كتككاب أبككي يخطككه: 
حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب, حدثنا يحيى بن سعيد المككوي,
حككدثنا مجالككد عككن أبككي الككوداك, قككال: قككال أبككو سكعيد: هككل تقككول
الخوارج بالدجال ؟ قال: قلت:ل , فقال: قال رسول الله صلى اللككه
عليه وسلم: «إني خاتم ألف نبي أو أكثر, وما بعث نبي يتبع إل وقككد
حذر أمته منه, وإني قد بين لي فيه ما لككم يككبين لحككد, وإنككه أعككور,
وإن ربكم ليس بأعور, وعينه اليمنى عوراء جاحظككة ل تخفككى كأنهككا
نخامة في حائط مجصص, وعينه اليسككرى كأنهككا كككوكب دري, معككه
من كل لسان, ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء, وصككورة
النار سوداء تدخن», وقد روينككاه فككي الجككزء الككذي فيككه روايككة أبككي
يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: حدثنا مروان بن معاوية, حككدثنا
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مجالد عن أبي الوداك, عن أبي سعيد, قال: قال رسول اللككه صككلى
الله عليه وسلم: «إني أختم ألف ألف نبي أو أكثر, ما بعث الله من
نبي إلى قومه إل حذرهم الدجال», وذكر تمام الحديث, هككذا لفظككه
بزيكككككادة ألكككككف وقكككككد تككككككون مقحمكككككة, واللكككككه أعلكككككم.

وسياق رواية المام أحمد أثبت وأولى بالصحة, ورجال إسناد هذا  
الحديث ل بأس بهم, وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبككد
الله رضي الله عنه, قال الحافظ أبو بكككر الككبزار: حككدثنا عمككرو بككن
علي, حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا مجالد عككن الشككعبي, عككن جككابر,
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لخاتم ألككف نككبي
أو أكثر, وإنه ليس منهم نبي إل وقد أنككذر قككومه الككدجال, وإنككي قككد
بين لي ما لم يبين لحد منهم, وإنه أعور, وإن ربكككم ليككس بككأعور»

ًا} وهككذا تشككريف لموسككى عليككه   قوله: {وكلم الله موسى تكليم
السلم بهذه الصفة, ولهذا يقال له: الكليكم, وقكد قكال الحكافظ أبكو
بكر بن مردوية: حدثنا أحمد بن محمد بن سككليمان المككالكي, حككدثنا
مسيح بن حاتم, حدثنا عبد الجبار بن عبد الله, قال: جاء رجككل إلككى
أبي بكر بن عياش فقككال: سككمعت رجلً يقككرأ {وكلككم اللككه موسككى
ًا}, فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إل كافر, قككرأت علككى العمككش, تكليم
وقرأ العمش على يحيى بن وثاب, وقرأ يحيى بن وثككاب علككى أبككي
عبد الرحمن السلمي, وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بككن
أبي طالب, وقرأ علي بن أبي طالب علككى رسككول اللككه صككلى اللككه
ًا} وإنما اشتد غضب أبككي بكككر عليه وسلم {وكلم الله موسى تكليم
بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك, لنككه حككرف لفككظ القككرآن
ومعناه, وكان هذا من المعتزلة الككذين ينكككرون أن يكككون اللككه كلككم
ًا من خلقه, كما روينككاه عككن بعككض موسى عليه السلم أو يكلم أحد
ًا} المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ {وكلككم اللككه موسككى تكليمكك
فقال له: يا ابن اللخناء, كيف تصنع بقوله تعالى: {ولما جاء موسككى
لميقاتنا وكلمه ربه} ؟ يعني أن هذا ل يحتمل التحريف, ول التأويككل,
وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بككن
الحسين بن بهرام, حدثنا محمد بن مرزوق, حدثنا هانىء بككن يحيككى
عن الحسن بن أبي جعفر, عن قتادة, عن يحيى بن وثاب, عن أبككي
هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما كلم اللككه
موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء» وهذا
ًا, وقككد ًا كككان جيككد حديث غريب, وإسناده ل يصككح, وإذا صككح موقوفكك
روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بككن قيككس
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العرج, عن عبككد اللككه بككن الحككارثا, عككن ابككن مسككعود, قككال: قككال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان على موسى يوم كلمه ربه
جبة صوف, وكساء صوف, وسراويل صوف, ونعلن من جلككد حمككار
غيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر ذككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي».

وقال ابن مردويه بإسناده, عن جويككبر, عككن الضككحاك, عككن ابككن  
عباس, قال: إن الله ناجى موسى بمائككة ألككف كلمككة وأربعيككن ألككف
كلمة في ثلثة أيام, وصايا كلهككا, فلمككا سككمع موسككى كلم الَدمييككن
ًا مقتهم مما وقع في مسامعه من كلم الرب عككز وجككل, وهككذا أيضكك

م يكدرك ابكن عبكاس, إسناد ضعيف, فإن جويبر أضعف والضكحاك ل
رضي الله عنهما. فأما الثر الذي رواه ابن أبي حككاتم وابككن مردويككه
وغيرهما من طريق الفضل بككن عيسككى الرقاشككي, عككن محمككد بككن
المنكدر, عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلككم اللككه موسككى يككوم
:الطور, كلمه بغير الكلم الذي كلمه يككوم نككاداه, فقككال لككه موسككى

يارب هذا كلمك الذي كلمتني بككه, قككال: ل  ياموسككى, إنمككا كلمتككك
بقوة عشرة آلف لسان, ولككي قككوة اللسككنة كلهككا, وأنككا أقككوى مككن
ذلك, فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل, قالوا: ياموسى, صف لنككا
كلم الرحمن. قال: ل أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسككمعوا
إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به. وهذا إسناد ضككعيف,
فكككككككإن الفضكككككككل الرقاشكككككككي هكككككككذا ضكككككككعيف بمكككككككرة.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري, عن أبي بكر بن عبد  
الرحمن بن الحارثا, عن جزء بن جابر الجثعمكي, عككن كعكب, قككال:
إن الله لما كلم موسى باللسنة كلها, فقال له موسى: يككارب, هككذا
كلمك ؟ قال: ل, ولو كلمتك بكلمككي لككم تسككتقم لككه. قككال: يككارب,
ًا فهل من خلقك شيء يشبه كلمككك ؟ قككال: ل, وأشككد خلقككي شككبه
بكلمي أشد ما تسمعون من الصواعق, فهككذا موقككوف علككى كعككب
الحبار, وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة علككى أخبككار بنككي
إسكككككككككككككرائيل وفيهكككككككككككككا الغكككككككككككككث والسكككككككككككككمين.

وقوله: {رسلً مبشرين ومنذرين} أي يبشرون مككن أطككاع ا للككه  
واتبع رضوانه بككالخيرات, وينككذرون مككن خككالف أمككره وكككذب رسككله
بالعقاب والعذاب, وقوله: {لئل يكككون للنككاس علككى اللككه حجككة بعككد
ًا} أي أنككه تعككالى أنككزل كتبككه وأرسككل ًا حكيم الرسل وكان الله عزيز
رسله بالبشارة والنذارة, وبين ما يحبه ويرضاه ممككا يكرهككه ويأبككاه,
لئل يبقى لمعتذر عذر, كما قال تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من
قبله لقالوا ربنا لول أرسلت إلينا رسولً فنتبع آياتك من قبل أن نذل
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ونخزى}, وكذا قوله: {ولول أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيككديهم}
الَية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسككعود, قككال: قككال رسككول
الله صلى الله عليه وسلم: «ل أحد أغير مككن اللككه, مككن أجككل ذلككك
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ول أحد أحب إليه المدح من
الله عز وجل, من أجل ذلك مدح نفسككه, ول أحككد أحككب إليككه العككذر
من الله, من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين», وفي لفككظ
آخككككر «مككككن أجككككل ذلككككك أرسككككل رسككككله وأنككككزل كتبككككه». )

ُدوَن َه َيْشكك َكككُة  ِئ ْلَملَ َوا ِه  ْلِمكك ِع ِب َلككُه  َأنَز ْيَك  َل ِإ َأنَزَل  ِبَمآَ  ُد  َه َيْش ّلُه  ِكِن ال ّلـ  **
ْد َقكك ِه  ّلكك ِبيِل ال َعككن َسكك ْا  ّدو َوَصكك ْا  َفككُرو َك ِذيَن  ّل ِإّن ا ًا *   ِهيد ِه َش ّل ِبال َفَى  َك َو
ُهْم َل ِفَر  ْغ َي ِل ّلُه  ُكِن ال َي َلْم  ْا  َلُمو َظ َو ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل ِإّن ا ًا *   ِعيد َب ْا َضلَلَ  ّلو َض
ِلككَك َذ َكككاَن  َو ًا  َبككد َأ َهككآَ  ِفي ِديَن  ِل ّنَم َخا َه َق َج ِري َط ِإلّ  ًا *   ِريق َط ُهْم  َي ِد ْه َي ِل َولَ 
ُكككْم ّب ّق ِمن ّر ْلَح ِبا ُكُم الّرُسوُل  َء ْد َجآَ َق ّناُس  َها ال ّي أ

َ َي ًا *   َيِسير ِه  ّل َلى ال َع
َوالْرِض َواِت  ِفككي الّسككَما ِه َمككا  ّلكك ِإّن ل َفكك ْا  ُفككُرو ْك َت ِإن  َو ُكْم  ّل ًا  ْير ْا َخ ُنو َفآَِم
ًا  ِكيمككككككككككككككك ًا َح ِليمككككككككككككككك َع ّلكككككككككككككككُه  َككككككككككككككككاَن ال َو

ّنا أوحينا إليك} إلى آخر السياق, إثبات    لما تضمن قوله تعالى: {إ
نبككوته صككلى اللككه عليككه وسككلم والككرد علككى مككن أنكككر نبككوته مككن
المشركين وأهل الكتاب, قال الله تعالى: {لكن الله يشهد بما أنزل
إليك} أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك, فالله يشككهد

أنزل عليه الكتاب وهو القككرآن العظيككم الككذي لك بأنك رسوله الذي
{ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد},
ولهذا قال: {أنزله بعلمه} أي في علمه الككذي أراد أن يطلككع العبككاد
عليه من البينات والهككدى والفرقككان, ومككا يحبككه اللككه ويرضككاه, ومككا
يكرهه ويأباه, وما فيه من العلم بالغيوب من الماضككي والمسككتقبل,
وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي ليعلمهككا نككبي مرسككل
ول ملك مقرب إل أن يعلمه الله به, كما قككال تعككالى: {وليحيطككون
ًا}. بشيء مككن علمككه إلّ بمككا شككاء} وقككال: {ول يحيطككون بككه علمكك

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسكين, حكدثنا الحسكن بكن  
سهل الجعفري وخزز بن المبككارك, قككال: حككدثنا عمككران بككن عيينككة,
حدثنا عطاء بن السائب, قككال: أقرأنككي أبككو عبككد الرحمككن السككلمي
القرآن, وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخككذت علككم اللككه,

إل بعمل, ثم يقرأ قوله: {أنزلككه بعلمككه فليس أحد اليوم أفضل منك
ًا}, قككوله: {والملئكككة والملئكككة يشككهدون وكفككى بككالله شككهيد
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يشهدون} أي بصدق ما جاءك وأوحى اليك وأنزل عليك مع شككهادة
ًا} قال محمد بككن إسككحاق, عككن الله تعالى بذلك {وكفى بالله شهيد
محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس,
قال: دخل علككى رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وسكلم جماعككة مككن
اليهود, فقال لهم: «إني لعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله»
فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل {لكن الله يشهد بما أنزل
إليكككككككككككككككك أنزلكككككككككككككككه بعلمكككككككككككككككه} الَيكككككككككككككككة. 

  ً وقوله: {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضككلوا ضككلل
ًا} أي كفروا في أنفسهم, فلم يتبعككوا الحككق, وسككعوا فككي صككد بعيد
الناس عن اتباعه والقتداء به, قككد خرجككوا عككن الحككق وضككلوا عنككه,
ًا, ثككم أخككبر تعككالى عككن حكمككه فككي ًا شاسككع ًا عظيمكك وبعدوا منه بعد
الكافرين بآَياته وكتابه ورسوله, الظككالمين لنفسككهم بككذلك وبالصككد
عن سبيله وارتكاب مآَثمه وانتهككاك محكارمه بكأنه ل يغفكر لهكم {ول
ًا} أي سبيلً إلى الخير {إل طريق جهنم} وهذا استثناء يهديهم طريق
ًا} الَيه, ثم قال تعالى: {يا أيها النككاس قككد منقطع {خالدين فيها أبد
ًا لكككم} أي قككد جككاءكم جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآَمنوا خيككر
محمد صلوات الله وسلمه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي
ًا لكككم. ثككم من الله عز وجل, فآَمنوا بما جاءكم به واتبعوه, يكن خير
قال: {وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والرض} أي فهو غني
عنكم وعن إيمانكم, ول يتضرر بكفرانكم, كما قككال تعككالى: {وقككال
ًا فككإن اللككه لغنككي موسككى إن تكفككروا أنتككم ومككن فككي الرض جميعكك
ًا} أي بمككن يسككتحق منكككم حميككد} وقككال ههنككا: {وكككان اللككه عليمكك
ًا} أي فككي الهداية فيهدية, وبمككن يسككتحق الغوايككة فيغككويه, {حكيمكك
أقكككككككككككككواله وأفعكككككككككككككاله وشكككككككككككككرعه وقكككككككككككككدره.

ّنَما ِإ ّق  ْلَح ِإلّ ا ِه  ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو َت َولَ  ُكْم  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتاِب لَ  ِك ْل ْهَل ا َأ َي  **
َوُروٌح َيَم  َلَى َمْر ِإ َها  َقا ْل َأ ُتُه  ِلَم َك َو ِه  ّل َيَم َرُسوُل ال ْبُن َمْر ْلَمِسيُح ِعيَسى ا ا
ّلككُه ّنَمككا ال ِإ ُكككْم  ّل ًا  ْيككر ْا َخ ُهككو َت َثٌة ان َ َثل ْا  ُلو ُقو َت َولَ  ِه  ِل َوُرُس ِه  ّل ِبال ْا  ُنو َفآَِم ْنُه  ّم
ِفككي َوَمككا  َوات  ِفككي الّسككَما ّلُه وما  ٌد  َل َو َلُه  ُكوَن  َي َأن  َنُه  ْبَحا ٌد ُس َواِح َلـٌه  ِإ
ِكيلً  َو ِه  ّل ِبكككككككككككككككككككككككككككككال َفكككككككككككككككككككككككككككككَى  َك َو الْرِض 

ينهى تعالى أهل الكتاب عككن الغلككو والطككراء, وهككذا كككثير فككي   
النصارى, فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلككة
ًا التي أعطاه الله إياها, فنقلوه من حيز النبوة, إلككى أن اتخككذوه إلهكك
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من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. بل قد غلوا في أتبككاعه وأشككياعه
ممن زعم أنه على دينه, فادعوا فيهم العصمة, واتبعوهم في كل ما
ًا, ًا أو كذب ًا, أو صحيح ًا أو باطلً, أو ضللً أو رشاد قالوه سواء كان حق
ًا مككن دون ولهذا قال الله تعالى: {اتخككذوا أحبككارهم ورهبككانهم أربابكك
الله} الَية. وقال المام أحمد: حدثنا هشيم قال: زعم الزهري عككن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس, عن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ل تطروني كما أطككرت
النصارى عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله».
ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان بككن عيينككة, عككن الزهككري
كذلك, ولفظه «إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسككوله» وقككال علككي
بن المككديني: هككذا حككديث صككحيح سككنده وهكككذا رواه البخككاري عككن
الحميدي, عن سفيان بن عيينة, عن الزهري به, ولفظه «فإنمككا أنككا
عبككككككككككد فقولككككككككككوا عبككككككككككد اللككككككككككه ورسككككككككككوله».

وقال المام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, حدثنا حماد بن سلمة  
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلً قال يا محمد يككا سككيدنا

 فقال رسول الله صككلى اللككه عليككه¹وابن سيدنا, وخيرنا وابن خيرنا
وسلم: «أيهككا النككاس عليكككم بقككولكم ول يسككتهويكم الشككيطان, أنككا
محمد بن عبد الله, عبد الله ورسوله, واللككه مككا أحككب أن ترفعككوني
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» تفككرد بككه مككن هككذا الككوجه.
وقوله تعالى: {ول تقولكوا علكى اللكه إل الحكق} أي ل تفكتروا عليكه
ًا, ًا كككبير ًا, تعالى الله عز وجل عن ذلك علككو وتجعلوا له صاحبة وولد
وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته, فل إلككه إل هككو,
ول رب سواه, ولهذا قال: {إنما المسيح عيسككى بككن مريككم رسككول
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه} أي إنما هو عبككد مككن عبككاد
الله وخلق من خلقه, قال له: كن فكان, ورسول من رسله وكلمتككه
ألقاها إلى مريم, أي خلقككه بالكلمككة الككتي أرسككل بهككا جبريككل عليككه
السلم إلى مريم فنفخ فيها من روحكه بكإذن ربكه عكز وجككل, فككان
عيسى بإذنه عز وجل, وكككانت تلككك النفخككة الككتي نفخهككا فككي جيككب
درعها, فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقككاح الب والم, والجميككع
مخلوق الله عز وجل, ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة اللككه وروح منككه,
لنه لم يكن له أب تولد منه, وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قككال
له بها كن فكان, والروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى: {ما
المسيح ابن مريم إل رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صككديقة
كانا يأكلن الطعام}. وقال تعالى: {إن مثل عيسى عند اللككه كمثككل
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آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون}. وقككال تعككالى: {والككتي
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعككالمين}
وقال تعالى: {ومريم ابنة عمران التي أحصككنت فرجهككا} إلككى آخككر
ًا عككن المسككيح: {إن هككو ال عبككد أنعمنككا السورة, وقال تعالى إخبككار
عليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه} الَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة {وكلمته ألقاها إلى مريككم  
وروح منه} هو قوله: كن فيكون}. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد
بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله
{وكلمته ألقاها إلى مريككم وروح منككه} قككال: ليككس الكلمككة صككارت

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير, عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى
في قوله: {ألقاها إلى مريم} أي أعلمها بها, كما زعمه فككي قككوله:
{إذ قالت الملئكة يامريم إّن الله يبشككرك بكلمككة منككه} أي يعلمككك
بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى: {وما كنت ترجو أن يلقى إليك

الككتي جككاء بهككا الكتاب إل رحمة من ربك} بل الصككحيح أنهككا الكلمككة
جبريل إلى مريم, فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسككى عليككه السككلم.
وقككال البخككاري: حككدثنا صككدقة بككن الفضككل, حككدثنا الوليككد, حككدثنا
الوزاعي, حدثني عمير بن هانىء, حدثنا جنككادة بككن أبككي أميككة عككن
عبادة بن الصامت, عن النككبي صككلى اللككه عليككه وسككلم قككال: «مككن
ًا عبككده شككهد أن ل إلككه إل اللككه, وحككده ل شككريك لككه, وأن محمككد
ورسوله, وأن عيسى عبد اللككه ورسككوله وكلمتككه ألقاهككا إلككى مريككم
وروح منه, وأن الجنة حق والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كككان
مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن العمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل».

وقال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن  
هانىء, عن جنككادة زاد«مككن أبككواب الجنككة الثمانيككة يككدخل مككن أيهككا
شاء», وكذا رواه مسلم عن داود بن رشككيد, عككن الوليككد, عككن ابككن
جابر به, ومن وجه آخر عن الوزاعي به, فقوله في الَيككة والحككديث
«وروح منه» كقوله: {وسخر لكم ما في السموات وما فككي الرض
ًا منه} أي مكن خلقكه ومكن عنكده وليسكت مكن للتبعيكض كمكا جميع
تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعه ككك بككل هككي لبتككداء الغايككة
كما في الَية الخرى, وقد قال مجاهد فككي قككوله: {وروح منككه} أي
ورسككول منككه, وقككال غيككره: ومحبككة منككه, والظهككر الول وهككو أنككه
مخلككوق مككن روح مخلوقككة وأضككيفت الككروح إلككى اللككه علككى وجككه
التشريف, كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: {هذه ناقككة
الله} وفي قوله: {وطهر بيتي للطائفين} وكمككا روي فككي الحككديث
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الصحيح: «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليه إضافة تشككريف,
وهككككككذا كلككككككه مككككككن قبيككككككل واحككككككد ونمككككككط واحككككككد.

وقوله: {فآَمنوا بالله ورسوله} أي فصدقوا بأن الله واحد أحد, ل  
ولد له ول صاحبة, واعلموا وتيقنوا بأن عيسككى عبككد اللككه ورسككوله,
ولهذا قال تعالى: {ول تقولوا ثلثة} أي ل تجعلوا عيسككى وأمككه مككع
ًا, وهذه الَية كالتي فككي ًا كبير الله شريكين, تعالى الله عن ذلك علو

المائدة حيث يقول تعككالى: {لقككد كفككر الككذين قككالوا إن اللككه سورة
ثالث ثلثة وما من إله إل إله واحككد} وكمككا قككال فككي آخككر السككورة
المذكورة: {وإذ قككال اللككه ياعيسككى ابككن مريككم أأنككت قلككت للنككاس
اتخذوني} الَية, وقال في أولها {لقد كفر الذين قككالوا إن اللككه هككو
المسيح ابن مريم} الَية, ك فالنصارى عليهم لعائن الله ك من جهلهم
ليس لهم ضابط, ول لكفرهككم حككد, بككل أقككوالهم وضككللهم منتشككر,
ًا, ومنهككم مككن ًا, ومنهككم مككن يعتقككده شككريك فمنهم مككن يعتقككده إلهكك
ًا, وهككم طوائككف كككثيرة لهككم آراء مختلفككة, وأقككوال غيككر يعتقده ولككد
مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لككو اجتمككع عشككرة
مكككككن النصكككككارى لفكككككترقوا علكككككى أحكككككد عشكككككر قكككككولً.

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريككق  
بترك السكندرية في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبويككة, أنهككم
اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه المانككة الكككبيرة الككتي لهككم,
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة, وذلك في أيام قسطنطين بككاني
ًا ل ينضبط ول ينحصر, المدينة المشهورة, وأنهم اختلفوا عليه اختلف
ًا كككثيرة, كككل خمسككين ًا, فكككانوا أحزابكك فكانوا أزيد من ألفيككن أسككقف
منهككم علككى مقالككة, وعشككرون علككى مقالككة, ومائككة علككى مقالككة,
وسبعون على مقالة, وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة
قد زادوا على الثلثمائة بثمانية عشر نفر, وقد توافقوا علككى مقالككة,
ًا داهيكة, ومحكق مكا ان فيلسكوف فأخذها الملكك ونصكرها وأيكدها, وك
عداها من القوال, وانتظم دست أولئككك الثلثمائككة والثمانيككة عشككر,
ًا وقوانين, وأحدثوا فيها المانة وبنيت لهم الكنائس, ووضعوا لهم كتب
التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتبككاع
ًا, فحككدثا فيهككم ًا ثانيكك هؤلء هم الملكانية. ثككم إنهككم اجتمعككوا مجمعكك
ًا فحدثا فيهم النسطورية, وكل هذه الفرق ًا ثالث اليعقوبية, ثم مجمع
تثبت القانيم الثلثة في المسيح ويختلفككون فككي كيفيككة ذلككك, وفككي
اللهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا, أو ما اتحككدا, أو امتزجككا,
أو حل فيكه علكى ثلثا مقكالت وككل منهكم يكفكر الفرقكة الخكرى,
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ًا لكككم} أي يكككن ونحن نكفر الثلثة, ولهذا قال تعككالى: {انتهككوا خيككر
ًا لكم {إنما الله إلٌه واحد سبحانه أن يكون لككه ولككد} أي تعككالى خير
ًا {له ما في السككموات ومككا فككي الرض ًا كبير وتقدس عن ذلك علو
وكفى بالله وكيلً} أي الجميع ملكه وخلقه, وجميككع مككا فيهككا عبيككده
وهم تحت تدبيره وتصريفه, وهو وكيل على كل شيء, فكيف يكون
له منهم صاحبة وولد, كما قال في الَية الخككرى: {بككديع السككموات
والرض أنككى يكككون لككه ولككد} الَيككة, وقككال تعككالى: {وقككالوا اتخككذ
ًا}. ًا كككك إلكككى قكككوله كككك فكككرد ًا إد ًا لقكككد جئتكككم شكككيئ الرحمكككن ولكككد

ُبككوَن ْلُمَقّر َكككُة ا ِئ ْلَملَ َولَ ا ِه  ّلكك ًا ل ْبككد َع ُكوَن  َي َأن  ْلَمِسيُح  ِكَف ا َتن َيْس ّلن   **
َأّمككا َف ًا *   ِه َجِميع َلي ِإ ُهْم  َيْحُشُر َفَس ِبْر  ْك َت َيْس َو ِه  ِت َد َبا َعْن ِع ِكْف  ْن َت َيْس َوَمن 
ِه ِل َفْضكك ُهْم ّمن  ُد َيزي َو ُهْم  ُأُجوَر ِهْم  ّفي َو ُي َف ِلَحاِت  ْا الّصا ُلو َعِم َو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ا
ُهككْم َل ُدوَن  َيِج َولَ  ًا  ُليم َأ ًا  َذاب َع ُهْم  ُب ّذ َع ُي َف ْا  َبُرو ْك َت َواْس ْا  ُفو َك َتن ِذيَن اْس ّل َأّما ا َو
ًا  َنِصككككككككككككككير َولَ  ًا  ّيكككككككككككككك ِل َو ِه  ّلكككككككككككككك ُدوِن ال ّمككككككككككككككن 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا إبراهيم بن موسى, حككدثنا   
هشام عكن ابكن جريكج, عكن عطكاء, عككن ابكن عبككاس: قككوله: {لكن
يستنكف} لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم {المسككيح أن يكككون
ًا لله ول الملئكة المقربون} وقد استدل بعككض مككن ذهككب إلككى عبد
تفضيل الملئكة على البشككر بهككذه الَيككة حيككث قككال: {ول الملئكككة
المقربون} وليس له في ذلك دللة, لنه إنما عطف الملئكككة علككى
المسيح, لن الستنكاف هو المتناع, والملئكة أقدر على ذلككك مككن
المسيح, فلهذا قال: {ول الملئكة المقربون} ول يلككزم مككن كككونهم
أقوى وأقدر على المتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا لنهككم
اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح, فأخبر تعالى أنهككم عبيككد مككن
ًا عباده وخلق من خلقه, كما قال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمككن ولككد
سبحانه بل عباد مكرمون} الَيات, ولهذا قال: {ومن يستنكف عككن
ًا} أي فيجمعهككم إليككه يككوم عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليككه جميعكك
القيامة, ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي ل يجككور فيككه, ول يحيككف,
ولهذا قال: {فأما الذين آمنوا وعملوا الصككالحات فيككوفيهم أجككورهم
ويزيدهم من فضله} أي فيعطيهم مككن الثككواب علككى قككدر أعمككالهم
الصالحة, ويزيدهم علككى ذلككك مككن فضككله وإحسككانه وسككعة رحمتككه
وامتنانه, وقد روى ابن مردويه من طريق بقيككة عككن إسككماعيل بككن
ًا, عبد الله الكندي, عن العمش, عن سفيان, عن عبد اللككه مرفوعكك
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قال: قال رسول الله صلى اللككه عليككه وسككلم: {فيككوفيهم أجككورهم
ويزيدهم من فضله} قال: أجورهم «أدخلهم الجنة» {ويزيدهم مككن
فضله} قككال «الشككفاعة فيمككن وجبككت لككه النككار ممككن صككنع إليهككم
المعككروف فككي دنيككاهم} وهككذا إسككناد ل يثبككت.. وإذا روي عككن ابككن
ًا, فهو جيككد {وأمككا الككذين اسككتنكفوا واسككتكبروا} أي مسعود موقوف
ًا امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك {فيعذبهم عككذاب
ًا} كقككوله: {إن ًا ول نصككير ًا ول يجككدون لهككم مككن دون اللككه وليكك أليم
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} أي صاغرين
حقيريكككككن ذليليكككككن كمكككككا ككككككانوا ممتنعيكككككن مسكككككتكبرين.

ًا ِبينكك ًا ّم ُنور ُكْم  ْي َل ِإ َنآَ  ْل ْنَز َأ َو ُكْم  ّب َهاٌن ّمن ّر ُبْر ُكْم  َء ْد َجآَ َق ّناُس  َها ال ّي أ
َ َيا   **

ْنككُه ٍة ّم ِفككي َرْحَمكك ُهْم  ُل ْدِخ ُي َفَسكك ِه  ِب ْا  َتَصُمو ْع َوا ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َأّما ا َف   *
ًا ِقيم َت ًا ّمْسكككككككك ِه ِصككككككككَراط ْيكككككككك َل ِإ ِهْم  ِدي ْهكككككككك َي َو َفْضككككككككٍل   َو

ًا بككأنه قككد جككاءهم منككه    ًا جميع الناس ومخبر يقول تعالى مخاطب
برهان عظيم, وهو الدليل القاطع للعككذر والحجككة المزيلككة للشككبهة,
ًا علككى الحككق, ًا} أي ضياء واضح ًا مبين ولهذا قال: {وأنزلنا إليكم نور
قككال ابككن جريككج وغيككره: وهككو القككرآن {فأمككا الككذين آمنككوا بككالله
واعتصموا به} أي جمعوا بين مقامي العبادة, والتوكل على الله في
جميع أمورهم, وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرأن. رواه
ابككن جريككر {فسككيدخلهم فككي رحمككة منككه وفضككل} أي يرحمهككم
ًا فككي درجككاتهم مككن ًا ومضككاعفة ورفعكك فيدخلهم الجنة, ويزيدهم ثواب
ًا} أي ًا مسككتقيم فضله عليهم وإحسانه إليهم, {ويهديهم إليه صككراط
ًا لاعوجككاج فيككه ول انحككراف وهككذه صككفة ًا قوام ًا قصد ًا واضح طريق
المؤمنين في الدنيا والَخرة, فهم في الدنيا علككى منهككاج السككتقامة
وطريق السلمة في جميع العتقادات والعمليات, وفي الَخرة على
صراط الله المستقيم المفضي إلى روضككات الجنككات. وفككي حككديث
الحارثا العور, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, عككن النككبي
صلى الله عليه وسلم أنككه قككال: «القككرآن صككراط اللككه المسككتقيم,
وحبل الله المتين» وقككد تقككدم الحككديث بتمككامه فككي أول التفسككير,
وللككككككككككككككككككككككه الحمككككككككككككككككككككككد والمنككككككككككككككككككككككة.
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ٌد َل َو َلُه  ْيَس  َل َلَك  َه ٌؤ  ِإن اْمُر ِة  َل َ َكل ْل ِفي ا ُكْم  ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس  **
َتككا َن َكا ِإن  َف ٌد  َل َو َهآَ  ّل ُكْن  َي ّلْم  ِإن  َهآَ  ُث ِر َي َو  ُه َو َتَرَك  ِنْصُف َما  َها  َل َف ُأْخٌت  َلُه  َو
ِر َك ّذ ِللكك َف ًء  ِنَسككآَ َو ًة ّرَجككالً  َو ِإْخكك ْا  َو ُن َكا ِإن  َو َتَرَك  َثاِن ِمّما  ُل ّث ُهَما ال َل َف ْيِن  َت َن ْث ا
ِليككٌم  َع ٍء  ُكككّل َشككْي ِب ّلككُه  َوال ْا  ّلو َتِضكك َأن  ُكْم  َل ّلُه  ّيُن ال َب ُي ْيِن  َي َث ْثُل َحّظ الُن ِم

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حككرب, حككدثنا شككعبة عككن أبككي   
إسحاق, قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت براءة, وآخككر آي
.نزلكككككككككككككككككككككككككككككككككككت يسكككككككككككككككككككككككككككككككككككتفتونك

وقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن محمد  
بن المنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسككول
الله صلى الله عليه وسكلم وأنكا مريككض ل أعقككل, فتوضككأ ثكم صكب
علي, أو قال: صككبوا عليككه, فعقلككت فقلككت: إنككه ل يرثنككي إل كللككة,
فكيف الميراثا ؟ فأنزل الله آية الفرائض, أخرجاه فككي الصككحيحين
من حديث شعبة, ورواه الجماعة من طريق سفيان بككن عيينككة عككن
محمد بن المنكدر, عن جككابر بككه, وفككي بعككض اللفككاظ فنزلككت آيككة
الميراثا {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة} الَيككة, وقككال ابككن
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد, حدثنا سفيان وقال أبككو
ًا نزلت في {يستفتونك قل اللككه يفككتيكم فككي الزبير قال: يعني جابر
الكللة} وكأن معنى الكلم ك والله أعلككم ككك يسككتفتونك عككن الكللككة
{قل الله يفتيكم} فيها, فكدل المكذكور علكى المكتروك. وقكد تقكدم
الكلم على الكللة واشتقاقها, وأنها مأخوذة من الكليل الذي يحيط
بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس لككه
ولد ول والد ومن الناس من يقول: الكللة من ل ولد له, كمككا دلككت
عليه هذه الَية {إن امرؤ هلككك ليككس لككه ولككد}, وقككد أشكككل حكككم
الكللة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضككي اللككه عنككه, كمككا
ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلثا وددت أن رسول اللككه صككلى
ًا ننتهي إليه: الجد والكللة الله عليه وسلم, كان عهد إلينا فيهن عهد
وباب من أبواب الربا. وقال المام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد
بن أبي عروبة, عن قتادة, عن سالم بن أبي الجعد, عن معككدان بككن
أبي طلحة, قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عككن الكللككة حككتى طعككن
بإصبعه في صدري, وقال: «يكفيك آية الصيف التي في آخر سككورة
ًا, وأخرجه مسلم مطولً أكككثر مككن هككذا. النساء» هكذا رواه مختصر

طريق أخرى) قال المام أحمد: حدثنا أبو نعيم, حدثنا مالك يعني(  
ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو, عكن إبراهيكم, عكن عمكر
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قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عككن الكللككة, فقككال:
«يكفيك آية الصيف», فقال: لن أكون سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم, وهذا إسككناد
ًا بيككن إبراهيككم وبيككن عمككر, فككإنه لككم يككدركه. جيد إل أن فيه انقطاع
وقال المام أحمد: حككدثنا يحيككى بككن آدم, حككدثنا أبككو بكككر عككن أبككي
إسحاق, عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلككى النككبي صككلى اللككه
عليه وسلم فسأله عن الكللة, فقال: «يكفيك آيككة الصككيف», وهككذا
إسناد جيد, رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكككر بككن عيككاش
به, وكأن المراد بآَية الصيف أنهككا نزلككت فككي فصككل الصككيف, واللككه
أعلم, ولما أرشده النبي صلى الله عليككه وسككلم إلككى تفهمهككا, فككإّن
فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عككن معناهككا,
ولهذا قال: فلن أكون سألت رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم
عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جريككر: حككدثنا
ابن وكيع, حدثنا جرير الشيباني عن عمرو بن مككرة, عككن سككعيد بككن
المسيب, قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليككه وسكلم
¹عن الكللة, فقال: «أليس قد بين الله ذلك» فنزلت {يسككتفتونك}

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبتككه أل إن الَيككة
التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في
الولد والوالد, والَية الثانية أنزلها في الككزوج والزوجككة والخككوة مككن
الم, والَية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الخككوة والخككوات
من الب والم, والَية التي ختم بها سورة النفال أنزلهككا فككي أولككي
الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللككه ممككا جككرت الرحككم مككن
العصككككككككككككككككككككبة, رواه ابككككككككككككككككككككن جريككككككككككككككككككككر.

)ذكككككككككككككككككككككر الكلم علككككككككككككككككككككى معناهككككككككككككككككككككا(
وبالله المستعان وعليه التكلن. قوله تعالى: {إن امرؤ هلك} أي  

مات, قال الله تعالى: {كل شيء هالك إل وجهه} كل شككيء يفنككى
ول يبقى إل الله عز وجل, كما قال: {كل من عليها فان ويبقى وجه
ربك ذو الجلل والكرام}. قككوله: {ليككس لككه ولككد} تمسككك بككه مككن
ذهب إلى أنه ليس من شرط الكللة انتفككاء الوالككد, بككل يكفككي فككي
وجود الكللة انتفاء الولد وهو رواية عككن عمككر بكن الخطككاب, رواهككا
ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه, ولكن الككذي يرجككع إليككه هككو قككول
الجمهور وقضاء الصديق أنه الككذي ل ولككد لككه ول والككد, ويككدل علككى
ذلك قوله: {وله أخت فلها نصف ما تككرك} ولككو كككان معهككا أب لككم
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ًا لنه يحجبها بالجماع, فدل على أنه مككن ل ولككد لككه بنككص ترثا شيئ
ًا, لن الخككت ل يفككرض لهككا القرآن ول والد بالنص عند التأمككل أيضكك
النصككككف مككككع الوالككككد بككككل ليككككس لهككككا ميككككرات بالكليككككة.

وقال المام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع, حدثنا أبو بكككر بككن عبككد  
الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد, عن زيد بن ثابت أنه سككئل
عن زوج وأخت لب وأم, فأعطى الككزوج النصككف والخككت النصككف,
لم فكلم في ذلك فقال: حضرت رسكول اللكه صكلى اللكه عليكه وس
قضى بذلك, تفرد بكه أحمككد مكن هكذا الكوجه, وقكد نقكل ابككن جريكر
وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولن في الميت: ترك
ًا إنه ل شيء للخت لقوله {إن امرؤ هلك ليس له ولد ولككه ًا وأخت بنت
ًا فل ًا فقككد تككرك ولككد أخت فلها نصف ما ترك} قككال: فككإذا تككرك بنتكك
شيء للخت, وخالفهما الجمهور فقككالوا فككي هككذه المسككألة للبنككت
النصف بالفرض, وللخت النصف الَخر بالتعصككيب بككدليل غيككر هككذه
الَية, وهذه الَية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأمككا وراثتهككا
بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عككن إبراهيككم عككن
السود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسككوال اللككه صككلى
الله عليه وسلم, النصف للبنت والنصف للخت, ثككم قككال سككليمان:
قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صككلى اللككه عليككه وسكلم,
ًا عن هزيككل بككن شككرحبيل قككال: سككئل أبككو وفي صحيح البخاري أيض
موسى الشعري عن ابنة وابنة ابككن وأخككت, فقككال: للبنككة النصككف,
وللخت النصف, وأت ابن مسعود فسيتابعني, فسككأل ابككن مسككعود
ًا ومككا أنككا مككن فككأخبره بقككول أبككي موسككى فقككال: لقككد ضككللت إذ
المهتدين, أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف
للبنت, ولبنت البن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللخككت, فأتينككا
أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: ل تسألوني مكادام هكذا
الحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبر فيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

وقوله: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} أي والخ يرثا جميع مالها  
إذا ماتت كللة, وليس لها ولد أي ول والد, لنها لو كان لها والككد لككم
ًا, فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليككه فرضككه يرثا الخ شيئ
كزوج أو أخ من أم, وصرف الباقي إلى الخ لما ثبت في الصحيحين

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قككال: «ألحقككوا عن ابن عباس
الفرائض بأهلها فمككا أبقككت الفرائككض فلولككى رجككل ذكككر». وقككوله:
{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} أي فإن كان لمككن يمككوت
كللكة أختكان, فكرض لهمككا الثلثكان وكككذا مككا زاد علكى الخككتين فكي
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حكمهما, ومن ههنا أخككذ الجماعككة حكككم البنككتين كمككا اسككتفيد حكككم
الخوات من البنات في قوله: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرك}.

وقوله: {وإن كانوا إخوة رجالً ونساء فللذكر مثل حظ النككثيين}  
هككذا حكككم العصككبات مككن البنيككن وبنككي البنيككن والخككوة إذا اجتمككع
ذكورهم وإناثهم, أعطي الذكر مثل حظ النثيين, وقوله {يككبين اللككه
لككم} أي يفكرض لككم فرائضكه, ويحكد لككم حكدوده, ويوضكح لككم

أي لئل تضككلوا عككن الحككق بعككد البيككان} شرائعه. وقوله: {أن تضلوا
{ والله بكل شيء عليم} أي هكو عكالم بعكواقب المكور ومصكالحها
وما فيها من الخير لعبككاده, ومككا يسككتحقه كككل واحككد مككن القرابككات
بحسب قربه من المتوفى. وقد قككال أبككو جعفككر بككن جريككر: حككدثني
يعقوب, حدثني ابن علية, أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال:
كانوا في مسير, ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلككة رسككول اللككه
صلى الله عليه وسلم, ورأس راحلة عمر عند ردف راحلككة حذيفككة,
قال ونزلت {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة} فلقاها رسككول
الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر, فلما كان بعككد
ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لحمق إن كنت ظننككت
أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلقيتكهككا كمككا لقانيهككا
ًا, ًا أبككد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله ل أزيدك عليهككا شككيئ
قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها له, فإنها لككم تككبين لككي,
ًا عككن الحسككن بككن يحيككى عككن عبككد كذا رواه ابن جريككر, ورواه أيضكك
الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن ابن سككيرين كككذلك بنحككوه, وهككو
منقطككككككككككع بيككككككككككن ابككككككككككن سككككككككككيرين وحذيفككككككككككة.

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا  
يوسف بن حماد المعني ومحمد بن مرزوق قال: حدثنا عبككد العلككى
بن عبد العلى, حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سككيرين, عككن
أبي عبيدة بن حذيقة عن أبيه ؟ قال: نزلت آية الكللككة علككى النككبي
ه لى الل صلى الله عليه وسلم وهو في مسكير لكه فوقكف النكبي ص
عليه وسلم, وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلككة
النبي صلى الله عليه وسلم فلقاهككا إيككاه, فنظككر حذيفككة فككإذا عمككر
رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلفة عمر نظككر عمككر فككي
الكللة, فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفككة: لقككد لقانيهككا رسككول
الله صلى الله عليه وسلم, فلقيتكها كما لقككاني رسككول اللككه صككلى
ًا. ثم قككال ًا أبد الله عليه وسلم, والله إني لصادق والله ل أزيدك شيئ
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ًا ًا رواه إل حذيفة, ول نعلم له طريق البزار: وهذا الحديث ل نعلم أحد
عن حذيفة إل هذا الطريق, ول رواه عن هشام إل عبد العلى, وكذا
رواه ابن مردويه من حديث عبد العلى. وقال عثمان بن أبي شيبة:
حككدثنا جريككر عككن الشككيباني عككن عمككرو بككن مككرة, عككن سككعيد بككن
المسيب أن عمر سأل رسككول اللككه صككلى اللككه عليككه وسككلم كيككف
تورثا الكللة ؟ قال فأنزل الله {يستفتونك} الَية, قال: فكأن عمر
لم يفهم, فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول اللككه صككلى اللككه عليككه
وسلم طيب نفس فسليه عنها, فرأت منه طيب نفس فسألته عنها,
فقال: «أبوك ذكر لك هذا, ما أرى أباك يعلمها», قككال: فكككان عمككر
يقول ما أراني أعلمهككا. وقككد قككال رسككول اللككه مككا قككال, رواه ابككن
مردويه, ثم رواه من طريق ابن عيينة, وعن عمرو عككن طككاوس أن
عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسككلم عككن الكللككة
فأملها عليها في كتككف, فقككال: «مككن أمككرك بهككذا أعمككر ؟ مككا أراه
يقيمها أوما تكفيه آية الصيف» وآية الصيف التي فككي النسككاء {وإن
كان رجل يورثا كللة أو امرأة} فلما سألوا رسول الله صككلى اللككه
عليه وسلم نزلت الَية التي هي خاتمة النساء, فألقى عمر الكتككف,
كككككككذا قككككككال فككككككي هككككككذا الحككككككديث وهككككككو مرسككككككل.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عثام عن العمككش, عككن  
ًا وجمككع قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب, قال: أخذ عمككر كتفكك
أصحاب رسول الله صلى الله عليككه وسككلم ثككم قككال: لقضككين فككي
الكللة قضاء تحدثا به النساء في خدورهن, فخرجت حينئذ حية من
البيت فتفرقوا, فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا المر لتمككه,
ال الحكاكم أبكو عبكد اللكه النيسكابوري: حكدثنا وهذاإسناد صحيح. وق
علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة, حككدثنا الهيثككم بككن خالككد,
حدثنا أبو نعيم, حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار, سككمعت محمككد
بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدثا عن عمر بن الخطاب, قككال: لن
أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلثا أحككب إلككي
من حمر النعم: من الخليفة بعده ؟ وعككن قككوم قككالوا: نقككر بالزكككاة
في أموالنا ول نؤديها إليك, أيحل قتككالهم ؟ وعككن الكللككة. ثككم قككال:
صحيح السناد على شككرط الشككيخين, ولككم يخرجككاه. ثككم روى بهككذا
السناد إلى سفيان بن عيينة, عككن عمككرو بككن مككرة عككن مككرة, عككن
عمر, قال: ثلثا لن يكون النبي صلى اللككه عليككه وسككلم بينهككن لنككا
أحب إلي من الدنيا وما فيهككا: الخلفككة, والكللككة, والربككا, ثككم قككال:
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وبهذا السناد إلى سككفيان
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بن عيينة قال: سمعت سليمان الحككول يحككدثا عككن طككاوس, قككال:
ًا بعمككر, فسككمعته سمعت ابن عبككاس قككال: كنككت آخككر النككاس عهككد
يقول: القول ما قلت, قلت: وما قلت ؟ قال: قلككت: الكللككة مككن ل
ولد له, ثم قال: صحيح على شرطهما, ولم يخرجاه وهكذا رواه ابن
مردويه من طريق زمعة بن صالح عككن عمككرو بككن دينككار, وسككليمان
ًا الحول عن طاوس, عن ابن عباس, قككال: كنككت آخككر النككاس عهككد
بعمر بن الخطاب, قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكللة والقول مككا
قلت, قال: وذكر أن عمر شرك بين الخوة للم والب وبين الخككوة
للم في الثلث إذا اجتمعوا, وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. وقككال
ابن جرير: حككدثنا ابككن وكيككع حككدثنا محمككد بككن حميككد العمككري, عككن
معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, أن عمر كتب في الجككد
ًا ًا, فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيككر والكللة كتاب
فأمضه حتى إذا طعن, دعا بكتاب فمحى, ولم يدر أحد ما كتب فيه,
ًا في الجد والكللككة, وكنككت أسككتخير اللككه فقال: إني كنت كتبت كتاب
فيه, فرأيت أن أترككم على ماكنتم عليه. قال ابن جرير: وقككد روي
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنككي لسككتحي أن أخككالف فيككه أبككا
بكر, وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عككدا الولككد والوالككد.
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والئمة فككي
قديم الزمان وحديثه, وهو مذهب الئمة الربعككة والفقهككاء السككبعة,
وقول علماء المصار قاطبة, وهو الذي يدل عليه القرآن, كما أرشد
الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قككوله: {يككبين اللككه لكككم أن تضككلو
واللككككككككه بكككككككككل شككككككككيء عليككككككككم}, واللككككككككه أعلككككككككم.

المائكككككككككككككككككككككككككككككككككككككدة سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككورة
ليث, عن شيبان معاوية أبو النضر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  

بزمككام لَخككذة يزيد, قالت: إني بنت أسماء حوشب, عن بن شهر عن
المائدة عليه نزلت وسلم, إذ عليه الله صلى الله رسول ناقة العضباء

ا مكن كلها, وككادت ة. وروى عضكد تكدق ثقله مكن مردويكه ابكن الناق
عمككرو أم الحككول, قككال: حككدثتني عاصككم سهل, عن بن صباح حديث

وسككلم, عليككه اللككه صككلى الله رسول مع مسير في كان أنه عمها عن
ثقلهككا. وقككال مككن الراحلككة عنككق المائدة, فانككدق سورة عليه فنزلت
ًا: حدثنا أحمد اللككه عبككد بككن حيي لهيعة, حدثني ابن حسن, حدثنا أيض
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عمككرو, قككال: أنزلككت بككن اللككه عبد الحبلي, عن الرحمن عبد أبي عن

على راكب وهو المائدة سورة وسلم عليه الله صلى الله رسول على
روى أحمككد. وقككد به عنها, تفرد تحمله, فنزل أن تستطع راحلته, فلم

عبككد أبككي حيككي, عككن وهب, عككن بن الله عبد قتيبة, عن عن الترمذي
سككورة أنزلككت سككورة عمككرو, قككال: آخككر بككن اللككه عبد الرحمن, عن

روي غريب, وقككد حسن حديث الترمذي: هذا قال والفتح, ثم المائدة
اللككه نصككر جككاء {إذا أنزلككت سككورة قككال: آخككر أنككه عبككاس ابككن عككن

بككن اللكه عبكد طريككق مككن مسكتدركه فككي الحاكم روى والفتح}. وقد
شككرط علكى قككال: صككحيح الترمكذي, ثككم روايكة نحكو بإسكناده وهكب

ًا: حدثنا الحاكم يخرجاه. وقال الشيخين, ولم محمككد العبككاس أبو أيض
وهب, بن الله عبد على نصر, قال: قرىء بن يحيى يعقوب, حدثنا بن

نفيككر, قككال: بككن جبير الزاهرية, عن أبي عن صالح بن معاوية أخبرني
؟ المائككدة جككبير, تقككرأ لككي: يككا فقككالت عائشككة على فدخلت حججت

مككن فيهككا وجككدتم نزلت, فما سورة آخر إنها فقلت: نعم, فقالت: أما
قال: صحيح فحرموه, ثم حرام من فيها وجدتم فاستحلوه, وما حلل
عبككد عككن أحمككد المككام يخرجككاه, ورواه الشككيخين, لككم شككرط علككى

خلككق عككن صككالح, وزاد: وسككألتها بككن معاوية مهدي, عن بن الرحمن
النسككائي فقككالت: القككرآن. ورواه وسكلم عليككه الله صلى الله رسول

مهككككككككككككككككدي. ابككككككككككككككككن حككككككككككككككككديث مككككككككككككككككن

ِم  ِه ِبْسككككككككككك ّلككككككككككك ـكككككككككككِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيككككككككككك

َيا َها **  ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُفو ْو ِد َأ ُقو ُع ْل ّلْت ِبا ُكككْم ُأِح ِهيَمككُة َل ِم َب َعككا ْن ّ ال َمككا ِإل

َلَى ْت ُكْم ُي ْي َل ْيَر َع ّلي َغ ِد ُمِح ْي ُتْم الّص ْن َأ ّلَه ِإّن ُحُرٌم َو ُكُم ال ُد َمككا َيْح ِريكك َيككا ُي   *
َها ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ّلو ِئَر ُتِح َعآَ ِه َش ّل َ ال ْهَر َول ْلَحَراَم الّش َ ا َي َول ْد َه ْل َ ا َول
َد ِئ َقلَ ْل ْيَت آّميَن َولُ ا َب ْل ْلَحَراَم ا ُغوَن ا َت ْب ً َي ِهككْم ّمككن َفْضككل ّب ًا ّر َوان ِرْضكك َذا َو ِإ َو
ُتْم ْل َل ْا َح ُدو َطا َ َفاْص ُكْم َول ّن ِرَم َنآَُن َيْج ٍم َش ْو ُكْم َأن َق ّدو ِد َعكِن َصكك ْلَمْسككِج ا

ِم ْلَحَرا ْا َأن ا ُدو َت ْع ْا َت ُنو َو َعا َت َلى َو ْلبّر َع َى ا َو ْق ّت َ َوال ْا َول ُنو َو َعا َلككى َت ِم َع ْثكك ِل ا
َواِن ْد ُعكككككك ْل ْا َوا ُقككككككو ّت ّلككككككَه َوا ّلككككككَه ِإّن ال ُد ال ِدي ِعَقككككككاِب َشكككككك ْل  آ

الله عبد حماد, حدثنا بن نعيم حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال   
ً أحككدهما, أن وعككوف, أو معن مسعر, حدثني المبارك, حدثنا بن رجل

اللككه سككمعت إلككي, فقككال: إذا مسعود, فقال: اعهككد بن الله عبد أتى
شككر أو بككه يأمر خير سمعك, فإنه آمنوا}  فارعها الذين أيها {يا يقول
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بككن الرحمككن عبككد الحسككين, حككدثنا بككن علككي عنه. وقال: حدثنا ينهى

الزهككري, قككال: إذا عككن الوزاعككي الوليد, حدثنا دحيم, حدثنا إبراهيم
وسككلم عليككه الله صلى آمنوا} افعلوا, فالنبي الذين أيها {يا  الله قال

العمككش عبيككد, حككدثنا بن محمد سنان, حدثنا بن أحمد منهم, وحدثنا
فككي آمنوا} فهو الذين أيها {يا  القرآن في شيء قال: كل خيثمة عن

الصككائغ إسككماعيل بككن زيد عن رواه ما المساكين. فأما أيها يا التوراة
راشككد, عككن بككن عيسى هشام, عن ابن يعني معاوية البغدادي, حدثنا

آيككة القككرآن فككي قال: ما عباس ابن عكرمة, عن بذيمة, عن بن علي
ًا أن آمنوا} إل الذين أيها {يا مككن وأميرهككا, ومككا وشككريفها سيدها علي

إل القككرآن فككي عوتب قد إل أحد وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب
غريككب, أثككر منككه, فهكو شككيء في يعاتب لم طالب, فإنه أبي بن علي

نظككككككككر. إسككككككككناده نكككككككككارة, وفككككككككي فيككككككككه ولفظككككككككه
منكككر, قلككت: مجهول, وخبره هذا راشد بن البخاري: عيسى وقال  

هككذا مثككل في غال, وخبره شيعي أنه إل ثقة كان وإن بذيمة بن وعلي
فككي عككوتب إل الصككحابة مككن أحد يبق يقبل, وقوله: فلم فل تهمة فيه

ًا, إنما إل القرآن يككدي بيككن بالصككدقة الَمككرة الَيككة إلككى بككه يشككير علي
علككي, ونككزل إل أحككد بهككا يعمل لم أنه واحد غير ذكر قد النجوى, فإنه

تفعلككوا لككم فككإذ صككدقات نجواكم يدي بين تقدموا أن {أأشفقتم قوله
ًا هذا كون عليكم} الَية, وفي الله وتاب قيككل: إن قككد نظر, فإنه عتاب
ًا كان المر ًا, ثم ل ندب يصدر الفعل, فلم قبل عنهم ذلك نسخ قد إيجاب
مككن شككيء فكي يعكاتب لكم أنه علي خلفه, وقوله: عن منهم أحد من

ًا, فإن نظر فيه القرآن المعاتبككة فيهككا الككتي النفال في التي الَية أيض
عمككر إل منها يسلم ولم بأخذه أشار من جميع الفداء, عمت أخذ على

الثككر, هكذا ضكعف تقكدم وبمككا بهذا عنه, فعلم الله رضي الخطاب بن
صالح, بن الله عبد المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن أعلم, وقال والله
كتككاب مسككلم: قككرأت بن محمد قال: قال يونس الليث, حدثني حدثنا

بعثه حين حزم بن لعمرو كتب الذي وسلم عليه الله صلى الله رسول
مككن بيككان «هككذا فيككه حككزم بن بكر أبي عند الكتاب نجران, وكان إلى
منهككا الَيككات بكالعقود} فكتكب أوفوا آمنوا الذين أيها {يا ورسوله الله

الحسكككككككككاب}». سكككككككككريع اللكككككككككه {إن بلكككككككككغ حكككككككككتى
بكيككر, حككدثنا بن يونس سعيد, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن الله عبد إسحاق, حدثني بن محمد
عندنا وسلم عليه الله صلى الله رسول كتاب أبيه, قال: هذا عن حزم
ويعلمهككم أهلهككا يفقككه اليمككن إلى بعثه حين حزم بن لعمرو كتبه الذي
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ًا لكه صدقاتهم, فكتب السنة, ويأخذ ًا, وأمككره كتابكك بككأمره, فيككه وعهككد

{يككا ورسككوله اللككه مككن كتاب الرحيم, هذا الرحمن الله «بسم فكتب
اللككه صلى الله رسول محمد من بالعقود} عهد أوفوا آمنوا الذين أيها

في الله بتقوى اليمن, أمره إلى بعثه حين حزم بن لعمرو وسلم عليه
محسككنون». هككم والككذين اتقككوا الككذين مككع اللككه كلككه, فككإن أمككره

واحككد: وغير ومجاهد عباس ابن بالعقود} قال تعالى: {أوفوا قوله  
ذلككك, قككال: علككى الجمككاع جريككر ابككن العهككود, وحكككى بالعقود يعني

أبي بن علي وغيره. وقال الحلف من عليه يتعاقدون كانوا ما والعهود
بككالعقود} أوفككوا آمنككوا الككذين أيها {يا قوله في عباس ابن عن طلحة
فككي حككد ومككا فككرض ومككا حككرم ومككا اللككه أحككل ما العهود, يعني يعني

تعككالى: فقككال ذلككك فككي شككدد تنكثككوا, ثككم ول تغدروا كله, ول القرآن
ه اللكه أمكر مكا ويقطعون ميثاقه بعد من الله عهد ينقضون {والذين ب

بككالعقود} الضحاك: {أوفوا الدار} وقال {سوء قوله يوصل} إلى أن
أقككر مككن علككى الميثككاق مككن اللككه أخككذ وحرم, ومككا الله أحل قال: ما
الفرائككض مككن عليهككم اللككه أخككذ بما يوفوا أن والكتاب بالنبي باليمان

بككالعقود} قككال: هككي {أوفوا أسلم بن زيد والحرام. وقال الحلل من
الكبيع, وعقكد الشكركة, وعقكد الحلكف, وعقكد الله, وعقكد ستة: عهد

حلككف منهككا خمسككة كعككب: هككي بن محمد اليمين. وقال وعقد النكاح
ل أنككه إلككى ذهب من بعض استدل المفاوضة. وقد  الجاهلية, وشركة

تككدل بككالعقود} قككال: فهككذه {أوفككوا الَية بهذه البيع مجلس في خيار
مككذهب المجلككس, وهككذا خيككار نفككي فيقتضي وثبوته العقد لزوم على
والجمهككور, وأحمككد الشككافعي ذلككك فككي ومالك, وخالفهما حنيفة أبي

قككال: قككال عمككر ابككن عككن الصككحيحين فككي ثبككت ما ذلك في والحجة
يتفرقا» وفي مالم بالخيار «البيعان وسلم عليه الله صلى الله رسول

مككالم بالخيككار منهمككا واحككد فكل الرجلن تبايع «إذا للبخاري آخر لفظ
الككبيع, لعقككد المتعقككب المجلككس خيار إثبات في صريح يتفرقا» وهذا

ًا هذا وليس ًا, فككالتزامه مقتضياته من هو العقد, بل للزوم منافي شرع
بكككككككككككككككالعقود. الوفكككككككككككككككاء تمكككككككككككككككام مكككككككككككككككن

والغنم, والبقر البل النعام} هي بهيمة لكم تعالى: {أحلت وقوله  
عنككد هككو جريككر: وكككذلك ابن واحد, قال وغير وقتادة الحسن أبو قاله

علككى الَيككة بهذه واحد وغير عباس وابن عمر ابن استدل العرب, وقد
ًا وجد إذا الجنين إباحة ذلككك فككي ورد ذبحت, وقد إذا أمه بطن في ميت

طريككق مككن مككاجه وابككن والترمككذي داود أبككو رواه السككنن في حديث
قككال: قلنككا: يككا سككعيد أبككي نوفل, عن بن جبير الوداك أبي عن مجالد
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الجنيككن, بطنهككا فككي الشككاة أو البقككرة ونذبككح الناقككة ننحر الله رسول
أمككه» وقككال ذكككاة ذكككاته فإن شئتم إن «كلوه فقال ؟ نأكله أم أنلقيه

بككن يحيككى بككن محمككد داود: حككدثنا أبككو حسككن, قككال الترمذي: حديث
عبيككد بشير, حككدثنا بن عتاب إبراهيم, حدثنا بن إسحاق فارس, حدثنا

اللككه, عبد بن جابر الزبير, عن أبي عن المكي القداح زياد أبي بن الله
أمككه» ذكاة الجنين «ذكاة وسلم, قال عليه الله صلى الله رسول عن

داود. أبككككككككككككككككككككككككو بككككككككككككككككككككككككه تفككككككككككككككككككككككككرد
عباس: ابن عن طلحة أبي بن علي عليكم} قال يتلى ما {إل وقوله  

بككذلك قتككادة: يعنككي الخنزيككر, وقككال ولحككم والككدم الميتككة بذلك يعني
المككراد أن ككك أعلككم واللككه ك والظاهر عليه الله اسم يذكر ومالم الميتة
لغيككر أهككل وما الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم {حرمت قوله بذلك
السككبع} أكككل ومككا والنطيحككة والمتردية والموقوذة والمنخنقة به الله
العككوارض, ولهككذا بهككذه تحككرم أنهككا إل النعام من كانت وإن هذه فإن
ل حككرام فككإنه منهككا النصككب} يعنككي علككى ذبككح وما ذكيتم ما {إل قال

النعام بهيمة لكم تعالى: {أحلت قال وتلحقه, ولهذا استدراكه يمكن
فككي بعضككها تحريككم مككن عليكككم سككيتلى ما إل عليكم} أي يتلى ما إل

الحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوال. بعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككض
بعضككهم: هككذا حككرم} قككال وأنتم الصيد محلي تعالى: {غير وقوله  

والبقككر البككل من النسي يعم ما بالنعام والمراد الحال على منصوب
النسككي من والحمر, فاستثنى والبقر كالظباء الوحشي والغنم, ويعم

الحككرام, وقيككل: حككال فكي الصككيد الوحشكي مككن تقدم, واسكتثنى ما
الصيد, تحريم التزم لمن منها استثني ما النعام, إل لكم أحللنا المراد

رحيككم} غفور الله فإن عاد ول باغ غير اضطر {فمن لقوله حرام وهو
متعككد, ول بكاغ غيككر يكككون أن بشكرط للمضكطر الميتة تناول أبحنا أي

فككي الصيد فحرموا الحوال جميع في النعام أحللنا كما أي هنا وهكذا
يككأمر مككا جميككع في الحكيم بهذا, وهو حكم قد الله الحرام, فإن حال

قال يريد} ثم ما يحكم الله تعالى: {إن الله قال عنه, ولهذا وينهى به
عبككاس: ابككن اللككه} قككال شككعائر تحلككوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا

والمككروة, والهككدي مجاهككد: الصككفا الحككج. وقككال مناسككك بذلك يعني
تحلككوا ل محككارمه, أي اللككه اللككه, وقيككل: شككعائر شككعائر مككن والبدن

الشككهر تعككالى: {ول قككال تعككالى, ولهككذا حرمهككا الككتي اللككه محككارم
اللككه نهككى ما بتعظيمه, وترك والعتراف تحريمه بذلك الحرام} يعني

قكال المحارم, كمكا اجتناب وتأكيد بالقتال البتداء من فيه تعاطيه عن
كككبير} فيككه قتككال قككل فيه قتال الحرام الشهر عن تعالى: {يسألونك
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ًا} الَية, وفككي عشر اثنا الله عند الشهور عدة تعالى: {إن وقال شهر

وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول أن بكرة أبي عن البخاري صحيح
اللككه خلككق يككوم كهيئتككه اسككتدار قككد الزمان «إن الوداع حجة في قال

ًا, منهككا عشككر اثنككا السنة والرض السموات حككرم, ثلثا أربعككة شككهر
بيككن الككذي مضككر والمحككرم, ورجككب الحجة وذو العقدة متواليات: ذو

وقككت, آخككر إلككى تحريمهككا استمرار على يدل وشعبان» وهذا جمادى
السككككككككلف. مككككككككن طائفككككككككة مككككككككذهب هككككككككو كمككككككككا

قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
قككال فيككه, وكككذا القتال تستحلوا ل الحرام} يعني الشهر تعالى: {ول

جريككر ابككن الجككزري, واختككاره مالككك بن الكريم وعبد حيان بن مقاتل
ًا, وذهب القتككال ابتككداء يجكوز وأنكه منسكوخ ذلك أن إلى الجمهور أيض

الحرم الشهر انسلخ تعالى: {فإذا بقوله الحرم, واحتجوا الشهر في
الربعككة, التسيير أشهر وجدتموهم} والمراد حيث المشركين فاقتلوا

ًا يستثن قالوا: فلم ًا شهر جعفككر أبو المام حكى غيره, وقد من حرام
الحككرم الشككهر فككي الشككرك أهككل قتال أحل قد الله أن على الجماع
لككو المشككرك أن علككى أجمعوا السنة, قال: وكذلك شهور من وغيرها

ًا لككه ذلككك يكككن لم الحرم أشجار جميع بلحاء ذراعيه أو عنقه قلد أمانكك
أمككان, أو المسككلمين مككن ذمككة عقككد لككه تقككدم يكككن لم إذا القتل من

هكككذا. مكككن أبسكككط موضكككع لكككه آخكككر بحكككث المسكككألة ولهكككذه
إلككى الهككداء تككتركوا ل القلئد} يعني ول الهدي تعالى: {ول وقوله  

فككي تقليككدها تككتركوا اللككه, ول شككعائر تعظيككم فيه الحرام, فإن البيت
الكعبككة إلككى هدي أنها النعام, وليعلم من عداها عما به لتتميز أعناقها

بمثلهككا, فككإن التيان على يراها من بسوء, وتبعث يريدها من فيجتنبها
أن غيككر مككن اتبعككه مككن أجور مثل الجر من له كان هدى إلى دعا من

عليككه اللككه صككلى الله رسول حج لما شيء, ولهذا أجورهم من ينقص
علككى طككاف أصككبح العقيق, فلمككا وادي وهو الحليفة بذي وسلم, بات

ًا, ثم وكن نسائه هككديه أشككعر ركعتين, ثم وصلى وتطيب اغتسل تسع
ً هديه والعمرة, وكان للحج وقلده, وأهل الستين على تنيف كثيرة إبل

يعظككم ومككن تعككالى: {ذلككك قككال واللككوان, كمككا الشكال أحسن من
إعظامهككا السككلف بعككض القلككوب} وقككال تقوى من فإنها الله شعائر

اللككه رسككول طالب: أمرنا أبي بن علي واستسمانها, قال استحسانها
السككنن. أهل والذن, رواه العين نستشرف أن وسلم عليه الله صلى

أهل وكان تستحلوها القلئد} فل {ول حيان: وقوله بن مقاتل وقال  
الحككرم, قلككدوا الشككهر غيككر فككي أوطككانهم مككن خرجككوا إذا الجاهليككة
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شككجره لحككاء مككن الحككرم مشككركو وتقلككد والككوبر بالشككعر أنفسككهم
عمار, حككدثنا بن محمد قال: حدثنا ثم حاتم أبي ابن به, رواه فيأمنون

حسين, بن سفيان عن العوام بن عباد سليمان, قال: حدثنا بن سعيد
عنهما, قال: نسككخ الله رضي عباس ابن مجاهد, عن الحكم, عن عن
أو بينهم فاحكم جاءوك {فإن وقوله القلئد آية آيتان السورة هذه من

حكدثنا عككدي بكن زكريكا حدثنا شاذان بن المنذر عنهم} وحدثنا أعرض
مككن للحسككن: نسككخ قككال: قلككت عككوف ابككن عككن عدي أبي بن محمد

الحككرم شككجر من يتقلدون عطاء: كانوا ل, وقال قال ؟ شيء المائدة
اللككه. عبككد بككن مطرف قال وكذا شجره قطع عن الله فنهى فيأمنون

ً يبتغككون الحككرام الككبيت آميككن تعالى: {ول وقوله   ربهككم مككن فضككل
الككذي الحرام الله بيت إلى القاصدين قتال تستحلوا ول ورضوانا} أي

ًا كان دخله من ًا قصككده مككن وكككذا آمنكك ًا اللككه فضككل طالبكك فككي وراغبكك
وأبككو وعطككاء مجاهككد تهيجوه. قككال ول تمنعوه ول تصدوه فل رضوانه
بككن والربيككع عميككر بن عبيد بن الله وعبد الله عبد بن ومطرف العالية

ً {يبتغون قوله في واحد وغير وقتادة حيان بن ومقاتل أنس من فضل
عليكككم {ليككس قككوله فككي تقدم كما التجارة, وهذا بذلك ربهم} يعني

ًا} قال ربكم}. وقوله من فضل تبتغوا أن جناح عبككاس: ابن {ورضوان
هككذه أن جريككر وابككن والسككدي عكرمككة ذكر وقد بحجهم الله يترضون

المدينة سرح على أغار قد كان البكري هند بن الحطم في نزلت الَية
أن الصككحابة بعككض فأراد البيت إلى اعتمر المقبل العام من كان فلما

آميككن {ول وجككل عككز الله فأنزل البيت إلى طريقه في عليه يعترضوا
ً يبتغكككككون الحكككككرام الكككككبيت ًا} ربهكككككم مكككككن فضكككككل .ورضكككككوان

يكن لم إذا قتله يجوز المشرك أن على الجماع جرير ابن حكى وقد  
الحكككم هككذا وأن المقككدس بيككت أو الحككرام الككبيت أم وإن أمككان لككه

والشرك فيه باللحاد قصده من فأما ك أعلم حقهم, والله في منسوخ
إنمككا آمنككوا الككذين أيهككا تعككالى: {يككا يمنككع, قككال فهذا به والكفر عنده

هككذا} ولهككذا عامهم بعد الحرام المسجد يقربوا فل نجس المشركون
الصككديق أّمككر لمككا تسككع عككام وسككلم عليه الله صلى الله رسول بعث
ًا الحجيج على اللككه رسككول عن النيابة سبيل على ينادي أن وأمره علي
مشككرك, ول العككام بعككد يحككج ل بككبراءة, وأن وسككلم عليككه اللككه صلى

{ول قوله عباس ابن طلحة: عن أبي ابن عريان, وقال بالبيت يطوف
فكككان الحككرام الككبيت قبككل تككوجه مككن الحككرام} يعنككي الككبيت آّميككن

ًا يمنعككوا أن المككؤمنين الله فنهى يحجون والمشركون المؤمنون أحككد
ه أنكزل ثم كافر أو مؤمن من فل نجكس المشكركون {إنمكا بعكدها الل
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كككان تعالى: {ما هذا} الَية, وقال عامهم بعد الحرام المسجد يقربوا

اللككه مسككاجد يعمككر {إنمككا الله} وقال مساجد يعمروا أن للمشركين
الحككرام. المسككجد مكن المشركين الَخر} فنفى واليوم بالله آمن من

ول القلئككد {ول قككوله فككي قتككادة عككن معمككر حدثنا الرزاق عبد وقال
خرج إذا  الجاهلية في الرجل الحرام} قال: منسوخ, كان البيت آمين
تقلد رجع أحد, فإذا له يعرض فلم الشجر من تقلد الحج يريد بيته من

عككن يصككد ل يومئذ المشرك أحد, وكان له يعرض فلم شعر من قلدة
فنسككخها البيت عند ول الحرام الشهر في يقاتلوا ل أن البيت, فأمروا

أن جريككر ابككن اختار وجدتموهم} وقد حيث المشركين {فاقتلوا قوله
فأّمنوهم, الحرم من قلدة تقلدوا إن القلئد} يعني {ول بقوله المراد
الشككاعر: ذلككك, قككال أخفككر مككن تعيككر العككرب تككزل ولككم قككال

لككككككككككككككم أعكككككككككككككورا إذ الحرجيكككككككككككككن تقتل ألكككككككككككككم
حللتكككم تعكككالى: {وإذا وقكككوله  المضكككفرا اللحكككاء باليكككدي يمكككران

لكككم أبحنككا فقككد منه وأحللتم إحرامكم من فرغتم إذا فاصطادوا} أي
ًا كان ما بعككد أمككر وهككذا الصككيد مككن الحككرام حككال فككي عليكم محرم

كككان مككا إلككى الحكم يرد السير, أنه على يثبت الذي والصحيح الحظر
ًا كككان النهككي, فككإن قبككل عليككه ًا رده واجبكك ًا كككان وإن واجبكك مسككتحب

ًا أو فمستحب عليككه ينتقككض الوجككوب على إنه قال فمباح, ومن مباح
ينتظم أخرى, والذي آيات عليه يرد للباحة إنه قال كثيرة, ومن بآَيات
الصككول, واللككه علمككاء بعض اختاره ذكرناه, كما الذي هذا كلها الدلة

المسككجد عككن صككدوكم أن قككوم شككنآَن يجرمنكككم {ول أعلم. وقككوله
أن, من اللف بفتح صدوكم أن قرأ من القراء تعتدوا} من أن الحرام

عككن صككدوكم كككانوا قككد قككوم بغككض يحملنكككم ل أي ظككاهر ومعناهككا
حكم تعتدوا أن على الحديبية عام وذلك الحرام المسجد إلى الوصول

ًا منهم فتقتصوا فيهم الله ًا ظلم بككه الله أمركم بما احكموا بل وعدوان
{ول قككوله مككن سككيأتي كمككا الَيككة أحد, وهككذه كل حق في العدل من

للتقككوى} أي أقككرب هو اعدلوا تعدلوا ل أن على قوم شنآَن يجرمنكم
كككل علككى واجككب العككدل فككإن العدل ترك على قوم بغض يحملنكم ل

مككن عككاملت السككلف: مككا بعككض حال, وقال كل في أحد كل في أحد
السككموات قككامت بككه فيه. والعدل الله تطيع أن بمثل فيك الله عصى

عفان, حككدثنا بن سهل أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال والرض
اللككه صلى الله رسول قال: كان أسلم بن زيد جعفر, عن بن الله عبد

الككبيت عككن المشككركون صككدهم حيككن وأصحابه بالحديبية وسلم عليه
أهككل مككن المشككركين مككن أنككاس بهككم فمككر عليهككم ذلككك اشككتد وقككد
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وسككلم: عليككه الله صلى النبي أصحاب فقال العمرة يريدون المشرق

هككو الَيككة, والشككنآَن هككذه اللككه فككأنزل أصحابهم صدنا كما هؤلء نصد
ًا أشككنؤه شككنأته مككن مصككدر وهككو وغيره عباس ابن قاله البغض شككنآَن

ورقككل, ودرج جمز من ورقلن ودرجان جمزان قولهم بالتحريك, مثل
فيقككول شككنآَن فككي التحريككك يسككقط من العرب جرير: من ابن وقال

ًا أعلكككم ولكككم شكككنان الشكككاعر: قكككول بهكككا. ومنكككه قكككرأ أحكككد
وتشككككككككككتهي تحككككككككككب مككككككككككا إل العيككككككككككش ومككككككككككا

الككبر علككى تعككالى: {وتعككاونوا وقككوله  وفنككدا الشككنان ذو فيه لم وإن
المؤمنين عباده تعالى والعدوان} يأمر الثم على تعاونوا ول والتقوى

التقككوى وهككو المنكرات البر, وترك وهو الخيرات فعل على بالمعاونة
والمحككارم, المككآَثم علككى والتعككاون الباطل على التناصر عن وينهاهم

حككد مككا مجاوزة والعدوان بفعله الله أمر ما ترك جرير: الثم ابن قال
وفككي أنفسكككم فككي عليكككم اللككه فككرض مككا ومجككاوزة دينكم في الله

أبككي بككن اللككه عبيد هشيم, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال غيركم, وقد
الله صلى الله رسول قال:  قال مالك بن أنس جده عن أنس بن بكر

ًا أخاك «انصر وسلم عليه ًا» قيل: يا أو ظالم هككذا الله رسول مظلوم
ًا نصرته ًا كان إذا أنصره فكيف مظلوم وتمنعككه «تحجككزه قال ؟ ظالم

نحوه, به هشيم حديث من البخاري به نصره» انفرد فذاك الظلم من
اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال أنس عن ثابت طريق من وأخرجاه

ًا أخاك «انصر وسلم عليه ًا» قيل: يا أو ظالم هككذا الله رسول مظلوم
ًا, فكيف نصرته ًا أنصره مظلوم فككذاك الظلم من «تمنعه قال ؟ ظالم
سككعيد, عككن بككن سككفيان يزيد, حككدثنا أحمد: حدثنا إياه» وقال نصرك

اللككه صلى النبي أصحاب من رجل وثاب, عن بن يحيى العمش, عن
أذاهككم علككى ويصككبر النككاس يخككالط الككذي «المككؤمن قال وسلم عليه

ًا أعظم أذاهككم» وقككد علككى يصككبر ول النككاس يخككالط ل الذي من أجر
ًا أحمد رواه حجككاج, حككدثنا عمككر, حككدثنا بككن اللككه عبككد مسند في أيض

النككبي أصحاب من شيخ وثاب, عن بن يحيى العمش, عن عن شعبة
ويصككبر النككاس يخالط الذي قال: «المؤمن أنه وسلم عليه الله صلى
أذاهككم» وهكككذا علككى يصككبر ول يخالطهم ل الذي من خير أذاهم على
بككن إسككحاق طريككق مككن مككاجه وابككن شعبة حديث من الترمذي رواه

الككبزار: حككدثنا بكككر أبككو الحافظ به. وقال العمش عن كلهما يوسف
عبككد بككن بكككر الكوفي, حككدثنا شيبة أبو محمد بن الله عبد بن إبراهيم

بككن فضككيل ليلى, عككن أبي ابن عن المختار بن عيسى الرحمن, حدثنا
اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال الله عبد وائل, عن أبي عمرو, عن
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إل يككروى نعلمككه قككال: ل كفاعله» ثككم الخير على «الدال وسلم عليه
ًى إلى دعا «من الصحيح في شاهد السناد, قلت: وله بهذا له كان هد
مككن ذلككك ينقككص ل القيامككة يككوم إلككى اتبعككه مككن أجور مثل الجر من

ًا, ومن أجورهم مككن آثككام مثككل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا شيئ
ًا» وقككال آثككامهم مككن ذلككك ينقككص ل القيامككة يككوم إلى اتبعه أبككو شككيئ

زريككق بككن إبراهيككم بككن إسككحاق بككن عمككرو الطبراني: حككدثنا القاسم
سككالم بككن الله عبد عن الحارثا بن عمرو أبي, حدثنا الحمصي, حدثنا

صككخر, بككن نمككران الحسككن أبا يونس: إن بن عباس قال الزبيدي عن
ظككالم مع مشى «من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حدثه

السكككلم». مكككن خكككرج فقكككد ظكككالم أنكككه يعلكككم وهكككو ليعينكككه

ُكُم ** ُحّرَمْت ْي َل َتُة َع ْي ْلَم ّدُم ا ْل َلْحُم َوا ِر َو ِزي ْن ْلِخ ِهككّل َوَمكآَ ا ِر ُأ ْيك َغ ِه ِل ّلك ِه ال ِبك
َقُة ِن ْنَخ ْلُم ُة َوا َذ ُقككو ْو ْلَم َيككُة َوا ّد َتَر ْلُم ِطيَحككُة َوا ّن َكككَل َوَمككآَ َوال ُع َأ ُب ّ الّسكك َمككا ِإل

ُتْم ْي ّك ِبككَح َوَما َذ َلككى ُذ ّنُصككِب َع َأْن ال ْا َو ْقِسككُمو َت ِم َتْس َ ُكككْم ِبككالْزل ِل ٌق َذ ِفْسكك
ْوَم َي ْل ِئَس ا ِذيَن َي ّلكك ْا ا َفككُرو ُكككْم ِمككن َك ِن َ ِدي ُهْم َفل ْو ْوِن َتْخَشكك ْوَم َواْخَشكك َيكك ْل ا

ْلُت ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ْعَم ُكككُم َوَرِضيُت ِن ِلْسككلََم َل ًا ا ِدينكك
ُطّر َفَمِن ٍة ِفي اْض ْيَر َمْخَمَص ِنٍف َغ َتَجككا ٍم ُم ْثكك ِإّن ِل ّلككَه َفكك ُفككوٌر ال  ّرِحيككٌم َغ

ًا عباده تعالى يخبر   ًا خبر المحرمككات هذه تعاطي عن النهي متضمن
ول ذكككاة غيككر مككن أنفه حتف الحيوانات من مات ما الميتة, وهي من

المحتقككن الدم من فيها لما المضرة من فيها لما إل ذاك اصطياد, وما
مككن وجككل, ويسككتثنى عز الله حرمها وللبدن, فلهذا للدين ضارة فهي

مالككك رواه غيرها, لما أو بتذكية مات سواء حلل السمك, فإنه الميتة
والترمككذي داود مسككنديهما, وأبككو فككي وأحمد موطئه, والشافعي في

فككي حبككان وابككن خزيمككة سككننهم, وابككن فككي مككاجه وابككن والنسككائي
سئل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن صحيحيهما

الجككراد, ميتته», وهكككذا الحل ماؤه الطهور «هو البحر, فقال ماء عن
المسككفوح, كقككوله بككه وقوله: {والدم} يعني الحديث من سيأتي لما
ًا {أو ًا} قاله دم أبككي ابككن جككبير, قككال بككن وسعيد عباس ابن مسفوح

بككن سككعيد بككن محمككد المككذحجي, حككدثنا شهاب بن كثير حاتم: حدثنا
ابككن عكرمة, عن سماك, عن عن قيس ابن يعني عمرو سابق, حدثنا

دم, فقال: إنمككا فقال: كلوه, فقالوا: أنه الطحال عن سئل أنه عباس
بككن يحيككى عن سلمة بن حماد رواه المسفوح, وكذا الدم عليكم حرم

السككافح, الككدم عن نهى , قالت: إنما عائشة القاسم! عن سعيد, عن
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الرحمككن عبد الشافعي: حدثنا إدريس بن محمد الله عبد أبو قال وقد
ًا, قال عمر ابن أبيه, عن عن أسلم بن زيد بن الله رسول قال مرفوع

الميتتككان. ودمككان, فأمككا ميتتككان لنككا «أحككل وسككلم عليككه اللككه صككلى
أحمككد رواه والطحككال», وكككذا فالكبد الدمان والجراد, وأما فالسمك

الرحمككن عبككد حككديث مككن والبيهقي والدارقطني ماجه وابن حنبل بن
إسماعيل البيهقي: ورواه الحافظ ضعيف, قال أسلم, وهو بن زيد بن
أسككلم بن زيد بن الرحمن وعبد الله أسامة, وعبد عن إدريس أبي بن
ًا, قلت: وثلثتهككم عمر ابن عن بعضككهم ضككعفاء, ولكككن كلهككم مرفوع

بككن زيككد عككن الثبككات أحد بلل بن سليمان رواه بعض, وقد من أصلح
زرعككة أبككو الحككافظ عليككه, قككال بعضككهم فككوقفه عمر ابن أسلم, عن

الحسن, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن أصح, وقال الرازي: وهو
أبي عن شريح بن بشير الشوارب, حدثنا أبي بن الملك عبد بن محمد

اللككه رسككول عجلن, قال: بعثني بن صدي وهو أمامة أبي غالب, عن
ورسوله, وأعرض الله  إلى أدعوهم قومي إلى وسلم عليه الله صلى

من بقصعة جاؤوا كذلك, إذ نحن فبينما السلم, فأتيتهم شرائع عليهم
فكككل, قككال: قلككت: صككدي يا فقالوا: هلم يأكلونها عليها فاجتمعوا دم

عليككه, قككالوا: فأقبلوا عليكم هذا يحرم من عند من أتيتكم إنما ويحكم
والككدم} الميتككة عليكككم {حرمككت الَيككة هككذه عليهم فتلوت ؟ وماذاك

الشككوارب أبي ابن حديث من مردويه بن بكر أبو الحافظ الَية, ورواه
إلككى أدعككوهم قككال: فجعلككت السككياق هككذا بعككده مثلككه, وزاد بإسناده
مككاء, فككإني مككن شككربة اسقوني علّي, فقلت: ويحكم ويأبون السلم

حككتى نككدعك عبككاءتي, فقككالوا: ل, ولكككن العطش, قال: وعلّي شديد
ًا, قال: فاغتممت تموت العبككاء, ونمككت فككي برأسككي وضككربت عطش
مككن بقككدح منككامي فككي آت شديد, قال: فأتاني حر في الرمضاء على
منكه, ألكذ النككاس يككر لكم شككراب منه, وفيه أحسن الناس ير لم زجاج

واللككه فل اسككتيقظت شككرابي من فرغت فشربته, فلما منه فأمكنني
مسككتدركه في الحاكم الشربة. ورواه تيك بعد عريت عطشت, ول ما

اللككه عبككد حنبل, حككدثني بن أحمد بن الله عبد حماد, عن بن علي عن
غككالب, أبككي عككن هككرم بن صدقة العامري, حدثنا عياش بن سلمة بن

الشككربة, تيككك قككوله: بعككد بعككد نحككوه, وزاد وذكككر أمامككة أبككي عككن
بمذقة, تمجعوه فلم قومكم سراة من رجل يقولون: أتاكم فسمعتهم

ه فيهكا, إن لكي حاجة فقلت: ل بمذقة فأتوني وسكقاني, أطعمنكي الل
العشككى أنشككد مككا أحسككن آخرهم, وما عن بطني, فأسلموا وأريتهم

إسككككككككحاق: ابككككككككن ذكرهككككككككا الككككككككتي قصككككككككيدته فككككككككي
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ًا تأخكككذن تقربنهكككاول ل والميتكككات وإيكككاك ًا عظمككك فتفصكككدا حديكككد

ًا يأخذ جاع إذا كان أحدهم أن الجاهلية, وذلك فعل تفعل ل أي   شككيئ
ًا ًا أو بعيككره بككه ونحوه, فيفصككد عظم من محدد صككنف أي مككن حيوانكك

الكدم اللكه حكرم فيشككربه, ولهكذا الكدم من منه يخرج ما كان, فيجمع
:العشككككككككى قككككككككال المككككككككة, ثككككككككم هككككككككذه علككككككككى

فاعبكككدا واللكككه الوثكككان تعبكككد تكككأتينهول ل المنصكككوب النصكككب وذا
جميككع يعم ووحشيه, واللحم إنسيه الخنزير} يعني وقوله: {ولحم  

جمككودهم فككي الظاهريككة تحككذلق إلككى يحتاج الشحم, ول حتى أجزائه
ًا} يعنككون أو رجككس بقوله: {فإنه الحتجاج في ههنا, وتعسفهم فسككق

ًا أو ميتة يكون أن تعالى: {إل قوله ًا دم فككإنه خنزيككر لحككم أو مسفوح
جميكع يعكم حكتى الخنزيكر علكى فهمكوه فيمكا الضمير رجس} أعادوا
إلككى إل الضككمير يعككود ل اللغككة, فككإنه حيككث مككن بعيككد أجزائككه, وهككذا

كما الجزاء جميع يعم اللحم أن إليه, والظهر المضاف دون المضاف
صككحيح المطككرد, وفككي العككرف العككرب, ومككن لغككة مككن المفهوم هو

عنككه, قككال: قككال اللككه رضككي السلمي الخصيب بن بريدة عن مسلم
صكبغ بالنردشير, فكأنمكا لعب «من وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللمككس, لمجككرد التنفيككر هككذا كككان ودمه» فككإذا الخنزير لحم في يده
دللكة به, وفيككه والتغذي أكله على الكيد والوعيد التهديد يكون فكيف
وفككي ؟ وغيككره الشككحم مككن الجككزاء لجميككع اللحككم شككمول علككى

حككرم اللككه «إن قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين
أرأيككت اللككه رسككول والصنام» فقيل: يككا والخنزير والميتة الخمر بيع

بهككا ويستصبح الجلود بها وتدهن السفن بها تطلى فإنها الميتة شحوم
أبككي حككديث مككن البخاري صحيح حرام». وفي «ل, هو فقال ؟ الناس

والككدم. الميتككة عككن الككروم: نهانككا ملككك لهرقككل قككال أنككه سككفيان
اللكه غير اسم عليه فذكر ذبح ما به} أي الله لغير أهل {وما وقوله  

اسككمه علككى مخلوقككاته تذبككح أن أوجككب تعككالى اللككه لن حككرام فهككو
أو صككنم مككن غيككره اسم عليها وذكر ذلك عن بها عدل العظيم, فمتى

حككرام فإنهككا المخلوقككات سككائر مككن ذلككك غيككر أو وثككن أو طككاغوت
ًا إمككا التسككمية مككتروك فككي العلمككاء اختلككف بالجماع. وإنمككا أو عمككد

ًا حككاتم أبككي ابككن قال وقد النعام سورة في تقريره سيأتي كما نسيان
ابككن حككدثنا حمككاد بككن نعيككم حككدثنا السككنجاني الحسككن بن علي حدثنا

بتحريككم آدم قككال: نككزل الطفيككل أبككي عن جميع بن الوليد عن فضيل
هككذه بككه}, وإن اللككه لغير أهّل الخنزير, وما ولحم والدم {الميتة أربع

ًا تزل قط, ولم تحل لم الشياء الربعة السككموات الله خلق منذ حرام
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لهككم أحلككت طيبات عليهم الله حرم إسرائيل بنو كانت والرض, فلما
بكالمر نكزل السكلم عليكه مريكم ابكن عيسى الله بعث بذنوبهم, فلما

وعصككوه, ذلككك, فكككذبوه سككوى مككا لهككم وأحل آدم به جاء الذي الول
ًا: حدثنا حاتم أبي ابن غريب, وقال أثر وهذا بككن أحمد أبي, حدثنا أيض

أبكي بكن الجكارود اللكه, قكال: سكمعت عبكد عكن ربعكي يونس, حدثنا
ابككن لككه يقككال ربككاح بنككي مككن رجككل جدي, قال: كان سبرة, قال: هو

ًا, نافر وائل, وكان ًا شاعر أن على الكوفة بظهر بماء الفرزدق أبا غالب
وردت الماء, فلما وردت إذا إبله من مائة وهذا إبله من مائة هذا يعقر

عراقيبهككا, قككال: فخككرج يكشككفان فجعل بسككيفيهما إليهككا قامككا المككاء
بالكوفككة, اللحككم, قككال: وعلككي يريدون والبغال الحمرات على الناس

البيضاء وسلم عليه الله صلى الله رسول بغلة على علي قال: فخرج
الله, لغير بها أهل لحومها, فإنها من تأكلوا ل الناس أيها ينادي: يا وهو
بككن هككارون داود: حدثنا أبو رواه ما بالصحة له غريب, ويشهد أثر هذا
ريحانة, عككن أبي عوف, عن عن مسعدة بن حماد ابن الله, حدثنا عبد
معككاقرة عككن وسلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: نهى ابن

ابككن علككى غندر: أوقفه هو جعفر بن محمد داود أبو قال  العراب, ثم
ًا: حدثنا داود أبو داود, وقال أبو به عباس, تفرد بن زيد بن هارون أيض

حريككث, بككن الزبيككر عن حازم بن جرير أبي, حدثنا الزرقاء, حدثنا أبي
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول يقول: إن عكرمة قال: سمعت

رواه مككن داود: أكككثر أبككو قال يؤكل, ثم أن المتباريين طعام عن نهى
ًا. بكككه عبكككاس, تفكككرد ابكككن فيكككه يكككذكر ل جريكككر ابكككن غيكككر أيضككك

ًا بالخنق, إما تموت التي قوله: {والمنخنقة} وهي   ًا وإما قصد اتفاق
{الموقوذة} فهي حرام, وأما فهي به وثاقتها, فتموت في تتخبل بأن

عبككاس ابككن قال تموت, كما حتى محدد غير ثقيل بشيء تضرب التي
فتمككوت, قككال يوقككذها حككتى بالخشككبة تضككرب الككتي واحد: هي وغير

أكلوهككا. مككاتت إذا حككتى بالعصككي يضككربونها الجاهلية أهل قتادة: كان
أرمككي الله, إني رسول قال: قلت: يا حاتم بن عدي أن الصحيح وفي

فكلككه, فخككزق بككالمعراض رميت «إذا فأصيب, قال الصيد بالمعراض
أصككابه مككا بيككن تككأكله» ففككرق فل وقيككذ هككو فإنما بعرضه أصاب وإن

فجعلككه بعرضه أصاب بحده, فأحله, وما ونحوه بالمعراض أو بالسهم
ًا صدم إذا فيما الفقهاء, واختلفوا عند عليه مجمع يحله, وهذا لم وقيذ

قككولن قككولين, همككا علككى يجرحككه بثقلككه, ولككم فقتله الصيد الجارحة
ً أن والجامع السهم في كما يحل (أحدهما) ل الله رحمه للشافعي كل

بإباحككة حكككم لنككه يحل وقيذ. (والثاني) إنه فهو جرح بغير ميت منهما
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ة على يستفصل, فدل ولم الكلب صاده ما قكد ذكرنكاه, لنكه مكا إباح

ً المسككألة لهككذه قككررت العموم, وقككد في دخل ههنككا. فليكتككب فصككل
ًا أرسل إذا فيما تعالى الله رحمهم العلماء اختلف فصل) ك(   على كلب

قككولين علككى ؟ ل أم يحل يجرحه, أوصدمه: هل ولم بثقله فقتله صيد
أمسكككن ممككا تعككالى: {فكلككوا قككوله لعمككوم حلل ذلككك (أحدهما) أن

حكككاه قكول حكاتم, وهكذا بككن عكدي حكديث عمومككات عليكم}, وكككذا
منهككم المتككأخرين بعككض الله, وصححه رحمه الشافعي عن الصحاب
الشككافعي كلم مككن بظككاهر ذلككك والرافعي. (قلت): وليككس كالنووي

معنيين, ثككم الموضعين: يحتمل كل في قال والمختصر, فإنه الم في
ً وجه المسككألة فككي منككه, فككأطلقوا الصككحاب ذلككك فحمككل منهما كل

ه إل عنه, اللهم قولين قليلً, ولكم رشكحه بالحكل للقكول بحثكه فكي أن
ابن نقله ك الحل أعني ك بذلك به, والقول جزم منهما, ول بواحد يصرح
غيككر يككذكر عنه, ولم زياد بن الحسن رواية من حنيفة أبي عن الصباغ

سككلمان عككن تفسككيره فككي فحكككاه جريككر بككن جعفككر أبككو ذلككك. وأمككا
غريككب عمككر, وهككذا وابن وقاص أبي بن وسعد هريرة وأبي الفارسي

ًا, وليس ًا ذلك يوجد جد الله رحمه تصرفه من أنه عنهم, إل به مصرح
عنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. ورضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

الشككافعي عن القولين أحد يحل, وهو ل ذلك أن الثاني) ك والقول(  
ترجيحككه الصككباغ ابككن كلم مككن المزنككي, ويظهككر واختككاره الله رحمه

ًا, والله حنيفككة, وهككو أبككي عككن ومحمككد يوسككف أبككو أعلم. ورواه أيض
أشبه القول عنه, وهذا الله رضي حنبل بن أحمد المام عن المشهور

الصككولية, وأمككس القواعككد علككى أجككري أعلم, لنككه بالصواب, والله
خديكج, بككن رافكع بحكديث لكه الصكباغ ابككن الشرعية, واحتككج بالصول
ًا, وليس العدو ملقوا الله, إنا رسول قلت: يا مككدى, أفنذبككح معنككا غد
فكلككوه» الحككديث عليككه الله اسم وذكر الدم أنهر «ما قال ؟ بالقصب

ًا كان وإن الصحيحين. وهذا في بتمامه, وهو خككاص, سككبب على وارد
والفككروع, الصككول في العلماء من جمهور عند اللفظ بعموم فالعبرة

شككراب «كل العسل, فقال نبيذ البتع, وهو عن السلم عليه سئل كما
بشككراب مخصككوص اللفككظ هككذا فقيككه: إن حرام»,أفيقول فهو أسكر

لهككم الككذكاة, فقككال مككن شككيء عككن سككألوه هذا, كما العسل, وهكذا
ًا ًا كلم قد كان السلم عليه لنه وغيره عنه المسؤول ذاك يشمل عام
بثقلككه غمككه أو الكلككب صككدمه هككذا, فمككا تقرر الكلم, إذا جوامع أوتي
قيككل: هككذا الحككديث, فككإن هككذا لمفهككوم يحل دمه, فل أنهر مما ليس

الككتي الَلة عن سألوه إنما بشيء, لنهم القبيل هذا من ليس الحديث
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مككن اسككتثنى يككذكى, ولهككذا الككذي الشيء عن يسألوه بها, ولم يذكى
عككن وسككأحدثكم والظفر السن قال: «ليس حيث والظفر السن ذلك

يككدل الحبشة» والمسككتثنى فمدى الظفر وأما فعظم السن ذلك, أما
أن علككى متصككلً, فككدل يكككن لككم منككه, وإل المسككتثنى جنككس علككى

عككن ذكرتم, فككالجواب لما دللة فيه يبقى الَلة, فل هو عنه المسؤول
ًا, حيث عليكم يشكل ما الكلم في بأن هذا الككدم أنهككر «مككا يقول أيض

منككه يؤخككذ به, فهككذا يقل: فاذبحوا فكلوه», ولم عليه الله اسم وذكر
ًا, يؤخذ الحكمان ل وأنككه المككذكى بها, وحكم يذكى التي الَلة حكم مع

ًا ليسككت بآَلككة دمككه إنهككار مككن بككد ًا, هككذا ول سككن مسككلك. ظفككر
التصككريح جاء السهم أن المزني, وهي الثاني): طريقة والمسلك(  

جككاء فكككل, والكلككب خككزق تأكككل, وإن فل بعرضككه قتككل إن بككأنه فيككه
ًا, فيحمل فكي اشكتركا لنهمكا الخكزق مكن هنكاك قيكد مكا علكى مطلق

وجككب كمككا السبب اختلف وإن هنا الحمل فيجب الصيد وهو الموجب
القتككل, بككل في باليمان تقييده على الظهار في العتاق مطلق حمل
مككن القاعككدة هككذه أصككل له يسلم من على له يتوجه أولى, وهذا هذا

مككن لهككم بككد قاطبككة, فل الصككحاب بيككن خلف فيها هي, وليس حيث
ًا يحل بثقله, فلم الكلب قتله يقول: هذا أن هذا, وله عن جواب قياسكك
ً أن بعرضه, والجامع السهم قتله ما على للصككيد, وقككد آلككة منهمككا كل
مقككدم القيككاس الَيككة, لن بعمككوم ذلككك يعارض فيهما, ول بثقله مات
مسككلك والجمهككور, وهككذا الربعكة الئمة مذهب هو العموم, كما على

ًا. حسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن أيضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
عليكككم} أمسكككن مما تعالى: {فكلوا قوله أن وهو آخر) ك مسلك(  

الصككورة هككذه علككى المقتككول هذا غيره, لكن أو بجرح قتلن فيما عام
ًا يكون أن إما يخلو ل فيها المتنازع ًا حكمككه, أو في أو نطيح أو منخنقكك

ًا في الوجككوه: تلككك علككى الَيككة هككذه تقديم كان, فيجب ما حكمه, وأي
يقككول حيككث الصككيد حالة الَية هذه حكم اعتبر قد الشارع (أحدها) أن

نعلم تأكله, ولم فل وقيذ هو بعرضه, فإنما أصابه حاتم: وإن بن لعدي
ًا الَيككة, فقككال: إن هككذه مككن وحكككم حكككم بيككن فصل العلماء من أحد

ًا, فيكككون ليس الصيد, والنطيح حالة معتبر الوقيذ بحككل القككول معتبر
ًا فيه المتنازع مككن كككثير عنككد محظككور بككه, وهككو قائل ل للجماع خرق

عليكككم} ليسككت أمسكككن ممككا {فكلوا الَية تلك العلماء. (الثاني) أن
المككأكول, الحيوان من صدن بما مخصوصة بل بالجماع عمومها على

بالتفككاق, والعمككوم المككأكول غيككر الحيككوان لفظهككا عمككوم من وخرج
المحفكككككككككوظ. غيكككككككككر علكككككككككى مقكككككككككدم المحفكككككككككوظ
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سواء, الميتة حكم في هذه والحالة الصيد هذا أن الَخر) ك المسلك(  

ًا تحككل الرطوبككات, فل مككن يتبعها وما الدماء فيه احتقن قد لنه قياسكك
.الميتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة علككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى

عليكككم قككوله: {حرمككت التحريككم, أعنككي آية أن الَخر) ك المسلك(  
ينبغككي وكككذا تخصيص ول نسخ يدخلها لم آخرها, محكمة الميتة} إلى

أحل ماذا تعالى: {يسألونك قوله محكمة, أعني التحليل آية تكون أن
تعككارض بينهمككا يكون ل أن الطيبات} الَية, فينبغي لكم أحل قل لهم

السهم, فإنه قصة ذلك ذلك, وشاهد لبيان جاءت السنة أصلً, وتكون
فيكككون المعككراض خزقككه إذا ما الَية, وهو هذه في دخل ما حكم ذكر

التحريككم, الَيككة, آيككة تلككك حكم في دخل الطيبات, وما من حللً, لنه
آيككة أفككراد أحككد وقيذ, فيكككون يؤكل, لنه فل بعرض أصابه إذا ما وهو

جرحككه قككد كككان إن سككواء هككذا حكككم يكككون أن يجب التحريم, وهكذا
أو صككدمه بل يجرحه لم التحليل, وإن آية حكم في داخل الكلب, فهو

قيل): فلككم حللً, (فإن يكون حكمه, فل في أو نطيح بثقله, فهو قتله
حلل, وإن فهككو جرحككه إن ذكرتم الكلب, فقال: ما حكم في فصل ل

حككككككككككككككككرام. فهككككككككككككككككو يجرحككككككككككككككككه لككككككككككككككككم
أو بظفكره يقتكل أن الكلكب شأن من نادر, لن ذلك فالجواب) أن(  
ًا, وأما بهما أو نابه إيككاه قتلككه فنككادر, وكككذا والصككيد هككو اصككطدامه مع

عنككد حكمككه لظهككور أو لنككدوره ذلك من الحتراز إلى يحتج بثقله, فلم
والنطيحككة. والمترديككة والموقككوذة والمنخنقككة الميتككة تحريم علم من
أو للهككو راميككه, أو رمككي لسوء يخطىء فتارة والمعراض السهم وأما
ً ذكككر إصككابته, فلهككذا مككن أكككثر خطؤه ذلك, بل لنحو حكميككه مككن كل

مككن يأكككل قد أنه شأنه الكلب, من كان لما أعلم, ولهذا مفصلً, والله
تأكككل, فككإني فل أكل «إن فقال الصيد من أكل إذا ما حكم ذكر الصيد

فككي ثككابت صككحيح نفسككه» وهككذا علككى أمسككك يكككون أن أخككاف
ًا الصحيحين, وهو كككثيرين, عنككد التحليل آية عموم من مخصوص أيض

وابككن هريككرة أبككي عككن ذلككك الكلب, حكي منه أكل ما يحل فقالوا: ل
حنيفككة أبككو ذهككب والنخعككي, وإليككه والشعبي الحسن قال عباس, وبه

ابككن عنككه, وروى المشككهور في والشافعي حنبل بن وصاحباه, وأحمد
عمككر وابككن هريككرة وأبي وسلمان وسعيد علي عن تفسيره في جرير
سككعيد قككال الكلككب, حككتى منه أكل وإن يؤكل الصيد عباس: إن وابن

بضككعة, وإلككى إل منككه يبق لم ولو وغيرهم: يؤكل هريرة وأبو وسلمان
إلككى الجديككد فككي القديم, وأومككأ قوله في والشافعي مالك ذهب ذلك

عنككه. الصحاب من وغيره الصباغ بن نصر أبو المام ذلك قولين, قال
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عككن الخشككني ثعلبككة أبككي عككن قككوي جيد بإسناد داود أبو روى وقد  

«إذا الكلككب صككيد فككي قككال أنككه وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول
ردت مككا وكككل منككه أكككل وإن اللككه, فكككل اسم وذكرت كلبك أرسلت

ًا يدك» ورواه عليك عككن شككعيب بككن عمككرو حككديث من النسائي أيض
ًا جده: أن أبيه, عن الله, فذكر رسول قال: يا ثعلبة أبو له يقال أعرابي

بكككار بككن عمككران تفسككيره: حككدثنا فككي جريككر بككن محمد نحوه, وقال
بككن محمككد اللحوني, حدثنا هو موسى بن العزيز عبد الكلعي, حدثنا

بككن سككعيد قككرة, عككن بن معاوية وهو إياس أبي عن الطاحي هو دينار
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول الفارسككي, عككن سلمان المسيب, عن

منككه, أكككل وقد فأدركه الصيد على كلبه الرجل أرسل «إذا قال وسلم
وغيككره قتككادة أبككو رواه قد بأنه علله جرير ابن إن بقي» ثم ما فليأكل
ًا. سكككككلمان المسكككككيب, عكككككن بكككككن سكككككعيد عكككككن موقوفككككك

ّدموا الجمهور وأما   حديث تضعيف ذلك, وراموا على عدي حديث فق
مككا بعككد أكككل إن أنككه علككى العلمككاء بعض حمله وغيره, وقد ثعلبة أبي

ونحوه لجوعه منه يجىء, فأكل ولم الفصل عليه فطال صاحبه انتظر
علككى أمسككك إنمككا أنككه يخشككى ل هذه والحالة بذلك, لنه بأس ل فإنه

أمسككك أنكه منككه يظهككر وهلكة, فككإنه أول منه أكل إذا ما بخلف نفسه
أعلكككككككككككككككم. نفسكككككككككككككككه, واللكككككككككككككككه علكككككككككككككككى

كالكلب, فيحرم أنها على الشافعي فنص الطيور من الجوارح فأما  
من المزني الَخرين, واختار عند يحرم الجمهور, ول عند منه أكلت ما

مككذهب والجوارح, وهككو الطيور منه أكلت ما أكل يحرم ل أنه أصحابنا
الكلككب يعلككم كمككا تعليمهككا يمكككن ل وأحمككد, قككالوا: لنككه حنيفككة أبككي

ًا بالضرب عككن فيعفككى الصككيد من بأكلها إل تعلم ل فإنها ونحوه, وأيض
ًا أبو الشيخ الطير. وقال في ل الكلب في ورد إنما فالنص ذلك, وأيض

تحريككم الكلب, ففي منه أكل ما قلنا: يحرم «الفصاح»: إذا في علي
التفريككع هككذا الطيككب أبككو القاضككي وجهككان, وأنكككر الطير منه أكل ما

بينهمككا, واللككه التسككوية اللككه, علككى رحمككه الشككافعي لنككص والترتيب
أعلكككككككككككككككككككككم. وتعكككككككككككككككككككككالى سكككككككككككككككككككككبحانه

ّدية: فهي وأما   عككال, فتمككوت موضككع أو شككاهق من تقع التي المتر
ّديككة ابككن عككن طلحككة أبي بن علي تحل, قال بذلك, فل عبككاس: المتر

بئككر. وقككال فككي تككتردى الككتي قتادة: هي جبل. وقال من تسقط التي
.بئككككر فككككي تككككتردى أو جبككككل مككككن تقككككع الككككتي السككككدي: هككككي

حككرام لها, فهككي غيرها نطح بسبب ماتت التي النطيحة: فهي وأما  
فعيلككة مذبحها, والنطيحككة من ولو الدم منها وخرج القرن جرحها وإن
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العرب كلم في البنية هذه ترد ما منطوحة, وأكثر مفعولة, أي بمعنى
يقولككون: خضككيب, ول كحيل, وكككف التأنيث, فيقولون: عين تاء بدون
النحكاة: إنمكا بعكض فقككال هكذه كحيلكة, وأمكا عيككن خضككيبة, ول ككف

فككي كمككا السككماء مجككرى أجريككت التككأنيث, لنهككا تككاء فيهككا اسككتعمل
لتككدل فيها التأنيث بتاء أتي بعضهم: إنما طويلة, وقال قولهم: طريقة

لن خضككيب وكككف كحيككل عيككن بخلف وهلككة أول مككن التككأنيث علككى
.الكلم أول مكككككككككككككككككن مسكككككككككككككككككتفاد التكككككككككككككككككأنيث

نمر أو فهد أو أسد عليها عدا ما السبع} أي أكل تعالى: {وما وقوله  
قككد كككان وإن حككرام بذلك, فهي فماتت بعضها كلب, فأكل أو ذئب أو

أهككل كككان بالجمككاع, وقككد تحككل مككذبحها, فل مككن ولو الدم منها سال
نحككو أو البقرة أو البعير أو الشاة من السبع أفضل ما يأكلون الجاهلية

المككككككككؤمنين. علككككككككى ذلككككككككك اللككككككككه ذلككككككككك, فحككككككككرم
انعقككد ممككا عليككه عككوده يمكككن ما على ذكيتم} عائد ما {إل وقوله  

يعود إنما مستقرة, وذلك حياة وفيه بذكاة تداركه موته, فأمكن سبب
ّديككة والموقككوذة {والمنخنقككة قككوله علككى أكككل ومككا والنطيحككة والمتر

مككا {إل قككوله فككي عبككاس ابككن عككن طلحككة أبي بن علي السبع} قال
ذكككي, فكلككوه, فهككو روح وفيككه هككؤلء من ذبحتم ما ذكيتم} يقول: إل

ابككن والسككدي, وقككال البصري والحسن جبير بن سعيد عن روي وكذا
جعفككر غياثا, حدثنا بن حفص الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي
أو بككذنبها مصككعت قككال: إن الَيككة فككي علككي أبيككه, عككن عن محمد بن

جريككر: حككدثنا ابككن بعينهككا, فكككل. وقككال طرفككت أو برجلهككا ركضككت
عككن حجككاج وعباد, قككال: حككدثنا هشيم الحسين, حدثنا القاسم: حدثنا

ذكككاة أدركككت قككال: إذا علككي الحارثا, عن الشعبي, عن حصين, عن
ّدية الموقوذة ًا تحرك والنطيحة, وهي والمتر ً أو يد فكلها, وهكذا رجل

وغيككر والضككحاك عميككر بككن وعبيككد وقتككادة والحسن طاوس عن روي
بعككد فيها الحياة بقاء على تدل بحركة تحركت متى المذكاة واحد: أن

حنيفككة أبككو قككال الفقهاء, وبه جمهور مذهب حلل, وهذا , فهي الذبح
الشككاة عككن مالككك وهككب: سككئل ابن حنبل. قال بن وأحمد والشافعي

أن أرى مالككك: ل أمعاؤها, فقككال تخرج حتى السبع جوفها يخرق التي
الضككبع عككن مالككك أشككهب: سككئل وقال ؟ منها يذكى شيء تذكى, أي

فيؤكككل يموت أن قبل يذكى أن ظهره, أترى فيدق الكبش على يعدو
أصككاب كككان يؤكككل, وإن أن أرى فل الّسككْحرة بلغ قد كان فقال: إن ؟

ًا, قيل بذلك أرى فل أطرافه فقكال: ؟ ظهكره فكدق عليه له: وثب بأس
فيثقككب الشاة على يعدو له: فالذئب منه. قيل يعيش ل هذا يعجبني ل
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تؤكل, هككذا أن أرى فل بطنها شق فقال: إذا ؟ المعاء يثقب ول بطنها

رحمككه مالككك اسككتثناه فيما عام الَية الله. وظاهر رحمه مالك مذهب
فيحتاج بعدها يعيش ل حالة إلى فيها الحيوان بلغ التي الصور من الله

أعلككككككككم. للَيككككككككة, واللككككككككه مخصككككككككص دليككككككككل إلككككككككى
الله, إنا رسول قال: قلت: يا أنه خديج بن رافع عن الصحيحين وفي  

ًا العدو لقو أنهككر «مككا فقككال ؟ بالقصككب مدى, أفنذبح معنا وليس غد
والظفر, وسككأحدثكم السن عليه, فكلوه, ليس الله اسم الدم, وذكر

الحبشككة». وفككي فمككدى الظفككر فعظككم, وأمككا السككن ذلككك: أمككا عن
ًا, وفيه الدارقطني رواه الذي الحديث عمككر عككن نظككر, وروي مرفوع
ًا النفس تعجلوا واللبة, ول الحلق في الذكاة إن «أل أصح وهو موقوف

مككن السككنن وأهككل أحمككد المام رواه الذي الحديث تزهق». وفي أن
قككال: قلككت: أبيه عن الدارمي العشراء أبي عن سلمة بن حماد رواية

«لككو فقككال ؟ والحلككق اللبككة مككن إل الككذكاة تكككون الله, أمككا رسول يا
محمكول صكحيح, ولكنكه حكديث عنك», وهكو لجزأ فخذها في طعنت

واللبكككككة. الحلكككككق فكككككي ذبحكككككه علكككككى يقكككككدر ل مكككككا علكككككى
جريككج: كككانت وابككن مجاهككد النصككب} قككال علككى ذبح {وما وقوله  

وسككتون ثلثمائككة جريككج: وهككي ابككن الكعبة, قال حول حجارة النصب
ًا, كانت أقبككل مككا عنككدها, وينضككحون يذبحون جاهليتها في العرب نصب

علككى ويضككعونه اللحككم الذبائح, ويشككرحون تلك بدماء البيت إلى منها
الصككنيع, هككذا عككن المؤمنين الله واحد, فنهى غير ذكره النصب, وكذا

كككان ولككو حككتى النصب عند فعلت التي الذبائح هذه أكل عليهم وحرم
حرمككه الككذي الشككرك مكن النصب عند الذبح في الله اسم عليها يذكر
مككا تحريم تقدم قد هذا, لنه على هذا يحمل أن ورسوله, وينبغي الله

اللككككككككككككككككككه. لغيككككككككككككككككككر بككككككككككككككككككه أهككككككككككككككككككل
أيهككا عليكككم حككّرم بككالزلم} أي تستقسككموا تعككالى: {وأن وقككوله  

الككزاي, فيقككال: تفتح وقد زلم بالزلم, واحدها الستقسام المؤمنون
عككن عبككارة ذلك, وهككي يتعاطون جاهليتها في العرب كانت زلم, وقد

تفعل, والثالث الَخر: ل مكتوب: افعل, وعلى أحدها ثلثة, على قداح
الواحككد: علككى قككال: مكتككوب من الناس شيء, ومن عليه ليس غفل

شيء, عليه ليس غفل ربي, والثالث الَخر: نهاني ربي, وعلى أمرني
الفكارغ طلكع ترككه, وإن النهكي فعله, أو المر سهم فطلع أجالها فإذا

الزلم, هكككذا هككذه مككن القسككم طلككب من مأخوذ أعاد, والستقسام
بككن الحسككن حاتم: حككدثنا أبي ابن جرير, وقال بن جعفر أبو ذلك قرر

وعثمككان جريج ابن محمد, أخبرنا بن الحجاج الصباح, حدثنا بن محمد
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بالزلم} قال: تستقسموا {وأن عباس ابن عطاء, عن عن عطاء بن

مجاهد عن روي المور, وكذا في بها يستقسمون كانوا قداح والزلم
ابككن حيككان. وقككال بككن ومقاتككل البصككري والحسككن النخعككي وإبراهيم

بككن محمككد المككور. وذكككر بهككا يستقسككمون كككانوا قككداح عباس: هككي
هبككل لككه يقككال كككان صككنم قريككش أصككنام أعظككم وغيككره: إن إسحاق
الكعبككة الهككدايا, وأمككوال توضككع الكعبة, فيهككا داخل بئر على منصوب

أشكل مما فيه يتحاكمون ما فيها مكتوب أزلم سبعة عنده فيه, وكان
فككي وثبككت عنككه يعككدلوا ولككم إليككه رجعككوا منهككا لهم خرج عليهم, فما
الكعبككة, وجككد دخككل لمككا وسكلم عليككه اللككه صلى النبي أن الصحيحين

«قاتلهم فقال الزلم أيديهما فيها, وفي مصورين وإسماعيل إبراهيم
ًا». بهكككككا يستقسكككككما لكككككم أنهمكككككا علمكككككوا لقكككككد اللكككككه أبكككككد

طلككب في خرج جعشم, لما بن مالك بن سراقة الصحيح: أن وفي  
لم عليكه الله صلى النبي المدينكة إلكى ذاهبكان بككر, وهمكا وأبكي وس

الذي فخرج ؟ ل أم أضرهم بالزلم, هل مهاجرين, قال: فاستقسمت
بهككا استقسككم إنه واتبعتهم, ثم الزلم تضرهم. قال: فعصيت ل أكره
كككذلك, وكككان تضرهم, وكان ل يكره الذي يخرج ذلك وثالثة, كل ثانية

مككن مردويككه ابككن ذلككك, وروى بعككد أسلم ثم ذاك إذ يسلم لم سراقة
رجككاء عمير, عن بن الملك عبد رقية, عن عن يزيد بن إبراهيم طريق

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول الدرداء, قال: قككال أبي حيوة, عن بن
سككفر مككن رجككع أو استقسككم أو تكهككن مككن الككدرجات يلج «لن وسلم

ًا». وقال بالزلم} قال: هككي تستقسموا {وأن قوله في مجاهد طائر
الككذي يتقككامرون. وهككذا والككروم, كككانوا فارس العرب, وكعاب سهام

إل نظككر, اللهككم للقمار, فيه موضوعة أنها الزلم في مجاهد عن ذكر
القمككار وفككي تككارة السككتخارة فككي يسككتعملونها كككانوا يقال: إنهم أن

وهككو القمككار وبيككن بينها قرن قد سبحانه الله أعلم. فإن أخرى, والله
الخمككر إنمككا آمنككوا الككذين أيهككا السككورة: {يككا آخككر فككي فقال الميسر

فككاجتنبوه الشككيطان عمككل مككن رجككس والزلم والنصككاب والميسككر
والبغضككاء العداوة بينكم يوقع أن الشيطان يريد * إنما تفلحون لعلكم

بككالزلم تستقسككموا {وأن ههنككا قككال منتهككون}. وهكككذا ك قوله إلى ك
أمر وشرك. وقد وجهالة وضللة وغي فسق تعاطيه فسق} أي ذلكم
ثككم يعبككدوه بككأن يسككتخيروه أن أمككورهم في ترددوا إذا المؤمنين الله

يريكككككككدونه. الكككككككذي المكككككككر فكككككككي الخيكككككككرة يسكككككككألوه
عبكد طريكق مكن السكنن وأهكل والبخكاري أحمكد المكام روى كمكا  

عبككد بككن جككابر المنكككدر, عككن بن محمد عن الموالي أبي بن الرحمن
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السككتخارة يعلمنككا وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الله, قال: كان

أحككدكم هككم «إذا القككرآن, ويقككول مككن السورة يعلمنا كما المور في
إنككي ليقككل: اللهككم الفريضككة, ثككم غيككر مككن ركعككتين فليركككع بككالمر

العظيككم, فضككلك من بقدرتك, وأسألك بعلمك, وأستقدرك أستخيرك
إن الغيككوب, اللهككم علم أعلككم, وأنككت ول وتعلككم أقككدر ول تقدر فإنك
ودنيككاي دينككي فككي لي خير ك باسمه ويسميه ك المر هذا أن تعلم كنت

لككي, فاقككدره ككك وآجلككه أمككري أوقال: عاجل ك أمري وعاقبة ومعاشي
فككي لككي شككر أنككه تعلككم كنت وإن فيه, اللهم لي بارك لي, ثم ويسره

عنككي, عنه, واصككرفه أمري, فاصرفني وعاقبة ومعاشي ودنياي ديني
الترمذي: أحمد, وقال به» لفظ رضني كان, ثم حيث الخير لي واقدر

أبككي ابككن حككديث مككن إل نعرفككه غريككب, ل صككحيح حسككن حككديث هذا
المككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوالي.

أبككي بككن علككي دينكككم} قككال مككن كفروا الذين يئس {اليوم وقوله  
عككن روي دينهم, وكككذا يراجعوا أن يئسوا عباس: يعني ابن عن طلحة
يككرد المعنى هذا حيان, وعلى بن ومقاتل والسدي رباح أبي بن عطاء

ه رسول الصحيح: أن في الثابت الحديث لم عليكه اللكه صكلى الل وس
العككرب, جزيككرة فككي المصكلون يعبده أن يئس قد الشيطان «إن قال

مككن يئسككوا أنهككم المككراد يكككون أن بينهم», ويحتمل بالتحريش ولكن
المخالفة الصفات هذه من المسلمون به تميز لما المسلمين مشابهة
ًا تعككالى قككال وأهله, ولهذا للشرك يصككبروا أن المككؤمنين لعبككاده آمككر
ًا يخككافوا ول الكفككار مخالفككة فككي ويثبتككوا {فل اللككه, فقككال إل أحككد

إياهم, واخشككوني مخالفتكم في تخافوهم ل واخشون} أي تخشوهم
منهككم, صككدوركم بهككم, وأشككف وأبيككدهم, وأظفركككم عليهككم أنصركم

والَخكككككككككرة. الكككككككككدنيا فكككككككككي فكككككككككوقهم وأجعلككككككككككم
ورضككيت نعمككتي عليكككم وأتممت دينكم لكم أكملت {اليوم وقوله  

ًا} هذه السلم لكم حيككث المككة هككذه علككى تعككالى اللككه نعككم أكبر دين
غيككر نبي إلى غيره, ول دين إلى يحتاجون دينهم, فل لهم تعالى أكمل
النبيككاء خككاتم تعالى الله جعله عليه, ولهذا وسلمه الله صلوات نبيهم
حرمككه, ما إل حرام أحله, ول ما إل حلل والجن, فل النس إلى وبعثه

فيككه كذب ل وصدق حق فهو به أخبر شيء شرعه, وكل ما إل دين ول
ًا ربك كلمة تعالى: {وتمت قال كما خلف ول ًا وعدلً} أي صدق صككدق
ً في الدين, تمت لهم أكمل والنواهي, فلما الوامر في الخبار, وعدل

وأتممكت دينككم لككم أكملت تعالى: {اليوم قال النعمة, ولهذا عليهم
ًا} أي السلم لكم ورضيت نعمتي عليكم لنفسكككم, أنتم فارضوه دين
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الكككرام, الرسككل أفضككل بككه ورضيه, وبعث الله أحبه الذي الدين فإنه

كتبككككككككككككككككه. أشككككككككككككككككرف بككككككككككككككككه وأنككككككككككككككككزل
لكككم أكملككت {اليوم قوله عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

والمؤمنين وسلم عليه الله صلى نبيه الله السلم, أخبر دينكم} وهو
ًا, وقد زيادة إلى يحتاجون اليمان, فل لهم أكمل قد أنه اللككه أتمككه أبد
ًا, وقد ينقصه فل ًا. وقككال يسككخطه فل الله رضيه أبد عككن أسككباط أبككد

حككرام, ول حلل بعككدها ينزل عرفة, ولم يوم الَية هذه السدي: نزلت
بنككت أسككماء قككالت فمككات وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول ورجع

الحجككة تلككك وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول مع عميس: حججت
اللككه صككلى اللككه رسككول جبريككل, فمككال له تجلى إذ نسير نحن فبينما
مككن عليهككا مككا ثقككل مككن الراحلة تطق الراحلة, فلم على وسلم عليه

ًا عليه فسجيت القرآن, فبركت, فأتيته جرير ابن علي. وقال كان برد
عرفككة يككوم بعككد وسككلم عليككه الله صلى الله رسول واحد: مات وغير
ًا, رواهما وثمانين بأحد وكيع, بن سفيان قال: حدثنا جرير, ثم ابن يوم
نزلككت أبيككه, قككال: لمككا عنككترة, عككن بككن هارون عن فضيل ابن حدثنا

عمككر, فقككال الكبر, بكى الحج يوم دينكم} وذلك لكم أكملت {اليوم
فككي كنا أنا ؟» قال: أبكاني يبكيك «ما وسلم عليه الله صلى النبي له

نقككص, فقككال إل شككيء يكمككل لككم فإنه أكمل إذا ديننا, فأما من زيادة
ًا, بدأ السلم «إن الثابت الحديث المعنى لهذا «صدقت» ويشهد غريب
ًا, فطككككككككككككوبى وسككككككككككككيعود للغربككككككككككككاء». غريبكككككككككككك

عككن العميككس أبككو عون, حككدثنا بن جعفر أحمد: حدثنا المام وقال  
إلككى اليهود من رجل قال: جاء شهاب بن طارق مسلم, عن بن قيس
ة تقكرؤون المكؤمنين, إنككم أميكر فقكال: يكا الخطاب بن عمر فكي آي

ًا. قككال: اليككوم ذلككك نزلت, لتخككذنا اليهود معشر علينا لو كتابكم عيككد
ة وأي ت اليكوم{ قكال: قكوله ؟ آي عليككم وأتممكت دينككم لككم أكمل

رسككول علككى نزلككت الذي اليوم لعلم إني عمر: والله نعمتي} فقال
الله رسول على فيها نزلت التي وسلم, والساعة عليه الله صلى الله

البخككاري جمعككة, ورواه يككوم في عرفة وسلم: عشية عليه الله صلى
ًا بككه. ورواه عككون بككن جعفككر عن الصباح بن الحسن عن مسككلم أيضكك

ًا والنسائي والترمذي بككه. ولفككظ مسككلم بككن قيس عن طرق من أيض
قيككس, الثوري, عككن سفيان طريق من الَية هذه تفسير عند البخاري

نزلككت لككو آية تقرؤون إنكم الله لعمر: و اليهود قال: قالت طارق عن
ًا. فقال لتخذناها فينا أنزلككت, أنزلت, وأيككن حين لعلم عمر: إني عيد

عرفككة, وأنككا أنزلت: يوم حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول وأين
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{اليككوم ل أم الجمعككة يككوم سككفيان: وأشككك, كككان بعرفة, قككال والله

فككي كككان إن اللككه رحمككه سككفيان دينكككم} الَيككة, وشككك لكككم أكملت
كككان ل, وإن أم بككذلك شككيخه أخبره هل شك حيث تورع الرواية, فهو

ًا أخاله ما جمعة, فهذا يوم كان الوداع حجة في الوقوف كون في شك
بككه, لككم مقطككوع معلككوم أمككر هككذا الله, فإن رحمه الثوري عن يصدر

وقككد الفقهككاء مككن والسككير, ول المغككازي أصحاب من أحد فيه يختلف
أعلم, وقككد صحتها, والله في يشك ل متواترة أحاديث ذلك في وردت
عمككككككر. عككككككن وجككككككه غيككككككر مككككككن الحككككككديث هككككككذا روي

علية, أخبرنا ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب جرير: حدثني ابن وقال  
إسككحاق, أميرنككا نسككي, أخبرنككا بككن عبادة سلمة, أخبرنا أبي بن رجاء
ابككن يعنككي قبيصككة عن حرشة بن إسحاق وهو جرير بن جعفر أبو قال
هكذه عليهكم نزلكت المكة هكذه غيكر أن كعب: لو ذئب, قال: قال أبي

ًا عليهم, فاتخذوه فيه أنزلت الذي اليوم الَية, لنظروا يجتمعككون عيككد
دينكككم}, لكككم أكملت {اليوم فقال ؟ كعب يا آية عمر: أي فيه, فقال

فيككه: أنزلككت الذي أنزلت, والمكان الذي اليوم علمت عمر: قد فقال
عيككد. وقككال لنا الله بحمد عرفة, وكلهما ويوم الجمعة يوم في نزلت

عككن سككلمة بككن حمككاد قبيصككة, حككدثنا بكر, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن
لكككم أكملكت {اليككوم قككرأ عبككاس ابكن هاشم: أن بني مولى هو عمار

ًا} فقككال السككلم لكككم ورضككيت نعمككتي عليكككم وأتممككت دينكككم دينكك
ًا, فقككال يومهككا علينككا, لتخككذنا الَيككة هككذه نزلككت يهودي: لو ابككن عيككد

جمعة. وقال عيد, ويوم اثنين: يوم عيدين يوم في نزلت عباس: فإنها
هككارون, حككدثنا بككن موسككى كامل, حدثنا بن أحمد مردويه: حدثنا ابن

سككليمان, بككن إسماعيل عن الربيع بن قيس الحماني, حدثنا بن يحيى
الَيككة هذه قال: نزلت علي الحنفية, عن أبي البزار, عن عمر أبي عن

{اليككوم عرفة عشية قائم وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول على
دينكككككككككككككككككككككككم}. لكككككككككككككككككككككككم أكملككككككككككككككككككككككت

السكككوني, عمككرو بككن إسككماعيل عككامر أبو جرير: حدثنا ابن وقال  
قيككس بككن عمككرو حككدثنا عيككاش ابككن عمككار, حككدثنا بككن هشككام حككدثنا

بهككذه ينككتزع المنككبر علككى سككفيان أبي بن معاوية سمع السكوني, أنه
يككوم فككي ختمها, فقال: نزلككت دينكم} حتى لكم أكملت {اليوم الَية

إسحاق بن محمد طريق من مردويه ابن جمعة. وروى يوم في عرفة
سكمرة الحسكن, عكن عكن قتكادة دحية, عن بن موسى بن عمرو عن

عليكككم وأتممككت دينكككم لكككم أكملككت {اليككوم الَيككة هككذه قال: نزلت
ًا} يوم السلم لكم ورضيت نعمتي اللككه صلى الله عرفة, ورسول دين
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مردويه وابن جرير ابن رواه ما الموقف, فأما على واقف وسلم عليه

حنككش عمران, عن أبي بن خالد عن لهيعة ابن طريق من والطبراني
عليككه الله صلى نبيكم قال: ولد عباس ابن الصغاني, عن الله عبد بن

يككوم المدينككة الثنيككن, ودخككل يككوم مكة من الثنين, وخرج يوم وسلم
ًا الثنين, وفتح ككك الثنيككن يككوم المائككدة سورة الثنين, وأنزلت يوم بدر

غريككب, أثر الثنين. فإنه يوم الذكر دينكم}. ورفع لكم أكملت {اليوم
داود, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام رواه ضعيف, وقد وإسناده

ابككن الصككغاني, عككن حنككش عمككران, عككن أبي بن خالد عن لهيعة ابن
الثنيككن, واسككتنبىء يككوم وسلم عليه الله صلى النبي قال: ولد عباس

ًا الثنين, وخرج يوم الثنيككن, وقككدم يككوم المدينككة إلى مكة من مهاجر
يككوم السككود الحجككر الثنيككن, ووضككع يوم الثنين, وتوفي يوم المدينة

الثنيككن, فككالله يككوم المائككدة نككزول يذكر أحمد, ولم لفظ الثنين, هذا
تقككدم اثنيككن, كمككا عيككدين يككوم نزلت أنها أراد عباس ابن أعلم, ولعل

أعلككككككككككم. الككككككككككراوي, واللككككككككككه علككككككككككى فاشككككككككككتبه
النككاس, ثككم عنككد معلوم بيوم ذلك قيل: ليس جرير: وقد ابن وقال  

لكككم أكملت {اليوم قوله في عباس ابن عن العوفي طريق من روي
قيل: إنها الناس, قال: وقد عند معلوم بيوم ذلك دينكم} يقول: ليس

حجككة إلككى مسككيره فككي وسلم عليه الله صلى الله رسول على نزلت
أنككس. بككن الربيككع عككن الككرازي جعفر أبي طريق من رواه الوداع, ثم
أبككي عككن العبككدي هككارون أبي طريق من مردويه ابن روى قلت: وقد

يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول على نزلت الخدري: أنها سعيد
عككن رواه موله». ثم فعلي موله كنت «من لعلي قال حين خم غدير
مرجعككه يعنككي الحجة ذي من عشر الثامن اليوم أنه هريرة, وفيه أبي

الككذي الصككواب بل هذا ول هذا يصح الوداع, ول حجة من السلم عليه
ا جمعكة يوم عرفة, وكان يوم أنزلت أنها مرية ول فيه شك ل روى كم

طككالب, وأول أبككي بككن وعلككي الخطككاب بككن عمر المؤمنين أمير ذلك
بككن اللككه عبككد القرآن سفيان, وترجمان أبي بن معاوية السلم ملوك

وقتككادة الشككعبي عنهم, وأرسله الله رضي جندب بن عباس, وسمرة
والعلماء, واختككاره الئمة من واحد وغير حوشب بن وشهر دعامة بن

اللكككككككككككه. رحمكككككككككككه الطكككككككككككبري جريكككككككككككر ابكككككككككككن
غفككور الله فإن لثم متجانف غير مخمصة في اضطر {فمن وقوله  

الككتي المحرمكات هككذه مككن شككيء تنكاول إلككى احتاج فمن رحيم} أي
غفككور اللككه تنككاوله, و ذلك, فلككه إلى ألجأته لضرورة تعالى الله ذكرها
ذلككك, إلككى وافتقككاره المضككطر عبككده حاجككة يعلم تعالى لنه له رحيم
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عمككر ابن عن حبان ابن وصحيح المسند وفي, له عنه, ويغفر فيتجاوز
ًا يحككب اللككه «إن وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال مرفوع

حبككان, وفككي ابككن معصيته» لفككظ تؤتى أن يكره كما رخصته تؤتى أن
جبككال مثككل الثككم من عليه كان الله رخصة يقبل لم «من لحمد لفظ

ًا الميتككة تنككاول يكون الفقهاء: قد قال عرفة» ولهذا بعككض فككي واجبكك
يكككون غيرهككا, وقككد يجككد ولككم نفسككه علككى خككاف إذا مككا وهو الحيان

ًا, وقد ًا يكون مندوب منهككا يتنككاول هككل الحوال, واختلفككوا بحسب مباح
أقككوال علككى ؟ ويككتزود يشبع أو يشبع أن له الرمق, أو به يسد ما قدر
أو الغيككر وطعككام ميتة وجد إذا الحكام, وفيما كتاب في مقرر هو كما

ًا أو الجككزاء ويلزمككه الصككيد ذلك أو الميتة يتناول محرم, هل وهو صيد
رحمككه للشككافعي قككولن همككا قولين بدله, على ويضمن الطعام ذلك

ل أيككام ثلثككة عليه يمضي أن الميتة تناول جواز شرط من الله. وليس
ًا يجد اضكطر مكتى وغيرهم, بكل العوام من كثير يتوهمه قد كما طعام

لككككككككككككككككككه. جككككككككككككككككككاز ذلككككككككككككككككككك إلككككككككككككككككككى
الوزاعككي, مسككلم, حككدثنا بككن الوليككد أحمد: حدثنا المام قال وقد  

رسككول قكالوا: يكا الليكثي, أنهككم واقككد أبي عن عطية بن حسان حدثنا
فقككال ؟ الميتة بها لنا تحل المخمصة, فمتى بها تصيبنا بأرض الله, إنا

ً بهككا تحتفئككوا تغتبقوا, ولم تصطبحوا, ولم لم «إذا بهككا» فشككأنكم بقل
شككرط علككى صككحيح إسككناد الككوجه, وهككو هككذا مككن أحمككد بككه تفككرد

محمد عن واصل بن العلى عبد عن جرير ابن رواه الصحيحين, وكذا
عككن بعضككهم رواه بككه, لكككن الوزاعككي عككن السككدي القاسككم بككن

واقككد أبككي يزيد, عككن بن مسلم عطية, عن بن حسان الوزاعي, عن
مرثد أبي أو مرثد حسان, عن الوزاعي, عن عن رواه من به. ومنهم

بن عيسى السري, عن بن هناد عن جرير ابن به. ورواه واقد أبي عن
ًا فككذكره, ورواه لككه سمي قد رجل حسان, عن يونس, عن عككن أيضكك

ابككن مرسلً, وقككال حسان الوزاعي, عن المبارك, عن ابن هناد, عن
عككون, قككال: ابن عن علية ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب جرير: حدثنا

فيككه: ويجزىككء عليككه, فكككان فقرأته سمرة كتاب الحسن عند وجدت
صكككككككككككككبوح. أو غبكككككككككككككوق الضكككككككككككككطرار مكككككككككككككن

التميمي, حككدثنا زيد بن الخصيب عن هشيم كريب, حدثنا أبو حدثنا  
ً الحسن: أن يحككل فقال: مككتى وسلم عليه الله صلى النبي سأل رجل

تجيككء أو اللبككن مككن أهلككك يككروى مككتى «إلككى قككال: فقككال ؟ الحرام
عمر إسحاق, حدثني ابن عن سلمة حميد, حدثنا ابن ميرتهم». حدثنا

ً جككدته: أن الزبير, عن بن عروة جده عن, عروة بن الله عبد بن رجل
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حككرم الذي في يستفتيه وسلم عليه الله صلى النبي أتى العراب من
«يحككل وسككلم عليككه اللككه صلى النبي له, فقال أحل عليه, والذي الله
لككك, طعككام إلككى تفتقككر أن الخبككائث, إل عليككك الطيبات, ويحككرم لك

يحككل الككذي فقككري الرجل: وما عنه». فقال تستغني حتى منه فتأكل
عليككه اللككه صككلى النككبي فقككال ؟ ذلككك عن يغنيني الذي غنائي وما لي

ًا ذلك من فتبلغ تطلبه غناء ترجو كنت «إذا وسلم ما أهلك فأطعم شيئ
إذا أدعككه الككذي غنككائي العرابي: مككا عنه» فقال تستغني حتى لك بدا

ًا أهلككك أرويككت «إذا وسككلم عليككه اللككه صلى وجدته, فقال مككن غبوقكك
كلككه ميسككور مالك, فككإنه طعام من عليك الله حرم ما الليل, فاجتنب

حكككككككككككككككككككككككرام». فيكككككككككككككككككككككككه فليكككككككككككككككككككككككس
تغتبقككوا» لككم «وما الغداء به تصطبحوا» يعني لم «ما قوله ومعنى  

ابككن منها. وقككال بها» فكلوا فشأنكم بقل تحتفئوا «أو العشاء به يعني
أوجككه: أربعة تحتفئوا» على «أو قوله الحرف, يعني هذا جرير: يروى

بتشككديد, والحككاء, وتحتفككوا اليككاء بالهمزة, وتحتفيككوا: بتخفيككف تحفؤا
التفسكير. فككي رواه الهمكز, كككذا وبالتخفيف, ويحتمككل بالحاء وتحتفوا

الفضل الله, حدثنا عبد بن هارون داود: حدثنا أبو قال آخر) ك حديث(  
عككن يحككدثا أبككي العككامري, سككمعت عقبككة بككن وهب دكين, حدثنا بن

فقككال: مككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول أتى أنه العامري النجيع
ونغتبق. قال قلنا: نصطبح طعامكم» ؟ «ما قال ؟ الميتة من لنا يحل
وأبككي عشككية, قككال: ذاك وقدح غدوة عقبة, قدح لي نعيم: فسره أبو

وكككأنهم داود أبككو بككه الحال. تفككرد هذه على الميتة لهم الجوع, وأحل
ًا ويغتبقون يصطبحون كانوا لتمككام الميتككة لهككم يكفيهم, فأحككل ل شيئ

الشككبع, حككد يبلككغ حتى منها الكل جواز يرى من به يحتج وقد كفايتهم
أعلكككككككم. الرمكككككككق, واللكككككككه بسكككككككد ذلكككككككك يتقيكككككككد ول
إسككماعيل, حككدثنا بككن موسككى داود: حككدثنا أبو قال آخر) ك حديث(  

ً سمرة: أن عن جابر عن سماك حماد, حدثنا ومعككه الحككرة نككزل رجل
فأمسكككها, وجككدتها ضلت, فككإن ناقتي رجل: إن له وولده, فقال أهله

فككأبى, امرأته: انحرها له صاحبها, فمرضت, فقالت يجد ولم فوجدها
فنككأكله, ولحمهككا شحمها تقدد حتى امرأته: اسلخها له فقالت فنفقت
فسككأله, فأتككاه وسككلم عليككه الله صلى الله رسول أسأل حتى قال: ل

«فكلوها» قكال: فجكاء ؟» قال: ل, قال يغنيك غنى عندك «هل فقال
منككك, اسككتحييت قال ؟ نحرتها كنت الخبر, فقال: هل فأخبره صاحبها

يغلككب مدة منها والتزود والشبع الكل يجوز من به يحتج به, وقد تفرد
أعلككككككككم. اللككككككككه و إليهككككككككا الحتيككككككككاج ظنككككككككه علككككككككى
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قككد اللككه الله, فإن لمعصية متعاط لثم} أي متجانف وقوله: {غير  

{فمككن البقككرة سككورة فككي قككال الَخر, كمككا عن وسكت له ذلك أباح
اسككتدل رحيم} وقد غفور الله إن عليه إثم فل عاد ول باغ غير اضطر

رخككص من بشيء يترخص ل بسفره العاصي بأن يقول من الَية بهذه
أعلكككككم. بالمعاصكككككي, واللكككككه تنكككككال ل الرخكككككص السكككككفر, لن

َنَك ُلو َأ َيْس َذآ **  ُهْم ُأِحّل َما ُكككُم ُأِحككّل ُقككْل َل َبككاُت َل ّي ّط ُتككْم َوَمككا ال ّلْم ّمككَن َع
ِرِح َوا ْلَج ِبيَن ا ّل َك ُهّن ُم َن ّلُمو َع ُكُم ِمّما ُت ّلَم ّلُه َع ْا ال ُلو ُك ْكَن ِمّمآَ َف ُكْم َأْمَس ْي َل َع
ْا ُكككُرو ْذ ِه اْسككَم َوا ّلكك ِه ال ْيكك َل ْا َع ُقككو ّت ّلككَه َوا ّلككَه ِإّن ال ُع ال ِري ْلِحَسككاِب َسكك  ا

الضككارة الخبككائث مككن المتقدمة الَية في حرمه ما تعالى ذكر لما   
فككي اسككتثناه مككا فيهما, واستثنى أو دينه في أو بدنه في إما لمتناولها

مككا إل عليكم حرم ما لكم فصل تعالى: {وقد قال كما الضرورة حالة
لكككم أحككل قككل لهكم أحككل ماذا {يسألونك بعدها إليه} قال اضطررتم

عليككه اللككه صككلى محمككد صفة في العراف سورة في الطيبات} كما
أبككي ابكن الخبكائث, قكال عليهككم الطيبات, ويحرم لهم يحل أنه وسلم

بكيككر, حككدثني أبي بن الله عبد بن يحيى زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا
جككبير, عككن بككن سككعيد عككن دينار بن عطاء لهيعة, حدثني بن الله عبد

اللككه صككلى اللككه رسول الطائيين, سأل مهلهل بن وزيد حاتم بن عدي
لنككا يحككل الميتككة, فمككاذا الله حرم قد الله رسول فقال: يا وسلم عليه
الطيبككات} قككال لكم أحل قل لهم أحل ماذا {يسألونك فنزلت ؟ منها

مككا مقاتككل: الطيبككات لهككم. وقككال الطيبة الحلل الذبائح سعيد: يعني
سككئل الرزق, وقككد من الحلل وهو يصيبوه أن شيء كل من لهم أحل

الطيبككات, رواه من هو فقال: ليس للتداوي البول شرب عن الزهري
يككأكله الككذي الطير بيع عن مالك وهب: سئل ابن حاتم, وقال أبي ابن

الطيبككككككككات. مككككككككن هككككككككو النككككككككاس, فقككككككككال: ليككككككككس
لكككم أحككل مكلككبين} أي الجككوارح مككن علمتككم تعالى: {وما وقوله  

مككا لكم الرزق, وأحل من عليها, والطيبات الله اسم ذكر التي الذبائح
هككو وأشباهها, كما والصقور والفهود الكلب بالجوارح, وهي صدتموه

علككي ذلك قال والئمة, وممن والتابعين الصحابة من الجمهور مذهب
الجككوارح مككن علمتككم قككوله: {ومككا في عباس ابن عن طلحة أبي بن

للصككيد يعلككم طيككر المعلمككة, والبككازي, وكككل الكلب مكلككبين} وهككن
وأشككباهها. رواه والصككقور والفهود الضواري الكلب والجوارح, يعني

ومكحككول ومجاهككد وطاوس خيثمة عن قال: وروي حاتم, ثم أبي ابن
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قككال: البككاز أنككه الحسككن عككن ذلككك, وروي نحككو كككثير أبككي بن ويحيى

عككن روي مثله, ثم الحسين بن علي عن الجوارح, وروي من والصقر
الجككوارح مككن علمتم {وما قوله كله, وقرأ الطير صيد كره أنه مجاهد

جريككر ابككن ذلكك, ونقلكه نحو جبير بن سعيد عن مكلبين} قال: وروي
زائككدة, أبككي ابككن هنككاد, حككدثنا قال: حككدثنا والسدي, ثم الضحاك عن

الطيككر مككن صاد ما عمر, قال: أما ابن نافع, عن عن جريج ابن أخبرنا
تطعمه, قلت: فل وإل لك فهو أدركت الطير, فما من وغيرها البازات

تكلككب لنككه بالكلب كالصيد بالطيور الصيد إن الجمهور عن والمحكي
الربعة الئمة مذهب فرق, وهو الكلب, فل تكلبه كما بمخالبها الصيد

هنككاد, حككدثنا عن رواه بما ذلك في جرير, واحتج ابن واختاره وغيرهم
حككاتم, قككال: بن عدي الشعبي, عن مجالد, عن عن يونس بن عيسى
فقككال: «مككا البازي صيد عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت
السككود, لنككه الكلككب صككيد أحمد المام فكل» واستثنى عليك أمسك
عككن مسككلم صككحيح في ثبت لما اقتناؤه يحل ول قتله يجب مما عنده
الصككلة «يقطككع قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول أن ذر أبي

مككن السككود الكلككب بككال السود» فقلت: ما والكلب والمرأة الحمار
أن الَخككر الحككديث شيطان».  وفككي السود فقال: «الكلب ؟ الحمر
بالهم «ما قال الكلب, ثم بقتل أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول

الحيوانككات هككذه بهيككم» وسككميت أسككود كل منها الكلب, اقتلوا وبال
العككرب: تقول الكسب, كما الجرح, وهو من جوارح بهن يصطاد التي
ًا, أي أهله جرح فلن ًا, ويقولون: فلن كسبهم خير أي له جارح ل خير

مككا بالنهككار} أي جرحتككم مككا تعككالى: {ويعلككم الله له, وقال كاسب ل
الشككريفة الَيككة هككذه نككزول سبب في ذكر وشر, وقد خير من كسبتم

زيككد حمككزة, حككدثنا بن حجاج حاتم: حدثنا أبي ابن رواه الذي الحديث
القعقاع عن صالح بن أبان عبيدة, حدثني بن يونس حباب, حدثني بن
صككلى اللككه رسول مولى رافع أبي رافع, عن أم سلمى عن حكيم بن

بقتككل أمككر وسكلم عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول أن وسكلم عليه الله
هذه من لنا يحل ما الله رسول فقالوا: يا الناس الكلب, فقلت: فجاء

أحككل مككاذا {يسككألونك اللككه فسكت, فأنزل ؟ بقتلها أمرت التي المة
مكلككبين} الَيككة, الجككوارح مككن علمتم وما الطيبات لكم أحل قل لهم

وسككمى, كلبككه الرجككل أرسككل إذا وسككلم عليككه اللككه صلى النبي فقال
أبككي عككن جريككر ابككن رواه يأكل» وهكككذا لم ما عليه, فليأكل فأمسك

إلى جبريل قال: جاء رافع أبي عن بإسناده الحباب بن زيد عن كريب
أذن لككه, فقككال: قككد عليه, فأذن ليستأذن وسلم عليه الله صلى النبي
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ًا ندخل ل «ولكنا الله, قال: أجل رسول يا لك أبككو كلب» قككال فيه بيت

امككرأة إلككى انتهيككت حككتى بالمدينككة كلككب كككل أقتل أن رافع: فأمرني
اللكه رسكول إلكى جئكت لها, ثكم رحمة عليها, فتركته ينبح كلب عندها
فقتلتككه, الكلككب إلى فرجعت فأخبرته, فأمرني وسلم عليه الله صلى

أمككرت الككتي المككة هككذه من لنا يحل ما الله رسول فقالوا: يا فجاؤوا
وسلم, قال: فأنزل عليه الله صلى الله رسول قال: فسكت ؟ بقتلها

ومككا الطيبككات لكككم أحككل قككل لهككم أحل ماذا {يسألونك وجل عز الله
مكلككككككككككككككبين}. الجككككككككككككككوارح مككككككككككككككن علمتككككككككككككككم

أبككان عن إسحاق بن محمد طريق من مستدركه في الحاكم ورواه  
جريككر: حككدثنا ابككن يخرجككاه, وقككال به, وقال: صككحيح, ولككم صالح بن

أن عكرمككة جريج, عككن ابن عن حجاج الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا
حككتى الكلب قتل في رافع أبا بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول

بككن وعككويم خيثمككة بككن وسككعد عككدي بككن عاصككم العككوالي, فجككاء بلغ
الَيككة, ورواه فنزلككت ؟ اللككه رسككول يككا لنككا أحل ساعدة, فقالوا: ماذا

كعككب بككن محمككد قككال عكرمككة, وكككذا عككن سماك طريق من الحاكم
الكلب. قتككل فككي الَيككة: أنككه هككذه نككزول سككبب فككي القرظككي

ً يكون أن تعالى: {مكلبين} يحتمل وقوله   ويحتمل الفاعل من حال
ً يكككون أن مككن علمتككم ومككا الجككوارح, أي المفعككول, وهككو مككن حككال

أو بمخالبها تقتنصه أن للصيد, وذلك مكلبات كونهن حال في الجوارح
الصككيد قتككل إذا الجارح أن على هذه والحالة بذلك أظفارها, فيستدل

قككولي أحككد هككو لككه, كمككا يحككل ل وظفككره, أنككه بمخلبككه ل بصككدمته
علمكككم ممككا {تعلمككونهن قككال العلمككاء, ولهككذا من وطائفة الشافعي

أخككذ استشككلى, وإذا أشككله استرسككل, وإذا أرسككله إذا أنه الله} وهو
لنفسه, ولهذا يمسكه إليه, ول يجيء حتى صاحبه على أمسكه الصيد

عليككه} اللكه اسكم واذكككروا عليكككم أمسكككن ممككا تعالى: {فكلوا قال
ًا الجارح كان فمتى اسككم ذكككر قككد صككاحبه, وكككان على وأمسك معلم

وردت بالجمككاع. وقككد قتلككه وإن الصككيد إرساله, حككل وقت عليه الله
الصككحيحين في ثبت الكريمة, كما الَية هذه عليه دلت ما بمثل السنة

الكلب أرسككل اللككه, إنككي رسككول قككال: قلككت: يككا حاتم بن عدي عن
لت «إذا الله! فقكال اسم وأذكر المعلمة م كلبكك أرس وذككرت المعل

قتلككن «وإن قككال ؟ قتلن عليك». قلت: وإن أمسك ما فكل الله اسم
تسكم ولم كلبك على سميت إنما منها, فإنك ليس كلب يشركها لم ما

فقككال: ؟ فأصككيب الصيد بالمعراض أرمي له: فإني غيره» قلت على
فل وقيككذ فككإنه بعككرض أصككابه فكلككه, وإن فخزق بالمعراض رميت إذا
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اللكه, فككإن اسكم فككاذكر كلبككك أرسككلت «وإذا لهمككا لفظ تأكله» وفي

ًا, فاذبحه فأدركته عليك أمسك منككه يأكككل ولم قتل قد أدركته وإن حي
تأكككل, فل أكككل «فككإن لهمككا رواية ذكاته» وفي الكلب أخذ فكله, فإن

للجمهككور, وهككو دليككل نفسه» فهذا على أمسك يكون أن أخاف فإني
الصككيد مككن الكلككب أكككل إذا أنككه الشككافعي, وهككو مذهب من الصحيح

ًا, ولككم يحرم عككن الحككديث, وحكككي بككذلك ورد كمككا يستفصككلوا مطلق
ًا. يحكككككرم قكككككالوا: ل أنهكككككم السكككككلف مكككككن طائفكككككة مطلقككككك

بككككككككككككككككككككككككذلك الَثككككككككككككككككككككككككار ذكككككككككككككككككككككككككر
قتككادة, عككن شعبة, عن عن وكيع هناد, حدثنا جرير: حدثنا ابن قال  

ككك ثلككثيه أكل وإن الفارسي: كل سلمان المسيب, قال: قال بن سعيد
عروبككة أبككي بككن سككعيد رواه الكلككب, وكككذا منه أكل إذا ك الصيد يعني
بككن سككعيد عككن زيككد بككن محمككد رواه قتادة, وكذا عن عامر بن وعمر

ًا جرير ابن سلمان, ورواه عن المسيب موسككى, بككن مجاهككد عن أيض
بككن المزنككي, والقاسككم اللككه عبككد بككن بكككر حميد, عككن يزيد, عن عن

جريككر: ابككن ثلككثيه, وقككال أكل فكل, وإن الكلب أكل قال: إذا سلمان
بككن مخرمككة وهككب, أخككبرني ابككن العلى, أخبرنا عبد بن يونس حدثنا
بككن سككعد سأل أنه الدؤلي خيثم بن مالك بن حميد أبيه, عن عن بكير
إل منه يبق لم وإن الكلب, فقال: كل منه يأكل الصيد عن وقاص أبي

بككن بكيككر سعيد, عن بن ربه عبد عن شعبة بضعة, ورواه حذية, يعني
وقككاص, قككال: كككل أبككي بن سعد المسيب, عن بن سعيد الشج, عن

ثلككككككككككككككككككككككككككككككككككككثيه. أكككككككككككككككككككككككككككككككككككككل وإن
داود العلككى, حككدثنا عبككد المثنى, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
منككه, فككإن فأكككل كلبككك أرسككلت هريرة, قال: إذا أبي عامر, عن عن
عبككد بككن محمككد جريككر: حككدثنا ابككن فكلككه. وقككال ثلثه وبقي ثلثيه أكل

هنككاد, حككدثنا اللككه, وحككدثنا عبككد قال: سككمعت المعتمر العلى, حدثنا
قككال: إذا عمر بن الله عبد نافع, عن عمر, عن بن الله عبيد عن عبدة

أو عليك, أكككل أمسك ما فكل الله اسم وذكرت المعلم كلبك أرسلت
عككن واحككد وغير ذئب أبي وابن عمر بن الله عبيد رواه يأكل, وكذا لم

هريككرة وأبككي وقاص أبي بن وسعد سلمان عن ثابتة الَثار نافع, فهذه
عطككاء عن فيه عباس, واختلف وابن علي عن محكي عمر, وهو وابن

ذهككب ومالكك, وإليككه وربيعككة الزهككري قككول البصككري, وهككو والحسن
الجديكككككد. فكككككي إليكككككه وأومكككككأ القكككككديم فكككككي الشكككككافعي
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ًا, فقككال الفارسي سلمان طريق من روي وقد   جريككر: ابككن مرفوع

موسككى بككن العزيككز عبككد الكلعككي, حككدثنا بكككار بككن عمككران حككدثنا
معاويككة إيككاس أبككي عن الطاجي وهو دينار بن محمد اللحوني, حدثنا

رسككول الفارسككي, عككن سلمان المسيب, عن بن سعيد قرة, عن بن
الصككيد علككى كلبككه الرجككل أرسل «إذا قال وسلم عليه الله صلى الله

إسككناد جرير: وفككي ابن قال بقي» ثم ما فليأكل منه أكل وقد فأدركه
سككلمان, والثقككات من سماع له معلوم غير نظر, وسعيد الحديث هذا

جريككر ابككن قككاله الككذي مرفككوع, وهككذا غيككر سككلمان كلم مككن يروونه
ًا المعنى هذا روي قد صحيح, لكن أبككو أخككر, فقككال وجككوه من مرفوع
زريككع, حككدثنا بككن يزيككد الضككرير, حككدثنا منهككال بككن محمد داود: حدثنا

ًا أن جككده أبيككه, عككن شعيب, عككن بن عمرو عن المعلم حبيب أعرابيكك
ًا لي الله, إن رسول قال: يا ثعلبة أبو له يقال فككي مكلبة, فأفتني كلب

مكلبككة, كلب لككك كان «إن وسلم عليه الله صلى النبي صيدها, فقال
ًا أمسكن مما فكل قككال ؟ منه أكل ذكي, وإن وغير عليك» فقال: ذكي
قوسكي, قكال فككي أفتنكي اللكه منه» فقككال: يارسككول أكل وإن «نعم
ًا عليك ردت ما «كل عنك تغيب «وإن ؟ ذكي وغير قوسك» قال: ذكي

المجوس آنية في سهمك» قال: أفتني غير أثر فيه تجد أو يضّل لم ما
داود, وقككد أبو رواه فيها» هكذا وكل «اغسلها إليها, قال اضطررنا إذا

سيف, عككن بن يونس طريق من داود أبو رواه النسائي, وكذا أخرجه
اللككه صلى الله رسول ثعلبة, قال: قال أبي عن الخولني إدريس أبي

منككه, أكككل وإن فكل الله اسم وذكرت كلبك أرسلت «إذا وسلم عليه
الثككوري روى جيككدان, وقككد إسنادان يدك» وهذان عليك ردت ما وكل
عليككه الله صلى الله رسول قال: قال عدي حرب, عن بن سماك عن

؟ أكككل فكككل» قلككت: وإن عليك أمسك ضار كلب من كان «ما وسلم
عككن موسككى بككن أسد حبيب: حدثنا بن الملك عبد «نعم». وروى قال
أنككه على دالة آثار بمثله, فهذه عدي الشعبي, عن زائدة, عن أبي ابن

بأكككل الصككيد يحككرم لككم من بها احتج الكلب, وقد منه أكل يغتفر, وإن
آخككرون توسككط عنهم, وقد حكيناه عمن تقدم أشبهه, كما وما الكلب

حككاتم, بككن عككدي لحككديث يحرم فإنه أمسكه ما عقب أكل فقالوا: إن
فل أكككل «فككإن وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي إليها أشار التي وللعلة

ثككم أمسكككه إن نفسه» وأمككا على أمسك يكون أن أخاف تأكل, فإني
فككي يككؤثر ل لجككوعه, فككإنه منككه فأكل وجاع عليه فطال صاحبه انتظر

تفريككق الخشككني. وهككذا ثعلبككة أبككي حديث ذلك على وحملوا التحريم
صككككككككككحيح. الحككككككككككديثين بيككككككككككن حسككككككككككن, وجمككككككككككع
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لككو «النهايككة» أن كتابه في الجويني المعالي أبو الستاذ تمنى وقد  

القككول بهككذا أمنيتككه, وقككال الله حقق وقد التفصيل هذا مفصل فصل
ً آخككرون منهم. وقككال الصحاب من طائفة والتفريق ًا قككول فككي رابعكك
أكككل عدي, وبين لحديث فيحرم الكلب أكل بين التفرقة وهو المسألة
ابككن بالكككل, وقككال إل التعليككم يقبككل ل لنه يحرم فل ونحوها الصقور

إسكحاق أبكو محمكد, حكدثنا بكن أسكباط كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا
الطيككر: فككي قال أنه عباس ابن إبراهيم, عن حماد, عن عن الشيباني

الطيككر تعلم وإن يعد لم ضربته إذا الكلب فكل, فإن فقتل أرسلته إذا
الريش ونتف الصيد من أكل يضرب, فإذا وليس صاحبه إلى يرجع أن

سككليمان, أبككي بككن وحمككاد والشككعبي النخعي إبراهيم قال فكل, وكذا
سككعيد, حككدثنا أبككو حككاتم, حككدثنا أبككي ابككن رواه بمككا لهككؤلء يحتج وقد

قككال: قلككت: حاتم بن عدي الشعبي, عن عن مجالد المحاربي, حدثنا
قككال ؟ منها لنا يحل والبزاة, فما بالكلب نصيد قوم الله, إنا رسول يا

اللككه, علمكم مما تعلمونهن مكلبين الجوارح من علمتم ما لكم «يحل
أرسككلت مككا قال ثم عليه الله اسم واذكروا عليكم أمسكن مما فكلوا

عليككك» قلككت: وإن أمسك مما فكل عليه الله اسم وذكرت كلب من
خككالطت الله, وإن رسول يأكل» قلت: يا مالم قتل «وإن قال ؟ قتل

ًا كلبنا الككذي هككو كلبككك أن تعلككم حككتى تأكككل «فل قككال ؟ غيرهككا كلبكك
ذكككرت «مككا قككال ؟ لنككا يحككل فما نرمي قوم أمسك». قال: قلت: إنا

فككي اشككترط أنككه لهككم الدللككة فكل». فككوجه وخزقت عليه الله اسم
التفرقككة علككى الككبزاة, فككدل في ذلك يشترط يأكل, ولم ل أن الكلب

أعلكككككككككككم. الحككككككككككككم, واللكككككككككككه فكككككككككككي بينهمكككككككككككا
عليه} الله اسم واذكروا عليكم أمسكن مما تعالى: {فكلوا وقوله  

حاتم بن لعدي وسلم عليه الله صلى النبي قال كما له إرساله عند أي
عليككك» أمسك ما الله, فكل اسم المعلم, وذكرت كلبك أرسلت «إذا
ًا الصحيحين في المخرج ثعلبة أبي حديث وفي كلبك أرسلت «إذا أيض

اشككترط الله» ولهذا اسم فاذكر بسهمك رميت الله, وإذا اسم فاذكر
عنكه, المشككهور فككي اللكه رحمككه أحمد كالمام الئمة من اشترط من

وهككذا الَيككة بالسككهم, لهككذه الكلككب, والرمككي إرسككال عنككد التسككمية
الَيككة بهككذه المراد أن الجمهور عن المشهور هو القول الحديث, وهذا

بككن علككي وغيره, وقككال السدي قال كما الرسال عند بالتسمية المر
عليه} يقككول: الله اسم {واذكروا قوله في عباس ابن عن طلحة أبي
حككرج, وقككال فل نسككيت اللككه, وإن فقككل: باسككم جارحككك أرسلت إذا

ثبككت الكككل, كمككا عنككد بالتسمية المر الَية بهذه الناس: المراد بعض

316



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عمككر ربيبككه علم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين في
يليككك». وفككي ممككا وكككل بيمينككك وكل الله «سّم فقال سلمة أبي بن

ًا الله, إن رسول قالوا: يا أنهم عائشة عن البخاري صحيح يأتوننككا قوم
؟ ل أم عليهككا اللككه اسككم أذكككر نككدري ل بلحمككان بكفككر عهدهم حديث

وكلكككككككككككوا». أنتكككككككككككم اللكككككككككككه «سكككككككككككموا فقكككككككككككال
عككن هشككام يزيككد, حككدثنا أحمد: حككدثنا المام وقال آخر) ك حديث(  

اللككه رسككول عائشككة: أن عميككر, عككن بن عبيد بن الله عبد بديل, عن
أصككحابه, مككن نفككر سككتة فككي الطعام يأكل كان وسلم عليه الله صلى
«أمككا وسككلم عليه الله صلى النبي بلقمتين, فقال فأكله أعرابي فجاء

ًا أحككدكم أكككل لكفككاكم, فككإذا الله اسم ذكر كان لو إنه فليككذكر طعامكك
اللككه أوله, فليقككل: باسككم في الله اسم يذكر أن نسي الله, فإن اسم
شككيبة, عككن أبككي بن بكر أبي عن ماجه ابن رواه وآخره», وهكذا أوله
عميككر بككن عبيككد بككن اللككه عبككد بيككن منقطككع به, وهككذا هارون بن يزيد

أحمككد: المككام رواه ما بدليل الحديث هذا منها يسمع لم فإنه وعائشة
الدسككتوائي, اللككه عبككد أبي ابن يعني هشام الوهاب, أخبرنا عبد حدثنا

أم لهكا يقال منهم امرأة عمير: أن بن عبيد بن الله عبد بديل, عن عن
كككان وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن عائشة عن حدثته كلثوم
ًا يأكل فككأكله جككائع أعرابككي أصككحابه, فجككاء مككن نفككر سككتة في طعام

أحككدكم أكككل لكفككاكم, فككإذا الله اسم ذكر لو إنه «أما بلقمتين, فقال
اللكه باسكم أولكه, فليقككل فكي اللكه اسم نسي الله, فإن اسم فليذكر

ًا أحمد وآخره» رواه أوله غيككر مككن والنسائي والترمذي داود وأبو أيض
صككحيح. الترمككذي: حسككن بككه, وقككال الدسككتوائي هشككام عككن وجككه

بن يحيى الله, حدثنا عبد بن علي أحمد: حدثنا وقال آخر) ك حديث(  
الخزاعككي الرحمن عبد بن المثنى صبح, حدثني بن جابر سعيد, حدثنا

لقمككة آخككر طعامه, وفككي أول في يسمي واسط, فكان إلى وصحبته
تأكل, ما أول في تسمي له: إنك وآخره, فقلت أوله الله يقول: باسم

وآخكره, فقكال: أخكبرك أولكه الله باسم تأكل ما آخر في قولك أرأيت
عليككه اللككه صككلى النككبي أصككحاب مككن وكان مخشي بن أمية جدي أن

ً يقول: إن سمعته وسلم حككتى يسككم فلم ينظر والنبي يأكل كان رجل
صلى النبي وآخره, فقال أوله الله لقمة, قال: باسم طعامه آخر كان
سككمى, فلككم حتى معه يأكل الشيطان زال ما «والله وسلم عليه الله
مكن والنسكائي داود أبكو رواه قاءه» وهككذا حتى بطنه في شيء يبق

معيككن ابككن البصككري, ووثقككه بشككر أبي الراسبي صبح بن جابر حديث
حجككككة. بككككه تقككككوم الزدي: ل الفتككككح أبككككو والنسككككائي, وقككككال
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العمككش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
المككام بككن اللككه عبد الرحمن عبد أبو قال ك حذيفة أبي عن خيثمة عن

مسككعود, ابككن أصككحاب من ك صهيب بن الهيثم بن سلمة واسمه أحمد
أيككدينا نضككع لككم طعككام على النبي مع حضرنا إذا حذيفة, قال: كنا عن

ًا, فجكاءت معكه حضكرنا يكده, وإنكا فيضكع الله رسول يبدأ حتى طعامك
اللككه رسككول الطعككام, فأخككذ فككي يدها تضع فذهبت تدفع كأنما جارية
يده يضع فذهب يدفع كأنما أعرابي بيدها, وجاء وسلم عليه الله صلى

عليككه اللككه صلى الله رسول بيده, فقال الله رسول فأخذ الطعام في
عليه, وإنه الله اسم يذكر لم إذا الطعام يستحل الشيطان «إن وسلم

العرابككي بهككذا بيككدها, وجككاء بهككا, فأخككذت ليستحل الجارية بهذه جاء
مككع يككدي فككي يككده إن بيككده نفسككي بيده, والككذي فأخذت به ليستحل

والنسككائي, مككن داود وأبككو مسلم رواه الشيطان, وكذا يديهما» يعني
بككككككككككككككككككككككه. العمكككككككككككككككككككككككش حككككككككككككككككككككككديث

ابن طريق من الترمذي السنن, إل وأهل مسلم روى آخر) ك حديث(  
عليه الله صلى النبي عن الله عبد بن جابر الزبير, عن أبي جريج, عن

طعامه, وعند دخوله عند الله فذكر بيته الرجل دخل قال: «إذا وسلم
اللكه اسكم يككذكر ولم دخل عشاء, وإذا ول لكم مبيت ل الشيطان قال
اللككه اسككم يككذكر لم المبيت, فإذا الشيطان: أدركتم دخوله, قال عند

داود. أبككي والعشككاء» لفككظ المككبيت طعككامه, قككال: أدركتككم عنككد
ربككه, حككدثنا عبككد بككن يزيككد أحمد: حككدثنا المام قال آخر) ك حديث(  

ً جككده, أن أبيككه, عككن عن حرب بن وحشي مسلم, عن بن الوليد رجل
«فلعلكككم نشككبع. قككال ول نأكككل وسلم: إنا عليه الله صلى للنبي قال

لكككم يبارك الله اسم واذكروا طعامكم على اجتمعوا متفرقين تأكلون
مسككلم. بككن الوليككد طريككق مككاجه, مككن داود, وابككن أبككو فيككه» ورواه

ْوَم **  َي ْل ُكُم ُأِحّل ا َباُت َل ّي ّط َعاُم ال َط ِذيَن َو ّلك ْا ا ُتكو َتككاَب ُأو ِك ْل ُككْم ِحكّل ا ّل
ُكْم َعاُم َط ُهْم ِحّل َو َناُت ّل ْلُمْحَص َناِت ِمَن َوا ْؤِم ْلُم َناُت ا ْلُمْحَص ِذيَن ِمَن َوا ّل ا

ْا ُتككو َتككاَب ُأو ِك ْل ُكككْم ِمككن ا ِل ْب َذآ َق ُهّن ِإ ُتُمككو ْي َت ُهّن آ ِنيَن ُأُجككوَر ْيككَر ُمْحِصكك َغ
ِفِحيَن َ ُمَسا َي َول ِذ ّتِخ َداٍن ُم ُفْر َوَمن َأْخ ْك ِليَماِن َي ْد ِبا َق ِبَط َف ُلُه َح َو َعَم ُه َو

ِة ِفي ِريَن ِمككَن الَِخَر ْلَخاِسكك عبككاده علككى حرمككه مككا تعككالى ذكككر لمككا   ا
{اليككوم بعككده الطيبات. قال من لهم وماأحله الخبائث المؤمنين, من

اليهككود الكتككابين, مككن أهككل ذبائككح حكككم ذكككر الطيبات} ثم لكم أحل
ابككن لكككم} قككال حككل الكتككاب أوتككوا الككذين {وطعام فقال والنصارى

وعطككاء جككبير, وعكرمككة بككن وسككعيد ومجاهككد أمامككة وأبككو عبككاس
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حيككان: بككن ومقاتككل النخعككي, والسككدي وإبراهيم والحسن, ومكحول

حلل ذبككائحهم العلمككاء, أن بيككن عليه مجمع أمر ذبائحهم, وهذا يعني
علككى اللككه, وليككذكرون لغيككر الذبح تحريم يعتقدون للمسلمين, لنهم

عنه, تعككالى منزه هو ما تعالى فيه اعتقدوا الله, وإن اسم إل ذبائحهم
وتقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدس.

بجككراب مغفل, قال: أدلككي بن الله عبد الصحيح: عن في ثبت وقد  
ًا, هككذا مككن اليككوم أعطككي وقلككت: ل فحضنته خيبر يوم شحم من أحككد

الفقهككاء, به يبتسم, فاستدل وسلم عليه الله صلى النبي فإذا والتفت
الغنيمككة, مككن ونحوهككا الطعمة من إليه يحتاج ما تناول يجوز أنه على
والشككافعية الحنفيككة الفقهككاء بككه ظاهر, واسككتدل القسمة, وهذا قبل

اليهككود يعتقككد مككا منعهككم, أكككل فككي مالككك أصككحاب والحنابلكة, علككى
ل عليهم, فالمالكية حرم مما ونحوها ذبائحهم, كالشحوم من تحريمه
الكتككاب أوتككوا الذين تعالى: {وطعام أكله, لقوله للمسلمين يجوزون

الجمهككور عليهككم طعككامهم, واسككتدل من ليس لكم} قالوا: وهذا حل
يكككون أن عيككن, ويحتمككل قضككية نظككر, لنككه ذلككك الحديث, وفي بهذا

ًا, يعتقدون أعلكم, ونحوهمكا, واللكه والحوايككا الظهر كشحم حله شحم
أهككدوا خيككبر أهككل الصككحيح, أن فككي ثبككت الدللككة, مككا في منه وأجود

ذراعهككا سككموا مصككلية, وقككد شاة وسلم عليه الله صلى الله لرسول
أنككه الككذراع فككأخبره نهشككة منككه فنهككش الذراع, فتنككاوله يعجبه وكان

وسككلم عليه الله صلى الله رسول ثنايا في ذلك فلفظه, وأثر مسموم
فقتككل فمككات معككرور بككن الككبراء بن بشر منها معه أبهره, وأكل وفي

عككزم أنككه منه الدللة زينب, ووجه اسمها سمتها, وكان التي اليهودية
تحريمه يعتقدون ما منها نزعوا هل يسألهم معه, ولم ومن أكلها على

ل. أم شكككككككككككككككككككككككككككككككككككحمها مكككككككككككككككككككككككككككككككككككن
وسلم, أضككافه عليه الله صلى الله رسول الَخر: أن الحديث وفي  

ًا سنخة, يعني وإهالة شعير خبز يهودي, على ًا, وقال ودك أبي ابن زنخ
بككن محمككد مزيككد, أخبرنككا بككن الوليككد بككن العبككاس علككى حاتم: قرىء

{ول اللككه قال: أنزل مكحول المنذر, عن بن النعمان شعيب, أخبرني
وجككل, ورحككم عز الرب نسخه عليه} ثم الله اسم يذكر لم مما تأكلوا

أوتككوا الككذين وطعككام الطيبككات لكككم أحككل {اليككوم فقككال المسككلمين
الككذي هككذا الكتككاب, وفككي أهككل طعام بذلك, وأحل الكتاب} فنسخها

أهككل طعككام إبكاحته مكن يلككزم ل نظكر, فكإنه اللكه رحمه مكحول قاله
اللككه اسم يذكرون لنهم عليه الله اسم يذكر مالم أكل الكتاب, إباحة

مككن ذبائح يبح لم بذلك, ولهذا متعبدون وقرابينهم, وهم ذبائحهم على
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اللككه اسككم يككذكرون  ل شابههم, لنهككم الشرك, ومن أهل من عداهم

ذكاة, بككل على اللحم من يأكلونه فيما يتوقفون ول ذبائحهم, بل على
السككامرة مككن شككاكلهم ومككن الكتككابين أهككل بخلف الميتككة يككأكلون

النبيككاء, مككن وغيرهمككا وشككيث إبراهيككم بككدين يتمسك ومن والصابئة
وبهككرا وتنككوخ تغلككب العككرب, كبنككي ونصككارى العلماء قولي أحد على

الجمهككور. عنككد ذبككائحهم تؤكككل أشبههم, ل ومن وعاملة ولخم وجذام
علية, ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب جرير: حدثنا بن جعفر أبو وقال  

بنككي ذبائككح تككأكلوا علي: ل عبيدة, قال: قال بن محمد أيوب, عن عن
قككال الخمككر, وكككذا بشرب النصرانية من يتمسكون إنما تغلب, لنهم

عروبككة: عككن أبككي بككن سككعيد والسككلف. وقككال الخلككف من واحد غير
ًا, يريككان ل كانككا والحسككن, أنهمككا المسككيب بككن سعيد قتادة, عن بأسكك

منهككم أخككذت وإن المجككوس, فككإنهم تغلككب. وأمككا بني نصارى بذبيحة
ًا الجزية ًا تبع تنكككح ول ذبككائحهم تؤكككل ل الكتككاب, فككإنهم لهل وإلحاق

ًا مككن الفقهككاء الكلككبي, أحككد خالد بن إبراهيم ثور لبي نساؤهم, خلف
عنككه, أنكككر واشتهر ذلك قال ولما. حنبل بن وأحمد الشافعي أصحاب

كاسككمه, يعنككي ثور أحمد: أبو المام عنه قال ذلك, حتى الفقهاء عليه
ً روي حديث بعموم تمسك المسألة, وكأنه هذه في النككبي عن مرسل

الكتككاب» ولكككن أهككل سككنة بهم «سنوا قال أنه وسلم عليه الله صلى
عبككد عككن, البخككاري صككحيح فككي الككذي اللفككظ, وإنمككا بهككذا يثبككت لكم

الجزيككة وسلم, أخذ عليه الله صلى الله رسول عوف, أن بن الرحمن
مخصككوص الحككديث, فعمككومه هككذا صحة سلم هجر, ولو مجوس من

لكككم} فككدل حككل الكتككاب أوتككوا الككذين {وطعككام الَيككة هككذه بمفهككوم
الديان, أهل من عداهم من طعام أن على المخالفة مفهوم بمفهومه

أن لكككم ويحككل لهككم} أي حككل تعككالى: {وطعككامكم يحككل. وقككوله ل
ًا هذا ذبائحكم, وليس من تطعموهم عنكدهم, اللهكم الحككم عن إخبار

ًا يكون أن إل اسككم طعككام, ذكككر كل من الكل به, من أمروا عما خبر
ان عليه, سكواء الله فكي أظهكر غيرهكا, والول أو ملتهكم أهكل مكن ك

ذبكائحهم, مكن أكلتم كما ذبائحكم من تطعموهم أن ولكم المعنى, أي
صككلى النككبي ألبككس والمجازاة, كما والمقابلة المكافأة باب من وهذا
ودفنككه مككات سككلول, حيككن ابن أبي بن الله لعبد ثوبه وسلم عليه الله

ثككوبه, فجككازاه المدينة قدم حين العباس كسا قد كان فيه, قالوا: لنه
«ل فيككه الككذي الحككديث بككذلك, فأمككا ذلك وسلم عليه الله صلى النبي

ًا, ول إل تصحب النككدب علككى تقككي» فمحمككول إل طعامك يأكل مؤمن
أعلككككككككككككككككككككم. والسككككككككككككككككككككتحباب, واللككككككككككككككككككككه
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الحرائككر نكاح لكم وأحل المؤمنات} أي من وقوله: {والمحصنات  

قككوله بعده, وهككو لما توطئة هذا المؤمنات, وذكر النساء من العفائف
أراد قبلكككم} فقيككل من الكتاب أوتوا الذين من تعالى: {والمحصنات

مجاهككد, وإنمككا عككن جرير ابن الماء, حكاه الحرائر, دون بالمحصنات
عنه, حكاه ما أراد يكون أن الحرائر, فيحتمل مجاهد: المحصنات قال

الخككرى الروايككة فككي قال العفيفة, كما بالحرة أراد يكون أن ويحتمل
تكككون أن فيهككا يجتمككع الشبه, لئل ههنا, وهو الجمهور قول عنه, وهو

زوجهككا ويتحصل بالكلية حالها عفيفة, فيفسد غير ذلك مع ذمية, وهي
ًا في قيل ما على أن الَيككة مككن كيلة» والظككاهر وسوء المثل: «حشف

الَيكة فكي تعكالى قكال الزنا, كما عن العفيفات المحصنات من المراد
اختلككف أخككدان} ثككم متخككذات ول مسافحات غير {محصنات الخرى

أوتككوا الككذين من تعالى: {والمحصنات قوله في والعلماء المفسرون
أو حككرة كككانت عفيفككة, سككواء كتابية كل يعم قبلكم} هل من الكتاب

المحصككنة فسككر السككلف, ممككن مككن طائفة عن جرير ابن أمة, حكاه
مككذهب السرائيليات, وهككو ههنا الكتاب بأهل بالعفيفة, وقيل: المراد

الحربيككات, لقككوله: دون الككذميات بككذلك الشككافعي. وقيككل: المككراد
عبككد كككان الَخر} الَيككة, وقككد باليوم ول بالله يؤمنون ل الذين {قاتلوا

ًا أعلم بالنصرانية, ويقول: ل التزويج يرى ل عمر بن الله أعظككم شرك
تنكحككوا تعككالى: {ول اللككه قككال عيسككى, وقككد ربهككا إن تقككول أن مككن

يكككككككككككككؤمن} الَيكككككككككككككة. حكككككككككككككتى المشكككككككككككككركات
سككليمان بككن حاتم بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

بككن إسككماعيل المزنككي, حككدثنا يعني مالك بن القاسم المؤدب, حدثنا
تنكحككوا {ول الَيككة هككذه نزلككت الغفككاري, قككال مالككك أبككي عن سميع

الَيككة نزلككت حككتى عنهككن النككاس فحجز يؤمن} قال حتى المشركات
قبلكككم} فنكككح مككن الكتاب أوتوا الذين من {والمحصنات بعدها التي

نسككاء مككن الصككحابة مككن جماعة تزوج الكتاب, وقد أهل نساء الناس
ًا بذلك يروا النصارى, ولم ًا بأس {والمحصككنات الكريمة الَية بهذه أخذ

فككي للككتي مخصصككة هذه قبلكم} فجعلوا من الكتاب أوتوا الذين من
بككدخول قيككل يككؤمن} إن حككتى المشركات تنكحوا {ول البقرة سورة

الكتككاب أهككل وبينها, لن بينها معارضة فل عمومها, وإل في الكتابيات
تعككالى: موضع, كقوله غير في المشركين عن ذكرهم في انفصلوا قد

حككتى منفكيككن والمشككركين الكتككاب أهككل مككن كفروا الذين يكن {لم
أأسككلمتم والمييككن الكتككاب أوتوا للذين البينة} وكقوله: {وقل تأتيهم

اهتكككككككككككدوا} الَيكككككككككككة. فقكككككككككككد أسكككككككككككلموا فكككككككككككإن
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محصنات هن كما مهورهن, أي أجورهن} أي آتيتموهن وقوله: {إذا  

عبككد بككن جككابر أفتى نفس, وقد طيب عن المهور لهن فابذلوا عفائف
الرجكل البصكري, بكأن والحسن النخعي وإبراهيم الشعبي وعامر الله
مككا عليككه بينهمككا, وتككرد يفككرق أنه بها دخوله قبل فزنت امرأة نكح إذا

.عنهككككككم جريككككككر ابككككككن رواه, المهككككككر مككككككن لهككككككا بككككككذل
شككرط أخدان} فكما متخذي ول مسافحين غير وقوله: {محصنين  

فككي شككرطها الزنككا, كككذلك عككن العفككة النسككاء, وهككي فككي الحصككان
ًا الرجل يكون أن الرجال, وهو ًا أيض ًا, ولهككذا محصن قككال: غيككر عفيفكك

يككردون ول معصككية عككن يرتككدعون ل الككذين الزنككاة مسككافحين, وهككم
ل الذين العشيقات ذوي أخدان, أي متخذي جاءهم, ول عمن أنفسهم
ذهككب سككواء, ولهككذا النسككاء سككورة فككي تقدم معهن, كما إل يفعلون
البغككي المككرأة نكككاح يصككح ل أنه إلى الله رحمه حنبل بن أحمد المام
عفيف, وكذلك رجل من تزويجها يصح ل كذلك دامت تتوب, وما حتى

هو عما ويقلع يتوب حتى عفيفة على الفاجر الرجل عقد عنده يصح ل
مثلكه», إل المجلككود الزاني ينكح «ل وللحديث الَية لهذه الزنا من فيه

حككرب, بككن سككليمان بشككار, حككدثنا بككن محمككد جرير: حدثنا ابن وقال
الخطككاب: بككن عمر الحسن, قال: قال قتادة, عن عن هلل أبو حدثنا
ًا أدع ل أن هممككت لقككد يككتزوج أن السككلم فككي فاحشككة أصككاب أحككد

مككن أعظم المؤمنين, الشرك أمير كعب: يا بن أبي له محصنة, فقال
المسككألة هككذه علككى الكلم تككاب, وسككيأتي إذا منككه يقبككل ذلككك, وقككد
ل مشركة, والزانيككة أو زانية إل ينكح ل قوله: {الزاني عند مستقصى

قككال المككؤمنين}, ولهككذا علككى ذلككك وحككرم مشرك أو زان إل ينكحها
مككن الَخككرة في وهو عمله حبط فقد باليمان يكفر {ومن ههنا تعالى

الخاسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرين}.

َهكا َيا **  ّي أ
ِذيَن َ ّلكك ْا ا ُنككو َذا آَم ُتكْم ِإ َلكى ُقْم ِة ِإ ْا الّصككل ُلو ْغِسكك ُكْم فا َه ُوُجكو
ُكْم َي ِد ْي َأ َلى َو ِفِق ِإ ْلَمَرا ْا ا ُكْم َواْمَسُحو ُؤوِس ُكْم ِبُر َل َأْرُج َلى َو َبيِن ِإ ْع َك ْل ِإن ا َو

ُتْم ًا ُكن ُنب ْا ُج ّهُرو ّط ِإن َفا ُتم َو ْو ّمْرَضَى ُكن َلَى َأ ٍر َع َف ْو َس َء َأ ٌد َجآَ ُكككْم َأَحكك ْن ّم
ِئِط ّمَن َغا ْل ْو ا ُتُم َأ َء لََمْس ّنَسآَ َلْم ال ْا َف ُدو ًء َتِجك ْا َمكآَ َيّمُمكو َت ًا َف ِعيد ًا َصك ّيبك َط

ْا ُكْم َفاْمَسُحو ِه ُوُجو ُكْم ِب ِدي ْي َأ ْنُه َو ُد َما ّم ِري ّلُه ُي َعَل ال َيْج ُكم ِل ْي َل َحككَرٍج ّمْن َع
ِكن َلـكك ُد َو ِريكك ُكككْم ُي ّهَر َط ُي ِتككّم ِل ُي ِل َتككُه َو ْعَم ُكككْم ِن ْي َل ُكككْم َع ّل َع ُكُروَن َل  َتْشكك

الصلة}: يعني إلى قمتم قوله: {إذا في السلف من كثيرون قال   
الصككلة, إلككى النككوم مككن قمتككم آخككرون: إذا محككدثون, وقككال وأنتككم

آمككرة ذلك, فالَيككة من أعم المعنى آخرون: بل قريب. وقال وكلهما
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واجككب, المحككدثا حككق في هو الصلة, ولكن إلى القيام عند بالوضوء

كككان صككلة لكل بالوضوء المر قيل: إن ندب, وقد المتطهر حق وفي
ًا حنبل: حككدثنا بن أحمد المام نسخ, وقال السلم, ثم ابتداء في واجب
بككن سككليمان مرثككد, عككن بككن علقمككة عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد

كل عند يتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي أبيه, قال: كان بريدة, عن
الصككلوات وصككلى خفيككه على ومسح توضأ الفتح يوم كان صلة, فلما

ًا فعلت الله, إنك رسول عمر: يا له واحد, فقال بوضوء تكككن لككم شيئ
ًا «إني تفعله. قال وأهككل مسككلم رواه عمككر», وهكككذا يككا فعلتككه عمككد

سنن في مرثد, ووقع بن علقمة عن الثوري سفيان حديث من السنن
مرثككد, بككن علقمككة بككدل دثككار بككن محككارب سفيان, عن عن ماجه ابن

صككحيح. الترمككذي: حسككن بككه, وقككال بريككدة بككن سككليمان عن كلهما
عبد بن زياد موسى, أخبرنا بن عباد بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

جككابر قككال: رأيككت المبشككر بن الفضل البكائي, حدثنا الطفيل بن الله
أحككدثا, توضككأ أو بككال واحد, فإذا بوضوء الصلوات يصلي الله عبد بن

تصككنعه اللككه, أشككيء عبككد الخفين, فقلككت: أبككا طهوره بفضل ومسح
يصككنعه, فأنككا وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي رأيككت قال: بل ؟ برأيك

عككن مككاجه ابككن رواه يصككنعه, وكككذا اللككه رسككول رأيككت كمككا أصككنعه
يعقككوب, أحمكد: حككدثنا به. وقكال البكائي زياد توبة, عن بن إسماعيل

حبككان بككن يحيككى بككن محمككد إسككحاق, حككدثني ابككن عككن أبككي حككدثنا
عبد وضوء أرأيت: عمر, قال بن الله عبد بن الله عبيد النصاري, عن

ًا صلة لكل عمر بن الله قككال: ؟ هككو طككاهر, عمككن غيككر أو كان طاهر
بككن حنظلككة بككن اللككه عبككد أن الخطككاب بككن زيككد بنككت أسككماء حككدثته

أمككر كككان وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أن الغسككيل, حككدثها
ًا صلة لكل بالوضوء أمر عليه ذلك شق طاهر, فلما غير أو كان طاهر
عبككد حدثا, فكككان من إل الوضوء عنه صلة, ووضع كل عند بالسواك

أبككو رواه مككات, وهكككذا حتى يفعله كان ذلك على قوة به أن يرى الله
الككذهبي, عككن خالككد بككن أحمد عن الحمصي عوف بن محمد عن داود

بككن اللككه عبيككد حبككان, عككن بن يحيى بن محمد إسحاق, عن بن محمد
محمد عن سعد بن إبراهيم داود: ورواه أبو قال عمر, ثم بن الله عبد
المام رواية في تقدم كما عمر: يعني بن الله عبيد إسحاق, فقال بن

فيكه إسكحاق ابككن صككرح صككحيح, وقكد إسكناد كان, فهو ما أحمد, وأيا
محككذور حبككان, فككزال بككن يحيككى بككن محمككد مككن والسككماع بالتحديث

الفضككل بككن سككلمة عسككاكر: رواه ابككن الحككافظ قككال التدليس, لكككن
بككن يزيككد بككن طلحككة بن محمد إسحاق, عن ابن عن مجاهد بن وعلي
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ابككن فعككل اعلككم, وفككي به, والله حبان بن يحيى بن محمد ركانة, عن

علككى دللككة صككلة لكككل الوضككوء إسككباغ علككى ومككداومته هككذا عمككر
الجمهكككككككور. مكككككككذهب هكككككككو ذلكككككككك, كمكككككككا اسكككككككتحباب

عن أزهر زائدة, حدثنا أبي بن يحيى بن زكريا جرير: حدثنا ابن وقال  
صككلة, لكككل يتوضككؤون كككانوا الخلفككاء سيرين: أن ابن عون, عن ابن

جعفر, حدثنا بن محمد المثنى, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال
يقكول: عكرمكة الشكيباني, سكمعت علكي بكن مسعود شعبة, سمعت

أيهككا {يا الَية هذه ويقرأ صلة كل عند يتوضأ عنه الله رضي علي كان
المثنككى, حككدثني ابككن الصلة} الَية, وحدثنا إلى قمتم إذا آمنوا الذين
النككزال ميسككرة, عككن بن الملك عبد عن شعبة جرير, أخبرنا بن وهب

ًا قال: رأيت سبرة بن الرحبة, ثككم في للناس قعد ثم الظهر صلى علي
ورجليككه, وقككال: هككذا برأسككه مسككح ويديه, ثم وجهه فغسل بماء أتى

عككن هشككيم إبراهيم, حككدثنا بن يعقوب يحدثا, وحدثني لم من وضوء
ًا إبراهيم: أن عن مغيرة ًا حب, فتوضأ من اكتال علي تجوز, فيه وضوء

يقككوي علككي عككن جيككدة طككرق يحدثا, وهذه لم من وضوء فقال: هذا
ًا. بعضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككها بعضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ًا: حدثنا جرير ابن وقال   عكن عككدي أبكي ابككن يسككار, حككدثنا ابن أيض
ًا الخطككاب بككن عمككر أنس, قككال: توضككأ حميد, عن تجككوز فيككه وضككوء

ًا, فقال: هذا صككحيح. وقككال إسككناد يحككدثا, وهككذا لم من وضوء خفيف
أبو رواه ما صلة, وأما لكل يتوضؤون الخلفاء سيرين: كان بن محمد
المسيب, أنه بن سعيد قتادة, عن هلل, عن أبي عن الطيالسي داود

بككن سككعيد عككن غريككب اعتككداء, فهككو حككدثا غيككر مككن قككال: الوضككوء
معتككد, وأمككا فهككو وجككوبه اعتقد من أن على محمول هو المسيب, ثم

ًا مشروعيته أحمككد: المككام ذلك. وقككال على السنة دلت فقد استحباب
عكامر بككن عمكرو عكن سكفيان مهكدي, حكدثنا بككن الرحمككن عبد حدثنا

عليككه اللككه صككلى النككبي يقول: كان مالك بن أنس النصاري, سمعت
؟ تصككنعون كنتككم كيككف صلة, قال: قلت: فأنتم كل عند يتوضأ وسلم

رواه نحككدثا, وقككد مككالم واحككد بوضككوء كلها الصلوات نصلي قال: كنا
ابككن به, وقككال عامر بن عمرو عن وجه غير من السنن وأهل البخاري

هزيككم, عن منصور بن إسحاق البغدادي, حدثنا سعيد أبو جرير: حدثنا
عمككر, ابككن عطيف, عككن الفريقي, عن زياد, هو بن الرحمن عبد عن

طهككر, علككى توضككأ «مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ًا حسنات» ورواه عشر له كتب عككن يونس بن عيسى حديث من أيض

قصة. وهكككذا عمر, فذكره, وفيه ابن عطيف, عن أبي الفريقي, عن

324



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
نحككوه. بككه الفريقككي حككديث ماجه, مككن وابن والترمذي داود أبو رواه

ضككككككككككعيف. إسككككككككككناد الترمككككككككككذي: وهككككككككككو وقككككككككككال
ًا نزلت الَية هذه قوم: إن قال جرير: وقد ابن وقال   اللككه من إعلم
العمال, من غيرها دون الصلة إلى القيام عند إل يجب ل الوضوء أن

حككتى كلهككا العمككال مككن امتنككع أحدثا إذا كان السلم عليه لنه وذلك
سككفيان, عككن عككن هشككام بككن معاويككة كريب, حدثنا أبو يتوضأ. حدثنا

بككن اللككه عبككد حزم, عككن بن عمرو بن بكر أبي بن الله عبد جابر, عن
ان وقاص, عن بن علقمة لى اللكه رسكول أبيه, قال: ك ه ص عليكه الل
علينكا, يكرد فل عليكه يكلمنكا, ونسكلم ول نكلمكه البول أراق إذا وسلم
الصككلة} إلككى قمتككم إذا آمنككوا الككذين أيها {يا الرخصة آية نزلت حتى

بككه كريككب أبككي عككن مسككلم بككن محمد عن حاتم أبي ابن الَية, ورواه
ًا, وجابر غريب حديث نحوه, وهو ضعفوه. الجعفي زيد ابن هو هذا جد

عبككد عن أيوب إسماعيل, حدثنا مسدد, حدثنا داود: حدثنا أبو وقال  
اللككه صلى الله رسول عباس: أن بن الله عبد مليكة, عن أبي بن الله
بوضوء نأتيك طعام, فقالوا: أل إليه فقدم الخلء من خرج وسلم عليه

رواه الصككلة» وكككذا إلككى قمككت إذا بالوضككوء أمككرت «إنمككا فقككال ؟
عككن أيككوب بككن زيككاد عككن منيككع, والنسككائي بككن أحمككد عككن الترمككذي
حسككن, وروى حديث الترمذي: هذا به. وقال علية ابن وهو إسماعيل

بن عمرو عيينة, عن بن سفيان شيبة, عن أبي بن بكر أبي عن مسلم
النككبي عنككد قككال: كنككا عبككاس ابككن الحويرثا, عن بن سعيد دينار, عن

بطعام, فقيل: يككا فأتي رجع إنه ثم الخلء فأتى وسلم عليه الله صلى
فأتوضككككأ». أصككككل «لككككم فقككككال ؟ تتوضككككأ أل اللككككه رسككككول

بقككوله العلمككاء مككن طائفة استدل وجوهكم} قد {فاغسلوا وقوله  
النيككة وجككوب وجوهكم} على فاغسلوا الصلة إلى قمتم تعالى: {إذا

فاغسككلوا الصككلة إلككى قمتككم {إذا الكلم تقككدير الوضككوء, لن فككي
لككه. وقككد فقككم, أي الميككر رأيت العرب: إذا تقول كما وجوهكم} لها

امرىككء لكككل وإنمككا بالنيككات «العمككال حككديث الصككحيحين فككي ثبككت
علككى تعككالى اللككه اسككم يذكر أن الوجه غسل قبل مانوى», ويستحب

مككن جماعككة عككن جيككدة طككرق مككن الحككديث فككي ورد وضككوئه, لمككا
لم لمن وضوء قال: «ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي الصحابة, عن

فكي إدخالهمكا قبكل كفيكه يغسكل أن عليه», ويستحب الله اسم يذكر
عككن الصكحيحين فككي ثبكت النوم, لما من القيام عند ذلك ويتأكد الناء
اسككتيقظ «إذا قككال وسككلم عليككه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي

ًا, فككإن يغسككلها أن قبككل النككاء في يده يدخل فل نومه من أحدكم ثلثكك
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منككابت بيككن ما الفقهاء عند الوجه يده» وحد باتت أين يدري ل أحدكم

والذقن اللحيين منتهى إلى بالغمم ول بالصلع اعتبار الرأس, ول شعر
ًا الذن إلى الذن طولً, ومن خلف: والتحككذيف النزعككتين وفككي عرض

محككل عن اللحية من المسترسل وفي ؟ الوجه أو الرأس من هما هل
بكه تقكع لنككه عليككه المككاء إفاضكة يجكب (أحدهما) أنكه الفرض, قولن

المواجهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.
ً رأى وسلم عليه الله صلى النبي أن حديث في وروى   ًا رجل مغطيكك

مككن مجاهككد: هكي الوجه» وقال من اللحية فإن «اكشفها فقال لحيته
طلككع لحيتككه نبتككت الغلم: إذا فككي العككرب قككول إلى تسمع الوجه, أل

كثيفككة. وقككال كككانت إذا لحيتككه يخلككل أن للمتوضىء وجهه, ويستحب
حمككزة, بككن عامر عن إسرائيل الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام

الحكديث, قكال: وخلكل يتوضكأ, فكذكر عثمكان قال: رأيكت شقيق عن
ًا اللحية اللككه صككلى اللككه رسككول قال: رأيت وجهه, ثم غسل حين ثلث
من ماجه وابن الترمذي فعلت, رواه رأيتموني الذي فعل وسلم عليه

البخككاري. صحيح, وحسككنه الترمذي: حسن الرزاق, وقال عبد حديث
المليح, حدثنا أبو نافع, حدثنا بن الربيع توبة أبو داود: حدثنا أبو وقال  

ه رسول أن مالك بن أنس زوران, عن بن الوليد عليكه اللكه صكلى الل
ًا توضأ, أخذ إذا كان وسلم بككه يخلككل حنكككه تحككت فككأدخله ماء من كف

داود, وقككد أبككو بككه وجل» تفرد عز ربي به أمرني «هكذا لحيته, وقال
فككي الككبيهقي: وروينككا أنككس, قككال عككن وجككه غير من الوجه هذا روي

عليه الله صلى النبي سلمة, عن وأم وعائشة عمار عن اللحية تخليل
ابككن عككن تركككه فككي الرخصككة فككي وغيره, وروينا علي عن وسلم, ثم

التككابعين, وقككد مككن وجماعككة النخعككي عن علي, ثم بن والحسن عمر
الصككحاح فككي وجككه غيككر مككن وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي عن ثبت

فككي الئمككة واستنشككق, فككاختلف تمضككمض توضككأ إذا كان أنه وغيرها
بككن أحمككد مككذهب هككو كمككا والغسل الوضوء في واجبان هما هل ذلك

ومالككك, الشافعي مذهب هو كما فيهما مستحبان الله, أو رحمه حنبل
عككن خزيمة ابن السنن, وصححه أهل رواه الذي الحديث في ثبت لما

قككال: وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي أن الزرقككي رافككع بككن رفاعككة
دون الغسككل فككي يجبككان اللككه», أو أمرك كما «توضأ صلته للمسيء
دون الستنشككاق يجككب حنيفككة, أو أبككي مككذهب هككو كمككا الوضككوء

أن الصككحيحين في ثبت أحمد, لما المام عن رواية هو كما المضمضة
فليستنشق», وفي توضأ «من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
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لينتكثر» ثكم المكاء مكن منخريكه فكي فليجعكل أحدكم توضأ «إذا رواية

الستنشكككككككككاق. فكككككككككي المبالغكككككككككة هكككككككككو والنتثكككككككككار
بلل بن سليمان الخزاعي, حدثنا سلمة أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

توضككأ أنككه عبككاس ابككن يسككار, عككن بككن عطككاء أسلم, عن بن زيد عن
أخككذ واسككتنثر, ثككم بهككا فتمضككمض مككاء مككن غرفة وجهه, أخذ فغسل
بهككا الخككرى, فغسككل يككده إلككى أضككافها هكذا, يعنككي بها فجعل غرفة

من غرفة أخذ اليمنى, ثم يده بها فغسل ماء من غرفة أخذ وجهه, ثم
ثم ماء من غرفة أخذ رأسه, ثم مسح اليسرى, ثم يده بها فغسل ماء

بهككا فغسل ماء من غرفة أخذ غسلها, ثم حتى اليمنى رجله على رش
وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال: هكذا اليسرى, ثم رجله
سلمة أبي عن الرحيم عبد بن محمد عن البخاري يتوضأ. ورواه يعني

بكككككككككككه. الخزاعكككككككككككي سكككككككككككلمة بكككككككككككن منصكككككككككككور
{ول تعالى قال كما المرافق مع المرافق} أي إلى {وأيديكم وقوله  

ًا كان إنه أموالكم إلى أموالهم تأكلوا ًا} وقككد حوبكك الحككافظ روى كككبير
عبككد عككن محمككد بككن القاسم طريق من البيهقي بكر وأبو الدارقطني

قككال: كككان اللككه عبككد بن جابر جده, عن عقيل, عن بن محمد بن الله
مرفقيككه, علككى المككاء أدار توضأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
أعلككم. ضككعيف, واللككه الحككديث, وجككده مككتروك هككذا القاسككم ولكككن

لمككا ذراعيككه مع فيغسله العضد في يشرع أن للمتوضىء ويستحب  
قككال: هريككرة أبي المجمر, عن نعيم حديث من ومسلم البخاري روى
القيامككة يوم يدعون أمتي «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا غرتككه يطيككل أن منكككم اسككتطاع الوضوء, فمككن آثار من محجلين غر

أبككي خليفة, عككن بن خلف عن قتادة عن مسلم صحيح فليفعل» وفي
خليلككي قال: سككمعت هريرة أبي حازم, عن أبي الشجعي, عن مالك
يبلككغ حيككث المككؤمن مككن الحليككة «تبلككغ يقككول وسككلم عليه الله صلى

هككذه فككي برءوسكككم} اختلفككوا {وامسككحوا تعككالى الوضوء». وقوله
نظككر, علككى وفيه ؟ للتبعيض الظهر, أو وهو ؟ لللصاق هي الباء: هل

إلككى بيككانه فككي فليرجككع مجمككل قال: هذا من الصوليين قولين. ومن
يحيككى بن عمرو عن مالك طريق من الصحيحين في ثبت السنة, وقد

ً أن أبيه المازني, عن جككد عاصككم, وهككو بن زيد بن الله لعبد قال رجل
وسككلم: هككل عليه الله صلى النبي أصحاب من يحيى, وكان بن عمرو

يتوضككأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان كيف تريني أن تستطيع
يككديه, فغسككل على فأفرغ بوضوء فدعا زيد: نعم بن الله عبد فقال ؟

ًا, وغسككل واستنشق مضمض مرتين, ثم مرتين يديه ًا, وجهككه ثلثكك ثلثكك
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بيكديه, فأقبكل رأسكه مسكح المرفقيكن, ثكم إلى مرتين يديه غسل ثم

حككتى ردهمككا قفاه, ثم إلى بهما ذهب رأسه, ثم بمقدم بدأ وأدبر بهما
خيككر عبد حديث رجليه. وفي غسل منه, ثم بدأ الذي المكان إلى رجع
هككذا, نحو وسلم عليه الله صلى الله رسول وضوء صفة في علي عن

وضككوء صككفة فككي معككديكرب بككن والمقداد معاوية عن داود أبو وروى
دللككة الحككاديث هككذه مثلككه, ففككي وسككلم عليه الله صلى الله رسول

مككذهب هككو الككرأس, كمككا جميككع مسككح تكميككل وجوب إلى ذهب لمن
خرجككت أنهككا زعم من قول على سيما ل حنبل بن وأحمد مالك المام

القككككككككرآن. فككككككككي أجمككككككككل لمككككككككا البيككككككككان مخككككككككرج
الناصية, مقدار الرأس, وهو ربع مسح وجوب إلى الحنفية ذهب وقد  

يقككدر ول مسككح اسككم عليه يطلق ما يجب إنما أنه إلى أصحابنا وذهب
الفريقككان أجزأه, واحتج رأسه من شعرة بعض مسح لو بحد, بل ذلك

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قال: تخلف شعبة بن المغيرة بحديث
بمطهرة فأتيته ؟ ماء معك قال: هل حاجته قضى معه, فلما فتخلفت

الجبككة, كككم فضككاق ذراعيككه عككن يحسر ذهب ووجهه, ثم كفيه فغسل
ذراعيه منكبيه, فغسل على الجبة الجبة, وألقى تحت من يديه فأخرج
وهككو الحديث باقي خفيه, وذكر وعلى العمامة بناصيته, وعلى ومسح

اقتصر أحمد: إنما المام أصحاب لهم وغيره, فقال مسلم صحيح في
العمامككة, ونحككن على الرأس بقية مسح كمل لنه الناصية مسح على
وأنككه كثيرة أحاديث بذلك وردت الموقع, كما عن يقع وأنه بذلك نقول
فيككه لكككم أولى, وليككس الخفين, فهذا وعلى العمامة على يمسح كان

غيككر من الرأس بعض أو الناصية مسح على القتصار جواز على دللة
أعلككككككككككم. العمامككككككككككة, واللككككككككككه علككككككككككى تكميككككككككككل

ًا, كمككا الككرأس مسح تكرار يستحب هل أنه في اختلفوا ثم   هككو ثلثكك
هككو كمككا واحككدة مسككحة يسككتحب الشككافعي, أو مذهب من المشهور

الرزاق, عككن عبد قولين, فقال على تابعه ومن حنبل بن أحمد مذهب
أبككان, بككن حمككران الليثي, عن يزيد بن عطاء الزهري, عن عن معمر

ًا, فغسلهما يديه على فأفرغ توضأ عفان بن عثمان قال: رأيت ثككم ثلث
إلككى اليمنككى يككده غسل ثلثا, ثم وجهه غسل واستنشق, ثم تمضمض
ًا, ثم المرفق غسككل برأسه, ثم مسح ذلك, ثم مثل اليسرى غسل ثلث

ًا, ثم اليمنى قدمه ًا اليسرى ثلث رسككول قال: رأيككت ذلك, ثم مثل ثلث
توضككأ «من قال هذا, ثم وضوئي نحو توضأ وسلم عليه الله صلى الله
مككا لككه نفسه, غفككر فيهما يحدثا ل ركعتين صلى هذا, ثم وضوئي نحو

طريككق مككن الصككحيحين فككي ومسلم البخاري ذنبه» أخرجه من تقدم
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عبيككد بككن الله عبد رواية من داود أبي سنن هذا. وفي نحو به الزهري

مككرة برأسه الوضوء: ومسح صفة في عثمان مليكة, عن أبي بن الله
اسككتحب مككن مثلككه. واحتككج علي عن خير عبد رواية من واحدة, وكذا

عن صحيحه في مسلم رواه الذي الحديث بعموم الرأس مسح تكرار
توضككأ وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول عنه: أن الله رضي عثمان

ًا ًا. ثلثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ثلثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
مخلككد, بككن الضككحاك المثنى, حدثنا بن محمد داود: حدثنا أبو وقال  

الرحمككن, عبككد بكن سكلمة أبكو وردان, حكدثني بكن الرحمن عبد حدثنا
نحككوه, ولككم فككذكر توضككأ عفككان بن عثمان قال: رأيت حمران حدثني

ًا, ثككم رأسكه مسككح فيككه: ثكم والستنشككاق, قكال المضمضة يذكر ثلثك
ًا رجليه غسل وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول رأيت: قال ثم ثلث
قككال: داود. ثككم أبو به كفاه» تفرد هكذا توضأ «من هكذا, وقال توضأ

.واحككدة مرة الرأس مسح أنه على تدل الصحاح في عثمان وأحاديث
ًا بالنصب وأرجلكم الكعبين} قرىء إلى {وأرجلكم قوله   على عطف

زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وأيديكم. قال وجوهكم فاغسلوا
أنككه عبككاس ابككن عكرمككة, عككن خالد, عن عن وهيب سلمة, حدثنا أبو

بككن اللككه عبككد عككن الغسل, وروي إلى وأرجلكم, يقول: رجعت قرأها
والضحاك وإبراهيم ومجاهد والحسن وعكرمة وعطاء وعروة مسعود

ذلك, وهككذه نحو التبمي وإبراهيم والزهري حيان بن ومقاتل والسدي
ذهككب ههنككا السلف, ومن قاله الغسل, كما وجوب في ظاهرة قراءة

الجمهككور مككذهب هككو كمككا الوضككوء في الترتيب وجوب إلى ذهب من
ًا قككدميه, ثككم غسككل لو الترتيب, بل يشترط لم حيث حنيفة لبي خلف
أمكرت الَيككة ذلكك, لن وجهكه, أجككزأه يكديه, ثكم رأسه, وغسل مسح

الجمهككور سلك الترتيب, وقد على تدل ل العضاء, والواو هذه بغسل
ًا, فمنهم البحث هذا عن الجواب في ة من طرق علكى دلكت قكال: الَي

بفككاء بككه مأمور الصلة, لنه إلى القيام عند ابتداء الوجه غسل وجوب
بوجككوب النككاس مككن أحككد يقككل للترتيب, ولككم مقتضية وهي التعقيب

اثنككان: أحككدهما القائل بعده, بل الترتيب يجب ل أولً, ثم الوجه غسل
الترتيب يجب يقول: ل الَية, والَخر في واقع هو كما الترتيب بوجوب

ًا, والَية الككترتيب ابتككداء, فككوجب الوجه غسل وجوب على دلت مطلق
فككككككككككارق. ل حيككككككككككث بالجمككككككككككاع بعككككككككككده فيمككككككككككا

دالككة هي بل الترتيب على تدل ل الواو أن نسلم قال: ل من ومنهم  
نقككول الفقهاء, ثم وبعض اللغة وأهل النحاة من طائفة مذهب هو كما

علككى دالككة هككي اللغككوي الككترتيب علككى تككدل ل كونهككا تسككليم بتقككدير
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ًا الترتيب صككلى أنككه ذلك على يرتب, والدليل أن شأنه من فيما شرع

قككوله يتلككو وهو الصفا باب من خرج بالبيت طاف لما وسلم عليه الله
بككدأ بمككا «أبككدأ قككال الله}, ثم شعائر من والمروة الصفا تعالى: {إن

بككه» وهككذا اللككه بدأ بما «ابدؤوا النسائي مسلم, ولفظ به» لفظ الله
بككه», الله بدأ بما البداءة وجوب على صحيح, فدل أمر, وإسناده لفظ

ًا, و الكككترتيب علكككى تكككدل كونهكككا معنكككى وهكككو أعلكككم. اللكككه شكككرع
علككى الَيككة هذه في الصفة هذه تعالى الله ذكر لما قال من ومنهم  

بيككن الممسككوح النظيككر, وأدخككل عككن النظيككر الككترتيب, فقطككع هككذا
أنكه شك قال: ل من الترتيب, ومنهم إرادة على ذلك المغسولين, دل

أبيككه, عككن عككن شككعيب بككن عمككرو طريق من وغيره داود أبو روى قد
قككال مككرة, ثككم مككرة توضككأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جده
يكككون أن إمككا يخلككو به» قالوا: فل إل الصلة الله يقبل ل وضوء «هذا
ًا توضأ عككدم فيجككب مرتككب غيكر توضككأ يكككون الترتيب, أو فيجب مرتب

ذكرنكككككككاه. مكككككككا بكككككككه, فكككككككوجب قائكككككككل الكككككككترتيب, ول
بالخفض, فقككد قرأ: وأرجلكم من قراءة وهي الخرى القراءة وأما  

عنككدهم الرجليككن, لنهككا مسكح بوجككوب قكولهم فككي الشككيعة بها احتج
مككا السككلف مككن طائفككة عككن روي الرأس. وقككد مسح على معطوفة

إبراهيككم, بككن يعقككوب جريككر: حككدثني ابككن فقال بالمسح القول يوهم
ونحككن لنككس أنككس بن موسى قال: قال حميد علية, حدثنا ابن حدثنا

معككه, فككذكر ونحككن بككالهواز خطبنككا الحجككاج حمككزة, إن أبككا عنده: يا
برؤوسكككم وأيككديكم, وامسككحوا وجككوهكم فقككال: اغسككلوا الطهككور

قككدميه, مككن خبثككه مككن أقرب آدم بني من شيء ليس وأرجلكم, وإنه
اللككه, أنككس: صككدق وعراقيبهما, فقككال وطهورهما بطونهما فاغسلوا

وأرجلكككم} برؤوسكككم تعككالى: {وامسككحوا اللككه الحجاج, قال وكذب
ابككن إليه, وقككال صحيح بلهما, إسناد قدميه مسح إذا أنس قال: وكان

عاصككم حمككاد, حككدثنا مؤمل, حدثنا سهل, حدثنا بن علي جرير: حدثنا
بالغسكل, وهككذا والسكنة بالمسكح القككرآن قال: نزل أنس عن الحول

ًا بككن محمد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن صحيح. وقال إسناد أيض
عكرمككة, دينككار, عكن بكن عمككرو جريج, عن ابن عن الخراساني قيس

بن سعيد روى ومسحتان, وكذا غسلتان قال: الوضوء عباس ابن عن
معمر أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قتادة, وقال عن عروبة أبي

بكن يوسكف عكن زيكد بككن علكي الوهكاب, حكدثنا عبكد المنقري, حدثنا
الكعككبين} إلى وأرجلكم برؤوسكم {وامسحوا عباس ابن عن مهران

جعفككر وأبككي وعلقمككة عمككر ابن عن قال: وروي المسح, ثم قال: هو
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ومجاهككد زيككد بككن الروايات, وجابر إحدى في والحسن علي بن محمد

الروايككككككككككككككات, نحككككككككككككككوه. إحككككككككككككككدى فككككككككككككككي
قككال: أيككوب علية, حككدثنا ابن يعقوب, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  

جريككر: ابن يقوله. وقال رجليه, قال: وكان على يمسح عكرمة رأيت
هنككد, عككن أبككي بككن داود عككن إدريككس ابككن السائب, حدثنا أبو حدثني

أن تكرى الشكعبي: أل قككال بالمسككح, ثككم جبريكل قككال: نككزل الشعبي
ً كان ما يمسح أن التيمم ًا. وحدثنا كان ما ويلغي غسل أبككي ابككن مسح

ًا لعامر: إن قلت إسماعيل زياد, أخبرنا نككزل جبريككل يقولون: إن ناس
ًا, غريبككة آثككار بالمسح, فهذه جبريل فقال: نزل ؟ الرجلين بغسل جككد
لمككا الخفيككف الغسككل هككو بالمسككح المككراد أن علككى محمولككة وهككي

جككاءت الرجليككن, وإنمككا غسككل وجككوب في الثابتة السنة من سنذكره
قول في كما الكلم وتناسب المجاورة على إما بالخفض القراءة هذه

سككندس ثيككاب تعككالى: {عككاليهم خككرب, وكقككوله ضككب العرب: حجر
سكككائغ. العكككرب لغكككة فكككي شكككائع ذائكككع وإسكككتبرق} وهكككذا خضكككر

عليهمككا كككان إذا القككدمين مسح على محمولة قال: هي من ومنهم  
قككال, هككي من الله. ومنهم رحمه الشافعي الله عبد أبو الخفان, قاله

كمككا الخفيككف الغسككل بككذلك المككراد الرجلين, ولكككن مسح على دالة
ًا الرجلين غسل فالواجب تقدير كل السنة, وعلى به وردت بد ل فرض

أن علككى يسككتدل مككا أحسن سنوردها, ومن التي والحاديث للَية منه
حيككث الككبيهقي الحككافظ رواه مككا الخفيككف الغسل على يطلق المسح

بككن أحمككد بككن محمككد بكككر أبككو الروزبادي, حدثنا علي أبو قال: أخبرنا
آدم, حككدثنا القلنسي, حدثنا محمد بن جعفر العسكري, حدثنا حمويه

يحككدثا سككبرة بن النزال ميسرة, سمعت بن الملك عبد شعبة, حدثنا
النككاس حوائككج فككي قعككد الظهر, ثم صلى أنه طالب أبي بن علي عن
مكاء مكن بككوز أتكى العصكر, ثكم صلة حضرت حتى الكوفة رحبة في

قام ورجليه, ثم ورأسه ويديه وجهه بها واحدة, فمسح حفنة منه فأخذ
ًا قال: إن قائم, ثم وهو فضلته فشرب ًا, الشككرب يكرهككون ناس قائمكك

«هككذا صككنعت, وقككال كما صنع وسلم عليه الله صلى الله رسول وأن
ببعكض آدم عككن الصككحيح فكي البخككاري يحكدثا», رواه لكم من وضوء

ضككل فقككد الخككف يمسح كما مسحهما الشيعة من أوجب معناه. ومن
ًا, ومككن أخطأ فقد غسلهما وجوز مسحهما جوز من وأضل, وكذا أيضكك

للحكاديث, وأوجكب غسكلهما أوجككب أنكه جرير بن جعفر أبي عن نقل
تفسككيره فككي كلمككه ذلككك, فككإن في مذهبه يحقق مسحهماللَية, فلم

أعضككاء سككائر دون مككن الرجليككن دلك يجب أنه أراد أنه على يدل إنما
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دلكهمككا ذلككك, فككأوجب وغيككر والطيككن الرض يليككان الوضككوء, لنهمككا

لككم مككن بالمسككح, فاعتقككد الككدلك عككن عككبر عليهما, ولكنه ما ليذهب
ومسككحهما, الرجليككن غسككل بيككن الجمككع وجككوب أراد أنه كلمه يتأمل

وهككو الفقهككاء مككن كككثير يستشكككله كككذلك, ولهككذا حكككاه مككن فحكككاه
أو تقككدمه والغسككل, سككواء المسككح بيككن للجمككع معنى ل معذور, فإنه

أعلككم, ثككم ذكرته, واللككه ما الرجل أراد فيه, وإنما لندراجه عليه تأخر
ًا كلمه تأملت قككوله فككي القراءتيككن بيككن الجمككع يحككاول هككو فإذا أيض

ًا ًا وهككو المسككح على {وأرجلكم} خفض الغسككل, علككى الككدلك, ونصككب
ًا فأوجبهمكككككككا وهكككككككذه. هكككككككذه بيكككككككن بكككككككالجمع أخكككككككذ

منكككه بكككد ل وأنكككه الرجليكككن غسكككل فكككي الكككواردة الحكككاديث ذككككر
ومعاويككة عبككاس وابن وعلي عثمان المؤمنين أمير حديث تقدم قد  

اللككه رسككول معككديكرب, أن بن والمقداد عاصم بن زيد بن الله وعبد
مرتين مرة, وإما إما وضوئه في الرجلين غسل وسلم عليه الله صلى

ًا, على أو أبيككه عن شعيب بن عمرو حديث رواياتهم, وفي اختلف ثلث
قككدميه, فغسككل توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول جده, أن عن

بككككه». إل الصككككلة اللككككه يقبككككل ل وضككككوء «هككككذا قككككال ثككككم
بن يوسف بشر, عن أبي عن عوانة أبي رواية من الصحيحين وفي  

اللككه صككلى الله رسول عنا قال: تخلف عمرو بن الله عبد ماهك, عن
الصككلة, صككلة أرهقتنا وقد سافرناها, فأدركنا سفرة في وسلم عليه

صككوته بككأعلى فنككادى أرجلنا على نمسح نتوضأ, فجعلنا العصر, ونحن
الصككحيحين فككي هو النار» وكذلك من للعقاب ويل الوضوء «أسبغوا

اللككه صككلى النككبي عن عائشة عن مسلم صحيح هريرة. وفي أبي عن
النككار» وروى مككن للعقاب ويل الوضوء «أسبغوا قال أنه وسلم عليه

اللككه عبد عن مسلم بن عقبة شريح, عن بن حيوة عن سعد بن الليث
يقككول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه حرز بن الحارثا بن

والحككاكم, الككبيهقي النككار» رواه مككن القككدام وبطككون للعقاب «ويل
جعفككر, حككدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام صحيح. وقال إسناد وهذا

أبككي بن شعيب أو كرب أبي بن سعيد سمع أنه إسحاق أبي عن شعبة
يقككول: سككمعت جبككل علككى وهو الله عبد بن جابر قال: سمعت كرب

النككار» مككن للعراقيككب «ويككل يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
سككعيد إسككحاق, عككن أبي عن إسرائيل عامر, أخبرنا بن أسود وحدثنا

عليككه اللككه صككلى النبي قال: رأى الله عبد بن جابر كرب, عن أبي بن
للعقككاب «ويككل يغسككله, فقككال لم الدرهم مثل َرجل ِرجل في وسلم
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أبككي شككيبة, عككن أبككي بككن بكككر أبككي عككن مككاجه ابن النار» ورواه من

نحككككوه. بككككه سككككعيد إسككككحاق, عككككن أبككككي الحككككوص, عككككن
الحجككاج بككن وشعبة الثوري سفيان حديث من جرير ابن رواه وكذا  

كككرب, عككن أبي بن سعيد السبيعي, عن إسحاق أبي واحد, عن وغير
بككن علككي قككال: حككدثنا مثله. ثم وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر

العمككش, عن حفص الوارثا, حدثنا عبد بن الصمد عبد مسلم, حدثنا
رأى وسككلم عليككه الله صلى الله رسول أن جابر سفيان, عن أبي عن

ًا مككن للعراقيككب «ويككل الماء, فقككال أعقابهم يصب لم يتوضؤون قوم
النكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار».

عن عقبة بن أيوب الوليد, حدثنا بن خلف أحمد: حدثنا المام وقال  
رسككول معيقيككب, قككال: قككال سلمة, عن أبي كثير, عن أبي بن يحيى
.أحمككد بككه النار» تفككرد من للعقاب «ويل وسلم عليه الله صلى الله
عكن المحككاربي العلى, حدثنا عبد بن علي جرير: حدثني ابن وقال  

يزيككد, عككن بككن علككي زحككر, عككن بككن اللككه عبيككد يزيد, عككن بن مطرح
وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال أمامة, قال أبي القاسم, عن

ول شككريف المسككجد فككي بقككي النار». قال: فمككا من للعقاب «ويل
كريككب, أبككو إليهما. وحدثنا عرقوبيه, ينظر يقلب إليه نظرت إل وضيع
عككن سككابط بن الرحمن عبد ليث, حدثني عن زائدة عن حسين حدثنا
عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول أمامككة: أن أبككي أخي عن أو أمامة أبي

ًا أبصر وسلم أحككدهم, مثككل كعككب أو أحدهم عقب يصلون, وفي قوم
للعقككاب «ويل الماء, فقال يمسه لم الظفر موضع أو الدرهم موضع

ًا عقبه في رأى إذا الرجل النار». قال: فجعل من الماء, يصبه لم شيئ
وضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوءه. أعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاد

فككرض كككان لككو أنككه ظاهرة, وذلك الحاديث هذه من الدللة ووجه  
ترككه, لن علكى توعكد لمكا فيهما ذلك يجوز أنه مسحهما, أو الرجلين
مسككح فككي يجككري مككا فيككه يجري بل الرجل جميع يستوعب ل المسح

جرير بن جعفر أبو المام الشيعة على الدللة هذه وجه الخف, وهكذا
الزبيككر أبي طريق من صحيحه في مسلم روى تعالى, وقد الله رحمه

ً الخطاب: أن بن عمر جابر, عن عن ظفككر موضككع فككترك توضككأ رجل
«ارجككع وقككال وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قككدمه, فأبصككره علككى

عبككد أبككو الككبيهقي: أخبرنككا بكككر أبو الحافظ وضوءك». وقال فأحسن
بككن محمككد يعقككوب, حككدثنا بن محمد العباس أبو الحافظ, أخبرنا الله

وهككب, حككدثنا ابن معروف, حدثنا بن هارون الصنعاني, حدثنا إسحاق
مالككك بككن أنككس دعامة, قال: حدثنا بن قتادة سمع أنه حازم بن جرير
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ً أن علككى وتككرك توضككأ قككد وسككلم عليه الله صلى النبي إلى جاء رجل

وسككلم عليككه الله صلى الله رسول له الظفر, فقال موضع مثل قدمه
بككن هككارون عككن داود أبككو رواه وضككوءك» وهكككذا فأحسككن «ارجككع
بككه. وهككب ابككن عككن يحيى, كلهما بن حرملة عن ماجه وابن معروف

هككذا داود: ليككس أبككو قككال ثقككات, لكككن كلهككم جيد, رجاله إسناد وهذا
بككن موسككى وهككب. وحككدثنا ابككن إل يككروه بمعككروف, لككم الحككديث

رسككول الحسككن: أن عن وحميد يونس حماد, أخبرنا إسماعيل, حدثنا
قتككككادة. حككككديث وسككككلم, بمعنككككى عليككككه اللككككه صككككلى اللككككه

بقيككة, العبككاس, حككدثنا أبككي بككن إبراهيككم أحمد: حككدثنا المام وقال  
النككبي أزواج بعككض معككدان, عككن بككن خالككد عن سعد بن يحيى حدثني
ً وسلم: رأى عليه الله صلى قكدر لمعكة قكدمه ظهر يصلي, وفي رجل

أن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الماء, فأمره يصبها لم الدرهم
بقيككة, وزاد: والصككلة. وهككذا حككديث من داود أبو الوضوء. ورواه يعيد

أعلككككككككم. صككككككككحيح, واللككككككككه قككككككككوي جيككككككككد إسككككككككناد
اللككه صككلى النككبي وضككوء صفة في عثمان عن حمران حديث وفي  

حككديث مككن السككنن أهككل أصككابعه. وروى بيككن خلككل أنككه وسككلم عليه
قال: قلت: أبيه صبرة, عن بن لقيط بن عاصم عن كثير بن إسماعيل

بيككن الوضوء, وخلككل «أسبغ الوضوء. فقال عن أخبرني الله رسول يا
ًا تكككككون أن إل الستنشككككاق فككككي الصككككابع, وبككككالغ ».صككككائم

المقري, الرحمن عبد أبو يزيد بن الله عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
قال: قككال الدمشقي الله عبد بن شداد عمار, حدثنا بن عكرمة حدثنا

اللككه, أخككبرني رسول قال: قلت: يا عبسة بن عمرو أمامة: حدثنا أبو
يتمضككمض ثككم وضككوءه يقككرب أحككد مككن «مككامنكم الوضوء, قال عن

المككاء وخياشككيمه, مككع فمككه مككن خطاياه خرجت إل وينتثر ويستنشق
مككن وجهه خطايا خرجت إل الله أمره كما وجهه يغسل ينتثر, ثم حين

خطايا خّرت إل المرفقين إلى يديه يغسل الماء, ثم مع لحيته أطراف
مككن رأسككه خطايككا خككّرت إل رأسه يمسح أنامله, ثم أطراف من يديه

اللككه أمره كما الكعبين إلى قدميه يغسل الماء, ثم مع شعره أطراف
فيحمككد يقككوم الماء, ثم مع أصابعه أطراف من قدميه خطايا خّرت إل

ذنككوبه من خرج إل ركعتين يركع أهل, ثم له هو بالذي عليه ويثني الله
أمكككككككككككككككككككككككه». ولكككككككككككككككككككككككدته كيكككككككككككككككككككككككوم

الله رسول من هذا تقول, سمعت ما عمرو, انظر أمامة: يا أبو قال  
فقككال ؟ مقككامه فككي كلككه الرجككل هككذا أيعطككى وسلم عليه الله صلى
عظمي, واقترب سني, ورق كبرت أمامة, لقد أبا عبسة: يا بن عمرو
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اللككه صككلى الله رسول وعلى الله على أكذب أن حاجة بي أجلي, وما

لى اللكه رسول من أسمعه لم لو وسلم عليه ه ص إل وسكلم عليكه الل
ًا, لقد أو مرتين أو مرة ذلككك, وهككذا من أكثر أو مرات سبع سمعته ثلث

صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيح. إسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككناد
كمككا قككدميه يغسككل آخر, وفيه: ثم وجه من مسلم صحيح في وهو  

إسحاق أبو روى بالغسل. وهكذا يأمر القرآن أن على الله, فدل أمره
أنككه عنككه اللككه رضككي طككالب أبككي بن علي الحارثا, عن عن السبيعي

لككك يتضككح ههنككا أمرتم, ومككن كما الكعبين إلى القدمين قال: اغسلوا
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن علي عن خير عبد حديث من المراد
أراد النعليككن, فككدلكهما, إنمككا فككي وهما الماء قدميه على رش وسلم
ً ًا, وهما غسل والرجككل الغسككل إيجككاد مككن مانع النعلين, ول في خفيف
مككن والمتنطعيككن المتعمقيككن علككى رد هككذا فككي نعلهككا, ولكككن فككي

الموسوسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككين.
روايتككه مككن نفسه, وهو على جرير ابن أورده الذي الحديث وهكذا  
صكلى اللككه رسككول قال: أتى حذيفة وائل, عن أبي العمش, عن عن
ًا قوم, فبال سباطة وسلم عليه الله ومسككح فتوضككأ بمككاء دعا ثم قائم
الثقككات بككأن عنككه جريككر ابن أجاب وقد صحيح حديث نعليه, وهو على

حذيفككة, قككال: فبككال وائل, عككن أبي عن, العمش عن رووه الحفاظ
ًا بككأن بينهمككا الجمككع خفيه, قلككت: ويحتمككل على ومسح توضأ ثم قائم
رواه الككذي الحككديث نعلن, وهكككذا وعليهمككا خفككان رجليككه فككي يكون
أبيككه, عككن يعلى شعبة, حدثني عن يحيى حنبل: حدثنا بن أحمد المام

وسلم عليه الله صلى الله رسول أوس, قال: رأيت أبي بن أوس عن
عككن داود أبككو رواه الصلة. وقككد إلى قام نعليه, ثم على ومسح توضأ

عطاء, عككن بن يعلى هشيم, عن عن موسى, كلهما بن وعباد مسدد
عليككه اللككه صككلى الله رسول قال: رأيت أوس أبي بن أوس أبيه, عن

وقكدميه. نعليكه علكى ومسكح وتوضكأ قكوم, فبكال سكباطة أتى وسلم
قككال: هشيم, ثككم طريق ومن شعبة طريق من جرير ابن رواه وقد  

جككائز غيككر كان محدثا, إذ غير وهو كذلك توضأ أنه على محمول وهذا
عنككه صح ومتعارضة, وقد متنافية رسوله وسنن الله فرائض تكون أن

بالمككاء الوضوء في القدمين غسل بعموم المر وسلم عليه الله صلى
كككان وبلغككه, ولمككا إليككه انتهككى مككن عككذر القككاطع المسككتفيض بالنقل
ًا القرآن الككواجب هو النصب, وكما قراءة في كما الرجلين بغسل آمر

الَيككة هككذه أن السككلف بعككض عليككه, تككوهم الخفككض قككراءة حمل في
أبككي بن علي عن ذلك روي الخفين, وقد على المسح لرخصة ناسخة
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كمكا خلفكه, وليكس عنكه الثككابت إسكناده, ثككم يصكح لم طالب, ولكن
لى النكبي أن ثبكت قد زعموه, فإنه ه ص علكى مسكح وسكلم عليكه الل
الكريمككككككككة. الَيككككككككة هككككككككذه نككككككككزول بعككككككككد الخفيككككككككن

الله عبد بن زياد القاسم, حدثنا بن هاشم أحمد: حدثنا المام وقال  
بن جرير مجاهد, عن الجزري, عن مالك بن الكريم عبد عن علثة بن

رسول رأيت المائدة, وأنا نزول بعد أسلمت قال: أنا البجلي الله عبد
أحمد. وفككي به أسلمت, تفرد بعدما يمسح وسلم عليه الله صلى الله

قككال: بككال همككام إبراهيككم, عككن عككن العمككش حديث من الصحيحين
فقككال: نعككم, ؟ هككذا خفيككه, فقيككل: تفعككل على ومسح توضأ ثم جرير
علككى ومسككح توضككأ ثككم بككال وسككلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

لن الحككديث هككذا يعجبهككم إبراهيككم: فكككان العمش: قال خفيه, قال
بككالتواتر ثبكت مسكلم. وقككد المائدة, لفككظ نزول بعد كان جرير إسلم

الخفين على المسح مشروعية وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
ً يحتككاج مككا مككع الكبير الحكام كتاب في مقرر هو وفعلً, كما منه قول
هككو فيه, كما التفصيل عدمه, أو أو المسح تأقيت من هناك ذكره إلى

موضكككككككككككككككككككككعه. فكككككككككككككككككككككي مبسكككككككككككككككككككككوط
أنككه وضلل, مع بجهل بل مستند بل ذلك في الروافض خالفت وقد  

طككالب أبككي بن علي المؤمنين أمير رواية من مسلم صحيح في ثابت
اللككه صككلى النككبي عككن عنككه الصككحيحين في ثبت عنه, كما الله رضي
الَية هذه يستبيحونها, وكذلك وهم المتعة نكاح عن النهي وسلم عليه

فعككل من بالتواتر ثبت ما مع الرجلين غسل وجوب على دالة الكريمة
الَيككة هككذه دلككت مككا وفككق علككى وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول

نفككس فككي صحيح دليل لهم وليس كله لذلك مخالفون الكريمة, وهم
اللكذين الكعكبين في والسلف الئمة خالفوا الحمد, وهكذا المر, ولله

رجككل كككل فككي فعنككدهم القككدم ظهككر فككي أنهما فعندهم القدمين في
مفصككل عنككد الناتئككان العظمككان هما الكعبين أن الجمهور كعب, وعند

ًا أعلككم الشافعي: لم الربيع: قال والقدم. قال الساق أن فككي مخالفكك
الناتئان, وهمككا هما الوضوء في كتابه في الله ذكرهما اللذين الكعبين

اللككه: رحمهككم الئمككة لفظه, فعنككد والقدم, هذا الساق مفصل مجمع
عليكه دلككت النككاس, وكمكا عنككد المعروف هو كعبان, كما قدم كل في

توضككأ أنككه عثمككان عككن حمككران طريككق مككن الصككحيحين السنة, ففي
ذلكككك. مثكككل الكعكككبين, واليسكككرى إلكككى اليمنكككى رجلكككه فغسكككل

ًا البخاري وروى   ًا تعليق صحيحه في خزيمة وابن داود وأبو به مجزوم
بككن النعمان الجدلي, عن الحارثا بن الحسيني القاسم أبي رواية من
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فقككال بوجهه وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا قال: أقبل بشير

بيككن الله ليخالفن أو صفوفكم لتقيمن والله ك ثلثا ك صفوفكم «أقيموا
بركبة صاحبه, وركبته بكعب كعبه يلزق الرجل قلوبكم» قال: فرأيت

كعبككه يلزق أن يمكن خزيمة, فليس ابن بمنكبه, لفظ صاحبه, ومنكبه
يحككاذي حككتى السككاق في الناتىء العظم به والمراد صاحبه, إل بكعب
عند الناتئان العظمان أنهما من ذكرناه ما على ذلك الَخر, فدل كعب

أبككي ابككن السككنة, وقككال أهككل مككذهب هككو كمكا والقدم الساق مفصل
يحيى عن شريك موسى, أخبرنا بن إسماعيل أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

زيككد, أصككحاب قتلى في الخابر, قال: نظرت يعني التيمي الحارثا بن
بعد الشيعة بها عوقب عقوبة القدم, وهذه ظهر فوق الكعب فوجدت

عليكككه. وإصكككرارهم الحكككق مخكككالفتهم فكككي بهكككم قتلهكككم, تنكيل
من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم تعالى: {وإن وقوله  

ًا فككتيمموا مككاء تجككدوا فلككم النسككاء لمسككتم أو الغككائط ًا صككعيد طيبكك
فككي عليككه الكلم تقدم قد ذلك منه} كل وأيديكم بوجوهكم فامسحوا

الكلم, وقككد يطككول لئل إعككادته إلككى بنككا حاجككة النساء, فل آية تفسير
ًا ههنككا روى البخككاري هنككاك, لكككن الككتيمم آية نزول سبب ذكرنا حككديث
ًا ابكن سكليمان, حككدثنا بكن يحيى فقال: حدثنا الكريمة الَية بهذه خاص

حككدثه القاسككم بككن الرحمككن عبد أن الحارثا بن عمرو وهب, أخبرني
داخلككون ونحن بالبيداء لي قلدة قالت: سقطت عائشة أبيه, عن عن

رأسككه ونككزل, فثنككى وسلم عليه الله صلى الله رسول المدينة, فأناخ
ًا, فأقبل حجري في وقال: حبسككت شديدة لكزة فلكزني بكر أبو راقد

عليككه اللككه صلى الله رسول لمكان الموت قلدة, فتمنيت في الناس
وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي إن أوجعنككي, ثككم منككي, وقككد وسككلم

أيهككا {يا يوجد, فنزلت فلم الماء الصبح, فالتمس استيقظ, وحضرت
الَيككة, آخككر وجوهكم} إلككى فاغسلوا الصلة إلى قمتم إذا آمنوا الذين
مككا بكككر أبي آل يا فيكم للناس الله بارك الحضير: لقد بن أسيد فقال

لهكككككككككككككككككككككككم. برككككككككككككككككككككككككة إل أنتكككككككككككككككككككككككم
سهل فلهذا حرج} أي من عليكم ليجعل الله يريد تعالى: {ما وقوله  

المككاء فقككد وعند المرض عند التيمم أباح يعسر, بل ولم ويسر عليكم
مقككام يقككوم له شرع من حق في وجعله بكم رحمة عليكم, و توسعة

كتككاب فككي مقككرر هككو بيانه, وكما تقدم كما الوجوه بعض من إل الماء
نعمتككه وليتككم ليطهركككم يريككد تعككالى: {ولكككن وقوله, الكبير الحكام
شرعه فيما عليكم نعمه تشكرون لعلكم تشكرون} أي لعلكم عليكم

وردت والسماحة, وقككد والتسهيل والرحمة والرأفة التوسعة من لكم
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مككن فككاعله يجعككل بككأن الوضككوء عقككب الككدعاء علككى بككالحث السككنة

المكام رواه الكريمكة, كمكا الَية هذه امتثال في الداخلين المتطهرين
رعاية علينا قال: كانت عامر بن عقبة عن السنن وأهل ومسلم أحمد

اللككه صلى الله رسول بعشي, فأدركت فروحتها نوبتي البل, فجاءت
ًا وسلم عليه مسكلم مكن «مكا قكوله مكن الناس, فأدركت يحدثا قائم

ً ركعتين فيصلي يقوم وضوءه, ثم فيحسن يتوضأ بقلبككه عليهمككا مقبل
بيككن قائككل هذا, فإذا أجود الجنة» قال: قلت: ما له وجبت ووجهه, إل

عنكه اللكه رضكي عمكر فإذا منها, فنظرت أجود قبلها يقول: التي يدي
ًا جئت رأيتك قد فقال: إني فيبلككغ يتوضككأ أحككد مككن منكم قال« ما آنف

ًا وأن اللكه إل إلكه ل أن الوضوء, يقكول: أشكهد أوفيسبغ عبككده محمكد
شككاء» أيهككا مككن الثمانيككة, يككدخل الجنككة أبواب له فتحت ورسوله, إل

مسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم. لفككككككككككككككككككككككككككككككككككككككظ
أن هريككرة أبككي أبيه, عن صالح, عن أبي بن نهشل عن مالك وقال  

أو المسككلم العبككد توضككأ «إذا قككال وسككلم عليه الله صلى الله رسول
بعينيككه إليهككا نظككر خطيئككة وجهه, كل من وجهه, خرج فغسل المؤمن

كككل يككديه مككن خككرج يككديه غسككل الماء, فإذا قطر آخر مع أو الماء مع
رجليه غسل الماء, فإذا قطر آخر مع أو الماء مع يداه بطشتها خطيئة
الماء, حتى قطر آخر مع أو الماء مع رجله مشتها خطيئة كل خرجت

ًا يخرج وهككب, ابن الطاهر, عن أبي عن مسلم الذنوب» رواه من نقي
بككن معاويككة كريككب, حككدثنا أبككو جريككر: حككدثنا ابن به, وقال مالك عن

كعككب الجعككد, عككن أبي بن سالم منصور, عن سفيان, عن عن هشام
رجككل مككن «مككا وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: قال مرة بن

غسككل منهمككا, فككإذا خطاياه خرجت ذراعيه, إل أو يديه فيغسل يتوضأ
من خطاياه خرجت رأسه مسح وجهه, فإذا من خطاياه خرجت وجهه

لفظه. وقككد رجليه» هذا من خطاياه خرجت رجليه غسل رأسه, فإذا
منصككور, عككن عككن شككعبة جعفر, عن بن محمد عن أحمد المام رواه

صككلى النككبي السلمي,. عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة سالم, عن
خطايككاه خرجككت يككديه فغسككل العبد توضأ «وإذا قال وسلم عليه الله
غسككل وجهه, وإذا من خطاياه خرجت وجهه غسل يديه, وإذا بين من

خطايككاه خرجت رجليه غسل ذراعيه, وإذا من خطاياه خرجت ذراعيه
صكحيح, إسكناد , وهذا الرأس مسح يذكر شعبة: ولم رجليه» قال من
حوشككب, بككن شهر عن عطية بن شمر طريق من جرير ابن وروى  
«مككن وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قال أمامة أبي عن

سككمعه مككن ذنككوبه الصلة, خرجت إلى قام ثم الوضوء فأحسن توضأ

338



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بكن يحيى حديث من صحيحه في مسلم ورجليه» وروى ويديه وبصره

مالككك أبككي ممطككور, عككن جككده سككلم, عككن بككن زيككد كككثير, عككن أبي
شككطر «الطهككور قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الشعري

بين ما تمل أكبر والله الله الميزان, وسبحان تمل لله اليمان, والحمد
برهككان, ضككياء, والصككدقة جنككة, والصككبر والرض, والصككوم السككماء
أو فمعتقهككا نفسككه فبككائع يغككدو الناس عليك, كل أو لك حجة والقرآن

مصككعب عككن حرب بن سماك رواية من مسلم صحيح موبقها». وفي
وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: قال عمر ابن سعد, عن بن
داود أبككو طهور». وقال بغير صلة غلول, ول من صدقة الله يقبل «ل

يحككدثا الهككذلي المليح أبا قتادة, سمعت عن شعبة الطيالسي: حدثنا
بيككت فككي وسككلم عليككه الله صلى الله رسول مع أبيه, قال: كنت عن

مككن صككدقة طهككور, ول غير من صلة يقبل ل الله «إن يقول فسمعته
حككديث مككن مككاجه وابككن والنسككائي داود وأبو أحمد رواه غلول» وكذا

شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعبة.

ْا ُكُرو ْذ َوا ْعَمَة **  ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل َقُه َع َثا ِذي َوِمي ّل ُكم ا َق َث ِه َوا ْذ ِب ُتكْم ِإ ْل َنا ُق ْع َسكِم
َنا ْع َط َأ ْا َو ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِليٌم ال َذاِت َع ِر ِب ُدو َيا الّص َهككآَ *   ّي أ

ِذيَن َ ّلكك ْا ا ُنككو آَم
ْا ُنو ّواِميَن ُكو ِه َق ّل َء ل َدآ َه ِقْسِط ُش ْل َ ِبا ُكْم َول ّن ِرَم َنآَُن َيْج ٍم َش ْو َلككَى َقكك ّ َع َأل

ْا ُلو ِد ْع ْا َت ُلو ِد ْع َو ا ْقَرُب ُه َى َأ َو ْق ّت ْا ِلل ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُلككوَن ِبَمككا َخ ْعَم َت
َد َع َو ّلُه *   ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِظيٌم َو * َع
ِذيَن ّل ْا َوا َفُرو ْا َك ُبو ّذ َك َنآَ َو ِت َيا ِئَك ِبآَ َلـ ْو ِم َأْصَحاُب ُأ ْلَجِحي َيككا ا َهككآَ *   ّي أ

ِذيَن َ ّلكك ا
ْا ُنو ْا آَم ُكُرو ْذ ْعَمَة ا ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ْوٌم َهّم ِإ ْا َأن َقكك ُطو ْبُسكك ُكككْم َي ْي َل ُهْم ِإ َي ِد ْيكك َأ

َكككّف ُهْم َف َي ِد ْيكك ُكككْم َأ ْا َعن ُقككو ّت ّلككَه َوا َلككى ال َع ِه َو ّلكك ّكككِل ال َو َت َي ْل ُنككوَن َف ْؤِم ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   هذا لهم شرعه في عليهم نعمته المؤمنين عباده مذكر

من عليهم أخذ وما الكريم الرسول هذا إليهم العظيم. وإرساله الدين
ومؤازرته, والقيام ومناصرته متابعته على مبايعته في والميثاق العهد
اللككه نعمككة تعككالى: {واذكككروا منككه, فقككال عنه, وقبككوله وإبلغه بدينه

هككي وأطعنككا} وهككذه سككمعنا قلتككم إذ به واثقكم الذي وميثاقه عليكم
عنككد وسلم عليه الله صلى الله رسول عليها يبايعون كانوا التي البيعة

علككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قالوا: بايعنا كما إسلمهم
المككر ننازع ل علينا, وأن وأثرة ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع

يككدعوكم والرسككول بككالله تؤمنون ل تعالى: {ومالكم الله أهله, وقال
تكذكار مؤمنين}, وقيل: هكذا كنتم إن ميثاقكم أخذ وقد بربكم لتؤمنوا
صككلى محمككد متابعككة فككي والعهود المواثيق من عليهم أخذ بما لليهود
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ابككن عككن طلحككة أبي بن علي لشرعه, رواه والنقياد وسلم عليه الله

عبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاس.
حيككن آدم ذريككة علككى العهككد مككن تعككالى أخككذ بمككا تككذكار وقيل: هو  

قكالوا بربكككم {ألسكتم أنفسكهم على وأشهدهم صلبه من استخرجهم
أظهككر, الول حيككان, والقككول بككن ومقاتككل مجاهككد شهدنا} قككاله بلى

.جريكككر ابكككن واختكككاره والسكككدي عبكككاس ابكككن عكككن وهكككوالمحكي
التقككوى مواظبة على وتحريض الله} تأكيد تعالى: {واتقوا قال ثم  
السككرار مككن الضمائر في يختلج ما يعلم أنه أعلمهم حال, ثم كل في

تعككالى: {يككا الصدور}, وقككوله بذات عليم الله {إن والخواطر, فقال
عككز للككه بككالحق قوامين كونوا لله} أي قوامين كونوا آمنوا الذين أيها

بالعدل بالقسط} أي {شهداء والسمعة, وكونوا الناس لجل وجل, ل
قككال: أنككه بشككير بككن النعمككان عن الصحيحين في ثبت بالجور, وقد ل

ً أبي نحلني تشككهد حككتى أرضى رواحة: ل بنت عمرة أمي فقالت نحل
علككى ليشككهده , فجككاءه وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عليككه

ت «أكل صدقتي, فقال «اتقكوا , فقكال ؟» قكال: ل مثلكه ولدك, نحل
جككور» قككال: علككى أشككهد ل «إنككي أولدكم». وقككال في واعدلوا الله

الصكككككككككككدقة. تلكككككككككككك فكككككككككككرد أبكككككككككككي فرجكككككككككككع
ل تعككدلوا} أي أل علككى قككوم شككنآَن يجرمنكككم تعككالى: {ول وقوله  

فككي العككدل اسككتعملوا فيهم, بل العدل ترك على قوم بغض يحملنكم
ًا أحد كل ًا, ولهذا أو كان صديق للتقككوى} أقككرب هو {اعدلوا قال عدو
المصككدر علككى الفعككل تركككه, ودل مككن التقككوى إلى أقرب عدلكم أي

فككي وغيككره, كمككا القرآن من نظائره في عليه, كما الضمير عاد الذي
لككككم}. أزككككى هكككو فكككارجعوا ارجعكككوا لككككم قيكككل {وإن قكككوله

فككي التفضككيل أفعككل اسككتعمال بككاب من للتقوى أقرب وقوله: هو  
تعككالى: قككوله في شيء, كما منه الَخر الجانب في ليس الذي المحل

ًا خيككر يومئككذ الجنة {أصحاب بعككض مقيل} وكقككول وأحسككن مسككتقر
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول من وأغلظ أفظ لعمر: أنت الصحابيات
تعملككون} أي بمككا خككبير اللككه إن اللككه تعالى: {واتقوا قال وسلم, ثم

ًا عملتموها, إن التي أفعالكم من علم ما على وسيجزيكم فخيككر, خير
ًا وإن وعملككوا آمنككوا الككذين اللككه {وعككد بعككده قككال فشككر, ولهككذا شر

الككتي عظيككم} وهوالجنككة {وأجر لذنوبهم مغفرة} أي لهم الصالحات
منككه برحمككة بككل بأعمكالهم ينالونهككا عبككاده, ل علكى رحمتككه مككن هكي

تعككالى أعمككالهم, وهككو إليهككم الرحمككة وصول سبب كان وفضل, وإن
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ًا جعلها الذي فالكككل ورضككوانه وعفككوه وفضككله رحمتككه نيل إلى أسباب

والمنكككككككككككة. الحمكككككككككككد ولكككككككككككه, فلكككككككككككه منكككككككككككه
الجحيم} وهذا أصحاب أولئك بآَياتنا وكذبوا كفروا قال: {والذين ثم  

الحكككم هككو فيككه, بككل يجككور ل الذي وحكمه تعالى, وحكمته عدله من
نعمككة اذكروا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا القدير. وقوله الحكيم العدل

عنكم}. أيديهم فكف أيديهم إليكم يبسطوا أن قوم هم إذ عليكم الله
سلمة, عن أبي عن الزهري, ذكره عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد قال

فككي النككاس منزلً, وتفككرق نزل وسلم عليه الله صلى النبي جابر: أن
سككلحه وسككلم عليككه الله صلى النبي تحتها, وعلق يستظلون العضاه

وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول سيف إلى أعرابي بشجرة, فجاء
فقككال: مككن وسككلم عليه الله صلى النبي على أقبل فسله,ثم ,فأخذه
ًا: أو العرابككي, مرتيككن وجل». قال عز قال: «الله ؟ مني يمنعك ثلثكك

«اللككه». قككال: يقككول وسلم عليه الله صلى والنبي ؟ مني يمنعك من
أصككحابه, وسككلم عليككه الله صلى النبي السيف, فدعا العرابي فشام

يعككاقبه, وقككال جنبككه, ولككم إلككى جككالس العرابي, وهو خبر فأخبرهم
ًا أن هذا, ويذكر نحو يذكر قتادة معمر: كان أن أرادوا العرب من قوم

العرابككي, هككذا فأرسككلوا وسككلم عليككه اللككه صلى الله برسول يفتكوا
إليكككم يبسككطوا أن قككوم هككم إذ عليكككم اللككه نعمككة {اذكككروا وتككأول

ا فككي ثابتة الحارثا بن غورثا وهو العرابي هذا أيديهم} الَية, وقصة
لصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيح.

آمنككوا الككذين أيهككا {يككا الَية هذه في عباس ابن العوفي, عن وقال  
فكككف أيككديهم إليكككم يبسككطوا أن قوم هم إذ عليكم الله نعمة اذكروا
ًا أن عنكم} وذلك أيديهم صكلى اللكه لرسككول صكنعوا اليهكود من قوم

ًا ولصحابه وسلم عليه الله بشأنهم, إليه الله ليقتلوهم, فأوحى طعام
أبككو حككاتم. وقككال أبككي ابن فأتوه, رواه أصحابه وأمر الطعام يأت فلم

يغككدروا أن أرادوا حيككن وأصككحابه الشككرف بن كعب في مالك: نزلت
حاتم. وذكر أبي ابن الشرف, رواه بن كعب دار في وأصحابه بمحمد
نزلككت واحككد, أنهككا وغيككر وعكرمة ومجاهد يسار بن إسحاق بن محمد

اللككه رسككول رأس علككى يلقككوا أن أرادوا حيككن النضككير بنككي شأن في
ديككة فككي يسككتعينهم جككاءهم الرحككى, لمككا وسككلم عليككه اللككه صككلى

إن بككذلك, وأمككروه كعككب ابككن جحككاش بككن عمككرو العامريين, ووكلوا
أن عنككده واجتمعككوا الجككدار تحككت وسككلم عليه الله صلى النبي جلس
ه صلى النبي الله فوقه, فأطلع من الرحى تلك يلقي وسكلم عليكه الل
اللككه أصككحابه, فككأنزل وتبعككه المدينة إلى عليه, فرجع تمالؤوا ما على
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المؤمنككون} فليتوكككل اللككه تعالى: {وعلى الَية. وقوله هذه ذلك في

النككاس شككر من أهمه, وحفظه ما الله  كفاه الله على توكل من يعني
إليهككم, يغككدو أن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أمر وعصمه, ثم

فكككككككككككككأجلهم. أنزلهكككككككككككككم حكككككككككككككتى فحاصكككككككككككككرهم

ْد َق َل َو َذ **  ّلُه َأَخ َق ال َثا ِنَي ِمي ِئيَل َب َنككا ِإْسَرآ ْث َع َب ُهككُم َو َنككْي ِمن ْث ًا َعَشككَر ا َنِقيبكك
َقاَل ّلُه َو ّني ال ُكْم ِإ َع ِئْن َم ُتُم َل َقْم َة َأ َ ُتْم الّصل ْي َت َة َوآ َكا ُتككْم الّز ِلي َوآَمن ِبُرُسكك

ُهْم ُتُمككو َعّزْر ُتُم َو ْقَرْضكك َأ ّلككَه َو ًا ال ًا َقْرضكك ّفككَرّن َحَسككن َك ُ ُكككْم ل ْن ُكْم َع ِت َئا ّي َسكك
ُكْم ّن َل ْدِخ ُ ّناٍت َول ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َفَر َفَمن ال َد َك ْع ِلَك َب ُكْم َذ ْن ْد ِم َق َف

َء َضّل َوآ ِبيِل َس ِبَما الّس َف ِهم *   ْقِضكك ُهْم َن َق َثككا ُهْم ّمي ّنككا َنككا َلع ْل َع ُهْم َوَج َب ُلككو ُق
َيًة ُفوَن َقاِس ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعن ا ِع َواِضكك ْا ّم َنُسككو ّظككا َو ْا ّمّمككا َح ِكككُرو ِه ُذ َ ِبك َول
ُع َتَزاُل ِل ّط َلَى َت ٍة َع َن ِئ ُهْم َخآَ ْن ّ ّم ً ِإل ِليل ُهككُم َق ْن ْعُف ّم ُهككْم َفككا ْن ِإّن َواْصككَفْح َع
ّلَه ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس َوِمَن ا ِذيَن *   ّل ْا ا ُلو ّنككا َقا َى ِإ َنا َنَصككاَر ْذ ُهْم َأَخكك َق َثككا ِمي

ْا َنُسو ًا َف ّظ ْا ّمّما َح ِكُرو ِه ُذ َنا ِب ْي ْغَر َأ ُهُم َف َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضككآَ َب ْل َلككَى َوا ِم ِإ ْو َيكك
ِة َياَمككككك ِق ْل ْوَف ا ُهكككككُم َوَسككككك ُئ ّب َن ّلكككككُه ُي ْا ِبَمكككككا ال ُنو ُعوَن َككككككا َن  َيْصككككك

أخككذه الككذي وميثككاقه بعهككده بالوفاء المؤمنين عباده تعالى أمر لما  
وسككلم, عليككه اللككه صككلى محمككد ورسككوله عبككده لسككان علككى عليهم

عليهككم نعمككه بالعككدل, وذكرهككم بككالحق, والشككهادة بالقيككام وأمرهككم
لهككم يككبين والهدى, شككرع الحق من له هداهم فيما والباطنة الظاهرة

الكتككابين: أهككل مككن قبلهككم كككان من على والمواثيق العهود أخذ كيف
ًا ذلك أعقبهم ومواثيقه عهوده نقضوا والنصارى, فلما اليهود منككه لعنكك

ًا ًا بككابه عككن لهم, وطرد إلككى الوصككول عككن لقلككوبهم وجنككابه, وحجابكك
تعككالى: الصككالح, فقككال النافع, والعمل العلم الحق, وهو ودين الهدى
ًا} عشككر اثنككي منهككم وبعثنككا إسككرائيل بني ميثاق الله أخذ {ولقد نقيبكك
ولرسككوله للككه والطاعككة والسككمع بالمبايعة قبائلهم على عرفاء يعني

كككان هككذا أن واحد وغير إسحاق ابن عن عباس ابن ذكر ولكتابه, وقد
نقبككاء يقيككم بككأن الجبابرة, فككأمر لقتال السلم عليه موسى توجه لما
روبيككل سككبط مككن إسحاق: فكان بن محمد نقيب, قال سبط كل من

سكبط حري, ومكن بن شافاط شمعون سبط ركون, ومن بن شامون
سبط يوسف, ومن بن ميخائيل أتين سبط يوفنا, ومن بن كالب يهوذا

بن فلطم بنيامين سبط نون, ومن بن يوشع إفرايم سبط وهو يوسف
بككن منشككأ سككبط ومككن شككورى بككن جككدي زبولككون سككبط ومن دفون

سككبط ومن حمل بن خملئيل دان سبط ومن موسى بن جدي يوسف
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وقسكي, ومكن بكن بحكر نفثكالي سكبط ملكيل, ومن بن ساطور أشار

مكيكككككككككككد. بكككككككككككن ليكككككككككككل يسكككككككككككاخر سكككككككككككبط
أسككباط علككى النقباء تعداد التوراة من الرابع السفر في رأيت وقد  
أعلم, قككال إسحاق, والله ابن ذكره لم مخالفة وأسماء إسرائيل بني

شكمعون بنكي سكادون, وعلكى بكن اليصكور روبيكل بنكي فيهكا: فعلكى
عميككاذاب, بككن الحشككون يهككوذا بنككي صورشكككي, وعلككى بككن شموال

بككن اليككاب زبولككون بنككي وعلككى, صككاعون بن شال يساخر بني وعلى
منشككا بنككي عمنهككور, وعلككى بككن منشككا إفرايككم بنككي حككالوب, وعلككى

جكدعون, وعلكى بكن أبيكدن بنيكامين بني يرصون, وعلى بن حمليائيل
عجككران, بككن نحايككل أشككار بنككي عميشذي, وعلككى بن جعيذر دان بني

بككن أجككذع نفتككالي بنككي دعواييككل, وعلككى بككن السككيف كان بني وعلى
.عمينكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان

العقبة, ليلة النصار وسلم عليه الله صلى الله رسول بايع لما وهكذا  
ًا: ثلثة عشر اثنا فيهم كان الحضككير, بككن أسككيد الوس: وهككم من نقيب

بككن الهيثككم أبككو بككدله المنذر, ويقال عبد بن خيثمة, ورفاعة بن وسعد
بككن أسعد أمامة وهم: أبو الخزرج من عنه, وتسعة الله رضي التيهان

ة, ورافكع بكن اللكه الربيع, وعبكد بن زراة, وسعد بكن مالكك بكن رواح
عبككادة, بككن الصككامت, وسككعد بن معرور, وعبادة بن العجلن, والبراء

اللككه رضككي حنيش بن عمر بن حرام, والمنذر بن عمرو بن الله وعبد
إسحاق ابن أورده له, كما شعر في مالك بن كعب ذكرهم عنهم, وقد

عككن ليلتئككذ قككومهم على عرفاء كانوا هؤلء أن الله, والمقصود رحمه
المعاقككدة ولوا الذين بذلك, وهم لهم وسلم عليه الله صلى النبي أمر

السكمع علكى وسكلم عليكه اللكه صكلى للنككبي قكومهم عكن والمبايعكة
والطاعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

عكن زيكد بن حماد موسى, حدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام قال  
ًا قال: كنا مسروق الشعبي, عن عن مجالد بككن اللككه عبككد عنككد جلوس

الرحمككن, هككل عبككد أبككا رجل: يككا له القرآن, فقال يقرئنا وهو مسعود
مكن المككة هككذه يملكك ككم وسكلم عليككه الله صلى الله رسول سألتم
قبلككك, العراق قدمت منذ أحد عنها سألني ما: الله عبد فقال ؟ خليفة

فقككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول سألنا قال: نعم, ولقد ثم
هككذا مككن غريككب حككديث إسككرائيل» هككذا بنككي نقبككاء كعدة عشر «اثنا

بككن جككابر حككديث من الصحيحين في ثابت الحديث هذا الوجه, وأصل
أمككر يزال ل« يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمرة, قال: سمعت

ًا الناس عليه الله صلى النبي تكلم رجلً» ثم عشر اثنا وليهم ما ماضي
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عليككه الله صلى النبي قال ماذا أي علي, فسألت خفيت بكلمة وسلم
هككذا مسككلم. ومعنككى لفككظ قريككش» وهككذا مككن «كلهككم قال ؟ وسلم

ًا خليفة عشر اثني بوجود البشارة الحديث ويعككدل الحكق يقيكم صكالح
منهككم وجككد وقككد أيككامهم, بككل وتتككابع تككواليهم هذا من يلزم فيهم, ول

بكككر, وعمككر, وعثمككان, الربعككة: أبككو الخلفككاء وهككم نسككق على أربعة
عنككد شككك بل العزيككز عبككد بككن عمككر عنهم, ومنهككم الله وعلي, رضي

ل وليتهككم تكككون حككتى السككاعة تقككوم العبككاس, ول بني وبعض الئمة
الككواردة الحككاديث فككي بككه المبشر المهدي منهم أن محالة, والظاهر

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي اسم اسمه يواطىء أنه بذكره, فذكر
ً الرض أبيككه, فيمل اسكم أبيه واسم ًا عككدل ًا ملئكت كمكا وقسكط جككور

ًا, وليس ظهككوره ثككم وجوده الرافضة تتوهم الذي بالمنتظر هذا وظلم
هو بالكلية, بل وجود ول حقيقة له ليس ذلك سامرا, فإن سرداب من
المراد الضعيفة, وليس الخيالت السخيفة, وتوهم العقول هوس من

الثنككا فيهم يعتقد الذين عشر الثني الئمة عشر الثني الخلفاء بهؤلء
عقلهككككككم. وقلككككككة لجهلهككككككم الروافككككككض مككككككن عشككككككرية

مككن يقيككم اللككه السلم, وإن عليه بإسماعيل البشارة التوراة وفي  
ًا, وهم عشر اثني صلبه المككذكورون عشككر الثنككا الخلفاء هؤلء عظيم

أسكلم ممككن الجهلكة سمرة, وبعكض بن وجابر مسعود ابن حديث في
الثنككا الئمككة أنهككم يوهمككونهم الشككيعة بعض بهم اقترن إذا اليهود من

ً منهم كثير عشر, فيتشيع ًا جهل لقنهككم مككن وعلككم علمهم لقلة وسفه
.وسكككلم عليكككه اللكككه صكككلى النكككبي عكككن الثابتكككة بالسكككنن ذلكككك

ونصري وكلءتي بحفظي معكم} أي إني الله تعالى: {وقال وقوله  
ّدقتموهم برسككلي} أي وآمنتككم الزكككاة وآتيتككم الصلة أقمتم {لئن صكك
نصككرتموهم الككوحي, {وعزرتمككوهم} أي مككن بككه يجيئككونكم فيمككا

ًا الله {وأقرضتم الحق على ووازرتموهم ًا} وهككو قرض النفككاق حسككن
ذنكوبكم سكيئاتكم} أي عنككم مرضكاته, {لكفكرن وابتغكاء سبيله في

تحتهككا من تجري جنات بها, {ولدخلنكم أؤاخذكم ول وأسترها أمحوها
المقصكككود. لككككم وأحصكككل المحكككذور عنككككم أدفكككع النهكككار} أي

فمن السبيل} أي سواء ضل فقد منكم ذلك بعد كفر {فمن وقوله  
معاملككة وجحده, وعامله وشده وتوكيده عقده بعد الميثاق هذا خالف

إلككى الهككدى عككن الواضكح, وعككدل الطريككق أخطككأ يعرفه, فقككد ل من
مخككالفتهم عنككد العقوبككة مككن بهككم حككل عمككا تعككالى أخبر الضلل, ثم

لعنكاهم} أي ميثكاقهم نقضكهم {فبمكا عهكده, فقكال ونقضكهم ميثاقه
عككن أبعككدناهم لعنككاهم, أي عليهككم أخككذ الذي الميثاق نقضهم فبسبب
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فل قاسككية} أي قلككوبهم الهككدى, {وجعلنككا عككن وطردنككاهم الحككق

مواضككعه} عككن الكلم وقساوتها, {يحرفون لغلظها بموعظة يتعظون
علككى كتككابه الله, وتأولوا آيات في تصرفهم وساء فهومهم فسدت أي
ًا مالم عليه مراده, وقالوا غير على أنزله, وحملوه ما غير يقككل, عيككاذ

ًا ذلك, {ونسوا من بالله بككه العمككل وتركككوا بككه} أي ذكككروا ممككا حظ
الككتي تعالى الله ووظائف دينهم عرى الحسن: تركوا عنه. وقال رغبة

ة إلكى فصكاروا العمكل غيكره: ترككوا بها, وقكال إل العمل يقبل ل حال
قويمكة, {ول أعمكال مستقيمة, ول فطر سليمة, ول قلوب رديئة, فل

ك وغكدرهم مكرهم منهم} يعني خائنة على تطلع تزال ولصكحابك. ل
اللككه برسككول الفتككك علككى تمككالؤهم بككذلك وغيره: يعني مجاهد وقال
النصككر عيككن هككو واصفح} وهككذا عنهم {فاعف وسلم عليه الله صلى

بمثككل فيككك الله عصى من عاملت ما السلف بعض قال والظفر, كما
الحككق, ولعككل علككى وجمككع تأليف لهم يحصل فيه, وبهذا الله تطيع أن

المحسككنين} يعنككي يحككب الله تعالى: {إن قال يهديهم, ولهذا أن الله
عنهكم (فكاعف الَيكة قتككادة: هككذه إليكك. وقكال أسكاء عمن الصفح به

بككاليوم ول بككالله يؤمنككون ل الككذين {قككاتلوا بقككوله واصفح) منسككوخة
الَخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر} الَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

ومن ميثاقهم} أي أخذنا نصارى إنا قالوا الذين تعالى: {ومن وقوله  
عليككه مريككم ابككن المسككيح متابعون نصارى أنهم لنفسهم ادعوا الذين

متابعككة علككى والمواثيككق العهككود عليهككم كذلك, أخككذنا وليسوا السلم
آثككاره, وسلم, ومناصرته, ومؤازرته, واقتفاء عليه الله صلى الرسول

فعككل كما الرض, ففعلوا أهل إلى الله يرسله نبي بكل اليمان وعلى
تعككالى: {فنسككوا قال العهود, ولهذا المواثيق, ونقضوا اليهود, خالفوا

ًا القيامككة} يككوم إلى والبغضاء العداوة بينهم فأغرينا به ذكروا مما حظ
ًا, ول لبعضككهم والبغضاء العداوة بينهم فألقينا أي كككذلك يزالككون بعضكك

ل أجناسككهم اختلف علككى النصارى طوائف الساعة, وكذلك قيام إلى
ًا, ويلعن بعضهم يكفر متعادين متباغضين يزالون ًا, بعضككهم بعض بعضكك

تكفككر معبككدها, فالملكيككة تلككج تككدعها الخككرى, ول تحككرم فرقككة فكل
والَريوسككية, كككل النسككطورية الَخككرون, وكككذلك اليعقوبيككة, وكككذلك

قككال الشككهاد, ثككم يقككوم ويككوم الككدنيا هككذه فككي الخككرى تكفر طائفة
ووعيكد تهديكد يصكنعون} وهكذا ككانوا بما الله ينبئهم تعالى: {وسوف

رسككوله, وعلككى اللككه علككى الكذب من ارتكبوه ما على للنصارى أكيد
ًا قولهم عن وتقدس وتعالى وجل عز الرب إلى نسبوه وما ًا, علو كبير
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ًا, تعالى صاحبة له جعلهم من لم الذي الصمد الفرد الحد الواحد وولد

ًا لككككككه يكككككككن ولككككككم يولككككككد ولككككككم يلككككككد أحككككككد. كفككككككو

َيا ْهَل **  َتاِب َأ ِك ْل ْد ا ُكْم َق َء َنا َجآَ ُل ّيُن َرُسو َب ُكْم ُي ًا َل ِثير ُتْم ّمّما َك ْن ُفككوَن ُك ُتْخ
َتاِب ِمَن ِك ْل ْا ا ُفو ْع َي ٍر َعن َو ِثي ْد َك ُكْم َق َء ِه ّمككَن َجآَ ّلكك َتككاٌب ُنككوٌر ال ِك ِبيككٌن َو * ّم

ِدي ْه ِه َي ّلُه ِب َع َمِن ال َب ّت َنُه ا َوا ُبَل ِرْض ِم ُس َ ُهككْم الّسل ِرُج ُيْخ ُلَمككاِت ّمككِن َو ّظ ال
َلكككككى ِر ِإ ّنكككككو ِه ال ِن ْذ ِإ ِهْم ِبككككك ِدي ْهككككك َي َلكككككَى َو ٍم ِصكككككَراٍط ِإ ِقي َت  ّمْسككككك

ًا تعالى يقول   ًا رسوله أرسل قد أنه الكريمة نفسه عن مخبر محمد
الرض: أهككل جميككع إلككى الحككق وديككن بالهككدى وسككلم عليه الله صلى

بيككن والفككرق بالبينككات بعثككه وكتككابيهم, وأنككه وعجمهم, أميهم عربهم
يككبين رسولنا جاءكم قد الكتاب أهل تعالى: {يا والباطل, فقال الحق
ًا لكم مككا يككبين كككثير} أي عن ويعفو الكتاب من تخفون كنتم مما كثير

ممككا كككثير عن فيه, ويسكت الله على وأولوه, وافتروا وحرفوه بدلوه
حككديث من مستدركه في الحاكم روى بيانه. وقد في فائدة ول غيروه

رضي عباس ابن عكرمة, عن النحوي, عن يزيد عن واقد بن الحسين
يحتسب ل حيث من بالقرآن كفر فقد بالرجم كفر عنه, قال: من الله

ًا لككم يككبين رسكولنا جكاءكم قد الكتاب أهل {يا قوله كنتككم ممككا كككثير
قككال: صككحيح أخفككوه, ثككم ممككا الرجككم الكتككاب} فكككان مككن تخفككون

أنزلككه الككذي العظيم القرآن عن تعالى أخبر يخرجاه. ثم السناد, ولم
بككه يهدي مبين وكتاب نور الله من جاءكم {قد فقال الكريم نبيه على
والسككلمة النجككاة طككرق السككلم} أي سككبل رضككوانه اتبككع مككن اللككه

ويهديهم بإذنه النور إلى الظلمات من الستقامة, {ويخرجهم ومناهج
أبيككن لهككم المهالككك, ويوضككح مككن ينجيهككم مسككتقيم} أي صراط إلى

المككور, وينفككي أحب لهم المحذور, ويحصل عنهم فيصرف المسالك
حالكككككككة. أقكككككككوم إلكككككككى الضكككككككللة, ويرشكككككككدهم عنهكككككككم

ْد َق ّل َفَر **  ِذيَن َك ّل ْا ا َو ُل ّلَه ِإّن َقآَ َو ال ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا َيَم ا ِلككُك َفَمن ُقْل َمْر َيْم
ِه ِمَن ّل ًا ال ْيئ َد ِإْن َشكك ِلككَك َأن َأَرا ْه ْلَمِسككيَح ُي ْبككَن ا َيككَم ا ُأّمككُه َمْر ِفككي َوَمككن َو

ًا الْرِض ِه َجِميع ّل ْلُك َول َواِت ُم ُهَما َوَما َوالْرِض الّسَما َن ْي ُق َب ُل َيَشككآَُء َما َيْخ
ّلُه َلَى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َلِت َق َقا َو ُد *   ُهو َي ْل َى ا ّنَصاَر ُء َنْحُن َوال َنككا ْب ِه َأ ّلكك ال

ُه ُؤ ّبا َأِح ِلَم ُقْل َو ُكم َف ُب ّذ َع ُكم ُي ِب ُنو ُذ ُتْم َبْل ِب َق ِمّمْن َبَشٌر َأن َلكك ْغِفككُر َخ ِلَمككن َي
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ّذُب َيَشآَُء َع ُي ُء َمن َو ِه َيَشآَ ّل ْلُك َول َواِت ُم ُهَما َوَما َوالْرِض الّسَما َن ْي ِه َب ْيكك َل ِإ َو

ِصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيُر ْلَم  ا
ًا تعالى يقول   ًا مخبر المسككيح في ادعائهم في النصارى بكفر وحاكي
الله, تعككالى هو أنه خلقه من الله, وخلق عباد من عبد مريم, وهو ابن
ًا قولهم عن الله ًا, ثم علو ًا قال كبير الشككياء علككى قككدرته عككن مخككبر

ًا اللككه مككن يملك فمن {قل وسلطانه قهره تحت وكونها أراد إن شككيئ
ًا} أي الرض في ومن وأمه مريم ابن المسيح يهلك أن أراد لككو جميعكك

صككرفه علككى يقككدر الككذي ذا من أو منه يمنعه كان الذي ذا ذلك, فمن
مككا يخلككق بينهمككا وما والرض السموات ملك {ولله قال ذلك, ثم عن

يشككاء, ما على القادر وخلقه, وهو ملكه الموجودات جميع يشاء} أي
علككى رد وعظمتككه, وهككذا وعدله وسلطانه بقدرته يفعل عما يسأل ل

القيامكككة. يكككوم إلكككى المتتابعكككة اللكككه لعكككائن عليهكككم النصكككارى
ًا تعالى قال ثم   وافككترائهم كككذبهم فككي والنصككارى اليهككود علككى راد

منتسككبون نحن وأحباؤه} أي الله أبناء نحن والنصارى اليهود {وقالت
أن كتابهم عن يحبنا, ونقلوا عناية, وهو بهم بنوه, وله وهم أنبيائه إلى
علككى هككذا بكككري, فحملككوا ابنككي إسرائيل: أنت لعبده قال تعالى الله
عقلئهككم من أسلم ممن واحد غير عليهم رد وحرفوه, وقد تأويله غير

النصارى نقل والكرام, كما التشريف على عندهم يطلق وقالوا: هذا
ربي وأبيكم, يعني أبي إلى ذاهب لهم: إني قال عيسى أن كتابهم عن

فككي ادعوهككا مككا النبككوة مككن لنفسككهم يدعوا لم أنهم وربكم, ومعلوم
وحظككوتهم لككديه معزتهككم ذلككك مككن أرادوا وإنمككا السلم عليه عيسى

ًا تعالى الله وأحباؤه, قال الله أبناء قالوا: نحن عنده, ولهذا عليهم راد
وأحبككاءه, أبنككاءه تككدعون كمككا كنتم لو بذنوبكم} أي يعذبكم فلم {قل
؟ وافككترائكم وكككذبكم كفركككم علككى جهنككم نككار لكككم أعككد فلككم

القككرآن في تجد الفقهاء: أين لبعض الصوفية شيوخ بعض قال وقد  
الَية هذه الصوفي عليه عليه, فتل يرد حبيبه, فلم يعذب ل الحبيب أن

فككي شككاهد حسككن, ولككه قككاله الذي بذنوبكم} وهذا يعذبكم فلم {قل
حميككد, عككن عككن عككدي أبي ابن قال: حدثنا حيث أحمد للمام المسند

أصككحابه, مككن نفككر فكي وسكلم عليكه اللكه صلى النبي أنس, قال: مر
أن ولكدها علكى خشكيت القكوم أمكه رأت الطريكق, فلمكا فكي وصبي

القوم: فقال فأخذته ابني, وسعت وتقول: ابني تسعى يوطأ, فأقبلت
النككار. قككال: فحفظهككم فككي ولدها لتلقي هذه كانت الله, ما رسول يا

النككار» فككي حبيبه يلقي ما والله «ل فقال وسلم عليه الله صلى النبي
مككن أمثالكم أسوة لكم خلق} أي ممن بشر أنتم أحمد, {بل به تفرد
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يشككاء لمككن {يغفككر عبككاده جميككع فككي الحككاكم سككبحانه آدم, وهو بني

سريع لحكمه, وهو معقب يريد, ل لما فعال هو يشاء} أي من ويعذب
ملكه الجميع بينهما} أي وما والرض السموات ملك الحساب, {ولله

إليككه, والمككآَب المرجككع المصككير} أي وسلطانه, {وإليككه قهره وتحت
يجكككور. ل الكككذي العكككادل يشكككاء, وهكككو بمكككا عبكككاده فكككي فيحككككم

أو عكرمككة عككن محمككد أبككي بن محمد عن إسحاق بن محمد وروى  
عليككه الله صلى الله رسول قال: وأتى عباس ابن جبير, عن بن سعيد
فكلمككوه, عككدي بككن وشككاس عمككرو بككن وبحري آصا بن نعمان وسلم

الله, وحذرهم إلى ودعاهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وكلمهم
وأحبككاؤه, اللككه أبنككاء واللككه محمككد, نحككن يككا تخوفنا نقمته, فقالوا: ما

أبناء نحن والنصارى اليهود {وقالت فيهم الله النصارى, فأنزل كقول
جريككر, ورويككا وابككن حككاتم أبي ابن الَية, رواه آخر وأحباؤه} إلى الله
ًا اليهككود {وقككالت اللككه قككول فككي السككدي عن أسباط طريق من أيض

اللككه},. أبنككاء قككولهم: {نحككن وأحباؤه} أمككا الله أبناء نحن والنصارى
الولككد, مككن بكككري ولككدك أن إسرائيل إلى أوحى الله قالوا: إن فإنهم

وتأكككل تطهرهككم حككتى ليلككة أربعيككن فيهككا النككار, فيكونككون فيككدخلهم
إسككرائيل, ولككد مككن مختككون كل أخرجوا مناد: أن ينادي خطاياهم, ثم
ًا إل النككار تمسككنا لككن قككولهم فككذلك فككأخرجوهم معككدودات. أيامكك

َيا ْهَل **  َتاِب َأ ِك ْل ْد ا ُكْم َق َء َنا َجآَ ُل ّيُن َرُسو َب ُكْم ُي َلَى َل ٍة َع ْتَر الّرُسككِل ّمككَن َف
ْا َأن ُلو ُقو َنا َما َت َء ٍر ِمن َجآَ َ َبِشي ٍر َول ِذي ْد َن َق ُكْم َف َء ِذيٌر َبِشككيٌر َجا َنكك ّلككُه َو َوال

َلككككككككككككككككَى ٍء ُكككككككككككككككككّل َع ِديٌر َشككككككككككككككككْي  َقكككككككككككككككك
ًا تعالى يقول   أرسل قد بانه والنصارى اليهود من الكتاب أهل مخاطب

ًا رسوله إليهم نككبي ل النبيين, الذي خاتم وسلم عليه الله صلى محمد
مكن فترة قال: على لجميعهم, ولهذا المعقب هو رسول, بل ول بعده

مريككم, وقككد بن وعيسى إرساله بين ما متطاولة مدة بعد الرسل, أي
النهككدي عثمككان أبككو فقككال ؟ هككي كككم الفككترة هذه مقدار في اختلفوا
سلمان عن البخاري سنة. ورواه ستمائة عنه: كانت رواية في وقتادة

معمككر, عككن سككنة. وقككال وسككتون قتادة: خمسككمائة الفارسي, وعن
الضككاحك: أربعمائكة سككنة. وقككال وأربعككون أصحابه: خمسككمائة بعض
السلم عليه عيسى ترجمة في عساكر ابن سنة. وذكر وثلثون وبضع

اللككه صككلى النككبي هجرة إلى المسيح رفع قال: ومن أنه الشعبي عن
الول, القول هو سنة, والمشهور وثلثون وثلثا تسعمائة وسلم عليه
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سككنة, ول وعشككرون يقول: ستمائة من سنة. ومنهم ستمائة أنها وهو

شمسككية, والَخككر سككنة سككتمائة أراد الول القائل بينهما, فإن منافاة
ثلثا مككن نحككو القمرية وبين شمسية سنة مائة كل قمرية, وبين أراد

كهفهككم فككي {ولبثككوا الكهككف أهككل قصككة في تعالى قال سنين, ولهذا
ًا} أي وازدادوا سنين ثلثمائة الشمسككية ثلثمائككة لتكميككل قمرية تسع

مريككم بككن عيسى بين الفترة الكتاب, وكانت لهل معلومة كانت التي
علككى آدم بنككي مككن النككبيين خككاتم محمد وبين إسرائيل بني أنبياء آخر

اللككه رسككول أن هريرة أبي عن البخاري صحيح في ثبت الطلق, كما
ليككس لنككا مريككم بككابن النككاس أولككى قال: «إن وسلم عليه الله صلى
نككبي, عيسى بعد بعث أنه زعم من على رد فيه نبي» وهذا وبينه بيني
أن وغيككره, والمقصككود القضككاعي حكككاه سنان, كما بن خالد له يقال
ًا بعث الله الرسككل, مككن فككترة علككى وسككلم عليككه اللككه صككلى محمككد

والنيكران الوثكان عبكادة الديكان, وككثرة السبل, وتغير من وطموس
عمككم, فككإن أمككر إليه النعم, والحاجة أتم به النعمة والصلبان, فكانت

سككائر في ظهر قد والجهل البلد, والطغيان جميع عم قد كان الفساد
ً إل العباد القكدمين, مكن النبيكاء ديكن من ببقايا المتمسكين من قليل
أحمككد: المام قال والصابئين.)  كما النصارى وعباد اليهود أحبار بعض
مطككرف, عككن عككن قتككادة هشام, حككدثنا سعيد, حدثنا بن يحيى حدثنا

عليككه اللككه صككلى النبي أن عنه الله رضي المجاشعي حماد بن عياض
أن أمرنككي ربككي «وإن خطبتككه فككي يككوم, فقككال ذات خطككب وسككلم
عبككادي نحلتككه مككال هذا, كككل يومي في علمني مما جهلتم ما أعلمكم

فأضلتهم أتتهم الشياطين كلهم, وإن حنفاء عبادي خلقت حلل, وإني
ما بي يشركوا أن لهم, وأمرتهم أحللت ما عليهم دينهم, وحرمت عن
ًا, ثككم بككه أنككزل لكم الرض أهككل إلككى نظككر وجككل عككز اللكه إن سكلطان

إسككرائيل, وقككال: إنمككا بنككي مككن بقايككا وعجمهم, إل فمقتهم: عربهم
ًا عليك بك, وأنزلت وأبتلي لبتليك بعثتك المككاء, تقككرأه يغسككله ل كتاب
ًا ًا أحرق أن أمرني الله إن ويقظاَن, ثم نائم إذن رب فقلت: يككا قريش

اسككتخرجوك, كمككا خككبزة, فقككال: اسككتخرجهم فيككدعوه رأسي يثلغوا
ًا عليككك, وابعككث فسككننفق عليهككم نغزك, وأنفق واغزهم نبعككث جيشكك
ًا ثلثككة: ذو الجنككة عصاك, وأهككل من أطاعك بمن أمثاله, وقاتل خمس

ذي بكككل القلككب رقيككق رحيم متصدق, ورجل موفق مقسط سلطان
النككار متصككدق, وأهككل عيككال ذو فقيككر عفيككف ومسككلم, ورجككل قربى

ًا أو تبع فيكم هم له, والذين دين ل الذي خمسة: الضعيف شككك ككك تبعكك
ً يبتغون ل ك يحيى دق وإن طمع له يخفى ل الذي مالً, والخائن ول أهل
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ومالككك, أهلك عن يخادعك وهو إل يمسي ول يصبح ل خانه, ورجل إل

الفكككككككاحش. الككككككككذاب, والشكككككككنظير أو البخيكككككككل وذككككككككر
قتادة, عن عن وجه غير من والنسائي ومسلم أحمد المام رواه ثم  

التصريح قتادة عن شعبة رواية الشخير, وفي بن الله عبد بن مطرف
فككي أحمككد المككام ذكككر مطككرف, وقككد من الحديث هذا قتادة بسماع
عنككه, أربعككة من سمعه وإنما مطرف من يسمعه لم قتادة أن مسنده

قككال: الحسن الثرم, عن حكيم عوف, عن روح, عن عن هو رواه ثم
مككن النسككائي فككذكره. ورواه حمككاد بككن عيككاض عككن مطككرف حدثني
الحككديث هذا إيراد من به. والمقصود العرابي عوف عن غندر حديث
إل وعربهككم عجمهككم فمقتهككم الرض أهككل إلككى نظككر الله «وإن قوله
وكككان الكتككاب أهككل مسككلم: مككن لفككظ إسرائيل» وفي بني من بقايا

ًا اللككه بعث حتى كلهم الرض أهل على التبس قد الدين صككلى محمككد
إلككى الظلمككات مككن به الله وأخرجهم الخلئق وسلم, فهدى عليه الله

قككال الغككراء, ولهككذا والشككريعة البيضككاء المحجككة على النور, وتركهم
تحتجككوا لئل نككذير} أي ول بشككير مككن جاءنككا مككا تقولككوا تعككالى: {أن

يبشككر رسككول مككن جاءنككا مككا وغيروه دينهم بدلوا الذين ياأيها وتقولوا
ًا يعنككي ونككذير بشير جاءكم الشر, فقد من وينذر بالخير صككلى محمككد

جرير: معنككاه ابن قدير} قال شيء كل على وسلم, {والله عليه الله
أطكككاعني. مكككن عصكككاني, وثكككواب مكككن عقكككاب علكككى قكككادر إنكككي

ْذ  ِإ ِه ُموَسَى َقاَل َو ْوِم َق ِم ِل ْو َق ْا َيا ُكُرو ْذ ْعَمَة ا ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع َعَل ِإ ُكْم َج ِفي
َء َيآَ ِب ْن أ

ُكْم َ َل َع ًا َوَج ُلوك ُكْم ّم َتا ْؤِت َلْم ّما َوآ ًا ُي َلِميَن ّمككن َأَحككد َعككا ْل ِم ا ْو َق َيككا  *
ُلوا ْدُخ ّدَسَة الْرَض ا َق ِتي الُم ّل َتَب ا ّلُه َك ُكْم ال َ َل ّدوا َول َتكك َلككَى َتْر ُكْم َع ِر َبككا ْد َأ

ُبوا ِل ْنَق َت ِريَن َف ُلوا َخاِسكك َقككا َهككا ِإّن َياُموَسككَى *  ًا ِفي ْومكك ِريَن َق ّبككا ّنككا َج ِإ َلككن َو
َها َل ْدُخ ّتَى ّن ْا َح َها َيْخُرُجو ْن ِإن ِم ْا َف َها َيْخُرُجو ْن ّنا ِم ِإ ُلوَن َف َقاَل َداِخ َرُجلَِن * 

ِذيَن ِمَن ّل ُفوَن ا َعَم َيَخا ْن ّلُه َأ ِهَما ال ْي َل ْا َع ُلو ْدُخ ِهُم ا ْي َل َباَب َع ْل َذا ا ِإ ُه َف ُتُمو ْل َدَخ
ُكْم ّن ِإ ُبوَن َف ِل َلى َغا َع ِه َو ّل ْا ال َو ُل ّك َو َت ُتم ِإن َف ِنيَن ُكن ْؤِم ْا ّمكك ُلو َقككا َياُموَسككَى * 

ّنا َهآَ َلْن ِإ َل ْدُخ ًا ّن َبد ْا ّما َأ َها َداُمو َهْب ِفي ْذ ّبككَك َأنككَت َفككا ِتلَ َوَر َقككا ّنككا َف َنككا ِإ ُه َها
ُدوَن َقاَل َقاِع ّني َرّب *  ِلُك لُ ِإ ّ َأْم ْفِسككي ِإل َأِخككي َن ْق َو ْفُر َنككا َفككا َن ْي ْيككَن َب َب َو

ِم ْو َق ْل ِقيَن ا َفاِس ْل َقاَل ا َها *  ّن ِإ ِهْم ُمَحّرَمٌة َف ْي َل ِعيَن َع َب َنًة َأْر ُهكوَن َسك ِتي ِفكي َي
َ الْرِض ْأَس َفل َلككككككككككى َتكككككككككك ِم َع ْو َقكككككككككك ْل ِقيَن ا َفاِسكككككككككك ْل  ا

ًا تعالى يقول   عمككران بككن موسككى وكليمه ورسوله عبده عن مخبر
فككي لككديهم وآلئككه عليهم الله نعم من قومه به ذكر فيما السلم عليه

طريقتهككم علككى اسككتقاموا والَخككرة: لككو الككدنيا خيككر لهككم جمعككه
اذكككروا قككوم يككا لقككومه موسككى قككال تعالى: {وإذ المستقيمة, فقال
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فيكككم قككام نككبي هلككك كلمككا أنبياء} أي فيكم جعل إذ عليكم الله نعمة
فيهككم يككزال ل كانوا بعده, وكذلك من إلى إبراهيم أبيكم لدن من نبي

مريككم بن بعيسى ختموا حتى نقمته ويحذرون الله إلى يدعون النبياء
الطلق علككى والرسككل النبيككاء خاتم إلى الله أوحى السلم, ثم عليه

السككلم, عليه إبراهيم بن إسماعيل إلى المنسوب الله عبد بن محمد
وسككلم. عليككه اللككه صككلى منهككم تقككدمه مككن كككل مككن أشككرف وهككو

ًا} قال {وجعلكم وقوله   منصور, الثوري, عن الرزاق, عن عبد ملوك
ًا, قككال: قوله: وجعلكككم في عباس ابن غيره, عن أو الحكم عن ملوككك

حككديث مككن مسككتدركه فككي الحككاكم والككبيت. وروى والمككرأة الخككادم
ًا الثوري قككال: المككرأة عبككاس ابككن عن مجاهد العمش, عن عن أيض

ًا يؤت لم ما {وآتاكم والخادم بيككن هم العالمين} قال: الذين من أحد
الشككيخين, ولككم شرط على الحاكم: صحيح قال يومئذ. ثم ظهرانيهم

الرجككل قككال: كككان عبككاس ابن عن مهران بن ميمون يخرجاه. وروى
ًا. والككدار, سككمي والخككادم الزوجككة لككه كان إذا إسرائيل بني من ملككك

وهككب, أنبأنككا ابككن العلى, أنبأنككا عبد بن يونس جرير: حدثنا ابن وقال
اللككه عبككد يقول: سككمعت الحنبلي الرحمن عبد أبا سمع أنه هانىء أبو
المهككاجرين فقراء من فقال: ألسنا رجل العاص, وسأله بن عمرو بن
مسكن قال: نعم. قال: ألك ؟ إليها تأوي امرأة الله: ألك عبد فقال ؟

ًا. لككي الغنيككاء. فقككال: إن مككن قال: نعم. قال: فأنت ؟ تسكنه خادمكك
مركككب إل الملك البصري: هل الحسن الملوك. وقال من قال: فأنت

ومنصككور ومجاهككد الحكككم عككن روي جرير, ثككم ابن ودار, رواه وخادم
ًا الثوري وسفيان بككن ميمككون عككن حككاتم أبي ابن هذا. وحكاه من نحو

لككه كككان إذا إسككرائيل بنككي من الرجل شوذب: كان ابن مهران. وقال
مككن أول قتككادة: كككانوا وقككال ملككك عليه, فهو واستؤذن وخادم منزل

الخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدم. اتخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذ
ًا} قال: يملك {وجعلكم قوله في السدي وقال   منكككم الرجل ملوك

عككن حاتم: ذكر أبي ابن حاتم. وقال أبي ابن وأهله, رواه وماله نفسه
الخككدري, عككن سككعيد أبككي الهيثم, عككن أبي دراج, عن لهيعة, عن ابن

كككان إذا إسككرائيل بنككو قككال: كككان وسككلم عليككه الله صلى الله رسول
ًا, وهذا وامرأة, كتب ودابة خادم لحدهم هككذا مككن غريككب حككديث ملك

أنككس ضككمرة أبككو بكار, حدثنا بن الزبير جرير: حدثنا ابن الوجه. وقال
ًا يقككول: وجعلكككم أسلم بن زيد عياض, سمعت بن إل أعلككم فل ملوككك
بيككت لككه كككان مككن وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول قال: قال أنه

وخككادم مالككك: بيككت غريككب, وقككال مرسككل ملككك, وهككذا فهككو وخادم
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جسككده, فككي معككافى منكككم أصبح «من الحديث في ورد وزوجة. وقد

ًا بحذافيرها». الدنيا له حيزت يومه, فكأنما قوت سربه, عنده في آمن
ًا يؤت مالم {وآتاكم وقوله   زمانكم, عالمي العالمين} يعني من أحد

وسككائر والقبككط اليونككان مككن زمككانهم فككي الناس أشرف كانوا فإنهم
والحكككم الكتككاب إسككرائيل بنككي آتينا {ولقد قال آدم, كما بني أصناف
العككالمين} وقككال علككى وفضككلناهم الطيبككات مككن ورزقنككاهم والنبوة
ًا تعالى ًا لنا {اجعل قالوا لما موسى عن إخبار قككال آلهككة لهككم كما إله
يعملون كانوا ما وباطل فيه هم ما متبر هؤلء * إن تجهلون قوم إنكم

ًا أبغيكم الله أغير * قال العكالمين} والمقصككود علكى فضلكم وهو إله
عنككد منهم, وأفضككل أشرف المة فهذه زمانهم, وإل أفضل كانوا أنهم

ًا, وأكرم شريعة, وأقوم الله, وأكمل ًا, وأعظم منهاج ًا, وأغككزر نبي ملك
ًا, وأكثر ً أرزاق ًا, وأوسككع أمككوال ًا. قككال مملكككة, وأدوم وأولد اللككه عككز

ًا أمكة جعلناكم {وكذلك تعالى ط النكاس}, علكى شكهداء لتكونكوا وس
وكرمهككا وشككرفها المككة هذه فضل في المتواترة الحاديث ذكرنا وقد
سورة للناس} من أخرجت أمة خير تعالى: {كنتم قوله عند الله عند
عمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككران. آل
أنهككم جككبير بككن وسككعيد مالك وأبي عباس ابن عن جرير ابن وروى  

ًا يككؤت مالم {وآتاكم قوله في قالوا أمككة العككالمين}: يعنككي مككن أحككد
قوله في الخطاب هذا أن أرادوا وسلم, فكأنهم عليه الله صلى محمد

ًا} مع يؤت مالم {وآتاكم خطككاب أنككه علككى المة, والجمهور هذه أحد
قككدمنا, كمككا زمككانهم عككالمي علككى محمككول لقومه, وهككو موسى من

ًا يؤت لم ما وآتاكم وقيل: المراد مككا بككذلك العككالمين: يعنككي مككن أحد
الغمككام مككن بككه والسلوى, ويظللهككم المن من عليهم نزله تعالى كان

أعلم. العادات, فالله خوارق من به يخصهم تعالى كان مما ذلك وغير
ًا تعالى قال ثم   إسرائيل لبني السلم عليه موسى تحريض عن مخبر

زمككان فككي بأيديهم كان الذي المقدس بيت إلى والدخول الجهاد على
يوسككف أيككام مصككر بلد إلى وأهله وبنوه هو ارتحل يعقوب, لما أبيهم
فيهككا موسككى, فوجككدوا مع خرجوا حتى بها يزالوا لم السلم, ثم عليه
ًا وتملكوهككا, فككأمرهم عليهككا استحوذوا قد الجبارين العمالقة من قوم

أعككدائهم وبقتككال إليهككا بالككدخول السككلم عليككه موسككى اللككه رسككول
أمكره, وخككالفوا وعصككوا عليهكم, فنكلكوا والظفكر بالنصكرة وبشككرهم

يككدرون ل حككائرين سككيرهم فككي والتمككادي التيه في بالذهاب فعوقبوا
علككى لهككم عقوبككة سككنة أربعيككن مقصد, مككدة إلى فيه يتوجهون كيف

ًا تعالى تعالى. فقال الله أمر في تفريطهم قال: أنه موسى عن مخبر
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الثككوري, سفيان المطهرة. وقال أي المقدسة الرض ادخلوا قومي يا

الرض قككوله: ادخلككوا فككي عبككاس ابن مجاهد, عن العمش, عن عن
واحككد. وغيككر مجاهككد قال حوله, وكذا وما الطور المقدسة, قال: هي

ابككن عكرمكة, عكن البقككال, عككن سكعيد أبي عن الثوري سفيان وروى
المفسككرين, مككن واحككد غيككر عككن ذكر أريحاء, وكذا عباس, قال: هي

في كانت بالفتح, ول المقصودة هي ليست أريحاء نظر, لن هذا وفي
اللككه أهلك حين مصر بلد من قدموا المقدس, وقد بيت إلى طريقهم
المقدس, كمككا بيت أرض بأريحاء المراد يكون أن فرعون, إل عدوهم

البلككدة هككذه بهككا المككراد أن عنككه, ل جريككر ابن رواه فيما السدي قاله
المقككككدس. بيككككت شككككرقي الطككككور طككككرف فككككي المعروفككككة

علككى الله وعدكموها التي لكم} أي الله كتب تعالى: {التي وقوله  
ه إسكرائيل أبيكم لسان علكى ترتكدوا منككم, {ول آمكن مكن وراثكة أن

يككا * قككالوا خاسككرين {فتنقلبككوا الجهككاد عككن تنكلككوا ول أدبككاركم} أي
ًا فيها إن موسى فككإن منهككا يخرجككوا حككتى ندخلها لن وإنا جبارين قوم
أمرتنا التي البلدة هذه في بأن اعتذروا داخلون} أي فإنا منها يخرجوا
ًا أهلها وقتال بدخولها شككديدة, وقوى هائلة خلق ذوي أي جبارين قوم

إليهككا الككدخول يمكننككا مصككاولتهم, ول ول مقككاومتهم على نقدر ل وإنا
بهككم. وقككد لنككا طاقككة فل دخلناها, وإل منها يخرجوا فيها, فإن ماداموا

بشار, بن إبراهيم الهيثم, حدثنا بن الكريم عبد جرير: حدثني ابن قال
قككال: عبككاس ابن عكرمة, عن سعيد: قال أبو قال: قال سفيان حدثنا

معككه بمككن موسككى الجبارين, قال: فسار مدينة يدخل أن موسى أمر
ًا نزل حتى عشكر اثنكي إليهكم أريحكاء, فبعكث المدينة, وهكي من قريب
ًا القككوم, قككال: فككدخلوا بخككبر عيككن, ليككأتوه منهككم سككبط كككل من عين

ًا فرأوا المدينة ًا أمر وعظمهككم, فككدخلوا وجسككمهم هيئتهم من عظيم
ًا حككائطه, مككن الثمككار ليجتنككي الحككائط صككاحب لبعضهم, فجككاء حائط
ًا أصككاب فكلمككا آثارهم, فتبعهم إلى وينظر الثمار يجتني فجعل واحككد
عشككر الثنككي التقككط الفاكهككة, حككتى مككع كمككه في فجعله أخذه منهم

فنككثرهم ملكهككم إلككى بهم الفاكهة, وذهب مع كمه في كلهم, فجعلهم
فككأخبروا وأمرنككا, فككاذهبوا شأننا رأيتم الملك: قد لهم يديه, فقال بين

أمرهككم, مككن عككاينوا بما فأخبروه موسى إلى صاحبكم, قال: فرجعوا
لمككا عبككاس ابككن طلحة: عن أبي بن علي وقال نظر السناد هذا وفي
الككذين النقبككاء رجلً, وهككم عشككر اثني منهم وقومه, بعث موسى نزل

مككن رجككل فلقيهككم بخككبرهم, فسككاروا ليككأتوه اللككه, فبعثهككم ذكرهككم
المدينة, ونككادى بهم أتى حتى كسائه, فحملهم في الجبارين, فجعلهم
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موسككى, قككوم قالوا: نحككن ؟ أنتم من إليه, فقالوا فاجتمعوا قومه في

لهم الرجل, فقالوا تكفي عنب من حبة بخبركم, فأعطوهم نأتيه بعثنا
إلى فاكهتهم, فرجعوا قدر هذا لهم وقومه, فقولوا موسى إلى اذهبوا

السككلم, عليككه موسككى أمرهككم رأوا, فلمككا فككأخبروه, بمككا موسككى
إنككا فقككاتل وربك أنت اذهب موسى وقتالهم, قالوا: يا عليهم بالدخول

أبككي ابن أبي, حدثنا قال: حدثنا حاتم, ثم أبي ابن قاعدون, رواه ههنا
بككن يحيككى الهككادي, حككدثني بن يزيد أيوب, عن بن يحيى مريم, حدثنا

بشيء فيها فذرع عصاه مالك, أخذ بن أنس الرحمن, قال: رأيت عبد
ًا أو خمسككين الرض فكككي بهككا قككاس ذرع, ثكككم كككم أدري ل خمسكك

مككن كككثير ذكككر العمككاليق, وقككد طككول قككال: هكككذا وخمسككين, ثككم
ًا ههنا المفسرين هككؤلء خلق عظمة في إسرائيل بني وضع من أخبار

السككلم, وأنككه عليككه آدم بنككت عنق, ابن بن عوج منهم الجبارين, وأن
ًا وثلثون وثلثة وثلثمائة ذراع آلف ثلثة طوله كان ذراع, وثلككث ذراع

لمككا مخككالف هككو ذكره, ثم من يستحيى شيء , وهذا الحساب تحرير
«إن قككال وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الصحيحين, أن في ثبت
ًا, ثككم ستون وطوله آدم خلق الله حككتى ينقككص الخلككق يككزل لككم ذراع

ًا, وأنككه كان الرجل هذا أن ذكروا الَن» ثم زنيككة, وأنككه ولككد كككان كافر
ركبته, وهككذا إلى يصل لم الطوفان نوح, وأن سفينة ركوب من امتنع
ًا أن ذكر تعالى الله وافتراء, فإن كذب مككن الرض أهككل على دعا نوح

ديككارا} وقككال الكافرين من الرض على تذر ل {رب الكافرين, فقال
بعككد أغرقنككا * ثككم المشككحون الفلك في ومعه ومن تعالى: {فأنجيناه

رحككم} مككن إل اللككه أمككر مككن اليوم عاصم تعالى: {ل الباقين} وقال
كككافر وهككو عنككق بن عوج يبقى فكيف الكافر, غرق نوح ابن كان وإذا
يقككال رجل وجود في شرع. ثم ول عقل في يسوغ ل هذا ؟ زنية وولد

أعلكككككككم. نظكككككككر, واللكككككككه عنكككككككق بكككككككن عكككككككوج لكككككككه
عليهما} أي الله أنعم يخافون الذين من رجلن تعالى: {قال وقوله  

موسككى اللككه رسككول ومتابعككة اللككه طاعككة عن إسرائيل بنو نكل فلما
عظيمة, وهما نعمة عليهما لله رجلن وسلم, حرضهم عليه الله صلى
مككن رجلن {قككال بعضككهم عقابه, وقرأ ويخشى الله أمر يخاف ممن
إنهمككا الناس, ويقككال من وموضع مهابة لهم ممن يخافون} أي الذين
وعكرمككة, ومجاهككد عبككاس ابككن يوقنا. قاله بن نون, وكالب بن يوشع

والخلككف السككلف مككن واحد أنس, وغير بن والسدي, والربيع وعطية
* غالبون فإنكم دخلتموه فإذا الباب عليهم {ادخلوا فقال الله رحمهم
واتبعتككم الله على توكلتم إن مؤمنين} أي كنتم إن فتوكلوا الله وعلى
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وظفركككم وأيككدكم أعدائكم على الله رسوله, نصركم أمره, ووافقتم

ًا فيهككم ذاك ينفككع لكككم, فلككم اللككه كتبهككا التي البلد بهم, ودخلتم شككيئ
ًا ندخلها لن إنا موسى يا {قالوا وربككك أنككت فككاذهب فيهككا داموا ما أبد
الجهككاد, ومخالفككة عككن منهككم نكككول قاعككدون} وهككذا ههنككا إنككا فقاتل

عككن نكلككوا لمككا العككداء, ويقككال: إنهككم مقاتلة عن لرسولهم, وتخلف
موسككى مصككر, سككجد إلككى والرجككوع النصراف على الجهاد, وعزموا

ًا بني من مل السلم, قدام عليهما وهارون هموا لما إسرائيل, إعظام
علككى قومهمككا يوقنا, ثيابهما, ولما بن وكالب نون بن يوشع به, وشق

جليككل, ومكا عظيككم, وخطككر أمكر رجموهما, وجكرى إنهم ذلك, فيقال
اللككه رسككول بككدر يككوم عنهككم اللككه رضككي الصحابة به أجاب ما أحسن
جككاؤوا النفير, الككذين قتال في استشارهم حين وسلم عليه الله صلى
العيككر, اقتنككاص فككات سككفيان, فلمككا أبككي مككع كككان العير, الككذي لمنع

فككي اللككف إلى التسعمائة بين ما جمع في النفير, وهم منهم واقترب
فأحسككن, ثككم عنككه اللككه رضككي بكر أبو واليلب, فتكلم العدة, والبيض

اللككه صككلى اللككه المهاجرين, ورسول من الصحابة من تكلم من تكلم
ذلككك, إل يقككول المسلمون» وما أيها علي «أشيروا يقول وسلم عليه

سعد يومئذ, فقال الناس جمهور كانوا النصار, لنهم عند ما ليستعلم
لككو بككالحق بعثككك اللككه, فوالككذي رسككول يككا بنككا تعرض معاذ: كأنك بن

رجككل منككا تخلككف مككا معككك لخضناه البحر, فخضته هذا بنا استعرضت
ًا, إنا عدونا بنا تلقى أن نكره واحد, وما صككدق الحككرب فككي لصككبر غد

بركككة علككى بنككا فسككر عينك به تقر ما منا يريك أن الله لعل اللقاء في
لى الله رسول الله, فّسر ه ص ونشكطه سكعد بقكول وسكلم عليكه الل

ذلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.
حككاتم أبككو الحسين, حدثنا بن علي مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال  

أن أنككس عن حميد النصاري, حدثنا الله عبد بن محمد الرازي, حدثنا
استشككار بككدر إلككى سككار لمككا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول

النصككار: يككا فقككالت استشككارهم عمككر, ثككم عليككه المسلمين, فأشككار
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول يريد إياكم النصار معشر قالوا: إذ

فقككاتل وربككك أنت لموسى: {اذهب إسرائيل بنو قالت كما له نقول ل
بككرك إلككى أكبادهككا ضككربت لككو بككالحق بعثككك قاعدون} والذي ههنا إنا

الطويل, عككن حميد بن عبيدة عن أحمد المام لتبعناك, ورواه الغماد
الحككارثا, بن خالد المثنى, عن بن محمد عن النسائي به, ورواه أنس
حماد, بن العلى عبد عن يعلى أبي عن حبان ابن به, ورواه حميد عن

.بكككككككه حميكككككككد سكككككككليمان, عكككككككن بكككككككن معمكككككككر عكككككككن
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عبككد بن إسماعيل جعفر, أنبأنا بن الله عبد مردويه: أنبأنا ابن وقال  

عككن شككعيب بككن محمككد إبراهيككم, حككدثنا بككن الرحمن عبد الله, حدثنا
السككلمي, عبيككد بن عتبة ناسخ, عن بن الله عبد أيوب, عن بن الحكم

قككالوا تقاتلون» ؟ «أل لصحابه وسلم عليه الله صلى النبي قال: قال
وربككك أنككت {اذهككب لموسككى إسككرائيل بنككو قالت كما نقول نعم, ول

مقككاتلون, معكككم إنا فقاتل وربك اذهب قاعدون} ولكن ههنا إنا فقاتل
عنه, كما الله رضي الكندي عمرو بن المقداد يومئذ أجاب ممن وكان
اللككه عبد بن مخارق عن سفيان وكيع, حدثني أحمد: حدثنا المام قال

اللككه لرسككول قككال المقككداد شهاب, أن ابن هو طارق الحمسي, عن
كمككا لككك نقككول ل اللككه, إنككا رسككول بدر: يا يوم وسلم عليه الله صلى

ههنككا إنككا فقككاتل وربككك أنككت {اذهككب لموسككى إسككرائيل بنككو قككالت
مقككاتلون, هكككذا معكمككا إنكا فقكاتل وربكك أنت اذهب قاعدون} ولكن

فقككال: حككدثنا أخككرى طريككق من رواه الوجه, وقد هذا من أحمد رواه
شككهاب, بككن طككارق مخارق, عككن عن إسرائيل عامر, حدثنا بن أسود

مكن شكهدت عنكه: لقكد اللكه رضكي مسكعود بكن اللكه عبكد قال: قال
ًا المقداد احبه أنكا أكون لن مشهد ه, أتكى عكدل ممكا إلكّي أحكب ص ب
فقككال: المشككركين علككى يدعو وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
{اذهككب لموسككى إسككرائيل بنككو قالت كما نقول ل الله يارسول والله
وعككن يمينككك عككن نقاتككل قاعككدون} ولكنككا ههنككا إنككا فقاتل وربك أنت

الله صلى الله رسول وجه خلفك, فرأيت ومن يديك بين ومن يسارك
بككككككككذلك. وسككككككككر لككككككككذلك يشككككككككرق وسككككككككلم عليككككككككه

عككن طككرق مككن التفسككير وفككي المغككازي في البخاري رواه وهكذا  
اللككه, قككال: قككال عبككد عككن التفسككير كتككاب فككي بككه, ولفظككه مخارق
إسككرائيل بنككو قككالت كمككا لك نقول الله, ل بدر: يارسول يوم المقداد
امكض قاعكدون} ولككن ههنكا إنكا فقكاتل وربكك أنكت {اذهب لموسى

ثككم وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عن سّري معك. فكأنه ونحن
طككارق, أن مخككارق, عككن سككفيان, عككن عن وكيع البخاري: رواه قال

بشر, جرير: حدثنا ابن وقال وسلم عليه الله صلى للنبي قال المقداد
صككلى الله رسول أن لنا قتادة, قال: ذكر عن سعيد يزيد, حدثنا حدثنا
المشككركون صككد حيككن الحديبيككة يككوم لصككحابه قككال وسلم عليه الله

عنككد فنككاحره بالهككدي ذاهب «إني مناسكهم وبين بينهم الهدي, وحيل
بنككي من كالمل نكون ل والله السود: أما بن المقداد له البيت» فقال

قاعكدون} ههنكا إنكا فقكاتل وربك أنت {اذهب لنبيهم قالوا إذ إسرائيل
سككمعها مقككاتلون, فلمككا معكمككا إنككا فقككاتل وربككك أنككت اذهككب ولكككن
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إن ذلك, وهككذا على تتابعوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

ًا كان كمكا يومئكذ المقالكة هكذه كرر أنه فيحتمل الحديبية يوم محفوظ
بكككككككككككككككككككككككككدر. يكككككككككككككككككككككككككوم قكككككككككككككككككككككككككاله

وبيككن بيننككا فككافرق وأخككي نفسي إل أملك ل إني رّب وقوله: {قال  
غضككب القتككال عككن إسككرائيل بنككو نكككل لمككا الفاسقين} يعنككي القوم
ًا السلم, وقال عليه موسى عليهم إل أملككك ل إنككي {رب عليهم داعي
ويجيككب اللككه أمككر فيمتثل منهم يطيعني أحد ليس خي} أي وأ نفسي

القككوم وبيككن بيننككا {فككافرق هككارون وأخككي أنككا إل إليككه دعوت ما إلى
وبينهككم, بينككي اقككض عبككاس: يعنككي ابن عن العوفي الفاسقين} قال

الضككحاك: قككال عبككاس, وكككذا ابككن طلحة, عن أبي بن علي قال وكذا
بيننككا افصككل غيره: افككرق وبينهم, وقال بيننا وبينهم, وافتح بيننا اقض

الشكككككككككككككككاعر قكككككككككككككككال وبينهكككككككككككككككم, كمكككككككككككككككا
اثنيككككن بيككككن فرقككككت مككككا وبينيأشككككد بينككككه فككككافرق رب يككككا

الرض} في يتيهون سنة أربعين عليهم محرمة تعالى: {فإنها وقوله  
حكككم الجهككاد عن نكلوا حين السلم عليه موسى عليهم دعا الَية, لما

يسيرون التيه في فوقعوا سنة أربعين مدة عليهم دخولها بتحريم الله
ًا كككثيرة وخككوارق عجيبككة أمككور كانت وفيه منه للخروج يهتدون ل دائم
الماء إخراج عليهم, ومن والسلوى المن وإنزال بالغمام تظليلهم من

موسككى ضككربها دابة, فإذا على معهم تحمل صماء صخرة من الجاري
ًا عشكرة اثنتا الحجر ذلك من انفجرت بعصاه شكعب لكككل تجككري عينك

عمككران. بككن موسككى بها الله أيد التي المعجزات من ذلك عين, وغير
ويقككال العهد قبة الحكام, وعملت لهم وشرعت التوراة نزلت وهناك

القاسكم زيكد, عكن بن أصبغ عن هارون بن يزيد الزمان, قال لها: قبة
قككوله: عككن عبككاس ابككن جككبير: سككألت بككن سككعيد أيوب, عككن أبي بن

قككال: الرض} الَيككة فككي يككتيهون سككنة أربعيككن عليهم محرمة {فإنها
لهككم ليككس يسككيرون يككوم كل يصبحون سنة أربعين الرض في فتاهوا

والسككلوى, المن عليهم التيه, وأنزل في الغمام عليهم ظلل قرار, ثم
السلم, ثم عليه هارون وفاة كانت الفتون, ثم حديث من قطعة وهذا
فيهككم للككه السككلم, وأقككام عليككه موسككى وفاة سنين ثلثا بمدة بعده

ًا عليه نون بن يوشع عمران, ومككات بن موسى عن خليفة السلم, نبي
أحككد منهم يبق لم المدة, ويقال: إنه تلك في هناك إسرائيل بني أكثر

{قككال قككوله في المفسرين بعض قال ههنا وكالب, ومن يوشع سوى
سككنة} منصككوب {أربعين تام, وقوله وقف عليهم} هذا محرمة فإنها
بككن يوشككع بهم المدة, خرج انقضت الرض} فلما في {يتيهون بقوله

357



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الجيل من إسرائيل بني منهم, وبسائر بقي بمن السلم, أو عليه نون

الجمعككة يوم فتحها فحاصرها, فكان المقدس بيت بهم الثاني, فقصد
السككبت دخككول وخشككي للغككروب الشككمس تضيفت العصر, فلما بعد

علككي. فحبسككها احبسككها مأمور, اللهم مأمورة, وأنا عليهم, قال: إنك
بنككي يككأمر نككون, أن بككن يوشككع اللككه فتحهككا, وأمككر حككتى تعككالى اللككه

ًا, وهككم بابهككا يككدخلوا المقككدس, أن بيككن يدخلون حين إسرائيل سككجد
بككه, ودخلككوا أمككروا مككا ذنوبنككا, فبككدلوا عنككا حككط أي يقولككون: حطككة

هككذا تقككدم شعرة, وقد في يقولون: حبة وهو أستاههم على يزحفون
البقككككككككككككككككرة. سككككككككككككككككورة فككككككككككككككككي كلككككككككككككككككه

العبككدي, عمككر أبي بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
اللككه عباس, رضككي ابن عكرمة, عن سعد, عن أبي عن سفيان حدثنا

الرض} فككي يككتيهون سككنة أربعيككن عليهككم محرمككة {فإنها عنه, قوله
التيه, وكككل في وهارون موسى سنة, قال: فهلك أربعين قال: فتاهوا

بن يوشع سنة, ناهضهم الربعون مضت فلما, سنة الربعين جاوز من
الككذي افتتحها, وهككو الذي موسى, وهو بعد بالمر قام الذي نون, وهو

للغككروب, الشمس ودنت بافتتاحها الجمعة, فهموا يوم له, اليوم قيل
الشككمس: إنككي يسككبتوا, فنككادى أن السككبت ليلككة دخلككت إن فخشككي

المككوال مككن فيها افتتحها, فوجد حتى مأمورة, فوقفت مأمور, وإنك
الغلككول, فيكككم تككأته, فقككال فلم النار إلى قط, فقربوه مثله ير لم ما

ً عشر اثنا وهم السباط رؤوس فدعا رجككل يد والتصقت فبايعهم رجل
ذهب من بقرة رأس فأخرجه, فأخرج عندك فقال: الغلول بيده منهم

النار القربان, فأتت مع فوضعه لؤلؤ من وأسنان ياقوت من عينان لها
الصكككككحيح. فكككككي شكككككاهد لكككككه السكككككياق فكككككأكلته, وهكككككذا

في العامل عليهم} هو محرمة قوله: {فإنها أن جرير ابن اختار وقد  
فككي تككائهون سككنة, وهككم أربعيككن يدخلونها ل مكثوا وأنهم سنة أربعين
السككلم, عليككه موسككى مككع خرجكوا لمقصد, قال: ثم يهتدون ل البرية
علمككاء بإجمككاع قككال مككن ذلك على احتج المقدس, ثم بيت بهم ففتح
السككلم, قككال: فلككو عليه موسى قتله عنق بن عوج الولين, أن أخبار
فككدل العمككاليق مككن إسككرائيل بنككو رهبت التيه, لما قبل إياه قتله كان
أعككان بككاعورا بن بلعام أن على التيه, قال: وأجمعوا بعد كان أنه على

كانوا التيه, لنهم بعد إل ذاك موسى, قال: وما على بالدعاء الجبارين
قال: حككدثنا استدلله, ثم وقومه, هذا موسى من يخافون ل التيه قبل
إسككحاق, عككن أبككي ابككن عككن قيس عطية, حدثنا ابن كريب, حدثنا أبو

أذرع, عشرة موسى عصا عباس, قال: كانت ابن جبير, عن بن سعيد

358



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عككوج كعككب فأصككاب أذرع, فوثب عشرة أذرع, وطوله عشرة ووثبته

ًا فقتله, فكان ًا سنة, وروي النيل لهل جسر بشار: بن محمد عن أيض
البكككالي هككو نككوف إسككحاق, عككن أبي عن سفيان مؤمل, حدثنا حدثنا

أذرع, عشرة موسى طول ذراع, وكان ثمانمائة عوج سرير قال: كان
ًا أذرع, فضككرب عشككرة السماء في أذرع, ووثب عشرة وعصاه عوجك

ًا فسككقط كعبككه فأصككاب ًا وكككان ميتكك عليككه. يمككرون للنككاس جسككر
لموسككى الفاسككقين} تسككلية القككوم على تأس تعالى: {فل وقوله  

عليهككم حكمككت فيما عليهم تحزن ول تأسف ل عنهم, أي السلم عليه
اليهود, وبيككان تقريع تضمنت القصة ذلك, وهذه مستحقون به, فإنهم

فيمككا طاعتهمككا عككن ونكككولهم ولرسككوله للككه ومخككالفتهم فضككائحهم
العككداء مصككابرة عككن أنفسككهم الجهككاد, فضككعفت مككن بككه أمراهككم

اللككه صككلى اللككه رسككول أظهرهككم بيككن أن ومقاتلتهم, مع ومجالدتهم
 يعككدهم الزمككان, وهككو ذلككك في خلقه من وصفيه وكليمه وسلم عليه

بعككدوهم اللككه فعككل مككن شاهدوا ما مع بأعدائهم, هذا والظفر بالنصر
وهككم اليككم فككي ولجنككوده لككه والغككرق والنكككال العككذاب مككن فرعككون
مقاتلكة عكن ينكلكون قدم, ثم من بالعهد أعينهم, وما به لتقر ينظرون

عككدة فككي المعشار عشر توازي ل مصر ديار إلى بالنسبة هي بلد أهل
والعككام, وافتضككحوا للخككاص صككنيعهم قبائككح وعددهم, فظهرت أهلها

جهلهككم فككي وهككم الككذيل, هككذا يسككترها الليككل, ول يغطيهككا ل فضيحة
ّددون, وهم غيهم وفي يعمهون ويقولون وأعداؤه الله إلى البغضاء يتر

منهككا مسككخ التي وجوههم الله وأحباؤه, فقبح الله أبناء ذلك: نحن مع
الوقككود, ذات النككار إلككى تصككحبهم لعنككة وألزمهككم والقككرود الخنككازير
جميككع فككي الحمككد ولككه فعككل الخلككود, وقككد بتأييككد فيهككا لهككم ويقضي

الوجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككود.

ْتُل َوا ِهْم **  ْي َل َأ َع َب َنْي َن ْب َدَم ا ّق آ ْلَح ْذ ِبا َبا ِإ ًا َقّر َبان ّبككَل ُقْر ُق ُت ِهَما ِمككن َف ِد َأَحكك

َلْم ّبْل َو َق َت ِر ِمَن ُي ّنَك َقاَل الََخ َل ُت ْق ّنَما َقاَل ل ّبُل ِإ َق َت ّلككُه َي ّتِقيككَن ِمككَن ال ْلُم * ا
ِئن َلّي َبَسطَت َل َدَك ِإ ِني َي َل ُت ْق َت ْا َمآَ ِل َنكك َباِسككٍط َأ َي ِب ِد ْيككَك َيكك َل َلككَك ِإ ُت ْق ّنككَي ل ِإ

ّلَه َأَخاُف َلِميَن َرّب ال َعا ْل ّنَي ا ِإ ُد *   ِري َء َأن ُأ ُبو ْثِمي َت ِإ ْثِمَك ِب ِإ ُكوَن َو َت ِمْن َف
ِر َأْصَحاِب ّنا ِلَك ال َذ ُء َو ِلِميَن َجَزآ ّظا َعْت ال ّو َط َف ْفُسككُه َلككُه *   ْتككَل َن ِه َق َأِخيكك

َلُه َت َق َبَح َف َأْص ِريَن ِمَن َف ْلَخاِس َعككَث ا َب َف ّلككُه *   ًا ال ْبَحككُث ُغَرابكك الْرِض ِفككي َي
َيُه ِر ُي ْيَف ِل ِري َك َوا َة ُي َء ْو ِه َس َتا َقاَل َأِخي َل ْي َو َعَجْزُت َيا ُكوَن َأْن َأ ْثككَل َأ َذا ِم َهـكك

ُغككككَراِب ْل َي ا ِر َوا ُأ َة َفكككك َء ْو َبَح َأِخككككي َسكككك َأْصكككك ِدِميَن ِمككككَن َف ّنككككا  ال
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ًا تعالى يقول   ابني خبر في والظلم والحسد البغي عاقبة وخيم مبين

أحككدهما عكدا كيكف وهابيككل قابيل الجمهور, وهما قول في لصلبه آدم
ًا الَخر على ًا عليه فقتله, بغي النعمككة مككن اللككه وهبككه له, فيمككا وحسد

بوضككع المقتككول وجككل, ففككاز عككز لله فيه أخلص الذي القربان وتقبل
في الخاسرة بالصفقة ورجع القاتل الجنة, وخاب إلى والدخول الَثام

اقصككص بالحق}, أي آدم ابني نبأ عليهم تعالى: {واتل الدارين, فقال
اليهككود مككن والقككردة الخنككازير إخككوان الحسككدة البغككاة هككؤلء علككى

غير ذكره وقابيل, فيما هابيل آدم, وهما ابني خبر وأشباههم وأمثالهم
والخلكككككككككككككككف. السكككككككككككككككلف مكككككككككككككككن واحكككككككككككككككد

ككذب, ول فيه لبس ل الذي والمر الجلية على {بالحق} أي وقوله  
لهككو هككذا تعككالى: {إن نقصان, كقوله ول زيادة تبديل, ول ول وهم ول

بالحق} وقال نبأهم عيك نقص تعالى: {نحن الحق}. وقوله القصص
ذكككره فيمككا خبرهمككا مككن الحق}, وكان قول مريم ابن عيسى {ذلك
عليككه لَدم تعككالى: شككرع اللككه والخلككف, أن السككلف مككن واحككد غيككر

يولد قالوا: كان الحال, ولكن لضرورة بنيه من بناته يزوج السلم, أن
البطككن لككذكر هككذاالبطن أنثى يزوج وأنثى, فكان ذكر بطن كل في له

أن وضككيئة, فككأراد قابيككل وأخككت دميمككة هابيككل أخككت الَخككر, وكككانت
ًا, فمككن يقربا أن ذلك, إل آدم أخيه, فأبى على بها يستأثر تقبككل قربانكك

ّبل فهي منه أمرهما من قابيل, فكان من يتقبل ولم هابيل من له, فتق
كتكككككككككككككابه. فكككككككككككككي اللكككككككككككككه قصكككككككككككككه مكككككككككككككا

ههنكككككككككككككككا المفسكككككككككككككككرين أقكككككككككككككككوال ذككككككككككككككككر
الح أبكي مالكك, وعكن أبكي عكن ذكر فيما السدي قال   ابكن عكن ص

النككبي أصككحاب مككن نككاس مسككعود, وعككن ابككن عن مرة عباس, وعن
جاريككة, معه ولد إل مولود لَدم يولد ل كان وسلم: أنه عليه الله صلى
هذا جارية الَخر, ويزوج البطن هذا جارية البطن هذا غلم يزوج فكان

لهمكا: هابيكل يقكال ابنكان لكه ولكد الَخر, حتى البطن هذا غلم البطن
ضككرع, وكككان صكاحب هابيككل زرع, وكككان صككاحب قابيل وكان وقابيل
هابيكل هابيككل, وأن أخكت مكن أحسككن أخكت لكه أكبرهما, وكان قابيل
معككي, ولككدت أخككتي هي عليه, وقال قابيل, فأبى أخت ينكح أن طلب
يزوجهكا أن أبكوه بها, فأمره أتزوج أن أحق وأنا أختك من أحسن وهي

ًا قربا فأبى, وأنهما هابيل بالجاريككة, أحق أيهما وجل عز الله إلى قربان
اللككه إليها, قككال ينظر مكة عنهما, أتى غاب قد السلم عليه آدم وكان

ًا لي أن تعلم وجل: هل عز . قككال: إن ل قككال: اللهككم ؟ الرض في بيت
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ًا لي بالمانككة ولككدي للسككماء: احفظككي آدم مكة, فككأته, فقككال في بيت

لقابيككل, فقككال: فأبت, فقال للجبال فأبت, وقال للرض فأبت, وقال
قربككا آدم انطلككق يسككرك, فلمككا كمككا أهلككك وتجككد وترجع نعم, تذهب

ًا, وكان وأنككا أختي هي منك بها أحق عليه, فقال: أنا يفخر قابيل قربان
سككمينة جذعككة هابيككل قككرب قربككا والككدي, فلمككا وصككي وأنا منك أكبر

وأكلهكا عظيمكة, ففركهكا سكنبلة فيها فوجد سنبل حزمة قابيل وقرب
قابيككل, فغضككب قربككان وتركككت هابيككل قربككان النككار, فككأكلت فنزلت

ه يتقبكل إنمكا هابيكل أختي, فقكال تنكح ل حتى وقال: لقتلنك مكن الل
جريككككككككككككككككككككر. ابككككككككككككككككككككن المتقيككككككككككككككككككككن, رواه

حجاج حدثنا الصباح بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
جككبير, بككن سككعيد مككع قككال: أقبلككت خيثككم ابككن أخبرني جريج ابن عن

وأمككر توأمها أخاها المرأة تنكح أن عباس, قال: نهي ابن عن فحدثني
وامككرأة, رجل بطن كل في له يولد إخوتها, وكان من غيره ينكحها أن

دميمككة, قبيحككة أخرى له وولد وضيئة امرأة له ولد إذ كذلك هم فبينما
أحككق , أنككا ل أختي, فقككال وأنكحك أختك الدميمة: أنكحني أخو فقال

ًا بأختي, فقربا صككاحب من يتقبل ولم الكبش صاحب من فتقبل قربان
حمككاد سككلمة, حككدثنا أبو أبي, حدثنا جيد, وحدثنا الزرع, فقتله, إسناد

جككبير, عككن بككن سعيد خيثم, عن بن عثمان بن الله عبد عن سلمة بن
ًا} فقربككا قربككا {إذ وقككوله عباس ابن صككاحب قربانهمككا, فجككاء قربانكك

طعكامه, مكن بصكبرة الحرثا أبيض, وصاحب أقرن أعين بكبش الغنم
ًا, وهو أربعين الجنة في فخزنه الكبش الله فقبل الككذي الكبككش خريف

جيكككككككد, السكككككككلم, إسكككككككناد عليكككككككه إبراهيكككككككم ذبحكككككككه
عوف جعفر, حدثنا بن محمد بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

اللككذين آدم ابنككي عمككرو, قككال: إن بككن الله عبد عن المغيرة أبي عن
ًا قربا أحككدهما الَخككر, كككان مككن يتقبككل ولككم أحككدهما من فتقبل قربان

ًا, وإن يقربككا أن أمككرا غنم, وإنهمككا صاحب والَخر حرثا صاحب قربانكك
نفسككه, بهككا طيبككة وأحسككنها وأسككمنها غنمككه أكرم قرب الغنم صاحب

بهككا طيبككة والزوان, غيككر الكودن حرثه أشر قرب الحرثا صاحب وإن
يتقبككل , ولككم الغنككم صككاحب قربككان وجككل, تقبككل عز الله نفسه, وإن

كتابه, قال: في الله قص ما قصتهما من الحرثا, وكان صاحب قربان
أن التحككرج منعككه ولكككن الرجليككن لشككد المقتككول كككان إن اللككه وايم

القاص: بلغنككي المدني رافع بن إسماعيل أخيه, وقال إلى يده يبسط
لككه أنتج وكان غنم صاحب أحدهما بالقربان, كان أمرا لما آدم ابني أن

علككى يحملككه بالليككل, وكككان يككؤثره كككان حككتى غنمه, فأحبه في حمل
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أمككر منككه, فلمككا إليككه أحككب مككال لككه يكككن لككم حبككه, حككتى من ظهره

الجنككة فككي يرتككع زال منه, فمككا الله فقبله وجل عز لله قربه بالقربان
جريكككر. ابكككن السكككلم, رواه عليكككه إبراهيكككم ابكككن بكككه فكككدي حكككتى

بككن القاسم النصاري, حدثنا أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عليككه آدم الحسين, قال: قككال بن علي بن محمد الرحمن, حدثنا عبد

مككن ذريككتي مككن كككائن أنككه إلككي عهككد ربككي وقابيل: إن لهابيل السلم
ًا القربان, فقربا يقرب فقربككا قربانكما تقبل عيني, إذا تقر حتى قربان
قابيككل مككاله, وكككان خيككر غنككم أكولككة فقككرب غنم صاحب هابيل وكان

معهمككا, ومعهمككا آدم زرعه, فانطلق من مشاقة زرع, فقرب صاحب
وهمككا آدم ثلثتهم جلسوا ثم قربانهما الجبل, فوضعا قربانهما, فصعدا

ًا الله القربان, فبعث إلى ينظران منهككا دنككا فوقهمككا كانت إذا حتى نار
قابيككل, فانصككرفوا, وعلككم قربككان هابيل, وتككرك قربان عنق, فاحتمل

قربانككك, عليككك رد قابيل يا عليه, فقال: ويلك مسخوط قابيل أن آدم
ورد قربككانه فتقبككل له ودعوت قربانه على فصليت أحببته قابيل فقال
أبوك لك منك, دعا وأستريح لقتلنك لهابيل قابيل قرباني, فقال علي

احتبككس أن إلى بالقتل يتوعده منك, وكان فتقبل قربانك على فصلى
قكال: ؟ أخككوك قابيكل, أيككن آدم: يا غنمه, فقال في عشية ذات هابيل

فككاطلب قابيككل, انطلككق يا آدم: ويلك أدري, فقال ل راعيا له وبعثتني
حديككدة معككه أقتلككه, وأخككذ نفسككه: الليلككة فككي قابيككل أخككاك, فقككال

قربككاني علي ورد قربانك تقبل هابيل منقلب, فقال: يا وهو فاستقبله
مالككك أخبككث أنككت مالي, وقربككت أطيب هابيل: قربت لقتلنك, فقال

قالهككا المتقيككن, فلمككا مككن اللككه يتقبل إنما الطيب إل يقبل ل الله وإن
قابيككل, أيككن يككا بها, فقال: ويلككك وضربه الحديدة قابيل, فرفع غضب

مككن حوبككة فككي فقتلككه, فطرحككه ؟ بعملككك يجزيككك كيف الله من أنت
ًا عليكككككككككه الرض, وحكككككككككثى الكككككككككتراب. مكككككككككن شكككككككككيئ

آدم الول: أن بالكتاب العلم أهل بعض عن إسحاق بن محمد وروى  
توأمككة ينكككح أن هابيل هابيل, وأمر توأمة أخته ينكح أن قابيل ابنه أمر

ًا وكككره قابيل ذلك ورضي, وأبى هابيل لذلك قابيل, فسلم عككن تكرمكك
الجنككة, ولدة مككن وقككال: نحككن هابيككل عككن بأخته هابيل, ورغب أخت
العلككم أهككل بعككض بككأختي, ويقككول أحككق الرض, وأنككا ولدة من وهما

علككى بهككا النككاس, فضككن أحسن من قابيل أخت الول: كانت بالكتاب
إنهكا بني أبوه: يا له فقال كان ذلك أي أعلم والله لنفسه وأرادها أخيه

بني أبوه: يا له أبيه, قال قول من ذلك يقبل أن قابيل فأبى لك تحل ل
ًا قّرب ًا هابيل أخوك ويقرب قربان أحككق فهو قربانه تقبل فأيكما قربان
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الماشككية, رعايككة علككى هابيل الرض, وكان بذر على قابيل بها, وكان

ًا قابيل فقرب ًا هابيككل وقككرب قمح غنمككه, وبعضككهم أبكككار مككن أبكككار
ًا اللككه بقككرة, فأرسككل يقول: قككرب هابيككل قربككان فككأكلت بيضككاء نككار

ابكن قبلكه, رواه إذا القربككان يقبكل ككان قابيل, وبككذلك قربان وتركت
جريككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر.

مسكين يكن لم أنه شأنهما قال: من عباس ابن عن العوفي وروى  
قاعدان, إذ آدم ابنا فبينا الرجل يقربه القربان كان وإنما عليه يتصدق

ًا, وكان قربنا لو قال ًا قرب إذا الرجل قربان أرسككل اللككه فرضككيه قربان
ًا إليه ًا النككار, فقربككا خبككت اللككه رضككيه يكن لم فتأكله, وإن نار ,قربانكك

ًا أحدهما وكان ًا, وإن الَخر وكان راعي خيككر قككرب الغنككم صككاحب حراث
بينهمككا فنزلككت النار زرعه, فجاءت بعض الَخر وأسمنها, وقرب غنمه

فككي أتمشككي لخيككه قككال آدم ابككن الككزرع, وإن وتركككت الشاة فأكلت
ًا قربت أنك علموا وقد الناس ل واللككه علي, فل ورد منك فتقبل قربان
أخككوه: مككا لككه فقال: لقتلنك, فقككال مني خير وأنت إلّي الناس ينظر
يقتضككي الثر فهذا جرير ابن المتقين. رواه من الله يتقبل إنما ؟ ذنبي

تقدم كما امرأة في تدارؤ عن ول سبب عن ل كان القربان تقريب أن
ًا قربككا {إذ القككرآن ظككاهر وهككو ذكرهككم تقككدم ممن جماعة عن قربانكك

يتقبككل إنمككا قككال لقتلنككك قال الَخر من يتقبل ولم أحدهما من فتقبل
وحسككده عليككه غضككب إنمككا أنككه يقتضككي المتقين} فالسككياق من الله

الشككاة قككرب الككذي أن الجمهور عند المشهور دونه, ثم قربانه بقبول
شاته, هابيل من تقبل وأنه قابيل هو الطعام قرب الذي وأن هابيل هو

وهككو الذبيككح بككه فككدي الككذي الكبككش إنهككا وغيره عباس ابن قال حتى
واحككد غير عليه نص قابيل, كذلك من يتقبل أعلم, ولم مناسب, والله

ًا, ولكككن مجاهد عن وهوالمشهور والخلف السلف من ابككن روى أيضكك
منككه,وهككذا المتقبككل وهككو قابيككل الككزرع قرب الذي قال أنه عنه جرير
ًا, واللكككه عنكككه يحفكككظ لكككم ولعلكككه المشكككهور خلف أعلكككم. جيكككد

في الله اتقى ممن المتقين} أي من الله يتقبل {إنما قوله ومعنى  
بن العلء بن إبراهيم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن ذلك, وقال فعله

تميكم عكن عمككرو بكن صفوان عياش, حدثني بن إسماعيل زيد, حدثنا
أسككتيقن يقول: لن الدرداء أبا المقري, قال: سمعت مالك ابن يعني

اللككه إن فيها وما الدنيا من إلّي أحب واحدة صلة لي تقبل قد الله أن
بككن اللككه عبد أبي, حدثنا المتقين}. وحدثنا من الله يتقبل {إنما يقول

بككن المغيككرة عككن الككرازي يعنككي سككليمان بككن إسككحاق حككدثنا عمران
ًا حمزة, قال: كنت أبي بن ميمون مسلم, عن وائككل أبككي عنككد جالسكك
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شقيق له فقال معاذ أصحاب من عفيف أبو له يقال رجل علينا فدخل

سمعته قال: بلى ؟ جبل بن معاذ عن تحدثنا أل عفيف أبا سلمة: يا بن
؟ المتقككون منككاد: أيككن فينككادي واحككد بقيككع فككي النككاس يقول: يحبس

يستتر.قلككت: ول منهم الله يحتجب ل الرحمن من كنف في فيقومون
العبادة وأخلصوا الوثان وعبادة الشرك اتقوا قوم قال ؟ المتقون من

الجنككككككككككككككككككككككة. إلككككككككككككككككككككككى فيمككككككككككككككككككككككرون
لقتلك إليك يدي بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلّي بسطت {لئن وقوله  

الككذي الصككالح الرجككل أخككوه لككه العالمين} يقككول رب الله أخاف إني
ذنككب مككا غيككر علككى بالقتل أخوه توعده لتقواه, حين قربانه الله تقبل
إليككك يككدي بباسككط أنككا مككا لتقتلنككي يككدك إلككّي بسطت {لئن إليه منه

وأنككت أنككا فككأكون بمثلككه الفاسككد صككنيعك علككى أقابلك ل لقتلك} أي
أصككنع أن مككن العككالمين} أي رب الله أخاف {إني الخطيئة في سواء

عمككرو: وايككم بككن الله عبد وأحتسب, قال أصبر بل تصنع أن تريد كما
ثبت الورع, ولهذا يعني التحرج منعه ولكن الرجلين لشد كان إن الله
تككواجه «إذا قككال أنككه وسككلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين في

الله رسول النار» قالوا: يا في والمقتول فالقاتل بسيفهما المسلمان
ًا كككان «إنككه قككال ؟ المقتككول بككال فمككا القاتككل هذا قتككل علككى حريصكك

صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاحبه».
عككن سككعد بن ليث سعيد, حدثنا بن قتيبة أحمد: حدثنا المام وقال  

سككعد أن سككعيد بن بشر الله, عن عبد بن بكير عباس, عن بن عياش
اللككه صككلى الله رسول أن عثمان: أشهد فتنة عند قال وقاص أبي بن

القككائم, مككن خيككر فيهككا القاعككد فتنككة سككتكون «إنهككا قككال وسلم عليه
الساعي» قال: أفرأيككت من خير الماشي, والماشي من خير والقائم

آدم» كككابن «كككن فقككال ليقتلنككي إلككّي يككده فبسط بيتي علّي دخل إن
حسككن, حككديث وقككال: هككذا سككعيد بككن  قتيبة عن الترمذي رواه وكذا
مسككعود وابككن بكككر وأبي الرت بن وخباب هريرة أبي عن الباب وفي
سككعد بككن الليككث عككن بعضككهم ورواه وخرشة موسى وأبي واقد وأبي
حسككين هككو عسككاكر: الرجككل ابن الحافظ رجلً, قال السناد في وزاد

بككن يزيككد فقال: حدثنا طريقه من داود أبو رواه الشجعي, قلت: وقد
بشككر عن بكير عباس, عن بن عياش عن الفضل الرملي, حدثنا خالد

بككن سككعد سككمع أنككه الشجعي الرحمن عبد بن حسين سعيد, عن بن
قككال: الحككديث هككذا فككي وسككلم عليه الله صلى النبي عن وقاص أبي

قككال: ؟ ليقتلنككي يده وبسط بيتي دخل إن أرأيت الله فقلت: يارسول
{لئككن آدم» وتل كككابن «كككن وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال
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أخككاف إنككي لقتلككك إليككك يدي بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلّي بسطت

العكككككككككككككككككككككككككككككككككالمين}. رب اللكككككككككككككككككككككككككككككككككه
المككة هككذه مككن الَيككة بهذه أخذ من أول السختياني: إن أيوب قال  

إنككي لقتلككك إليككك يككدي بباسككط أنا ما لتقتلني يدك إلّي بسطت {لئن
ابككن عنككه,رواه الله رضي عفان بن العالمين} لعثمان رب الله أخاف

أبككوعمران حككزم, حككدثني ابككن أحمككد: حككدثنا المككام حاتم. وقال أبي
صلى النبي ذر, قال: ركب أبي الصامت, عن بن الله عبد عن الجوني

ًا وسلم عليه الله أصككاب إن أرأيت ذر أبا «يا وقال خلفه أردفني حمار
كيف مسجدك إلى فراشك من تقوم أن تستطيع ل شديد جوع الناس
ذر أبككا «يككا «تعفف» قال أعلم, قال ورسوله الله ؟» قال: قال تصنع

القبر يعني بالعبد فيه البيت يكون شديد موت الناس أصاب إن أرأيت
أبككا «يككا أعلم, قال: {اصبر} قككال ورسوله ؟» قلت: الله تصنع كيف

ًا, يعني بعضهم الناس قتل إن أرأيت ذر الزيت حجارة تغرق حتى بعض
فككي «اقعككد أعلككم, قككال ورسوله ؟» قال: الله تصنع كيف الدماء من

أنككت مككن «فككأت أتككرك, قككال لككم بابك» قال: فإن عليك وأغلق بيتك
ًا سلحي, قال منهم» قال: فآَخذ فكن منهم فيمككاهم تشككاركهم «فإذ

ردائككك طككرف فككألق السككيف شككعاع يردعك أن خشيت إذا ولكن فيه
سككوى السنن وأهل مسلم وإثمك», ورواه بإثمه يبوء كي وجهك على

الصامت بن الله عبد عن الجوني عمران أبي عن طرق النسائي, من
أبككي عككن زيككد بككن حمككاد طريككق مككن مككاجه وابككن داود أبككو به, ورواه

أبي الصامت, عن بن الله عبد طريف, عن بن المشعث عمران, عن
غيككر الحككديث هككذا فككي المشككعث يككذكر داود: ولم أبو بنحوه, قال ذر

دحيككم, بككن علككي بككن محمككد مردويككه: حككدثنا ابن زيد, وقال بن حماد
عككن سككفيان عقبككة, حككدثنا بككن قبيصككة حككازم, حككدثنا بككن أحمد حدثنا

ً فسككمعت حذيفة جنازة في ربعي, قال: كنا منصور, عن يقككول: رجل
اللككه صككلى اللككه رسككول من سمعت ناس, مما في يقول هذا سمعت

فللجنككه داري فككي بيككت أقصى إلى لنظرن اقتتلتم «لئن وسلم عليه
ابنككي كخيككر فككأكون وإثمككك بإثمي ها, بؤ لقولن فلن علي دخل فلئن

آدم».
النككار أصككحاب مككن فتكككون وإثمك بإثمي تبوء أن أريد {إني وقوله  

وقتككادة والضككحاك ومجاهككد عبككاس ابككن الظالمين} قككال جزاء وذلك
قتلكي بكإثم وإثمكك} أي بكإثمي تبكوء أن أريد {إني قوله في والسدي

آخككرون: يعنككي جريككر. وقككال ابككن ذلك, قككاله قبل عليك الذي وإثمك
إياي, قتلك في وإثمك وزرها فتتحمل بخطيئتي تبوء أن أريد إني بذلك
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ًا يكون أن وأخشى مجاهد عن وجدته قول وهذا من الصحيح لن غلط

عككن منصككور عككن الثككوري سككفيان رواه مككا خلفه, يعنككي عنه الرواية
{وإثمككك} قككال: إيككاي بإثمي} قال: بقتلك تبوء أن أريد {إني مجاهد

مجاهككد نجيككح, عككن أبي بن عيسى رواه ذلك, وكذا قبل منك كان بما
تبككوء أن أريككد {إنككي مجاهككد عن نجيح أبي ابن عن شبل بمثله, وروى

فتبككوء ودمككي خطيئككتي عليك يكون أن أريد إني وإثمك} يقول بإثمي
ًا. بهمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا جميعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ذلككك فككي القول, ويككذكرون هذا الناس من كثير يتوهم قلت) وقد(  
ًا روى ذنككب» وقككد مككن المقتول على القاتل ترك «ما له أصل ل حديث

ًا البزار بكر أبو الحافظ فقككال: حككدثنا بككه ليككس ولكككن هذا يشبه حديث
بكن يعقكوب الصبهاني, حكدثنا إبراهيم بن عامر علي, حدثنا بن عمرو

أبيككه, عككن عككروة, عككن بكن هشكام عن سعيد بن عتبة الله, حدثنا عبد
ل الصككبر «قتل وسلم عليه الله صلى الله رسول عائشة, قالت: قال

يكفككر اللكه أن فمعناه صح يصح, ولو ل بهذا محاه» وهذا إل بذنب يمر
فل, ولكككن القاتككل علككى تحمل أن فأما ذنوبه القتل بألم المقتول عن
يطكالب المقتكول الغالب, فككإن وهو الشخاص بعض في هذا يتفق قد

نفدت فإن مظلمته بقدر حسناته من له العرصات, فيؤخذ في القاتل
القاتككل, علككى المقتول, فطرحككت سيئات من حقه, أخذ يستوف ولم

صكح القاتل, وقكد على وضعت إل خطيئة المقتول على يبقى ل فربما
المظككالم فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول عن بذلك الحديث

أعلكككككم. واللكككككه وأشكككككدها أعظمهكككككا مكككككن كلهكككككا, والقتكككككل
تأويله إن يقال أن ذلك في القول من والصواب فقال جرير ابن وأما  

قككوله معنككى هككو وذلككك إيككاي قتلك في بخطيئتك تنصرف أن أريد إني
قتلككه يعنككي إثمه {وإثمك} فهو معنى بإثمي} وأما تبوء أن أريد {إني
هككو ذلككك قلنككا وإنمككا سككواه أعمككال فككي وجككل عككز الله معصية وذلك

كككل أن أخبرنككا وجككل عككز اللككه وأن عليه التأويل أهل لجماع الصواب
جائز فغير خلقه في حكمه هذا كان وإذا عليه أو له عمله فجزاء عامل

ًا المقتول آثام تكون أن بككإثمه القاتككل يؤخككذ القاتككل, وإنمككا بها مأخوذ
ركبككه مككا دون بنفسه ارتكبها التي معاصيه آثام وسائر المحرم بالقتل

ً هذا على أورد لفظه, ثم قتيله, هذا أن هابيككل أراد كيف حاصله سؤال
محككرم, لككه قتلككه أن مككع نفسككه وإثككم قتله إثم قابيل أخيه على يكون

إن أخككاه يقاتككل ل بككأنه نفسككه عككن أخككبر هابيل أن حاصله بما وأجاب
ًا يده عنه يكف قاتله, بل منككه, ل أخيككه من يكون أن قتل وقع إن طالب

ًا لو له موعظة متضمن الكلم قلت: وهذا انزجككر, لككو له اتعظ, وزجر
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وإثمككك إثمككي تتحمل وإثمك} أي بإثمي تبوء أن أريد {إني قال ولهذا

عبككاس: ابكن الظالمين} وقكال جزاء وذلك النار أصحاب من {فتكون
ينزجكككككككككر. ولكككككككككم ينتكككككككككه فلكككككككككم بالنكككككككككار خكككككككككوفه

مككن فأصككبح فقتلككه أخيككه قتككل نفسكه لككه تعالى: {فطوعت وقوله  
أخيككه قتككل علككى وشجعته نفسه له وسولت فحسنت الخاسرين} أي

عككن الروايككة في تقدم الزجر, وقد وهذا الموعظة هذه بعد فقتله, أي
فككي بحديدة قتله أنه الحسين بن علي بن محمد وهو الباقر جعفر أبي

عبكاس, ابككن صالح, عككن أبي مالك, وعن أبي السدي, عن يده, وقال
عليككه اللككه صلى النبي أصحاب من ناس الله, وعن عبد بن مرة وعن

منككه الغلم ليقتله, فككراغ أخيه, فطلبه قتل نفسه له وسلم, فطوعت
ًا الجبال, فأتاه رؤوس في ًا يرعى وهو اليام من يوم نائم, وهو له غنم

جريككر. ابككن بالعراء, رواه فتركه فمات رأسه بها فشدخ صخرة فرفع
ًا قتله أنه الكتاب أهل بعض وعن ًا خنق السككباع. وقككال تقتل كما وعض
ووضع دابة إبليس عنقه, فأخذ يلوي جعل يقتله أن أراد جرير: لما ابن

ًا أخذ حجر, ثم على رأسها قتلهككاو حككتى رأسككها بككه فضككرب آخر حجر
عبككد حاتم, وقال أبي ابن ذلك, رواه مثل بأخيه ينظر, ففعل آدم وابن
أبيه, قال: أخككذ أسلم, عن بن زيد بن الرحمن عبد وهب, عن بن الله

كيككف يدري ول وعظامه رأسه يغمز وجعل له فاضطجع ليقتله برأسه
قككال: نعككم. قككال: فخككذ ؟ تقتلككه أن فقال: أتريد إبليس يقتله, فجاءه

فشككدخ عليه فألقاها رأسه,قال: فأخذها على فاطرحها الصخرة هذه
ًا حواء إلى إبليس جاء رأسه, ثم قتككل قابيككل إن حواء فقال: يا مسرع

ول يأكككل قككال: ل ؟ القتككل يكككون شيء وأي له: ويحك هابيل, فقالت
المككوت, فجعلككت الموت. قككال: فهككو يتحرك, قالت: ذلك ول يشرب
تكلمككه, فلككم ؟ تصككيح, فقككال: مالككك وهي آدم عليها دخل حتى تصيح
بناتككك, وعلى الصيحة الله, فقال: عليك تكلمه فلم مرتين إليها فرجع

حككككككاتم. أبككككككي ابككككككن بككككككرآء, رواه منهككككككا وبنككككككّي وأنككككككا
خسارة والَخرة, وأي الدنيا في الخاسرين} أي من {فأصبح وقوله  

قككال: ووكيككع معاوية أبو أحمد: حدثنا المام قال وقد ؟ هذه من أعظم
بككن اللككه عبككد مسروق, عن مرة, عن بن الله عبد عن العمش حدثنا

نفككس تقتككل «ل وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود
ًا مككن أول كككان دمهككا, لنككه مككن كفل الول آدم ابن على كان إل ظلم
عككن طككرق مككن داود أبككي سككوى الجماعككة أخرجككه القتل» وقككد سن

الحسككين, حككدثني القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن به, وقال العمش
القاتككل رجلككي إحككدى مجاهد: علقت جريج: قال ابن قال: قال حجاج
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دار, دارت حيثمككا الشككمس فككي ووجهكه يومئذ من فخذها إلى بساقها

ثلككج. مككن حظيرة الشتاء في نار, وعليه من حظيرة الصيف في عليه
أهككل يقاسككم القاتككل آدم ابككن لنجد عمرو: إنا بن الله عبد قال: وقال

طر عليكه العذاب صحيحة قسمة النار جريكر: ابكن عكذابهم, وقكال ش
أنككه حكيم بن حكيم إسحاق, عن ابن عن سلمة حدثنا حميد ابن حدثنا
ً النككاس أشككقى يقككول: إن كككان أنه عمرو بن الله عبد عن حدثا رجل
إلككى أخككاه قتككل منذ الرض في دم سفك أخاه, ما قتل الذي آدم لبن
القتككل, وقككال سن من أول أنه شر, وذلك منه به لحق إل القيامة يوم

ًا يقتل مقتول من النخعي: ما إبراهيم الول آدم ابن على كان إل ظلم
ًا. جريككككككر ابككككككن منككككككه, ورواه كفككككككل والشككككككيطان أيضكككككك

ًا الله تعالى: {فبعث وقوله   يواري كيف ليريه الرض في يبحث غراب
فككأواري الغككراب هككذا مثككل أكون أن أعجزت ويلتى يا قال أخيه سوأة
إلككى المتقككدم بإسككناده السدي النادمين} قال من فأصبح أخي سوأة

يعلككم بككالعراء, ول تركككه الغلم مككات عنهككم: لمككا الله رضي الصحابة
صككاحبه, أحككدهما فاقتتل, فقتل أخوين غرابين الله يدفن, فبعث كيف

مثل أكون أن أعجزت ويلتى {يا قال رآه عليه, فلما حثى ثم له فحفر
ابككن طلحككة, عككن أبي بن علي أخي} وقال سوأة فأواري الغراب هذا

الككتراب مككن عليككه ميككت, فحككثى غككراب إلى غراب عباس, قال: جاء
هذا مثل أكون أن أعجزت ويلتي {يا أخاه قتل الذي واراه, فقال حتى

عبككاس: مكككث ابن الضحاك, عن أخي}. وقال سوأة فأواري الغراب
الغرابيككن, اللككه بعككث حككتى سككنة عككاتقه علككى جككراب في أخاه يحمل

الغككراب} فككدفن هككذا مثككل أكون أن {أعجزت يبحثان, فقال فرآهما
عككاتقه علككى يحملككه مجاهد: كككان سليم, عن أبي بن ليث أخاه, وقال

ًا سنة مائة حككتى الرض إلككى ويضككعه بككه, يحملككه يصنع ما يدري ل ميت
مثككل أكككون أن أعجككزت ويلككتى {يككا الغراب, فقال يدفن الغراب رأى
جريككر ابن النادمين} رواه من فأصبح أخي سوأة فأواري الغراب هذا

حككتى إليككه فضككمه ندم قتله العوفي: لما عطية حاتم, وقال أبي وابن
فتككأكله, بكه يرمككي مككتى تنتظككر والسككباع الطيور عليه أروح, وعكفت

جريككككككككككككككككككككككككككككككككككككر. ابككككككككككككككككككككككككككككككككككككن رواه
م أهكل بعض عن إسحاق بن محمد وروى   الول: لمكا بالكتكاب العل

فيمككا ككان أنكه يككواريه, وذلكك كيككف يككدر ولم يده, أي في سقط قتله
ًا الله {فبعث ميت آدم, وأول بني في قتيل أول يزعمون يبحككث غرابكك

أن أعجككزت ويلككتى يككا قككال أخيككه سككوأة يواري كيف ليريه الرض في
النككادمين}. مككن فأصككبح أخككي سككوأة فككأواري الغراب هذا مثل أكون
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عز الله له هابيل, قال أخاه قتل لما قابيل أن التوراة أهل قال: وزعم

ًا, عليككه كنككت ما أدري قال: ما ؟ هابيل أخوك أين قابيل وجل: يا رقيبكك
ملعككون الَن, أنككت الرض من ليناديني أخيك دم صوت الله: إن فقال

أنكت يكدك, فكإن مكن أخيكك دم فتلقكت فاهكا فتحكت التي الرض في
ًا تكككون حتى حرثها تعطيك تعود ل فإنها الرض في عملت ًا فزعكك تائهكك

الرض. فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي
اللككه البصككري: عله الحسككن النككادمين} قككال مككن {فأصبح وقوله  

القصككة, وكلهككم هذه في المفسرين أقوال خسران, فهذه بعد بندامة
القككرآن, وكمككا ظككاهر هككو لصلبه, كما آدم ابنا هذين أن على متفقون

دمهككا من كفل الول آدم ابن على كان «إل قوله في الحديث به نطق
جريككر: ابككن قككال جلككي, ولكككن ظككاهر وهذا» القتل سن من أول لنه

هكو الحسكن عمكرو, عكن عكن يوسف بن سهل وكيع, حدثنا ابن حدثنا
اللكه: قكال اللكذان القككرآن فكي اللكذان الكرجلن البصري, قال: ككان

ابنككي يكونككا إسرائيل, ولم بني بالحق} من آدم ابني نبأ عليهم {واتل
مككن أول آدم وكككان, إسككرائيل بني من القربان كان لصلبه, وإنما آدم

ًا, وفي غريب مات, وهذا الرزاق, عككن عبد قال نظر, وقد إسناده جد
«إن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الحسن, قال: قال عن معمر
منهمككا» بككالخير مثلً, فخككذوا المككة لهككذه ضربا السلم عليه آدم ابني

الحسككن, قككال: قككال الحككول, عككن عاصككم المبككارك, عككن ابن ورواه
مثلً, آدم ابنككي لكم ضرب الله «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
بككن بكيككر الحديث هذا أرسل شرهم», وكذا ودعوا خيرهم من فخذوا

الجعد: أبي بن سالم جرير. وقال ابن كله ذلك المزني, روى الله عبد
ًا سككنة مائة آدم مكث أخاه آدم ابن قتل لما أتككى يضككحك, ثككم ل حزينكك

قكال: جريكر, ثكم ابكن أضكحكك, رواه وبيكاك, أي الله له: حياك فقيل
إسككحاق أبككي إبراهيم, عن بن غياثا عن سلمة حميد, حدثنا ابن حدثنا

بكككاه أخككاه آدم ابككن قتككل لما طالب أبي بن علي قال: قال الهمداني
فقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال: آدم

قبيككككككح مغككككككبر الرض عليهككككككافلون ومككككككن البلد تغيككككككرت
المليككككح الككككوجه بشاشككككة وطعموقككككل لككككون ذي كككككل تغيككككر

:والسككككككككلم الصككككككككلة عليككككككككه آدم فككككككككأجيب  
ًاوصككككار قتل قككككد هابيككككل أبككككا الذبيككككح بككككالميت الحككككي جميع

يصكككيح بهككككا فجكككاء خككككوف منهعلكككى ككككان قكككد بشككككّره وجكككاء
أنه جبير وابن مجاهد ذكره بالعقوبة, كما عوجل قابيل أن والظاهر  

الشككمس إلككى وجهه الله القيامة, وجعل يوم إلى بفخذه ساقه علقت
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ً له عقوبة دارت حيث صلى النبي أن الحديث في ورد به, وقد وتنكيل
فككي عقككوبته اللككه يعجككل أن أجككدر ذنب من «ما قال وسلم عليه الله

الرحم» وقد وقطيعة البغي من الَخرة في لصاحبه يدخر ما مع الدنيا
راجعككون. إليككه وإنككا للككه وهككذا, فإنككا هككذا قابيككل فعككل فككي اجتمككع

ِلَك َأْجِل ** ِمْن َنا َذ ْب َت َلَى َك ِنَي َع ِئيَل َب ّنُه ِإْسَرا َتَل َمن َأ ًا َق ْفس ِر َن ْي َغ ْفٍس ِب َن
ْو ٍد َأ ّنَما الْرِض ِفي َفَسا َأ َك َتَل َف ّناَس َق ًا ال َها َوَمْن َجِميع َيا ّنَما َأْح َأ َك َيككا َف َأْح

ّناَس ًا ال ْد َجِميع َق َل ُهْم َو ْت َء َنا َجآَ ُل َناِت ُرُس ّي َب ّل ًا ِإّن ُثّم ِبا ِثير ُهْم َك ْن َد ّم ْع ِلككَك َب َذ
ُفوَن الْرِض ِفكي ِر ّنَمكا َلُمْسك ِإ ُء *   ِذيَن َجكَزآ ّلك ُبوَن ا ِر ّلكَه ُيَحكا َلُه ال َوَرُسكو

ْوَن َع َيْسكك ًا الْرِض ِفككي َو ْا َأن َفَسككاد َو ُلكك ّت َق ْو ُي ْا َأ َو ُب ّل ْو ُيَصكك َع َأ ّطكك َق ِهْم ُت ِدي ْيكك َأ

ُهم ُل َأْرُج ْو ِخلٍف ّمْن َو ْا َأ ْو َف ِلَك الْرِض ِمَن ُين ُهْم َذ ٌي َل َيا ِفي ِخْز ْن ّد ُهْم ال َل َو
ِة ِفي َذاٌب الَِخَر ِظيٌم َع ّ َع ِإل ِذيَن *   ّل ْا ا ُبو ْبِل ِمن َتا ْا َأن َق ِدُرو ْق ِهككْم َت ْي َل َع

ْا َلُمو ْع ّلككككككككككككككَه َأّن َفككككككككككككككا ُفككككككككككككككوٌر ال  ّرِحيككككككككككككككٌم َغ
ًا أخاه آدم ابن قتل أجل تعالى: من يقول   ًا ظلم على {كتبنا وعدوان

ًا قتككل مككن {أنه وأعلمناهم لهم شرعنا إسرائيل} أي بني بغيككر نفسكك
ًا النككاس قتككل فكأنمككا الرض فككي فسككاد أو نفس أحياهككا ومككن جميعكك

ًا} أي الناس أحيا فكأنما ًا قتل من جميع قصككاص مككن سبب بغير نفس
قتككل جنايككة, فكأنمككا ول سككبب بل قتلها واستحل, الرض في فساد أو

ًا, لنه الناس أحياهككا, أي ونفككس, ومككن نفككس بين عنده فرق ل جميع
العتبككار, بهككذا منككه كلهككم النككاس سككلم ذلك, فقككد واعتقد قتلها حرم
ًا} وقككال الناس أحيا {فكأنما قال ولهذا وغيككره, عككن العمككش جميعكك

فقلت: الدار يوم عثمان على هريرة, قال: دخلت أبي صالح, عن أبي
المككؤمنين, فقككال: يككا أميككر يككا الضككرب طككاب لنصككرك, وقككد جئككت

ًا الناس تقتل أن أباهريرة, أيسرك قلت: ل, قال: ؟ معهم وإياي جميع
ً قتلككت إن فإنككك ًا رجل ًا النككاس قتلككت فكأنمككا واحككد فانصككرف جميعكك
ًا ًا لك مأذون علي أقاتل, وقال ولم مأزور, قال: فانصرفت غير مأجور

قتككل تعككالى: {مككن اللككه قككال كما عباس: هو ابن طلحة, عن أبي بن
ًا النككاس قتل فكأنما الرض في فساد أو نفس بغير نفسا ومككن جميعكك

ًا} وإحياؤها الناس أحيا فكأنما أحياها اللككه, حرمها نفسا يقتل أل جميع
ًا الناس أحيا الذي فذلك حيككي بحككق إل قتلهككا حرم من أنه يعني جميع
قتلهكا. عكن ككف أحياهكا, أي مجاهكد: ومكن قكال منكه, وهككذا الناس

النككاس قتككل قككوله: {فكأنمككا فككي عبككاس ابككن عككن العككوفي وقال  
ًا}, يقول: من ًا قتل جميع قتككل مككن مثل الله, فهو حرمها واحدة نفس
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ًا, وقال الناس فكأنمككا مسككلم دم اسككتحل جككبير: مككن بن سعيد جميع

ًا, ومن الناس دماء استحل دمككاء حككرم فكأنمككا مسككلم دم حككرم جميع
ًا, هذا الناس ابككن عككن والعوفي عكرمة الظهر, وقال وهو قول جميع

ًا قتل عباس: من ًا, ومككن النككاس قتككل عدل, فكأنما إمام أو نبي جميعكك
ّد ًا, رواه الناس أحيا فكأنما عدل إمام أو نبي عضد على ش بككان جميعكك

ًا قتل عنه: من أخرى رواية في مجاهد جرير. وقال نفككس بغيككر نفسكك
ًا, وذلك الناس قتل فكأنما فهككو النككار فلككه النفككس قتككل من لن جميع

فككي مجاهد العرج, عن جريج, عن ابن كلهم, قال الناس قتل لو كما
ًا} من الناس قتل قوله: {فكأنما ًا, المؤمنككة النفس قتل جميع متعمككد

ًا لككه ولعنه, وأعككد عليه جهنم, وغضب جزاءه الله جعل ًا, عككذاب عظيمكك
ًا الناس قتل يقول: لو ابككن العككذاب, قككال ذلك مثل على يزد لم جميع

ًا} قككال: النككاس أحيككا فكأنمككا أحياها مجاهد: {ومن جريج: قال جميعكك
ًا يقتكككككل لكككككم مكككككن منكككككه, النكككككاس حيكككككي فقكككككد أحكككككد

قتككل فكأنمككا نفسككا قتككل أسلم: مككن بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
الواحككد بيككن فككرق القصككاص, فل عليككه وجككب فقككد النككاس, يعنككي

ه قاتكل عكن عفكا أي أحياهكا والجماعة, ومن النكاس أحيكا فكأنمكا ولي
ًا, وحكى روايككة: في مجاهد جرير, وقال ابن أبيه, رواه عن ذلك جميع

الحسككن هلكككة, وقككال أو حككرق أو غككرق مككن أنجاهككا أحياها, أي ومن
ًا قتل من قوله: {أنه في وقتادة الرض فككي فسككاد أو نفس بغير نفس
ًا}, هذا الناس قتل فكأنما قتككادة: القتككل, قككال لتعككاطي تعظيم جميع
المبككارك, عككن ابككن أجرهككا: وقككال واللككه وزرها, وعظيم والله عظيم
للحسككن: الربعي, قال: قلككت على بن سليمان مسكي, عن بن سلم
ل والككذي , فقال: إي إسرائيل لبني كانت كما سعيد أبا يا لنا الَية هذه
أكككرم إسككرائيل بني دماء جعل وما إسرائيل لبني كانت غيره, كما إله

النككاس قتككل البصككري: {فكأنمككا الحسككن دمائنا, وقككال من الله على
ًا, {ومن ًا}, قال: وزر ًا}, قككال: الناس أحيا فكأنما أحياها جميع جميعكك

ًا. وقال حيككي لهيعككة, حككدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام أجر
عمككرو بككن اللككه عبككد الحبلككي, عككن الرحمن عبد أبي عن الله عبد بن

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول إلككى المطلب عبد بن حمزة قال: جاء
بكه, فقككال أعيكش شكيء علككى اللكه, اجعلنكي فقال: يارسككول وسلم
إليككك أحككب تحييهككا نفس حمزة «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول

بنفسككك». «عليككك أحييهككا. قككال نفككس ؟» قككال: بككل تميتها نفس أم
والككبراهين بالحجج بالبينات} أي رسلنا جاءتهم تعالى: {ولقد قوله  

ًا إن الواضككحة, {ثككم والككدلئل الرض فككي ذلككك بعككد منهككم كككثير
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بعككد المحككارم ارتكككابهم علككى وتوبيككخ لهككم تقريككع لمسرفون} وهككذا

قينقككاع بنككي مككن وغيرهككم والنضككير قريظة بنو كانت بها, كما علمهم
الوس مككع يقككاتلون كككانوا الككذين اليهككود مككن المدينككة حككول ممككن

وضككعت إذا الجاهليككة, ثككم فككي الحككروب بينهككم وقعككت والخككزرج, إذا
اللكه أنكككر قتلككوه, وقككد مككن وودوا أسروه من أوزارها. فدوا الحروب
ل ميثككاقكم أخككذنا {وإذ يقككول حيككث البقككرة سككورة فككي ذلكك عليهككم

وأنتككم أقررتككم ثككم دياركم من أنفسكم تخرجون ول دماءكم تسفكون
مككن منكككم فريقككا وتخرجككون أنفسكم تقتلون هؤلء أنتم ثم تشهدون

تفككادوهم أسارى يأتوكم وإن والعدوان بالثم عليهم تظاهرون ديارهم
ببعككض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون إخراجهم عليكم محرم وهو
القيامككة ويوم الدنيا الحياة في خزي إل منكم ذلك يفعل من جزاء فما

تعملكككون}. عمكككا بغافكككل اللكككه ومكككا العكككذاب أشكككد إلكككى يكككردون
الرض في ويسعون ورسوله الله يحاربون الذين جزاء {إنما وقوله  

ًا أو خلف مككن وأرجلهككم أيككديهم تقطككع أو يصككلبوا أو يقتلككوا أن فساد
والمخالفكة, وهكي المضكادة هكي الرض} الَيكة, المحاربكة مكن ينفوا

الفساد السبيل, وكذا وإخافة الطريق قطع وعلى الكفر على صادقة
مككن)السككلف, كككثير قال الشر, حتى من أنواع على يطلق الرض في

فككي الفساد من والدنانير الدراهم قبض المسيب: إن بن سعيد منهم
فيهككا ليفسككد الرض فككي سككعى تككولى تعالى: {وإذا قال الرض. وقد

بعضهم: نزلككت قال الفساد} ثم يحب ل والله والنسل الحرثا ويهلك
ابككن جريككر: حككدثنا ابككن قككال المشككركين, كمككا في الكريمة الَية هذه

عككن يزيكد عكن واقكد بككن الحسين واضح, حدثنا بن يحيى حميد, حدثنا
اللككه يحككاربون الككذين جككزاء {إنمككا البصككري, قككال والحسككن عكرمككة
المشركين, في الَية هذه رحيم} نزلت غفور الله إن ك إلى ك ورسوله

سبيل, وليست عليه يكن عليه, لم تقدروا أن قبل من منهم تاب فمن
فككي أفسككد قتككل, أو إن الحككد مككن المسككلم الرجككل الَيككة هككذه تحككرز

عليككه, يقدروا أن قبل بالكفار لحق ورسوله, ثم الله حارب الرض, أو
داود أبككو أصككاب, ورواه الككذي الحككد عليككه يقككام أن ذلككك يمنعككه لككم

الككذين جككزاء عبككاس: {إنمككا ابككن عكرمككة, عككن طريق من والنسائي
ًا}, نزلككت الرض فككي ويسككعون ورسككوله اللككه يحككاربون فككي فسككاد

يقككام أن ذلكك يمنعكه عليه, لم يقدر أن قبل منهم تاب من المشركين
فككي عبككاس ابن عن طلحة أبي بن علي أصابه. وقال الذي الحد عليه

الرض فككي ويسككعون ورسككوله الله يحاربون الذين جزاء قوله: {إنما
ًا} الَية, قال: كان صككلى النبي وبين بينهم الكتاب أهل من قوم فساد
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الرض, فككي وأفسككدوا العهككد وميثككاق, فنقضككوا عهد وسلم عليه الله

وأرجلهم أيديهم يقطع أن شاء وإن يقتل أن شاء إن رسوله الله فخير
جريكككككككككككككككككككر. ابكككككككككككككككككككن خلف, رواه مكككككككككككككككككككن

سعد, بن مصعب يساف, عن بن هلل عن منصور عن شعبة وروى  
اللكه يحككاربون الككذين جككزاء {إنمككا الحروريكة في قال: نزلت أبيه عن

ًا} رواه الرض في ويسعون ورسوله أن مردويه, والصحيح ابن فساد
¹الصككفات هككذه ارتكككب ممن وغيرهم المشركين في عامة الَية هذه
بككن اللككه عبككد واسككمه قلبة أبي حديث من ومسلم البخاري رواه كما
ًا أن مالككك بن أنس عن البصري الجرمي زيد ثمانيككة, عكككل مككن نفككر

السككلم, علككى فبايعوه وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدموا
اللككه رسككول إلككى فشكككوا أجسككامهم المدينككة, وسككقمت فاستوخموا

إبلككه, فككي راعينككا مككع تخرجون «أل ذلك, فقال وسلم عليه الله صلى
مككن فشككربوا وألبانهككا» فقككالوا: بلككى, فخرجككوا أبوالهككا مككن فتصيبوا
ذلككك البككل, فبلككغ الراعككي, وطككردوا فصككحوا, فقتلككوا وألبانها أبوالها
فجيككء فككأدركوا آثككارهم فككي فبعث وسلم عليه الله صلى الله رسول

نبككذوا أعينهم, ثككم وأرجلهم, وسمرت أيديهم فقطعت بهم بهم, فأمر
أو عكككل لهمككا: مككن لفكظ مسلم, وفي ماتوا, لفظ حتى الشمس في

يسككقون. يستسقون, فل فجعلوا الحرة في لفظ: وألقوا عرينة, وفي
قلبككة: أبككو قككال البخككاري يحسمهم, وعنككد لمسلم: ولم لفظ وفي  

ورسككوله, اللككه إيمككانهم, وحككاربوا بعككد وكفككروا وقتلوا سرقوا فهؤلء
عن صهيب, وحميد بن العزيز عبد عن هشيم طريق من مسلم ورواه

عككن قتككادة روايككة مككن أخرجاه فارتدوا, وقد وعنده نحوه أنس, فذكر
مسككلم وعرينككة, وراه عكككل قتادة: مككن عن سعيد بنحوه, وقال أنس
صككلى النككبي سككمل قككال: إنمككا أنس التيمي, عن سليمان طريق من
مسلم الرعاء, ورواه أعين سملوا أولئك, لنهم أعين وسلم عليه الله
اللكه صكلى اللكه رسول قال: أتى أنس عن قرة بن معاوية حديث من

الككدم بالمدينككة وقككع وبايعوه, وقد فأسلموا عرينة من نفر وسلم عليه
النصككار مككن شككباب وزاد: عنككده حككديثهم نحككو ذكككر وهوالبرسام, ثم

ًا من قريب ًا معككم وبعث فأرسلهم عشرين, فارس أثرهككم يقفككو قائفكك
اللككككككككه. رحمككككككككه مسككككككككلم ألفككككككككاظ كلهككككككككا وهككككككككذه

عن الطويل وحميد البناني وثابت قتادة سلمة: حدثنا بن حماد وقال  
ًا أن مالك بن أنس فاجتووهككا, فبعثهككم المدينككة قككدموا عرينة من ناس

ه رسول لم عليكه اللكه صكلى الل أن الصكدقة, وأمرهكم إبكل فكي وس
السككلم, عككن فصككحوا, فارتككدوا وألبانهككا, ففعلككوا أبوالها من يشربوا
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عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول البل, فأرسل الراعي, وساقوا وقتلوا
خلف, مككن وأرجلهككم أيككديهم فقطككع بهككم فجيككء آثككارهم فككي وسلم
يكككدم أحدهم رأيت أنس: فلقد قال الحرة في وألقاهم أعينهم وسمر
ًا بفيه الرض يحككاربون الككذين جككزاء {إنمككا ماتوا, ونزلككت حتى عطش

وابككن والنسككائي والترمككذي داود أبككو رواه ورسوله} الَيككة, وقككد الله
صككككحيح. الترمككككذي: حسككككن لفظككككه, وقككككال وهككككذا مردويككككه

مككا مالك, منهككا بن أنس عن كثيرة طرق من مردويه ابن رواه وقد  
بككن أنس ثابت, عن الصهباء, عن أبي بن سلم عن طريقين من رواه

عنككه سككألني حديث على ندمت حديث, ما على ندمت مالك, قال: ما
صككلى اللككه رسككول بهككا عاقب عقوبة أشد عن الحجاج, قال: أخبرني

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول على قدم . قال: قلت وسلم عليه الله
لقككوا مككا اللككه رسول إلى البحرين, فشكوا من عرينة من قوم وسلم

بطككونهم, فككأمرهم ألككوانهم, وضككمرت اصككفرت بطككونهم, وقككد مككن
مككن فيشككربوا الصككدقة إبل يأتوا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
بطككونهم, وانخمصككت ألككوانهم إليهككم رجعككت إذا وألبانها, حتى أبوالها
صلى الله رسول البل, فأرسل فقتلوه, واستاقوا الراعي إلى عمدوا

أعينهم, ثككم وسمر وأرجلهم أيديهم فقطع آثارهم في وسلم عليه الله
يقككول: المنبر صعد إذا الحجاج ماتوا. فكان حتى الرمضاء في ألقاهم

وأرجلهم, ثم قوم أيدي قطع قد وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
الحجككاج البككل, فكككان مككن ذود بحككال ماتوا حتى الرمضاء في ألقاهم

النكككككككككككاس. علكككككككككككى الحكككككككككككديث بهكككككككككككذا يحتكككككككككككج
مسلم, ابن يعني الوليد سهل, حدثنا بن علي جرير: حدثنا ابن وقال  

عرينككة, مككن نفككر أربعة كانوا أنس, قال قتادة, عن سعيد, عن حدثني
وأرجلهككم, وسككمر أيككديهم قطككع بهككم أتككي عكل, فلمككا من نفر وثلثة

اللككه بالحرة, فككأنزل الحجارة يلتقمون وتركهم يحسمهم أعينهم, ولم
ورسككوله} الَيككة. اللككه يحككاربون الككذين جككزاء {إنمككا ذلككك فككي

أبككو الموصكلي, حككدثنا حككرب بكن علككي حاتم: حكدثنا أبي ابن وقال  
يعنككي سككعيد أبو الزجاج, حدثنا الحسن بن الرحمن عبد يعني مسعود

اللككه رسككول أتوا عرينة من رهط قال: كان مالك بن أنس البقال,عن
بطككونهم, ألوانهم, عظيمككة جهد, مصفرة وبهم وسلم عليه الله صلى

فصفت وألبانها, ففعلوا أبوالها من فيشربوا بالبل يلحقوا أن فأمرهم
البل, الراعي, واستاقوا بطونهم, وسمنوا, فقتلوا ألوانهم, وخمصت

بهككم, فقتككل طلبهككم, فككأتي فككي وسككلم عليككه اللككه صلى النبي فبعث
وأرجلهككم, ونزلككت بعضهم أيدي بعضهم, وقطع أعين بعضهم, وسمر
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أبككو وقككال الَيككة آخككر ورسككوله} إلككى الله يحاربون الذين جزاء {إنما
مسككلم, بككن الوليككد سككهل, حككدثنا بككن علي أبو جرير: حدثنا بن جعفر
كتككب مروان بن الملك عبد أن حبيب أبي ابن عن لهيعة بن يزيد حدثنا
الَيككة هككذه أن يخككبره أنس إليه الَية, فكتب هذه عن يسأله أنس إلى

أنككس: فارتككدوا بجيلككة, قككال من وهم العرنيين النفر أولئك في نزلت
السككبيل, البككل, وأخككافوا الراعككي, واسككتاقوا السككلم, وقتلككوا عككن

وهب, أخبرني ابن يونس, أخبرنا حدثني الحرام, وقال الفرج وأصابوا
عبككد الزنككاد, عككن أبككي هلل, عن أبي بن سعيد عن الحارثا بن عمرو

عككن ككك يككونس شك ك عمرو أو عمر بن الله عبد الله, عن عبيد بن الله
العرنيين, ونزلت بقصة بذلك, يعني وسلم عليه الله صلى الله رسول

الزنككاد, أبككي طريككق مككن والنسائي داود أبو المحاربة, ورواه آية فيهم
شكككككككك. غيكككككككر مكككككككن عمكككككككر ابكككككككن عكككككككن وفيكككككككه

عن حماد بن الحسن خلف, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  
إبراهيككم, عككن بككن محمد عبيدة, عن بن موسى هاشم, عن بن عمرو

مككن قككوم وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول على جرير, قال: قدم
وسككلم عليككه الله صلى الله رسول بهم مضرورين, فأمر حفاة عرينة
عامككدين باللقككاح خرجككوا اللقاح, ثككم رعاء واشتدوا, قتلوا صحوا فلما

عليككه اللككه صككلى الله رسول فبعثني جرير قومهم, قال أرض إلى بها
بلد علككى أشككرفوا بعدما أدركناهم حتى المسلمين من نفر في وسلم

وسككلم, فقطككع عليككه الله صلى الله رسول على بهم قومهم, فقدمنا
يقولككون: المككاء, أعينهم, فجعلككوا خلف, وسمل من وأرجلهم أيديهم

هلكككوا, قككال: حككتى يقككول: النككار وسككلم عليه الله صلى الله ورسول
جككزاء {إنمككا الَيككة هككذه الله العين, فأنزل سمل وجل عز الله وكره
غريب, وفككي حديث الَية, هذا آخر ورسوله} إلى الله يحاربون الذين

هككذه أميككر ذكككر فائدة, وهو إسناده ضعيف, وفي وهو الربذي إسناده
أن مسككلم صككحيح في البجلي, وتقدم الله عبد بن جرير السرية, وهو

ًا عشرين كانوا السرية هذه اللككه قوله: فكره النصار, وأما من فارس
صككحيح في تقدم منكر, وقد الَية, فإنه هذه الله العين, فأنزل سمل
ًا, واللككه بهككم فعككل مككا الرعاء, فكان أعين سملوا أنهم مسلم قصاصكك

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
مولى صالح السلمي, عن محمد بن إبراهيم عن الزراق عبد وقال  

ه رسول على قدم هريرة, قال أبي التوأمة, عن عليكه اللكه صكلى الل
اللككه صككلى النككبي هزلً, فأمرهم ماتوا قد فزارة بني من رجال وسلم
إلككى عمككدوا صككحوا, ثككم حككتى منهككا لقاحه, فشككربوا إلى وسلم عليه
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وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي بهككم فككأتي فسرقوها, فطلبككوا لقاحه
نزلككت ففيهككم هريككرة أبو أعينهم. قال وأرجلهم, وسمر أيديهم فقطع

النكبي ورسكوله}, فكترك اللكه يحكاربون الكذين جكزاء {إنما الَية هذه
أبككي عككن آخر وجه من بعد, وروي العين سمر وسلم عليه الله صلى

هريككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرة.
بن الحسين حدثنا إسحاق بن أحمد مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال  

بكن عمكرو عكن الوليكد بكن محمد القاسم أبو التستري, حدثنا إسحاق
بككن محمككد بككن موسككى عككن طلحككة بككن محمككد المديني, حدثنا محمد

سككلمة عككن الرحمن عبد بن سلمة أبي أبيه, عن التيمي, عن إبراهيم
يسككار, له يقال غلم وسلم عليه الله صلى للنبي قال: كان الكوع بن

بها, فكان بالحرة له لقاح في فأعتقه, وبعثه الصلة يحسن إليه فنظر
موعوكككون مرضى وهم عرينة, وجاؤوا من السلم قوم قال: فأظهر

إلككى وسلم عليه الله صلى النبي بهم قال: فبعث بطونهم عظمت قد
عككدوا بطونهم, ثم انطوت حتى البل ألبان من يشربون يسار, فكانوا

البككل, أطككردوا عينيككه, ثككم فككي الشككوك فذبحوه, وجعلككوا يسار على
ً آثككارهم فككي وسلم عليه الله صلى النبي فبعث المسككلمين, مككن خيل

أيككديهم فقطككع إليككه بهككم فجاء الفهري, فلحقهم جابر بن كرز كبيرهم
ًا, وقككد أعينهم, غريب وسمل وأرجلهم مككن العرنييككن قصككة روى جككد

واحككد, وقككد وغيككر وعائشككة جككابر منهككم الصككحابة مككن جماعة حديث
مككن الحككديث هككذا بتطريككق مردويه بن بكر أبو الجليل الحافظ اعتنى

ًا كككككككككثيرة وجككككككككوه وأثككككككككابه. اللككككككككه فرحمككككككككه جككككككككد
شككقيق, بككن الحسككن بككن علككي بككن محمككد جرير: حككدثنا ابن وقال  

أبوال عن وسئل الكريم عبد عن حمزة أبا يقول: سمعت أبي سمعت
أنككاس فقككال: كككان المحاربين عن جبير بن سعيد فقال: حدثني البل
السككلم, علككى وسلم, فقالوا: نبايعك عليه الله صلى الله رسول أتوا

نجتككوي قككالوا: إنككا يريككدون, ثككم السككلم كذبككة, وليككس وهم فبايعوه
عليكككم تغككدوا اللقككاح هذه وسلم عليه الله صلى النبي المدينة, فقال

جككاءهم إذ كذلك هم وألبانها, قال: فبينما أبوالها من وتروح, فاشربوا
فقككال: قتلككوا وسككلم عليه الله صلى الله رسول إلى الصريخ, فصرخ

فنككودي وسككلم عليككه اللككه صلى النبي النعم, فأمر الراعي, واستاقوا
فككارس ينتظكر ل ارككبي» قككال: فركبككوا اللكه خيككل يا «أن الناس في

ًا, قال: وركب أثرهككم, علككى وسكلم عليككه الله صلى الله رسول فارس
الله رسول صحابة مأمنهم, فرجع أدخلوهم حتى يطلبونهم يزالوا فلم

اللككه صككلى النككبي بهككم منهم, فأتوا أسروا وقد وسلم عليه الله صلى
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ورسككوله} اللككه يحككاربون الككذين جككزاء {إنمككا الله فأنزل وسلم عليه

وأرضككهم, مككأمنهم أدخلككوهم حككتى نفككوهم أن نفيهم فكان الَية, قال
وسكلم عليككه اللكه صكلى الله نبي المسلمين, وقتل أرض من ونفوهم

صككلى اللككه رسول مثل العين, قال: فما وسمر وصلب, وقطع منهم
«ول المثلككة, وقككال عككن بعككد, قككال: ونهككى ول قبككل وسككلم عليه الله

قككال: أحرقهككم أنككه ذلككك, غيككر يقول أنس بشيء» قال: وكان تمثلوا
سككليم, بنككي مككن نككاس يقول: هككم قتلهم, قال: وبعضهم ما بعد بالنار

بجيلككككككككة. مككككككككن عرينككككككككة, ونككككككككاس مككككككككن ومنهككككككككم
منسككوخ, هكو العرنييكن: هككل هككؤلء حكككم فكي الئمككة اختلكف وقد  

فيهككا أن الَيككة, وزعمككوا بهككذه منسككوخ بعضككهم: هككو فقال ؟ أومحكم
ًا لككم عنككك اللككه {عفككا قككوله في كما وسلم عليه الله صلى للنبي عتاب
عليكه اللكه صكلى النكبي بنهي منسوخ قال: هو من لهم} ومنهم أذنت

تككأخر ببيككان مطالب قائله نظر, ثم فيه القول المثلة, وهذا عن وسلم
أن قبككل هككذا بعضككهم: كككان المنسوخ, وقككال عن ادعاه الذي الناسخ

متكأخرة, قصككته نظر, فإن سيرين, وفيه بن محمد الحدود, قاله تنزل
أسلم تأخرها, فإنه على يدل ما لقصتهم الله عبد بن جرير رواية وفي
عليككه اللككه صككلى النككبي يسككمل لم قال من المائدة, ومنهم نزول بعد

حكككم فككبين القككرآن نككزل حككتى ذلككك علككى عزم أعينهم, وإنما وسلم
ًا القول المحاربين, وهذا الحكديث فكي تقكدم قكد نظكر, فكإنه فيه أيض

أعينهككككم. سككككمر روايككككة سككككمل, وفككككي أنككككه عليككككه المتفككككق
قككال: مسلم بن الوليد سهل, حدثنا بن علي جرير: حدثنا ابن وقال  

وسككلم عليككه الله صلى النبي سمل من كان ما سعد بن الليث ذاكرت
عجلن بككن محمككد ماتوا, فقال: سمعت حتى حسمهم أعينهم, وتركه
معاتبة وسلم عليه الله صلى الله رسول على الَية هذه يقول: أنزلت

يسككمل والنفي, ولم والقطع القتل من مثلهم عقوبة ذلك, وعلمه في
الوزاعككي, يعني عمرو لبي ذكر القول هذا قال: وكان غيرهم بعدهم
النفككر أولئككك عقوبككة كككانت معاتبة, وقككال: بككل نزلت يكون أن فأنكر

بعككدهم, حككارب ممككن غيرهككم عقوبة في الَية هذه نزلت ثم بأعيانهم
العلمككاء مككن جمهور الَية هذه بعموم احتج قد السمل, ثم عنهم ورفع

علككى السككبلن وفككي المصككار فككي المحاربة حكم أن إلى ذهابهم في
ًا} وهككذا الرض فككي {ويسككعون لقككوله السككواء مالككك مككذهب فسككاد

قككال حنبككل, حككتى بككن وأحمككد والشافعي سعد بن والليث والوزاعي
ًا يدخله حتى فيخدعه الرجل يغتال الذي في مالك فيقتلككه, ويأخككذ بيتكك

المقتككول, ولككي إلككى ل السككلطان إلى محاربة, ودمه هذه معه: إن ما
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وأصككحابه: ل حنيفككة أبككو القتل.وقال إسقاط في عنه بعفوه اعتبار ول

يلحقككه فل, لنككه المصككار فككي الطرقات, فأما في إل المحاربة تكون
ويعينككه. يغيثككه ممككن لبعككده الطريككق اسككتغاثا, بخلف إذا الغككوثا

مككن وأرجلهككم أيككديهم تقطككع أو أويصككلبوا يقتلوا {أن تعالى وقوله  
فككي عبككاس ابككن عككن طلحة أبي ابن الرض} قال من ينفوا أو خلف

بككه ظفككر ثككم السبيل السلم, وأخاف فئة في السلح شهر الَية: من
صككلبه, شاء وإن قتله شاء إن بالخيار فيه المسلمين فإمام عليه وقدر
ومجاهككد المسككيب بككن سككعيد قككال وكككذا ورجلككه يككده قطككع شاء وإن

كلككه ذلك وروى والضحاك النخعي وإبراهيم البصري والحسن وعطاء
ومسككتند الله رحمه أنس بن مالك عن مثله وحكى جرير بن جعفر أبو
كقككوله القككرآن من ذلك نظائر في كما للتخيير أو ظاهر أن القول هذا
عككدل ذوا بككه يحكككم النعككم مككن قتككل ما مثل {فجزاء الصيد جزاء في

ًا منكم ًا} ذلككك عدل أو مساكين طعام كفارة أو الكعبة بالغ هدي صككيام
ًا منكككم كككان {فمككن الفديككة كفارة في وكقوله مككن أذى بككه أو مريضكك

اليميككن كفككارة في نسك} وكقوله أو صدقة أو صيام من ففدية رأسه
أهليكككم تطعمككون مككا أوسككط مككن مسككاكين عشرة إطعام {فكفارته
هككذه فلتكن فكذلك التخيير على كلها رقبة} هذه تحرير أو أوكسوتهم

َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. ال
اللككه عبد أبو قال أحوال, كما على منزلة الَية الجمهور: هذه وقال  

التوأمككة, عككن مككولى صالح عن يحيى أبي بن إبراهيم الشافعي: أنبأنا
وصككلبوا, قتلككوا المال وأخذوا قتلوا الطريق, إذا قطاع في عباس ابن
ولككم المككال أخذوا يصلبوا, وإذا ولم قتلوا المال يأخذوا ولم قتلوا وإذا

ولككم السككبيل أخككافوا خلف, وإذا مككن وأرجلهككم أيديهم قطعت يقتلوا
عبككد عككن شككيبة أبككي ابككن رواه الرض, وقككد مككن نفككوا المككال يأخذوا
بنحككوه, عبككاس ابكن عكن عطيككة حجاج, عككن سليمان, عن بن الرحيم

وقتككادة والحسككن النخعككي وإبراهيككم جككبير بن وسعيد مخلد أبي وعن
مككن واحككد غيككر قككال ذلكك, وهكككذا نحككو الخراسككاني وعطاء والسدي
ًا يصلب والئمة, واختلفوا: هل السلف بمنعككه يمككوت حككتى ويترك حي

ً يقتل نحوه, أو أو برمح بقتله والشراب, أو الطعام من يصلب ثم أول
ًا تنكيل ينككزل ثككم أيام ثلثة يصلب المفسدين, وهل من لغيره وتشديد

موضككعه, في محرر خلف كله ذلك في ؟ صديده يسيل حتى يترك أو
التكلن. وعليكككككككككككككككككككه الثقكككككككككككككككككككة وبكككككككككككككككككككالله

إن تفسكيره في جرير ابن رواه الذي الحديث التفصيل لهذا ويشهد  
عككن مسككلم بككن الوليككد سهل, حككدثنا بن علي فقال: حدثنا سنده صح
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مالككك بن أنس إلى مروان, كتب بن الملك عبد أن حبيب أبي بن يزيد

النفككر أولئكك فككي نزلكت أنهككا يخككبره إليه الَية, فكتب هذه عن يسأله
السككلم, وقتلككوا عككن أنككس: فارتككدوا بجيلككة, قككال من وهم العرنيين

الحككرام, الفككرج السككبيل, وأصككابوا البل, وأخككافوا الراعي, واستاقوا
عليككه جبرائيككل وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أنس: فسأل قال

ً سككرق فقككال: مككن حككارب فيمككن القضككاء عككن السككلم وأخككاف مككال
فككاقتله, ومككن قتل بإخافته, ومن ورجله بسرقته يده السبيل, فاقطع

فاصككككلبه. الحككككرام الفككككرج واسككككتحل السككككبيل وأخككككاف قتككككل
يطلب أن بعضهم: هو الرض} قال من تعالى: {أوينفوا قوله وأما  

ابككن السككلم, رواه دار من يهرب أو الحد عليه فيقام عليه يقدر حتى
والضككحاك جككبير بككن وسككعيد مالككك بككن عباس, وأنككس ابن عن جرير

وقككال أنككس بككن ومالككك سككعد بككن والليككث والزهري أنس بن والربيع
نائبه أو السلطان يخرجه أو آخر بلد إلى بلده من ينفى أن آخرون: هو

مككن ككك هككبيرة ابن قال كما ك الشعبي: ينفيه وقال بالكلية معاملته من
سككنين, ول جنكد إلى جند من ينفَى الخراساني عطاء كله. وقال عمله

الشككعثاء وأبككو جككبير بككن سككعيد قككال السككلم, وكككذا دار مككن يخككرج
مككن يخرج ول ينفى إنه حيان بن ومقاتل والضحاك والزهري والحسن

قككول السككجن, وهككو ههنا بالنفي آخرون: المراد السلم, وقال أرض
يخرج أن ههنا بالنفي المراد أن جرير ابن وأصحابه, واختار حنيفة أبي

فيكككككككه. فيسكككككككجن آخكككككككر بلكككككككد إلكككككككى بلكككككككده مكككككككن
عككذاب الَخككرة فككي ولهككم الدنيا في خزي لهم تعالى: {ذلك وقوله  

أيككديهم وقطككع صككلبهم ومككن قتلهككم مككن ذكرته الذي هذا عظيم} أي
الحيككاة هككذه فككي النككاس بيككن لهككم ونفيهم, خزي خلف من وأرجلهم

يؤيد القيامة, وهذا يوم العظيم العذاب من لهم الله ادخر ما مع الدنيا
ففككي السككلم أهككل فأمككا المشككركين فككي نزلككت قال: إنهككا من قول

علينككا قككال: أخككذ عنه الله رضي الصامت بن عبادة عن مسلم صحيح
نشككرك أل النسككاء علككى أخككذ كمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول

بعضككنا يعضكه أولدنككا, ول نقتككل نزنككي, ول ول نسككرق شككيئا, ول بالله
ذلككك مككن أصاب تعالى, ومن الله على فأجره منكم وفى بعضا, فمن

شككاء الله: إن إلى فأمره الله ستره له, ومن كفارة فهو فعوقب شيئا
اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال علي عنه, وعن عفا شاء وإن عذبه
ًا أذنب «من وسلم عليه أن مككن أعدل به, فالله فعوقب الدنيا في ذنب
عليككه اللككه فسككتره الدنيا في ذنبا أذنب عبده, ومن على عقوبته يثني
عنه». رواه عفا قد شيء في عليه يعود أن من أكرم عنه, فالله وعفا
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غريب. وقد الترمذي: حسن ماجه, وقال وابن والترمذي أحمد المام
ًا الحككديث, فقككال: روي هككذا عككن الككدارقطني الحككافظ سئل مرفوعكك

ًا,قككككككككككككككال صككككككككككككككحيح. ورفعككككككككككككككه وموقوفكككككككككككككك
شككر الككدنيا} يعنككي في خزي لهم قوله: {ذلك في جرير ابن وقال  

فككي الَخككرة. {ولهككم قبككل الدنيا عاجل في وعقوبة وذلة ونكال وعار
هلكككوا حككتى ذلككك فعلهككم مككن يتوبوا لم إذا عظيم} أي عذاب الَخرة

الككتي الدنيا, والعقوبة في به جازيتهم الذي الجزاء مع الَخرة في لهم
تعككالى: جهنككم, وقككوله عذاب عظيم}, يعني {عذاب فيها بها عاقبتهم

غفككور اللكه أن فككاعلموا عليهككم تقككدروا أن قبككل مككن تككابوا الذين {إل
فظككاهر, الشككرك أهككل فككي قككال: إنهككا مككن قككول علككى رحيككم} أمككا

يسككقط عليهم, فإنه القدرة قبل تابوا فإذا المسلمون وأماالمحاربون
أم اليككد قطككع يسقط الرجل, وهل وقطع والصلب القتل انحتام عنهم

الجميككع, وعليككه سككقوط يقتضككي الَية للعلماء, وظاهر قولن فيه ؟ ل
الشككج,حككدثنا سككعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال الصحابة, كما عمل

التميمككي بدر بن حارثة قال: كان الشعبي مجالد, عن أسامة, عن أبو
ً وحارب, فكلم الرض في أفسد قد البصرة, وكان أهل من من رجال

جعفر,فكلموا بن الله وعبد عباس وابن علي بن الحسن منهم قريش
ًا داره, فككي فخلفه الهمداني قيس بن سعيد يؤمنه, فأتى فلم فيه علي
ًا, فقال: يا أتى ثم ورسوله, الله حارب من المؤمنين, أرأيت أمير علي

ًا, فقرأ الرض في وسعى أن قبككل مككن تابوا الذين {إل بلغ حتى فساد
ًا, قال له عليهم} قال: فكتب تقدروا حارثة قيس: فإنه بن سعيد أمان

بككه, الشعبي عن مجالد عن وجه غير من جرير ابن رواه بدر, وكذا بن
بكككككككككككككككدر: بكككككككككككككككن حارثكككككككككككككككة فقكككككككككككككككال وزاد

يعيبهكككا عكككدو يسكككلم ل النكككأي لقيتهكككاعلى أمكككا همكككدان بلغكككن أل
خطيبهكككا بالكتكككاب ويقضكككي اللكككه تتقكككي همكككدان إن أبيهكككا لعمكككر

طريق السدي, ومن عن الثوري سفيان طريق من جرير ابن وروى  
أبككي إلككى مككراد من رجل قال: جاء الشعبي عامر عن أشعث, كلهما

صلى بعدما عنه الله رضي عثمان إمارة في الكوفة على وهو موسى
فلن بككن فلن بككك, أنككا العائذ مقام هذا موسى أبا المكتوبة, فقال: يا

فسككادا, الرض في وسعيت ورسوله الله حاربت كنت المرادي, وإني
هككذا فقككال: إن موسككى أبككو علّي, فقال تقدروا أن قبل من تبت وإني
الرض فككي وسككعى ورسككوله اللككه حككارب كككان فلن, وإنككه بككن فلن

ًا, وإنه إل لكه يعكرض فل لقيكه فمكن عليكه نقدر أن قبل من تاب فساد
ًا يك بخير, فإن ًا يك صدق, وإن من فسبيل صادق ذنككوبه, تككدركه كاذبكك
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بكذنوبه تعكالى اللكه فكأدركه خككرج إنكه اللكه, ثككم شاء ما الرجل فأقام

قككال: مسككلم بككن الوليد علي, حدثنا جرير: حدثني ابن قال فقتله, ثم
المككدني, وهككوالمير إسككحاق بككن موسككى حككدثني الليث: وكذلك قال

ًا عندنا, أن والمككال الككدم وأصككاب السككبيل وأخاف حارب السدي علي
ًا, وذلككك جككاء حتى عليه يقدروا ولم والعامة, فامتنع الئمة فطلبه تائبكك

ً سمع أنه أنفسككهم علككى أسرفوا الذين عبادي {يا الَية هذه يقرأ رجل
ًا الذنوب يغفر الله إن الله رحمة من تقنطوا ل الغفككور هككو إنككه جميعكك

عليككه, فأعادهككا قراءتهككا أعككد الله عبد فقال: يا عليه الرحيم} فوقف
ًا جاء سيفه, ثم فغمد ثككم السحر, فاغتسككل من المدينة قدم حتى تائب

قعككد ثككم الصككبح فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مسجد أتى
فقككاموا الناس عرفه أسفروا أصحابه, فلما أغمار في هريرة أبي إلى
ًا جئككت علي لكم سبيل فقال: ل إليه علككي, تقككدورا أن قبككل مككن تائبكك

وهككو الحكككم بككن مككروان أتى حتى بيده هريرة: صدق, وأخذ أبو فقال
ًا جاء علي فقال: هذا معاوية زمن في المدينة على أمير سبيل ول تائب
ًا علككي وخرج كله,قال ذلك من قتل, فترك ول عليه لكم ًا تائبكك مجاهككد
مككن سفينة إلى سفينته فقربوا الروم البحر, فلقوا في الله سبيل في

الَخر, شقها إلى منه فهربوا سفينتهم في الروم على فاقتحم سفنهم
ًا. فغرقكككككككككككوا وبهكككككككككككم بكككككككككككه فمكككككككككككالت جميعككككككككككك

َيا َها **  ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ْا ال َو ُغكك َت ْب ِه َوا َليكك َلَة ِإ َوِسككي ْل ْا ا ُدو ِهكك ِفككي َوَجا
ِه ِل ِبي ُكْم َس ّل َع ِلُحوَن َل ْف ِإّن ُت ِذيَن *   ّل ْا ا َفككُرو ْو َك ُهككْم َأّن َلكك الْرِض ِفككي ّمككا َل
ًا َلُه َجِميع ْث َعُه َوِم ْا َم ُدو َت ْف َي ِه ِل َذاِب ِمْن ِب ِم َع ْو ِة َيكك َياَمكك ِق ْل ّبككَل َمككا ا ُهككْم ُتُق ْن ِم
ُهْم َل َذاٌب َو ِليٌم َع ُدوَن َأ ِري ُي ْا َأن *   ِر ِمككَن َيْخُرُجو ّنككا ِرِجيَن ُهككم َوَمككا ال ِبَخككا

ْنَهككككككككككككككككا َلُهككككككككككككككككْم ِم َذاٌب َو  ّمِقيككككككككككككككككٌم َعكككككككككككككككك
ًا تعالى يقول   بطككاعته قرنككت إذا بتقواه, وهككي المؤمنين عباده آمر

بعدها قال المنهيات, وقد وترك المحارم عن النكفاف بها المراد كان
عطككاء, عككن طلحككة الثوري, عككن سفيان الوسيلة} قال إليه {وابتغوا

والحسككن وائككل وأبككو مجاهككد قككال القربككة, وكككذا عباس: أي ابن عن
قتككادة: واحد. وقال وغير زيد وابن والسدي كثير بن الله وعبد وقتادة

اعته إليه تقربوا أي {أولئكك زيكد ابكن يرضكيه, وقكرأ بمكا والعمكل بط
الئمة هؤلء قاله الذي الوسيلة} وهذا ربهم إلى يبتغون يدعون الذين

الشككاعر: قككول جريككر ابككن عليككه فيه. وأنشد المفسرين بين خلف ل
والوسككائل بيننككا التصككافي لوصككلناوعاد عككدنا الواشككون غفككل إذا
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ًا المقصود, والوسيلة تحصيل إلى بها يتوصل التي هي والوسيلة   أيض

اللككه صككلى اللككه رسككول منزلة وهي الجنة في منزلة أعلى على علم
العككرش, إلككى الجنككة أمكنككة أقرب الجنة, وهي في وداره وسلم عليه
جككابر عككن المنكككدر بن محمد طريق من البخاري صحيح في ثبت وقد
قككال «مككن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد بن

القائمككة, التامككة, والصككلة الككدعوة هذه رب النداء: اللهم يسمع حين
ًا آت ًا والفضيلة, وابعثه الوسيلة محمد ًا مقام وعدته, إل الذي محمود

القيامككككككككككة». يككككككككككوم الشككككككككككفاعة لككككككككككه حلككككككككككت
علقمككة, عككن بن كعب حديث من مسلم صحيح في آخر) ك حديث(  
سككمع أنككه العككاص بككن عمككرو بككن الله عبد جبير, عن بن الرحمن عبد

ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم «إذا يقول وسلم عليه الله صلى النبي
عليكه اللكه صكلى صككلة علكي صكلى مكن علكي, فكإنه صلوا يقول, ثم
ًا, ثم لعبككد إل تنبغككي ل الجنة في منزلة الوسيلة, فإنها لي سلوا عشر

حلككت الوسككيلة لككي سككأل هو, فمن أنا أكون أن الله, وأرجو عباد من
الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككفاعة». عليكككككككككككككككككككككككككككككككككككه

سككفيان الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن هريرة أبي كعب, عن ليث, عن عن

الله, رسول الوسيلة». قيل: يا لي فسلوا علي صليتم قال«إذا وسلم
واحككد, رجككل إل ينالهككا الجنككة, ل في درجة «أعلى قال ؟ الوسيلة وما

عاصككم, أبككي بندار, عككن عن الترمذي هو». ورواه أنا أكون أن وأرجو
قككال: حككدثني كعككب سليم, عككن أبي بن ليث الثوري, عن سفيان عن
ًا نعككرف بمعككروف, ل ليككس قال: غريككب, وكعككب هريرة, ثم أبو أحككد

سكككككككككليم. أبكككككككككي بكككككككككن ليكككككككككث غيكككككككككر عنكككككككككه روى
ه رضكي هريرة أبي عن آخر) ك حديث(   بكن بككر أبكو عنكه, قكال الل

الترمككذي, نصككر بككن محمككد قانع, حدثنا بن الباقي عبد مردويه: حدثنا
المعلككى, ليث, عككن عن شهاب ابن صالح, حدثنا بن الحميد عبد حدثنا

صككلتكم علككي «صلوا رفعه, قال هريرة أبي كعب, عن بن محمد عن
فككي درجككة الوسيلة أن أخبرهم فسألوه, أو» الوسيلة لي الله وسلوا

.أنكككا أككككون أن واحكككد, وأرجكككو رجكككل إل ينالهكككا ليكككس الجنكككة
بككن أحمد الطبراني: أخبرنا القاسم أبو الحافظ قال آخر) ك حديث(  

بكن موسكى الحرانكي, حكدثنا عبكدالملك بكن الوليكد البار, حدثنا علي
ابككن عطككاء, عككن بككن عمككرو بككن محمككد ذئب, عككن أبي ابن عن أعين

لككي اللككه «سككلوا وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس
أو شككهيدا لكه كنكت إل الككدنيا فكي عبكد لككي يسككألها لكم الوسيلة, فإنه
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ًا إل ذئككب أبي ابن عن يروه لم الطبراني قال القيامة», ثم يوم شفيع
بككن محمككد مردويككه:حككدثنا ابككن رواه قال. وقككد أعين, كذا بن موسى

موسككى, بككن اللككه عبيككد حككازم, حككدثنا بن أحمد دحيم, حدثنا بن علي
بإسككناده عطاء, فذكر بن عمرو بن محمد عن عبيدة بن موسى حدثنا

نحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوه.
غزية, عككن بن عمارة عن بإسناده مردويه ابن روى آخر) ك حديث(  

اللككه رسككول قككال يقككول الخدري سعيد أبا سمع أنه وردان بن موسى
درجة, فوقها ليس الله عند درجة الوسيلة «إن وسلم عليه الله صلى

».خلقككككككه علككككككى الوسككككككيلة يككككككؤتيني أن اللككككككه فسككككككلوا
ًا مردويه ابن روى آخر) ك حديث(   الحميكد عبد عن طريقين من أيض
علككي, عككن عككن الحارثا إسحاق, عن أبي شريك, عن بحر, حدثنا بن

الوسككيلة, تككدعى درجككة الجنككة «في قال وسلم عليه الله صلى النبي
يسكن الله, من رسول الوسيلة» قالوا: يا لي فسلوا الله سألتم فإذا

غريككب حككديث والحسين» هكذا والحسن وفاطمة قال: «علي ؟ معك
الحسككين, بككن علككي حككاتم: حككدثنا أبي ابن الوجه, وقال هذا من منكر
عككن طريككف بن سعيد زهير, حدثنا أبو الدشتكي, حدثنا الحسن حدثنا
بن علي ثوبان, قال: سمعت بن سالم مولى الزدي الحسين بن علي
الجنككة فككي إن النككاس أيهككا الكوفككة: يككا منككبر علككى ينككادي طالب أبي

إلككى فإنهككا البيضككاء , أمككا صككفراء بيضاء, والخككرى لؤلؤتين: إحداهما
ألككف سككبعون البيضككاء اللؤلككؤة من المحمود العرش, والمقام بطنان

وسكككانها وأسككرتها وأبوابهككا أميال, وغرفهككا ثلثة منها بيت غرفة, كل
وسككلم عليككه الله صلى لمحمد الوسيلة, هي واحد, واسمها عرق من

وأهككل السككلم عليككه لبراهيم هي ذلك مثل فيها بيته, والصفراء وأهل
ًا. غريككككككككككككب أثككككككككككككر بيتككككككككككككه, وهككككككككككككذا أيضكككككككككككك

بككترك أمرهككم تفلحككون} لمككا لعلكككم سككبيله فككي {وجاهدوا وقوله  
الكفككار مككن العككداء بقتككال الطاعككات, أمرهككم وفعككل المحككارم

للككدين المسككتقيم, والتككاركين الطريككق عككن الخككارجين والمشككركين
يكوم سكبيله فكي للمجاهكدين أعكده بالكذي ذلكك فكي القويم, ورغبهم

تبيد ل التي المستمرة الخالدة العظيمة الفلح, والسعادة من القيامة
الحسككنة الرفيعككة, الَمنككة العاليككة الغككرف فككي تككزول ول تحككول ول

ل يبككأس, ويحيككى ل ينعككم سكنها من مساكنها, التي مناظرها, الطيبة
شكككككككككبابه, يفنكككككككككى ول ثيكككككككككابه تبلكككككككككى يمكككككككككوت, ل

يككوم والنكككال العككذاب مككن الكفككار لعككدائه أعد بما تعالى أخبر ثم  
ًا الرض في ما لهم أن لو كفروا الذين {إن فقال القيامة ومثلككه جميع
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عككذاب ولهككم منهككم تقبككل مككا القيامككة يككوم عذاب من به ليفتدوا معه

ًا الرض بملككء القيامككة يككوم جككاء أحدهم أن لو أليم} أي وبمثلككه ذهبكك
مككا إليه وصوله به, وتيقن أحاط قد الذي الله عذاب من بذلك ليفتدي

قكال منكاص, ولهكذا ول محيكص ول عنه مندوحة ل  منه, بل ذلك تقبل
هككم ومككا النار من يخرجوا أن {يريدون موجع أليم} أي عذاب {ولهم

أن أرادوا تعككالى: {كلمككا قككال مقيم} كمككا عذاب ولهم منها بخارجين
الخككروج يريككدون يزالككون فيها} الَية, فل أعيدوا غم من منها يخرجوا

ذلككك, وكلمككا إلككى لهككم سككبيل ول مسككه وأليككم شدته من فيه هم مما
بالمقككامع الزبانيككة ضككربتهم جهنككم أعلككى فككي فصككاروا اللهب رفعهم
ل مسككتمر دائم مقيم} أي عذاب {ولهم أسفلها إلى فيردوهم الحديد
سكلمة, عككن بككن حمككاد قككال عنها, وقد لهم محيد منها, ول لهم خروج

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول مالككك, قككال: قككال بن أنس ثابت, عن
وجككدت آدم, كيف ابن له:يا فيقال النار أهل من بالرجل «يؤتى وسلم

الرض بقككراب تفتككدي مضككجع, فيقككال: هككل فيقول: شككر ؟ مضجعك
ًا أقككل سككألتك الله: كذبت, قد رب, فيقول يا قال: فيقول: نعم ؟ ذهب
مككن والنسككائي مسلم النار», رواه إلى به تفعل, فيؤمر فلم ذلك من

طريككق مككن ومسلم البخاري رواه بنحوه, وكذا سلمة بن حماد طريق
بكه, وكككذا أنككس عككن قتككادة عككن أبيككه عككن الدستوائي هشام بن معاذ

حككبيب بككن الملككك عبد واسمه الجوني عمران أبي طريق من أخرجاه
مالككك, ورواه بككن أنس عن الوراق مطر به, ورواه مالك بن أنس عن

عنكككككككككككه. طريقكككككككككككه مكككككككككككن مردويكككككككككككه ابكككككككككككن
صككهيب بككن يزيككد عككن المسككعودي طريق من مردويه ابن روى ثم  

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن الله عبد بن جابر عن الفقير
عبد بن لجابر الجنة» قال: فقلت فيدخلون قوم النار من «يخرج قال

منها} بخارجين هم وما النار من يخرجوا أن {يريدون الله الله: يقول
ًا الرض فككي ما لهم أن لو كفروا الذين {إن الَية أول قال: اتل جميعكك

المككام روى كفككروا. وقككد الذين إنهم به} الَية, أل ليفتدوا معه ومثله
جككابر, الفقير, عككن يزيد عن آخر وجه الحديث: من هذا ومسلم أحمد
ًا, وقال أبسط وهذا بككن محمككد بككن حاتم: حدثناالحسككن أبي ابن سياق
فضككالة, بن مبارك هارون, أخبرنا بن يزيد الواسطي, حدثنا شيبة أبي

يحككدثا, وهككو اللككه عبككد بن جابر إلى قال: جلست الفقير يزيد حدثني
ًا أن فحككدثا ذلككك, أنكككر يومئككذ النككار, قككال: وأنككا مككن يخرجككون ناسكك
أصككحاب يككا منكم أعجب الناس, ولكن من أعجب وقلت: ما فغضبت

ًا يخرج الله أن تزعمون محمد أن {يريدون يقول النار, والله من ناس
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أصككحابه, منهككا} الَيككة, فككانتهرني بخككارجين هم وما النار من يخرجوا

الككذين {إن للكفار, فقككرأ ذلك إنما الرجل أحلمهم, فقال: دعوا وكان
ًا الرض فككي مككا لهم أن لو كفروا مككن بككه ليفتككدوا معككه ومثلككه جميعكك
؟ القككرآن تقرأ مقيم} أما عذاب {ولهم بلغ القيامة} حتى يوم عذاب

بككه فتهجككد الليككل {ومككن يقول الله جمعته, قال, أليس قد قلت: بلى
ًا ربك يبعثك أن عسى لك نافلة ًا} فهو مقام المقام, فإن ذلك محمود
ًا يحتبس تعالى الله فككإذا يكلمهككم شاء,ل ما النار في بخطاياهم أقوام
بككه. أكككذب أن إلككى ذلك بعد أعد أخرجهم, قال: فلم يخرجهم أن أراد
حفككص بككن عمرو أحمد, حدثنا بن دعلج مردويه: حدثنا ابن قال ثم  

الفضككل, حككدثنا بككن العباس علّي, أخبرنا بن عاصم السدوسي, حدثنا
النككاس أشككد من قال: كنت حبيب بن طلق المهلب, حدثني بن سعيد
ًا آيككة كككل عليككه الله, فقككرأت عبد بن جابر لقيت حتى بالشفاعة تكذيب
أقرأ طلق, أتراك النار, فقال: يا أهل خلود فيها الله عليها, يذكر أقدر

أهلهككا هككم قرأت الذين إن ؟ مني الله رسول بسنة وأعلم الله لكتاب
ًا أصككابوا قوم هؤلء المشركون, ولكن هم أخرجككوا فعككذبوا, ثككم ذنوبكك

ًا أذنيه إلى بيديه أهوى منها, ثم رسول سمعت أكن لم إن فقال: صّمت
دخلككوا» بعككدما النككار مككن «يخرجون يقول وسلم عليه الله صلى الله

قككككككككككككككككرأت. كمككككككككككككككككا نقككككككككككككككككرأ ونحككككككككككككككككن

ُق ِر َوالّسا َقُة **  ِر ْا َوالّسا َو ُع َط ْق ُهَما َفا َي ِد ْي ًء َأ َبا ِبَما َجَزآ ً َكَس َكال ِه ّمَن َن ّل ال
ّلُه ِزيٌز َوال ِكيٌم َع َفَمن َح ِد ِمن َتاَب *   ْع ِه َب ْلِم َلَح ُظ َأْص ِإّن َو ّلككَه َفكك ُتككوُب ال َي
ِه ْي َل ّلَه ِإّن َع ُفككوٌر ال َلككْم ّرِحيككٌم َغ َأ َلككْم *   ْع ّلككَه َأّن َت ْلككُك َلككُه ال َواِت ُم الّسككَما

ّذُب َوالْرِض َع ُء َمن ُي ِفُر َيَشآَ ْغ َي ُء ِلَمن َو ّلُه َيَشآَ َلَى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي  َقكك
ًا تعالى يقول   ًا حاكم الثوري والسارقة, وروى السارق يد بقطع وآمر

ابككن أن الشككعبي شككراحيل بككن عككامر الجعفي, عن يزيد بن جابر عن
أيمانهمكا} وهكذه فكاقطعوا والسارقة {والسارق يقرؤها كان مسعود
ًا العلماء جميع عند الحكم كان شاذة, وإن قراءة بها, بككل ل لها موافق

ً القطع كان آخر, وقد دليل من مستفاد هو الجاهليككة, فككي بككه معمول
اللككه شككاء إن سككنذكره كمككا أخككر شككروط السلم, وزيدت في فقرر

الشككياء مككن ذلككك وغيككر والقككراض والدية القسامة كانت تعالى, كما
تمككام مككن هككي وزيادات عليه كانت ما على بتقريرها الشرع ورد التي

قريش, قطعوا الجاهلية في اليدي قطع من أول ويقال: إن المصالح
ً قككد من)خزاعة, كككان عمرو بن مليح لبني مولى له: دويك يقال رجل
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بعض ذهب عنده, وقد فوضعوه قوم الكعبة, ويقال: سرقه كنز سرق

ًا السارق سرق متى أنه إلى الظاهر أهل من الفقهاء يده قطعت شيئ
ً كان به, سواء ًا أو قليل والسككارقة {والسككارق الَيككة هذه لعموم كثير
ًا يعتكبروا أيكديهما} فلكم فاقطعوا ًا, بكل ول نصكاب بمجكرد أخكذوا حكرز

السككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرقة.
نجدة عن المؤمن عبد طريق من حاتم أبي وابن جرير ابن روى وقد  

والسككارقة {والسككارق قككوله عككن عبككاس ابككن الحنفي, قال: سككألت
أن يحتمككل عككام, وهككذا فقال: بل ؟ عام أم أيديهما} أخاص فاقطعوا

ذلككك, غيككر هؤلء, ويحتمل إليه ذهب لما عباس ابن من موافقة يكون
أن هريككرة أبككي عككن الصككحيحين فككي ثبككت بمككا أعلم. وتمسكوا فالله

يسككرق السككارق اللككه قككال«لعككن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول
الجمهككور, يككده» وأمككا فتقطككع الحبككل يككده, ويسككرق فتقطككع البيضككة

فككي الخلف بينهككم وقككع قككد كككان وإن السككرقة في النصاب فاعتبروا
المككام حدة, فعنككد على قول إلى الربعة الئمة من كل قدره, فذهب

خالصة, فمتى مضروبة دراهم ثلثة النصاب الله رحمه أنس بن مالك
بمككا ذلككك فككي القطع, واحتج فوقه, وجب فما ثمنها يبلغ ما أو سرقها

وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسككول أن عمكر ابن عن نافع عن رواه
مالككك الصحيحين, قككال في دراهم, أخرجاه ثلثة ثمنه مجن في قطع

بثلثككة قككومت أترجككة فككي عنككه اللككه رضككي عثمان الله: وقطع رحمه
رضككي عثمككان عككن الثككر ذلك, وهذا في سمعت ما أحب دراهم, وهو

عمككرة أبيه, عككن عن بكر أبي بن الله عبد عن مالك رواه قد عنه الله
ًا أن الرحمن عبد بنت بهككا أترجككة, فككأمر عثمان زمن في سرق سارق

ًا, عشككر اثنككي صككرف من دراهم بثلثة فقومت تقوم أن عثمان درهمكك
يشتهر, ولككم الصنيع هذا مالك: ومثل أصحاب يده. قال عثمان فقطع

في القطع على دللة السكوتي, وفيه الجماع يحكى مثله ينكر, فمن
ًا الثمار ًا دراهم ثلثة اعتبار للحنفية, وعلى خلف بد ل أنه في لهم خلف

أعلككم. دينككار, واللككه ربككع اعتبككار فككي دراهككم, وللشككافعية عشرة من
السككارق يككد قطككع فككي العتبار أن إلى الله رحمه الشافعي وذهب  

ًا, والحجة العروض أو الثمان من يساويه ما أو دينار بربع فككي فصاعد
عككن الزهككري طريككق مككن ومسككلم البخككاري الشيخان أخرجه ما ذلك

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أن عنهككا الله رضي عائشة عمرة, عن
ًا» ولمسككلم دينار ربع في السارق يد «تقطع قال وسلم مككن فصككاعد
عائشككة عمرة, عككن حزم, عن بن عمرو بن محمد بن بكر أبي طريق
تقطككع قككال: «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها الله رضي
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ًا» قككال دينككار ربع في إل السارق يد الحككديث أصككحابنا: فهككذا فصككاعد

سككاواه. قككالوا: مككا ل الدينار ربع اعتبار في المسألة, ونص في فاصل
ذاك إذ لنككه هككذا ينككافي ل دراهككم ثلثة كان المجن, وأنه ثمن وحديث

ًا, فهي عشر باثني الدينار كان الجمككع دينككار, فككأمكن ربككع ثمككن درهم
بككن وعثمككان الخطاب بن عمر عن المذهب هذا الطريق, ويروى بهذا

عبككد بككن عمككر يقول عنهم, وبه الله رضي طالب أبي بن وعلي عفان
بككن وأصحابه, وإسحاق والشافعي والوزاعي سعد بن والليث العزيز
الظككاهري, رحمهككم علككي بككن وداود ثككور عنه, وأبككو رواية في راهويه

اللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.
عنه, إلى رواية في راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد المام وذهب  

سككرق شككرعي, فمككن مرد دراهم والثلثة الدينار ربع من واحد كل أن
ًا ً يسككاويه, قطككع مككا أو منهما واحد وبحككديث عمككر ابككن بحككديث عمل

عائشككة عككن أحمككد المام عند لفظ في عنها, ووقع الله رضي عائشة
دينككار, ول ربع في «اقطعوا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

دراهككم, ثلثككة يومئذ الدينار ربع ذلك» وكان من أدنى هو فيما تقطعوا
ًا. وفي عشر اثني والدينار السكارق يككد تقطكع «ل للنسائي لفظ درهم

قككالت: ربككع ؟ المجككن ثمككن لعائشة: ما المجن». قيل ثمن دون فيما
دراهم, والله عشرة اشتراط عدم على دالة نصوص كلها دينار, فهذه

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
وزفككر, وكككذا ومحمككد يوسككف أبككو وأصككحابه حنيفككة أبو المام وأما  

عشككرة النصككاب أن إلككى ذهبككوا اللككه, فككإنهم الثوري, رحمهم سفيان
قطككع الككذي المجككن ثمن بأن مغشوشة, واحتجوا غير مضروبة دراهم

ثمنككه كككان وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عهد على السارق فيه
وعبككد نميككر ابككن شيبة: حدثنا أبي بن بكر أبو روى دراهم. وقد عشرة

عطاء, عن موسى, عن بن أيوب عن إسحاق بن محمد العلى, حدثنا
عليكه اللكه صكلى النكبي عهكد علكى المجكن ثمن قال: كان عباس ابن

بككن محمككد عككن العلككى عبككد قككال: حككدثنا دراهككم, ثككم عشككرة وسلم
رسككول قككال: قككال جده أبيه, عن شعيب, عن بن عمرو إسحاق, عن

ثمككن دون فككي السككارق يككد تقطككع «ل وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه
عبككاس ابككن دراهككم, قككالوا: فهككذا عشككرة المجن ثمن المجن» وكان

المجككن, فالحتيككاط ثمككن فككي عمككر ابن خالفا قد عمرو بن الله وعبد
بالشككككككككبهات. تككككككككدرأ الحككككككككدود بككككككككالكثر, لن الخككككككككذ

أو دراهم عشرة في السارق يد تقطع أنه إلى السلف بعض وذهب  
ًا قيمته يبلغ ما أو دينار مسككعود وابن علي عن هذا منهما, يحكى واحد
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بعككض تعككالى. وقككال اللككه رحمهم الباقر جعفر وأبي النخعي وإبراهيم

أو دنككانير خمسككة فككي خمككس, أي فككي إل الخمككس تقطع السلف: ل
ًا, وينقل خمسين أجككاب الله. وقد رحمه جبير بن سعيد عن هذا درهم
«يسككرق هريككرة أبككي حككديث مككن الظاهريككة بككه تمسك عما الجمهور

(أحككدها) أنككه يده» بأجوبككة فتقطع الحبل يده, ويسرق فتقطع البيضة
التاريككخ. بيككان مككن بككد ل نظر, لنككه هذا عائشة, وفي بحديث منسوخ

فيمككا العمككش السفن, قاله وحبل الحديد ببيضة مؤول (والثاني) أنه
فككي التككدرج إلى وسيلة هذه عنه. (والثالث) أن وغيره البخاري حكاه

يكككون أن يده, ويحتمل فيه تقطع الذي الكثير إلى القليل من السرقة
كككانوا حيككث الجاهليككة في عليه المر كان عما الخبار مخرج خرج هذا

الثمينكة يككده يبككذل الككذي السككارق والكثير, فلعن القليل في يقطعون
بغككداد, قككدم لمككا المعري العلء أبا أن ذكروا المهينة, وقد الشياء في

ً أورد أنه عنه اشتهر السككرقة نصككاب جعلهككم في الفقهاء على إشكال
ًا ذلك في دينار, ونظم ربع عقلككه, فقككال: وقلككة جهلككه علككى دل شعر
دينككار ربككع فككي قطعككت بالهككا وديتمككا عسككجد مئيككن بخمككس يككد

النكككار مكككن بمولنكككا نعكككوذ لهكككوأن السككككوت إل مالنكككا تنكككاقض
أجككابه منهم, وقككد فهرب الفقهاء تطلبه عنه واشتهر ذلك قال ولما  

رحمككه المككالكي الوهككاب عبككد القاضككي جواب ذلك, فكان في الناس
هككانت. ومنهككم خانت ثمينة, ولما أمينة, كانت كانت قال: لما أن الله
العظيمة, الشريعة وأسرار والمصلحة الحكمة تمام من قال: هذا من
لئل دينار بخمسمائة اليد قيمة تعظم أن ناسب الجنايات باب في فإن

فيه تقطع الذي القدر يكون أن ناسب السرقة باب عليها. وفي يجنى
الحكمة عين هو الموال, فهذا سرقة في الناس يسارع دينار, لئل ربع
واللككه اللككه مككن نكككال كسككبا بمككا قال: {جككزاء ولهذا اللباب ذوي عند

أمككوال أخككذهما فككي السككيء صككنيعهما على مجازاة حكيم} أي عزيز
الله, من نكال ذلك في به استعانا ما يقطع أن بأيديهم, فناسب الناس

ً أي فككي عزيككز} أي ذلككك, {واللككه ارتكككاب علككى بهمككا الله من تنكيل
وقككككدره. وشككككرعه ونهيككككه أمككككره فككككي انتقككككامه, {حكيككككم} أي

عليه يتوب الله فإن وأصلح ظلمه بعد من تاب تعالى, {فمن قال ثم  
الله فإن الله إلى وأناب سرقته بعد تاب من رحيم} أي غفور الله إن

أو إليهككم ردها من بد فل الناس أموال وبينه, فأما بينه فما عليه يتوب
يككده فككي تلفككت وقككد قطككع حنيفة: متى أبو الجمهور, وقال عند بدلها
مككن الككدارقطني الحسككن أبككو الحككافظ روى بككدلها, وقككد يككرد ل فككإنه

أتككي وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن هريرة أبي حديث... عن
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يا السارق: بلى سرق, فقال إخاله شملة, فقال: ما سرق قد بسارق
بككه» ائتككوني احسموه, ثككم فاقطعوه, ثم به «اذهبوا الله. قال رسول
اللككه, فقككال إلككى اللككه» فقككال: تبككت إلككى «تب فقال به فأتي فقطع
علي إرساله مرسلً, ورجح آخر وجه من روي عليك». وقد الله «تاب

اللكككككككه. رحمهمكككككككا خزيمكككككككة وابكككككككن المكككككككديني بكككككككن
حبيب, عن أبي بن يزيد لهيعة, عن ابن حديث من ماجه ابن وروى  

حبيب بن سمرة بن عمر أن أبيه النصاري, عن ثعلبة بن الرحمن عبد
رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى شمس, جاء عبد بن

ً سككرقت الله, إنككي النككبي إليهككم فأرسككل فلن, فطهرنككي لبنككي جمل
ً افتقدنا فقالوا: إنا وسلم عليه الله صلى فقطعككت بككه لنا, فككأمر جمل
تككدخلي أن منككك, أردت طهرنككي الككذي للككه يقككول: الحمككد وهككو يككده

بككن موسككى كريككب, حككدثنا أبككو جريككر: حككدثنا ابن النار. وقال جسدي
الرحمككن عبككد أبككي الله, عككن عبد بن يحيى عن لهيعة ابن داود, حدثنا

ًا امرأة قال: سرقت عمرو بن الله عبد الحبلي, عن الككذين فجككاء حلي
رسككول المككرأة, فقككال هككذه الله, سرقتنا رسول سرقتهم, فقالوا: يا

المرأة: هل اليمنى» فقالت يدها «اقطعوا وسلم عليه الله صلى الله
مككن اليككوم «أنككت وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ توبة من

تككاب {فمككن وجككل عككز الله أمك», قال: فأنزل ولدتك كيوم خطيئتك
رحيككم}. غفككور اللككه إن عليككه يتككوب اللككه فككإن وأصلح ظلمه بعد من

ابن حسن, حدثنا فقال: حدثنا هذا من بأبسط أحمد المام رواه وقد  
الحبلككي, عككن الرحمككن عبككد أبي عن الله عبد بن يحيى لهيعة, حدثني

اللككه صككلى الله رسول عهد على سرقت امرأة أن عمرو بن الله عبد
اللككه, إن رسول سرقتهم, فقالوا: يا الذين إلى بها وسلم, فجاء عليه
اللككه رسككول نفككديها, فقككال قومهككا: فنحككن سرقتنا. قكال المرأة هذه

نفككديها يككدها», فقككالوا: نحككن «اقطعككوا وسككلم عليككه اللككه صككلى
اليمنى, فقالت يدها يدها» فقطعت «اقطعوا دينار, فقال بخمسمائة

مككن اليككوم أنككت «نعككم قككال ؟ الله رسول يا توبة من لي المرأة: هل
{فمككن المائككدة سككورة فككي اللككه أمك», فأنزل ولدتك كيوم خطيئتك

رحيككم} غفككور الله إن عليه يتوب الله فإن وأصلح ظلمه بعد من تاب
فككي ثككابت سككرقت, وحككديثها الككتي المخزوميككة هككي المككرأة وهككذه

ًا أن عائشككة عككروة, عككن عككن الزهككري روايككة مككن الصحيحين قريشكك
عليككه اللككه صككلى النككبي عهككد سككرقت, فككي التي المرأة شأن أهمهم
اللككه صككلى اللككه رسول فيها يكلم الفتح, فقالوا: من غزوة في وسلم
حككب زيككد بككن أسككامة إل عليككه يجككترىء فقككالوا: ومككن ؟ وسككلم عليه
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اللككه صككلى اللككه رسككول بهككا وسلم, فأتى عليه الله صلى الله رسول

صككلى الله رسول وجه زيد, فتلون بن أسامة فيها وسلم, فكلمه عليه
؟» وجككل عككز اللككه حككدود مككن حد في «أتشفع فقال وسلم عليه الله

العشككي, قككام كككان الله, فلمككا رسول يا لي أسامة: استغفر له فقال
هككو بمككا اللككه علككى فأثنى فاختطب وسلم عليه الله صلى الله رسول

إذا كككانوا أنهككم قبلكككم مككن الككذين أهلككك فإنما بعد «أما قال أهله, ثم
عليككه أقككاموا الضككعيف فيهككم سرق تركوه, وإذا الشريف فيهم سرق

سككرقت, محمككد بنككت فاطمككة أن لككو بيككده نفسككي والذي الحد, وإني
يدها. قالت فقطعت سرقت التي المرأة بتلك أمر يدها», ثم لقطعت

فككأرفع ذلككك بعككد تككأتي وكككانت بعد, وتزوجت توبتها عائشة: فحسنت
مسككلم. لفككظ وسككلم, وهككذا عليككه اللككه صلى الله رسول إلى حاجتها

المتككاع تستعير مخزومية امرأة قالت: كانت عائشة عن له لفظ وفي
يكككدها. بقطكككع وسكككلم عليكككه اللكككه صكككلى النكككبي وتجحكككده, فكككأمر

ًا تستعير مخزومية امرأة قال: كانت عمر ابن وعن   ألسنة على متاع
يككدها, بقطع وسلم عليه الله صلى الله رسول وتجحده, فأمر جاراتها

أن لككه لفككظ لفظككه, وفككي وهذا والنسائي داود وأبو أحمد المام رواه
صلى الله رسول تمسكه, فقال ثم للناس الحلي تستعير كانت امرأة

مككا رسككوله, وتككرد وإلككى الله  إلى المرأة هذه «لتتب وسلم عليه الله
يككا «قككم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال القوم», ثم على تأخذ
كثيرة أحاديث السرقة أحكام في ورد فاقطعها». وقد بيدها فخذ بلل

تعككالى: {ألككم قال والمنة, ثم الحمد الحكام, ولله كتاب في مذكورة
ذلككك, لجميككع المالك هو والرض} أي السموات ملك له الله أن تعلم

لمككن {يغفككر يريد لما الفعال لحكمه, وهو معقب ل فيه, الذي الحاكم
قكككدير} شكككيء ككككل علكككى واللكككه يشكككاء مكككن ويعكككذب يشكككاء

َها ّي أ
َ َي َ الّرُسوُل **  ِذيَن َيْحُزنككَك ل ّلكك ُعوَن ا ِر ِر ِفككي ُيَسككا ْفكك ُك ْل ِذيَن ِمككَن ا ّلكك ا
ْا َو ُل ّنا َقا ِهْم آَم ِه َوا ْف َأ َلْم ِب ْؤِمن َو ُهْم ُت ُب ُلككو ِذيَن َوِمككَن ُق ّلكك ْا ا ُدو ُعوَن ِهككا َسككّما

ِذِب َك ْل ُعوَن ِل ٍم َسّما ْو َقكك ِريككَن ِل ُتوَك َلككْم آَخ ْأ ُفككوَن َيكك ِلككَم ُيَحّر َك ْل ِد ِمككن ا ْعكك َب
ِه ِع َواِض ُلوَن َم ُقو ُتْم ِإْن َي ِتي َذا ُأو ُه َهـ ُذو ِإن َفُخ ُه ّلْم َو ْو َتكك ْؤ ْا ُت َذُرو َوَمككن َفاْحكك

ِد ِر ّلُه ُي َتُه ال َن ْت َلن ِف ِلَك َف ِه ِمَن َلُه َتْم ّل ًا ال ْيئ ِئَك َش َلـ ْو ِذيَن ُأ ّل ِد َلْم ا ِر ّلُه ُي َأن ال

ّهَر َط ُهْم ُي َب ُلو ُهْم ُق َيا ِفي َل ْن ّد ٌي ال ُهكْم ِخْز َل ِة ِفكي َو َذاٌب الَِخكَر ِظيككٌم َعكك * َع
ُعوَن ِذِب َسّما َك ْل ُلوَن ِل ّكا ِإن ِللّسْحِت َأ ُءوَك َف ُكْم َجآَ ُهْم َفاْح َن ْي ْو َب ِرْض َأ ْع َأ

ُهْم ْن ِإن َع ِرْض َو ْع ُهْم ُت ْن َلن َع ًا َيُضّروَك َف ْيئ ِإْن َش َكْمككَت َو ُكْم َح ُهككْم َفككاْح َن ْي َب
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ِقْسككِط ْل ّلككَه ِإّن ِبا ِطيَن ُيِحككّب ال ْقِسكك ْلُم ْيككَف ا َك َو َنككَك *   ّكُمو ُهُم ُيَح َد ْنكك َوِع

ُة ْوَرا ّت َها ال ْكُم ِفي ِه ُح ّل ْوَن ُثّم ال ّل َو َت ِد ِمن َي ْع ِلَك َب ِئَك َوَمآَ َذ َلـ ْو ِنيَن ُأ ْؤِم ْلُم * ِبا
ّنآَ َنا ِإ ْل َة َأنَز ْوَرا ّت َها ال ًدى ِفي ُنوٌر ُه ُكُم َو َها َيْح ّيوَن ِب ِب ّن ِذيَن ال ّل ْا ا َلُمو ِذيَن َأْس ّل ِل

ْا ُدو ّيوَن َها ِن ّبا َباُر َوالّر ْا ِبَما َوالْح ُظو ِف ُتْح َتاِب ِمن اْس ِه ِك ّل ْا ال ُنو َكككا ِه َو ْيكك َل َع
َء َدآ َه َ ُش ْا َفل ُو ّناَس َتْخَش ْوِن ال َ َواْخَش ْا َول َتُرو ِتي َتْش َيا ًا ِبآَ ً َثَمن ِليل َوَمن َق
ُكككككم ّلككككْم ّلككككُه َأنككككَزَل ِبَمككككآَ َيْح ِئَك ال َلـكككك ْو ُأ ِفُروَن ُهككككُم َف َكككككا ْل  ا

الكفر, الخككارجين في المسارعين في الكريمات الَيات هذه نزلت  
الله شرائع على وأهواءهم آراءهم ورسوله, المقدمين الله طاعة عن
قلككوبهم} أي تككؤمن ولككم بككأفواههم آمنككا قككالوا الككذين {من وجل عز

هككم منككه, وهككؤلء خاويككة خككراب بألسنتهم, وقلككوبهم اليمان أظهروا
كلهككم وأهلككه, وهككؤلء السككلم هككادوا} أعككداء الذين {من المنافقون
عنككه, {سككماعون لكه, منفعلككون مسككتجيبون للكذب} أي {سماعون

مجلسك يأتون ل آخرين لقوام يستجيبون يأتوك} أي لم آخرين لقوم
قككوم إلككى وينهككونه الكلم يتسككمعون أنهككم محمككد, وقيككل: المككراد يككا

بعككد مككن الكلكم {يحرفككون أعككدائك مككن عنككدك يحضر ل ممن آخرين
ّولونه مواضعه} أي مككاعقلوه, بعككد مككن تأويله, ويبككدلونه غير على يتأ

فاحذروا} تؤتوه لم وإن فخذوه هذا أوتيتم إن يعلمون, {يقولون وهم
نتحاكم حتى قتيلً, وقالوا: تعالوا قتلوا اليهود من قوم في قيل: نزلت

تسمعوا فل بالقصاص حكم فاقبلوه, وإن بالدية حكم محمد, فإن إلى
بككدلوا قككد وكككانوا زنيككا اللككذين اليهوديين في نزلت أنها منه, والصحيح

منهككم, فحرفككوه أحصككن مككن برجم المر من بأيديهم الذي الله كتاب
والركككاب جلككدة, والتحميككم مائككة الجلككد علككى بينهم فيما واصطلحوا

فيما قالوا الهجرة بعد الكائنة تلك وقعت مقلوبين, فلما حمارين على
عنككه فخذوا والتحميم بالجلد حكم إليه, فإن نتحاكم حتى بينهم: تعالوا

حكككم قككد اللككه أنبيككاء مككن نبي الله, ويكون وبين بينكم حجة واجعلوه
ذلككككك. فككككي تتبعككككوه فل بككككالرجم حكككككم بككككذلك, وإن بينكككككم

بن الله عبد نافع, عن مالك, عن فقال ذلك في الحاديث وردت وقد  
اللككه صككلى اللككه رسككول إلككى جاؤوا اليهود عنهما: أن الله رضي عمر
ً أن له فذكروا وسلم عليه رسككول لهككم زنيا, فقككال وامرأة منهم رجل
الرجككم شككأن فككي التككوراة في تجدون «ما وسلم عليه الله صلى الله

سككلم: كككذبتم, إن بككن اللككه عبد ويجلدون, قال ؟» فقالوا: نفضحهم
أحككدهم فنشككروها, فوضككع بككالتوراة بالتوراة, فأتوا الرجم, فأتوا فيها
بككن اللككه عبككد له بعدها, فقال وما قبلها ما  فقرأ¹الرجم آية على يده

محمككد يككا الرجم, فقككالوا: صككدق آية يده, فإذا فرفع يدك سلم: ارفع
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فرجمككا, وسككلم عليه الله صلى الله رسول بهما الرجم, فأمر آية فيها

لفككظ الحجارة, أخرجاه, وهككذا يقيها المرأة على يحني الرجل فرأيت
؟» قككالوا: بهمككا تصككنعون «مككا لليهككود لككه: فقككال لفظ وفي البخاري
كنتككم إن فاتلوهككا بككالتوراة {فككأتوا ونخزيهمككا, قككال وجوههمككا نسخم

فقككرأ أعككور: اقككرأ يرضون ممن منهم لرجل فقالوا صادقين} فجاؤوا
فرفككع, يككدك فقال: ارفع عليه يده منها, فوضع موضع إلى انتهى حتى
نتكككاتمه ولكنككا الرجككم آية فيها إن محمد تلوح, قال: يا الرجم آية فإذا

فرجمككككككككككككككككا. بهمككككككككككككككككا بيننككككككككككككككككا, فككككككككككككككككأمر
بيهكودي أتككي وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسول أن مسلم وعند  

جككاء حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول زنيا, فانطلق قد ويهودية
؟» قككالوا: نسككود زنككى مككن علككى التككوراة في تجدون «ما فقال يهود

بهمككا. ويطككاف وجوههما بين ونخالف ونحممهما, ونحملهما وجوههما
بهككا صككادقين} قككال: فجككاؤوا كنتككم إن فاتلوهككا بككالتوراة {فككأتوا قال

آيككة علككى يده يقرأ الذي الفتى الرجم, وضع بآَية مر إذا حتى فقرؤوها
وهكو سلم بن الله عبد له وراءها, فقال وما يديها بين ما الرجم, وقرأ

يككده, فرفككع يككده فليرفككع وسلم: ُمككره عليه الله صلى الله رسول مع
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول بهما الرجم, فأمر آية تحتها فإذا

يقيهككا رأيتككه رجمهما, فلقد فيمن عمر: كنت بن الله عبد فرجما. قال
سككعيدالهمداني, بككن أحمككد داود: حدثنا أبو بنفسه. وقال الحجارة من

ابككن عن حدثه أسلم بن زيد أن سعد بن هشام وهب, حدثنا ابن حدثنا
عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول فككدعوا اليهككود مككن نفر قال: أتى عمر

القاسككم, أبككا المدارس, فقالوا: يككا بيت في القف, فأتاهم إلى وسلم
ً إن الله صلى الله لرسول فاحكم. قال: ووضعوا بامرأة زنى منا رجل

بهككا, بالتوراة, فأتي «ائتوني قال عليها, ثم فجلس وسادة وسلم عليه
وبمككن بككك «آمنت عليها, وقال التوراة ووضع تحته من الوسادة فنزع

قصككة ذكككر ثككم شككاب بفككتى بأعلمكم» فأتي «ائتوني قال أنزلك» ثم
نككككككككافع. عككككككككن مالككككككككك حككككككككديث نحككككككككو الرجككككككككم

ً الزهري: سمعُت وقال   ويعيه, ونحن العلم يتبع ممن مزينة من رجل
بككامرأة اليهككود مككن رجل قال: زنى هريرة أبي المسيب, عن ابن عند

التخفيككف, فككإن بعككث فإنه النبي هذا إلى لبعض: اذهبوا بعضهم فقال
نككبي اللككه, قلنككا: فتيككا عند بها واحتججنا قبلناها الرجم دون بفتيا أفتانا

فككي جككالس وهككو وسلم عليه الله صلى النبي أنبيائك. قال: فأتوا من
وامرأة رجل في تقول القاسم, ما أبا أصحابه, فقالوا: يا في المسجد

علككى مدارسككهم, فقككام بيت أتى حتى بكلمة يكلمهم فلم ؟ زنيا منهم
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تجدون ما موسى على التوراة أنزل الذي بالله «أنشدكم فقال الباب

ويجلككد, ويجبككه ؟» قككالوا: يحمككم أحصن إذا زنى من على التوراة في
بهمككا, ويطككاف أقفيتهما وتقابل حمار على الزانيان يحمل أن والتجبيه

وسلم عليه الله صلى الله رسول رآه منهم, فلما شاب قال: وسكت
النشككدة, فقككال: وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول به سكت, ألظ

اللككه صككلى النككبي الرجككم, فقككال التوراة في نجد فإنا نشدتنا إذ اللهم
مككن قرابة ذو الله» قال: زنى أمر ارتخصتم ما أول «فما وسلم عليه
النككاس مككن إثككره في رجل زنى الرجم, ثم عنه فأخر ملوكنا من ملك
تجيككء حككتى صككاحبنا نرجككم وقككالوا: ل دونه قومه رجمه, فحال فأراد

النككبي بينهككم, فقككال العقوبككة هذه على فترجمه, فاصطلحوا بصاحبك
بهمككا التككوراة» فككأمر فككي بمككا أحكككم «فككإني وسككلم عليككه الله صلى

أنزلنككا {إنككا فيهككم نزلككت الَيككة هككذه أن الزهككري: فبلغنككا فرجما, قال
النككبي أسلموا} فكككان الذين النبيون بها يحكم ونور هدى فيها التوراة

لفظككه, وابككن وهككذا داود وأبو أحمد منهم, رواه وسلم عليه الله صلى
جريككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر.

بن الله عبد عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
عليككه الله صلى الله رسول على عازب, قال: مّر بن البراء مرة, عن

حككد تجككدون «أهكككذا مجلككود, فككدعاهم, فقككال محمككم يهككودي وسلم
ً ؟» فقالوا: نعككم, فككدعا كتابكم في الزاني فقككال علمككائهم مككن رجل

الزانككي حككد تجككدون موسى, أهكذا على التوراة أنزل بالذي «أنشدك
أخبرك, نجد لم بهذا نشدتني أنك والله, ولول ؟» فقال: ل كتابكم في
ّكنككا أشككرافنا فكي ككثر الرجم, ولكنكه كتابنا في الزاني حد أخككذنا إذا ف

الحككد, فقلنككا: تعككالوا عليككه أقمنا الضعيف أخذنا تركناه, وإذا الشريف
ًا نجعككل حككتى علككى والوضككيع, فاجتمعنككا الشككريف علككى نقيمككه شككيئ

أول إنككي «اللهككم وسككلم عليه الله صلى النبي والجلد, فقال التحميم
عككز اللككه فرجم, قال: فأنزل به أماتوه» قال: فأمر إذ أمرك أحيا من

الكفككر} إلككى فككي يسككارعون الككذين يحزنككك ل الرسول أيها {يا وجل
ًا يقولون: ائتوا فخذوه} أي هذا أوتيتم إن {يقولون قوله فككإن محمككد

فاحككذروا, إلككى بككالرجم أفتككاكم فخككذوه, وإن والجلد بالتحميم أفتاكم
فككي الكككافرون} قككال هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم {ومن قوله

هككم فأولئككك اللككه أنككزل بمككا يحكككم لككم {ومككن قككوله اليهككود, إلككى
هككم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم {ومن اليهود في الظالمون} قال

دون مسككلم بككإخراجه كلهككا, انفككرد الكفككار الفاسككقون} قككال: فككي
به. العمش عن وجه غير من ماجه وابن والنسائي داود وأبو البخاري
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مسنده: حدثنا في الحميدي الزبير بن الله عبد بكر أبو المام وقال  

الشككعبي, عككن عن الهمداني سعيد بن مجالد عيينة, حدثنا بن سفيان
فككدك أهككل فككدك, فكتككب أهككل من رجل الله, قال: زنى عبد بن جابر
ًا سلوا بالمدينة, أن اليهود من ناس إلى أمركككم ذلك, فككإذا عن محمد

عككن عنه, فسككألوه تأخذوه فل بالرجم أمركم عنه, وإن فخذوه بالجلد
أعككور برجككل فيكككم» فجككاؤوا رجليككن أعلككم إلي «أرسلوا ذلك, فقال

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي لهما صوريا, وآخر, فقال ابن له يقال
النكبي لككذلك, فقككال قومنككا دعانككا قبلكما» فقال: قككد من أعلم «أنتما
اللككه» حكككم فيهككا التككوراة عندكما «أليس لهما وسلم عليه الله صلى

فلككق بالككذي «فأنشككدكم وسلم عليه الله صلى النبي قال: بلى, فقال
فرعككون, آل مككن الغمام, وأنجاكم عليكم إسرائيل, وظلل لبني البحر
فككي التككوراة في تجدون إسرائيل, ما بني على والسلوى المن وأنزل
قال: نجد قط, ثم بمثله نشدت للَخر: ما أحدهما فقال ؟ الرجم شأن
أنهم أربعة شهد زنية, فإذا زنية, والتقبيل زنية, والعتناق النظر ترداد
الرجككم, وجككب المكحلة, فقككد في الميل يدخل ويعيد, كما يبدى رأوه
فرجم, فنزلككت به ذاك» فأمر «هو وسلم عليه الله صلى النبي فقال
فلككن عنهككم تعككرض وإن عنهككم أعككرض أو بينهم فاحكم جاءوك {فإن

ًا يضككروك يحككب اللككه إن بالقسككط بينهككم فككاحكم حكمككت وإن شككيئ
نحككوه. بككه مجالككد حديث من ماجة وابن داود أبو المقسطين}. ورواه

منهككم وامككرأة برجككل اليهود جابر, قال: جاءت عن داود أبي ولفظ  
صككوريا, بككابني منكككم» فككأتوه رجليككن بككأعلم «ائتككوني زنيككا, فقككال

شككهد إذا ؟» قال: نجككد التوراة في هذين أمر تجدان «كيف فنشدهما
المكحلة, رجما, قككال في الميل مثل فرجها في ذكره رأوا أنهم أربعة
القتككل, فكرهنككا سككلطاننا ؟» قال: ذهككب ترجموهما أن يمنعكم «فما
أربعككة, بالشككهود, فجككاء وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فككدعا

اللككه رسككول المكحلككة, فككأمر في الميل مثل ذكره رأوا أنهم فشهدوا
الشككعبي عككن داود أبككو رواه برجمهمككا, ثككم وسككلم عليككه اللككه صككلى

فشككهدوا. بالشككهود فيككه: فككدعا يككذكر مرسككلً, ولكم النخعي وإبراهيم
وسلم, حكككم عليه الله صلى الله رسول أن على دالة الحاديث فهذه

يعتقككدون بمككا لهككم الكرام باب من هذا التوراة, وليس حكم بموافقة
هككذا محالككة, ولكككن ل المحمدي الشرع باتباع مأمورون صحته, لنهم

ذلككك, عككن إيككاهم بككذلك, وسككؤاله إليككه وجل عز الله من خاص بوحي
وعككدم وجحككده كتمككانه علككى تواطككؤوا ممككا بأيديهم ما على ليقررهم

خلفه على علمهم مع به اعترفوا الطويلة, فلما الدهور تلك به العمل
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الككذي الكتككاب مككن صككحته يعتقدون لما وتكذيبهم وعنادهم زيغهم بان

ُعدولهم إنمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول تحكيم إلى بأيديهم, و
مككا صككحة لعتقككادهم ل آرائهككم لموافقة منهم, وشهوة هوى عن كان

والتحميم, فخككذوه, هذا} أي: الجلد أوتيتم {إن قالوا به, ولهذا يحكم
واتبككاعه. قبككوله مككن فاحككذروا} أي تؤتككوه لككم اقبلككوه, {وإن أي
ًا الله من له تملك فلن فتنته الله يرد تعالى: {ومن الله وقال   شككيئ

ولهككم خككزي الككدنيا فككي لهم قلوبهم يطهر أن الله يرد لم الذين أولئك
{أكككالون الباطككل للكككذب} أي سككماعون عظيككم عككذاب الَخككرة في

واحد, وغير مسعود ابن قاله الرشوة, كما الحرام, وهو للسحت} أي
لككه, ثككم يستجيب وأنى قلبه الله يطهر كيف صفته هذه كانت ومن أي

أعرض أو بينهم {فاحكم إليك يتحاكمون جاءوك} أي {فإن لنبيه قال
ًا} أي يضروك فلن عنهم تعرض وإن عنهم تحكككم ل أن عليككك فل شيئ

يوافككق مككا بككل الحككق اتبككاع إليككك بتحككاكمهم يقصككدون ل بينهم, لنهم
والسككدي وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد عباس ابن أهواءهم, قال

منسككوخة واحد: هي وغير والحسن الخراساني وعطاء أسلم بن وزيد
بينهككم فككاحكم حكمككت الله}, {وإن أنزل بما بينهم احكم {وأن بقوله

ة ككانوا والعدل, وإن بالحق بالقسط} أي طريكق عكن خكارجين ظلم
المقسككككككككككككطين}. يحككككككككككككب اللككككككككككككه {إن العككككككككككككدل

ًا تعالى قال ثم   الزائغة الفاسدة, ومقاصدهم آرائهم في عليهم منكر
بأيككديهم, الككذي الككذي الكتككاب مككن صككحته يعتقككدون مككا تركهككم فككي

ًا, ثككم بككه بالتمسككك مككأمورون أنهم يزعمون حكمككه, عككن خرجككوا أبككد
لزومككه وعككدم بطلنككه المر نفس في يعتقدون مما غيره إلى وعدلوا

ثككم اللككه حكككم فيهككا التككوراة وعنككدهم يحكمونككك {وكيككف لهم, فقال
الككتي التككوراة مككدح بككالمؤمنين} ثككم أولئككك ومككا ذلك بعد من يتولون
التوراة أنزلنا {إنا عمران, فقال بن موسى ورسوله عبده على أنزلها
ل هككادوا} أي للككذين أسككلموا الككذين النبيون بها يحكم ونور هدى فيها

والحبار} يحرفونها, {والربانيون ول يبدلونها ول حكمها عن يخرجون
العلمككاء وهم العباد, والحبار العلماء منهم, وهم الربانيون وكذلك أي

اللككه كتككاب مككن اسككتودعوا بمككا اللككه} أي كتاب من استحفظوا {بما
تخشككوا فل شككهداء عليككه به, {وكانوا ويعملوا يظهروه أن أمروا الذي

بآَياتي تشتروا مني, {ول وخافوا منهم تخافوا ل واخشوِن} أي الناس
ًا الككافرون} فيكه هككم فأولئكك اللكه أنككزل بما يحكم لم ومن قليل ثمن

بيانهمككككككككككككككككككككككا. سككككككككككككككككككككككيأتي قككككككككككككككككككككككولن
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الكريمككككككات الَيككككككات هككككككذه نككككككزول فككككككي آخككككككر سككككككبب

بن الرحمن عبد العباس, حدثنا بن إبراهيم أحمد: حدثنا المام قال  
عبككاس, قككال: ابككن الله, عن عبد بن الله عبد أبيه, عن عن الزناد أبي
الكككافرون هككم فأولئككك اللككه أنككزل بما يحكم لم أنزل: {ومن الله إن

عبككاس: ابككن قال الفاسقون}, قال هم وأولئك الظالمون هم وأولئك
قهكرت قكد إحكداهما اليهكود, وككانت مكن الطكائفتين فكي اللكه أنزلها

قتلتككه قتيل كل أن على واصطلحوا ارتضوا حتى الجاهلية في الخرى
من الذليلة قتلته قتيل وسقا, وكل خمسون فديته الذليلة من العزيزة
الله صلى النبي قدم حتى ذلك على وسق, فكانوا مائة فديته العزيزة

إلككى العزيككزة قتيلً, فأرسلت العزيزة من الذليلة وسلم, فقتلت عليه
حييككن فككي كان الذليلة: وهل وسق, فقالت بمائة لنا ابعثوا أن الذليلة
ديككة نصككف بعضككهم واحككد, ديككة واحد, وبلدهما واحد, ونسبهما دينهما

ًا هذا أعطيناكم بعض, إنما ًا لنككا منكم ضيم قككدم إذ فأمككا منكككم وفرقكك
أن علككى ارتضككوا ثككم بينهمككا تهيككج الحككرب فكادت نعطيكم فل محمد
العزيككزة, ذكككرت بينهم, ثككم وسلم عليه الله صلى الله رسول يجعلوا

منكم, ولقد يعطيهم ما ضعف منهم بمعطيكم محمد ما فقالت: والله
ًا إل هذا أعطونا صدقوا, ما ًا منا ضيم من محمد إلى فدسوا لهم وقهر

يعطكككم لككم حكمتمككوه, وإن تريككدون مككا أعطككاكم إن رأيككه لكم يخبر
وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول إلى تحكموه, فدسوا فلم حذرتم

ًا عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول رأي لهككم ليخككبروا المنافقين من ناس
اللككه وسككلم, أخككبر عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول جاؤوا وسلم, فلما

اللكه أرادوا, فككأنزل ومككا كلككه بككأمرهم وسككلم عليككه الله صلى رسوله
الكفككر} إلككى فككي يسارعون الذين يحزنك ل الرسول أيها تعالى: {يا

وجككل, عككز اللككه عنككى أنزل, وإيككاهم والله {الفاسقون} ففيهم قوله
بنحكككوه. أبيكككه عكككن الزنكككاد أبكككي ابكككن حكككديث مكككن داود أبكككو ورواه

كريككب, قككال: وأبككو السككري بن هناد حدثنا جرير بن جعفر أبو وقال  
الحصككين بككن داود إسحاق, حدثني بن محمد عن بكير بن يونس حدثنا
قككوله المائككدة فككي الككتي الَيككات عبككاس: أن ابككن عكرمككة, عككن عككن

فككي أنزلككت المقسككطين} إنمككا إلككى ك عنهم أعرض أو بينهم {فاحكم
كككان النضككير بنككي قتلككى أن قريظة, وذلك وبني النضير بني في الدية
نصف لهم يؤدى كانوا قريظة كاملة, وأن الدية لهم شرف, تؤدى لهم

وسككلم, عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول إلككى ذلك في الدية, فتحاكموا
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فيهم, فحملهم ذلك الله فأنزل
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ذلككك أي أعلم سواء, والله ذلك في الدية ذلك, فجعل في الحق على

بنحككوه. إسككحاق ابن حديث من والنسائي داود وأبو أحمد كان, ورواه
عككن موسككى بن الله عبيد حدثنا كريب أبو جرير: حدثنا ابن قال ثم  

عباس, قال: كككانت ابن عكرمة, عن سماك, عن صالح, عن بن علي
قتككل إذا قريظككة, فكككان مككن أشككرف النضير والنضير, وكانت قريظة

ً القرظككي ً النضككيري قتككل بككه, وإذا قتككل النضككير مككن رجل مككن رجل
اللككه صككلى اللككه رسول بعث تمر, فلما من وسق بمائة قريظة, ودي

ً النضير من رجل قتل وسلم عليه قريظككة, فقككالوا: ادفعككوا مككن رجل
وسككلم, فنزلككت عليككه اللككه صلى الله رسول وبينكم إليه, فقالو: بيننا

وابككن والنسائي داود أبو بالقسط}, ورواه بينهم فاحكم حكمت {وإن
بنحككوه, موسى بن الله عبيد حديث من المستدرك في والحاكم حبان

واحككد. وغيككر زيككد وابككن حبككان بككن ومقاتككل قتككادة قككال وهكككذا
أن عبككاس ابكن عكن الوالبي طلحة أبي بن وعلي العوفي روى وقد  

الحككاديث تقككدمت زنيككا, كمككا اللككذين اليهوديين في نزلت الَيات هذه
هككذه واحككد, فنزلككت وقت في السببان هذان اجتمع يكون بذلك, وقد

عليهككم {وكتبنككا ذلككك بعككد قال أعلم, ولهذا كله, والله ذلك في الَيات
أن يقككوي آخرهككا, وهككذا بالعين} إلككى والعين بالنفس النفس أن فيها

أعلككم, وقككوله وتعككالى سككبحانه القصككاص, واللككه قضية النزول سبب
الكككافرون} قككال هككم فأولئككك اللككه أنزل بما يحكم لم تعالى: { ومن

رجككاء وأبككو مجلز وأبو عباس وابن اليمان بن وحذيفة عازب بن البراء
البصككري والحسككن اللككه عبككد بككن اللككه وعبيككد وعكرمككة العطككاردي

علينككا البصككري: وهككي الحسككن الكتككاب, زاد أهل في وغيرهم: نزلت
عككن منصككور الثككوري, عككن سككفيان عككن الككرزاق عبككد واجبككة, وقككال
لهككذه اللككه إسرائيل, ورضككي بني في الَيات هذه نزلت إبراهيم, قال

جريكككككككككككككككر. ابكككككككككككككككن بهكككككككككككككككا, رواه المكككككككككككككككة
ًا: حدثنا جرير ابن وقال   الملككك عبككد أخبر هشيم يعقوب, حدثنا أيض
سأل أنهما ومسروق علقمة كهيل, عن بن سلمة عن سليمان أبي بن
الحكككم, السككحت, فقككال: وفككي الرشوة. فقال: مككن عن مسعود ابن

هككم فأولئككك اللككه أنككزل بمككا يحكم لم تل, {ومن الكفر, ثم قال: ذاك
هككم فأولئككك اللككه أنككزل بما يحكم لم {ومن السدي الكافرون} وقال

ًا فتركه أنزلت بما يحكم لم الكافرون} يقول: ومن وهككو جككار أو عمد
عبككاس ابككن عككن طلحككة أبككي بن علي الكافرين, وقال من يعلم, فهو

الكافرون} قككال: مككن هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم {ومن قوله
ظككالم فهككو بككه يحكككم ولككم بككه أقككّر كفر, ومن فقد الله أنزل ما جحد
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الكتككاب, أو أهككل بهككا المراد الَية أن اختار جرير, ثم ابن فاسق, رواه

ال فكي المنكزل اللكه حككم جحكد من الكرزاق, عكن عبكد الكتكاب, وق
اللككه, قككال أنزل بما يحكم لم الشعبي,: ومن زكريا, عن الثوري, عن

للمسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلمين.
شككعبة الصمد, حدثنا عبد المثنى, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
اللككه أنككزل بمككا يحكككم لككم {ومككن الشككعبي السفر, عككن أبي ابن عن

بمككا يحكككم لم {ومن المسلمين في الكافرون} قال: هذا هم فأولئك
لككم {ومككن اليهككود فككي الظككالمون} قككال: هككذا هم فأولئك الله أنزل
النصككارى, فكي الفاسقون} قال: هككذا هم فأولئك الله أنزل بما يحكم
الشككعبي زائككدة, عككن أبككي بككن زكريككا والثوري, عن هشيم رواه وكذا
ًا: أخبرنا الرزاق عبد وقال قككال: أبيككه طاوس, عن ابن عن معمر أيض
كفككر, بككه يحكم} الَية, قال: هي لم {ومن قوله عن عباس ابن سئل
ورسككله, وكتبككه وملئكتككه بككالله يكفككر كمككن طاوس: وليككس ابن قال

كفككر, دون قككال: كفككر أنككه عطككاء جريككج, عككن ابن الثوري, عن وقال
وكيككع, جريككر, وقككال ابككن فسككق, رواه دون ظلم, وفسق دون وظلم

فأولئككك اللككه أنزل بما يحكم لم {ومن طاوس المكي, عن سعيد عن
حاتم: أبي ابن الملة, وقال عن ينقل بكفر الكافرون} قال: ليس هم

عيينككة, بككن سككفيان المقككري, حككدثنا يزيد بن الله عبد بن محمد حدثنا
لككم {ومن قوله في عباس ابن طاوس, عن حجير, عن بن هشام عن

الككذي بككالكفر الكافرون} قككال: ليككس هم فأولئك الله أنزل بما يحكم
بككن سككفيان حككديث مككن مسككتدركه فككي الحككاكم إليككه, ورواه تذهبون

يخرجكككاه. الشكككيخين,ولكككم شكككرط علكككى عيينكككة, وقكككال: صكككحيح

َنا ْب َت َك َو ِهْم **  ْي َل َهآَ َع ْفَس َأّن ِفي ّن ْفِس ال ّن ْيَن ِبال َع ْل ْيِن َوا َع ْل ْنَف ِبا ْنِف َوال ِبككال
ُذَن ُ ُذِن َوال ُ ْلُجُروَح ِبالّسّن َوالّسّن ِبال َق َفَمككن ِقَصككاٌص َوا ّد ِه َتَصكك َو ِبكك ُهكك َف
ٌة ّفككاَر ُكككم ّلككْم َوَمككن ّلككُه َك ّلككُه أنككَزَل ِبَمككآَ َيْح ِئَك ال َلـكك ْو ُأ ِلُموَن ُهككُم َف ّظككا  ال

ًا وهذا   نككص في عندهم عليه, فإن وقرعوا اليهود به وبخت مما أيض
ًا ذلككك حكككم يخككالفون بالنفس, وهم النفس أن التوراة ًا, عمككد وعنككاد

النضري, بل من القرظي يقيدون القرظي, ول من النضري ويقيدون
فككي عنككدهم المنصككوص التككوراة حكككم خككالفوا كما الدية إلى يعدلون

الجلككد مككن عليككه اصككطلحوا مككا إلككى المحصككن, وعككدلوا الزاني رجم
اللككه أنككزل بمككا يحكككم لكم {ومككن هناك قال ولهذا والشهار والتحميم

ًا اللككه حكككم جحدوا الكافرون} لنهم هم فأولئك ًا منهككم قصككد وعنككاد

398



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا, وقككال ينصككفوا لككم الظككالمون} لنهككم هككم {فأولئككك ههنككا وعمككد

بيككن والتسككوية بالعككدل اللككه أمر الذي المر في الظالم من المظلوم
ًا. بعضكككهم علكككى وتعكككدوا وظلمكككوا فيكككه, فخكككالفوا الجميكككع بعضككك

عككن المبككارك ابككن آدم, حككدثنا بككن يحيككى أحمد: حدثنا المام وقال  
الزهككري, يزيد, عككن بن يونس أخي يزيد بن علي يزيد, عن بن يونس

{وكتبنا قرأها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن
ورفككع النفككس بككالعين} نصككب والعين بالنفس النفس أن فيها عليهم

مككن مسككتدركه فككي والحككاكم والترمككذي داود أبككو رواه العيككن, وكككذا
وقككال غريككب الترمككذي)حسككن المبككارك, وقككال بككن اللككه عبككد حديث

ذهككب ممن كثير استدل الحديث, وقد بهذا المبارك ابن تفّرد البخاري
حكككي إذا لنككا شككرع قبلنككا مككن شككرع أن إلككى والفقهاء الصوليين من

ًا الشككيخ حكككاه الجمهور, وكما عن المشهور هو ينسخ, كما ولم مقرر
بهككذه الصككحاب الشككافعي, وأكككثر نككص عككن السفراييني إسحاق أبو

جميككع عنككد الجنايككات فككي وفقهككا علككى عنككدنا الحكككم كان حيث الَية
عامككة, رواه النككاس وعلككى عليهم البصري: هي الحسن الئمة. وقال

المسككألة هككذه فككي النككووي زكريا أبو الشيخ حكى حاتم: وقد أبي ابن
عككدم منها غيره: وصحح دون حجة إبراهيم شرع أن أوجه, ثالثها ثلثة

ً السكفراييني إسحاق أبو الشيخ الحجية, نقلها الشكافعي, عكن أقكوال
أصككحابنا, فككالله مككن الجمهككور عنككد حجككة أنككه ورجككح الصحاب وأكثر

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
كتككابه فككي اللككه رحمككه الصككباغ بككن نصككر أبككو المككام حكككى وقككد  

دلككت مككا علككى الَيككة بهذه الحتجاج العلماء, على «الشامل», إجماع
هككذه بعموم بالمرأة يقتل الرجل أن على كلهم الئمة احتج عليه, وقد

أن وغيككره النسككائي رواه الككذي الحككديث في ورد الكريمة, وكذا الَية
«أن حككزم بن عمرو كتاب في كتب وسلم عليه الله صلى الله رسول
تتكافككأ «المسككلمون الَخككر الحككديث بككالمرأة», وفككي يقتككل الرجككل

بككن علككي المككؤمنين أميككر العلماء, وعن جمهور قول دماؤهم», وهذا
إلككى وليها يدفع أن إل بها يقتل ل المرأة قتل إذا الرجل أن طالب أبي

ذهب الرجل, وإليه دية من النصف على ديتها الدية, لن نصف أوليائه
البستي, وروايككة وعثمان وعطاء الحسن عن رواية, وحكي في أحمد

ديتهككا, وهكككذا تجب بل بها يقتل ل المرأة قتل إذا الرجل أن أحمد عن
يقتككل أنككه علككى الَيككة هككذه بعمككوم تعككالى اللككه رحمه حنيفة أبو احتج

الجمهككور خككالفه بالعبد, وقد الحر قتل الذمي, وعلى بالكافر المسلم
قككال. عنككه الله رضي علي المؤمنين أمير عن الصحيحين فيهما, ففي
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بكككافر» وأمككا مسككلم يقتل «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

مككن العبككد يقيدون يكونوا لم أنهم متعددة آثار السلف عن ففيه العبد
ًا يقتلون الحر, ول تصككح, وحكككى ل أحككاديث ذلككك فككي بعبد, وجاء حر
يلككزم ل ذلككك, ولكككن فككي الحنفية قول خلف على الجماع الشافعي

الكريمكككة. للَيكككة مخصكككص بكككدليل إل قكككولهم بطلن ذلكككك مكككن
الحككديث الكريمككة الَية بهذه الحتجاج من الصباغ ابن ماقاله ويؤيد  

عككدي, أبككي بككن محمككد أحمد: حككدثنا المام قال ذلك, كما في الثابت
ثنيككة أنككس, كسككرت عمككة الربيككع أن مالككك بككن أنس عن حميد حدثنا

اللككه صككلى اللككه رسككول فأبوا, فككأتوا العفو القوم إلى جارية, فطلبوا
رسول النضر: يا بن أنس أخوها القصاص», فقال« فقال وسلم عليه

«يككا وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول فلنة, فقال ثنية الله, تكسر
تكسككر ل بالحق بعثك والذي فقال: ل القصاص» قال الله كتاب أنس
رسككول القصاص, فقككال وتركوا فعفوا القوم فلنة, قال: فرضي ثنية
اللككه علككى أقسم لو من الله عباد من «إن وسلم عليه الله صلى الله

بككن اللككه عبككد بككن محمككد رواه الصككحيحين, وقككد فككي لبره» أخرجاه
أنس حميد, عن حديثه, عن من المشهور الجزء في النصاري المثنى

ثنيتهككا, فكسككرت جاريككة لطمككت عمتككه النضر بنت الربيع أن مالك بن
فككأبوا, فككأتوا والعفككو الرش فككأبوا, فطلبككوا الرش عليهككم فعوضككوا

أخوهككا بالقصككاص, فجككاء فككأمرهم وسككلم عليه الله صلى الله رسول
ثنيككة وسككلم, أتكسككر عليه الله اصلى رسول فقال: يا النضر بن أنس

اللككه صككلى النككبي ثنيتهككا, فقككال تكسككر ل بالحق بعثك والذي ؟ الربيع
رسككول القوم, فقال القصاص» فعفا الله كتاب أنس «يا وسلم عليه
اللككه علككى أقسم لو من الله عباد من «إن وسلم عليه الله صلى الله

أحمد داود: حدثنا أبو وروى بنحوه النصاري عن البخاري لبره» رواه
نضككرة, أبي قتادة, عن عن أبي هشام, حدثنا بن معاذ حنبل, حدثنا بن
ًا أن حصين بن عمران عن لنككاس غلم أذن فقراء, قطككع لناس غلم

اللككه, رسككول فقالوا: يا وسلم عليه الله صلى النبي أهله أغنياء, فأتى
ًا, وكككذا عليككه يجعككل فقككراء, فلككم أنككاس إنككا عككن النسككائي رواه شككيئ

أبيككه, عككن الدسككتوائي, عككن هشككام بككن معاذ راهويه, عن بن إسحاق
مشكككل, حككديث ثقككات, وهككو كلهم قوي, رجاله إسناد به. وهذا قتادة
عليه, ولعلككه قصاص فل البلوغ قبل كان الجاني يقال: إن أن إل اللهم
عنككه. استعفاهم أو الفقراء عن الغنياء غلم من نقص ما أرش تحمل

ابن طلحة, عن أبي بن علي قصاص} قال تعالى: {والجروح وقوله  
النككف بالعين, ويقطع العين بالنفس, وتفقأ النفس قال: تقتل عباس
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يسككتوي بككالجراح, فهككذا الجراح بالسن, وتقتص السن بالنف, وتنزع

ًا كان ونساؤهم, إذا رجالهم بينهم فيما المسلمين أحرار فيه في عمد
فيمككا ونسككاؤهم رجككالهم العبيد فيه النفس, ويستوي دون وما النفس

ًا كان بينهم, إذا جريككر ابككن النفككس, رواه دون ومككا النفككس فككي عمد
حككككككككككككككككككككككككاتم. أبككككككككككككككككككككككككي وابككككككككككككككككككككككككن

مهمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة قاعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدة
بالجماع, كقطع القصاص فيه مفصل, فيجب في تكون تارة الجراح  

م إذا ذلك, وأما ونحو والقدم والكف والرجل اليد فكي الجكراح تككن ل
فككي إل القصككاص اللككه: فيككه رحمككه مالك عظم, فقال في بل مفصل
يجككب وصككاحباه: ل حنيفة أبو خطر. وقال مخوف وشبهها, لنه الفخذ

الشككافعي: ل السككن. وقككال فككي إل العظككام مككن شيء في القصاص
ًا, وهو العظام من شيء في القصاص يجب بن عمر عن مروي مطلق

البصككري والحسككن والشككعبي عطككاء يقول عباس, وبه وابن الخطاب
سككفيان ذهككب العزيز, وإليه عبد بن وعمر النخعي وإبراهيم والزهري

أحمد, وقككد المام مذهب من المشهور سعد, وهو بن والليث الثوري
ل أنه مذهبه على النضر بنت الربيع بحديث الله رحمه حنيفة أبو احتج

ورد لنككه فيككه حجككة ل الربيع السن, وحديث في إل عظم في قصاص
كسككر, غيككر مككن سككقطت تكككون أن جارية, وجككائز ثنية كسرت بلفظ

ابككن رواه ممككا الدللة بالجماع, وتمموا هذه والحالة القصاص فيجب
نمران قران, عن بن دهشم عياش, عن بن بكر أبي طريق عن ماجه

ً الحنفي: أن ظفر بن جارية أبيه جارية, عن بن ً ضرب رجل على رجل
الله صلى النبي فقطعها, فاستعدى المفصل غير من بالسيف ساعده

القصككاص, اللكه, أريككد رسككول بالديككة, فقككال: يككا له فأمر وسلم عليه
بالقصككاص, وقككال لككه يقككض فيها, ولم لك الله الدية, بارك فقال: خذ

السككناد, هككذا غيككر الحككديث لهككذا الككبر: ليككس عبد بن عمر أبو الشيخ
بككه, يحتككج ممككا حديثه ليس ضعيف, أعرابي العكلي قران بن ودهشم
ًا, وأبوه ضعيف, أعرابي جارية بن ونمران مككذكور ظفر بن جارية أيض

تنككدمل حككتى الجراحككة مككن يقتص أن يجوز قالوا: ل الصحابة, ثم في
جرحككه, فل زاد ثم الندمال قبل منه اقتص عليه, فإن المجني جراحة
بككن عمككرو عككن أحمككد المككام رواه مككا ذلككك علككى له, والككدليل شيء

ً أن جده أبيه, عن شعيب, عن ً طعن رجل ركبته, فجاء في بقرن رجل
تبرأ», ثم «حتى فقال: أقدني, فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى
عرجككت, فقككال اللككه رسككول فقال: يككا فقال: أقدني, فأقاده إليه جاء
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الله رسول نهى عرجك» ثم وبطل الله فعصيتني, فأبعدك نهيتك «قد

بككه صككاحبه, تفككرد يبرأ حتى جرح من يقتص أن وسلم عليه الله صلى
أحمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد.

القصككاص, من فمات الجاني من عليه المجني اقتص مسألة) فلو(  
قكول حنبككل, وهككو بكن وأحمككد والشكافعي مالككك عنككد عليكه شيء فل

الدية حنيفة: تجب أبو وغيرهم. وقال والتابعين الصحابة من الجمهور
بكن وعمككر وطككاوس وعطككاء الشكعبي عكامر المقتص. وقال مال في

سككليمان, أبككي بككن وحمككاد ليلككى أبككي وابككن العكلككي والحككارثا دينككار
ابككن لككه. وقككال المقتككص عاقلككة علككى الديككة تجب والثوري والزهري
البسككتي: يسككقط وعثمان عيينة بن والحكم النخعي وإبراهيم مسعود

.مككاله فككي البككاقي الجراحككة, ويجككب تلككك قككدر لككه المقتككص عككن
أبككي بككن علككي له} قككال كفارة فهو به تصدق تعالى: {فمن وقوله  

وتصككدق عفككا به} يقككول: فمككن تصدق عباس: {فمن ابن عن طلحة
الثككوري, عككن سفيان للطالب. وقال وأجر للمطلوب كفارة فهو عليه

تصكدق عبكاس: فمكن ابن جبير, عن بن سعيد السائب, عن بن عطاء
ابككن وجككل, رواه عككز اللككه علككى المجروح وأجر للجارح كفارة فهو به

ومجاهككد الرحمككن عبككد بككن خيثمككة عككن قككال: وروي حككاتم, ثككم أبككي
ذلككك. نحككو زيككد بككن وجككابر الشككعبي وعككامر قككوليه أحد في وإبراهيم

زاذان, حككدثنا بن حماد حاتم: حدثنا أبي ابن قال الثاني) ثم الوجه(  
أبككي ابككن يعنككي عمككارة عككن شكعبة عمككارة, حككدثنا ابككن يعنككي حرمي

{فمن وجل عز الله قول في الله عبد بن جابر رجل, عن حفصة, عن
البصككري الحسن عن له} قال: للمجروح, وروى كفارة فهو به تصدق

ذلككك, نحككو الهمككداني إسككحاق وأبككي قككوليه أحد في النخعي وإبراهيم
حككاتم: أبي ابن مثله. وقال وقتادة الشعبي عامر عن جرير ابن وروى
عككن شككعبة الطيالسككي, حككدثنا داود أبككو حبيب, حدثنا بن يونس حدثنا
عككن يحككدثا شككهاب بككن طككارق مسلم, قال: سمعت ابن يعني قيس
معاويككة عند عمرو بن الله عبد النخعي, قال: رأيت العريان بن الهيثم
ًا أحمر فهككو بككه تصككدق {فمككن اللككه قول عن بالموالي, فسألته شبيه
رواه بككه, وهكككذا تصككدق ما بقدر ذنوبه من عنه له} قال: يهدم كفارة

طريككق مككن جرير ابن رواه مسلم, وكذا بن قيس عن الثوري سفيان
وشككككككككككككككككككككككككككككككككككككعبة. سككككككككككككككككككككككككككككككككككككفيان

بككن الرحيككم عبككد علي, حككدثنا بن محمد مردويه: حدثني ابن وقال  
المهككري, حككدثنا الحجككاج بن أحمد بن محمد المجاشعي, حدثنا محمد
أبككان سمع أنه هلل ابن يعني معلى الجعفي, حدثنا سليمان بن يحيى
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عمككرو, بككن اللككه عبد السود, عن بن الهيثم بن العريان عن ثعلب بن
النككبي النصككار, عككن مككن رجككل الشعبي, عن ثعلب, عن بن أبان عن

له} قال: كفارة فهو به تصدق {فمن قوله في وسلم عليه الله صلى
في يجرح أو منه الشيء يقطع أو يده تقطع سنه, أو تكسر الذي «هو
ربككع كككان خطاياه, فككإن قدر عنه فيحط ك قال ذلك» ك عن فيعفو بدنه
الديككة كككانت خطايككاه, وإن فثلككث الثلث كان خطاياه, وإن فربع الدية

يحيككى بككن زكريا جرير: حدثنا ابن قال كذلك». ثم خطاياه عنه حطت
أبككي إسككحاق, عككن أبي بن يونس عن فضيل ابن زائدة, حدثنا أبي بن

ً قريش من رجل قال: دفع السفر ثنيتككه, النصككار, فانككدقت مككن رجل
الرجككل, قككال: شككأنك عليككه ألككح فلمككا معاويككة إلككى النصاري فرفعه

الكدرداء: سككمعت أبككو معاوية, فقال عند الدرداء وصاحبك, قال: وأبو
بشككيء يصاب مسلم من «ما يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

خطيئككة» فقككال به عنه وحط درجة به الله رفعه فيهبه, إل جسده من
فقال: ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعته النصاري: أنت

ة: القرشكي, فقكال سكبيل قلكبي, فخلكى ووعكاه أذناي سمعته معاوي
جريككككككككر. ابككككككككن رواه بمككككككككال, هكككككككككذا لككككككككه مككككككككروا

إسحاق, أبي بن يونس وكيع, حدثنا فقال: حدثنا أحمد المام ورواه  
النصككار, مككن رجككل سككن قريش من رجل قال: كسر السفر أبي عن

النصككاري, سنرضككيه, فألككح معاوية: إنا معاوية, فقال عليه فاستعدى
الدرداء: أبو جالس, فقال الدرداء بصاحبك, وأبو معاوية: شأنك فقال

مسككلم مككن «مككا يقككول وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول سمعت
بككه وحط درجة به الله رفعه به, إل فيتصدق جسده من بشيء يصاب

الترمككذي رواه وهكككذا عفككوت قد النصاري: فإني خطيئة» فقال عنه
عككن وكيككع, كلهمككا حككديث مككن مككاجه المبارك, وابككن ابن حديث من

الوجه, ول هذا من الترمذي: غريب قال به, ثم إسحاق أبي بن يونس
ًا السكككككفر لبكككككي أعكككككرف الكككككدرداء. أبكككككي مكككككن سكككككماع

بككن علككي بن محمد أحمد, حدثنا بن دعلج مردويه: حدثنا ابن وقال  
ظبيان, عن بن عمران عن سفيان منصور, حدثنا بن سعيد زيد, حدثنا

ً أن ثابت بن عدي اللككه رضككي معاويككة عهككد على رجل فمه أهتم رجل
فكأبى, فكأعطي ديكتين يقتص, فأعطي أن إل دية, فأبى عنه, فأعطي

ًا عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول أصككحاب مككن رجككل فأبى, فحدثا ثلث
بككدم تصككدق قككال: «مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وسلم

المككام يمككوت». وقككال يككوم إلى ولد يوم من له كفارة دونه, فهو فما
المغيككرة, عككن عككن هشككيم النعمككان, حككدثنا بككن شككريح أحمد: حككدثنا
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اللككه صككلى اللككه رسككول قال: سمعت الصامت بن عبادة أن الشعبي

بها, فيتصدق جراحة جسده من يجرح رجل من «ما يقول وسلم عليه
حجر, بن علي عن النسائي به» ورواه تصدق ما مثل عنه الله كفر إل

خككداش, بككن محمككود عككن جريككر ابن الحميد, ورواه عبد بن جرير عن
بككككككككه. المغيككككككككرة عككككككككن هشككككككككيم, كلهمككككككككا عككككككككن

مجالككد, عككن عن القطان سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
صككلى النبي أصحاب من رجل هريرة, عن أبي ابن المحرر عامر, عن

كككان للككه فككتركه جسككده من بشيء أصيب «من قال وسلم عليه الله
هككم فأولئككك اللككه أنككزل بمككا يحكككم لككم {ومككن لككه». وقككوله كفككارة

كفككر, دون قككال: كفككر أنهمككا وعطاء طاوس عن تقدم الظالمون} قد
فسكككككككككككق. دون ظلكككككككككككم, وفسكككككككككككق دون وظلكككككككككككم

َنا ْي ّف َق َو َلَى **  ِهم َع ِر َثا َعيَسى آ ْبِن ِب َيككَم ا ًا َمْر ّدق ْيككَن ّلَمككا ُمَصكك ِه َب ْي َد ِمككَن َيكك
ِة ْوَرا َت ُه ال َنا ْي َت ِلنِجيَل َوآ ِه ا ًدى ِفيكك ُنككوٌر ُهكك ًا َو ّدق ْيككَن ّلَمككا َوُمَصكك ِه َب ْي َد ِمككَن َيكك
ِة ْوَرا ّت ًدى ال ُه َظًة َو ْوِع ِقيَن َوَم ّت ْلُم ُكْم ّل َيْح ْل َو ْهُل *   ْنِجيِل َأ ِل ّلُه َأنَزَل ِبَمآَ ا ال

ِه ُكككم ّلككْم َوَمككن ِفيكك ّلككُه َأنككَزَل ِبَمككآَ َيْح ِئَك ال َلـكك ْو ُأ ُقوَن ُهككُم َف ْلَفاِسكك  ا
بنككي أنبيككاء آثككارهم, يعنككي علككى أتبعنا تعالى: {وقفينا} أي يقول   

ًا مريم ابن {بعيسى إسرائيل التككوراة} أي مككن يككديه بيككن لمككا مصدق
ًا ًا بها مؤمن هككدى ونككور} أي هدى فيه النجيل فيها, {وآتيناه بما حاكم

ة فكي بكه يستضكاء ونكور الحق إلى المشككلت, وحكل الشكبهات إزال
ًا ًا التوراة} أي من يديه بين لما {ومصدق لمككا مخككالف غيككر لهككا متبعكك

فيه, يختلفون كانوا ما بعض إسرائيل لبني بين مما القليل في إل فيها
ًا تعالى قال كما لكم {ولحل إسرائيل لبني قال أنه المسيح عن إخبار

أن العلمككاء قككول مككن المشككهور كككان عليكم} ولهذا حرم الذي بعض
وموعظككة تعككالى: {وهككدى التوراة. وقككوله أحكام بعض نسخ النجيل

ًا أي به, وموعظة يهتدى هدى النجيل وجعلنا للمتقين} أي عككن زاجر
وعيككده وخككاف الله اتقى لمن والمآَثم, للمتقين, أي المحارم ارتكاب

وعقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككابه.
فيكه} قرىكء اللكه أنكزل بمكا النجيكل أهل تعالى: {وليحكم وقوله  

وآتينككاه كككي, أي لم اللم أن علككى بالنصككب النجيككل أهككل وليحكككم
على بالجزم وليحكم زمانهم, وقرىء في به ملته أهل ليحكم النجيل

بككه أمككروا مككا فيككه, وليقيمككوا ما بجميع ليؤمنوا المر, أي لم اللم أن
وجككد, إذا وتصككديقه باتباعه والمر محمد ببعثة البشارة فيه فيه, ومما
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تقيمككوا حككتى شككي علككى لسككتم الكتككاب أهل يا تعالى: {قل قال كما

تعككالى: ربكككم} الَيكة, وقكال مككن إليكككم أنككزل ومككا والنجيككل التوراة
ًا يجدونه الذي المي النبي الرسول يتبعون {الذين فككي عندهم مكتوب

بما يحكم لم {ومن ههنا قال {المفلحون}. ولهذا قوله التوراة} إلى
ربهككم, طاعككة عككن الخككارجون الفاسككقون} أي هككم فأولئك الله أنزل

نزلككت الَيككة هذه أن تقدم للحق, وقد الباطل, التاركون إلى المائلون
السكككككككياق. مكككككككن ظكككككككاهر النصكككككككارى, وهكككككككو فكككككككي

َنكآَ ْل َأنَز َو ْيكَك **  َل َتكاَب ِإ ِك ْل ّق ا ْلَح ًا ِبكا ّدق ْيكَن ّلَمكا ُمَصك ِه َب ْي َد َتكاِب ِمكَن َيك ِك ْل ا
ًا ْيِمن َه ِه َوُم ْي َل ُكم َع ُهم َفاْح َن ْي ّلُه َأنَزَل ِبَمآَ َب َ ال ْع َول ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه َءَك َعّما َأ َجككآَ

ّق ِمَن ْلَح ُكّل ا َنا ِل ْل َع ُكْم َج َعًة ِمن ًا ِشْر َهاج ْن ْو َوِم َل َء َو ّلُه َشآَ ُكككْم ال َل َع ُأّمككًة َلَج

ًة َد ِكن َواِح َلـكك ُكْم َو َو ُلكك ْب َي ُكم َمككآَ ِفككي ّل َتككا ُقوا آ ِب َت ْيككَراِت َفاْسكك َلككَى الَخ اللككه ِإ
ُكْم ُع ًا َمْرِج ُكم َجِميع ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ِه ُكن ُفوَن ِفي ِل َت َأِن َتْخ َو ُكم *   ُهْم اْح َن ْي ِبَمآَ َب

ّلُه َأنَزَل َ ال ْع َول ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه ُهْم َأ َذْر ُنكوَك َأن َواْح ِت ْف ْعكِض َعككن َي َأنككَزَل َمككآَ َب

ّلُه ْيَك ال َل ِإن ِإ ْا َف ْو ّل َو َلْم َت ْع ّنَما َفا ُد َأ ِريكك ّلككُه ُي ُهم َأن ال َب ْعككِض ُيِصككي َب ِهْم ِب ِب ُنككو ُذ
ِإّن ًا َو ِثيككر ّنككاِس ّمككَن َك ُقوَن ال َفاِسكك ْكككَم َل َفُح َأ ِة *   ّيكك ِل ِه ْلَجا ُغككوَن ا ْب َوَمككْن َي

ِه ِمككككككككَن َأْحَسككككككككُن ّلكككككككك ًا ال ْكمكككككككك ٍم ُح ْو َقكككككككك ُنككككككككوَن ّل ِق  ُيو
وأثنى كليمه, ومدحها موسى على أنزلها التي التوراة تعالى ذكر لما  

ومككدحه النجيككل وذكككر التبككاع سككائغة كانت حيث باتباعها وأمر عليها
ذكككر فككي بيككانه, شككرع تقككدم فيككه, كمككا مككا واتبككاع بإقامته أهله وأمر

تعككالى: الكريم, فقككال ورسوله عبده على أنزله الذي العظيم القرآن
مككن أنككه فيككه ريككب ل الذي بالصدق بالحق} أي الكتاب إليك {وأنزلنا

ًا الله عند المتقدمككة الكتب من الكتاب} أي من يديه بين لما {مصدق
ورسوله عبده على الله عند من سينزل ومدحه, وأنه ذكره المتضمنة

زادهككا به, ممككا أخبرت كما نزوله وسلم, فكان عليه الله صلى محمد
ًا اللككه, واتبعككوا لمككر انقادوا الذين البصائر ذوي من حامليها عند صدق

أوتككوا الككذين تعككالى: {إن قككال اللككه, كمككا رسل الله, وصدقوا شرائع
ًا للذقان يخرون عليهم يتلى إذا قبله من العلم سبحان ويقولون سجد

ألسككنة علككى الله وعدنا ما كان إن لمفعولً} أي ربنا وعد كان إن ربنا
ًا لمفعككولً, أي السلم عليه محمد مجيء من المتقدمة رسله ل لكائنكك

بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككد. ول محالكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
ًا قوله   أبككي وغيره, عن الثوري سفيان عليه} قال تعالى: {ومهيمن

ًا عباس: أي ابن التميمي, عن إسحاق, عن علككي عليككه. وقككال مؤتمن
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أميكن الميككن, قككال: القككرآن عباس: المهيمكن ابن عن طلحة أبي بن

عيد عكرمكة عكن قبلكه. ورواه كتكاب كل على ومجاهكد جكبير بكن وس
والسدي الخراساني وعطاء وقتادة والحسن وعطية كعب بن ومحمد

الكتككب علككى أميككن جريككر: القككرآن ابككن ذلككك, وقككال نحككو زيككد وابككن
باطككل, فهككو منها خالفه حق, وما فهو منها وافقه قبله, فما المتقدمة

ًا} أي عباس ابن عن الوالبي وعن ًا, وكذا {ومهيمن مجاهككد قال شهيد
ًا} أي عباس ابن عن العوفي والسدي. وقال وقتادة ًا {ومهيمنك حاكمك

المعنككى, فككإن متقاربككة كلهككا القككوال الكتب, وهككذه من قبله ما على
كككل علككى وحككاكم وشككاهد أميككن كله, فهككو هذا يتضمن المهيمن اسم
الكتككب آخككر أنزلككه الككذي العظيككم الكتككاب هككذا الله قبله, جعل كتاب

قبلككه, مككا محاسككن فيككه جمككع حيث وأكملها وأعظمها وخاتمهاأشملها
ًا جعلككه غيككره, فلهككذا فككي الكمالت, ماليس من وزاده ًا شككاهد وأمينكك

ًا الكريمككة, فقككال بنفسككه بحفظككه تعككالى وتكفككل كلهككا عليهككا وحاكمكك
أبي ابن حكاه ما لحافظون} فأما له وإنا الذكر نزلنا نحن تعالى: {إنا

نجيككح أبككي وابن الخراساني وعطاء جبير بن وسعيد عكرمة عن حاتم
ًا قوله في قالوا مجاهد, أنهم عن ًا عليه} يعني {ومهيمن صككلى محمد
في المعنى, ولكن في صحيح فإنه القرآن على أمين وسلم عليه الله

ًا العربيككة حيث من عليه تنزيله نظر, وفي بهذا هذا تفسير نظككر, أيضكك
عن له حكايته بعد جرير بن جعفر أبو الول. وقال فالصحيح وبالجملة

خطككأ, هو العرب, بل كلم في المفهوم من بعيد التأويل مجاهد: وهذا
كككان لمككا صككفة إل يكون المصدق, فل على عطف المهيمن أن وذلك

لقككال: وأنزلنككا مجاهد قال كما المر كان له, قال: ولو صفة المصدق
ًا بالحق الكتاب إليك ًا مكن يكديه بين لما مصدق عليكه, الكتكاب, مهيمنك

عطككككككككككككككككف. غيككككككككككككككككر مككككككككككككككككن يعنككككككككككككككككي
بين محمد يا فاحكم الله} أي أنزل بما بينهم تعالى: {فاحكم وقوله  

هككذا في إليك الله أنزل وكتابيهم, بما وعجمهم, أميهم الناس, عربهم
النبيككاء مككن قبلككك كككان مككن حكم من لك قرره العظيم, وبما الكتاب

أبككي ابككن بمعناه, قككال جرير ابن وجهه شرعك, هكذا في ينسخه ولم
بككن عبككاد سليمان, حدثنا بن سعيد عمار, حدثنا بن محمد حاتم: حدثنا

ابككن مجاهككد, عككن الحكككم, عككن حسككين, عككن بككن سفيان عن العوام
ًا وسككلم عليه الله صلى النبي عباس, قال: كان حكككم شككاء إن مخيككر

{وأن أحكككامهم, فنزلككت إلككى عنهككم, فردهككم أعرض شاء وإن بينهم
صككلى اللككه رسككول أهواءهم} فأمر تتبع ول الله أنزل بما بينهم احكم

كتابنككككا. فككككي بمككككا بينهككككم يحكككككم أن وسككككلم عليككككه اللككككه

406



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عليها, وتركوا اصطلحوا التي آراءهم أهواءهم} أي تتبع {ول وقوله  

أهككواءهم تتبع تعالى: {ول قال رسله, ولهذا على الله أنزل ما بسببها
بككه اللككه أمككرك الككذي الحككق عن تنصرف ل الحق} أي من جاءك عما
منكككم جعلنككا تعككالى: {لكككل الشقياء. وقوله الجهلة هؤلء أهواء إلى

ًا} قال شرعة أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن ومنهاج
إسككحاق, عككن أبككي إسككحاق, عككن أبككي بككن يوسككف عككن الحمر خالد

شككرعة} قككال: سككبيلً. منكككم جعلنككا {لكككل عباس ابن التميمي, عن
إسككحاق, عككن أبككي سككفيان, عككن عككن وكيككع سعيد, حككدثنا أبو وحدثنا

ًا} قال: وسككنة, كككذا عباس ابن التميمي, عن العككوفي روى {ومنهاج
ً {شرعة عباس ابن عن ًا} سبيل مجاهد عن روي وسنة, وكذا ومنهاج

إسككحاق وأبككي والسككدي والضحاك وقتادة البصري والحسن وعكرمة
ًا} أي {شككرعة قوله في قالوا السبيعي, أنهم ً ومنهاجكك وسككنة, سككبيل

ًا عبككاس ابككن وعككن عكسككه الخراسككاني وعطككاء ومجاهككد, أي أيضكك
ًا} أي {شرعة وهي الشرعة أنسب, فإن وسبيلً, والول سنة ومنهاج
ًا الشريعة فككي يقككال: شككرع الشككيء, ومنككه إلى فيه يبتدأ ما هي أيض
المككاء. أمككا إلككى فيهككا يشككرع ما وهي الشريعة فيه, كذا ابتدأ كذا, أي

الطرائكككق. السكككهل, والسكككنن الواضكككح الطريكككق فهكككو المنهكككاج
ًا} بالسككبيل قككوله: {شككرعة فتفسككير   فككي أظهككر والسككنة ومنهاجكك

المختلفككة المككم عككن إخبار هذا أعلم. ثم العكس, والله من المناسبة
المختلفكة الشككرائع مكن الكككرام رسله به الله بعث ما الديان, باعتبار

عككن البخككاري صككحيح فككي ثبت التوحيد, كما في المتفقة الحكام في
معاشككر «نحككن قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي

به الله بعث الذي التوحيد بذلك واحد» يعني لعلت, ديننا إخوة النبياء
{ومككا تعككالى قككال أنزلككه, كمككا كتككاب كككل وضككمنه أرسله رسول كل

فاعبككدون} أنككا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا
ً أمة كل في بعثنا تعالى: {ولقد وقال واجتنبككوا اللككه اعبدوا أن رسول

فقككد والنككواهي الوامككر فككي فمختلفة الشرائع الطاغوت} الَية, وأما
ًا, ثم الشريعة هذه في الشيء يكون الخرى, الشريعة في يحل حرام

ًا لككه لمككا هذه, وذلك دون هذه في الشدة في فيزاد وبالعكس, وخفيف
.الدامغكككة البالغكككة, والحجكككة الحكمكككة مكككن ذلكككك فكككي تعكككالى

شرعة منكم جعلنا {لكل قتادة: قوله عن عروبة أبي بن سعيد قال  
ً ًا} يقول: سككبيل التككوراة فككي مختلفككة, هككي وسككنة, والسككنن ومنهاج

فيهككا اللككه شريعة, يحككل الفرقان شريعة, وفي النجيل شريعة, وفي
الككذي يعصيه, والدين ممن يطيعه من يشاء, ليعلم ما ويحرم يشاء ما
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الرسككل جميع به جاءت الذي لله والخلص التوحيد, غيره الله يقبل ل

ومعناه المة هذه الَية بهذه والسلم, وقيل: المخاطب الصلة عليهم
ًا, أي شرعة المة أيتها منكم القرآن جعلنا لكل كلكككم لكم هو ومنهاج

منكككم} جعلنككا {لكككل قوله في المنصوب الضمير به, وحذف تقتدون
ًا, أي القرآن, شككرعة جعلناه, يعني أي ً ومنهاجكك المقاصككد إلككى سككبيل

ًا أي الصحيحة, وسنة ًا طريق ًا ومسككلك ًا, هككذا واضككح مككا مضككمون بينكك
الول, ويككدل القككول الله, والصحيح رحمه مجاهد عن جرير ابن حكاه
واحككدة} فلككو أمككة لجعلكم الله شاء {ولو بعده تعالى قوله ذلك على
ًا هذا كان لجعلكككم اللككه شاء {ولو يقول أن صح المة, لما لهذه خطاب
وإخبككار المككم لجميككع خطاب هذا واحدة, ولكن أمة واحدة} وهم أمة
ديككن علككى كلهم الناس لجمع شاء لو العظيمة, التي تعالى قدرته عن

لكككل شككرع تعككالى منها, ولكنككه شيء ينسخ واحدة, ل واحد, وشريعة
الككذي الَخككر برسككالة بعضككها أو نسككخها حدة, ثككم على شريعة رسول

ًا ورسوله عبده به بعث بما الجميع نسخ بعده, حتى اللككه صككلى محمد
النبيكاء خكاتم قاطبة, وجعله الرض أهل إلى ابتعثه وسلم, الذي عليه

ولكككن واحككدة أمككة لجعلكككم اللككه شككاء تعالى: {ولو قال كلهم, ولهذا
عباده ليختبر مختلفة الشرائع شرع تعالى أنه آتاكم} أي فيما ليبلوكم

أو فعلككوه بما ومعصيته طاعته على يعاقبهم أو ويثيبهم لهم شرع فيما
آتاكم} يعنككي {فيما كثير بن الله عبد كله. وقال ذلك من عليه عزموا

الكتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب. مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن
إليهككا, والمبككادرة الخيككرات إلككى المسارعة إلى ندبهم تعالى إنه ثم  

جعله الذي شرعه واتباع الله طاعة الخيرات} وهي {فاستبقوا فقال
ًا أنزلككه, كتككاب آخككر هو الذي القرآن بكتابه قبله, والتصديق لما ناسخ

ومصيركم الناس أيها معادكم مرجعكم} أي الله تعالى: {إلى قال ثم
بمككا فيخككبركم تختلفككون} أي فيككه كنتم بما {فينبئكم القيامة يوم إليه

الكككافرين بصدقهم, ويعذب الصادقين الحق, فيجزي من فيه اختلفتم
برهان, ول دليل بل غيره إلى عنه العادلين بالحق المكذبين الجاحدين

الدامغككة. والدلككة البالغة القاطعة, والحجج للبراهين معاندون هم بل
عليككه الله صلى محمد أمة الخيرات} يعني {فاستبقوا الضحاك وقال

تتبككع ول اللككه أنزل بما بينهم احكم {وأن أظهر. وقوله وسلم, والول
قككال خلفه, ثككم عن والنهي بذلك المر من تقدم لما أهواءهم} تأكيد

واحككذر إليككك} أي اللككه أنككزل مككا بعككض عككن يفتنككوك أن {واحككذرهم
أمككور, فل من إليك ينهونه فيما الحق عليك يدلسوا أن اليهود أعداءك

بككه تحكككم عمككا تولككوا} أي خونككة, {فككإن كفرة كذبة بهم, فإنهم تغتر
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يصككيبهم أن الله يريد أنما الله, {فاعلم شرع وخالفوا الحق من بينهم
فيهككم وحكمتككه اللككه قككدر عن كائن ذلك أن فاعلم ذنوبهم} أي ببعض

اقتضككت الككتي السككالفة الككذنوب مككن لهم لما الهدى عن يصرفهم أن
ًا ونكككالهم, {وإن إضللهم أكككثر إن لفاسككقون} أي النككاس مككن كككثير

قال عنه, كما ناكبون للحق مخالفون ربهم طاعة عن خارجون الناس
تعككالى: {وإن بمؤمنين}. وقككال حرصت ولو الناس أكثر تعالى: {وما

اللكككه} الَيكككة. سكككبيل عكككن يضكككلوك الرض فكككي مكككن أككككثر تطكككع
بككن زيككد مولى محمد أبي بن محمد حدثني إسحاق بن محمد وقال  

قككال: قككال عبككاس ابككن عكرمككة. عككن أو جبير بن سعيد ثابت, حدثني
قيككس, بككن وشككاس صككوريا بككن اللككه وعبككد صلوبا وابن أسد بن كعب

دينككه, فككأتوه عككن نفتنككه لعلنككا محمككد إلككى بنككا لبعض: اذهبككوا بعضهم
يهود, وأشرافهم, وساداتهم, أحبار أنا عرفت قد إنك محمد فقالوا: يا

خصومة قومنا وبين بيننا يخالفونا, وإن ولم يهود اتبعنا اتبعناك إن وإنا
ذلككك ونصدقك, فككأبى لك عليهم, ونؤمن لنا إليك, فتقضي فنحاكمهم

{وأن فيهككم وجككل عككز اللككه وسلم, فأنزل عليه الله صلى الله رسول
عككن يفتنككوك أن واحككذرهم أهواءهم تتبع ول الله أنزل بما بينهم احكم
جريككر ابككن يوقنون}, رواه {لقوم قوله إليك} إلى الله أنزل ما بعض

حككككككككككككككككككككككككاتم. أبككككككككككككككككككككككككي وابككككككككككككككككككككككككن
ًا الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية تعالى: {أفحكم وقوله   حكمكك

المحككم اللكه حككم عكن خكرج مكن علكى تعكالى يوقنون} ينكر لقوم
مككن سككواه ما إلى وعدل شر كل عن خير, الناهي كل على المشتمل

مككن مسككتند بل الرجككال وضككعها الككتي والصككطلحات والهككواء الَراء
الضككللت مككن بككه يحكمككون الجاهليككة أهككل كككان اللككه, كمككا شككريعة

مككن التتككار بككه يحكككم وأهوائهم, وكما بآَرائهم يضعونها مما والجهالت
لهككم وضككع الككذي جنكزخككان ملكهم عن المأخوذة الملكية السياسات

مككن اقتبسككها قككد أحكككام مككن مجمككوع كتاب عن عبارة الياسق, وهو
وغيرها, وفيها السلمية والملة والنصرانية اليهودية شتى: من شرائع

بنيككه فككي وهككواه, فصككارت نظككره مجككرد من أخذها الحكام من كثير
ًا ًا شرع صككلى الله رسول وسنة الله بكتاب الحكم على يقدمونه متبع

حككتى قتككاله يجككب كككافر فهككو منهككم ذلككك فعل وسلم, فمن عليه الله
كثير, قككال ول قليل في سواه يحكم ورسوله, فل الله حكم إلى يرجع

حكككم ويريككدون, وعككن يبتغككون يبغككون} أي الجاهلية تعالى: {أفحكم
ًا الله من أحسن يعدلون, {ومن الله ومككن يوقنككون} أي لقككوم حكمكك

به, وأيقككن شرعه, وآمن الله عن عقل لمن حكمه في الله من أعدل
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بولدها, فكإنه الوالدة من بخلقه الحاكمين, وأرحم أحكم الله أن وعلم
كككل فككي شككيء, العككادل كل على شيء, القادر بكل العالم هو تعالى

شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيء.
أبككو فيككاض, حككدثنا بككن هلل أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

اللككه حكككم بغيككر حكككم يقول: من الحسن قال: سمعت الناجي عبيدة
سككفيان قككراءة, حككدثنا العلى عبد بن يونس الجاهلية. وأخبرنا فحكم

رجل: أفضككل سأله إذا طاوس نجيح, قال: كان أبي ابن عن عيينة بن
يبغككون} الَيككة, وقككال الجاهليككة {أفحكككم قككرأ ؟ النحل في ولدي بين

نجككدة بككن الوهككاب عبد بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ
أبكي بككن شكعيب نكافع, أخبرنكا بككن الحكككم اليمان أبو الحوطي, حدثنا

بككن نككافع حسككين, عككن أبككي بككن الرحمن عبد بن الله عبد حمزة, عن
ه رسكول قال: قال عباس ابن جبير, عن لم عليكه اللكه صكلى الل وس
سككنة السككلم فككي يبتغككي وجككل, مككن عككز اللككه إلككى النككاس «أبغككض

البخككاري دمككه». وروى ليريككق حق بغير امرىء دم الجاهلية, وطالب
بزيككككككككادة. نحككككككككوه بإسككككككككناده اليمككككككككان أبككككككككي عككككككككن

َها ّي أ
َ َيـ ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت ُهو َي ْل َى ا ّنَصاَر َء َوال َيآَ ِل ْو ُهْم َأ ْعُض َيككآَُء َب ِل ْو َأ

ْعٍض ُهْم َوَمن َب ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم َ ال ِدي ل ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا * ال
َتَرى ِذيَن َف ّل ِهم ِفي ا ِب ُلو ُعوَن ّمككَرٌض ُق ِر ِهككْم ُيَسككا ُلككوَن ِفي ُقو َأن َنْخَشككَى َي

َنا َب ٌة ُتِصي ِئَر َعَسى َدآ ّلُه َف ِتَي َأن ال ْأ ْتكِح َي َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ِه ّمككْن َأْمك ِد ْا ِعنكك ِبُحو ُيْصكك َف
َلَى ْا َمآَ َع ِهْم ِفَي َأَسّرو ُفِسكك ْن ِدِميَن َأ ُقككوُل َنككا َي َو ِذيَن *   ّلكك ْا ا ُنككو ُؤلُِء آَم ُهـكك َأ

ِذيَن ّلكك ْا ا ْقَسككُمو ِه َأ ّل َد ِبككال ْهكك ِهْم َج ِن ْيَمككا ُهككْم َأ ّن ُكككْم ِإ َع َطككْت َلَم ِب ُهْم َح ُل ْعَمككا َأ

ْا َبُحو َأْصككككككككككككككككككككككككككككككككك ِريَن َف  َخاِسككككككككككككككككككككككككككككككككك
والنصككارى, اليهككود مككوالة عن المؤمنين عباده وتعالى تبارك ينهى  

بعضككهم أن أخككبر ثككم ككك اللككه قككاتلهم ككك وأهله السلم أعداء هم الذين
يتكولهم {ومكن ذلكك, فقكال يتعكاطى من وتوعد تهدد بعض, ثم أولياء
شككهاب, بككن كككثير حككاتم: حككدثنا أبي ابن منهم} الَية. قال فإنه منكم
عككن قيس أبي بن عمرو سابق, حدثنا بن سعيد ابن يعني محمد حدثنا

أن الشككعري موسككى أبككا أمككر عمككر أن عيككاض حرب, عن بن سماك
نصككراني, كككاتب له واحد, وكان أديم في أعطى وما أخذ ما إليه يرفع
قككارىء أنككت لحفيظ, هككل هذا وقال: إن عمر ذلك, فعجب إليه فرفع

ًا لنا يسككتطيع, فقككال ل فقككال: إنككه ؟ الشام من جاء المسجد في كتاب
فخذي, وضرب نصراني. قال: فانتهرني بل قال: ل ؟ هو عمر: أجنب
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اليهككود تتخككذوا ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا قككرأ قككال: أخرجككوه, ثككم ثككم

محمككد بككن الحسككن بن محمد قال: حدثنا أولياء} الَية, ثم والنصارى
بككن محمككد عككن عككون ابككن عمككر, أنبأنككا بككن عثمان الصباح, حدثنا بن

ًا يكككون أن أحدكم عتبة: ليتق بن الله عبد سيرين, قال: قال أو يهوديكك
ًا الككذين أيهككا {يككا الَيككة هككذه يريككد يشعر. قال: فظننككاه ل وهو نصراني

سككعيد أبككو أوليككاء} الَيككة, وحككدثنا والنصككارى اليهككود تتخككذوا ل آمنككوا
أنككه عبككاس ابن عكرمة, عن عاصم, عن عن فضيل ابن الَشج, حدثنا

تعككالى: {ومككن اللككه العرب, فقال: كل, قككال نصارى ذبائح عن سئل
ذلككك. نحككو الزنككاد أبككي عككن منهككم}, وروي فككإنه منكككم يتككولهم

وريككب شككك مككرض} أي قلككوبهم فككي الذين تعالى: {فترى وقوله  
فككي ومككودتهم مككوالتهم إلككى يبككادرون فيهككم, أي ونفككاق, يسككارعون

فككي يتأولون دائرة} أي تصيبنا أن نخشى والظاهر, {يقولون الباطن
الكككافرين ظفككر مككن أمككر يقككع أن يخشككون أنهككم ومككوالتهم مككودتهم

ذلككك. والنصككارى, فينفعهككم اليهككود عنككد أياد لهم بالمسلمين, فتكون
السدي: بالفتح} قال يأتي أن الله تعالى: {فعسى الله قال ذلك عند

ال فتح يعني مكن أمكر والفصكل, {أو القضكاء غيكره: يعنكي مككة. وق
والنصككارى, اليهككود علكى الجزيككة ضككرب السكدي: يعنككي عنده}. قال

{علككى المنافقين من والنصارى اليهود والوا الذين {فيصبحوا} يعني
كككان مككا علككى المككوالة, {نككادمين} أي أنفسهم} مككن في أسروا ما

ًا, ول عنهم يجد لم مما منهم ًا, بككل عنهككم دفع شيئ عيككن كككان محككذور
لعبككاده الككدنيا فككي أمرهككم اللككه وأظهككر فضككحوا المفسككدة, فككإنهم

انعقككدت حالهم, فلما كيف يدرى مستورين, ل كانوا أن بعد المؤمنين
منهم المؤمنين, فتعجبوا الله لعباد أمرهم تبين لهم الفاضحة السباب

ويتككأولون ذلك على المؤمنين, ويحلفون من أنهم يظهرون كانوا كيف
أهؤلء آمنوا الذين تعالى: {ويقول قال وافتراؤهم, ولهذا كذبهم فبان

أعمككالهم حبطككت لمعكككم إنهككم أيمككانهم جهككد بككالله أقسككموا الككذين
خاسككككككككككككككككككككككككككككككككرين}. فأصككككككككككككككككككككككككككككككككبحوا

في الواو بإثبات الجمهور فقرأه الحرف هذا في القّراء اختلف وقد  
مككن البتككداء, ومنهككم ويقول: على رفع من منهم {ويقول}, ثم قوله
ًا نصب مككن أمككر أو بالفتككح يككأتي أن اللكه {فعسككى قككوله علككى عطفكك

الككذين {يقككول المدينككة أهككل وقرأ يقول وأن يأتي أن عنده} فتقديره
جريككر. ابككن ذكككره ما على مصاحفهم في هو واو, وكذلك آمنوا} بغير

عنده} من أمر أو بالفتح يأتي الله {فعسى مجاهد عن جرير ابن قال
جهككد بككالله أقسككموا الككذين أهككؤلء آمنككوا الككذين {يقول حينئذ تقديره
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خاسككرين} واختلككف فأصككبحوا أعمككالهم حبطككت لمعكم إنهم أيمانهم

أنهككا السدي الكريمات, فذكر الَيات هذه نزول سبب في المفسرون
فككإني أنككا أحككد: أمككا وقعككة بعككد لصاحبه أحدهما قال رجلين في نزلت
ّود إليه فآَوي اليهودي ذلك إلى ذاهب وقككع إذا ينفعنككي معه, لعلككه وأته
فلن إلككى ذاهككب فككإني أنككا أمككا الَخككر حككادثا. وقككال حككدثا أو أمككر

الككذين أيهككا {يككا اللككه معه, فأنزل وأتنصر إليه فآَوي بالشام النصراني
عكرمة: نزلككت أولياء} الَيات, وقال والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول بعثككه حين المنذر عبد بن لبابة أبي في

إلككى بيككده فأشككار ؟ بنا صانع هو فسألوه: ماذا قريظة بني إلى وسلم
جريككككككككككر. ابككككككككككن الذبككككككككككح, رواه أنككككككككككه أي حلقككككككككككه

جريكر: ابكن قكال سلول, كما ابن أبي بن الله عبد في وقيل: نزلت  
بككن عطيككة عككن أبككي قال: سمعت إدريس ابن كريب, حدثنا أبو حدثنا
إلككى الخككزرج بككن الحككارثا بني من الصامت بن عبادة قال: جاء سعد

مككوالي لي الله, إن فقال: يارسول وسلم عليه الله صلى الله رسول
ه إلكى أبرأ عددهم, وإني كثير يهود من يهكود, وليكه مكن ورسكوله الل

الككدوائر أخاف رجل أبي: إني بن الله عبد ورسوله, فقال الله وأتولى
لعبككد وسككلم عليه الله صلى الله رسول موالي, فقال ولية من أبرأ ل

بككن عبادة على يهود ولية من به بخلت الحباب, ما أبا «يا أبي بن الله
أيهككا {يا وجل عز الله قبلت, فأنزل دونه» قال: قد لك الصامت, فهو

أوليكككاء} الَيكككتين. والنصكككارى اليهكككود تتخكككذوا ل آمنكككوا الكككذين
بن عثمان بكير, حدثنا بن يونس هناد, حدثنا جرير: حدثنا ابن قال ثم  

المسككلمون بدر, قككال أهل انهزم الزهري: قال: لما عن الرحمن عبد
بككدر, يوم مثل بيوم الله يصيبكم أن قبل اليهود: أسلموا من لوليائهم

ًا أصككبتم أن الصيف: أغركم بن مالك فقال علككم ل قريككش مككن رهطكك
يد لكم يكن لم عليكم نستجمع أن العزيمة أمررنا لو بالقتال, أما لهم
مككن أوليككائي الله, إن رسول الصامت: يا بن عبادة تقاتلونا, فقال أن

ًا أنفسهم شديدة كانت اليهود شككوكتهم, وإنككي شككديدة سككلحهم كثير
اللكه إل لككي مككولى يهككود, ول وليككة مككن رسككوله وإلككى اللكه إلككى أبرأ

يهككود, إنككي وليككة مككن أبككرأ ل أبي: لكنككي بن الله عبد ورسوله, فقال
أبككا «يككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول منهم, فقال لي بد ل رجل

بككن عبككادة علككى يهككود وليككة مككن بككه نفسككت الككذي الحبككاب, أرأيككت
ًا لك الصامت, فهو أيهككا {يككا اللككه أقبل, قال: فككأنزل دونه» فقال: إذ

واللككه ك تعالى قوله إلى ك أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين
النككككككككككككككككككككككاس}. مككككككككككككككككككككككن يعصكككككككككككككككككككككمك
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مككا نقضككت اليهككود من قبيلة أول إسحاق: فكانت بن وقال: محمد  

قينقككاع, فحككدثني بنككو وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول وبين بينها
عليككه الله صلى الله رسول قال: فحاصرهم قتادة بن عمر بن عاصم
سككلول ابككن أبككي بن الله عبد إليه حكمه, فقام على نزلوا حتى وسلم

حلفاء وكانوا موالي في أحسن محمد منهم, فقال: يا الله أمكنه حين
وسككلم, فقككال: عليه الله صلى الله رسول عليه الخزرج, قال: فأبطأ

فككي يده عنه. قال: فأدخل موالي, قال: فأعرض في أحسن محمد يا
لم, فقكال عليكه الله صلى الله رسول درع جيب ه وس اللكه رسكول ل
اللككه صككلى اللككه رسككول «أرسككلني», وغضككب وسلم عليه الله صلى
أرسلني» قككال: ل «ويحك قال ظلل, ثم لوجهه رأوا حتى وسلم عليه
حاسككر, وثلثمائككة أربعمائككة مككوالي فككي تحسككن حتى أرسلك ل والله

إنككي واحدة غداة في والسود, تحصدني الحمر من منعوني دارع, قد
وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول الدوائر, قال: فقال أخشى امرؤ
عككن يسككار بككن إسحاق أبو إسحاق: فحدثني بن محمد لك» قال «هم

قينقككاع بنككو حككاربت الصامت, قال: لمككا بن عبادة بن الوليد بن عبادة
أبككي, بككن اللككه عبككد بككأمرهم تشبث وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللككه صككلى اللككه رسككول إلككى الصككامت بن عبادة ومشى دونهم وقام
الككذي مثل حلفهم من له الخزرج بن عوف بني أحد وكان وسلم عليه
وسكلم, عليككه اللكه صكلى اللكه رسككول إلى أبي, فجعلهم بن الله لعبد
إلككى اللككه, أبككرأ رسككول حلفهم, وقال: يككا من ورسوله الله إلى وتبرأ
والمككؤمنين, وأبككرأ ورسوله الله حلفهم, وأتولى من رسوله وإلى الله
الَيككات نزلككت أبكي بن الله عبد وفي الكفار, ووليتهم, ففيه حلف من
أوليككاء والنصككارى اليهككود تتخككذوا ل آمنككوا الككذين أيهككا {يا المائدة في

حككزب فككإن آمنوا والذين ورسوله الله يتول ومن ك قوله إلى ك بعضهم
الغكككككككككككككككككككككككالبون}. هكككككككككككككككككككككككم اللكككككككككككككككككككككككه

بككن زكريا بن يحيى سعيد, حدثنا بن قتيبة أحمد: حدثنا المام وقال  
أسامة عروة, عن الزهري, عن إسحاق, عن بن محمد عن زيادة أبي
عبككد علككى وسككلم عليككه الله صلى الله رسول مع قال: دخلت زيد بن

كنككت «قككد وسككلم عليككه الله صلى النبي له نعوده, فقال أبي بن الله
ه: فقكد عبكد فقال» يهود حب عن أنهاك عد أبغضكهم الل زراة بكن أس

.إسكككحاق بكككن محمكككد حكككديث مكككن داود أبكككو رواه فمكككات, وككككذا
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َها ّي أ

َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر ِه َعن ِمن ِن ْوَف ِدي ِتي َفَس ْأ ّلككُه َي ٍم ال ْو ِبَقكك
ُهْم ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ٍة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكا ْل ُدوَن ا ِه ِفي ُيَجا
ِبيِل ِه َس ّل َ ال ُفوَن َول ْوَمَة َيَخا ٍم َل ِئ ِلَك لُ ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشآَ َوال
ٌع ِليٌم َواِس ّنَما َع ِإ ُكُم *   ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّلكك ْا َوا ُنككو ِذيَن آَم ّلكك ِقيُمككوَن ا ُي

َة َ ُتوَن الّصل ْؤ ُي َة َو َكا ُهْم الّز ُعوَن َو ِك َوَمن َرا َوّل *   َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّل َوا
ْا ُنككككككككو ِإّن آَم ِه ِحككككككككْزَب َفكككككككك ّلكككككككك ُبوَن ُهككككككككُم ال ِل َغككككككككا ْل  ا

ًا تعالى يقول   دينه نصرة عن تولى من أنه العظيمة قدرته عن مخبر
ّد لهكا خيككر هككو مككن بكه يسككتبدل الله شريعته, فإن وإقامة منككه, وأشكك

ًا يسككتبدل تتولككوا تعككالى: {وإن قككال سككبيلً, كمككا منعككة, وأقككوم قومكك
ويككأت يككذهبكم يشككأ تعككالى: {إن أمثالكم}. وقال يكونوا ل ثم غيركم
صككعب. وقككال ول بممتنككع بعزيككز}. أي الله على ذلك وما جديد بخلق
عن يرجع دينه} أي عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها {يا ههنا تعالى
قريككش. من الولة في كعب: نزلت بن محمد الباطل. قال إلى الحق
{فسككوف بكككر أبككي أيام الردة أهل في البصري: نزلت الحسن وقال
بكككر أبككو واللككه الحسككن: هككو ويحبككونه} قككال يحبهككم بقككوم الله يأتي

أبا شيبة: سمعت أبي بن بكر أبو حاتم. وقال أبي ابن وأصحابه, رواه
يحبهككم بقككوم اللككه يككأتي {فسككوف قككوله يقككول: فككي عيككاش بن بكر

مجاهككد: سككليم, عككن أبي بن ليث القادسية. وقال أهل ويحبونه} هم
الشككج, حككدثنا سككعيد أبككو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال سبأ من قوم هم
بككن سككعيد سككالم, عككن عمرو, عككن بن محمد عن الجلح بن الله عبد

ويحبككونه} يحبهم بقوم الله يأتي {فسوف قوله عباس ابن جبير, عن
ُكون. كنكككدة, مكككن مكككن اليمكككن, ثكككم أهكككل مكككن قكككال: نكككاس الّسككك

ابككن يعنككي معاويككة المصككفى, حككدثنا بككن محمككد أبي, حدثنا وحدثنا  
بككن جككابر المنكدر, عككن بن محمد الحلفاني, عن زياد أبي حفص, عن

قككوله عككن وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول الله, قال: سئل عبد
أهككل من قوم «هؤلء ويحبونه}. قال يحبهم بقوم الله يأتي {فسوف
حككديث تجيككب», وهككذا مككن السكون, ثم من كندة, ثم من اليمن, ثم

ًا غريككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب .جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد
ابن يعني الصمد عبد شبة, حدثنا بن عمر حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ًا سماك, سمعت عن شعبة الوارثا, حدثنا عبد أبككي عككن يحدثا عياض
يحبهككم بقككوم اللككه يككأتي {فسككوف نزلت الشعري, قال: لما موسى

ه صلى الله رسول ويحبونه} قال هكذا». قكوم «هكم وسكلم عليكه الل
علككى تعككالى: {أذلككة بنحوه. وقككوله شعبة حديث من جرير ابن ورواه

أن الكمككل المككؤمنين صككفات الكككافرين} هككذه علككى أعزة المؤمنين

414



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا أحدهم يكون ًا لخيه متواضع وعدوه, كمككا خصمه على ووليه, متعزز
رحماء الكفار على أشداء معه والذين الله رسول تعالى: {محمد قال

الضكحوك أنكه وسكلم عليكه اللكه صكلى الله رسول صفة بينهم} وفي
لعكككككككدائه. قتكككككككال لوليكككككككائه ضكككككككحوك القتكككككككال, فهكككككككو

لئككم} لومككة يخافون ول الله سبيل في {يجاهدون وجل عز وقوله  
الحككدود, وقتككال اللككه, وإقامككة طاعككة مككن فيككه هككم عما يردهم ل أي

راد, ذلك عن يردهم المنكر, ل عن بالمعروف, والنهي أعدائه, والمر
عكاذل, قكال عكذل لئككم, ول لوم فيهم يحيك صاد, ول عنه يصدهم ول

واسع, بن محمد عن المنذر أبو سلم عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام
اللككه صلى خليلي ذر, قال: أمرني أبي الصامت, عن بن الله عبد عن

أن منهككم, وأمرنككي والككدنو المساكين بحب بسبع: أمرني وسلم عليه
أصل أن فوقي, وأمرني هو من إلى أنظر دوني, ول هو من إلى أنظر

ًا أسأل ل أن أدبرت, وأمرني وإن الرحم ًا, وأمرنككي أحد أقككول أن شيئ
ًا, وأمرني كان وإن الحق لئككم, وأمرنككي لومة الله في أخاف ل أن مر

تحككت كنككز مككن بككالله, فككإنهن إل قككوة ول حككول ل قككول مككن أكككثر أن
العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرش.

ممن كثير استدل الحديث, وقد بهذا المبارك ابن تفّرد البخاري قال  
إذا لنككا شككرع قبلنككا مككن شككرع أن إلككى والفقهككاء الصوليين من ذهب
ًا حكي حكككاه الجمهككور, وكمككا عن المشهور هو ينسخ, كما ولم مقرر

الصككحاب الشككافعي, وأكككثر نككص عن السفراييني إسحاق أبو الشيخ
جميككع عند الجنايات في وفقها على عندنا الحكم كان حيث الَية بهذه

عامككة, رواه النككاس وعلككى عليهم البصري: هي الحسن الئمة. وقال
المسككألة هككذه فككي النككووي زكريا أبو الشيخ حكى حاتم: وقد أبي ابن

عككدم منها غيره: وصحح دون حجة إبراهيم شرع أن أوجه, ثالثها ثلثة
ً السكفراييني إسحاق أبو الشيخ الحجية, نقلها الشكافعي, عكن أقكوال

أصككحابنا, فككالله مككن الجمهككور عنككد حجككة أنككه ورجككح الصحاب وأكثر
أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

كتككابه فككي اللككه رحمككه الصككباغ بككن نصككر أبككو المككام حكككى وقككد  
دلككت مككا علككى الَيككة بهذه الحتجاج العلماء, على «الشامل», إجماع

هككذه بعموم بالمرأة يقتل الرجل أن على كلهم الئمة احتج عليه, وقد
أن وغيككره النسككائي رواه الككذي الحككديث في ورد الكريمة, وكذا الَية

«أن حككزم بن عمرو كتاب في كتب وسلم عليه الله صلى الله رسول
تتكافككأ «المسككلمون الَخككر الحككديث بككالمرأة», وفككي يقتككل الرجككل

بككن علككي المككؤمنين أميككر العلماء, وعن جمهور قول دماؤهم», وهذا
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إلككى وليها يدفع أن إل بها يقتل ل المرأة قتل إذا الرجل أن طالب أبي

ذهب الرجل, وإليه دية من النصف على ديتها الدية, لن نصف أوليائه
البستي, {واللككه وعثمان وعطاء الحسن عن رواية, وحكي في أحمد
يحرمككه ممككن ذلك يستحق بمن الفضل, عليم واسع عليم} أي واسع

إيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه.
ليككس آمنككوا} أي والككذين ورسككوله الله وليكم تعالى: {إنما وقوله  

والمككؤمنين. ورسككوله اللككه  إلككى راجعككة وليتكم بأوليائكم, بل اليهود
المؤمنككون الزكككاة} أي ويؤتككون الصككلة يقيمككون {الككذين وقككوله

أركككان أكككبر هككي الككتي الصككلة إقككام مككن الصككفات بهككذه المتصفون
حق هي التي الزكاة وإيتاء له شريك ل وحده الله عبادة السلم,وهي
{وهككم قككوله والمسككاكين. وأمككا للمحتككاجين ومسككاعدة المخلككوقين

الحككال موضككع فككي الجملككة هذه أن الناس بعض توهم راكعون} فقد
كذلك, هذا كان ركوعهم, ولو حال في الزكاة} أي {ويؤتون قوله من

ممكدوح, غيكره, لنكه مكن أفضكل الرككوع حكال فكي الزكاة دفع لكان
الفتككوى, أئمككة من نعلمه ممن العلماء من أحد عند كذلك المر وليس
ًا هذا في ذكر بعضهم إن وحتى هككذه أن طككالب أبككي بككن علي عن أثر
فأعطكاه ركككوعه حككال فكي سكائل بكه مكر أنكه فيه, وذلكك نزلت الَية

خككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتمه.
أيوب المرادي, حدثنا سليمان بن الربيع حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ورسككوله اللككه وليكم {إنما قوله في حكيم أبي بن عتبة عن سويد بن
أبككو طككالب, وحككدثنا أبي بن وعلي المؤمنون آمنوا} قال: هم والذين
موسككى الحككول, حككدثنا نعيم أبو دكين بن الفضل الشج, حدثنا سعيد

بخككاتمه علككي كهيل, قككال: تصككدق بن سلمة عن الحضرمي قيس بن
الككذين آمنككوا والككذين ورسككوله اللككه وليكككم {إنمككا راكع, فنزلككت وهو

جريككر: ابككن راكعككون}, وقككال وهككم الزكككاة ويؤتككون الصككلة يقيمككون
الله, سككمعت عبيد بن غالب العزيز, حدثنا عبد الحارثا, حدثنا حدثني
ًا فككي ورسوله} الَيككة. نزلككت الله وليكم {إنما قوله في يقول مجاهد

عبككد الككرزاق: حككدثنا عبد راكع, وقال وهو طالب, تصدق أبي بن علي
وليكككم {إنمككا قككوله فككي عباس ابن أبيه, عن مجاهد, عن بن الوهاب

بككن الوهككاب طالب, عبككد أبي بن علي في ورسوله} الَية, نزلت الله
بكككككككككككككككككككككككه. يحتكككككككككككككككككككككككج ل مجاهكككككككككككككككككككككككد

سككنان, عككن أبي الثوري, عن سفيان طريق من مردويه ابن وروى  
ًا طالب أبي بن علي عباس, قال: كان ابن الضحاك, عن يصلي, قائم

اللككه وليكككم {إنمككا خككاتمه, فنزلككت راكككع, فأعطككاه وهككو سككائل فمر
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ًا مردويه ابن عباس. وروى ابن يلق لم ورسوله} الَية, الضحاك أيضكك

صككالح, أبككي مككتروك, عككن الكلبي, وهو السائب بن محمد طريق من
إلككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: خرج عباس ابن عن

مسكين وقاعد, وإذا وقائم وساجد راكع بين يصلون والناس المسجد
أحد وسلم, فقال: «أعطاك عليه الله صلى الله رسول يسأل, فدخل

ًا قككال. القككائم الرجككل ؟» قككال: ذلككك «مككن ؟» قال: نعم. قككال شيئ
أبككي بن علي «وذلك راكع, قال ؟» قال: وهو أعطاكه حال أي «على

وهككو ذلككك عند وسلم عليه الله صلى الله رسول طالب». قال, فكبر
هككم اللككه حككزب فككإن آمنككوا والككذين ورسككوله اللككه يتوّل {ومن يقول

.بككككككككككه ُيفككككككككككرح ل إسككككككككككناد الغككككككككككالبون} وهككككككككككذا
عنككه الله رضي طالب أبي بن علي حديث من مردويه ابن رواه ثم  

بالكليككة منهككا شككيء يصككح رافع, وليككس وأبي ياسر بن نفسه, وعمار
بككن ميمككون عككن بإسككناده روى رجالهككا, ثككم وجهالككة أسانيدها لضعف

ورسككوله} نزلككت اللككه وليكككم {إنما قوله في عباس ابن مهران, عن
جريككر: حككدثنا ابككن أولهككم, وقككال طككالب أبي بن وعلي المؤمنين في

هذه عن قال: سألته جعفر أبي الملك, عن عبد عن عبدة هناد, حدثنا
الصككلة يقيمككون الككذين آمنككوا والككذين ورسوله الله وليكم {إنما الَية

قككال: الككذين ؟ آمنككوا الككذين راكعون} قلنككا: مككن وهم الزكاة ويؤتون
مككن طككالب, قككال: علككي أبككي بن علي في نزلت أنها بلغنا آمنوا. قلنا

جميككع فككي الَيككة هككذه السككدي: نزلككت عن أسباط آمنوا, وقال الذين
فكي راكككع وهككو سكائل بكه مككر طككالب أبكي بككن علي المؤمنين, ولكن

خككككككككككككككككككككاتمه. المسككككككككككككككككككككجد, فأعطككككككككككككككككككككاه
فقككد أسككلم عباس: من ابن الوالبي, عن طلحة أبي بن علي وقال  

فككي تقككدم جريككر, وقككد ابككن آمنككوا, رواه والككذين ورسككوله الله تولى
بككن عبككادة فككي نزلككت كلهككا الَيككات هككذه أن أوردناهككا الككتي الحاديث
اللككه بولية اليهود, ورضي حلف من تبرأ حين عنه الله رضي الصامت
اللككه يتككوّل {ومككن كلككه هذا بعد تعالى قال والمؤمنين, ولهذا ورسوله
تعككالى: قككال الغالبون} كمككا هم الله حزب فإن آمنوا والذين ورسوله

ًا تجد عزيز, ل قوي الله إن ورسلي أنا لغلبن الله {كتب يؤمنون قوم
أو آبككاءهم كككانوا ولككو ورسككوله الله حاد من يوادون الَخر واليوم بالله

اليمككان قلككوبهم فككي كتككب أولئككك عشككيرتهم أو إخككوانهم أو أبنككاءهم
فيهككا خالدين النهار تحتها من تجري جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم
هككم اللككه حككزب إن أل اللككه حككزب أولئك عنه ورضوا عنهم الله رضي

والمككؤمنين, فهككو ورسككوله اللككه بوليككة رضككي مككن المفلحون} فكل
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قككال والَخككرة, ولهككذا الككدنيا فككي والَخككرة, ومنصككور الدنيا في مفلح
آمنككوا والككذين ورسككوله الله يتوّل {ومن الكريمة الَية هذه في تعالى

الغكككككككككككالبون}. هكككككككككككم اللكككككككككككه حكككككككككككزب فكككككككككككإن

َها ّي أ
َ َيـ ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ ِذيَن َت ّل ْا ا ُذو ّتَخ ُكككْم ا َن ًا ِدي ًا ُهككُزو ِعبكك َل ّمككَن َو
ِذيَن ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكككْم ِمككن ا ِل ْب ّفككاَر َق ُك ْل َء َوا َيككآَ ِل ْو ْا َأ ُقككو ّت ّلككَه َوا ُتككم ِإن ال ُكن

ِنيَن ْؤِم َذا ّم ِإ َو ُتْم *   ْي َد َلى َنا ِة ِإ َ َها الّصل ُذو ّتَخ ًا ا ًا ُهُزو ِعب َل ِلَك َو ُهْم َذ ّن أ
َ ْوٌم ِب َق

ّ ُلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ل ِق ْع  َي
والمشركين, الكتابيين من وأهله السلم أعداء موالة من تنفير هذا  

السككلم شككرائع العككاملون: وهككي يعملككه مككا أفضككل يتخككذون الككذين
وأخككروي, دنيككوي خيككر كككل علككى المحكمككة, المشككتملة المطهككرة

ًا يتخذونها ًا يستهزئون هزو فككي اللعككب من نوع أنها يعتقدون بها, ولعب
القائككككل:  قككككال البككككارد, كمككككا الفاسككككد, وفكرهككككم نظرهككككم

ً عكككائب مكككن وككككم ًاوآفته قكككول السكككقيم الفهكككم مكككن صكككحيح
ههنا والكفار} من قبلكم من الكتاب أوتوا الذين تعالى: {من وقوله  

بعضككهم: الوثككان} وقككرأ مككن الرجس {فاجتنبوا كقوله الجنس لبيان
ًا, وقرأ بالخفض والكفار معمككول, {ل أنككه علككى بالنصب آخرون عطف
ًا دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ًا هزو مككن الكتككاب أوتككوا الككذين مككن ولعب

هككؤلء ول هككؤلء تتخككذوا ل أوليككاء} أي {الكفككار ول قبلكككم} تقككديره
ابككن قككراءة فككي وقع المشركون, وكذلك ههنا بالكفار أولياء, والمراد

ًا دينكككم اتخككذوا الككذين تتخككذوا {ل جريككر ابككن رواه فيما مسعود هككزو
ًا أشككركوا}. الككذين ومككن قبلكككم مككن الكتككاب أوتككوا الككذين مككن ولعبكك

هؤلء تتخذوا أن الله اتقوا مؤمنين} أي كنتم إن الله {واتقوا وقوله  
اتخككذه الككذي اللككه بشرع مؤمنين كنتم إن أولياء ولدينكم لكم العداء
ًا هؤلء ًا, كما هزو أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ تعالى: {ل قال ولعب

أن إل شككي فككي اللككه مككن فليككس ذلككك يفعل ومن المؤمنين دون من
المصككير}. اللككه وإلككى نفسككه اللككه ويحككذركم تقككاة منهككم تتقككوا

ًا اتخذوها الصلة إلى ناديتم وقوله: {وإذا   ًا} أي هزو إذا وكذلك ولعب
ويعلككم يعقككل لمككن العمككال أفضككل هي التي الصلة إلى داعين أذنتم

ًا اللباب ذوي من ًا {اتخذوها} أيضكك ًا {هككزو ل قككوم بككأنهم ذلككك ولعبكك
الشككيطان أتبككاع صككفات وشرائعه, وهككذه الله عبادة يعقلون} معاني

يسككمع ل ضككراط, حككتى حصككاص, أي وله أدبر الذان سمع «إذا الذي
قضككي أدبككر, فككإذا للصككلة ثككوب فإذا التأذين, أقبل قضي فإذا التأذين
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اذكككر كككذا وقلبككه, فيقككول: اذكككر المرء بين يخطر حتى أقبل التثويب
وجككد صلى, فككإذا كم يدري ل الرجل يظل حتى يذكر يكن لم كذا, لما
عليككه, وقككال السككلم» متفككق قبككل سككجدتين ذلككك, فليسككجد أحدكم

الصككلة إلى ناديتم {وإذا فقال كتابه في التأذين الله ذكر الزهري: قد
ًا اتخذوها ًا هزو حككاتم. أبككي ابككن يعقلون} رواه ل قوم بأنهم ذلك ولعب

اتخذوها الصلة إلى ناديتم {وإذا قوله في السدي عن أسباط وقال  
ًا ًا} قال: كان هزو المنككادي سككمع إذا بالمدينة النصارى من رجل ولعب

ًا أن ينادي: أشهد الكككاذب, فككدخلت قككال: حككرق اللككه رسككول محمككد
شككرارة نيككام, فسكقطت نائم, وأهلكه وهو بنار الليالي من ليلة خادمة

حككاتم أبككي ابككن و جريككر ابن وأهله, رواه هو البيت, فاحترق فأحرقت
الله صلى الله رسول أن السيرة في يسار بن إسحاق بن محمد وذكر
يككؤذن, وأبككو أن بلل, فأمره ومعه الفتح عام الكعبة دخل وسلم عليه

بفنككاء جلككوس هشككام بككن والحارثا أسيد بن وعتاب حرب بن سفيان
ًا الله أكرم أسيد, لقد بن عتاب الكعبة, فقال سككمع يكككون ل أن أسيد

أعلم لو والله هشام: أما بن الحارثا يغيظه, وقال ما منه فيسمع هذا
ًا أقول سفيان: ل أبو لتبعته, فقال محق أنه لخككبرت تكلمككت لككو شيئ

فقككال وسككلم عليككه اللككه صلى النبي عليهم الحصى, فخرج هذه عني
م الذي علمت «قد م, فقكال ذلكك ذككر قلتم» ث وعتكاب: الحكارثا له

فنقككول: معنككا كككان أحككد هككذا علككى اطلككع مككا اللككه رسككول أنك نشهد
أخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبرك.

عبد جريج, أخبرنا ابن عبادة, حدثنا بن روح أحمد: حدثنا المام وقال  
أخككبره محيريككز بن الله عبد أن محذورة أبي بن الملك عبد بن العزيز
ًا وكان عككم محككذورة: يككا لبككي محذورة, قال: قلت أبي حجر في يتيم
أبككا أن تأذينك, فككأخبرني عن أسأل أن الشام, وأخشى إلى خارج إني

حنيككن طريككق بعككض فككي وكنككا نفر في له: نعم, خرجت قال محذورة
الله رسول حنين, فلقينا من وسلم عليه الله صلى الله رسول مقفل
صككلى اللككه رسول مؤذن الطريق, فأذن ببعض وسلم عليه الله صلى
وسككلم, عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عنككد بالصككلة وسلم عليه الله

بكه ونستهزىء نحكيه متنكبون, فصرخنا ونحن المؤذن صوت فسمعنا
وقفنككا أن إلككى إلينا وسلم, فأرسل عليه الله صلى الله رسول فسمع

سككمعت الذي «أيكم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يديه بين
كلهكم وصككدقوا, فأرسككل إلككّي كلهككم القوم فأشار ارتفع» ؟ قد صوته

رسككول مككن إلككّي أكككره شيء ول فأذن» فقمت «قم وحبسني, وقال
رسول يدي بين به, فقمت يأمرني مما ول وسلم عليه الله صلى الله
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عليككه اللككه صككلى اللكه رسول علّي وسلم, فألقى عليه الله صلى الله

ل أن أكككبر, أشككهد اللككه أكككبر الله «قل بنفسه, قال هو التأذين وسلم
ًا أن الله, أشهد إل إله ل أن أشهد الله إل إله أشككهد الله رسول محمد
ًا أن علككى الصلة, حككي على حي الصلة على الله, حي رسول محمد

دعككاني الله» ثككم إل إله أكبر, ل الله أكبر الفلح, الله على حي الفلح
يككده وضع ثم فضة من شيء فيها صرة فأعطاني التأذين قضيت حين
على ثدييه, ثم بين وجهه, ثم على أَمّرها محذورة, ثم أبي ناصية على

أبككي سككرة وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول يد بلغت كبده, حتى
فيككك اللككه «بارك وسلم عليه الله صلى الله رسول قال محذورة, ثم

«قككد بمكة, فقككال بالتأذين مرني الله رسول عليك» فقلت: يا وبارك
وسككلم عليه الله صلى الله لرسول كان شيء كل به», وذهب أمرتك

وسككلم, عليككه اللككه صلى الله لرسول محبة كله ذلك كراهة, وعاد من
وسككلم عليه الله صلى الله رسول عامل أسيد بن عتاب على فقدمت
وسككلم, عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أمككر عككن بالصككلة معه فأذنت

نحككو علككى محذورة أبا أدرك ممن أهلي من أدركت من ذلك وأخبرني
بككن سككمرة واسككمه محككذورة أبي عن محيريز بن الله عبد أخبرني ما

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول مككؤذني لككوذان, أحككد بككن معير
وأرضككاه. عنككه الله رضي أيامه مكة, وامتدت أهل مؤذن الربعة, وهو

ُقْل ْهَل **  َأ َتاِب َيـ ِك ْل ِقُموَن َهْل ا ّنآَ َتن ّ ِم ّنا َأْن ِإل ِه آَم ّل ِزَل َوَمككآَ ِبال َنككا ُأنكك ْي َل ِإ
ِزَل َوَمآَ ْبُل ِمن ُأن َأّن َق ُكْم َو َثَر ْك ُقوَن َأ ُقْل َفاِس ُكككْم َهككْل *   ُئ ّب َن ّمككن ِبَشككّر ُأ
ِلَك َبًة َذ ُثو َد َم ِه ِعن ّل َنُه َمن ال َع ّلُه ّل َغِضَب ال ِه َو ْيكك َل َعككَل َع ُهككُم َوَج ْن َة ِم َد ْلِقككَر ا

ِزيَر َنا ْلَخ َد َوا َب َع ُغوَت َو ّطا ِئَك ال َلـ ْو ًا َشّر ُأ َكان َأَضّل ّم ِء َعن َو َوآ ِبيِل َسكك الّسكك
َذا ِإ َو ُكْم *   ُءو ْا َجآَ َو ُل ّنا َقا ْد آَم َق ْا َو ُلو ِر ّدَخ ْف ُك ْل ُهْم ِبا ْد َو ْا َق ِه َخَرُجو ّلككُه ِب َوال

َلُم ْع ْا ِبَما َأ ُنو ُتُمككوَن َكا ْك َى َي َتككَر َو ًا *   ِثيككر ُهككْم َك ْن ُعوَن ّم ِر ِم ِفككي ُيَسككا ْثكك ِل ا
َواِن ْد ُع ْل ِهُم َوا ِل ْك َأ ْئككَس الّسككْحَت َو ِب ْا َمككا َل ُنو ُلككوَن َكككا ْعَم َ َي ْول َلكك ُهُم *   َهككا ْن َي
ّيوَن ِن ّبا َباُر الّر ِهُم َعن َوالْح ِل ْو ْثَم َق ِل ِهككُم ا ِل ْك َأ ْئككَس الّسككْحَت َو ِب ْا َمككا َل ُنو َكككا

ُعوَن َن ْصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  َي
ًا دينكم اتخذوا الذين لهؤلء محمد يا تعالى: قل يقول   ًا هزو من ولعب

أنزل وما إلينا أنزل وما بالله آمنا أن إل منا تنقمون الكتاب: {هل أهل
بعيككب ليس وهذا ؟ هذا إل عيب أو مطعن علينا لكم هل قبل} أي من
ًا, كما الستثناء مذمة, فيكون ول نقموا تعالى: {وما قوله في منقطع

أن إل نقمككوا الحميد}, وكقوله: {ومككا العزيز بالله يؤمنوا أن إل منهم

420



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ينقم «ما عليه المتفق الحديث فضله} وفي من ورسوله الله أغناهم

ًا كككان أن إل جميككل ابككن أكككثركم {وأن اللككه», وقككوله فأغنككاه فقيككر
مككن أنككزل وما إلينا أنزل وما بالله آمنا {أن على فاسقون} معطوف

الطريككق عككن خككارجون فاسككقون, أي أكككثركم بككأن وآمنككا قبككل} أي
المسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتقيم.

هككل اللككه} أي عنككد مثوبككة ذلككك مككن بشر أنبئكم هل {قل قال ثم  
أنتككم وهككم ؟ بنككا تظنككونه مما القيامة يوم الله عند جزاء بشر أخبركم

اللككه} لعنككه {مككن بقككوله المفسرة الصفات بهذه متصفون هم الذين
ًا عليككه} أي {وغضب رحمته من أبعده أي ًا بعككده يرضككى ل غضككب أبككد

البقكرة, سككورة فكي بيككانه تقدم والخنازير} كما القردة منهم {وجعل
الثككوري, سككفيان قككال العراف, وقككد سورة في إيضاحه سيأتي وكما
بككن المعككرور اللككه, عككن عبككد بككن المغيككرة مرثد, عككن بن علقمة عن

وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: سئل مسعود ابن سويد, عن
يهلككك لككم الله «إن فقال ؟ الله مسخ مما والخنازير: أهي القردة عن

ًا, أو ًا يمسككخ لككم قوم ً لهككم فيجعككل قومكك ًا, وإن ول نسككل القككردة عقبكك
الثوري سفيان حديث من مسلم رواه ذلك» وقد قبل كانت والخنازير

داود أبككو بككه, وقككال اليشكري الله عبد بن مغيرة عن ومسعر, كلهما
أبككي زيككد, عككن بن محمد الفرات, عن أبي بن داود الطيالسي: حدثنا

رسككول قال: سألنا مسعود ابن الحوص, عن أبي العبدي, عن العين
نسككل مككن والخنككازير: أهككي القككردة عككن وسككلم عليككه الله صلى الله

ًا يلعن لم الله إن «ل فقال ؟ اليهود لهككم فيمسككخهم, فكككان قط قوم
فمسككخهم اليهككود علككى اللككه غضككب كان, فلمككا خلق هذا ولكن نسل

به, وقال الفرات أبي بن داود حديث من أحمد مثلهم», ورواه جعلهم
الحسككن صككالح, حككدثنا بن أحمد الباقي, حدثنا عبد مردويه: حدثنا ابن
هنككد, عككن أبككي بن داود عن المختار بن العزيز عبد محبوب, حدثنا بن

وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عكرمة, عن
حككديث والخنككازير» هككذا القككردة مسككخت كمككا الجككن مسخ «الحيات

ًا. غريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب جكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد
َد تعالى: {وعبد وقوله   َب َع أنككه علككى الطاغوَت الطاغوت} قرىء: و

َد مككن منهككم وجعككل بككه, أي منصككوب مككاض, والطككاغوت فعككل َبكك َع
َد َب َع َطاغوِت الطاغوت, وقرىء: و وجعككل المعنككى أن على بالضافة ال

َد خكدامه الطاغوت, أي خدم منهم ُبك ُع الطكاغوِت وعبيكده, وقرىكء: و
ُثُمككْر, حكاهككا ثمككار مثككل وعبيد, وعبككد عبد الجمع جمع أنه على ابككن و
وعابككد يقرؤها كان أنه السلمي بريدة عن العمش, وحكى عن جرير
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أبي عن جرير ابن مسعود: وعبدوا, وحكى وابن أبي الطاغوت, وعن

َد كان أنه القارىء جعفر ِب ُع مككا مفعككول أنككه علككى الطاغوُت يقرؤها: و
ذلككك, لن فككي بعككد ل أنه معناها, والظاهر استبعد فاعله, ثم يسم لم

الككذين وأنتككم فيكم الطاغوت عبد وقد بهم, أي التعريض باب من هذا
الكتككاب أهككل يككا أنكككم إلى معناها يرجع القراءات هذه فعلتموه, وكل

مككا دون بالعبككادات وإفككراده اللككه توحيد هو والذي ديننا في الطاعنين
؟ ذكككر مككا جميككع منكككم وجككد قككد هذا, وأنتم منكم يصدر سواه, كيف

ًا} أي شر {أولئك قال ولهذا سككواء عككن {وأضككل بنا تظنون مما مكان
فكي ليكس فيمكا التفضكيل أفعكل اسكتعمال بكاب مكن السبيل} وهكذا

خيككر يومئككذ الجنة وجل: {أصحاب عز مشاركة, كقوله الَخر الطرف
مقيلً}. وأحسككككككككككككككككككككككككككككككن مسككككككككككككككككككككككككككككككتقر

قككد وهككم بككالكفر دخلوا وقد آمنا قالوا جاءوكم تعالى: {وإذا وقوله  
فككي المككؤمنين يصانعون أنهم منهم المنافقين صفة به} وهذه خرجوا
دخلككوا} أي {وقككد قككال الكفككر, ولهككذا على منطوية وقلوبهم الظاهر
قلككوبهم, ثككم فككي الكفككر مستصككحبين {بككالكفر} أي محمككد يا عندك

العلككم, ول مككن منككك سمعوا قد بما ينتفعوا لم فيها كامن وهو خرجوا
بككه} خرجككوا قككد {وهككم قال ولهذا الزواجر ول المواعظ فيهم نجعت

كككانوا بمككا أعلككم تعككالى: {واللككه غيرهككم, وقككوله دون بككه فخصككهم
ضككمائرهم, وإن عليه تنطوي وما بسرائرهم عالم والله يكتمون} أي

عككالم اللككه فيهككم, فككإن ليككس بمككا ذلك, وتزينوا خلف لخلقه أظهروا
الجككزاء أتككم ذلككك علككى منهم, وسيجزيهم بهم أعلم الشهادة و الغيب
وأكلهكم والعكدوان الثكم فكي يسكارعون منهككم كككثيرا {وتكرى وقكوله

والعتداء والمحارم المآَثم تعاطي من ذلك إلى يبادرون السحت} أي
يعملككون}, أي كككانوا ما بالباطل, {لبئس أموالهم وأكلهم الناس على

اعتككككداؤهم. العتككككداء عملهككككم, وبئككككس كككككان العمككككل لككككبئس
الثكم قكولهم عكن والحبكار الربكانيون ينهكاهم ل تعالى: {لو وقوله  

ينهككاهم كككان هل يصككنعون} يعنككي كككانوا مككا لككبئس السككحت وأكلهككم
العمككال العلمككاء هككم ذلكك, والربككانيون تعاطي عن والحبار الربانيون

كككانوا مككا {لككبئس فقككط العلمككاء هككم عليهم, والحبار الوليات أرباب
ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علي ذلك, قاله تركهم من يصنعون} يعني

ينهككوا لككم حين لهؤلء قال أسلم بن زيد بن الرحمن عبد عباس, وقال
ويصككنعون كان, قال: ويعملون المر علموا, قال: وذلك حين ولهؤلء

كريكب, حكدثنا أبككو جريككر: حكدثنا ابن حاتم, وقال أبي ابن واحد, رواه
دينككار, بككن خالككد المسيب, عككن بن العلء عن قيس عطية, حدثنا ابن
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ًا أشككد آيككة القرآن في عباس, قال: ما ابن عن الَيككة هككذه مككن توبيخكك

السككحت وأكلهككم الثككم قككولهم عككن والحبككار الربككانيون ينهاهم {لول
فككي الضككحاك: مككا قككال وكككذا قرأ يصنعون} قال: كذا كانوا ما لبئس

جريككر. ابككن ننهككَى, رواه ل منهككا, إنككا عنككدي أخككوف آيككة القككرآن
داود, حككدثنا أبككو حبيب, حدثنا بن يونس حاتم, ذكره أبي ابن وقال  

قككال الهمداني سعيد أبو ثابت الوضاح, حدثنا أبي بن مسلم بن محمد
أبكي بككن علكي قكال: خطكب يعمكر بككن يحيككى عن فحدثا بالري لقيته

كككان مككن هلك إنما الناس قال: أيها عليه, ثم وأثنى الله فحمد طالب
تمككادوا والحبككار, فلمككا الربانيون ينههم ولم المعاصي بركوبهم قبلكم

المنكككر عككن وانهوا بالمعروف فمروا العقوبات أخذتهم المعاصي في
بككالمعروف المككر أن بهككم, واعلمككوا نزل الذي مثل بكم ينزل أن قبل

ًا يقطع ل المنكر عن والنهي أحمككد: المككام أجلً, وقككال يقرب ول رزق
بككن المنككذر عككن إسككحاق أبككي عن شريك هارون, أنبأنا بن يزيد حدثنا

مككن «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول أبيه, قال: قال جرير, عن
وأمنع, ولككم منه أعز هم بالمعاصي يعمل من أظهرهم بين يكون قوم

هككذاالوجه, مككن أحمككد بككه بعككذاب» تفككرد منككه اللكه أصابهم إل يغيروا
إسككحاق, عككن أبككي الحوص, عككن أبي مسدد, عن عن داود أبو ورواه
عليككه اللككه صلى الله رسول قال: سمعت جرير جرير, عن بن المنذر
بالمعاصككي فيهككم يعمككل قككوم فككي يكككون رجل من يقول: «ما وسلم

أن قبككل بعقككاب اللككه أصككابهم إل يغيرون عليه, فل يغيروا أن يقدرون
عككن وكيككع محمككد, عككن بكن علككي عككن مكاجه ابككن رواه يموتوا» وقككد
بككه, قككال أبيه جرير, عن بن الله عبيد إسحاق, عن أبي إسرائيل, عن

بكككه. إسكككحاق أبكككي عكككن شكككعبة رواه المكككزي: وهككككذا الحكككافظ

َلِت َقا َو ُد **  ُهو َي ْل ُد ا ِه َي ّل َلٌة ال ُلو ْغ ّلْت َم ِهْم ُغ ِدي ْي ْا َأ ُنو ِع ُل ْا ِبَما َو ُلو ُه َبْل َقا َدا َي
َتاِن َط ْبُسو ُق َم ِف ْيَف ُين ُء َك َدّن َيَشآَ ِزي َي َل ًا َو ِثير ُهم َك ْن ِزَل ّمككآَ ّم ْيككَك ُأنكك َل ِمككن ِإ

ّبَك ًا ّر َيان ْغ ًا ُط ْفر ُك َنا َو ْي َق ْل َأ ُهُم َو َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضككآَ َب ْل َلككَى َوا ِم ِإ ْو ِة َيكك َياَمكك ِق ْل ا
ّلَمآَ ْا ُك ُدو َق ْو ًا َأ ْلَحككْرِب َنار َهككا ّل َأ َف ْط ّلككُه َأ ْوَن ال َع َيْسكك ًا الْرِض ِفككي َو َفَسككاد
ّلُه َ َوال ِديَن ُيِحّب ل ْفِس ْلُم ْو ا َل َو ْهَل َأّن *   َتاِب َأ ِك ْل ْا ا ُنككو ْا آَم ْو َقك ّت َنككا َوا ّفْر َك َل
ُهْم ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُهْم َس َنا ْل ْدَخ ّناِت َول ِم َج ِعي ّن ْو ال َلكك َو ُهككْم *   ّن أ

ْا َ َقككاُمو َة َأ ْوَرا ّتكك ال
ْنِجيَل ِل ِزَل َوَمآَ َوا ِهككْم ُأنكك َلي ِهككْم ّمككن ِإ ّب ْا ّر ُلككو َك ِهْم ِمككن ل ِق ْو َتْحككِت َوِمككن َفكك
ِهكككم ِل ُهكككْم َأْرُج ْن ٌة ُأّمكككٌة ّم َد َتِصككك ْق ِثيكككٌر ّم َك ُهكككْم َو ْن َء ّم ُلكككوَن َمكككا َسكككآَ ْعَم  َي
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ك القيامة يوم إلى المتتابعة الله لعائن عليهم ك اليهود عن تعالى يخبر  

ًا قولهم عن وتعالى وجل عز الله وصفوا بأنهم ًا علو بخيككل, بككأنه كككبير
الله {يد قالوا بأن البخل عن وعبروا أغنياء وهم فقير بأنه وصفوه كما

حككدثنا, الطهرانككي اللككه عبككد أبككو حاتم: حككدثنا أبي ابن مغلولة}. قال
قككال: قككال عكرمككة عن أبان بن الحكم العدني, حدثنا عمر بن حفص

ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علي بخيلة, وقال {مغلولة} أي عباس ابن
أن بككذلك يعنككون مغلولة} قال: ل الله يد اليهود {وقالت قوله عباس

اللككه تعككالى عنده ما أمسك يعني يقولون: بخيل موثقة, ولكن الله يد
ًا قككولهم عككن ًا, وكككذا علككو وقتككادة وعكرمككة مجاهككد عككن روي كككبير

ول عنقككك إلككى مغلولككة يككدك تجعككل {ول والضككحاك, وقككرأ والسككدي
ًا فتقعد البسط كل تبسطها ًا} يعني ملوم البخل عن ينهى أنه محسور

بقوله البخل عن محله, وعبر غير في النفاق زيادة التبذير, وهو وعن
اليهككود هككؤلء أراد الذي هو عنقك} وهذا إلى مغلولة يدك تجعل {ول

اليهككودي, فنحككاص في نزلت عكرمة: إنها قال الله, وقد لعائن عليهم
أغنيككاء} ونحككن فقير الله {إن قال الذي أنه تقدم الله, وقد لعنة عليه

إسككحاق: بكن محمككد عنككه, وقكال اللكه رضككي الصديق بكر أبو فضربه
قككال: عباس ابن عكرمة, عن أو سعيد عن محمد أبي بن محمد حدثنا
ينفككق, ل بخيككل ربككك إن قيس بن شاس له يقال اليهود من رجل قال

قالوا بما ولعنوا أيديهم غلت مغلولة الله يد اليهود {وقالت الله فأنزل
ّد يشاء} وقد كيف ينفق مبسوطتان يداه بل ما عليهم وجل عز الله ر

أيككديهم {غلككت وائتفكوه, فقككال وافتروه اختلقوه فيما وقابلهم قالوه
والحسككد البخككل مككن عنككدهم لهم, فككإن وقع قالوا} وهكذا بما ولعنوا

الملك من نصيب لهم تعالى: {أم قال عظيم, كما أمر والذلة والجبن
ًا الناس يؤتون ل فإذا مككن اللككه آتاهم ما على الناس يحسدون أم نقير

الذلكككة} الَيكككة. عليهكككم تعكككالى: {ضكككربت فضكككله} الَيكككة, وقكككال
هككو بككل يشاء} أي كيف ينفق مبسوطتان يداه تعالى: {بل قال ثم  

خزائنككه, عنككده إل شيء من ما العطاء, الذي الفضل, الجزيل الواسع
لنككا خلككق له, الذي شريك ل وحده فمنه نعمة من بخلقه ما الذي وهو
وسككفرنا, وفككي ونهارنككا, وحضككرنا ليلنا إليه, في نحتاج مما شيء كل

نعمككة تعككدوا وإن سألتموه ما كل من {وآتاكم قال أحوالنا, كما جميع
كثيرة, وقد هذا في كفار} والَيات لظلوم النسان إن تحصوها ل الله
همككام عككن معمر الرزاق, حدثنا عبد حنبل: حدثنا بن أحمد المام قال
الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا منبه بن

والنهككار, الليككل سحاء نفقة يغيضها ل ملى الله يمين «إن وسلم عليه

424



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فككي مككا يغككض لككم والرض, فككإنه السككموات خلق منذ أنفق ما أرأيتم
يرفككع الفيككض الخككرى يككده وفككي المككاء علككى ك: وعرشككه قال ك يمينه

فككي عليك» أخرجاه تعالى: «أنفق, أنفق الله : يقول ويخفض. وقال
فيككه المككديني, ومسككلم بن علي عن التوحيد في الصحيحين, البخاري

بككككه. الككككرزاق عبككككد عككككن رافككككع, كلهمككككا بككككن محمككككد عككككن
ًا تعالى: {وليزيدن وقوله   ًا ربك من إليك أنزل ما منهم كثير طغيانكك

ًا} أي حككق فككي نقمككة النعمككة مككن محمككد يككا الله آتاك ما يكون وكفر
ًا المؤمنون به يزداد وأشباههم, فكما اليهود من أعدائك ً تصديق وعمل
ًا ًا صالح ًا, يزداد وعلم ًا, ولمتك لك الحاسدون الكافرون به نافع طغيان

ًا في للحد والمجاوزة المبالغة وهو ًا, كما أي الشياء, وكفر قككال تكذيب
آذانهم في يؤمنون ل والذين وشفاء هدى آمنوا للذين هو تعالى: {قل

تعككالى: بعيككد} وقككال مكككان مككن ينككادون أولئك عمى عليهم وهو وقر
الظككالمين يزيككد ول للمؤمنين ورحمة شفاء هو ما القرآن من {وننزل

ًا}, وقوله إل يككوم إلككى والبغضاء العداوة بينهم تعالى: {وألقينا خسار
فرقهككم بيككن واقعككة العككداوة بككل قلككوبهم تجتمع ل أنه القيامة} يعني

ًا, لنهم بعض في بعضهم خككالفوك حككق, وقككد علككى يجتمعككون ل دائم
والبغضككاء}, العككداوة بينهككم النخعي: {وألقينا إبراهيم وكذبوك, وقال

حككاتم. أبككي ابككن الككدين, رواه فككي والجككدال قككال: الخصككومات
ًا أوقدوا {كلما وقوله   عقككدوا كلمككا اللككه} أي أطفأهككا للحككرب نككار

ًا ًا أبرموا بها, وكلما يكيدونك أسباب اللككه بهككا, أبطلهككا يحاربونككك أمككور
الرض فككي {ويسككعون بهم السيء مكرهم عليهم, وحاق كيدهم ورد

ًا ًا أنهم سجيتهم من المفسدين} أي يحب ل والله فساد يسككعون دائم
جل قككال صككفته, ثككم هككذه مككن يحب ل الرض, والله في الفساد في

بككالله آمنككوا أنهككم لككو واتقككوا} أي آمنككوا الكتككاب أهككل أن وعل: {ولو
عنهم {لكفرنا والمحارم المآَثم من يتعاطونه كانوا ما واتقوا ورسوله
وأنلنككاهم المحككذور عنهم لزلنا النعيم} أي جنات ولدخلناهم سيئاتهم

مككن إليهككم أنككزل ومككا والنجيككل التككوراة أقككاموا أنهم المقصود, {ولو
ومككن فككوقهم مككن القرآن, {لكلوا وغيره: هو عباس ابن ربهم} قال

عككن بأيككديهم الككتي الكتككب فككي بمككا عملوا أنهم لو أرجلهم} أي تحت
تغييككر, لقككادهم ول تبديل ول تحريف غير من عليه هي ما على النبياء

ًا بككه اللككه بعث ما بمقتضى والعمل الحق اتباع إلى ذلك صككلى محمككد
ًا باتبككاعه والمككر بتصككديقه ناطقة كتبهم وسلم, فإن عليه الله ل حتمكك

محالككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.
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بككذلك أرجلهم} يعنككي تحت ومن فوقهم من تعالى: {لكلوا وقوله  

الرض, وقككال من لهم والنابت السماء من عليهم النازل الرزق كثرة
لرسككل فوقهم} يعني من {لكلوا عباس ابن عن طلحة أبي بن علي

ًا, {ومن عليهم السماء الرض مككن يخككرج أرجلهم} يعني تحت مدرار
قككال والسككدي, كمككا وقتادة جبير بن وسعيد مجاهد قال بركاتها, وكذا
مككن بركككات عليهككم لفتحنككا واتقككوا آمنككوا القرى أهل أن تعالى: {ولو

والرض} الَيكككككككككككككككككككككككككككككككة. السكككككككككككككككككككككككككككككككماء
أيكدي كسكبت بمكا والبحكر الكبر فكي الفسكاد تعكالى: {ظهكر وقال  

تحكت ومكن فكوقهم مكن {لكلكوا معنكاه بعضكهم الناس} الَية, وقال
ابككن عنككاء. وقككال ول شككقاء ول تعككب ول كككد غيككر من أرجلهم} يعني

فككي القائل: هككو يقول كما الخير في لكانوا بعضهم: معناه جرير: قال
.السلف أقوال لمخالفته القول هذا رد ثم, قدمه إلى فرقه من الخير

والنجيل} التوراة أقاموا أنهم {ولو قوله عند حاتم أبي ابن ذكر وقد  
بكن جكبير بكن الرحمكن عبكد عمرو, عن بن صفوان عن علقمة حديث

أن «يوشككك قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أبيه نفير, عن
وقد العلم يرفع الله, وكيف رسول لبيد: يا بن زياد العلم» فقال يرفع
كنككت إن لبيككد ابن يا أمك «ثكلتك فقال ؟ أبناءنا وعلمناه القرآن قرأنا
اليهككود بأيدي والنجيل التوراة ليست المدينة, أو أهل أفقه من لراك

أنهككم {ولككو قككرأ الله» ثككم أمر تركوا حين عنهم أغنى والنصارى, فما
ًا حككاتم أبككي ابن أورده والنجيل} هكذا التوراة أقاموا أول مككن معلقكك
ً إسناده ً حنبككل بككن أحمككد المككام رواه آخككره. وقككد في مرسل متصككل

الجعككد, أبي بن سالم عن العمش وكيع, حدثنا موصولً, فقال: حدثنا
ًا, فقككال وسلم عليه الله صلى النبي ذكر قال أنه لبيد بن زياد عن شيئ

يككذهب اللككه, وكيككف رسككول العلم» قال: قلنككا: يككا ذهاب عند «وذاك
إلككى أبناءهم يقرؤونه أبناءنا, وأبناؤنا القرآن, ونقرئه نقرأ ونحن العلم

مككن لراك كنككت لبيككد, إن أم ابككن يا أمك «ثكلتك فقال ؟ القيامة يوم
التككوراة يقككرءون والنصككارى اليهككود هذه ليس بالمدينة, أو رجل أفقه

أبي عن ماجه ابن رواه بشيء» هكذا فيهما مما ينتفعون ول والنجيل
صككحيح. إسككناد نحككوه, هككذا بإسككناده وكيككع شككيبة, عككن أبككي بككن بكككر

يعملككون} مكا سكاء منهكم وكثير مقتصدة أمة تعالى: {منهم وقوله  
يعككدلون} وكقككوله وبككه بككالحق يهككدون أمة موسى قوم {ومن كقوله

أعلى أجرهم} الَية, فجعل منهم آمنوا الذين {فآَتينا عيسى أتباع عن
رتبككة ذلككك وفككوق المككة هككذه مقامات أوسط وهو القتصاد مقاماتهم

اصككطفينا الذين الكتاب أورثنا وجل: {ثم عز قوله في السابقين, كما
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بككالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من

يككدخلونها} الَيككة, عككدن جنككات الكككبير الفضككل هككو ذلككك اللككه بككإذن
الجنككة, وقككد يدخلون كلهم المة هذه من الثلثة القسام أن والصحيح

بككن أحمككد جعفككر, حككدثنا بككن اللككه عبد مردويه: حدثنا بن بكر أبو قال
بن يعقوب معشر, عن أبو حدثنا عدي بن عاصم الضبي, حدثنا يونس

عنككد قككال: كنككا مالككك بن أنس أسلم, عن بن زيد طلحة, عن بن يزيد
علككى موسككى أمككة «تفرقت وسلم, فقال عليه الله صلى الله رسول
الجنككة, فككي النككار, وواحككدة فككي منهككا ملككة: سككبعون وسككبعين إحدى

الجنككة, فككي ملككة: واحككدة وسككبعين ثنككتين علككى عيسككى أمة وتفرقت
ًا الفرقككتين علككى أمككتي النككار, وتعلككو في منها وسبعون وإحدى جميعكك
رسككول يا هم النار» قالوا: من في وسبعون الجنة, وثنتان في واحدة

علككي زيككد: كككان بن يعقوب الجماعات». قال «الجماعات قال ؟ الله
عليككه اللككه صلى الله رسول عن الحديث بهذا حدثا إذا طالب أبي بن

ًا, قال فيه تل وسلم لكفرنككا واتقكوا آمنككوا الكتكاب أهكل أن {ولكو قرآن
أمة تعالى: {منهم قوله النعيم} إلى جنات ولدخلناهم سيئاتهم عنهم

ًا يعملون} وتل ما ساء منهم وكثير مقتصدة تعالى: {وممن قوله أيض
عليه الله صلى محمد أمة يعدلون} يعني وبه بالحق يهدون أمة خلقنا
ًا غريب حديث وهذا وسلم السككياق, وحككديث وبهذا الوجه هذا من جد

ذكرنككاه عديدة, وقككد طرق من مروي وسبعين بضع إلى المم افتراق
والمنككككككككة. الحمككككككككد وللككككككككه آخككككككككر موضككككككككع فككككككككي

َها ّي أ
َ َيـ ْغ الّرُسوُل **  ّل ِزَل َمآَ َب ْيَك ُأن َل ّبَك ِمن ِإ ِإن ّر َعككْل ّلْم َو ْف ْغككَت َفَمككا َت ّل َب

َتُه َل ّلُه ِرَسا ْعِصُمَك َوال ّنككاِس ِمَن َي ّلككَه ِإّن ال َ ال ِدي ل ْهكك ْوَم َي َقكك ْل ِريَن ا ِف َكككا ْل  ا
ًا تعالى يقول   ًا ورسوله عبده مخاطب وسككلم عليككه الله صلى محمد

ًا باسم امتثككل بككه, وقككد اللككه أرسككله ما جميع بإبلغ له الرسالة, وآمر
البخكاري القيكام, قكال أتكم به ذلك, وقام والسلم الصلة أفضل عليه
عككن سككفيان يوسككف, حككدثنا بككن محمككد الَية: حككدثنا هذه تفسير عند

ة مسروق, عكن عن الشعبي إسماعيل, عن ه رضكي عائش عنهكا, الل
ًا أن حدثك قالت: من ًا كتم محمد كككذب, فقد عليه الله أنزل مما شيئ

ربككك} الَيككة, هكككذا مككن إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها {يا يقول الله
ًا هاهنا رواه مطولً, وكذا صحيحه من مواضع في أخرجه وقد مختصر
كتككاب فككي والنسككائي اليمككان, والترمككذي كتككابي فككي مسككلم رواه

بككن مسككروق الشعبي, عككن عامر عن طرق من سننهما من التفسير
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ًا عنها الصحيحين عنها, وفي الله رضي الجدع, عنها قككالت: أنهككا أيض

ًا كان لو ًا وسكلم عليه الله صلى محمد ًا كاتمك لكتككم القككرآن مككن شككيئ
واللككه النككاس وتخشككى مبككديه اللككه مككا نفسك في {وتخفي الَية هذه

تخشككككككككككككككككككككككككككككككككككاه}. أن أحككككككككككككككككككككككككككككككككككق
سككعيد الرمادي: حككدثنا منصور بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عنككد قال: كنككا أبيه عنترة, عن بن هارون عن عباد سليمان, حدثنا بن
ًا له: إن فقال رجل عباس, فجاء ابن عنككدكم أن فيخبروننككا يأتونا ناس

ًا ابككن فقككال للنككاس وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول يبده لم شيئ
ّلكغ الرسكول أيهككا قال: {يككا تعالى الله أن تعلم عباس: ألم أنككزل مككا ب

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول ورثنككا مككا ربك} والله من إليك
مكن البخكاري صكحيح فكي جيد, وهككذا إسناد بيضاء, وهذا في سوداء
أبككي بن لعلي قال: قلت السوائي الله عبد بن وهب جحيفة أبي رواية

فككي ليككس ممككا الككوحي مككن شيء عندكم عنه: هل الله رضي طالب
ًا النسككمة, إل وبككرأ الحبككة فلق والذي فقال: ل ؟ القرآن يعطيككه فهمكك

ً الله هككذه فككي الصككحيفة, قلككت: ومككا هككذه فككي وما القرآن في رجل
بكككافر. مسككلم يقتككل ل السككير, وأن قال: العقل, وفكاك ؟ الصحيفة

البلغ الرسول وعلى الرسالة الله الزهري: من البخاري: قال وقال  
المانككة, وأداء الرسككالة بككإبلغ أمتككه لككه شككهدت التسليم, وقد وعلينا

الككوداع, حجككة يككوم خطبته في المحافل أعظم في بذلك واستنطقهم
ًا, كما أربعين من نحو أصحابه من هناك كان وقد صككحيح فككي ثبت ألف

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن الله عبد بن جابر عن مسلم
أنتككم عنككي, فمككا مسككؤولون إنكككم الناس «أيها يومئذ خطبته في قال

يرفكع ونصكحت, فجعكل وأديكت بلغت قد أنك ؟» قالوا: نشهد قائلون
بلغككت» ؟. قككال هل «اللهم ويقول إليهم وينكسها السماء إلى أصبعه
غككزوان, عككن ابككن يعنككي فضككيل نميككر, حككدثنا ابن أحمد: حدثنا المام

وسككلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: قال ابن عكرمة, عن
حرام, قال قالوا: يوم ؟ هذا يوم الناس» أي أيها الوداع. «يا حجة في
حككرام, قالوا: شهر ؟ هذا شهر أي حرام, قال قالوا: بلد ؟ هذا بلد أي

يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم ودماءكم أموالكم قال: «فإن
ًا, ثككم أعادهككا هككذا» ثككم شككهركم هذا, في بلدكم هذا, في رفككع مككرار

ًا. قال: يقول بلغت هل «اللهم فقال السماء إلى أصبعه ابككن ؟» مرار
الشككاهد فليبلككغ «أل قككال وجككل, ثككم عز ربه إلى لوصية عباس: والله

ًا بعدي ترجعوا الغائب: ل روى بعض» وقد رقاب بعضكم يضرب كفار
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بككن فضكيل سكعيد, عكن بكن يحيى المديني, عن بن علي عن البخاري

نحككككككككككككككككككككككككوه. بككككككككككككككككككككككككه غككككككككككككككككككككككككزوان
تككؤد لم وإن رسالته} يعني بلغت فما تفعل لم تعالى: {وإن وقوله  
يككترتب مككا علم وقد رسالته, أي بلغت به, فما أرسلتك ما الناس إلى

لككم {وإن عبككاس ابككن عن طلحة أبي بن علي وقال وقع لو ذلك على
ربككك مككن إليك أنزل مما آية كتمت إن رسالته} يعني بلغت فما تفعل

عقبة, بن قبيصة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن رسالته, قال تبلغ لم
الرسككول أيهككا {يا نزلت قال: لما مجاهد رجل, عن عن سفيان حدثنا

وحككدي وأنككا أصككنع رب, كيككف ربككك} قككال: يككا مككن إليككك أنزل ما بلغ
رسككالته} ورواه بلغككت فمككا تفعككل لككم {وإن فنزلت ؟ علّي يجتمعون

.بكككككه الثكككككوري وهكككككو سكككككفيان طريكككككق مكككككن جريكككككر ابكككككن
وأنا رسالتي أنت بلغ الناس} أي من يعصمك تعالى: {والله وقوله  

ول تخككف بهككم, فل ومظفرك أعدائك على ومؤيدك وناصرك حافظك
صككلى النككبي كككان يؤذيك, وقككد بسوء إليك منهم أحد يصل فلن تحزن

أحمككد: المككام قككال يحرس, كما الَية هذه نزول قبل وسلم عليه الله
ه عبكد قال: سكمعت يحيى يزيد, حدثنا حدثنا ربيعكة بكن عكامر بكن الل

صككلى اللككه رسككول أن تحككدثا كانت عنها الله رضي عائشة أن يحدثا
شككأنك ما قالت: فقلت جنبه إلى وهي ليلة ذات سهر وسلم عليه الله

ً «ليت قال ؟ الله رسول يا ًا رجل الليلة» يحرسني أصحابي من صالح
هككذا «مككن السلح, فقككال صوت سمعت ذلك, إذ على أنا قالت: فبينا

؟» قككال: جئككت بككك جككاء مالككك. فقككال: «مككا بككن سعد ؟» فقال: أنا
صككلى اللككه رسككول غطيككط الله. قالت:)فسككمعت رسول يا لحرسك

يحيككى طريككق مككن الصحيحين في نومه, أخرجاه في وسلم عليه الله
عليككه اللككه صككلى الله رسول لفظ: سهر به, وفي النصاري سعيد بن

دخكوله بعكد هجرتكه أثكر علكى يعنكي المدينكة مقكدمه ليلة ذات وسلم
منهككا. ثنككتين سككنة فككي ذلككك عنهككا, وكككان اللككه رضككي بعائشككة

مصر, البصري, نزيل مرزوق بن إبراهيم حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عككن قدامككة أبككا يعني عبيد بن الحارثا إبراهيم, حدثنا بن مسلم حدثنا

صلى النبي قالت: كان عائشة شقيق, عن بن الله عبد الجريري, عن
مككن يعصككمك {واللككه الَيككة هككذه نزلككت حتى يحرس وسلم عليه الله

القبككة مككن رأسككه وسلم عليه الله صلى النبي الناس} قالت: فأخرج
وجككل» وهكككذا عككز اللككه عصككمني فقككد انصرفوا الناس أيها «يا وقال
الجهضكمي, علكي بكن نصكر حميكد, وعكن بكن عبكد عن الترمذي رواه

غريب, وهكككذا حديث قال: وهذا به, ثم إبراهيم بن مسلم عن كلهما
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إبراهيككم بككن مسلم طريق من مستدركه في والحاكم جرير ابن رواه

بككن سككعيد رواه يخرجككاه, وكككذا السناد, ولم الحاكم: صحيح به, قال
اللككه عبككد الجريري, عككن عن قدامة أبي عبيد بن الحارثا عن منصور

هككذا بعضكهم روى الترمكذي: وقكد قكال به, ثم عائشة شقيق, عن بن
وسككلم عليككه الله صلى النبي شقيق, قال: كان ابن عن الجريري عن

ابككن رواه عائشة. قلت: هكذا يذكر الَية, ولم هذه نزلت حتى يحرس
وهيككب, طريككق من مردويه علية, وابن بن إسماعيل طريق من جرير

هككذا روى مرسككلً, وقككد شككقيق بككن الله عبد عن الجريري عن كلهما
ا كعكب بكن ومحمكد جكبير بن سعيد عن مرسل ابكن القرظكي, رواهم

بككن سليمان قال: حدثنا مردويه, ثم ابن أنس, رواه بن جرير, والربيع
السككلم عبككد بككن خالككد المصري, حدثنا رشدين بن أحمد أحمد, حدثنا

مككوهب, عككن بككن اللككه عبككد عككن المختككار بن الفضل الصدفي, حدثنا
عليه الله صلى الله رسول نحرس قال: كنا الخظمي مالك بن عصمة
الحرس, الناس} فترك من يعصمك {والله نزلت بالليل. حتى وسلم
نصككر أبككو حمككد بككن محمككد بككن حمككد أحمككد, حككدثنا بن سليمان حدثنا

بن يعلى الواسطي, حدثنا محمد بن كردوس البغدادي, حدثنا الكاتب
سككعيد أبككي عطيككة, عككن عككن مككرزوق بككن فضككيل عككن الرحمككن عبد

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول عم العباس الخدري, قال: كان
الناس} ترك من يعصمك {والله الَية هذه نزلت يحرسه, فلما فيمن

حامككد أبككي بن علي الحرس. حدثنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
بككن مفضل بن محمد سعيد, حدثنا بن محمد بن أحمد المديني, حدثنا

عمار, حككدثنا بن معاوية بن محمد أبي, حدثنا الشعري, حدثنا إبراهيم
الله, قال: عبد بن جابر عن يحدثا المكي الزبير أبا قال: سمعت أبي
طككالب أبككو معككه بعث خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
معه, ليبعث الناس} فذهب من يعصمك {والله نزلت حتى يكلؤه من

تبعككث» وهككذا مككن إلككى لي حاجة ل عصمني قد الله إن عم «يا فقال
يقتضي الحديث مدنية, وهذا الَية هذه نكارة, فإن وفيه غريب حديث

بن محمد إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد قال: حدثنا مكية, ثم أنها
النضككر, عككن عككن الحمككاني الحميد عبد كريب, حدثنا أبو يحيى, حدثنا

وسككلم عليككه الله صلى الله رسول عباس, قال: كان ابن عن عكرمة
ً يككوم كككل إليكه يرسل طالب أبو فكان يحرس هاشككم بنككي مككن رجككال

أنككزل مككا بلككغ الرسككول أيهككا {يككا الَية هذه عليه نزلت حتى يحرسونه
مككن يعصككمك واللككه رسككالته بلغككت فمككا تفعككل لككم وإن ربك من إليك

الله يحرسه, فقال: «إن من معه يرسل أن عمه الناس} قال: فأراد
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بككن يعقككوب عككن الطككبراني والنككس», ورواه الجككن مككن عصمني قد

بككككككككككه, كريككككككككككب أبككككككككككي العمككككككككككاني, عككككككككككن غيلن
ًا وهذا   مككن هي بل مدنية الَية هذه أن غريب, والصحيح حديث أيض

لككه لرسككوله, حفظككه اللككه عصمة أعلم, ومن بها, والله نزل ما أواخر
شككدة ومترفيهككا, مككع ومعانككديها وحسككادها وصككناديدها مكككة أهل من

ً له المحاربة والبغضة, ونصب العداوة ًا, بما ليل مككن اللككه يخلقه ونهار
ابتككداء فككي العظيمككة, فصككانه وحكمتككه بقككدرته العظيمككة السككباب
ًا كككان إذ طالب أبي بعمه الرسالة ًا رئيسكك ًا مطاعكك قريككش, فككي كككبير

وسككلم عليككه الله صلى الله لرسول طبيعية محبة قلبه في الله وخلق
كككان لما وكبارها, ولكن كفارها عليه لجترأ أسلم كان شرعية, ولو ل

عمككه مككات واحترموه, فلما هابوه الكفر في مشترك قدر وبينهم بينه
ًا, ثم أذي المشركون منه طالب, نال أبو النصككار لككه اللككه قيض يسير

المدينة, فلمككا وهي دارهم إلى يتحول أن وعلى السلم على فبايعوه
المشككركين مككن أحد هم والسود, وكلما الحمر من إليها, منعوه صار

اليهكود ككاده عليكه, كمككا كيككده اللكه, ورد ككاده بسككوء الكتككاب وأهكل
لككذلك دواء المعوذتين سورتي عليه منهم, وأنزل الله فحماه بالسحر

بككه اللككه بخيككبر, أعلمككه الشككاة تلككك ذراع في اليهود سمه الداء, ولما
ًا كثيرة أشباه منه, ولهذا وحماه مككاذكره ذلككك ذكرها, فمن يطول جد

الكريمككككككككككة: الَيككككككككككة هككككككككككذه عنككككككككككد المفسككككككككككرون
أبو العزيز, حدثنا عبد الحارثا, حدثنا جرير: حدثنا بن جعفر أبو فقال  

اللككه رسككول القرظي, وغيره, قالوا: كككان كعب بن محمد عن معشر
ً نزل إذا وسلم عليه الله صلى ظليلككة شككجرة أصككحابه لككه اختار منزل

؟ مني يمنعك قال: من سيفه, ثم فاخترط أعرابي تحتها, فأتاه فيقيل
منككه, السككيف وسككقط العرابككي يككد وجل» فرعككدت عز « الله فقال

وجككل: عكز اللكه دمككاغه, فككأنزل انتكثر حكتى الشككجرة برأسككه وضرب
سككعيد أبككو حككاتم: حككدثنا أبككي ابن الناس}. وقال من يعصمك {والله
الحبككاب, بككن زيككد القطككان, حككدثنا سعيد بن يحيى بن محمد بن أحمد
اللككه عبككد بككن جككابر عن أسلم بن زيد عبيدة, حدثني بن موسى حدثنا

أنمككار, بني وسلم عليه الله صلى الله رسول غزا النصاري, قال: لما
دلككى قككد بئككر رأس على جالس هو نخل, فبينا بأعلى الرقاع ذات نزل

ًا, فقككال النجار: لقتلن بني من الحارثا بن غورثا رجليه, فقال محمد
سككيفك, فككإذا لككه: أعطنككي قككال: أقككول ؟ تقتلككه أصككحابه: كيككف لككه

سكيفك محمككد, أعطنككي بكه, قكال: فأتكاه. فقككال: يككا أعطانيه, قتلتكه
يده, فقال من السيف سقط حتى يده إياه, فرعدت أشيمه, فأعطاه
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تريكد», مكا وبيكن بينكك اللكه «حكال وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّلغ الرسول أيها وجل: {يا عز الله فأنزل وإن ربككك مككن إليك أنزل ما ب

حككديث النككاس} وهككذا مككن يعصمك والله رسالته بلغت فما تفعل لم
فككي مشككهورة الحككارثا بككن غككورثا الككوجه, وقصككة هككذا مككن غريككب

الصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيح.
بككن محمككد بككن أحمككد بن عمرو أبو مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال  

بككن حمككاد آدم, حككدثنا الوهككاب, حككدثنا عبككد بككن محمد إبراهيم, حدثنا
هريرة, قال: كنا أبي سلمة, عن أبي عمرو, عن بن محمد عن سلمة

أعظككم له تركنا سفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبنا إذا
وعلككق شككجرة تحككت يككوم ذات تحتهككا, فنككزل وأظلها, فينككزل شجرة
؟ منككي يمنعككك مككن محمككد فأخذه, فقككال: يككا رجل فيها, فجاء سيفه
ضككع منككك يمنعنككي « اللككه وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول فقال

النككاس} مككن يعصمك وجل: {والله عز الله السيف» فوضعه, فأنزل
محمد, عككن بن الله عبد عن صحيحه في حبان بن حاتم أبو رواه وكذا

سككلمة بككن حمككاد إسماعيل, عن بن المؤمل إبراهيم, عن بن إسحاق
بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

أبا شعبة, سمعت جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
الصككمة بككن خالككد ابككن هككو جعككدة الجشمي, سككمعت إسرائيل, يعني

وسككلم عليككه اللككه صلى النبي عنه, قال: سمعت الله رضي الجشمي
ً ورأى ًا, فجعل رجل إلككى يككومىء وسككلم عليككه اللككه صلى النبي سمين
ًا هككذا, لكككان غير في هذا كان «لو ويقول بيده بطنه لككك» قككال: خيككر
يقتلككك, أن أراد برجل, فقيككل: هككذا وسلم عليه الله صلى النبي وأتي
لككم ذلككك أردت ولككو تككرع وسككلم: «لككم عليه الله صلى النبي له فقال

الكككافرين} أي القككوم يهككدي ل اللككه {إن علي». وقوله الله يسلطك
قككال يشككاء, كمككا مككن ويضككل يشككاء من يهدي الذي هو والله أنت بلغ

{فإنمككا يشاء} وقال من يهدي الله ولكن هداهم عليك تعالى: {ليس
الحسككككككككككككككككككاب}. وعلينككككككككككككككككككا البلغ عليككككككككككككككككككك

ُقْل ْهَل **  َأ َتاِب َيـ ِك ْل ُتْم ا َلَى َلْس ٍء َع ّتَى َشْي ْا َح ِقيُمو َة ُت ْوَرا ّتكك ْنِجيككَل ال ِل َوا
ِزَل َوَمآَ ُكْم ُأن ْي َل ُكْم ّمن ِإ ّب َدّن ّر ِزي َي َل ًا َو ِثير ُهْم َك ْن ِزَل ّمآَ ّم ْن ْيَك ُأ َل ّبككَك ِمككن ِإ ّر

ًا َيانكك ْغ ًا ُط ْفككر ُك َ َو ْأَس َفل َلككى َتكك ِم َع ْو َقكك ْل ِريَن ا ِف َكككا ْل ِإّن ا ِذيَن *   ّلكك ْا ا ُنككو آَم
ِذيَن ّل ْا َوا ُدو ُئوَن َها ِب َى َوالّصا ّنَصاَر ِه آَمَن َمْن َوال ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا َعِمَل الَِخ و

ًا ِلح َ َصككككككككا ْوٌف َفل ِهككككككككْم َخكككككككك ْي َل َ َع ُنككككككككوَن ُهككككككككْم َول  َيْحَز
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شككيء} أي علككى لسككتم الكتاب أهل «يا محمد يا تعالى: قل يقول  
مككا بجميككع تؤمنككوا حككتى والنجيككل, أي التككوراة تقيموا حتى الدين من

فيهككا, بمككا النبيككاء, وتعملككوا على الله من المنزلة الكتب من بأيديكم
بمبعثككه, واليمككان وسككلم عليه الله صلى محمد باتباع المر فيها ومما

مجاهككد: فككي عككن سككليم أبككي بككن ليث قال بشريعته, ولهذا والقتداء
العظيكم, وقكوله القكرآن ربككم}: يعنكي مكن إليككم أنكزل {وما قوله

ًا {وليزيدن ًا ربككك مككن إليك أنزل ما منهم كثير ًا} تقككدم طغيانكك وكفككر
عليهككم, ول تحككزن فل الكككافرين} أي القوم على تأس تفسيره, {فل

ّنك المسككلمون, آمنككوا} وهككم الككذين {إن قككال منهككم, ثككم ذلككك يهيككد
الفصككل طككال التوراة, {والصابئون} لما حملة هادوا} وهم {والذين

المجككوس و النصككارى مككن طائفككة بالرفع, والصككابئون العطف حسن
سعيد والمجوس, وقال اليهود مجاهد, وعنه: من دين, قاله لهم ليس
والحكككم: إنهككم الحسككن والنصككارى, وعككن اليهككود جككبير: مككن بككن

غيككر إلى الملئكة, ويصلون يعبدون قوم قتادة: هم كالمجوس, وقال
الزبككككككككككككككككككككور. القبلككككككككككككككككككككة, ويقككككككككككككككككككككرءون

لهككم وحككده, وليسككت اللككه يعرفككون قككوم منبه: هم بن وهب وقال  
ًا, وقال يحدثوا بها, ولم يعملون شريعة ابكن وهكب: أخكبرني ابكن كفر

العككراق, وهككم يلككي ممككا قوم هم أبيه, قال: الصابئون عن الزناد أبي
ًا, ثلثيككن سككنة كل كلهم, ويصومون بالنبيين يؤمنون بكوثى, وهم يومكك

ذلككك, وأمككا غيككر صككلوات, وقيككل خمككس يوم كل اليمن إلى ويصلون
فرقككة كككل أن النجيككل, والمقصككود حملككة وهككم فمعروفون النصارى

الككدين, وعملككت يككوم والجككزاء الميعككاد وهككو الَخر واليوم بالله آمنت
ً ًا, ول عمل ًا يكككون حككتى كككذلك ذلككك يكككون صككالح للشككريعة موافقكك

اتصف فمن الثقلين جميع إلى المبعوثا صاحبها إرسال بعد المحمدية
وراء تركككوا مككا علككى يسككتقبلونه, ول فيمككا عليهككم خككوف فل بككذلك

سككورة فككي نظيرتها على الكلم تقدم يحزنون, وقد هم ظهورهم, ول
ههنكككككككككا. إعكككككككككادته عكككككككككن أغنكككككككككى بمكككككككككا البقكككككككككرة

ْد َق َل َنا **  ْذ َق َأَخ َثا ِنَي ِمي ِئيَل َب َنآَ ِإْسَرا ْل َأْرَسكك ِهكْم َو ْي َل ً ِإ ّلَمكا ُرُسككل ُهْم ُك َء َجككآَ
َ ِبَما َرُسوٌل َى ل َو ْه ُهْم َت ُفُس ْن ًا َأ ِريق ْا َف ُبو ّذ ًا َك ِريق َف ُلككوَن َو ُت ْق ْا َي َو ُب َوَحِسكك   *

ّ ُكوَن َأل َنٌة َت ْت ْا ِف َعُمو ْا َف ّلُه َتاَب ُثّم َوَصّمو ِهْم ال ْي َل ْا ُثّم َع ْا َعُمو ِثيٌر َوَصّمو َك
ْنُهكككككككككككْم ّلكككككككككككُه ّم ُلكككككككككككوَن ِبَمكككككككككككا َبِصكككككككككككيٌر َوال ْعَم  َي
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السمع على إسرائيل بني على والمواثيق العهود أخذ أنه تعالى يذكر  

آراءهكم واتبعوا والمواثيق العهود تلك ولرسوله, فنقضوا لله والطاعة
ومككا قبلككوه منهككا وافقهككم الشككرائع, فمككا علككى وأهككواءهم, وقككدموها

تهككوى ل بمككا رسككول جككاءهم تعالى: {كلمككا قال ردوه, ولهذا خالفهم
ًا أنفسهم ًا كذبوا فريق فتنككة} أي تكككون ل أن وحسككبوا يقتلككون وفريق
عمككوا أنهم صنعوا, فترتب, وهو ما على شر لهم ليترتب أن وحسبوا

ًا يسككمعون فل وصموا الحق عن اللككه تككاب إليككه, ثككم يهتككدون ول حقكك
ذلككك, {كككثير بعككد وصككموا} أي {عمككوا فيه, ثم كانوا مما عليهم, أي

ا يسككتحق بمن وعليم عليهم مطلع يعملون} أي بما بصير والله منهم
منهككككككككككم. الغوايككككككككككة يسككككككككككتحق ممككككككككككن لهدايككككككككككة

ْد َق َل َفَر **  ِذيَن َك ّل ْا ا َو ُل ّلَه ِإّن َقا َو ال ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا َيَم ا َقككاَل َمْر ْلَمِسككيُح َو ا
ِنَي َب ِئيَل َيا ْا ِإْسَرا ُدو ُب ْع ّلَه ا ّبي ال ُكْم َر ّب ّنُه َوَر ِرْك َمن ِإ ِه ُيْش ّل ْد ِبال َحككّرَم َفَقكك
ّلُه ِه ال َلي ّنَة َع ْلَج ُه ا َوا ْأ ّنكاُر َوَم ِلِميَن َوَمكا ال ّظكا ٍر ِمكْن ِلل ْد َأنَصكا ّلَقك َكَفكَر *  

ِذيَن ّل ْا ا َو ُل ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍة َثككا َثكك َ ٍه ِمككْن َوَمككا َثل َلـكك ّ ِإ َلـككٌه ِإل ٌد ِإ ِإن َواِحكك ّلككْم َو
ْا ُهو َت ُلوَن َعّما َين ُقو َيَمّسككّن َي ِذيَن َل ّلكك ْا ا َفككُرو ُهككْم َك ْن َذاٌب ِم ِليككٌم َعكك َ َأ َفل َأ   *

ُبوَن ُتو َلَى َي ِه ِإ ّل َنُه ال ِفُرو ْغ َت َيْس ّلككُه َو ُفككوٌر َوال ْلَمِسككيُح *  ّمككا ّرِحيككٌم َغ ْبككُن ا ا
َيَم ّ َمْر ْد َرُسوٌل ِإل َلْت َق ِه ِمن َخ ِل ْب ُأّمككُه الّرُسُل َق َقٌة َو ّدي َنككا ِصكك ُكلَِن َكا ْأ َيكك

َعككاَم ّط ُظككْر ال ْن ْيككَف ا ّيككُن َك َب ُهككُم ُن َيككاِت َل َ ُظككْر ُثككّم ال ْن ّنككَى ا ُكككوَن َأ َف ْؤ  ُي
ًا تعالى يقول   واليعقوبيككة الملكيككة مككن النصككارى فرق بتكفير حاكم

عككن اللككه الله, تعككالى هو المسيح منهم: بأن قال والنسطورية, ممن
ًا وتقدس وتنزه قولهم ًا, هذا علو عبككد المسككيح أن لهم تقدم وقد كبير

قككال: أن المهككد فككي صككغير وهككو نطق كلمة أول ورسوله, وكان الله
اللككه عبككد {إنككي قككال الله, بككل ابن ول الله أنا يقل الله, ولم عبد إني

ًا} إلككى وجعلنككي الكتككاب آتككاني وربكككم ربككي اللككه {وإن قككال أن نبيكك
كهككولته حككال فككي لهككم قككال مسككتقيم} وكككذلك صراط هذا فاعبدوه

ًا ونبوته قككال لككه, ولهككذا شككريك ل وربهككم, وحككده ربه بعبادة لهم آمر
من إنه وربكم ربي الله اعبدوا إسرائيل بني يا المسيح تعالى: {وقال

ومكأواه الجنكة عليه الله حرم {فقد غيره معه فيعبد بالله} أي يشرك
تعككالى: {إن قككال كما الجنة عليه وحرم النار له أوجب فقد النار} أي

يشككاء}. وقككال لمككن ذلككك دون مككا ويغفككر بككه يشككرك أن يغفر ل الله
الماء من علينا أفيضوا أن الجنة أصحاب النار أصحاب تعالى: {ونادى

الكككافرين}, وفككي علككى حرمهمككا اللككه إن قككالوا اللككه رزقكككم مما أو
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ًا بعث وسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيح الناس: في ينادي منادي

فككي لفككظ: مؤمنككة, وتقككدم مسلمة, وفي نفس إل يدخلها ل الجنة إن
بككه, حككديث يشككرك أن يغفككر ل اللككه قوله: إن عند النساء سورة أول
ًا منه ثلثة, فذكر عائشة: الدواوين عن بابنوس بن يزيد يغفره ل ديوان

حرم فقد بالله يشرك تعالى: {ومن الله بالله, قال الشرك الله, وهو
ًا تعالى قال أحمد, ولهذا مسند في الجنة}, والحديث عليه الله إخبككار
حككرم فقككد بككالله يشككرك من {إنه إسرائيل لبني قال أنه المسيح عن
عنككد له وما أنصار} أي من للظالمين وما النار ومأواه الجنة عليه الله

فيككككككه. هككككككو ممككككككا منقككككككذ ول معيككككككن ول ناصككككككر اللككككككه
حاتم: أبي ابن ثلثة} قال ثالث الله إن قالوا الذين كفر {لقد وقوله  

أبككي بكن الحككم بككن سكعيد الهسنجاني, حكدثنا الحسن بن علي حدثنا
كفككر {لقككد تعالى الله قول في صخر أبو الفضل, حدثني مريم, حدثنا

اللككه, ابككن عزيككر اليهود قول ثلثة} قال: هو ثالث الله إن قالوا الذين
قككول ثلثة, وهذا ثالث الله الله, فجعلوا ابن النصارى: المسيح وقول
والنصكارى, اليهكود طائفتكا بكذلك المكراد أن الَيكة تفسكير فكي غريب

واحككد, ثككم وغير مجاهد خاصة, قاله النصارى في نزلت أنها والصحيح
بالقكانيم قكولهم فكي كفكارهم بكذلك فقيكل: المكراد ذلك في اختلفوا

مككن المنبثقككة الكلمككة البن, وأقنككوم الب, وأقنوم أقنوم الثلثة: وهو
ًا قككولهم عككن الله البن, تعالى إلى الب ًا, قككال علككو جريككر ابككن كككبير

تقككول والنسككطورية واليعقوبية الملكية من الثلثة الطوائف وغيره: و
ًا فيهككا مختلفون القانيم, وهم بهذه ًا اختلفكك موضككع هككذا ليككس متباينكك

كككافرة. الثلثككة أن الخككرى, والحككق تكفككر منهككم فرقككة بسطه, وكل
الله, مع إلهين وأمه المسيح جعلهم في وغيره: نزلت السدي وقال  

تعككالى كقككوله السدي: وهي العتبار, قال بهذا ثلثة ثالث الله فجعلوا
للنكاس قلكت أأنت مريم ابن عيسى يا الله قال {وإذ السورة آخر في

القككول سبحانك} الَية, وهككذا قال الله دون من إلهين وأمي اتخذوني
واحككد} إلككه إل إله من تعالى: {وما الله قال ك أعلم والله ك الظهر هو
ًا ليس أي وسككائر الكائنككات جميع له, إله شريك ل وحده هو بل متعدد

ًا تعالى قال الموجودات, ثم ًا لهم متوعد عمككا ينتهككوا لم {وإن ومتهدد
منهككم كفككروا الككذين {ليمسككن والكذب الفتراء هذا من يقولون} أي

يتوبون {أفل قال والنكال, ثم الغلل من الَخرة في أليم} أي عذاب
تعككالى كرمككه مككن رحيككم} وهككذا غفككور واللكه ويسككتغفرونه اللككه إلى

الفككتراء العظيككم, وهككذا الككذنب هذا مع بخلقه ورحمته ولطفه وجوده
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إليككه تككاب مككن والمغفككرة, فكككل التوبة إلى والفك, يدعوهم والكذب

عليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. تكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب
قبلكه مكن خلكت قد رسول إل مريم ابن المسيح تعالى: {ما وقوله  

عليككه, المتقككدمين المرسككلين سككائر من أمثاله سوية له الرسل} أي
إل هو {إن قال الكرام, كما رسله من ورسول الله عباد من عبد وأنه
ّديقة} {وأمه إسرائيل}. وقوله لبني مثل وجعلناه عليه أنعمنا عبد صكك
ليسككت أنهككا على مقاماتها, فدل أعلى له, وهذا مصدقة به مؤمنة أي

أم سككارة نبككوة إلككى ذهككب ممككن وغيككره حككزم ابككن زعمككه كمككا بنبيككة
ً أم موسى, ونبوة أم إسحاق, ونبوة بخطككاب منهككم عيسى, اسككتدلل

أرضككعيه} أن موسى أم إلى {وأوحينا ومريم, وبقوله لسارة الملئكة
ًا يبعث لم الله أن الجمهور عليه النبوة, والذي معنى وهذا مككن إل نبيكك

ً إل قبلك أرسلنا تعالى: {وما الله الرجال, قال من إليهم نوحي رجال
اللككه رحمككه الشككعري الحسككن أبككو الشككيخ حكككى القككرى} وقككد أهل

ذلكككككككككككككككككككككككك. علكككككككككككككككككككككككى الجمكككككككككككككككككككككككاع
بككه, التغذيككة إلككى يحتاجان الطعام} أي يأكلن تعالى: {كانا وقوله  

كمككا بككإلهين النككاس, وليسككا كسككائر عبدان منهما, فهما خروجه وإلى
يككوم إلككى المتتابعككة اللككه لعككائن الجهلة, عليهم النصارى فرق زعمت

نوضككحها الَيككات} أي لهككم نككبين كيف تعالى: {انظر قال القيامة, ثم
البيككان هككذا بعككد انظككر ثككم يؤفكككون} أي أنككى انظككر {ثككم ونظهرهككا
مذهب أي يتمسكون, وإلى قول يذهبون, وبأي أين والجلء والوضوح

يككككككككككككككككككككككذهبون. الضككككككككككككككككككككككلل مككككككككككككككككككككككن

ُقْل ُدوَن **  ُب ْع َت ِه ُدوِن ِمن َأ ّل َ َما ال ِلُك ل ُكْم َيْم ًا َل َ َضّر ًا َول ْفع ّلككُه َن َو َوال ُهكك
ُع ِليُم الّسِمي َع ْل ُقْل ا ْهَل *   َأ َتاِب َيـ ِك ْل َ ا ْا ل ُلو ْغ ُكْم ِفي َت ِن ْيَر ِدي ّق َغ ْلَحكك َ ا َول

ْا َو ُع ِب ّت َء َت َوآ ْه ٍم َأ ْو ْد َق ْا َق ّلو ْبُل ِمن َض ْا َق ّلو َأَض ًا َو ِثير ْا َك ّلو َوآِء َعككن َوَضكك َسكك
ِبيِل ّسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ال

ًا تعالى يقول   والوثان, والنداد الصنام من غيره عبد من على منكر
ًا ًا تستحق ل أنها له ومبين يككا تعككالى: {قككل} أي اللهية, فقال من شيئ
ذلك في ودخل آدم بني فرق سائر من الله غير العابدين لهؤلء محمد

ك مكا اللكه دون مكن {أتعبكدون وغيرهم النصارى ول ضكرا لككم ليمل
ًا} أي هو إليكم, {والله نفع إيصال ول عنكم ضر دفع على يقدر ل نفع

شككيء, فلككم بكككل عبككاده, العليككم لقوال السميع العليم} أي السميع
يملككك ول شككيئا يعلم ول يبصر ول يسمع ل جماد عبادة إلى عنه عدلتم
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ًا ًا ول ضر تغلككوا ل الكتككاب أهل يا {قل قال ثم ؟ لنفسه ول لغيره نفع
تطككروا ول الحككق اتبككاع في الحد تجاوزوا ل الحق} أي غير دينكم في
إلككى النبككوة حيككز عككن تخرجككوه حتى فيه فتبالغوا بتعظيمه أمرتم من

فجعلتمككوه النبيكاء من نبي وهو المسيح في صنعتم اللهية, كما مقام
ًا الضككلل بشككيوخكم, شككيوخ لقتككدائكم إل ذاك الله, وما دون من إله

ًا, {وأضلوا ضل ممن سلفكم هم الذين ًا قديم سككواء عككن وضلوا كثير
طريكق إلككى والعتكدال السكتقامة طريكق عكن وخرجوا السبيل} أي

والضكككككككككككككككككككككككككككككككككككلل. الغوايكككككككككككككككككككككككككككككككككككة
الرحمن, حدثنا عبد بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

كككان أنس, قككال: وقككد بن الربيع أبيه, عن عن جعفر أبي بن الله عبد
ًا, فأتككاه والسنة بالكتاب فأخذ عليهم قام قائم فقككال: الشككيطان زمان
ًا تركت إنما ًا أو أثر ابتككدع عليككه, ولكككن تحمككد قبلك, فل عمل قد أمر
ًا ّدكَر ثم عليه, ففعل الناس وأجبر إليه نفسك, وادع قبل من أمر بعد ا

ًا, فككأراد فعلككه أن وملكككه, وأراد سككلطانه منككه, فخلككع يتككوب أن زمانكك
ًا, فأتي عبادته في يتعبد, فلبث خطيئككة مككن تبت أنك له: لو فقيل أيام

فلن ضككل عليككك, ولكككن يتككاب أن عسككى ربك وبين بينك فيما عملتها
الضللة, فكيككف على وهم الدنيا فارقوا حتى سبيلك في وفلن وفلن

ًا, ففيه لك توبة فل بهداهم لك {يككا الَيككة هككذه أشباهه وفي سمعنا أبد
قككد قككوم أهككواء تتبعككوا ول الحككق غيككر دينكككم في تغلوا ل الكتاب أهل

ًا وأضكككلوا قبكككل مكككن ضكككلوا السكككبيل} سكككواء عكككن وضكككلوا ككككثير

ِعَن ُل ِذيَن **  ّل ْا ا َفُرو ِنَي ِمن َك ِئيَل َب َلَى ِإْسَرا َد ِلَساِن َع ُوو ْبِن َوِعيَسى َدا ا
َيَم ِلَك َمْر ْوا ِبَما َذ ْا َعَص ُنو َكككا ُدوَن ّو َتكك ْع ْا َي ُنو َكككا   * َ ْوَن ل َه َنككا َت ٍر َعككن َي َككك ّمن
ُه ُلو َع ْئَس َف ِب ْا َما َل ُنو ُلوَن َكا َع ْف َى َي َتَر ًا *   ِثير ُهْم َك ْن ْوَن ّم ّل َو َت ِذيَن َي ّل ْا ا َكَفُرو
ْئَس ِب ّدَمْت َما َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ّلُه َسِخَط َأن َأن ِهْم ال ْي َل ِفككي َع َذاِب َو َعكك ْل ُهككْم ا

ُدوَن ِل ْو َخا َل َو ُنوا *   ُنوَن َكا ْؤِم ِبّي ِبالله ُي ّن ِزَل َوَما وال ْن ِه ُأ ْيكك َل ُهْم َمككا ِإ ُذو ّتَخكك ا
َء َيككككككككككآَ ِل ْو ِكّن َأ َلـكككككككككك ًا َو ِثيككككككككككر ْنُهككككككككككْم َك ُقوَن ّم  َفاِسكككككككككك

فيما طويل دهر من إسرائيل بني من الكافرين لعن أنه تعالى يخبر  
مريككم, ابككن عيسككى لسككان السككلم, وعلككى عليه نبيه داود على أنزله

ابككن العككوفي, عككن قككال خلقككه علككى واعتككدائهم لله عصيانهم بسبب
بيككن الفرقان, ثم وفي الزبور وفي والنجيل التوراة في عباس: لعنوا

يتناهون ل {كانوا تعالى زمانهم, فقال في يعتمدونه كانوا فيما حالهم
منهككم أحككد ينهككى ل كككان يفعلون} أي كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن
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ًا أن ليحككذر ذلككك علككى ذمهككم والمحككارم, ثككم المككآَثم ارتكاب عن أحد

يفعلككون}, وقككال كككانوا مككا ارتكبوه, فقال: {لبئس الذي مثل يرتكب
عكن اللكه عبككد بكن شككريك يزيد. حكدثنا الله: حدثنا رحمه أحمد المام
اللككه رسككول قككال: قككال الله عبد عبيدة, عن أبي بذيمة, عن بن علي
المعاصككي, نهتهككم في إسرائيل بنو وقعت «لما وسلم عليه الله صلى

يزيد: وأحسبه » قال مجالسهم في ينتهوا: فجالسوهم فلم علماؤهم
بعضككهم قلوب الله وشاربوهم, فضرب قال: «وأسواقهم, وواكلوهم

عصككوا بمككا مريم, {ذلك ابن وعيسى داود لسان على ببعض, ولعنهم
ًا, فجلس وسلم عليه الله صلى الله رسول يعتدون} وكان وكان متكئ

ًا». الحككق علككى تككأطروهم حككتى بيككده نفسككي والككذي «ل فقككال أطككر
بككن يككونس النفيلي, حككدثنا محمد بن الله عبد داود: حدثنا أبو وقال  

مسككعود بككن اللككه عبككد عبيدة, عن أبي بذيمة, عن بن علي عن راشد
النقككص دخل ما أول «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

اللككه اتككق هككذا فيقول: يككا الرجل يلقى الرجل كان إسرائيل بني على
أن ذلككك يمنعككه فل الغككد مككن يلقككاه لك, ثم يحل ل تصنع, فإنه ما ودع

قلككوب اللككه ضككرب ذلككك فعلككوا وقعيككده, فلمككا وشككريبه أكيلككه يكون
علككى إسككرائيل بنككي من كفروا الذين ك: {لعن قال ثم ك ببعض بعضهم
ك: كل قال ثم {فاسقون} ك قوله مريم} إلى ابن وعيسى داود لسان
يككد علككى المنكككر, ولتأخككذن عككن ولتنهككون بككالمعروف لتككأمرن واللككه

ًا, أو الحق على الظالم, ولتأطرنه ًا», الحككق علككى تقصرنه أطر قصككر
بكه, وقكال بذيمكة بكن علكي طريق من ماجه وابن الترمذي رواه وكذا

ابككن بنككدار, عككن عككن مككاجه وابن هو رواه غريب, ثم الترمذي: حسن
مرسككلً. عبيككدة أبككي بذيمككة, عككن بككن علككي سفيان, عككن مهدي, عن

إسككحاق بككن الشككج, وهككارون سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بككن العلء عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد الهمداني, قال: حدثنا

الفطككس, عككن سككالم مرة, عن بن عمرو بن الله عبد المسيب, عن
صككلى اللككه رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عبيدة, عن أبي ابن
علككى أخاه رأى إذا كان إسرائيل بني من الرجل «إن وسلم عليه الله

ًا, فإذا عنه نهاه الذنب منككه, أن رأى مككا يمنعككه لم الغد من كان تعذير
«وشككريبه», ثكم هكارون حكديث وشريكه» وفككي وخليطه أكيله يكون
علككى بعضككهم قلوب ضرب منهم ذلك الله رأى «فلما المتن في اتفقا

بمككا مريككم, ذلككك ابككن وعيسككى داود نككبيهم لسان على بعض, ولعنهم
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال يعتدون» ثم وكانوا عصوا

المنكككر, عككن بككالمعروف, ولتنهككون بيككده, لتككأمرن نفسككي «والككذي
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ًا, أو الحككق علككى المسيء, ولتأطرنه يد على ولتأخذن ليضككربن أطككر

لبككي لعنكم» والسياق كما ليلعنكم بعض, أو على بعضكم قلوب الله
ًا داود أبكو رواه الحديث, وقكد هذا رواية في قال سعيد, كذا عكن أيضك

المسيب, عن بن العلء الخياط, عن شهاب أبي هشام, عن بن خلف
عبيككدة أبككي الفطس, عككن عجلن ابن وهو سالم مرة, عن بن عمرو

وسككلم عليككه اللكه صكلى النككبي أبيه, عن مسعود, عن بن الله عبد بن
مككرة بن عمرو العلء, عن عن خالد رواه داود: كذا أبو قال بنحوه, ثم
عمككرو بككن اللككه عبد المسيب, عن بن العلء عن المحاربي به, ورواه

اللككه, قككال عبككد عككن عبيككدة أبككي الفطككس, عككن سالم مرة, عن بن
اللككه عبككد بككن خالككد رواه المككزي: وقككد الحجككاج أبككو الحككافظ شككيخنا

أبككي مككرة, عككن بككن عمككرو المسككيب,عككن بككن العلء عككن الواسككطي
موسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى.

ًا, كككثيرة المنكككر عككن والنهككي بككالمعروف المر في والحاديث   جككد
قككوله عنككد جككابر حككديث تقككدم المقام, قد هذا يناسب ما منها ولنذكر
الككذين أيهككا {يككا قككوله عنككد والحبار} وسيأتي الربانيون ينهاهم {لول
بكككر أبي اهتديتم} حديث إذا ضل من يضركم ل أنفسكم عليكم آمنوا

سككليمان أحمككد: حككدثنا المككام الخشككني, فقككال ثعلبككة وأبككي الصديق
عن عمرو أبي بن عمرو جعفر, أخبرني بن إسماعيل الهاشمي, أنبأنا

النككبي أن اليمككان بككن حذيفككة الشهلي, عككن الرحمن عبد بن الله عبد
بكالمعروف, بيكده, لتكأمرن نفسي «والذي قال وسلم عليه الله صلى

ًا عليكككم يبعككث أن اللككه ليوشكككن المنكككر, أو عككن ولتنهون مككن عقابكك
بككن علككي عككن الترمككذي لكككم», ورواه يستجيب فل لتدعنه عنده, ثم

أبككو حسككن. وقككال حديث به, وقال: هذا جعفر بن إسماعيل عن حجر
شككيبة, حككدثنا أبككي بن بكر أبو ماجه: حدثنا بن يزيد بن محمد الله عبد

عثمككان, عككن بككن عمككرو سككعد, عككن بككن هشام عن هشام بن معاوية
قككالت: سككمعت عائشككة عككروة, عككن عثمان, عككن بن عمر بن عاصم
عن بالمعروف, وانهوا «مروا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

هككذا بككه, وعاصككم لكككم» تفككرد يسككتجاب فل تككدعوا أن المنكككر, قبككل
مجهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككول.

أبيكه, عن رجاء بن إسماعيل عن العمش طريق من الصحيح وفي  
أبككي شهاب, عن بن طارق مسلم, عن بن قيس سعيد, وعن أبي عن

رأى «مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال الخدري سعيد
ًا منكم يسككتطع لككم فبلسانه, فإن يستطع لم بيده, فإن فليغيره منكر

أحمد: حدثنا المام مسلم. وقال رواه» اليمان أضعف فبقلبه, وذلك
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عككدي بككن عككدي سليمان, سككمعت أبي ابن هو سيف نمير, حدثنا ابن

يعنككي جدي سمع أنه لنا مولى قال: حدثني مجاهد عن يحدثا الكندي
عليككه الله صلى النبي عنه, يقول: سمعت الله رضي عميرة بن عدي

المنكككر يروا حتى الخاصة بعمل العامة يعذب ل الله «إن يقول وسلم
فعلككوا ينكرونككه, فككإذا فل ينكروه أن على قادرون وهم ظهرانيهم بين

بككن أحمككد عككن أحمككد رواه والعامككة», ثككم الخاصككة اللككه ذلك, عككذب
سككليمان, عككن أبككي بككن سيف المبارك, عن بن الله عبد الحجاج, عن

يقككول: جككدي سككمع أنككه لنككا مككولى الكنككدي, حككدثني عدي بن عيسى
رواه يقول, فككذكره, هكككذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

الككككككككككوجهين. هككككككككككذين مككككككككككن أحمككككككككككد المككككككككككام
زياد بن المغيرة بكر, حدثنا أبو العلء, حدثنا أبو داود: حدثنا أبو قال  

النبي عميرة, عن ابن يعني العرس عدي, عن بن عدي عن الموصلي
مككن كككان الرض فككي الخطيئة عملت «إذا قال وسلم عليه الله صلى

عنهككا, ومككن غككاب كمككن كككان ككك فأنكرها مرة وقال فكرهها, ك شهدها
عككن رواه داود, ثككم أبككو به شهدها» تفرد كمن كان فرضيها عنها غاب
بككن عككدي زيككاد, عككن بن مغيرة شهاب, عن ابن يونس, عن بن أحمد
بككن وحفككص حككرب بككن سككليمان داود: حككدثنا أبككو مرسلً. وقال عدي

أبككي مككرة, عككن بككن عمككرو لفظككه, عككن وهذا شعبة عمر, قال: حدثنا
وسككلم, وقككال عليككه الله صلى النبي سمع من قال: أخبرني البحتري

أن وسكلم عليككه اللكه صكلى النكبي أصحاب من رجل سليمان, حدثني
أو يعككذروا حككتى النككاس يهلككك «لككن قككال وسلم عليه الله صلى النبي

موسكى, بكن عمكران مكاجه: حكدثنا ابكن أنفسهم». وقكال من يعذروا
نضكرة, أبككي جككدعان, عككن بكن زيد بن علي زيد, حدثنا بن حماد حدثنا

قككام وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أن الخدري سعيد أبي عن
ًا, فكان ً يمنعن ل «أل قال فيما خطيب الحككق يقول أن الناس هيبة رجل

فهبنككا. أشككياء رأينككا والله سعيد, وقال: قد أبو علمه». قال: فبكى إذا
الله رسول قال: قال سعيد أبي عن عطية عن إسرائيل حديث وفي  

جككائر»و سككلطان عند حق كلمة الجهاد «أفضل وسلم عليه الله صلى
من غريب الترمذي: حسن ماجه, وقال وابن والترمذي داود أبو رواه
الرملككي, حككدثنا سككعيد بككن راشككد ماجه: حككدثنا ابن الوجه. وقال هذا

لمة بكن حمكاد مسلم, حكدثنا بن الوليد أبكي غكالب, عكن أبكي عكن س
عنككد رجككل وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه لرسول أمامة: قال: عرض

فسكككت ؟ أفضككل الجهككاد اللككه, أي رسككول الولى, فقال: يككا الجمرة
جمككرة رمككى عنكه, فلمكا فسكت سأله الثانية الجمرة رمى عنه, فلما
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يا ؟» قال: أنا السائل «أين قال ليركب الغرز في رجله ووضع العقبة
بككه. جككائر» تفككرد سككلطان ذي عند تقال حق «كلمة الله. قال رسول
معاويككة وأبو نمير بن الله عبد كريب, حدثنا أبو ماجه: حدثنا ابن وقال
سككعيد أبككي عككن البحككتري أبككي مرة, عن بن عمرو العمش, عن عن

نفسه» أحدكم يحقر وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول قال: قال
فيه الله أمر «يرى قال ؟ نفسه أحدنا يحقر الله: كيف رسول يا قالوا
تقككول أن منعككك القيامة: ما يوم له الله فيه, فيقول يقول ل ثم مقال

أحككق كنككت الناس, فيقول: فإياي فيقول: خشية ؟ وكذا وكذا كذا في
ًا: حدثنا به, وقال تخشى» تفرد أن محمككد محمد, حككدثنا بن علي أيض
أبككو عبككدالرحمن بككن الله عبد سعيد, حدثنا بن يحيى فضيل, حدثنا بن

يقككول: سككمعت الخدري سعيد أبا سمع أنه العبدي نهار طوالة, حدثنا
لم عليكه الله صلى الله رسول يكوم العبكد يسكأل اللكه يقكول: إن وس
لقككن فككإذا ؟ تنكككره أن المنكككر رأيت إذا منعك يقول: ما حتى القيامة

ًا الله ًا بكه النككاس» تفككرد وفرقككت رجوتك رب قال: يا حجته عبد أيضكك
بكككككككككككه. بكككككككككككأس ل مكككككككككككاجه, وإسكككككككككككناده ابكككككككككككن

سلمة, عن بن حماد عن عاصم بن عمرو أحمد: حدثنا المام وقال  
صكلى النككبي حذيفككة, عكن جندب, عن الحسن, عن زيد, عن بن علي
نفسككه» قيككل: وكيككف يذل أن لمسلم ينبغي «ل قال وسلم عليه الله

رواه يطيككق», وكككذا ل لمككا البلء مككن «يتعككرض قككال ؟ نفسككه يككذل
ًا ماجه وابن الترمذي عاصككم بن عمرو بشار, عن بن محمد عن جميع
مكاجه: ابكن غريب. وقال صحيح حسن حديث الترمذي: هذا به, وقال

عبيكد بكن يحيكى بكن زيكد الدمشكقي, حكدثنا الوليكد بكن العباس حدثنا
غيلن بككن حفككص معبككد أبككو حميككد, حككدثنا بككن الهيثم الخزاعي, حدثنا

اللككه, رسككول قال: قيل: يككا مالك بن أنس مكحول, عن عن الرعيني
فيكم ظهر «إذا قال ؟ المنكر عن بالمعروف, والنهي المر يترك متى

قبلنا المم في ظهر وما الله رسول يا قبلكم» قلنا المم في ظهر ما
فككي والعلككم كبككاركم فككي والفاحشككة صككغاركم فككي «الملككك قككال ؟

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قول معنى زيد: تفسير رذالكم» قال
ماجككة, ابككن بككه الفسككاق, تفككرد فككي العلم كان إذا رذالكم في والعلم

إذا ضككل مككن يضككركم {ل قككوله عنككد ثعلبككة أبككي حككديث فككي وسيأتي
الثقككككة. وبككككه تعككككالى اللككككه شككككاء لهككككذا, إن اهتككككديتم} شككككاهد

ًا تعالى: {ترى وقوله   مجاهد: كفروا} قال الذين يتولون منهم كثير
أنفسككهم} يعنككي لهم قدمت ما {لبئس المنافقين. وقوله بذلك يعني
أعقبتهكم الكتي المكؤمنين مكوالة للككافرين, وتركهكم مكوالتهم بذلك
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ًا ًا عليهم الله قلوبهم, وأسخطت في نفاق ًا سككخط يككوم إلككى مسككتمر

به, ذمهم ما بذلك عليهم} وفسر الله سخط {أن قال معادهم, ولهذا
القيامككة. يككوم خالككدون} يعنككي هم العذاب {وفي أنهم عنهم أخبر ثم

بن مسلم عمار, حدثنا بن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال
المسككلمين, إيككاكم معشككر «يككا ذكره, قككال بإسناد العمش عن علي

ًا ست فيه والزنا, فإن ًا في خصال: ثلث الَخككرة, فأمككا في الدنيا, وثلث
العمككر, وأمككا الفقر, وينقص البهاء, ويورثا يذهب فإنه الدنيا في التي
الحسككاب, والخلككود الرب, وسككوء سخط يوجب فإنه الَخرة في التي
قدمت ما {لبئس وسلم عليه الله صلى الله رسول تل النار», ثم في
خالككدون} هكككذا هككم العذاب وفي عليهم الله سخط أن أنفسهم لهم

حكككككككككككككككككاتم. أبكككككككككككككككككي ابكككككككككككككككككن ذككككككككككككككككككره
مسلمة, عككن عن عمار بن هشام طريق من مردويه ابن رواه وقد  

وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي حذيفة, عن شقيق, عن العمش, عن
ًا فذكره, وساقه أبككي مسلمة, عن عن غفير بن سعيد طريق من أيض

حذيفككة, عككن شككقيق, عككن العمككش, عككن الكوفي, عن الرحمن عبد
كككل على ضعيف حديث وهذا, مثله فذكر وسلم عليه الله صلى النبي

.أعلكككككككككككككككككككككككم حكككككككككككككككككككككككال, واللكككككككككككككككككككككككه
مككا إليككه أنككزل ومككا والنككبي بككالله يؤمنون كانوا تعالى: {ولو وقوله  

لما والقرآن والرسول بالله اليمان حق آمنوا لو أولياء} أي اتخذوهم
البككاطن, ومعككاداة فككي الكككافرين مككوالة مككن ارتكبككوه مككا ارتكبككوا

ًا إليه, {ولكن أنزل وما والنبي بالله المؤمنين فاسككقون} منهككم كككثير
وتنزيلككه. وحيككه لَيككات ورسوله, مخالفون الله طاعة عن خارجون أي

َدّن َتِج َل ّد **  ّنككاِس َأَش ًة ال َو َدا ِذيَن َعكك ّلكك ْا ّل ُنككو َد آَم ُهككو َي ْل ِذيَن ا ّلكك ْا َوا ُكو َأْشككَر

َدّن َتِج َل ُهْم َو َب ْقَر ًة َأ ّد َو ِذيَن ّم ّل ْا ّل ُنو ِذيَن آَم ّل ْا ا َو ُل ّنككا َقككا َى ِإ ِلككَك َنَصككاَر َأّن َذ ِبكك
ُهْم ْن ًا ِقّسيِسيَن ِم َبان ْه ُهْم َوُر ّن أ

َ َ َو ِبُروَن ل ْك َت َذا*   َيْس ِإ ْا َو ُعو ِزَل َمككآَ َسككِم ُأنكك

َلى َى الّرُسوِل ِإ ُهْم َتَر َن ُي ْع ّدْمِع ِمككَن َتِفيككُض َأ ْا ِمّمككا الكك ُفككو ّق ِمككَن َعَر ْلَحكك ا
ُلوَن ُقو َنآَ َي ّب ّنا َر َنا آَم ْب ُت ْك َع َفا ِديَن َم ِه َوَمككا الّشا َنككا *   َ َل ْؤِمُن ل ِه ُنكك ّل َوَمككا ِبككال

َنا َء ّق ِمَن َجآَ ْلَح ُع ا ْطَم َن َنا َأن َو َل ْدِخ َنا ُي ّب َع َر ِم َم ْو َق ْل ِلِحيَن ا ُهُم الّصا َب َثككا أ
َ َف   *

ّلُه ْا ِبَما ال ُلو ّناٍت َقا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َهككا َخا ِلككَك ِفي َذ َجككَزآُء َو
ِنيَن ْلُمْحِس ِذيَن ا ّل َوا ْا *   َفُرو ْا َك ُبو ّذ َك َنككآَ َو ِت َيا ِئَك ِبآَ َلـكك ْو ِم َأْصككَحاُب ُأ ْلَجِحيكك  ا

فككي الَيككات هككذه عبككاس: نزلككت ابككن عن طلحة أبي بن علي قال  
بالحبشة طالب أبي بن جعفر عليهم تل حين الذين وأصحابه النجاشي
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هككذه نظككر, لن فيككه القككول لحاهم, وهككذا أخضلوا حتى القرآن, بكوا

بككن سككعيد الهجرة. وقككال قبل النجاشي مع جعفر مدنية, وقصة الَية
النككبي إلككى النجاشككي بعثهككم وفككد في نزلت: وغيرهما والسدي جبير
وقككرأ رأوه صككفاته, فلمككا ويروا كلمه ليسمعوا وسلم عليه الله صلى

إلككى)النجاشككي رجعككوا وخشككعوا, ثككم وبكككوا أسككلموا القككرآن عليهككم
مككن بككالطريق. وهككذا فمككات النجاشي السدي: فهاجر فأخبروه. قال

عليككه الحبشككة, وصككلى ملككك وهككو مات النجاشي السدي, فإن أفراد
أنككه أصككحابه, وأخككبر بككه مات, وأخبر يوم وسلم عليه الله صلى النبي
عشككر: الوفد, فقيل: اثنا هذا عدة في اختلف الحبشة. ثم بأرض مات

رهابين. وقيل: بككالعكس. وقيككل: خمسككون. وخمسة قساوسة سبعة
بككن عطاء وقال أعلم رجلً, فالله وستون. وقيل: سبعون وقيل: بضع

مهككاجرة عليهم قدم حين أسلموا الحبشة أهل من قوم رباح: هم أبي
عيككس ديككن علككى كككانوا قوم قتادة: هم وقال المسلمين من الحبشة

ولككم أسككلموا القككرآن المسككلمين, وسككمعوا رأوا مريككم, فلمككا ابككن
بهككذه أقوام صفة في نزلت الَيات هذه أن جرير ابن يتلعثموا, واختار

غيرهكككككككا. أو الحبشكككككككة مكككككككن ككككككككانوا المثابكككككككة, سكككككككواء
والذين اليهود آمنوا للذين عداوة الناس أشد تعالى: {لتجدّن فقوله  

للحككق ومباهتككة وجحككود عناد كفر اليهود كفر لن إل ذاك أشركوا} ما
ًا قتلوا العلم, ولهذا بحملة وتنقص للناس وغمط حتى النبياء من كثير
ه رسكول بقتل هموا لم عليكه اللكه صكلى الل مكرة, وسكموه غيكر وس

اللككه لعككائن عليهككم المشككركين مككن أشككباههم عليككه وسحروه, وألبوا
عنككد مردويككه بككن بكككر أبككو الحككافظ القيامككة. قككال يككوم إلى المتتابعة

بككن محمككد السري, حككدثنا بن محمد بن أحمد الَية: حدثنا هذه تفسير
النضككر أبككو العلف, حدثنا سعيد بن علي الرقي, حدثنا حبيب بن علي
أبككي أبيه, عن الله, عن عبد بن يحيى سفيان, عن الشجعي, عن عن

يهككودي «مككاخل وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: قال هريرة
إسككحاق بككن أحمككد بككن محمد عن رواه بقتله», ثم هّم إل قط بمسلم

عبيد, حدثنا بن فرج الهوازي, حدثنا ب أيو بن أحمد العسكري, حدثنا
قككال: هريرة أبي أبيه, عن الله, عن عبد بن يحيى عن العوام بن عباد
حدثا إل بمسلم يهودي «ماخل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

ًا. غريكككككككب حكككككككديث بقتلكككككككه», وهكككككككذا نفسكككككككه جكككككككد
إنككا قككالوا الككذين آمنوا للذين مودة أقربهم تعالى: {ولتجدن وقوله  

منهاج وعلى المسيح أتباع من نصارى أنهم زعموا الذين نصارى} أي
فككي لمككا إل ذاك الجملككة, ومككا فككي وأهلككه للسلم مودة فيهم إنجيله
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تعككالى قككال والرأفة, كما الرقة من المسيح دين على كانوا إذ قلوبهم

كتابهم: ورهبانية} وفي ورحمة رأفة اتبعوه الذين قلوب في {وجعلنا
القتككال اليسككر. وليككس خككدك لككه فككأدر اليمن خدك على ضربك من

ًا قسيسككين منهككم بككأن تعككالى: {ذلككك قال ملتهم, ولهذا في مشروع
ًا وهككم القسيسككون فيهككم يوجككد يسككتكبرون} أي ل وأنهككم ورهبانكك

ًا, وقككد وقس قسيس وعلماؤهم, واحدهم خطباؤهم علككى يجمككع أيض
الرهبة, وهككي من العابد, مشتق راهب, وهو جمع قسوس, والرهبان
يكككون جريككر: وقككد ابككن وركبككان, وفرسككان. قككال الخككوف, كراكككب

ًا الرهبككان وقرابيككن, وجككردان قربككان رهككابين, مثككل وجمعككه واحككد
عنككد يكككون أنككه علككى الككدليل رهابنة, ومن على يجمع وجرادين, وقد

ًا العككككككككككككككرب الشككككككككككككككاعر: قككككككككككككككول واحككككككككككككككد
ونككزل يمشككي الرهبككان القلللنحككدر فككي ديككر رهبككان عككاينت لككو

أبي بن نصير آدم. حدثنا بن بشر البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
رئككاب, قككال: سككألت بككن جاثمككة عن الدهان الصلت الشعث, حدثني

ًا} قسيسككين منهككم بككأن {ذلككك تعككالى اللككه قككول عن سلمان ورهبانكك
لى اللكه رسكول والخكرب, أقرأنكي البيع في القسيسين فقال: دع ص

ًا», وكككذا صككديقين منهككم بأن «ذلك وسلم عليه الله ابككن رواه ورهبانكك
زيككاد بككن نضككير عككن الخككاني الحميد عبد بن يحيى طريق من مردويه

به. قال سلمان رئاب, عن بن جاثمة الدهان, عن صلت الطائي, عن
الخككاني, حككدثنا الحميككد عبد بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: ذكره أبي ابن

قككال: رئككاب بن جاثمة عن الدهان صلت الطائي, حدثنا زياد بن نضير
ًا} قسيسككين منهم بأن {ذلك قوله عن وسئل سلمان سمعت ورهبانكك

فيها, قال فدعوهم والخرب الصوامع في هم الذين الرهبان هم فقال
منهككم بككأن {ذلككك وسككلم عليككه الله صلى النبي على سلمان: وقرأت

ًا» فقككوله صديقين منهم بأن «ذلك قسيسين} فأقرأني {ذلككك ورهبان
ًا قسيسين منهم بأن بككأن وصفهم يستكبرون} تضمن ل وأنهم ورهبان

واتبككاعه للحككق بالنقيككاد وصككفهم والتواضككع, ثككم والعبادة العلم فيهم
أعينهككم تككرى الرسككول إلككى أنككزل مككا سمعوا {وإذا والنصاف, فقال

البشككارة مككن عندهم مما الحق} أي من عرفوا مما الدمع من تفيض
مككع فاكتبنككا آمنككا ربنككا {يقولككون وسككلم عليككه اللككه صككلى محمد ببعثة

بككككه. ويككككؤمن هككككذا بصككككحة يشككككهد مككككن مككككع الشككككاهدين} أي
بن علي بن عمر الفلس, عن علي بن عمرو عن النسائي روى وقد  

قككال: الزبيككر بككن اللككه عبد أبيه, عن عروة, عن بن هشام مقدم, عن
إلى أنزل ما سمعوا {وإذا أصحابه وفي النجاشي في الَية هذه نزلت
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يقولككون الحككق مككن عرفوا مما الدمع من تفيض أعينهم ترى الرسول

مردويككه وابككن حككاتم أبككي ابككن الشككاهدين} وروى مع فاكتبنا آمنا ربنا
ابككن عكرمككة, عككن سككماك, عككن طريككق مككن مسككتدركه في والحاكم

عليه الله صلى محمد مع الشاهدين} أي مع {فاكتبنا قوله في عباس
وسكلم عليككه اللكه صكلى لنبيهم الشاهدون, يشهدون هم وأمته وسلم

السككناد, الحككاكم: صككحيح قال بلغوا, ثم قد أنهم بلغ, وللرسل قد أنه
يخرجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه. ولككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

واقد, بن الرحمن  عبد بن الله عبد شبيل أبو الطبراني, حدثنا وقال  
الضككبي, نككافع بككن الجبار عبد عن الفضل بن العباس أبي, حدثنا حدثنا

فككي عبككاس ابككن جبير, عن بن سعيد عن إياس بن قتادة, وجعفر عن
أعينهككم تككرى الرسككول إلككى أنككزل مككا سككمعوا تعالى: {وإذا الله قول

مككع فلحيككن, قككدموا يعنككي كرابين كانوا قال: إنهم} الدمع من تفيض
اللككه صككلى اللككه رسككول قككرأ الحبشة, فلمككا من طالب أبي بن جعفر
اللككه رسككول أعينهم, فقككال وفاضت القرآن, آمنوا عليهم وسلم عليه
إلككى انتقلتككم أرضكككم إلككى رجعتككم إذا «لعلكككم وسلم عليه الله صلى

قككولهم مككن ذلككك اللككه ديننككا, فككأنزل عككن ننتقككل دينكم» فقالوا: لككن
مككع ربنككا يككدخلنا أن ونطمككع الحق من جاءنا وما بالله نؤمن ل {ومالنا

فككي المككذكورون هككم النصككارى مككن الصككنف الصالحين} وهذا القوم
إليكككم أنككزل ومككا بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من تعالى: {وإن قوله
{الذين فيهم الله قال الذين لله} الَية, وهم خاشعين إليهم أنزل وما

به آمنا قالوا عليهم يتلى * وإذا يؤمنون به هم قبله من الكتاب آتيناهم
نبتغككي {ل قككوله مسككلمين} إلككى قبلككه مككن كنككا إنا ربنا من الحق إنه

تجري جنات قالوا بما الله ههنا: {فأثابهم تعالى قال الجاهلين} ولهذا
واعككترافهم وتصككديقهم إيمككانهم علككى فجزاهم النهار} أي تحتها من

فيهككا مككاكثين فيها} أي خالدين النهار تحتها من تجري {جنات بالحق
ًا اتبككاعهم فككي المحسنين} أي جزاء {وذلك يزولون ول يحولون ل أبد

عككن أخككبر كككان, ثككم مككن ومع كان وأين كان حيث له وانقيادهم الحق
بهكا جحكدوا بآَياتنكا} أي وككذبوا كفكروا {والكذين فقكال الشقياء حال

فيهككا. والككداخلون أهلهككا هككم الجحيم} أي أصحاب وخالفوها, {أولئك

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل َباِت ُتَحّرُمو ّي ّلُه َأَحّل َمآَ َط ُكْم ال َ َل ْا َول َو ُد َت ْع ِإّن َت
ّلَه َ ال ِديَن ُيِحّب ل َت ْع ْلُم ْا ا ُلو ُك َو ُكككُم ِمّمككا *   َق ّلككُه َرَز ً ال ًا َحلَل ّيبكك ْا َط ّتُقككو َوا

ّلككككككككككككَه َي ال ِذ ّلكككككككككككك ُتككككككككككككم ا ِه َأن ُنككككككككككككوَن ِبكككككككككككك ْؤِم  ُم
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رهككط في الَية هذه عباس: نزلت ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
مككذاكيرنا, وسككلم, قككالوا: نقطككع عليككه اللككه صككلى النبي أصحاب من

الرهبككان, فبلككغ يفعككل كمككا الرض فككي الدنيا, ونسككيح شهوات ونترك
ذلككك, لهككم فككذكر إليهككم وسككلم, فأرسككل عليككه اللككه صلى النبي ذلك

وأفطر, أصوم «لكني وسلم عليه الله صلى النبي فقالوا: نعم, فقال
لكم منكي, ومكن فهكو بسكنتي أخذ النساء, فمن وأصلي, وأنام, وأنكح

مككن مردويه ابن حاتم, وروى أبي ابن مني» رواه فليس بسنتي يأخذ
عائشككة عن الصحيحين ذلك, وفي نحو عباس ابن عن العوفي طريق
ًا أن عنها الله رضي عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أصككحاب مككن ناس
السككر فككي عملككه عن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج سألوا وسلم
بعضهم وقال النساء أتزوج ل بعضهم وقال اللحم آكل ل بعضهم فقال

«مككا فقال وسلم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ الفراش على أنام ل
وأقككوم وأنككام وأفطككر أصككوم وكذا, لكنككي كذا أحدهم يقول أقوام بال

منككي». فليككس سككنتي عككن رغككب النساء, فمككن اللحم, وأتزوج وآكل
أبككو النصككاري, حككدثنا عصككام بككن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

سككعيد, أخككبرني ابككن يعنككي عثمككان مخلككد, عككن بككن الضككحاك عاصم
ً أن عبككاس ابن عن عكرمة وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي أتككى رجل

ت إذا اللكه, إنكي رسكول فقال: يا إلكى انتشكرت اللحكم هكذا مكن أكل
ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا اللحككم, فنزلككت علككّي حرمككت النساء, وإني

جريككر وابككن الترمككذي رواه لكككم}. وكككذا الله أحل ما طيبات تحرموا
ًا بككه. وقككال, النبيككل عاصككم أبي عن الفلس علي بن عمرو عن جميع
ًا مرسلً, وروي آخر وجه من روي غريب. وقد حسن ابن على موقوف

أبي بن إسماعيل عن ووكيع الثوري سفيان أعلم. وقال عباس, فالله
مسككعود, قككال: كنككا بككن اللككه عبككد حازم, عن أبي بن قيس خالد, عن

نسككاء, فقلنككا: أل معنككا وليككس وسككلم عليككه اللكه صلى النبي مع نغزو
ه رسكول فنهانكا ؟ نستخصكي لم عليكه اللكه صكلى الل ذلكك, عكن وس

أيهككا {يككا الله عبد قرأ أجل, ثم إلى بالثوب المرأة ننكح أن لنا ورخص
مككن لكككم} الَيككة, أخرجككاه اللككه أحل ما طيبات تحرموا ل آمنوا الذين
أعلككم. المتعككة, واللككه نكككاح تحريككم قبككل كان إسماعيل, وهذا حديث

بككن عمرو الحارثا, عن بن همام إبراهيم, عن العمش, عن وقال  
فقككال: مسككعود بن الله عبد إلى مقرن بن معقل شرحبيل, قال: جاء

تحرمككوا ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا الَيككة هذه فراشي, فتل حرمت إني
أبككي منصككور, عككن الثوري, عن لكم} الَية. وقال الله أحل ما طيبات

مسككعود, فجيككء بككن اللككه عبككد عنككد قال: كنا, مسروق الضحى, عن
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ْدُن, فقككال: إنككي عبد له رجل, فقال فتنحى بضرع أن حرمككت اللككه: ا

ْدُن عبد آكله, فقال {يككا الَية هذه يمينك, وتل عن وكفر فاطعم الله: ا
ابن لكم} الَية: رواهن الله أحل ما طيبات تحرموا ل آمنوا الذين أيها
طريككق مككن مسككتدركه فككي الخيككر الثر هذا الحاكم حاتم, وروى أبي

شككرط قككال: علككى  ثم¹به منصور جرير, عن راهويه, عن بن إسحاق
عبككد بككن يككونس حاتم: حدثنا أبي ابن قال يخرجاه, ثم الشيخين, ولم
عد بكن هشكام وهب, أخبرني ابن العلى, حدثنا أسكلم بكن زيكد أن س

النككبي عنككد أهلككه, وهككو مككن ضيف أضافه رواحة بن الله عبد أن حدثه
ضككيفهم يطعموا لم فوجدهم أهله إلى رجع وسلم, ثم عليه الله صلى

ًا حككرام, علككي هككو أجلككي مككن ضيفي حبست لمرأته له, فقال انتظار
حككرام, فلمككا علككي الضيف: هككو حرام. وقال علي امرأته: هو فقالت

صككلى النككبي إلككى ذهب الله, ثم باسم وقال: كلوا يده وضع ذلك رأى
الككذين أيهككا {يككا اللككه أنككزل منهم, ثم كان الذي فذكر وسلم عليه الله

منقطككع. أثككر لكككم} وهككذا اللككه أحككل مككا طيبككات تحرمككوا ل آمنككوا
بهذا, وفيه شبيه أضيافه مع الصديق قصة في البخاري صحيح وفي  

إلككى وغيككره كالشككافعي العلماء من ذهب لمن دللة القصة هذه وفي
ً حرم من أن ًا أو مأكل ًا أو ملبس عليككه, يحكرم ل أنه النساء عدا ما شيئ
ًا, ولقوله عليه كفارة ول تحرمككوا ل آمنككوا الككذين أيهككا تعالى: {يككا أيض

فككي كمككا نفسه على اللحم حرم الذي لكم} ولن الله أحل ما طيبات
بكفككارة, وسككلم عليككه اللكه صكلى النككبي يككأمره لكم المتقككدم الحديث
ً حككرم مككن أن إلى حنبل بن أحمد المام منهم آخرون وذهب أو مككأكل
ًا ًا أو مشرب ًا أو ملبس كفككارة بككذلك عليككه يجككب الشياء, فككإنه من شيئ

علككى تحريمه بمجرد يؤاخذ باليمين, فكذلك تركه التزم إذا يمين, كما
ًا نفسه فكي عبكاس, وكمكا ابكن بكذلك أفكتى التزمه, كمكا بما له إلزام
مرضككات تبتغككي لككك اللككه أحككل ما تحرم لم النبي أيها {يا تعالى قوله

تحلككة لكككم اللككه فككرض {قككد قككال رحيككم}, ثككم غفككور واللككه أزواجك
المبينككة بالَيككة الحكم, عقبه هذا ذكر لما هاهنا أيمانكم} الَية, وكذلك

اقتضككاء فككي اليميككن منزلككة منككزل هككذا أن علككى اليمين, فدل لتكفير
أعلككككككككككككككككككككككم. التكفيككككككككككككككككككككككر, واللككككككككككككككككككككككه

ابن عن حجاج الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  
الله وعبد مظعون بن عثمان منهم رجال قال: أراد مجاهد جريج, عن

هذه المسوح, فنزلت أنفسهم, ويلبسوا يتبتلوا, ويخصوا أن عمرو بن
جريككج, ابككن مؤمنون}. قككال به أنتم الذي الله {واتقوا قوله إلى الَية
مسعود وابن طالب أبي بن وعلي مظعون بن عثمان عكرمة: أن عن
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ًا السود بن والمقداد تبتلككوا, أصككحابه فككي حذيفككة أبككي مككولى وسالم
المسككوح, وحرمككوا النسككاء, ولبسككوا الككبيوت, واعككتزلوا في فجلسوا
بنككي مككن السككياحة أهككل ويلبس يؤكل ما واللباس, إل الطعام طيبات

النهككار, الليككل, وصككيام لقيككام بالختصككاء, وأجمعككوا إسرائيل, وهمككوا
اللككه أحككل مككا طيبككات تحرموا ل آمنوا الذين أيها {يا الَية هذه فنزلت

سككنة بغيككر تسككيروا ل المعتدين} يقول يحب ل الله إن تعتدوا ول لكم
أجمعككوا واللباس, وما والطعام النساء من حرموا ما المسلمين, يريد

الختصككاء, فلمككا مككن بككه همككوا النهككار, ومككا وصيام الليل قيام من له
«إن فقككال وسككلم عليككه الله صلى الله رسول إليهم بعث فيهم نزلت

ًا, وإن لنفسكم ًا, صككوموا لعينكم حق ونككاموا, وأفطككروا, وصككلوا حقكك
أنزلككت. مككا واتبعنككا سككلمنا سنتنا» فقككالوا: اللهككم ترك من منا فليس

في شاهد مرسلة, ولها التابعين من واحد غير القصة هذه ذكر وقد  
الحمككد ذلك, ولله تقدم كما المؤمنين أم عائشة رواية من الصحيحين

ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا قككوله فككي السدي عن أسباط والمنة. وقال
المعتككدين} يحب ل الله إن تعتدوا ول لكم الله أحل ما طيبات تحرموا

ًا جلس وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وذلك النككاس, فككذكر يوم
صلى النبي أصحاب من ناس التخويف, فقال على يزدهم ولم قام ثم

بككن وعثمككان طككالب أبي بن علي منهم عشرة وسلم, كانوا عليه الله
علككى حرمككوا قككد النصككارى عملً, فإن نحدثا لم إن حقنا مظعون: ما

والككودك, وأن اللحككم يأكككل أن بعضككهم نحككرم, فحككرم فنحن أنفسهم
النسكاء, فككان بعضكهم النكوم, وحكرم بعضكهم بالنهكار, وحكرم يأككل

يككدنون ول أهله من يدنو ل فكان النساء حرم ممن مظعون بن عثمان
الحككولء, لهككا يقككال وكككان عنهككا اللككه رضككي عائشة امرأته منه, فأتت

وسككلم: عليه الله صلى النبي أزواج من عندها ومن عائشة لها فقالت
فقككالت: ؟ تتطيككبين ول تمتشككطين اللككون, ل متغيرة حولء يا بالك ما

ًا عني وقع زوجي, وما علي وقع وما وأتطيب أمتشط وكيف منككذ ثوبكك
صككلى اللككه رسول كلمها, فدخل من يضحكن وكذا. قال: فجعلن كذا
؟» قكالت: يكا يضككحككن «مككا يضككحكن, فقككال وهكن وسلم عليه الله

زوجي عني وقع أمرها. فقالت: ما عن سألتها الحولء إن الله رسول
ًا ؟» قال: عثمان يا «مالك فقال فدعاه إليه وكذا, فأرسل كذا منذ ثوب
قككد عثمان أمره, وكان عليه للعبادة, وقص أتخلى لكي لله تركته إني
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول نفسككه, فقككال يجككب أن أراد

إنككي الله رسول أهلك». فقال: يا فواقعت رجعت إل عليك «أقسمت
عائشة إلى الحولء أهله, فرجعت وأتى «أفطر» فأفطر صائم. فقال
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يككا وقالت: مالككك عائشة وتطيبت, فضحكت واكتحلت امتشطت وقد

أمككككككككككس. أتاهككككككككككا فقككككككككككالت: إنككككككككككه ؟ حككككككككككولء
حرمككوا أقككوام بككال «مككا وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول وقال  

وأنكككح وأصككوم وأفطككر وأقككوم أنككام إنككي والنككوم, أل والطعام النساء
ل آمنككوا الككذين أيهككا {يا مني» فنزلت فليس عني رغب النساء, فمن

تجككب لعثمككان: ل تعتككدوا} يقككول ول لكم الله أحل ما طيبات تحرموا
فقككال أيمككانهم عككن يكفروا أن العتداء, وأمرهم هو هذا نفسك, فإن

عقككدتم بمككا يؤاخككذكم ولكككن أيمككانكم فككي بككاللغو اللككه يؤاخككذكم {ل
أن تعتككدوا} يحتمككل تعككالى: {ول جريككر. وقككوله ابككن اليمان}, رواه

بتحريككم أنفسكككم علككى التضككييق فككي تبككالغوا ول منككه المككراد يكككون
يكككون أن السككلف, ويحتمككل مككن قاله من قاله عليكم, كما المباحات

خككذوا الحلل, بككل تنككاول فككي تعتككدوا فل الحلل تحرموا ل كما المراد
تعككالى: قككال فيككه: كمككا الحككد تجاوزوا ول وحاجتكم كفايتكم بقدر منه

لككم أنفقككوا إذا {والككذين تسككرفوا} الَيككة, وقككال ول واشككربوا {وكلوا
ًا} فشككرع ذلككك بيككن وكككان يقتروا ولم يسرفوا بيككن عككدل اللككه قوامكك
تحرمككوا {ل قال تفريط, ولهذا ول إفراط عنه, ل والجافي فيه الغالي
قككال المعتدين} ثم يحب ل الله إن تعتدوا ول لكم الله أحل ما طيبات
ً اللكه رزقكم مما {وكلوا ًا} أي حلل ً ككونه حكال فككي طيبكك ًا حلل طيبكك

ورضككوانه, طككاعته أمككوركم, واتبعككوا جميككع فككي اللككه} أي {واتقككوا
ه {واتقكوا وعصكيانه مخكالفته واترككوا مؤمنكون}. بكه أنتكم الكذي الل

َ ُكُم ** ل ُذ َؤاِخ ّلُه ُي ِو ال ْغ ّل ُكْم ِفَي ِبال ِن ْيَمككا ِكن َأ َلـكك ُكم َو ُذ َؤاِخكك ّتُم ِبَمككا ُي ّقككد َع
ْيَماَن ُتُه ال ّفككاَر َك َعككاُم َف ْط ِة ِإ ِكيَن َعَشككَر ْوَسككِط ِمككْن َمَسككا ِعُمككوَن َمككا َأ ْط ُت
ُكْم ِلي ْه ْو َأ ُهْم َأ ُت َو ْو ِكْس ِريُر َأ ٍة َتْح َب َق ْد ّلْم َفَمن َر َياُم َيِج ِة َفِص َث َ ٍم َثل ّيا ِلككَك َأ َذ
ُة ّفاَر ُكْم َك ِن ْيَما َذا َأ ُتْم ِإ ْف َل ْا َح َو ُظ َف ُكْم َواْح َن ْيَما ِلَك َأ َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكككْم ال ِه َل ِت َيككا آ

ُككككككككككككككككككككككككككككككككككككْم ّل َع ُكُروَن َل  َتْشككككككككككككككككككككككككككككككككككك
أغنككى بما البقرة سورة في اليمين في اللغو على الكلم تقدم وقد  
مككن الكلم فككي الرجل قول والمنة, وأنه الحمد ههنا, ولله إعادته عن
فككي هككو الشافعي. وقيككل مذهب والله. وهذا وبلى والله قصد: ل غير

أبككي قككول الظن, وهككو غلبة المعصية. وقيل: على الهزل. وقيل: في
النسككيان. وقيككل: وقيل: في الغضب في وقيل: اليمين. وأحمد حنيفة

ذلككك, ونحككو والملبككس والمشككرب المأكككل تككرك علككى الحلككف هككو
أنككه لكككم} والصككحيح الله أحل ما طيبات تحرموا {ل بقوله واستدلوا
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عقككدتم بمككا يؤاخككذكم {ولكككن قككوله بككدليل قصككد غيككر مككن اليميككن

إطعككام وقصككدتموها, {فكفككارته منهككا عليككه صممتم بما اليمان} أي
يكفيككه. مككا يجككد ل ومككن الفقككراء من محاويج مساكين} يعني عشرة

بن وسعيد عباس ابن أهليكم} قال تطعمون ما أوسط {من وقوله  
عطككاء أهليكككم. وقككال تطعمككون مككا أعككدل مككن وعكرمككة: أي جككبير

حاتم: حككدثنا أبي ابن أهليكم. قال تطعمون ما أمثل الخراساني: من
إسككحاق أبككي حجاج, عككن عن الحمر خالد أبو الشج, حدثنا سعيد أبو

وسمن. وقال ولبن, وخبز قال: خبز علي الحارثا, عن السبيعي, عن
بككن سككفيان قككراءة, حككدثنا العلى عبد بن يونس حاتم: أنبأنا أبي ابن

جككبير, عككن بككن سككعيد المغيرة, عن أبي ابن يعني سليمان عن عيينة
دون, وبعضككهم قككوت أهلككه بعككض يقوت الرجل قال: كان عباس ابن
ًا أهليكككم} تطعمككون مككا أوسط تعالى: {من الله سعة, فقال فيه قوت
وكيككع, حككدثنا الشككج, حككدثنا سككعيد أبككو والزيت, وحدثنا الخبز من أي

مككا أوسككط {مككن عبككاس ابككن عككامر, عككن جككابر, عككن عككن إسككرائيل
الرحمككن عبككد وحككدثنا ويسرهم عسرهم أهليكم} قال: من تطعمون

شككابور, وحككدثنا ابن يعني شعيب بن محمد الحمصي, حدثنا خلف بن
عاصككم عككن سككليم أبككي بككن ليث عن التميمي الرحمن عبد بن شيبان

رضككي عمر ابن التميمي, عن الرحمن عبد له يقال رجل الحول, عن
أهليكككم}, قككال: الخككبز تطعمكون مككا أوسكط {مكن قكال أنه عنه الله

والزيككت, والخككبز واللبككن, والخككبز والسككمن, والخككبز واللحم, والخبز
والخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل.

عاصم, عككن عن معاوية أبو الموصلي, حدثنا حرب بن علي وحدثنا  
أهليكم} تطعمون ما أوسط {من قوله في عمر ابن سيرين, عن ابن

والتمككر, والزيت, والخبز واللبن, والخبز والسمن, والخبز قال: الخبز
عككن جريككر ابككن واللحم, ورواه الخبز أهليكم تطعمون ما أفضل ومن
عبيككدة عن جرير ابن روى معاوية, ثم أبي عن وكيع, كلهما وابن هناد

وأبكي والضحاك والحسن سيرين بن ومحمد القاضي وشريح والسود
ًا. مكحككول عككن حككاتم أبي ابن ذلك, وحكاه نحو قالوا رزين, أنهم أيضكك

أهليكم} تطعمون ما أوسط {من بقوله المراد أن جرير ابن واختار  
يطعمهككم, مككا مقككدار فككي العلمككاء اختلككف والكثرة, ثككم القلة في أي

عككن الحمككر خالككد أبككو سككعيد, حككدثنا أبككو حاتم: حككدثنا أبي ابن فقال
علككي الحككارثا, عككن الشككعبي, عككن الحارثي, عككن حصين حجاج, عن

أهليكككم} قككال: تطعمككون مككا أوسككط {مككن قككوله في عنه الله رضي
يطعككم أن سيرين: يكفيككه بن ومحمد الحسن ويعشيهم. وقال يغديهم
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ًا واحدة أكلة مساكين عشرة ًا, زاد خبز يجككد لككم الحسككن: فككإن ولحم
ًا ًا فخبز ًا, فإن وسمن ًا يجككد لككم ولبن ًا فخككبز يشككبعوا. وخلً, حككتى وزيتكك
تمككر أو بككر من صاع نصف العشرة من واحد كل آخرون: يطعم وقال

بن وسعيد والشعبي ومجاهد وعائشة وعلي عمر قول ونحوهما, فهذا
والضككحاك مالككك وأبككي مهككران بككن وميمككون النخعككي وإبراهيككم جبير

حنيفككة: أبككو حيككان. وقككال بككن ومقاتككل قلبككة وأبككي ومكحول والحكم
.عكككككككككداه ممكككككككككا وصكككككككككاع بكككككككككر صكككككككككاع نصكككككككككف

الحسككن بككن أحمككد بككن محمككد مردويه: حككدثنا بن بكر أبو قال وقد  
معاويككة, بككن محمككد يوسف, حدثنا بن الحسن بن عبيد الثقفي, حدثنا

لمككه, عائشككة أخككي بن سخبرة بن الطفيل بن الله عبد بن زياد حدثنا
جككبير, عككن بككن سعيد عمرو, عن بن المنهال عن يعلى بن عمر حدثنا

ّفر ابن مككن بصككاع وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عباس, قال: ك
ابككن بككر. ورواه مككن صككاع فنصككف يجككد لم به, ومن الناس تمر, وأمر

بككن عمككر البكاء, عن الله عبد بن زياد يزيد, عن بن العباس عن ماجه
هكذا يصكح بكه, ل عمكرو بكن المنهكال الثقفكي, عكن يعلى بن الله عبد

ضعفه, وذكككروا على مجمع هذا, فإنه الله عبد بن عمر لحال الحديث
أبككي ابككن الككدارقطني: مككتروك. وقككال الخمر. وقككال يشرب كان أنه

ابككن يعنككي داود عككن إدريككس ابن الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا
لكككل يعنككي بر من قال: مد عباس, أنه ابن عكرمة, عن هند, عن أبي

ثككابت بككن وزيككد عمككر ابككن عككن قككال: وروي إدامه, ثم ومعه مسكين
والقاسككم الشعثاء وأبي وعكرمة وعطاء ومجاهد المسيب بن وسعيد
والحسككن يسككار بككن وسككليمان الرحمككن عبككد بككن سلمة وأبي وسالم

ذلكككككككك. والزهكككككككري, نحكككككككو سكككككككيرين بكككككككن ومحمكككككككد
الله صلى النبي بمد مد اليمين كفارة في الشافعي: الواجب وقال  

صككلى النككبي بأمر للدم. واحتج يتعرض ولم مسكين لكل وسلم عليه
ًا ستين يطعم بأن رمضان في جامع للذي وسلم عليه الله من مسكين

ًا, لكل عشر خمسة يسع مكتل حككديث ورد مد. وقككد منهم واحد صاع
علككي بككن أحمككد مردويه: حدثنا بن بكر أبو ذلك, فقال في صريح آخر
بككن قتيبة السراج, حدثنا إسحاق بن محمد المقري, حدثنا الحسن بن

العمككري عمككر بككن الله عبد عن الكوفي زرارة بن النضر سعيد, حدثنا
يقيككم كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن نافع عن

ًا اليمين كفارة النضككر لحال ضعيف إسناده, الول بالمد حنطة من مد
حككاتم أبو فيه بلخ, قال نزيل الكوفي الذهلي الكرم عبد بن زرارة بن

حبككان ابككن واحد, وذكككره غير عنه روى قد أنه مع مجهول الرازي: هو
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مسككتقيمة, فككالله أشككياء سعيد بن قتيبة عنه الثقات. وقال: روى في

ًا. وقككال ضككعيف العمككري شككيخه إن أعلم, ثم حنبككل: بككن أحمككد أيضكك
.أعلكككم غيكككره, واللكككه مكككن مكككدان أو بكككر مكككن مكككد الكككواجب

إلى دفع الله: لو رحمه الشافعي كسوتهم} قال تعالى: {أو وقوله  
أو قميككص مككن الكسككوة اسككم عليككه يصككدق ما العشرة من واحد كل

في أصحابه ذلك, واختلف مقنعة, أجزأه أو عمامة أو إزار أو سراويل
إلككى ذهككب مككن وجهيككن, فمنهككم علككى ؟ ل أم تجزىء القلنسوة: هل

ًا الجواز وعمككار الشج سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن رواه بما احتجاج
بككن محمككد عككن مالككك بككن القاسككم الواسككطي: قككال: حككدثنا خالد بن

{أو قككوله عككن الحصككين بككن عمككران أبيككه, قككال: سككألت الزبير, عن
ًا أن كسوتهم} قال: لو قلنسككوة, فكسككاهم أميركككم علككى قدموا وفد

بككن محمككد لحككال ضككعيف إسككناد هككذا كسوا, ولكككن قد قلتم قلنسوة
السككفراييني: حامككد أبككو الشككيخ حكى أعلم. وهكذا هذا, والله الزبير

ًا, والصحيح وجهين الخف في بككن وأحمد مالك وقال الجزاء عدم أيض
أن يصككح مككا الكسككوة مككن منهككم واحككد كككل إلككى يدفع أن بد حنبل: ل
ً كككان فيككه, إن يصككلي أعلككم. بحسككبه, واللككه كككل امككرأة أو رجل

شملة, وقككال أو مسكين لكل عباس: عباءة ابن عن العوفي وقال  
مجاهككد: يجزىككء عككن ليككث شئت. وقال ما وأعله ثوب مجاهد: أدناه

الباقر جعفر وأبو الحسن التبان. وقال إل شيء كل اليمين كفارة في
مالككك. وأبو سليمان أبي بن وحماد النخعي وإبراهيم وطاوس وعطاء

ًا: ثوب النخعي إبراهيم ثوب. وعن ثوب والككرداء, كالملحفة جامع أيض
ًا, وقككال ونحوه والخمار والقميص الدرع يرى ول عككن النصككاري جامع

داود عن الثوري ثوبان. وقال ثوبان سيرين: والحسن ابن عن أشعث
رأسكه, وعبككاءة بهككا يلككف المسيب: عمامككة بن سعيد عن هند أبي بن

عاصم عن المبارك ابن هناد, حدثنا جرير: حدثنا ابن بها. وقال يلتحف
يمين, فكسكا على حلف أنه موسى أبي سيرين, عن ابن الحول, عن

بككن سككليمان مردويككه: حككدثنا ابككن البحريككن. وقككال معقدة من ثوبين
إسماعيل عمار, حدثنا بن هشام المعلى, حدثنا بن أحمد أحمد, حدثنا

عيككاض, أبككي عثمان, عن أبي سليمان, عن بن مقاتل عياش, عن بن
{أو قككوله فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول عائشة, عن عن

غريككككب. مسكككككين», حككككديث لكككككل «عبككككاءة كسككككوتهم} قككككال
فقكال: تجزىكء بإطلقهكا حنيفكة أبكو رقبة} أخكذ تحرير {أو وقوله  

تكون أن بد وآخرون: ل الشافعي المؤمنة. وقال تجزىء كما الكافرة
وإن المككوجب لتحككاد القتككل كفككارة من باليمان تقييدها مؤمنة. وأخذ
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فككي هككو الذي السلمي الحكم بن معاوية حديث السبب. ومن اختلف
عتككق عليككه أن ذكككر أنككه مسلم وصحيح الشافعي ومسند مالك موطأ

عليككه اللككه صككلى الله رسول لها فقال سوداء بجارية معه رقبة, وجاء
؟» قككالت: أنككا «مككن السككماء. قككال ؟». قالت: فككي الله «أين وسلم
خصال بطوله. فهذه مؤمنة» الحديث فإنها «أعتقها الله. قال رسول

بككدأ بالجماع, وقد عنه أجزأ الحانث فعل اليمين, أيها كفارة في ثلثا
أيسككر الكسوة أن الكسوة, كما من وأيسر أسهل بالسهل, فالطعام

المكلككف يقدر لم العلى, فإن إلى الدنى من فيها العتق, فترقى من
قككال أيككام, كمككا ثلثة بصيام كفر الثلثا الخصال هذه من واحدة على

أيككككككام}. ثلثككككككة فصككككككيام يجككككككد لككككككم تعككككككالى: {فمككككككن
قكال: البصكري, أنهمكا والحسن جبير بن سعيد عن جرير ابن وروى  
ًا جريككر ابككن صام, وقال وإل الطعام لزمه دراهم ثلثة وجد من حاكيكك
عككن فضككل لككه يكن لم لمن جائز أنه زمانه متفقهة متأخري بعض عن

عن به يكفر ما ذلك عن الفضل لمعاشه, ومن فيه يتصرف مال رأس
عيككاله وقككوت قككوته عككن يفضككل ل الذي أنه جرير ابن اختار يمينه, ثم

يجككب العلماء: هككل اليمين, واختلف كفارة به يخرج ما ذلك يومه في
ل قولن: أحدهما ؟ التفريق يجب, ويجزىء ول يستحب أو التتابع فيها

مالككك قككول اليمككان, وهككو كتككاب فككي الشككافعي منصوص وهذا يجب
المجموعككة علككى صككادق أيككام} وهككو ثلثككة {فصككيام قككوله لطلق

ّدة لقوله رمضان قضاء في والمفرقة, كما أخككر} ونككص أيام من {فع
قككول هككو التتككابع, كمككا وجوب على الم في آخر موضع في الشافعي

كككانوا أنهككم وغيككره كعككب بككن أبي عن روي قد والحنابلة, لنه الحنفية
الككرازي, عككن جعفككر أبو متتابعات}. قال أيام ثلثة {فصيام يقرؤونها

{فصككيام يقرؤهككا كككان أنككه كعككب بككن أبي عن العالية أبي الربيع, عن
عبككد عككن إسككحاق وأبو والشعبي مجاهد متتابعات} وحكاها أيام ثلثة
بككن اللككه عبككد أصككحاب قككراءة فككي إبراهيككم مسككعود, وقككال بككن الله

أصككحاب كككان العمككش متتابعات}. وقككال أيام ثلثة {فصيام مسعود
ًا كونهككا يثبككت لم إذا كذلك, وهذه يقرؤونها مسعود ابن ًا, قرآنكك متككواتر
ًا يكون أن أقل فل ًا خبر ًا أو واحد حكككم فككي وهككو الصحابة من تفسير

علككي, حككدثنا بككن محمككد مردويككه: حككدثنا بككن بكر أبو المرفوع. وقال
يزيككد القرشي, حدثنا خالد بن الهيثم الشعري, حدثنا جعفر بن محمد

قال: عباس ابن جريج, عن ابن يحيى, عن بن إسماعيل عن قيس بن
قككال ؟ بالخيار نحن الله رسول حذيفة: يا قال الكفارات آية نزلت لما

شككئت كسككوت, وإن شككئت أعتقككت, وإن شككئت إن بالخيككار «أنككت
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غريب حديث متتابعات» وهذا أيام ثلثة فصيام يجد لم أطعمت, فمن

ًا. وقوله اليميككن كفككارة هككذه حلفتم} أي إذا أيمانكم كفارة {ذلك جد
بغيككر تتركوها ل جرير: معناه ابن أيمانكم}. قال {واحفظوا الشرعية

{لعلكككم ويفسككرها يوضككحها آيككاته} أي لكككم اللككه يبين {كذلك تكفير
تشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرون}.

َها ّي أ
َ َيـ ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ّنَما آَم ْلَخْمُر ِإ ْيِسككُر ا ْلَم ِرْجككٌس َوالْزلَُم َوالنَصككاُب َوا

َطاِن َعَمِل ّمْن ْي ُه الّش ُبو ِن َت ُكْم َفاْج ّل َع ِلُحوَن َل ْف ّنَما ُت ِإ ُد *   ِري َطاُن ُي ْي َأن الّش

َع ِق ُكُم ُيو َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضآَ َب ْل ِر ِفي َوا ْلَخْم ِر ا ْيِس ْلَم ُكْم َوا ّد َيُصكك ِر َعككن َو ْككك ِذ
ِه ّل َعِن ال ِة َو َ َهْل الّصل ُتْم َف ْن ُهوَن َأ َت ْا ّمن ُعو ِطي َأ َو ّلَه *   ْا ال ُعو ِطي َأ الّرُسوَل َو

ْا َذُرو ِإن َواْح ُتْم َف ْي ّل َو ْا َت َو َلُم ْع ّنَما َفا َلَى َأ َنا َع ِل ُغ َرُسو َ َبل ْل ِبيُن ا ْلُم ْيككَس ا َل   *
َلى ِذيَن َع ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو َناٌح الّصا ْا ِفيَمككا ُج َو ِعُمكك َذا َط ْا َمككا ِإ ّتَقككو ا

ْا ُنو ْا َوآَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ْا ُثّم الّصا َقو ّت ْا ا ُنو ْا ُثككّم َوآَم َقككو ّت ْا ا ُنو َأْحَسكك ّلككُه ّو َوال
ِنيَن ُيِحكككككككككككككككككككككككككككككككككككّب ْلُمْحِسككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا

ًا يقول   وهو والميسر الخمر تعاطي عن المؤمنين عباده تعالى: ناهي
اللكه رضككي طككالب أبكي بككن علي المؤمنين أمير عن ورد القمار, وقد

أبيككه, عككن حككاتم أبككي ابن الميسر, ورواه من قال: الشطرنج أنه عنه
أبيه, عن محمد, عن بن جعفر حاتم, عن مرحوم, عن بن عيسى عن

الحمسككي, إسككماعيل بككن محمككد حاتم: حدثنا أبي ابن به. وقال علي
قككال: وطككاوس ومجاهككد عطاء ليث, عن سفيان, عن عن وكيع حدثنا

الميسككر مككن فهككو القمككار مككن شيء قالوا: كل منهم اثنين أو سفيان
بككن وضككمرة سكعد بككن راشككد عككن بككالجوز: وروي الصبيان لعب حتى

بهككا تلعككب الككتي والككبيض والجككوز الكعككاب مثلككه, وقككال: حككتى حبيب
عمككر, قككال: ابككن نككافع, عككن عقبككة, عككن بككن موسككى الصبيان. وقال

هككو عباس, قال: الميسر ابن الضحاك, عن القمار. وقال هو الميسر
الله السلم, فنهاهم مجيء إلى الجاهلية في يتقامرون القمار, كانوا

سككمع أنه الحصين بن داود مالك, عن القبيحة. وقال الخلق هذه عن
بالشككاة اللحككم بيع الجاهلية أهل ميسر يقول: كان المسيب بن سعيد

والشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتين.
علككى بالقككداح الضككرب العرج, قككال: الميسككر الزهري, عن وقال  

اللككه ذكر عن ألهى ما محمد: كل بن القاسم والشمار. وقال الموال
أبككي ابككن حككاتم, وقككال أبي ابن الميسر, رواهن من فهو الصلة وعن

عمككار, حككدثنا بككن هشام الزيادي, حدثنا منصور بن أحمد حاتم: حدثنا
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القاسككم يزيككد, عككن بن علي عن العاتكة أبي بن عثمان صدقة, حدثنا

عليككه اللككه صلى النبي الشعري, عن موسى أبي أمامة, عن أبي عن
ًا, بهككا يزجككر الككتي الموسككومة الكعككاب هذه «اجتنبوا قال وسلم زجككر
الككذي النككرد هككو بهككذا المككراد غريب, وكأن الميسر» حديث من فإنها
السكلمي الحصككيب بكن بريكدة عكن مسلم صحيح في به الحديث ورد

بالنردشككير, لعككب «مككن وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ومسككند مالككك موطككأ ودمككه» وفككي خنزيككر لحككم في يده صبغ فكأنما
قال: قال الشعري موسى أبي ماجه, عن وابن داود أبي وسنن أحمد

اللككه عصككى فقككد بككالنرد لعب «من وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا ورسوله» وروي أعلكم. قكوله, فكالله مكن موسكى أبكي عكن موقوفك

موسى عن الجعيد إبراهيم, حدثنا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  
عبككد يسككأل وهككو كعككب بككن محمد سمع أنه الخطمي الرحمن عبد بن

صككلى اللككه رسككول عن يقول أباك سمعت ما يقول: أخبرني الرحمن
يقككول: سكمعت أبكي الرحمكن: سكمعت عبكد وسلم, فقككال عليه الله

ثككم بككالنرد يلعككب الذي «مثل يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
فيصككلي» يقوم ثم الخنزير ودم بالقيح يتوضأ الذي فيصلي, مثل يقوم
النككرد, وتقككدم مككن شككر إنه عمر بن الله عبد قال فقد الشطرنج وأما
وأبككو مالككك تحريمككه علككى الميسككر, ونككص مككن قال: هو أنه علي عن

النصككاب, تعككالى, وأمككا الله الشافعي, رحمهم وأحمد, وكرهه حنيفة
وغيككر والحسككن جككبير بككن وسكعيد وعطككاء ومجاهككد عبككاس ابن فقال

فقككالوا الزلم عنككدها, وأمككا قرابينهم يذبحون كانوا حجارة واحد: هي
ًا: هككي حككاتم. أبككي ابككن بهككا, رواه يستقسككمون كككانوا قككداح أيضكك

طلحة أبي بن علي الشيطان} قال عمل من تعالى: {رجس وقوله  
جككبير: بن سعيد الشيطان. وقال عمل من سخط عباس: أي ابن عن

{فككاجتنبوه} الشككيطان عمككل مككن شككر أسككلم: أي بن زيد إثم. وقال
تفلحككون} وهككذا {لعلكككم اتركككوه الرجككس, أي إلككى عائككد الضككمير

العككداوة بينكككم يوقككع أن الشيطان يريد تعالى: {إنما قال ترغيب, ثم
فهل الصلة وعن الله ذكر عن ويصدكم والميسر الخمر في والبغضاء

وترهيككككككككككب. تهديككككككككككد منتهككككككككككون} وهككككككككككذا أنتككككككككككم

الخمكككككر تحريكككككم بيكككككان فكككككي الكككككواردة الحكككككاديث ذككككككر
مولى وهب أبي عن معشر أبو شريح, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

مككرات, قككدم ثلثا الخمككر قككال: حرمككت هريكرة أبي هريرة, عن أبي
الخمككر يشككربون وهككم المدينككة وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول
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عنهمككا, وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول الميسر, فسألوا ويأكلون

ومنككافع كبير إثم فيهما قل والميسر الخمر عن {يسألونك الله فأنزل
{فيهمككا قككال إنما علينا حرما الناس: ما الَية. فقال آخر للناس} إلى

ًا كككان حتى الخمر يشربون للناس}, وكانوا ومنافع كبير إثم مككن يومكك
المغككرب, فخلككط فككي أصككحابه المهاجرين, أم من رجل اليام, صلى

تقربكوا ل آمنكوا الكذين أيهككا {يككا منهككا أغلكظ اللكه قراءته, فكأنزل في
يشككربون النككاس تقولون} فكان ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصلة

أيهككا {يا منها أغلظ آية أنزلت مغبق, ثم وهو الصلة أحدهم يأتي حتى
عمككل مككن رجككس والزلم والنصاب والميسر الخمر إنما آمنوا الذين

النككاس: ربنا. وقككال تفلحون} قالوا: انتهينا لعلكم فاجتنبوه الشيطان
فرشكهم, ككانوا على الله, وماتوا سبيل في قتلوا الله, ناس رسول يا

ًا اللككه جعلككه الميسر, وقككد ويأكلون الخمر يشربون عمككل مككن رجسكك
وعملككوا آمنككوا الككذين علككى تعككالى: {ليككس اللككه الشككيطان, فككأنزل

اللككه صككلى النككبي الَية, فقككال آخر طعموا} إلى فيما جناح الصاحات
أحمككد. بككه تركتككم» انفككرد كمككا لككتركوه عليهككم حككرم «لو وسلم عليه

أبككي عككن إسرائيل الوليد, حدثنا بن خلف أحمد: حدثنا المام وقال  
نككزل لمكا قكال أنكه الخطكاب بكن عمككر ميسرة, عن أبي إسحاق, عن

ًا الخمر في لنا بين الخمر, قال: اللهم تحريم ًا, فنزلت بيان الَيككة شافي
كككبير} إثككم فيهما قل والميسر الخمر عن {يسألونك البقرة في التي

ًا الخمر في لنا بين عليه, فقال: اللهم فقرئت عمر فدعي ًا, بيان شككافي
تقربككوا ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا النسككاء سككورة في التي الَية فنزلت
وسلم عليه الله صلى الله رسول منادي سكارى} فكان وأنتم الصلة

سكككران. فككدعي الصككلة يقربككن الصلة, نككادى: ل على قال: حي إذا
ًا الخمر في لنا بين عليه, فقال: اللهم فقرئت عمر ًا, فنزلت بيان شافي
اللككه قككول بلككغ عليه, فلما فقرئت عمر المائدة, فدعي في التي الَية

أبككو رواه انتهينا. وهكذا عمر: انتهينا منتهون} قال أنتم تعالى: {فهل
إسككحاق أبككي إسرائيل, عككن طرق, عن من والنسائي والترمذي داود
بككن عمككرو واسككمه ميسككرة أبككي السككبيعي, وعككن اللككه عبككد بن عمر

زرعة: أبو سواه, قال عنه له به, وليس عمر الهمداني, عن شرحبيل
والترمذي. وقد المديني بن علي الحديث هذا منه. وصحح يسمع ولم
علككى خطبتككه فككي قككال أنه الخطاب بن عمر عن الصحيحين في ثبت
ه وسلم: أيها عليه الله صلى الله رسول منبر تحريكم نكزل النكاس, إن

والشككعير, والحنطككة والعسككل والتمككر خمسة: العنب من وهي الخمر
إبراهيككم, بككن إسككحاق البخككاري: حككدثنا العقل. وقال خامر ما والخمر
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العزيكز, عبكد بكن عمكر بكن العزيكز عبكد بشكر, حكدثنا بن محمد حدثنا

يومئككذ بالمدينة وإن الخمر تحريم قال: نزل عمر ابن عن نافع حدثني
داود أبككو آخككر) قككال العنب.)  (حككديث شراب فيها ما أشربة لخمسة

طعمككة أبككا يعني المصري حميد, عن أبي بن محمد الطيالسي: حدثنا
ثلثا الخمككر فككي يقككول: نزلككت عمككر ابن مصر, قال: سمعت قارىء

والميسر} الَية, فقيككل: الخمر عن {يسألونك نزل شيء آيات, فأول
اللككه قككال كمككا بهككا ننتفككع الله, دعنككا رسول الخمر, فقالوا: يا حرمت

الصككلة تقربككوا {ل الَيككة هككذه نزلككت عنهم, ثككم تعالى, قال: فسكت
ل إنككا اللككه رسككول الخمككر, فقككالوا: يككا سكارى} فقيل: حرمت وأنتم

آمنككوا الككذين أيهككا {يككا نزلككت عنهم, ثم الصلة, فسكت قرب نشربها
الشككيطان عمككل مككن رجككس والزلم والنصككاب والميسر الخمر إنما

«حرمككت وسككلم عليه الله صلى الله رسول فاجتنبوه} الَيتين, فقال
الخمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر».

إسحاق بن محمد يعلى, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
ابككن قككال: سككألت وعلككة بككن الرحمككن عبككد أن حكيم بن القعقاع عن

وسككلم عليه الله صلى الله لرسول الخمر, فقال: كان بيع عن عباس
يهككديها خمككر براويككة الفتح يوم دوس, فلقيه من ثقيف, أو من صديق

أن علمككت أمككا فلن «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول إليه, فقال
فبعهككا, فقككال فقككال: اذهككب غلمه على الرجل ؟» فأقبل حرمها الله

فقال: أمرته ؟ أمرته بماذا فلن «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
فككأفرغت بهككا بيعها» فأمر حرم شربها حرم الذي «إن يبيعها. قال أن
زيككد مالك, عككن وهب, عن ابن طريق من مسلم البطحاء, ورواه في
ًا وهككب ابككن طريق أسلم, ومن بن بلل, عككن بككن سككليمان عككن أيضكك

به, عباس ابن وعلة, عن بن الرحمن عبد عن سعيد, كلهما بن يحيى
بكككككككه. مالكككككككك عكككككككن قتيبكككككككة عكككككككن النسكككككككائي ورواه

أبي بن محمد الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
عككن جعفر بن الحميد عبد الحنفي, حدثنا بكر أبو المقدمي, حدثنا بكر

صكلى اللككه لرسككول يهدي كان أنه الداري تميم حوشب, عن بن شهر
الخمر تحريم الله أنزل خمر, فلما من راوية عام كل وسلم عليه الله
وقككال ضككحك وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول رآها بها, فلما جاء

بثمنهككا, وأنتفككع فأبيعهككا اللكه رسككول بعدك» قال: يككا حرمت قد «إنها
اليهككود, حرمككت اللككه «لعككن وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال

الخمككر حككرم وبككاعوه, واللككه والغنككم, فككأذابوه البقككر شككحوم عليهككم
ًا رواه وثمنها» وقد عبككد روح, حككدثنا فقككال: حككدثنا أحمككد المككام أيض
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عبككد قككال: حككدثني حوشككب بككن شككهر قال: سمعت بهرام بن الحميد

عليككه اللككه صككلى اللككه لرسككول يهدي كان الداري أن غنم بن الرحمن
براويككة, حرمككت, جككاء عككام كككان خمر, فلما من راوية عام كل وسلم
بعدك» فقال: يا حرمت قد أنها «أشعرت ضحك, فقال إليه نظر فلما

عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ بثمنها وأنتفع أبيعها الله, أل رسول
البقككر شككحم مككن عليهم حرم ما إلى انطلقوا اليهود الله «لعن وسلم

حرام, وثمنها حرام الخمر يأكلون, وإن ما به والغنم, فأذابوه, فباعوا
حككرام». وثمنهككا حككرام الخمككر حككرام, وإن وثمنهككا حككرام الخمككر وإن
ابككن سعيد, حككدثنا بن قتيبة أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  

كيسككان بككن نافع الرحمن, عن عبد بن سليمان بن سليمان عن لهيعة
الله صلى الله رسول زمن في الخمر في يتجر كانه أنه أخبره أباه أن

بهكا يريككد الزقكاق فككي خمككر ومعكه الشكام مككن أقبل وأنه وسلم عليه
رسككول فقال: يككا وسلم عليه الله صلى الله رسول بها التجارة, فأتى

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول طيككب, فقككال بشراب جئتك الله, إني
؟ الله رسول يا بعدك» قال: فأبيعها حرمت قد إنها كيسان «يا وسلم
وحككرم حرمككت قككد «إنهككا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول فقال

هراقهككا. ثككم بأرجلهككا فأخككذ الزقككاق إلككى كيسككان ثمنهككا», فككانطلق
حميككد, عككن سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
وسعيد كعب بن وأبي الجراح بن عبيدة أبا أسقي قال: كنت أنس عن
ًا بيضاء بن يأخككذ الشككراب كككاد حككتى طلحة أبي عند أصحابه من ونفر

قككد الخمككر أن شككعرتم فقككال: أمككا المسككلمين مككن آت منهككم, فككأتى
بقككي مككا اسكككب أنس ونسأل, فقالوا: يا ننظر فقالوا: حتى ؟ حرمت

والبسككر, وهككي التمككر إل هككي فيهككا, ومككا عككادوا مككا فككوالله إنائك في
أنككس, وفككي عن وجه غير من الصحيحين في يومئذ, أخرجاه خمرهم

يككوم القككوم سككاقي قال: كنككت أنس عن ثابت عن زيد بن حماد رواية
البسككر الفضككيخ إل شككرابهم طلحككة, ومككا أبككي بيت في الخمر حرمت

ٍد والتمر, فإذا ٍد فككانظر, فككإذا قال: اخككرج ينادي منا إن ينككادي: أل منككا
أبككو لككي المدينككة, قككال: فقككال سكككك فككي حرمت, فجرت قد الخمر

فلن بعضككهم: قتككل قككال أو فقككالوا فأهرقهككا, فهرقتهككا طلحة: اخرج
آمنككوا الككذين علككى {ليككس الله بطونهم, قال: فأنزل في وهي وفلن

طعمككككككوا} الَيككككككة. فيمككككككا جنككككككاح الصككككككالحات وعملككككككوا
عبككد بككن الكبير عبد بشار, حدثني بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

على الكأس أدير أنا قال: بينما مالك بن أنس قتادة, عن المجيد, عن
وسككهيل جبككل بن ومعاذ دجانة وأبي الجراح بن عبيدة وأبي طلحة أبي
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ًا وتمر, فسمعت بسر خليط من رؤوسهم مالت حتى بيضاء بن مناديكك

خككرج ول داخككل علينككا دخل حرمت. قال: فما قد الخمر إن ينادي: أل
بعضككنا, القلل, وتوضككأ الشككراب, وكسككرنا أهرقنككا حككتى خككارج منككا

المسككجد إلككى خرجنككا سليم, ثم أم طيب من بعضنا, وأصبنا واغتسل
إنمككا آمنككوا أيهاالككذين {يككا يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول فإذا

الشككيطان عمككل مككن رجككس والزلم والنصككاب والميسككر الخمككر
رجككل: يككا منتهككون} فقككال أنتككم {فهككل تعككالى قككوله فاجتنبوه} إلككى

تعككالى: اللككه فككأنزل ؟ يشككربها وهككو مات فيمن ترى الله, فما رسول
طعموا} الَيككة, فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على {ليس
قككال: نعككم, وقككال مالككك بن أنس من سمعته لقتادة: أنت رجل فقال
عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول مككن سمعته مالك, أنت بن لنس رجل

نككدري نكككذب, ول كنككا يكذب, ما لم من حدثني قال: نعم, أو ؟ وسلم
الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذب. مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

أخككبرني إسككحاق بككن يحيككى أحمد: حككدثنا المام آخر) قال حديث(  
قيككس سوادة, عككن بن بكر زحر, عن بن الله عبيد عن أيوب بن يحيى

«إن قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول أن عبادة بن سعيد بن
والغككبيراء والقنيككن, وإيككاكم والكوبككة الخمككر وتعالى, حرم تبارك ربي

».العكككككككككككككككالم خمكككككككككككككككر ثلكككككككككككككككث فإنهكككككككككككككككا
فضككالة بككن فككرج يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
ه عبكد أبيكه, عكن رافكع, عكن بكن الرحمن عبد بن إبراهيم عن بكن الل

حككرم اللككه «إن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عمرو. قال: قال
صككلة والقنيككن, وزادنككي والكوبككة والمككزر والميسر الخمر أمتي على

ًا: أحمككد أحمككد, وقككال به البرابط, تفرد يزيد: القنين الوتر» قال أيضكك
يزيككد جعفر, حككدثنا بن الحميد عبد النبيل, أخبرنا وهو عاصم أبو حدثنا

رسككول أن عمككرو بن الله عبد الوليد, عن بن عمرو عن حبيب أبي بن
فليتبككوأ أقككل لككم مككا علككّي قككال «مككن قال وسلم عليه الله صلى الله

وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول جهنم» قال: سمعت من مقعده
مسكككر وكككل والغككبيراء والكوبككة والميسر الخمر حرم الله «إن يقول

ًا. أحمككككككككككككد بككككككككككككه حككككككككككككرام» تفككككككككككككرد أيضكككككككككككك
بككن العزيز عبد وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  

عبد بن الرحمن عبد مولهم, عن طعمة أبي العزيز, عن عبد بن عمر
اللككه صككلى الله رسول يقول: قال عمر ابن سمعا أنهما الغافقي الله
بعينهككا, الخمككر أوجككه: لعنككت عشككرة علككى الخمر «لعنت وسلم عليه

وشككاربها, وسككاقيها, وبائعهككا, ومبتاعهككا, وعاصككرها, ومعتصككرها,
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مككاجه وابككن داود أبككو ثمنهككا», ورواه إليه, وآكل وحاملها, والمحمولة

لهيعة, حككدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا به, وقال وكيع حديث من
عليككه اللككه صلى الله رسول يقول: خرج عمر ابن طعمة, سمعت أبو

يمينه, وأقبل عن معه, فكنت معه, فكنت فخرجت المربد إلى وسلم
أقبككل يسككاره, ثككم عككن وكنككت يمينككه عن عنه, فكان فتأخرت بكر أبو

عليككه اللككه صككلى الله رسول يساره, فأتى عن فكان له فتنحيت عمر
عمكر: ابككن خمكر, قككال فيهكا المربككد علكى بزقككاق فكإذا المربد وسلم

عمككر: ابككن بالمديككة, قككال وسككلم عليه الله صلى الله رسول فدعاني
«لعنككت قككال فشككقت, ثككم بالزقاق يومئذ, فأمر إل المدية عرفت وما

وشاربها, وسككاقيها, وبائعهككا, ومبتاعهككا, وحاملهككا, والمحمولككة الخمر
الحكككم أحمككد: حككدثنا ثمنها», وقال ومعتصرها, وآكل إليه, وعاصرها

قككال: قككال حككبيب بن ضمرة عن مريم أبي بن بكر أبو نافع, حدثنا بن
آتيككه أن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عمر: أمرني بن الله عبد

أعطانيهككا, ثككم بهككا, فككأرهفت بها, فأرسل الشفرة, فأتيته وهي بمدية
المدينككة, أسككواق إلككى بأصككحابه بها» ففعلت, فخرج علّي «اغد وقال
مككا فشككق منككي المدية الشام, فأخذ من جلبت قد الخمر زقاق وفيها
كككانوا الككذين أصحابه أعطانيها, وأمر ثم بحضرته الزقاق تلك من كان
فل كلهككا السواق آتي أن يعاونوني, وأمرني وأن معي يمضوا أن معه
ًا أسككواقها فككي أترك فلم شققته, ففعلت إل خمر زق فيها أجد إل زقكك

شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككققته.
بككن الرحمككن عبككد وهككب: أخككبرني بن الله عبد قال آخر) ك حديث(  

أن ثككابت زيككد, عككن بككن خالككد سعد, عن بن والليث لهيعة وابن شريح
يتصككدق, قككال: الخمر, وكان يبيع عم له كان أنه أخبره الخولني يزيد

عككن فسككألته عباس ابن فلقيت المدينة ينته, فقدمت فلم عنها فنهيته
عبككاس ابككن قككال حككرام, ثككم حرام, وثمنهككا وثمنها, فقال: هي الخمر
كتككابكم, بعككد كتككاب كككان لككو محمد, إنه أمة معشر عنه: يا الله رضي
مككن ذلككك أخككر قبلكككم, ولكككن أنككزل كما فيكم نبيكم, لنزل بعد ونبي

ثككابت: فلقيككت عليكم, قال أشد لهو ولعمري القيامة يوم إلى أمركم
الخمككر, عن فقال: سأخبرك الخمر ثمن عن فسألته عمر بن الله عبد
هو فبينما المسجد في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنت إني

شككيء الخمككر هككذه مككن عنككده كككان «من قال حبوته, ثم على محتب
الَخككر: راوية, ويقول أحدهم: عندي فيقول يأتونه بها» فجعلوا فليأتنا
الله صلى الله رسول عنده, فقال يكون أن الله شاء ما زق, أو عندي
آذنككوه, آذنوني» ففعلوا, ثككم وكذا, ثم كذا ببقيع «اجمعوه وسلم عليه
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بكر أبو علّي, فلحقنا متكىء وهو يمينه عن ومشيت معه وقمت فقام
وسككلم, فجعلنككي عليه الله صلى الله رسول عنه, فأخرني الله رضي

الخطككاب بككن عمككر لحقنككا مكككاني, ثككم فككي بكر أبا وجعل شماله عن
إذا حككتى بينهمككا يسككاره, فمشككى عن وجعله عنه, فأخرني الله رضي
رسككول يككا نعككم قككالوا ؟ هذه «أتعرفون للناس قال الخمر على وقف

الخمككر, لعككن اللككه «فككإن قككال «صدقتم», ثككم الخمر, قال الله, هذه
إليككه, وعاصرها, ومعتصرها, وشاربها, وساقيها, وحاملها, والمحمولة

«اشكحذوها» فقكال بسككين دعكا ثمنها» ثكم ومشتريها, وآكل وبائعها
لى اللكه رسكول أخكذها ففعلكوا, ثكم ه ص بهكا يخكرق وسكلم عليكه الل

«أجكل منفعككة, فقككال الزقكاق هككذه النككاس: فككي الزقاق, قال: فقال
ًا ذلك أفعل إنما ولكني سخطه» فقككال من فيها لما وجل عز لله غضب

وهككب: وبعضككهم ابككن «ل» قكال اللككه, قككال رسول يا أكفيك عمر: انا
الككككبيهقي. الحككككديث, رواه قصككككة فككككي بعككككض علككككى يزيككككد

بككن الحسككين أبككو البيهقي: أنبأنا بكر أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
اللكه عبيكد بككن محمكد الصككفار, حككدثنا محمد بن إسماعيل بشر, أنبأنا

مصككعب سماك, عككن عن شعبة جرير, حدثنا بن وهب المنادي, حدثنا
الحككديث آيات, فككذكر أربع الخمر في قال: أنزلت سعد سعد. عن بن

ًا النصار من رجل قال: وصنع أن قبككل الخمككر فدعانا, فشككربنا طعام
أفضكل, وقكالت النصكار: نحكن فتفاخرنكا, فقكالت انتشينا حتى تحرم

بككه جككزور, فضككرب لحي النصار من رجل أفضل, فأخذ قريش: نحن
الخمككر {إنمككا مفككزورة, فنزلككت سككعد أنف ففزره, وكانت سعد أنف

مككن مسككلم منتهون} أخرجه أنتم تعالى: {فهل قوله والميسر} إلى
شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككعبة. حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث

أبككو قتككادة, أنبأنككا بن نصر أبو البيهقي: وأخبرنا قال آخر) ك حديث(  
منهال, حككدثنا بن حجاج العزيز, حدثنا عبد بن علي الرفاء, حدثنا علي
عباس: قال: ابن جبير, عن بن سعيد عن أبي كلثوم, حدثني بن ربيعة

أن فلمككا النصار, شربوا قبائل من قبيلتين في الخمر تحريم نزل إنما
يككرى الرجككل جعككل صككحوا أن ببعض, فلمككا بعضهم القوم, عبث ثمل
فلن, وكككانوا أخككي هككذا بككي صككنع ولحيته, فيقول ورأسه بوجهه الثر
ًا بي كان لو ضغائن, فيقول: والله قلوبهم في ليس إخوة ًا رؤوف رحيم

تعككالى اللككه قلوبهم, فأنزل في الضغائن وقعت هذا, حتى بي صنع ما
والزلم والنصككاب والميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيها {يا الَية هذه

منتهككون} أنتككم تعككالى: {فهككل قوله الشيطان} إلى عمل من رجس
قتككل فلن, وقد بطن في وهي رجس المتكلفين: هي من أناس فقال
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وعملككوا آمنككوا الككذين علككى تعككالى: {ليككس اللككه أحككد: فككأنزل يككوم

فككي النسككائي الَيككة, ورواه آخككر طعمككوا} إلككى فيما جناح الصالحات
منهككال. بككن حجككاج صككاعقة, عككن الرحيككم عبد بن محمد عن التفسير

سعيد خلف, حدثنا بن محمد جرير: حدثني ابن قال آخر) ك حديث(  
أبككي حفككص مككولى سككلم نميلككة, عككن أبككي عككن الحرمككي محمككد بككن

لنككا, شراب على قعود نحن بينا قال أبيه بريدة, عن أبي القاسم, عن
نشككرب ونحن لنا باطية أربعة, وعندنا أو ثلثة رملة, ونحن على ونحن
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول آتككي حككتى قمت حلً, إذ الخمر
الخمككر إنمككا آمنككوا الككذين أيهككا {يككا الخمر تحريم نزل عليه, إذ فأسلم

أصحابي إلى منتهون} فجئت أنتم الَيتين, {فهل آخر والميسر} إلى
القككوم منتهككون} قككال: وبعككض أنتككم {فهككل قوله إلى عليهم فقرأتها
فقككال: بالنككاء النككاء فككي بعض وبقي بعضها شرب قد يده في شربته
باطيتهم, فقالوا: في ما صبوا الحجام, ثم يفعل كما العليا شفته تحت

ربنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا. انتهينكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
ابككن الفضككل, أخبرنككا بككن البخاري: حدثناصدقة قال آخر) ك حديث(  

الخمككر, فقتلككوا أحككد غداة أناس صبح قال جابر عمرو, عن عن عيينة
ًا يومهم من في البخاري رواه تحريمها, هكذا قبل شهداء, وذلك جميع

مسككنده: فككي الككبزار بكككر أبو الحافظ رواه صحيحه. وقد من تفسيره
بن جابر دينار, سمع بن عمرو عن سفيان عبدة, حدثنا بن أحمد حدثنا
عليه الله صلى النبي أصحاب من الخمر ناس يقول: اصطبح الله عبد

الككذين بعض مات اليهود: فقد فقالت أحد يوم شهداء قتلوا وسلم, ثم
وعملكوا آمنككوا الككذين على {ليس الله بطونهم, فأنزل في وهي قتلوا

ا صكحيح, وهكو إسناد قال: وهذا طعموا} ثم فيما جناح الصالحات كم
غرابكككككككككككة. سكككككككككككياقه فكككككككككككي قكككككككككككال, ولككككككككككككن

أبككي عككن شككعبة الطيالسككي: حككدثنا داود أبككو قككال آخر) ككك حديث(  
قالوا: كيككف الخمر تحريم نزل قال: لما عازب بن البراء إسحاق, عن

آمنككوا الككذين علككى {ليككس فنزلككت ؟ تحككرم أن قبل يشربها كان بمن
بندار عن الترمذي طعموا} الَية, ورواه فيما جناح الصالحات وعملوا
صككككحيح. نحككككوه, وقككككال: حسككككن بككككه شككككعبة عككككن غنككككدر

بككن جعفككر الموصككلي: حككدثنا يعلى أبو الحافظ قال آخر) ك حديث(  
جككابر جاريككة, عككن بن عيسى عن القمي يعقوب الكوفي, حدثنا حميد

فيبيعها المدينة إلى خيبر من الخمر يحمل رجل قال: كان الله عبد بن
مككن رجككل فلقيككه المدينككة بها فقدم بمال منها المسلمين, فحمل من

انتهككى حيككث فوضككعها حرمككت قد الخمر فلن, إن يا فقال المسلمين
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وسككلم عليككه اللككه صلى النبي أتى بأكسية, ثم عليها تل, وسجى على
«أجككل» قككال قككال ؟ حرمت قد الخمر أن الله, بلغني رسول يا فقال

أن ردها». قككال: لككي يصلح ل قال ؟ منه ابتعتها من على أردها أن لي
ً فيها «ل». قال: فإن قال ؟ منها يكافئني من إلى أهديها ليتككامى مككال

مككن أيتامككك نعككوض فأتنككا البحريككن مككال أتانككا «إذا حجككري, قككال في
ننتفككع اللككه, الوعيككة رسول رجل: يا بالمدينة, فقال نادى مالهم» ثم

الككوادي, بطن في استقرت حتى أوكيتها» فانصبت «فحلوا قال ؟ بها
غريكككككككككككككككككككككككب. حكككككككككككككككككككككككديث هكككككككككككككككككككككككذا

عككن سككفيان وكيككع, حككدثنا أحمد: حككدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
بككن أنككس النصككاري, عككن عباد بن يحيى وهو هبيرة أبي السدي, عن

أيتككام عككن وسككلم عليه الله صلى الله رسول سأل طلحة أبا أن مالك
ًا ورثوا حجره في ً نجعلهككا «أهرقها». قال: أفل فقال خمر قككال ؟ خل

نحككوه. بككه الثككوري حديث من والترمذي داود وأبو مسلم «ل». ورواه
عبككد حككدثنا رجاء بن الله عبد حدثنا حاتم أبي ابن آخر) قال حديث(  

عبد عن يسار بن عطاء عن هلل أبي بن هلل حدثنا سلمة بن العزيز
آمنككوا الذين أيها {يا القرآن في التي الَية هذه قال: إن عمرو بن الله
الشككيطان عمككل مككن رجككس والزلم والنصككاب والميسر الخمر إنما

الحككق أنككزل اللككه إن التككوراة في تفلحون} قال: هي لعلكم فاجتنبوه
والكبككارات, والمزاميككر, والزفككن اللعب به الباطل, ويبطل به ليذهب

والخمككر والشككعر والطنككابير الدف به والزمارات, يعني البرابط يعني
حرمتهككا مككا بعد شربها من وعزته بيمينه الله طعمها, أقسم لمن مرة

فكي إياهكا لسكقينه حرمتهكا ما بعد تركها القيامة, ومن يوم لعطشنه
صكككككككككحيح. إسكككككككككناد القكككككككككدس, وهكككككككككذا حظيكككككككككرة

أن الحارثا بن عمرو وهب: أخبرني بن الله عبد قال آخر) ك حديث(  
العككاص, بككن عمرو بن الله عبد أبيه, عن عن حدثهم شعيب بن عمرو

ًا الصككلة تككرك «من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن سكككر
الصلة ترك فسلبها, ومن عليها وما الدنيا له كانت فكأنما واحدة مرة

ًا ًا مرات, كان أربع سكر الخبككال» طينككة مككن يسككقيه أن الله على حق
مككن أحمككد جهنككم» ورواه أهل «عصارة قال ؟ الخبال طينة قيل: وما

شكككككككككككككككعيب. بكككككككككككككككن عمكككككككككككككككرو طريكككككككككككككككق
بن إبراهيم رافع, حدثنا بن محمد داود: حدثنا أبو قال آخر) ك حديث(  

يقككول الجندي شيبة أبي ابن هو النعمان قال: سمعت الصنعاني عمر
قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي عباس, عن ابن طاوس, عن عن

ًا شككرب ومككن حكرام مسكككر خمر, وككل مخمر «كل بخسكت مسكككر
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ًا, فإن أربعين صلته كككان الرابعككة عككاد عليه, فإن الله تاب تاب صباح

ًا يككا الخبال طينة الخبال» قيل: وما طينة من يسقيه أن الله  على حق
ًا سككقاه النككار. ومككن أهككل «صككديد قال ؟ الله رسول يعككرف ل صككغير
ًا حرامه, كان من حلله الخبككال» طينككة مككن يسككقيه أن اللككه على حق

.داود أبككككككككككككككككككككككككو بككككككككككككككككككككككككه تفككككككككككككككككككككككككرد
نافع, عككن عن مالك الله: أنبأنا رحمه الشافعي قال آخر) ك حديث(  
الخمر شرب «من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن
ومسككلم البخككاري الَخككرة» أخرجككه في حرمها منها يتب لم الدنيا في
زيكد, بككن حمككاد الربيع, عن أبي عن مسلم به. وروى مالك حديث من
اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قال عمر ابن عن, نافع أيوب, عن عن

الخمككر شرب حرام, ومن مسكر خمر, وكل مسكر «كل وسلم عليه
».الَخككرة فككي يشككربها منهككا, لككم يتككب ولككم يككدمنها وهككو فمككات

اللككه عبد عن محمد بن عمر وهب: أخبرني ابن قال آخر) ك حديث(  
عمككر: بككن اللككه عبككد يقول: قككال الله عبد بن سالم سمع أنه يسار بن

يككوم إليهككم اللككه ينظر ل «ثلثة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
أعطى». ورواه بما الخمر, والمنان لوالديه, والمدمن القيامة: العاق

محمككد بككن عمككر زريع, عككن بن يزيد علي, عن بن عمرو عن النسائي
زيككاد, أبككي بن يزيد شعبة, عن غندر, عن عن أحمد به. وروى العمري

«ل قككال وسكلم عليه الله صلى النبي سعيد, عن أبي مجاهد, عن عن
ًا أحمككد خمككر». ورواه مككدمن ول عاق ول منان الجنة يدخل عككن أيضكك

زيككاد,عككن أبككي بككن يزيككد مسلم, عككن بن العزيز عبد الصمد, عن عبد
به. ورواه مجاهد حصيف, عن شجاع, عن بن مروان به. وعن مجاهد

زائككدة, عككن الجعفي, عن حسين زكريا, عن بن القاسم عن النسائي
أبككي عن ومجاهد, كلهما الجعد أبي بن سالم زيادة, عن أبي بن يزيد

بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعيد
سككفيان الرزاق, حككدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
بككن اللككه عبككد عككن جابككان الجعد, عككن أبي بن سالم منصور, عن عن

عاق, ول الجنة يدخل «ل قال وسلم عليه الله صلى النبي عمرو, عن
همككام, يزيد, عككن عن رواه زنية» وكذا ولد منان, ول خمر, ول مدمن

بككه, وقككد عمككرو بككن الله عبد جابان, عن سالم, عن منصور, عن عن
ًا رواه سكالم, عككن منصور, عككن شعبة, عن وغيره, عن غندر عن أيض
صككلى النككبي عمرو, عن بن الله عبد جابان, عن شريط, عن بن نبيط
مدمن والديه, ول عاق منان, ول الجنة يدخل «ل قال وسلم عليه الله

نعلككم قككال: ول كككذلك, ثككم شككعبة حككديث من النسائي خمر». ورواه
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ًا لجابككان يعرف البخاري: ل شريط. وقال بن نبيط عن شعبة تابع أحد

هككذا روي نككبيط, وقككد ول جابككان مككن لسككالم الله, ول عبد عن سماع
ًا طريقه عباس, ومن ابن عن مجاهد طريق من الحديث أبي عن أيض

أعلككككككككككككككككككككككم. هريككككككككككككككككككككككرة, فككككككككككككككككككككككالله
هشام بن الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر أبو الزهري: حدثني وقال  

أم فإنهككا الخمككر اجتنبككوا يقككول عفان بن عثمان قال: سمعت أباه أن
فعلقتككه النككاس ويعككتزل يتعبككد قبلكم خل فيمن رجل كان إنه الخبائث

ّنككا فقالت جاريتها إليه فأرسلت غوية امرأة فككدخل لشككهادة نككدعوك إ
ًا دخككل كلما فطفقت معها امككرأة إلككى أفضككى حككتى دونكه أغلقتككه بابكك

لشككهادة دعوتككك مككا والله إني فقالت خمر وباطية غلم عندها وضيئة
الخمككر هككذا تشككرب أو الغلم هككذا تقتككل أو علككي لتقككع دعوتككك ولكن

ًا فسقته النفكس وقتكل عليهكا وقكع حكتى يكرم فلم زيدوني فقال كأس
ًا واليمان هي تجتمع ل فإنها الخمر فاجتنبوا أن أحككدهما أوشككك إل أبد

بككن أبككوبكر رواه وقككد صككحيح إسناد وهذا البيهقي صاحبه. رواه يخرج
عككن بزيككع بككن الله عبد بن محمد عن المسكر ذم كتابه في الدنيا أبي

بككه الزهككري عككن سككعيد بككن عمككر عككن النميككري سليمان بن الفضيل
ًا عككن الصككحيحين فككي شككاهد وله أعلم والله أصح والموقوف مرفوع
يزنككي حين الزاني يزني «ل قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

يشككرب ول مككؤمن وهككو يسككرقها حيككن سككرقة يسككرق ول مؤمن وهو
مككككككككككؤمن». وهككككككككككو يشككككككككككربها حيككككككككككن الخمككككككككككر

عككن إسككرائيل عككامر, حككدثنا بككن أسود حنبل: حدثنا بن أحمد وقال  
قكال الخمكر حرمكت قكال: لمكا عبكاس ابكن عكرمة, عن سماك, عن

اللككه يشربونها, فككأنزل وهم ماتوا الذين الله, أصحابنا رسول ناس: يا
طعمككوا} إلككى فيمككا جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على {ليس

الككذين الله, إخواننككا رسول ناس: يا قال القبلة حولت الَية, ولما آخر
اللككه كككان {ومككا اللككه المقككدس, فككأنزل بيككت إلككى يصلون وهم ماتوا

الككدباغ, مهككران بككن داود أحمككد: حككدثنا المككام إيمانكم} وقال ليضيع
حوشككب, عككن بككن شككهر خككثيم, عككن أبي عن العطار يعني داود حدثنا

«مككن يقككول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت أنها يزيد بنت أسماء
ًا, وإن مات مات ليلة, إن أربعين عنه الله يرض لم الخمر شرب كافر

ًا كان عاد عليه, وإن الله تاب تاب طينككة مككن يسككقيه أن الله على حق
«صككديد قككال ؟ الخبال طينة الله, وما الخبال» قالت: قلت: يارسول

بن الله عبد علقمة, عن إبراهيم, عن العمش, عن النار» وقال أهل
علكى {ليكس نزلكت لمكا قكال وسلم عليه الله صلى النبي أن مسعود
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وآمنككوا} اتقوا ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين
رواه منهم» وهكككذا لي: أنت «قيل وسلم عليه الله صلى النبي فقال

المكام بكن اللكه عبككد طريقككه. وقكال مككن والنسائي والترمذي مسلم
الهجككري إبراهيم عاصم, حدثنا بن علي أبي, حدثنا على أحمد: قرأت

اللككه رسككول قككال: قككال مسككعود بككن اللكه عبد الحوص, عن أبي عن
اللتككان الموسككومتان الكعبتككان وهاتككان «إيككاكم وسلم عليه الله صلى

ًا تزجكككككككككران العجكككككككككم». ميسكككككككككر فإنهمكككككككككا زجكككككككككر

َها ّي أ
َ َيـ ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ُكُم آَم ّن َو ُل ْب َي ّلككُه َل ٍء ال ِد ّمككَن ِبَشككْي ْي ُلُه الّصكك َنككا ُكْم َت ِدي ْيكك َأ

ُكْم ِرَماُح َلَم َو ْع َي ّلُه ِل ُفُه َمن ال ْيِب َيَخككا َغ ْل َى َفَمككِن ِبككا َد َتكك ْع َد ا ْعكك ِلككَك َب َلككُه َذ َف
َذاٌب ِليٌم َع َها َأ ّي أ

َ َيـ ِذيَن *   ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُت ْق َد َت ْي ُتْم الّص ْن َأ َلُه َوَمن ُحُرٌم َو َت َق
ُكم ًا ِمن َعّمد َت ٌء ّم ْثُل َفَجَزآ َتَل َما ّم ِم ِمَن َق َع ّن ُكُم ال ِه َيْح َوا ِبكك ْدٍل َذ ُكككْم َعكك ْن ّم
ًا ْدي َغ َه ِل ِة َبا َب ْع َك ْل ْو ا ٌة َأ ّفاَر َعاُم َك ِكيَن َط ْدُل َأو َمَسا ِلَك َع ًا َذ َيام َق ِصكك ُذو َيكك ّل
َباَل ِه َو ِر َفا َأْم ّلُه َع َلف َعّما ال َد َوَمْن َس ِقُم َعا َت ْن َي ّلُه َف ْنككُه ال ّلككُه ِم ِزيككٌز َوال َع

ٍم ُذو َقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ِت ْن  ا
الصككيد من بشيء الله {ليبلونكم قوله عباس ابن عن الوالبي قال  

وصغيره, يبتلككي الصيد من الضعيف ورماحكم} قال: هو أيديكم تناله
بأيككديهم, فنهككاهم لتناولوه شاءوا لو إحرامهم, حتى في عباده به الله
الصككيد صككغار أيككديكم} يعنككي {تنككاله مجاهككد يقربككوه. وقككال أن الله

هذه حيان: أنزلت بن مقاتل كباره. وقال وفراخه, {ورماحكم} يعني
في تغشاهم والصيد والطير الوحش الحديبية, فكانت عمرة في الَية

وهكم قتلكه عككن اللكه خل, فنهككاهم فيمككا قكط مثلككه يككروا رحالهم, لكم
يبتليهككم تعككالى أنككه بككالغيب} يعنككي يخككافه مككن الله {ليعلم محرمون

ًا والرماح باليدي أخذه من يتمكنون رحالهم في بالصيد, يغشاهم سر
ًا, لتظهر قككال وجهككره, كمككا سككره فككي منهككم يطيككع مككن طاعة وجهر

كككبير} وأجككر مغفككرة لهككم بككالغيب ربهككم يخشككون الذين تعالى: {إن
بعككد وغيككره: يعنككي السككدي ذلك} قككال بعد اعتدى {فمن ههنا وقوله

الله أمر لمخالفته أليم} أي عذاب والتقدم, {فله والنذار العلم هذا
وشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرعه.

حرم} وهذا وأنتم الصيد تقتلوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال ثم  
تعككاطيه عككن الحككرام, ونهككي حككال في الصيد لقتل تعالى منه تحريم

ومككن منككه يتولككد وما المأكول المعنى حيث من يتناول إنما فيه, وهذا
يجككوز الشككافعي الككبر, فعنككد حيوانككات مككن المككأكول غيككر غيره, فأما
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ًا قتلهككا تحريككم على قتلها, والجمهور للمحرم مككن يسككتثنى , ول أيضكك

عككروة, عككن عككن الزهككري طريككق من الصحيحين في ثبت ما إل ذلك
قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أن المككؤمنين أم عائشككة

والحككرم: الغككراب, والحككدأة, الحككل فككي يقتلككن فواسككق «خمككس
ابككن نافع, عن مالك, عن العقور». وقال والعقرب, والفأرة, والكلب

الككدواب مككن «خمس قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر: أن
جنككاح: الغككراب, والحككدأة, والعقككرب, قتلهككن في المحرم على ليس

ابككن عككن نككافع عككن أيككوب العقور» أخرجككاه, ورواه والفأرة, والكلب
فيهككا. شككك ل الحية قال ؟ لنافع: فالحية أيوب: فقلت مثله. قال عمر

بككالكلب ألحككق مككن وأحمككد كمالك العلماء قتلها. ومن في يختلف ول
ًا أشككد والفهككد, لنهككا والنمككر والسبع الذئب العقور منككه, فكالله ضككرر

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
هككذه يشككمل العقككور عيينة: الكلب بن وسفيان أسلم بن زيد وقال  

اللككه رسككول أن روي بما بهذا قال من كلها, واستأنس العادية السباع
«اللهككم قككال لهككب أبككي بككن عتبككة على دعا لما وسلم عليه الله صلى
مككا قتككل بالزرقاء, قالوا: فإن السبع بالشام» فأكله كلبك عليه سلط

مالككك: وكككذا ذلك, قال ونحو البر وهّر والثعلب فداه, كالضبع عداهن
عليهككا, وصككغار المنصككوص الخمككس هككذه صككغار ذلككك مككن يسككتثنى
قتكل للمحككرم الشافعي: يجوز العوادي. وقال السباع من بها الملحق

العلككة وكبككاره, وجعككل صككغاره بيككن فككرق لحمككه, ول يؤكككل مككال كككل
العقككور الكلكب المحرم حنيفة: يقتل أبو تؤكل. وقال ل كونها الجامعة

سبع عليه يصول أن إل فداه غيرهما قتل بري, فإن كلب والذئب, لنه
صككالح بككن والحسن الوزاعي قول وهذا عليه فداء فل فيقتله غيرهما

عليككه. صككال وإن ذلككك سوى ما الهذيل: يفدي بن زفر حيي. وقال بن
بطنه في الذي البقع, وهو ههنا بالغراب الناس: المراد بعض وقال  

البيككض, لمككا وهككو السككود, والعصككم وهككو الدرع دون بياض وظهره
القطككان, عككن يحيككى الفلس, عككن علككي بن عمرو عن النسائي رواه

النككبي عائشككة, عككن المسككيب, عككن بككن سعيد قتادة, عن شعبة, عن
المحرم: الحيككة, والفككأرة, يقتلهن «خمس قال وسلم عليه الله صلى

المككراد أن على العقور» والجمهور البقع, والكلب والحدأة, والغراب
لفظككه. وقككال إطلق مككن الصككحيحين فككي ثبككت ذلك, لما من أعم به

وآذاه. عليككه صككال إذا إل الغككراب المحككرم يقتككل اللككه: ل رحمه مالك
عككن مثلككه يرميككه, ويككروى بككل يقتلككه وطائفة: ل جبر بن مجاهد وقال

بككن الرحمككن عبد زياد: عن أبي بن يزيد هشيم: حدثنا روى علي. وقد
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ْعم, عن أبي سككئل أنككه وسككلم عليككه الله صلى النبي سعيد, عن أبي ُن
«الحيككة, والعقككرب, والفويسككقة, ويرمككي فقككال ؟ المحرم يقتل عما

أبو العادي» رواه العقور, والحدأة, والسبع يقتله, والكلب ول الغراب
عككن منيككع, كلهمككا بككن أحمككد عن حنبل, والترمذي بن أحمد عن داود

عككن فضككيل, كلهمككا بن محمد وعن كريم أبي ماجه, عن وابن هشيم
حسككن. حككديث الترمذي: هككذا به. وقال ضعيف وهو زياد أبي بن يزيد
ًا منكم قتله تعالى: {ومن وقوله   مككن قتككل مككا مثككل فجككزاء متعمد

عن علية ابن الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن النعم} قال
ًا أصككاب من على يحكم قال: ل أنه طاوس عن قال: نبئت أيوب صككيد

ًا, وهكذا أصكابه مكن على يحكم خطأ, إنما عككن غريككب مككذهب متعمكد
جككبر: المككراد بككن مجاهككد الَيككة, وقككال بظككاهر متمسككك وهو طاوس

المتعمككد لحرامه, فأمككا الصيد, الناسي قتل إلى القاصد هنا بالمتعمد
يكفككر, وقككد أن مككن أعظم أمره لحرامه, فذاك ذكره مع الصيد لقتل
نجيكح, وليككث أبككي ابكن طريق من عنه جرير ابن إحرامه, ورواه بطل

ًا, والككذي غريككب قككول عنككه, وهككو وغيرهمككا سككليم أبي بن عليككه أيضكك
عليككه. وقككال الجككزاء وجككوب فككي سككواء والناسي العامد أن الجمهور

الناسي, ومعنى على السنة العامد, وجرت على الكتاب الزهري: دل
تككأثيمه وعلككى المتعمككد علككى الجككزاء وجككوب على دل القرآن أن هذا

اللكه فينتقككم عككاد ومككن سكلف عما الله عفا أمره وبال {ليذوق بقوله
وأحكككام وسككلم عليككه الله صلى النبي أحكام من السنة منه} وجاءت

العمككد, فككي عليككه الكتاب دل الخطأ, كما في الجزاء بوجوب أصحابه
ًا وفككي العمككد فككي مضككمون إتلف, والتلف الصككيد قتككل فككإن وأيضكك

ملككككوم. غيككككر مككككأثوم, والمخطىككككء المتعمككككد النسككككيان, لكككككن
بالضافة, بعضهم النعم} قرأ من قتل ما مثل تعالى: {فجزاء وقوله  

ابكن النعكم}, وحككى مكن قتكل مكا مثل {فجزاء بعطفها آخرون وقرأ
النعم}. وفككي من قتل ما مثل {فجزاؤه قرأها مسعود ابن جرير, أن

دليككل القراءتيككن مككن كككل النعم} على من قتل ما مثل {فجزاء قوله
الجككزاء وجككوب والجمهور, مككن وأحمد والشافعي مالك إليه ذهب لما
ًا النسككي الحيوان من مثل له كان المحرم, إذا قتله ما مثل من خلفكك

المقتككول الصيد كان سواء القيمة أوجب الله, حيث رحمه حنيفة لبي
ًا شككاء بثمنككه, وإن تصككدق شككاء إن مخير مثلي, قال: وهو غير أو مثلي

ًا, والذي به اشترى بالتبكاع, أولكى المثكل فكي الصكحابة بكه حككم هدي
ببقككرة, وفككي الككوحش بقككرة ببدنككة, وفككي النعامككة فككي حكموا فإنهم

كتككاب فككي مقككرر وأسككانيدها الصككحابة قضككايا بعنككز, وذكككر الغككزال
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ًا الصيد يكن لم إذا الحكام, وأما بثمنككه فيككه عباس ابن حكم فقد مثلي

الكككككككككككككبيهقي. مككككككككككككككة, رواه إلكككككككككككككى يحمكككككككككككككل
بكالجزاء يحككم أنكه منكم} يعني عدل ذوا به تعالى: {يحكم وقوله  
المسككلمين, واختلككف مككن عدلن المثل غير في بالقيمة أو المثل في

قككولين علككى ؟ الحكميككن أحككد يكون أن يجوز القاتل: هل في العلماء
مالككك. مككذهب نفسه, وهذا على حكمه في يتهم قد (أحدهما) ل, لنه

وأحمككد, واحتككج الشككافعي مككذهب الَيككة, وهككو (والثاني) نعم, لعموم
ًا يكون ل الحاكم بأن الولون ابن واحدة. قال صورة في عليه محكوم

هو جعفر دكين, حدثنا بن الفضل نعيم أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي
ًا أن مهران بن ميمون عن برقان ابن بكر, فقال: قتلت أبا أتى أعرابي

ًا الله رضي بكر أبو فقال ؟ الجزاء من علي ترى محرم, فما وأنا صيد
فقككال ؟ قككال فيمككا تككرى عنككده: مككا جككالس وهككو كعككب بككن لبي عنه

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول خليفككة وأنككت العرابي: أتيتككك
اللككه يقككول ؟ تنكر بكر: وما أبو فقال ؟ غيرك تسأل أنت أسألك, فإذا

منكككم} عككدل ذوا بككه يحكككم النعككم مككن قتككل ما مثل تعالى: {فجزاء
إسكناد بكه, وهكذا أمرنكاك أمكر علكى اتفقنا إذا حتى صاحبي فشاورت
ههنا, فبين يحتمل الصديق, ومثله وبين ميمون بين منقطع جيد, لكنه

ًا رآه لمككا وتككؤدة برفككق الحكككم الصديق له دواء جككاهلً, وإنمككا أعرابيكك
ًا المعترض كان إذا التعليم, فأما الجهل قككال العلككم, فقككد إلى منسوب

الجراح بن وكيع الرفاعي,قال: حدثنا هشام وأبو هناد جرير: حدثنا ابن
جابر, قككال: بن قبيصة عمير, عن بن الملك عبد المسعودي, عن عن

ًا, فكنا خرجنا نتحدثا. رواحلنا, فنتماشى اقتدنا الغداة صلينا إذا حجاج
كككان رجل برح, فرماه أو ظبي لنا سنح إذ غداة ذات نحن قال: فبينما

ُه أخطأ فما بحجر معنا َء الذن), فركب خلف الناتى العظم (وهو ُخّشا
َعه ْد ّظْمنا َر َع َف ًا. قال:  حككتى معككه مكككة, خرجككت قدمنا عليه, فلما ميت
فقككال: وإذا القصككة عليه عنه, فقص الله رضي الخطاب بن عمر أتينا
عككوف, بككن الرحمككن عبككد فضة, يعني قلب وجهه كأن رجل جنبه إلى

م صاحبه إلى عمر فالتفت فقكال: الرجكل علكى أقبكل فكلمه, قال: ث
ًا أردت ومككا رميككه تعمككدت الرجككل: لقككد فقككال ؟ خطككأ أم قتلته أعمد

والخطككأ, اعمككد العمككد بيككن أشركت قد إل أراك عمر: ما قتله, فقال
مككن إهابهككا, قككال: فقمنككا بلحمها, واسككتبق وتصدق فاذبحها شاة إلى

أميككر درى الله, فمككا شعائر الرجل, عظم لصاحبي: أيها عنده, فقلت
فانحرهككا. ناقتككك إلككى صككاحبه, اعمككد سككأل حككتى يفتيك ما المؤمنين

مككن الَيككة أذكككر قبيصككة: ول عنككك, قككال يجزىككء أن يعنككي ذلك فلعل
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مقككالتي, فلككم عمككر منكككم} فبلككغ عدل ذوا به {يحكم المائدة سورة
ًا صككاحبي الدرة, قككال: فعل ومعه إل منه يفجأنا بالككدرة, أقتلككت ضككرب

أميككر علي, فقلككت: يككا أقبل الحكم. قال: ثم في وسفهت الحرم في
ًا اليوم لك أحل المؤمنين, ل قبيصككة مني, فقككال: يككا عليك يحرم شيئ

اللسككان, وإن الصككدر, بيككن السككن, فسككيح شككاب أراك جابر, إني بن
الخلككق سككيء, فيفسككد وخلككق حسككنة أخلق تسعة فيه يكون الشاب

الشككككككباب. وعككككككثرات الحسككككككنة, فإيككككككاك الخلق السككككككيء
قبيصككة عميككر, عككن بكن الملكك عبككد عككن القصة هذه هشيم وروى  

ًا بنحوه. ورواها بنحككوه. قبيصككة الشككعبي, عككن حصككين, عككن عن أيض
بككن ومحمكد المزنكي اللكه عبككد بكن بكككر بكن عمر عن مرسلة وذكرها
الرحمككن, عبككد بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن بنحوه. وقال سيرين

البجلككي, جريككر ابككن وائككل, أخككبرني أبي منصور, عن عن شعبة حدثنا
ًا قال: أصبت رجليككن لعمر, فقال: ائككت ذلك محرم, فذكرت وأنا ظبي

ًا الرحمن عبد عليك, فأتيت فليحكما إخوانك من علككي فحكمككا وسعد
عككن عيينككة ابككن وكيككع, حككدثنا ابن جرير: حدثنا ابن أعفر. وقال بتيس

ًا أربد طارق, قال: أوطأ مخارق, عن محككرم, فككأتى وهككو فقتلككه ظبيكك
ًا فيككه معككي, فحكمككا عمر: احكم له عليه, فقال ليحكم عمر قككد جككدي
منكككم}, وفككي عككدل ذوا به {يحكم عمر قال والشجر, ثم الماء جمع
الشككافعي قكاله الحكميكن, كمككا أحككد القاتل كون جواز على دللة هذا

مككا كككل فككي الحكومككة تسككتأنف الله.)  واختلفوا: هل رحمهما وأحمد
فككي حكككم قد كان عدل, وإن ذوا فيه يحكم أن المحرم, فيجب يصيبه
قككولين, علككى ؟ المتقدمككة الصككحابة بأحكككام يكتفككى أو الصحابة مثله
الصككحابة, وجعله بككه حكمت ما ذلك في وأحمد: يتبع الشافعي فقال
ًا ًا شرع إلككى فيككه يرجككع الصحابة فيه يحكم عنه, ومالم يعدل ل مقرر

فكرد فكرد ككل فكي الحككم يجكب حنيفة: بكل وأبو مالك عدلين. وقال
ذوا بككه تعالى: {يحكم ل, لقوله أم حكم مثله في للصحابة وجد سواء

منككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم}. عكككككككككككككككككككككككككككككككككككككدل
ًا وقوله   ً الكعبة} أي بالغ تعالى: {هدي الكعبككة, والمككراد إلككى واصل

الحككرم, مساكين على لحمه ويفرق هناك يذبح بأن الحرم إلى وصوله
طعككام كفكارة {أو الصكورة. وقكوله هككذه فكي عليككه متفكق أمككر وهذا

ًا} أي ذلك عدل أو مساكين مككن قتل ما مثل المحرم يجد لم إذا صيام
بككالتخيير قلنككا المثككال, أو ذوات من المقتول الصيد يكن لم النعم, أو

مالككك قككول هككو والصككيام, كمككا والطعككام الجزاء بين المقام هذا في
الشككافعي, قككولي الحسن, وأحد بن ومحمد يوسف وأبي حنيفة وأبي
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للتخيير, والقول «أو» بأنها الله, لظاهر أحمد, رحمهم عن والمشهور

القيمككة, فيقككوم إلككى يعككدل أن ذلككك الترتيب, فصورة على أنها الَخر
وإبراهيككم. وحمككاد وأصككحابه حنيفككة وأبككي مالككك عنككد المقتول الصيد
ًا, ثككم كان لو النعم من مثله الشافعي: يقوم وقال بكه يشككترى موجود
الشككافعي منككه, عنككد مككد مسكككين لكككل فيصككرف بككه فيتصدق طعام
وأصككحابه: حنيفة أبو جرير, وقال ابن الحجاز, واختاره وفقهاء ومالك
مككن أحمككد: مككد مجاهككد. وقككال قككول مدين, وهككو مسكين كل يطعم
عككن بككالتخيير, صككام قلنككا أو يجككد لككم غيككره, فككإن من مدان أو حنطة
ًا. وقال مسكين كل إطعام مكككان آخرون: يصوم جرير: وقال ابن يوم

ًا صاع كل أمككر الشارع ونحوه, فإن بالحلق المترفه جزاء في كما يوم
ًا يقسم أن عجرة بن كعب أيام, والفككرق ثلثة يصوم ستة, أو بين فرق
الشككافعي: مكككانه الطعام, فقككال هذا مكان في آصع, واختلفوا ثلثة

أصككاب الككذي المكككان في يطعم مالك عطاء. وقال قول الحرم, وهو
فككي أطعم شاء حنيفة: إن أبو إليه. وقال الماكن أقرب أو الصيد فيه

غيككككككككككره. فككككككككككي أطعككككككككككم شككككككككككاء الحككككككككككرم, وإن

المقككككككككام هككككككككذا فككككككككي السككككككككلف أقككككككككوال ذكككككككككر
جرير المغيرة, حدثنا بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

اللككه قككوله فككي عبككاس ابن مقسم, عن الحكم, عن منصور, عن عن
ًا منكككم عككدل ذوا به يحكم النعم من قتل ما مثل تعالى: {فجزاء هككدي

ًا} قككال: إذا ذلككك عككدل أو مسككاكين طعام كفارة أو الكعبة بالغ صككيام
يجككد, نظككر لم النعم, فإن من جزاؤه عليه حكم الصيد المحرم أصاب

ًا, قككال ثمنككه قوم ثمنه, ثم كم طعككام كفككارة تعككالى: {أو اللككه طعامكك
ًا}, قال: إنما ذلك عدل أو مساكين والصككيام, أنككه بالطعام أريد صيام

جرير. وقككال طريق من جرير ابن جزاؤه, ورواه وجد الطعام وجد إذا
ًا عباس ابن عن طلحة أبي بن علي طعككام كفككارة أو الكعبة بالغ {هدي

ًا}, فككإذا ذلك عدل أو مساكين ًا المحككرم قتككل صيام الصككيد مككن شككيئ
ًا قتل فيه, فإن عليه حكم لم بمكة, فإن تذبح شاة فعليه نحوه أو ظبي
قتككل أيككام, فككإن ثلثة فصيام يجد لم مساكين, فإن ستة فإطعام يجد
ً ًا, فككإن عشككرين أطعم يجد لم بقرة, فإن نحوه, فعليه أو أيل مسكككين
ًا, وإن عشرين صام يجد لم نحككوه, أو وحككش حمككار أو نعامة قتل يوم

ًا, فإن ثلثين أطعم يجد لم البل, فإن من بدنة فعليه يجككد لككم مسكين
ًا» رواه ثلثين صام ّد جريككر, وزاد: الطعككام وابن حاتم أبي ابن يوم مكك

ّديشبعهم, وقال ومجاهككد وعطككاء الشككعبي عامر الجعفي, عن جابر م
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ًا} قالوا ذلك عدل {أو ابككن رواه الهككدي يبلغ ل لمن الطعام إنما صيام

علككى أنهككا السدي عن وأسباط مجاهد عن جريج ابن روى وكذا جرير
وإبراهيككم الضككحاك روايككة في ومجاهد وعكرمة عطاء الترتيب. وقال

ابككن مجاهككد, عككن عككن الليككث روايككة الخيار, وهككي على النخعي: هي
اللككككككه. رحمككككككه جريككككككر ابككككككن ذلككككككك عبككككككاس, واختككككككار

عقوبككة ليككذوق الكفارة عليه أوجبنا أمره} أي وبال {ليذوق وقوله  
زمككان فككي سلف} أي عما الله {عفا المخالفة فيه ارتكب الذي فعله

يرتكككب اللككه, ولككم شككرع واتبككع السككلم فككي أحسككن لمككن الجاهليككة
بعككد ذلك فعل ومن منه} أي الله فينتقم عاد {ومن قال المعصية, ثم

منككه اللككه {فينتقككم إليككه الشككرعي الحكككم وبلوغ السلم في تحريمه
اللككه {عفككا لعطككاء: مككا جريج: قلككت ابن انتقام}. قال ذو عزيز والله
{ومككن الجاهلية. قككال: قلككت: ومككا في كان قال: عما سلف} ؟ عما
منككه, اللككه فينتقم السلم في عاد قال: ومن منه} ؟ الله فينتقم عاد

؟ تعلمككه حككد مككن العككود في الكفارة. قال: قلت: فهل ذلك مع وعليه
ًا قلت: فترى قال: ل, قال قككال: ل, هككو ؟ يعككاقبه أن المككام على حق

ابككن يفتككدي» رواه وجككل, ولكككن عككز اللككه وبيككن بينككه فيما أذنبه ذنب
جككبير بككن سككعيد بالكفككارة, قككاله منه الله فينتقم جرير. وقيل: معناه

المحككرم قتككل متى أنه على والخلف السلف من الجمهور وعطاء, ثم
تكككرر والثالثككة, وإن والثانيككة الولى بين فرق الجزاء, ول وجب الصيد
والعمككككككد. ذلككككككك فككككككي الخطككككككأ سككككككواء تكككككككرر مككككككا

ًا قتل عباس, قال: من ابن عن طلحة أبي بن علي وقال   مككن شككيئ
ًا قتلككه قتلككه, فككإن كلمككا فيه عليه محرم, يحكم وهو خطأ الصيد عمككد
منككك, كمككا اللككه له: ينتقككم يقال عاد واحدة, فإن مرة فيه عليه يحكم
يحيى علي, حدثنا بن عمرو جرير: حدثنا ابن وجل. وقال عز الله قال
ًا أبي وابن سعيد بن حسككان, عككن ابككن هككو هشككام عككن عككدي, جميعكك

ًا أصاب عباس, فيمن ابن عكرمة, عن قككال: عككاد ثم عليه يحكم صيد
بككن وسككعيد ومجاهككد شريح قال منه. وهكذا الله عليه, ينتقم يحكم ل

اختككار جرير, ثم ابن النخعي, رواهن وإبراهيم البصري والحسن جبير
العبككدي, يزيككد بككن العبككاس حككاتم: حككدثنا أبي ابن الول. وقال القول
الحسككن المعلككى, عككن أبككي بككن زيككد عككن سككليمان بن المعتمر حدثنا

ً أن البصري ًا أصاب رجل ًا فأصاب عاد عنه, ثم فتجوز صيد آخككر, صيد
اللككه فينتقككم عككاد {ومككن قككوله فأحرقته, فهو السماء من نار فنزلت

انتقككام} يقككول, عككز ذو عزيز {والله قوله في جرير ابن منه}. وقال
النتقككام مككن يمنعككه ول قاهر يقهره سلطانه, ل في منيع ذكره: والله
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الخلككق مككانع, لن عقككوبته أراد مككن عقوبككة مككن منككه, ول انتقم ممن

أنككه انتقككام} يعنككي {ذو والمنعة. وقوله العزة أمره, له خلقه, والمر
إيكككككككاه. معصكككككككيته علكككككككى عصكككككككاه لمكككككككن معاقبكككككككة ذو

ُأِحّل ُكْم **  ُد َل ْي ِر َص َبْح ْل َعاُمُه ا َط ًا َو َتاع ُكْم َم ِة ّل ّياَر ِللّسكك ُكككْم َوُحككّرَم َو ْي َل َع
ُد ْي َبّر َص ْل ُتْم َما ا ًا ُدْم ْا ُحُرم ُقو ّت ّلَه َوا َي ال ِذ ّل ِه ا ْي َل َعككَل ُتْحَشُروَن ِإ ّلككُه *  َج ال

َبَة ْع َك ْل ْيَت ا َب ْل ْلَحَراَم ا ًا ا َيام ّناِس ِق ْهَر ّلل ْلَحككَراَم َوالّشكك َي ا ْد َهكك ْل َد َوا ِئكك َ ْلَقل َوا
ِلَك ْا َذ َو َلُم ْع َت ّلَه َأّن ِل َلُم ال ْع َواِت ِفي َما َي َأّن الْرِض ِفككي َوَما الّسَما ّلككَه َو ال
ُكّل ٍء ِب ِليٌم َشْي ْا َع َو َلُم ْع ّلَه َأّن *  ا ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل َأّن ا ّلَه َو ّرِحيٌم َغُفوٌر ال

َلككى *  ّمككا ّ الّرُسككوِل َع ُغ ِإل َ َبل ْل ّلككُه ا َلككُم َوال ْع ُدوَن َمككا َي ْبكك ُتُمككوَن َوَمككا ُت ْك  َت
بكن عنكه, وسكعيد روايكة فكي عبكاس ابكن طلحة, عن أبي ابن قال  

صككيد لكم تعالى: {أحل قوله وغيرهم, في جبير بن المسيب, وسعيد
ًا منه يصطاد ما البحر} يعني ًا منككه يككتزود {وطعككامه} مككا طري مليحكك
ًا, وقال منه أخذ ما عنه: صيده المشهورة الرواية في عباس ابن يابس

ًا ًا, وهكذا لفظه {وطعامه} ما حي وزيد الصديق بكر أبي عن روي ميت
عنهككم, اللككه رضككي النصاري أيوب وأبي عمرو بن الله وعبد ثابت بن

والحسككن النخعككي وإبراهيككم الرحمككن عبككد بككن سككلمة وأبي وعكرمة
عكرمة, عن دينار, عن بن عمرو عيينة, عن بن سفيان البصري, قال

وابككن جريككر ابن فيه, رواه ما {طعامه} كل قال أنه الصديق بكر أبي
مغيككرة, عككن جرير حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن حاتم, وقال أبي
النكاس, بككر أبكو قال: خطكب عباس ابن عن قال: حدثت سماك عن

ًا وطعامه البحر صيد لكم {أحل فقال قككذف. مككا لكم} وطعامه متاع
ابككن مجلككز, عككن أبككي التيمي, عن سليمان عن علية ابن قال: وحدثنا

{طعككامه} مككا وطعامه} قككال البحر صيد لكم {أحل قوله في عباس
قكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذف.

ميتة, ورواه من لفظ ما عباس, قال: طعامه ابن عن عكرمة وقال  
ًا. وقال جرير ابن ًا لفظككه مككا المسككيب: طعككامه بككن سعيد أيض أو حيكك

ابككن جريككر: حككدثنا ابككن وقككال حككاتم أبككي ابككن فمات, رواه عنه حسر
أبي بن الرحمن عبد أن نافع عن الوهاب, حدثناأيوب عبد بشار, حدثنا

ًا قككذف قد البحر فقال: إن, عمر ابن سأل هريرة ميتككة, كككثيرة حيتانكك
أهلككه, أخككذ إلككى اللككه عبككد رجككع تأكلوهككا, فلمككا فقككال: ل ؟ أفنأكلهككا

ًا {وطعككامه الَيككة هذه فأتى المائدة سورة فقرأ المصحف لكككم متاعكك
اختككار طعامه, وهكككذا فإنه له: فليأكله فقل وللسيارة} فقال: اذهب
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خككبر, ذلكك فككي روي فيككه. وقككد مككات ما بطعامه المراد أن جرير ابن
ًا, حدثنا يرويه بعضهم وإن بن عبدة قال: حدثنا السري بن هناد موقوف

قككال: هريككرة أبككي عككن سلمة أبو عمرو, حدثنا بن محمد عن سليمان
وطعامه البحر صيد لكم {أحل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

ًا ًا» ثم لفظه ما «طعامه لكم} قال متاع بعضككهم وقككف قال: وقد ميت
عككن زائككدة أبككي ابككن هناد, حككدثنا هريرة. حدثنا أبي على الحديث هذا

لكككم {أحل قوله في هريرة أبي سلمة, عن أبي عمرو, عن بن محمد
ًا. لفظككككه مككككا وطعككككامه} قككككال: طعككككامه البحككككر صككككيد ميتكككك

ًا وقوله   ًا منفعة وللسيارة} أي لكم {متاع المخاطبون أيها لكم وقوت
البحككر بحضككرة كككان عكرمة: لمن سيار, قال جمع {وللسيارة} وهم

البحككر, حاضككرة مككن يصككطاده لمككن منه غيره: الطري وقال والسفر
ًا وملككح منككه اصككطيد أو فيككه مات ما وطعامه للمسككافرين وقككدد, زاد
والسككدي ومجاهككد عبككاس ابككن عن نحوه روي وقد البحر عن والنائين

الكريمككة, الَيككة بهككذه ميتتككه حككل على الجمهور استدل وغيرهم. وقد
جككابر كيسان, عن وابن وهب ابن عن أنس بن مالك المام رواه وبما
ًا وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: بعث الله عبد بن قبككل بعثكك

فيهككم, وأنككا ثلثمائككة وهككم الجككراح بككن عبيدة أبا عليهم الساحل, فأمر
عبيككدة أبككو الككزاد, فككأمر فني الطريق ببعض كنا إذا حتى فخرجنا قال

تمككر, قككال: فكككان مككزودي فكان كله ذلك الجيش, فجمع ذلك بأزواد
ً يوم كل يقوتنا ً قليل تمككرة, تمككرة إل يصككيبنا يكن فني, فلم حتى قليل

فككإذا البحككر إلككى انتهينككا فنيت, قال: ثم حين فقدها وجدنا فقال: فقد
أمر ليلة, ثم عشرة ثماني الجيش ذلك منه الظرب, فأكل مثل حوت

ومككرت فرحلككت براحلة أمر فنصبا, ثم أضلعه من بضلعين عبيدة أبو
طككرق ولككه الصحيحين في مخرج الحديث تصبهما, وهذا تحتهما, فلم

جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككابر. عككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن
ساحل على جابر, فإذا عن الزبير أبي رواية من مسلم صحيح وفي  

العنككبر, قككال: لهككا يقككال بدابككة فإذا الضخم, فأتيناه الكثيب مثل البحر
اللككه صككلى اللككه رسككول رسل قال: ل, نحن عبيدة: ميتة, ثم أبو قال
ًا عليككه فكلوا, قككال: فأقمنككا اضطررتم وسلم, وقد عليه ونحككن شككهر

الككدهن, بالقلل عينيه وقب من نغترف رأيتنا سمنا, ولقد حتى ثلثمائة
ْدر منه ويقتطع ِف عشككر ثلثككة عبيككدة أبككو منككا أخذ كالثور, قال: ولقد ال

ً ًا عينيه, وأخذ وقب في فأقعدهم رجل ثككم فأقامهككا أضككلعه مككن ضلع
وشائق, فلما لحمه من تحته, وتزودنا من معنا, فمر بعير أعظم رحل
لككه, ذلككك فذكرنا وسلم عليه الله صلى الله رسول أتينا المدينة قدمنا
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فتطعمونا شيء لحمه من معكم هل لكم الله أخرجه رزق «هو فقال

منككه, فككأكله. وسككلم عليه الله صلى الله رسول إلى فأرسلنا ؟» قال
وسلم عليه الله صلى النبي مع كانوا أنهم مسلم روايات بعض وفي  

أخككرى, وقككال واقعككة بعضككهم: هككي السمكة, فقككال هذه وجدوا حين
ً كانوا واحدة, ولكن قضية هي بعضهم: بل اللككه صككلى النككبي مككع أول

سككريتهم فككي هذه فوجدوا عبيدة أبي مع سرية بعثهم وسلم, ثم عليه
عن سليم بن صفوان عن مالك أعلم. وقال عبيدة, والله أبي مع تلك

مككن وهو بردة أبي بن المغيرة الزرق: أن ابن آل من سلمة بن سعيد
رسككول رجككل يقككول: سككأل هريككرة أبا سمع أنه الدار, أخبره عبد بني
البحككر نركككب اللككه, إنككا رسككول وسلم, فقال, يككا عليه الله صلى الله

بمككاء عطشككنا, أفنتوضككأ به توضأنا الماء, فإن من القليل معنا ونحمل
مككاؤه الطهككور «هككو وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ البحر
بككن وأحمككد الشككافعي المامككان الحككديث هذا روى ميتته», وقد الحل
حبككان وابككن والترمككذي البخككاري الربككع, وصككححه السنن وأهل حنبل

عليه الله صلى النبي عن الصحابة من جماعة عن روي وغيرهم, وقد
بنحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوه. وسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم

عن طرق من ماجه وابن والترمذي داود وأبو أحمد المام روى وقد  
أبككا سككمعت سككفيان بككن يزيككد هككو المهككزم أبو سلمة, حدثنا بن حماد

أو حككج فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول مع يقول: كنا هريرة
وسككياطنا, فنقتلهككن, بعصككينا نضربهن جراد, فجعلنا عمرة, فاستقبلنا

رسككول فسككألنا ؟ محرمككون ونحككن نصنع أيدينا, فقلنا: ما في فسقط
المهككزم البحككر» أبككو بصككيد بأس «ل فقال وسلم عليه الله صلى الله

اللككه عبككد بككن هككارون ماجككة: حككدثنا ابككن أعلككم. وقككال ضعيف, والله
علم, عككن اللككه عبككد بن زياد القاسم, حدثنا بن هاشم الجمال, حدثنا

مالككك بن وأنس جابر أبيه, عن إبراهيم, عن بن محمد بن موسى عن
«اللهككم قككال الجككراد على دعا إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن

بأفواهه دابره, وخذ بيضه, واقطع صغاره, وأفسد كباره, واقتل أهلك
الله, رسول خالد: يا الدعاء», فقال سميع وأرزاقنا, إنك معايشنا عن

الجككراد «إن فقككال ؟ دابككره بقطككع الله أجناد من جند على تدعو كيف
رأى مككن زيككاد: فحككدثني هاشككم: قككال البحككر» قككال الحوت:في نثرة

مكككككككككاجه. ابكككككككككن بكككككككككه ينكككككككككثره, تفكككككككككرد الحكككككككككوت
ابككن عككن عطاء جريج, عن ابن سعيد, عن عن الشافعي روى وقد  

الَية بهذه احتج الحرم, وقد في الجراد يصيد من على أنكر أنه عباس
يسككتثن ولككم البحر دواب تؤكل أنه إلى الفقهاء من ذهب من الكريمة
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ًا, قد ذلك من فيه. وقد ما كل قال: طعامه أنه الصديق عن تقدم شيئ

وأبككو أحمككد المام رواه سواها, لما ما وأباح الضفادع بعضهم استثنى
سككعيد عن خالد بن سعيد ذئب, عن أبي ابن رواية من والنسائي داود
صلى الله رسول أن التيمي عثمان بن الرحمن عبد المسيب, عن بن

بككن اللككه عبككد عككن الضفدع, وللنسككائي قتل عن نهى وسلم عليه الله
الضككفدع, قتل عن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: نهى عمرو

السمك, ول البحر صيد من آخرون: يؤكل تسبيح. وقال وقال: نقيقها
ذلككك. سككائر سككواهما, فقيككل: يؤكككل فيمككا الضككفدع, واختلفككوا يؤكل

البحككر. فككي مثلككه البر, أكككل من شبهه أكل يؤكل. وقيل: ما وقيل: ل
الشككافعي مككذهب فككي وجككوه كلهككا يؤكل, وهذه ل شبهه يؤكل ل وما

تعكككككككككككككككككككككككالى. اللكككككككككككككككككككككككه رحمكككككككككككككككككككككككه
ل البحر, كما في مامات يؤكل تعالى: ل الله رحمه حنيفة أبو وقال  

الميتككة} عليكككم تعالى: {حرمككت قوله البر, لعموم في مامات يؤكل
هككو البككاقي عبككد مردويه: حككدثنا ابن ذلك, فقال بنحو حديث ورد وقد
بن موسى بن الله وعبد التستري إسحاق بن الحسين قانع, حدثنا ابن
بككن حفككص الطحككان, حككدثنا يزيد بن الحسين عثمان, قال: حدثنا أبي

رسككول قككال: قككال جابر الزبير, عن أبي ذئب, عن أبي ابن عن غياثا
فكلككوه, ومككا فمككات حي وهو صدتموه «ما وسلم عليه الله صلى الله

ًا البحر ألقى ًا ميت بككن إسماعيل طريق من رواه تأكلوه», ثم فل طافي
منكككر, بككه, وهككو جككابر عككن الزبير أبي عن أنيسة أبي بن ويحيى أمية
افعي مالكك أصكحاب مكن الجمهور احتج وقد حنبكل بكن وأحمكد والش

الحككل مككاؤه الطهككور «هككو ذكككره, وبحككديث المتقككدم العنككبر بحككديث
ًا. تقكككككككككككككككدم ميتتكككككككككككككككه», وقكككككككككككككككد أيضككككككككككككككك

بككن زيككد بككن الرحمككن عبككد عن الشافعي الله عبد أبو المام وروى  
عليككه اللككه صككلى الله رسول قال: قال عمر ابن أبيه, عن أسلم, عن

والجككراد, الميتتككان: فككالحوت ودمككان, فأمككا ميتتان لنا «أحلت وسلم
والككدارقطني ماجه وابن أحمد والطحال» ورواه الدمان: فالكبد وأما

ًا, واللكككككه شكككككواهد, وروي ولكككككه والكككككبيهقي أعلكككككم. موقوفككككك
ُتْم الككبر صككيد عليكككم {وحككّرم وقككوله   ًا} أي مككادْم حككال فككي حرمكك

فككإذا ذلككك تحريككم علككى دللككة الصطياد, ففيه عليكم يحرم إحرامكم
ًا, أثككم الصيد المحرم اصطاد ًا, غككرم وغككرم, أو متعمككد وحككرم مخطئكك

المحرميككن مككن غيككره حق في كالميتة, وكذا حقه في أكله, لنه عليه
عطككاء يقككول قككوليه, وبككه أحككد فككي والشككافعي مالك والمحلين, عند

أو أكلككه وغيرهم, فإن الحسن بن ومحمد سيف وأبو وسالم والقاسم
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ًا (أحككدهما) نعككم, للعلمككاء قككولن فيه ؟ ثان جزاء يلزمه فهل منه شيئ

أكلككه ثككم ذبحككه قككال: إن عطككاء جريج, عن ابن عن الرزاق قال: عبد
أكلككه, نككص في عليه جزاء طائفة. (والثاني) ل ذهب فكفارتان, وإليه

مككذاهب هككذا الككبر: وعلككى عبككد بن عمر أبو أنس. قال بن مالك عليه
وطىككء, ثككم لو بما عمر أبو وجهه العلماء, ثم وجمهور المصار فقهاء

حنيفة: أبو واحد, وقال حد عليه يحد, فإنما أن قبل وطىء وطىء, ثم
جزاؤه فعليه الصيد المحرم قتل ثور: إذا أبو أكل. وقال ما قيمة عليه

رسككول عككن للخككبر قتلككه للذي أكرهه أنني الصيد, إل ذلك أكل وحلل
لككم مككا حككرم وأنتككم حلل لكككم الككبر «صيد وسلم عليه الله صلى الله

بإبككاحته بيككانه, وقككوله سككيأتي الحككديث لكككم» وهككذا يصككد أو تصيدوه
تقككدم, عمككن المنككع ذكرنككا قككد خلف ففيككه لغيره غريب. وأما للقاتل
لهككذا والمحلككون المحرمككون سككواء القاتككل لغير بإباحته آخرون وقال

أعلككككككككككككككككككككككم. الحككككككككككككككككككككككديث, واللككككككككككككككككككككككه
ًا, فأهداه حلل صاد إذا وأما   إلى ذاهبون ذهب محرم, فقد إلى صيد

ًا, ولم إباحته ل, أم أجلككه مككن صاده قد يكون أن بين يستفصلوا مطلق
وأبككي الخطككاب بككن عمككر البر, عككن عبد بن عمر أبو القول هذا حكى

روايككة, فككي وعطككاء ومجاهككد الحبار وكعب العوام بن والزبير هريرة
بككن محمككد جرير: حدثنا ابن الكوفيون. قال قال جبير, وبه بن وسعيد

أن قتككادة عككن سككعيد الفضل, حككدثنا بن بشر بزيع, حدثنا بن الله عبد
صككاده صيد لحم عن سئل أنه هريرة أبي عن حدثه المسيب بن سعيد

الخطاب بن عمر لقي بأكله, ثم قال: فأفتاهم ؟ المحرم حلل, أيأكله
لككك لوجعككت هككذا بغيككر أفككتيتهم أمره, فقال: لو من كان بما فأخبره

من بالكلية, ومنعوا للمحرم الصيد أكل يجوز آخرون: ل رأسك. وقال
ًا ذلكككككككك الكريمكككككككة. الَيكككككككة هكككككككذه لعمكككككككوم مطلقككككككك

ابن عن الكريم طاوس, وعبد ابن معمر, عن عن الرزاق عبد وقال  
للمحككرم, الصككيد أكككل كككره أنه عباس ابن طاوس, عن عن آسية أبي

ًا} دمتم ما البر صيد عليكم {وحّرم قوله يعني مبهمة وقال: هي حرم
يكككره كككان أنككه عمككر ابككن الزهككري, عككن عككن معمككر قال: وأخككبرني

معمر: وأخككبرني حال. قال كل على الصيد لحم من يأكل أن للمحرم
قككال الككبر: وبككه عبككد ابككن مثلككه, قككال عمككر ابككن نافع, عككن عن أيوب

فككي راهككويه بككن وإسككحاق الثككوري ذهب زيد, وإليه بن وجابر طاوس
مككن جريككر ابككن طككالب, رواه أبي بن علي عن نحوه روي رواية, وقد

أن المسككيب بككن سككعيد قتادة, عككن عروبة, عن أبي بن سعيد طريق
ًا حككككال. كككككل علككككى للمحككككرم الصككككيد لحككككم أكككككل كككككره عليكككك
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فككي راهككويه بككن وإسككحاق حنبككل بن وأحمد والشافعي مالك وقال  

يجز لم الصيد بذلك المحرم قصد قد الحلل كان والجمهور: إن رواية
اللككه صككلى للنككبي أهككدى أنككه جثامككة بن الصعب لحديث أكله للمحرم

ًا وسلم عليه ًا حمار ّدان, فككرده أو بككالبواء وهو وحشي عليككه, فلمككا ِبككو
الحككديث حككرم» وهككذا أنا إل عليك نرده لم «إنا قال وجهه في ما رأى

النككبي أن كككثيرة, قككالوا: فككوجهه ألفككاظ الصككحيحين, ولككه في مخرج
لككذلك, أجلككه, فككرده من صاده إنما هذا أن ظن وسلم عليه الله صلى
أبككي لحككديث منككه الكككل لككه يجككوز فإنه بالصطياد يقصده لم إذا فأما

ً وحككش, وكككان حمار صاد حين قتادة أصككحابه يحككرم, وكككان لككم حلل
عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول سكألوا ثككم أكله في محرمين, فتوقفوا

؟» قتلهككا فككي أعككان أو إليهككا أشككار أحككد منكم كان «هل فقال وسلم
وسككلم, عليه الله صلى الله رسول منها «فكلوا» وأكل قالوا: ل. قال

ًا ثابتكككة القصكككة وهكككذه ككككثيرة. بألفكككاظ الصكككحيحين فكككي أيضككك
سككعيد, قككال: بككن وقتيبككة منصور بن سعيد أحمد: حدثنا المام وقال 

المطلككب عمرو, عن أبي بن عمرو عن الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا
اللككه رسككول قال: قال الله عبد بن  جابر حنطب, عن بن الله عبد بن

اللككه رسككول حككديثه: سككمعت فككي قتيبة وسلم, وقال عليه الله صلى
وأنتككم ك سعيد حلل» قال لكم البر «صيد يقول وسلم عليه الله صلى
والترمككذي داود أبككو رواه لكككم», وكككذا يصككد أو تصككيدوه لم ما ك حرم

ًا للمطلككب نعككرف الترمككذي: ل قتيبككة. وقككال عككن والنسككائي, جميعكك
ًا الله رضي الشافعي إدريس بن محمد المام جابر, ورواه من سماع

جككابر, المطلككب, عككن موله عمرو, عن أبي بن عمرو طريق من عنه
مالككك وأقيس. وقككال الباب هذا في روي حديث أحسن قال: وهذا ثم

بككن عككامر بككن الله عبد بكر. عن أبي بن الله عبد عنه, عن الله رضي
صائف يوم في محرم وهو بالعرج عفان بن عثمان ربيعة, قال: رأيت

لصككحابه: صككيد, فقككال بلحم أتى أرجوان, ثم بقطيفة وجهه غطى قد
مككن صيد إنما كهيئتكم لست فقال: إني ؟ أنت تأكل كلوا, فقالوا: أول

أجلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي.

ُقل  ** ّ ِوي ل َت ِبيُث َيْس ْلَخ ّيُب ا ّط ْو َوال َل َبككَك َو ْعَج ُة َأ ْثككَر ِبيككِث َك ْلَخ ْا ا ّتُقو َفككا
ّلَه ِلي ال ْو ُأ َباِب َي ْل ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن َل ْف َها ُت ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو َأ َعككْن َتْسكك
َء َيآَ َد ِإن َأْش ْب ُكْم ُت ُكْم َل ْؤ ِإن َتُس ْا َو ُلو َأ َها َتْس ْن َنّزُل ِحيَن َع ُقْرآُن ُي ْل َد ا ْب ُكككْم ُت َل
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َفا ّلُه َع َهككا ال ْن ّلككُه َع ُفككوٌر َوال ِليككٌم َغ ْد َح َقكك َها *   َل أ

َ ْوٌم َسكك ُكككْم ّمككن َقكك ِل ْب ُثككّم َق
ْا َبُحو ِريَن ِبَهككككككككككككككككككككككا َأْصكككككككككككككككككككككك ِف  َكككككككككككككككككككككككا

{ل محمككد {قككل} يككا وسككلم عليككه الله صلى لرسوله تعالى يقول  
{كككثرة النسككان أيهككا يككا أعجبككك} أي ولككو والطيككب الخككبيث يستوي

الضككار, الحرام الكثير من خير النافع الحلل القليل أن الخبيث} يعني
وألهككى» وقككال كككثر ممككا خيككر وكفككى قككل «مككا الحككديث في جاء كما

الحككوطي, زهير, حدثنا بن أحمد معجمه: حدثنا في البغوي أبوالقاسم
الملككك عبككد أبككي عككن رفاعككة بن معان شعيب, حدثنا بن محمد حدثنا
حككاطب بككن ثعلبككة أن أمامككة أبككي القاسككم, عككن عككن يزيككد بككن علككي

النككبي مككالً, فقككال يرزقني أن الله الله, ادع رسول قال: يا النصاري
تطيقككه» ل كككثير مككن شكره, خير تؤدي «قليل وسلم عليه الله صلى

الصككحيحة العقككول ذوي يككا اللبككاب} أي أولككي يككا اللككه {فككاتقوا
به, لعلكم واكتفوا بالحلل واقنعوا ودعوه الحرام المستقيمة, وتجنبوا

والَخكككككككككككككرة. الكككككككككككككدنيا فكككككككككككككي تفلحكككككككككككككون, أي
لكككم تبد إن أشياء عن تسألوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال ثم  

عككن لهككم المؤمنين, ونهككي لعباده تعالى الله من تأديب تسؤكم} هذا
عنهككا, والتنقيككب السككؤال فككي لهككم فائدة ل مما أشياء عن يسألوا أن

سككماعها, عليهككم وشق ساءتهم ربما المور تلك لهم أظهرت إن لنها
«ل قككال وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن الحديث في جاء كما

ًا, إنككي أحككد عككن أحككد يبلغني سككليم وأنككا إليكككم أخككرج أن أحككب شككيئ
الرحمككن عبككد بككن الوليككد بككن منككذر البخككاري: حككدثنا الصككدر» وقككال

بككن أنس أنس, عن بن موسى عن شعبة أبي, حدثنا الجارودي, حدثنا
سمعت ما خطبة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: خطب مالك
قليلً, ولبكيتكم أعلككم, لضككحكتم مككا تعلمون «لو فيها قط, وقال مثلها

ًا». قال: فغطككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أصككحاب كثير
هككذه «فلن» فنزلككت قال ؟ أبي رجل: من حنين, فقال لهم وجوههم

شككعبة, عككن عبككادة بن وروح النضر أشياء} رواه عن تسألوا {ل الَية
والترمككذي وأحمككد الموضككع, ومسككلم هككذا غير في البخاري رواه وقد

بككككه. الحجككككاج بككككن شككككعبة عككككن طككككرق مككككن والنسككككائي
في قتادة عن سعيد يزيد, حدثنا بشر, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  

تسككؤكم} لكككم تبككد إن أشككياء عككن تسألوا ل آمنوا الذين أيها {يا قوله
اللككه صككلى الله رسول أن حدثه مالك بن أنس أن : فحدثنا الَية, قال

يككوم ذات عليهككم بالمسككألة, فخككرج أحفككوه حككتى سكألوه وسلم عليه
لكككم» بينتككه إل شكيء عكن اليكوم تسككألوني «ل فقككال, المنككبر فصعد

479



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
يككدي بين يكون أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب فأشفق

ًا ألتفككت ل حضر, فجعلت قد أمر ً ول يمينكك ً وجككدت إل شككمال ًا كل لفكك
أبيككه, غيككر إلككى فيككدعى يلحي كان رجل يبكي, فأنشأ ثوبه في رأسه

ك عمر قام حذافة». قال: ثم «أبوك قال ؟ أبي الله, من نبي فقال: يا
ًا, وبالسلم بالله فقال: رضينا ك عمر قال: فأنشأ أو ًا, وبمحمككد رب دينكك

ً ًا رسول قكال: وقكال ككك الفتككن شكر من بالله قال: أعوذ أو ك بالله عائذ
كككاليوم والشككر الخيككر فككي أَر «لككم وسلم عليه الله صلى الله رسول

من الحائط», أخرجاه دون رأيتهما حتى والنار الجنة لي قط, صورت
ًا ذلك, أو بنحو أنس الزهري, عن عن معمر سعيد, ورواه طريق قريب

ًا رأيت حذافة: ما بن الله عبد أم الزهري: فقالت منه. قال أعككق ولككد
أهككل قككارف مككا قككارفت قككد أمككك تكككون أن تككأمن قككط, أكنككت منككك

بعبد ألحقني لو فقال: والله ؟ الناس رؤوس على الجاهلية, فتفضحها
للحقتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. أسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككود

ًا: حدثنا جرير ابن وقال   قيس العزيز, حدثنا عبد الحارثا, حدثنا أيض
رسككول قككال: خككرج هريككرة أبككي صالح, عن أبي حصين, عن أبي عن
جلككس وجهككه, حككتى غضككبان, محمككار وهو وسلم عليه الله صلى الله
النار», فقككام قال: «في ؟ أبي فقال: أين رجل إليه فقام المنبر على
الخطككاب بككن عمر حذافة», فقام « أبوك فقال ؟ أبي فقال: من آخر

ًا, وبالسلم بالله فقال: رضينا ًا, وبمحمد رب وسككلم عليه الله صلى دين
ًا, وبالقرآن ًا, إنا نبي وشككرك, بجاهليككة عهككد حككديثو اللككه رسول يا إمام

أيهككا {يككا الَيككة هذه غضبه, ونزلت آباؤنا. قال: فسكن من أعلم والله
تسككؤكم} الَيككة, إسككناده لكككم تبد إن أشياء عن تسألوا ل آمنوا الذين

السككلف, منهككم مككن واحككد غيككر مرسككلة القصككة هككذه ذكككر جيد, وقد
ل آمنككوا الككذين أيهككا تعالى: {يككا قوله في قال أنه السدي عن أسباط
صككلى الله رسول تسؤكم} قال: غضب لكم تبد إن أشياء عن تسألوا

ًا وسلم عليه الله ًا اليام, فقام من يوم ل فككإنكم «سلوني فقال خطيب
بني من قريش من رجل إليه به» فقام أنبأتكم إل شيء عن تسألوني

رسككول فيه, فقال: يككا يطعن حذافة, وكان بن الله عبد له يقال سهم
بككن عمككر إليككه لبيككه, فقككام فلن, فدعاه فقال: أبوك ؟ أبي الله, من

ًا, وبك بالله الله, رضينا رسول وقال: يا رجله الخطاب, فقبل ًا, رب نبيكك
ًا, وبالقرآن وبالسلم ًا, فاعف دين بككه يزل عنك, فلم الله عفا عنا إمام

الحجككر». للفككراش, وللعككاهر «الولككد قككال فيومئككذ رضككي حككتى
أبو النضر, حدثنا أبو سهل, حدثنا بن الفضل البخاري: حدثنا قال ثم  

عنهما, قال: كان الله رضي عباس ابن عن الجويرية أبو خيثمة, حدثنا
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اسككتهزاء, فيقككول وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول يسألون قوم

اللككه فأنزل ؟ ناقتي ناقته: أين تضل الرجل ويقول ؟ أبي الرجل: من
لكككم تبككد إن أشككياء عككن تسألوا ل آمنوا الذين أيها {يا الَية هذه فيهم

المككام البخككاري. وقككال بككه كلهككا, تفككرد الَية من فرغ تسؤكم} حتى
العلككى عبككد بككن علككي السدي, حدثنا وردان بن منصور أحمد: حدثنا

قككال: لمككا علككي فيروز, عن بن سعيد وهو البختري أبي أبيه, عن عن
إليككه اسككتطاع مككن الككبيت حككج النككاس علككى للككه {و الَيككة هذه نزلت

فسكككت, فقككالوا: أفككي ؟ عككام كل الله, أفي رسول سبيلً} قالوا: يا
«ل», ولككو فقككال ؟ عككام كككل قالوا: أفي فسكت, قال: ثم ؟ عام كل

الككذين أيهككا {يا الله فأنزل استطعتم لما وجبت ولو لوجبت قلت: نعم
رواه تسكؤكم} الَيكة, وككذا لككم تبكد إن أشكياء عكن تسكألوا ل آمنكوا

الترمككذي: به, وقال وردان بن منصور طريق من ماجة وابن الترمذي
يككدرك لككم يقول: أبوالبختري البخاري الوجه, وسمعت هذا من غريب

ًا. عليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
عن سليمان بن الرحيم عبد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن وقال  

قال: قال هريرة أبي عياض, عن أبي الهجري, عن مسلم بن إبراهيم
الحككج» فقككال عليكم كتب الله «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول

أو مرتيككن عككاد حككتى عنه فأعرض ؟ الله رسول يا عام كل رجل: أفي
ًا, فقال بيككده, نفسي «والذي ؟» فقال: فلن, فقال السائل «من ثلث

تركتمككوه أطقتمككوه, ولككو مككا عليكم وجبت لوجبت, ولو قلت: نعم لو
عككن تسككألوا ل آمنككوا الككذين أيهككا وجل: {يككا عز الله لكفرتم», فأنزل

مككن جريككر ابككن رواه الَيككة, ثككم ختم تسؤكم} حتى لكم تبد إن أشياء
وقكال: هريككرة أبكي زيكاد, عكن بن محمد عن واقد بن الحسين طريق
بككن عكاشككة الطريككق هككذه مككن روايككة السككدي,وفككي محصككن فقككام

.ضكككعيف الهجكككري مسكككلم بكككن أشكككبه, وإبراهيكككم محصكككن, وهكككو
ًا: حدثني جرير ابن وقال   المصككري, أبككان بككن يحيككى بككن زكريا أيض

بككن معاويككة مطيككع ابككن الغمر, حككدثنا أبي الرحمن عبد يزيد أبو حدثنا
أبككا قال: سككمعت عامر بن سليم عمرو, حدثني بن صفوان عن يحيى
فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول يقول: قككام الباهلي أمامة

فقككال: العككراب مككن رجككل الحج» فقككام عليكم «كتب الناس, فقال
وسككلم, عليككه اللككه صككلى الله رسول كلم قال: فغلق ؟ عام كل أفي

«مككن فقككال تكلككم طككويلً, ثككم واستغضب, ومكث وأسكت, وأغضب
أقككول أن يؤمنك ماذا «ويحك العرابي: أناذا, فقال ؟» فقال السائل

إنمككا إنككه لكفرتككم, أل وجبككت جبت, ولككو لو قلت: نعم لو والله ؟ نعم
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مككا جميع لكم أحللت أني لو الحرج, والله أئمة قبلكم من الذين أهلك

فيكه» قكال: خككف, لكوقعتم موضكع منهكا عليككم وحرمكت الرض في
تبككد إن أشككياء عككن تسككألوا ل آمنوا الذين أيها {يا ذلك عند الله فأنزل

النهككي الَيككة ضعف, وظككاهر إسناده الَية, في آخر تسؤكم} إلى لكم
سككاءته, فككالولى الشككخص بهككا علم إذا التي الشياء عن السؤال عن

أحمككد المككام رواه الككذي الحككديث أحسككن وتركها, وما عنها العراض
الوليككد يونس, عككن بن إسرائيل قال: سمعت حجاج قال: حدثنا حيث

بككن اللككه عبككد زائككد, عككن بككن زيد الهمداني, عن مولى هاشم أبي بن
«ل لصككحابه وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول مسعود, قال: قال

ًا, فكإني أحكد عكن أحد يبلغني ليم وأنكا إليككم أخكرج أي أحكب شكيئ س
إسككرائيل, حككديث مككن والترمذي داود أبو رواه الصدر» الحديث, وقد

السدي, عن عن إسرائيل عن الترمذي الوليد, وقال عن داود أبو قال
الككوجه. هككذا مككن الترمككذي: غريككب قككال به, ثككم هاشم أبي بن الوليد

وإن لكم} أي تبد القرآن ينزل حين عنها تسألوا تعالى: {وإن وقوله  
ينككزل حيككن عنهككا السككؤال عككن نهيتككم الككتي الشككياء هككذه عن تسألوا
علككى {وذلك لكم تبين وسلم عليه الله صلى الله رسول على الوحي

ذلككك قبككل منكككم كككان عمككا عنها} أي الله {عفا قال يسير}, ثم الله
حيككن عنهككا تسككألوا {وإن بقككوله وقيككل: المككراد}. حليم غفور {والله

السككؤال تسككتأنفون أشككياء عككن تسككألوا ل لكككم} أي تبد القرآن ينزل
فككي ورد تضككييق, وقككد أو تشديد سؤالكم بسبب ينزل قد عنها, فلعله

ًا المسلمين «أعظم الحديث يحككرم, لككم شككيء عككن سككأل مككن جرمكك
فسككألتم مجملككة بهككا القككرآن نككزل إذا مسألته» ولكن أجل من فحرم

مكا عنهكا} أي اللكه إليها, {عفكا لحتياجكم حينئذ لكم بيانها, تبيت عن
سكككت كمككا عنهككا أنتم عنه, فاسكتوا عفا مما فهو كتابه في يذكره لم

قككال أنككه وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عن الصحيح عنها, وفي
سككؤالهم كككثرة قبلكككم كككان مككن أهلككك تركتكككم, فإنمككا مككا «ذرونككي

ًا الصحيح الحديث أنبيائهم» وفي على واختلفهم تعككالى الله «أن أيض
ًا تضيعوها, وحد فل فرائض فرض فل أشككياء تعتدوها, وحرم فل حدود

عنهككا». تسألوا فل نسيان غير بكم رحمة أشياء عن تنتهكوها, وسكت
كككافرين} بها أصبحوا ثم قبلكم من قوم سألها تعالى: {قد قال ثم  
عنهككا, فككأجيبوا قبلكم من قوم عنها المنهي المسائل هذه سأل قد أي
ّينككت بسببها, أي أي كافرين بها بها, فأصبحوا يؤمنوا لم ثم فلككم لهككم ب

وجككه علككى بككل السترشككاد وجككه علككى يسككألوا لككم لنهككم بهككا ينتفعوا
رسول الَية: أن في عباس ابن العوفي: عن والعناد. وقال الستهزاء
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عليكككم كتب قوم «يا فقال الناس في أذن وسلم عليه الله صلى الله

؟ عككام كل الله, أفي رسول فقال: يا أسد بني من رجل الحج» فقام
ًا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فأغضب ًا, فقككال غضككب شككديد
اسككتطعتم, مككا وجبت لوجبت, ولو قلت: نعم بيده, لو نفسي «والذي

ًا فككافعلوا, وإذا بشيء أمرتكم تركتكم, وإذا ما لكفرتم, فاتركوني وإذ
عن يسألوا أن الَية, نهاهم هذه عنه» فأنزل فانتهوا شيء عن نهيتكم

ككافرين, بهككا المائكدة, فأصككبحوا مكن النصككارى عنه سألت الذي مثل
فيهككا القككرآن نككزل إن أشككياء عن تسألوا وقال: ل ذلك عن الله فنهى

تسألون ل فإنكم القرآن نزل انتظروا, فإذا ذلك,ولكن ساءكم بتغليظ
جريككككككر. ابكككككككن بيكككككككانه, رواه وجكككككككدتم إل شككككككيء عككككككن

ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا عبككاس ابككن عن طلحة أبي بن علي وقال  
ينككزل حيككن عنهككا تسككألوا وإن تسككؤكم لكككم تبككد إن أشياء عن تسألوا
عليه الله صلى النبي الحج, نادى آية نزلت لكم} قال: لما تبد القرآن
الحككج عليكككم كتككب قككد الله إن الناس أيها «يا فقال الناس في وسلم

ًا رسول يا: فحجوا» فقالوا ًا, أم الله, أعام «ل فقككال ؟ عككام كل واحد
ًا بل ًا, ولو عام لكفرتككم». ثككم وجبت لوجبت, ولو عام قلت: كل واحد

قككوله أشككياء} إلككى عككن تسألوا ل آمنوا الذين أيها {يا تعالى الله قال
مجاهككد, خصيف, عن جرير. وقال ابن كافرين} رواه بها أصبحوا {ثم
والوصككيلة البحيككرة أشياء} قككال: هككي عن تسألوا {ل عباس ابن عن

بحيرة} ول من الله جعل {ما بعدها قال أنه ترى والحام, أل والسائبة
الَيككات عككن يسككألونه كانوا فقال: إنهم عكرمة كذا, قال: وأما ول كذا

بهككا أصككبحوا ثككم قبلكككم مككن قككوم سألها {قد قال ذلك, ثم عن فنهوا
هكذا مكن المراد أن الله رحمه عكرمة جرير, يعني ابن كافرين} رواه

ًا, لهم يجري أن قريش سألت كما الَيات وقوع سؤال عن النهي أنهار
ًا الصفا لهم يجعل وأن ينككزل أن اليهككود سككألت ذلككك, وكمككا وغير ذهب

ًا عليهم نرسككل أن منعنككا تعالى: {ومككا الله قال السماء. وقد من كتاب
بهككا فظلمككوا مبصرة الناقة ثمود وآتينا الولون بها كذب أن إل بالَيات

ًا} وقككال إل بالَيات نرسل وما جهككد بككالله تعككالى: {وأقسككموا تخويفكك
ومككا اللككه عنككد الَيككات إنمككا قككل بهككا ليككؤمنن آيككة جاءتهم لئن أيمانهم

لم كما وأبصارهم أفئدتهم * ونقلب يؤمنون ل جاءت إذا أنها يشعركم
إليهم نزلنا أننا * ولو يعمهون طغيانهم في ونذرهم مرة أول به يؤمنوا

ً شككيء كككل عليهككم وحشككرنا المككوتى وكلمهككم الملئكة كككانوا مككا قبل
يجهلكككككون}. أككككككثرهم ولككككككن اللكككككه يشكككككاء أن إل ليؤمنكككككوا
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َعَل ** َما ّلُه َج ٍة ِمن ال َ َبِحيَر ٍة َول َب ِئ َ َسآَ ٍة َول َل َ َوِصي ٍم َول ِكّن َحا َلـ ِذيَن َو ّل ا
ْا َفُرو َتُروَن َك ْف َلَى َي ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ُهْم ا َثُر ْك َأ َ َو ُلوَن ل ِق ْع َذا َي ِإ َو ُهككْم ِقيككَل *   َل
ْا ْو َل َعا َلَى َت ّلُه َأنَزَل َمآَ ِإ َلى ال ِإ ْا الّرُسككوِل َو ُلو َنا َقككا ُب َنا َمككا َحْسكك ْد ِه َوَجكك ْيكك َل َع

َنككككآَ َء َبا ْو آ َلكككك َو ُهْم َكككككاَن َأ ُؤ َبككككا َ آ َلُمككككوَن ل ْع ًا َي ْيئ َ َشكككك ُدوَن َول َتكككك ْه  َي
سككعد بككن إبراهيم إسماعيل, حدثنا بن موسى البخاري: حدثنا قال  
المسككيب, قككال: بن سعيد شهاب, عن ابن كيسان, عن بن صالح عن

النككاس, مككن أحككد يحلبهككا للطككواغيت, فل درهككا يمنككع الككتي البحيككرة
أبككو شيء. قال: وقككال عليها يحمل ل لَلهتهم يسيبونها كانوا والسائبة

عامر بن عمرو «رأيت وسلم عليه الله صلى الله رسول هريرة: قال
السككوائب» سككيب مككن أول النككار, كككان فككي قصككبه يجككر الخزاعككي

بككأنثى, بعككد تثنككي إبككل, بككل نتاج أول في تبكر البكر والوصيلة: الناقة
بينهككا ليككس بككالخرى إحككداهما وصككلت إن لطواغيتهم يسيبونها وكانوا

ضككرابه قضى المعدود, فإذا الضراب يضرب البل ذكر, والحام: فحل
شككيء, عليككه يحمككل الحمككل, فلككم عككن وأعفككوه للطككواغيت ودعككوه
بككن إبراهيككم حككديث من والنسائي مسلم رواه الحامي, وكذا وسموه

عككن شككعيب اليمككان, أخبرنككا أبككو لككي البخاري: قككال قال به, ثم سعد
ًا الزهري, قال: سمعت هريككرة, عككن أبو بهذا. قال: وقال يخبر سعيد

شككهاب, ابككن عككن الهكاد ابن نحوه. ورواه وسلم عليه الله صلى النبي
الله صلى النبي عنه, عن تعالى الله رضي هريرة أبي سعيد, عن عن

الهككاد بككن الله عبد بن يزيد أن البخاري الحاكم: أراد وسلم. قال عليه
أبكو شكيخنا حكككاه الزهككري, ككذا بخت, عككن بن الوهاب عبد عن رواه

قككاله عليككه, وفيمككا ينبككه ولككم الطككراف, وسكككت في المزي الحجاج
حككديث مككن رويككاه جرير بن جعفر وأبو أحمد المام نظر, فإن الحاكم
أعلككم. نفسككه, واللككه الزهككري الهككاد, عككن ابككن سككعد, عككن بن الليث

الكرماني, الله عبد أبو يعقوب أبي بن محمد البخاري: حدثنا قال ثم  
أن عككروة الزهككري, عككن عككن يككونس إبراهيم, حدثنا بن حسان حدثنا

عليككه اللككه صلى الله رسول قالت: قال عنها تعالى الله رضي عائشة
ًا, ورأيككت بعضها يحطم جهنم «رأيت وسلم ًوا بعضكك قصككبه يجككر عمككر

جريككر: ابككن البخككاري. وقككال بككه السوائب» تفككرد سيب من أول وهو
إسككحاق, حككدثنا بككن محمككد بكيككر, حككدثنا بككن يونس هناد, حدثنا حدثنا
هريكرة, قكال: أبكي صالح, عكن أبي عن الحارثا بن إبراهيم بن محمد

الجون: «يككا بن لكثم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
النككار, فككي قصككبه يجر خندف بن قمعة بن لحي بن عمرو أكثم, رأيت

484



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ً رأيت فما أكثم: تخشى منك». فقال به به, ول منك برجل أشبه رجل
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول فقال ؟ الله رسول يا شبهه يضرني أن

إبراهيم, وبحككر دين غير من أول كافر, إنه وهو مؤمن «ل, إنك وسلم
هنككاد, عككن عككن رواه الحككامي», ثككم السائبة, وحمى البحيرة, وسيب

لمة, عكن أبكي عمرو, عكن بن محمد عبدة, عن هريكرة, عكن أبكي س
فككي الطريقان هذان مثله, ليس أو بنحوه وسلم عليه الله صلى النبي

الكتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب.
الهجككري إبراهيككم مجمع, حدثنا بن عمرو أحمد: حدثنا المام وقال  
عليككه اللككه صلى النبي مسعود, عن بن الله عبد عن الحوص أبي عن

خزاعككة أبككو الصككنام وعبككد السككوائب سيب من أول «إن وسلم, قال
مككن أحمد به النار», تفرد في أمعاءه يجر رأيته عامر, وإني بن عمرو

أسككلم, قككال: بككن زيككد عككن معمر الرزاق: أنبأنا عبد الوجه. وقال هذا
سككيب مككن أول لعككرف «إنككي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

يككا هككو السلم» قالوا: من عليه إبراهيم دين غير من السوائب, وأول
يجككر رأيتككه كعككب, لقككد بنككي أخككو لحككي بن «عمرو قال ؟ الله رسول
بحككر مككن أول لعككرف النار, وإنككي أهل رائحته النار, تؤذي في قصبه

مدلككج, بنككي مككن «رجل قال ؟ الله رسول يا هو البحائر» قالوا: ومن
َدع له كانت بعككد ألبانهما شرب ألبانهما, ثم آذانهما, وحرم ناقتان, فج

بأفواههمككا, ويطككآَنه يعضككانه وهمككا النككار فككي رأيتككه ذلككك, فلقككد
خزاعككة رؤسككاء قمعككة, أحككد بككن لحي ابن هو هذا بأخفافهما». عمرو

الخليككل, إبراهيككم ديككن غير من أول وكان جرهم بعد البيت ولوا الذين
عبادتهككا إلككى النككاس مككن الرعككاع الحجككاز, ودعككا إلى الصنام فأدخل

وغيرهككا, النعككام فككي الجاهلية الشرائع هذه لهم بها, وشرع والتقرب
الله تعالى: {وجعلوا قوله عند النعام سورة في تعالى الله ذكره كما

ًا} إلككى والنعككام الحككرثا مككن ذرأ ممككا ذلككك. فككي الَيككات آخككر نصككيب
اللككه رضككي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي البحيرة, فقال فأما  

الخككامس, فككإن إلى أبطن, نظروا خمسة نتجت إذا الناقة عنهما: هي
ًا كان جككدعوا أنككثى كككان النسككاء, وإن دون الرجال ذبحوه, فأكله ذكر

ًا وغيره السدي بحيرة. وذكر آذانها, فقالوا: هذه هككذا, وأمككا مككن قريب
أنهككا إل البحيككرة مككن فسر ما نحو الغنم من هي مجاهد فقال السائبة

هيئتهككا, فككإذا علككى أولد, كككانت ستة وبينه بينها كان ولد من ولدت ما
ًا السككابع ولدت نسككائهم دون رجككالهم ذبحككوه, فككأكله ذكريككن أو ذكككر
مككن إنككاثا عشر ولدت إذا الناقة هي إسحاق. السائبة بن محمد وقال
يحلككب ولككم وبرهككا يجككز ولم تركب فلم ذكر, سيبت بينهن ليس الولد

485



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فقضككيت خرج إذا الرجل كان روق: السائبة أبو لضيف. وقال إل لبنها

ولككدت للطواغيت, فمككا غيرها, فجعلها أو ناقة ماله من حاجته, سيب
حاجته, قضيت إذا منهم الرجل السدي: كان لها. وقال كان شيء من
ًا ماله, سيب كثر مرض, أو من عوفي أو للوثان, فمككن ماله من شيئ

الككككدنيا. فككككي بعقوبككككة عككككوقب النككككاس مككككن لككككه عككككرض
الشاة عباس: هي ابن عن طلحة أبي بن علي الوصيلة, فقال وأما  

ًا كان السابع, فإن إلى أبطن, نظروا سبعة نتجت إذا وهو أنثَى أو ذكر
اسككتحيوها, وإن أنككثى كان النساء, وإن دون الرجال فيه اشترك ميت
ًا كان أختككه وقككالوا: وصككلته اسككتحيوهما واحككد بطككن فككي وأنككثى ذكر

عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد حاتم. وقال أبي ابن علينا, رواه فحرمته
مككن وصككيلة}, قككال: فالوصككيلة {ول المسيب بن سعيد الزهري, عن

الوصككيلة, فسككموها بككأنثى ثنككت بككالنثى, ثككم تبتكككر الناقة كانت البل
يجككدعونها ذكككر, فكككانوا بينهمككا ليككس أنككثيين ويقولككون: وصككلت

تعككالى. اللكه رحمككه أنككس بكن مالك المام عن روي لطواغيتهم, وكذا
فككي إنككاثا عشر ولدت إذا الغنم من إسحاق: الوصيلة بن محمد وقال

وتركككت, الوصككيلة سميت بطن كل في توأمين أبطن, توأمين خمسة
النككاثا, وإن دون للككذكور جعلككت أنثى أو ذكر من ذلك بعد ولدت فما

فيهكككككككككككككككا. اشكككككككككككككككتركوا ميتكككككككككككككككة ككككككككككككككككانت
إذا الرجككل عباس, قككال: كككان ابن عن العوفي الحامي: فقال وأما  

ًا فحله لقح وقتادة. وقال روق أبو قال فاتركوه, وكذا قيل: حام عشر
إذا البككل مككن فالفحل الحام عباس: وأما ابن عن طلحة أبي بن علي
ًا عليه يحملون ظهره, فل هذا قالوا: حمى لولده ولد يجككزون ول شككيئ
ًا, ول له منككه, وإن يشككرب حككوض رعككي, ومككن حمى من يمنعونه وبر

ًا وهب: سمعت ابن صاحبه. وقال لغير الحوض كان يقككول: أمككا مالككك
جعلككوا ضككرابه انقضككى فككإذا البككل في يضرب البل, كان فمن الحام
هكذه تفسكير فكي ذلكك غيكر قيل وسيبوه, وقد الطواويس ريش عليه

َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. ال
إسحاق أبي طريق من حاتم أبي ابن رواه حديث ذلك في ورد وقد  

نضككلة, قككال: بن مالك أبيه الجشمي, عن الحوص أبي السبيعي, عن
لككي الثيككاب, فقككال مككن خلقككان في وسلم عليه الله صلى النبي أتيت
؟» قككال: المككال أي «مككن ؟» فقلككت: نعكم. قككال مككال مككن لك «هل

والغنككم, والخيككل, والرقيككق, قككال, البككل المال: مككن كل فقلت: من
ً الله آتاك «فإذا ؟» آذانهككا وافية إبلك «تنتج قال عليك», ثم فكثر مال

تأخككذ «فلعلككك قككال ؟ كككذلك إل البككل تنتككج قككال: قلككت: نعككم, وهككل
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آذان بحيككرة, تشككق وتقككول: هككذه منهككا طائفككة آذان فتقطع الموسى

مككا كل إن تفعل «فل حرم» قلت: نعم. قال وتقول: هذه منها طائفة
ول سككائبة ول بحيككرة مككن اللككه جعككل «ما قال حل», ثم لك الله آتاك

تنتفككع فل آذانهككا يجككدعون الككتي البحيككرة, فهككي حام}. أما ول وصيلة
أشككعارها ول أوبارهككا ول بصككوفها بيته أهل من أحد ول ولبناته امرأته

.فيهكككككككككا اشكككككككككتركوا مكككككككككاتت ألبانهكككككككككا, فكككككككككإذا ول
آلهتهككم إلككى ويككذهبون لَلهتهككم يسككيبون الككتي السائبة, فهككي وأما  

السككابع ولككدت أبطن, فإذا ستة تلد الوصيلة, فالشاة فيسيبونها, وأما
تضككرب يككذبحونها, ول فل وصككلت قرنها, فيقولون: قد وقطع جدعت

ًا ذلككك تفسير حوض, هكذايذكر على وردت مهما تمنع ول فككي مككدرج
.الحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث

بككن عككوف الحككوص أبككي إسحاق, عككن أبي عن آخر وجه روي وقد  
عككن أحمككد المككام الحديث هذا روى أشبه, وقد قوله, وهو مالك, من

أبككي عمكه عمكرو, عكن بككن عمكرو الزعراء أبي عيينة, عن بن سفيان
تفسككير فيككه بككه, وليككس أبيككه نضلة, عككن بن مالك بن عوف الحوص

.أعلكككككككككككككككككككككككم هكككككككككككككككككككككككذه, واللكككككككككككككككككككككككه
الكككذب اللككه علككى يفككترون كفككروا الككذين تعككالى: {ولكككن وقككوله  

عنككده هككي ول الشككياء هككذه اللككه شككرع مككا يعقلون}, أي ل وأكثرهم
ًا وجعلككوه ذلككك افككتروا المشككركين قربككة, ولكككن لهككم, وقربككة شككرع

{وإذا عليهككم وبككال هككو بككل لهم بحاصل ذلك إليه, وليس بها يتقربون
وجككدنا مككا حسبنا قالوا الرسول وإلى الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل
مككا أوجبككه, وتككرك ومككا وشرعه الله دين إلى دعوا إذا آباءنا} أي عليه

الطرائككق مككن والجككداد الَبككاء عليككه وجككدنا مككا حرمه, قككالوا: يكفينككا
ًا} أي يعلمككون ل آباؤهم كان لو تعالى: {أو الله والمسالك. قال شككيئ

ًا يفهمون ل والحالككة يتبعككونهم إليه, فكيف يهتدون ول يعرفونه ول حق
سككككبيلً. وأضككككل منهككككم أجهككككل هككككو مككككن إل يتبعهككككم هككككذه, ل

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع ُفَس ْن َ َأ ُكْم ل َذا َضككّل ّمككن َيُضّر ُتْم ِإ ْي َد َتكك ْه ا

َلككككى ِه ِإ ّلكككك ُكككككْم ال ُع ًا َمْرِج ُكككككْم َجِميعكككك ُئ ّب َن ُي ُتككككْم ِبَمككككا َف ْن ُلككككوَن ُك ْعَم  َت
ًا تعالى يقول   أنفسككهم, ويفعلككوا يصككلحوا أن المككؤمنين عبككاده آمر

ًا بجهدهم الخير يضككره ل أمككره أصككلح مككن أنككه لهم وطاقتهم, ومخبر
ًا كككان النككاس, سككواء مككن فسككد مككن فساد ًا. قككال أو منككه قريبكك بعيككد

العبككد ما تعالى: إذا يقول الَية هذه تفسير في عباس ابن عن العوفي
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يضككره الحرام, فل من عنه الحلل, ونهيته من به أمرته فيما أطاعني

عنككه, وهكككذا الوالككبي روى بككه, كككذا أمرته بما عمل إذا بعده ضل من
عليكككم آمنككوا الككذين أيهككا تعككالى: {يككا حيككان, فقككوله بككن مقاتككل قال

إلككى اهتككديتم إذا ضككل مككن يضركم الغراء, {ل على أنفسكم} نصب
ًا مرجعكم الله عامل كل فيجازي تعملون} أي كنتم بما فينبئكم جميع

ًا إن بعمله ًا وإن فخير خير المر ترك على دليل فيها فشر, وليس شر
ًا. ذلكككك فعكككل ككككان المنككككر, إذا عكككن والنهكككي بكككالمعروف ممكنككك

القاسككم, حككدثنا بككن هاشم الله: حدثنا رحمه أحمد المام قال وقد  
قيككس خالككد, حككدثنا أبككي بككن إسككماعيل معاوية, حدثنا ابن يعني زهير

عليه, ثككم وأثنى الله عنه, فحمد الله رضي الصديق بكر أبو قال: قام
عليكككم آمنككوا الككذين أيهككا {يا الَية هذه تقرءون إنكم الناس قال: أيها
غيككر علككى تضككعونها اهتككديتم} وإنكككم إذا ضل من يضركم ل أنفسكم

يقككول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت موضعها, وإني
يعمهككم أن وجككل عككز اللككه يغيرونه, يوشككك ول المنكر رأوا إذا الناس

والكككذب, إيككاكم النككاس أيهككا يقول: يككا بكر أبا بعقابه». قال: سمعت
السككنن أصككحاب الحككديث هككذا روى لليمان, وقد مجانب الكذب فإن

جماعة عن كثيرة طرق من صحيحه, وغيرهم في حبان الربعة, وابن
ً خالد أبي بن إسماعيل كثيرة, عن ًا, ومنهككم بككه, متصككل مككن مرفوعكك

ًا بككه عنككه رواه الككدارقطني رفعككه رجككح الصككديق, وقككد علككى موقوفكك
ً عليه والكلم طرقه وغيره, وذكرنا رضككي الصككديق مسند في مطول

عنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. اللككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
الطالقاني, حدثنا يعقوب بن سعيد الترمذي: حدثنا عيسى أبو وقال  

جارية بن عمرو حكيم, حدثنا أبي بن عتبة المبارك, حدثنا بن الله عبد
فقلككت الخشككني ثعلبككة أبا قال: أتيت الشعباني أمية أبي عن اللخمي

تعككالى: اللككه قلت: قول ؟ آية قال: أية ؟ الَية هذه في تصنع له: كيف
اهتككديتم} إذا ضككل مككن يضركم ل أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها {يا

ًا, سألت عنها سألت لقد والله قال: أما صككلى اللككه رسككول عنها خبير
المنكككر, عككن وتنككاهوا بككالمعروف ائتمككروا «بل فقال وسلم عليه الله
ًا رأيت إذا حتى ًا, وهوى شح ًا, ودنيا مطاع كككل مككؤثرة, وإعجككاب متبع
ورائكككم مككن العككوام, فككإن نفسك, ودع بخاصة برأيه, فعليك رأي ذي

ًا, الصابر أجككر مثككل فيهن الجمر, للعامل على القابض مثل فيهن أيام
ً خمسين غيكر المبكارك: وزاد بن الله عبد كعملكم» قال يعملون رجل

ً خمسين الله, أجر رسول عتبة, قيل: يا «بككل قال ؟ منهم أو منا رجل
غريككب حسكن حكديث الترمكذي: هكذا قكال منككم», ثكم خمسين أجر
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ماجككة ابككن المبارك, ورواه ابن طريق من داود أبو رواه صحيح, وكذا

حكيكككم. أبكككي بكككن عتبكككة عكككن حكككاتم أبكككي وابكككن جريكككر وابكككن
الله رضي مسعود ابن أن الحسن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد وقال  

إذا ضل من يضركم ل أنفسكم {عليكم الله قول عن رجل عنه, سأله
قككد مقبولككة, ولكنككه اليوم بزمانها, إنها ليس هذا اهتديتم}, فقال: إن

قككال: فل وككذا, أو ككذا بككم فيصكنع زمانهككا, تككأمرون يأتي أن أوشك
أبككو ضكل. ورواه مكن يضككركم ل أنفسكككم عليكككم فحينئذ, منكم يقبل
قككوله فككي مسعود ابن العالية, عن أبي الربيع, عن عن الرازي جعفر

ضككل} الَيككة, قكال: من يضركم ل أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها {يا
ًا, فكككان مسككعود بن الله عبد عند كانوا مككا بعككض رجليككن بيككن جلوسكك
رجككل صككاحبه, فقككال إلى منهما واحد كل قام الناس, حتى بين يكون

عككن بككالمعروف, وأنهاهمككا فآَمرهمككا أقككوم اللككه: أل عبككد جلساء من
{عليكككم يقول الله بنفسك, فإن جنبه: عليك إلى آخر فقال ؟ المنكر

يجىككء لككم مسككعود, فقككال: مككه ابككن أنفسكم} الَية. قال: فسككمعها
مضككى قككد آي أنككزل, ومنككه حيككث أنككزل القككرآن بعككد, إن هككذه تأويل

الله رسول عهد على تأويلهن وقع قد آي ينزلن, ومنه أن قبل تأويلهن
اللككه صككلى النككبي بعد تأويلهن وقع قد آي ومنه وسلم عليه الله صلى
يقككع آي اليككوم, ومنككه بعككد تككأويلهن يقككع آي بيسير, ومنككه وسلم عليه

تككأويلهن يقككع آي الساعة, ومنككه من ذكر ما على الساعة عند تأويلهن
دامكت والنكار, فمكا والجنكة الحسكاب مكن ذككر ما على الحساب يوم

ًا, ولم تلبسوا واحدة, ولم واحدة, وأهواؤكم قلوبكم بعضكم يذق شيع
والهككواء, وألبسككتم القلككوب اختلفت وانهوا, وإذا بعض, فأمروا بأس

ًا, وذاق جاءنككا ذلككك ونفسككه, وعنككد بعككض, فككامرؤ بككأس بعضكم شيع
جريككككككككككر. ابككككككككككن الَيككككككككككة, ورواه هككككككككككذه تأويككككككككككل

سككوار, بككن شككبابة عرفة, حككدثنا بن الحسن جرير: حدثنا ابن وقال  
عمككر: لككو لبن قال: قيل عقال بن سفيان صبيح, عن بن الربيع حدثنا

{عليكككم قككال اللككه تنككه, فككإن ولككم تككأمر اليام, فلم هذه في جلست
ليسككت عمر: إنهككا ابن اهتديتم} فقال إذا ضل من يضركم ل أنفسكم

«أل قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول لصحابي, لن ول لي
هككذه الغيككب, ولكككن وأنتككم الشهود نحن الغائب» فكنا الشاهد فليبلغ
ًا: منهككم. وقككال يقبككل لككم قككالوا إن بعدنا من يجيئون لقوام الَية أيضكك

عاصم, قككال: حككدثنا وأبو جعفر بن محمد بشار, حدثنا بن محمد حدثنا
جليككد رجل أتاه إذ عمر ابن عند قال: كنت شبيب بن سوار عن عوف
قرأ قد كلهم ستة الرحمن, نفر عبد أبا اللسان, فقال: يا شديد العين
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يككأتي أن إليككه بغيض يألو, وكلهم ل مجتهد فيه, وكلهم فأسرع القرآن

رجككل بالشككرك, فقككال بعككض على بعضهم يشهد ذلك في دناءة, وهم
فقال ؟ بالشرك بعضهم يشهد أن من أكثر تريد دناءة القوم: وأي من

اللككه عبككد على الشيخ, فأعاد أسأل أسأل, إنما إياك لست رجل: إني
تككذهب أن سآَمرك إني ك لك أبا ل ك ترى الله: لعلك عبد فقال الحديث

إن فعليكك عصوك وانههم, وإن فتقتلهم, عظهم عكز اللكه بنفسكك, ف
أنفسككككم} الَيكككة. عليككككم آمنكككوا الكككذين أيهكككا {يكككا يقكككول وجكككل

ًا: حدثني وقال   سككليمان, بككن المعتمر المقدام, حدثنا بن أحمد أيض
عهككد علككى قككال: انطلقككت مككازن أبككي عككن قتادة أبي, حدثنا سمعت
أحككدهم جلككوس, فقككرأ المسككلمين من قوم المدينة, فإذا إلى عثمان

أكككثرهم: لككم ضككل} فقككال مككن يضركم ل أنفسكم {عليكم الَية هذه
الحسككين, القاسككم, حككدثنا اليوم. وقال: حككدثنا الَية هذه تأويل يجىء
قككال: كنككت نفيككر بن جبير صالح, عن بن معاوية عن فضالة ابن حدثنا

وسككلم, وإنككي عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أصككحاب فيها حلقة في
المنكككر, فقلككت عككن والنهي بالمعروف المر القوم, فتذاكروا لصغر

ل أنفسكككم عليكككم آمنوا الذين أيها {يا كتابه في يقول الله أنا: أليس
واحككد, وقككالوا: بلسككان علككّي فأقبلوا اهتديتم} ؟ إذا ضل من يضركم

لككم أنككي فتمنيككت ؟ تأويلهككا ما تدري ول تعرفها ل القرآن من آية تنزع
غلم قككالوا: إنككك قيككامهم حضككر فلمككا يتحككدثون تكلمت, وأقبلوا أكن

ذلككك تككدرك أن ماهي, وعسى تدري ول آية نزعت السن, وإنك حدثا
ًا رأيت الزمان, إذا ًا شككح ًى مطاعكك ًا وهككو رأي ذي كككل وإعجككاب متبعكك

اهتككككديت. إذا ضككككل مككككن يضككككرك بنفسككككك, ل برأيككككه, فعليككككك
قككال: ربيعة بن ضمرة سهل, حدثنا بن علي جرير: حدثنا ابن وقال  
يضككركم ل أنفسكككم عليكككم آمنككوا الذين أيها {يا الَية هذه الحسن تل

عليها, لله بها, والحمد لله الحسن: الحمد اهتديتم} فقال إذا ضل من
منككافق جنبككه وإلككى إل بقككي فيمككا مؤمن ول مضى فيما مؤمن كان ما

ونهيككت بككالمعروف أمككرت المسككيب: إذا بن سعيد عمله. وقال يكره
جريككر. وكككذا ابككن اهتككديت, رواه إذا ضككل من يضرك المنكر, فل عن

البخككتري, أبي العميس, عن أبي الثوري, عن سفيان طريق من روي
أبككي ابككن السككلف. وقككال مككن واحككد غيككر قال مثله. وكذا حذيفة عن

الوليد, حدثنا الدمشقي, حدثنا خالد بن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
{عليكككم قككوله فككي كعككب حككبيب, عككن أبككي بككن يزيككد عككن لهيعة ابن

كنيسككة هككدمت اهتككديتم} قككال: إذا إذا ضككل مككن يضككركم ل أنفسكم
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ًا, وظهككر فجعلت دمشق ٍذ لبككس مسككجد هككذه تأويككل العصككب, فحينئكك

َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. ال

ِيا َها **  ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنككو ُة آَم َد َها ُكككْم َشكك ِن ْي َذا َب ُكُم َحَضككَر ِإ َد ْوُت َأَحكك ْلَمكك ِحيككَن ا
ِة ّي َوِص ْل َناِن ا ْث َوا ا ْدٍل َذ ُكْم َع ْن ْو ّم ُكْم ِمْن آَخَراِن َأ ِر ْي ُتْم ِإْن َغ ُتْم َأن ْب ِفككي َضَر
ُكم الْرِض ْت َب َأَصا َبُة َف ْوِت ّمِصي ْلَم ُهَما ا َن ِبُسو ِد ِمن َتْح ْع ِة َب َ ُيْقِسَماِن الّصل َف

ِه ّل ُتْم ِإِن ِبال ْب َت َ اْر ِري ل َت ِه َنْش ًا ِب ْو َثَمن َل َبككَى َذا َكاَن َو َ ُقْر ُتككُم َول ْك َة َن َد َها َشكك
ِه ّل ّنآَ ال ًا ِإ َذ ِثِميَن ّلِمَن ِإ ََ ِإْن ال َف ِثَر *   َلَى ُع ُهَما َع ّن أ

ّقآَ َ َتَح ًا اْسكك ْثمكك َفككآََخَراِن ِإ
ُقوَماُن ُهَما ِي َقاَم ِذيَن ِمَن َم ّل ّق ا َتَح ِهككُم اْس ْي َل َيككاِن َع َل ْو ْقِسككَماِن ال ُي ِه َف ّل ِبككال

َنا ُت َد َها ّق َلَش ِهَما ِمن َأَح ِت َد َها َنآَ َوَما َش ْي َد َت ْع ّنا ا ًا ِإ ِلِميَن ّلِمَن ِإذ ّظا ِلككَك ال َذ   *
َنَى ْد ْا َأن َأ ُتو ْأ ِة َيكك َد َها َلككَى ِبالّشكك َهككآَ َع ِه ْو َوْج ْا َأ َو ُف ّد َأن َيَخككا ْيَمككاٌن ُتككَر َد َأ ْعكك َب

ِهْم ِن ْيَمككا ُقككوا َأ ّت ّلككَه َوا ْا ال ُعو ّلككُه َواْسككَم َ َوال ِدي ل ْهكك ْوَم َي َقكك ْل ِقيَن ا َفاِسكك ْل  ا
منسككوخ, رواه إنه قيل عزيز حكم على الكريمة الَية هذه اشتملت  

إبراهيكم: سكليمان, عكن أبكي بكن حماد عباس. وقال ابن عن العوفي
جريككر, بككل ابككن قاله فيما الكثرون آخرون: وهم منسوخة. وقال أنها
أيهككا تعككالى: {يككا البيككان, فقككوله فعليككه نسخه ادعى محكم, ومن هو

اثنككان} الوصية حين الموت أحدكم حضر إذا بينكم شهادة آمنوا الذين
حككذف اثنيككن شهادة بينكم, فقيل: تقديره شهادة لقوله الخبر هو هذا

تقككدير علككى الكلم مقامه, وقيككل: دل إليه المضاف المضاف, وأقيم
يكونككا بككأن الثنيككن عدل} وصككف تعالى: {ذوا اثنان. وقوله يشهد أن

علككي الجمهور. قككال المسلمين. قاله من {منكم} أي عدلين. وقوله
عككدل {ذوا قككوله فككي عنككه اللككه رضي عباس ابن طلحة, عن أبي بن

عككن قال: وروي حاتم, ثم أبي ابن المسلمين, رواه منكم} قال: من
والسدي يعمر بن ويحيى ومجاهد والحسن المسيب بن وسعيد عبيدة
نحككو وغيرهككم أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد حيان بن ومقاتل وقتادة

منكككم} أي عككدل {ذوا ذلككك آخرون: غيككر جرير: وقال ابن ذلك. قال
غيرهما. وعدة وعبيدة عكرمة عن روي قول الموصي, وذلك أهل من

أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن غيركم} قال من آخران {أو وقوله  
عمككرة أبي بن حبيب زياد, حدثنا بن الواحد عبد عون, حدثنا بن سعيد

مككن آخككران {أو قككوله فككي عبككاس ابككن قال: قال جبير بن سعيد عن
وروي قككال الكتاب, ثككم أهل المسلمين, يعني غير غيركم} قال: من

بككن ويحيككى سيرين بن ومحمد المسيب بن وسعيد وشريح عبيدة عن
النخعككي وإبراهيككم والشككعبي جككبير بن وسعيد ومجاهد وعكرمة يعمر
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بن زيد بن الرحمن وعبد حيان بن ومقاتل والسدي مجلز وأبي وقتادة
عكرمككة عككن جريككر ابككن حكككاه مككا ذلككك. وعلككى وغيرهم, نحككو أسلم

المككراد يكككون الموصككي قبيلككة من المراد منكم, أن قوله في وعبيدة
ابككن الموصككي. وروى قبيلككة غير من غيركم} أي من آخران {أو ههنا
اللككه. رحمهمككا والزهككري البصككري الحسككن عككن مثلككه حككاتم أبككي

{فأصابتكم سافرتم الرض} أي في ضربتم أنتم تعالى: {إن وقوله  
فقككد عنككد الككذميين استشككهاد لجواز شرطان الموت} وهذان مصيبة

صككرح وصككية, كمككا فككي يكون سفر, وأن في ذلك يكون أن المؤمنين
أبككو علي, حدثنا بن عمرو جرير: حدثنا ابن القاضي. قال شريح بذلك

قككال: ل شككريح إبراهيم, عككن عن العمش ووكيع, قال: حدثنا معاوية
فككي إل سفر في تجوز سفر, ول في إل والنصارى اليهود شهادة تجوز

أبككي عيككاش, عككن بككن بكككر أبي كريب, عن أبي عن رواه الوصية, ثم
عككن نحككوه روي مثلككه. وقككد فككذكر شريح قال: قال السبيعي إسحاق
أفككراده, مككن المسككألة تعالى, وهككذه الله رحمه حنبل بن أحمد المام

المسكلمين, علكى الذمكة أهكل شكهادة يجكوز فقالوا: ل الثلثة وخالفه
ًا. بعضككككككهم بيككككككن فيمككككككا حنيفككككككة أبككككككو وأجازهككككككا بعضكككككك

صككالح داود, حدثنا أبو علي, حدثنا بن عمرو جرير: حدثنا ابن وقال  
شككهادة تجككوز ل أنككه السككنة قال: مضت الزهري الخضر, عن أبي بن

زيككد: ابككن المسككلمين. وقككال في هي سفر, إنما ول حضر في الكافر
السككلم, أهككل مككن أحككد عنككده وليس توفي رجل في الَية هذه نزلت
النككاس كفككار, وكككان حرب, والنككاس السلم, والرض أول في وذلك

وعمككل الفرائككض الوصككية, وفرضككت نسككخت ثككم بالوصككية يتوارثككون
ابككن أعلككم. وقككال نظككر, واللككه هككذا جرير, وفي ابن بها, رواه الناس

حيككن المككوت أحككدكم حضر إذا بينكم {شهادة قوله في جرير: اختلف
أن بككه المككراد غيركم} هل من آخران أو منكم عدل ذوا اثنان الوصية
إليهمككا, يوصككي (أحدهما) أن قولين على ؟ يشهدهما أو إليهما يوصي

قال: سئل قسيط بن الله عبد بن يزيد عن إسحاق بن محمد قال كما
ومعه سافر رجل الَية. قال: هذا هذه عن عنه الله رضي مسعود ابن

تركته, إليهما دفع المسلمين من رجلين وجد قدره, فإن مال, فأدركه
وفيككه حككاتم أبككي ابككن المسككلمين, رواه مككن عككدلين عليهمككا وأشككهد

سككياق ظككاهر شككاهدين, وهككو يكونككان الثاني) أنهما انقطاع. (والقول
الوصككفان: فيهما معهما, اجتمع ثالث وصي يكن لم فإن الكريمة الَية

بككداء, كمككا بككن وعككدي الداري تميم قصة في والشهادة, كما الوصاية
ًا ذكرهمكككككا سكككككيأتي التوفيكككككق. وبكككككه اللكككككه شكككككاء إن آنفككككك
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ًا نعلككم ل قككال: لنككا شاهدين كونهما جرير ابن استشكل وقد   حكمكك

الَيككة هككذه تضككمنته الككذي الحكككم ليمنككع الشككاهد, وهككذا فيككه يحلككف
ًا يكون أن يلزم ل بنفسه مستقل حكم الكريمة, وهو قياس على جاري

محككل خاصككة, فككي خككاص, بشككهادة حكم هذا أن الحكام, على جميع
قككامت غيككره, فككإذا فككي يغتفككر مالم المور من فيه اغتفر خاص, وقد

الَيككة هككذه عليكه دلككت مككا بمقتضككى الشكاهد هككذا الريبة, حلف قرينة
العككوفي, الصككلة} قككال بعككد من {تحبسونهما تعالى الكريمة. وقوله

وإبراهيم جبير بن سعيد قال العصر, وكذا صلة عباس, يعني ابن قال
الزهككري: يعنككي سككيرين. وقككال بككن ومحمككد وعكرمة وقتادة النخعي

أهككل صككلة عبككاس: يعنككي ابككن السدي, عككن المسلمين. وقال صلة
سككيرين, عككن ابككن أيككوب, عككن الككرزاق, عككن عبككد عن دينهما. وروي
هذان يقام أن واحد. والمقصود وغير وقتادة إبراهيم قال عبيدة. وكذا

بككالله} {فيقسككمان بحضرتهم فيها الناس اجتمع صلة بعد الشاهدان
أنهمككا ريبككة منهمككا لكككم ظهرت إن ارتبتم} أي {إن بالله فيحلفان أي

بأيماننككا, قككاله بككه} أي نشككتري {ل بككالله حينئككذ غل, فيحلفان أو خانا
ًا} أي حيككان بن مقاتل الككدنيا مككن قليككل بعككوض عنككه نعتككاض ل {ثمنكك
ًا عليككه المشهود كان ولو قربى} أي ذا كان {ولو الزائلة الفانية قريبكك

ًا اللككه إلككى اللككه} أضككافها شككهادة نكتككم {ول نحابيه ل لنا لهككا تشككريف
ًا ًا شهادة نكتم {ول بعضهم لمرها, وقرأ وتعظيم علككى الله} مجككرور
أنككه بعضككهم عككن الشعبي, وحكككي عامر جرير, عن ابن رواها القسم
ًا {إنا المشهورة هي الولى الله} والقراءة شهادة نكتم {ول قرأها إذ
ًا فعلنككا إن الَثمين} أي لمن أو الشككهادة تحريككف مككن ذلككك مككن شككيئ

بالكليككككككككككككة. كتمهككككككككككككا أو تغييرهككككككككككككا أو تبككككككككككككديلها
ًا} أي استحقا أنهما على عثر تعالى: {فإن قال ثم   اشككتهر فإن إثم

ًا غل أو خانككا أنهمككا الوصككيين الشككاهدين مككن وتحقق وظهر مككن شككيئ
يقومككان {فككآَخران بككذلك عليهمككا إليهمككا, وظهككر بككه الموصككى المال

الجمهككور قككراءة الوليككان} هككذه عليهككم اسككتحق الذين من مقامهما
أنهم البصري الحسن وأبي علي عن وروي} الوليان عليهم {استحق

مككن المسككتدرك في الحاكم الوليان} وروى عليهم {استحق قرؤوها
بككن جعفككر عن بلل بن سليمان عن الفروي محمد بن إسحاق طريق

طككالب أبككي بن علي رافع, عن أبي بن الله عبيد أبيه, عن محمد, عن
الككذين {مككن قككرأ وسككلم عليككه اللكه صكلى النككبي أن عنككه اللككه رضي

مسككلم, ولككم شككرط علككى قال: صككحيح الوليان}, ثم عليهم استحق
عليهككم اسككتحق الككذين {من عباس ابن ومنهم بعضهم يخرجاه. وقرأ
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ابن الولن} حكاه عليهم استحق الذين {من الحسن الولين}. وقرأ

ذلككك تحقككق متى أي بذلك المعنى يكون الجمهور قراءة جرير, فعلى
المسككتحقين الورثككة مككن اثنككان خيانتهما, فليقككم على الصحيح بالخبر

ك يكرثا مكن أولكى مكن للتركة, وليكونكا بكالله {فيقسكمان المكال ذل
وأثبت وأصح خانا, أحق أنهما لقولنا شهادتهما} أي من أحق لشهادتنا

مككن فيهمككا قلنككا فيمككا اعتككدينا} أي {ومككا المتقدمككة شككهادتهما مككن
ًا الخيانة, {إنا عليهمككا, وهككذا كككذبنا قككد كنككا إن الظالمين} أي لمن إذ

أوليككاء يحلككف هذه, كما والحالة قولهما إلى والرجوع للورثة التحليف
علككى المسككتحقون القاتل, فيقسككم جانب في لوثا ظهر إذا المقتول
مككن القسككامة بككاب فككي مقككرر هككو كمككا إليهككم برمتككه فيككدفع القاتككل

الكريمككة, الَيككة هككذه عليككه دلككت مككا بمثل السنة وردت الحكام, وقد
محمككد زياد, حككدثنا بن الحسين أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن فقال

أبككا يعنككي بككاذان النضر, عن أبي إسحاق, عن بن محمد عن سلمة بن
تميككم عبككاس, عككن ابككن طككالب, عككن أبي بنت هانىء أم مولى صالح

حضككر إذا بينكككم شككهادة آمنككوا الككذين أيهككا {يككا الَيككة هذه في الداري
بككداء, بككن عككدي وغيككر غيككري منها الناس الموت} قال: برىء أحدكم
الشككام السككلم, فأتيككا قبككل الشككام إلككى يختلفككان نصككرانيين وكانككا

مريككم أبي بن بديل له يقال سهم لبني مولى عليهما لتجارتهما, وقدم
تجارته, فمرض أعظم الملك, وهو به يريد فضة من جام بتجارة, معه

مككات تميككم: فلمككا أهله. قال ترك ما يبلغا أن وأمرهما إليهما فأوصى
قدمنا وعدي, فلما أنا درهم, واقتسمناه بألف فبعناه الجام ذلك أخذنا
عنككه, قلنككا: الجام, فسألونا معنا, وفقدوا كان ما إليهم دفعنا أهله إلى
بعككد أسككلمت تميككم: فلمككا غيككره. قككال إلينككا دفع وما هذا غير ترك ما

ذلكك, مكن المدينكة, تككأثمت وسكلم عليكه الله صلى الله رسول قدوم
درهككم, خمسككمائة إليهككم الخككبر, ودفعككت أهلككه, فككأخبرتهم فككأتيت

أن النككبي عليككه, فككأمرهم مثلهككا, فوثبككوا صككاحبي عنككد أن وأخككبرتهم
الككذين أيها {يا دينه, فحلف, فنزلت أهل على به يعظم بما يستحلفوه

مكن أحكق لشكهادتنا بكالله {فيقسكمان قوله بينكم} إلى شهادة آمنوا
منهم, فحلفككا, فنزعككت آخر ورجل العاص بن عمرو شهادتهما} فقام

ّداء, وهكذا بن عدي من الخمسمائة وابككن الترمككذي عيسى أبو رواه ب
الحرانككي, عككن شككعيب أبككي بككن أحمككد بككن الحسن عن جرير, كلهما

بككه به, فذكره, وعنده: فككأتوا إسحاق بن محمد سلمة, عن بن محمد
يجدوا, فأمرهم البينة, فلم فسألهم وسلم عليه الله صلى الله رسول

هككذه اللككه دينه, فحلككف, فككأنزل أهل على به يعظم بما يستحلفوه أن
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بككن عمرو أيمانهم} فقام بعد أيمان ترد أن يخافوا {أو قوله إلى الَية

بككداء, ثككم بن عدي من الخمسمائة فحلفا, فنزعت آخر ورجل العاص
روى الذي النضر بصحيح, وأبو إسناده غريب, وليس حديث قال: هذا

السككائب بككن محمككد عنككدي الحككديث, هككو هككذا إسحاق بن محمد عنه
صككاحب بالحديث, وهككو العلم أهل تركه النضر, وقد أبا الكلبي, يكنى

السككائب بككن يقككول: محمككد إسككماعيل بككن محمككد التفسير, سككمعت
أبككي عككن رواية النضر لبي نعرف قال: ول النضر, ثم أبا يكنى الكلبي

هكككككككككككككككككككككانىء. أم مكككككككككككككككككككككولى صكككككككككككككككككككككالح
هككذا غير من الختصار على هذا من شيء عباس ابن عن روي وقد  

زائدة, أبي ابن عن آدم بن يحيى وكيع, حدثنا بن سفيان الوجه, حدثنا
جككبير, عككن بككن سككعيد بككن الملك عبد القاسم, عن أبي بن محمد عن

الككداري تميككم مككع سهم بني من رجل قال: خرج عباس ابن أبيه, عن
قككدما مسككلم, فلمككا بهككا ليككس بأرض السهمي بداء, فمات بن وعدي

ًا بتركته, فقدوا ًا فضة من جام ّوص اللككه رسول بالذهب, فأحلفهما مخ
تميككم مككن بمكة, فقيل: اشتريناه الجام وسلم, ووجد عليه الله صلى

من أحق لشهادتنا بالله فحلفا السهمي أولياء من رجلن وعدي, فقام
آمنككوا الككذين أيهككا {يككا نزلككت لصاحبهم, وفيهككم الجام شهادتهما, وأن

عككن علككي بككن الحسككن عككن داود أبككو رواه بينكم} الَية, وكذا شهادة
غريككب, وهككو حسككن حككديث الترمككذي: هككذا قال به, ثم آدم بن يحيى

صالح الكوفي, قيل: إنه القاسم أبي بن زائدة, وأحمد أبي ابن حديث
الحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث.

عكرمككة منهككم التككابعين من واحد غير مرسلة القصة هذه ذكر وقد  
العصككر, صلة بعد كان التحليف أن وقتادة, وذكروا سيرين بن ومحمد

والضحاك, وهككذا والحسن مجاهد مرسلة ذكرها جرير, وكذا ابن رواه
هككذه لصككحة الشككواهد وصحتها, ومن السلف في اشتهارها على يدل

ًا القصة هشككيم يعقوب, حدثنا جرير: حدثني بن جعفر أبو رواه ما أيض
ً أن الشعبي عن زكريا قال: أخبرنا الوفاة حضرته المسلمين من رجل

ًا يجككد ولككم الوفككاة هذه, قال: فحضككرته بدقوقا المسككلمين مككن أحككد
الكتككاب, قككال: فقككدما أهككل مككن رجليككن وصيته, فأشهد على يشهده

عنككه, اللككه رضككي الشككعري موسككى أبككا يعني الشعري الكوفة, فأتيا
لككم أمككر الشعري: هذا ووصيته, فقال بتركته الكوفة فأخبراه, وقدما

وسلم, قككال: عليه الله صلى الله رسول عهد على كان الذي بعد يكن
كتمككا, ول بككدل, ول كككذبا, ول خانككا, ول مككا بككالله العصر بعد فأحلفهما

رواه شككهادتها, ثككم وتركتككه. قككال: فأمضككى الرجل لوصية غيرا, وأنها
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شعبة, عن الطيالسي, عن داود أبي الفلس, عن علي بن عمرو عن

بككدقوقا, وهككذان قضككى موسككى أبككا أن الشككعبي الزرق, عككن مغيككرة
الشكعري, فقكوله: موسكى أبكي الشعبي, عن إلى صحيحان إسنادان

عليككه اللككه صككلى الله رسول عهد على كان الذي بعد يكن لم أمر هذا
بككن وعككدي تميككم قصة بذلك أراد إنما أنه ك أعلم والله ك الظاهر وسلم

عنه, كككان الله رضي الداري أوس بن تميم إسلم أن ذكروا بداء, وقد
ًا الحكككم هككذا يكككون هككذا الهجرة, فعلككى من تسع سنة يحتككاج متككأخر

أعلككم. المقككام, واللككه هككذا فككي فاصككل دليككل إلككى نسككخه مككدعي
بينكم شهادة آمنوا الذين أيها {يا الَية في السدي عن أسباط وقال  

منكم} قال: هككذا عدل ذوا اثنان الوصية حين الموت أحدكم حضر إذا
علككى المسككلمين مككن رجليككن ويشهد الموت, يوصي عند الوصية في

غيركككم} فككي مككن آخككران {أو الحضككر فككي عليه, قال: هذا وما ماله
المككوت} هككذا مصككيبة فأصككابتكم الرض في ضربتم أنتم {إن السفر
المسككلمين, من أحد بحضرته سفره, وليس في الموت يدركه الرجل
ويككدفع إليهما والمجوس, فيوصي والنصارى اليهود من رجلين فيدعو
مككا وعرفككوا الوصية الميت أهل رضي به, فإن ميراثه, فيقبلن إليهما

قوله السلطان, فذلك إلى ارتابوا, رفعوهما لصاحبهم, تركوهما, وإن
ارتبتككم} قككال إن بالله فيقسمان الصلة بعد من تعالى: {تحبسونهما

حككتى العلجيككن إلككى أنظككر عنككه: كككأني اللككه رضي عباس بن الله عبد
الصحيفة, فأنكر داره, ففتح في الشعري موسى أبي إلى بهما انتهى
العصككر, بعككد يسككتحلفهما أن موسى أبو وخوفوهما, فأراد الميت أهل

صككلتهما بعككد أسككتحلفهما العصر, ولكككن صلة يباليان ل فقلت: إنهما
ل بككالله فيحلفككان دينهما في صلتهما بعد الرجلن دينهما, فيوقف في

ًا به نشتري لمككن إذا إنككا اللككه شككهادة نكتككم قربككى, ول ذا كان ولو ثمن
المام لهما لتركته, فيقول هذه أوصى, وأن بهذا صاحبهم الَثمين, أن

قومكمككا, ولككم في فضحتكما خنتما أو كتمتما إن يحلفا: إنكما أن قبل
أن أدنككى ذلككك {فككإن ذلك لهما قال وعاقبتكما, فإذا شهادة لكما تجز

جريككككككر. ابككككككن وجههككككككا} رواه علككككككى بالشككككككهادة يككككككأتوا
هشيم, أخبرنا الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  

أيهككا {يككا الَيككة هككذه في قال أنهما جبير بن وسعيد إبراهيم عن مغيرة
ة, قكال: إذا شهادة آمنوا الذين فكي الوفكاة الرجكل حضكر بينكم} الَي
مككن رجليككن يجككد لككم المسككلمين, فككإن مككن رجليككن فليشككهد سككفر

صككدقهما فككإن بككتركته قدما الكتاب, فإذا أهل من فرجلين المسلمين
مككا العصككر, بككالله صككلة بعككد حلفككا اتهموهما قولهما, وإن قبل الورثة
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ة أبكي بكن علكي غيرنا, وقال ول خنا ول كذبنا ول كتمنا ابكن عكن طلح

بعككد اسككتحلفا شككهادتهما في ارتيب الَية: فإن هذه تفسير في عباس
ًا بشهادتنا اشترينا ما العصر: بالله علككى الوليككاء اطلككع قليلً, فإن ثمن

فحلفككا: بككالله الوليككاء من رجلن قام شهادتهما في كذبا الكافرين أن
عثر تعالى: {فإن قوله نعتد, فذلك لم وأنا باطلة الكافرين شهادة أن

ًا} يقككول: إن اسككتحقا أنهما على كككذبا الكككافرين أن علككى اطلككع إثمكك
شهادة أن بالله فحلفا الولياء مقامهما} يقول: من يقومان {فآَخران
شككهادة وتجككوز الكككافرين شككهادة نعتد, فترد لم باطلة, وأنا الكافرين

جريككر, ابككن عبككاس, رواهمككا ابككن عككن العككوفي روى الولياء, وهكككذا
أئمككة مككن واحككد غيككر الَيككة هككذه مقتضككى على الحكم هذا وهكذاقرر

رحمككه أحمككد المككام مككذهب عنهم, وهككو الله رضي والسلف التابعين
شككرعية وجهها} أي على بالشهادة يأتوا أن أدنى {ذلك الله.)  وقوله

الككذميين, الشككاهدين تحليككف من المرضي الوجه هذا على الحكم هذا
المرضككي. الككوجه علككى الشككهادة إقامتهمككا إلى أقرب بهما واستريب

ّد أن يخافوا {أو وقوله لهككم الحامككل يكككون أيمانهم} أي بعد أيمان تر
جككانبه ومراعككاة بككالله الحلككف تعظيككم هو وجهها على بها التيان على

علككى اليميككن ردت إن النككاس بيككن الفضككيحة مككن وإجللككه, والخككوف
أن يخككافوا {أو قككال يككدعون, ولهككذا مككا ويستحقون الورثة, فيحلفون

ّد أموركم, جميع في الله} أي {واتقوا قال أيمانهم}, ثم بعد أيمان تر
الفاسككقين} أي القككوم يهككدي ل وأطيعككوا, {واللككه {واسككمعوا} أي
شكككككككككريعته. ومتابعكككككككككة طكككككككككاعته عكككككككككن الخكككككككككارجين

ْوَم َي ُع **  ّلُه َيْجَم ُقوُل الّرُسَل ال َي َذآ َف ُتْم َما ْب ْا ُأِج ُلو َ َقا ْلَم ل َنآَ ِع ّنَك َل َأنككَت ِإ

ُغُيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوِب َعلُّم ْل  ا
به أجيبوا عما القيامة يوم المرسلين به الله يخاطب عما إخبار هذا  

ا أرسلهم الذين أممهم من الكذين تعكالى: {فلنسكألن قكال إليهم, كم
لنسككألنهم تعككالى: {فوربككك المرسلين}, وقال ولنسألن إليهم أرسل

مجاهد لنا}, قال علم {ل الرسل يعملون}, وقول كانوا عما أجمعين
اليككوم. قككال ذلك هول من ذلك قالوا والسدي: إنما البصري والحسن

اللككه يجمككع {يككوم مجاهد العمش, عن الثوري, عن الرزاق, عن عبد
لنككا}, رواه علككم {ل فيقولككون أجبتم} فيفزعككون ماذا فيقول الرسل

حميكد, حكدثنا ابكن جريكر: حكدثنا ابكن حاتم. وقال أبي وابن جرير ابن
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ًا قال: سمعت عنبسة حكام, حدثنا يقول الحسن يقول: سمعت شيخ

اليككوم. ذلككك هككول الرسل} الَية, قال: من الله يجمع {يوم قوله في
أجبتم ماذا فيقول الرسل الله يجمع {يوم السدي عن أسباط وقال  

ً نزلوا أنهم لنا} ذلك علم ل قالوا سككئلوا فلما العقول فيه ذهلت منزل
ً نزلوا لنا} ثم علم {ل قالوا قككومهم, رواه علكى آخكر, فشككهدوا منزل
الحسككين, حككدثنا القاسككم, حككدثنا جرير: حدثنا ابن قال جرير, ثم ابن

مككاذا فيقككول الرسككل اللككه يجمككع {يككوم قككوله جريككج ابن عن الحجاج
لنككا علم {ل قالوا ؟ بعدكم أحدثوا وماذا بعدكم عملوا ماذا أجبتم} أي

عبككاس ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علككي الغيوب} وقال علم أنت إنك
أنككت إنككك لنككا علككم ل قالوا أجبتم ماذا فيقول الرسل الله يجمع {يوم
به أعلم أنت علم إل لنا علم وجل: ل عز للرب الغيوب} يقولون علم

أنككه شككك الثلثة, ول القوال هذه على اختاره جرير, ثم ابن منا, رواه
لنككا علككم ل جللككه, أي جل الرب مع التأدب باب من حسن, وهو قول

وعرفنككا أجبنككا كنككا وإن شيء, فنحن بكل المحيط علمك إلى بالنسبة
لنككا علككم ل ظككاهره علككى نطلككع إنمككا كنككا مككن منهم أجابنا, ولكن من

شككيء, فعلمنككا كككل علككى شككيء, المطلككع بكككل العليم بباطنه, وأنت
الغيكككوب}. علم {أنكككت علكككم, فإنكككك كل علمكككك إلكككى بالنسكككبة

ْذ ِإ ّلُه َقاَل **  ِعيَسى ال ْبَن َي َيَم ا ُكْر َمْر ْذ ِتي ا ْعَم ْيَك ِن َل َلككَى َع َع ِتَك َو َد ِلكك ْذ َوا ِإ
ّتَك ّيد ُدِس ِبُروِح َأ ُق ْل ّلُم ا َك ّناَس ُت ِد ِفي ال ْه ْلَم ً ا ْهل َك ْذ َو ِإ ُتككَك َو ّلْم َتككاَب َع ِك ْل ا

ْكَمَة ْلِح َة َوا ْوَرا ّت ْنِجيَل َوال ِل ْذ َوا ِإ ُق َو ُل ّطيِن ِمَن َتْخ ِة ال َئكك ْي َه ِر َك ْيكك ّط ِني ال ْذ ِإ ِبكك
َتنُفُخ َها َف ُكوُن ِفي َت ًا َف ْيككر ِني َط ْذ ِإ ُء ِبكك ِرىكك ْب ُت ْكَمككَه َو ْبككَرَص ال ِني َوال ْذ ِإ ْذ ِبكك ِإ َو
ِرُج َتَى ُتْخ ْلَمو ِنِي ا ْذ ِإ ْذ ِب ِإ ْفُت َو َف ِنَي َك ِئيَل َب ْذ َعنكَك ِإْسَرا ُهكْم ِإ َت ْئ َنكاِت ِج ّي َب ْل ِبا
َقاَل ِذيَن َف ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ْن َذا ِإْن ِم ّ َهـ ِبيككٌن ِسككْحٌر ِإل ْذ ّم ِإ َو ْيككُت *   ْوَح َلككى َأ ِإ

ّييَن ِر َوا ْلَح ْا َأْن ا ُنو ِلي ِبي آِم ِبَرُسو ْا َو َو ُل ّنككا َقا ْد آَم َه َنككا َواْشكك ّن َأ ِلُموَن ِب  ُمْسكك
عليه مريم ابن عيسى ورسوله عبده على به امتّن ما تعالى يذكر   

وخككوارق البككاهرات المعجككزات مككن يككديه علككى أجككراه ممككا السككلم
بل أم مككن إيككاك خلقككي فككي عليككك} أي نعمتي {اذكر العادات, فقال

الشككياء, علككى قدرتي كمال على قاطعة ودللة آية إياك ذكر, وجعلي
ًا لهككا جعلتككك والدتك} حيككث {وعلى نسككبه ممككا براءتهككا علككى برهانكك

القككدس} بككروح أيككدتك الفاحشة, {إذ من إليها والجاهلون الظالمون
ًا السلم, وجعلتككك عليه جبريل وهو ًا نبيكك صككغرك فككي اللكه إلككى داعيكك

ًا, فشكهدت المهد في وكبرك, فأنطقتك ككل مكن أمكك بكبراءة صكغير
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ودعككوت إيككاك رسككالتي عككن بالعبودية, وأخككبرت لي عيب, واعترفت

إلككى تدعو وكهلً} أي المهد في الناس {تكلم قال عبادتي, ولهذا إلى
النككاس كلمككه تككدعو, لن تكلم وضّمن وكبرك صغرك في الناس الله

عجيكككككككككككب. بكككككككككككأمر ليكككككككككككس كهكككككككككككولته فكككككككككككي
{والتوراة} والفهم الخط والحكمة} أي الكتاب علمتك {وإذ وقوله  

التككوراة لفككظ يككرد الكليم, وقككد عمران بن موسى على المنزلة وهي
مككن تخلككق {وإذ ذلككك. وقككوله مككن أعككم هو ما به الحديث, ويراد في

الطككائر هيئككة علككى وتشكككله تصككوره بككإذني} أي الطيككر كهيئة الطين
ًا ذلك, فتكون في لك بإذني الصككورة تلككك فككي فتنفككخ أي بككإذني طير
ًا فتكون ذلك في لك بإذني شكلتها التي اللككه بككإذن تطيككر روح ذا طير

.وخلقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
الكلم تقككدم بككإذني} قككد والبككرص الكمه تعالى: {وتبرىء وقوله  

تخككرج {وإذ إعككادته. وقككوله عككن أغنى بما عمران آل سورة في عليه
وقككدرته اللككه بإذن قبورهم من فيقومون تدعوهم بإذني} أي الموتى
بككن مالك , حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال ومشيئته, وقد وإرادته

بشككر, أبككي مصككرف, عككن ابن يعني طلحة بن إسماعيل, حدثنامحمد
أن أراد إذا السككلم عليككه مريم ابن عيسى الهذيل, قال: كان أبي عن

بيككده الككذي {تبككارك الولككى فككي ركعككتين, يقككرأ صككلى المككوتى يحيي
الله مدح منهما فرغ تنزيل} السجدة, فإذا {ألم الثانية الملك}, وفي

فككرد, دائم, يككا خفي, يا قديم, يا أسماء: يا بسبعة دعا عليه, ثم وأثنى
أخككر: يككا بسككبعة دعككا شديدة أصابته إذا صمد, وكان أحد, يا وتر, يا يا

نككور والكككرام, يككا الجلل ذا رحمككن, يككا اللككه, يككا قيككوم, يككا حككي, يككا
أثر رب, وهذا العظيم, يا العرش بينهما, ورب وما والرض السموات

ًا. عجيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد
بالبينككات جئتهككم إذ عنككك إسككرائيل بنككي كففت تعالى: {وإذ وقوله  

نعمككتي واذكككر مككبين} أي سككحر إل هككذا إن منهككم كفروا الذين فقال
القاطعككة والحجككج بككالبراهين جئتهككم حيككن عنك إياهم كفي في عليك
سككاحر, بأنككك واتهمككوك إليهم, فكذبوك الله من ورسالتك نبوتك على

مككن إلككي, وطهرتككك منهم, ورفعتك فنجيتك وصلبك قتلك في وسعوا
الله من كان المتنان هذا أن على يدل شرهم, وهذا دنسهم, وكفيتك

ًا المتنككان هككذا يكككون الككدنيا, أو السماء إلى رفعه بعد إليه يككوم واقعكك
محالككة, وهككذا ل وقوعه على دللة الماضي بصيغة عنه القيامة, وعبر

ًا نبيه عليها الله أطلع التي الغيوب أسرار من عليككه اللككه صككلى محمد
وسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم.
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وبرسككولي} وهككذا بككي آمنوا أن الحواريين إلى أوحيت {وإذ وقوله  

ًا ًا لككه جعل السلم, بأن عليه, عليه المتنان من أيض ًا, أصككحاب وأنصككار
تعالى: {وأوحينككا قال إلهام, كما وحي الوحي بهذا المراد قيل: إن ثم

خلف, وكمككا بل إلهككام وحككي أرضعيه} الَيكة, وهككو أن موسى ّأم إلى
ًا الجبال من اتخذي أن النحل إلى ربك تعالى: {وأوحى قال ومككن بيوت

ربككك سككبل فاسككلكي الثمرات كل من كلي ثم يعرشون ومما الشجر
إلككى أوحيككت {وإذ الَية هذه في السلف بعض قال ذللً} الَية, وهكذا

مسككلمون} بأننككا واشككهد آمنككا قالوا وبرسولي بي آمنوا أن الحواريين
الله البصري: ألهمهم الحسن ألهموا. قال ما ذلك, فامتثلوا ألهموا أي
أن ذلككك, ويحتمككل قلككوبهم فككي السككدي: قككذف ذلك. وقال وجل عز

للككه با اليمان إلى فدعوتهم بواسطتك إليهم أوحيت وإذ المراد يكون
واشككهد لله با {آمنا وتابعوك, فقالوا وانقادوا لك واستجابوا وبرسوله

مسكككككككككككككككككككككككككككككككككككلمون}. بأننكككككككككككككككككككككككككككككككككككا

ْذ ِإ ّيوَن َقاَل **  ِر َوا ْلَح ِعيَسى ا ْبَن َي َيككَم ا ُع َهككْل َمْر ِطي َت ّبككَك َيْسكك َنككّزَل َأن َر ُي
َنا ْي َل ًة َع َد ِئ ِء ّمَن َمآَ ْا َقاَل الّسَمآَ ُقو ّت ّلَه ا ُتم ِإن ال ْن ِنيَن ُك ْؤِم ْا ّم ُلو َقا ُد *   ِريكك ُن

ُكَل َأن ْأ َها ّن ْن ِئّن ِم ْطَم َت َنا َو ُب ُلو َلَم ُق ْع َن ْد َأن َو َنا َق َت ْق َد ُكككوَن َصكك َن َهككا َو ْي َل ِمككَن َع
ِديَن ِه َقاَل الّشا ْبُن ِعيَسى *   َيَم ا ُهّم َمْر ّل َنآَ ال ّب ِزْل َر َنككا َأنكك ْي َل ًة َع َد ِئكك ّمككَن َمآَ

ِء ُكوُن الّسَمآَ َنا َت ًا َل َنككا ِعيككد ِل ّو َنككا ل ِر َيككًة َوآِخ ْنككَك َوآ َنككا ّم ْق َأنككَت َواْرُز ْيككُر َو َخ
ِقيَن ِز َقاَل الّرا ّلُه *   ّني ال َها ِإ ُل َنّز ُكْم ُم ْي َل ُفككْر َفَمن َع ْك ُد َي ْعكك ُكككْم َب ّنَي ِمن ِإ َفكك

ُبُه ّذ َعككككككك ًا ُأ َذاب ّ َعككككككك ُبُه ل ّذ َعككككككك ًا ُأ َلِميَن ّمكككككككَن َأَحكككككككد َعكككككككا ْل  ا
المائككدة, سورة السورة, فيقال تنسب وإليها المائدة قصة شاهذه  

دعككاءه أجككاب لمككا عيسككى ورسوله عبده على به الله امتّن مما وهي
أن الئمككة بعض ذكر قاطعة, وقد وحجة باهرة آية الله بنزولها, فأنزل

مككن إل النصككارى يعرفهككا النجيككل, ول فككي مككذكورة ليسككت قصككتها
الحواريككون} وهككم قككال تعككالى: {إذ أعلم, فقككوله لله المسلمين, فا

ربككك} يسككتطيع هككل مريككم ابككن عيسى {يا السلم عليه عيسى أتباع
تستطيع هل ربك} أي تستطيع {هل آخرون كثيرين, وقرأ قراءة هذه
هككي السككماء} والمائككدة مككن مائككدة علينككا ينككزل {أن ربككك تسأل أن

لحككاجتهم ذلككك سككألوا إنمككا بعضهم: أنهم الطعام, وذكر عليه الخوان
منهككا يقتككاتون يككوم كككل مائككدة عليهككم ينككزل أن وفقرهككم, فسككألوه

مككؤمنين} أي كنتككم إن اللككه اتقككوا {قككال العبككادة علككى بهككا ويتقوون
ً السلم عليه المسيح فأجابهم م: اتقكوا قكائل هكذا تسكألوا ول اللكه له
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إن الككرزق طلككب فككي اللكه علككى لكم, وتوكلككوا فتنة يكون أن فعساه

إلككى محتكاجون نحكن منهكا} أي نأككل أن نريكد مؤمنين, {قكالوا كنتم
ًا نزولها شاهدنا قلوبنا} إذا منها, {وتطمئن الكل السماء, من لنا رزق

ًا ونزداد صدقتنا} أي قد أن {ونعلم ًا بك إيمان {ونكون برسالتك وعلم
وحجة الله, ودللة عند من الَية أنها ونشهد الشاهدين} أي من عليها
ربنككا اللهككم مريككم ابككن عيسككى به. {قككال جئت ما وصدق نبوتك على
ًا لنككا تكككون السككماء مككن مائككدة علينا أنزل ّولنككا عيككد وآخرنككا} قككال ل

ًا فيه نزلت الذي اليوم ذلك نتخذ السدي: أي ومككن نحككن نعظمككه عيد
ًا الثككوري: يعنككي سككفيان بعدنا, وقال قتككادة: فيككه. وقككال نصككلي يومكك

لنككا الفارسي: عظككة سلمان بعدهم. وعن من لعقبهم يكون أن أرادوا
ً منككك} أي {وآيككة وآخرنا لولنا بعدنا. وقيل: كافية ولمن تنصككبه دليل
فيمككا لككدعوتي, فيصككدقوني إجابتككك وعلككى الشياء على قدرتك على
ًا عنككدك مككن عنك, {وارزقنا} أي أبلغه ًا رزقكك تعككب ول كلفككة بل هنيئكك

بعككد يكفككر فمككن عليكككم منزلهككا إنككي للككه قككال الرازقيككن خير {وأنت
أعككذبه وعاندها, {فككإني عيسى يا أمتك من بها كذب فمن منكم} أي

ًا ًا أعذبه ل عذاب زمككانكم, كقككوله عككالمي مككن العككالمين} اي من أحد
ّد فرعون آل أدخلوا القيامة تعالى: {ويوم {إن العككذاب}, وقككوله أش

مككن جريككر ابككن روى النككار}, وقككد مككن السفل الدرك في المنافقين
بككن اللككه عبككد القككواس, عككن المغيرة أبي عن العرابي عوف طريق
ًا الناس أشد قال: إن عمرو ثلثة: المنافقون, ومككن القيامة يوم عذاب

فرعكككككككككون. المائكككككككككدة, وآل أصكككككككككحاب مكككككككككن كفكككككككككر

السكككككككككككلف عكككككككككككن رويكككككككككككت أخبكككككككككككار ذككككككككككككر
الحككككككككككواريين علككككككككككى المائككككككككككدة نككككككككككزول فككككككككككي

الحسكين, حكدثني القاسكم: حكدثنا جريكر: حكدثنا بن جعفر أبو قال  
عيسى عن يحدثا كان أنه عباس ابن عقيل, عن ليث, عن عن حجاج

ًا, ثككم ثلثيككن للككه تصككوموا أن لكككم إسككرائيل: هككل لبنككي قال أنه يومكك
لككه, عمككل مككن علككى العامككل أجككر سككألتم, فككإن ما فيعطيكم تسألوه
مككن علككى العامككل أجككر لنككا: إن الخير, قلت معلم قالوا: يا ثم ففعلوا

ًا ثلثين نصوم أن له, وأمرتنا عمل لحككد نعمككل نكككن ففعلنا, ولككم يوم
ًا ثلثين ًا, فهل نفرغ حين أطعمنا إل يوم ينككزل أن ربككك يستطيع طعام
* مككؤمنين كنتككم إن الله {اتقوا عيسى قال ؟ السماء من مائدة علينا
ونكككون صككدقتنا قككد أن ونعلم قلوبنا وتطمئن منها نأكل أن نريد قالوا
علينككا أنككزل ربنككا اللهككم مريككم ابن عيسى * قال الشاهدين من عليها
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ًا لنا تكون السماء من مائدة وأنككت وارزقنا منك وآية وآخرنا لولنا عيد

فإني منكم بعد يكفر فمن عليكم منزلها إني الله * قال الرازقين خير
ًا أعذبه ًا أعذبه ل عذاب تطير الملئكة العالمين} قال: فأقبلت من أحد
وضككعتها حككتى أرغفككة أحوات, وسبعة سبعة عليها السماء من بمائدة

ابككن رواه أولهم, كككذا منها أكل كما الناس آخر منها أيديهم, فأكل بين
وهككب, ابن العلى, عن عبد بن يونس عن حاتم أبي ابن جرير, ورواه

يحككدثا, عبككاس ابككن قال: كان شهاب ابن عقيل, عن الليث, عن عن
نحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوه. فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذكر

ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال   الحكككم, عبككد بككن الله عبد بن سعد أيض
ابككن أن خالككد بككن عقيككل راشككد, حككدثنا بككن اللكه وهبة زرعة أبو حدثنا

اللككه لككه: ادع قككالوا مريم ابن عيسى أن عباس ابن عن أخبره شهاب
بالمائكدة الملئكككة السككماء, قكال: فنزلكت مكن مائككدة علينككا ينزل أن

بيككن وضككعتها أرغفككة, حككتى أحككوات, وسككبعة سككبعة يحملونها, عليهككا
أبككي ابككن أولهككم. وقككال منهككا أكككل كما الناس آخر منها أيديهم, فأكل
بككن سككفيان الباهلي, حككدثنا قزعة بن الحسن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

بن عمار خلس, عن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حبيب, حدثنا
مككن المائككدة قككال: نزلككت وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي ياسر, عن

لغككد, فخككانوا يرفعوا ول يخونوا ل أن ولحم, وأمروا خبز عليها السماء
عككن جريككر ابككن رواه وخنازير, وكككذا قردة ورفعوا, فمسخوا وادخروا
أبككي ابككن بشككار, عككن ابككن عككن جريككر ابن رواه قزعة, ثم بن الحسن

قككال: نزلككت عمككار جلس, عككن قتككادة, عككن سككعيد, عككن عدي, عككن
ول يخبككأوا ول يخونوا ل أن الجنة, فأمروا ثمار من ثمر وعليها المائدة

قككردة اللككه وادخككروا, فمسككخهم وخبككأوا القككوم يدخروا, قال: فخككان
وخنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازير.

داود العلككى, حككدثنا عبككد المثنى, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
جانب إلى عجل, قال: صليت بني من رجل حرب, عن بن سماك عن

بنككي مائككدة شككأن كان كيف تدري قال: هل فرغ ياسر, فلما بن عمار
مائككدة مريككم بككن عيسككى سألوا قال: قلت: ل. قال: إنهم ؟ إسرائيل

مقيمككة لهككم: فإنهككا ينفد, قال: فقيل ل منه يأكلون طعام عليها يكون
ًا معذبكم فإني فعلتم ترفعوا, فإن أو تخونوا أو تخبأوا لم ما لكم عككذاب

ًا أعككذبه ل خبككأوا حككتى يككومهم مضككى العككالمين. قكال: فمكا مكن أحككد
ًا وخانوا, فعذبوا ورفعوا يككا العككالمين. وإنكككم مككن أحككد يعذبه لم عذاب
فيكككم اللككه والشككاء, فبعككث البككل أذنككاب تتبعككون كنتم العرب معشر
ً ستظهرون أنكم ونسبه, وأخبركم حسبه تعرفون أنفسكم من رسول
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يككذهب ل اللككه والفضككة, وايككم الككذهب تكنزوا أن العجم, ونهاكم على
ًا الله ويعذبكم تكنزوهما حتى والنهار الليل ًا. وقككال: حككدثنا عككذاب أليمكك

بككن إسحاق معشر, عن أبي عن حجاج حسين, حدثني القاسم, حدثنا
أرغفة, سبعة مريم, عليها بن عيسى على المائدة, نزلت أن الله عبد

منهككا بعضككهم شككاؤوا. قككال: فسككرق مككا منها أحوات, يأكلون وسبعة
ًا, فرفعككككككككككت. تنككككككككككزل ل وقككككككككككال: لعلهككككككككككا غككككككككككد

مريككم ابككن عيسككى علككى عبككاس: نككزل ابككن عككن العككوفي وقككال  
شاؤوا. إذا نزلوا أينما منه وسمك, يأكلون خبز عليه خوان والحواريين

المائككدة عبككاس: كككانت ابككن ومقسم, عن عكرمة خصيف, عن وقال
نزلككوا. حيث عليهم ينزل كان طعام مجاهد: هو وأرغفة, وقال سمكة
ًا المائككدة السلمي: نزلت الرحمن عبد أبو وقال ًا. وقككال خككبز وسككمك
بككن وهككب شككيء. وقككال كككل طعم فيه سمك العوفي: المائدة عطية

عليهككم ينككزل إسككرائيل, فكككان بني على السماء من الله منبه: أنزلها
مككن شككاؤوا مككا الجنككة, فككأكلوا ثمككار من المائدة تلك في يوم كل في

اللككه أنككزل أكلككوا آلف, وإذا أربعككة عليهككا يقعككد شتى, فكككان ضروب
وهب وجل. وقال عز الله شاء ما ذلك على لمثلهم, فلبثوا ذلك مكان

بيككن اللككه وأحككوات, وحشككا شككعير مككن قرصككة عليهككم منبه: نككزل بن
آخككرون يجيككء يخرجككون, ثككم ثم يأكلون قوم البركة, فكان أضعافهن

وأفضككككلوا. جميعهككككم أكككككل يخرجككككون, حككككتى ثككككم فيككككأكلون
كككل عليهككا جككبير: أنككزل بككن سعيد مسلم, عن العمش, عن وقال  

عككن السككائب بككن عطككاء الثككوري, عككن سفيان اللحم. وقال إل شيء
المائككدة ميسرة, قككال: كككانت عطاء, عن وجرير, عن وميسرة زاذان

اللحككم إل طعككام بكككل اليدي عليها اختلفت إسرائيل لبني وضعت إذا
حككاتم. أبككي ابككن الرز, رواه مككن المائككدة خككبز عكرمككة: كككان وعككن

إلككي, حككدثنا كتككب فيمككا علككي بن جعفر حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
إبراهيم بن القدوس عبد الله عبد أبو أويس, حدثني أبي بن إسماعيل

الككدار, عككن عبككد بنككي مككولى العبككدري مككرداس بككن الله عبيد أبي بن
النهككدي, عككن عثمككان أبككي منبككه, عككن بن وهب عمر, عن بن إبراهيم
مريككم ابككن عيسككى الحواريككون سككأل لمككا: قككال الخيككر, أنككه سككلمان

ًا, فقال: اقنعوا ذلك المائدة, كره الرض, ول فككي الله رزقكم بما جد
ربكم, من آية كانت عليكم نزلت إن السماء, فإنها من المائدة تسألوا

بككوارهم كككان حككتى بهككا فابتلوا آية نبيهم سألوا حين ثمود هلكت وإنما
وتطمئن منها نأكل أن نريد {قالوا بها, فلذلك يأتيهم أن إل فيها, فأبوا

بهككا, قككام لهككم يككدعو أن إل أبوا قد أن عيسى رأى قلوبنا} الَية, فلما
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شكعر, وعبكاءة مكن السود, وجبككة الشعر الصوف, ولبس عنه فألقى

اللككه, فلمككا شاء ما فصلى مصلة واغتسل, ودخل توضأ شعر, ثم من
ًا صلته, قام قضى اسككتويا, حككتى قككدميه القبلة, وصف مستقبل قائم

علككى اليمنككى يككده الصككابع, ووضككع وحككاذى بككالكعب الكعككب فألصق
ًا, ثككم رأسه بصره, وطأطأ صدره, وغض فوق اليسرى أرسككل خشوع

أطككراف من وتقطر خديه على تسيل دموعه زالت بالبكاء, فما عينيه
دعككا ذلك رأى خشوعه, فلما من وجهه حيال الرض ابتلت حتى لحيته

اللككه السككماء} فككأنزل مككن مائككدة علينككا أنزل ربنا فقال: {اللهم الله
تحتها, وهم فوقها, وغمامة غمامتين: غمامة بين حمراء سفرة عليهم

إليهككم, تهككوي السككماء فلككك مككن منقّضككة الهككواء فككي إليهككا ينظككرون
ًا يبكي وعيسى فيهككا, عليهككم اللككه أخذها التي الشروط أجل من خوف

ًا نزولهككا بعككد منهم بها يكفر من يعذب أنه ًا يعككذبه لككم عككذاب مككن أحككد
لهككم, رحمككة اجعلها ويقول: اللهم مكانه في الله يدعو العالمين, وهو

ًا, إلهي تجعلها ول اجعلنككا فأعطيتني, إلهي سألتك عجيبة من كم عذاب
ًا أنزلتها تكون أن بك أعوذ إني شاكرين, اللهم لك ًا, إلهككي غضب ورجز

حككتى يككدعو زال ومثلككة. فمككا فتنككة تجعلهككا وعافية, ول سلمة اجعلها
يجككدون حوله وأصحابه والحواريين عيسي يدي بين السفرة استقرت

عيسككى قككط, وخككر مثلهككا رائحككة مضككى فيمككا يجككدوا لككم طيبة رائحة
ًا لله والحواريون ًا سجد يحتسككبوا, لككم حيككث مككن رزقهككم لما له شكر

ت عجب ذات عظيمة آية فيه وأراهم ينظكرون, اليهكود وعكبرة, وأقبل
ًا فرأوا ًا أمر ًا أورثهم عجيب ًا, ثم كمد شديد, وأقبل بغيظ انصرفوا وغم

عليهككا السككفرة, فككإذا حول جلسوا حتى وأصحابه والحواريون عيسى
هذه عن المنديل كشف على أجرؤنا عيسى: من فقال مغطى منديل

هكذه عكن ربكه. فليكشكف عنكد بلء وأحسكننا بنفسه السفرة, وأوثقنا
الككذي رزقككه مككن باسككمه, ونأكككل ربنا, ونذكر نراها, ونحمد حتى الَية

بككذلك, أولنككا وكلمتككه, أنككت اللككه روح الحواريككون: يككا فقككال ؟ رزقنككا
ًا واسككتأنف السككلم عليككه عيسككى عنها, فقام بالكشف وأحقنا وضككوء

ًا, ثم طككويلً, بكككاء بكككى ركعككات, ثككم كذلك مصله, فصلى دخل جديد
بركككة فيهككا ولقومه له عنها, ويجعل الكشف في له يأذن أن الله ودعا

ًا, ثم المنديل, وقال: بسككم وتناول السفرة إلى وجلس انصرف ورزق
بسككمكة عليهككا هككو السككفرة, فككإذا عككن الرازقيككن, وكشككف خيككر الله

شككوك, يسككيل جوفهككا فككي بواسير, ليس عليها مشوية, ليس ضخمة
َد سيلً, قد منها السمن الكراثا, وعند غير صنف كل من بقول بها ُنّض
واحككد أرغفة, على خمسة البقول ملح, وحول ذنبها خل, وعند رأسها

504



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
رمانككات, فقككال خمككس الَخر تمرات, وعلى الَخر زيتون, وعلى منها

طعككام وكلمتككه, أمككن اللككه روح لعيسككى: يككا الحواريين رأس شمعون
تعتككبروا أن لكم آن عيسى: أما فقال ؟ الجنة طعام من هذا, أم الدنيا

عليكككم أخككوفني مككا ؟ المسائل تنقير عن وتنتهوا الَيات من ترون بما
وإلككه شككمعون: ل لككه فقككال ؟ الَيككة هككذه نككزول سبب في تعاقبوا أن

ً بهككا أردت ما إسرائيل عليككه عيسككى الصككديقة, فقككال ابككن يككا سككؤال
الجنككة, طعككام مككن ول الدنيا طعام من ترون مما شيء السلم: ليس

القككاهرة, فقككال الغالبككة بالقككدرة الهواء في الله ابتدعه شيء هو إنما
اللككه باسككم سككألتم ممككا عيككن, فكلككوا طرفة من أسرع فكان له: كن

شككاكر, قككادر بككديع ويزدكككم, فككإنه منككه ربكككم, يمككدكم عليه واحمدوا
الَيككة, هككذه فككي آية الله يرينا ان نحب وكلمته, إنا الله روح فقالوا: يا

حككتى الَيككة هككذه مككن رأيتم بما اكتفيتم أما الله عيسى: سبحان فقال
السككمكة, علككى السككلم عليه عيسى أقبل ثم ؟ أخرى آية فيها تسألوا

بقككدرته, اللككه كنت, فأحياها كما حية الله بإذن عودي سمكة فقال: يا
السككد, يتلمككظ كمككا طريككة, تلمككظ حيككة الله بإذن وعادت فاضطربت

منهكا القكوم بواسكيرها, ففككزع عليها بصيص, وعادت عيناها, لها تدور
فككإذا الَية تسألون لكم قال: ما ذلك منهم عيسى رأى وانحازوا, فلما

بمككا تعككاقبوا أن عليكككم أخككوفني مككا ؟ كرهتموهككا ربكككم أراكموهككا
اللكه بكإذن كنكت, فعككادت كمكا اللكه بككإذن عككودي سكمكة تصنعون, يا

روح يككا أنككت كن عيسى الول, فقالوا: يا خلقها في كانت كما مشوية
مككن اللككه عيسككى: معككاذ بعد, فقال نحن ثم منها بالكل تبدأ الذي الله

امتنككاع وأصككحابه الحواريككون رأى طلبهككا, فلمككا مككن بالكل ذلك, يبدأ
مثلككة, أكلهككا وفككي سككخطة نزولهككا يكككون أن منهككا, خككافوا عيسككى

والزمنككى الفقككراء لهككا دعككا منهككم عيسككى ذلككك رأى فتحاموها, فلمككا
أنزلهككا الككذي اللككه نبيكم, واحمككدوا ودعوة ربكم رزق من وقال: كلوا

باسككم أكلكم غيركم, وافتتحوا على وعقوبتها لكم مهنؤها فيكون لكم
بيككن إنسككان وثلثمائككة ألف منها فأكل الله, ففعلوا بحمد واختموه الله

يتجشككأ, ونظككر شككبعان منهككم واحككد كككل عنها وامرأة, يصدرون رجل
لككم السككماء مككن نزلككت إذ كهيئتككه عليهككا مككا فككإذا والحواريون عيسى
ينظككرون, فككا وهككم السككماء إلككى رفعككت إنهككا شككيء, ثككم منها ينقص

يزالككوا منهككا, فلككم أكككل زمككن كككل منها, وبرىء أكل فقير كل ستغنى
وأصككحابهم الحواريككون الككدنيا, ونككدم مككن خرجككوا حككتى أصحاء أغنياء
حسرتها أشفارهم, وبقيت منها سالت ندامة منها يأكلوا أن أبوا الذين

ذلككك بعد نزلت إذا المائدة الممات, قال: وكانت يوم إلى قلوبهم في
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ًا, بعضككهم يزاحككم مكككان كل من يسعون إليها إسرائيل بنو أقبل بعضكك

والمرضككى, يركككب والكبككار, والصككحاء والفقككراء, والصككغار الغنيككاء
ًا, فلما بعضهم ًا جعلهككا ذلك رأى بعض ًا تنككزل بينهككم نوبكك تنككزل ول يومكك

ًا, فلبثككوا ًا أربعيككن ذلككك علككى يوم ًا عليهككم تنككزل يومكك ارتفككاع عنككد غبكك
عنهككم قاموا, ارتفعت إذا حتى منها يؤكل موضوعة تزال الضحَى, فل

حككتى الرض فككي ظلهككا إلككى ينظرون الله, وهم بإذن السماء جو إلى
السككلم: أن عليككه عيسككى نككبيه إلككى اللكه عنهم. قال: فأوحى تتوارى
مككن الغنياء دون واليتامى, والزمنى للفقراء المائدة في رزقي اجعل

فيهككا أنفسككهم, وشككككوا فككي فيهككا شكككوا حتى ذلك الناس, وغمطوا
منهككم الشككيطان والمنكككر, وأدرك القبيككح أمرهككا في الناس, وأذاعوا

لعيسى, أخبرنا قالوا حتى الربانيين قلوب في وسواسه وقذف حاجته
كثير بشر منا بها ارتاب قد أحق, فإنه السماء من ونزولها المائدة عن

إلى المائدة المسيح, طلبتم وإله السلم: هلكتم عليه عيسى فقال ؟
رحمككة عليكككم وأنزلهككا فعككل أن ربكم, فلما إلى لكم يطلبها أن نبيكم
ًا, وأراكم لكم فيهكا, بهكا, وشككككتم والعككبر, كككذبتم الَيكات فيهككا ورزق

إلى الله الله, فأوحى يرحمكم أن إل بكم نازل فإنه بالعذاب فأبشروا
كفككر مككن منهككم معككذب فككإني بشككرطي المكككذبين آخككذ عيسى: إني

ًا نزولها بعد بالمائدة ًا أعككذبه ل عككذاب العككالمين. قككال: فلمككا مككن أحككد
نسككائهم مع صورة أحسن في مضاجعهم وأخذوا بها المرتابون أمسى

خنككازير, فأصكبحوا اللكه الليككل, مسكخهم آخكر فككي ككان آمنين, فلمكا
ًا, قطعككه غريككب أثككر الكناسات, هذا في القذار يتبعون أبككي ابككن جككد

أتككم سككياقه ليكككون أنككا جمعته القصة, وقد هذه من مواضع في حاتم
أن علككى دالككة الَثككار هككذه أعلككم. وكككل وتعالى سبحانه وأكمل, والله

اللككه من مريم, إجابة بن عيسى أيام إسرائيل بني على نزلت المائدة
العظيكم القكرآن مكن السكياق هكذا ظكاهر ذلكك على دل لدعوته, كما
عليكككككككككم} الَيككككككككة. منزلهككككككككا إنككككككككي اللككككككككه {قككككككككال

مجاهد عن سليم أبي بن ليث تنزل, فروى لم قائلون: إنها قال وقد  
ولم الله ضربه مثل السماء, قال: هو من مائدة علينا قوله: أنزل في

جريككر: حككدثنا ابن قال جرير, ثم وابن حاتم أبي ابن شيء, رواه ينزل
جريج, عن ابن عن حجاج سلم, حدثنا ابن هو القاسم الحارثا, حدثنا

إن العككذاب عليهككم عككرض حيككن أبوها طعام عليها قال: مائدة مجاهد
ًا: حككدثنا عليهم, وقال تنزل أن كفروا, فأبوا المثنككى, حككدثنا ابككن أيضكك

أنككه الحسككن عككن زاذان بككن منصور عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد
سككعيد يزيد, حككدثنا بشر, حدثنا تنزل, وحدثنا لم المائدة: إنها في قال
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منكم بعد يكفر {فمن لهم قيل لما يقول الحسن قال: كان قتادة عن

ًا أعذبه فإني ًا أعذبه ل عذاب فيها لنا حاجة العالمين} قالوا: ل من أحد
يتقككوى والحسككن, وقككد مجاهككد إلككى صحيحة أسانيد تنزل, وهذه فلم
كتككابهم, ولككو فككي هككو النصارى, وليس يعرفه ل المائدة خبر بأن ذلك

يكككون نقلككه, وكككان على الدواعي توفر مما ذلك لكان نزلت قد كانت
ًا ًا, ول كتابهم في موجود أعلككم, ولكككن الَحككاد, واللككه مككن أقل متواتر

جرير, قككال: لن ابن اختاره الذي نزلت, وهو أنها الجمهور عليه الذي
فمكن عليككم منزلهككا {إنككي تعككالى قككوله فكي بنزولها أخبر تعالى الله

ًا أعذبه فإني منكم بعد يكفر ًا أعذبه ل عذاب العككالمين} قككال: من أحد
الصواب ك أعلم والله ك هو القول وصدق, وهذا حق ووعيده الله ووعد
وغيرهككككم. السككككلف عككككن والَثككككار الخبككككار عليككككه دلككككت كمككككا

فتككوح فككي أمية بني نائب نصير بن موسى أن التاريخ أهل ذكر وقد  
الجككواهر, وأنككواع بككاللَلىء مرصككعة هنالك المائدة المغرب, وجد بلد

دمشككق, جامع باني الملك عبد بن الوليد المؤمنين أمير إلى بها فبعث
الملككك عبككد بككن سككليمان أخيه إلى الطريق, فحملت في وهي فمات

ًا منها فتعجبوا الناس بعده, فرآها الخليفة اليككواقيت من فيها لما كثير
بن لسليمان كانت المائدة هذه اليتيمة, ويقال: إن والجواهر النفيسة

عبككد أحمككد: حككدثنا المككام قككال أعلم. وقد السلم, فالله عليهما داود
الحكككم, بككن عمككران عككن كهيككل بن سلمة عن سفيان الرحمن, حدثنا

وسككلم: ادع عليككه اللككه صلى للنبي قريش قال: قالت عباس ابن عن
ًا الصفا لنا يجعل أن لناربك ؟» قككالوا «وتفعلككون بك. قال ونؤمن ذهب

ويقول السلم عليك يقرأ ربك فقال: إن جبريل فدعا, فأتاه نعم. قال
ًا, فمن الصفا لهم أصبح شئت لك: إن عككذبته ذلككك بعككد منهم كفر ذهب

ًا ًا أعذبه ل عذاب التوبككة بككاب لهككم فتحت شئت العالمين, وإن من أحد
وابككن أحمككد رواه والرحمككة» ثككم التوبككة بككاب «بككل والرحمككة. قككال

بككه. الثككوري سككفيان حككديث مككن مسككتدركه فككي مردويككه, والحككاكم
ْذ  ِإ ّلُه َقاَل َو ِعيَسى ال ْبَن َي َيككَم ا َأنككَت َمْر ّنككاِس ُقلككَت َأ ِني ِلل ُذو ّتِخكك ُأّمككَي ا َو

ْيِن َه َلـ ِه ُدوِن ِمن ِإ ّل َنَك َقاَل ال ْبَحا ُكوُن َما ُس ُقوَل َأْن ِلَي َي ْيككَس َمككا َأ ِلككي َل
ّق ُتُه ُكنُت ِإن ِبَح ْل ْد ُق َق َتُه َف ِلْم َلُم َع ْع ْفِسككي ِفككي َما َت َ َن َلككُم َول ْع ِفككي َمككا َأ

ْفِسَك ّنَك َن ُيوِب َعلُّم َأنَت ِإ ُغ ْل ْلككُت *  َمككا ا ُهككْم ُق ّ َل ِنككي َمككآَ ِإل َت ِه َأَمْر َأِن ِبكك

ْا ُدو ُب ْع ّلَه ا ّبكي ال ُكككْم َر ّب ُكنككُت َوَر ِهكْم َو ْي َل ًا َع ِهيد ِهككْم ُدْمككُت ّمككا َشكك َلّمكا ِفي َف
ِني َت ْي ّف َو ِقيَب َأنَت ُكنَت َت ِهْم الّر ْي َل َأنَت َع َلككَى َو ٍء ُكككّل َع ٌد َشككْي ِهي ِإن َشكك   *
ُهْم ْب ّذ َعكك ُهْم ُت ّن ِإ ُدَك َفكك َبككا ِإن ِع ْغِفككْر َو ُهككْم َت ّنككَك َل ِإ ِزيككُز َأنككَت َف َع ْل ِكيككُم ا ْلَح  ا
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ًا هذا    عليه مريم ابن عيسى ورسوله عبده به الله يخاطب مما أيض

ً السلم دون مككن إلهيككن وأمككه اتخذه من بحضرة القيامة يوم له قائل
مككن إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم ابن عيسى {يا الله
الشككهاد, رؤوس علككى وتقريع وتوبيخ للنصارى تهديد الله} وهذا دون
تعككالى: {هككذا بقوله ذلك على قتادة وغيره, واستدل قتادة قاله هكذا
والجككواب الخطككاب السدي: هككذا صدقهم} وقال الصادقين ينفع يوم
سككماء إلككى رفعككه حيككن ذلككك قال: وكان جرير ابن الدنيا, وصوبه في

ك على جرير ابن واحتج الدنيا بلفكظ الكلم (أحكدهما) أن بمعنييكن ذل
لهككم} وهككذان تغفككر {وإن تعككذبهم} و المضي. (والثاني) قوله: {إن

ًا نظككر, لن فيهمككا الدليلن بلفككظ ذكككر القيامككة يككوم أمككور مككن كككثير
فككإنهم تعككذبهم {إن قوله والثبوت. ومعنى الوقوع على ليدل المضي

ذلك الله, وتعليق إلى فيهم المشيئة منهم, ورد عبادك} الَية, التبري
الَيات, والككذي من ذلك نظائر في كما وقوعه يقتضي ل الشرط على
القيامككة يككوم كككائن ذلك أعلم, أن الظهر, والله هو وغيره قتادة قاله
الشككهاد رؤوس علككى وتككوبيخهم وتقريعهم النصارى تهديد على ليدل

القيامككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوم
ترجمة في عساكر ابن الحافظ مرفوع, رواه حديث بذلك روي وقد  

أبككا ثقة, قككال: سككمعت العزيز, وكان عبد بن عمر مولى الله عبد أبي
قككال: الشككعري موسككى أبي أبيه عن العزيز عبد بن عمر يحدثا بردة
القيامككة, دعككي يككوم كككان «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

بهككا, فيقككّر عليه نعمته الله فيذكره بعيسى يدعى وأممهم, ثم بالنبياء
والككدتك} الَيككة, وعلى عليك نعمتي اذكر مريم ابن عيسى {يا فيقول

اللككه} دون مككن إلهيككن وأمككي اتخككذوني للنككاس قلت {أأنت يقول ثم
فيقولككون: نعككم فيسككألون بالنصارى ذلك, فيؤتى قال يكون أن فينكر

ككل فيأخكذ السكلم عليكه عيسكى شكعر بذلك. قال: فيطول أمرنا هو
يككدي بين وجسده, فيجاثيهم رأسه شعر من بشعرة الملئكة من ملك
لهككم الحجككة, ويرفككع عليهككم ترفككع حتى عام ألف مقدار وجل عز الله

عزيككز. غريككب حككديث النككار» وهككذا إلككى بهككم الصككليب, وينطلككق
توفيق بحق} هذا لي ماليس أقول أن لي يكون ما {سبحانك وقوله  

أبي, حككدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال الكامل, كما الجواب في للتأدب
هريككرة أبككي طاوس, عن عمرو, عن عن سفيان عمر, حدثنا أبي ابن

ّقى َل ُي يككا الله قال {وإذ قوله في تعالى الله حجته, ولقاه عيسى قال: 
دون مككن إلهيككن وأمككي اتخككذوني للنككاس قلت أأنت مريم ابن عيسى

اللككه وسككلم: فلقككاه عليككه اللككه صلى النبي هريرة, عن أبو الله} قال
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الَيككة, آخككر بحككق} إلككى لككي ليس ما أقول أن لي يكون ما {سبحانك

بنحككوه. طككاوس طككاوس, عككن ابككن معمر, عككن عن الثوري رواه وقد
فقككد هككذا مني صدر كان إن علمته} أي فقد قلته كنت {إن وقوله  

فككي أردتككه ول قلتككه شككيء, فمككا عليككك يخفككى ل رب, فككإنه يا علمته
فككي مككا أعلككم ول نفسي في ما {تعلم قال أضمرته, ولهذا ول نفسي
به} بكإبلغه أمرتني ما إل لهم قلت * ما الغيوب علم أنت إنك نفسك

به أرسلتني الذي إلى إل دعوتهم ما وربكم} أي ربي الله اعبدوا {أن
قلككت الككذي هو هذا وربكم} أي ربي الله اعبدوا {أن بإبلغه وأمرتني

ًا عليهم {وكنت لهم. وقوله على أشهد كنت فيهم} أي دمت ما شهيد
الرقيككب أنككت كنككت تككوفيتني {فلمككا أظهرهم بين كنت حين أعمالهم

الطيالسككي: حككدثنا داود أبككو شهيد} قككال شيء كل على وأنت عليهم
النعمكان, بكن المغيكرة إلكى الثكوري وسكفيان أنا قال: انطلقت شعبة

فحككدثنا سككفيان مككن انتسخت قام معه, فلما وأنا سفيان على فأملى
فينكا قكال: قكام عبكاس ابكن عكن يحكدثا جبير بن سعيد قال: سمعت

إنكككم الناس أيها «يا فقال بموعظة وسلم عليه الله صلى الله رسول
ً وجل عز الله إلى محشورون خلككق أول بدأنا {كما حفاة, عراة, غرل
يجككاء وإنككه إبراهيككم, أل القيامككة يوم يكسى الخلئق أول نعيده} وإن

الشمال, فأقول: أصككحابي, فيقككال: ذات بهم فيؤخذ أمتي من برجال
{وكنككت الصككالح العبككد قككال كما بعدك, فأقول أحدثوا ما تدري ل إنك

ًا عليهم عليهككم الرقيككب أنككت كنككت توفيتني فلما فيهم دمت ما شهيد
لهككم تغفككر وإن عبادك فإنهم تعذبهم * إن شهيد شيء كل على وأنت
علككى مرتككدين يزالككوا لككم هؤلء الحكيم} فيقال: إن العزيز أنت فإنك

الوليككد, أبككي عن الَية هذه عند البخاري فارقتهم» ورواه منذ أعقابهم
عككن الثككوري, كلهمككا سككفيان كككثير, عككن بككن محمد شعبة, وعن عن

بككككككككككككككككه. النعمككككككككككككككككان بككككككككككككككككن المغيككككككككككككككككرة
العزيككز أنككت فإنككك لهككم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم {إن وقوله  

وجكل, فككإنه عككز اللكه إلككى المشكيئة رد يتضككمن الكلم الحكيم} هككذا
يسككألون, ويتضككمن يفعككل, وهككم عما يسأل ل يشاء, الذي لما الفعال
للككه رسوله, وجعلوا وعلى الله على كذبوا الذين النصارى من التبري

ًا ًا, تعالى وصاحبة ند ًا يقولون عما الله وولد ًا, وهذه علو لهككا الَية كبير
اللككه صككلى النككبي الحديث: أن في ورد عجيب, وقد عظيم, ونبأ شأن

يرددهكككككا. الصكككككباح حكككككتى ليلكككككة بهكككككا قكككككام وسكككككلم عليكككككه
العككامري, فليككت فضيل, حدثني بن محمد أحمد: حدثنا المام قال  
النككبي عنككه, قككال: صككلى الله رضي ذر أبي العامرية, عن جسرة عن
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بهككا أصككبح, يركككع حككتى بآَيككة ليلككة, فقككرأ ذات وسككلم عليه الله صلى

العزيككز أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم {إن بها ويسجد
الَيككة, هككذه تقككرأ زلككت مككا اللككه رسول أصبح, قلت: يا الحكيم} فلما

وجككل عككز ربككي سألت «إني قال ؟ بها وتسجد بها تركع أصبحت حتى
يشككرك ل لمككن اللككه شككاء إن نائلككة فأعطانيها, وهككي لمتي الشفاعة

ًا». بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالله شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيئ
يحيى, حككدثنا أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك وسياق أخرى طريق(  

معتمرة, انطلقت أنها دجاجة بنت جسرة الله, حدثتني عبد بن قدامة
اللككه صلى الله رسول يقول: قام ذر أبا الربذة, فسمعت إلى فانتهت

بككالقوم, ثككم العشككاء, فصككلى صككلة فككي الليالي من ليلة وسلم عليه
إلككى وتخلفهككم, انصككرف قيامهم رأى يصلون, فلما له أصحاب تخلف

يصككلي, مكككانه إلككى المكككان, رجككع أخلككوا قككد القككوم رأى رحله, فلما
ابككن جاء يمينه, ثم عن بيمينه, فقمت إلّي خلفه, فأومأ فقمت فجئت

شككماله, عككن فقككام بشككماله إليككه وخلفه, فأومككأ خلفي فقام مسعود
شككاء مككا القككرآن مككن بنفسه, ونتلككو منا واحد كل ثلثتنا. يصلي فقمنا

الغككداة, فلمككا صككلى حككتى يرددهككا القرآن من بآَية نتلو, وقام أن الله
صككنع مككا إلى أراد ما سله مسعود, أن بن الله عبد إلى أومأت أصبحنا

يحككدثا شككيء, حككتى عككن أسككأله بيككده: ل مسعود ابن البارحة, فقال
فعككل ومع(القرآن, لككو القرآن من بآَية وأمي, قمت إلّي, فقلت: بأبي

أو أجبككت لمتي», قلككت: فمككاذا «دعوت عليه, قال لوجدنا بعضنا هذا
طلعككة منهككم كككثير عليككه اطلككع لككو بالذي «أجبت قال ؟ عليك رد ماذا

ًا, «بلى» فانطلقت قال ؟ الناس أبشر الصلة» قلت: أفل تركوا معنق
ًا إلككى تبعككث إن إنككك اللككه رسول عمر: يا بحجر, فقال قذفة من قريب

الَيككة «ارجع» فرجع, وتلك أن العبادات, فناداه عن نكلوا بهذا الناس
الحكيككم} العزيككز أنككت فإنككك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم {إن

وهككب, ابككن العلككى, حككدثنا عبككد بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
الرحمككن عبد حدثه, عن سوادة بن بكر الحارثا, أن بن عمرو أخبرني

عليككه الله صلى النبي العاص, أن بن عمرو بن الله عبد جبير, عن بن
فإنككك لهككم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم {إن عيسى قول تل وسلم

أمكتي» وبكككى, فقكال «اللهككم يديه, فقال الحكيم} فرفع العزيز أنت
يبكيه, فأتاه ما فاسأله ك أعلم وربك ك محمد إلى اذهب جبريل الله: يا
وهو قال بما وسلم عليه الله صلى الله رسول فسأله, فأخبره جبريل

فككي سنرضككيك فقل: إنا محمد إلى اذهب جبريل الله: يا أعلم, فقال
نسككككككككككككككككككككككككككككككككككوؤك. ول أمتككككككككككككككككككككككككككككككككككك

510



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ابككن لهيعة, حككدثنا ابن قال: حدثنا حسين أحمد: حدثنا المام وقال  

المسيب, بن سعيد يقول: حدثني الجيشاني تميم أبا سمع هبيرة, أنه
عليككه الله صلى الله رسول عنا يقول: غاب اليمان بن حذيفة سمعت
ًا, فلم وسلم سككجد خككرج يخككرج, فلمككا لككن أن ظننككا حككتى يخككرج يوم
ربككي «إن قككال رأسه رفع فيها, فلما قبضت قد نفسه أن ظننا سجدة

أي شككئت فقلككت: مككا ؟ بهم أفعل ماذا أمتي في استشارني وجل عز
كككذلك, فقككال لككه فقلت الثانية وعبادك, فاستشارني خلقك رب, هم

الجنككة يككدخل مككن أول أن محمد, وبشككرني يا أمتك في أخزيك لي: ل
ًا, مع سبعون معي أمتي من ًا سككبعون ألككف كل ألف عليهككم ليككس ألفكك

لرسككوله: تعككط, فقلككت وسل تجب فقال: ادع إلّي أرسل حساب. ثم
َومعطّي ليعطيككك., ولقككد إل إليككك أرسككلني فقال: مككا ؟ سؤلي ربي َأ
تككأخر, وأنككا ومككا ذنككبي مككن تقككدم ما لي فخر, وغفر ول ربي أعطاني
ًا أمشي ًا, وأعطاني حي تغلككب, وأعطككاني ول أمككتي تجوع ل أن صحيح

والنصككر العز حوضي, وأعطاني في يسيل الجنة في نهر الكوثر, وهو
ًا, وأعطاني أمتي يدي بين يسعى والرعب يدخل النبياء أول أني شهر

ًا لنا الغنيمة, وأحل ولمتي لي الجنة, وطيب مككن علككى شدد مما كثير
حكككككرج». مكككككن الكككككدين فكككككي علينكككككا يجعكككككل قبلنكككككا, ولكككككم

َقاَل ّلُه **  َذا ال ْوُم َهـ ُع َي َف ِقيَن َين ِد ُهْم الّصا ُق ْد ُهككْم ِص ّنككاٌت َل ِري َج ِمككن َتْجكك
َها ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َهآَ َخا ًا ِفي َبد ّلُه ّرِضَي َأ ُهْم ال ْن ْا َع ْنُه َوَرُضو ِلَك َع ْوُز َذ َفكك ْل ا

ِظيُم َع ْل ِه ا ّل ْلُك *  ل َواِت ُم ِهّن َوَما َوالْرِض الّسَما َو ِفي ُه َلَى َو َشككْيٍء ُكّل َع
ِديٌر  َقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ًا تعالى يقول   السككلم, عليككه مريككم ابن عيسى ورسوله لعبده مجيب
اللككه علككى الكاذبين الملحدين النصاري من التبري من إليه أنهاه فيما

ذلككك وجككل, فعنككد عككز ربه إلى فيهم المشيئة رد رسوله, ومن وعلى
الضككحاك: عككن صدقهم} قككال الصادقين ينفع يوم تعالى: {هذا يقول

تجككري جنككات توحيدهم, {لهككم الموحدين ينفع يقول: يوم عباس ابن
ًا} أي فيهككا خالككدين النهار تحتها من ول يحولككون ل فيهككا مككاكثين أبككد

مككن تعالى: {ورضوان قال كما عنه ورضوا عنهم الله يزولون, رضي
أبككي ابككن الحككديث, وروى من الَية بتلك يتعلق ما أكبر} وسيأتي الله

ًا هنا ها حاتم الشككج, حككدثنا سككعيد أبككو فقككال: حككدثنا أنككس عككن حديث
عككن اليقظككان عمير, أخبرنا ابن عثمان, يعني عن ليث عن المحاربي

ًا, قال: قال أنس «ثككم فيككه وسككلم عليه الله صلى الله رسول مرفوع
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ككك قككال ك أعطكم سلوني جلله, فيقول: سلوني جل الرب لهم يتجلى

كرامككتي داري, وأنككالكم أحلكككم رضككاي فيقككول الرضككا فيسككألونه
رضككي قككد أنككه فيشككهدهم ككك قال ك الرضا أعطكم, فيسألونه فسلوني

وتعكككككككككككككككككككككالى. سكككككككككككككككككككككبحانه عنهكككككككككككككككككككككم
منه, أعظم ل الذي الكبير الفوز هذا العظيم} أي الفوز {ذلك وقوله  

ذلككك {وفي قال العاملون} وكما فليعمل هذا تعالى: {لمثل قال كما
ومككا والرض السككموات ملككك {للككه المتنافسككون} وقككوله فليتنافس

لهككا, للشياء, المالككك الخالق هو قدير} أي شيء كل على وهو فيهن
وقككدرته, فهككره وتحككت ملكككه عليها, فككالجميع فيها, القادر المتصرف

ولككد, والككد, ول عككديل, ول وزيككر, ول لككه, ول نظيككر مشيئته, فل وفي
حيككي وهب: سككمعت ابن سواه, قال رب غيره, ول إله ولصاحبة, ول

بككن اللككه عبككد الحبلككي, عككن الرحمككن عبد أبي عن يحدثا الله عبد بن
المائكككككدة. سكككككورة أنزلكككككت سكككككورة آخكككككر عمكككككرو, قكككككال

النعام سورة
النعككام سورة عباس, أنزلت ابن عن وعطاء وعكرمة العوفي قال  

بككن حجككاج العزيككز, حككدثنا عبككد بن علي الطبراني: حدثنا بمكة. وقال
بككن يوسككف زيككد, عككن بككن علككي سككلمة, عككن بككن حماد منهال, حدثنا
ً بمكككة النعككام سككورة عباس, قال: نزلككت ابن مهران, عن جملككة ليل

بالتسككبيح. وقككال حولهككا يجككأرون ملكك ألككف سككبعون واحككدة, حولهككا
يزيد, بنت أسماء حوشب, عن بن شهر ليث, عن الثوري, عن سفيان

جملككة, وسككلم عليككه الله صلى النبي على النعام سورة قالت: نزلت
ثقلها من كادت وسلم, إن عليه الله صلى النبي ناقة بزمام آخذة وأنا

أسككماء شككهر, عككن ليث, عن شريك. عن الناقة. وقال عظام لتكسر
وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول على النعام سورة قالت: نزلت

السككماء بيككن مككا طبقككوا الملئكككة, وقككد من زجل في مسير في وهو
سككورة اللككه, قككال: نزلككت عبككد عن مرة السدي, عن والرض. وقال

ًا سبعون يشيعها النعام آخككر, وجككه مككن نحوه الملئكة, وروي من ألف
اللككه عبككد أبككو مسككتدركه. حككدثنا فككي الحككاكم مسعود. وقال ابن عن

العككدل, يعقككوب بككن الحسككن الفضككل الحافظ, وأبو يعقوب بن محمد
عككون, بككن جعفككر العبككدي, أخبرنككا الوهكاب عبككد بن محمد قال: حدثنا

المنكككدر, بككن محمككد السدي, حككدثنا الرحمن عبد بن إسماعيل حدثنا
اللككه صككلى الله رسول النعام, سبح سورة نزلت جابر, قال: لما عن

سكد مكا الملئككة مكن السكورة هكذه شكيع «لقكد قكال ثم وسلم عليه
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مردويككه: بككن بكر أبو مسلم. وقال شرط على صحيح قال الفق» ثم

الفارسككي, حككدثنا درسككتويه ابن إبراهيم معمر, حدثنا بن محمد حدثنا
فككديك, حككدثني أبككي ابككن سالم, حككدثنا بن محمد بن أحمد بن بكر أبو

أنككس سهيل, عن أبي بن مالك بن نافع الرقاشي, عن طلحة بن عمر
سككورة «نزلت وسلم عليه الله صلى الله رسول مالك, قال: قال بن

زجككل الخككافقين, لهككم بيككن مككا الملئكة, سككد من موكب معها النعام
اللككه «سككبحان يقككول اللككه ترتككج» ورسككول بهككم بالتسككبيح, والرض

الطككبراني, مردويككه, عككن ابككن روى العظيم» ثم الله سبحان العظيم
عطيككة, بككن يوسف عمر, عن بن إسماعيل نائلة, عن بن ابراهيم عن
صككلى اللككه رسككول عمر, قككال: قككال ابن عن نافع عون, عن ابن عن
وشككيعها واحككدة جملككة النعككام سككورة علككي «نزلككت وسلم عليه الله

ًا سكككبعون والتحميكككد». بالتسكككبيح زجكككل لهكككم الملئككككة مكككن ألفككك

ِم  ِه ِبْسككككككككككك ّلككككككككككك ـكككككككككككِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيككككككككككك

ُد ْلَحْم ِه ** ا ّل ِذي ل ّل َق ا َل َواِت َخ َعَل َوالْرَض الّسَما ُلَمككاِت َوَج ّظ ّنككوَر ال َوال
ِذيَن ْثّم ّل ْا ا َفُرو ِهْم َك ّب ُلوَن ِبَر ِد ْع َو َي ُه ِذي *   ّل ُكْم ا َق َل َقَضككَى ُثّم ِطيٍن ّمن َخ

ً َأَجٌل َأَجل ُه ّمسّمى َو َد ُتْم ُثّم ِعن َتُروَن َأن َو َتْم ُه َو ّلُه *   َواِت ِفككي ال الّسككَما
ِفككككي َلككككُم الْرِض َو ْع ُكْم َي ُكككككْم ِسككككّر ْهَر َلككككُم َوَج ْع َي ُبوَن َمككككا َو ْكِسكككك  َت

ًا تعالى الله يقول    ًا الكريمككة نفسككه مادح خلقككه علككى لهككا وحامككد
ًا والرض السموات لعباده منفعة والنور الظلمات لعباده. وجعل قرار

النككور, لكككونه لفككظ الظلمات, ووحككد لفظ ونهارهم, فجمع ليلهم في
آخككر فككي قككال والشمائل} وكمككا اليمين تعالى: {عن أشرف, كقوله

ًا صراطي هذا {وأن السورة هذه السككبل تتبعككوا ول فككاتبعوه مستقيم
بربهككم كفككروا الككذين تعككالى: {ثككم قككال سككبيله} ثككم عن بكم فتفرق

ًا لكه عبككاده, وجعلككوا بعكض بككه كفككر كله هذا ومع يعدلون} أي شككريك
ًا, تعالى صاحبة له وعدلً, واتخذوا ًا ذلككك عككن وجل عز الله وولد علككو

ًا. وقوله آدم, أبككاهم طيككن} يعنككي مككن خلقكم الذي تعالى: {هو كبير
والمغككارب! المشككارق فككي فانتشككروا خرجككوا أصلهم, ومنه هو الذي

ً قضى {ثم وقوله جبير, عككن بن سعيد عنده} قال مسمى وأجل أجل
عنككده} مسككمى {وأجككل المككوت أجلً} يعنككي قضككى {ثككم عباس ابن

جكبير, بكن وسكعيد وعكرمكة مجاهكد عكن روي الَخكرة, وهككذا يعنكي
والسككدي, ومقاتككل وعطية أسلم بن والضحاك, وزيد وقتادة والحسن
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أجلً} وهو قضى {ثم عنه رواية في الحسن وغيرهم, وقول حيان بن
أن بيككن ما عنده} وهو مسمى {وأجل يموت أن إلى يخلق أن بين ما

الخاص, الجل تقدير تقدم, وهو ما إلى يرجع يبعث, هو أن إلى يموت
بكمالها, ثككم الدنيا عمر العام, وهو الجل وتقدير إنسان كل عمر وهو

الَخرة, وعن الدار إلى والمصير وزوالها,! وانتقالها وانقضائها انتهائها
الككدنيا, {وأجككل مككدة أجلً} يعنككي قضككى ومجاهككد, {ثككم عبككاس ابككن

مككن مككأخوذ موته, وكككأنه حين إلى النسان عمر عنده} يعني مسمى
جرحتككم مككا ويعلككم بالليككل يتوفككاكم الككذي {وهككو هككذا بعد تعالى قوله

أجلً} يعنكي قضكى {ثكم عبكاس ابكن عطية: عن بالنهار} الَية, وقال
اليقظككة, {وأجككل عنككد صككاحبه إلى يرجع الروح, ثم فيه النوم, يقبض

غريككب, ومعنككى قككول النسان, وهذا موت أجل عنده} يعني مسمى
ل ربككي عنككد علمهككا {إنمككا هككو, كقككوله إل يعلمككه ل {عنده} أي قوله

مرسككاها أيككان السككاعة عككن {يسألونك هو} وكقوله إل لوقتها يجليها
أنتككم تعككالى: {ثككم منتهاهككا} وقككوله ربككك إلككى ذكراهككا مككن أنت فيم

السككاعة, وقككوله أمر في تشكون وغيره: يعني السدي تمترون} قال
وجهركككم سككركم يعلككم الرض وفككي السموات في الله تعالى: {وهو

أقكوال, بعكد علككى الَيكة هكذه مفسكرو تكسكبون} اختلكف مكا ويعلككم
قككولهم عككن القككائلين, تعككالى الول الجهميككة قول إنكار على اتفاقهم

ًا ًا, بأنه علو ذلككك, فالصككح علككى الَية حملوا مكان, حيث كل في كبير
يعبككده الرض, أي وفككي السككموات فككي الله المدعو القوال: أنه من

الرض, فككي ومككن السككموات فككي مككن باللهيككة لككه ويقككّر ويوحككده
ًا ويدعونه الله ويسمونه ًا, إل رغب والنككس, الجككن مككن كفككر مككن ورهب

إله السماء في الذي تعالى: {وهو القول, كقوله هذا على الَية وهذه
الرض, فككي مككن السككماء, وإلككه فككي من إله هو إله} أي الرض وفي

ًا سككركم {يعلككم قككوله فيكككون هككذا وعلككى ً أو وجهركككم} خككبر حككال
ومككا السككموات فككي ما يعلم الذي الله أنه المراد الثاني) أن (والقول

ًا قككوله وجهر, فيكون سر الرض, من في {فككي بقككوله يعلككم, متعلقكك
وجهركم, فككي سركم يعلم الله الرض} تقديره, وهو وفي السموات
قوله الثالث) أن تكسبون, (والقول ما الرض, ويعلم وفي السموات

{وفككي الخبر, فقال استأنف تام, ثم السموات} وقف في الله {وهو
{ويعلككم جرير, وقككوله ابن اختيار وجهركم} وهذا سركم يعلم الرض
وشكككككرها. خيرهكككككا أعمكككككالكم جميكككككع تكسكككككبون} أي مكككككا

514



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َوَما ِهم **  ِتي أ

ْ ٍة ّمْن َت َي َياِت ّمْن آ ِهْم آ ّب ّ َر ْا ِإل ُنو َها َكا ْن ِرِضككيَن َع ْع ْد ُم َفَقكك   *
ْا ُبو ّذ ّق َك ْلَح ُهْم َلّما ِبا َء ْوَف َجآَ ِهْم َفَس ِتي أ

ْ ُء َي َبا ْن ْا َما َأ ُنو ِه َكا ُءوَن ِب ِز ْه َت * َيْسكك
َلْم ْا َأ ْو َنا َكْم َيَر ْك َل ْه ِهككم ِمن َأ ِل ْب ُهْم َقككْرٍن ّمككن َق ّنككا ّك َلككْم َمككا الْرِض ِفككي ّم

ّكن ُكْم ُنَم َنا ّل ْل َأْرَس َء َو ِهم الّسَمآَ ْي َل ًا َع ْدَرار َنكا ّمك ْل َع َهكاَر َوَج ْن ِري ال ِمكن َتْجك
ِهككْم ِت ُهْم َتْح َنككا ْك َل ْه َأ ِهْم َف ِب ُنو ُذ َنا ِبكك ْأ ْنَشكك َأ ِهْم ِمككن َو ِد ْعكك ًا َب ِريككَن َقْرنكك  آَخ

ًا تعالى يقول   مهما المعاندين, أنهم المكذبين المشركين عن مخبر
الله وحدانية الدللت, على من وحجة ومعجزة دللة أي آية من أتتهم

ول إليهككا ينظككرون عنهككا, فل يعرضككون الكككرام, فككإنهم رسككله وصدق
فسككوف جككاءهم لمككا بككالحق كككذبوا تعالى: {فقد الله بها, قال يبالون
على شديد لهم,ووعيد تهديد يستهزؤون} وهذا به كانوا ما أنباء يأتيهم

التكككذيب, مككن فيككه هككم مككا خككبر يككأتيهم أن بد ل بالحق, بأنه تكذيبهم
ًا تعالى قال وباله, ثم وليذوقن غبه وليجدن ًا لهم واعظ لهككم, ومحككذر

ونظرائهككم, بأشباههم حل ما الدنيوي والنكال العذاب من يصيبهم أن
ًا قككوة, وأكككثر منهم أشد كانوا الذين السالفة القرون من وأكككثر جمعكك

ً ًا أموال ً وأولد كككم يككروا {ألككم لهككا, فقككال للرض, وعمارة واستغلل
لكككم} أي نمكككن لم ما الرض في مكناهم قرن من قبلهم من أهلكنا

والجنود, ولهذا والسعة العريض والعمار, والجاه والولد الموال من
ًا} أي عليهم السماء {وأرسلنا قال ًا مدرار {وجعلنككا شككيء بعككد شككيئ

وينككابيع السككماء أمطككار عليهككم أكثرنككا تحتهككم} أي مككن تجري النهار
ًا الرض, أي بككككذنوبهم} أي {فأهلكنككككاهم لهككككم وإملء اسككككتدراج

ًا بعككدهم مككن {وأنشككأنا اجترحوهككا الككتي بخطايككاهم, وسككيئاتهم قرنكك
أحككاديث, الككذاهب, وجعلنككاهم كككأمس الولككون فككذهب آخريككن} أي

ًا بعدهم من {وأنشأنا ً آخريككن} أي قرنكك لنختككبرهم, فعملككوا آخككر جيل
أن المخككاطبون أيهككا كككإهلكهم, فاحككذروا أعمككالهم, فككأهلكوا مثككل

ه علكى بكأعز أنتكم أصابهم, فما ما مثل يصيبكم منهكم, والرسكول الل
بالعككذاب, أولككى رسككولهم, فككأنتم مككن اللككه على أكرم كذبتموه الذي

وإحسككككككانه. لطفككككككه منهككككككم, لككككككول العقوبككككككة ومعاجلككككككة

ْو َل َو َنا **  ْل ْيَك َنّز َل ًا َع َتاب َطككاٍس ِفي ِك ُه ِقْر َلَمُسككو ِهْم َف ِدي ْيكك أ
َ َقككاَل ِب ِذيَن َل ّلكك ا

ْا َفُرو َذآ ِإْن َك ّ َهـ ِبيٌن ِسْحٌر ِإل ْا ّم ُلو َقا َو ْولُ *   ِزَل َل ِه ُأن ْي َل َلٌك َع ْو َم َل َنا َو ْل َأنَز

ًا َلك ُقِضَي َم َ ُثّم الْمُر ّل َظُروَن ل ْو ُين َلكك َو ُه *   َنككا ْل َع ًا َج َلككك ُه َم َنككا ْل َع ً ّلَج َرُجل
َنا َبْس َل َل ِهم َو ْي َل ِبُسوَن ّما َع ْل ِد َي َق َل َو َء *   ِزى ْه ُت ِلككَك ّمن ِبُرُسٍل اْس ْب َق َق َفَحككا
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ِذيَن ّل ْا ِبا ُهْم َسِخُرو ْن ْا ّما ِم ُنو ِه َكا ُءوَن ِب ِز ْه َت ُقْل َيْس ْا *   الْرِض ِفككي ِسيُرو

ْا ُثككككككككّم ُظككككككككُرو ْن ْيككككككككَف ا َبككككككككُة َكككككككككاَن َك ِق ِبيَن َعا ّذ َككككككككك ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   للحككق, ومكككابرتهم وعنككادهم المشككركين عككن مخككبر

ًا عليككك نزلنككا فيككه, {ولككو ومنككازعتهم ومبككاهتتهم قرطككاس فككي كتابكك
ذلككك, {لقككال نزولككه, وباشككروا ورأوا عككاينوه بأيككديهم} أي فلمسككوه

ًا تعالى قال كما مبين} وهذا سحر إل هذا إن كفروا الذين عككن مخككبر
ًا عليهم فتحنا {ولو للمحسوسات مكابرتهم فيه فظلوا السماء من باب
مسككحورون} قككوم نحككن بككل أبصككارنا سكككرت إنمككا لقككالوا يعرجككون

ًا يروا تعالى: {وإن وكقوله ًا السماء من كسف سككحاب يقولككوا سككاقط
ًا, قككال معككه ليكككون ملككك} أي عليه أنزل لول مركوم} {وقالوا نككذير

ًا أنزلنا تعالى: {ولو الله نزلت لو ينظرون} أي ل ثم المر لقضي ملك
ا اللكه مكن عليه, لجاءهم هم ما على الملئكة ه قكال العكذاب, كم الل

ًا كككانوا ومككا بالحق إل الملئكة ننزل تعالى: {ما منظريككن} وقككوله إذ
تعككالى: للمجرمين} الَية. وقوله يومئذ بشرى ل الملئكة يرون {يوم
ًا جعلناه {ولو ً لجعلناه ملك ولككو يلبسككون} أي مككا عليهم وللبسنا رجل
ًا, أي البشري الرسول مع أنزلنا ً البشر إلى بعثنا لو ملك ًا, رسول ملكي
عنككه, ولككو بالخككذ والنتفككاع مخاطبته ليمكنهم الرجل هيئة على لكان
فككي أنفسككهم علككى يلبسون هم المر, كما عليهم لتبس ل كذلك كان

ملئكككة الرض فككي كان لو تعالى: {قل البشري, كقوله رسالة قبول
ًا السماء من عليهم لنزلنا مطمئنين يمشون رحمته رسولً} فمن ملك

ً الخلئككق مككن صككنف كككل إلككى يرسككل بخلقه, أنه تعالى منهككم, رسككل
ًا, وليمكن بعضهم ليدعو المخاطبككة ببعض, فككي ينتفع أن بعضهم بعض

فيهم بعث إذ المؤمنين على الله مّن تعالى: {لقد قال والسؤال, كما
ً الضككحاك ويزكيهككم} الَيككة, قككال آياته عليهم يتلو أنفسهم من رسول

صككورة فككي إل أتاهم ملك, ما أتاهم يقول: لو الَية في عباس ابن عن
النككور, {وللبسككنا مككن الملئكككة إلكى النظر يستطيعون ل رجل, لنهم

الوالككبي يخلطككون, وقككال مككا عليهككم ولخلطنا يلبسون} أي ما عليهم
فحككاق قبلك من برسل استهزىء {ولقد عليهم. وقوله عنه: ولشبهنا

صككلى للنككبي تسلية يستهزئون} هذه به كانوا ما منهم سخروا بالذين
وللمككؤمنين لككه قومه, ووعد من كذبه من تكذيب في وسلم عليه الله

تعالى: {قل قال والَخرة, ثم الدنيا الحسنة, في والعاقبة بالنصرة به
فكككروا المكككذبين} أي عاقبككة كان كيف انظروا ثم الرض في سيروا

كككذبوا الماضككية, الككذين بككالقرون اللككه أحل ما أنفسكم, وانظروا في
مككا الككدنيا, مككع فككي والعقوبككة والنكال العذاب رسله, وعاندوهم, من
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وعبككاده رسكله نجكى الَخرة, وكيككف الليم, في العذاب من لهم ادخر

المككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككؤمنين.

ُقل َواِت ِفكي ّمكا ّلَمككن **  ِه ُقككل َوالْرِض الّسكَما ّلك َتككَب ل َلككَى َك ِه َع ْفِسك َن
ُكككْم الّرْحَمككَة ّن َع َيْجَم َلككَى َل ِم ِإ ْو ِة َيكك َياَمكك ِق ْل َ ا ْيككَب ل ِه َر ِذيَن ِفيكك ّلكك ْا ا َو َخِسككُر
ُهْم ُفَسكك ْن ُهككْم َأ َ َف ُنككوَن ل ْؤِم َلككُه ُي َو َكَن َمككا *   ْيككِل ِفككي َسكك ّل ْل ِر ا َهككا ّن َو َوال ُهكك َو
ُع ِليُم الّسِمي َع ْل ُقْل ا ْيَر *   َغ ِه َأ ّل ُذ ال ّتِخكك ًا َأ ّيكك ِل ِر َو ِط َواِت َفككا َوالْرِض الّسككَما

َو ُه ِعككُم َو ْط َ ُي َعككُم َول ْط ّنككَي ُقككْل ُي ُكككوَن َأْن ُأِمككْرُت ِإ ّوَل َأ َلَم َمككْن َأ َ َأْسكك َول
َنّن ُكو َكيَن ِمَن َت ِر ْلُمْش ُقْل ا ّنَي *   ْيُت ِإْن َأَخاُف ِإ ّبككي َعَصكك َذاَب َر ٍم َعكك ْو َيكك
ٍم ِظي ْنككُه ُيْصككَرْف *  ّمن َع ٍذ َع ِئكك ْوَم ْد َي َقكك ِلككَك َرِحَمككُه َف َذ ْوُز َو َفكك ْل ِبيككُن ا ْلُم  ا

كتككب قككد فيهما, وأنه ومن والرض السموات مالك أنه تعالى يخبر  
طريككق الصككحيحين, مككن فككي ثبككت الرحمة,كما المقدسة نفسه على

عنككه, قككال: قككال الله رضي هريرة أبي صالح, عن أبي العمش: عن
ًا الخلكق, كتكب خلكق لمككا اللكه «إن وسكلم عليه الله صلى النبي كتابك
إلى {ليجمعنكم غضبي» وقوله تغلب رحمتي العرش, إن فوق عنده
للقسككم, فأقسككم الموطئككة هككي اللم فيككه} هككذه ريب ل القيامة يوم

يككوم معلككوم} وهككو يوم ميقات {إلى عباده الكريمة, ليجمعن بنفسه
المككؤمنين, فأمككا عبككاده عنككد فيه شك ل فيه, أي ريب ل الذي القيامة

عند مردويه ابن يترددون, وقال ريبهم في المكذبون, فهم الجاحدون
اللككه عبيككد إبراهيم, حككدثنا بن أحمد بن محمد الَية: حدثنا هذه تفسير

محمككد, بككن حسككين محمد, حككدثنا بن عباس عقبة, حدثنا بن أحمد بن
بككن عثمككان شبيب, عن بن الزبير اليماني, عن عتبة بن محصن حدثنا

وسككلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: سئل ابن حاضر, عن
نفسككي والذي قال ؟ ماء فيه العالمين, هل رب يدي بين الوقوف عن
اللككه النبيككاء,ويبعككث حيككاض ليككردون الله أولياء لماء, إن فيه إن بيده

الكفككار نككار, يككذودون مككن عصي أيديهم ملك, في ألف سبعين تعالى
نككبي لكككل «إن الترمذي غريب, وفي حديث النبياء», هذا حياض عن

ًا, وأرجككو ًا» وقككوله أكككثرهم أكككون أن حوضكك خسككروا {الككذين وارد
بالمعككاد, يصككدقون ل يؤمنون} أي ل {فهم القيامة يوم أنفسهم} أي

الليككل فككي سكككن ما تعالى: {وله قال اليوم, ثم ذلك شر يخافون ول
وخلقككه, عبككاده الجميككع والرض السككموات فككي دابة كل والنهار} أي

العليككم} السككميع هككو, {وهككو إل إله وتدبيره, ل وتصرفه قهره وتحت
وسككرائرهم, وضكمائرهم بحركككاتهم عباده, العليكم لقوال السميع أي
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بعثككه وسلم, الذي عليه الله صلى محمد ورسوله لعبده تعالى قال ثم

صككراط إلى الناس يدعو أن القويم, وأمره وبالشرع العظيم بالتوحيد
ًا أتخككذ الله أغير {قل المستقيم الله والرض} السككموات فككاطر وليكك

أتخككذ ل الجاهلون} والمعنى أيها أعبد تأمروني الله أفغير {قل كقوله
ًا ه, فكإنه شكريك ل وحكده الله إل ولي والرض, أي السكموات فكاطر ل

يطعككم} أي ول يطعم {وهو سبق مثال غير ومبدعهما, على خالقهما
خلقت تعالى: {وما قال إليهم, كما احتياج غير من لخلقه الرزاق وهو

ول يطعككم {وهككو ههنككا بعضهم ليعبدون} الَية, وقرأ إل والنس الجن
أبككي أبيككه, عككن صالح: عن بن سهيل حديث يأكل, وفي ل يطعم} أي

قبككاء أهككل النصككار, مككن مككن رجككل عنه, قال: دعككا الله رضي هريرة
طعككم معككه, فلمككا طعام, فانطلقنككا على وسلم عليه الله صلى النبي
يطعم الذي لله «الحمد يديه, قال وغسل وسلم عليه الله صلى النبي

الشككراب, وكسكانا مككن وأطعمنا, وسقانا فهدانا علينا يطعم, ومن ول
ًا ول ربككي مودع غير لله الحمد أبلنا حسن بلء العري, وكل من مكافكك
الطعككام, مككن أطعمنككا الككذي لله عنه, الحمد مستغنى مكفور, ول ول

الضلل, وبصككرنا من العري, وهدانا من الشراب, وكسانا من وسقانا
رب للككه تفضككيلً, الحمككد خلككق ممككن كككثير علككى العمى, وفضككلنا من

هككذه مككن أسككلم} أي مككن أول أكككون أن أمككرت إني العالمين» {قل
عذاب ربي عصيت إن أخاف إني قل المشركين من تكونن {ول المة
{يومئذ العذاب عنه} أي يصرف {من القيامة يوم عظيم} يعني يوم
{فمككن المككبين} كقككوله الفككوز {وذلككك الله رحمه رحمه} يعني فقد

الربككح, ونفككي حصككول فاز} والفوز فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح
الخسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارة.

ِإن َو ّلُه َيْمَسْسَك **  َ ِبُضّر ال ّ َلُه َكاِشَف َفل َو ِإل ِإن ُهكك ٍر َيْمَسْسككَك َو ْيكك ِبَخ
َو ُه َلَى َف ٍء ُكّل َع ُديٌر َشككْي َو َقكك ُهكك َو ِهُر *   َقككا ْل َق ا ْو ِه َفكك ِد َبككا َو ِع ُهكك ِكيككُم َو ْلَح ا

ِبيُر ْلَخ ُقككْل ا ّي *   ٍء َأ َبككُر َشككْي ْك ًة َأ َهاد ِه ُقككِل َشكك ّلكك ٌد ال ِهي ِنككي َشكك ْي ُكككْم ِب َن ْي َب َو
ُأوِحَي َلّي َو َذا ِإ ُقْرآُن َهـ ْل ُكْم ا ِذَر ِه لُن َغ َوَمن ِب َل ُكككْم َب ّن ِئ ُدوَن َأ َه َتْشكك َع َأّن َل َمكك

ِه ّل َهًة ال ِل َى آ ّ ُقل ُأْخَر ُد ل َه ّنَما ُقْل َأْش َو ِإ َلـٌه ُه ٌد ِإ ِنككي َواِحكك ّن ِإ ٌء َو ِريكك ّمّمككا َب
ُكوَن ِر ِذيَن ُتْش ّل ُهُم *  ا َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل َنُه ا ُفو ِر ْع ُفوَن َكَما َي ِر ْع ُهُم َي َء َنآَ ْب ِذيَن َأ ّل ا
ْا َو ُهْم َخِسُر ُفَس ْن ُهْم َأ َ َف ُنوَن ل ْؤِم َوَمْن ُي َلُم *   ْظ َى ِمّمِن َأ َتَر ْف َلى ا ِه َع ّلكك ال

ًا ِذب ْو َكككككككك ّذَب َأ ِه َكككككككك ِت َيكككككككا ّنكككككككُه ِبآَ َ ِإ ِلكككككككُح ل ْف ِلُموَن ُي ّظكككككككا  ال
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ًا: أنه تعالى يقول   خلقه في المتصرف والنفع, وأنه الضر مالك مخبر

بضر الله يمسسك لقضائه, {وإن راد لحكمه, ول معقب يشاء, ل بما
قككدير} شككيء ككل علككى فهكو بخير يمسسك وإن هو إل له كاشف فل

ومككا لهككا ممسككك فل رحمككة مككن للنككاس اللككه يفتح تعالى: {ما كقوله
اللككه رسككول الصحيح: أن بعده} الَية, وفي من له مرسل فل يمسك
ول أعطيككت لمككا مككانع ل «اللهككم يقككول كككان وسككلم عليككه اللككه صلى

{وهو تعالى قال الجد» ولهذا منك الجد ذا ينفع منعت, ول لما معطي
لككه الرقككاب, وذلككت لككه خضككعت الككذي وهككو عبككاده} أي فوق القاهر

الخلئككق, لككه شككيء, ودانككت كككل الوجككوه, وقهككر له الجبابرة, وعنت
علككى وعلككوه, وقكدرته وكبريكائه, وعظمتكه جللكه لعظمكة وتواضعت

وحكمككه, {وهككو قهره يديه, وتحت بين وتضاءلت الشياء, واستكانت
ومحالها, فل الشياء {الخبير} بمواضع أفعاله جميع في الحكيم} أي

أي {قككل قككال يسككتحق, ثككم مككن إل يمنككح يسككتحق, ول من إل يعطي
شككهيد اللككه {قككل شككهادة الشككياء أعظم من شهادة} أي أكبر شيء
لككي, قككائلون أنتككم بككه, ومككا جئتكككم بمككا العككالم هككو وبينكم} أي بيني

مككن لكل نذير وهو بلغ} أي ومن به لنذركم القرآن هذا إلّي {وأوحي
موعده} قككال فالنار الحزاب من به يكفر تعالى: {ومن بلغه, كقوله

أسككامة, وأبككو وأبككو وكيككع الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
قككوله: {ومككن كعب, فككي بن محمد عبيدة, عن بن موسى خالد, عن
وسككلم, زاد عليككه اللككه صلى النبي رأى القرآن, فكأنما بلغه بلغ} من

محمكد معشكر: عكن أبكي طريق من جرير ابن وكلمه, ورواه خالد أبو
عليككه اللككه صككلى محمككد أبلغككه القرآن, فقككد بلغه كعب, قال: من بن

تعكالى: قكوله قتككادة, فككي عككن معمككر الرزاق: عككن عبد وسلم, وقال
قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول بلغ} إن ومن به {لنذركم

اللككه} أمككر بلغككه اللككه, فقككد كتككاب من آية بلغته فمن الله عن «بلغوا
عليككه اللككه صككلى الله رسول اتبع من على أنس: حق بن الربيع وقال

وسككلم, وأن عليككه اللكه صكلى الله رسول دعا كالذي يدعو وسلم, أن
مككع {أن المشككركون لتشهدون} أيهككا {أئنكم أنذر, وقوله بالذي ينذر
معهككم} تشككهد فل شككهدوا {فإن أشهد} كقوله ل قل أخرى آلهة الله

تعككالى قككال تشككركون} ثككم ممككا بريككء وإننككي واحد إله هو إنما {قل
ًا بكه, كمكا جئتهككم الككذي هككذا يعرفككون الكتككاب: أنهكم أهككل عككن مخبر

المرسككلين والنبككاء, عككن الخبككار مككن عنككدهم بمككا أبنككاءهم يعرفككون
الله صلى محمد بوجود بشروا كلهم الرسل والنبياء, فإن المتقدمين

قككال أمتككه, ولهككذا وصككفة ومهككاجره وصفته, وبلده ونعته وسلم عليه
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ل {فهككم الخسككارة كككل خسككروا أنفسككهم} أي خسككروا {الذين بعده

بككه ونوهت النبياء به بشرت الذي الظاهر الجلي المر يؤمنون} بهذا
اللكه علككى افككترى ممن أظلم {ومن قال ثم وحديثه الزمان قديم في
ًا ّول ممن أظلم ل بآَياته} أي كذب أو كذب الله أن الله, فادعى على تق

اللككه, وحججككه بآَيككات كذب ممن أظلم ل أرسله, ثم يكن أرسله, ولم
هككذا, ل ول هذا يفلح ل الظالمون} أي يفلح ل ودللته, {إنه وبراهينه

المكككككككككككككككككككككككككككككككككذب. ول المفككككككككككككككككككككككككككككككككتري

ْوَم َي َو ُهْم **  ًا َنْحُشُر ُقككوُل ُثككّم َجِميعكك ِذيَن َن ّلكك ْا ِل ُكو ْيككَن َأْشككَر ُكُم َأ ُؤ َكآَ ُشككَر
ِذيَن ّل ُتْم ا ُعُموَن ُكن ُثّم َتْز ُكْن َلْم *   ُهْم َت ُت َن ْت ّ ِف ْا َأن ِإل ُلو ِه َقككا ّلكك َنككا َوال ّب َمككا َر

ّنا ِكيَن ُك ِر ُظْر ُمْش ْيَف *  ان ْا َك ُبو َذ َلَى َك ِهْم َع ُفِس ُهْم َوَضّل َأن ْن ْا ّمككا َع ُنو َكككا
َتككُروَن ْف ُهككْم َي ْن َوِم ُع ّمككن *   َتِم ْيككَك َيْسكك َل َنككا ِإ ْل َع َلككَى َوَج ِهْم َع ِب ُلككو ّنككًة ُق ِك َأن َأ

ُه ُهو َق ْف ِفَي َي ِهْم َو ِن َذا ًا آ ْقككر ِإن َو ْا َو ْو ٍة ُكككّل َيككَر َيكك ّ آ ْا ل ُنككو ْؤِم َهككا ُي ّتككَى ِب َذا َح ِإ
ُءوَك َنَك َجآَ ُلو ِد ُقوُل ُيَجا ِذيَن َي ّل ْا ا َو َفككُر َذآ ِإْن َك ّ َهـكك ِطيُر ِإل ِليككَن َأَسككا ّو * ال

ُهْم ْوَن َو َه ْن ْنُه َي ْوَن َع َأ ْن َي ْنُه َو ِإن َع ُكككوَن َو ِل ْه ّ ُي ُهْم ِإل ُفَسكك ُعُروَن َوَمككا َأن  َيْشكك
ًا تعالى يقول   ًا} يككوم نحشككرهم {ويوم المشركين عن مخبر جميعكك

دونككه, من يعبدونها كانوا والنداد, التي الصنام عن القيامة, فيسألهم
ً فككي تعككالى تزعمككون} كقككوله كنتككم الككذين شركاؤكم {أين لهم قائل

كنتككم الككذين شككركائي أيككن فيقككول ينككاديهم {ويككوم القصككص سككورة
عطاء وقال حجتهم فتنتهم} أي تكن لم ثم: {تعالى تزعمون} وقوله

جريج, عككن ابن قتادة. وقال قال معذرتهم, وكذا عنه: أي الخراساني
الخراسكاني, عطكاء وقكال الضكحاك قكال وككذا قيلهم عباس: أي ابن
كنككا ما ربنا والله قالوا أن {إل ابتلوا حين فتنتهم} بليتهم تكن لم {ثم

إيككاهم, فتنتنا عند قيلهم يكن لم ثم جرير: والصواب مشركين} وقال
ًا مككا ربنا والله قالوا أن بالله, {إل الشرك من منهم سلف عما اعتذار

أبككو الشج, حككدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن مشركيم} وقال كنا
المنهككال, مطككرف, عككن قيس, عن أبي ابن عمرو الرازي, عن يحيى

ابككن فقككال: يككا رجككل قككال: أتككاه عبككاس ابككن جبير, عن بن سعيد عن
قككوله أما مشركين} قال كنا ما ربنا {والله يقول الله عباس, سمعت

أهككل الجنككة, إل يككدخل ل أنككه رأوا مشركين} فإنهم كنا ما ربنا {والله
أفككواههم علككى اللككه فيجحدون, فيختم فلنجحد الصلة, فقالوا: تعالوا

ًا, فهككل الله يكتمون وأرجلهم, ول أيديهم وتشهد الَن قلبككك فككي حديث
تعلمككون ل ولكككن شككيء فيككه ونككزل إل القككرآن مككن ليس إنه ؟ شيء
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نظر, المنافقين, وفيه في عباس: هذه ابن عن الضحاك وجهه. وقال

فككي نزلت بالمدينة, والتي كانوا إنما مكية, والمنافقون الَية هذه فإن
ًا الله يبعثهم {يوم المجادلة آية المنافقين له}, الَيككة, فيحلفون جميع

وضككل أنفسككهم علككى كككذبوا كيككف {انظككر هككؤلء حق في قال وهكذا
تشككركون كنتككم مككا أيككن لهكم قيل {ثم يفترون} كقوله كانوا ما عنهم

إليككك يسككتمع من {ومنهم عنا} الَية. وقوله ضلوا قالوا الله دون من
ًا آذانهككم وفي يفقهوه أن أكنة قلوبهم على وجعلنا ككل يكروا وإن وقكر

ًا عنهم تجزي قراءتك, ول ليستمعوا يجيئون بها} أي يؤمنوا ل آية شيئ
القككرآن يفقهككوا أغطيككة, لئل أكنككة} أي قلككوبهم علككى {جعل الله لن

ًا} أي آذانهم {وفي ًا وقر قككال لهككم, كمككا النككافع السككماع عككن صككمم
دعككاء إل يسككمع ل بمككا ينعككق الككذي كمثل كفروا الذين تعالى: {ومثل

من رأوا مهما يؤمنوابها} أي ل آية كل يروا {وإن ونداء} الَية, وقوله
فهككم فل بهككا يؤمنككوا والككبراهين, ل البينككات والحجككج والدللت الَيات

ًا فيهككم اللككه علككم تعككالى: {ولككو إنصككاف, كقككوله ول عنككدهم خيككر
يجادلونككك} أي جككاءوك إذا تعككالى: {حككتى لسمعهم} الَيككة. وقككوله

هذا إن كفروا الذين بالباطل, {يقول الحق ويناظرونك, في يحاجونك
ًا بككه, إل جئككت الذي هذا ما الولين} أي أساطير إل كتككب مككن مككأخوذ

عنككه} فككي وينككأون عنككه ينهككون {وهم عنهم, وقوله الوائل, ومنقول
عككن الناس ينهون أنهم المراد قولن, (أحدهما): أن عنه ينهون معنى
عنكه} أي للقككرآن, {وينكأون والنقيكاد الرسكول وتصككديق الحق اتباع

ول ينتفعككون القككبيحين, ل الفعليككن بيككن عنه, فيجمعككون هم ويبعدون
ًا يدعون {وهككم عبككاس ابككن عككن طلحككة أبككي بن علي ينتفع, قال أحد
وسككلم, أن عليككه اللككه صككلى محمككد عككن النككاس عنه} يردون ينهون
النككبي يككأتون ل قريككش كفككار الحنفية: كان بن محمد به. وقال يؤمنوا
والضحاك ومجاهد قتادة قال عنه, وكذا وينهون وسلم عليه الله صلى
جريككر ابككن اختيككار أعلككم, وهككو أظهككر, واللككه القول واحد, وهذا وغير

ثككابت, عمككن أبككي بن حبيب عن الثوري سفيان الثاني) رواه (والقول
فككي عنه} قككال: نزلككت ينهون {وهم قوله في يقول عباس ابن سمع
أن وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي عككن النككاس ينهى طالب, كان أبي

ثككابت, وعطككاء أبككي بن مخيمرة, وحبيب بن القاسم قال يؤذى, وكذا
هلل: أبككي بن سعيد وقال طالب أبي في نزلت دينار, وغيره, أنها بن

عشككرة, فكككانوا وكانوا وسلم عليه الله صلى النبي عمومة في نزلت
ابككن السككر, رواه في عليه الناس العلنية, وأشد في معه الناس أشد
عنككه} أي ينهككون {وهككم القرظككي كعككب بككن محمككد حاتم, وقال أبي
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{وإن منككه يتباعدون عنه} أي {وينأون قتله, وقوله عن الناس ينهون

الصككنيع, ول بهككذا يهلكككون ومككا يشعرون} أي وما أنفسهم إل يهلكون
يشكككككككككعرون. ل عليهكككككككككم, وهكككككككككم إل وبكككككككككاله يعكككككككككود

ْو َل َو َى **  ْذ َتَر ْا ِإ ُفو ِق َلى ُو ِر َع ّنا ْا ال ُلو َقا َنا َف َت ْي َل ّد َي َ ُنَر ّذَب َول َك َياِت ُن َنا ِبآَ ّب َر
ُكوَن َن ِنيَن ِمَن َو ْؤِم ْلُم َبْل ا َدا *   ُهْم َب ْا ّما َل ُنو ُفوَن َكا ْبُل ِمن ُيْخ ْو َق َل ْا َو ّدو ُر
ْا ُدو َعا ْا ِلَما َل ُهو ْنُه ُن ُهْم َع ّن ِإ ُبوَن َو ِذ َكا ْا َل َو ُل َقا َو ّ ِهككَي ِإْن *   َنككا ِإل ُت َيا َيا َح ْن ّد الكك

ِثيَن َنْحُن َوَما ُعو ْب ْو ِبَم َل َو َى *   ْذ َتَر ْا ِإ ُفو ِق َلَى ُو ِهككْم َع ّب ْيككَس َقككاَل َر َل َذا َأ َهـكك
ّق ْلَح ْا ِبككا ُلو َلككَى َقككا َنككا َب ّب ْا َقككاَل َوَر ُقو ُذو َذاَب َفكك َعكك ُتككْم ِبَمككا ال ُفككُروَن ُكن ْك  َت

النار, وشاهدوا على القيامة يوم وقفوا الكفار, إذا حال تعالى يذكر  
العظككام المككور تلككك بككأعينهم والغلل, ورأوا السلسككل مككن فيها ما

ونكككون ربنككا بآَيككات نكككذب ول نرد ليتنا {يا ذلك, قالوا والهوال, فعند
ً الككدنيا, ليعملككوا الككدار إلككى يككردوا أن المككؤمنين} يتمنككون مككن عمل

ًا, ول اللككه المككؤمنين, قككال مككن ربهككم, ويكونككوا بآَيككات يكككذبوا صككالح
حينئككذ لهم ظهر بل قبل} أي من يخفون كانوا ما لهم بدا تعالى: {بل

والمعانككدة, وإن والتكككذيب الكفككر مككن أنفسككهم فككي يخفون كانوا ما
تكككن لككم {ثككم بيسككير قبلككه قال الَخرة, كما في أو الدنيا في أنكروها
علككى كككذبوا كيككف انظككر مشركين كنا ما ربنا والله قالوا أن إل فتنتهم

أنفسككهم, مككن من يعلمونه كانوا ما لهم ظهر أنهم أنفسهم} ويحتمل
لتبككاعهم يظهككرون كككانوا الككدنيا, وإن في الرسل به جاءتهم ما صدق

ًا خلفه, كقوله مككا علمككت {لقككد لفرعككون قال موسى, أنه عن مخبر
تعككالى بصككائر} الَيككة, وقككوله والرض السككموات رب إل هككؤلء أنزل

ًا ًا أنفسككهم واسككتيقنتها بهككا {وجحككدوا وقومه فرعون عن مخبر ظلمكك
ًا} ويحتمككل كككانوا المنككافقين, الككذين بهككؤلء المككراد يكككون أن وعلككو

ًا هذا الكفر, ويكون ويبطنون للناس اليمان يظهرون يكون عما إخبار
هككذه كككون هككذا ينككافي الكفككار, ول مككن طائفة كلم القيامة, من يوم

حولهككا ومككن المدينككة أهككل بعض من كان إنما مكية, والنفاق السورة
مكيككة, وهككي سككورة فككي النفككاق وقككوع اللككه ذكككر العراب, فقد من

المنككافقين} وليعلمككن آمنككوا الككذين اللككه {وليعلمككن العنكبوت, فقال
ًا فيكون هذا وعلى الَخككرة, حيككن الككدار في المنافقين قول عن إخبار

الكفككر مككن يبطنككون كككانوا مككا غب حينئذ لهم العذاب, فظهر يعاينون
قككوله الضككراب, فككي معنككى أعلككم, وأمككا والشككقاق, واللككه والنفككاق
إلككى العككود طلبككوا مككا قبككل} فككإنهم من يخفون كانوا ما لهم {بل)بدا
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ًا اليمان, بل في ومحبة رغبة الدنيا عككاينوه, الككذي العككذاب مككن خوفكك
الكدنيا, إلككى الرجعكة الكفككر, فسكألوا مككن عليكه ككانوا مكا علككى جزاء

نهككوا لما لعادوا ردوا {ولو قال النار, ولهذا من شاهدوا مما ليتخلصوا
اليمان, في ومحبة الرجعة, رغبة طلبهم في لكاذبون} أي وإنهم عنه
ًا قال ثم عنككه, نهوا لما لعادوا الدنيا الدار إلى ردوا لو أنهم عنهم مخبر

ول نككرد ليتنككا يا قولهم في لكاذبون} أي {وإنهم والمخالفة الكفر من
الدنيا, حياتنا إل هي إن المؤمنين, وقالوا من ربنا, ونكون بآَيات نكذب

حياتنككا إل هككي إن عنه, ولقككالوا نهوا لما لعادوا بمبعوثين, أي نحن وما
ومككا قال بعدها, ولهذا معاد ل ثم الدنيا الحياة هذه إل هي ما أي الدنيا
بيككن أوقفوا ربهم} أي على وقفوا إذ ترى {ولو قال ثم بمبعوثين نحن
بحككق, وليككس المعككاد هككذا أليككس ؟} أي بالحق هذا {أليس قال يديه

بمككا العككذاب فككذوقوا قككال وربنككا بلى تظنون, {قالوا كنتم كما بباطل
{أفسككحر مسه اليوم به, فذوقوا تكذبون كنتم بما تكفرون} أي كنتم

تبصككككككككككككككككككككرون}. ل أنتككككككككككككككككككككم أم هككككككككككككككككككككذا

ْد َق ِذيَن َخِسَر **  ّل ْا ا ُبو ّذ ِء َكك َقكآَ ِل ِه ِب ّلك ّتكَى ال َذا َح ُهُم ِإ ْت َء َعُة َجكآَ َتككًة الّسككا ْغ َب
ْا ُلو َنا َقكا َت َلككَى َيَحْسككَر َنكا َمكا َع ْط َهككا َفّر ُهكْم ِفي ُلككوَن َو ُهككْم َيْحِم ْوَزاَر َلكَى َأ َع

ِهْم ِر ُهو َ ُظ َء َأل ِزُروَن َما َسآَ َوَما َي ُة *   َيا ْلَح َيآَ ا ْن ّد ّ ال ِعٌب ِإل ٌو َل ْهكك َل ّداُر َو َللكك َو
ُة ْيكككككككككٌر الَِخكككككككككَر ِذيَن َخ ّلككككككككك ُقكككككككككوَن ّل ّت َ َي َفل ُلكككككككككوَن َأ ِق ْع  َت

ًا تعالى يقول   إذا خيبتككه بلقككائه, وعككن كككذب مككن خسارة عن مخبر
أسلف العمل, وما من فرط ما على ندامته بغتة, وعن الساعة جاءته

يككا قككالوا بغتككة السككاعة جككاءتهم إذا {حتى قال الفعل, ولهذا قبيح من
الحياة, على عوده يحتمل الضمير فيها} وهذا فرطنا ما على حسرتنا

{وهككم أمرهككا, وقككوله فككي الَخككرة, أي الككدار وعلككى العمككال وعلى
يحملككون, يككزرون} أي مككا سككاء أل ظهككورهم علككى أوزارهم يحملون

الشككج, سككعيد أبككو حككاتم: حككدثنا أبككي ابن يعملون, وقال قتادة وقال
مككرزوق, قككال: أبككي قيس, عككن بن عمرو الحمر, عن خالد أبو حدثنا

رأيتهككا, صككورة قبره, كأقبح من خروجه عند الفاجر أو الكافر يستقبل
ًا, فيقول وأنتنه َو فيقول ؟ أنت من ريح واللككه, تعرفني, فيقول: ل َما أ

الخبيث, هكككذا عملك ريحك, فيقول: أنا وجهك, وأنتن قبح الله أن إل
هلككم الككدنيا فككي ركبتنككي منتنككه, فطالمككا العمل خبيث الدنيا في كنت

ظهككورهم} الَيككة, علككى أوزارهككم يحملككون {وهككم قككوله أركبك, فهو
قككبره, يككدخل ظالم رجل من قال: ليس أنه السدي عن أسباط وقال
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ثيككاب الريككح, وعليككه اللككون, منتككن الككوجه, أسككود قبيح رجل جاءه إل

قكال: ؟ وجهكك أقبكح قكال: مكا رآه قبره, فإذا معه يدخل دنسة, حتى
ًا, قال: ما عملك كان كذلك عملك كان قال: كذلك ؟ ريحك أنتن قبيح

ًا, قال: ما ًا, قككال كان عملك قال: فيقول: إن ؟ ثيابك أدنس منتن دنس
بعككث قككبره, فككإذا فككي معككه قال: عملك, قال: فيكون ؟ أنت له: من

والشككهوات, باللككذات الدنيا في أحملك كنت له: إني قال القيامة يوم
يككدخله حككتى ظهره, فيسوقه على تحملني, قال: فيركب اليوم وأنت

مككا سككاء أل ظهككورهم على أوزارهم يحملون {وهم قوله النار, فذلك
غالبهككا إنمككا ولهككو} أي لعككب إل الككدنيا الحيككاة {ومككا يزرون}. وقوله

تعقلكككون}. أفل يتقكككون للكككذين خيكككر الَخكككرة {وللكككدار ككككذلك

ْد َقكك َلككُم **  ْع ّنككُه َن ُنككَك ِإ َيْحُز ِذي َل ّلكك ُلككوَن ا ُقو ُهْم َي ّن ِإ َ َفكك َنَك ل ُبو ّذ َككك ِكّن ُي َلـكك َو
ِلِميَن ّظا َياِت ال ِه ِبآَ ّل ُدوَن ال ْد َيْجَح َق َل َو َبْت *   ّذ ِلَك ّمن ُرُسٌل ُك ْب ْا َق َبُرو َفَصكك

َلَى ْا َما َع ُبو ّذ ْا ُك ُذو ُأو ّتَى َو ُهْم َح َتا َنا َأ َ َنْصُر ّدَل َول َب ِلَمككاِت ُم َك ِه ِل ّلكك ْد ال َلقكك َو
ِإ ِمككن َجككآََءَك َبكك ِليَن ّن ْلُمْرَسكك ِإن ا َو ُبككَر َكككاَن *   ْيككَك َك َل ُهْم َع ْعَراُضكك ِإن ِإ َفكك

ْعَت َط َت ِغَي َأن اْس َت ْب ًا َت َفق ْو الْرِض ِفي َن ًا َأ ّلم ِء ِفي ُس ُهْم الّسَمآَ َي ِت أ
ْ َت ٍة َف َي ِبآَ

ْو َل َء َو ّلُه َشآَ ُهْم ال َع َلى َلَجَم َى َع َد ُهكك ْل َ ا َنّن َفل ُكككو ِليَن ِمككَن َت ِه ْلَجككا ّنَمككا ا ِإ   *
َتِجيُب ِذيَن َيْسكك ّلكك ُعوَن ا َتَى َيْسككَم ْو ْلَمكك ُهككُم َوا ُث َع ْب ّلككُه َي ِه ُثككّم ال ْيكك َل ُعككوَن ِإ  ُيْرَج

ًا تعالى يقول   له قومه تكذيب وسلم, في عليه الله صلى لنبيه مسلي
أحطنككا قككد يقولككون} أي الككذي ليحزنك إنه نعلم {قد إياه ومخالفتهم

ًا نفسك تذهب {فل عليهم, كقوله وتأسفك لك, وحزنك بتكذيبهم علم
نفسك باخع {لعلك الخرى الَية في تعالى قال حسرات} كما عليهم

يؤمنككوا لم إن آثارهم على نفسك باخع مؤمنين} {فلعلك يكونوا ل أن
ًا} وقوله الحديث بهذا بآَيككات الظالمين ولكن يكذبونك ل {فإنهم أسف
{ولكككن المككر نفككس فككي بالكككذب يتهمونككك ل يجحككدون} أي اللككه

الحككق, ويككدفعونه يعاندون ولكنهم يجحدون} أي الله بآَيات الظالمين
بككن ناجيككة إسككحاق, عككن أبي عن الثوري سفيان قال بصدورهم, كما

وسككلم: إنككا عليه الله صلى للنبي جهل أبو علي, قال: قال كعب, عن
يكككذبونك ل {فكإنهم اللكه بكه, فككأنزل جئكت ما نكذب نكذبك, ولكن ل

طريككق مككن الحككاكم يجحككدون} ورواه اللككه بآَيككات الظككالمين ولكككن
ولككم الشككيخين شرط على قال: صحيح إسحاق, ثم أبي عن إسرائيل

بمكة, الواسطي الوزير بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن يخرجاه, وقال
أبككي مسكككين, عككن بككن سككلم الواسطي, عن المبشر بن بشر حدثنا

524



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فصككافحه, جهككل أبا لقي وسلم عليه الله صلى النبي المدني, أن يزيد

لعلككم إنككي فقال: والله ؟ الصابى هذا تصافح أراك رجل: أل له فقال
ًا مناف عبد لبني كنا متى لنبي, ولكن إنه ل {فككإنهم يزيد أبو وتل ؟ تبع

صككالح أبككو يجحككدون} وقككال اللككه بآَيككات الظككالمين ولكككن يكككذبونك
إسككحاق بككن محمككد ويجحدون, وذكر الله رسول أنك وقتادة: يعلمون

صككلى النككبي قراءة يستمع جاء جهل, حين أبي قصة في الزهري عن
حرب, والخنككس بن صخر سفيان وأبو الليل, هو من وسلم عليه الله
الصباح, فلمككا إلى بالَخر, فاستمعوها منهم أحد يشعر شريق, ول بن

جاء للَخر: ما منهم كل الطريق, فقال تفرقوا, فجمعتهم الصبح هجم
علم من يخافون لما يعودوا ل أن تعاهدوا به, ثم جاء ما له فذكر ؟ بك

جككاء الثانيككة الليلة كانت بمجيئهم, فلما يفتتنوا بهم, لئل قريش شباب
ًا كل العهككود, فلمككا مككن سككبق يجيئككان, لمككا ل صككاحبيه أن منهم, ظنكك

يعككودوا, فلمككا ل أن تعاهككدوا ثككم الطريككق, فتلومككوا جمعتهم أصبحوا
ًا, فلمككا جككاؤوا الثالثة الليلة كانت يعككودوا ل أن تعاهككدوا أصككبحوا أيضكك
خكرج عصاه, ثكم أخذ شريق بن الخنس أصبح تفرقوا, فلما ثم لمثلها
حنظلكة أبكا يككا بيته, فقكال: أخكبرني في حرب بن سفيان أبا أتى حتى
سككمعت لقد والله ثعلبة أبا محمد, قال: يا من سمعت فيما رأيك عن

معناهككا عرفككت ما أشياء بها, وسمعت يراد ما أعرفها, وأعرف أشياء
عنككده من خرج به, ثم حلفت والذي الخنس: وأنا بها, قال يراد ما ول

فيمككا رأيككك ما الحكم أبا بيته, فقال: يا عليه جهل, فدخل أبا أتى حتى
عبككد وبنككو نحن قال: تنازعنا ؟ سمعت قال: ماذا ؟ محمد من سمعت

فأعطينككا, فحملنا, وأعطككوا فأطعمنا, وحملوا الشرف, أطعموا مناف
يككأتيه نبي رهان, قالوا: منا كفرسي الركب, وكنا على تجاثينا إذا حتى

ًا بككه نككؤمن ل واللككه ؟ هككذه نككدرك فمككتى السككماء مككن الوحي ول أبككد
وترككككككككه. الخنكككككككس عنكككككككه نصكككككككدقه, قكككككككال: فقكككككككام

نعلكم {قد قوله في السدي عن أسباط طريق من جرير ابن وروى  
الله بآَيات الظالمين ولكن يكذبونك ل فإنهم يقولون الذي ليحزنك إنه

زهككرة: يككا لبنككي شككريق بن الخنس بدر, قال يوم كان يجحدون} لما
ًا إن زهرة بني أختككه, ابككن عككن ذب مككن أحككق فأنتم أختكم ابن محمد
ًا كان إن فإنه ًا كان اليوم, وإن تقاتلوه لم نبي كككف مككن أحق كنتم كاذب
رجعتككم محمككد غلككب الحكككم, فككإن أبككا ألقى حتى أخته, قفوا ابن عن

ًا بكم يصنعوا لم قومكم محمد, فإن غلب سالمين, وإن فيومئذ ك شيئ
جهككل, فخل وأبكو الخنكس فكالتقى ككك أبكّي اسمه وكان الخنس سمي

هككو أصككادق محمككد عن أخبرني الحكم أبا فقال: يا جهل بأبي الخنس
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؟ كلمنككا يسككتمع وغيككرك غيري قريش من هاهنا ليس كاذب, فإنه أم

ًا إن والله جهل: ويحك أبو فقال قككط, محمد كذب لصادق, وما محمد
والنبككوة, فمككاذا والحجابككة والسقاية باللواء قصي بنو ذهبت إذا ولكن
الظككالمين ولكن يكذبونك ل {فإنهم قوله فذلك ؟ قريش لسائر يكون

وسككلم. عليككه اللككه صككلى محمككد اللككه يجحككدون} فآَيككات اللككه بآَيككات
وأوذوا كككذبوا مككا على فصبروا قبلك من رسل كذبت {ولقد وقوله  

وتعزيككة وسككلم عليككه اللككه صلى للنبي تسلية نصرنا} هذه أتاهم حتى
مككن العككزم أولككو صككبر كما بالصبر له قومه, وأمر من كذبه له, فيمن

لهككم كككانت حككتى نصككروا, وبككالظفر كمككا بالنصككر لككه الرسككل, ووعككد
البليككغ, ثككم والذى قككومهم مككن التكككذيب مككن نككالهم مككا العاقبة, بعد

{ول قككال الَخككرة, ولهككذا فككي النصر لهم كما الدنيا في النصر جاءهم
لعبككاده والَخككرة الككدنيا في بالنصر كتبها التي الله} أي لكلمات مبدل

لهم * إنهم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت {ولقد قال المؤمنين, كما
م جنكدنا * وإن المنصورون اللكه تعكالى: {كتكب الغكالبون} وقكال له

نبككأ مككن جككاءك {ولقككد عزيز} وقككوله قوي الله إن ورسلي أنا لغلبن
مككن كككذبهم من على وأيدوا نصروا خبرهم, كيف من المرسلين} أي

كككبر كككان تعككالى: {وإن قال قدوة. ثم وبهم أسوة فيهم قومهم, فلك
{فككإن عنككك إعراضككهم عليككك شككق كككان إن إعراضككهم} أي عليككك

ًا تبتغي أن استطعت ًا أو الرض في نفق علككي السماء} قال في سلم
فتككأتيهم فيككه السرب, فتككذهب عباس: النفق ابن طلحة, عن أبي بن

ًا لك تجعل بآَية, أو بآَية, أفضككل فتأتيهم فيه السماء, فتصعد في سلم
{ولككو وغيرهما. وقوله والسدي قتادة قال فافعل, وكذا به آتيتهم مما
تعالى: الجاهلين} كقوله من تكونن فل الهدى على لجمعهم الله شاء

ًا} الَية, قال كلهم الرض في من لَمن ربك شاء {ولو بككن علي جميع
علككى لجمعهككم اللككه شككاء {ولككو قككوله فككي عباس ابن عن طلحة أبي

أن يحككرص كككان وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الهدى} قال: إن
يككؤمن ل أنككه اللككه الهدى, فأخبره على الناس, ويتابعوه جميعم يؤمن

تعككالى الول, وقككوله الككذكر فككي السعادة الله من له سبق قد من إل
محمككد يككا لككدعائك يستجيب إنما يسمعون} أي الذين يستجيب {إنما

ًا كككان مككن {لينككذر ويفهمه, كقوله ويعيه الكلم يسمع من ويحككق حيكك
إليككه ثككم اللككه يبعثهككم {والمككوتى الكككافرين}. وقككوله علككى القككول

اللككه القلككوب, فشككبههم مككوتى الكفككار, لنهككم بككذلك يرجعون} يعني
يرجعون} وهذا إليه ثم الله يبعثهم {والموتى الجساد, فقال بأموات

عليهكككككككككم. والزدراء بهكككككككككم التهككككككككككم بكككككككككاب مكككككككككن
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ْا ُلو َقا َو  ** َ ْول ِه ُنّزَل َل ْي َل َيٌة َع ِه ّمن آ ّب ّلَه ِإّن ُقْل ّر ِدٌر ال َلككَى َقككا َنككّزٍل َأن َع ُي
َيًة ِكّن آ َلـ ُهْم َو َثَر ْك َ َأ َلُموَن ل ْع َوَمككا َي ٍة ِمككن *   ّبكك َ الْرِض ِفككي َدآ ٍر َول ِئ َطككا

ِطيُر ِه َي ْي َناَح ّ ِبَج ُكْم ُأَمٌم ِإل ُل َثا َنا ّما َأْم ْط َتاِب ِفي َفّر ِك ٍء ِمن ال َلككَى ُثّم َشْي ِإ
ِهْم ّب ِذيَن ُيْحَشُروَن َر ّل َوا ْا *   ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْكككٌم ُصّم ِبآَ ُب ُلَمككاِت ِفككي َو ّظ َمككن ال
ِإ ّلكككُه َيَشككك ْلُه ال ِل ْأ َوَمكككن ُيْضككك ْلكككُه َيَشككك َع َلكككَى َيْج ٍم ِصكككَراٍط َع ِقي َت  ّمْسككك

ًا تعالى يقول   عليه نزل لول يقولون كانوا المشركين, أنهم عن مخبر
يتعنتككون يريككدون, وممككا كانوا ما مقتضى على خارق ربه, أي من آية

ًا} الَيات الرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن {لن كقولهم {قككل ينبوع
تعالى هو يعلمون} أي ل أكثرهم ولكن آية ينزل أن على قادر الله إن

أنككزل لككو ذلك, لنه تأخير تقتضي تعالى حكمته ذلك, ولكن على قادر
بككالمم فعككل كمككا بالعقوبككة يؤمنككوا, لعككاجلهم لككم ثككم طلبككوا ما وفق

كككذب أن إل بالَيككات نرسككل أن منعنككا تعالى: {وما قال السالفة, كما
إل بالَيات نرسل وما بها فظلموا مبصرة الناقة ثمود وآتينا الولون بها

ًا فظلككت آيككة السككماء من عليهم ننزل نشأ تعالى: {إن وقال} تخويف
طككائر ول الرض فككي دابككة مككن {ومككا خاضعين}. وقككوله لها أعناقهم

مصككنفة أصككناف مجاهككد: أي أمثككالكم} قككال أمككم إل بجنككاحيه يطيككر
أمككة, أمككة, والجككن أمة, والنككس قتادة: الطير بأسمائها. وقال تعرف

أمثكككككالكم. خلكككككق أمثكككككالكم} أي أمكككككم {إل السكككككدي وقكككككال
عنككد علمهككم الجميككع شيء} أي من الكتاب في فرطنا {ما وقوله  

ًا ينسى الله, ول ًا كككان وتدبيره, سواء رزقه من جميعها من واحد بريكك
ًا, كقوله أو ويعلككم رزقهككا اللككه على إل الرض في دابة من {وما بحري

بأسككمائها مفصككح مككبين} أي كتككاب فككي كككل ومسككتودعها مسككتقرها
تعالى: {وكككأين وسكناتها, وقال لحركاتها ومظانها, وحاصر وأعدادها

العليككم} وقككد السميع وهو وإياكم يرزقها الله رزقها تحمل ل دابة من
واقككد بككن عبيككد المثنى, حككدثنا بن محمد يعلى, حدثنا أبو الحافظ قال

محمككد كيسككان, حككدثنا بن عيسى بن محمد عباد, حدثني أبو القيسي
مككن سككنة فككي الجككراد الله, قككال: قككل عبد بن جابر المنكدر, عن بن

يخككبر فلككم عنككه فيهككا, فسككأل ولككي الككتي عنككه اللككه رضي عمر سني
ًا لذلك, فأرسل بشيء, فاغتم الشككام, وآخككر إلى كذا, وآخر إلى راكب

قككال: فأتككاه ؟ ل أم شككيء الجككراد مككن رؤي هككل العراق, يسككأل إلى
يديه, فلمككا بين جراد, فألقاها من بقبضة اليمن قبل من الذي الراكب

ًا, ثم كبر رآها وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: سمعت ثلث
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وأربعمائككة البحككر في ستمائة منها أمة ألف وجل عز الله «خلق يقول

تتككابعت هلكككت فككإذا الجككراد المم هذه من يهلك شيء وأول البر في
يحشككرون} قككال ربهككم إلى {ثم سلكه». وقوله قطع إذا النظام مثل
سككفيان نعيككم, حككدثنا أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
ربهككم إلككى {ثككم قككوله فككي عبككاس ابككن عكرمككة, عككن أبيه, عككن عن

طريككق مككن جريككر ابككن رواه المككوت, وكككذا يحشرون} قال: حشرها
عبككاس, قككال: ابن عن عكرمة مسروق, عن عن سعيد إسرائيل, عن

حككاتم: أبككي ابككن عنككه, قككال العوفي رواه حشرها, وكذا البهائم موت
يوم هو حشرها الثاني) إن مثله: (والقول والضحاك مجاهد عن وروي
أحمد: المام حشرت} وقال الوحوش {وإذا القيامة, لقوله يوم بعثها
الثككوري, منككذر سليمان, عككن عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد حدثنا

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول ذر, أن أبي لهم, عن أشياخ عن
؟» تنتطحككان فيككم تككدري هككل ذر أبككا «يككا تنتطحان, فقال شاتين رأى

الككرزاق, عبككد بينهما» ورواه وسيقضي يدري الله «لكن قال: ل, قال
عند نحن ذر, قال: بينا أبي ذكره, عن العمش, عمن معمر, عن عن

رسككول عنزان, فقككال انتطحت وسلم, إذ عليه الله صلى الله رسول
نككدري, ؟» قالوا: ل انتطحتا فيم وسلم: «أتدرون عليه الله صلى الله
مككن رواه جرير, ثم ابن بينهما» رواه وسيقضي يدري الله «لكن قال

ذر: ولقككد أبككو ذر, فككذكره, وزاد: قككال أبككي الثوري, عككن منذر طريق
فككي جنككاحيه طككائر يقلككب وما وسلم عليه الله صلى الله رسول تركنا

ًا, وقككال منه لنا ذكر السماء, إل فككي أحمككد المككام بككن اللككه عبككد علم
الككبزار, قككال: حككدثنا يحيككى محمد, وأبككو بن عباس أبيه: حدثني مسند
بن قيس بني من مراجم بن العوام شعبة, عن نصير, حدثنا بن حجاج

رسككول عنه, أن الله رضي عثمان النهدي, عن عثمان أبي ثعلبة, عن
يككوم القرنككاء مككن لتقتككص الجماء «إن قال وسلم عليه الله صلى الله

برقككان, عككن بن جعفر معمر, عن الرزاق: أخبرنا عبد القيامة» وقال
فرطنككا ما أمثالكم أمم {إل قوله هريرة, في أبي الصم, عن بن يزيد
الخلككق يحشككرون} قككال: يحشككر ربهككم إلى ثم شيء من الكتاب في

مككن شككيء, فيبلككغ وكككل والطيككر والككدواب القيامة, البهائم يوم كلهم
ًا, كككوني يقككول القرناء, ثككم من للجماء يأخذ يومئذ, أن الله عدل ترابكك

ًا} وقد كنت ليتني {يا الكافر يقول فلذلك ًا هذا روي تراب فككي مرفوعكك
الصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككور. حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث

في مثلهم الظلمات} أي في وبكم صم بآَياتنا كذبوا {والذين وقوله  
يسككمع, ل الذي أصم, وهو فهمهم. كمثل علمهم, وعدم جهلهم, وقلة
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يبصككر, فكيككف ل ظلمككات فككي هككذا مككع يتكلم, وهو ل الذي وهو أبكم

{مثلهككم فيككه, كقككوله هككو ممككا يخرج الطريق, أو إلى هذا مثل يهتدي
ًا استوقد الذي كمثل بنككورهم اللككه ذهككب حككوله مككا أضككاءت فلمككا نار

م يبصرون ل ظلمات في وتركهم يرجعكون} ل فهكم عمكي بككم * ص
فككوقه مككن مككوج يغشاه لّجي بحر في كظلمات تعالى: {أو قال وكما
يكد لم يده أخرج إذا بعض فوق بعضها ظلمات سحاب فوقه من موج
ًا له الله يجعل لم ومن يراها يشأ {من قال نور} ولهذا من له فما نور
المتصككرف هككو مستقيم} أي صراط على يجعله يشأ ومن يضلله الله

يشكككككككككككككككككاء. بمكككككككككككككككككا خلقكككككككككككككككككه فكككككككككككككككككي

ُقْل ُكم **  ُت ْي َأ ُكْم ِإْن َأَر َتا َذاُب َأ ِه َع ّل ْو ال ُكْم َأ ْت َت َعُة َأ ْيَر الّسا َغ ِه َأ ّل ُعوَن ال ْد َتكك
ُتْم ِإن ِقيَن ُكن ِد َبْل َصا ُه *   ّيا ُعوَن ِإ ْد ْكِشُف َت َي ُعوَن َما َف ْد ِه َتكك ْيكك َل َشككآََء ِإْن ِإ

ْوَن َتنَس ُكوَن َما َو ِر ْد ُتْش َق َل َو َنآَ *   َلككَى َأْرَسل ٍم ِإ ِلككَك ّمككن ُأَمكك ْب ُهْم َق َنا ْذ َأَخكك َف
ِء ْأَسآَ َب ْل ِء ِبا ُهْم َوالّضّرآ ّل َع ُعوَن َل َتَضّر ْولُ َي َل َف ْذ *   ُهْم ِإ َء َنا َجآَ ْأُسكك ْا َب ُعو َتَضككّر

ِكن َلـ ُهْم َقَسْت َو ُب ُلو ّيَن ُق ُهُم َوَز َطاُن َل ْي ّا َمككا الّش ُنو ُلككوَن َكككا ْعَم َلّمككا َي َف   *
ْا ْا َما َنُسو ّكُرو ِه ُذ َنا ِب َتْح ِهْم َف ْي َل َواَب َع ْب ٍء ُكّل َأ ّتككَى َشْي َذا َح ْا ِإ ِرُحككو ِبَمككآَ َف
ْا َو ُت ُهْم ُأو َنا ْذ َتًة َأَخ ْغ َذا َب ِإ ِلُسككوَن ُهككْم َفكك ْب َع ّم ِطكك ُق َف ِبككُر *   ِم َدا ْو َقكك ْل ِذيَن ا ّلكك ا

ْا َلُمككككككككككككو ُد َظ ْلَحْمكككككككككككك ِه َوا ّلكككككككككككك َلِميَن َرّب ل ْلَعككككككككككككا  ا
ّعال أنه تعالى يخبر   يشاء, وأنه بما خلقه في يريد, المتصرف لما الف
هككو خلقككه, بككل عن حكمه صرف على أحد يقدر لحكمه, ول معقب ل

{قككل قككال يشاء, ولهككذا لمن يجيب سئل إذا له, الذي شريك ل وحده
هككذا أو هككذا أتككاكم السككاعة} أي أتتكم أو الله عذاب أتاكم إن أرأيتكم
ل َأنه لعلمكم غيره تدعون ل صادقين} أي كنتم إن تدعون الله {أغير
في صادقين} أي كنتم {إن قال سواه, ولهذا ذلك رفع على أحد يقدر

شككاء إن إليككه تككدعون مككا فيكشف تدعون إياه {بل معه آلهة اتخاذكم
ًا تدعون الضرورة, ل وقت في تشركون} أي ما وتنسون سككواه, أحد
فككي الضككر مسكككم {وإذا وأنككدادكم, كقككوله أصككنامكم عنكككم وتذهب

أمككم إلككى أرسككلنا {ولقككد إياه} الَية, وقوله إل تدعون من ضل البحر
العيككش, فككي والضككيق الفقككر بالبأسككاء} يعنككي فأخككذناهم قبلككك من

يتضرعون} أي والَلم, {لعلهم والسقام المراض {والضراء} وهي
إذ تعككالى: {فلككول اللككه ويخشعون, قككال إليه ويتضرعون الله يدعون
إلينككا بككذلك, تضككرعوا ابتلينككاهم إذ فهل تضككرعوا} أي بأسككنا جككاءهم

خشككعت ول رقككت مككا قلككوبهم} أي {قسككت لككدينا, ولكككن وتمسكنوا
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والمعانككدة الشككرك مككن يعملككون} أي كككانوا ما الشيطان لهم {وزين

وتناسككوه, عنككه أعرضككوا بككه} أي ذكككروا مككا نسوا والمعاصي, {فلما
فتحنككا شككيء} أي كككل أبككواب عليهككم ظهورهم, {فتحنا وراء وجعلوه
تعككالى منككه اسككتدراج يختككارون, وهككذا ما كل من الرزق أبواب عليهم
ًا وإملء بمككا فرحككوا إذا {حككتى قككال مكره, ولهككذا من بالله لهم, عياذ

علككى بغتككة} أي والرزاق, {أخكذناهم والولد المكوال من أوتوا} أي
عككن الوالبي خير, قال كل من آيسون مبلسون} أي هم غفلة, {فإذا

اللككه وسككع البصككري: مككن الحسككن الَيس, وقال عباس: المبلس ابن
ينظككر أنككه ير فلم عليه قتر له, ومن رأي به, فل يمكر أنه ير فلم عليه

أبككواب عليهككم فتحنككا بككه ذكروا ما نسوا {فلما قرأ له, ثم رأي له, فل
مبلسككون} هككم فككإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا إذا حتى شيء كل

ابككن أخككذوا, رواه ثككم حككاجتهم الكعبة, أعطوا ورب بالقوم قال: مكر
ًا الله أخذ الله, وما أمر القوم قتادة: بغت حاتم, وقال أبي قككط, قومكك
بككالله يغككتر ل بالله, فإنه تغتروا ونعمتهم, فل وغرتهم سكرتهم عند إل
ًا. حككككككاتم أبككككككي ابككككككن الفاسككككككقون, رواه القككككككوم إل أيضكككككك
شيء} قال: رخاء كل أبواب عليهم {فتحنا الزهري عن مالك وقال  

غيلن, حككدثنا بككن يحيككى أحمد: حككدثنا المام قال ويسرها, وقد الدنيا
عمككران, بن حرملة عن ك المهري الحجاج أبا سعد ابن يعني ك رشدين

صككلى النككبي عككامر, عككن بن عقبة مسلم, عن بن عقبة التجيبي! عن
علككى الككدنيا مككن العبككد يعطككي اللككه رأيككت قال: «إذا وسلم عليه الله

اللككه صككلى اللككه رسككول تل اسككتدراج» ثككم هو فإنما يحب ما معاصيه
شككيء كككل أبككواب عليهككم فتحنككا به ذكروا ما نسوا {فلما وسلم عليه
ابككن مبلسككون} ورواه هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا إذا حتى
بكن عقبكة لهيعكة, عكن وابكن حرملككة حككديث من حاتم أبي وابن جرير

أبككي, حككدثنا حاتم: حككدثنا أبي ابن به. وقال عامر بن عقبة عن مسلم
عككن أبككي يزيككد, حككدثني بككن خالككد بككن عككراك عمار, حككدثنا بن هشام

صككلى اللككه رسككول الصككامت, أن بن عبادة عبلة, عن أبي بن إبراهيم
رزقهككم نمككاء أو بقككاء بقككوم اللككه أراد يقككول: إذا كان وسلم عليه الله

ًا, فتح بقوم الله أراد والعفاف, وإذا القصد عليهم فتح أو ك لهم اقتطاع
هككم فككإذا بغتككة أخككذناهم أوتككوا بمككا فرحككوا إذا خيانككة, {حككتى بككاب ككك

رب للككه والحمد ظلموا الذين القوم دابر {فقطع قال مبلسون} كما
وغيككككككككككككككككككره. أحمككككككككككككككككككد العككككككككككككككككككالمين} ورواه

530



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ُقْل ُتْم **  ْي َأ َذ ِإْن َأَر ّلُه َأَخ ُكْم ال َع ُكْم َسْم ْبَصاَر َأ َتَم َو َلَى َوَخ ُكْم َع ِب ُلككو ّمككْن ُق

َلـٌه ْيُر ِإ ِه َغ ّل ُكْم ال ِتي ْأ ِه َي ُظْر ِب ْن ْيَف ا َيككاِت ُنَصّرُف َك َ ُفوَن ُهككْم ُثككّم ال ِد * َيْصكك
ُكْم ُقْل َت ْي َأ ُكْم ِإْن َأَر َتا َذاُب َأ ِه َع ّلكك َتككًة ال ْغ ْو َب ًة َأ ْهككَر َلككُك َهككْل َج ْه ّ ُي ْوُم ِإل ْلَقكك ا

ِلُموَن ّظا َوَما ال ِليَن ُنْرِسُل *   ْلُمْرَس ّ ا ِريَن ِإل َبّش ِريَن ُم ِذ آَمككَن َفَمككْن َوُمنكك
َلَح َأْصكك َ َو ْوٌف َفل ِهككْم َخكك ْي َل َ َع ُنككوَن ُهككْم َول ِذيَن َيْحَز ّلكك َوا ْا *   ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ِبآَ

ُهُم َذاُب َيَمّسكككككككككك ْلَعكككككككككك ْا ِبَمككككككككككا ا ُنو ْفُسككككككككككُقوَن َككككككككككا  َي
المكذبين لهؤلء قل وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله يقول  

إياهككا سككلبكم وأبصاركم} أي سمعكم الله أخذ إن {أرأيتم المعاندين
لكككم وجعككل أنشككأكم الككذي تعككالى: {هككو قككال أعطاكموها. كمككا كما

النتفككاع منع عن عبارة هذا يكون أن والبصار} الَية, ويحتمل السمع
قككال قلككوبكم} كمككا علككى {وختم قال الشرعي, ولهذا بهما, النتفاع

ه أن {واعلمكوا والبصكار} وقكال السكمع يملك {أّمن بيكن يحكول الل
غيككر أحككد هككل بككه} أي يككأتيكم الله غير إله {من وقلبه} وقوله المرء

ذلككك علككى يقككدر ل منكككم الله سلبه إليكم, إذا ذلك رد على يقدر الله
ونوضحها نبينها الَيات} أي نصرف كيف {انظر قال سواه, ولهذا أحد

باطككل دونه من يعبدون ما الله, وأن إل إله ل أنه على ونفسرها, دالة
أي البيككان, يصككدفون هككذا مككع هم ثم يصدفون} أي هم وضلل, {ثم

ابن عن العوفي اتباعه, قال عن الناس الحق, ويصدون عن يعرضون
وقتككادة: يعرضككون, وقككال مجاهد يعدلون, وقال أي عباس: يصدفون

اللككه عككذاب أتككاكم إن أرأيتكككم تعالى: {قككل السدي: يصدون. وقوله
جهككرة} أي وفجككأكم, {أو بغتكم به, حتى تشعرون ل وأنتم بغتة} أي

ًا ًا, {هل ظاهر يحيككط كككان إنمككا الظككالمون} أي القككوم إل يهلككك عيان
اللككه يعبككدون كككانوا الككذين بالله, وينجككوا بالشرك أنفسهم بالظالمين

{الككذين يحزنككون, كقككوله هككم ول عليهم خوف له, فل شريك ل وحده
المرسلين نرسل {وما بظلم} الَية, وقوله إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا

بككالخيرات, المككؤمنين اللككه عبككاد مبشككرين ومنذرين} أي مبشرين إل
آمككن {فمككن قككال والعقوبات, ولهككذا النقمات بالله كفر من ومنذرين

إيككاهم, باتباعه عمله به, وأصلح جاؤوا بما قلبه آمن فمن وأصلح} أي
} أي يحزنككون هم {ول يستقبلونه لما بالنسبة عليهم} أي خوف {فل

وصككنيعها, الككدنيا أمر من ظهورهم وراء وتركوه فاتهم ما إلى بالنسبة
كذبوا {والذين قال تركوه, ثم فيما خلفوه, وحافظهم فيما وليهم الله

العككذاب, بمككا ينككالهم يفسككقون} أي كككانوا بمككا العذاب يمسهم بآَياتنا
وطككاعته, اللككه أوامككر عككن الرسككل, وخرجككوا بككه جككاءت بمككا كفككروا

حرمككككككاته. وانتهككككككاك ومحككككككارمه منككككككاهيه مككككككن وارتكبككككككوا
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ُقل  ** ّ ُقوُل ل ُكْم َأ ِدي َل ِئُن ِعن ِه َخَزآ ّل َلُم َولُ ال ْع ْيككَب َأ َغ ْل ُقككوُل َولُ ا ُكككْم َأ َل
ّني َلٌك ِإ ُع ِإْن َم ِب ّت أ

َ ّ َلّي ُيوَحَى َما ِإل ِوي َهككْل ُقككْل ِإ َت ْعَمككَى َيْسكك َبِصككيُر ال ْل َوا
َ َفل ّكُروَن َأ َف َت ِذْر َت َأن َو ِه *   ِذيَن ِب ّل ُفوَن ا ْا َأن َيَخا َو َلَى ُيْحَشُر ِهككْم ِإ ّب ْيككَس َر َل
ُهْم ِه ّمن َل ِن ِلّي ُدو َ َو ٌع َول ِفي ُهْم َش ّل َع ُقوَن ّل ّت َ َي َول ِد *   ْطُر ِذيَن َت ّلكك ُعوَن ا ْد َيكك

ُهْم ّب ِة َر َدا َغ ْل َعِشّي ِبا ْل ُدوَن َوا ِري َهُه ُي ْيَك َما َوْج َل ِهم ِمْن َع ِب َشككْيٍء ّمككن ِحَسا
ِبَك ِمْن َوَما ِهْم ِحَسا ْي َل ٍء ّمن َع ُهْم َشْي َد ْطُر َت ُكككوَن َف َت ِلِميَن ِمككَن َف ّظككا * ال

ِلَك َذ َك ّنا َو َت ُهْم َف ْعَض ْعٍض َب َب ْا ِب َو ُقول َي ِء ّل ُؤلُ َهـكك ّلككُه َمككّن َأ ِهككم ال ْي َل َنككآَ ّمككن َع ِن ْي َب
ْيَس َل ّلُه َأ َلَم ال ْع َأ ِريَن ِب ِك َذا ِبالّشا ِإ َو َءَك *   ِذيَن َجآَ ّل ُنككوَن ا ْؤِم َنككا ُي ِت َيا َفُقككْل ِبآَ
ُكْم َسلٌَم ْي َل َتَب َع ُكْم َك ّب َلَى َر ِه َع ْفِس ّنُه الّرْحَمَة َن ُكْم َعِمَل َمن َأ َوًءا ِمن ُسكك

ٍة َلكككك َها ِه ِمككككن َتككككاَب ُثككككّم ِبَج ِد ْعكككك َلَح َب َأْصكككك ّنُه َو َأ ُفككككوٌر َفكككك  ّرِحيككككٌم َغ
لكككم أقككول ل {قل وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله يقول  

أعلككم {ول فيهككا أتصككرف ول أملكهككا لسككت اللككه} أي خزائككن عنككدي
عككز الله علم من ذاك الغيب, إنما أعلم إني لكم أقول ول الغيب} أي

إنككي لكككم أقككول عليككه, {ول أطلعنككي مككا على إل منه أطلع وجل, ول
مككن إلّي البشر, يوحى من بشر أنا ملك, إنما أني أدعي ول ملك} أي

ما إل أتبع {إن قال به, ولهذا علّي وأنعم بذلك وجل, شرفني عز الله
هككل منككه, {قككل أدنككى ول شككبر قيككد عنه أخرج لست إلّي} أي يوحى

إليككه, وهككدي الحككق اتبع من يستوي هل والبصير} أي العمى يستوي
تعكالى: كقككوله تتفككرون} وهككذه لكه, {أفل ينقكد فلككم عنه ضل ومن

يتككذكر إنمككا أعمى هو كمن الحق ربك من إليك أنزل أنما يعلم {أفمن
ربهككم إلككى يحشككروا أن يخافون الذين به {وأنذر اللباب} وقوله أولو
محمككد يككا القككرآن بهككذا وأنككذر شفيع} أي ول ولي دونه من لهم ليس

ربهككم يخشككون مشككفقون} {الككذي ربهككم خشككية مككن هككم {الككذين
ربهككم} أي إلى يحشروا أن يخافون الحساب} {الذي سوء ويخافون

ل شككفيع} أي ول ولككي دونه {من يومئذ لهم} أي {ليس القيامة يوم
يتقككون} بهم, {لعلهككم أراده إن عذابه فيهم, من شفيع ول لهم قريب

وجككل, {لعلهكم عككز اللككه فيككه, إل حككاكم ل الككذي اليككوم هككذا أنككذر أي
ً هذه في يتقون} فيعملون من القيامة يوم به الله ينجيهم الدار, عمل
تطككرد تعككالى: {ول ثوابه. وقوله من الجزيل به لهم عذابه, ويضاعف

هككؤلء تبعككد ل وجهه} أي يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين
كقوله وأخصاءك جلساءك اجعلهم عنك, بل الصفات بهذه المتصفين

وجهه يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين مع نفسك {واصبر
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قلبككه أغفلنككا مككن تطككع الدنيا, ول الحياة زينة تريد عنهم عيناك تعد ول
ًا} وقككوله أمره وكان هواه واتبع ذكرنا عن ربهككم} أي {يككدعون فرط

المسككيب بككن سككعيد والعشككي} قككال {بالغككداة ويسككألونه يعبككدونه
كقككوله المكتوبككة, وهككذا الصككلة بككه وقتادة: المراد والحسن ومجاهد
{يريدون منكم. وقوله أتقبل لكم} أي أستجب ادعوني ربكم {وقال

فيما مخلصون الكريم, وهم الله وجه العمل بذلك يريدون وجهه} أي
مككن حسككابهم مككن عليك {ما والطاعات, وقوله العبادات من فيه هم

السككلم: عليككه نككوح شككيء} كقككول من عليهم حسابك من وما شيء
بما علمي الرذلون, قال:وما واتبعك لك أنؤمن قالوا الذين جواب في

حسككابهم إنما تشعرون, أي لو ربي على إل حسابهم إن يعملون كانوا
ليككس أنه شيء, كما من حسابهم من علّي وجل, وليس عز الله على

مككن فتكككون {فتطردهككم شككيء, وقككوله مككن حسككابي مككن عليهككم
أحمككد: حككدثنا المككام هذه, قال والحالة هذا فعلت إن الظالمين} أي

مسككعود: ابككن كردوس, عن عن أشعث محمد, حدثني ابن هو أسباط
لى اللكه رسكول علكى قريش من المل قال: مر ه ص وسكلم عليكه الل

بهككؤلء محمد, أرضككيت وعمار, فقالوا: يا وبلل وصهيب خباب وعنده
ككك ربهككم إلككى يحشروا أن يخافون الذين به {وأنذر القرآن فيهم فنزل

طريككق من جرير ابن بالشاكرين} ورواه بأعلم الله أليس ك قوله إلى
قريككش مككن المل مسككعود, قككال: مككّر ابككن كردوس, عن أشعث, عن

وعمككار وبلل صكهيب وسكلم, وعنكده عليككه اللكه صكلى اللكه برسكول
أرضككيت محمككد المسككلمين, فقككالوا: يكا ضككعفاء وغيرهم, من وخباب
نصير أنحن ؟ بيننا من عليهم الله َمّن الذين أهؤلء ؟ قومك من بهؤلء

ًا الَية هذه نتبعك, فنزلت أن طردتهم إن فلعلك اطردهم ؟ لهؤلء تبع
وجهككه} يريككدون والعشككي بالغككداة ربهككم يككدعون الككذين تطككرد {ول

حكاتم: أبكي ابكن الَيكة, وقكال آخكر ببعض} إلكى بعضهم فتنا {وكذلك
محمككد بككن عمككرو القطككان, حككدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد أبو حدثنا

ككك الزدي سككعيد أبي عن السدي نصر, عن بن أسباط العنقزي, حدثنا
وجل: عز الله قول خباب, في الكنود, عن أبي عن ك الزد قارى وكان
بككن القككرع جاء والعشي} قال بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد {ول

صككلى الله الفزاري, فوجدوارسول حصن بن التميمي, وعيينة حابس
ًا وعمار وبلل صهيب وسلم, مع عليه الله من ناس في وخباب, قاعد

وسلم عليه الله صلى النبي حول رأوهم المؤمنين, فلما من الضعفاء
أن نريككد وقكالوا: إنكا بكه فخلككوا فككأتوه أصككحابه فكي نفر في حقروهم

ًا منك لنا تجعل العككرب وفككود فضلنا, فككإن العرب به لنا تعرف مجلس
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جئنككاك نحككن العبككد, فككإذا هككذه مككع العككرب ترانككا أن فنسككتحي تأتيك

شككئت, قككال: «نعككم», إن معهككم فاقعككد فرغنا نحن عنا, فإذا فأقمهم
ًا, قال: فككدعا عليك لنا قالوا: فاكتب ًا ودعككا بصككحيفة كتاب ليكتككب عليكك

يككدعون الككذين تطككرد {ول فقككال جبريل ناحية, فنزل في قعود ونحن
مككن بالصككحيفة وسلم عليه الله صلى الله رسول ربهم} الَية, فرمى

بككه, وهككذا أسككباط حككديث مككن جرير ابن فأتيناه, ورواه دعانا يده, ثم
إنمككا وعيينككة حككابس بككن مكية, والقككرع الَية هذه غريب, فإن حديث
شككريح بن المقدام عن الثوري سفيان بدهر, وقال الهجرة بعد أسلما

النبي أصحاب من ستة في الَية هذه سعد: نزلت أبيه, قال: قال عن
إلككى نسككتبق مسككعود, قككال: كنككا ابككن وسككلم, منهككم عليككه الله صلى

قريككش: تككدني منككه, فقككالت وندنو وسلم عليه الله صلى الله رسول
والعشككي} بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد {ول دوننا, فنزلت هؤلء
شككرط سككفيان, وقككال: علككى طريككق من مستدركه في الحاكم رواه

بككن المقككدام طريككق مككن صككحيحه فككي حبككان ابن الشيخين, وأخرجه
بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككريح

وامتحنككا واختبرنككا ابتلينككا ببعككض} أي بعضككهم فتنككا {وكذلك وقوله  
رسككول أن بيننككا} وذلككك مككن عليهككم الله َمّن أهؤلء ببعض, {ليقولوا

بعثتككه, أول فككي اتبعككه مككن غككالب وسككلم, كككان عليككه اللككه صلى الله
مككن يتبعككه والمككاء, ولككم والعبيككد والنسككاء الرجال من الناس ضعفاء

الككذين إل اتبعك نراك {وما لنوح نوح قوم قال كما, قليل إل الشراف
سفيان أبا الروم ملك هرقل سأل الرأي} الَية, وكما بادي أراذلنا هم

أم يتبعككونه النككاس لككه: فأشككراف المسائل, فقال تلك عن سأله حين
الرسككل, والغككرض أتباع ضعفاؤهم, فقال: هم فقال: بل ؟ ضعفاؤهم

ضعفائهم, ويعككذبون من آمن بمن يسخرون كانوا قريش مشركي أن
مككن عليهكم اللكه َمككّن يقولون: أهككؤلء منهم, وكانوا عليه يقدرون من
إليككه صككاروا مككا كان الخير, لو إلى هؤلء ليهدي الله كان ما أي ؟ بيننا
ًا ًا كان {لو ويدعنا, كقولهم خير تعككالى: إليه} وكقككوله سبقونا ما خير

أي آمنككوا للككذين كفككروا الككذين قككال بينككات آياتنككا عليهككم تتلككى {وإذا
ًا خير الفريقين ًا} قال وأحسن مقام ه ندي ذلكك جكواب فكي تعكالى الل

ًا أحسن هم قرن من قبلهم أهلكنا {وكم ًا} وقال أثاث جوابهم في ورئي
بككأعلم اللككه أليككس بيننككا مككن عليهككم اللككه َمككّن قككالوا: {أهككؤلء حيككن

وأفعككالهم لككه, بككأقوالهم بالشككاكرين أعلككم هو أليس بالشاكرين} أي
الظلمككات من السلم, ويخرجهم سبل ويهديهم وضمائرهم, فيوفقهم

تعككالى: قككال مسككتقيم, كمككا صككراط إلككى بككإذنه, ويهككديهم النككور إلى
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المحسككنين} وفككي لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا {والذين
ألككوانكم, إلككى ول صككوركم إلككى ينظككر ل اللككه الصككحيح: «إن الحديث

القاسككم, جرير: حككدثنا ابن وأعمالكم» وقال قلوبكم إلى ينظر ولكن
قككوله: فككي عكرمككة جريككج, عككن ابككن حجاج, عن الحسين, عن حدثنا

عتبة ربهم} الَية, قال: جاء إلى يحشروا أن يخافون الذين به {وأنذر
نوفككل, بككن عككدي, والحككارثا بككن ربيعة, ومطعم بن ربيعة, وشيبة بن

منكاف, مكن عبكد بني من أشراف في نوفل بن عمرو عبد بن وقرظة
أخيككك ابككن أن لككو طككالب أبككا طالب, فقككالوا: يككا أبي الكفر, إلى أهل

ًا وعتقاؤنككا, ككان عبيككدنا هكم وحلفاءنا, فإنمككا موالينا عنه يطرد محمد
إيككاه, وتصككديقنا لتباعنككا عندنا, وأدنككى له صدورنا, وأطوع في أعظم

بككذلك, فحككدثه وسككلم عليككه الله صلى النبي طالب أبو له, قال: فأتى
مككا تنظككر حككتى ذلك فعلت عنه: لو الله رضي الخطاب بن عمر فقال
هككذه وجل عز الله قولهم, فأنزل من يصيرون ما يريدون, وإلى الذي
قككوله ربهككم} إلككى إلككى يحشككروا أن يخككافون الككذين بككه {وأنذر الَية

ً بالشككاكرين} قككال: وكككانوا بأعلم الله {أليس ياسككر بككن وعمككار بلل
ًا ًا حذيفككة أبي مولى وسالم ابككن الحلفككاء أسككيد, ومككن مككولى وصككبيح
اللككه عبككد بككن القارى, وواقد بن ومسعود عمرو بن والمقداد مسعود

مرثككد, أبي بن الشمالين, ومرثد عمرو, وذو عبد بن وعمرو الحنظلي
مككن المطلككب, وأشككباههم عبككد بككن حمككزة حليككف الغنككوي مرثد وأبو

ة فكي الحلفكاء, فنزلكت والحلفكاء, والمكوالي قريكش مكن الكفكر أئم
بيننككا} مككن عليهككم الله َمّن أهؤلء ليقولوا ببعض بعضهم فتنا {وكذلك

اللككه صككلى النككبي عنه, فككأتى الله رضي عمر نزلت, أقبل الَية, فلما
جككاءك {وإذا وجككل عككز اللككه مقككالته, فككأنزل مككن فاعتذر وسلم عليه

بآَياتنككا يؤمنككون الككذين جاءك {وإذا بآَياتنا} الَية, وقوله يؤمنون الذين
ّد فأكرمهم عليكم} أي سلم فقل برحمككة عليهم, وبشرهم السلم بر
نفسككه علككى ربكككم {كتككب قككال لهككم, ولهككذا الشككاملة الواسككعة الله

ً نفسككه علككى أوجبهككا الرحمككة} أي ًا منككه الكريمككة, تفضككل وإحسككان
ًا, {أنه ًا منكم عمل من وامتنان السككلف: كككل بعض بجهالة} قال سوء

بككن الحكككم سليمان: عككن بن معتمر جاهل, وقال فهو الله عصى من
ًا منكككم عمككل {مككن قككوله عكرمة, في بن أبان بجهالككة} قككال: سككوء

وأصككلح} أي بعككده من تاب {ثم حاتم أبي ابن جهالة, رواه كلها الدنيا
يعككود, ل أن علككى وعككزم المعاصككي, وأقلككع مككن عليككه كككان عما رجع

أحمككد: المككام رحيم} قال غفور المستقبل, {فأنه في العمل وأصلح
حدثنا ما منبه, قال: هذا بن همام معمر, عن الرزاق, حدثنا عبد حدثنا
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قضككى «لمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول هريرة, قال: قال أبو

غلبككت رحمككتي العرش: إن فوق عنده فهو كتاب في كتب الخلق الله
أبككي عككن رواه)العمككش الصككحيحين, وهكككذا فككي غضككبي» أخرجككاه

أبي العرج, عن عقبة: عن عن موسى هريرة, ورواه أبي صالح, عن
عككن أبيككه عجلن, عككن بن محمد وغيره, عن الليث رواه هريرة, وكذا

ابككن روى بككذلك, وقككد وسككلم عليككه اللككه صلى النبي هريرة, عن أبي
عباس, قال: ابن عكرمة, عن أبان: عن بن الحكم طريق من مردويه

بيككن القضككاء من الله فرغ «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا الخلق, أخرج غضبي, وأنككا سبقت رحمتي العرش, إن تحت من كتاب

ًا النار من قبضتين, فيخرج أو قبضة الراحمين, فيقبض أرحم لككم خلق
ًا, مكتكوب يعملوا الكرزاق: عبكد اللكه» وقكال عتقككاء أعينهكم بيكن خير
النهككدي, عككن عثمككان أبككي سليمان, عن بن عاصم معمر, عن أخبرنا

فككي نجككد الرحمة} قال: إنا نفسه على ربكم {كتب قوله في سلمان
رحمة, مائة والرض, وخلق السموات خلق الله عطفتين, أن التوراة

بينهككم فوضع الخلق خلق الخلق, ثم يخلق أن قبل رحمة مائة جعل أو
ًا عنككده واحككدة, وأمسككك رحمككة رحمككة, قككال: فبهككا وتسككعين تسككع

تحككن يتزاورون, وبهككا يتباذلون, وبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها
تتتككابع الطير, وبها تتتابع الشاة, وبها تثغو البقرة, وبها تبح الناقة, وبها

إلككى الرحمككة تلك الله القيامة, جمع يوم كان البحر, فإذا في الحيتان
ًا هذا روي وأوسع, وقد أفضل عنده, ورحمته ما آخر, وجه من مرفوع

{ورحمككتي قككوله عنككد لهككذه الموافقككة الحككاديث مككن كككثير وسككيأتي
ًا, قككوله الحاديث من الَية هذه يناسب شيء} ومما كل وسعت أيضكك

العبككاد على الله حق ما جبل: «أتدري بن لمعاذ وسلم عليه الله صلى
ًا» ثكم به يشركوا ول يعبدوه أن ؟ العبككاد حككق مككا قككال: « أتككدري شيئ

أحمككد: المككام رواه يعذبهم» وقككد ل أن ؟ ذلك فعلوا هم إذا الله على
عنككه. اللككه رضككي هريككرة أبككي زيككاد, عككن بككن كميككل طريككق مككن

ِلَك َذ َك َو َفّصُل **  َياِت ن َ ِبيَن ال َت َتْس ِل ِبيُل َو ِرِميَن َس ْلُمْج ُقْل ا ّني *   ِهيككُت ِإ ُن
َد َأْن ُب ْع ِذيَن َأ ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل ّ ُقْل ال ُع ل ِب ّت أ

ُكْم َ َء َوآ ْه ْد َأ ْلُت َق َل ًا َض ِإذ
ْا َوَمآَ َن ِديَن ِمَن َأ َت ْه ْلُم ُقْل ا ّني *   َلَى ِإ ٍة َع َن ّي ّبي ّمن َب ُتم ّر ْب ّذ َك ِه َو ِدي َما ِب ِعن
ُلوَن َما ْعِج َت ِه َتْس ْكُم ِإِن ِب ْلُح ّ ا ِه ِإل ّل ُقّص ل ّق َي ْلَح َو ا ُهكك ْيككُر َو ِليَن َخ َفاِصكك ْل * ا

ْو ُقل ِدي َأّن ّل ُلوَن َما ِعن ْعِج َت ِه َتْس ُقِضَي ِب ِني الْمُر َل ْي ُكْم َب َن ْي َب ّلُه َو َلُم َوال ْع َأ

ِلِميَن ّظا ُه ِبال َد َوِعن ِتُح *   َفا ْيِب َم َغ ْل َ ا َهآَ ل َلُم ْع ّ َي َو ِإل َلُم ُه ْع َي َبككّر ِفككي َما َو ْل ا
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ِر َبْح ْل ُقُط َوَما َوا ٍة ِمن َتْس َق ّ َوَر َهككا ِإل َلُم ْع َ َي ٍة َول ّبكك ُلَمككاِت ِفككي َح الْرِض ُظ

َ ْطككككككككٍب َول َ َر ِبٍس َول ّ َيككككككككا َتككككككككاٍب ِفككككككككي ِإل ِبيككككككككٍن ِك  ّم
ّينا تعالى: وكما يقول   والككدلئل, علككى الحجككج مككن بيككانه تقككدم ما ب

الَيككات} نفصل والعناد, {كذلك المجادلة وذم والرشاد الهداية طريق
المجرميككن} سبيل بيانها, {ولتستبين إلى المخاطبون يحتاج التي أي
{ولتسككتبين للرسل, وقرىء المخالفين المجرمين طريق ولتظهر أي

سككبيل مخككاطب يككا محمككد, أو يككا ولتسككتبين المجرميككن} أي سككبيل
مككن بصككيرة على ربي} أي من بينة على إني {قل المجرمين, وقوله

جاءني الذي بالحق به} أي {وكذبتم إلي الله أوحاها التي الله شريعة
إل الحكككم {إن العككذاب من به} أي تستعجلون ما عندي {ما الله من

سكألتموه مككا لكم عجل شاء الله, إن إلى ذلك أمر يرجع إنما لله} أي
الحكمككة مككن ذلككك فككي لككه وأجلكككم, لمككا أنظركم شاء ذلك, وإن من

خيككر وهككو الفاصككلين} أي خير وهو الحق {يقص قال العظيمة, ولهذا
{قككل عباده, وقوله بين الحكم في الفاتحين القضايا, وخير فصل من
كككان لككو وبينكككم} أي بيني المر لقضي به تستعجلون ما عندي أن لو

أعلككم ذلككك, واللككه مككن تسككتحقونه مككا لكككم إلي, لوقعت ذلك مرجع
فككي ثبككت مككا وبيككن الَيككة هككذه بيككن الجمككع قيل: فما بالظالمين, فإن
الزهكري, عككن يكونس, عككن وهكب, عككن ابككن طريكق الصحيحين, من

وسككلم: يككا عليه الله صلى الله لرسول قالت عائشة, أنها عروة, عن
فقككال: لقككد ؟ أحككد يككوم من أشد كان يوم عليك أتى الله, هل رسول
عرضكت العقبككة, إذ يكوم منكه لقيككت مككا أشككد وككان قومك من لقيت

أردت, مككا إلككى يجبنككي كلل, فلككم عبككد بن ياليل عبد ابن على نفسي
الثعككالب, بقككرن إل أسككتفق وجهككي, فلككم علككى مهموم وأنا فانطلقت

جبريل فيها فإذا ظللتني, فنظرت قد بسحابة أنا رأسي, فإذا فرفعت
ك, ومكا قومكك قكول سكمع قد الله فقال: إن السلم, فناداني عليه ل
فيهم, قككال: شئت بما الجبال, لتأمره ملك إليك بعث عليك, وقد ردوا

سككمع قككد اللككه إن محمد قال: يا علي, ثم وسلم الجبال ملك فناداني
شئت, إن فيما بأمرك إليك, لتأمرني ربك بعثني لك, وقد قومك قول

عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول الخشبين, فقككال عليهم أطبقت شئت
به يشرك ل الله يعبد أصلبهم, من من الله يخرج أن أرجو «بل وسلم

ًا» وهذا واستئصككالهم, عككذابهم عليهككم عككرض مسكلم, فقككد لفظ شيئ
من أصلبهم من يخرج أن الله التأخير, لعل لهم بهم, وسأل فاستأنى

ًا, فما به يشرك ل الَيككة هككذه في تعالى قوله وبين هذا بين الجمع شيئ
وبينكم بيني المر لقضي به تستعجلون ما عندي أن لو الكريمة, {قل
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دلت, على الَية هذه أعلم, أن والله بالظالمين} فالجواب أعلم والله

لككه, لوقعككه طلبهككم حككال يطلبونه العذاب, الذي وقوع إليه لوكان أنه
بهككم, بككل العككذاب وقككوع سككألوه أنهككم فيككه فليس الحديث بهم, وأما

الخشككبين, وهمككا عليهككم أطبككق شككاء إن أنه الجبال ملك عليه عرض
ًا يكتنفانها اللذان مكة جبل وسككأل بهككم اسككتأنى وشككمالً, فلهككذا جنوب

هو} قال إل يعلمها ل الغيب مفاتح تعالى: {وعنده لهم. وقوله الرفق
سككعد, عككن بن إبراهيم الله, حدثنا عبد بن العزيز عبد البخاري: حدثنا

الله صلى الله رسول أبيه, أن الله, عن عبد بن سالم عن شهاب ابن
اللككه الله» {إن إل يعلمهن ل خمس الغيب قال: «مفاتيح وسلم عليه
تككدري الرحككام, ومككا فككي ما الغيث, ويعلم الساعة, وينزل علم عنده
ًا, ومككا تكسب ماذا نفس اللككه تمككوت, إن أرض بككأي نفككس تككدري غد
صككورة فككي لككه تبككدى حيككن جبريل عمر: أن حديث خبير} وفي عليم

صلى النبي له والحسان, فقال والسلم اليمان عن أعرابي, فسأل
{إن قرأ الله» ثم إل يعلمهن ل له: «خمس قاله فيما وسلم عليه الله
والبحر} أي البر في ما {ويعلم الساعة} الَية. وقوله علم عنده الله

عليككه يخفى وبحريها, ل الموجودات, بريها بجميع الكريم علمه محيط
أحسن السماء, وما في ول الرض في ذرة مثقال شيء, ول ذلك من

الصرصككككككككككككككككككككككري: قككككككككككككككككككككككال مككككككككككككككككككككككا
تكككككوارى أو للنكككككواظر إمكككككاتراءى الكككككذر عليكككككه يفخكككككى فل
حككتى الحركات ويعلم يعلمها} أي إل ورقة من تسقط {وما وقوله  
مككن منهككم المكلفككون سيما بالحيوانات, ول ظنك الجمادات, فما من

تخفككي ومككا العيككن خائنككة تعككالى: {يعلككم قككال وإنسككهم, كمككا جنهككم
الربيككع, بككن الحسككن أبي, حدثنا حاتم, حدثنا أبي ابن الصدور}. وقال

النمري, عككن حسان مسروق, حدثنا بن سعيد الحوص, عن أبو حدثنا
مككن يعلمها} قال: مككا إل ورقة من تسقط {وما قوله عباس, في ابن

منها, رواه يسقط ما بها, يكتب موكل وملك إل بحر ول بر في شجرة
يابس ول رطب ول الرض ظلمات في حبة {ول حاتم, وقوله أبي ابن
بككن محمككد بككن الله عبد حاتم: حدثنا أبي ابن مبين} قال كتاب في إل

سككعير, حككدثنا بككن مالككك الزهككري, حككدثنا المسككور بككن الرحمككن عبد
الحككارثا, قككال: مككا بككن الله عبد زياد, عن أبي بن يزيد العمش, عن

الله موكل, يأتي ملك وعليها إبرة, إل مغرز ول شجرة من الرض في
جرير ابن رواه يبست, وكذا إذا رطبت, ويبوستها إذا بعلمها, رطوبتها

بككه. سككعير بن مالك الحساني, عن الله عبد بن زياد الخطاب أبي عن
عمككرو عككن سككفيان حذيفة, حدثنا أبي عن حاتم: ذكر أبي ابن قال ثم
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عباس, قككال: خلككق ابن جبير, عن بن سعيد رجل, عن قيس, عن بن

الككدنيا, حككتى أمككر فيهككا اللواح, فكتب الدواة, وخلق وهي النون الله
بككر عمككل حككرام, أو أو حلل رزق مخلوق, أو خلق من كان ما ينقضي

آخككر يعلمها} إلككى إل ورقة من تسقط {وما الَية هذه فجور, وقرأ أو
أبيككه, سككمعت النضر, عن بن يحيى إسحاق: عن بن محمد الَية, قال

وفككوق الثالثككة الرض تحككت العاص, يقككول: إن بن عمرو بن الله عبد
ًا معهككم تككروا لكم, لم ظهروا, يعني أنهم الجن, مالو من الرابعة نككور

وجككل, علككى عز الله خواتيم من خاتم الرض زوايا من زاوية كل على
ًا يوم كل في إليه وجل عز الله الملئكة, يبعث من ملك خاتم كل ملك

عنكككككككككككدك. بمكككككككككككا احتفكككككككككككظ أن عنكككككككككككده مكككككككككككن

َو ُه َو ِذي **  ّل ُكم ا ّفا َو َت ْيِل َي ّل َلُم ِبال ْع َي ُتم َما َو ِر َجَرْح َها ّن ُكككْم ُثككّم ِبال ُث َع ْب ِه َي ِفيكك
ْقَضَى ُي ِه ُثّم ّمَسّمى َأَجٌل ِل ْي َل ُكْم ِإ ُع ُكككم ُثّم َمْرِج ُئ ّب َن ُتككْم ِبَمككا ُي ُلككوَن ُكن ْعَم * َت

َو ُه ِهُر َو َقا ْل َق ا ْو ِه َف ِد َبا ُيْرِسكُل ِع ُككم َو ْي َل ًة َع َظ َف ّتكَى َح َذا َح َء ِإ ُكُم َجكآَ َد َأَحك

ْوُت ْلَم ْتُه ا ّف َو َنا َت ُل ُهككْم ُرُس َ َو ُطككوَن ل َفّر ُثككّم ُي ْا *   َو ّد َلككَى ُر ِه ِإ ّلكك ُهُم ال َ ْول َمكك
ّق ْلَحككككككك َ ا ْككككككككُم َلكككككككُه َأل ْلُح َو ا ُهككككككك ُع َو ِبيَن َأْسكككككككَر ْلَحاِسككككككك  ا

التككوفي هككو بالليل, وهككذا منامهم في عباده يتوفى إنه تعالى يقول  
ورافعككك متوفيك إني عيسى يا الله قال تعالى: {إذ قال الصغر, كما
تمككت لككم والتي موتها حين النفس يتوفى تعالى: {والله إلّي} وقال

أجل إلى الخرى ويرسل الموت عليها قضى التي فيمسك منامها في
ذكككر والصغرى, وهكذا الكبرى الوفاتين الَية هذه في مسمًى} فذكر

الذي {وهو الكبرى, فقال ثم الصغرى الوفاتين المقام, حكم هذا في
مككن كسككبتم مككا ويعلككم بالنهككار} أي جرحتككم ما ويعلم بالليل يتوفاكم
تعككالى علمككه إحاطككة على دلت معترضة جملة بالنهار, وهذه العمال

قال حركتهم, كما وحال سكونهم حال ونهارهم, في ليلهم في بخلقه
بالليكل مسكتخف هككو ومككن به جهر ومن القول أسّر من منكم {سواء
الليكل لككم جعكل رحمتككه تعكالى: {ومكن قكال بالنهار} وكما وسارب
فككي فضككله} أي مككن {ولتبتغككوا الليككل فككي فيه} أي لتسكنوا والنهار
ًا الليل {وجعلنا قال كما النهار ًا} ولهككذا النهار وجعلنا لباس قككال معاش
بالنهككار} أي جرحتككم مككا ويعلم بالليل يتوفاكم الذي {وهو ههنا تعالى

النهككار, قككاله فككي فيككه} أي يبعثكككم {ثككم فيككه العمال من كسبتم ما
كككثير, أي بككن اللككه عبد جريج: عن ابن والسدي, وقال وقتادة مجاهد

الضككحاك, بسند: عككن مردويه ابن روى أظهر, وقد والول المنام في

539



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
إنسان كل قال: «مع وسلم عليه الله صلى النبي عباس, عن ابن عن

روحككه قبككض فككي اللككه أذن إليككه, فككإن ويككرده نفسه أخذ نام إذا ملك
بالليككل}. يتوفككاكم الككذي قككوله: {وهككو إليككه» فككذلك رد وإل قبضككه

النككاس, مككن واحد كل أجل به مسمى} يعني أجل {ليقضى وقوله  
{بمككا فيخككبركم ينككبئكم} أي {ثم القيامة يوم مرجعكم} أي إليه {ثم
ًا إن ذلك على ويجزيكم تعملون} أي كنتم ًا وإن فخير خير فشككر, شر

وخضككع شيء كل قهر الذي وهو عباده} أي فوق القاهر {وهو وقوله
مككن حفظة} أي عليكم شيء, {ويرسل كل وكبريائه وعظمته لجلله

يكديه بيكن مكن معقبكات {لكه النسان, كقكوله بدن يحفظون الملئكة
ويحصونه عمله يحفظون الله} وحفظة أمر من يحفظونه خلفه ومن

وعككن اليميككن {عككن وكقككوله لحككافظين} الَيككة عليكككم {وإّن كقككوله
{إذ عتيككد} وقككوله رقيككب لككديه إل قككول من يلفظ * ما قعيد الشمال

المككوت} أي أحككدكم جككاء إذا {حككتى وقككوله المتلقيككان} الَيككة يتلقى
ابن بذلك, قال موكلون ملئكة رسلنا} أي {توفته أجله وحان احتضر
الككروح الملئكة, يخرجون من أعوان الموت واحد: لملك وغير عباس

عند الحلقوم, وسيأتي إلى انتهت إذا الموت ملك فيقبضها الجسد من
الثككابت} الحككاديث بككالقول آمنككوا الككذين اللككه تعككالى: {يثبككت قككوله

بالصككحة, وغيككره عباس ابن عن المروي لهذا الشاهدة بذلك المتعلقة
يحفظونهككا المتوفى, بل روح حفظ في يفرطون} أي ل {وهم وقوله

علييككن, ففكي البكرار مككن ككان وجل, إن عز الله شاء حيث وينزلونها
ًا ففي الفجار من كان وإن ك, وقكوله مكن بكالله سجين, عياذ {ثكم ذل
ردوا} يعنككي جريككر: {ثككم ابككن الحككق} قككال مككولهم اللككه إلككى ردوا

رواه الككذي الحككديث هاهنككا الحق} ونككذكر مولهم الله {إلى الملئكة
ذئككب, أبككي ابن محمد, حدثنا بن حسين قال: حدثنا حيث أحمد المام

هريككرة, أبككي يسار, عن بن سعيد عطاء, عن بن عمرو بن محمد عن
الميككت قال: «إن أنه وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي

النفككس أيتها الصالح, قالوا: اخرجي الرجل كان فإذا الملئكة تحضره
بككروح وأبشككري حميككدة الطيككب, اخرجككي الجسككد فككي كككانت الطيبة

تخككرج, ثكم حككتى ذلككك لهكا يقككال تككزال غضبان, فل غير ورب وريحان
فلن, فيقككال ؟ هككذا مككن فيقككال لهككا السماء, فيسككتفتح إلى بها يعرج

ًا فيقال الطيككب, ادخلككي الجسككد فككي الطيبككة, كككانت بككالنفس مرحبكك
لهككا يقككال تككزال غضككبان, فل غير ورب وريحان بروح وأبشري حميدة

كككان وجككل, وإذا عككز اللككه فيهككا الككتي السماء إلى بها ينتهى حتى ذلك
الجسككد فككي كككانت الخبيثة النفس أيتها السوء, قالوا: اخرجي الرجل
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شكككله مككن وغسككاق, وآخككر بحميككم وأبشري ذميمة الخبيث, اخرجي

السككماء, إلككى بهككا يعرج تخرج, ثم حتى ذلك لها يقال تزال أزواج, فل
ًا فيقال: فلن, فيقال: ل ؟ هذا فيقال: من لها فيستفتح بالنفس مرحب

لككك يفتككح ل فككإنه ذميمككة الخككبيث, ارجعككي الجسككد في كانت الخبيثة
القككبر, فيجلككس إلككى تصككير ثككم السككماء مككن فترسككل السماء أبواب
الول, ويجلككس الحككديث فككي قيككل مككا مثل له الصالح, فيقال الرجل
حككديث الثاني» هذا الحديث في قيل ما مثل له السوء, فيقال الرجل

الخلئككق ردوا} يعنككي { ثككم بقككوله المككراد يكككون أن غريب, ويحتمل
إن {قككل قككال بعككدله, كمككا فيهككم القيامة, فيحكككم يوم الله إلى كلهم

ّوليككن معلككوم} وقككال يككوم ميقككات إلككى لمجموعككون والَخريككن ال
ًا} إلى منهم نغادر فلم {وحشرناهم ًا} ربك يظلم {ول قوله أحد أحككد

الحاسككبين}. أسككرع وهككو الحكككم لككه أل الحككق {مككولهم قككال ولهككذا

ُقْل ُكْم َمن **  َنّجي ُلَماِت ّمن ُي َبّر ُظ ْل ِر ا َبْح ْل َنُه َوا ُعو ْد ًا َت َيًة َتَضّرع ِئْن َوُخْف ّل
َنا ِه ِمْن َأنَجا ِذ َنّن َهـ ُكو َن ِريَن ِمَن َل ِك ُقِل الّشا ّلكُه *   ُكككْم ال َنّجي َهككا ُي ْن َوِمككن ّم

ُتْم ُثّم َكْرٍب ُكّل ُكوَن َأن ِر ُقككْل ُتْش َو *   ِدُر ُهكك َقككا ْل َلككَى ا َعككَث َأن َع ْب ُكككْم َي ْي َل َع
ًا َذاب ُكْم ّمككن َعكك ِق ْو ْو َفكك ُكككْم َتْحككِت ِمككن َأ ِل ْو َأْرُج ُكْم َأ ِبَسكك ْل ًا َي َيع َق ِشكك ِذي ُيكك َو

ُكْم ْعَضكك ْأَس َب ْعككٍض َبكك ُظككْر َب ْن ْيككَف ا َيككاِت ُنَصككّرُف َك َ ُهككْم ال ّل َع ُهككوَن َل َق ْف  َي
ًا تعالى يقول   مككن منهككم المضككطرين إنجككائه عباده, في على ممتن

البرية, وفككي المهامه في الواقعين الحائرين والبحر, أي البر ظلمات
لككه الككدعاء يفردون العاصفة, فحينئذ الرياح هاجت البحرية, إذا اللجج
مككن ضككل البحككر فككي الضككر مسكككم {وإذا له, كقككوله شريك ل وحده

حتى والبحر البر في يسيركم الذي {هو إياه} الَية, وقوله إل تدعون
ريككح جاءتهكا بهككا وفرحككوا طيبككة بريككح بهككم وجرين الفلك في كنتم إذا

الله دعوا بهم أحيط أنهم وظنوا مكان كل من الموج وجاءهم عاصف
الشككاكرين} الَيككة, من لنكونن هذه من أنجيتنا لئن الدين له مخلصين

ًا الرياح يرسل ومن والبحر البر ظلمات في يهديكم {أّمن وقوله بشر
الَية هذه في يشركون} وقال عما تعالى الله مع أإله رحمته يدي بين

ًا تككدعونه والبحككر الككبر ظلمككات مككن ينجيكم من {قل الكريمة تضككرع
ًا وخفية} أي ًا جهر {لنكككونن الضككائقة هذه من أنجانا} أي {لئن وسر

كككل ومككن منهككا ينجيكككم الله {قل الله قال بعدها الشاكرين} أي من
آلهككة الرفاهيككة حككال فككي معككه تككدعون تشككركون} أي أنتككم ثم كرب

ًا عليكم يبعث أن على القادر هو {قل أخرى, وقوله فككوقكم من عذاب
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هو {قل بقوله تشركون, عقبه أنتم ثم قال أرجلكم} لما تحت من أو

ًا} أي عليكم يبعث أن على القادر فككي إيككاكم, كقككوله إنجائه بعد عذاب
مككن لتبتغككوا البحككر فككي الفلك لكم يزجي الذي {ربكم سبحان سورة
ًا بكككم كككان إنه فضله مككن ضككل البحككر فككي الضككر مسكككم وإذا رحيمكك

ًا. النسككان وكككان أعرضككتم الككبر إلى نجاكم فلما إياه إل تدعون كفككور
ًا عليكم يرسل أو البر جانب بكم يخسف أن أفأمنتم تجدوا ل ثم حاصب

ً لكم ًا عليكككم فيرسل أخرى تارة فيه يعيدكم أن أمنتم أم وكيل قاصككف
ًا} قكال بكه علينككا لككم تجدوا ل ثم كفرتم بما فيغرقكم الريح من تبيعكك
العككور, عككن هارون إبراهيم, حدثنا بن مسلم عن حاتم: ذكر أبي ابن

أن علككى القككادر هككو {قككل قككوله فككي الحسن سليمان, عن بن جعفر
ًا عليكم يبعث أرجلكككم} قككال: هككذه تحككت مككن أو فككوقكم مككن عككذاب

القادر هو {قل قوله مجاهد, في عن نجيح أبي ابن للمشركين. وقال
ًا عليكم يبعث أن على أرجلكككم} لمككة تحككت مككن أو فوقكم من عذاب

الحاديث, الواردة هنا عنهم, ونذكر وعفا وسلم عليه الله صلى محمد
الثقككة. وبككه التكلن وعليككه المسككتعان والَثككار, وبككالله ذلككك فككي

على القادر هو تعالى: {قل قوله في تعالى الله رحمه البخاري قال  
ًا عليكم يبعث أن يلبسكككم أو أرجلكككم تحككت مككن أو فككوقكم من عذاب

ًا م الَيكات نصكرف كيكف انظكر بعكض بكأس بعضككم ويذيق شيع لعله
ًا يخلطوا اللتباس, يلبسوا من يخلطكم يفقهون} يلبسكم ًا, شيع فرق

جككابر دينار, عككن بن عمرو زيد, عن بن حماد النعمان, حدثنا أبو حدثنا
يبعككث أن علككى القادر هو {قل الَية هذه نزلت الله, قال: لما عبد بن

ًا عليكم وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فوقكم} قال من عذاب
بوجهككك» {أو «أعككوذ أرجلكككم} قككال تحككت من بوجهك» {أو «أعوذ

ًا يلبسكم اللككه صلى الله رسول بعض} قال بأس بعضكم ويذيق شيع
لم عليه ًا رواه أيسكر» وهككذا أو كك أهكون «هكذه وس كتكاب فكي أيضك

ًا النسككائي بككه, ورواه حماد عن قتيبة التوحيد, عن التفسككير فككي أيضكك
عككدي, بككن حككبيب بن مساور, ويحيى بن النضر بن قتيبة, ومحمد عن

عككن مسككنده فككي الحميككدي رواه بككه, وقككد زيككد بن حماد عن أربعتهم
ًا دينار, سككمع بن عمرو عيينة, عن بن سفيان صككلى النككبي عككن جككابر

يعلككى أبككي صككحيحه, عككن فككي حبككان ابككن بكه. ورواه وسلم عليه الله
جريكر ابكن به, ورواه عيينة بن سفيان خيثمة, عن أبي الموصلي, عن

الربيككع, بككن القرشككي, وسككعيد الوليككد بككن أحمككد تفسككيره, عككن فككي
بككن بكككر أبككو بككه, ورواه عيينة بن سفيان عن وكيع, كلهم بن وسفيان

الحميد, وعاصككم عبد بن ويحيى إياس أبي بن آدم حديث مردويه, من
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حمككاد منصور, عن بن سعيد به, ورواه عيينة بن سفيان علي, عن بن

بككككككه. دينككككككار بككككككن عمككككككرو عككككككن زيككككككد, كلهمككككككا بككككككن
تفسيره: حدثنا في مردويه بن بكر أبو الحافظ قال آخر) ك طريق(  

يوسككف, بككن اللككه عبد داود, حدثنا بن مقدام أحمد, حدثنا بن سليمان
جابر, الزبير, عن أبي يزيد, عن بن خالد لهيعة, عن بن الله عبد حدثنا

ًا عليكككم يبعككث أن علككى القككادر هككو {قككل نزلككت قال: لما مككن عككذاب
مككن بككالله «أعككوذ وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول فوقكم} قال

وسككلم عليه الله صلى الله رسول أرجلكم} قال تحت من ذلك» {أو
ًا} قككال يلبسكككم ذلك» {أو من بالله «أعوذ أيسككر» ولككو «هككذا شككيع

(أحككدها) قككال كككثيرة الَيككة, أحككاديث بهككذه لعككاذه. ويتعلككق استعاذه
بكككر أبككو اليمككان, حككدثنا أبككو مسنده, حدثنا في حنبل بن أحمد المام
بككن سككعد المقرائي, عن سعد ابن هو راشد مريم, عن أبي ابن يعني
هككذه عككن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول وقاص, قال: سئل أبي
ًا عليكم يبعث أن على القادر هو {قل الَية مككن أو فككوقكم مككن عككذاب
بعككد» وأخرجككه تأويلهككا يككأت ولم كائنة إنها «أما أرجلكم} فقال تحت

أبككي عيككاش, عككن بككن إسككماعيل عرفة, عن بن الحسن عن الترمذي
غريكككب. حكككديث هكككذا قكككال بكككه, ثكككم مريكككم أبكككي بكككن بككككر

عبيككد, حككدثنا ابككن هككو يعلى أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
أبيكه, قكال: وقاص, عكن أبي بن سعيد بن عامر حكيم, عن بن عثمان
مسككجد علككى مررنككا حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع أقبلنا
وجككل عز ربه معه, فناجى ركعتين, فصلينا فصلى معاوية, فدخل بني

ً ًا: سككألته ربككي «سككألت قال ثم طويل بككالغرق أمككتي يهلككك ل أن ثلثكك
ل أن فأعطانيهككا, وسككألته بالسنة أمتي يهلك ل أن فأعطانيها, وسألته

كتاب في مسلم, فرواه بإخراجه فمنعنيها» انفرد بينهم بأسهم يجعل
نميككر, بككن اللككه عبككد بن محمد شيبة, عن أبي بن بكر أبي الفتن, عن

عمرو, عن أبي بن يحيى بن محمد نمير, وعن بن الله عبد عن كلهما
بكككه. حكيكككم بكككن عثمكككان عكككن معاويكككة, كلهمكككا بكككن مكككروان

مهدي, بن الرحمن عبد على أحمد: قرأت المام قال آخر) ك حديث(  
بككن جككابر عتيك, عككن بن جابر بن الله عبد بن الله عبد مالك, عن عن

قريككة ككك معاويككة بنككي حرة في عمر بن الله عبد قال: جاءنا عتيك, أنه
صككلى اللككه رسككول صككلى أين تدري لي: هل فقال ك النصار قرى من
ناحيككة إلى فقلت: نعم, فأشرت ؟ هذا مسجدكم في وسلم عليه الله

فقلككت: نعككم, ؟ فيككه دعككاهن الككتي الثلثا مككا تككدري منه, فقال: هككل
ًا عليهم يظهر ل أن بهن, فقلت: دعا فقال: أخبرني غيرهككم, من عدو
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بينهككم بأسككهم يجعككل ل بككأن فأعطيهمككا: ودعككا بالسككنين يهلكهككم ول

فككي هككو القيامة. ليككس يوم إلى الهرج يزال فل فمنعها, قال: صدقت
والمنككة. الحمككد قككوي, وللككه جيككد السككتة, إسككناده الكتككب مككن شيء

عبككاد, عككن بككن حكيككم إسككحاق: عككن بن محمد قال آخر) ك حديث(  
الرحمككن, أخككبرني عبككد بككن علككي حنيف, عككن بن عبادة خصيف, عن

وسككلم عليه الله صلى الله رسول مع اليمان, قال: خرجت بن حذيفة
فيهككن, ثككم فأطككال ركعككات ثماني معاوية, قال: فصلى بني حرة إلى

أعلككم, قككال ورسككوله الله حذيفة» قلت يا «حبستك فقال إلي التفت
ًا الله سألت «إني ل أن واحككدة: سككألته ومنعنككي اثنككتين فأعطاني ثلث

ًا أمتي على يسلط يهلكهككم ل أن فأعطككاني, وسككألته غيرهم من عدو
ابن فمنعني», رواه بينهم بأسهم يجعل ل أن فأعطاني, وسألته بغرق

إسككككككككحاق. بككككككككن محمككككككككد حككككككككديث مككككككككن مردويككككككككه
حميككد, حككدثني بككن عبيككدة أحمد: حككدثنا المام قال آخر) ك حديث(  

شككداد, بككن اللككه عبككد النصاري, عككن رجاء العمش, عن بن سليمان
اللككه صككلى اللككه رسككول أتيككت عنه, قال الله رضي جبل بن معاذ عن

قككال: إل بأحككد أمككر ل قبل, قال: فجعلت لي: خرج فقيل وسلم عليه
ًا فوجدته مررت قبل, حتى مر ال: فجئكت قائم قمكت حكتى يصلي, ق

اللككه, رسككول قلت: يككا صلته قضى الصلة, فلما خلفه, قال: فأطال
«إني وسلم عليه الله صلى الله رسول طويلة, فقال صلة صليت قد

ًا, فأعطككاني وجككل عككز اللككه سألت ورهبة, إني رغبة صلة صليت ثلثكك
ًا أمككتي يهلككك ل أن واحككدة: سككألته ومنعنككي اثنككتين فأعطككاني, غرقكك
ًا عليهم يظهر ل أن وسألته ل أن فأعطانيهككا, وسككألته منهم ليس عدو
عككن الفتككن فككي مككاجه ابككن علككي» ورواه فردهككا بينهككم بأسهم يجعل
معاويككة, أبي عن محمد, كلهما بن نمير, وعلي بن الله عبد بن محمد

عبككد عوانككة, عككن أبي حديث مردويه: من ابن به, ورواه العمش عن
جبل, عككن بن معاذ ليلى, عن أبي بن الرحمن عبد عمير, عن بن الله

نحككككككوه. أو بمثلككككككه وسككككككلم عليككككككه اللككككككه صككككككلى النككككككبي
معككروف, حككدثنا بن هارون أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
الشككج, أن بككن بكير الحارثا, عن بن عمرو أخبرني وهب بن الله عبد

قككال: مالككك, أنككه بككن أنككس حدثه, عن القرشي الله عبد بن الضحاك
سككبحة سككفر, صككلى فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول رأيت

رغبككة صككلة صككليت «إنككي انصرف, قال ركعات, فلما ثماني الضحى
ًا, فأعطاني ربي ورهبة, وسألت أن واحدة: سككألته ومنعني اثنتين ثلث

عككدوهم عليهككم يظهككر ل أن ففعككل, وسككألته بالسككنين أمككتي يبتلي ل
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ًا يلبسهم ل أن ففعل, وسألته فككي النسككائي علككي», ورواه فأبى شيع

بككككه. وهككككب ابككككن سككككلمة, عككككن بككككن محمككككد عككككن الصككككلة
بن شعيب اليمان, أخبرنا أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  

بككن اللككه عبككد بككن اللككه عبككد الزهككري, حككدثني حمزة, قال: قككال أبي
الرت بككن أبيككه, خبككاب خباب, عن بن الله عبد نوفل, عن بن الحارثا

ًا شهد قد زهرة, وكان بني مولى لى الله رسول مع بدر ه ص عليكه الل
ليلككة فككي وسككلم عليككه الله صلى الله رسول وافيت: قال وسلم, أنه

عليككه اللككه صككلى الله رسول الفجر, فسلم مع كان كلها, حتى صلها
ه رسول صلته, فقلت: يا من وسلم ليت لقكد الل ة ص مكا صكلة الليل
«أجككل وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول مثلها, فقال صليت رأيتك

خصككال, ثلثا فيهككا وجككل عككز ربككي ورهككب, سككألت رغككب صككلة إنها
بمككا يهلكنا ل أن وجل عز ربي واحدة, سألت ومنعني اثنتين فأعطاني

يظهككر ل أن وجككل عككز ربككي فأعطانيهككا, وسككألت قبلنا المم به أهلك
ًا علينا يلبسكنا ل أن وجكل عككز ربكي فأعطانيها, وسألت غيرنا من عدو
ًا بككه. حمزة أبي بن شعيب حديث النسائي: من فمنعنيها» ورواه شيع
بكن صكالح بإسكناديهما, عكن صككحيحه فكي حبكان وابككن آخر وجه ومن

راشككد, كلهمككا بككن النعمان حديث الفتن, من والترمذي, في كيسان
صككككككككحيح. بككككككككه, وقككككككككال: حسككككككككن الزهككككككككري عككككككككن

بن زياد تفسيره: حدثني في جرير بن جعفر أبو قال آخر) ك حديث(  
مالككك, أبككو الفزاري, حككدثنا معاوية بن مروان المزني, حدثنا الله عبد

عليككه اللكه صكلى النككبي أبيككه, أن الخزاعي, عككن خالد بن نافع حدثني
كككانت «قككد والسككجود, فقككال الركوع تامة خفيفة صلة وسلم, صلى

ًا فيهككا وجككل عككز اللككه ورهبة, سككألت رغبة صلة اثنككتين أعطككاني ثلثكك
كككان مككن بككه أصككاب بعذاب يصيبكم ل أن الله واحدة: سألت ومنعني
ًا عليكككم يسككلط ل أن اللكه فأعطانيهككا, وسكألت قبلكككم يسككتبيح عككدو

ًا يلبسكم ل أن الله فأعطانيها, وسألت بيضتكم بعضكككم ويككذيق شككيع
في من هذا سمع أبوك له مالك: فقلت أبو فمنعنيها» قال بعض بأس

بهككا يحككدثا فقككال: نعككم, سككمعته ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسككلم. عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فككي مككن سككمعها القككوم, أنككه

معمر: قال: قال الرزاق عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ك حديث(  
أسككماء أبككي الصنعاني, عن الشعث قلبة, عن أبي عن أيوب أخبرني

وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول أوس, أن بن شداد الرحبي, عن
ومغاربهككا, وإن مشككارقها رأيككت الرض, حككتى لي زوى الله «إن قال
البيكض الكنزيكن أعطيكت منهكا, وإنكي لكي زوى مكا سيبلغ أمتي ملك
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عامة, وأن بسنة أمتى يهلك ل أن وجل عز ربي سألت والحمر, وإني

ًا عليهم يسلط ل ًا, وأن يلبسككهم ل بعامكة, وأن فيهلكهككم عككدو ل شككيع
قضككاء, فككإنه قضيت إذا إني محمد بعض, فقال: يا بأس بعضهم يذيق

ل عامككة, وأن بسككنة أهلكهككم ل أن لمتككك أعطيتككك قككد يككرد, وإنككي ل
ًا عليهم أسلط بعضككهم يكككون حتى بعامة سواهم, فيهلكهم ممن عدو
ًا, وبعضهم يهلك ًا, وبعضهم يقتل بعض ًا, قككال: وقككال يسبي بعض بعضكك
الئمككة إل أمككتي علككى أخككاف ل «إنككي وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي

يككوم إلكى عنهكم يرفكع أمكتي, لكم فككي السككيف وضكع المضلين, فككإذا
قككوي, وقككد جيد الستة, وإسناده الكتب من شيء في القيامة» ليس

منصككور, وقتككادة, بن زيد, وعباد بن حماد حديث من مردويه ابن رواه
ثوبككان, عككن أسككماء, عككن أبككي قلبككة, عككن أبي عن أيوب عن ثلثتهم

أعلكككم. واللكككه بنحكككوه وسكككلم عليكككه اللكككه صكككلى اللكككه رسكككول
بككن الله عبد مردويه: حدثنا بن بكر أبو الحافظ قال آخر) ك حديث(  

الحسككن بككن إسككحاق بككن الهاشككمي, وميمككون إبراهيككم بن إسماعيل
فضيل, عككن بن محمد الجبار, حدثنا عبد بن أحمد الحنفي, قال: حدثنا

أبيه, قال: وكككان عن الخزاعي خالد بن نافع الشجعي, عن مالك أبي
مككن وسككلم, وكككان عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أصككحاب مككن أبوه

إذا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول الشجرة, قال: كان أصحاب
والسككجود, قككال الركككوع تامة خفيفة صلة حوله, صلى والناس صلى

ًا فجلس اسكككتوا أن بعككض إلى بعضنا أومأ الجلوس, حتى فأطال يوم
ه فرغ, قال عليه, فلما ينزل إنه ه رسكول القكوم: يكا بعكض ل لقكد الل

«ل عليككك, قككال ينزل أنه بعض إلى بعضنا أومأ الجلوس, حتى أطلت
ًا فيها الله ورهبة, سألت رغبة صلة كانت ولكنها اثنككتين فأعطاني ثلث

كككان مككن بككه عككذب بعككذاب يعككذبكم ل أن اللككه سألت واحدة ومنعني
ًا أمتي على يسلط ل أن الله فأعطانيها, وسألت قبلكم يستبيحها عدو

ًا يلبسكككم ل أن فأعطانيها, وسككألته بككأس بعضكككم يككذيق ل وأن شككيع
صككلى اللككه رسككول مككن سككمعها له: أبوك فمنعنيها» قال: قلت بعض
الله رسول من سمعها يقول: إنه سمعته قال: نعم ؟ وسلم عليه الله

أصكككابع. عشكككر هكككذه أصكككابعي عكككدد وسكككلم عليكككه اللكككه صكككلى
محمكد ابكن هكو يكونس أحمكد: حكدثنا المكام قكال آخكر) كك حديث(  

رجككل الخولني, عككن وهب أبي سعد, عن ابن هو ليث المؤدب, حدثنا
عليه الله صلى الله رسول صاحب الغفاري بصرة أبي سماه, عن قد

عككز ربككي «سككألت قككال وسككلم عليككه الله صلى الله رسول أن وسلم
ًا وجل ًا, ومنعنكي فأعطاني أربع يجمكع ل أن اللكه واحكدة, سكألت ثلثك
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ًا عليهم يظهر ل أن الله فأعطانيها, وسألت ضللة على أمتي من عدو

المم أهلك كما بالسنين يهلكهم ل أن الله فأعطانيها, وسألت غيرهم
ًا يلبسككهم ل أن وجككل عككز اللككه فأعطانيها, وسألت قبلهم ل وأن شككيع
أصككحاب مككن أحككد يخرجككه فمنعنيهككا» لككم بعككض بككأس بعضككهم يذيق

السكككككككككككككككككككككككككككككككككككككتة. الكتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب
شيبة, أبي بن عثمان بن محمد الطبراني: حدثنا قال آخر) ك حديث(  

بككن زيككاد الثعلككبي, عككن حذيفككة أبككو الحككارثا, حككدثنا بن منجاب حدثنا
صككلى اللككه رسول أن علي السوائي, عن سمرة بن جابر علقة, عن

اثنككتين فأعطككاني خصككال ثلثا ربككي قككال: «سككألت وسككلم عليه الله
ًا أمككتي تهلككك ل رب واحدة, فقلت: يككا ومنعني لككك هككذه فقككال جوعكك
ًا عليهككم تسلط ل رب قلت: يا الشككرك أهككل يعنككي غيرهككم مككن عككدو

ككك قككال ككك بينهم بأسهم تجعل ل رب لك, قلت: يا قال: ذلك فيجتاحهم
». هككككككككككككككككككككككككككككككككككككذه فمنعنككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

أحمد بن محمد مردويه: حدثنا بن بكر أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
الككدرداء أبككو عاصككم, حككدثنا بككن محمككد بككن أحمككد إبراهيككم, عككن بككن

عككن أبككي كيسككان, حككدثني بككن اللككه عبككد بن إسحاق المروزي, حدثنا
قككال وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول عباس, أن ابن عكرمة, عن

ًا, فرفككع أمككتي عككن يرفككع أن وجككل عز ربي «دعوت عنهككم اللككه أربعكك
الرجككم يرفككع أن ربككي دعككوت اثنتين عنهم يرفع أن علّي اثنتين, وأبى

ًا, وأن يلبسككهم ل الرض, وأن من السماء, والغرق من يككذيق ل شككيع
مككن والغككرق السككماء من الرجم عنهم الله بعض, فرفع بأس بعضهم

والهكككككرج». القتكككككل اثنكككككتين يرفكككككع أن اللكككككه الرض, وأبكككككى
ًا, قال عباس ابن أخرى) عن طريق(   عبككد مردويككه: حككدثنا ابن أيض

منيككر, بككن جعفككر أبان, حدثنا بن الوليد يزيد, حدثني بن محمد بن الله
عككن رجككل قيس, عككن بن عمرو الوليد, حدثنا بن شجاع بدر أبو حدثنا

يبعككث أن علككى القككادر هككو {قككل الَيككة هككذه عباس, قال: نزلككت ابن
ًا عليكم ًا يلبسكم أو أرجلكم تحت من أو فوقكم من عذاب ويككذيق شيع

فتوضككأ وسككلم عليككه الله صلى النبي بعض} قال: فقام بأس بعضكم
ًا أمتي على ترسل ل «اللهم قال ثم تحككت مككن ول فككوقهم مككن عككذاب

ًا تلبسهم أرجلهم, ول بعككض» قككال: فأتككاه بككأس بعضهم تذق ول شيع
ًا عليهككم يرسل أمتك, أن أجار قد الله إن محمد فقال: يا جبريل عككذاب

أرجلهككككككككككم. تحككككككككككت مككككككككككن أو فككككككككككوقهم مككككككككككن
اللككه عبد بن محمد بن أحمد مردويه: حدثنا ابن قال آخر) ك حديث(  

بككن محمككد بن أحمد موسى, حدثنا بن أحمد بن الله عبد البزاز, حدثنا
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عككن أسككباط العنقككزي, حككدثنا محمد بن عمرو سعيد, حدثنا بن يحيى

عليكه اللكه صلى النبي هريرة, عن أبي المنهال, عن أبي السدي, عن
ًا, ومنعنككي خصال, فأعطاني أربع لمتي ربي قال: «سألت وسلم ثلث

ل أن فأعطانيها, وسألته واحدة صفقة أمتي تكفر ل أن واحدة, سألته
يظهككر ل أن فأعطانيهككا, وسككألته قبلهككم المككم بككه عككذب بمككا يعذبهم
ًا عليهم بينهككم بأسككهم يجعل ل أن فأعطانيها, وسألته غيرهم من عدو

سككعيد بككن يحيككى بككن سككعيد أبككي عككن حاتم أبي ابن فمنعنيها» ورواه
نحككككوه. بككككه العنقككككزي محمككككد بككككن عمككككرو القطككككان, عككككن

بككن أحمككد بككن محمككد مردويككه: حككدثنا ابككن وقككال أخرى) ك طريق(  
بككن زيككد كريككب, حككدثنا أبككو يحيككى, حككدثنا بككن محمككد إبراهيم, حككدثنا
ربكاح بكن الوليكد المكدني, حكدثني الليكثي زيكد بن كثير الحباب, حدثنا

عليككه الله صلى النبي يقول: قال هريرة أبا ذباب, سمع أبي آل مولى
ًا ربي «سألت وسلم ل أن واحدة, سكألته ومنعني اثنتين فأعطاني ثلث
ًا أمتي على يسلط يهلكهككم ل أن فأعطككاني, وسككألته غيرهم من عدو

ًا يلبسهم ل أن فأعطاني, وسألته بالسنين بعضككهم يككذيق ل وأن شككيع
بككن سككعد بإسككناده, عككن مردويككه ابككن رواه فمنعني» ثككم بعض بأس

النككبي هريككرة, عككن أبككي عككن أبيككه المقبري, عن سعيد أبي بن سعيد
أبككي بككن عمككرو طريق من البزار بنحوه, ورواه وسلم عليه الله صلى

وسكلم عليككه اللككه صككلى النككبي هريككرة, عككن أبي عن أبيه سلمة, عن
بنحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوه.

العالية, أبي أنس, عن بن الربيع الثوري, عن سفيان آخر) قال أثر(  
وبقيككت اثنتككان مضت المة, قد هذه في كعب, قال: أربع بن أبي عن

ًا عليكم يبعث أن على القادر هو اثنتان, {قل فوقكم} قككال: من عذاب
ًا يلبسكككم {أو أرجلكككم} قككال: الخسككف تحككت مككن {أو الرجم شككيع
والخسككف, الرجككم سككفيان: يعنككي بعككض} قككال بككأس بعضكم ويذيق
أبككي العالية, عككن أبي أنس, عن بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وقال

ًا عليكم يبعث أن على القادر هو كعب, {قل بن أو فككوقكم مككن عككذاب
ًا يلبسكم أو أرجلكم تحت من بعككض} قككال: بأس بعضكم ويذيق شيع

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول وفككاة بعككد اثنتان خلل, منها أربع فهي
ًا سنة, ألبسوا وعشرين بخمس وسلم بعككض. بأس بعضهم وذاق شيع
عككن أحمد والخسف, ورواه واقعتان, الرجم منهما بد ل اثنتان وبقيت

شككاذان, بككن المنذر حاتم: حدثنا أبي ابن جعفر. ورواه أبي وكيع, عن
{قل قوله في الحسن عن الشهب أبو إسحاق, حدثنا بن أحمد حدثنا

عمككل حككتى عقوبتهككا يبعث} الَيككة, قككال: حبسككت أن على القادر هو
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بككن وسعيد مجاهد قال عقوبتها, وهكذا أرسلت ذنبها عمل ذنبها, فلما

ًا قككوله في واحد وغير زيد والسدي, وابن مالك وأبو جبير مككن {عككذاب
هككو وهذا الخسف أرجلكم} يعني تحت من {أو الرجم فوقكم} يعني

وهككب, عككن ابككن يككونس, عككن جرير: عن ابن جرير, وروى ابن اختيار
يبعككث أن على القادر هو {قل قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد

ًا عليكم بككن الله عبد أرجلكم} قال: كان تحت من أو فوقكم من عذاب
النككاس أيهككا المنبر, يقول: أل على أو المسجد في وهو يصيح مسعود

عليكككم يبعككث أن علككى القادر هو {قل يقول الله بكم, إن نزل قد إنه
ًا ًا, {أو منكككم يبق لم السماء عذاب جاءكم فوقكم} لو من عذاب أحككد

منكككم يبككق أهلككككم, ولككم الرض بكككم خسككف أرجلكم} لو تحت من
ًا, {أو ًا يلبسكم أحد بكككم نككزل إنه بعض} أل بأس بعضكم ويذيق شيع

يونس حاتم: حدثنا أبي وابن جرير ابن قال ثان) ك الثلثا. (قول أسوأ
يقككول: سككليمان بككن خلد وهككب, سككمعت ابن العلى, أخبرنا عبد بن

يقككول: فككي كككان عباس ابن يقول: إن الرحمن عبد بن عامر سمعت
ًا عليكككم يبعككث أن على القادر هو {قل الَية هذه فككوقكم} مككن عككذاب

بككن علككي السككوء, وقككال أرجلكم} فخككدم تحت من {أو السوء فأئمة
ًا عباس ابن طلحة, عن أبي {أو أمرءاكككم فككوقكم} يعنككي من {عذاب
عن حاتم أبي ابن وسفلتكم, وحكى عبيدكم أرجلكم} يعني تحت من
القككول جريككر: وهككذا ابن ذلك. قال هانىء, نحو بن وعمرو سنان أبي
ابككن قككال كمككا وأقوى, وهو أظهر الول صحيح, لكن وجه له كان وإن

فككي مككن تعككالى: {أأمنتككم قككوله بالصحة له الله, ويشهد رحمه جرير
فككي مككن أمنتككم أم تمككور هككي فككإذا الرض بكككم يخسككف أن السككماء
ًا عليكم يرسل أن السماء الحديث نذير} وفي كيف فستعلمون حاصب

مككع مككذكور ومسككخ» وذلكك وخسككف قككذف المككة هككذه في «ليكونن
يككوم قبككل الَيككات وأشككراطها, وظهككور السككاعة أمككارات فككي نظائره

يلبسكم {أو تعالى, وقوله الله شاء إن موضعها في القيامة, وستأتي
ًا} يعني ًا متلبسين يجعلكم شيع ًا شيع الوالككبي متخككالفين. وقككال فرق

ورد واحككد, وقككد وغير مجاهد قال الهواء, وكذا عباس: يعني ابن عن
قككال أنككه وسككلم عليككه اللككه صلى عنه طرق من المروي الحديث في

إل النككار فككي فرقككة, كلهككا وسككبعين ثلثا علككى المة هذه «وستفترق
عبككاس ابككن بعض} قال بأس بعضكم تعالى: {ويذيق واحدة» وقوله

والقتككل. وقككوله بالعككذاب بعض على بعضكم يسلط واحد: يعني وغير
مككرة ونوضككحها نبينهككا الَيككات} أي نصككرف كيككف تعككالى: {انظككر

آيككاته اللككه عككن ويتككدبرون يفهمككون يفقهككون} أي ونفسرها, {لعلهم
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علككى القككادر هو {قل نزلت أسلم: لما بن زيد وبراهينه. قال وحججه

ًا عليكم يبعث أن اللككه صككلى اللككه فوقكم} الَية, قالرسككول من عذاب
ًا بعككدي ترجعككوا «ل وسككلم عليه بعككض رقككاب بعضكككم يضككرب كفككار

الله, قككال رسول وأنك الله إل إله ل أن ونشهد ونحن بالسيف» قالوا
ًا هذا يكون بعضهم: ل «نعم» فقال ًا بعضككنا يقتككل أن أبد ونحككن بعضكك

* وكذب يفقهون لعلهم الَيات نصرف كيف {انظر مسلمون, فنزلت
وسكوف مسككتقر نبككإ لكل بوكيل عليكم لست قل الحق وهو قومك به

جريكككككككر. وابكككككككن حكككككككاتم أبكككككككي ابكككككككن تعلمكككككككون} رواه

ّذَب َك َو ِه **  ْوُمَك ِب َو َق ُه ّق َو ْلَح ُكككْم ّلْسككُت ُقككل ا ْي َل ِكيككٍل َع َو ُكككّل ِب ّل ٍإ *   َبكك َن
َقّر َت ْوَف ّمْسكك َلُمككوَن َوَسكك ْع َذا َت ِإ َو ْيككَت *   َأ ِذيَن َر ّلكك َنككا ِفككَي َيُخوُضككوَن ا ِت َيا آ
ِرْض ْع َأ ُهْم َف ْن ّتَى َع ْا َح ِديٍث ِفي َيُخوُضو ِه َح ِر ْي ِإّما َغ ّنَك َو َي َطاُن ُينِسكك ْي الّشكك

َ ْد َفل ُع ْق َد َت ْع َى َب ْكَر ّذ َع ال ِم َم ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا َوَما ال َلككى *   ِذيَن َع ّلكك ّتُقككوَن ا َي
ِهم ِمككككْن ِب ٍء ّمككككن ِحَسككككا ِكن َشككككْي َلـكككك َى َو ْكككككَر ُهككككْم ِذ ّل َع ُقككككوَن َل ّت  َي

بككه, والهككدى جئتهككم الككذي بككالقرآن بككه} أي تعالى: {وكذب يقول  
ًا والبيان, {قومك} يعني وراءه ليككس الككذي الحككق} أي {وهككو قريش

بحفيككظ, ولسككت عليكككم لسككت بوكيككل} أي عليكككم لسككت {قل حق
ومككن فليككؤمن شككاء فمككن ربكككم من الحق {وقل بكم, كقوله بموكل

والطاعككة, فمككن السككمع البلغ, وعليكككم علككّي إنما فليكفر} أي شاء
الككدنيا فككي شككقي فقككد خككالفني والَخرة, ومن الدنيا في سعد اتبعني

واحككد: وغيككر عبككاس ابككن مستقر} قال نبإ {لكل قال والَخرة, ولهذا
قككال حيككن, كمككا بعككد وقككوع, ولككو خككبر لكككل حقيقككة, أي نبككأ لكل أي

ووعيككد تهديد كتاب} وهذا أجل {لكل حين} وقال بعد نبأه {ولتعلمن
الككذين رأيككت {وإذا تعلمون}. وقككوله {وسوف بعده قال أكيد, ولهذا

حككتى عنهككم والستهزاء, {فأعرض بالتكذيب آياتنا} أي في يخوضون
كككانوا ما غير آخر كلم في يأخذوا حتى غيره} أي حديث في يخوضوا

فككرد, كككل بككذلك الشيطان} والمراد ينسينك التكذيب, {وإما من فيه
اللككه آيككات يحرفككون الككذين المكذبين مع يجلس ل المة, أن آحاد من

ًا, {فل معهم أحد جلس مواضعها, فإن غير على ويضعونها تقعككد ناسي
فككي ورد الظككالمين} ولهككذا القككوم {مككع التككذكر الككذكرى} بعككد بعككد

عليه». وقال استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن «رفع الحديث
ينسككينك {وإمككا قككوله فككي جككبير بككن وسككعيد مالككك أبككي عككن السدي

قككال تقعككد} معهككم, وكككذا {فل فككذكرت نسككيت الشيطان} قال: إن
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نككزل {وقككد قككوله فككي إليهككا المشككار هي الَية حيان, وهذه بن مقاتل
فل بهككا ويسككتهزأ بهككا يكفر الله آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم
أي مثلهم} الَيككة إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا

فيما ساويتموهم ذلك, فقد على معهم, وأقررتموهم جلستم إذا إنكم
ابهم من يتقون الذين على {وما فيه, وقوله هم شكيء} أي مكن حس
عهككدتهم مككن برئككوا ذلكك, فقككد فككي معهككم يجلسوا تجنبوهم, فلم إذا

الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن إثمهم, قال من وتخلصوا
مالككك, عككن أبي السدي, عن إسرائيل, عن موسى, عن بن الله عبيد

شيء} من حسابهم من يتقون الذين على {وما جبير, قوله بن سعيد
إذا ذلككك, أي فعلككت إذا اللككه آيككات فككي يخوضككوا أن عليككك قككال: مككا

معهككم, جلسوا وإن معناه آخرون: بل عنهم, وقال وأعرضت تجنبتهم
بآَيككة منسككوخ هككذا أن شككيء, وزعمككوا من حسابهم من عليهم فليس
ًا {إنكم قوله المدنية, وهي النساء والسككدي مجاهككد مثلهم} قككاله إذ

لعلهككم ذكككرى {ولكككن قككوله يكون قولهم وغيرهم. وعلى جريج وابن
ًا عنهم, حينئذ بالعراض أمرناكم ولكن يتقون} أي هم عما لهم تذكير

إليكككككككه. يعكككككككودون ول ذلكككككككك يتقكككككككون فيكككككككه, لعلهكككككككم

ِر َذ َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُذو ّتَخ ُهْم ا َن ًا ِدي ِعب ًا َل ْهو َل ُهُم َو ْت َغّر ُة َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّكككْر ال َذ ِه َو ِبكك
ْبَسَل َأن ْفٌس ُت َبْت ِبَما َن ْيَس َكَس َها َل ِه ُدوِن ِمن َل ّل ِلّي ال َ َو ٌع َول ِفي ِإن َشكك َو

ِدْل ْع ْدٍل ُكّل َت ّ َع ْذ ل ْؤَخ َهكآَ ُي ْن ِئَك ِم َلـكك ْو ِذيَن ُأ ّلك ْا ا ُلو ْبِسكك ْا ِبَمكا ُأ ُبو ُهكْم َكَسك َل
ٍم ّمككككْن َشككككَراٌب َذاٌب َحِميكككك َعكككك ِليككككٌم َو ْا ِبَمككككا َأ ُنو ُفككككُروَن َكككككا ْك  َي

ًا دينهم اتخذوا الذين تعالى: {وذر يقول    ًا لعب الحيككاة وغرتهم ولهو
ً وأمهلهككم عنهككم وأعرض دعهم الدنيا} أي إلككى صككائرون فككإنهم قليل

القككرآن, بهككذا النكاس ذكككر بكه, أي وذكككر قككال عظيكم, ولهكذا عكذاب
{أن تعككالى القيامككة, وقككوله الليككم, يككوم وعككذابه الله نقمة وحذرهم

عبككاس ابن عن الضحاك تبسل, قال لئل كسبت} أي بما نفس تبسل
عن الوالبي تسلم, وقال والسدي: تبسل وعكرمة, والحسن ومجاهد

زيد: تؤاخذ, وابن مرة قتادة: تحبس, وقال عباس: تفتضح. وقال ابن
فككي متقاربككة والعبككارات القككوال هككذه الكلككبي: تجككزى, وكككل وقككال

عككن والرتهككان الخير عن للهلكة, والحبس السلم المعنى, وحاصلها
أصككحاب إل رهينككة كسككبت بمككا نفككس {كككل المطلككوب, كقككوله درك

{وإن شككفيع} وقككوله ول ولي لله دون من لها {ليس اليمين} وقوله
منهككا, قبككل مككا مبذول كل بذلت ولو منها} أي يؤخذ ل عدل كل تعدل

ملككء أحككدهم من يقبل فلن كفار وهم وماتوا كفروا الذين {إن كقوله

551



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا} الَية, وكذا الرض كسككبوا بمككا أبسككلوا الككذين {أولئك ههنا قال ذهب
يكفكككرون}. ككككانوا بمكككا أليكككم وعكككذاب حميكككم مكككن شكككراب لهكككم

ُقْل ْا **  ُعو ْد َن ِه ُدوِن ِمن َأ ّل َ َما ال َنا ل ُع َف َ َين َنا َول ّد َيُضّر ُنَر َلككَى َو َنككا َع ِب َقا ْع َأ

َد ْع ْذ َب َنا ِإ َدا ّلكُه َه ِذي ال ّلك ْتُه َكا َو ْه َت ِطيُن اْسك َيا ْيكَراَن الْرِض ِفكي الّشك ُه َح َل
َنُه َأْصَحاٌب ُعو ْد َلى َي َدى ِإ ُه ْل َنا ا ِت ْئ َدى ِإّن ُقْل ا ِه ُهكك ّلكك َو ال َى ُهكك َد ُهكك ْل َنككا ا ُأِمْر َو
ِلَم ُنْس َلِميَن ِلَرّب ِل َعا ْل َأْن ا َو ْا *   ِقيُمو َة َأ ُه الّصككل ُقككو ّت َو َوا ُهكك َي َو ِذ ّلكك ِه ا ْيكك َل ِإ

َو ُتْحَشُروَن ُه َو ِذي *   ّل َق ا َل َواِت َخ ّق َوالْرَض الّسككَما ْلَح ْوَم ِبككا َيكك ُقككوُل َو َي
ُكوُن ُكن َي ُلُه َف ْو ّق َق ْلَح َلُه ا ْلُك َو ْلُم ْوَم ا َفككُخ َي ِر ِفككي ُين َو ِلُم الّصكك ْيككِب َعككا َغ ْل ا

ِة َد َها َو َوالّشكككككككككككككك ِكيككككككككككككككُم َوُهكككككككككككككك ْلَح ِبيككككككككككككككُر ا ْلَخ  ا
دين واتركوا سبيلنا للمسلمين: اتبعوا المشركون السدي: قال قال   

ول ينفعنككا ل مككا اللككه دون من أندعو {قل وجل عز الله محمد, فأنزل
اللككه} فيكككون هككدانا إذ {بعد الكفر في أعقابنا} أي على ونرد يضرنا
إن الرض, يقككول: مثلكككم فككي الشككياطين اسككتهوته الككذي مثل مثلنا

الطريككق, فضككل علككى قككوم مع خرج رجل إيمانكم, كمثل بعد كفرتم
علكى وأصكحابه الرض فكي الشكياطين, واسكتهوته الطريق, فحيرتكه

الطريككق, فككأبى على فإنا يقولون: ائتنا إليهم يدعونه فجعلوا الطريق
عليككه الله صلى بمحمد المعرفة بعد يتبعهم من مثل يأتيهم, فذلك أن

السككلم, هككو الطريككق, والطريككق إلككى يدعو الذي هو وسلم, ومحمد
الرض} أضككلته في الشياطين {استهوته قتادة جرير, وقال ابن رواه
علككي إليهم} وقككال {تهوي سيرته, كقوله استهوته الرض, يعني في
ل ما الله دون من أندعو {قل قوله عباس, في ابن عن طلحة أبي بن

إليهككا, يككدعو ومككن للَلهككة الله ضربه مثل يضرنا} الَية, هذا ول ينفعنا
عكن ضكل رجكل وجل, كمثكل عز الله هدى إلى يدعون الذين والدعاة
ًا, إذ طريق الطريككق, ولكه إلككى هلكم فلن بككن فلن مناد: يككا ناداه تائه

الول الككداعي اتبككع الطريككق, فككإن إلككى هلككم فلن يا يدعونه أصحاب
الهككدى, إلككى يككدعوه مككن أجاب الهلكة, وإن إلى يلقيه حتى به انطلق
الغيلن, مككن البريككة في تدعو التي الداعية الطريق, وهذه إلى اهتدى

شيء, في أنه يرى الله, فإنه دون من الَلهة هذه يعبد من يقول: مثل
اسككتهوته {كالذي والهلكة, وقوله الندامة فيستقبل الموت يأتيه حتى

أبيككه واسككم {يككدعونه} باسككمه الغيلن الرض} هككم فككي الشككياطين
هلكككة, فككي رمتككه وقككد فيصككبح شيء في أنه يرى وهو وجده, فيتبعها

ًا, فهككذا فيهككا يهلككك الرض من مضلة في تلقيه أكلته, أو وربما عطشكك
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ابككن وجكل, رواه عككز اللكه دون مككن تعبكد الككتي الَلهكة أجاب من مثل

الشككياطين اسككتهوته مجاهد, {كالذي نجيح: عن أبي ابن جرير, وقال
الطريككق, إلككى أصككحابه يدعوه حيران حيران} قال: رجل الرض في

قككوله عباس ابن عن العوفي هدي, وقال أن بعد يضل من مثل وذلك
الككذي أصحاب} هو له حيران الرض في الشياطين استهوته {كالذي

الرض فككي الشيطان, وعمككل أطاع رجل الله, وهو لهدى يستجيب ل
إلككى يككدعونه أصككحاب عنككه, ولككه الحككق, وضككل عككن بالمعصية, وحاد

لوليككائهم ذلك الله هدى, يقول به يأمرونه الذي أن الهدى, ويزعمون
الجككن, رواه إليه يدعو ما الله} والضلل هدى الهدى النس, {إن من
الضككلل إلككى يككدعونه أصككحابه أن يقتضككي قككال: وهككذا جرير, ثم ابن

أنهككم أخككبر الله الَية, فإن ظاهر خلف وهذا هدى, قال أنه ويزعمون
أنككه اللككه أخككبر ضككللً, وقككد يكككون أن جككائز الهدى, فغير إلى يدعونه

الككذي هككذا أن يقتضككي السككياق جريككر: فككإن ابككن قال كما هدى, وهو
الحككال, أي على منصوب حيران, وهو الرض في الشياطين استهوته

علككى أصككحاب المحجككة, ولككه وجهلككه, وجككه وضككلله حيرتككه حال في
علككى معهككم الككذهاب وإلككى إليهككم يككدعونه سائرون, فجعلوا المحجة
إليهككم, ولككو يلتفككت عليهم, ول فيأبى الكلم المثلى, وتقدير الطريقة

هو الله هدى إن {قل قال الطريق, ولهذا إلى به ولرد لهداه الله شاء
تحرص {إن مضل} وقال من له فما الله يهد {ومن قال الهدى} كما

ناصككرين} وقككوله من لهم وما يضل من يهدي ل الله فإن هداهم على
شريك ل العبادة, وحده له نخلص العالمين} أي لرب لنسلم {وأمرنا

وبتقككواه الصككلة بإقامكة وأمرنكا واتقككوه} أي الصلة أقيموا له, {وأن
{وهككو القيامة يوم تحشرون} أي إليه الذي الحوال, {وهو جميع في

خالقهمككا فهككو بالعككدل بككالحق} أي والرض السككموات خلككق الككذي
كككن يقككول {ويككوم فيهمككا, وقككوله ولمككن لهمككا ومالكهمككا, والمككدبر

أمككره فيكككون, عككن كككن اللككه يقول القيامة, الذي يوم فيكون} يعني
قككوله على العطف على إما منصوب أقرب, ويوم هو البصر, أو كلمح

{خلككق قوله على فيكون, وإما كن يقول يوم واتقوا واتقوه, وتقديره
الخلككق بدء فذكر فيكون كن يقول يوم وخلق والرض} أي السموات

يقككول يككوم واذكر تقديره فعل إضمار على وإما مناسب وهذا وإعادته
الجككر محلهمككا الملككك} جملتككان ولككه الحق {قوله فيكون, وقوله كن

الصككور} فككي ينفككخ {يككوم العككالمين, وقككوله لككرب صفتان أنهما على
ً يكون أن يحتمل فككي ينفككخ يككوم فيكككون كن يقول ويوم قوله من بدل
ًا يكككون أن ويحتمل الصور فككي ينفككخ يككوم الملككك {ولككه لقككوله ظرفكك
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{الملككك القهار} كقوله الواحد لله اليوم الملك {لمن الصور} كقوله

ًا وكان للرحمن الحق يومئذ ًا} ومككا الكككافرين علككى يوم أشككبه عسككير
الصككور} فقككال فككي ينفككخ {يككوم قوله في المفسرون ذلك, واختلف

فتحيككا. فيهككا ينفككخ يككوم صككورة, أي هنا, جمككع بالصور بعضهم: المراد
سككورة, جمككع البلككد, وهككو لسككور يقككال: سككور جريككر: كمككا ابككن قككال

عليككه إسككرافيل فيككه ينفككخ الككذي القككرن بالصككور المككرد أن والصحيح
الخبككار, عككن بككه تظاهرت ما عندنا جرير: والصواب ابن السلم, قال

التقككم قككد إسككرافيل «إن قككال وسلم, أنه عليه الله صلى الله رسول
فككي مسككلم فينفككخ» رواه يككؤمر مككتى ينتظككر جبهتككه الصككور, وحنككى
الككتيمي, سكليمان إسماعيل, حدثنا أحمد: حدثنا المام صحيحه, وقال

قككال: عمرو بن الله عبد شغاف, عن بن بشر العجلي, عن أسلم عن
فيككه». ينفككخ «قككرن قككال ؟ الصككور مككا اللككه رسككول يككا أعرابككي قككال

القاسككم ابككن الحككافظ طريككق مككن بطككوله الصور حديث روينا وقد  
المقري الحسن بن أحمد المطولت, قال: حدثنا كتابه الطبراني, في

محمككد رافككع, عككن بن إسماعيل النبيل, حدثنا عاصم أبو اليلي, حدثنا
عنه, الله رضي هريرة أبي القرظي, عن كعب بن محمد زياد, عن بن

مككن طائفككة فككي وهككو وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: حدثنا
والرض, خلككق السككموات خلككق من فرغ لما الله «إن أصحابه, فقال

ًا على واضعه فهو إسرافيل فأعطاه الصور إلككى بصككره فيككه, شاخصكك
قككال: ؟ الصككور ومككا اللككه رسككول يؤمر» قلت: يا متى ينتظر العرش

إن بككالحق بعثنككي والككذي قككال: «عظيككم ؟ هككو «القرن» قلت: كيككف
نفخككات: ثلثا فيككه والرض, ينفككخ السككموات كعككرض فيه دارة عظم

نفخككة الصككعق, والثالثككة نفخككة الفككزع, والثانيككة نفخككة الولككى النفخة
الولككى, بالنفخككة إسككرافيل تعككالى اللككه العككالمين, يككأمر لككرب القيام

إل والرض السككموات أهككل الفككزع, فيفككزع نفخة فينفخ فيقول: انفخ
{وما الله كقول يفتر, وهي ول ويديمها فيطيلها الله, ويأمره شاء من

الجبككال, فتمككر فواق} فيسككير من لها ما واحدة صيحة إل هؤلء ينظر
ًا, ثككم فتكككون السككحاب َمككّر ًا, فتكككون بأهلهككا الرض ترتككج سككراب رجكك

كالقنككديل بأهلهككا تكفككأ المككواج البحر, تضربها في المرمية كالسفينة
ترجككف {يككوم يقككول الككذي الرياح, وهككو ترجرجه العرش في المعلق
علككى النككاس واجفة} فيميككد يومئذ * قلوب الرادفة * تتبعها الراجفة
الولككدان, وتطيككر الحوامككل, وتشككيب وتضككع المراضككع وتذهل ظهرها

الملئكككة فتأتيهككا القطككار تككأتي الفككزع, حككتى مككن هاربككة الشككياطين
اللككه أمككن من لهم مدبرين, ما الناس ويولي وجوهها, فترجع فتضرب
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ًا, وهو بعضهم عاصم, ينادي من تعككالى: {يككوم اللككه يقككول الذي بعض

قطككر, إلككى قطككر الرض, من تصدعت إذ ذلك على هم التناد} فبينما
ًا فرأوا ًا أمر ما والهول الكرب من لذلك مثله, وأخذهم يروا لم عظيم
انشككقت كالمهككل, ثككم هككي فككإذا السككماء إلى نظروا عليم, ثم به الله

رسككول وقمرهككا» قككال شمسها وانخسفت نجومها السماء, فانتثرت
ذلك» قال من بشيء يعلمون ل «الموات وسلم عليه الله صلى الله
{ففزع يقول حين وجل عز الله استثنى من الله رسول هريرة: يا أبو
«أولئككك قككال اللككه} ؟ شاء من إل الرض في ومن السموات في من

ربهككم عنككد أحيككاء الحيككاء, وهككم إلككى الفككزع يصككل الشككهداء» وإنمككا
اللككه عككذاب منككه, وهككو وآمنهككم اليككوم ذلك فزع الله يرزقون, وقاهم

أيهككا وجل: {يا عز الله يقول الذي وهو ك قال ك خلقه شرار على يبعثه
تككذهل ترونهككا * يوم عظيم شيء الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس

النككاس وتككرى حملهككا حمككل ذات كككل وتضع أرضعت عما مرضعة كل
ذلككك في شديد} فيكونون الله عذاب ولكن بسكارى هم وما سكارى
بنفخككة إسككرافيل اللككه يككأمر يطككول, ثككم أنككه إل اللككه شككاء ما العذاب

من والرض, إل السموات أهل الصعق, فيصعق نفخة الصعق, فينفخ
وجككل, عز الجبار إلى الموت ملك خمدوا, وجاء قد هم الله, فإذا شاء

شئت, فيقككول من والرض, إل السموات أهل مات قد رب فيقول: يا
الحككي أنت بقيت رب فيقول: يا ؟ بقي فمن بقي أعلم, بمن وهو الله

وميكائيل, وبقيككت جبريل العرش, وبقي حملة تموت, وبقيت ل الذي
العرش, الله فينطق وميكائيل جبريل وجل: ليمت عز الله أنا, فيقول

كتبككت اسكككت, فككإني وميكائيككل, فيقككول جبريل يموت رب يا فيقول
ملككك يككأتي عرشككي, فيموتككان, ثككم تحككت كككان مككن كككل على الموت
وميكائيككل, فيقككول جبريل مات رب: قد يا الجبار, فيقول إلى الموت

ل الذي الحي أنت فيقول: بقيت ؟ بقي بقي: فمن بمن أعلم وهو الله
ه: لتمكت أنكا, فيقكول عرشكك, وبقيكت حملة تموت, بقيت حملكة الل

إسككرافيل, ثككم من الصور فيقبض العرش الله فتموت, ويأمر العرش
اللككه عرشككك, فيقككول حملة مات قد رب فيقول: يا الموت ملك يأتي
الذي الحي أنت بقيت رب فيقول: يا ؟ بقي بقي: فمن بمن أعلم وهو

لمكا خلقككي, خلقتككك مككن خلكق الله: أنت أنا, فيقول تموت, وبقيت ل
الصككمد الحد القهار الله, الواحد إل يبق لم فمت, فيموت, فإذا رأيت
ًا يولككد, كككان ولككم يلككد لم الذي السككموات أولً, طككوى كككان كمككا آخككر

مرات, ثككم ثلثا يلقفهما ثم دحاهما للكتب, ثم السجل والرض, طي
ًا, ثم الجبار أنا الجبار أنا الجبار يقول: أنا الملك {لمن بصوته هتف ثلث
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الواحككد {للككه لنفسككه يقككول أحككد, ثككم يجيبككه مرات, فل اليوم} ثلثا

والسككموات} الرض غيككر الرض تبككدل اللككه: {يككوم القهككار} يقككول
فيهككا ترى {ل العكاظي الديم مد يمدهما ويسطحهما, ثم فيبسطهما

ًا ًا} ثم ول عوج هككذه فككي هككم واحدة, فإذا زجرة الخلق الله يزجر أمت
كان بطنها في كان الولى, من من فيها كانوا ما المبدلة, مثل الرض

اللككه ينككزل ظهرهككا, ثككم علككى كككان ظهرها على كان بطنها, ومن في
فتمطككر تمطككر أن السككماء الله يأمر العرش, ثم تحت من ماء عليهم
ًا, حتى أربعين ًا عشر اثني فوقهم الماء يكون يوم اللككه يككأمر ثككم ذراع

إذا البقككل, حككتى كنبككات الطراثيث, أو كنبات فتنبت تنبت أن الجساد
حملككة وجل: ليحككَي عز الله كانت, قال كما فكانت أجسادهم تكاملت
فيككه, على فيضعه الصور فيأخذ إسرافيل الله فيحيون, ويأمر عرشي

بككالرواح اللككه يككدعو ثككم وميكائيككل, فيحييككان جبريككل يقول: ليحي ثم
ًا, وأرواح المسككلمين أرواح تتوهككج بهككا فيككؤتى ظلمككة, الكككافرين نككور

ًا, ثم فيقبضها ينفككخ أن إسرافيل الله يأمر الصور, ثم في يلقيها جميع
ملت قد النحل كأنها الرواح البعث, فتخرج نفخة البعث, فينفخ نفخة

إلككى روح كل ليرجعن وجللي وعزتي والرض, فيقول السماء بين ما
فككي الجسككاد, فتككدخل إلككى الرض فككي الرواح جسككده, فتككدخل

اللككديغ, ثككم فككي السككم يمشي الجساد, كما في تمشي ثم الخياشيم
عنككه, فتخرجككون الرض تنشككق مككن أول عنهككم, وأنككا الرض تنشككق
ًا هككذا الكافرون يقول الداع إلى تنسلون, {مهطعين ربكم إلى سراع

ًا عراة عسر} حفاة يوم ًا غككرلً, فتقفككون غلفكك ًا موقفكك مقككداره واحككد
ًا سبعون تنقطككع حككتى بينكككم, فتبكككون يقضككى ول إليكككم ينظر ل عام

ًا تكدمعون الكدموع, ثكم يبلكغ أو العكرق يلجمككم وتعرقكون, حكتى دمك
بيننا, فتقولون: مككن فيقضي ربنا إلى لنا يشفع الذقان, وتقولون: من

روحه, وكلمككه من فيه بيده, ونفخ الله خلقه آدم أبيكم من بذلك أحق
ذلككك بصاحب أنا ما فيأبى, ويقول إليه ذلك فيطلبون آدم قبلً, فيأتون
ًا النبياء فيستقرئون ًا, كلما نبي ًا جاؤوا نبي رسككول قككال ك عليهم أبى نبي

الفحككص, فككأخّر إلككى فككأنطلق يأتوني حتى وسلم عليه الله صلى الله
ًا. قال قككدام ككك قككال ؟ الفحكص ومككا اللككه رسككول يككا هريككرة أبو ساجد

ًا إلّي الله يبعث العرش, حتى فيقككول ويرفعنككي بعضككدي فيأخككذ ملككك
؟ شككأنك وجككل: مككا عز الله رب, فيقول يا محمد, فأقول: نعم لي: يا

خلقككك فككي الشككفاعة, فشككفعني وعككدتني رب يككا فككأقول ك أعلم وهو
قككال ككك بينكككم أقضككي آتيكككم شككفعتك, أنككا الله: قد بينهم, قال فاقض
النككاس, فبينمككا مككع فككأقف فأرجع ك وسلم عليه الله صلى الله رسول
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ًا السماء من سمعنا وقوف, إذ نحن ًا, فهالنكا حسك أهكل فينككزل شككديد

دنككوا إذا والنككس, حككتى الجن من الرض في من بمثلي الدنيا السماء
لهككم: وقلنككا مصككافهم وأخككذوا بنككورهم الرض الرض, أشككرقت مككن

بمثلككي الثانية السماء أهل ينزل آت, ثم وهو فيقولون: ل ؟ ربنا أفيكم
إذا والنككس, حككتى الجككن مككن فيها من الملئكة, وبمثلي من نزل من
لهككم: مصافهم. وقلنا وأخذوا بنورهم الرض الرض, أشرقت من دنوا

مككن ذلككك قككدر علككى ينزلككون آت, ثككم فيقولون: ل. وهو ؟ ربنا أفيكم
والملئكككة, الغمام من ظلل في وجل عز الجبار ينزل التضعيف, حتى

تخككوم فككي أقككدامهم ك أربعة اليوم وهم ك يومئذ, ثمانية عرشه فيحمل
علكى حجزهكم, والعكرش إلكى والسكموات السكفلى, والرض الرض

العككرش ذي يقولككون: سككبحان تسككبيحهم فككي زجككل منككاكبهم, ولهككم
ل الككذي الحككي والملكككوت, سككبحان الملككك ذي والجبروت, وسككبحان

قدوس قدوس يموت, سبوح الخلئق, ول يميت الذي يموت, سبحان
العلى ربنا والروح, سبحان الملئكة رب العلى ربنا قدوس, سبحان

مكن يشكاء حيكث كرسكيه اللكه يمكوت, فيضكع ول الخلئق يميت الذي
أنصككت قد والنس, إني الجن معشر فيقول: يا بصوته يهتف ثم أرضه
أعمككالكم, وأبصككر قككولكم هككذا, أسككمع يككومكم إلككى خلقتكم منذ لكم

ًا وجد فمن عليكم تقرأ وصحفكم أعمالكم هي فإنما إلي فأنصتوا خير
اللككه يككأمر نفسككه, ثككم إل يلككومن فل ذلك غير وجد الله, ومن فليحمد

يككا إليكككم أعهككد {ألم يقول مظلم, ثم ساطع عنق منها جهنم. فيخرج
هككذا اعبدوني * وأن مبين عدو لكم إنه الشيطان تعبدوا ل أن آدم بني

ّ منكم أضل * ولقد مستقيم صراط ًا جبل * تعقلككون تكونككوا أفلم كثير
عاصككم, أبكو شكك ككك تكككذبون بهكا ككك توعدون} أو كنتم التي جهنم هذه

ّيككز أيهككا اليوم {وامتازوا المككم. وتجثككو النككاس اللككه المجرمككون} فيم
كتابهككا إلككى تككدعى أمككة كككل جاثيككة أّمككة كل تعالى: {وترى الله يقول
ه تعملون} فيقضي كنتم ما تجزون اليوم إل خلقكه بيكن وجكل عكز الل

إنككه والبهككائم, حككتى الوحككوش بيككن والنككس, فيقضككي الجككن الثقلين
عند تبعة تبق ذلك, فلم من فرغ القرن, فإذا ذات من للجماء ليقضي
ًا, فعند لها: كوني الله للخرى, قال واحدة {يككا الكككافر يقول ذلك تراب
ًا} ثم كنت ليتني فيككه يقضككي ما أول العباد, فكان بين الله يقضي تراب

مككن كككل وجككل عككز الله الله, ويأمر سبيل في قتيل كل الدماء, ويأتي
؟ هككذا قتلنككي فيككم أوداجه, فيقول: يارب تشخب رأسه قتل, فيحمل

لككك, العككزة لتكككون فيقول: قتلتهككم ؟ قتلتهم فيم ك أعلم وهو ك فيقول
تمككر الشمس, ثككم نور مثل وجهه الله فيجعل له: صدقت الله فيقول
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يحمككل ذلككك غيككر علككى قتككل مككن كككل يأتي الجنة, ثم إلى الملئكة به

وهككو ك فيقول ؟ هذا قتلني فيم رب أوداجه, فيقول: يا وتشخب رأسه
لككي, فيقككول: العككزة لتكون قتلتهم رب فيقول: يا ؟ قتلتهم لم ك أعلم

أخككذ إل ظلمهككا مظلمة بها, ول قتل إل قتلها نفس تبقى ل تعست, ثم
يقضككي رحمككه, ثككم شككاء وإن عذبه شاء إن الله مشيئة في بها, وكان

أحككد عنككد لحد مظلمة تبقى ل حتى خلفه من بقي من بين تعالى الله
اللبككن شكائب ليكلككف إنكه الظككالم, حككتى مككن للمظلوم الله أخذها إل

ذلككك, مككن اللككه فككرغ المككاء, فككإذا من اللبن يخلص أن يبيعه ثم بالماء
كككانوا ومككا بككآَلهتهم قوم كل ليلحق كلهم: أل الخلئق يسمع مناد نادى

لككه مثلككت اللككه, إل دون مككن عبككد أحككد يبقى فل الله دون من يعبدون
عزيككر, صككورة علككى الملئكككة مككن ملك يومئذ يديه, ويجعل بين آلهته

هككذا يتبككع مريككم. ثككم بن عيسى صورة على الملئكة من ملك ويجعل
يقكول الكذي النكار, وهكو إلكى آلهتهم قادتهم النصارى, ثم وهذا اليهود

إل يبككق لككم خالككدون} فككإذا فيهككا وكككل وردوها ما آلهة هؤلء كان {لو
فقال: يا هيئته من شاء فيما الله المنافقون, جاءهم المؤمنون, فيهم

تعبدون, فيقولون: كنتم وما بآَلهتكم فالحقوا الناس الناس, ذهب أيها
اللككه عنهم, وهككو غيره, فينصرف نعبد كنا الله, وما إل إله لنا ما والله
أيهككا يأتيهم, فيقول: يا ثم يمكث أن الله شاء ما يأتيهم, فيمكث الذي

تعبككدون. فيقولككون: كنتككم ومككا بككآَلهتكم فككالحقوا النككاس ذهب الناس
سككاقه, عككن لهككم غيره, فيكشككف نعبد كنا الله, وما إل إله لنا ما والله

ًا للذقان فيخرون ربهم أنه يعرفون عظمته, ما من لهم ويتجلى سجد
أصككلبهم اللككه قفككاه, ويجعككل علككى منككافق كككل وجوههم, ويخر على

بين الصراط الله ويضرب فيرفعون لهم الله يأذن البقر, ثم كصياصي
كلليككب السككيف, عليككه كحككد أو الشككفرة جهنككم, كحككد ظهرانككي

مزلككة, دحككض جسككر السككعدان, دونككه كحسككك وحسككك وخطككاطيف
الخيككل, كجياد أو الريح كمر البرق, أو كلمح أو العين كطرف فيمرون

مخككدوش سككالم, ونككاج الرجككال, فنككاج كجيككاد الركككاب, أو كجيككاد أو
الجنكة, إلككى الجنكة أهكل أفضككى جهنم, فإذا في وجهه على ومكردس
بذلك أحق فيقولون: من ؟ الجنة فندخل ربنا إلى لنا يشفع قالوا: من

وكلمه روحه من فيه ونفخ بيده الله السلم, خلقه عليه آدم أبيكم من
ًا فيذكر إليه ذلك فيطلب آدم قبلً, فيأتون بصككاحب أنككا ويقول: مككا ذنب
ذلككك فيطلب نوح الله, فيؤتى رسل أول فإنه بنوح عليكم ذلك, ولكن

ًا فيذكر إليه ِإبراهيم ذلك, ويقكول: عليككم بصاحب أنا ويقول: ما ذنب بك
ِإن ًا فيككذكر إليككه ذلككك فيطلككب إبراهيككم خليلً, فيؤتى اتخذه الله ف ذنبكك
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قربكه اللكه فكإن بموسككى ويقككول: عليككم ذلك بصاحب أنا ويقول: ما

ًا إليككه, ذلككك فيطلككب موسككى التككوراة. فيككؤتى عليه وأنزل وكلمه نجي
ًا فيذكر ت ذنبك ك, ولككن بصكاحب ويقكول: لس اللكه بكروح عليككم ذل

إليككه, ذلك فيطلب مريم ابن عيسى مريم, فيؤتى ابن عيسى وكلمته
صلى الله رسول بمحمد» قال عليكم ولكن بصاحبكم أنا فيقول: «ما

وعككدنيهن, شككفاعات ثلثا ربككي عنككد ولككي «فيأتوني وسلم عليه الله
فأحيككا لككي فأسككتفتح, فيفتككح البككاب بحلقة الجنة, فآَخذ فآَتي فأنطلق
ًا, خككررت ربككي إلككى فنظككرت الجنككة دخلككت بي, فككإذا ويرحب سككاجد

خلقككه, من لحد به أذن ما بشيء وتمجيده تحميده من لي الله فيأذن
تعطككه, فككإذا تشككفع, وسككل واشككفع محمككد يككا رأسككك يقول: ارفع ثم

رب فككأقول: يككا ؟ شككأنك ككك: مككا أعلككم وهككو ك الله يقول رأسي رفعت
الجنككة, فيقككول فيككدخلون الجنككة أهل في فشفعني الشفاعة وعدتني
اللككه رسككول الجنة» وكككان دخول في لهم أذنت وقد شفعتك الله: قد

الككدنيا فككي أنتككم بيده, مككا نفسي «والذي يقول وسلم عليه الله صلى
ومسككاكنهم, بككأزواجهم الجنككة أهل ومساكنكم, من بأزواجكم بأعرف
ممككا زوجكة, سككبعين وسككبعين اثنككتين علككى منهككم رجككل كككل فيككدخل
من على فضل لهما آدم ولد من آدميتين وجل, وثنتين عز الله ينشىء

مككن غرفككة فككي الولى على فيدخل الدنيا في الله لعبادتهما الله أنشأ
ًا سككبعون عليهككا بككاللؤلؤ مكلل ذهب من سرير على ياقوتة مككن زوجكك

مككن يككده إلككى ينظككر ثم كتفيها بين يده يضع إنه وإستبرق, ثم سندس
سككاقها مككخ إلككى لينظككر ولحمها, وإنه وجلدها ثيابها وراء ومن صدرها

مككرآة لككه اليككاقوت, كبككدها قصككبة فككي السككلك إلككى أحدكم ينظر كما
إل مككرة من يأتيها تمله, ما ول يملها ل عندها هو مرآة. فبينا لها وكبده
نودي إذ كذلك هو قبلها, فبينا تشتكي وما ذكره يفتر عذراء, ما وجدها

لككك أن إل منيككة ول منككي ل أنككه تمككل, إل ول تمككل ل أنككك عرفنا قد إنا
ًا قككالت واحككدة أتككى واحدة, كلما واحدة فيأتيهن غيرها, فيخرج أزواج

ًا الجنة في أرى ما له: والله شكيء الجنككة فكي منكك, ول أحسككن شككيئ
خلككق مككن خلق فيها النار, وقع في النار أهل وقع منك. وإذا إلي أحب

ذلككك, تجككاوز ل قككدميه النار تأخذه من أعمالهم, فمنهم ربك, أوبقتهم
ركبككتيه, إلككى تأخككذه من ساقيه, ومنهم أنصاف إلى تأخذه من ومنهم
وجهككه, إل كلككه جسككده تأخذ من حقويه, ومنهم إلى تأخذه من ومنهم

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عليهككا» قككال صورته الله حرم
أمككتي, فيقككول: مككن النككار فككي وقككع فيمككن شككفعني رب يككا «فككأقول
يككأذن أحككد, ثككم منهككم يبقى ل حتى أولئك عرفتم, فيخرج من أخرجوا
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اللككه: شككفع, فيقككول إل شككهيد ول نككبي يبقككى الشككفاعة, فل فككي الله

ًا دينككار زنككة قلبه في وجدتم من أخرجوا ل حككتى أولئككك فيخككرج إيمانكك
ًا قلبككه فككي مككن فيقول: أخرجككوا الله يشفع أحد. ثم منهم يبقى إيمانكك
يقككول: دينككار, ثككم يقككول: ربككع دينككار, ثككم يقككول: ثلككث دينار, ثم ثلثي

ًا, ثم منهككم يبقككى ل حككتى أولئك خردل, فيخرج من يقول: حبة قيراط
ًا لله عمل من النار في يبقى ل أحد, وحتى لككه أحد يبقى قط, ول خير

اللككه رحمككة مككن يككرى ممككا يتطككاول إبليس إن شفع, حتى إل شفاعة
يككده الراحمين, فيككدخل أرحم وأنا يقول: بقيَت له. ثم يشفع أن رجاء
علككى فيلقككون حمككم غيره, كأنهم يحصيه ل ما منها جهنم, فيخرج في

حميككل فككي الحبككة تنبككت كمككا الحيككوان, فينبتككون لككه: نهككر نهر, يقككال
أصككيفر, منهككا الظككل يلككي أخيضر, وما منها الشمس يلي السيل, فما

رقككابهم في مكتوب الذر أمثال يكونوا الطراثيث, حتى كنبات فينبتون
ومككا الكتككاب بككذلك الجنككة أهككل الرحمككن, يعرفهككم الجهنميون, عتقاء

ًا عملوا الكتككاب وذلككك اللككه شككاء ما الجنة في قط, فيمكثون لله خير
عككز اللككه فيمحككوه الكتككاب هككذا عنا امح يقولون: ربنا رقابهم, ثم في

عنهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككم». وجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككل
ًا, غريككب مشككهور, وهككو حككديث قال: هككذا بطوله, ثم ذكره ثم   جككد

نكككارة, ألفككاظه بعككض المتفرقة, وفككي الحاديث في شواهد ولبعضه
فيككه, اختلككف المدينككة, وقككد أهككل قاضككي رافككع بن إسماعيل به تفرد

واحككد غير حديثه نكارة على ضعفه, ونص من ومنهم وثقه من فمنهم
علككي بككن الككرازي, وعمككرو حككاتم حنبككل, وأبككي بن الئمة, كأحمد من

كلها عدي: أحاديثه ابن متروك, وقال هو فيه قال من الفلس, ومنهم
اختلككف الضعفاء, قلككت: وقككد جملة في حديثه يكتب أنه نظر, إل فيها
جككزء فككي أفردتهككا قككد كككثيرة وجوه على الحديث هذا إسناد في عليه
ًا, ويقككال: إنككه فغريب سياقه حدة, وأما على أحككاديث مككن جمعككه جد

ًا كثيرة, وجعله ًا سياق شككيخنا ذلك, وسككمعت بسبب عليه فأنكر واحد
ًا مسلم بن للوليد رأى يقول: إنه المزي الحجاج أبا الحافظ قككد مصنف

أعلككم, الحككديث, فككالله هككذا مفككردات لبعككض جمعككه, كالشككواهد

ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل **  ْبَرا ِه ِإ ِبي ُذ آَزَر ل ّتِخ َت ًا َأ َنام َهًة َأْص ِل ّنَي آ ْوَمَك َأَراَك ِإ َق ِفككي َو
ِبيككٍن َضككلٍَل ِلَك ّم َذ َككك َو َي *   ِر ِهيككَم ُنكك ْبَرا ُكككوَت ِإ َل َواِت َم َوالْرِض الّسككَما

ُكوَن َي ِل ِنيَن ِمَن َو ِق ْلُمو َلّما ا َف ِه َجّن *   ْيكك َل ْيككُل َع ّل ْل َأى ا ًا َر َكبكك ْو َذا َقككاَل َك َهـكك
ّبي َلّمآَ َر َفَل َف ِليَن ُأِحّب لُ َقاَل َأ ِف َ َلّمآَ ال َف َأى *   َقَمَر َر ْل ًا ا ِزغ َذا َقاَل َبا َهـكك
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ّبي َلّمآَ َر َفَل َف ِئن َقاَل َأ ِني ّلْم َل ِد ْه ّبي َي َنّن َر ُكككو ِم ِمككَن ل ْو َقكك ْل ّليَن ا * الّضككا
ّا َلم َأى َف َغًة الّشْمَس َر ِز َذا َقاَل َبا ّبككي َهـ َذآ َر َبككُر َهـكك ْك َلّمككآَ َأ َلككْت َف َف َقككاَل َأ
ِم ْو َق ّنككي َي ٌء ِإ َيكك ِر ُكوَن ّمّمككا َب ِر ّنككي ُتْشكك ِإ ْهككُت *   ِهككَي َوّج ِذي َوْج ّلكك َطككَر ِل َف

َواِت ًا َوالْرَض الّسكككككَما ِنيفككككك ْا َوَمكككككآَ َح َنككككك ِكيَن ِمكككككَن َأ ِر ْلُمْشككككك  ا
آزر, اسككمه يكككن لككم إبراهيككم أبككا عباس: إن ابن عن الضحاك قال  

ًا: حدثنا وقال حاتم أبي ابن تارح, رواه اسمه كان وإنما بككن أحمد أيض
شبيب, حككدثنا عاصم أبو حدثنا أبي النبيل, حدثنا عاصم أبي بن عمرو

آزر} يعنككي لبيككه إبراهيككم قككال {وإذ قوله في عباس ابن عن عكرمة
مثككاني, وامرأتككه اسككمها تككارح, وأمككه اسمه إبراهيم وأبو, الصنم بآَزر

إبراهيككم, سككرية هككاجر, وهككي اسككمها إسككماعيل سككارة, وأم اسككمها
مجاهككد تارح, وقككال اسمه أن النسب علماء من واحد غير قال وهكذا

ذلككك آزر, لخككدمته عليككه غلككب صنم, قلككت: كككأنه اسم والسدي: آزر
وعيككب سككب آخككرون: هككو وقككال جريككر ابن أعلم, وقال فالله الصنم

ابككن قككال أحد. وقد عن حكاه ول يسنده معوج, ولم بكلمهم, ومعناه
قككال {وإذ يقككرأ أبككي سليمان, سككمعت بن معتمر عن حاتم: ذكر أبي

ة أشكد أعكوج, وأنهكا أنهكا آزر} قكال: بلغنكي لبيكه إبراهيم قالهكا كلم
آزر, أبيككه اسككم أن جرير: والصواب ابن قال السلم, ثم عليه إبراهيم

قكد بكأنه أجكاب تارح, ثككم اسمه أن النسابين قول نفسه على أورد ثم
ًا, وهككذا أحككدهما يكككون الناس, أو من لكثير اسمان, كما له يكون لقبكك
تعككالى: قوله أداء في القراء أعلم, واختلف والله قوي جيد قاله الذي
البصككري, الحسككن عككن جرير ابن آزر} فحكى لبيه إبراهيم قال {وإذ
أتتخككذ آزر لبيه إبراهيم قال {وإذ يقرآن كانا المدني, أنهما يزيد وأبي

ًا ًا أتتخذ آزر يا آلهة} معناه أصنام بالفتككح, الجمهككور آلهة, وقككرأ أصنام
ًا, كككأحمر ينصرف ل أعجمي علم أنه على إما مككن وأسككود, فأمككا أيض

ً منصوب, لكونه أنه زعم ًا} تقككديره {أتتخككذ لقككوله معمول يككا أصككنام
ًا آزر أتتخذ أبت بعككد مككا اللغككة, فككإن فككي بعيككد قككول آلهة, فإنه أصنام

قككرره الكلم, كككذا صككدر لككه لن قبلككه فيما يعمل الستفهام, ل حرف
أن العربيككة, والمقصككود قواعككد فككي مشككهور وغيككره, وهككو جرير ابن

ينتككه, فلككم ونهككاه عنهككا الصنام, وزجككره عبادة في أباه وعظ إبراهيم
ًا أتتخذ آزر لبيه إبراهيم قال {وإذ قال كما أتتككأله ؟} أي آلهككة أصككنام

مسلكك السالكين وقومك} أي أراك {إني الله دون من تعبده لصنم
حيككرة فككي يسلكون, بككل أين يهتدون ل تائهين مبين} أي ضلل {في

سككليم. عقككل ذي لكل واضح بين والضلل الجهالة في وأمركم وجهل
ًا كان إنه إبراهيم الكتاب في تعالى: {واذكر وقال ًا صديق قال * إذ نبي
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ًا عنك يغني ول يبصر ول يسمع ل ما تعبد لم أبت يا لبيه أبككت * يا شيئ
ًا أهدك فاتبعني يأتك لم ما العلم من جاءني قد إني ًا صراط * يككا سوي
ًا للرحمن كان الشيطان إن الشيطان تعبد ل أبت إنككي أبككت * يا عصي

ًا للشككيطان فتكككون الرحمككن مككن عذاب يمسك أن أخاف * قككال وليكك
ًا لرجمنككك تنتككه لككم لئككن إبراهيم يا آلهتي عن أنت أراغب * قككال مليكك
ومككا * وأعككتزلكم حفيككا بككي كككان إنككه ربككي لك سأستغفر عليك سلم

ًا} ربككي بككدعاء أكككون أل عسككى ربي وأدعو الله دون من تدعون شككقي
علككى مات حياته, فلما مدة لبيه السلم, يستغفر عليه إبراهيم فكان

قال منه, كما وتبرأ له الستغفار عن ذلك, رجع إبراهيم وتبين الشرك
إيككاه وعككدها موعككدة عككن إل لبيككه إبراهيم استغفار كان تعالى: {وما

ّو أنه له تبين فلما ّواه إبراهيم إن منه تبرأ لله عد فككي حليككم} وثبككت ل
بنككي يككا آزر له القيامة, فيقول يوم آزر أباه إبراهيم, يلقى أن الصحيح

يككوم تخزني ل أنك تعدني ألم رب أي إبراهيم أعصيك, فيقول ل اليوم
مككا إبراهيككم, انظككر يككا فيقككال البعد أبي من أخزى خزي يبعثون, وأي

ِذيخ هو فإذا وراءك النككار, قككوله فككي فيلقككى بقوائمه متلطخ, فيؤخذ ب
ه نكبين والرض} أي السكموات ملكوت إبراهيم ُنري {وكذلك وجكه ل

ملكككه وجل, في عز الله وحدانية خلقهما, على إلى نظره في الدللة
فككي مككاذا انظككروا {قل سواه, كقوله رب ول غيره إله ل وخلقه, وأنه

خلفهككم ومككا أيديهم بين ما إلى يروا {أفلم والرض} وقال السموات
عليهككم نسككقط أو الرض بهككم نخسككف نشككأ إن والرض السككماء مككن

ًا ابن حكاه ما منيب} وأما عبد لكل لَية ذلك في إن السماء من كسف
وغيرهكم, والسكدي جككبير بكن وسكعيد وعطاء مجاهد عن وغيره جرير

حتى فيهن ما إلى السموات, فنظر له لمجاهد: فرجت قالوا: واللفظ
مككا إلككى السبع, فنظر الرضون له العرش, وفرجت إلى بصره انتهى

المعاصككي, ويككدعو علككى العبككاد إلككى ينظككر فجعككل غيككره فيهن, وزاد
أو يتوبككوا أن منكك, لعلهككم بعبككادي أرحكم إنككي لكه اللكه عليهم, فقككال
معكاذ مرفكوعين, عككن حكديثين ذلكك فككي مردويككه ابن يرجعوا. وروى
مككن حككاتم أبي ابن أعلم, وروى إسنادهما, والله يصح ل وعلي, ولكن

إبراهيككم نككري {وككذلك قكوله عبككاس, فكي ابكن العوفي, عككن طريق
لككه جل تعالى الموقنين} فإنه من وليكون والرض السموات ملكوت

الخلئككق, فلمككا أعمال من شيء عليه يخف وعلنيته, فلم سره المر
كمككا فككرده تسككتطيعهذا ل إنككك اللككه الذنوب, قال أصحاب يلعن جعل
ذلككك رأى حككتى بصره عن له كشف يكون أن ذلك, فيحتمل قبل كان

ًا, ويحتمل وتحققككه بفككؤاده شككاهده بصككيرته, حككتى عن يكون أن عيان
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كما القاطعة الباهرة, والدللت الحكم من ذلك في ما وعرفه, وعلم

حككديث فككي جبككل بككن معاذ عن والترمذي, وصححه أحمد المام رواه
المل يختصككم فيم محمد يا فقال صورة أحسن في ربي «أتاني المنام
بككرد وجدت حتى كتفي بين يده رب, فوضع يا أدري ل فقلت ؟ العلى
الحككديث. ذلككك» وذكككر وعرفت شيء كل لي فتجلى ثديي بين أنامله
نككري وكككذلك تقككديره زائككدة الواو الموقنين} قيل من {وليكون قوله

المككوقنين, كقككوله مككن والرض, ليكككون السككموات ملكككوت إبراهيككم
هككي بككل المجرميككن} وقيككل سككبيل ولتسككتبين الَيات نفصل {وكذلك

ًا ليكون ذلك نريه بابها, أي على ًا, وقككوله عالم تعككالى: {فلمككا وموقنكك
ًا} أي {رأى وستره تغشاه الليل} أي عليه جن ًا كوكب هككذا {قال نجم
يسككار: الفككول بككن إسككحاق بككن محمد غاب, قال أفل} أي فلما ربي

ً ويأفككل يأفككل النجم جرير: يقال: أفل ابن الذهاب, وقال وأفل, أفككول
الرمككككككككككككككة: ذي قككككككككككككككول ومنككككككككككككككه غككككككككككككككاب إذا

الزوائكككل بكككالَفلت ول تقودهاديككككاج بككككاللواتي ليسكككت مصكككابيح
الَفلين} أحّب {ل عنا, قال غبت أين بمعنى ؟ عنا أفلت ويقال: أين  

ًا} أي القمككر رأى يككزول, {فلمككا ل دائككم ربه أن قتادة: علم قال بازغكك
ًا مكن لككونن ربكي يهكدني لكم لئن قال أفل فلما ربي هذا {قال طالع
هككذا ربككي} أي هككذا قككال بازغككة الشككمس رأى * فلما الضالين القوم
ًا أكبر} أي {هذا ربي الطالع المنير وأكككثر القمر ومن النجم من جرم
تشككركون ممككا بريء إني قوم يا {قال غابت أفلت} أي {فلما إضاءة
ًا والرض السموات فطر للذي وجهي وجهت * إني مككن أنكا ومككا حنيف

فطككر {للككذي عبككادتي دينككي, وأفككردت أخلصككت المشككركين} أي
سككبق مثككال غيككر علككى وابتككدعهما خلقهمككا والرض} أي السككموات

ًا} أي ًا, أي كوني حال في {حنيف ً حنيف التوحيككد, إلى الشرك عن مائل
هككذا فككي المفسرون اختلف المشركين} وقد من أنا {وما قال ولهذا

طريككق جرير: مككن ابن فروى ؟ مناظرة أو نظر مقام هو المقام: هل
نظر, واختاره مقام أنه يقتضي عباس, ما ابن عن طلحة أبي بن علي
ً جرير ابن بككن محمد ربي} الَية, وقال يهدني لم {لئن بقوله مستدل

أمككه, حيككن فيككه ولدته الذي السرب من خرج حين ذلك إسحاق: قال
مولككود بوجككود أخككبر قككد كككان كنعان, لمككا بن نمروذ من عليه تخوفت

حملككت عامئذ, فلمككا الغلمان بقتل يديه, فأمر على ملكه ذهاب يكون
فولككدت البلككد ظككاهر سككرب إلى به ذهبت وضعها وحان به إبراهيم أم

ا خكوارق مكن أشكياء هنكاك, وذككر إبراهيم, وتركته فيه العكادات, كم
إبراهيككم أن والخلف, والحككق السلف من المفسرين من غيره ذكرها
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ًا المقام هذا في والسلم, كان الصلة عليه ًا مناظر لهككم لقومه, مبينكك

المقككام فكي والصكنام, فككبين الهياكككل عبادة من عليه كانوا ما بطلن
صور على هي الرضية, التي الصنام عبادة في خطأهم أبيه مع الول

عنككد هككم العظيم, الككذين الخالق إلى لهم ليشفعوا السماوية الملئكة
ملئكتككه, بعبككادة إليككه يتوسككلون يعبككدوه, وإنمككا أن من أحقر أنفسهم
إليككه. يحتككاجون مما ذلك والنصر, وغير الرزق في عنده لهم ليشفعوا

الهياكككل, وهككي عبككادة فككي وضككللهم خطككأهم المقككام هككذا في وبين
والزهككرة وعطككارد المتحيرة, وهي: القمككر السبعة السيارة الكواكب

وأشككرفهن إضككاءة وزحككل, وأشككدهن والمشككتري والمريخ والشمس
ً الزهرة, فبين ثم القمر الشمس, ثم عندهم وسلمه الله صلوات أول

بسككير مقككدرة مسككخرة لللهيككة, فإنهككا تصككلح ل الزهرة هذه أن عليه
ًا عنه تزيغ معين, ل ًا, بككل لنفسها تملك شمالً, ول ول يمين هككي تصككرف

الحكككم مككن ذلككك فككي لككه منيككرة, لمككا اللككه خلقهككا الجككرام من جرم
المغككرب وبيككن بينككه فيما تسير ثم المشرق من تطلع العظيمة, وهي

هككذا علككى القابلككة الليلككة فككي تبككدو فيككه, ثككم البصككار عن تغيب حتى
فيككه فككبين القمككر إلككى انتقككل لللهية, ثم تصلح ل هذه المنوال, ومثل

انتفككت كككذلك, فلمككا الشككمس إلككى انتقككل النجم, ثم في بين ما مثل
البصكار, عليكه تقكع مكا أنكور هكي التي الثلثة الجرام هذه عن اللهية
تشككركون} ممككا بريء إني قوم يا القاطع, {قال بالدليل ذلك وتحقق

بهككا فكيككدوني آلهككة كككانت ومككوالتهن, فككإن عبادتهن من بريء أنا أي
ًا السككموات فطككر للككذي وجهككي وجهككت {إنككي تنظككرون ل ثككم جميعكك

ًا والرض هككذه خككالق أعبككد إنمككا المشككركين} أي مككن أنككا ومككا حنيفكك
ملكككوت بيككده ومدبرها, الككذي ومقدرها ومسخرها ومخترعها الشياء

تعالى: {إن قال وإلهه, كما ومليكه شيء, وربه كل وخالق شيء كل
على استوى ثم أيام ستة في والرض السموات خلق الذي الله ربكم

ه النهار الليل يغشي العرش ًا يطلب والنجكوم والقمكر والشكمس حثيثك
العككالمين} رب اللككه تبككارك والمككر الخلككق لككه بككأمره, أل مسككخرات

ًا إبراهيم يكون أن يجوز وكيف قككال الككذي المقام. وهككو هذا في ناظر
* إذ عككالمين به وكنا قبل من رشده إبراهيم آتينا {ولقد حقه في الله
عككاكفون} الَيككات, لهككا أنتككم الككتي التماثيككل هككذه ما وقومه لبيه قال

ًا أمككة كككان إبراهيككم تعككالى: {إن وقال ًا للككه قانتكك مككن يككك ولككم حنيفكك
ًا المشككركين * مسككتقيم صككراط إلككى وهككداه اجتبككاه لنعمككه * شككاكر

أوحينككا * ثككم الصككالحين لمككن الَخرة في وإنه حسنة الدنيا في وآتيناه
ًا إبراهيم ملة اتبع أن إليك تعالى المشركين} وقال من كان وما حنيف
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ًا مستقيم صراط إلى ربي هداني إنني : {قل ًا دينكك إبراهيككم ملككة قيمكك
ًا أبككي عككن الصككحيحين فككي ثبككت المشركين} وقككد من كان وما حنيف

مولككود قككال: «كككل أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول هريرة, عن
حمككار, أن بككن عيككاض مسككلم, عككن صككحيح الفطرة» وفي على يولد

عبككادي خلقككت إني الله قال: «قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
النككاس فطككر الككتي اللككه {فطرت العزيز كتابه في الله حنفاء» وقال

آدم بنككي مككن ربككك أخككذ تعالى: {وإذ الله} وقال لخلق تبديل ل عليها
قككالوا ؟ بربكككم ألسككت أنفسككهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من

الناس فطر التي الله {فطرت كقوله القولين أحد على بلى} ومعناه
الخليقة, فكيككف سائر حق في هذا كان بيانه. فإذا سيأتي عليها} كما

ًا أمة الله جعله الذي الخليل إبراهيم يكون ًا, ولم لله قانت مكن يك حنيف
ًا بكالفطرة النككاس أولكى هككو المقككام, بكل هككذا فكي المشركين, ناظر

وسككلم عليه الله صلى الله رسول المستقيمة, بعد والسجية السليمة
ًا المقام هذا في كان أنه يؤيد ريب,وما ول شك بل فيمككا لقومه مناظر

ًا ل الشككككككرك مككككككن فيككككككه كككككككانوا تعككككككالى. قككككككوله نككككككاظر

َوَحآَّجُه ْوُمُه **  ّني َقاَل َق َو ُتَحاّج ِه ِفككي َأ ّلكك ْد ال َقكك ِني َو َدا َ َهكك َمككا َأَخككاُف َول
ُكوَن ِر ِه ُتْش ّ ِب َء َأن ِإل ّبي َيَشآَ ًا َر ْيئ َع َشك ّبكي َوِسك ٍء ُككّل َر ًا َشكْي ْلمك َ ِع َفل َأ

ّكُروَن َذ َت ْيَف َت َك َو ُتْم َمآَ َأَخاُف *   ْك َ َأْشَر ُفوَن َول ُكْم َتَخا ّن ُتم َأ ْك ِه َأْشككَر ّل ِبككال
َنّزْل َلْم َما ِه ُي ُككْم ِب ْي َل ًا َع َطان ْل ّي ُسك َأ ْيكِن َفكك َق ِري َف ْل ّق ا ُتككْم ِإن ِبككالْمِن َأَحكك ُكن

َلُموَن ْع ِذيَن َت ّل ْا *  ا ُنو َلْم آَم ْا َو َو ِبُس ْل ُهْم َي َن ٍم ِإيَما ْل ُظ ِئَك ِب َلـكك ْو ُهككُم ُأ الْمككُن َل
ُهْم ُدوَن َو َت ْه ْلَك ّم ِت َو َنآَ *   ُت َهآَ ُحّج َنا ْي َت ِهيَم آ ْبَرا َلَى ِإ ِه َع ْوِم ُع َقكك َفكك َدَرَجككاٍت َنْر

ُء ّمكككككككككككن ّبكككككككككككَك ِإّن ّنَشكككككككككككآَ ِكيكككككككككككٌم َر ِليكككككككككككٌم َح  َع
ًا تعالى يقول   ذهب فيما قومه جادله إبراهيم, حين خليله عن مخبر

فككي {أتحككاجوني قككال القول, أنه من بشبه وناظروه التوحيد من إليه
هككو, وقككد إل إلككه ل الله, وأنككه أمر في تجادلونني هدان} أي وقد الله

إلككى ألتفككت منككه, فكيككف بينككة علككى الحق, وأنككا إلى وهداني بصرني
به تشركون ما أخاف {ول الباطلة, وقوله وشبهكم الفاسدة أقوالكم

ًا} أي ربككي يشككاء أن إل فيمككا قككولكم بطلن علككى الككدليل ومككن شككيئ
ًا, وأنا تؤثر ل تعبدونها التي الَلهة هذه إليه, أن ذهبتم ول أخافها ل شيئ

بذلك. عاجلوني بل تنظرون بها, ول فكيدوني كيد لها كان أباليها, فإن
ًا} استثناء ربي يشاء أن تعالى: {إل وقوله ول يضر ل منقطع, أي شيئ

ًا} أي شككيء كككل ربي {وسع وجل عز الله إل ينفع علمككه أحككاط علمكك
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بينتككه فيمككا تتككذكرون} أي {أفل خافيككة عليه يخفى فل الشياء بجميع

عبادتهككا, وهككذه عككن فتنزجككروا باطلة الَلهة هذه أن تعتبرون أفل لكم
عككاد, قككومه علككى السككلم عليه هود الله نبي بها احتج ما نظير الحجة

ومككا ببينة جئتنا ما هود يا {قالوا يقول كتابه, حيث في عنهم قص فيما
إل نقكول * إن بمكؤمنين لكك نحكن ومكا قولكك عكن آلهتنا بتاركي نحن

ممككا بريء أني واشهدوا الله أشهد إني قال بسوء آلهتنا بعض اعتراك
ًا فكيدوني دونه من تشركون علككى تككوكلت * إني تنظرون ل ثم جميع

{وكيف بناصيتها} الَية. وقوله آخذ هو إل دابة من ما وربكم ربي الله
من تعبدونها التي الصنام هذه من أخاف كيف أشركتم} أي ما أخاف
عليكككم بككه ينككزل لككم مككا بككالله أشككركتم أنكم تخافون الله, {ول دون

ًا} قال وهككذا حجككة السككلف: أي مككن واحككد وغيككر عبككاس ابككن سلطان
م مكا الدين من لهم شرعوا شركاء لهم تعالى: {أم كقوله ه يكأذن ل ب

مككا وآبككاؤكم أنتككم سككميتموها أسككماء إل هي تعالى: {إن الله} وقوله
إن بككالمن أحككق الفريقيككن {فككأي سلطان} وقككوله من بها الله أنزل
الضككر بيككده مككن عبككد أصككوب, الككذي طائفتين فأي تعلمون} أي كنتم

بككالمن أحككق أيهمككا دليككل ينفع, بل ول يضر ل من عبد الذي والنفع, أو
يلبسوا ولم آمنوا تعالى: {الذين الله القيامة, قال يوم الله عذاب من

الككذين هككؤلء مهتككدون} أي وهككم المككن لهككم أولئككك بظلككم إيمككانهم
ًا, هككم بككه يشككركوا لككه, ولككم شككريك ل وحده لله العبادة أخلصوا شككيئ

والَخككككرة. الككككدنيا فككككي القيامككككة, المهتككككدون يككككوم الَمنككككون
شعبة عدي, عن أبي ابن بشار, حدثنا بن محمد البخاري: حدثنا قال  

نزلككت الله, قال: لما عبد علقمة, عن إبراهيم, عن سليمان, عن عن
؟ نفسكه يظلكم لكم وأينككا أصككحابه بظلكم} قكال إيمانهم يلبسوا {ولم

أبككو أحمكد: حككدثنا المككام عظيكم} وقككال لظلككم الشككرك {إن فنزلت
الله, قال: عبد علقمة, عن إبراهيم, عن عن, العمش معاوية, حدثنا

بظلككم} شككق إيمككانهم يلبسككوا ولككم آمنوا {الذين الَية هذه نزلت لما
قككال ؟ نفسككه يظلككم لككم أينككا الله رسول الناس, فقالوا: يا على ذلك
ل بنككي {يككا الصككالح العبككد قككال ما تسمعوا ألم تعنون الذي ليس «إنه

الشكككرك. هكككو عظيكككم} إنمكككا لظلكككم الشكككرك إن بكككالله تشكككرك
وابككن وكيككع الشككج, حككدثنا سككعيد أبككو حككاتم: حككدثنا أبي ابن وقال  

نزلككت اللككه, قككال: لمككا عبككد علقمة, عككن العمش, عن إدريس, عن
اللككه رسككول أصككحاب علككى ذلككك بظلككم} شككق إيمانهم يلبسوا {ولم
اللككه رسول فقال ؟ نفسه يظلم لم قالوا: وأينا وسلم عليه الله صلى
ل بنككي {يككا لبنككه قككال تظنون, إنمككا كما «ليس وسلم عليه الله صلى
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النمككري, تغلب بن عمر عظيم} وحدثنا لظلم الشرك إن بالله تشرك
علقمة, إبراهيم, عن العمش, عن عن سفيان أحمد, حدثنا أبو حدثنا

علككى ذلككك الَيككة, شككق هذه نزلت مسعود, قال: لما بن الله عبد عن
لظلككم الشرك {إن فنزلت وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

فقككال ؟ نفسككه يظلم لم قالوا: أينا لفظ البخاري, وفي عظيم} رواه
قككال ما تسمعوا تعنون, ألم بالذي «ليس وسلم عليه الله صلى النبي
أبككي الشرك» ولبن هو عظيم} إنما لظلم الشرك {إن الصالح العبد
ًا, قال الله عبد عن حاتم بظلككم} قككال إيمككانهم يلبسككوا {ولم مرفوع

كعككب, بككن الصديق, وعمككر, وأبككي بكر أبي عن وروي «بشرك» قال
شككرحبيل, بككن عمككر, وعمككرو عبككاس, وابككن وسلمان, وحذيفة, وابن

السلمي, ومجاهد, وعكرمة, والنخعي, والضحاك, الرحمن عبد وأبي
مردويككه: حككدثنا ابككن ذلككك, وقككال نحككو واحككد وقتادة, والسدي, وغير

عاصككم, حككدثنا أبو المسمعي, حدثنا شداد بن محمد الشافعي, حدثنا
الله, عبد علقمة, عن إبراهيم, عن العمش, عن الثوري, عن سفيان

رسككول بظلم} قككال إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا {الذين نزلت قال: لما
أحمككد: المككام منهم» وقككال أنت لي «قيل وسلم عليه الله صلى الله

بككن جريككر زاذان, عككن جناب, عن أبو يوسف, حدثنا بن إسحاق حدثنا
وسككلم, فلمككا عليككه اللككه صككلى الله رسول مع الله, قال: خرجنا عبد

اللككه صلى الله رسول نحونا, فقال يوضع راكب المدينة, إذا من برزنا
الرجل, فسلم إلينا يريد» فانتهى إياكم الراكب هذا «كأن وسلم عليه

أقبلككت أيككن «مككن وسككلم عليه الله صلى النبي له عليه, فقال فرددنا
؟» قال: أريككد تريد وعشيرتي, قال: «فأين وولدي أهلي من ؟» قال
رسككول أصبته» قال: يككا «فقد قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا وأن الله إل إله ل أن تشهد قال: «أن ؟ اليمان ما علمني الله محمد
وتحككج رمضككان الزكككاة, وتصككوم وتككؤتي الصككلة اللككه, وتقيككم رسول

جحككر فككي يككده دخلككت بعيككره إن ثككم أقككررت, قككال البيت» قال: قككد
فمككات, فقككال هككامته علككى الرجل, فوقع وهوى بعيره جرذان, فهوى

عمككار إليككه بالرجككل» فككوثب «علي وسلم عليه الله صلى الله رسول
الرجل قبض الله رسول فقال: يا فأقعداه اليمان بن وحذيفة ياسر بن

لهمككا قككال وسلم, ثككم عليه الله صلى الله رسول عنهما فأعرض قال
الرجكل, عكن إعراضكي رأيتمكا «أما وسلم عليه الله صلى الله رسول

مككات أنككه الجنككة, فعلمكت ثمار من فيه في يدسان ملكين رأيت فإني
ًا» ثم قال الذين من «هذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال جائع

بظلم} الَية, ثم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا {الذين فيهم وجل عز الله
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وكفناه, وحنطناه الماء, فغسلناه إلى أخاكم» فاحتملناه «دونكم قال

جلس حتى وسلم عليه الله اللهصلى رسول القبر, فجاء إلى وحملناه
والشككق لنككا اللحككد فككإن تشككقوا ول «ألحككدوا القبر, فقال شفير على

جعفككر بككن الحميد عبد عامر, عن بن أسود عن أحمد رواه لغيرنا» ثم
نحككوه اللككه, فككذكر عبككد بككن جريككر زاذان, عن ثابت, عن الفراء, عن

ً عمككل ممن فيه: هذا وقال ًا, وقككال وأجككر قليل حككاتم: أبككي ابككن كككثير
عمككر, حككدثنا أبككي بككن مهران القطان, حدثنا موسى بن يوسف حدثنا
عبككاس, قككال: ابن جبير, عن بن سعيد عن أبيه الله, عن عبد بن علي

عككرض سككاره, إذ مسير في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا
مككن خرجككت بالحق, لقككد بعثك والذي الله رسول فقال: يا أعرابي له

حككتى بلغتككك قولك, وما من بهداك, وآخذ لهتدي ومالي وتلدي بلدي
رسككول عليه علي, فعرض الرض, فاعرض خضر من إل طعام لي ما

بكككره خككف فككدخل حككوله فقبل, فازدحمنا وسلم عليه الله صلى الله
اللككه رسول عنقه, فقال فانكسرت العرابي جرذان, فتردى بيت في

بلده مككن خرج لقد بالحق بعثني والذي «صدق وسلم عليه الله صلى
مكاله حكتى بلغنكي ومكا قكولي مكن ويأخذ بهداي وماله, ليهتدي وتلده
ً عمككل بالذي الرض, أسمعتم خضر من إل طعام ًا وأجككر قليل ؟ كككثير

لهم بظلم, أولئك إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا بالذين منهم. أسمعتم هذا
ً عمل «هذا قال لفظ منهم» وفي هذا فإن ؟ مهتدون وهم المن قليل
ًا» وروى وأجر الكككوفي, يعلككى بككن محمد حديث من مردويه ابن كثير
بككن الله عبد داود, عن أبي خيثمة, عن بن زياد الري, حدثنا نزل وكان

أعطككي «مككن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول سخبرة, قال: قال
فغفككر» وسكككت, قككال: فاستغفر, وظلككم فصبر, وظلم فشكر, ومنع

مهتككدون} وهككم المككن لهككم {أولئك قال ؟ له ما الله رسول يا فقالوا
حجتككه وجهنككا قككومه} أي علككى إبراهيككم آتيناهككا حجتنككا {وتلككك وقوله

مككا أخككاف {وكيككف قككوله بككذلك وغيككره: يعنككي مجاهككد عليهككم, قككال
ًا عليكم به ينزل لم ما بالله أشركتم أنكم تخافون ول أشركتم سككلطان

بككالمن لككه وحكككم اللككه صدقه بالمن} الَية, وقد أحق الفريقين فأي
لهككم أولئككك بظلككم إيمككانهم يلبسككوا ولككم آمنوا {الذين فقال والهداية

آتيناهكا حجتنككا {وتلكك كلكه ذلكك بعككد قككال مهتكدون} ثككم وهكم المن
وبل بالضككافة نشككاء} قرىككء مككن درجككات نرفككع قككومه على إبراهيم

المعنككى, وقككوله فككي قريككب يوسف, وكلهمككا سورة في إضافة, كما
بمككن أي وأفعككاله, عليككم أقككواله في حكيم عليم} أي حكيم ربك {إن

{إن قككال والككبراهين, كمككا الحجككج عليه قامت يضله, وإن ومن يهديه
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يككروا حتى آية كل جاءتهم ولو يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين

عليكككم}. حكيكككم ربكككك {إن ههنكككا قكككال الليكككم} ولهكككذا العكككذاب

َنا ْب َه َو َو َق َلُه **  ُقوَب ِإْسَحا ْع َي ّ َو َنا ُكل ْي َد ًا َه ُنوحكك َنا َو ْي َد ْبككُل ِمككن َهكك َوِمككن َق
ِه ِت ّي َد ُذّر ُوو ْيَماَن َدا َل ّيوَب َوُس َأ ُيوُسَف َو َهاُروَن َوُموَسَى َو ِلَك َو َذ َك ِزي َو َنْج

ِنيَن ْلُمْحِس ّيا ا ِر َك َوَز َيَى *   َيْح َيككاَس َوِعيَسككَى َو ْل ِإ ِلِحيَن ّمككَن ُكككّل َو * الّصككا
ِإْسَماِعيَل َع َو َيَس ْل ُنَس َوا ُيو ًا َو ُلوط ّ َو ُكل َنا َو ْل َلى َفّض َلِميَن َع َعا ْل َوِمككْن ا   *

ِهْم ِئ َبا ِهْم آ ِت ّيا ُذّر ِهْم َو ِن َوا ِإْخ ُهْم َو َنا ْي َب َت ُهْم َواْج َنا ْي َد َه َلَى َو ٍم ِصككَراٍط ِإ ِقي َت ّمْسكك
ِلَك َذ َدى *   ِه ُه ّل ِدي ال ْه ِه َي ُء َمن ِب ِه ِمككْن َيَشككآَ ِد َبككا ْو ِع َلكك ْا َو ُكو ِبككَط َأْشككَر َلَح
ُهككْم ْن ْا ّمككا َع ُنو ُلككوَن َكككا ْعَم ِئَك َي َلـكك ْو ُأ ِذيَن *   ّلكك ُهُم ا َنككا ْي َت َتككاَب آ ِك ْل ْكككَم ا ْلُح َوا

َة ّو ُب ّن ِإن َوال ُفْر َف ْك َها َي ِء ِب ُؤلُ ْد َهـ َق َنا َف ْل ّك َها َو ًا ِب ْوم ْا َق ْيُسو َهكا ّل ِريَن ِب ِف َكككا * ِب
ِئَك َلـ ْو ِذيَن ُأ ّل َدى ا ّلُه َه ُهُم ال َدا ُه ِب ْه َف ِد َت ْق ّ ُقل ا ُكْم ل ُل َأ ِه َأْسكك ْيكك َل ًا َع ِإْن َأْجككر

َو ّ ُهككككككككككككككككككككك َى ِإل ْككككككككككككككككككككككَر َلِميَن ِذ ْلَعكككككككككككككككككككككا  ِل
السككن, فككي طعككن أن بعككد إسككحاق لبراهيككم وهب أنه تعالى يذكر  

إلككى ذاهبون وهم الملئكة الولد, فجاءته من سارة وامرأته هو وأيس
{يككا ذلك, وقككالت من المرأة فتعجبت بإسحاق لوط, فبشروهما قوم

ًا بعلي وهذا عجوز وأنا أألد ويلتَى * قككالوا عجيككب لشيء هذا إن شيخ
حميد إنه البيت أهل عليكم وبركاته الله رحمة ؟ الله أمر من أتعجبين

ً له بنبوته, وبأن وجوده مع مجيد} فبشروهما ًا, كمككا نسل قككال وعقبكك
ًا بإسككحاق تعككالى: {وبشككرناه فككي أكمككل الصككالحين} وهككذا مككن نبيكك

ة, وقكال فكي وأعظكم البشارة وراء ومكن بإسكحاق {فبشكرناه النعم
حياتكمككا, فتقككر فككي ولككد المولككود لهككذا ويولككد يعقككوب} أي إسككحاق
لبقككاء شككديد الولككد بولككد الفككرح بوالككده, فككإن قككرت به, كما أعينكما
يعقككب ل أنه يتوهم قد والشيخة الشيخ ولد كان والعقب, ولما النسل

اشككتقاق فيككه الككذي يعقككوب باسم وبولده به البشارة لضعفه, وقعت
اعككتزل السلم, حين عليه لبراهيم مجازاة هذا والذرية, وكان العقب
ًا بلدهم من عنهم, وهاجر ونزح وتركهم قومه في الله عبادة إلى ذاهب

من صالحين وعشيرته, بأولد قومه عن وجل عز الله الرض, فعوضه
ومككا اعككتزلهم تعالى: {فلما قال عينه, كما بهم دينه, لتقر على صلبه

ًا} وقككال جعلنا وكل ويعقوب إسحاق له وهبنا الله دون من يعبدون نبي
ً ويعقوب إسحاق له {ووهبنا ههنا ًا هدينا} وقوله كل مككن هدينا {ونوح

صككالحة, وكككل ذريككة لككه هديناه, ووهبنا كما هديناه قبله من قبل} أي
لمككا تعالى الله السلم, فإن عليه نوح عظيمة, أما خصوصية له منهما
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السككفينة, فككي صككحبوه الككذين به, وهم آمن من إل الرض أهل أغرق
الخليككل ذريتككه, وأمككا مككن كلهككم الباقين, فالنككاس هم ذريته الله جعل

ًا, إل بعده وجل عز الله يبعث السلم, فلم عليه إبراهيم ذريته, من نبي
والكتككاب} الَيككة, وقككال النبككوة ذريتهمككا في تعالى: {وجعلنا قال كما

ًا أرسككلنا تعككالى, {ولقككد النبككوة ذريتهمككا فككي وجعلنككا وإبراهيككم نوحكك
من النبيين من عليهم الله أنعم الذين تعالى: {أولئك والكتاب} وقال

وممككن وإسككرائيل إبراهيككم ذريككة ومككن نوح مع حملنا وممن آدم ذرية
ًا خروا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا واجتبينا هدينا ًا} وقوله سجد وبكي
{داود ذريتكه مكن وهكدينا ذريتكه} أي {ومكن الكريمكة الَيكة هكذه في

ظاهر المذكورين أقرب نوح, لنه إلى الضمير وسليمان} الَية, وعود
الككذي إبراهيككم, لنككه إلى جرير. وعوده ابن اختيار فيه, وهو إشكال ل

مككن ليككس لككوط, فككإنه عليه يشكل حسن, لكن أجله من الكلم سيق
إنككه يقككال أن إل آزر, اللهككم بككن مككاران أخيه ابن هو إبراهيم, بل ذرية
ًا, وكما الذرية في دخل حضككر إذ شككهداء كنتم {أم قوله في قال تغليب

إلهككك نعبككد قككالوا ؟ بعككدي مككن تعبدون ما لبنيه قال إذ الموت يعقوب
ًا وإسككحاق وإسككماعيل إبراهيككم آبائككك وإلككه ًا إلهكك لككه ونحككن واحككد

ًا, وكما آبائه في دخل عمه مسلمون} فإسماعيل قككوله في قال تغليب
أمككر فككي إبليككس إبليككس} فككدخل إل أجمعون كلهم الملئكة {فسجد
بهككم, تشككبه فككي كككان لنككه المخالفككة علككى بالسككجود, وذم الملئكككة

ًا, وإل معهم ودخل معاملتهم فعومل وطبيعته الجن من كان فهو تغليب
ذرية في السلم عليه عيسى ذكر النور, وفي من النار, والملئكة من

فككي البنككات ولككد دخول على الَخر, دللة القول نوح, على أو إبراهيم
عليككه إبراهيككم إلككى ينسككب إنما السلم عليه عيسى الرجل, لن ذرية

حككاتم: حككدثنا أبي ابن له. قال أب ل السلم, فإنه عليها السلم, بأمه
علككي صككالح, حككدثنا بن الرحمن عبد العسكري, حدثنا يحيى بن سهل

أبككي بككن حككرب أبككي المكككي, عككن عطككاء بن الله عبد عابس, عن بن
أنككك يعمككر, فقككال: بلغنككي بن يحيى إلى الحجاج السود, قال: أرسل

وسككلم, عليككه اللككه صككلى النككبي ذرية من والحسين الحسن أن تزعم
قككال ؟ أجككده فلم آخره إلى أوله من قرأته وقد ك الله كتاب في تجده
بلككغ وسككليمان} حككتى داود ذريتككه {ومككن النعككام سككورة تقككرأ أليس

إبراهيككم ذريككة مككن عيسككى أليككس بلى. قككال وعيسى} قال {ويحيى
وقككف لذريته, أو الرجل أوصى إذا صدقت. فلهذا قال ؟ أب له وليس
الرجل أعطى إذا فيهم, فأما البنات أولد وهبهم, دخل ذريته, أو على

وقككف بنيككه, أو الرجككل أعطككى إذا فيهم, فأمككا البنات أولد بنيه, دخل
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الشاعر بقول بنيه, واحتجوا وبنو لصلبه بنوه بذلك يختص عليهم, فإنه

العربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي:
الجكككككانب الرجكككككال أبنكككككاء وبناتنكككككابنوهن أبنائنكككككا بنكككككو بنونكككككا

ًا, لمككا فيهم البنات بنو آخرون: ويدخل وقال   صككحيح فككي ثبككت أيض
علككي بككن للحسن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول البخاري, أن

مككن عظيمككتين فئككتين بيككن بككه يصلح أن الله ولعل سيد هذا ابني «إن
ًا, فدل المسلمين» فسماه آخككرون: البناء. وقككال في دخوله على ابن

أصككولهم وإخككوانهم} ذكككر وذريككاتهم آبككائهم {ومككن تجوز, وقوله هذا
كلهككم, ولهككذا شملهم والجتباء الهداية وأن طبقتهم وفروعهم, وذوي

تعككالى: قككال مسككتقيم} ثككم صككراط إلككى وهديناهم {واجتبيناهم قال
لهكم حصككل إنمككا عبككاده} أي مككن يشككاء من به يهدي الله هدى {ذلك

كككانوا مككا عنهككم لحبككط أشركوا إياهم, {ولو وهدايته الله بتوفيق ذلك
لملبسككته, وتعظيككم لشككأنه وتغليككظ الشككرك لمككر يعملككون} تشككديد

أشككركت لئككن قبلككك من الذين وإلى إليك أوحي تعالى: {ولقد كقوله
الوقوع, جواز يقتضي ل شرط, والشرط عملك} الَية, وهذا ليحبطن

{لككو العابككدين} وكقككوله أول فأنككا ولككد للرحمككن كان إن {قل كقوله
ًا نتخذ أن أردنا أراد {لككو فاعلين} وكقوله كنا إن لدنا من لتخذناه لهو
ًا يتخذ أن الله الواحد الله هو سبحانه يشاء ما يخلق مما لصطفى ولد

والحكككم الكتككاب آتينككاهم الككذين تعككالى: {أولئككك القهككار}. وقككوله
ًا بهم للعباد عليه- بذلك, رحمة أنعمنا والنبوة} أي بالخليقة, منا ولطف

ًا الضككمير يكككون أن بالنبوة, ويحتمككل بها} أي يكفر {فإن علككى عائككد
{هككؤلء} يعنككي والنبككوة, وقككوله والحكم الثلثة, الكتاب الشياء هذه
وقتككادة والضككحاك المسككيب بككن وسككعيد عبككاس ابككن مكة, قاله أهل

ًا بها وكلنا واحد, {فقد وغير والسدي إن بكافرين} أي بها ليسوا قوم
أهككل سككائر مككن وغيرهككم قريككش مككن بهككا كفر النعم, من بهذه يكفر

ّلييككن عككرب الرض, مككن ًا بهككا وكلنككا وكتككابيين, فقككد وعجككم, وم قومكك
بها القيامة, {ليسوا يوم إلى وأتباعهم والنصار المهاجرين أي آخرين

ًا, ول منها يجحدون ل بكافرين} أي ًا منها يردون شيئ ًا, بككل حرف واحككد
ّنككه منهككم اللككه ومتشابهها, جعلنا بجميعها, محكمها يؤمنون وكرمككه بم

ًا تعالى قال وإحسانه, ثم ًا ورسككوله عبككده مخاطبكك اللككه صككلى محمككد
إليهككم أضككيف مككن المذكورين, مع النبياء {أولئك} يعني وسلم عليه
هككم الله} أي هدى الشباه, {الذين والخوان, وهم والذرية الَباء من
هككذا كككان واتبع, وإذا اقتد اقتده}, أي {فبهداهم غيرهم ل الهدى أهل
ًا يشككرعه لككه, فيمككا تبككع وسككلم, فككأمته عليككه الله صلى للرسول أمر
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موسككى, بككن إبراهيككم الَية: حدثنا هذه عند البخاري به, قال ويأمرهم

أن الحككول سككليمان قال: أخككبرني أخبرهم جريج ابن أن أخبرناهشام
ًا نعككم, فقككال ؟ (ص) سككجدة أفككي عباس ابن سأل أخبره, أنه مجاهد

اقتككده} ثككم {فبهككداهم قوله ويعقوب} إلى إسحاق له {ووهبنا تل ثم
بككن عبيككد, وسككهل بككن هككارون, ومحمككد بككن يزيككد منهككم, زاد هو قال

صككلى نككبيكم فقككال عباس لبن مجاهد, قلت عن العوام يوسف, عن
ل تعكالى: {قكل بهكم. وقكوله يقتككدي أن أمكر ممكن وسكلم عليكه الله

ًا} أي عليه أسألكم القككرآن هذا إياكم إبلغي على منكم أطلب ل أجر
ًا ًا, {إن منكم أريد أجرة, ول أي أجر للعككالمين} أي ذكككرى إل هو شيئ

الرشاد, إلى الغي الهدى, ومن إلى العمى من به, فيرشدوا يتذكرون
اليمكككككككككككككككان. إلكككككككككككككككى الكفكككككككككككككككر ومكككككككككككككككن

َوَما ْا **  َدُرو ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد ْذ َق ْا ِإ ُلو ّلككُه َأنككَزَل َمككآَ َقككا َلككَى ال ٍر َع ّمككن َبَشكك
ٍء َتاَب َأنَزَل َمْن ُقْل َشْي ِك ْل ِذي ا ّل َء ا ِه َجآَ ًا ُموَسككَى ِبكك ًدى ُنككور ُهكك ّنككاِس َو ّلل

َنُه ُلو َع ِطيَس َتْج َها َقَرا َن ُدو ْب ُفوَن ُت ُتْخ ًا َو ِثير ُتْم َك ّلْم ُع ْا َلككْم ّما َو َو َلُمكك ْع ُتككْم َت َأن

َ ُكْم َول ُؤ َبا ّلككُه ُقِل آ ُهككْم ُثككّم ال ِهْم ِفككي َذْر ْوِضكك ُبككوَن َخ َع ْل َذا َي َهـكك َو َتككاٌب *   ِك
ُه َنا ْل َباَرٌك َأنَز ُق ُم ّد ِذي ّمَص ّل ْيككَن ا ِه َب ْي َد ِذَر َيكك ُتنكك ِل َى ُأّم َو ُقككَر ْل َهككا َوَمككْن ا َل ْو َح
ِذيَن ّل ُنككوَن َوا ْؤِم ِة ُي ُنكوَن ِبكالَِخَر ْؤِم ِه ُي ُهكْم ِبك َلككَى َو ِهْم َع ِت َ ُظوَن َصكل ِف  ُيَحككا

إليهم, رسله كذبوا تعظيمه, إذ حق الله عظموا وما تعالى الله يقول  
قريكش, فكي ككثير: نزلكت بكن اللكه وعبكد ومجاهكد عبكاس ابكن قكال

فككي اليهككود, وقيكل مككن طائفكة فككي نزلكت جرير, وقيكل ابن واختاره
اللككه أنككزل مككا {قالوا الصيف بن مالك في منهم, وقيل رجل فنحاص

ينكرون ل مكية, واليهود الَية أصح, لن شيء} والول من بشر على
ينكككرون كككانوا قاطبككة والعككرب السككماء, وقريككش مككن الكتككب إنزال

{أكككان قككال البشر, كما من لنه وسلم عليه الله صلى محمد إرسال
ًا للناس تعالى: الناس} وكقوله أنذر أن منهم رجل إلى أوحينا أن عجب
اللككه أبعككث قككالوا أن إل الهككدى جككاءهم إذ يؤمنوا أن الناس منع {وما
ًا ً بشر لنزلنككا مطمئنيككن يمشككون ملئكة الرض في كان لو قل رسول

ًا السماء من عليهم حككق اللككه قككدروا {ومككا ههنككا رسككولً} وقككال ملك
تعككالى: اللككه شككيء} قككال مككن بشككر على الله أنزل ما قالوا إذ قدره
ًا موسككى به جاء الذي الكتاب أنزل من {قل للنككاس} أي وهككدى نككور
اللككه, عنككد مككن الكتككب من شيء لنزال المنكرين لهؤلء محمد يا قل
أنككزل موجبككة, {مككن جزئيككة قضككية العككام, بإثبككات سلبهم جواب في
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أحكد علمتكم, وككل قد التي التوراة موسى} وهو به جاء الذي الكتاب

ًا بككن موسككى على أنزلها قد الله أن للنككاس, أي وهككدى عمككران, نككور
الشككبهات, ظلككم مككن بها المشكلت, ويهتدى كشف في بها ليستضاء

ًا} أي وتخفون تبدونها قراطيس {تجعلونه وقوله جملتها تجعلون كثير
ًا قراطيس, أي بأيككديكم, الصككلي, الككذي الكتككاب مككن تكتبونهككا قطعكك

عنككد من هذا وتتأولون, وتقولون تحرفون, وتبدلون ما منها وتحرفون
{تجعلككونه قال الله, ولهذا عند من هو المنزل, وما كتابه في الله, أي

ًا} وقككوله وتخفككون تبككدونها قراطيككس مككالم تعككالى: {وعلمتككم كككثير
فيككه, اللككه علمكم الذي القرآن أنزل ومن آباؤكم} أي ول أنتم تعلموا

ول أنتككم ذلككك, ل تعلمككون تكونككوا مالم يأتي ما سبق, ونبأ ما خبر من
هككذه مجاهككد وقككال العككرب مشككركو قتككادة: هككؤلء قككال آباؤكم, وقد

طلحككة: عككن أبككي بن علي الله} قال تعالى: {قل للمسلمين, وقوله
المتعين عباس, هو ابن قاله الذي أنزله, وهذا الله قل عباس, أي ابن
معنكى أن المتكأخرين, مكن بعكض قكاله مكا الكلمة, ل هذه تفسير في

«اللككه» الكلمككة, كلمككة هككذه لهككم, إل خطابك يكون ل الله} أي {قل
ًا القائككل, يكككون هككذا قككاله الككذي وهذا غيككر مفككردة, مككن بكلمككة أمككر

يحسككن فائككدة العككرب لغككة في يفيد ل مفردة بكلمة تركيب, والتيان
دعهككم ثم يلعبون} أي خوضهم في ذرهم {ثم عليها, وقوله السكوت

اليقيككن, فسككوف اللككه مككن يككأتيهم يلعبون, حتى وضللهم جهلهم في
ه لعبكاد أم العاقبة ألهم يعلمون كتكاب} {وهكذا وقكوله ؟ المتقيكن الل

القرى} أم ولتنذر يديه بين الذي مصدق مبارك {أنزلناه القرآن يعني
بنككي طوائككف سككائر العرب, ومن أحياء حولها} من {ومن مكة يعني

النككاس أيها يا {قل الخرى الَية في قال وعجم, كما عرب آدم, ومن
ًا} وقال إليكم الله رسول إني بلككغ} وقككال ومككن بككه {لنككذركم جميع

نككزل الككذي {تبارك موعده} وقال فالنار الحزاب من به يكفر {ومن
ًا} وقال للعالمين ليكون عبده على الفرقان أوتككوا للككذين {وقل نذير
فإنمككا تولككوا اهتككدوا, وإن فقد أسلموا أأسلمتم, فإن والميين الكتاب
اللككه رسول أن الصحيحين في بالعباد} وثبت بصير والله البلغ عليك
ًا «أعطيككت قككال وسككلم عليه الله صلى مككن أحككد يعطهككن لككم خمسكك

خاصككة, قككومه إلككى يبعككث النككبي «وكككان منهككن قبلي» وذكككر النبياء
يؤمنون بالَخرة يؤمنون {والذين قال عامة» ولهذا الناس إلى وبعثت
المبككارك, الكتككاب بهككذا الَخر, يؤمن واليوم بالله آمن من كل به} أي
صككلتهم علككى {وهككم القككرآن محمككد, وهككو يككا إليككك أنزلنككاه الككذي
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فككي الصككلوات أداء مككن عليهككم فككرض بمككا يقيمككون يحككافظون} أي

أوقاتهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا.

َوَمْن َلُم **  ْظ َى ِمّمِن َأ َتَر ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب ْو َك ْوِحَي َقاَل َأ َلّي ُأ َلككْم ِإ ُيككوَح َو
ِه ْي َل ٌء ِإ ِزُل َقاَل َوَمن َشْي ُأن ْثَل َس َنزَل َمآَ ِم ّلُه َأ ْو ال َلكك َى َو ِذ َتككَر ِلُموَن ِإ ّظككا ال
ْوِت َغَمَراِت ِفي ْلَم َكُة ا ِئ ْلَملَ ْا َوا َو ُط ِهْم َباِس ِدي ْي ْا َأ َو ِرُج ُكُم َأْخ ُفَس ْن ْوَم َأ َيكك ْل ا

ْوَن َذاَب ُتْجَز ُهوِن َع ْل ُتْم ِبَما ا ُلوَن ُكن ُقو َلى َت ِه َع ّل ْيَر ال ّق َغ ْلَح ُتككْم ا ْن ُك َعككْن َو
ِه ِت َيككا ِبُروَن آ ْك َت ْد َتْسكك َقكك َل َو َنككا *   ُتُمو ْئ َى ِج َد ُكْم َكَمككا ُفككَرا َنككا ْق َل ّوَل َخ ٍة َأ َمككّر

ُتْم ْك َتَر ُكْم ّما َو َنا ْل ّو َء َخ ُكْم َوَرا ِر ُهو َى َوَمككا ُظ ُكككْم َنككَر َع ُكُم َم َعآََء َف ِذيَن ُشكك ّلكك ا
ُتْم َعْم ُهكْم َز ّن أ

ُككْم َ ُء ِفي َكآَ َقكد ُشكَر َع َل ّط َق ُككْم ّت َن ْي ُككم َوَضكّل َب ُتكْم ّمكا َعن ُكن
ُعُمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن  َتْز

ًا} أي اللككه على افترى ممن أظلم تعالى: {ومن يقول   أحككد ل كككذب
ًا, أو أو شككركاء لككه الله, فجعل على كذب أظلم, ممن أن ادعككى ولككد

أوحككي قككال تعالى: {أو قال يرسله, ولهذا ولم الناس إلى أرسله الله
مسككيلمة فككي وقتككادة: نزلككت عكرمككة شيء} قككال إليه يوَح ولم إلّي

أنككه ادعككى ومككن اللككه} أي أنككزل مككا مثل سأنزل قال {ومن الكذاب
القول, كقوله من يفتريه الوحي, مما من الله عند من جاء ما يعارض

مثككل لقلنككا نشككاء لككو سككمعنا قككد قالوا آياتنا عليهم تتلى تعالى: {وإذا
غمككرات فككي الظككالمون إذ تككرى تعككالى: {ولككو اللككه هذا} الَية, قال

باسككطو سكككراته, وغمراتككه, وكربككاته, {والملئكككة فككي الموت} أي
لتقتلنككي} الَيككة, يدك إلي بسطت {لئن بالضرب, كقوله أيديهم} أي

بالسككوء} الَيككة, وقككال وألسككنتهم أيككديهم إليكككم {يبسككطوا وقككوله
إذ تككرى {ولككو بالعذاب, كقككوله أي أيديهم باسطو صالح وأبو الضحاك

قككال وأدبارهم} ولهذا وجوههم يضربون الملئكة كفروا الذين يتوفى
أنفسكهم تخككرج لهكم, حككتى بالضكرب أيديهم} أي باسطو {والملئكة

أن أنفسكككم} وذلككك {أخرجككوا لهككم يقولككون أجسككادهم, ولهككذا مككن
بالعككذاب, والنكككال, والغلل, الملئكككة احتضككر, بشككرته إذا الكككافر

الرحيككم, فتتفككرق الرحمككن والسلسل, والجحيم, والحميم, وغضككب
الملئكككة, حككتى الخروج, فتضككربهم وتأبى جسده, وتعصي في روحه
اليككوم أنفسكككم {أخرجككوا لهككم أجسادهم, قائلين من أرواحهم تخرج

الحق} الَيككة, أي غير الله على تقولون كنتم بما الهون عذاب تجزون
اللككه, وتسككتكبرون علككى تكككذبون كنتم الهانة, كما غاية تهانون اليوم

لرسكككككككككككله. والنقيكككككككككككاد آيكككككككككككاته اتبكككككككككككاع عكككككككككككن
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والكككافر المؤمن احتضار كيفية في المتواترة الحاديث وردت وقد  
آمنككوا الككذين اللككه تعككالى: {يثبككت قككوله عند مقررة وهي الموت عند

مردويككه ابككن ذكككر الَخرة} وقككد وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول
ًا ههنا ً حديث ًا مطول ابككن الضككحاك, عككن غريبككة, عككن طريككق مككن جككد

ًا, فككالله عبككاس كمككا فككرادى جئتمونككا {ولقككد أعلككم, وقككوله مرفوعكك
{وعرضوا قال كما هذا معادهم يوم لهم يقال مرة} أي أول خلقناكم

ًا ربك على بككدأناكم كمككا مرة} أي خلقناكم, أول كما جئتمونا لقد صف
البعث, وقوله يوم وتستبعدونه, فهذا ذلك تنكرون كنتم أعدناكم, وقد

الكتي والمكوال النعكم مكن ظهكوركم} أي وراء خولنكاكم ما {وتركتم
الصكحيح, أن فكي ظهكوركم, وثبكت وراء الكدنيا الكدار اقتنيتموها, في

مككالي, مككالي آدم ابككن « يقول قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
تصككدقت فأبليت, أو لبست فأفنيت, أو أكلت ما إل مالك من لك وهل

الحسككن للنككاس» وقككال وتككاركه فككذاهب ذلككك سككوى فأمضيت, ومككا
وجككل: عككز الله بذخ, فيقول كأنه القيامة يوم آدم بابن البصري: يؤتى

له: كان, فيقول ما أوفر وتركته جمعته رب يا فيقول ؟ جمعت ما أين
ًا, وتل قدم يراه فل ؟ لنفسك قدمت ما أين آدم ابن يا الَيككة هككذه شككيئ

وراء خولناكم ما وتركتم مرة أول خلقناكم كما فرادى جئتمونا {ولقد
معكككم نككرى {ومككا حككاتم, وقككوله أبككي ابككن ظهككوركم} الَيككة, رواه

ما على وتوبيخ لهم شركاء} تقريع فيكم أنهم زعمتم الذين شفعاءكم
أنهككا والوثككان, ظككانين والصككنام النككداد مككن الككدنيا فككي اتخذوا كانوا

القيامة يوم كان معاد, فإذا ثم كان ومعادهم, إن معاشهم في تنفعهم
يفككترون كككانوا مككا عنهم الضلل, وضل السباب, وانزاح بهم تقطعت
الككذين شككركائي {أيككن الخلئق رؤوس على جلله جل الرب ويناديهم

هككل اللككه دون من تعبدون كنتم ما {أين لهم ؟} ويقال تزعمون كنتم
شفعاءكم معكم نرى {وما ههنا قال ؟} ولهذا ينتصرون أو ينصرونكم

في قسط لهم, فيكم العبادة في شركاء} أي فيكم أنهم زعمتم الذي
لهكككككككككككككككككككككم. العبكككككككككككككككككككككادة اسكككككككككككككككككككككتحقاق

شكملكم, أي بككالرفع بينكككم} قرىكء تقطكع تعكالى: {لقكد قكال ثم  
¹والوسككائل والوصككلت السباب من بينكم ما تقطع لقد أي وبالنصب

الصككنام رجاء تزعمون} من كنتم {ما عنكم ذهب عنكم} أي {وضل
ورأوا اتبعككوا الككذين مككن اتبعككوا الذين تبرأ تعالى: {إذ والنداد, كقوله

كككرة لنككا أن لككو اتبعككوا الككذين * وقككال السباب بهم وتقطعت العذاب
عليهككم حسككرات أعمالهم الله يريهم كذلك منا تبرأوا كما منهم فنتبرأ

فل الصككور فككي نفككخ تعالى: {فككإذا النار} وقال من بخارجين هم وما
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مككن اتخككذتم تعككالى: {إنمككا يتساءلون} وقال ول يومئذ بينهم أنساب

ًا الله دون يكفكر القيامكة يكوم ثكم الكدنيا الحيكاة فكي بينكم مودة أوثان
ًا بعضكككم ويلعككن ببعككض بعضكككم مككن لكككم ومككا النككار ومككأواكم بعضكك

لهم} يستجيبوا فلم فدعوهم شركاءكم ادعوا {وقيل ناصرين} وقال
ًا نحشرهم {ويوم الَية, وقال أشككركوا} إلككى للككذين نقككول ثككم جميع

ًا. كككثيرة هككذا فككي يفككترون} والَيككات كانوا ما عنهم {وضل قوله جككد

ِإّن ّلَه **  ُق ال ِل ْلَحّب َفا َى ا َو ّن ِرُج َوال ْلَحّي ُيْخ ّيِت ِمَن ا ْلَم ِرُج ا ّيككِت َوُمْخ ْلَم ا
ْلَحّي ِمَن ُكُم ا ِل ّلُه َذ ّنَى ال َأ ُكوَن َف َف ْؤ ُق ُت ِل َفا َباِح *   ِلْص َعَل ا ْيَل َوَج ّل ْل ًا ا َكن َس

َقَمَر َوالّشْمَس ْل ًا َوا َبان ِلَك ُحْس ِديُر َذ ْق ِز َت ِزي َع ْل ِم ا ِلي َع ْل َو ا ُه َو ِذي *   ّل َعَل ا َج
ُكُم ّنُجوَم َل ْا ال ُدو َت ْه َت َها ِل ُلَمككاِت ِفككي ِب َبككّر ُظ ْل ِر ا َبْحكك ْل ْد َوا َنا َقكك ْل َيككاِت َفّصكك َ ال

ٍم ْو َقككككككككككككككككككككككككككككككككككككك َلُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ِل ْع  َي
منه الثرى, فتنبت في يشقه والنوى, أي الحب فالق أنه تعالى يخبر   

اختلف علككى والثمككار الحبككوب أصككنافها, مككن اختلف علككى الككزروع
الحككب {فالق قوله فسر النوى, ولهذا من وطعومها وأشكالها ألوانها

الحككي} مككن الميككت ومخرج الميت من الحي {يخرج والنوى} بقوله
الميككت, كالجمككاد هككو والنوى, الككذي الحب من الحي النبات يخرج أي

فمنككه حبككا منهككا وأخرجنككا أحييناهككا الميتككة الرض لهككم {وآيككة كقككوله
{ويخككرج يعلمون} وقككوله ل ومما أنفسهم {ومن قوله يأكلون} إلى

ثم فسره والنوى} ثم الحب {فالق على الحي} معطوف من الميت
هككذا عككن عككبروا الحككي} وقككد مككن الميت {ومخرج قوله عليه عطف

الدجاجة قائل: يخرج للمعنى, فمن مؤدية متقاربة كلها بعبارات وهذا
الفككاجر مككن الصككالح الولككد قائككل: يخككرج وعكسككه, ومككن البيضة من

وتشككملها. الَيككة تنتظمهككا الككتي العبككارات مككن ذلككك وغيككر وعكسككه
شريك ل وحده الله هذا, هو فاعل الله} أي تعالى: {ذلكم قال ثم  
إلككى عنككه وتعككدلون الحككق عن تصرفون كيف تؤفكون} أي {فأنى له

الليكل وجعكل الصكباح {فكالق غيكره. وقكوله معكه الباطل, فتعبكدون
ًا} أي {وجعككل السككورة أول في قال والظلم, كما الضياء خالق سكن
الصككباح, غرة عن الليل ظلم يفلق سبحانه فهو والنور} أي الظلمات
الليككل الظلم, ويككذهب الفككق, ويضككمحل الوجككود, ويسككتنير فيضيء

وإشككراقه, كقككوله بضككيائه النهككار رواقككه, ويجيككء وظلم بسككواده
ًا} فككبين يطلبككه النهككار الليل {يغشي خلككق علككى قككدرته تعككالى حثيثكك
وعظيككم عظمتككه كمككال علككى المختلفككة, الدالككة المتضككادة الشككياء
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الليككل {وجعككل بقككوله ذلككك الصباح, وقابككل فالق أنه سلطانه, فذكر

ًا} أي ًا سكن ًا, لتسكن ساجي {والضككحى قككال الشياء, كمككا فيه مظلم
تجلككى} وقككال إذا والنهار يغشى إذا {والليل سجى} وقال إذا والليل

رضككي الرومككي صككهيب يغشككاها} وقككال إذا والليل جلها إذا {والنهار
الليككل جعككل اللككه سككهره: إن كككثرة فككي عككاتبته وقد لمرأته عنه الله

ًا ًا لصهيب, إن إل سكن النككار ذكر شوقه, وإذا طال الجنة ذكر إذا صهيب
ًا} والقمككر {والشككمس حاتم. وقوله أبي ابن نومه, رواه طار حسككبان
منهمككا لكل يضطرب, بل ول يتغير مقدر, ل مقنن بحساب يجريان أي

الليككل اختلف ذلككك على والشتاء, فيترتب الصيف في يسلكها منازل
ً والنهار ًا, كما طول ًء الشمس جعل الذي {هو قال وقصر والقمككر ضيا

ًا تككدرك أن لها ينبغي الشمس {ل قال منازل} الَية, وكما وقدره نور
يسككبحون} وقككال فلككك فككي وكككل النهككار سككابق الليككل ول القمككر

تقككدير {ذلككك بككأمره} وقككوله مسخرات والنجوم والقمر {والشمس
يخالف, ول يمانع ل الذي العزيز بتقدير جار الجميع العليم} أي العزيز
فككي ول الرض في ذرة مثقال علمه عن يعزب شيء, فل بكل العليم

ًا والشككمس والنهككار الليككل خلككق تعالى الله ذكر إذا ما السماء, وكثير
فككي الَية, وكما هذه في ذكر والعلم, كما بالعزة الكلم والقمر, يختم

* والشككمس مظلمون هم فإذا النهار منه نسلخ الليل لهم {وآية قوله
السموات خلق ذكر العزيزالعليم} ولما تقدير ذلك لها لمستقر تجري

السككماء {وزينككا السجدة, قال حم سورة أول فيهن, في وما والرض
ًا, ذلككك بمصابيح الدنيا تعككالى: العليككم} وقككوله العزيككز تقككدير وحفظكك
والبحككر} الككبر ظلمككات فككي بهككا لتهتدوا النجوم لكم جعل الذي {وهو

أخطككأ فقككد ثلثا غيككر النجككوم هككذه في اعتقد السلف: من بعض قال
ًا للسككماء زينككة جعلهككا اللككه سككبحانه, أن اللككه علككى وكككذب , ورجومكك

فصككلنا {قككد والبحر. وقوله البر الظلمات في بها للشياطين, ويهتدى
يعقلككون يعلمككون} أي {لقككوم ووضككحناها بيناهككا قككد الَيككات} أي

الباطككككككككككككل. الحككككككككككككق, ويتجنبككككككككككككون ويعرفككككككككككككون

َو ُه َو َي **  ِذ ّل ُكم ا َأ ْفٍس ّمن َأنَش ٍة ّن َد َقّر َواِح َت ٌع َفُمْس َد ْو َت ْد َوُمْس َنا َقكك ْل َفّصكك
َياِت َ ٍم ال ْو َق ُهوَن ِل َق ْف َو َي ُه َو َي *   ِذ ّل ِء ِمَن َأنَزَل ا ًء الّسَمآَ َنككا َمككآَ َأْخَرْج ِه َف ِبكك
َباَت ٍء ُكّل َن َنا َشْي َأْخَرْج ْنُه َف ًا ِم ِرُج َخِضر ْنُه ّنْخ ًا ِم ّب ًا َح ِكب َتَرا ّنْخِل َوِمَن ّم ال
َها ِمن ِع ْل َواٌن َط ْن َيٌة ِق ِن ّناٍت َدا َناٍب ّمْن َوَج ْع ُتوَن َأ ْي ًا َوالّرّمككاَن َوالّز ِبه َت ُمْشكك
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ْيَر َغ ٍه َو ِب َتَشا ْا ُم َو ُظُر ْن ِلَى ا ِه ِإ ِر َذآ َثَمكك ْثَمككَر ِإ ِه َأ ِعكك ْن َي ُكككْم ِفككي ِإّن َو ِل َيككاٍت َذ َ ل

ٍم ْو َقككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ّل ْؤِم  ُي
عليه آدم واحدة} يعني نفس من أنشأكم الذي تعالى: {وهو يقول  

نفككس مككن خلقكككم الككذي ربكم اتقوا الناس أيها {يا قال السلم, كما
ً منهمككا وبككث زوجهككا منها وخلق واحدة ًا رجككال ونسككاًء} وقككوله كككثير

مسككعود, ابككن ذلككك, فعككن معنككى فككي ومستودع} اختلفوا {فمستقر
حككازم, أبككي بككن السككلمي, وقيككس الرحمككن عبككد عباس, وأبككي وابن

النخعككي, والضككحاك, وقتككادة, والسككدي, ومجاهد, وعطاء, وإبراهيككم
أو الرحككام, قككالوا فككي {فمسككتقر} أي الخراساني, وغيرهم وعطاء
وطائفككة مسككعود ابككن الصككلب, وعككن فككي {ومستودع} أي أكثرهم

ًا مسككعود ابككن عكسككه, وعككن الككدنيا, فككي وطائفككة, فمسككتقر أيضكك
الرحككام, فككي جبير: فمسككتقر بن سعيد يموت, وقال حيث ومستودع

البصككري: المسككتقر الحسككن يموت, وقال الرض, وحيث ظهر وعلى
فكي مسكعود: ومسكتودع ابكن عمله, وعكن به مات, فاستقر قد الذي

أعلككككككم. أظهككككككر, واللككككككه الول الَخككككككرة, والقككككككول الككككككدار
ويعون يفهمون يفقهون} أي لقوم الَيات فصلنا تعالى: {قد وقوله  

مككاء} السككماء مككن أنككزل الذي تعالى: {وهو ومعناه, وقوله الله كلم
ًا بقدر أي ًا مبارك ًا وإحياء للعباد ورزق اللككه مككن للخلئككق, رحمككة وغياث

ككل المكاء مكن {وجعلنكا شيء} كقكوله كل نبات به {فأخرجنا بخلقه
ًا} أي منه فأخرجنا} {حي شيء ًا خضر ًا زرع بعكد أخضكر, ثكم وشجر
ًا منككه تعككالى: {نخككرج قككال والثمككر, ولهككذا الحككب فيه نخلق ذلك حبكك

ًا} أي ًا بعضه يركب متراكب مككن النخككل ونحوها, {ومن كالسنابل بعض
قريبكة {دانيكة} أي الرطكب عذوق قنو, وهي جمع قنوان} أي طلعها

عبككاس ابكن عكن الوالكبي طلحكة أبكي بن علي قال المتناول, كما من
عككذوقها اللصككقة النخككل قصككار الدانية بالقنوان دانية} يعني {قنوان

قنوان, يقولون الحجاز جرير: وأهل ابن جرير. قال ابن بالرض, رواه
القيكككككككس: امكككككككرؤ قنكككككككوان, قكككككككال يقكككككككول وقيكككككككس

ّثت أحمكككرا البسكككر مكككن بقنكككوان أصكككولهومال وآدت أعكككاليه فكككأ
صنوان أن قنو, كما جمع قال: وهي بالياء قنيان يقولون قال: وتميم  

جنككات منككه ونخرج أعناب} أي من تعالى: {وجنات صنو, وقوله جمع
الحجاز, وربما أهل عند الثمار أشرف هما النوعان أعناب, وهذان من
قككوله عبككاده, فككي علككى بهما الله امتن كما الدنيا في الثمار خيار كانا

ًا منككه تتخككذون والعنككاب النخيككل ثمرات ومن: {تعالى ًا سكككر ورزقكك
ًا} وكان مككن جنككات فيهككا {وجعلنا الخمر, وقال تحريم قبل ذلك حسن
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ًا والرمككان تعككالى: {والزيتككون وأعنككاب} وقككوله نخيككل وغيككر مشككتبه

والشكككل, قريككب الككورق فككي وغيككره: متشككابه قتككادة متشابه} قككال
ً الثمككار في بعض, ومتخالف من بعضه ًا شكككل ًا, وقككوله وطعمكك وطبعكك

بككن الككبراء نضجه, قاله وينعه} أي أثمر إذا ثمره إلى تعالى: {انظروا
الخراسككاني, والسككدي, عبككاس, والضككحاك, وعطككاء عككازب, وابككن

الوجككود, إلككى العككدم من خالقه قدرة في فكروا وقتادة, وغيرهم, أي
ًا, صار كان أن بعد ًا حطب ًا, وغيككر عنبكك سككبحانه خلككق ممككا ذلككك ورطبكك

تعككالى: والروائككح, كقككوله والطعككوم والشكككال اللككوان وتعالى, مككن
صنوان ونخيل وزرع أعناب من وجنات متجاورات قطع الرض {وفي
الكككل} فككي بعض على بعضها ونفضل واحد بماء يسقى صنوان وغير

دللت, {لَيات} أي الناس ذلكم} أيها في {إن ههنا قال الَية, ولهذا
يؤمنون} {لقوم ورحمته وحكمته الشياء هذه خالق قدرة كمال على

رسكككككككككككككله. ويتبعكككككككككككككون بكككككككككككككه يصكككككككككككككدقون أي

ْا ُلو َع َوَج ِه **  ّل َء ل َكآَ ْلِجّن ُشَر ُهْم ا َق َل ْا َوَخ ُقو ِنيَن َلُه َوَخَر َناٍت َب َب ِر َو ْي َغ ٍم ِب ْل ِع
َنُه ْبَحا َلَى ُسكككككككككككككك َتَعككككككككككككككا  َيِصككككككككككككككُفوَن َعّمككككككككككككككا َو

في به غيره, وأشركوا الله مع عبدوا المشركين, الذين على رد هذا  
اللككه العبادة, تعككالى في له شركاء الجن, فجعلوهم عبدوا عبادته, أن

إنمككا أنهككم الجككن, مككع عبككدت قيل: فكيف وكفرهم. فإن شركهم عن
طاعككة عككن عبككدوها, إل مككا فككالجواب: أنهككم ؟ الصككنام يعبدون كانوا
ًا إل دونككه مككن يدعون {إن بذلك, كقوله إياهم وأمرهم الجن وإن إناثكك

ًا إل يدعون ًا شيطان ًا عبككادك مككن لتخذن وقال الله * لعنه مريد نصككيب
ًا النعككام آذان فليبتكككن ولَمرنهككم ولمنينهككم * ولضككلنهم مفروضكك
ًا الشككيطان يتخذ ومن الله خلق فليغيرن ولَمرنهم اللككه دون مككن وليكك

ًا خسر فقد ًا خسران إل الشككيطان يعككدهم ومككا ويمنيهككم * يعدهم مبين
ًا} وكقوله دونككي} الَيككة. مككن أولياء وذريته تعالى: {أفتتخذونه غرور

كككان الشككيطان إن الشككيطان تعبككد ل أبككت {يككا لبيه إبراهيم وقال  
ًا} وكقككوله للرحمن تعبككدوا ل أن آدم بنككي يككا إليكككم أعهككد {ألككم عصي

مسككتقيم} صككراط هككذا اعبككدوني * وأن مبين عدو لكم إنه الشيطان
كككانوا بككل دونهم من ولينا أنت {سبحانك القيامة يوم الملئكة وتقول
للككه تعككالى: {وجعلككوا قال مؤمنون} ولهذا بهم أكثرهم الجن يعبدون
لككه, شككريك ل وحده الخالق وخلقهم, فهو وخلقهم} أي الجن شركاء
واللككه تنحتككون مككا {أتعبككدون إبراهيككم غيككره, كقككول معه يعبد فكيف
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المسككتقل هككو وتعالى سبحانه الَية, أنه تعملون} ومعنى وما خلقكم
لككه, شككريك ل بالعبككادة, وحككده يفككرد أن يجككب وحككده, فلهككذا بالخلق
عككن تعككالى بككه علم} ينبه بغير وبنات بنين له تعالى: {وخرقوا وقوله
ًا له بأن تعالى وصفه ضل, في من ضلل مككن قككاله من يزعم كما ولد
مككن قككال عيسككى, ومككن في النصارى من قال عزير, ومن في اليهود

يقككول عمككا اللككه تعككالى اللككه بنككات الملئكة, إنها في العرب مشركي
ًا الظالمون ًا علو وتخرصككوا وائتفكككوا اختلقوا أي وخرقوا ومعنى كبير

ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علككي السلف: قال علماء قاله وكذبوا, كما
بنيككن لككه {وخرقككوا عنه العوفي تخرصوا, وقال يعني عباس: وخرقوا

الضكحاك, الحسكن, وقكال قكال وككذا ككذبوا علكم} قكال بغيكر وبنات
ًا جرير: وتأويله ابن قطعوا, قال السدي وضعوا, وقال للككه وجعلككوا إذ

ول شريك بغير بخلقهم المنفرد إياهم, وهو عبادتهم في شركاء الجن
مككا علككم} بحقيقككة بغيككر وبنككات بنيككن لككه ظهيككر, {وخرقككوا ول معين

ً يقولون, ولكن ًا, أن كككان لمككن ينبغي ل وبعظمته, فإنه بالله جهل إلهكك
شككريك, خلقككه فككي يشككركه أن صككاحبة, ول وبنات, ول بنون له يكون
اظم, وتنكزه تقدس يصفون} أي عما وتعالى {سبحانه قال ولهذا وتع
والنظككراء والنككداد الولد الضككالون, مككن الجهلككة هككؤلء يصككفه عمككا

والشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككركاء.

ُع ِدي َب َواِت **  ّنَى َوالْرِض الّسَما ُكككوُن َأ ٌد َلكُه َي َلكك َلكْم َو ُككْن َو َبٌة ّلكُه َت َصكاِح
َق َلكككككك ٍء ُكككككككّل َوَخ َو َشككككككْي ُهكككككك ُكككككككّل و ٍء ِب ِليككككككٌم َشككككككْي  َع

مبككدعهما, وخالقهمككا, ومنشككئهما, والرض} أي السككموات بككديع{  
والسككدي: ومنككه مجاهككد قككال سككبق, كمككا مثال غير ومحدثهما, على

ولد} له يكون سلف, {أنى فيما لها نظير ل بدعة, لنه البدعة سميت
يكككون إنمككا والولككد صككاحبة}, أي لككه تكككن ولد, {ولككم يكون كيف أي

ًا شككيء يشككابهه ول يناسبه ل تعالى متناسبين, والله شيئين بين متولد
قككال ولككد, كمككا ول لككه صككاحبة شككيء, فل كككل خككالق خلقه, لنككه من

ًا الرحمككن اتخذ تعالى: {وقالوا ًا جئتككم لقككد ولككد ّدا} إلككى شككيئ قككوله إ
ًا} {وخلق القيامة يوم آتيه {وكلهم شككيء بكككل وهككو شككيء كككل فرد

عليككم, شككيء بكككل شيء, وأنككه كل خلق الذي أنه تعالى عليم} فبين
له, فككأنى نظير ل الذي تناسبه, وهو خلقه من صاحبة له يكون فكيف

ًا ذلككككك عككككن اللككككه ولككككد, تعككككالى لككككه يكككككون ًا. علككككو كككككبير
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ُكُم ِل َذ ّلُه **  ُكْم ال ّب َلـَه لُ َر ّ ِإ َو ِإل ُق ُه ِل ٍء ُكّل َخا ُه َشْي ُدو ُبكك ْع َو َفا ُهكك َلككَى َو َع
ٍء ُكّل ِكيٌل َشْي ّ َو ُكُه *  ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َو ال ُه ِرُك َو ْد ْبَصكاَر ُي َو ال ُهك ِطيكُف َو ّل ال

ِبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُر ْلَخ  ا
له ولد شيء, ول كل خلق الذي ربكم} أي الله تعالى: {ذلكم يقول  

فاعبككدوه فاعبككدوه} أي شككيء كككل خككالق هككو إل إلككه {ل صككاحبة ول
ل هككو, وأنككه إل إلككه ل بالواحدنية, وأنككه له له, وأقروا شريك وحده, ل

احبة ول والد له, ول ولد ه, ول ص ككل علكى {وهكو عكديل ول نظيكر ل
سككواه, ويرزقهككم مككا كككل ورقيككب, يككدبر حفيككظ وكيككل} أي شككيء

للئمككة أقككوال البصار} فيه تدركه {ل والنهار, وقوله بالليل ويكلؤهم
الَخكرة, فكي تكراه كانت الدنيا, وإن في تدركه (أحدها) ل السلف من
وسككلم, مككن عليككه اللككه صلى الله رسول الخبار, عن به تواترت كما
قككال والسككنن, كمككا والمسككانيد الصككحاح ثككابت, فككي طريككق مككا غيككر

ًا أن زعككم قالت: من أنها عائشة عن مسروق فقككد ربككه أبصككر محمككد
البصككار تككدركه قال: {ل تعالى الله الله, فإن على رواية كذب, وفي

بككن بكككر أبككي حككديث حككاتم: مككن أبككي ابككن البصار} رواه يدرك وهو
مسككروق, الضككحى, عككن أبككي النجود, عن أبي بن عاصم عياش, عن

عائشككة عككن وغيككره الصحيح في مسروق, وثبت عن واحد غير ورواه
رآه أنككه الرؤية, وعنه عباس, فعنه: إطلق ابن وجه, وخالفها غير من

اللككه. شككاء إن النجككم سككورة أول فككي تذكر مرتين, والمسألة بفؤاده
إبراهيككم بن أحمد مسلم, حدثنا بن محمد حاتم: ذكر أبي ابن وقال  

عليككة بككن إسككماعيل معيككن, قككال: سككمعت بن يحيى الدورقي, حدثنا
الككدنيا, فككي هككذا البصار} قككال تدركه تعالى: {ل الله قول في يقول
آخككرون ذلككك. وقككال نحككو قال الله, أنه عبيد بن هشام عن أبي وذكر

رؤيككة مككن ثبككت بمككا مخصككص وهككذا جميعهككا أي} البصككار تدركه {ل
المعتزلككة, بمقتضككى مككن آخرون الَخرة, وقال الدار في له المؤمنين

الَخرة, فخكالفوا في ول الدنيا في يرى ل الَية, أنه هذه من فهموه ما
دل الجهككل, بمككا مككن ارتكبككوه مككا ذلك, مككع في والجماعة السنة أهل
تعككالى: {وجككوه الكتككاب, فقككوله رسككوله. أمككا وسككنة الله كتاب عليه

إنهككم الكككافرين: {كل عن تعالى ناظرة} وقال ربها إلى ناضرة يومئذ
هكذا, علككى الشكافعي: فكدل المام لمحجوبون} قال يومئذ ربهم عن
تككواترت السككنة, فقككد وتعالى. أما تبارك عنه يحجبون ل المؤمنين أن

هريرة, وأنس, وجريككج, وصككهيب, وبلل سعيد, وأبي أبي عن الخبار
وسككلم, أن عليككه اللككه صككلى النككبي الصككحابة, عككن مككن واحككد وغيككر
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روضككات وفككي العرصككات الَخرة, فككي الدار في الله يرون المؤمنين

آميككككن. وكرمككككه بمنككككه منهككككم تعككككالى اللككككه الجنككككات, جعلنككككا
أبككي ابككن العقول, رواه البصار} أي تدركه {ل بقوله المراد وقيل  

أبككي مهككدي, عككن ابككن الفلس, عككن الحسين, عن بن علي عن حاتم
غريككب ذلك, وهذا قال مكة, أنه أهل الحصين, قارى بن يحيى حصين

ًا, وخلف الرؤيككة, معنككى فككي الدراك أن اعتقد الَية, وكأنه ظاهر جد
الدراك, ونفككي الرؤيككة إثبات بين منافاة آخرون: ل أعلم. وقال والله
العككم. انتفاء الخص نفي من يلزم الرؤية, ول من أخص الدراك فإن
الحقيقككة, معرفككة فقيككل ؟ هو ما المنفي الدراك في هؤلء اختلف ثم

ّ يعلمه ل هذا فإن القمككر, رأى مككن أن المؤمنون, كما رآه هو, وإن إل
المثككل بذلك, وله أولى وماهيته, فالعظيم وكنهه حقيقته يدرك ل فإنه

حككاتم. أبككي ابككن رواه الككدنيا فككي الَية: هذا في علية ابن العلى. قال
من يلزم الحاطة, ول الرؤية, وهو من أخص آخرون: الدراك وقال  

عككدم العلككم إحاطككة عككدم مككن يلزم ل الرؤية, كما عدم الحاطة عدم
ًا} وفككي بككه يحيطون تعالى: {ول العلم, قال «ل مسككلم صككحيح علمكك

عككدم منككه يلككزم نفسككك» ول علككى أثنيت كما عليك, أنت ثناء أحصي
تعكالى: {ل قكوله فكي عبكاس ابن عن العوفي هذا. قال فكذلك الثناء

بالملككك, أحككد بصككر يحيككط ل البصار} قككال يدرك وهو البصار تدركه
طلحككة بككن حماد بن عمرو زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

تككدركه {ل لككه قيل عكرمة, أنه سماك, عن أسباط, عن القناد, حدثنا
تككرى, وقككال فكلها بلى, قال قال ؟ السماء ترى ألست البصار} قال

يككدرك وهو البصار تدركه {ل الَية في قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
البصككككككار. تككككككدركه أن مككككككن أعظككككككم البصككككككار} وهككككككو

خالد الحكم, حدثنا عبد بن الله عبد بن سعد جرير: حدثنا ابن وقال  
قككوله فكي العكوفي عطيكة عرفجككة, عكن أبكو الرحمن, حككدثنا عبد بن

إلككى ينظككرون هم ناظرة} قال ربها إلى ناضرة يومئذ تعالى: {وجوه
بهكم, فكذلك محيككط عظمتككه, وبصككره به, من أبصارهم تحيط الله, ل

هككذه تفسككير فككي البصككار} وورد يككدرك وهو البصار تدركه {ل قوله
زرعككة, حككدثنا أبككو ههنا, فقككال: حككدثنا حاتم أبي ابن رواه حديث الَية

روق, أبككي عمككارة, عككن بككن بشر السهمي, حدثنا الحارثا بن منجاب
صككلى اللككه رسككول الخككدري, عككن سعيد أبي العوفي, عن عطية عن
البصار} قككال يدرك وهو البصار تدركه {ل قوله في وسلم عليه الله
فنككوا, أن إلككى خلقككوا منذ والملئكة والشياطين والنس الجن أن «لو
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ًا صفوا ًا, ما صف ًا» غريب بالله أحاطوا واحد هككذا مككن إل يعككرف ل أبد

أعلككم. السككتة, واللككه الكتككب أصككحاب مككن أحككد يككروه الككوجه, ولككم
أبككي جككامعه, وابككن فككي الترمككذي رواه بمككا الَية في آخرون وقال  

مردويه تفسيره, وابن في حاتم أبي له, وابن السنة كتاب في عاصم
ًا, والحككاكم أبككان, قككال: بككن الحكككم حككديث مسككتدركه, مككن فككي أيض

ربككه محمككد يقككول: رأى عبككاس ابككن يقككول: سككمعت عكرمة سمعت
يككدرك وهو البصار تدركه يقول: {ل الله وتعالى, فقلت: أليس تبارك

ك أم لي: ل البصار} الَية, فقال ك, ذل نكوره, إذا هكو نكوره, الكذي ل
شككيء, قككال لككه يقككوم ل روايككة شككيء, وفككي يككدركه ل بنككوره تجلككى

هككذا معنككى يخرجككاه, وفككي ولم الشيخين شرط على الحاكم: صحيح
رضي الشعري موسى أبي حديث الصحيحين, من في ثبت المر, ما

ًا عنككه اللككه ينككام, يخفككض أن لككه ينبغككي ول ينككام ل اللككه «إن مرفوعكك
قبككل الليككل الليل, وعمككل قبل النهار عمل إليه ويرفعه, يرفع القسط

مكا وجهكه سكبحات كشفه, لحرقكت لو ك النار أو ك النور النهار, حجابه
تعككالى اللككه المتقدمككة: إن الكتككب خلقه» وفككي من بصره إليه انتهى

مككات, ول إل حي يراني ل إنه موسى الرؤية: يا سأل لما لموسى قال
للجبككل ربككه تجلككى تعككالى: {فلمككا تككدعثر, وقككال تدهده, أي إل يابس
ًا جعله ًا موسى وخر دك وأنككا إليككك تبككت سككبحانك قال أفاق فلما صعق
يككوم الرؤيككة ينفككي ل الخككاص الدراك الثر هذا المؤمنين} ونفي أول

هككو مككا علككى وعظمتككه جلله يشاء, فأما كما المؤمنين لعباده القيامة
البصككككككار. تككككككدركه وتنككككككزه, فل وتقككككككدس عليككككككه, تعككككككالى

فككي الرؤيككة عنها, تثبت الله رضي عائشة المؤمنين أم كانت ولهذا  
البصككار تككدركه {ل الَيككة بهذه الدنيا, وتحتج في الَخرة, وتنفيها الدار
رؤيككة بمعنككى هككو الدراك, الككذي نفتككه البصككار} فالككذي يككدرك وهككو

للبشككر, ول ممكككن غيككر ذلك عليه, فإن هو ما والجلل, على العظمة
بهككا يحيككط البصككار} أي يككدرك {وهككو لشككيء, وقككوله للملئكككة, ول

مككن يعلككم تعالى: {أل قال خلقها, كما عليه, لنه هي ما على ويعلمها
المبصككرين, عككن بالبصككار عككبر يكون الخبير} وقد اللطيف وهو خلق
البصككار} ل يككدرك وهو البصار تدركه {ل قوله السدي: في قال كما
{وهككو تعالى قوله في العالية أبو الخلئق, وقال يرى شيء, وهو يراه

بمكانهككا, واللككه لسككتخراجها, الخككبير اللطيككف الخبير} قككال اللطيف
ًا تعالى قال كما أعلم, وهذا {يككا ابنككه بككه وعظ لقمان, فيما عن إخبار

فككي أو صككخرة فككي فتكككن خككردل مككن حبككة مثقككال تككك إن إنهككا بنككي
خككبير} لطيككف اللككه إن اللككه بهككا يككأت الرض فككي أو السككموات
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ْد َق ُكْم **  َء ِئُر َجآَ ُكْم ِمن َبَصآَ ّب ْبَصَر َفَمْن ّر ِه َأ ْفِس َن ِل َهككا َعِمككَي َوَمْن َف ْي َل َع َف
ْا َوَمآَ َنكك ُكككْم َأ ْي َل ِلَك ِبَحِفيككٍظ َع َذ َككك َو َيككاِت ُنَصككّرُف *   َ ْا ال ُلككو ُقو َي ِل َدَرْسكَت َو

َنكككككككككككككككككككككُه ّي َب ُن ِل ٍم َو ْو َقككككككككككككككككككككك َلُمكككككككككككككككككككككوَن ِل ْع  َي
به جاء القرآن, وما عليها اشتمل التي والحجج البينات هي البصائر  

فلنفسككه} كقككوله أبصككر {فمككن وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول
عليها} ولهككذا يضل فإنما ضل ومن لنفسه يهتدي فإنما اهتدى {فمن

فعليهككا} عمي {ومن البصائر, قال ذكر فعليها} لما عمي {ومن قال
تعمككى ولكككن البصككار تعمى ل {فإنها عليه, كقوله وباله يعود إنما أي

ول بحككافظ بحفيككظ} أي عليكككم أنككا الصدور} {وما في التي القلوب
يشككاء, وقككوله مككن ويضككل يشككاء مككن يهدي مبلغ, والله أنا رقيب, بل

السورة, من هذه في الَيات فصلنا وكما الَيات} أي نصرف {وكذلك
ونبينهككا ونفسككرها الَيككات نوضح هو, هكذا إل إله ل التوحيد, وأنه بيان
والكككافرون المشككركون الجككاهلين, وليقككول لجهالككة مككوطن كككل في

وقككارأتهم, الكتككاب أهككل قبلككك, مككن من محمد يا المكذبون, دارست
جككبير, بككن عبككاس, ومجاهككد, وسككعيد ابككن قككاله منهم, هكذا وتعلمت

أحمكد, حكدثنا بن الله عبد الطبراني: حدثنا والضحاك, وغيرهم, وقال
بكن عمكرو دينكار, عكن بكن عمكرو عيينكة, عكن بكن سفيان أبي, حدثنا

يقككول: دارسككت: تلككوت, خاصككمت, عبككاس ابن سمعت كيسان, قال
ًا تعالى كقوله جادلت, وهذا الككذين وعنادهم, {وقال كذبهم عن إخبار

جككاءوا فقككد آخككرون قككوم عليككه وأعككانه افككتراه إفك إل هذا إن كفروا
ًا ًا تعالى اكتتبها} الَية, وقال الولين أساطير وقالوا وزورا ظلم إخبككار

ّدر, فقتل فكر {إنه وكاذبهم زعيمهم عن كيككف قتككل ثككم قدر كيف وق
إل هككذا إن واسككتكبر, فقككال أدبككر وبسككر, ثككم عبككس ثم نظر قدر, ثم

يعلمككون} لقككوم {ولنككبينه البشر}, وقوله قول إل هذا يؤثر, إن سحر
فللككه فيجتنبككونه والباطككل فيتبعككونه الحق يعلمون لقوم ولنوضحه أي

كقككوله لهككؤلء الحككق وبيككان أولئككك إضككلل فككي البالغة الحكمة تعالى
ًا به تعالى: {يضل ًا} الَيكة, وكقككوله به ويهدي كثير مككا {ليجعكل كككثير

قلككوبهم} والقاسككية مككرض قلككوبهم فككي للككذين فتنككة الشيطان يلقي
تعككالى: {ومككا مستقيم} وقال صراط إلى آمنوا الذين لهاد الله {وإن
كفككروا للككذين فتنككة إل عدتهم جعلنا وما ملئكة إل النار أصحاب جعلنا

ًا آمنوا الذين ويزداد الكتاب أوتوا الذين ليستيقن الذين يرتاب ول إيمان
والكككافرون مككرض قلككوبهم في الذين وليقول والمؤمنون الكتاب أتوا
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ً بهذا الله أراد ماذا يشككاء مككن ويهدي يشاء من الله يضل * كذلك مثل
شككفاء هككو مككا القككرآن مككن {ونزل } وقال هو إل ربك جنود يعلم وما

ًا} وقككال إل الظالمين يزيد ول للمؤمنين ورحمة تعككالى: {قككل خسككار
وهككو وقككر آذانهككم فككي يؤمنككون ل والذين وشفاء هدى آمنوا للذين هو

الَيككات مككن ذلككك غير بعيد} إلى مكان من ينادون أولئك عمى عليهم
مككن بككه يضككل للمتقين, وأنه هدى القرآن أنزل تعالى أنه الدالة, على

يشكككككككككككككككاء. مكككككككككككككككن يشكككككككككككككككاء, ويهكككككككككككككككدي
ولنككبينه دارسككت وليقولككوا الَيككات نصرف {وكذلك ههنا قال ولهذا  

عككن التميمككي َدَرْسككَت} قككال {وليقولوا بعضهم يعلمون} وقرأ لقوم
مجاهككد, والسككدي, قككال وتعلمت, وكذا قرأت أي عباس: درست ابن

عبككد واحككد, وقككال أسككلم, وغيككر بن زيد بن الرحمن والضحاك, وعبد
تقككادمت َدَرَسككْت} يقككول {وليقولوا الحسن معمر, قال الرزاق: عن

ًا الرزاق عبد وانمحت, وقال بككن عمككرو عيينككة, عككن ابككن : أنبأنككا أيض
ًا يقككول: إن الزبير ابن دينار, سمعت َدَرَسككْت, هنككا هككا يقككرأون صككبيان

قال: هككي الهمداني إسحاق أبو شعبة: حدثنا َدَرْسَت, وقال هي وإنما
ووقككف السين ألف, بنصب بغير َدَرَسْت, يعني مسعود ابن قراءة في

الككذي هذا أن وتقادمت, أي انمحت جرير: ومعناه ابن التاء, قال على
ًا بنا مر علينا, قد تتلوه أبككي بككن سكعيد مككدته, وقككال وتطككاولت قككديم

ِرَسْت, أي قرأها قتادة, أنه عن عروبة ِعلمت, وقككال ُقرأت ُد ُت معمككر و
ِرَسْت عن ُد ِرأْت, وفي قتادة:  عبيد مسعود: درس, وقال ابن حرف ُق

أبككي حرف في هارون, قال: هي حجاج, عن سلم: حدثنا بن القاسم
لى النكبي يعنكون درس, قال وليقولوا مسعود كعب, وابن بن ه ص الل

خلف كعككب بككن أبككي عن روي غريب, فقد قرأ, وهذا أنه وسلم عليه
إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد مردويه: حدثنا بن بكر أبو هذا: قال
المكككي, بككزة أبككي بككن أحمككد سلمة, حدثنا أبو ليث, حدثنا بن الحسن

مجاهككد, عككن العككرج, عككن حميد أبيه, عن زمعة, عن بن وهب حدثنا
اللككه صككلى اللككه رسككول كعب, قال: أقرأنككي بن أبي عباس, عن ابن

مككن مسككتدركه فككي الحككاكم َدَرْسككَت} ورواه {وليقولككوا وسكلم عليه
قال التاء, ثم ونصب السين بجزم زمعة, وقال: يعني بن وهب حديث

يخرجككككككككككككككاه. ولككككككككككككككم السككككككككككككككناد صككككككككككككككحيح
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ْع ِب ّت ْيَك ُأوِحَي َمآَ ** ا َل ّبَك ِمن ِإ َلـَه لُ ّر ّ ِإ َو ِإل ِرْض ُه ْع َأ ِكيَن َعككِن َو ِر ْلُمْشكك ا
ْو َل َو َء *   ّلُه َشآَ ْا َمآَ ال ُكو َناَك َوَما َأْشَر ْل َع ِهْم َج ْي َل ًا َع ِهم َأنَت َوَمآَ َحِفيظ ْي َل َع

ِكيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٍل َو  ِب
طريقته اتبع ولمن وسلم عليه الله صلى لرسوله آمرا تعالى يقول  

ه, أثكره, واعمكل واقتكف بكه اقتد ربك} اي من إليك أوحي ما {اتبع ب
إل إلككه ل فيه, لنه مرية ل الحق, الذي هو ربك من إليك أوحي ما فإن
أذاهم, واحتمل واصفح عنهم اعف المشركين} أي عن {وأعرض هو

حكمكة للكه أن عليهكم, واعلكم ويظفكرك لك, وينصرك الله يفتح حتى
ًا, ولو الناس لهدى شاء لو إضللهم, فإنه في على لجمعهم شاء جميع

والحكمككة, فيمككا المشيئة له بل أشركوا} أي ما الله شاء {ولو الهدى
تعككالى: يسككألون, وقككوله يفعككل, وهككم عمككا يسأل ويختاره, ل يشاؤه
ًا} أي عليهم جعلناك {وما ًا, تحفككظ حفيظ وأعمككالهم أقككوالهم حافظكك
عليككك إن وأمورهم أرزاقهم على موكل بوكيل} أي عليهم أنت {وما

عليهككم لسككت مككذكر أنككت إنمككا تعككالى: {فككذكر قككال كمككا البلغ إل
الحسككككاب}. وعلينككككا البلغ عليككككك {إنمككككا بمصككككيطر} وقككككال

َ َول ْا **  ّبو ِذيَن َتُس ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َي ّل ْا ال ّبو َيُس ّلَه َف ًا ال ْدو ِر َع ْي َغ ٍم ِب ْل ِع
ِلَك َذ ّنا َك ّي ُكّل َز ٍة ِل ُهْم ُأّم َل َلَى ُثّم َعَم ِهْم ِإ ّب ُهككْم َر ُع ُهككْم ّمْرِج ُئ ّب َن ُي ْا ِبَمككا َف ُنو َكككا

ُلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ْعَم  َي
ًا تعالى الله يقول   عن والمؤمنين وسلم عليه الله صلى لرسوله ناهي

عليككه يككترتب أنككه مصككلحة, إل فيككه كككان المشككركين, وإن آلهككة سّب
المكؤمنين, إلكه بسككّب المشكركين مقابلكة منها, وهكي أعظم مفسدة

فككي عبككاس ابن عن طلحة أبي بن علي قال كما هو إل إله ل الله وهو
ربككك, لنهجككون آلهتنككا, أو سبك عن لتنتهين محمد الَية: قالوا: يا هذه

ًا الله {فيسبوا أوثانهم يسبوا أن الله فنهاهم علككم} وقككال بغيككر عككدو
أصككنام يسككبون المسككلمون قتككادة: كككان معمر, عككن عن الرزاق عبد

ًا الله الكفار الكفار, فيسب تسككبوا {ول اللككه علككم, فككأنزل بغيككر عدو
عككن حككاتم أبككي وابككن جريككر ابككن اللككه} وروى دون من يدعون الذين

المككوت: طككالب أبككا حضككر لمككا الَية هذه تفسيره في قال أنه السدي
عنا ينهى أن الرجل, فلنأمره هذا على فلندخل قريش: انطلقوا قالت

يمنعه, العرب: كان موته, فتقول بعد نقتله أن نستحي أخيه, فإنا ابن
قتلككككككككككككككككككككككككوه. مككككككككككككككككككككككككات فلمككككككككككككككككككككككككا
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ابنا وأبي الحارثا, وأمية بن جهل, والنضر سفيان, وأبو أبو فانطلق  

البختري, بن العاص, والسود بن معيط, وعمرو أبي بن خلف, وعقبة
ً وبعثوا أبككي علككى لنككا المطلككب, قككالوا: اسككتأذن لككه يقككال منهم رجل

الككدخول قومك, يريككدون مشيخة فقال: هؤلء طالب أبا طالب, فأتى
كبيرنككا أنككت طالب أبا عليه, فقالوا: يا عليه, فدخلوا لهم عليك, فأذن
ًا وسيدنا, وإن عن فتنهاه تدعوه أن آلهتنا, فنحب وآذى آذانا قد محمد

وسككلم, عليككه اللككه صلى النبي فجاء وإلهه, فدعاه آلهتنا, ولندعه ذكر
صككلى اللككه رسككول عمك, قككال وبنو قومك طالب: هؤلء أبو له فقال
وآلهتنا, ولندعك تدعنا أن ؟» قالوا: نريد تريدون «ما وسلم عليه الله

هكذا أعطيتككم إن «أرأيتكم وسكلم عليه الله صلى النبي وإلهك, فقال
بهككا لكككم العرب, ودانككت ملكتم بها تكلمتم كلمة, إن معطي أنتم هل

وعشككرة لنعطينكهككا جهل: وأبيك أبو الخراج» قال لكم العجم, وأدت
واشككمأزوا, اللككه» فككأبوا إل إله «ل قولوا قال ؟ هي قالوا: فما أمثالها

منهككا, فزعككوا قككد قومككك غيرها, فككإن قل أخي ابن طالب: يا أبو قال
فيضككعوها بالشككمس يككأتوا غيرها, حتى يقول بالذي أنا ما عم «يا قال
غيرها» إرادة قلت يدي, ما في فوضعوها بالشمس يدي, ولوأتوا في
لنشككتمنك أو آلهتنككا شككتم عككن فغضككبوا, وقككالوا: لتكفككن يؤيسككهم أن

ًا الله {فيسبوا قوله يأمرك, فذلك من ونشتمن علم} ومن بغير عدو
فككي جككاء منهككا, مككا أرجككح لمفسككدة المصككلحة تككرك القبيل, وهو هذا

سككب من «ملعون قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح
قككال ؟ والككديه الرجككل يسككب وكيككف اللككه رسككول والديه» قككالوا: يككا

قككال كمككا أمككه} أو فيسككب أمككه ويسب أباه فيسب الرجل أبا «يسب
وكمككا عملهككم} أي أّمة لكل زينا {كذلك وقوله وسلم عليه الله صلى

زينككا والنتصار, كككذلك لها أصنامهم, والمحاماة حب القوم لهؤلء زينا
فيككه, وللككه كانوا الذي عملهم الضلل على الخالية المم من أمة لكل

ربهككم إلككى {ثككم ويختاره يشاؤه التامة, فيما البالغة, والحكمة الحجة
يعملككون} أي كككانوا بمككا {فينككبئهم ومصككيرهم معادهم مرجعهم} أي

ًا بأعمكككككالهم, إن يجكككككازيهم ًا وإن فخيكككككٌر خيكككككر فشكككككٌر. شكككككر

ْا ْقَسُمو َأ َو ِه **  ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ِئن َأ ُهْم َل ْت َء َيٌة َجآَ ُنّن آ ْؤِم ُيكك َهككا ّل ّنَمككا ُقككْل ِب ِإ
َياُت َ َد ال ِه ِعن ّلكك ُكْم َوَمككا ال ِعُر َهككآَ ُيْشكك ّن أ

َذا َ َءْت ِإ َ َجككآَ ُنككوَن ل ْؤِم ّلككُب ُي ُنَق َو   *
ُهْم َت َد ِئ ْف ُهْم َأ ْبَصاَر َأ ْا َلْم َكَما َو ُنو ْؤِم ِه ُي ّوَل ِب ٍة َأ ُهْم َمّر َذُر َنكك ِهْم ِفككي َو ِن َيككا ْغ ُط

ُهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ْعَم  َي
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ًا تعالى يقول   أيمانهم, جهد بالله أقسموا المشركين, أنهم عن إخبار

ًا حلفككوا أي وخارقككة معجككزة آيككة} أي جككاءتهم {لئككن مؤكككدة أيمانكك
ه} أي عنكد الَيكات إنمكا {قل ليصدقنها بها} أي {ليؤمنن قكل: يكا الل

ًا يسألونك الذين هؤلء محمد ًا الَيات, تعنت ًا, ل وكفر سبيل على وعناد
جكاءكم شكاء اللكه, إن إلى الَيات هذه مرجع والسترشاد, إنما الهدى

بككن يككونس هنككاد, حككدثنا جريككر: حككدثنا ابن ترككم, قال شاء بها, وإن
القرظككي, قككال: كلككم كعككب بككن محمككد معشككر, عككن أبو بكير, حدثنا

أن تخبرنككا محمد قريش, فقالوا: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
عشككرة اثنتككا منككه الحجر, فانفجرت بها يضرب عصا معه كان موسى

ًا, وتخبرنا لهم كان ثمود أن الموتى, وتخبرنا يحيي كان عيسى أن عين
عليككه الله صلى الله رسول نصدقك, فقال حتى الَيات من ناقة, فآَتنا

ًا, الصككفا لنككا به», قالوا: تجعل آتيكم أن تحبون شيء «أي وسلم ذهبكك
فعلككت لئككن ؟» قككالوا: نعككم, واللككه تصدقوني فعلت «فإن لهم فقال

يككدعو, وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسككول أجمعون, فقككام لنتبعنك
الصككفا أصبح شئت إن شئت له: ما السلم, فقال عليه جبريل فجاءه

ًا, ولئن شككئت ليعككذبنهم, وإن ذلككك عنككد يصككدقوا فلككم آيككة أرسل ذهب
وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول تائبهم, فقال يتوب حتى فاتركهم

أيمككانهم} جهد بالله تعالى: {وأقسموا الله تائبهم» فأنزل يتوب «بل
شككواهد مرسل, وله يجهلون} وهذا أكثرهم تعالى: {ولكن قوله إلى

أخككككككككككككككككككككككككر. وجككككككككككككككككككككككككوه مككككككككككككككككككككككككن
بهككا كككذب أن إل بالَيككات نرسككل أن منعنككا تعالى: {ومككا الله وقال  

ّولككون} الَيككة, وقككوله ل جككاءت إذا أنهككا يشككعركم تعككالى: {ومككا ال
مجاهككد ذهب وإليه المشركون يشعركم بما المخاطب يؤمنون} قيل

الككتي اليمككان هككذه بصككدقكم, فككي يككدريكم لهككم, ومككا يقككول وكككأنه
يؤمنككون} بكسككر ل جاءت إذا {إنها فالقراءة هذا بها, وعلى تقسمون

الككتي الَيككات مجيككء عككن اليمككان بنفككي عنهككم الخككبر اسككتئناف أنهككا
مككن المثنككاة تؤمنككون} بالتككاء ل جاءت إذا {أنها بعضهم طلبوها, وقرأ

ومككا المؤمنككون, يقككول يشككعركم ومككا بقككوله المخككاطب وقيككل فككوق
{أنهككا} الكسككر قككوله فككي فيجككوز هككذا المؤمنون, وعلى أيها يدريكم
فككي ل فتكككون هككذا يشككعركم, وعلككى معمول أنه على والفتح كالول

ْذ تسككجد أل منعككك {ما كقوله يؤمنون} صلة ل جاءت إذا {أنها قوله إ
مككا يرجعككون} أي ل أنهم أهلكناها قرية على {وحرام أمرتك} وقوله

هككذه فككي يرجعككون, وتقككديره أنهم أمرتك, وحرام إذ تسجد أن منعك
ًا لهم تودون الذين المؤمنون أيها يدريكم الَية, وما علككى ذلك, حرصكك
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لعلها. بمعنى أنها بعضهم يؤمنون, قال الَيات جاءتهم إذا إيمانهم, أنها

كعككب, قككال: بن أبي قراءة في كذلك ذلك أن جرير: وذكروا ابن قال
ًا العرب عن ذكر وقد ًا, لنا تشتري السوق, أنك إلى اذهب سماع شككيئ

مككن العبادي زيد بن عدي قول إن قيل وقد تشتري, قال لعلك بمعنى
هككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذا:

الغد)  وقد ضحى في أو اليوم في ساعة منيتيإلى أن يدريك ما أعاذل
والله العرب أشعار شواهد من عليه جرير, وذكر ابن القول هذا اختار

بككه يؤمنككوا لككم كمككا وأبصككارهم أفئدتهم تعالى: {ونقلب أعلم. وقوله
جحككد الَيككة: لمككا هككذه فككي عبككاس ابككن عككن العككوفي مرة} قال أول

ّدت على قلوبهم تثبت الله, لم أنزل ما المشركون كككل عن شيء, ور
وأبصككارهم} ونحككول أفئككدتهم {ونقلككب قككوله فككي مجاهد أمر, وقال

بينهككم حلنككا يؤمنككون, كمككا فل آية كل جاءتهم اليمان, ولو وبين بينهم
بككن زيككد بككن الرحمككن وعبككد عكرمة قال مرة, وكذا أول اليمان وبين

قككال: عنه, أنه الله رضي عباس ابن طلحة, عن أبي ابن أسلم, وقال
يعملككوه, أن قبككل يقولوه, وعملهككم أن قبل قائلون العباد ما الله أخبر

يككا نفككس تقككول {أن وقككال وعل خككبير} جككل مثككل ينبئككك {ول وقككال
كككرة لككي أن {لككو قككوله الله} إلى جنب في فرطت ما على حسرتى

يكونككوا لككم ردوا لككو سبحانه, أنهم الله المحسنين} فأخبر من فأكون
لكككاذبون} وإنهككم عنككه نهككوا لما لعادوا ردوا الهدى, وقال: {ولو على
مرة} أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم تعالى: {ونقلب وقال

بينهككم حلنككا الهككدى, كمككا وبين بينهم الدنيا, لحيل إلى ردوا وقال: ولو
{فككي نككتركهم {ونككذرهم} أي الككدنيا, وقككوله في وهم مرة أول وبينه

العاليككة, أبككو كفرهككم. وقككال والسدي: في عباس ابن طغيانهم} قال
العمككش: {يعمهككون} قككال ضككللهم أنككس, وقتككادة: فككي بن والربيع

مالككك, العالية, والربيع, وأبو عباس, ومجاهد, وأبو ابن يلعبون, وقال
يككككككككككككككترددون. كفرهككككككككككككككم وغيككككككككككككككره: فككككككككككككككي

ْو َل َو َنا **  ّن َنآَ َأ ْل ِهُم َنّز ْي َل َكَة ِإ ِئ ْلَملَ ُهُم ا ّلَم َك َتَى َو ْو ْلَمكك َنا ا ِهككْم َوَحَشككْر ْي َل ُكككّل َع
ٍء ً َشْي ُبل ْا ّما ُق ُنو ْا َكا َو ُن ْؤِم ُي ّ ِل َء َأن ِإل ّلُه َيَشآَ ِكّن ال َلـ ُهككْم َو َثَر ْك ُلككوَن َأ َه  َيْج

جهككد بككالله أقسككموا هؤلء, الذين سؤال أجبنا أننا تعالى: ولو يقول  
تخككبرهم الملئكككة عليهككم بهككا, فنزلنككا ليؤمنن آية جاءتم أيمانهم, لئن

بككالله تككأتي {أو فقككالوا سألوا الرسل, كما بتصديق الله من بالرسالة
رسككل أوتككي مككا مثككل نككؤتى حككتى نؤمن لن {قالوا قبيلً} و والملئكة
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نككرى أو الملئكككة علينككا نككزل لول لقاءنا يرجون ل الذين وقال} {الله
ًا وعتوا أنفسهم في استكبروا لقد ربنا ًا} {وكلمهم عتو الموتى} كبير
شيء كل عليهم {وحشرنا الرسل به جاءتهم ما بصدق فأخبروهم أي

ً قبلً} قككرأ َقبل المقابلككة البككاء, مككن وفتككح القككاف بكسككر بعضككهم, 
والمعاينككة المقابلككة مككن معنككاه بضمهما, قيل آخرون والمعاينة, وقرأ

ًا, كما عبككاس, وبككه ابككن عككن طلحة, والعككوفي أبي بن علي رواه أيض
ً مجاهككد أسككلم, وقككال بككن زيككد بككن الرحمككن وعبككد قتادة قال أي قبل

ً ًا, قبيل أمككة, فيخككبرونهم بعككد أمكة كككل عليهكم تعرض قبيلً, أي أفواج
اللككه} يشككاء أن إل ليؤمنككوا كككانوا {ما به جاءوهم فيما الرسل بصدق

يشاء, وهو من يشاء, ويضل من يهدي إليهم, بل ل إليه الهداية أن أي
وحكمتككه يسألون} لعلمككه وهم يفعل عما يسأل يريد, {ل لما الفعال

حقككت الككذين تعككالى: {إن كقوله الَية وغلبته, وهذه وقهره وسلطانه
العككذاب يككروا حككتى آيككة كككل جككاءتهم ولككو يؤمنون ل ربك كلمة عليهم

الليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم}.

ِلَك َذ َك َو َنا **  ْل َع ُكّل َج ِبّي ِل ًا ِن ّو ُد ِطيَن َع َيا ْنِس َش ِل ْلِجّن ا ُهْم ُيوِحي َوا ْعُضكك َب
َلَى ْعٍض ِإ ْوِل ُزْخُرَف َب َق ْل ًا ا ْو ُغُرور َل َء َو ّبَك َشآَ ُه َمككا َر ُلككو َع ُهْم َف َذْر َوَمككا َفكك

َتُروَن ْف َغَى َي َتْص ِل َو ِه *   ْي َل ُة ِإ َد ِئكك ْف ِذيَن َأ ّلكك َ ا ُنككوَن ل ْؤِم ِة ُي ُه ِبككالَِخَر ْو َيْرَضكك ِل َو
ْا ِرُفككككككككككككككو َت َيْق ِل ِرُفككككككككككككككوَن ُهككككككككككككككم َمككككككككككككككا َو َت ْق  ّم

ويعادونكك يخالفونكك أعكداء محمكد يكا لك جعلنا تعالى: وكما يقول  
ًا قبلك من نبي لكل ويعاندونك, جعلنا ذلك, كمككا يحزنك فل أعداء أيض

كككذبوا مككا علككى فصككبروا قبلككك مككن رسككل كككذبت تعالى: {ولقد قال
مككن للرسككل قيككل قككد ما إل لك يقال تعالى: {ما وأوذوا} الَية, وقال

تعككالى: {وكككذلك أليككم} وقككال عقككاب وذو مغفككرة لذو ربك إن قبلك
ًا نبي لكل جعلنا نوفككل بككن ورقككة المجرميككن} الَيككة, وقككال مككن عدو

بككه جئككت ما بمثل أحد يأت لم وسلم: إنه عليه الله صلى الله لرسول
ًا} أي من والجن} بدل النس {شياطين عودي, وقوله إل لهككم {عدو

عكن خككرج مككن ككل والجككن, والشكيطان النكس شككياطين مككن أعداء
وهككؤلء, هككؤلء مككن الشككياطين إل الرسككل يعككادي بالشككر, ول نظيره
قتككادة, فككي معمككر, عككن الرزاق: حككدثنا عبد ولعنهم, قال الله قبحهم

النككس شياطين, ومن الجن من والجن} قال النس {شياطين قوله
ذر, كان أبا أن قتادة: وبلغني بعض, قال إلى بعضهم شياطين, يوحي

ًا مككن ذر أبككا يككا «تعككوذ وسككلم عليه الله صلى النبي يصلي, فقال يوم
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فقككال ؟ شككياطين النككس مككن إن والجن» فقككال: أو النس شياطين

قتككادة بيككن منقطككع «نعكم» وهككذا وسكلم عليكه الله صلى الله رسول
ابن عنه, قال الله رضي ذر أبي آخر, عن وجه من روي ذر. وقد وأبي

صكالح, عككن بككن معاويككة صالح, حدثني أبو المثنى, حدثنا جرير: حدثنا
عائذ, عن ابن المشيخة, عن من أيوب, وغيره بن محمد الله عبد أبي
مجلس, قد في وسلم عليه الله صلى الله رسول ذر, قال: أتيت أبي

يككا صككليت» قلككت: ل هككل ذر أبككا «يككا الجلوس, قال, فقال فيه أطال
إليككه, فجلسككت جئككت ركعتين» قال: ثم فاركع «قم الله, قال رسول
والجككن» قككال: النككس شككياطين من بالله تعوذت هل ذر أبا «يا فقال

شر هم «نعم قال ؟ شياطين من للنس الله, وهل رسول يا قلت: ل
ًا الجكككن» وهكككذا شكككياطين مكككن متصكككلً. انقطكككاع,وروي فيكككه أيضككك

عمر أبو المسعودي, أنبأنا وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال كما  
النككبي ذر, قككال: أتيككت أبككي الخشخاش, عن بن عبيد الدمشقي, عن

هل ذر أبا «يا فقال المسجد, فجلست في وهو وسلم عليه الله صلى
ثككم فصككليت فصككّل» قككال: فقمككت «قككم ؟» قلككت: ل, قككال صككليت

والجككن» النككس شياطين شر من بالله تعوذ ذر أبا «يا جلست, فقال
تمككام «نعم» وذلك قال ؟ شياطين وللنس الله رسول قال: قلت: يا

تفسككيره, فككي مردويككه بن بكر أبو الحافظ رواه بطوله. وكذا الحديث
موسككى, بككن اللككه عبيككد, وعبيككد بن عون, ويعلى بن جعفر حديث من

بكككككككككككككككه. المسكككككككككككككككعودي عكككككككككككككككن ثلثتهكككككككككككككككم
المثنككى, حككدثنا جريككر: حككدثنا ابككن ذر) قال أبي عن أخرى طريق(  

أهككل مككن رجككل هلل, حككدثني بككن حميككد حمككاد, عككن الحجاج, حككدثنا
اللككه صككلى اللككه رسككول ذر, أن أبي مالك, عن بن عوف دمشق, عن

النككس شككياطين شككر من بالله تعوذت هل ذر أبا «يا قال وسلم عليه
قكال ؟ شككياطين مككن للنكس هكل اللكه رسول والجن» قال: قلت: يا

».«نعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم
عكوف بكن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن للحديث) قال أخرى طريق(  

بككن علككي رفاعككة, عككن بككن معككان المغيرة, حدثنا أبو الحمصي, حدثنا
اللككه صككلى اللككه رسول أمامة, قال: قال أبي القاسم, عن يزيد, عن

والجن» قال: قلككت النس شياطين من تعوذت ذر أبا «يا وسلم عليه
والجن النس «نعم» {شياطين قال ؟ شياطين للنس وهل رسول يا

ًا} فهكذه القككول زخكرف بعكض إلككى بعضهم يوحي لهكذا طكرق غككرور
جريككر: ابككن أعلم, قككال وصحته, والله قوته يفيد الحديث, ومجموعها

مسككروق, بككن سككعيد شريك, عن نعيم, عن أبو وكيع, حدثنا ابن حدثنا
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النككس مككن والجككن} قككال: ليككس النككس {شككياطين عكرمككة عككن

النككس, شككياطين إلككى يوحككون الجككن شككياطين شككياطين, ولكككن
الحككارثا, الجن, قككال: وحككدثنا شياطين إلى يوحون النس وشياطين

قوله عكرمة, في السدي, عن إسرائيل, عن العزيز, حدثنا عبد حدثنا
ًا} قككال: للنسككي القككول زخككرف بعككض إلككى بعضككهم {يككوحي غككرور

الجككن, شككيطان النككس شككيطان شككيطان, فيلقككى شيطان, وللجنككي
ًا, وقكال القككول بعض, زخرف إلى بعضهم فيوحي عككن أسككباط غككرور

بعككض}: أمككا إلككى بعضككهم {يككوحي قككوله فككي عكرمككة عككن السككدي
الككتي الجن النس, وشياطين تضل التي النس, فالشياطين شياطين

أضككللت لصككاحبه: إنككي منهمككا واحككد كل الجن, يلتقيان, فيقول تضل
بعضككهم وكككذا, فيعلككم بكككذا صككاحبك أنككت وكذا, فأضككل بكذا صاحبي

ًا, ففهم النككس, عنككد بشككياطين المككراد هككذا, أن مككن جريككر ابن بعض
أن النككاس, ل يضككلون الككذين الجككن مككن والسدي, الشياطين عكرمة
كلم مككن ظككاهر هككذا أن شككك منهككم, ول النككس شياطين منه المراد

محتمككل, المعنى, وهو هذا في مثله فليس السدي كلم عكرمة, وأما
الضككحاك روايككة عباس, مككن ابن عن هذا نحو حاتم أبي ابن روى وقد

النككس شككياطين يضككلونهم, مثككل شككياطين للجككن عنككه, قككال: إن
هكذا الجن, فيقكول وشياطين النس شياطين يضلونهم, قال: فيلتقي

القككول زخككرف بعككض إلى بعضهم {يوحي قوله بكذا, فهو أضلله لهذا
ًا} وعلى ذر, إن أبككي حككديث مككن تقككدم مككا حال, فالصحيح كل غرور

فككي جككاء مككارده, ولهككذا شككيء كككل منهم, وشككيطان شياطين للنس
قككال وسككلم عليه الله صلى الله رسول ذر, أن أبي عن مسلم صحيح

الكلب, فككي شككيطان ككك أعلم والله شيطان» ومعناه السود «الكلب
الجككن الَيككة, كفككار هككذه تفسككير مجاهككد: فككي جريككج: قككال ابن وقال

القككول النككس, زخككرف النس, كفككار شياطين إلى شياطين, يوحون
ًا. غككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرور

فأكرمني المختار على قال: قدمت عكرمة عن حاتم أبي ابن وروى  
إلككى لككي: اخككرج بالليل, قككال: فقككال مبيتي يتعاهد كاد وأنزلني, حتى

فككي تقككول فقككال: مككا رجككل فحككدثهم, قككال: فخرجككت, فجككاء الناس
هككذا إليك أوحينا تعالى: {بما الله وحيان, قال الوحي, فقلت: الوحي

إلككى بعضككهم يككوحي والجككن النككس شياطين: {تعالى القرآن} وقال
ًا} قال القول زخرف بعض لهككم: يأخذوني, فقلت أن بي فهّموا غرور

عكرمككة عككرض فككتركوني, وإنمككا وضككيفكم مفتيكم ذاك, إني لكم ما
الككوحي, يككأتيه أنككه يزعم الله, وكان قبحه عبيد أبي ابن بالمختار, وهو
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الصككالحات, من عمر, وكانت بن الله عبد تحت صفية أخته كانت وقد
إليككه, فقككال: يككوحى أنككه يزعم المختار أن عمر بن الله عبد أخبر ولما

أوليككائهم} إلككى ليوحككون الشككياطين تعككالى: {وإن اللككه صككدق, قككال
ًا} أي القككول زخككرف بعككض إلى بعضهم تعالى: {يوحي وقوله غككرور
الككذي المككزوق المزخرف, وهو المزين القول بعض إلى بعضهم يلقي
وذلككك فعلككوه} أي مككا ربك شاء بأمره, {ولو الجهلة من سامعه يغتر
مككن عدو نبي لكل يكون ومشيئته, أن وقضائه, وإرادته الله بقدر كله

دع يكككذبون. أي يفككترون} أي فككدعهم, {ومككا {فككذرهم} أي هككؤلء
وناصككرك كافيككك اللككه عككداوتهم, فككإن فككي اللككه علككى أذاهم, وتوكل
ابككن إليككه. قككاله ولتميككل إليككه} أي تعككالى: {ولتصككغى عليهم, وقوله

وعقككولهم قلككوبهم بككالَخرة} أي يؤمنككون ل الككذين {أفئككدة عبككاس
يحبككوه {وليرضككوه} أي الكككافرين السدي: قلككوب وأسماعهم, وقال

تعككالى: قككال بككالَخرة, كمككا يؤمن ل من ذلك يستجيب ويريدوه, وإنما
صككال هككو مككن * إل بفككاتنين عليككه أنتككم * مككا تعبككدون ومككا {فككإنكم

أفككك} من عنه يؤفك مختلف قول لفي تعالى: {إنكم الجحيم} وقال
طلحككة: عككن أبككي بككن علي مقترفون} قال هم ما {وليقترفوا وقوله

زيككد: وابككن السككدي مكتسككبون, وقككال هككم ما عباس, وليكتسبوا ابن
عكككككككككككككككاملون. هكككككككككككككككم مكككككككككككككككا وليعملكككككككككككككككوا

ْيَر َغ َف َأ ِه **  ّل ِغككي ال َت ْب ًا َأ َكمكك َو َح ُهكك َي َو ِذ ّلكك َنككَزَل ا ُكككُم َأ ْي َل َتككاَب ِإ ِك ْل ً ا َفّصككل ُم
ِذيَن ّل ُهُم َوا َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل َلُموَن ا ْع ّنُه َي َنّزٌل َأ ّبككَك ّمككن ُم ّق ّر ْلَح َ ِبككا َنّن َفل ُكككو َت

ِريَن ِمَن َت ْلُمْم َتّمْت ا َو ِلَمُة *   ّبَك َك ًا َر ْدق ً ِص ْدل َع ّ َو ّدِل ل َب ِه ُم ِت ِلَما َك َو ِل ُهكك َو
ُع ِليككككككككككككككككككككككككككككككككككككُم الّسككككككككككككككككككككككككككككككككككككِمي َع ْل  ا

بالله, المشركين لهؤلء قل وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول  
ًا} أي أبتغي الله {أفغير غيره يعبدون الذين {وهككو وبينكككم بيني حكم
ًا مفصلً} أي الكتاب إليكم أنزل الذي الكتككاب} آتينككاهم {والذين مبين

بككالحق}, أي ربككك مككن منككزل أنه والنصارى, {يعلمون اليهود من أي
مككن تكككونن {فل المتقدمين النبياء بك, من البشارات من عندهم بما

الككذين فاسككأل إليك أنزلنا مما شّك في كنت {فإن الممترين} كقوله
مككن تكككونن فل ربكك مكن الحككق جكاءك لقد قبلك من الكتاب يقرءون

عككن جككاء وقوعه, ولهككذا يقتضي ل شرط, والشرط الممترين} وهذا
ولأسأل» وقككوله أشك «ل قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا ربك كلمة تعالى: {وتمت ًا وعدلً} قال صدق قككال فيمككا قتادة: صدق
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ً ًا حكم, يقول فيم وعدل ً في صدق ما الطلب, فكل في الخبار, وعدل
ل الككذي العككدل فهو به أمر ما شك, وكل ول فيه مرية ل فحق به أخبر
مفسككدة, عككن إل ينهككى ل فككإنه فباطككل عنه نهى ما سواه, وكل عدل
آخككر المنكككر} إلككى عن وينهاهم بالمعروف تعالى: {يأمرهم قال كما
فككي تعككالى, ل حكمككه يعقككب أحككد ليككس لكلمككاته} أي مبدل {ل الَية

{العليككم} عبككاده السككميع} لقككوال {وهككو الَخككرة فككي ول الككدنيا
بعملككككه. عامككككل كككككل يجككككازي وسكككككناتهم, الككككذي بحركككككاتهم

ِإن َو ْع **  ِط َثَر ُت ْك ّلوَك الْرِض ِفي َمن َأ ِبيِل َعن ُيِض ِه َس ّل ُعوَن ِإن ال ِب ّت ّ َي ِإل
ّظّن ِإْن ال ّ ُهْم َو ِإّن َيْخُرُصوَن ِإل ّبَك *   َو َر َلُم ُه ْع ِه َعككن َيِضّل َمن َأ ِل ِبي َسكك

َو َلككككككككككككككككككككككُم َوُهكككككككككككككككككككككك ْع ِديَن َأ َتكككككككككككككككككككككك ْه ْلُم  ِبا
الضلل, كما أنه آدم بني الرض, من أهل أكثر حال تعالى: عن يخبر  

أكككثر تعالى: {ومككا الولين} وقال أكثر قبلهم ضل تعالى: {ولقد قال
مككن يقين على ليسوا ضللهم في بمؤمنين} وهم حرصت ولو الناس

إل يتبعككون باطككل, {إن وحسككبان كاذبككة ظنككون في هم أمرهم, وإنما
خككرص الجككزر, ومنككه هككو الخككرص يخرصون} فككإن إل هم وإن الظن

ومشككيئته الله قدر عن كله التمر, وذلك من عليها ما جزر النخل, وهو
أعلككم {وهككو لككذلك سككبيله} فييسككره عككن يضككل مككن أعلككم {هككو

.لكككه خلكككق لمكككا ميسكككر لكككذلك, وككككل بالمهتكككدين} فييسكككرهم

ْا ُلو ُك َف ِكَر ِمّما **  ِه اْسُم ُذ ّل ِه ال ْي َل ُتْم ِإن َع ِه ُكن ِت َيا ِنيَن ِبآَ ْؤِم َوَمككا ُم ُكككْم *   َل
ّ ْا َأل ُلو ُك ْأ ِكَر ِمّما َت ِه اْسُم ُذ ّل ِه ال ْي َل ْد َع َق ُكْم َفّصَل َو ُكككْم َحككّرَم ّمككا َل ْي َل ّ َع ِإل
ُتْم َما ِرْر ُط ِه اْض ْي َل ِإّن ِإ ًا َو ِثير ّلوَن َك ُيِض ِهم ّل ِئ َوا ْه َأ ِر ِب ْي َغ ٍم ِب ْلكك ّبككَك ِإّن ِع َو َر ُهكك

َلكككككككككككككككككككككككككككككككككككُم ْع ِديَن َأ َتككككككككككككككككككككككككككككككككككك ْع ْلُم  ِبا
ذكككر مككا الذبائح من يأكلوا المؤمنين, أن الله, لعباده من إباحة هذا  

كككان عليه, كمككا الله اسم يذكر مالم يباح ل أنه اسمه, ومفهومه عليه
النصككب علككى ذبككح مككا الميتات, وأكككل أكل من قريش كفار يستبيحه

لكككم {ومككا عليه, فقال الله اسم ذكر مما الكل إلى ندب وغيرها, ثم
عليكككم} حككرم مككا لكم فصل وقد عليه الله اسم ذكر مما تأكلوا ل أن
بالتشككديد, فصككل بعضهم ووضحه, قرأ عليكم حرم ما لكم بين قد أي

مككا والوضككوح, {إل البيككان بمعنككى بككالتخفيف, والكككل آخككرون وقككرأ
وجككدتم, ما لكم يباح الضطرار, فإنه حال في إل إليه} أي اضطررتم
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اسككتحللهم الفاسدة, من آرائهم المشركين, في جهالة تعالى بين ثم

ًا {وإن تعكالى, فقكال اللكه اسكم غيكر عليكه ذككر الميتكات, ومكا ككثير
أعلككم هو بالمعتدين} أي أعلم هو ربك إن علم بغير بأهوائهم ليضلون

وافككككككككككككككككككترائهم. وكككككككككككككككككككذبهم باعتككككككككككككككككككدائهم

ْا َذُرو َو ِهَر **  ِم َظا ْث ِل َنُه ا ِط َبا ِذيَن ِإّن َو ّل ُبوَن ا ْكِسك ْثكَم َي ِل ْوَن ا ُيْجَز ِبَمكا َسك
ْا ُنو ِرُفككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن َكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا َت ْق  َي

السككر فككي وبككاطنه} المعصككية الثككم ظككاهر {وذروا مجاهككد قككال  
قتككادة عامككل, وقككال هككو ممككا ينككوي ما عنه, هو رواية والعلنية, وفي

وكككثيرة, وقككال قليلككة وعلنيتككه سره وباطنه} أي الثم ظاهر {وذروا
مككع الزنككا الرايككات, وبككاطنه ذوات البغايككا مككع الزنككا السدي: ظككاهره

ذوات نكككاح عكرمككة: ظككاهره والخككدان, وقككال والصككدائق الخليلككة
تعككالى: كقككوله كله, وهككي ذلك في عامة الَية أن المحارم, والصحيح

بطككن} الَيككة, ولهككذا ومككا منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما {قل
يقككترفون} كككانوا بمككا سيجزون الثم يكسبون الذين تعالى: {إن قال
ًا كان سواء أي ًا, فإن أو ظاهر أبككي ابن عليه, قال سيجزيهم الله خفي

مهككدي, عككن بككن الرحمككن عبككد عرفة, حككدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا
أبيككه, عككن عككن نفيككر بككن جبير بن الرحمن عبد صالح, عن بن معاوية
وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسول قال: سألت سمعان بن النواس

النككاس يطلككع أن وكرهككت صدرك في حاك ما «الثم الثم, فقال عن
عليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه».

َ َول ْا **  ُلو ُك ْأ ِر َلْم ِمّما َت َك ْذ ِه اْسُم ُي ّل ِه ال ْي َل ّنُه َع ِإ ٌق َو ِفْس ِإّن َل ِطيَن َو َيا الّشكك
ُيوُحوَن َلككَى َل ِهْم ِإ ِئ َيككآَ ِل ْو ُكْم َأ ُلو ِد ُيَجككا ِإْن ِل ُهْم َو ُتُمككو ْع َط ُكككْم َأ ّن ُكوَن ِإ ِر  َلُمْشكك

لككم إذا تحككل ل الذبيحة أن إلى ذهب من الكريمة الَية بهذه استدل  
ًا, وقككد الذابككح كككان عليهككا, وإن الله اسم يذكر الئمككة اختلككف مسككلم

ل قككال مككن أقككوال: فمنهككم ثلثة المسألة, على هذه في الله رحمهم
ًا التسككمية مككتروك الصككفة, وسككواء بهككذه الذبيحككة هككذه تحل أو عمككد

ًا, وهككو الشككعبي, مككوله, وعككامر عمككر, ونككافع ابككن عككن مككروي سهو
بككن أحمد عن مالك, ورواية المام عن رواية سيرين, وهو بن ومحمد

اختيككار والمتككأخرين, وهككو المتقدمين أصحابه من طائفة نصرها حنبل
بككن محمد بن محمد الفتوح أبو ذلك الظاهري, واختار ثور, وداود أبي
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«الربعين», واحتجككوا كتابه الشافعية, في متأخري الطائي, من علي

أمسكككن ممككا {فكلككوا الصككيد آية في الَية, وبقوله بهذه هذا لمذهبهم
{وإنككه بقوله الَية هذه في أكد قد عليه} ثم الله اسم واذكروا عليكم

الذبككح, لغيككر على عائد الكل, وقيل على عائد قيل لفسق} والضمير
والصككيد, الذبيحككة عنككد بالتسككمية المككر في الواردة الله, وبالحاديث

وذكرت المعلم كلبك أرسلت ثعلبة: «إذا وأبي حاتم بن عدي كحديثي
الصككحيحين, وحككديث في عليك» وهما أمسك ما فكل عليه الله اسم
فككي فكلككوه» وهككو عليككه الله اسم وذكر الدم أنهر «ما خديج بن رافع

ًا, وحديث الصحيحين عليككه الله صلى الله رسول مسعود: أن ابن أيض
مسككلم, عليككه» رواه اللككه اسم ذكر عظم كل «لكم للجن قال وسلم

اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قككال البجلي سفيان بن جندب وحديث
لككم أخككرى, ومككن مكانهككا فليذبح يصلي أن قبل ذبح «من وسلم عليه
رضككي عائشة الله» أخرجاه, وعن باسم فليذبح صلينا ذبح, حتى يكن
ًا عنها: أن الله ًا إن اللككه رسككول قككالوا: يككا ناس ل بككاللحم يأتوننككا قومكك

وكلككوا» أنتككم عليككه «سككموا قككال ؟ ل أم عليككه اللككه اسككم أذكر ندري
أنهككم الدللككة البخككاري, ووجكه رواه بككالكفر عهد حديثي قالت: وكانوا

أولئككك مككن وجككدت تكككون ل أن منها, وخشوا بد ل التسمية أن فهموا
الكككل, لتكككون عنككد بالتسككمية بالحتيككاط إسككلمهم, فككأمرهم لحداثة

بكإجراء وجدت, وأمرهكم تكن لم إن الذبح عند المتروكة عن كالعوض
أعلككككككم. السككككككداد, واللككككككه علككككككى المسككككككلمين أحكككككككام

هككي التسككمية, بككل يشككترط ل المسككألة: أنككه في الثاني والمذهب  
ًا تركككت مستحبة, فإن ًا أو عمككد المككام مككذهب يضككر, وهككذا ل نسككيان

بككن أحمككد المككام عككن أصككحابه, وروايككة الله, وجميع رحمه الشافعي
أشككهب ذلكك على مالك, ونص المام عن رواية عنه. وهو نقلت حنبل

هريككرة, عبككاس, وأبككي ابككن عككن وحكككي, أصككحابه من العزيز عبد بن
{ول الكريمككة الَية الشافعي أعلم. وحمل رباح, والله أبي بن وعطاء
لغيككر ذبككح مككا لفسككق} علككى وإنككه عليه الله اسم يذكر لم مما تأكلوا

ًا تعالى: {أو الله, كقوله عككن جريج ابن به} وقال الله لغير أهّل فسق
ذبائككح عككن عليه} قال: ينهى الله اسم يذكر لم مما تأكلوا {ول عطاء
المجككوس, وهككذا ذبائككح عككن للوثككان, وينهككى قريككش تككذبحها كككانت

بعككض حككاول قككوي, وقككد الشككافعي المككام طرقككه الككذي المسككلك
لفسككق} حاليككة, {وإنككه قوله في الواو جعل بأن يقويه أن المتأخرين

ًا, ول كككونه حككال فككي عليككه الله اسم يذكر لم مما تأكلوا أي: ل فسككق
ًا يكون متعيككن هككذا أن ادعى الله. ثم لغير به أهل قد يكون حتى فسق

596



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
اسككمية جملككة عطككف منككه يلزم عاطفة, لنه الواو تكون أن يجوز ول

{وإن بقككوله عليككه ينتقككض وهككذا طلبيككة فعليككة جملككة علككى خبريككة
كككانت محالككة, فككإن ل عاطفة أوليائهم} فإنها إلى ليوحون الشياطين

هككذه عطككف قككال, امتنككع ما على صحيحة حالية أنها ادعى التي الواو
لككم غيره, وإن على أورد ما عليه ورد الطلبية على عطفت فإن عليها
ه من قال ما بطل حالية الواو تكن ال أصله, والل أبكي ابكن أعلكم, وق

عطككاء, جريككر, عككن المغيككرة, أنبأنككا بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
يذكر لم مما تأكلوا {ول الَية عباس, في ابن جبير, عن بن سعيد عن

الميتككككككككة. عليككككككككه} قككككككككال: هككككككككي اللككككككككه اسككككككككم
لهيعة, عن ابن كثير, عن أبي بن يحيى زرعة, عن أبي عن رواه ثم  

أبككو رواه المككذهب, بمككا لهككذا استدل به, وقد السائب ابن وهو عطاء
السدوسككي الصككلت يزيد, عن بن ثور حديث المراسيل: من في داود

ابككن حككاتم أبككو ذكرهككم الككذين التككابعين منجوف, أحد بن سويد مولى
وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: قال, الثقات كتاب في حبان

يككذكر لككم ذكر إن يذكر, إنه لم أو الله اسم ذكر حلل المسلم «ذبيحة
عباس ابن عن الدارقطني رواه بما مرسل, يعضد الله» وهذ اسم إل
المسككلم فليأكل, فككإن الله اسم يذكر ولم المسلم ذبح قال: «إذا أنه
ًا البيهقي الله» واحتج أسماء من اسم فيه رضككي عائشككة بحديث أيض
ًا المتقدم, أن عنها الله ه, إن رسكول قكالوا: يكا ناس ًا الل حكديثي قومك
فقال ؟ ل أم عليه الله اسم أذكروا ندري ل بلحم بجاهلية, يأتوننا عهد

ًا, لككم التسمية وجود كان وكلوا» قال: فلو أنتم «سموا يرخككص شرط
أعلكككككككككككم. تحققهكككككككككككا, واللكككككككككككه مكككككككككككع إل لهكككككككككككم

ًا الذبيحة على البسملة ترك المسألة: إن في الثالث المذهب   نسيان
ًا تركها يضر, وإن لم مككذهب مككن المشككهور هككو تحككل, هككذا لككم عمككد

وأصحابه, وإسككحاق حنيفة أبو يقول حنبل, وبه بن وأحمد مالك المام
المسككيب, بككن عباس, وسعيد علي, وابن عن محكي راهويه: وهو بن

بككن الرحمككن مالك, وعبككد البصري, وأبي وعطاء, وطاوس, والحسن
الرحمككن, ونقككل عبككد أبككي بككن محمككد, وربيعككة بككن ليلى, وجعفر أبي

قبككل «الهدايككة» الجمككاع كتككابه المرغينككاني, فككي الحسككن أبو المام
ًا, فلهككذا التسمية متروك تحريم على الشافعي يوسكف أبككو قككال عمد

الجماع, وهذا لمخالفة ينفذ بيعه, لم بجواز حاكم حكم والمشايخ: لو
ًا, وقد غريب قاله الذي الشككافعي, قبككل عمككن الخلف نقككل تقدم جد

أعلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم. واللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
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النكاس ذبيحكة حرم الله: من رحمه جرير بن جعفر أبو المام وقال  

الله رسول عن الثابت الخير الحجة, وخالف جميع قول من خرج فقد
لى ه ص بككر أبكو الحكافظ رواه مكا ذلكك, يعنكي فكي وسكلم عليكه الل

الصككم, حككدثنا العبككاس أبو الحافظ, حدثنا الله عبد أبو البيهقي, أنبأنا
عبيككد بككن معقككل يزيككد, حككدثنا بن محمد الطرسوسي, حدثنا أمية أبو

صلى النبي عباس, عن ابن عكرمة, عن عن دينار بن عمرو الله, عن
يسككمي أن نسككي إن اسككمه يكفيككه وسلم, قال: «المسككلم عليه الله
خطأ, أخطأ رفعه الحديث وليأكله» وهذا الله اسم يذبح, فليذكر حين
مسككلم, إل رجال من كان وإن الجزيري, فإنه الله عبيد بن معقل فيه
الحميكدي, رويككاه: عككن الزبيككر بكن اللكه منصكور, وعبكد بككن سعيد أن

ابككن عكرمة, عن الشعثاء, عن أبي عمرو, عن عيينة, عن بن سفيان
أصككح, ووقفككاه, وهككذا الشككعثاء أبا إسناده في فزادا قوله عباس, من

عككن وغيكره جريككر ابكن نقل الحفاظ, ثم من وغيره البيهقي عليه نص
نسككيانا, التسككمية مككتروك كرهككا سككيرين, أنهمككا بن الشعبي, ومحمد

ًا, والله التحريم على الكراهة يطلقون والسلف مككن أن أعلم, إل كثير
ًا الثنيككن ول الواحككد قككول يعتككبر ل أنككه جرير ابن قاعدة لقككول مخالفكك

ًا, فليعلككككم الجمهككككور, فيعككككده الموفككككق. هككككذا, واللككككه إجماعكككك
ِهير أسامة, عن أبو وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال   يزيد, بن َج

ذبككح قككد مككا كككذا, فمنككه بطيككر رجل: أتيككت الحسن, سأله قال: سئل
عليه, واختلككط الله اسم يذكر أن نسي ما عليه, ومنه الله اسم فذكر

فقككال: سيرين بن محمد كله, قال: وسألت كله الحسن الطير, فقال
لهككذا عليككه} واحتككج اللككه اسككم يككذكر ممككالم تككأكلوا اللككه: {ول قككال

عبككاس, ابككن عككن ماجككة ابن عند طرق من المروي بالحديث المذهب
عمككرو, عككن بككن اللككه عككامر, وعبككد بن ذر, وعقبة هريرة, وأبي وأبي
والنسيان الخطأ أمتي عن وضع الله «إن وسلم عليه الله صلى النبي

أبككو الحككافظ روى أعلككم, وقككد نظر, والله عليه» وفيه استكرهوا وما
القرقسككاني, عككن سككالم بككن مككروان حككديث مككن عككدي بككن أحمككد

هريككرة, أبككي سككلمة, عككن أبي كثير, عن أبي بن يحيى الوزاعي, عن
اللككه رسككول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل قال: جاء

عليككه الله صلى النبي يسمي, فقال أن وينسى يذبح منا الرجل أرأيت
ضككعيف, فككإن إسككناده هككذا مسلم» ولكن كل على الله «اسم وسلم
فيككه ضككعيف, تكلككم الشامي الله عبد أبا القرقساني سالم بن مروان

علككى المسككألة هككذه أفككردت أعلككم. وقككد الئمة, واللككه من واحد غير
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الككدللت ووجككه وأدلتهككم ومأخككذهم الئمككة مككذاهب حككدة, وذكككرت

أعلككككككككككم. والمعارضككككككككككات, واللككككككككككه والمناقضككككككككككات
مككن نسخ الَية: هل هذه في العلم أهل اختلف جرير: وقد ابن قال  

محكمة شيء, وهي منها ينسخ بعضهم: لم فقال ؟ ل أم شيء حكمها
عككن العلككم, وروي أهككل وعامة مجاهد قول هذا به, وعلى عنيت فيما

بككن يحيككى حميككد, حككدثنا ابككن بككه حككدثنا مككا وعكرمة البصري الحسن
البصككري, قكال: والحسكن عكرمكة واقد, عكن بن الحسين واضح, عن

مكؤمنين} بآَيكاته كنتكم إن عليكه اللكه اسكم ذككر مما {فكلوا الله قال
لفسككق} فنسككخ وإنككه عليككه اللكه اسكم يذكر لم مما تأكلوا {ول وقال

لكككم حككل الكتككاب أوتككوا الككذين {وطعككام ذلككك, فقككال مككن واسككتثنى
بككن العبككاس علككى حككاتم: قككرى أبككي ابككن لهم} وقككال حل وطعامكم

ابككن النعمككان, يعنككي شعيب, أخككبرني بن محمد يزيد, حدثنا بن الوليد
لككم ممككا تككأكلوا {ول القرآن في الله مكحول, قال: أنزل المنذر, عن

{اليوم فقال المسلمين ورحم الرب نسخها عليه} ثم الله اسم يذكر
لكككم} فنسككخها حككل الكتككاب أوتككوا الككذي وطعككام الطبيات لكم أحل

ل أنككه جريككر: والصككواب ابككن قال الكتاب. ثم أهل طعام بذلك, وأحل
الله اسم يذكر مالم تحريم الكتاب, وبين أهل طعام حل تعارض, بين
هاهنككا النسككخ السككلف مككن أطلق صحيح, ومن قاله الذي عليه, وهذا

أعلكككككم. وتعكككككالى سكككككبحانه التخصكككككيص, واللكككككه أراد فإنمكككككا
ليجككادلوكم} أوليككائهم إلى ليوحون الشياطين تعالى: {وإن وقوله  
عيككاش, بككن بكككر أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال
أنككه يزعككم المختككار عمككر, إن لبككن رجككل إسحاق, قال: قال أبي عن

إلككى ليوحككون الشياطين {وإن الَية هذه إليه, قال: صدق, وتل يوحى
عمككار, عككن بن عكرمة حذيفة, حدثنا أبو أبي: حدثنا أوليائهم} وحدثنا

ًا زميل, قال: كنت أبي أبككي بككن المختككار عبككاس, وحككج ابن عند قاعد
أوحككي أنككه إسككحاق أبككو عباس, زعككم ابن فقال: يا رجل عبيد, فجاءه

عباس: ابن يقول عباس: صدق, فنفرت, وقلت ابن الليلة, فقال إليه
الشككيطان, ووحككي اللككه وحيان: وحككي عباس: هما ابن فقال ؟ صدق
إلككى الشككيطان ووحككي وسككلم عليككه الله صلى محمد إلى الله فوحي

عن تقدم أوليائهم} وقد إلى ليوحون الشياطين {وإن قرأ أوليائه, ثم
ًا} القككول زخككرف بعككض إلككى بعضهم {يوحي قوله في عكرمة غككرور

هككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذا. نحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو
الشككج, سككعيد أبككو حاتم: حككدثنا أبي ابن {ليجادلوكم} قال وقوله  

جككبير, بككن سككعيد السككائب, عككن بن عطاء عن عيينة بن عمران حدثنا
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ممككا فقككالوا: نأكككل وسلم عليه الله صلى النبي اليهود قال: خاصمت

اسم يذكر لم مما تأكلوا {ول الله الله, فأنزل قتل مما نأكل قتلنا, ول
متصكلً, داود أبكو مرسكلً, ورواه رواه لفسكق} هكككذا وإنكه عليكه الله

عطككاء عيينة, عن بن عمران شيبة, حدثنا أبي بن عثمان فقال: حدثنا
اليهككود قككال: جككاءت عبككاس ابن جبير, عن بن سعيد السائب, عن بن

ممككا نأكل قتلنا, ول مما فقالوا: نأكل وسلم عليه الله صلى النبي إلى
عليككه} الَيككة, الله اسم يذكر لم مما تأكلوا {ول الله الله, فأنزل قتل
وكيككع, بككن العلككى, وسككفيان عبد بن محمد جرير: عن ابن رواه وكذا

بكككككككككه. عيينكككككككككة بكككككككككن عمكككككككككران عكككككككككن كلهمكككككككككا
عيينككة بن عمران الجرشي, عن موسى بن محمد عن البزار ورواه  

إباحككة يككرون ل اليهود ثلثة: (أحدها) أن وجوه نظر, من فيه به, وهذا
(الثككالث) مكيككة وهي النعام من الَية (الثاني) أن يجادلوا حتى الميتة

الجرشككي, عككن موسككى بككن محمد عن الترمذي رواه الحديث هذا أن
جككبير, بن سعيد السائب, عن بن عطاء البكائي, عن الله عبد بن زياد
عليككه الله صلى النبي ناس أتى بلفظ الترمذي عباس, ورواه ابن عن

مرسلً, جبير بن سعيد عن غريب, وروي حسن وسلم, فذكره, وقال
المبارك, حككدثنا بن زيد حدثنا المبارك بن علي الطبراني: حدثنا وقال

ابككن عككن عكرمككة أبككان, عككن بن الحكم العزيز, حدثنا عبد بن موسى
عليككه} اللككه اسككم يككذكر لككم ممككا تككأكلوا {ول نزلت عباس, قال: لما

ًا خاصموا قريش, أن إلى فارس أرسلت تذبككح له: فمككا وقولوا محمد
مككن بشمشككير وجككل عككز اللككه ذبككح حلل, وما فهو بسكين بيدك أنت

الشككياطين {وإن الَيككة هككذه فنزلككت ؟ حرام الميتة, فهو ذهب, يعني
لمشركون} أي إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم أوليائهم إلى ليوحون

قريككش. مككن أوليككائهم إلككى فككارس, ليوحككون مككن الشككياطين وإن
سماك إسرائيل, حدثنا كثير, أخبرنا بن محمد داود: حدثنا أبو وقال  

إلككى ليوحككون الشياطين {وإن قوله عباس, في ابن عكرمة, عن عن
ه ذبح أوليائهم} يقولون: ما فكلكوه, أنتكم ذبحتكم تكأكلوه, ومكا فل الل

ماجه ابن عليه} ورواه الله اسم يذكر لم مما تأكلوا الله: {ول فأنزل
بككه, إسككرائيل وكيع, عككن الله, عن عبد بن عمرو حاتم, عن أبي وابن
ابككن متعككددة, عككن طككرق جريككر, مككن ابككن صحيح, ورواه إسناد وهذا

مكيكة, الَيكة المحفكوظ, لن هكو اليهود, فهكذا ذكر فيه عباس, وليس
وكيككع, حككدثنا ابككن جريككر: حككدثنا ابككن الميتككة, وقككال يحبون ل واليهود

ممككا تأكلوا {ول عباس ابن جبير, عن بن سعيد عطاء, عن جرير, عن
{ليجككادلوكم} قككال: يككوحي قككوله عليككه} إلككى اللككه اسككم يككذكر لككم
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؟ اللكه قتكل ممكا تأكلوا قتلتم, ول مما تأكلون أوليائهم إلى الشياطين

اللككه اسككم ذكككر قتلتككم الككذي عبككاس, أن ابن ألفاظه, عن بعض وفي
عليكككه. اللكككه اسكككم يكككذكر مكككات, لكككم قكككد الكككذي عليكككه, وأن

قريش مشركي أن عكرمة عن دينار بن عمرو جريج: قال ابن وقال  
إليهككم: إن فككارس فارس, فكتبككت الروم, وكاتبتهم على فارس كاتبو

ًا بسكككين الله ذبح الله, فما أمر يتبعون أنهم يزعمون وأصحابه محمد
المشكركون بكذلك يأكلونه, فكتب هم ذبحوه وما يأكلونه فل ذهب من
ناس أنفس في وسلم, فوقع عليه الله صلى الله رسول أصحاب إلى
وإن لفسككق {وإنككه اللككه شككيء, فككأنزل ذلككك مككن المسككلمين مككن

إنكككم أطعتمككوهم وإن ليجككادلوكم أوليككائهم إلككى ليوحككون الشككياطين
غككرورا} القول زخرف بعض إلى بعضهم {يوحي لمشركون} ونزلت

للمسككلمين: قالوا المشركين الَية: إن هذه تفسير السدي: في وقال
تأكلونه, وما فل الله قتل الله, فما مرضاة تتبعون أنكم تزعمون كيف

أطعتمككوهم} فكأكلتم تعكالى: {وإن اللكه فقكال ؟ تكأكلونه أنتم ذبحتم
واحككد مجاهد, والضحاك, وغير قاله لمشركون} وهكذا {إنكم الميتة

السكككككككككككككككككككككككلف. علمكككككككككككككككككككككككاء مكككككككككككككككككككككككن
عدلتم, حيث لمشركون} أي إنكم أطعتموهم تعالى: {وإن وقوله  

غيككره, فهككذا عليككه غيره, فقدمتم قول إلى وشرعه لكم الله أمر عن
ًا ورهبانهم أحبارهم تعالى: {اتخذوا الشرك, كقوله هو دون مككن أرباب

حاتم, أنككه بن عدي عن تفسيرها الترمذي: في روى الله} الَية, وقد
الحككرام لهككم أحلككوا إنهككم «بلى عبدوهم, فقال ما الله رسول قال: يا

إيككككاهم». عبككككادتهم فككككذلك فككككاتبعوهم الحلل عليهككككم وحرمككككوا

َو َأ ًا َكاَن َمن **  ْيت ُه َم َنا ْي َي َأْح َنا َف ْل َع ًا َلُه َوَج ِه َيْمِشي ُنور ّناِس ِفي ِب َكَمن ال
ُلُه َث ُلَماِت ِفي ّم ّظ ْيَس ال ِرٍج َل َهككا ِبَخا ْن ِلَك ّم َذ ّيككَن َككك ِريَن ُز ِف َكككا ْل ْا َمككا ِل ُنو َكككا

ُلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ْعَم  َي
ًا, أي كان الذي للمؤمن تعالى الله ضربه مثل هذا   الضككللة فككي ميت

ًا ًا, فأحياه هالك لتباع ووفقه له باليمان, وهداه قلبه أحيا أي الله حائر
ًا له رسله, {وجعلنا يسككلك كيف يهتدي الناس} أي في به يمشي نور

أبككي العككوفي, وابككن رواه كمكا القكرآن هككو به, والنكور يتصرف وكيف
{كمككن صككحيح السدي, السلم, والكل عباس, وقال ابن طلحة, عن

المتفرقكة, والضكللت الجهكالت, والهكواء الظلمكات} أي فكي مثله
فيككه, هككو ممككا مخلككص ول منفذ إلى يهتدي ل منها} أي بخارج {ليس
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أنككه وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول عن أحمد المام مسند وفي
نككوره, فمككن مككن عليهم رش ظلمة, ثم في خلقه خلق الله «إن قال

تعككالى: {اللككه قككال ضككل» كمككا أخطأه اهتدى, ومن النور ذلك أصابه
كفككروا والككذين النككور إلككى الظلمككات مككن يخرجهككم آمنككوا الذين ولي

أصككحاب أولئك الظلمات إلى النور من يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم
ًا يمشي تعالى: {أفمن خالدون} وقال فيها هم النار وجهككه علككى مكب

ًا يمشي من أم أهدى تعالى: {مثل مستقيم} وقال صراط على سوي
ً يسككتويان هككل والسككميع والبصير والصم كالعمى الفريقين أفل مثل

الظلمككات ول والبصككير العمككى يستوي تعالى: {وما تذكرون} وقال
اللككه إن الموات ول الحياء وما)يستوي الحرور ول الظل ول النور ول

نككذير}, إل أنككت * إن القبور في من بمسمع أنت وما يشاء من يسمع
بككالنور ههنا المثلين ضرب في المناسبة كثيرة, ووجه هذا في والَيات

والنككور}, الظلمككات {وجعككل السككورة أول فككي تقككدم مككا والظلمات
بكن عمككر معينككان, فقيككل رجلن المثككل بهككذا المراد أن بعضهم وزعم

ًا كان الذي الخطاب, هو ًا له الله, وجعل فأحياه ميت في به يمشي نور
بخكارج ليكس الظلمكات فككي الككذي ياسر, وأما بن عمار الناس, وقيل

عامككة الَيككة أن اللككه, والصككحيح لعنككه هشككام بككن عمرو جهل ابو منها
وككككككككككككافر. مكككككككككككؤمن ككككككككككككل فيهكككككككككككا يكككككككككككدخل

لهم حسنا يعملون} أي كانوا ما للكافرين زين تعالى: {كذلك وقوله  
ًا الجهالة من فيه كانوا ما إلكه ل بالغكة وحكمككة الله من والضللة, قدر
.لكككككككككككككككه شكككككككككككككككريك ل وحكككككككككككككككده هكككككككككككككككو إل

ِلَك َذ َك َو َنككا **  ْل َع ٍة ُكككّل ِفككي َج َيكك ِبَر َقْر َكككا َهككا َأ ِرِمي ْا ُمَج ُكككُرو َيْم َهككا ِل َوَمككا ِفي
ُكُروَن ّ َيْم ِهْم ِإل ُفِس ْن َأ ُعُروَن َوَما ِب َذا َيْش ِإ َو ُهْم *   ْت َء َيٌة َجآَ ْا آ ُلو ْؤِمَن َلن َقا ّن

ّتَى َتَى َح ْؤ ْثَل ُن ِتكَي َمآَ ِم ِه ُرُسكُل ُأو ّلك ّلكُه ال َلكُم ال ْع ْيكُث َأ َعكُل َح َتُه َيْج َل ا ِرَس
ُيِصكيُب ِذيَن َس ّلك ْا ا َغاٌر َأْجَرُمكو َد َصك ِه ِعنكك ّلك َذاٌب ال َعكك ٌد َو ِدي ْا ِبَمكا َشكك ُنو َككا

ُكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن  َيْم
المجرميكن, مكن أكابر محمد يا قريتك في جعلنا تعالى, وكما يقول  

مخالفتككك اللككه, وإلككى سككبيل عن الكفر, والصد إلى ودعاة ورؤوساء
لهككم تكككون بذلك, ثككم يبتلون قبلك من الرسل كانت وعداوتك, كذلك

ًا نككبي لكككل جعلنككا تعككالى: {وكككذلك قككال العاقبككة, كمككا مككن عككدو
أمرنككا قريككة نهلككك أن أردنككا تعككالى: {وإذا المجرميككن} الَيككة, وقككال

فخككالفوا, بالطاعككة معناه: أمرناهم فيها} الَية, قيل ففسقوا مترفيها
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ًا فدمرناهم, قيل: أمرناهم ًا, كما أمر فيهككا} {ليمكككروا ههنا قال قدري

عككن طلحة أبي ابن فيها} قال ليمكروا مجرميها تعالى: {أكابر وقوله
شككرارهم فيهككا} قككال: سككلطنا ليمكككروا مجرميهككا {أكابر عباس ابن

بالعكككككذاب. أهلكنكككككاهم ذلكككككك فعلكككككوا فيهكككككا, فكككككإذا فعصكككككوا
قوله مجرميها} عظماؤها, قلت: وهكذا {أكابر وقتادة مجاهد وقال  

أرسلتم بما إنا مترفوها قال إل نذير من قرية في أرسلنا تعالى: {وما
ً أكثر نحن * وقالوا كافرون به ًا أموال بمعذبين} وقال نحن وما وأولد

قككال إل نككذير مككن قريككة فككي قبلككك مككن أرسككلنا مككا تعالى: {وكككذلك
مقتككدون} والمككراد آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا مترفوها

كقككوله والفعال المقال من بزخرف الضللة إلى دعاؤهم ههنا بالمكر
ًا تعالى ًا {ومكروا نوح قوم عن إخبار ًا} وقوله مكر تعالى: {ولككو كبار
القككول بعض إلى بعضهم يرجع ربهم عند موقوفون الظالمون إذ ترى

* قككال مككؤمنين لكنا أنتم لول استكبروا للذين استضعفوا الذين يقول
إذ بعككد الهككدى عككن صككددناكم أنحن استضعفوا للذين استكبروا الذين

بل استكبروا للذين استضعفوا الذين * وقال مجرمين كنتم بل جاءكم
ًا} الَيككة, له ونجعل لله با نكفر أن تأمروننا إذ والنهار الليل مكر أنككداد

سككفيان, عمككر, حككدثنا أبككي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
إل يمككرون تعالى: {ومكا عمل, وقوله فهو القرآن في مكر قال: كل
من وإضللهم ذلك مكرهم وبال يعود وما يشعرون} أي وما بأنفسهم

ً أثقككالهم تعالى: {وليحملككن قال أنفسهم, كما على إل أضلوه وأثقككال
مككا سككاء أل علككم بغير يضلونهم الذين أوزار {ومن أثقالهم} وقال مع

نككؤتى حككتى نككؤمن لن قالوا آية جاءتهم تعالى: {وإذا يزرون}. وقوله
قاطعككة, وحجككة وبرهككان آيككة جاءتهم إذا الله} أي رسل أوتي ما مثل
تأتينككا حككتى اللككه} أي رسككل أوتي ما مثل نؤتى حتى نؤمن {لن قالوا

وعل جككل الرسككل, كقككوله إلككى تككأتي بالرسالة, كما الله من الملئكة
ربنككا} نككرى أو الملئكككة علينككا أنزل لول لقاءنا يرجون ل الذين {وقال

َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. ال
يضككع حيككث أعلككم هككو رسكالته} أي يجعككل حيث أعلم {الله وقوله  

هككذا نزل لول تعالى: {وقالوا خلقه, كقوله من لها يصلح ومن رسالته
ك} رحمكَت يقسمون * أهم عظيم القريتين من رجل على القرآن رب

مبجككل جليككل كبير عظيم رجل على القرآن هذا نزل لول الَية, يعنون
قبحهم أنهم والطائف, وذلك مكة من القريتين} أي {من أعينهم في
ًا عليككه وسلمه الله صلوات بالرسول يزدرون كانوا الله ًا, بغيكك وحسككد

ًا ًا وعناد ًا تعالى كقوله واستكبار كفككروا الككذين رآك عنككه: {وإذا مخبر
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ًا, أهذا ِإل يتخذونك ِإن تعالى: {وإذا رسولً} وقال الله بعث الذي هزو

ًا إل يتخذونك إن رأوك الرحمككن بذكر وهم آلهتكم يذكر الذي أهذا هزو
فحككاق قبلككك مككن برسل استهزىء تعالى: {ولقد كافرون} وقال هم

معككترفون وهككم يسككتهزئون} هككذا بككه كككانوا مككا منهككم سخروا بالذين
اللككه صككلى ومربككاه, ومنشككئه بيتككه ونسككبه, وطهككارة وشككرفه بفضله

أن قبككل بينهككم يسككمونه كككانوا إنهككم عليه, حككتى والمؤمنون وملئكته
حيككن سفيان أبو الكفار رئيس بذلك اعترف «المين» وقد إليه يوحى
نسككب, ذو فينا قال: هو ؟ فيكم نسبه الروم: وكيف ملك هرقل سأله
ككك قككال: ل ؟ قككال مككا يقككول أن قبككل بالكككذب تتهمككونه كنتككم هل قال

السككلم عليه صفاته بطهارة الروم ملك استدل بطوله, الذي الحديث
بكككككككه. جكككككككاء مكككككككا وصكككككككحة نبكككككككوته صكككككككدق علكككككككى

الوزاعككي, عككن مصعب, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللككه رسول عنه, أن الله رضي السقع بن واثلة عمار, عن أبي شداد
ِإن قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى إبراهيككم ولككد مككن اصككطفى اللككه «

بنككي مككن واصككطفى كنانة بني ِإسماعيل بني من واصطفى ِإسماعيل
ًا كنانة بنككي مككن واصككطفاني هاشككم بنككي قريش من واصطفى قريش

الرحمن عبد وهو الوزاعي حديث مسلم, من بإخراجه هاشم» انفرد
أبككي عككن البخككاري صككحيح نحككوه, وفككي به الشام أهل إمام عمرو بن

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة
ًا آدم بني قرون خير من «بعثت ًا, حككتى قرنكك القككرن مككن بعثككت فقرنكك

فيككككككككككككككككككككككككه». كنككككككككككككككككككككككككت الككككككككككككككككككككككككذي
أبككي بككن يزيككد سفيان, عن نعيم, عن أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

وداعككة, أبي بن المطلب نوفل, عن بن الحارثا بن الله عبد زياد, عن
النككاس, يقول ما بعض وسلم عليه الله صلى العباس: بلغه قال: قال

«أنككا اللككه, فقككال رسككول أنككت ؟» قككالوا أنا «من فقال المنبر فصعد
ِإن عبد بن الله عبد بن محمد فككي فجعلني الخلق خلق الله المطلب, 

القبائكل فرقكة, وخلكق خيكر فكي فجعلني فريقين خلقه, وجعلهم خير
ًا قبيلة, وجعلهم خير في فجعلني ًا, فأنككا خيرهككم فككي فجعلني بيوت بيتكك
ًا خيركم ًا» صدق وخيركم بيت عليككه. وفككي وسككلمه اللككه صلوات نفس

ًا, المروي الحديث رسككول قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن أيض
مشككارقها الرض قلبككت جبريككل لككي «قال وسلم عليه الله صلى الله

ً أجد فلم ومغاربها مشكارقها الرض محمكد, وقلبكت مكن أفضكل رجل
الحككاكم هاشككم» رواه بنككي مككن أفضككل أب بنككي أجككد فلككم ومغاربهككا

والكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبيهقي.
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حككبيش, بن زر عاصم, عن بكر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
فوجككد العبككاد قلككوب فككي نظر الله مسعود, قال: إن بن الله عبد عن

لنفسه العباد, فاصطفاه قلوب خير وسلم عليه الله صلى محمد قلب
اللككه صككلى محمككد قلككب بعد العباد قلوب في نظر برسالته, ثم فبعثه
وزراء فجعلهككم العبككاد قلككوب خيككر أصككحابه قلوب وسلم, فوجد عليه

ًا المسكلمون رآه دينكه, فمكا علككى نبيه, يقاتلون اللكه عنككد فهكو حسككن
ًا المسلمون رآه حسن, وما أحمككد: سككيء. وقككال اللككه عنككد فهو سيئ

أبيككه, ظبيككان, عككن أبككي بن قابوس الوليد, قال: ذكر بن شجاع حدثنا
«يككا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول لي سلمان, قال: قال عن

أبغضككك كيككف اللككه رسول دينك» قلت: يا فتفارق تبغضني ل سلمان
حككاتم أبككي ابن فتبغضني» وذكر العرب «تبغض قال ؟ الله هدانا وبك
سفيان الجواز, حدثنا منصور بن محمد عن الَية, ذكر هذه تفسير في
بككاب مككن داخككل وهككو عبككاس ابككن رجككل قككال: أبصككر حسين أبي عن

ابككن عبككاس ابككن قالوا ؟ هذا فقال: من راعه إليه نظر المسجد, فلما
يجعككل حيككث أعلككم «اللككه فقال وسلم عليه الله صلى لله رسول عم

رسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالته».
وعككذاب اللكه عنكد صكغار أجرمككوا الككذين تعالى: {سيصكيب وقوله  

عككن تكككبر لمككن أكيككد الله, وتهديككد من شديد وعيد شديد} الَية, هذا
بين القيامة يوم سيصيبه به, فإنه جاؤوا فيما لهم والنقياد رسله اتباع
ذلككك فككأعقبهم اسككتكبروا أنهم الدائمة, لما الذلة وهو صغار الله يدي
ً الككذين تعككالى: {إن الككدنيا, كقككوله فككي استكبروا لما القيامة يوم ذل

ذليلين صاغرين داخرين} أي جهنم سيدخلون عبادتي عن يستكبرون
كككان يمكككرون} لمككا كانوا بما شديد تعالى: {وعذاب حقيرين, وقوله

ًا المكر ًا, وهككو يكككون إنمككا غالب والخديعككة, التحيككل فككي التلطككف خفيكك
ًا, {ول القيامة, جزاء يوم الله من الشديد بالعذاب قوبلوا يظلككم وفاق
ًا} كمككا ربككك تظهككر السككرائر} أي تبلككى تعككالى: {يككوم قككال أحككد

رسككول عككن الصحيحين في والضمائر, وجاء والمكنونات المستترات
اسككته عنككد لواء غادر لكل «ينصب قال وسلم, أنه عليه الله صلى لله
فككي فلن» والحكمككة بن فلن بن فلن غدرة هذه القيامة, فيقال يوم
ًا الغدر كان لما أنه هذا يصككير القيامككة الناس, فيككوم عليه يطلع ل خفي

ًا ًا علمكككككككك فعككككككككل. بمككككككككا صككككككككاحبه علككككككككى منشككككككككور
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َفَمن ِد **  ِر ّلُه ُي َيُه َأن ال ِد ْه ُه َيْشَرْح َي ْدَر ِم َص َ ِلْسل ْد َوَمككن ِل ِر ّلُه َأن ُيكك ُيِضكك

َعْل ُه َيْج ْدَر ًا َص ّيق ًا َض ّنَما َحَرج َأ ُد َك ّع ِء ِفي َيّص ِلَك الّسككَمآَ َذ َعككُل َككك ّلككُه َيْج ال
َلكككككككككككككى الّرْجكككككككككككككَس ِذيَن َع ّلككككككككككككك َ ا ُنكككككككككككككوَن ل ْؤِم  ُي

للسككلم} أي صككدره يشرح يهديه أن الله يرد تعالى: {فمن يقول  
الخيككر, كقككوله علككى علمات فهذه ويسهله, لذلك وينشطه له ييسره

ربه} الَية, من نور على فهو للسلم صدره الله شرح تعالى: {أفمن
وكككره قلوبكم في وزينه اليمان إليكم حبب الله تعالى: {ولكن وقال
ابككن الراشككدون} وقككال هككم أولئككك والعصيان والفسوق الكفر إليكم

يشككرح يهككديه أن اللككه يككرد {فمككن قوله عنهما: في الله رضي عباس
بككه, وكككذا واليمككان للتوحيد قلبه تعالى: يوسع للسلم} يقول صدره

ظكككككككاهر. وهكككككككو واحكككككككد وغيكككككككر مالكككككككك أبكككككككو قكككككككال
بن عمرو قيس, عن بن عمرو عن الثوري الرزاق, أخبرنا عبد وقال  

أي وسلم عليه الله صلى الله رسول جعفر, قال, سئل أبي مرة, عن
ًا «أكككثرهم قككال ؟ أكيس المؤمنين بعككده لمككا وأكككثرهم للمككوت ذكككر

ًا» قال: وسئل الَيككة هككذه عككن وسككلم عليككه الله صلى النبي استعداد
يشككرح للسلم} قككالوا: كيككف صدره يشرح يهديه أن الله يرد {فمن
وينفسككح» لككه فينشككرح فيككه يقككذف «نور قال ؟ الله رسول يا صدره

الخلككود دار إلككى «النابككة قال ؟ بها يعرف أمارة من لذلك قالوا: فهل
الموت» وقال لقاء قبل للموت الغرور, والستعداد دار عن والتجافي

الثككوري, عككن يعنككي سككفيان عككن قبيصة هناد, حدثنا جرير: حدثنا ابن
المككدائن, قككال: يسكككن كككان جعفر أبا يكنى رجل مرة, عن بن عمرو
يككرد تعككالى: {فمككن اللككه قول وسلم, عن عليه الله صلى النبي سئل
تقككدم. مككا نحككو للسككلم} فككذكر صككدره يشككرح يهككديه أن اللككه

إدريس, عن ابن الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
جعفككر, قككال: أبي مرة, عن بن عمرو القزاز, عن الفرات بن الحسن

يشرح يهديه أن الله يرد {فمن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
دخككل «إذا وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول للسلم} قال صدره

هككل اللككه رسككول وانشرح» قالوا: يككا القلب له انفسح القلب اليمان
دار عككن والتجككافي دارالخلككود إلى النابة «نعم قال ؟ أمارة من لذلك

جريككر: عككن ابككن رواه المككوت» وقككد قبل للموت الغرور, والستعداد
أبككي سككليمان, سككمعت بن المعتمر العنبري, حدثنا الله عبد بن سوار

فكككذكره. جعفكككر أبكككي مكككرة, عكككن بكككن اللكككه عبكككد عكككن يحكككدثا
الحمر, خالد أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ّور, بكن اللكه عبكد مرة, عكن بن عمرو قيس, عن بن عمرو عن المسك
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اللككه يككرد {فمككن الَية هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: تل

؟ الشرح هذا ما الله رسول للسلم} قالوا: يا صدره يشرح يهديه أن
مككن لككذلك فهككل الله رسول القلب» قالوا: يا في به يقذف «نور قال

دار إلككى «النابككة قككال ؟ هككي «نعم» قككالوا: ومككا قال ؟ تعرف أمارة
المككوت». قبككل للمككوت الغرور, والستعداد دار عن والتجافي الخلود

ًا: حدثني جرير ابن وقال   عبكد بكن سكعيد العلء, حدثنا بن هلل أيض
زيككد عككن الرحيم عبد أبي سلمة, عن بن محمد واقد, حدثنا بن الملك

بككن اللككه عبككد بككن عبيككدة أبككي مرة, عن بن عمرو أنيسة, عن أبي بن
انفسككح القلككب النككور دخككل «إذا اللككه رسككول مسككعود, قككال: قككال
إلككى «النابككة قككال ؟ بها يعرف علمة من لذلك وانشرح» قالوا: فهل

لقككاء قبككل للمككوت الغككرور, والسككتعداد دار عككن والتنحككي الخلود دار
ً مسككعود ابككن عككن آخككر وجككه من رواه الموت» وقد ًا متصككل مرفوعكك
الهاشككمي, الحسن بن محبوب القزاز, حدثنا سنان ابن فقال: حدثني

بككن اللككه عبككد عتبة, عن بن الله عبيد بن الرحمن عبد يونس, عن عن
اللككه يككرد {فمككن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول مسعود, عن

يشككرح وكيككف اللككه رسككول للسلم} قالوا: يا صدره يشرح يهديه أن
يككا علمككة لككذلك فينفسح» قالوا: وهل النور فيه «يدخل قال ؟ صدره
الخلككود, دار إلككى والنابة الغرور دار عن «التجافي قال ؟ الله رسول

الحككديث لهككذا طككرق الموت» فهككذه ينزل أن قبل للموت والستعداد
ًا, واللكككككه بعضكككككها ومتصكككككلة, يشكككككد مرسكككككلة أعلكككككم. بعضككككك

ًا صدره يجعل يضله أن يرد تعالى: {ومن وقوله   ًا} قرىء ضيق حرج
ًا الياء, والكككثرون وتسكين الضاد بفتح وكسككرها, اليككاء بتشككديد ضككيق
ًا بعضهم وهين, وقرأ كهين لغتان وهما الككراء وكسككر الحككاء بفتح حرج
ًا الخككرى القككراءة السدي, وقيل: بمعنككى آثم, قاله بمعنى قيل حرجكك
ص الهكدى, ول مكن لشكيء يتسكع ل الذي والراء, وهو الحاء بفتح يخل

فيكككككه. ينفكككككذ اليمكككككان, ول مكككككن ينفعكككككه مكككككا شكككككيء إليكككككه
ً عنه الله رضي الخطاب بن عمر سأل وقد   مككن العككراب من رجل

بيككن تكككون الشككجرة الحرجككة, فقككال: هككي عن مدلج من البادية أهل
رضككي عمككر شيء, فقال ول وحشية ول راعية إليها تصل الشجار, ل

الخيككر. وقككال مككن شككيء إليككه يصككل ل المنافق قلب عنه: كذلك الله
ًا, والسككلم السككلم عليككه اللككه عباس, يجعل ابن العوفي: عن ضككيق
حرج} يقككول: من الدين في عليكم جعل {ما يقول حين واسع, وذلك

ًا مجاهككد ضيق, وقال من السلم في عليكم جعل ما والسككدي: ضككيق
ًا ًا, وقال حرج ًا عطاء شاك ًا الخراساني: ضيق فيه للخير ليس أي حرج
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ًا ابن عن المبارك ابن منفذ, وقال ًا جريج: ضككيق اللككه إل إلككه بل حرجكك

شككدة السماء} مككن في يصعد قلبه, {كأنما تدخل أن يستطيع ل حتى
ًا صككدره جبير: يجعل بن سعيد عليه. وقال ذلك ًا, قككال: ل ضككيق حرجكك
ًا فيه يجد ًا. وقال إل مسلك السككماء} فككي يصككعد {كأنما السدي صعد

صكككككككككككككككككككككككدره. ضكككككككككككككككككككككككيق مكككككككككككككككككككككككن
كمثل مثله السماء} يقول في يصعد {كأنما الخراساني عطاء وقال  

أبككان: عككن بككن الحكككم السككماء, وقككال إلى يصعد أن يستطيع ل الذي
ل السككماء} يقككول: فكمككا فككي يصككعد {كأنمككا عباس ابن عن عكرمة

التوحيد يدخل أن يستطيع ل السماء, فكذلك يبلغ أن آدم ابن يستطيع
{كأنمككا الوزاعككي قلبككه, وقككال فككي اللككه يككدخله قلبه, حتى واليمان

ًا صككدره اللككه جعككل مككن يسككتطيع السماء} كيككف في يصعد أن ضككيق
ًا. يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككون مسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم

هككذا لقلككب اللككه ضككربه مثل جرير: وهذا بن جعفر أبو المام وقال  
فككي إليككه, يقككول: فمثلككه اليمككان وصككول عن ضيقه شدة في الكافر

عككن امتنككاعه إليه, مثككل وصوله عن وضيقه اليمان قبول من امتناعه
وطككاقته, وسككعه فككي ليككس عنككه, لنككه وعجككزه السككماء إلى الصعود

يؤمنككون} ل الككذين علككى الرجككس الله يجعل {كذلك قوله وقال: في
ًا إضلله أراد من صدر الله يجعل يقول: كما ًا, كذلك ضيق يسلط حرج

ورسككوله بككالله اليمككان أبككى أمثككاله, ممككن وعلى عليه الشيطان الله
عبككاس: ابككن عككن طلحة أبي ابن الله, وقال سبيل عن ويصده فيغويه

فيككه, وقككال خيككر مككال مجاهد: الرجس: كل الشيطان, وقال الرجس
العككككذاب. أسككككلم: الرجككككس بككككن زيككككد بككككن الرحمككككن عبككككد

َذا َهـ َو ّبَك ِصَراُط **  ًا َر ِقيم َت ْد ُمْسكك َنا َقكك ْل َيككاِت َفّصكك َ ٍم ال ْو َقكك ّكُروَن ِل ّذ * َيكك
ُهكككْم ِم َداُر َل َ َد الّسكككل ِهكككْم ِعنككك ّب َو َر ُهككك ُهكككْم َو ّي ِل ْا ِبَمكككا َو ُنو ُلكككوَن َككككا ْعَم  َي

علككى عنهكا, نبككه الصادين سبيله عن الضالين طريق تعالى ذكر لما  
تعككالى: الحككق, فقككال وديككن الهككدى مككن رسككوله بككه أرسل ما شرف
ًا} منصككوب ربك صراط {وهذا الككدين هككذا الحككال, أي علككى مستقيم
اللككه صراط هو القرآن هذا إليك أوحينا بما محمد يا لك شرعناه الذي

القككرآن: نعككت فككي علي عن الحارثا حديث في تقدم المستقيم, كما
الحكيككم, رواه الككذكر وهو المتين الله وحبل المستقيم الله صراط هو

وبيناهككا وضككحناها الَيككات} أي فصككلنا بطككوله, {قككد والترمككذي أحمد
اللككه عككن يعقككل ووعككي فهككم له لمن يذكرون} أي {لقوم وفسرناها
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القيامككة, يوم ربهم} أي {عند الجنة السلم} وهي دار {لهم ورسوله

مككن سككلكوه فيما السلم, لسلمتهم بدار ههنا الجنة الله وصف وإنما
مككن سككلموا وطرائقهم, فكما النبياء أثر المقتفي المستقيم الصراط

حكافظهم وليهكم} أي {وهكو السكلم دار إلكى أفضكوا العوجاج آفات
أعمكالهم علككى جككزاء يعملكون} أي ككانوا {بمككا ومؤيككدهم وناصككرهم

وكرمككككككه. بمنككككككه الجنككككككة وأثككككككابهم الصككككككالحة, تككككككولهم

ْوَم َي َو ُهْم **  ًا ِيْحُشُر ْعَشكَر َجِميعك ْلِجكّن َياَم ِد ا ُتْم َقك َثْر ْك َت ْنكِس ّمكَن اْسك ِل ا
َقاَل ُهم َو ُؤ َيآَ ِل ْو ْنِس ّمَن َأ ِل َنا ا ّب َع َر َت َتْم َنا اْس ْعُض ْعٍض َب َب َنآَ ِب ْغ َل َب َنككا َو َل َي َأَج ِذ ّلكك ا
ْلَت َنا َأّج ّناُر َقاَل َل ُكْم ال َوا ْث ِديَن َم ِل َهآَ َخا ّ ِفي َء َما ِإل ّلُه َشآَ ّبَك ِإّن ال ِكيككٌم َر َح

 َعليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم
{ويككوم بككه وتنككذرهم عليهم تقصه فيما محمد يا واذكر تعالى يقول  

ًا} يعنككي يحشككرهم كككانوا الككذين النككس مككن وأوليككاءهم الجككن جميعكك
إلككى بعضككهم ويطيعككونهم, ويككوحي بهم الدنيا, ويعوذون في يعبدونهم

ًا, {يككا القككول زخككرف بعككض مككن اسككتكثرتم قككد الجككن معشككر غككرور
علككى يككدل الكلم الجككن, وسككياق معشككر يقككول: يككا ثككم النككس} أي

إغككوائهم, من النس} أي من استكثرتم {قد قوله المحذوف, ومعنى
تعبككدوا ل أن آدم بنككي يككا إليكككم أعهككد تعالى: {ألككم وإضللهم, كقوله

* مسككتقيم صككراط هككذا اعبككدوني * وأن مبين عدو لكم إنه الشيطان
ً منكم أضل ولقد ًا جبل أبككي بككن علي تعقلون} وقال تكونوا أفلم كثير

النككس} مكن اسككتكثرتم قككد الجكن معشككر {يككا عباس ابن عن طلحة
ًا, وكذا منهم أضللتم يعني وقتكادة, {وقكال والحسكن مجاهد قال كثير

الجككن أوليككاء أن ببعض} يعني بعضنا استمتع ربنا النس من أولياؤهم
بهكككذا. ذلكككك عكككن تعكككالى للكككه قكككالوا: مجيكككبين النكككس مكككن

خليفككة, بككن هوذة الشهب أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
النككار أهككل من استكثرتم الَية, قال هذه في الحسن عن عوف حدثنا
بعضككناببعض, اسككتمتع النككس: ربنككا مككن أولياؤهم القيامة, فقال يوم
أمككرت الجككن أن ببعككض, إل بعضككهم اسككتمتاع كككان ومككا الحسن قال

بعضككنا اسككتمتع {ربنككا قوله في كعب بن محمد النس, وقال وعملت
.الككككككككككدنيا الصككككككككككحابة: فككككككككككي ببعككككككككككض} قككككككككككال

فيقول: أعوذ الرض ينزل الجاهلية في الرجل جريج: كان ابن وقال  
القيامككة, وأمككا يككوم بككه فاعتذروا استمتاعهم الوادي, فذلك هذا بكبير

النككس مككن الجككن ينككال ذكر, ما فيما كان فإنه بالنس الجن استمتاع
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النككس سككدنا بهم, فيقولككون: قككد استعانتهم في إياهم تعظيمهم من

المككوت, السككدي: يعنككي لنككا} قككال أجلككت الككذي أجلنا {وبلغنا والجن
وأوليككاؤكم, وإيككاهم أنتككم ومنزلكككم مككأواكم مثككواكم} أي النككار {قال

ًا فيهككا ماكثين فيها} أي {خالدين ًا مكثكك اللككه, قككال شككاء مككا إل مخلككد
إلككى رد بعضهم: هذا البرزخ, وقال إلى الستثناء معنى بعضهم: يرجع

قوله تقريرها, عند سيأتي التي القوال من ذلك غير الدنيا, وقيل مدة
إل والرض السككموات دامككت ما فيها هود, {خالدين سورة في تعالى

أبككي وابككن جريككر ابككن روى يريد} وقككد لما فعال ربك إن ربك شاء ما
كككاتب صككالح بككن اللككه عبككد طريككق الَية, مككن هذه تفسيره في حاتم

طلحة, أبي بن حاتم أبي بن علي صالح, عن بن معاوية الليث, حدثني
إن اللككه شككاء مككا إل فيهككا خالككدين مثواكم {النار عباس, قال ابن عن
علككى يحكم أن لحد ينبغي ل آية الَية هذه عليم} قال: إن حكيم ربك

ًا. ول جنككككككككة ينزلهككككككككم ول خلقككككككككه فككككككككي اللككككككككه نككككككككار

ِلَك َذ َكككك َو ّلي **  َو ْعكككَض ُنككك ِلِميَن َب ّظكككا ًا ال ْعضككك ْا ِبَمكككا َب ُنو ُبوَن َككككا ْكِسككك  َي
بأعمالهم, الناس الله يولي تفسيرها: إنما في قتادة عن سعيد قال  

أينمكا الكافر ولّي كان, والكافر وحيث كان أين المؤمن ولّي فالمؤمن
ابككن واختككاره بككالتحلي ول بككالتمني اليمككان كككان, وليككس وحيثما كان

بعككض اللككه الَيككة: يككولي تفسككير فككي قتككادة عككن معمككر جرير, وقككال
ًا الظالمين ًا. وقككال بعضهم النار, يتبع في بعض دينككار: بككن مالككك بعضكك

مككن أنتقككم بالمنافقين, ثم المنافقين من أنتقم الزبور, إني في قرأت
ًا, وذلك المنافقين تعككالى: {وكككذلك اللككه قككول اللككه كتككاب فككي جميع

ًا} وقال الظالمين بعض نولي أسلم: في بن زيد بن الرحمن عبد بعض
ًا} قككال: ظككالمي الظككالمين بعككض نككولي {وكككذلك قككوله الجككن بعضكك

لككه نقيككض الرحمككن ذكككر عككن يعككش {ومككن النككس, وقككرأ وظككالمي
ًا النككس, ظلمة على الجن ظلمة قرين} قال: ونسلط له فهو شيطان

أحمككد, مككن بككن الباقي عبد ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى وقد
سككلمة, عككن بككن حمككاد الكرابيسككي, عككن الجبار عبد بن سعيد طريق

ًا ابن ذر, عن عاصم, عن ًا أعككان «من مسعود, مرفوع سككلطه ظالمكك
الشكككعراء: بعكككض غريكككب, وقكككال حكككديث عليكككه» وهكككذا اللكككه
بظكككالم سكككيبلى إل ظكككالم فوقهكككاول اللكككه يكككد إل يكككد مكككن ومكككا

تلككك النككس مككن الخاسككرين هؤلء ولينا الكريمة, كما الَية ومعنى  
بعضهم نسلط بالظالمين نفعل الجن, كذلك من أغوتهم التي الطائفة
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على ببعض, جزاء بعضهم من وننتقم ببعض بعضهم ونهلك بعض على

.وبغيهككككككككككككككككككككككككككككككككككككم ظلمهككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

ْعَشَر َياَم ْلِجّن **  ْنِس ا ِل َلْم َوا ُكْم َأ ِت ْأ ُكْم ُرُسٌل َي ْن ُقّصوَن ّم ُكْم َي ْي َل ِتي َع َيككا آ
ُكْم َن ِذُرو ُين َء َو َقآَ ُكْم ِل ْوِم َذا َي ْا َهـ ُلو َنا َقا ْد ِه َلَى َش َنا َع ُفِس ْن ُهككُم َأ ْت َغّر ُة َو َيككا ْلَح ا

َيا ْن ّد ْا الككككك ُدو ِه َلكككككَى َوَشككككك ِهْم َع ُفِسككككك ْن ُهكككككْم َأ ّن أ
ْا َ ُنو ِريَن َككككككا ِف  َككككككا

ًا وهذا   القيامة, حيث يوم والنس الجن كافري به الله يقرع مما أيض
تقريككر اسككتفهام وهذا ؟ رسالته الرسل بلغتهم هل أعلم وهو يسألهم

جملتكككم, مككن منكككم} أي رسككل يككأتكم ألككم والنس الجن معشر {يا
علككى نككص قككد رسل, كمككا الجن من وليس فقط النس من والرسل

والخلككف, السككلف مككن الئمككة من واحد وغير جريج وابن مجاهد ذلك
ابككن نككذر. وحكككى الجككن ومككن آدم بنككي من عباس: الرسل ابن وقال
ه بن الضحاك عن جرير ً الجكن فكي أن زعكم مزاحم: أن واحتكج رسكل
ككك بصريحة, وهي وليست محتملة نظر, لنها الكريمة, وفيه الَية بهذه
* يبغيككان ل بككرزخ * بينهما يلتقيان البحرين {مرج كقوله ك أعلم والله

اللؤلككؤ منهمككا {يخككرج قككال أن تكككذبان} إلككى ربكمككا آلء فبككأي
ل الملح من يستخرجان إنما والمرجان اللؤلؤ أن والمرجان} ومعلوم

ابككن بعينككه الجككواب هككذا ذكر الحمد, وقد ولله واضح الحلو, وهذا من
تعالى: {إنككا النس, قوله من هم إنما الرسل أن على جرير, والدليل

ً ككك قككوله إلى ك بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا رسككل
الرسككل}. بعككد حجككة اللكه علككى للنككاس يكككون لئل ومنذرين مبشرين

والكتككاب} النبككوة ذريتككه فككي {وجعلنككا إبراهيككم تعالى: عن وقوله  
مككن أحككد يقككل ذريتككه, ولكم فككي إبراهيككم بعككد والكتككاب النبوة فحصر

انقطعككت الخليككل, ثككم إبراهيم قبل الجن في كانت النبوة الناس: إن
إنهككم إل المرسككلين من قبلك أرسلنا تعالى: {وما ببعثته, وقال عنهم

قبلك من أرسلنا {وما السواق} وقال في ويمشون الطعام ليأكلون
ً إل للنككس تبككع الجككن أن القرى} ومعلككوم أهل من إليهم نوحي رجال

ًا تعالى قال الباب, ولهذا هذا في ًا إليككك صككرفنا {وإذ عنهم إخبار نفككر
قضكي فلمككا أنصكتوا قككالوا حضكروه فلمككا القرآن يستمعون الجن من
ًا سمعنا إنا قومنا يا * قالوا منذرين قومهم إلى ولوا بعد من أنزل كتاب

ًا موسى * مسككتقيم طريككق وإلى الحق إلى يهدي يديه بين لما مصدق
من ويجركم ذنوبكم من لكم يغفر به وآمنوا الله داعي أجيبوا قومنا يا

وليككس الرض في بمعجز فليس الله داعي يجب ل * ومن أليم عذاب
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الحككديث فككي جككاء مككبين} وقككد ضككلل فككي أولياء, أولئك دونه من له

تل وسككلم عليككه الله صلى الله رسول وغيره: أن الترمذي رواه الذي
* الثقلن أيهككا لكم تعالى: {سنفرغ قوله وفيها الرحمن سورة عليهم

تكككككككككككككككككككككذبان}. ربكمككككككككككككككككككككا آلء فبككككككككككككككككككككأي
ألككم والنككس الجككن معشككر {يككا الكريمة الَية هذه في تعالى وقال  

هكذا يكومكم لقكاء وينكذرونكم آيكاتي عليكم يقصون منكم رسل يأتكم
رسككالتك بلغونككا قككد الرسككل أن أقررنا أنفسنا} أي على شهدنا قالوا

تعالى: {وغرتهم محالة, وقال ل كائن اليوم هذا لقاءك, وأن وأنذرونا
بتكككذيبهم الككدنيا, وهلكككوا حيككاتهم فككي فرطككوا وقد الدنيا} أي الحياة

الككدنيا الحياة زخرف من به اغتروا للمعجزات, لما ومخالفتهم الرسل
{أنهككم القيامككة يككوم أنفسككهم} أي على وشهواتها, {وشهدوا وزينتها

اللككه صككلوات الرسككل بككه جككاءتهم الككدنيا, بمككا في كافرين} أي كانوا
عليهككككككككككككككككككككككككككككككككككككم. وسككككككككككككككككككككككككككككككككككككلمه

ِلَك َذ ُكْن ّلْم َأن **  ّبَك َي ِلَك ّر ْه َى ُم ُقَر ْل ٍم ا ْل ُظ َها ِب ُل ْه َأ ُلوَن َو ِف ُكككّل َغككا ِل َو   *
ْا ّمّمككككا َدَرَجككككاٌت ُلككككو ّبككككَك َوَمككككا َعِم ِفككككٍل َر َغا ُلككككوَن َعّمككككا ِب ْعَم  َي

م أن تعالى: {ذلك يقول   ك يككن ل وأهلهكا بظلكم القكرى مهلكك رب
الكتككب, وإنككزال الرسل بإرسال الثقلين إلى أعذرنا إنما غافلون} أي

المككم, إلككى أعككذرنا دعوة, ولكككن تبلغه لم وهو بظلمه أحد يؤاخذ لئل
ًا عذنبا وما تعككالى: {وإن قككال إليهككم, كمككا الرسل إرسال بعد إل أحد
ال فيها خل إل قرية من أمكة ككل فكي بعثنكا تعكالى: {ولقكد نذير} وق

ً معككذبين كنككا {ومككا الطاغوت} كقككوله واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول
خزنتها سألهم فوج فيها ألقي تعالى: {كلما رسولً} وقال نبعث حتى
هككذا فككي فكككذبنا} والَيككات نككذير جاءنا قد بلى قالوا ؟ نذير يأتكم ألم

.ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككثيرة
تعككالى: {بظلكم} قككوله جريككر: ويحتمكل بكن جعفكر أبو المام قال  

القككرى مهلككك ربككك يكككن لككم {أن أجل (أحدهما) {ذلك} من وجهين
يكككن لككم غككافلون, ويقككول: إن وهككم ونحككوه بالشككرك بظلككم} أهلهككا

ً إليهككم يبعككث حتى بالعقوبة يعاجلهم اللككه حجككج علككى ينبههككم رسككول
يؤاخككذهم بالككذي يكككن معككادهم, ولكم يككوم الله عذاب عليهم, ينذرهم

أن الثاني) {ذلككك (والوجه نذير ول بشير من جاءنا غفلة, فيقولوا: ما
دون ربككك. ليهلكهككم يكن بظلم} يقول: لم القرى مهلك ربك يكن لم

غيككر بككذلك, واللككه فيظلمهككم والعككبر والَيات بالرسل والتذكير التنبيه
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أقككوى, واللككه أنككه شككك الول, ول الوجه يرجح شرع لعبيده, ثم ظلم

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
في عامل ولكل عملوا} أي مما درجات تعالى: {ولكل قال: وقوله  

ويثيبه إياها الله عمله, يبلغه من ومنازل مراتب معصيته أو الله طاعة
ًا بها, إن ًا وإن فخير خير قككوله يعككود أن فشككٌر, (قلككت) ويحتمككل شككر
ولكككل والنككس, أي الجككن كافري من عملوا} أي مما درجات {ولكل

{الككذين ضككعف} وقككوله لكككل {قككال بحسككبه, كقككوله النار في درجة
ًا زدنككاهم الله سبيل عن وصدوا كفروا كككانوا بمككا العككذاب فككوق عككذاب

وكككل جريككر: أي ابككن يعملون} قال عما بغافل ربك يفسدون} {وما
عنككده, لهككم ويثبتهككا ربككك, يحصككيها من بعلم محمد يا عملهم من ذلك

إليكككككه. ومعكككككادهم إيكككككاه لقكككككائهم عنكككككد عليهكككككا ليجكككككازيهم

ّبَك َوَر ِنّي **  َغ ْل ِة ُذو ا ْأ ِإن الّرْحَم ُكْم َيَش ْب ِه ْذ ِلْف ُي َتْخ َيْس ُكْم ِمكن َو ِد ْعك ّمكا َب
ُكْم َكَمآَ َيَشآَُء َأ ِة ّمن َأنَش ّي ٍم ُذّر ْو ِريككَن َقكك ِإّن آَخ ُدوَن َمككا *   َعكك َوَمككآَ لٍَت ُتو
ُتم ِزيَن َأن ْعِج ُقْل ِبُم ِم *   ْو َق ْا َيا ُلو ْعَم َلَى ا ُكْم َع ِت َن َكا ّني َم ْوَف َعاِمٌل ِإ َفَسكك

َلُمكككوَن ْع ُككككوُن َمكككن َت َبكككُة َلكككُه َت ِق ِر َعا ّدا ّنكككُه الككك َ ِإ ِلكككُح ل ْف ِلُموَن ُي ّظكككا  ال
مككن خلقككه جميككع عن {الغني} أي محمد تعالى: {وربك} يا يقول  

الرحمة} أي أحوالهم, {ذو جميع في إليه الفقراء الوجوه, وهم جميع
لككرؤوف بالنككاس اللككه تعككالى: {إن قككال بهم, كمككا رحيم ذلك مع وهو

مككن {ويسككتخلف أمككره خككالفتم إذا يككذهبكم} أي يشككأ رحيككم} {إن
ًا يشاء} أي ما بعدكم أنشككأكم {كمككا بطاعته يعملون آخرين, أي قوم

لككديه, يسككير عليككه سهل ذلك على قادر هو آخرين} أي قوم ذرية من
علككى قككادر هككو كككذلك بعككدها بالككذي وأتككى الولككى القرون أذهب كما

أيهككا يككذهبكم يشأ تعالى: {إن قال بآَخرين, كما والتيان هؤلء إذهاب
ًا} وقال ذلك على الله وكان بآَخرين ويأت الناس أيها تعالى: {يا قدير
يككذهبكم يشأ * إن الحميد الغني هو والله الله إلى الفقراء أنتم الناس

بعزيكككككز}. اللكككككه علكككككى ذلكككككك ومكككككا جديكككككد بخلكككككق ويكككككأت
ًا يسككتبدل تتولككوا وإن الفقراء وأنتم الغني تعالى: {والله قال   قومكك

بن يعقوب إسحاق, عن بن محمد أمثالكم} وقال يكونوا ل ثم غيركم
أنشككأكم {كمككا الَية هذه في يقول عثمان بن أبان قال: سمعت عتبه
تعككالى: النسككل, وقككوله والذرية الصل آخرين} الذرية قوم ذرية من

الذي محمد, أن يا أخبرهم بمعجزين} أي أنتم وما لَت توعدون {إنما
بمعجزيككن} أي أنتككم محالة, {ومككا ل كائن المعاد أمر من به يوعدون
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ًا صككرتم وإن إعككادتكم علككى قادر هو الله, بل تعجزون ول ًا ترابكك رفاتكك

ًا, هو تفسككيرها: فككي حاتم أبي ابن شيء, وقال يعجزه ل قادر وعظام
أبككي عن حمير بن محمد المصفى, حدثنا بن محمد أبي, حدثنا حدثني

الخككدري سككعيد أبككي عككن ربككاح أبككي بككن عطاء عن مريم أبي بن بكر
آدم بنكي قال: «يكا أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي

إنمككا بيككده نفسككي والككذي الموتى من أنفسكم فعدوا تعقلون كنتم إن
بمعجزيككككككككككككن». أنتككككككككككككم ومككككككككككككا لَت توعككككككككككككدون

فسوف عامل إني مكانتكم على اعملوا قوم يا تعالى: {قل وقوله  
طريقتكككم علككى اسككتمروا أي أكيككد ووعيككد شديد تهديد تعلمون} هذا

طريقككتي علككى مستمر فأنا هدى على أنكم تظنون كنتم إن وناحيتكم
إنككا مكككانتكم علككى اعملككوا يؤمنككون ل للككذين {وقككل كقككوله ومنهجي
ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علككي منتظرون} قال إنا وانتظروا عاملون
لككه تكككون مككن تعلمككون {فسككوف مكككانتكم} نككاحيتكم {على عباس
أنجككز وقككد لكككم أو لككي أتكككون الظالمون} أي يفلح ل إنه الدار عاقبة

البلد فككي مكنككه تعالى فإنه أي عليه الله صلوات لرسوله موعده الله
من على وأظهره مكة له وفتح العباد من مخالفيه نواصي في وحكمه

العككرب جزيرة سائر على أمره واستقر وناوأه وعاداه قومه من كذبه
المصككار فتحككت ثككم حيككاته فككي ذلككك وكككل والبحريككن اليمككن وكككذلك

عنهككم اللككه رضككي خلفككائه أيككام فككي وفككاته بعككد والرساتيق والقاليم
اللككه إن ورسككلي أنككا لغلبن الله تعالى: {كتب الله قال أجمعين, كما

الككدنيا الحيككاة فككي آمنككوا والككذين رسلنا لننصر {إنا عزيز} وقال قوي
ولهككم اللعنككة ولهم معذرتهم الظالمين ينفع ل يوم الشهاد يقوم ويوم
أن الككذكر بعككد مككن الزبككور في كتبنا تعالى: {ولقد الدار} وقال سوء

الصكككككككككككككككككالحون}. عبكككككككككككككككككادي يرثهكككككككككككككككككا الرض
ًا تعالى وقال   الظالمين لنهلكن ربهم إليهم {فأوحى رسله عن إخبار

وعيككد} وخككاف مقككامي خاف لمن ذلك بعدهم من الرض ولنسكننكم
الصككالحات وعملككوا منكككم آمنككوا الككذين اللككه تعككالى: {وعككد وقككال

لهككم وليمكنككن قبلهم من الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم
ًا خككوفهم بعككد مككن وليبدلنهم لهم ارتضى الذي دينهم ل يعبككدونني أمنكك

ًا}, الَية بي يشركون وله المحمدية المة بهذه ذلك الله فعل وقد شيئ
ً والمنككككككككة الحمككككككككد ًا أول ًا وآخككككككككر ًا. وظككككككككاهر وباطنكككككككك
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ْا ُلو َع َوَج ِه **  ّل َأ ِمّما ل ْلَحْرثِا ِمَن َذَر ِم ا َعككا ْن ًا َوال ْا َنِصككيب ُلو َقككا َذا َف ِه َهـكك ّلكك ل

ِهْم ْعِم َذا ِبَز َهـ َنا َو ِئ َكآَ ِهْم َكاَن َفَما ِلُشَر ِئ َكآَ َ ِلُشَر َلككَى َيِصككُل َفل ِه ِإ ّلكك َوَمككا ال
ِه َككككاَن ّلككك َو ل ُهككك َلكككَى َيِصكككُل َف ِهْم ِإ ِئ َكآَ َء ُشكككَر ُكُمكككوَن َمكككا َسكككآَ  َيْح

ًا ابتككدعوا الككذين للمشككركين اللككه مككن وتوبيككخ ذم هذا   ًا بككدع وكفككر
ًا, وجعلوا ًا شركاء لله وشرك شككيء كككل خككالق وهككو خلقككه مككن وجزء

ممككا ذرأ} أي ممككا للكه تعككالى: {وجعلككوا قككال وتعالى, ولهذا سبحانه
ًا} أي {والنعككام والثمار الزرع من الحرثا} أي {من وبرأ خلق نصككيب
ًا ًا جزء {فمككا لشركائنا} وقككوله وهذا بزعمهم لله هذا {فقالوا وقسم
إلككى يصككل فهككو للككه كككان ومككا اللككه إلككى يصككل فل لشككركائهم كككان

أنككه عبككاس ابككن والعوفي, عن طلحة أبي بن علي شركائهم}.)  قال
ًا حرثوا إذا كانوا الله أعداء إن الَية هذه تفسير قال: في كانت أو حرث

ًا منه لله ثمرة, جعلوا لهم ًا, فمكا وللوثن جزء أو حككرثا مككن ككان جزء
منككه سككقط وإن وأحصككوه الوثان, حفظككوه نصيب من شيء أو ثمرة
سككبقهم للككوثن, وإن جعلككوه مككا إلككى للصمد, ردوه سمي فيما شيء
ًا فسقى للوثن جعلوه الذي الماء للككوثن, ذلككك جعلككوا للككه جعلوه شيئ
بالككذي فككاختلط للككه جعلوه الذي والثمر الحرثا من شيء سقط وإن

للكه, وإن جعلككوه مككا إلككى يككردوه فقيككر, ولككم هككذا قالوا للوثن جعلوه
للكوثن, ترككوه للكوثن سكمي ما فسقى لله جعلوه الذي الماء سبقهم
والحككام والوصككيلة والسككائبة البحيككرة أمككوالهم مككن يحرمككون وكككانوا

اللككه للككه, فقككال قربككة يحرمككونه أنهككم للوثككان, ويزعمككون فيجعلونه
ًا} الَية, وهكككذا والنعام الحرثا من ذرأ مما لله تعالى: {وجعلوا نصيب

بن زيد بن الرحمن عبد واحد, وقال وغير والسدي وقتادة مجاهد قال
ًا يأكلونه ل يذبحونه ذبح من لله يجعلونه شيء الَية: كل في أسلم أبد
اللككه اسككم يككذكروا لككم للَلهككة كان وما الَلهة أسماء معه يذكروا حتى

يقسككمون, مككا سككاء يحكمككون} أي ما {ساء بلغ حتى الَية معه, وقرأ
ً أخطككأوا فإنهم شككيء كككل رب هككو تعككالى اللكه القسككم, لن فككي أول

قككدرته وتحككت تصرفه وفي له شيء وكل الملك وخالقه, وله ومليكه
زعمكوا فيمكا قسكموا لمكا سككواه, ثككم رب ول غيكره إلكه ومشكيئته, ل

وعل: جككل فيهككا, كقككوله جككاروا بككل يحفظوهككا لككم الفاسككدة القسككمة
تعككالى: يشككتهون} وقككال مككا ولهككم سككبحانه البنككات للككه {ويجعلككون

ًا عباده من له {وجعلوا تعككالى: مككبين} وقككال لكفور النسان إن جزء
ًا {تلككك النككثى} وقككوله ولككه الككذكر {ألكككم ضككيزى}. قسككمة إذ
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ِلَك َذ َك َو ّيَن **  ٍر َز ِثي َك ِكيَن ّمَن ِل ِر ْلُمْش ْتَل ا ِهْم َق ِد َ ْول ُهْم َأ ُؤ َكآَ ُهْم ُشَر ُدو ُيْر ِل
ْا ِبُسو ْل َي ِل ِهْم َو ْي َل ُهْم َع َن ْو ِدي َل َء َو ّلُه َشآَ ُه َمككا ال ُلككو َع ُهْم َف َذْر َتككُروَن َوَمككا َفكك ْف  َي

من ذرأ مما لله يجعلوا أن لهؤلء الشياطين زينت تعالى: وكما يقول  
ًا, كذلك والنعام الحرثا الملق خشككية أولدهككم قتككل لهككم زينوا نصيب

عبككاس: ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علي العار, قال خشية البنات ووأد
لهككم أولدهم, شركاؤهم, زينوا قتل المشركين من لكثير زين وكذلك

يئككدوا أن يككأمرونهم شياطينهم مجاهد: شركاؤهم أولدهم, وقال قتل
يقتلككوا أن الشككياطين السككدي: أمرتهككم العيلة, وقككال خشية أولدهم
دينهككم, أي عليهككم ليلبسككوا فيهلكككوهم, وإمككا ليردوهككم إمككا البنككات

ذلككككككككككك. ونحككككككككككو دينهككككككككككم عليهككككككككككم فيخلطككككككككككوا
تعالى: {وإذا كقوله وقتادة: وهذا أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال  

ًا وجهه ظل بالنثى أحدهم بشر القككوم مككن كظيم. يتوارى وهو مسود
ذنككب بككأي سئلت الموؤودة {وإذا به} الَية, وكقوله بشر ما سوء من

ًا كانوا قتلت} وقد خشية أو الفقر وهو الملق من الولد يقتلون أيض
أولدهككم قتككل عككن نهككاهم وقككد المال تلف في لهم يحصل أن الملق

ذلككك, قككوله وشككرعهم الشككياطين تزيين من كله هذا كان وإنما لذلك
تعككالى بمشككيئته واقككع هككذا كككل فعلوه} أي ما الله شاء تعالى: {ولو

ًا لذلك واختياره وإرادته عما يسأل فل ذلك في التامة الحكمة وله كون
ومككا واجتنبهككم فككدعهم يفترون} أي وما {فذرهم يسألون وهم يفعل

وبينهككككككككم. بينككككككككك اللككككككككه فسككككككككيحكم فيككككككككه هككككككككم

ْا ُلو َقا َو ِه **  ِذ َعاٌم َهـ ْن ّ ِحْجٌر َوَحْرثٌا َأ َهآَ ل َعُم ْط ّ َي ِهككْم ّنَشككآَُء َمككن ِإل ْعِم ِبَز
َعاٌم ْن َأ َها ُحّرَمْت َو ُهوُر َعاٌم ُظ ْن َأ ّ َو ُكُروَن ل ْذ ِه اْسَم َي ّل َها ال ْي َل ًء َع ِتَرآ ْف ِه ا ْيكك َل َع

ِهم ِزي َيْج ْا ِبَمككككككككككككككا َسكككككككككككككك ُنو َتككككككككككككككُروَن َكككككككككككككككا ْف  َي
حرمككوا مما الحرام عباس: الحجر ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

والضككحاك مجاهككد قككال حرمككوا, وكككذلك مككا وتحريككم الوصككيلة مككن
قتككادة وقككال وغيرهما أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة والسدي
الشككياطين مككن عليهككم كككان حجر} تحريم وحرثا أنعام هذه {وقالوا

زيكد ابككن تعالى, وقككال الله من يكن ولم وتشديد وتغليظ أموالهم في
يطعمهككا {ل السككدي لَلهتهم, وقككال احتجروها {حجر} إنما أسلم بن
الَية وهذه شئنا من إل يطعم أن حرام بزعمهم} يقولون نشاء من إل

فجعلتم رزق من لكم الله أنزل ما أرأيتم تعالى: {قل كقوله الكريمة
ًا منه ً حرام تفككترون} وكقككوله اللككه علككى أم لكككم أذن آلله قل وحلل
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ولكككن حككام ول وصككيلة ول سككائبة ول بحيرة من الله جعل تعالى: {ما

يعقلككون} وقككال ل وأكككثرهم الكككذب اللككه علككى يفترون كفروا الذين
والسككائبة البحيككرة فهككي ظهورهككا حرمككت الككتي النعككام أمككا السككدي

إذا ل عليهككا اللككه اسككم يذكرون ل التي النعام والحام, وأما والوصيلة
نحروهكككككككككككككككككككككككككككككككا. إن ول ولكككككككككككككككككككككككككككككككدوها

وائل أبو لي النجود: قال أبي بن عاصم عن عياش بن بكر أبو وقال  
اسككم يككذكرون ل وأنعككام ظهورهككا حرمت {وأنعام قوله في ما أتدري

عليهككا, وقككال يحجككون ل كككانوا البحيككرة هي ل, قال عليها} قلت الله
شككيء فككي ول عليها الله اسم يذكرون ل طائفة إبلهم من كان مجاهد

إن ول نتجككوا إن ول حملككوا إن ول حلبككوا إن ول ركبككوا إن ل شأنها من
ًا عملوا ًا اللككه على عليه} أي {افتراء شيئ إسككنادهم فككي منهككم وكككذب

منهككم رضككيه ول ذلك في لهم يأذن لم فإنه وشرعه الله دين إلى ذلك
إليكككه. ويسكككندون عليكككه يفكككترون} أي ككككانوا بمكككا {سكككيجزيهم

ْا ُلو َقا َو ُطوِن ِفي َما **  ِه ُب ِذ ِم َهـ َعككا ْن ِلَصككٌة ال َنا َخا ِر ُكو ُذ َلككَى َوُمَحككّرٌم ّلكك َع
َنا َواِج ِإن َأْز ُكن َو َتًة َي ْي ُهْم ّم ِه َف ُء ِفي َكآَ ِهْم ُشَر ِزي َيْج ُهْم َسكك َف ّنككُه َوْصكك ِكيككٌم ِإ ِح

 َعِليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم
عباس ابن عن الهذيل أبي بن الله عبد عن السبيعي إسحاق أبو قال  

اللبككن. قككال لذكورنا} الَيككة خالصة النعام هذه بطون في ما {وقالوا
النعككام هككذه بطكون فككي مككا {وقكالوا عبكاس ابككن عككن العوفي وقال

ويشككربه إنككاثهم علككى يحرمككونه كككانوا اللبككن لككذكورنا} فهككو خالصككة
ًا ولككدت إذا الشككاة وكككانت ذكرانهككم دون للرجككال وكككان ذبحككوه ذكككر

فيككه فهككم ميتككة كككانت وإن تذبككح فلككم تركككت أنككثى كانت وإن النساء
السكككككدي. قكككككال وككككككذا ذلكككككك عكككككن اللكككككه فنهكككككى شكككككركاء

منهككا مككات وإن الرجككال إل لبنها من يأكل ل البحيرة الشعبي وقال  
بن الرحمن وعبد وقتادة عكرمة قال وكذا والنساء الرجال أكله شيء

.أسكككككككككككككككككككككككككلم بكككككككككككككككككككككككككن زيكككككككككككككككككككككككككد
خالصككة النعككام هككذه بطككون في ما {وقالوا قوله في مجاهد وقال  

أبككو والبحيككرة. وقككال السائبة هي أزواجنا} قال على ومحرم لذكورنا
قولهم وصفهم} أي الله: {سيجزيهم قول في وقتادة ومجاهد العالية
ألسككنتكم تصككف لمككا تقولوا تعالى: {ول كقوله يعني ذلك في الكذب
الككذين إن الكككذب اللككه علككى لتفككتروا حككرام وهككذا حلل هككذا الكككذب
فككي حكيم} أي متاع} الَية, {إنه يفلحون ل الكذب الله على يفترون
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وشككر خيككر مككن عباده {عليم} بأعمال وقدره وشرعه وأقواله أفعاله

الجككككككككككككككزاء. أتككككككككككككككم عليهككككككككككككككا وسككككككككككككككيجزيهم

ْد َق ِذيَن َخِسَر **  ّل ْا ا َو ُل َت ُهْم َق َد َ ْول ًا َأ َفه ِر َس ْي َغ ٍم ِب ْل ْا ِع ُهككُم َمككا َوَحّرُمو َق َرَز
ّلككككُه ًء ال ِتككككَرآ ْف َلككككى ا ِه َع ّلكككك ْد ال ْا َقكككك ّلو ْا َوَمككككا َضكككك ُنو ِديَن َكككككا َتكككك ْه  ُم

والَخرة, الدنيا في الفاعيل هذه فعلوا الذين خسر قد تعالى يقول  
أمككوالهم فككي عليهككم بقتلهم, وضككيقوا أولدهم فخسروا الدنيا في أما

فيصيرون الَخرة في أنفسهم, وأما تلقاء من ابتدعوها أشياء فحرموا
تعكالى: {إن وافكترائهم, كقككوله اللكه علكى بكذبهم المنازل أسوأ إلى

إلينككا ثككم الككدنيا فككي * متاع يفلحون ل الكذب الله على يفترون الذين
الحافظ يكفرون} وقال كانوا بما الشديد العذاب نذيقهم ثم مرجعهم

بككن أحمككد بككن محمككد الَية: حككدثنا هذه تفسير في مردويه بن بكر أبو
المبارك, حدثنا بن الرحمن عبد أيوب, حدثنا بن محمد إبراهيم, حدثنا

اللككه رضككي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبو
الثلثيكن فككوق مككا العرب, فككاقرأ جهل تعلم أن سرك عنهما, قال: إذا

ًا أولدهم قتلوا الذين خسر {قد النعام سورة من والمائة بغيككر سككفه
كككانوا ومككا ضككلوا قككد اللككه علككى افككتراء اللككه رزقهككم ما وحرموا علم

ًا البخاري رواه مهتدين} وهكذا مككن قريككش منككاقب كتاب في منفرد
عوانككة أبككي عككارم, عككن الفضككل بككن محمد النعمان أبي صحيحه, عن

بن جعفر واسمه بشر أبي اليشكري, عن الله عبد بن الوضاح واسمه
بككككككككككككه. إيككككككككككككاس وحشككككككككككككية, بككككككككككككن أبككككككككككككي

َو ُه َو َي **  ِذ ّل َأ ا ّناٍت َأنَش ْعُروَشاٍت َج ْيَر ّم َغ ْعُروَشاٍت َو ّنْخَل َم َع َوال َوالككّزْر
ًا ِلف َت ُلُه ُمْخ ُك ُتوَن ُأ ْي ًا َوالّرّماَن َوالّز ِبه َتَشا ْيَر ُم َغ ٍه َو ِب َتَشا ْا ُم ُلو ِه ِمككن ُك ِر َثَمكك

َذآ ْثَمَر ِإ ْا َأ ُتو ّقُه َوآ ْوَم َح ِه َي ِد َ َحَصا ْا َول َو ُف ِر ّنُه ُتْس َ ِإ ِفيَن ُيِحّب ل ِر ْلُمْسكك * ا
ِم َوِمَن َعا ْن َلًة ال ًا َحُمو َفْرش ْا َو ُلو ُكُم ِمّما ُك َق ّلُه َرَز َ ال ْا َول ُعكو ِب ّت َواِت َت ُطك ُخ

َطاِن ْي ّنكككككككككككُه الّشككككككككككك ُككككككككككككْم ِإ ّو َل ُد ِبيكككككككككككٌن َعككككككككككك  ّم
ًا تعالى يقول   والنعام والثمار الزروع من شيء لكل الخالق أنه مبين

الفاسككدة, وقسككموها بككآَرائهم المشككركون هككؤلء فيهككا تصككرف الككتي
ًا منها فجعلوا وجزؤوها جنككات أنشككأ الككذي {وهككو وحللً, فقككال حرام

ابككن عككن طلحككة أبككي بككن علككي معروشككات} قككال وغيككر معروشككات
عككرش مككا فالمعروشككات رواية مسموكات, وفي عباس: معروشات
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الثمرات, وقال من والجبال البر في خرج ما معروشات الناس, وغير

الكككرم مككن عككرش مككا عباس: معروشككات ابن عن الخراساني عطاء
السككدي, وقككال قككال الكككرم, وكككذا من يعرش لم ما معروشات وغير
ًا جريج ابن ًا وغير متشابه وغيككر المنظككر فككي متشابه, قككال: متشككابه

أثمككر} إذا ثمره من {كلوا كعب بن محمد المطعم, وقال في متشابه
حصككاده} قككال يككوم حقه تعالى: {وآتوا وعنبه, وقوله رطبه قال: من

عمككرو, حككدثنا المفروضككة, حككدثنا الزكككاة هي بعضهم جرير: قال ابن
يقككول مالككك بن أنس درهم, قال: سمعت بن يزيد الصمد, حدثنا عبد

المفروضككككة. حصككككاده} قككككال: الزكككككاة يككككوم حقككككه {وآتككككوا
حصككاده} يوم حقه {وآتوا عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

بككن سككعيد قككال كيلككه, وكككذا ويعلككم يكال يوم المفروضة الزكاة يعني
حصككاده} يككوم حقككه {وآتككوا عبككاس ابككن عن العوفي المسيب, وقال

حصككد ممككا يخككرج لم حصاده يوم زرع, فكان إذا كان الرجل أن وذلك
ًا مككا يعلككم أن حصككاده} وذلككك يوم حقه تعالى: {وآتوا الله فقال شيئ
سككنبله, وقككد مككن النككاس يلقككط واحد, وما عشرة كل من وحقه كيله
إسككحاق: بككن محمككد حككديث من سننه في داود وأبو أحمد المام روى

جككابر حبان, عككن بن واسع عمه حبان, عن بن يحيى بن محمد حدثني
ّذ كل من أمر وسلم عليه الله صلى النبي الله, أن عبد بن عشككرة جككا

جيككد إسككناد للمساكين, وهذا المسجد في يعلق بقنو التمر من أوسق
وابككن والضككحاك والحسككن وقتككادة الشككعثاء وأبككو طاوس قوي, وقال
الحككب مككن الصككدقة البصككري: هككي الحسن الزكاة, وقال جريج: هي

سكوى آخكر حكق آخرون: وهكو أسلم, وقال بن زيد قال والثمار, وكذا
فككي عمككر ابككن عن ونافع سيرين بن محمد أشعث: عن الزكاة, وقال

ًا يعطون حصاده} قال: كانوا يوم حقه {وآتوا قوله الزكككاة سوى شيئ
بن الملك عبد عن وغيره المبارك بن الله عبد وروى مردويه ابن رواه
يككوم حقككه {وآتككوا قككوله فككي ربككاح أبككي بككن عطككاء عككن سليمان أبي

بالزكككاة, تيسككر, وليككس مككا يومئككذ حضككره من حصاده} قال: يعطي
عبككد منككه, وقككال لهككم طرحككت المسككاكين حضككرك مجاهد: إذا وقال

يككوم حقككه {وآتككوا مجاهد عن نجيح أبي ابن عن عيينة ابن عن الرزاق
يعطككي الصككرام وعنككد القبضككة يعطككي الككزرع حصككاده} قككال: عنككد

عككن حمككاد الثوري: عن الصرام, وقال آثار فيتبعون القبضة, ويتركهم
عككن المبككارك ابككن الضككغث, وقككال مثككل قال: يعطي النخعي إبراهيم
حصككاده} قككال: يوم حقه {وآتوا جبير بن سعيد عن سالم عن شريك

دابتككه, وفككي لعلككف والضغث القبضة الزكاة, للمساكين قبل هذا كان
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ًا, {وآتوا سعيد عن الهيثم أبي عن دراج لهيعة: عن ابن حديث مرفوع

مردويككه, ابككن السككنبل} رواه مككن سقط {ما حصاده} قال يوم حقه
ًا كان شيء آخرون: هذا وقال نصككف أو بالعشككر اللككه نسككخه ثم واجب

وإبراهيككم الحنفيككة بككن ومحمد عباس ابن عن جرير ابن العشر, حكاه
ابككن وغيرهككم, واختككاره العككوفي وعطيككة والسككدي والحسككن النخعي

ًا هككذا تسمية الله, قلت: وفي رحمه جرير كككان قككد نظككر, لنككه نسككخ
ًا ًا شيئ وكميتككه, المخرج مقدار وبين بيانه فصل إنه ثم الصل في واجب

أعلككم. للككه الهجككرة, فككا مككن الثانيككة السككنة فككي هككذا قككالوا: وكككان
عككن ذكككر كمككا يتصككدقون ول يصككرمون الذين سبحانه الله ذم وقد  

ول مصككبحين ليصككرمنها أقسككموا «ن» {إذ سككورة في الجنة أصحاب
* فأصككبحت نككائمون وهككم ربككك مككن طككائف عليها * فطاف يستثنون

* مصككبحين {فتنككادوا محترقككة سككوداء المدلهم كالليل كالصريم} أي
* يتخككافتون وهككم فككانطلقوا*  صارمين كنتم إن حرثكم على غدوا أن
وجلككد قوة حرد} أي على * وغدوا مسكين عليكم اليوم يدخلنها ل أن

* محرومككون نحككن بككل لضالون إنا قالوا رأوها * فلما {قادرين وهمة
كنككا إنككا ربنككا سبحان * قالوا تسبحون لول لكم أقل ألم أوسطهم قال

كنككا إنككا ويلنككا يككا * قالوا يتلومون بعض على بعضهم * فأقبل ظالمين
ًا يبدلنا أن ربنا * عسى طاغين * كككذلك راغبكون ربنككا إلى إنا منها خير

يعلمكككككون}. ككككككانوا لكككككو أككككككبر الَخكككككرة ولعكككككذاب العكككككذاب
ل معنكاه المسككرفين} قيككل يحب ل إنه تسرفوا تعالى: {ول وقوله  

العاليكة: ككانوا أبو المعروف, وقال فوق فتعطوا العطاء في تسرفوا
ًا الحصاد يوم يعطون {ول اللككه وأسككرفوا, فككأنزل فيككه تبككاروا ثم شيئ

شككماس, جككذ بن قيس بن ثابت في جريج: نزلت ابن تسرفوا} وقال
ً أمسككى حككتى فككأطعم أطعمتككه إل أحككد اليككوم يأتيني فقال: ل له نخل

يحككب ل إنككه تسككرفوا تعككالى: {ول اللككه ثمككرة, فككأنزل لككه وليسككت
عن عطاء: نهوا عن جريج ابن عنه, وقال جرير ابن المسرفين} رواه

الله أمر به جاوزت معاوية: ما بن إياس شيء, وقال كل في السرف
تعطككوا تسككرفوا} قككال: ل {ول قككوله فككي السككدي سرف, وقال فهو

كعككب بككن ومحمككد المسككيب بن سعيد فقراء, وقال فتقعدوا أموالكم
ربكككم, ثككم فتعصككوا الصككدقة تمنعككوا تسرفوا} قال: ل {ول قوله في

ول شككيء كككل في السراف عن نهي عطاء, أنه قول جرير ابن اختار
قككال الَيككة, حيككث سككياق من أعلم والله الظاهر صحيح, لكن أنه شك

تسككرفوا} ول حصككاده يككوم حقه وآتوا أثمر إذا ثمره من تعالى: {كلوا
ًا يكون أن مككن فيككه لمككا الكككل فككي تسككرفوا ل الكككل, أي علككى عائد
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تسككرفوا} ول واشككربوا تعككالى: {كلككوا والبككدن, كقككوله العقل مضرة

َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. ال
ًا البخاري صحيح وفي   إسراف غير من والبسوا واشربوا «كلوا تعليق

النعككام {ومككن وجل عز أعلم, وقوله هذا, والله من مخيلة» وهذا ول
ًا} أي حمولة ة هكو مكا النعكام مكن لككم وأنشكأ وفرش هكو ومكا حمول

ة المكراد فرش, قيكل البكل, والفكرش مكن عليكه يحمكل مكا بالحمول
عككن الحكوص أبكي عن إسحاق أبي عن الثوري قال منها, كما الصغار

ًا البل من عليه حمل ما قوله: حمولة في الله عبد من الصغار وفرش
ابككن يخرجككاه, وقككال ولككم السككناد صككحيح وقككال الحككاكم البل, رواه

قككال البككل, وكككذا مككن الصككغار والفككرش الكبار هي عباس: الحمولة
حمولة النعام {ومن عباس ابن عن طلحة أبي بن علي مجاهد, وقال
ًا} أما شكيء وككل والحميككر والبغككال والخيككل فالبككل الحمولكة وفرش

قككال: وأحسككبه جريككر ابككن فالغنم, واختاره الفرش عليه, وأما يحمل
ًا سمي إنما والحسككن أنككس بككن الربيككع الرض, وقال من لدنوه فرش

الغنم, وقككال والفرش والبقر البل وغيره: الحمولة وقتادة والضحاك
والعجاجيككل فالفصككلن الفككرش وأمككا فالبككل الحمولككة السككدي: أمككا

بككن زيككد بككن الرحمككن عبككد حمولة, وقككال فهو عليه حمل والغنم, وما
ل وتحلبككون, شككاة تككأكلون مككا والفككرش تركبككون مككا أسلم: الحمولكة

ًا صوفها من وتتخذون لحمها تأكلون تحمل ًا, وهككذا لحاف الككذي وفرشكك
قوله له يشهد حسن الكريمة الَية هذه تفسير الرحمن: في عبد قاله

ًا أيككدينا عملككت ممككا لهم خلقنا أنا يروا لم تعالى: {أو لهككا فهككم أنعامكك
تعككالى: يككأكلون} وقككال ومنهككا ركككوبهم فمنها لهم * وذللناها مالكون

فككرثا بيككن مككن بطككونه في مما نسقيكم لعبرة النعام في لكم {وإن
ًا ودم ًا لبنكك ًا خالصكك أصككوافها {ومككن قككال أن للشككاربين} إلككى سككائغ

ًا وأشككككككعارها وأوبارهككككككا ًا أثاثكككككك حيككككككن}. إلككككككى ومتاعكككككك
تأكلون ومنها منها لتركبوا النعام لكم جعل الذي تعالى: {الله وقال  

وعلككى وعليهككا صككدوركم فككي حاجة عليها ولتبلغوا منافع فيها * ولكم
تعكالى: تنكرون} وقكوله الله آيات فأي آياته * ويريكم تحملون الفلك
خلقهككا فكلهككا والنعام والزروع الثمار من الله} أي رزقكم مما {كلوا

ًا وجعلها الله طريقككه الشككيطان} أي خطككوات تتبعككوا {ول لكككم رزقكك
مككن اللككه, أي رزقهككم ما حرموا الذين المشركون اتبعها كما وأوامره

أيهككا الشككيطان أن لكككم} أي اللككه, {إنككه علككى افتراء والزروع الثمار
تعالى: {إن قال العداوة, كما ظاهر بين مبين} أي {عدو لكم الناس

ًا فاتخككذوه عككدو لكككم الشككيطان مككن ليكونككوا حزبككه يككدعو إنمككا عككدو
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كمككا الشككيطان يفتننكم ل آدم بني تعالى: {يا السعير} وقال أصحاب

سككوآتهما} الَيككة, ليريهما لباسهما عنهما ينزع الجنة من أبويكم أخرج
بئككس عدو لكم وهم دوني من أولياء وذريته تعالى: {أفتتخذونه وقال

القككككرآن. فككككي كككككثيرة هككككذا فككككي بككككدلً} والَيككككات للظككككالمين

َيَة ِن َثَما َواٍج **  ْأِن ّمَن َأْز ْيِن الّض َن ْث ِز َوِمَن ا ْع ْلَم ْيِن ا َن ْث ْيِن ُقْل ا َكَر ّذ َحّرَم َءآل
ِم ْيِن َأ َي َث َلْت َأّما الُن َتَم ِه اْش ْيكك َل ْيككِن َأْرَحككاُم َع َي َث ِني الُن ُئككو ّب ٍم َن ْلكك ِع ُتككْم ِإن ِب ُكن

ِقيَن ِد َوِمَن َصا ْبِل *   ِل ْيِن ا َن ْث ِر َوِمَن ا َق َب ْل ْيِن ا َن ْث ْيِن ُقككْل ا َكَر ّذ ِم َحككّرَم َءآلكك َأ

ْيِن َي َث ْن ُ َلْت َأّما ال َتَم ِه اْش ْي َل ْيككِن َأْرَحاُم َع َي َث ْن ُ ُتككْم َأْم ال َء ُكن َدآ َه ْذ ُشكك ُكُم ِإ َوّصككا
ّلُه َذا ال َهـ َلُم َفَمْن ِب ْظ َى ِمّمِن َأ َتَر ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب ُيِضككّل َككك ّنككاَس ِل ِر ال ْيكك َغ ِب

ٍم ْلككككككككك ّلكككككككككَه ِإّن ِع َ ال ِدي ل ْوَم َيْهككككككككك َقككككككككك ْل ِلِميَن ا ّظكككككككككا  ال
النعككام مككن حرموا كانوا السلم, فيما قبل العرب لجهل بيان هذا  

ًا أجزاء وجعلوها ًا, وغير ووصيلة وسائبة بحيرة وأنواع مككن ذلككك وحام
أنككه تعككالى والثمككار, فككبين والككزروع النعام في ابتدعوها التي النواع

حمولككة النعام من أنشأ معروشات, وأنه وغير معروشات جنات أنشأ
ًا, ثم الضككأن, وهككو بيككاض وهككو غنككم إلككى النعككام أصككناف بيككن وفرش

كككذلك وبقككر وإناثهككا ذكورها إبل وأنثاه, وإلى ذكره المعز وهو وسواد
ًا يحرم لم تعالى وأنه ًا ول ذلكك مكن شكيئ ا أولدهكا, بكل مكن شكيئ كله

ً آدم لبني مخلوقة ًا أكل ًا وحمولككة وركوب وجككوه مككن ذلككك وغيككر وحلبكك
أزواج} الَية. وقككوله ثمانية النعام من لكم {وأنزل قال المنافع, كما
{مككا قولهم في عليهم النثيين} رد أرحام عليه اشتملت تعالى: {أما

أزواجنككا} الَيكة. علككى ومحككرم لذكورنا خالصة النعام هذه بطون في
عككن أخككبروني صككادقين} أي كنتككم إن بعلككم تعككالى: {نككبئوني وقوله

والسككائبة البحيككرة من تحريمه زعمتم ما عليكم الله حرم يقين, كيف
ذلككككككككككككككك. ونحككككككككككككككو والحككككككككككككككام والوصككككككككككككككيلة

اثنين الضأن من أزواج {ثمانية عباس: قوله ابن عن العوفي وقال  
النكثيين} أم حرم آلذكرين {قل أزواج أربعة اثنين} فهذه المعز ومن
ًا أحرم لم يقول النككثيين} أرحككام عليككه اشككتملت {أمككا ذلككك من شيئ
ًا تحرمككون أنككثى, فلككم أو ذكككر علككى إل الرحم يشتمل هل يعني بعضكك

ًا وتحلون كلككه تعككالى صككادقين} يقككول كنتككم إن بعلم نبئوني{ ؟ بعض
بهككم بهذا} تهكككم الله وصاكم إذ شهداء كنتم تعالى: {أم وقوله حلل
{فمككن ذلك من حرموه ما تحريم من الله على وافتروه ابتدعوه فيما

ًا الله على افترى ممن أظلم أحككد ل علككم} أي بغيككر الناس ليضل كذب
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فككي دخككل مككن الظككالمين} وأول القوم يهدي ل الله {إن منهم أظلم
وأول النبياء دين غير من أول قمعة, لنه بن لحي بن عمرو الَية هذه
في ذلك ثبت الحامي, كما وحمى الوصيلة ووصل السوائب سيب من

الصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيح.

ُقل  ** ّ ُد ل ْوِحَي َمآَ ِفي َأِج َلككّي ُأ ًا ِإ َلككَى ُمَحّرمكك ٍم َع َعُمككُه َطككاِع ْط ّ َي َأن ِإل

ُكوَن َتًة َي ْي ْو َم ًا َأ ًا َدم ُفوح ْو ّمْس ٍر َلْحَم َأ ِزي ّنُه ِخن ِإ ْو ِرْجككٌس َف ًا َأ ِهككّل ِفْسككق ُأ

ِر ْي َغ ِه ِل ّل ِه ال ُطّر َفَمككِن ِب ْيككَر اْضكك َ َبككاٍغ َغ ٍد َول ِإّن َعككا ّبككَك َفكك ُفككوٌر َر  ّرِحيككٌم َغ
ًا تعالى يقول   ًا ورسككوله عبككده آمر وسككلم عليككه اللكه صكلى محمككد

اللككه, علككى افتراء الله رزقهم ما حرموا الذين لهؤلء محمد {قل} يا
ًا إلّي أوحي فيما أجد {ل يككأكله آكككل يطعمككه} أي طككاعم على محرم

ًا أجد ل معناه قيل ًا حرمتم مما شيئ ل معنككاه هككذه, وقيككل سوى حرام
ًا الحيوانات من أجد ًا شيئ ورد مككا يكككون هككذا هذه, فعلككى سوى حرام
الككواردة الحككاديث وفككي المائككدة سككورة فككي هذا بعد التحريمات من

ًا ًا هذا يسمي من الناس الَية, ومن هذه لمفهوم رافع والكثرون نسخ
ًا يسمونه ل المتأخرين من واللككه الصككل مبككاح رفع باب من لنه نسخ

ًا {أو عبككاس ابككن عككن العككوفي أعلككم, وقككال ًا} يعنككي دمكك مسككفوح
ًا {أو قوله في عكرمة المهراق. وقال ًا} لككول دم الَيككة هككذه مسككفوح

عمككران عككن حماد اليهود, وقال تتبعه كما العروق في ما الناس لتتبع
مككن الذبيككح مككن يتلطككخ الدم, وما عن مجلز أبا قال: سألت حدير بن

الككدم عككن الله نهى فقال: إنما ؟ الحمرة فيها يرى القدر وعن الرأس
ًا, فأما كان ما الدماء من قتادة: حرم المسفوح, وقال اللحم مسفوح

حجككاج المثنى, حككدثنا جرير: حدثنا ابن به, وقال بأس فل الدم خالطه
عائشككة عككن القاسككم سعيد, عن بن يحيى عن حماد منهال, حدثنا بن

ًا, والحمرة السباع بلحوم ترى ل كانت عنها, أنها الله رضي والدم بأس
ًا القككدر علككى يكونككان غريككب. الَيككة, صككحيح هككذه , وقككرأت بأسكك

دينككار, قككال: قلككت بككن عمرو سفيان, حدثنا الحميدي: حدثنا وقال  
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أن يزعمككون اللككه: إنهككم عبد بن لجابر
يقككول كككان قككد خيبر, فقككال زمن الهلية الحمر لحوم عن نهى وسلم

وسككلم, ولكككن عليككه اللككه صلى الله رسول عن عمرو بن الحكم ذلك
إلككّي أوحككي فيمككا أجككد ل {قككل وقرأ عباس ابن الحبر, يعني ذلك أبى

ًا بككن علككي عككن البخككاري رواه يطعمه} الَية, وكذا طاعم على محرم
عككن جريككج ابككن حككديث من داود أبو به, وأخرجه سفيان عن المديني

623



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
صككحيح فككي أنككه مككع مسككتدركه فككي الحككاكم دينككار, ورواه بككن عمرو

رأيكككككككككككككككككككككككت. كمكككككككككككككككككككككككا البخكككككككككككككككككككككككاري
بكن محمكد مستدركه: حكدثنا في والحاكم مردويه بن بكر أبو وقال  

دكين, بن الفضل نعيم أبو حازم, حدثنا بن أحمد دحيم, حدثنا بن علي
ابككن عككن الشككعثاء أبي عن دينار بن عمرو عن شريك بن محمد حدثنا

ًا, أشككياء ويتركون أشياء يأكلون الجاهلية أهل عباس, قال: كان تقككذر
فهككو أحككل حرامه, فما وحرم حلله وأحل كتابه وأنزل نبيه الله فبعث
الَيككة هككذه عفككو, وقككرأ فهككو عنه سكت وما حرام فهو حرم وما حلل
ًا إلّي أوحي فيما أجد ل {قل يطعمه} الَيككة, وهككذا طاعم على محرم
ًا داود أبو مردويه, ورواه ابن لفظ بككن داود بككن محمككد به, عككن منفرد

ولككم السككناد صحيح حديث الحاكم: هذا به, وقال نعيم أبي عن صبيح
سكماك عكن عوانكة أبو حدثنا عفان أحمد: حدثنا المام يخرجاه, وقال

بنككت لسككودة شككاة عباس, قال: مككاتت ابن عن عكرمة عن حرب بن
ل «فلككم الشككاة, قككال تعنككي فلنككة ماتت الله رسول فقالت: يا زمعة

الله رسول فقال ؟ ماتت قد شاة مسك نأخذ ؟» قالت مسكها أخذتم
إلكّي أوحكي فيمكا أجكد ل {قكل اللكه قكال «إنما وسلم عليه الله صلى

ًا ًا أو ميتة يكون أن إل يطعمه طاعم على محرم ًا دم لحككم أو مسككفوح
فسلخت به» فأرسلت فتنتفعوا تدبغوه أن تطعمونه ل خنزير} وإنكم

أحمككد عنككدها, رواه تخرقككت حككتى قربككة منه فاتخذت فدبغته مسكها
ابككن عككن عكرمككة عككن الشككعبي حديث والنسائي, من البخاري ورواه

نحكككككوه. أو بككككككذلك زمعكككككة بنكككككت سكككككودة عكككككن عبكككككاس
بككن عيسى عن محمد بن العزيز عبد منصور: حدثنا بن سعيد وقال  

أكل عن رجل فسأله عمر ابن عند أبيه, قال: كنت عن الفزاري نميلة
ًا إلككّي أوحككي فيمككا أجد ل {قل عليه فقرأ القنفذ طككاعم علككى محرمكك

عنككد ذكككر يقككول هريككرة أبككا عنده: سمعت شيخ يطعمه} الَية, فقال
ابككن الخبككائث» فقككال مككن «خبيثككة فقال وسلم عليه الله صلى النبي

قككال, ورواه كمككا فهككو قاله وسلم عليه الله صلى النبي كان عمر: إن
.بككككه منصككككور بككككن سككككعيد عككككن ثككككور أبككككي عككككن داود أبككككو

إلكى اضكطر فمن عاد} أي ول باغ غير اضطر تعالى: {فمن وقوله  
متلبككس غيككر الكريمككة, وهككو الَيككة هككذه في الله حرم مما شيء أكل

بككه, وقككد رحيككم له غفور رحيم} أي غفور ربك {فإن عدوان ول ببغي
مككن كفاية, والغككرض فيه بما البقرة سورة في الَية هذه تفسير تقدم
مككا ابتككدعوا الككذين المشككركين علككى الككرد الكريمككة الَيككة هككذه سياق

مككن الفاسككدة أنفسككهم, بككآَرائهم على المحرمات تحريم من ابتدعوه
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أن رسككوله ذلككك, فككأمر ونحككو والحككام والوصككيلة والسككائبة البحيككرة
مككا حككرم محرم, وإنما ذلك أن إليه الله أوحاه فيما يجد ل أنه يخبرهم

أهككل وما الخنزير ولحم المسفوح والدم الميتة من الَية هذه في ذكر
عنككه, مسكككوت عفككو هككو وإنمككا يحككرم فلم ذلك عدا به, وما الله لغير

؟ اللككه يحرمككه ولككم حرمتموه أين ومن حرام أنه أنتم تزعمون فكيف
النهككي جككاء هككذا, كمككا بعككد فيما أخر أشياء تحريم يبقى فل هذا وعلى

الطيككر مككن مخلككب ذي وكككل السككباع ولحوم الهلية الحمر لحوم عن
العلمكككككككككاء. مككككككككككذاهب مككككككككككن المشككككككككككهور علككككككككككى

َلى َع َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُدو َنا َها ٍر ِذي ُكّل َحّرْم ُف ِر َوِمَن ُظ َقكك َب ْل ِم ا َنكك َغ ْل َنككا َوا َحّرْم
ِهككْم ْي َل ُهَمآَ َع ّ ُشككُحوَم َلككْت َمككا ِإل ُهَمككا َحَم ُهوُر ِو ُظ َيككآَ َأ َوا ْلَح ْو ا َلككَط َمككا َأ َت اْخ

ٍم ْظكككككك َع ِلككككككَك ِب ُهم َذ َنككككككا ْي ِهككككككْم َجَز ِي ْغ َب ّنككككككا ِب ِإ ُقوَن ِو ِد  َلَصككككككا
وهككو ظفككر ذي كل اليهود على وحرمنا تعالى جرير, يقول ابن قال  

والوز والنعككام الصككابع, كالبككل مشككقوق يكككن لككم ما والطير البهائم
هككادوا الككذين {وعلككى عباس ابن عن طلحة أبي بن علي والبط, قال

والسككدي مجاهد قال والنعامة, وكذا البعير ظفر} وهو ذي كل حرمنا
الصابع, وفككي منفرج ليس الذي جبير: هو بن سعيد رواية, وقال في

قوله في قتادة الديك, وقال ومنه الصابع متفرق شيء كل عنه رواية
والنعامككة للبعير يقال ظفر} وكان ذي كل حرمنا هادوا الذين {وعلى
عليهككم والنعامة, وحككرم البعير رواية وفي والحيتان الطير من وأشياء

ابككن الصابع, وقال بمشقوق ليس شيء وكل وشبهه البط الطير من
ًا, قلككت والبعير ظفر, قال: النعامة ذي مجاهد: كل عن جريج شقاشق

ًا ما وحدثته بزة أبي بن للقاسم مككن ينفككرج ل مككا قال: كل ؟ شقاشق
البهككائم قككوائم انفرجككت قككال ؟ أكلتككه انفككرج وما البهائم, قال قوائم

ككك خفككه ككك البعيككر قائمة تنفرج تأكله, قال: ولم قال: فيهود والعصافير
ول النعامككة ول البكل اليهككود تأكككل الوز, فل قائمة ول النعامة خف ول

الككوحش, وقككوله حمككار تأكككل ول قككائمته تنفرج لم شيء كل ول الوز
السككدي: شككحومهما} قككال عليهككم حرمنا والغنم البقر تعالى: {ومن

إسككرائيل حرمككه إنككه تقول اليهود وكانت الكليتين وشحم الثرب يعني
كككان شحم وكل قتادة: الثرب زيد, وقال ابن قال نحرمه, وكذا فنحن

عظككككككككككككككككم. فككككككككككككككككي ليككككككككككككككككس كككككككككككككككككذلك
ظهورهما} حملت ما {إل عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

صككالح: الليككة وأبككو السككدي الشحوم, وقال من بالظهر علق ما يعني

625



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أبككو المككام الحوايككا} قككال تعككالى: {أو وقككوله ظهورهمككا حملككت مما

مككا وهككو وحويككة وحاويككة حاويككاء واحككدها جمع الحوايا جرير بن جعفر
ّوى المبككاعر وهككي اللبككن بنككات واستدار, وهككي فاجتمع البطن من تح

البقككر ومككن الكلم المعككاء, قككال: ومعنككى المرابككض, وفيهككا وتسمى
حملككت مككا أو ظهورهمككا حملككت ما إل شحومهما عليهم حرمنا والغنم

وهككي الحوايككا عبككاس: أو ابككن عككن طلحككة أبككي بن علي الحوايا, قال
بككن سككعيد قككال والمربض, وكذا المبعر مجاهد: الحوايا المبعر, وقال

زيد بن الرحمن عبد والسدي, وقال مالك وأبو وقتادة والضحاك جبير
تكككون المعككاء فيها تكون التي المرابض واحد: الحوايا وغير أسلم بن

المرابككض, تككدعى العككرب كلم فككي اللبككن, وهككي بنككات وهي وسطها
الشككحوم مككن اختلط ما إل بعظم} يعني اختلط ما تعالى: {أو وقوله
اختلككط مككا الليككة جريككج: شككحم ابككن لهككم, وقككال أحللنككاه فقد بعظم

والعيككن والرأس والجنب القوائم في شيء وكل حلل فهو بالعصعص
تعالى: {ذلك السدي. وقوله ونحوه, قاله حلل فهو بعظم اختلط وما

بككه وألزمنككاهم بهككم فعلنككاه إنمككا التضككييق هككذا ببغيهككم} أي جزيناهم
مككن تعالى: {فبظلم قال أوامرنا, كما ومخالفتهم بغيهم على مجازاة
اللككه سككبيل عن وبصدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين

ًا} وقوله بكه, جازينكاهم فيمكا لعكادلون وإنكا لصادقون} أي {وإنا كثير
تحريمنككا مككن محمد يا به أخبرناك فيما لصادقون جرير, وإنا ابن وقال
علككى حرمككه الككذي هككو إسككرائيل أن مككن زعمككوا كمككا عليهككم, ل ذلك

أعلكككككككككككككككككككككككم. نفسكككككككككككككككككككككككه, واللكككككككككككككككككككككككه
عنكه, أن الله رضي الخطاب بن عمر عباس: بلغ بن الله عبد وقال  

ًا باع سمرة اللككه رسككول أن يعلككم ألككم سككمرة اللككه فقال: قاتل خمر
الشككحوم عليهككم حرمككت اليهود الله «لعن قال وسلم عليه الله صلى

بن عمرو عن عيينة بن سفيان حديث من فباعوها» أخرجاه فجملوها
الليككث: حككدثني بككه, وقككال عمككر عن عباس ابن عن طاوس عن دينار
بككن جككابر ربككاح: سككمعت أبي بن عطاء حبيب, قال: قال أبي بن يزيد
عككام يقككول وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: سمعت الله عبد

والصككنام» والخنزيككر والميتة الخمر بيع حرم ورسوله الله «إن الفتح
الجلككود بهككا يككدهن فإنهككا الميتككة شككحوم أرأيككت اللككه رسككول يا فقيل

قككال حرام» ثككم هو «ل فقال الناس بها ويستصبح السفن بها وتطلى
اللككه إن اليهود الله «قاتل ذلك عند وسلم عليه الله صلى الله رسول

ثمنككه» ورواه وأكلككوا بككاعوه ثككم جملككوه شككحومها عليهككم حككرم لمككا
الزهككري: عككن بكه, وقككال حكبيب أبككي بن يزيد عن طرق من الجماعة
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اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قال هريرة أبي عن المسيب بن سعيد
وأكلككوا فباعوها الشحوم عليهم حرمت اليهود الله «قاتل وسلم عليه

ًا, عن ومسلم البخاري ثمنها» ورواه المبككارك ابككن عككن عبككدان جميع
عبككد بككن محمككد مردويه: حككدثنا ابن به, وقال الزهري عن يونس عن
ليمان إسكحاق, حكدثنا بكن إسكماعيل إبراهيكم, حكدثنا بكن الله بكن س

ابككن عككن الوليككد أبككي بركة عن الحذاء خالد وهب, حدثنا حرب, حدثنا
ًا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس المقككام, خلف قاعد
ًا ك اليهود الله «لعن فقال السماء إلى بصره فرفع حككرم اللككه إن ك ثلث
أكل قوم على يحرم لم الله وإن ثمنها وأكلوا فباعوها الشحوم عليهم

ثمنككككككككككككككه». عليهككككككككككككككم حككككككككككككككرم إل شككككككككككككككيء
عكن الحككذاء خالككد عاصكم, أنبأنكا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  

اللكه صكلى اللكه رسككول قكال: ككان عباس ابن الوليد, أنبأنا أبي بركة
ًا وسلم عليه ً المسجد في قاعد السكماء إلكى فنظكر الحجكر مسكتقبل

وأكلوا فباعوها الشحوم عليهم حرمت اليهود الله «لعن فقال فضحك
ثمنككه» عليهككم حككرم شككيء أكككل قككوم على حرم إذا الله أثمانها, وإن

بككن جككامع العمش: عن الحذاء, وقال خالد حديث من داود أبو ورواه
اللكه رسككول علكى زيككد, قكال: دخلنكا بكن أسامة عن كلثوم عن شداد
ًا نعككوده, فوجككدناه مريض وهو وسلم عليه الله صلى غطككى قككد نائمكك
يحرمككون اليهود الله وقال: «لعن وجهه عن فكشف عدني ببرد وجهه

الشككحوم عليهككم «حرمككت رواية أثمانها» وفي ويأكلون الغنم شحوم
ًا عبككاس ابن عن داود لبي لفظ أثمانها» وفي وأكلوا فباعوها مرفوعكك

ثمنكككككه». عليهكككككم حكككككرم شكككككيء أككككككل حكككككرم إذا اللكككككه «إن

ِإن َف ُبوَك **  ّذ ُقْل َك ُكْم َف ّب ٍة ُذو ّر ٍة َرْحَم َع َ َواِس ّد َول ْأُسُه ُيَر ِم َعككِن َب ْو َقكك ْل ا
ِرِميكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَن ْلُمْج  ا

واليهككود المشركين من مخالفوك محمد يا كذبك تعالى: فإن يقول  
فككي لهككم ترغيككب واسعة} وهذا رحمة ذو ربكم شابههم, {فقل ومن

القككوم عككن بأسككه يككرد رسوله, {ول واتباع الواسعة الله رحمة ابتغاء
ًا خاتم الرسول مخالفتهم من لهم المجرمين} ترهيب النبيين, وكككثير

قككال القككرآن, كمككا فككي والككترهيب الككترغيب بيككن تعالى الله يقرن ما
لغفككور وإنككه العقككاب سككريع ربككك {إن السككورة هككذه آخككر في تعالى

ربككك وإن ظلمهككم علككى للنككاس مغفككرة لذو ربك {وإن رحيم} وقال
* الرحيككم الغفككور أنا أني عبادي تعالى: {نبىء العقاب} وقال لشديد
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وقابكل الكذنب تعكالى: {غكافر الليكم} وقكال العكذاب هو عذابي وأن

يبككدىء هككو * إنه لشديد ربك بطش {إن العقاب} وقال شديد التوب
ًا.) كككثيرة هككذا فككي الككودود} والَيككات الغفككور * وهككو ويعيككد جككد

ُقوُل َي ِذيَن ** َس ّل ْا ا ُكو ْو َأْشَر َء َل ّلُه َشآَ َنا َمآَ ال ْك َ َأْشَر َنا َول ُؤ َبا َ آ َنككا َول َحّرْم
ٍء ِمن ِلَك َشْي َذ ّذَب َك ِذيَن َك ّلكك ِهككم ِمككن ا ِل ْب ّتككَى َق ْا َح ُقككو َنا َذا ْأَسكك َهككْل ُقككْل َب

ُكم َد ٍم ّمككْن ِعنكك ْلكك ُه ِع ِرُجككو ُتْخ َنككآَ َف ُعككوَن ِإن َل ِب ّت ّ َت ّظككّن ِإل ِإْن ال ُتككْم َو ّ َأن َإل
ُقْل َتْخُرُصوَن ِه *   ّل ِل ْلُحّجُة َف َغُة ا ِل َبا ْل ْو ا َل َء َف ُكْم َشآَ َدا َهكك ِعيككَن َل ُقككْل َأْجَم   *

ُلّم ُكُم َه َء َدآ َه ِذيَن ُش ّلكك ُدوَن ا َه ّلككَه َأّن َيْشكك َذا َحككّرَم ال ِإن َهـكك ْا َفكك ُدو ِه َ َشكك َفل
ْد َه ُهككْم َتْش َع َ َم ْع َول ِبكك ّت َء َت َوآ ْهكك ِذيَن َأ ّلكك ْا ا ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ِذيَن ِبآَ ّلكك َ َوا ُنككوَن ل ْؤِم ُي

ِة ّبِهككككككككككككككْم َوُهككككككككككككككم ِبككككككككككككككالَِخَر ُلوَن ِبَر ِد  َيْعكككككككككككككك
فككي المشككركون بها تشبث تعالى, وشبهة الله ذكرها مناظرة هذه  

مككن فيككه هككم مككا علككى مطلككع اللككه حرمككوا, فككإن ما وتحريم شركهم
يلهمنككا بككأن تغييككره علككى قككادر حرمككوه, وهككو لمككا والتحريككم الشرك
بمشككيئته أنككه علككى يغيككره, فككدل فلم الكفر وبين بيننا ويحول اليمان
ول أشككركنا مككا اللككه شككاء {لككو قككالوا بذلك, ولهذا منا ورضاه وإرادته

شككاء لككو تعككالى, {وقككالوا قككوله فككي شيء} كما من حرمنا ول آباؤنا
هككذه مثككل النحككل فككي الككتي الَية عبدناهم} الَية, وكذلك ما الرحمن

سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككواء.
الشكبهة بهكذه قبلهكم} أي من الذين كذب تعالى: {كذلك الله قال  

ككانت لكو باطلكة, لنهكا داحضككة حجكة وهككي هككؤلء قبل ضل من ضل
الكككرام رسله عليهم وأدال عليهم ودمر بأسه الله أذاقهم لما صحيحة

علككم} أي مككن عنككدكم هككل النتقام, {قل أليم من المشركين وأذاق
لنكا فتظهكروه لنكا} أي {فتخرجكوه فيه أنتم فيما عنكم راض الله بأن

والخيككال, والمككراد الككوهم الظن} أي إل تتبعون {إن وتبرزوه وتبينوه
علككى تخرصككون} تكككذبون إل أنتم {وإن الفاسد العتقاد هاهنا بالظن

{ولككو عبككاس ابككن طلحككة: عككن أبي بن علي ادعيتموه, قال فيما الله
قككال قبلهككم} ثككم من الذين كذب {كذلك أشركنا} وقال ما الله شاء

الله إلى تقربنا الَلهة قالوا: عبادتنا أشركوا} فإنهم ما الله شاء {ولو
أشركوا} ما الله شاء {ولو تقربهم, فقوله ل أنها الله فأخبرهم زلفى
تعككالى: أجمعيككن, وقككوله الهككدى علككى لجمعتهم شئت لو تعالى يقول
ّله {قل لنككبيه تعالى أجمعين} يقول لهداكم شاء فلو البالغة الحجة فل
ّله محمد يا {قل} لهم وسلم عليه الله صلى البالغككة} أي الحجككة {فل

مككن وإضككلل هككدى مككن هدايككة فككي البالغة والحجة التامة الحكمة له
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ومشككيئته بقككدرته ذلككك أجمعيككن} فكككل لهككداكم شككاء ضككل, {فلككو

ا ويبغكض المكؤمنين عن يرضى ذلك مع واختياره, وهو الككافرين, كم
تعككالى: {ولككو الهدى} وقال على لجمعهم الله شاء تعالى: {ولو قال
النككاس لجعككل ربككك شاء {ولو الرض} وقوله في من لَمن ربك شاء
وتمت خلقهم ولذلك ربك رحم من إل مختلفين يزالون ول واحدة أمة

الضككحاك: ل أجمعين} قال والناس الجنة من جهنم لملن ربك كلمة
عبككاده, وقككوله علككى البالغككة الحجككة للككه ولكككن الله عصى لحد حجة

يشككهدون {الذين شهداءكم أحضروا شهداءكم} أي هلم تعالى: {قل
اللككه على وافتريتم وكذبتم حرمتموه الذي هذا هذا} أي حرم الله أن
والحالككة يشككهدون إنمككا لنهككم معهم} أي تشهد فل شهدوا {فإن فيه
ًا هذه ًا كذب يؤمنككون ل والككذين بآَياتنككا كذبوا الذين أهواء تتبع {ول وزور

عككديلً. لككه ويجعلككون بككه يشككركون يعككدلون} أي بربهككم وهم بالَخرة

ُقككْل ْا **  ْو َل َعككا ْتككُل َت ُكككْم َحككّرَم َمككا َأ ّب ُكككْم َر ْي َل ّ َع ْا َأل ُكو ِر ِه ُتْشكك ًا ِبكك ْيئ َشكك
ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا ًا َو َ ِإْحَسان ْا َول َو ُل ُت ْق ُكْم َت َد َ ْول ُكْم ّنْحُن إْملٍَق ّمْن َأ ُق ُهْم َنْرُز ّيككا ِإ َو

َ ْا َول ُبو ْقَر َواِحَش َت َف ْل َهَر َما ا َها َظ ْن َطَن َوَما ِم َ َب ْا َول ُلككو ُت ْق ْفككَس َت ّن ِتككي ال ّل ا
ّلككككُه َحككككّرَم ّ ال ّق ِإل ْلَح ُكككككْم ِبككككا ِل ُكْم َذ ِه َوّصككككا ُكككككْم ِبكككك ّل َع ُلككككوَن َل ِق ْع  َت

الله رضي مسعود ابن عن علقمة عن الشعبي عن الودي داود قال  
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول وصككية إلى ينظر أن أراد قال: من عنه

حككرم مككا أتل تعالوا {قل الَيات هؤلء فليقرأ خاتمه عليها التي وسلم
ًا به تشركوا أل عليكم ربكم تتقككون} وقككال لعلكككم ككك قككوله إلى ك شيئ

عبد بمرو, حدثنا الصيرفي محمد بن بكر مستدركه: حدثنا في الحاكم
إسككرائيل النهككدي, حككدثنا إسماعيل بن مالك حدثنا الفضل بن الصمد

عبككاس ابككن خليفككة, قككال: سككمعت بككن الله عبد عن إسحاق أبي عن
تعككالوا {قككل قرأ الكتاب, ثم أم هن محكمات آيات النعام يقول: في

ولم السناد الحاكم: صحيح قال عليكم} الَيات, ثم ربكم حرم ما أتل
إسككحاق أبي عن الربيع, كلهما بن وقيس زهير يخرجاه. قلت: ورواه

أعلكككم. بككه, واللككه عبككاس ابكككن عكككن قيككس بكككن اللككه عبككد عككن
ًا الحاكم وروى   عككن هككارون بككن يزيككد حككديث مسنده, من في أيض

الصامت بن عبادة عن إدريس أبي عن الزهري عن حسين بن سفيان
لى اللكه رسول قال: قال ه ص علكى يبكايعني «أيككم وسكلم عليكه الل
مككا أتككل تعككالوا {قككل وسككلم عليه الله صلى الله رسول تل ثلثا» ثم

الله على فأجره وفى «فمن الَيات من فرغ عليكم} حتى ربكم حرم
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ًا منهن انتقص ومن عقوبته, ومككن كانت الدنيا في به الله فأدركه شيئ
عنككه» ثككم عفا شاء وإن عذبه شاء إن الله إلى فأمره الَخرة إلى أخر
عككن الزهري حديث على اتفقا يخرجاه, وإنما ولم السناد صحيح قال
ًا» بككالله تشككركوا ل أن علككى عبككادة, «بككايعوني عككن إدريس أبي شككيئ

الحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككديث.
إلككى ينسب أن ينبغي الحديثين, فل كل حسين بن سفيان روى وقد  

تفسككيرها أعلككم. وأمككا بينهما, واللككه جمع إذا الحديثين أحد في الوهم
محمد يا قل وسلم عليه الله صلى محمد ورسوله تعالى: لنبيه فيقول
وقتلككوا الله رزقهم ما وحرموا الله غير عبدوا الذين المشركين لهؤلء

{قل} لهم لهم الشياطين وتسويل بآَرائهم فعلوه ذلك أولدهم, وكل
أقككص عليكككم} أي ربكككم حككرم مككا {أتككل وأقبلوا هلموا {تعالوا} أي

ًا عليكم ربكم حرم بما وأخبركم عليكم ًا ل حق ًا ول تخرص ًا بل ظن وحيكك
ًا منه ًا} وكأن به تشركوا {أل عنده من وأمر ًا الكلم فككي شيئ محككذوف
ًا} ولهذا به تشركوا {أل وأوصاكم السياق, وتقديره عليه دل قال شيئ
الشككاعر: قككال تعقلون} وكمككا لعلكم به وصاكم {ذلكم الَية آخر في

ُبككككداأن بسككككليمى وأوصككككى َحككككّج ْع َل ًا تكلككككم ول تككككرى ل ا أحككككد
         مكككككبّردا شكككككرابها يكككككزل ول        

أبككي حديث من الصحيحين تقوم. وفي ل أن العرب: أمرتك وتقول  
«أتاني وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي ذر

ًا بككالله يشككرك ل مككات من أنه فبشرني جبريل دخككل أمتككك مككن شككيئ
وإن سرق, قلت وإن زنى وإن قال ؟ سرق وإن زنى وإن الجنة, قلت

سككرق وإن زنى وإن سرق, قلت وإن زنى وإن قال ؟ سرق وإن زنى
الروايككات: بعككض الخمر» وفي شرب وإن سرق وإن زنى وإن قال ؟

وأنككه وسككلم عليككه الله صلى الله لرسول ذر أبو هو إنما ذلك قائل أن
ذر» فكككان أبككي أنككف رغم «وإن الثالثة في قال والسلم الصلة عليه

بعككض ذر» وفككي أبككي أنككف رغككم «وإن الحديث تمام بعد يقول ذر أبو
عليككه اللكه صكلى اللكه رسول قال: قال ذر أبي عن والسنن المسانيد

أغفككر فككإني ورجوتني دعوتني ما إنك آدم ابن تعالى: «يا يقول وسلم
أتيتك خطيئة الرض بقراب أتيتني أبالي, ولو ول منك كان ما على لك

ًا, وإن بي تشرك لم ما مغفرة بقرابها خطايككاك تبلغ حتى أخطأت شيئ
قال القرآن في شاهد لك» ولهذا غفرت استغفرتني ثم السماء عنان
لمككن ذلككك دون مككا ويغفككر بككه يشرك أن يغفر ل الله تعالى: {إن الله

بككالله يشككرك ل مات «من مسعود ابن عن مسلم صحيح يشاء} وفي
ًا ًا, وروى ككثيرة هذا في والحاديث الجنة» والَيات دخل شيئ ابكن جكد
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ًا بككالله تشككركوا «ل الككدرداء وأبي عبادة حديث مردويه: من وإن شككيئ

حرقتككككككككككككككككككم}. أو صككككككككككككككككككلبتم أو قطعتككككككككككككككككككم
أبي ابن الحمصي, حدثنا عوف بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

بككن يزيككد عن الرحمن عبد بن سيار يزيد, حدثني بن نافع مريم, حدثنا
الصككامت, قككال: أوصككانا بككن عبككادة عككن شككريح بككن سككلمة عن قوذر

بككالله تشككركوا «أل خصككال بسككبع وسككلم عليككه الله صلى الله رسول
ًا تعككالى: {وبالوالككدين وصككلبتم». وقككوله وقطعتككم حرقتككم وإن شككيئ

ًا} أي ًا بالوالدين وأمركم وأوصاكم إحسان إليهم تحسنوا أن أي إحسان
ًا} وبالوالككدين إيككاه إل تعبدوا أل ربك تعالى: {وقضى قال كما إحسككان

ًا, أي وبالوالككدين إيككاه إل تعبدوا ربك: أل بعضهم: ووصى وقرأ إحسككان
ًا تعالى إليهم, والله أحسنوا الوالككدين وبكر طكاعته بيكن يقكرن ما كثير

أن علككى جاهككداك وإن المصككير إلي ولوالديك لي اشكر {أن قال كما
الككدنيا فككي وصككاحبهما تطعهمككا فل علككم بككه لككك ليككس مككا بي تشرك
ًا كنتككم بمككا فككأنبئكم مرجعكم إلي ثم إلي أناب من سبيل واتبع معروف

بحسككبهما, وقككال مشككركين كانا وإن إليهما بالحسان تعملون} فأمر
وبالوالككدين اللككه إل تعبككدون ل إسرائيل بني ميثاق أخذنا تعالى: {وإذا

ًا} الَيكككككككة, والَيكككككككات ككككككككثيرة. هكككككككذا فكككككككي إحسكككككككان
قككال: سككألت أنككه عنككه الله رضي مسعود ابن عن الصحيحين وفي  

«الصككلة قككال ؟ أفضككل العمككل أي وسلم عليه الله صلى الله رسول
قككال ؟ أي ثككم الوالككدين» قلككت «بككر قككال ؟ أي ثم وقتها» قلت على

اللككه رسككول بهككن مسعود: حدثني ابن الله», قال سبيل في «الجهاد
بن بكر أبو الحافظ لزادني, وروى استزدته ولو وسلم عليه الله صلى

منهمككا كككل الصككامت بككن عبككادة وعن الدرداء أبي عن بسنده مردويه
والككديك «أطع وسلم عليه الله صلى الله رسول خليلي أوصاني يقول
إسككناديهما فككي فافعككل» ولكككن الككدنيا مككن لهما تخرج أن أمراك وإن

نحككن إملق من أولدكم تقتلوا تعالى: {ول أعلم. وقوله ضعف, والله
علككى عطككف والجككداد بالوالككدين تعككالى أوصى وإياهم} لما نرزقكم

أولدككم تقتلكوا تعكالى: {ول والحفاد, فقال البناء إلى الحسان ذلك
لهككم سككولت كمككا أودلهككم يقتلككون كككانوا أنهككم إملق} وذلككك مككن

بعككض قتلككوا العار, وربما خشية البنات يئدون ذلك, فكانوا الشياطين
اللككه عبد حديث من الصحيحين في ورد الفتقار, ولهذا خشية الذكور

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول سككأل عنككه, أنككه الله رضي مسعود بن
ًا لله تجعل «أن قال ؟ أعظم الذنب أي وسلم خلقككك» قلككت: وهو ند

؟ أي معك» قلككت: ثككم يطعم أن خشية ولدك تقتل «أن قال ؟ أي ثم
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عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول تل جككارك» ثككم حليلة تزاني قال: «أن

ًا الله مع يدعون ل {والذين وسلم الككتي النفككس يقتلككون ول آخككر إلهكك
إملق} قال تعالى: {من يزنون} الَية. وقوله ول بالحق إل الله حرم
مككن تقتلككوهم ول الفقككر, أي وغيككره: هككو والسككدي وقتادة عباس ابن

خشككية أولدكم تقتلوا {ول السراء سورة في الحاصل, وقال فقركم
ًا تقتلوهم ل إملق} أي هنككاك قككال الَجككل, ولهككذا في الفقر من خوف

مكن تخكافوا ل بهكم, أي للهتمام برزقهم وإياكم} فبدأ نرزقهم {نحن
كككان فلمككا الَيككة هككذه فككي الله, وأمككا على فهو رزقهم بسبب فقركم
ً الفقر ههنككا, واللكه الهككم وإيككاهم} لنككه نرزقكككم {نحككن قككال حاصل

بطككن} ومككا منهككا ظهر ما الفواحش تقربوا تعالى: {ول أعلم, وقوله
بطككن ومككا منهككا ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما تعالى: {قل كقوله
ًا بككه ينككزل لككم مككا بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي والثم سككلطان

قككوله فككي تفسككيرها تقككدم تعلمككون} وقككد ل ما الله على تقولوا وأن
وبكككككككككككاطنه}. الثكككككككككككم ظكككككككككككاهر تعكككككككككككالى: {وذروا

رسككول قال: قككال عنه الله رضي مسعود ابن عن الصحيحين وفي  
حككرم ذلككك أجل الله, من من أغير أحد «ل وسلم عليه الله صلى الله

وّراد عن عمير بن الملك عبد بطن» وقال وما منها ظهر ما الفواحش
ً امرأتي مع رأيت لو عبادة بن سعد قال: قال المغيرة موله عن رجل

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول ذلك مصفح, فبلغ غير بالسيف لضربته
سككعد, مككن أغيككر لنككا فككوالله ؟ سككعد غيككرة من أتعجبون فقال وسلم
ومككا منهككا ظهككر مككا الفككواحش حككرم ذلكك أجككل مني, مككن أغير والله

هريككرة أبككي عككن صالح أبي عن العلء أبو كامل بطن» أخرجاه, وقال
مني, أغير والله لغار إني «والله قال نغار إنا الله رسول يا قال: قيل

أحككد يخرجككه ولكم مردويككه ابكن الفواحش» رواه عن نهى غيرته ومن
بهككذا روي فقككد الترمككذي شرط على الستة, وهو الكتب أصحاب من

تعالى: {ول السبعين» وقوله إلى الستين بين ما أمتي «أعمار السند
وتعككالى تبككارك نص مما بالحق} وهذا إل الله حرم التي النفس تقتلوا
ًا عنه النهي على مككا الفككواحش عككن النهككي فككي داخككل فهو وإل تأكيد
رضككي مسككعود ابككن الصحيحين: عن في جاء فقد بطن وما منها ظهر
دم يحككل «ل وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال عنه الله

بإحككدى اللككه, إل رسككول وأنككي اللككه إل إلككه ل أن يشهد مسلم امرىء
المفككارق لككدينه بككالنفس, والتككارك الزانككي, والنفككس ثلثا: الككثيب

رجككل دم يحككل ل غيككره إلككه ل «والككذي لمسلم لفظ للجماعة», وفي
عككن إبراهيككم, فحككدثني بككه العمككش: فحككدثت مسلم» وذكره, قككال
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رضي عائشة والنسائي: عن داود أبو بمثله, وروى عائشة عن السود

دم يحككل «ل وسككلم, قككال عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن عنها الله
قتككل يرجم, ورجل محصن خصال: زان ثلثا بإحدى إل مسلم امرىء
ًا ورسككوله, فيقتككل الله حارب السلم من يخرج فيقتل, ورجل متعمد

أميككر النسككائي, وعككن لفككظ الرض» وهككذا مككن ينفككى أو يصككلب أو
محصككور: وهككو قككال أنككه عنككه اللككه رضككي عفككان بن عثمان المؤمنين

امككرى دم يحككل يقككول: «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
إحصانه, أو بعد زنى إسلمه, أو بعد كفر ثلثا: رجل بإحدى إل مسلم

ًا قتل إسككلم. ول ول جاهليككة فككي زنيككت مككا نفس» فككوالله بغير نفس
ً بديني لي أن تمنيت ًا, فبككم قتلككت اللكه, ول هكداني إذ منكه بككدل نفسك

ماجه, وقال وابن والنسائي والترمذي أحمد المام ؟» رواه تقتلونني
حسككككككككككككككن. حككككككككككككككديث الترمككككككككككككككذي: هككككككككككككككذا

من المستأمن وهو المعاهد قتل في والوعيد والزجر النهي جاء وقد  
عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد البخاري: عن الحرب, فروى أهل
ًا وسلم عليه الله صلى النبي عن ًا قتككل «من مرفوع يككرح لككم معاهككد

ًا» وعككن أربعيككن مسيرة من ليوجد ريحها الجنة, وإن رائحة أبككي عامكك
قتككل «من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة
ًا رائحككة يرح الله, فل بذمة أخفر فقد رسوله وذمة الله ذمة له معاهد

ًا» رواه سبعين مسيرة من ليوجد ريحها الجنة, وإن مككاجه ابككن خريفكك
لعلكككم بككه وصككاكم {ذلكككم صككحيح, وقككوله والترمذي, وقال: حسككن

.ونهيككه أمككره الله عن تعقلون لعلكم به وصاكم مما هذا تعقلون} أي

َ َول ْا **  ُبو ْقَر ِم َماَل َت ِتي َي ْل ّ ا ِتي ِإل ّل ّتَى َأْحَسُن ِهَي ِبا َغ َح ُل ْب ُه َي ّد ْا َأُش ُفو ْو َأ َو
ْيَل َك ْل ْلِميَزاَن ا ِقْسِط َوا ْل َ ِبا ّلُف ل َك ًا ُن ْفس ّ َن َها ِإل َع َذا ُوْس ِإ ُتْم َو ْل ْا ُق ُلو ِد ْعكك َفا

ْو َل َبَى َذا َكاَن َو ِد ُقْر ْه َع ِب ِه َو ّل ْا ال ُفو ْو ُكْم َأ ِل ُكْم َذ ِه َوّصككا ُكككْم ِبكك ّل َع ّكُروَن َل َذ  َتكك
لمككا قككال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء قال  

الككذين أحسككن} و{إن هككي بالتي إل اليتيم مال تقربوا {ول الله أنزل
ًا} الَية, فانطلق اليتامى أموال يأكلون فعزل يتيم عنده كان من ظلم
فيحبس الشيء يفضل شرابه, فجعل من وشرابه طعامه من طعامه

اللككه لرسككول ذلك عليهم, فذكروا ذلك يأكله, ويفسد, فاشتد حتى له
إصككلح قل اليتامى عن {ويسألونك الله فأنزل وسلم عليه الله صلى
بطعامهم طعامهم فإخوانكم} قال: فخلطوا تخالطوهم وإن خير لهم

أشككده} يبلككغ تعالى: {حككتى داود, وقوله أبو رواه بشرابهم وشرابهم
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يحتلككم, وقككال حتى السلف: يعني من واحد وغير ومالك الشعبي قال

سككنة, ستون سنة, وقيل أربعون سنة, وقيل ثلثين يبلغ السدي: حتى
الكيككل تعككالى: {وأوفككوا أعلم, وقوله والله هنا ها بعيد كله قال: وهذا
والعطككاء, الخككذ فككي العككدل بإقامككة تعالى بالقسط} يأمر والميزان

إذا الككذين للمطففيككن تعككالى: {ويككل قككوله فككي تركككه على توعد كما
أل يخسككرون وزنككوهم أو كككالوهم وإذا يسككتوفون النككاس على اكتالوا
لككرب النككاس يقككوم يككوم عظيككم ليككوم مبعوثككون أنهككم أولئككك يظككن

المكيككال يبخسككون كككانوا المككم مككن أمككة اللككه أهلككك العالمين} وقد
والميككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزان.

بككن الحسككين حككديث الترمذي: من عيسى لبي الجامع كتاب وفي  
عنككه اللككه رضككي عبككاس ابن عن عكرمة الرحبي, عن علي أبي قيس

والميزان الكيل لصحاب وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ًا وليتم «إنكم نعرفه قال: ل قبلكم» ثم السالفة المم فيه هلكت أمر

ًا روي الحككديث. وقككد فككي ضككعيف وهو الحسين حديث من إل مرفوع
ًا, قلت عباس ابن عن صحيح بإسناد في مردويه ابن رواه وقد موقوف

عككن الجعككد أبي بن سالم عن العمش عن شريك حديث من تفسيره
معشر «إنكم وسلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: قال ابن

المتقدمككة: القككرون هلكككت بهمككا بخصككلتين اللككه بشككركم قد الموالي
ًا نكلف تعالى: {ل والميزان» وقوله المكيال من وسعها} أي إل نفس

وبككذل وسككعه اسككتفراغ بعككد أخطككأ وأخذه, فككإن الحق أداء في اجتهد
عككن بقيككة حككديث مككن مردويككه ابككن روى عليككه, وقككد حككرج فل جهده

سككعيد عككن أبيككه عن مهران بن ميمون بن عمرو عن عبيد بن ميسرة
الَيككة فككي وسككلم عليككه الله صلى الله رسول المسيب, قال: قال بن

ًا نكلككف ل بالقسط والميزان الكيل {وأوفوا وسككعها} فقككال إل نفسكك
بالوفاء نيته صحة يعلم والله والميزان الكيل في يده على أوفى «من
{وإذا غريب, وقككوله مرسل وسعها» هذا تأويل وذلك يؤاخذ لم فيهما
كونككوا آمنككوا الككذين أيهككا {يككا قربى} كقككوله ذا كان ولو فاعدلوا قلتم

ة, وككذا شهداء لله قوامين سكورة فكي تشكبهها الكتي بالقسكط} الَي
والبعيككد, القريب على والمقال الفعال في بالعدل تعالى النساء, يأمر

حال, وقككوله كل وفي وقت كل في أحد لكل بالعدل يأمر تعالى والله
أوصككاكم الككتي الله وبوصية جرير: يقول ابن أوفوا} قال الله {وبعهد

بكتككابه وتعملوا ونهاكم أمركم فيما تطيعوه أن ذلك فأوفوا, وإيفاء بها
لعلكككم بككه وصككاكم {ذلكككم اللككه بعهككد الوفاء هو رسوله, وذلك وسنة

فيككه عليكككم وأكككد بككه وأمركم به أوصاكم تعالى: هذا تذكرون} يقول
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هككذا, وقككرأ قبل فيه كنتم عما وتنتهون تتعظون تذكرون} أي {لعلكم

بتخفيفهككككككككا. وآخككككككككرون الككككككككذال بتشككككككككديد بعضككككككككهم

َأّن َو َذا **  ِطي َهـ ًا ِصَرا ِقيم َت ُه ُمْس ُعو ِب ّت َ َفا ْا َول ُعو ِب ّت ُبَل َت َق الّس َفّر َت ُكْم َف ِب
ِه َعككككككن ِل ِبي ُكككككككْم َسكككككك ِل ُكْم َذ ِه َوّصككككككا ُكككككككْم ِبكككككك ّل َع ُقككككككوَن َل ّت  َت

السبل تتبعوا {ول قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
تتفرقككوا ول الككدين أقيمككوا {أن قككوله سككبيله} وفككي عن بكم فتفرق

ونهاهم بالجماعة المؤمنين الله القرآن, قال: أمر في هذا فيه} ونحو
بالمراء قبلهم كان من هلك إنما أنه والتفرقة, وأخبرهم الختلف عن

.واحككد وغيككر مجاهككد هككذا, قككاله ونحككو اللككه ديككن فككي والخصككومات
أبو شاذان, حدثنا عامر بن السود حنبل: حدثنا بن أحمد المام وقال  

وائل, عن أبي النجود, عن أبي ابن هو عاصم عياش, عن ابن هو بكر
صككلى اللككه رسول عنه: قال: خط الله رضي مسعود ابن هو الله عبد
ًا وسلم عليه الله ًا» وخككط الله سبيل «هذا قال بيده, ثم خط مستقيم
عليككه إل سككبيل منهككا ليككس السككبل «هككذه قككال ثم وشماله يمينه عن

ًا صككراطي هذا {وأن قرأ إليه, ثم يدعو شيطان ول فككاتبعوه مسككتقيم
الصككم عككن الحاكم رواه سبيله}, وكذا عن بكم فتفرق السبل تتبعوا

ولكم به, وقال: صحيح عياش بن بكر أبي عن الجبار عبد بن أحمد عن
قيككس, أبككي بن وعمرو وورقاء الرازي جعفر أبو رواه يخرجاه, وهكذا

ًا مسككعود ابكن عكن سلمة شقيق وائل أبي عن عاصم عن بكه مرفوعك
بككن يحيككى والنسكائي, عكن ومسككدد هكارون بن يزيد رواه نحوه, وكذا

حمككاد عككن وهب, أربعتهككم ابن حديث من حبان وابن عربي بن حبيب
ابككن رواه بككه, وكككذا مسككعود ابن عن وائل أبي عن عاصم عن زيد بن

عن الحاكم به, ورواه زيد بن حماد عن الحماني عن المثنى عن جرير
سككليمان عككن القاضككي إسككحاق بن إسماعيل عن إسحاق بن بكر أبي
يخرجاه. وقككد ولم كذلك, وقال: صحيح به زيد بن حماد عن حرب بن

بككن اللككه عبككد بن أحمد حديث من والحاكم النسائي الحديث هذا روى
بككن اللككه عبككد عككن زر عككن عاصككم عن عياش بن بكر أبي يونس, عن

ًا, وكذا به مسعود حككديث من مردويه بن بكر أبو الحافظ رواه مرفوع
بكه, فقككد زر عكن عاصككم عككن عيككاش بكن بكر أبي عن الحماني يحيى

عككن الحككديث هككذا الطريقيككن, ولعككل مككن رأيككت كمككا الحاكم صححه
سلمة, كلهمككا بن شقيق وائل أبي وعن زر عن النجود أبي بن عاصم

أعلكككككككككم. واللكككككككككه بكككككككككه مسكككككككككعود ابكككككككككن عكككككككككن
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مككن جككابر الشعبي, عككن حديث الحديث هذا الحاكم: وشاهد وقال  

بككن وعبككد أحمككد المام قال الذي الحديث إلى معتمد, يشير غير وجه
أبككي بككن بكككر أبككو وهككو محمد بن الله عبد لحمد: حدثنا واللفظ حميد

جككابر, قككال: عن الشعبي عن مجاهد عن الحمر خالد أبو شيبة, أنبأنا
ًا كنا ّا فخككط وسلم عليه الله صلى النبي عند جلوس أمككامه هكككذا خطكك

وقككال شككماله عن وخطين يمينه عن الله» وخطين سبيل «هذا فقال
هككذه تل الوسككط, ثككم الخط في يده وضع الشيطان» ثم سبل «هذه
ًا صراطي هذا {وأن الَية فتفككرق السككبل تتبعككوا ول فككاتبعوه مستقيم
وابككن أحمككد تتقككون} ورواه لعلكككم بككه وصككاكم ذلكككم سبيله عن بكم

بككن الله عبد سعيد أبي عن سننه, والبزار من السنة كتاب ماجه: في
مككن مردويككه بككن الحافظ به, قلت: ورواه الحمر خالد أبي عن سعيد

عككن مجالككد عككن خالككد أبككو الكنككدي, حككدثنا سككعيد أبككي عككن طريقين
ًا, وسلم عليه الله صلى الله رسول جابر, قال: خط عن الشعبي خطكك

ًا يمينه عن وخط ًا, ووضع يساره عن وخط خط الخككط علككى يككده خط
ًا صراطي هذا {وأن الَية هذه الوسط, وتل فاتبعوه} ولكككن مستقيم

كككان إن الختلف مككن فيككه مككا مككع مسككعود ابككن حككديث على العمدة
ًا, وقد ًا روي مؤثر عبككد بككن محمككد جرير: حدثنا ابن عليه, قال موقوف

ً عثمككان, أن عن أبان عن معمر عن ثور بن محمد العلى, حدثنا رجل
الله صلى محمد قال: تركنا ؟ المستقيم الصراط ما مسعود لبن قال
يساره وعن جواد يمينه الجنة, وعن في وطرفه أدناه في وسلم عليه
به انتهت الجواد تلك في أخذ بهم, فمن مر من يدعون رجال ثم جواد
ابككن قككرأ الجنككة, ثككم إلككى بكه انتهككى الصراط على أخذ ومن النار إلى

ًا صراطي هذا {وأن مسعود فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيم
عمكرو, حكدثنا أبككو مردويكه: حكدثنا ابككن سبيله} الَية, وقكال عن بكم

عيككاش, حككدثنا بككن إسماعيل آدم, حدثنا الوهاب, حدثنا عبد بن محمد
عبد عمر, سأل بن الله عبد عن عمران بن مسلم عن عياش بن أبان
الله صلى محمد مسعود: تركنا ابن فقال المستقيم الصراط عن الله
تقدم كما الحديث تمام الجنة, وذكر في وطرفه أدناه في وسلم عليه

أعلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم. واللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
أحمككد: المككام نحوه, قال سمعان بن النواس حديث من روي وقد  

عككن سككعد ابككن يعنككي ليككث العلء, حككدثنا أبو سوار بن الحسن حدثني
عن أبيه عن حدثه نفير بن جبير بن الرحمن عبد صالح, أن بن معاوية
لى اللكه رسكول عكن سكمعان بكن النواس ه ص قكال وسكلم عليكه الل
ً اللككه «ضرب ًا مثل ًا, وعككن صككراط سككوران الصككراط جنككبي مسككتقيم
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الصككراط باب وعلى مرخاة ستور البواب مفتحة, وعلى أبواب فيهما

ًا المسككتقيم الصككراط ادخلوا هلموا الناس أيها يدعو: يا داع ول جميعكك
ًا يفتككح أن النسان أراد فإذا الصراط فوق من يدعو وداع تفرقوا شككيئ

فالصككراط تلجككه فتحتككه إن فإنك تفتحه ل ويحك قال البواب تلك من
اللككه, وذلككك محككارم المفتحككة والبواب الله حدود والسوران السلم
الصككراط فككوق مككن الله, والككداعي كتاب الصراط رأس على الداعي
علككي عككن والنسائي الترمذي مسلم» ورواه كل قلب في الله واعظ

الوليككد بككن بقيككة عككن كلهما عثمان بن وعمرو النسائي حجر, زاد بن
النككواس عن نفير بن جبير عن معدان بن خالد عن سعد بن يحيى عن

غريكككككب. الترمكككككذي: حسكككككن بكككككه, وقكككككال سكككككمعان بكككككن
الحق لن سبيله وحد السبل} إنما تتبعوا ول تعالى: {فاتبعوه وقوله  

ولككي تعالى: {الله قال كما وتشعبها لتفرقها السبل جمع واحد, ولهذا
أوليككاؤهم كفككروا والذين النور إلى الظلمات من يخرجهم آمنوا الذين

هككم النار أصحاب أولئك الظلمات إلى النور من يخرجونهم الطاغوت
الواسككطي, سككنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن خالدون} وقال فيها

أبككي عككن الزهككري عن حسين بن سفيان هارون, حدثنا بن يزيد حدثنا
صككلى الله رسول الصامت, قال: قال بن عبادة عن الخولني إدريس

تل ؟» ثككم الثلثا الَيككات هككؤلء علككى يبككايعني «أيكم وسلم عليه الله
ثككم آيككات ثلثا مككن فككرغ عليكم} حتى ربكم حرم ما أتل تعالوا {قل
ًا منهن انتقص الله,ومن على فأجره بهن وفى «ومن قال فأدركه شيئ
الله إلى أمره كان الَخرة إلى أخره ومن عقوبته كانت الدنيا في الله
عنككككككككككه». عفككككككككككا شككككككككككاء وإن آخككككككككككذه شككككككككككاء إن

ُثّم َنا **  ْي َت َتككاَب ُموَسى آ ِك ْل ًا ا َلككى َتَمامكك َي َع ِذ ّلكك ً َأْحَسككَن ا ْفِصككيل َت ُكككّل َو ّل
ٍء ًدى َشْي ُه ُهْم َوَرْحَمًة َو ّل َع ِء ّل َقآَ ِل ِهْم ِب ّب ُنوَن َر ْؤِم َذا ُي َهـ َو َتككاٌب *   ُه ِك َنككا ْل َأنَز

َبكككككككككاَرٌك ُه ُم ُعو ِب ّت ْا َفكككككككككا ُقكككككككككو ّت ُككككككككككْم َوا ّل َع  ُتْرَحُمكككككككككوَن َل
محمككد يككا قل ثم الكتاب} تقديره موسى آتينا جرير: {ثم ابن قال  

ًا مككا أتككل تعككالوا {قككل قككوله الكتاب, بدللككة موسى آتينا أنا عنا مخبر
لعطككف هككي إنمككا ههنككا نظر, وثم هذا عليكم} قلت: وفي ربكم حرم

: الشككككاعر قككككال كمككككا ههنككككا للككككترتيب ل الخككككبر بعككككد الخككككبر
جكككده ذلكككك قبكككل سكككاد قكككد أبكككوهثم سكككاد ثكككم سكككاد لمكككن قكككل

صكراطي هكذا {وأن بقكوله القرآن عن سبحانه الله أخبر لما وههنا  
ًا آتينككا ورسككولها, فقككال: ثككم التككوراة بمككدح فاتبعوه} عطف مستقيم
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ًا موسى والتككوراة, القككرآن ذكككر بيككن سبحانه يقرن ما الكتاب, وكثير
ًا موسككى كتككاب قبلككه تعالى: {ومن كقوله كتككاب وهككذا ورحمككة إمامكك

ًا مصدق ًا لسان الكتككاب أنزل من {قل السورة هذه أول وقوله} عربي
ًا موسى به جاء الذي تبككدونها قراطيككس تجعلككونه للنككاس وهككدى نككور

ًا} الَيككة, وبعككدها وتخفون .مبككارك} الَيككة أنزلنككاه كتككاب {وهككذا كثير
ًا تعالى وقال   عنككدنا مككن الحككق جاءهم {فلما المشركين عن مخبر

بمكا يكفككروا لم تعالى: {أو موسى} قال أوتي ما مثل أوتي لول قالوا
كككافرون} بكككل إنا وقالوا تظاهرا سحران قالوا قبل من موسى أوتي
ًا تعالى وقال ًا سككمعنا إنككا قومنككا {يككا قككالوا أنهم الجن عن مخبر كتابكك
ًا موسى بعد من أنزل الحككق} الَيككة, إلككى يهككدي يككديه بين لما مصدق

ًا وقوله الكتككاب آتينككاه وتفصككيلً} أي أحسن الذين على تعالى: {تمام
ًا إليه أنزلناه الذي ً تمامكك ًا, لمككا كككامل شككريعته فككي إليككه يحتككاج جامعكك

تعككالى: شككيء} الَيككة, وقككوله كككل مككن اللككواح في له {وكتبنا كقوله
وقيككامه العمككل فككي إحسككانه علككى جككزاء أحسككن} أي الككذي {علككى
الحسككان} وكقككوله إل الحسككان جككزاء {هل كقوله وطاعتنا بأوامرنا

للنككاس جاعلككك إنككي قككال فككأتمهن بكلمككات ربككه إبراهيككم ابتلى {وإذ
ًا} وكقوله وكككانوا صككبروا لمككا بأمرنككا يهككدون أئمة منهم {وجعلنا إمام

يوقنككككككككككككككككككككككككككككككككككككون}. بآَياتنككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
الكتاب موسى آتينا {ثم أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وقال  

ًا قتككادة الله. وقككال أعطاه فيما أحسن أحسن} يقول الذي على تمام
أن جريككر ابككن الَخككرة, واختككار فككي ذلك له تمم الدنيا في أحسن من

ًا} علككى الكتككاب موسى آتينا {ثم تقديره جعككل فكككأنه إحسككانه تمامكك
خاضككوا} أي كالذي تعالى: {وخضتم قوله في كماقيل مصدرية الذي

رواحككككككككككككككة: ابككككككككككككككن وقككككككككككككككال كخوضككككككككككككككهم
ًا المرسكلين حسككنفي مككن آتككاك مككا اللكه وثبت نصككروا كالككذي ونصكر

عككن جريككر: وذكككر ابن الذين, قال بمعنى ههنا آخرون: الذي وقال  
ًا يقرؤها كان أنه مسعود بن الله عبد أحسككنوا, وقككال الذين على تمام
ًا مجاهككد نجيككح: عككن أبككي ابككن علككى أحسككن, قككال الككذي علككى تمامكك

المحسككنون البغككوي وقال عبيدة أبو قال والمحسنين, وكذا المؤمنين
تعككالى قلككت: كقككوله عليهككم فضككله أظهرنا والمؤمنون, يعني النبياء
وبكلمككي} ول برسككالتي النككاس على اصطفيتك إني موسى يا {قال
النبيككاء خككاتم وسككلم عليككه اللكه صكلى محمككد علككى اصككطفاؤه يلككزم

أخكككككككككرى. لدلكككككككككة السكككككككككلم عليهمكككككككككا والخليكككككككككل
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كان أنه يعمر بن يحيى عن العلء بن عمرو أبو وروى جرير ابن قال  

ًا يقرؤها ًا أحسن الذي على تمام ثككم أحسككن هو الذي على بتأويل رفع
وجككه العربيككة في لها كان وإن بها القراءة أستجيز ل قراءة وهذه قال

ًا صحيح, وقيل: معنكاه ان علكى تمامك ه اللكه إحس مكا علكى زيكادة إلي
الول, القول وبين بينه منافاة ول والبغوي جرير ابن حكاه إليه أحسن

ً الحمككد. وقككوله بيناه, ولله كما جرير ابن جمع وبه تعككالى: {وتفصككيل
عليككه اللككه أنزلككه الككذي لكتككابه مككدح ورحمككة} فيككه وهدى شيء لكل

واتقككوا فككاتبعوه مبككارك أنزلناه كتاب وهذا يؤمنون ربهم بلقاء {لعلهم
عبككاده سككبحانه يرغككب القرآن اتباع إلى الدعوة ترحمون} فيه لعلكم

بالبركككة ووصككفه إليككه والككدعوة بككه والعمل بتدبره ويأمرهم كتابه في
المككتين. اللككه حبككل لنككه والَخككرة الككدنيا فككي بككه وعمككل اتبعككه لمككن

َأن ْا **  َو ُل ُقو ّنَمآَ َت ِزَل ِإ َتاُب ُأن ِك ْل َلَى ا ْيِن َع َت ِئَف َنككا ِمككن َطآَ ِل ْب ِإن َق ّنككا َو َعككن ُك
ِهْم ِت ِليَن ِدَراَس ِف َغا ْو َل َأ ْا *   ُلو ُقو ْو َت ّنككآَ َل ِزَل َأ َنككا ُأنكك ْي َل َتككاُب َع ِك ْل ّنككآَ ا ُك َى َل َد ْهكك َأ

ُهْم ْن ْد ِم َق ُكْم َف َء َنٌة َجآَ ّي ُكْم ّمن َب ّب ًدى ّر ُه َلُم َفَمْن َوَرْحَمٌة َو ْظ ّذَب ِمّمن َأ َككك
َياِت ِه ِبآَ ّلكك َدَف ال َهككا َوَصكك ْن ِزي َع َنْج ِذيَن َسكك ّلكك ُفوَن ا ِد َنككا َعككْن َيْصكك ِت َيا َوَء آ ُسكك

َذاِب ْلَعكككككككككككككك ْا ِبَمككككككككككككككا ا ُنو ُفوَن َكككككككككككككككا ِد  َيْصكككككككككككككك
أنككزل {إنمككا تقولككوا لئل أنزلنككاه كتككاب وهككذا جرير: معناه ابن قال  

تعككالى: كقككوله عذركم لينقطع قبلنا} يعني من طائفتين على الكتاب
أرسكلت لكول ربنا فيقولوا أيديهم قدمت بما مصيبة تصيبهم أن {ولول

ً إلينا مككن طككائفتين تعككالى: {علككى آياتك} الَيككة, وقككوله فنتبع رسول
والنصكارى اليهكود هككم عبككاس ابن عن طلحة أبي بن علي قال} قبلنا
عككن كنككا {وإن وقككوله واحككد وغيككر وقتككادة والسدي مجاهد قال وكذا

بلسككاننا ليسككوا لنهككم يقولون ما نفهم كنا وما لغافلين} أي دراستهم
أنككا لككو تقولوا {أو فيه. وقوله هم عما ذلك مع وشغل غفلة في ونحن
لككو تقولككوا أن تعللكم وقطعنا منهم} أي أهدى لكنا الكتاب علينا أنزل

كقككوله أوتككوه فيمككا منهككم أهككدى لكنككا عليهككم أنككزل مككا علينا أنزل أنا
إحدى من أهدى ليكونن نذير جاءهم لئن أيمانهم جهد بالله {وأقسموا

وهككدى ربكككم مككن بينككة جككاءكم {فقككد ههنككا قال المم} الَية, وهكذا
اللككه صككلى محمككد لسككان علككى اللككه من جاءكم ورحمة} يقول: فقد

والحككرام للحلل بيككان فيككه عظيككم قككرآن العربككي النككبي وسككلم عليه
ويقتفككون يتبعككونه الذين لعباده الله من ورحمة القلوب في لما وهدى

فيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
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عنها} أي وصدف الله بآَيات كذب ممن أظلم تعالى: {فمن وقوله  

بككل غيككره تككرك ول بككه أرسككل ما اتبع ول الرسول به جاء بما ينتفع لم
قككاله ذلككك عككن وصككدهم النككاس صدف أي الله آيات اتباع عن صدف

عنهككا أعككرض عنهككا وصككدف وقتادة ومجاهد عباس ابن السدي, وعن
بآَيككات كككذب ممككن أظلككم {فمن قال لنه قوة فيه ههنا السدي وقول

عنككه ينهككون {وهككم السككورة أول فككي تقككدم عنهككا} كمككا وصدف الله
كفككروا تعككالى: {الككذين أنفسككهم} وقككال إل يهلكككون وإن عنه وينأون
ًا زدناهم الله سبيل عن وصدوا هككذه فككي العككذاب} وقككال فككوق عذاب

بمككا العككذاب سككوء آياتنككا عككن يصدفون الذين {سنجزي الكريمة الَية
ومجاهككد عبككاس ابككن قككال فيمككا المككراد يكككون يصدفون} وقككد كانوا

آمككن ل عنهككا} أي وصككدف الله بآَيات كذب ممن أظلم {فمن وقتادة
ّدق تعككالى: {فل كقككوله بهككا عمككل ول بهككا كككذب ولكككن صككلى ول صكك

علككى الكككافر اشككتمال علككى الدالككة الَيككات مككن ذلككك وتككولى} وغيككر
أقككوى السككدي كلم ولكككن بجككوارحه العمككل وتككرك بقلبككه التكككذيب

اللككه بآَيككات كذب ممن أظلم {فمن قال الله أعلم, لن وأظهر, والله
اللككه سككبيل عككن وصككدوا كفككروا تعالى: {الذين عنها} كقوله وصدف

ًا زدنكككككاهم يفسكككككدون}. ككككككانوا بمكككككا العكككككذاب فكككككوق عكككككذاب

َهْل ُظُروَن **  ّ َين ُهُم َأن ِإل ِتي أ
ْ َكُة َت ِئ ْلَملَ ْو ا ِتَي َأ ْأ ّبَك َي ْو َر ِتَي َأ ْأ ْعُض َي َياِت َب آ

ّبَك ْوَم َر ِتي َي ْأ ْعُض َي َياِت َب ّبَك آ َ َر ُع ل َف ًا َين ْفس َها َن ُن ُكْن َلْم ِإيَما َنْت َت ِمككن آَم
ْبككُل ْو َق َبْت َأ َهككا ِفككَي َكَسكك ِن ًا ِإيَما ْيككر ْا ُقككِل َخ َو ِظككُر َت ّنككا ان ِظككُروَن ِإ َت  ُمن

ًا تعالى يقول   والمكككذبين لرسككله والمخككالفين بككه للكافرين متوعد
أو الملئككة تكأتيهم أن إل ينظكرون {هكل سكبيله عكن والصادين بآَياته
يأتي يوم ربك آيات بعض يأتي {أو القيامة يوم كائن ربك} وذلك يأتي
ًا ينفع ل ربك آيات بعض من كائن القيامة يوم قبل إيمانها} وذلك نفس

ًا يرون حين وأشراطها الساعة أمارات كمككا السككاعة أشراط من شيئ
حككدثنا إسككماعيل بككن موسى حدثنا الَية هذه تفسير في البخاري قال
اللككه رضككي هريككرة أبككي عككن زرعة أبو حدثنا عمارة حدثنا الواحد عبد
السككاعة تقككوم «ل وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: قال عنه
عليها»فذلك من آمن الناس رآها فإذا مغربها من الشمس تطلع حتى

ًا ينفكككع {ل حيكككن قبكككل}. مكككن آمنكككت تككككن لكككم إيمانهكككا نفسككك
عكن منبه بن همام عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا إسحاق حدثنا  
تقككوم «ل وسككلم عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول قال: قال هريرة أبي
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طلعككت «فككإذا لفككظ مغربهككا» وفككي من الشمس تطلع حتى الساعة

ًا ينفع ل حين وذلك أجمعون آمنوا الناس ورآها تكككن لككم إيمانهككا نفسكك
هككذين مككن الحككديث هذا روي الَية. هكذا هذه قرأ قبل» ثم من آمنت

إل كتبهككم فككي الجماعككة بقيككة أخرجككه الول الككوجه ومككن الككوجهين
زرعككة أبككي عن شبرمة بن القعقاع بن عمارة عن طرق من الترمذي

بككككككككككه. هريككككككككككرة أبككككككككككي عككككككككككن جريككككككككككر بككككككككككن
ابككن هككو وقيل منسوب غير إسحاق عن فرواه الثاني الطريق وأّما  

مسككلم رواه واللهككأعلم, وقككد نصككر بن إسحاق وقيل الكوسج منصور
بككه, وقككد الككرزاق عبككد عككن كلهما الجنديسابوري رافع بن محمد عن
مسكلم انفككرد كمكا هريكرة أبككي عككن أخككر طككرق من الحديث هذا ورد

الحرقككة مككولى يعقككوب بككن الرحمن عبد بن العلء حديث من بروايته
حككدثنا كريككب أبككو جريككر: حككدثنا ابن به. وقال هريرة أبي عن أبيه عن
رسككول قككال: قككال هريككرة أبي عن حازم أبي عن أبيه عن فضيل ابن
ًا ينفع ل خرجن إذا «ثلثا وسلم عليه الله صلى الله لككم إيمانهككا نفسكك
ًا, طلككوع إيمانها في كسبت أو قبل من آمنت تكن مككن الشككمس خيككر

بككن فضككيل عككن وكيع عن أحمد الرض» ورواه ودابة والدجال مغربها
والككدخان, وعنككده بككه هريككرة أبككي عككن سككلمان حازم أبي عن غزوان
وكيككع عككن حككرب بككن وزهيككر شككيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه
ًا هو ورواه بككه, غككزوان بككن فضككيل عككن وجككه غيككر من والترمذي أيض
عككن الزنككاد أبككي بككن مالككك عككن القككروي اللككه عبككد بن إسحاق ورواه

مككن الكتككب أصحاب من أحد يخرجه لم هريرة, ولكن أبي عن العرج
أعلككككككم. واللككككككه ككككككك القككككككروي لضككككككعف الككككككوجه هككككككذا

عن الليث بن شعيب حدثنا سليمان بن الربيع حدثنا جرير ابن وقال  
أبككي عككن العككرج هرمككز بن الرحمن عبد عن ربيعة بن جعفر عن أبيه

السكاعة تقكوم «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة
وذلككك كلهككم النككاس آمككن طلعت فإذا مغربها من الشمس تطلع حتى
ًا ينفع ل حين ابككن قبككل» الَيككة, ورواه مككن آمنككت تكن لم إيمانها نفس

غزوان بن فضيل عن وكيع ورواه به هريرة أبي عن العرج عن لهيعة
أبككو الحككافظ كلها الطرق هذه به, أخرج هريرة أبي عن حازم أبي عن
يحيككى بن الحسن جرير: حدثنا ابن تفسيره, وقال في مردويه بن بكر

عككن سككيرين ابككن عككن أيوب عن معمر أخبرنا قال الرزاق عبد أخبرنا
تككاب «مككن وسكلم عليككه اللكه صكلى الله رسول قال: قال هريرة أبي
مكن أحكد يخرجكه منكه» لكم قبكل مغربهكا مكن الشمس تطلع أن قبل

السكككككككككككككككككككككتة. الكتكككككككككككككككككككككب أصكككككككككككككككككككككحاب
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طرق من وغيرهما الصحيحين في الغفاري ذر أبي آخر) عن حديث(  

بككن جنككدب ذر أبي عن أبيه عن التيمي شريك بن يزيد بن إبراهيم عن
وسكلم عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول قال: قال عنه الله رضي جنادة

قككال: «إنهككا أدري ؟» قلككت: ل غربت إذا الشمس تذهب أين «أتدري
ارجعككي لهككا يقككال حككتى تقككوم ثككم سككاجدة فتخككر العرش دون تنتهي

{ل حيككن وذلككك جئككت حيككث مككن ارجعي لها يقال أن ذر أبا يا فيوشك
ًا ينفكككككع قبكككككل}. مكككككن آمنكككككت تككككككن لكككككم إيمانهكككككا نفسككككك

رضككي الغفككاري شككريحة أبي بن أسيد بن حذيفة آخر) عن حديث(  
أبككي عككن فرات عن سفيان حدثنا حنبل بن أحمد المام عنه, قال الله

اللكه رسكول علينكا قال: أشرف الغفاري أسيد بن حذيفة عن الطفيل
رسككول فقككال السككاعة نتككذاكر ونحن غرفة من وسلم عليه الله صلى
آيككات: عشككر تككروا حككتى السككاعة تقوم «ل وسلم عليه الله صلى الله

ومأجوج, يأجوج والدابة, وخروج مغربها, والدخان من الشمس طلوع
خسككوف: خسككف الككدجال, وثلثككة مريم, وخككروج ابن عيسى وخروج

مككن تخرج العرب, ونار بجزيرة بالمغرب, وخسف وخسف بالمشرق
معهككم وتقيككل باتوا حيث معهم تبيت الناس تحشر أو تسوق عدن قعر

فرات حديث من الربعة السنن وأهل مسلم رواه قالوا» وهكذا حيث
وقككال بككه أسككيد بن حذيفة عن واثلة بن عامر الطفيل أبي عن القزاز

صككككككككككككككككككككحيح. الترمككككككككككككككككككككذي: حسككككككككككككككككككككن
عن الثوري عنه, قال الله رضي اليمان بن حذيفة آخر) عن حديث(  

عليككه اللككه صلى الله رسول سألت قال حذيفة عن ربعي عن منصور
فقككال ؟ مغربهككا من الشمس طلوع آية ما الله رسول يا فقلت وسلم
ليلككتين قدر تكون حتى الليلة تلك «تطول وسلم عليه الله صلى النبي
قبلهككا يعملككون كككانوا كمككا فيعملككون فيهككا يصككلون كككانوا الذين فينتبه

ثككم فيصككلون يقومككون ثم يرقدون ثم مكانها غابت قد ترى ل والنجوم
الليككل عليهككم يتطككاول حتى جنوبهم عليهم فيطل يقومون ثم يرقدون
مكن الشكمس طلكوع ينتظكرون هكم فبينما يصبحون ول الناس فيفزع

ينفعهككم فلككم آمنككوا النككاس رآهككا فككإذا مغربهككا من طلعت إذ مشرقها
من الستة الكتب من شيء في هو مردويه, وليس ابن إيمانهم» رواه

ككككككككككك. أعلككككككككككم واللككككككككككه ككككككككككك الككككككككككوجه هككككككككككذا
سنان بن مالك بن سعد واسمه الخدري سعيد أبي آخر) عن حديث(  

أبككي ابككن حككدثنا وكيككع حدثنا أحمد المام وأرضاه. قال عنه الله رضي
عككن عنككه اللككه رضككي الخدري سعيد أبي عن العوفي عطية عن ليلى
ًا ينفككع ل ربك آيات يعض يأتي {يوم وسلم عليه الله صلى النبي نفسكك
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عككن الترمككذي مغربهككا» ورواه مككن الشككمس إيمانها} قال: «طلككوع

يرفعككه, ولككم بعضككهم غريب, ورواه وقال به أبيه عن وكيع بن سفيان
صككدي أمامة أبي عن جبير بن فضال عن عباد بن طالوت حديث وفي

أول «إن وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قككال عجلن بن
النجود أبي بن عاصم حديث مغربها» وفي من الشمس طلوع الَيات

اللككه رسككول سككمعت قككال عسككال بككن صفوان عن حبيش بن زر عن
ًا فتح الله «إن يقول وسلم عليه الله صلى عرضككه المغككرب قبككل بابكك

ًا سبعون الترمككذي منككه» رواه الشمس تطلع حتى يغلق ل للتوبة عام
طويكككككل. حكككككديث فكككككي مكككككاجه وابكككككن النسكككككائي وصكككككححه

مردويككه: حككدثنا ابككن قككال أوفى أبي بن الله عبد آخر) عن حديث(  
صككرد, بككن ضرار حدثنا حازم بن أحمد دحيم, حدثنا بن علي بن محمد
قال: أوفى أبي بن الله عبد عن يزيد بن سليمان عن فضيل ابن حدثنا

النككاس علككى «ليأتين يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
المتنفلون يعرفها ذلك كان فإذا هذه لياليكم من ليالي ثلثا تعدل ليلة

فبينمككا ينككام ثككم حزبه فيقرأ يقوم ثم ينام ثم حزبه فيقرأ أحدهم يقوم
فيفزعككون هككذا مككا فقككالوا بعض في بعضهم الناس صاح إذ كذلك هم
وسط في صارت إذا حتى طلعت قد بالشمس هم فإذا المساجد إلى

ًا ينفككع ل ككك حينئككذ قككال ككك مطلعهككا مككن وطلعككت رجعت السماء نفسكك
مككن شككيء فككي هككو وليككس الوجه هذا من غريب حديث إيمانها» هذا

السكككككككككككككككككككككككككككككككككككككتة. الكتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككب
أحمكد: حكدثنا المكام عمكرو. قكال بكن اللكه عبكد آخر) عن حديث(  

بككن عمككرو عككن زرعككة أبككي عككن حيان أبو حدثنا إبراهيم بن إسماعيل
بالمدينككة مككروان إلككى المسككلمين مككن نفككر ثلثككة قككال: جلككس جرير

فانصرفوا قال الدجال أولها إن يقول الَيات عن يحدثا وهو فسمعوه
الَيككات فككي مروان من سمعوه بالذي فحدثوه عمرو بن الله عبد إلى

ًا مروان يقل فقال: لم ه رسول من حفظت شيئ عليكه اللكه صكلى الل
ًا الَيككات أول «إن يقككول وسككلم مغربهككا مككن الشككمس طلككوع خروجكك
أثرها» على فالخرى صاحبتها قبل كانت فأيتهما ضحى الدابة وخروج

ًا أولها وأظن الكتب يقرأ وكان الله عبد قال ثم الشمس طلوع خروج
وسككجدت العككرش تحككت أتككت غربككت كلمككا أنهككا وذلككك مغربهككا مككن

تطلككع أن لله بدا إذا حتى الرجوع في لها فأذن الرجوع في واستأذنت
فسككجدت العككرش تحككت تفعككل, أتككت كككانت كمككا فعلككت مغربهككا من

الرجككوع فككي استأذنت ثم شيء عليها يرد فلم الرجوع في واستأذنت
يككذهب أن اللككه شككاء مككا الليككل مككن ذهب إذا حتى شيء عليها يرد فل
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مككا قككالت: رب المشرق تدرك لم الرجوع في لها أذن إذا أنه وعرفت

طككوق كككأنه الفككق صككار إذا بالنككاس, حككتى لككي مككن المشككرق أبعككد
علككى فطلعككت فككاطلعي مكانككك لها: من فيقال الرجوع في استأذنت

ًا ينفع {ل الَية هذه الله عبد تل مغربها, ثم من الناس لككم إيمانها نفس
داود وأبككو صككحيحه فككي مسككلم قبل} الَيككة, وأخرجككه من آمنت تكن
بككن يحيى واسمه التيمي حيان أبي حديث من سننيهما في ماجه وابن

بكككه. جريكككر بكككن عمكككرو بكككن زرعكككة أبكككي بكككن حيكككان بكككن سكككعيد
بككن خالككد بن يحيى بن أحمد حدثنا الطبراني عنه) قال آخر حديث(  

الحمصككي, حككدثنا زريككق بككن إبراهيككم بككن إسككحاق حدثنا الرقي حيان
عبككد بككن يحيى عن لهيعة ابن دينار, حدثنا بن كثير بن سعيد بن عثمان

العككاص بككن عمككرو بككن الله عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن الله
مككن الشككمس طلعككت «إذا وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قككال قال

ًا إبليس خر مغربها لمككن أسككجد أن مرنككي إلهككي ويجهككر ينككادي ساجد
التضككرع هككذا مككا كلهكم فيقولككون زبككانيته إليككه فيجتمككع ككك قال ك شئت

الككوقت وهذا المعلوم الوقت إلى ينظرني أن ربي سألت فيقول: إنما
ككك قككال ككك الصككفا فككي صككدع من الرض دابة تخرج ثم ك قال ك المعلوم

غريب حديث فتلطمه» هذا إبليس فتأتي بأنطاكيا تضعها خطوة فأول
ًا بككن اللككه عبككد أصابهما اللتين الزاملتين من ولعله ضعيف وسنده جد

أعلككككم. فمنكككككر, واللككككه رفعككككه فأمككككا اليرمككككوك يككككوم عمككككرو
ومعاوية عوف بن الرحمن وعبد عمرو بن الله عبد آخر) عن حديث(  

أحمككد: حككدثنا المككام أجمعيككن. قككال عنهككم الله رضي سفيان أبي بن
بككن شككريح بن ضمضم عن عياش بن إسماعيل نافع, حدثنا بن الحكم

صككلى الله رسول أن السعدي ابن عن يخامر بن مالك إلى يرده عبيد
يقاتككل» فقككال العككدو دام مككا الهجككرة تنقطع «ل قال وسلم عليه الله

إن العككاص بككن عمككرو بككن اللككه وعبككد عوف بن الرحمن وعبد معاوية
إحككداهما خصلتان الهجرة «إن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
تقبلككت مككا تنقطع ول ورسوله الله إلى تهاجر والخرى السيئات تهجر
مغربهككا, فككإذا مككن الشككمس تطلككع حككتى تقبككل التوبة تزال ول التوبة

الحككديث العمل» هذا الناس وكفي فيه بما قلب كل على طبع طلعت
أعلم. الستة, والله الكتب أصحاب من أحد يخرجه ولم السناد حسن

العرابككي عوف عنه. قال الله رضي مسعود ابن آخر) عن حديث(  
يقككول كان أنه مسعود ابن عن عبيدة أبو حدثني سيرين بن محمد عن
مغربهككا, مككن الشككمس أربع. طلوع غير مضى فقد الَيات من ذكر ما

الَية يقول وكان ومأجوج. قال يأجوج الرض, وخروج والدجال, ودابة
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يقول الله أن تر ألم مغربها من الشمس طلوع العمال بها تختم التي

مككن الشككمس طلككوع يعنككي كلهككا ربككك} الَيككة آيككات بعض يأتي {يوم
بككن بكككر أبو الحافظ رواه عنهما الله رضي عباس ابن مغربها. حديث

عكن أبيكه عكن إدريكس بن المنعم عبد حديث من تفسيره في مردويه
ًا عباس ابن عن منبه بن وهب ًا فذكر مرفوع ً حديث ًا طويل ًا غريب منكر

مقرونيككن المغرب من يومئذ يطلعان والقمر الشمس أن رفعه, وفيه
غريككب حككديث وهو عليه كانا ما إلى عادا ثم رجعا السماء انتصفا وإذا
ًا ابكن علككى وقفكه مرفوع, فأمككا أنه ادعي إن موضوع بل منكر بل جد

أعلككم. مككدفوع, واللككه فغيككر الشككبه وهككو منبككه بككن وهككب أو عبككاس
عنهككا اللككه رضككي عائشككة عككن عككامر عن منصور عن سفيان وقال  

وشككهدت الحفظككة وحبسككت طرحككت الَيككات أول خككرج قككالت: إذا
تعالى: تعالى, فقوله الله رحمه جرير ابن رواه العمال على الجساد

ًا ينفع {ل الكككافر أنشككأ إذا قبككل} أي مككن آمنككت تكككن لم إيمانها نفس
ًا ًا كككان مككن فأمككا منككه يقبل ل يومئذ إيمان كككان فككإن ذلككك قبككل مؤمنكك

ًا ًا يكن لم وإن عظيم بخير فهو عمله في مصلح توبككة فأحككدثا مصككلح
وعليككه المتقدمككة الحككاديث عليككه دلككت كمككا توبته منه تقبل لم حينئذ
ًا} أي إيمانهككا في كسبت تعالى: {أو قوله يحمل منهككا يقبككل ول خيككر
ً يكن لم إذا صالح عمل كسب تعالى: {قككل ذلك. وقوله قبل به عامل

سككوف لمن أكيد ووعيد للكافرين شديد منتظرون} تهديد إنا انتظروا
طلككوع عند الحكم هذا كان وإنما ذلك ينفعه ل وقت إلى وتوبته بإيمانه

قككال كمكا أشككراطها وظهكور السكاعة لقككتراب مغربهكا مكن الشمس
لهم فأنى أشراطها جاء فقد بغتة تأتيهم أن الساعة إل ينظرون {فهل

بككالله آمنككا قككالوا بأسنا رأوا تعالى: {فلما ذكراهم} وقوله جاءتهم إذا
رأوا لمككا إيمككانهم ينفعهككم يككك فلككم مشككركين به كنا بما وكفرنا وحده

بأسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنا} الَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُقو ُهْم َفّر َن ْا ِدي ُنو َكا ًا َو َيع ُهككْم ّلْسككَت ِش ْن ٍء ِفككي ِم ّنَمككآَ َشككْي ِإ
ُهكككككْم َلكككككى َأْمُر ِه ِإ ّلككككك ُهكككككم ُثكككككّم ال ُئ ّب َن ْا ِبَمكككككا ُي ُنو ُلكككككوَن َككككككا َع ْف  َي

اليهككود فكي الَيككة هذه نزلت والسدي والضحاك وقتادة مجاهد قال  
فرقككوا الككذين {إن قككوله فككي عباس ابن عن العوفي وقال والنصارى

ًا} وذلك وكانوا دينهم مبعككث قبككل اختلفككوا والنصككارى اليهككود أن شيع
عليه الله صلى محمد بعث فلما فتفرقوا وسلم عليه الله صلى محمد
ًا وكككانوا دينهككم فرقككوا الككذين {إن عليككه الله أنزل وسلم لسكت شككيع
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عمككر بككن سككعيد جريككر: حككدثني ابككن شككيء} الَيككة, وقككال في منهم

عككن ليككث حدثنا كثير بن عباد إلي كتب الوليد بن بقية حدثنا السكوني
صككلى اللككه رسككول قككال: قككال عنه الله رضي هريرة أبي عن طاوس

ًا وكككانوا دينهككم فرقككوا الذين {إن الَية هذه في وسلم عليه الله شككيع
الشككبهات وأهككل البككدع أهككل هم منك شيء} وليسوا في منهم لست
كثير بن عباد فإن يصح ل إسناد هذا المة. لكن هذه من الضللة وأهل

فككإنه رفعككه فككي وهككم ولكنككه الحديث هذا يختلق ولم الحديث متروك
أبككي عن طاوس عن سليم أبي ابن وهو ليث عن الثوري سفيان رواه

المككككة. هككككذه فككككي قككككال: نزلككككت أنككككه الَيككككة فككككي هريككككرة
ًا} قككال {وكككانوا قوله في أمامة أبي عن غالب أبو وقال   هككم شككيع

ًا عنه وروي الخوارج عككن مجالككد عككن شككعبة يصككح. وقككال ول مرفوع
اللككه صلى الله رسول أن عنه الله رضي عمر عن شريح عن الشعبي

دينهككم فرقككوا الككذين «{إن عنهككا اللككه رضي لعائشة قال وسلم عليه
ًا} ك وكانوا وهككو مردويه ابن رواه البدع» وهذا أصحاب هم ك قال شيع
ًاول غريب فككارق مككن كككل في عامة الَية أن رفعه, والظاهر يصح أيض

ًا وكان الله دين الحككق وديككن بالهككدى رسككوله بعث الله فإن له مخالف
فمككن افككتراق ول فيه اختلف ل واحد وشرعه كله الدين على ليظهره
ًا} أي {وكانوا فيه اختلف ًا شككيع والهككواء والنحككل الملككل كأهككل فرقكك

وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول برأ قد تعالى الله فإن والضللت
وصككى مككا الككدين من لكم {شرع تعالى كقوله الَية وهذه فيه هم مما

ًا بككككككككه إليككككككككك} الَيككككككككة. أوحينككككككككا والككككككككذي نوحكككككككك
هو واحد» فهذا ديننا علت أولد النبياء معاشر «نحن الحديث وفي  

ل وحككده اللككه عبككادة من الرسل به جاءت ما وهو المستقيم الصراط
ذلككك خككالف ومككا المتككأخر الرسككول بشككريعة والتمسككك لككه شككريك

اللككه قككال كمككا منهككا بككرآء والرسككل وأهككواء وآراء وجهككالت فضللت
اللككه إلككى أمرهككم {إنما تعالى وقوله} شيء في منهم {لست تعالى

والككذين آمنككوا الككذين {إن تعككالى يفعلون} كقككوله كانوا بما ينبئهم ثم
يفصككل الله إن أشركوا والذين والمجوس والنصارى والصابئين هادوا
يككوم وعككدله حكمه في سبحانه لطفه بين ثم القيامة} الَية يوم بينهم

.تعككككككككككككككككككككككالى فقككككككككككككككككككككككال القيامككككككككككككككككككككككة

َء ** َمن ِة َجآَ َن ْلَحَس َلُه ِبا َها َعْشُر َف ِل َثا َء َوَمن َأْم ِة َجآَ َئ ّي َ ِبالّس َى َفل ّ ُيْجَز ِإل
َلَهكككككككككككككككككككككا ْث َ َوُهكككككككككككككككككككككْم ِم َلُمكككككككككككككككككككككوَن ل ْظ  ُي
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قككوله وهككي الخرى الَية في أجمل لما مفصلة الكريمة الَية وهذه  

لهككذه مطابقة الحاديث وردت منها} وقد خير فله بالحسنة جاء {من
حككدثنا عفككان اللككه: حككدثنا رحمككه حنبككل بن أحمد المام قال كما الَية

العطككاردي رجككاء أبككي عككن عثمان أبو الجعد سليمان, حدثنا بن جعفر
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن
مككن رحيككم وجككل عز ربكم «إن وتعالى تبارك ربه عن يروي فيما قال
ًا له كتبت عملها فإن حسنة له كتبت يعملها فلم بحسنة هم إلى عشر

لككه كتبككت يعملهككا فلككم بسككيئة هككم كثيرة. ومن أضعاف إلى سبعمائة
يهلككك ول وجككل عككز اللككه يمحوها أو واحدة له كتبت عملها فإن حسنة
حككديث مككن والنسككائي ومسككلم البخككاري هالككك» ورواه إل اللككه على

بككككككككككككككككه. عثمككككككككككككككككان أبككككككككككككككككي الجعككككككككككككككككد
ًا: حدثنا أحمد وقال   بككن المعرور عن العمش حدثنا معاوية أبو أيض

اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: قككال عنه الله رضي ذر أبي عن سويد
أمثالهكا عشكر فلكه حسكنة عمكل جكل: مكن عز الله يقول وسلم عليه
قككراب عمككل ومككن أغفككر أو مثلهككا فجزاؤهككا سككيئة عمككل ومككن وأزيد

ًا بي يشرك ل لقيني ثم خطيئة الرض مغفككرة, مثلهككا لككه جعلككت شككيئ
ًا إلي اقترب ومن ًا إليككه اقتربت شبر ًا إلككي اقككترب ومككن ذراعكك ذراعكك

ًا إليه اقتربت عككن مسككلم هرولككة» ورواه أتيتككه يمشي أتاني ومن باع
وكيككع عككن شككيبة أبي بن بكر أبي به, وعن معاوية أبي عن كريب أبي
عككن الطنافسكي محمد بن علي عن ماجه ابن به, ورواه العمش عن

حمككاد, حدثنا شيبان الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ به, وقال وكيع
صككلى اللككه رسككول أن عنككه اللككه رضي مالك بن أنس عن ثابت حدثنا
حسككنة لككه كتبككت يعملهككا فلككم بحسنة هم قال: «من وسلم عليه الله
ًا له كتبت عملها فإن عليككه يكتككب لم يعملها فلم بسيئة هم ومن عشر

السككيئة تككارك أن واحككدة» واعلككم سككيئة عليه كتبت عملها فإن شيء
حسككنة لككه تكتب فهذا لله يتركها تارة أقسام ثلثة على يعملها ل الذي
حسنة له يكتب أنه جاء ولهذا ونية عمل وهذا تعالى لله عنها كفه على
مككن أي جرائككي مككن تركهكا فإنمككا الصككحيح ألفككاظ بعكض في جاء كما

ًا يتركها أجلي, وتارة ً نسيان ينككو لم لنه عليه ول له ل فهذا عنها وذهول
ًا ًا, وتارة فعل ول خير ًا يتركها شر فككي السككعي بعككد عنهككا وكسل عجز

فككي جككاء كمككا فاعلهككا بمنزلككة منها, فهككذا يقرب بما والتلبس أسبابها
التقككى «إذا قككال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيح الحديث

الله رسول يا النار» قالوا في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان
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ًا كككان «إنككه قككال ؟ المقتككول بككال فمككا القاتككل هذا قتككل علككى حريصكك

صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاحبه».
موسككى, حككدثنا بككن مجاهككد الموصلي: حدثنا يعلى أبو المام وقال  

بككن إسككحاق خيثمة, قكال: حكدثنا وابن الصباح بن الحسن وحدثنا علي
بككن اللككه عبيككد بككن بكر أبي عن عبيدة بن موسى عن كلهما سليمان

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أنس, قال: قال جده عن أنس
ًا, ومككن له كتبت عملها فإن حسنة له الله كتب بحسنة هم «من عشر

سككيئة, عليككه كتبككت عملهككا فككإن يعملها حتى عليه تكتب لم بسيئة هم
مخككافتي», مككن تركها إنما تعالى الله يقول حسنة له كتبت تركها فإن
أحمكد: حكدثنا المكام موسى, وقكال ابن يعني مجاهد حديث لفظ هذا
بن الركين الرحمن, عن عبد بن شيبان مهدي, حدثنا بن الرحمن عبد

السككدي, فاتك بن خريم عميلة, عن بن فلن عمه عن أبيه عن الربيع
سككتة, والعمال أربعة الناس «إن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن

عليككه مقتور الدنيا في له وموسع والَخرة الدنيا في له موسع فالناس
فككي وشككقي الَخرة في له موسع الدنيا في عليه الَخرة, ومقتور في

أضككعاف وعشككرة بمثككل ومثككل موجبتككان والَخككرة, والعمككال الككدنيا
ًا مات من ضعف, فالموجبتان وسبعمائة ًا مسلم بككالله يشرك ل مؤمن

ًا ًا مككات الجنة, ومككن له وجبت شيئ هككم النككار, ومككن لككه وجبككت كككافر
كتبككت عليها وحرص قلبه أشعرها قد أنه الله فعلم يعملها فلم بحسنة

ولم واحدة كتبت عملها ومن عليه تكتب لم بسيئة هم حسنة, ومن له
أنفككق أمثالها, ومن بعشر عليه كانت حسنة عمل عليه, ومن تضاعف

الترمذي ضعف» ورواه بسبعمائة كانت وجل عز الله سبيل في نفقة
عميلككة بككن بشككير عن أبيه عن الربيع بن الركين حديث من والنسائي

أعلكككككم. ببعضكككككه, واللكككككه بكككككه فاتكككككك بكككككن خريكككككم عكككككن
عمككر بككن اللككه عبيككد حككدثنا زرعككة أبككو حككاتم: حككدثنا أبي ابن وقال  

بن عمرو عن المعلم بن حبيب زريع, حدثنا بن يزيد القواريري, حدثنا
وسككلم, قككال: عليككه اللككه صككلى النككبي عككن جككده عن أبيه عن شعيب

منهككا, ورجككل حظككه فهو بلغو حضرها نفر, رجل ثلثة الجمعة «يحضر
منعككه, شككاء وإن أعطككاه شككاء فككإن اللككه دعا رجل فهو بدعاء حضرها
ًا يككؤذ ولم مسلم رقبة يتخط ولم وسكون بإنصات حضرها ورجل أحككد
لن أيككام», وذلككك ثلثككة وزيككادة تليها التي الجمعة إلى له كفارة فهي
أمثالهككا} وقككال عشككر فلككه بالحسككنة جككاء {مككن يقككول وجل عز الله

بن محمد مرثد, حدثنا بن هشام الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ
عبيككد بككن شريح عن زرعة بن ضمضم أبي, حدثني إسماعيل, حدثني
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وسككلم عليككه الله صلى الله رسول قال: قال الشعري مالك أبي عن

أيككام, ثلثككة وزيككادة تليهككا الككتي الجمعة وبين بينها لما كفارة «الجمعة
أمثالهككا}» عشككر فلككه بالحسككنة جككاء {مككن قال تعالى الله لن وذلك
عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول عنه, قال: قال الله رضي ذر أبي وعن

كلككه» رواه الككدهر صككام فقد شهر كل من أيام ثلثة صام «من وسلم
والترمككذي, وزاد مككاجه وابككن والنسككائي لفظككه وهككذا أحمككد المككام
عشككر فلككه بالحسككنة جككاء {مككن كتككابه فككي ذلك تصديق الله «فأنزل

ابككن وقككال حسككن حككديث هككذا قككال أيككام» ثككم بعشرة أمثالها} اليوم
اللككه, إل إله بل جاء أمثالها} من عشر فله بالحسنة جاء {من مسعود

السككلف مككن جماعة عن جاء بالشرك, وهكذا يقول بالسيئة جاء ومن
أعلككم اللككه مرفككوع حككديث فيككه ورد أجميعككن, وقككد عنهككم الله رضي

هككذا فككي والَثككار يثبككت, والحككاديث وجككه مككن أروه لم بصحته, لكني
ًا ككككثيرة الثقكككة. وبكككه اللكككه شكككاء إن كفايكككة ذككككر وفيمكككا جكككد

ُقْل ِني **  ّن ِني ِإ َدا ّبَي َه َلَى َر ٍم ِصَراٍط ِإ َتِقي ًا ّمْس ًا ِدين َيمكك ّلككَة ِق ِهيككَم ّم ْبَرا ِإ
ًا ِنيف اَن َوَما َح ِكيَن ِمكَن َك ِر ْلُمْشك ُقكْل ا ِتي ِإّن *   َ ِكي َصكل ُنُسك َي َو َيكا َوَمْح

ِتي ِه َوَمَمككا ّلكك َلِميَن َرّب ل َعككا ْل َ ا ِريَك *  ل ِلَك َلككُه َشكك َذ ِبكك ْا ُأِمككْرُت َو َنكك َأ ّوُل َو َأ

ِلِميَن ْسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   يخبر أن المرسلين سيد وسلم عليه الله صلى نبيه آمر

اعوجككاج ل الككذي المسككتقيم صراطه إلى الهداية من عليه به أنعم بما
ًا انحراف ول فيه ًا} أي {دين ًا قيم ًا قائم ًا إبراهيككم {ملة ثابت ومككا حنيفكك
مكن إل إبراهيككم ملكة مككن يرغككب {ومكن المشركين} كقوله من كان

ومككا اجتبككاكم هككو جهككاده حق الله في {وجاهدوا نفسه} وقوله سفه
ة حكرج مكن الكدين فكي عليكم جعل {إن إبراهيكم} وقكوله أبيككم مل

ًا أمة كان إبراهيم ًا لله قانت ًا المشككركين مككن يككك ولككم حنيفكك * شككاكر
حسككنة الككدنيا فككي مسككتقيم, وآتينككاه صراط إلى وهداه اجتباه لنعمه

إبراهيككم ملككة اتبع أن إليك أوحينا * ثم الصالحين لمن الَخرة في وإنه
ًا عليككه الله صلى كونه من يلزم المشركين} وليس من كان وما حنيف
منككه أكمككل إبراهيككم يكككون الحنيفية, أن إبراهيم ملة باتباع أمر وسلم

ًا بها قام السلم عليه لنه فيها ًا قيام ً له وأكملت عظيم ًا إكمال لككم تام
آدم ولكد وسكيد النبيكاء خكاتم ككان الكمال, ولهذا هذا إلى أحد يسبقه

حككتى الخلق إليه يرغب الذي المحمود المقام الطلق, وصاحب على
السككككككككككككككككككككككلم. عليككككككككككككككككككككككه الخليككككككككككككككككككككككل
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حفككص, حككدثنا بككن اللككه عبد بن محمد مردويه: حدثنا ابن قال وقد  

سككلمة أنبأنككا شككعبة الطيالسي, حدثنا داود أبو عصام, حدثنا بن أحمد
عككن أبككزى ابن عن يحدثا الهمداني الله عبد بن ذر كهيل, سمعت بن

ان لى اللكه رسكول أبيه, قال: ك ه ص قكال أصكبح إذا وسكلم عليكه الل
أبينا وملة محمد نبينا ودين الخلص وكلمة السلم ملة على «أصبحنا
ًا إبراهيم أحمككد: حككدثنا المككام المشككركين» وقكال مككن كان وما حنيف

عككن عكرمككة عن الحصين بن داود إسحاق, عن بن محمد أخبرنا يزيد
عليه الله صلى الله لرسول قال: قيل أنه عنهما الله رضي عباس ابن

السككمحة» «الحنيفيككة قككال ؟ تعككالى اللككه إلى أحب الديان أي وسلم
ًا: حدثنا أحمد وقال أبككي بككن الرحمن عبد داود, حدثنا بن سليمان أيض
قككالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن الزناد
إلككى منكبه, لنظر على ذقني وسلم عليه الله صلى الله رسول وضع
الرحمككن عبد عنه. قال فانصرفت مللت التي كنت حتى الحبشة زفن
صككلى اللككه رسول قالت: قال عائشة إن عروة لي قال: قال أبيه عن
أرسككلت فسحة, إنككي ديننا في أن يهود «لتعلم يومئذ وسلم عليه الله

لهككا والزيككادة الصككحيحين فككي مخرج الحديث سمحة», أصل بحنيفية
البخكاري شكرح فككي طرقهككا استقصككيت عدة, وقككد طرق من شواهد

ومحيككاي ونسكككي صككلتي إن {قككل تعككالى والمنة, وقوله الحمد ولله
الككذين المشككركين يخككبر أن تعككالى العالمين} يأمره رب لله ومماتي
ذلككك, فككإن فككي لهم مخالف أنه اسمه لغير ويذبحون الله غير يعبدون
تعككالى كقككوله له, وهككذا شريك ل وحده اسمه على ونسكه لله صلته

المشككركين وذبحككك, فككإن صككلتك له أخلص وانحر} أي لربك {فصل
بمخككالفتهم تعككالى اللككه لهككا, فككأمره ويككذبحون الصككنام يعبدون كانوا

الخلص علككى والعزم والنية بالقصد والقبال فيه هم عما والنحراف
الذبككح ونسكي} النسككك صلتي {إن قوله في مجاهد تعالى, قال لله
جككبير بكن سكعيد عكن السكدي عككن الثكوري والعمرة, وقكال الحج في

والضككككحاك. السككككدي قككككال ذبحككككي, وكككككذا {ونسكككككي} قككككال
خالككد بككن أحمككد عوف, حككدثنا بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ابككن عككن حككبيب أبكي بككن يزيكد عكن إسكحاق بن محمد الذهبي, حدثنا
عليككه اللككه صلى الله رسول قال: ضّحى الله عبد بن جابر عن عباس
وجهككي «وجهككت ذبحهما حين وقال بكبشين النحر عيد يوم في وسلم
ًا والرض السموات فطر للذي صككلتي إن المشركين من أنا وما حنيف

أمكرت وبككذلك له شريك ل العالمين رب لله ومماتي ومحياي ونسكي
المسككلمين} قككال أول {وأنككا وجككل عككز المسلمين» وقككوله أول وأنا
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كلهككم قبلككه النبيككاء جميع فإن قال كما المة, وهو هذه من قتادة: أي

كمككا لككه شريك ل وحده الله عبادة السلم, وأصله إلى دعوتهم كانت
أنككا إل إلككه ل أنككه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا {وما قال

فما توليتم {فإن لقومه قال أنه نوح عن تعالى أخبرنا فاعبدون} وقد
مككن أكككون أن وأمككرت اللككه علككى إل أجككري إن أجككر مككن سككألتكم

سككفه مككن إل إبراهيككم ملة من يرغب {ومن تعالى المسلمين} وقال
* إذ الصككالحين لمككن الَخرة في وإنه الدنيا في اصطفيناه ولقد نفسه

إبراهيككم بهكا * ووصككى العككالمين لكرب أسلمت قال أسلم ربه له قال
وأنتككم إل تمككوتن فل الككدين لكككم اصطفى الله إن بني يا ويعقوب بنيه

الملككك مككن آتيتنككي قككد {رب السككلم عليككه يوسككف مسلمون} وقال
فككي وليي أنت والرض السموات فاطر الحاديث تأويل من وعلمتني

ًا توفني والَخرة الدنيا {يككا موسى بالصالحين} وقال وألحقني مسلم
على * فقالوا مسلمين كنتم إن توكلوا فعليه بالله آمنتم كنتم إن قوم
مككن برحمتكك * ونجنككا الظككالمين للقكوم فتنة تجعلنا ل ربنا توكلنا الله

يحكم ونور هدى فيها التوراة أنزلنا {إنا تعالى الكافرين} وقال القوم
والحبككار} الَيككة, والربككانيون هككادوا للككذين أسككلموا الذين النبيون بها

قكالوا وبرسكولي بي آمنوا أن الحواريين إلى أوحيت {وإذ تعالى وقال
بالسككلم, رسككله بعككث أنككه تعككالى مسلمون} فأخبر بأننا وأشهد آمنا

بعضككها ينسككخ الككتي الخاصككة شككرائعهم بحسب فيه متفاوتون ولكنهم
ًا, إلى ل الككتي وسككلم عليككه اللككه صلى محمد بشريعة نسخت أن بعض

قيام إلى منشورة وأعلمها منصورة قائمة تزال الَبدين, ول أبد تنسخ
علت أولد النبيكاء معاشكر «نحكن السكلم عليكه قكال الساعة, ولهذا

شككتى, وأمهات واحد أب من الخوة هم العلت أولد واحد» فإن ديننا
الشككرائع تنككوعت وإن لككه شريك ل وحده الله عبادة وهو واحد فالدين

الم بنكو هكذا عككس الخيكاف إخوة أن المهات, كما بمنزلة هي التي
وأم واحككد أب مككن الشككقاء العيككان شتى, والخككوة آباء من الواحدة

أعلككككككككككككككككككككككم. واحككككككككككككككككككككككدة. واللككككككككككككككككككككككه
الله عبد بن العزيز عبد سعيد, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال وقد  

العككرج, عككن الهاشككمي, عككن الفضككل بن الله عبد الماجشون, حدثنا
صلى الله رسول عنه, أن الله رضي علي رافع, عن أبي بن الله عبيد
للككذي وجهككي قككال: «وجهككت ثم استفتح كبر إذا كان وسلم عليه الله

ًا والرض السككموات فطر صككلتي المشككركين, إن مككن أنككا ومككا حنيفكك
إله ل الملك أنت العالمين», «اللهم رب لله ومماتي ومحياي ونسكي

فككاغفر بككذنبي واعككترفت نفسككي ظلمت عبدك وأنا ربي أنت, أنت إل
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ًا ذنوبي لي ل الخلق لحسككن أنككت, واهككدني إل الذنوب يغفر ل جميع

إل سككيئها عنككي يصرف ل سيئها عني أنت, واصرف إل لحسنها يهدي
الحككديث تمام ذكر إليك» ثم وأتوب وتعاليت, أستغفرك أنت, تباركت

فككي مسككلم رواه وقككد والتشككهد والسككجود الركككوع فككي يقككوله فيمككا
صككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحيحه.

ُقْل ْيَر **  َغ ِه َأ ّل ِغي ال ْب ًا َأ ّب َو َر ُه ٍء ُكّل َرّب َو َ َشْي ْكِسُب َول ّ َنْفٍس ُكّل َت ِإل
َها ْي َل َ َع ِزُر َول ٌة َت ِزَر َى ِوْزَر َوا َلككَى ُثّم ُأْخَر ُكككْم ِإ ّب ُكككْم َر ُع ُكككْم ّمْرِج ُئ ّب َن ُي ِبَمككا َف

ُتكككككككككككككككككككككككْم ْن ِه ُك ُفكككككككككككككككككككككككوَن ِفيككككككككككككككككككككككك ِل َت  َتْخ
إخلص فككي بككالله المشككركين لهككؤلء محمككد {قل} يا تعالى يقول  

ًا} أي أبغي الله {أغير عليه والتوكل له العبادة ًا أطلككب رب سككواه, ربكك
ل أمككري, أي ويككدبر ويكلؤني ويحفظني شيء} يربيني كل رب {وهو
الخلككق ولككه ومليكه شيء كل رب لنه إليه إل أنيب ول عليه إل أتوكل

قبلهككا الككتي تضمنت كما التوكل بإخلص المر الَية هذه والمر. ففي
ًا بالَخر يقرن المعنى له, وهذا شريك ل وحده لله العبادة إخلص كثير

ًا تعككالى كقككوله القرآن في نعبككد {إيككاك لككه يقولككوا أن لعبككاده مرشككد
هكو {قكل عليكه} وقكوله وتوككل {فاعبكده نسكتعين}, وقكوله وإيكاك

إلككه ل والمغككرب المشرق {رب توكلنا} وقوله وعليه به آمنا الرحمن
الَيككككككات. مككككككن ذلككككككك وكيلً}, وأشككككككباه فاتخككككككذه هككككككو إل

وزر وازرة تككزر عليهككا, ول إل نفككس كككل تكسب {ول تعالى وقوله  
وحكمككه تعككالى اللككه جككزاء في القيامة يوم الواقع عن أخرى}, إخبار

ًا إن بأعمالهككا تجككازى إنما النفوس وعدله, أن ًا فخيككر, وإن خيككر شككر
تعككالى عككدله مككن وهككذا أحد على أحد خطيئة من يحمل ل فشر, وأنه

ذا كككان ولككو شككيء منككه يحمل ل حملها إلى مثقلة تدع {وإن قال كما
ًا يخككاف {فل تعككالى قربككى} وقككوله ًا} قككال ول ظلمكك علمككاء هضككم

بككأن يهضككم غيككره, ول سككيئات عليه يحمل بأن يظلم فل التفسير: أي
إل رهينككة كسككبت بمككا نفككس {كككل تعككالى وقككال حسككناته مككن ينقص

أصككحاب السككيء, إل بعملها مرتهنة نفس كل اليمين} معناه أصحاب
وقرابككاتهم ذريككاتهم علككى الصالحة أعمالهم بركة يعود قد فإنه اليمين

بإيمككان ذريتهككم واتبعتهككم آمنككوا {والككذين الطككور سورة في قال كما
بهككم ألحقنا شيء}, أي من عملهم من ألتناهم وما ذريتهم بهم ألحقنا
شككاركوهم قككد يكونككوا لككم وإن الجنة في الرفيعة المنزلة في ذريتهم

أولئككك أنقصككنا أي ألتنككاهم اليمككان, ومككا أصككل فككي العمال, بل في
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ًا أعمالهم من الرفعاء السادة هككم الككذين وهكؤلء سكاويناهم حتى شيئ
أعمككالهم ببركككة الَباء منزلة إلى تعالى رفعهم منزلة, بل منهم أنقص
شككر, مككن رهيككن} أي كسككب بمككا امككرى {كككل قال ومنته, ثم بفضله
تختلفككون} أي فيككه كنتككم بمككا فينبئكم مرجعكم ربكم إلى {ثم وقوله
فستعرضككون عليككه نحككن مككا علككى عككاملون إنككا مكانتكم على اعملوا

فيككه نختلككف كنككا ومككا وأعمككالكم بأعمالنا وإياكم عليه, وينبئنا ونعرض
عمككا نسككأل ول أجرمنككا عمككا تسككألون ل {قككل الدنيا, كقوله الدار في

العليككم}. الفتاح وهو بالحق بيننا يفتح ثم ربنا بيننا يجمع * قل تعملون

َو ُه َو ِذي **  ّل ُكْم ا َل َع ِئَف َج َ َع الْرِض َخل َف ُكْم َوَر ْعَض َق َب ْو ْعككٍض َف َدَرَجككاٍت َب
ُكْم َو ُلكك ْب َي ُكْم َمككآَ ِفككي ّل َتككا ّبككَك ِإّن آ ُع َر ِري َقككاِب َسكك ِع ْل ّنككُه ا ِإ ُفككوٌر َو َغ  ّرِحيككٌم َل

تعمرونها جعلكم الرض} أي خلئف جعلكم الذي {وهو تعالى يقول  
ً ًا بعد جيل ًا قرن بعد جيل, وقرن وغيككره, زيد ابن سلف. قاله بعد وخلف

يخلفككون} الرض فككي ملئكككة منكككم لجعلنككا نشاء {ولو تعالى كقوله
فككي جاعككل {إنككي الرض} وقككوله خلفككاء {ويجعلكككم تعككالى وكقوله
في ويستخلفكم عدوكم يهلك أن ربكم {عسى خليفة} وقوله الرض
بعككض فككوق بعضكككم {ورفككع تعملككون} وقككوله كيككف فينظككر الرض

والمحاسككككن والخلق الرزاق فككككي بينكككككم فككككاوت درجككككات} أي
ذلككك, فككي الحكمككة واللككوان, ولكه والشكككال والمنككاظر والمساوىء

ورفعنككا الككدنيا الحيككاة فككي معيشتهم بينهم قسمنا {نحن تعالى كقوله
ًا بعضهم ليتخذ درجات بعض فوق بعضهم ًا} وقوله بعض {انظر سخري

تفضككيلً}. وأكككبر درجات أكبر وللَخرة بعض على بعضهم فضلنا كيف
بككه أنعم الذي في ليختبركم آتاكم} أي فيما {ليبلوكم تعالى وقوله  

شكككره, عككن ويسككأله غنككاه فككي الغنككي بككه, ليختككبر وامتحنكم عليكم
حككديث مككن مسلم صحيح صبره. وفي عن ويسأله فقره في والفقير

رسككول عنه, قككال: قككال الله رضي الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي
اللككه وإن خضككرة حلككوة الككدنيا «إن وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه

فككإن النساء واتقوا الدنيا تعملون, فاتقوا ماذا فناظر فيها مستخلفكم
ربكك {إن تعكالى النسكاء». وقككوله فككي ككانت إسرائيل بني فتنة أول

وعقككابه حسككابه أن وترغيب رحيم} ترهيب لغفور وإنه العقاب سريع
واله رحيككم} لمككن لغفككور {وإنككه رسككله وخككالف عصاه سريع, فيمن

إسككحاق: بككن محمككد وطلب. وقال خبر من به جاؤوا فيما رسله واتبع
ًا أبي ابن فيهم, رواه ما على العباد ليرحم اللككه يقككرن ما حاتم, وكثير
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مغفككرة لككذو ربككك {وإن الصفتين, كقوله هاتين بين القرآن في تعالى
عبادي {نبىء العقاب} وقوله لشديد ربك * وإن ظلمهم على للناس

ذلككك غيككر الليككم} إلككى العذاب هو عذابي وأن الرحيم الغفور أنا أني
إليككه عباده يدعو والترهيب, فتارة الترغيب على المشتملة الَيات من

بالرهبككة إليه يدعوهم لديه, وتارة فيما والترغيب الجنة وصفة بالرغبة
فككي لينجككع بهمككا وأهوالها, وتارة والقيامة وعذابها وأنكالها النار وذكر

نهككى عنككه مككا أمككر, وتككرك فيمككا أطككاعوا ممن الله بحسبه, جعلنا كل
كريككم جككواد الدعاء سميع مجيب قريب أخبر, إنه فيما وزجر, وصدقه

وهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب.
عن العلء عن زهير الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال وقد  

ًا, أن هريرة أبي عن أبيه وسككلم عليككه اللكه صكلى اللككه رسول مرفوع
أحد, ولو بجنته طمع ما العقوبة من الله عند ما المؤمن يعلم «لو قال
اللككه الجنة, خلق من أحد قنط ما الرحمة من الله عند ما الكافر يعلم
تسككعة اللككه وعنككد بهككا يككتراحمون خلقككه بين واحدة فوضع رحمة مائة

عككن الككدراوردي العزيككز عبد عن قتيبة عن الترمذي وتسعون» ورواه
وقتيبككة يحيككى بككن يحيككى مسككلم, عككن به, وقال: حسن, ورواه العلء
ًا وعنه العلء جعفر, عن بن إسماعيل عن حجر, ثلثتهم بن وعلي أيض

الخلككق اللككه خلككق «لمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
غضككبي» تغلككب رحمككتي إن العككرش فككوق عنككده فهككو كتاب في كتب
ًا وعنه يقككول: وسكلم عليككه اللككه صككلى اللكه رسول قال: سمعت أيض

ًا وتسككعين تسككعة عنككده فأمسككك جككزء مائة الرحمة الله «جعل جككزء
ًا الرض في وأنزل ًا, فمن جزء حككتى الخلئق تتراحم الجزء ذلك واحد
آخككر ككك مسككلم تصككيبه» رواه أن خشية ولدها عن حافرها الدابة ترفع

والمنكككككككة. الحمكككككككد النعكككككككام, وللكككككككه سكككككككورة تفسكككككككير

العراف سورة
ِم  ِه ِبْسككككككككككك ّلككككككككككك ـكككككككككككِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيككككككككككك

َلَمَص َتاٌب ** ا ِك ِزَل *   ْيَك ُأن َل َ ِإ ُكْن َفل ِرَك ِفي َي ْد ْنُه َحَرٌج َص ِذَر ّم ُتنكك ِه ِل ِبكك
َى ْكَر ِذ ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ْا ِل ُعو ِب ّت ِزَل َمآَ *  ا ُكككْم ُأن ْي َل ُكككْم ّمككن ِإ ّب َ ّر ْا َول ُعككو ِب ّت ِمككن َت

ِه ِنكككككككككككككك َء ُدو َيككككككككككككككآَ ِل ْو ً َأ ِليل ّكُروَن ّمككككككككككككككا َق َذ  َتكككككككككككككك
بككالحروف يتعلككق مككا علككى البقككرة سككورة أول في الكلم تقدم قد  

وكيككع, بككن سفيان جرير: حدثنا ابن فيه, قال الناس واختلف وبسطه
ابككن عن الضحى أبي عن السائب بن عطاء عن شريك عن أبي حدثنا

أنزل {كتاب جبير بن سعيد قال أفصل, وكذا الله {آلمص} أنا عباس
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حرج صدرك في يكن {فل ربك من أي إليك أنزل كتاب هذا إليك} أي
فككي بككه تتحرج منه, وقيل: ل والسدي: شك وقتادة مجاهد منه} قال

الرسككل} ولهككذا مككن العككزم أولككو صبر كما {فاصبر به والنذار إبلغه
{وذكككرى الكككافرين بككه لتنككذر إليككك أنزلنككاه بككه} أي {لتنككذر قككال

ًا تعالى قال للمؤمنين} ثم مككن إليكككم أنككزل ما {اتبعوا للعالم مخاطب
مككن إليكم أنزل بكتاب جاءكم الذي المي النبي آثار اقتفوا ربكم} أي

عمككا تخرجوا ل أولياء} أي دونه من تتبعوا {ول شيء)ومليكه كل رب
إلككى اللككه حكككم عككن عدلتم قد غيره, فتكونوا إلى الرسول به جاءكم

ً غيره حكم حرصككت ولككو الناس أكثر {وما تذكرون} كقوله ما {قليل
سككبيل عككن يضككلوك الرض في من أكثر تطع {وإن بمؤمنين} وقوله

مشككركون}. وهككم إل بككالله أكككثرهم يككؤمن {ومككا وقككوله الله} الَيككة

َكم َو ٍة ّمن **  َي َها َقْر َنا ْك َل ْه َها َأ َء َنا َفَجآَ ْأُسكك ًا َب َياتكك ْو َب ُلوَن ُهككْم َأ ِئ َفَمككا َقككآَ   *
ُهْم َكاَن َوا ْع ْذ َد ُهْم ِإ َء َنآَ َجآَ ْأُس ّ َب ْا َأن ِإل َو ُل ّنا َقا ّنا ِإ ِلِميَن ُك َلّن َظا َأ َنْسكك َل َف   *

ِذيَن ّل ِهْم ُأْرِسَل ا ْي َل َلّن ِإ َأ َنْس َل ِليَن َو ْلُمْرَس ُقّصّن ا َن َل َف ِهككم *   ْي َل ٍم َع ْلكك ِع َوَمككا ِب
ّنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ِبيَن ُك ِئ  َغكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككآَ

رسككلنا بمخالفككة أهلكناهككا} أي قريككة مككن تعككالى: {وكككم يقككول   
ً الدنيا خزي ذلك وتكذيبهم, فأعقبهم قككال الَخككرة, كمككا بككذل موصول

منهككم سككخروا بالذين فحاق قبلك من برسل استهزىء تعالى: {ولقد
وهككي أهلكناهككا قريككة مككن {فكككأين يسككتهزئون} وكقككوله به كانوا ما

مشككيد} وقككال وقصككر معطلككة وبئر عروشها على خاوية فهي ظالمة
لكم مسككاكنهم فتلكك معيشككتها بطككرت قريكة من أهلكنا تعالى: {وكم

ً إل بعدهم من تسكن بأسككنا {فجاءها الوارثين} وقوله نحن وكنا قليل
ًا ونقمتككه وبأسككه الله أمر جاءه من منهم فكان قائلون} أي هم أو بيات
ًا النهار, وسط الستراحة وهي القيلولة من قائلون هم ليلً, أو أي بيات
يككأتيهم أن القرى أهل {أفأمن قال ولهو, كما غفلة وقت الوقتين وكل

ًا بأسنا ضككحًى بأسككنا يككأتيهم أن القككرى أهل أمن * أو نائمون وهم بيات
اللككه يخسككف أن السككيئات مكككروا الذين {أفأمن يلعبون} وقال وهم
فككي يأخككذهم أو يشككعرون ل حيككث مككن العككذاب يأتيهم أو الرض بهم

لككرؤوف ربكم فإن تخوف على يأخذهم * أو بمعجزين هم فما تقلبهم
رحيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم}.

كنككا إنككا قككالوا أن إل بأسككنا جككاءهم إذ دعككواهم كككان {فمككا وقككوله  
اعككترفوا أن العككذاب, إل مجيككء عنككد قككولهم كككان فمككا ظالمين} أي
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قريككة مككن قصككمنا تعالى: {وكككم بهذا, كقوله حقيقون وأنهم بذنوبهم

الَيككة هككذه جريككر: فككي ابككن خامدين} قككال ك قوله إلى ك ظالمة كانت
صلى الله رسول عن الرواية به جاءت ما صحة على الواضحة الدللة

أنفسككهم», مككن يعككذروا حتى قوم هلك «ما قوله من وسلم عليه الله
بككن عبككدالملك عككن سككنان أبي عن جرير حميد, حدثنا ابن بذلك حدثنا

صككلى الله رسول مسعود, قال بن الله عبد الزراد, قال: قال ميسرة
أنفسهم», قال: قلككت من يعذروا حتى قوم هلك «ما وسلم عليه الله

كككان {فمككا الَيككة هككذه قككال: فقككرأ ؟ ذاك يكككون الملككك: كيككف لعبككد
ظككالمين}. وقككوله كنككا إنككا قككالوا أن إل بأسككنا جككاءهم إذ دعككواهم

فيقككول ينككاديهم {ويككوم إليهم} الَية. كقككوله أرسل الذين {فلنسألن
مككاذا فيقككول الرسككل اللككه يجمع {يوم المرسلين} وقوله أجبتم ماذا

يككوم المككم الله الغيوب} فيسأل علم أنت إنك لنا علم ل قالوا أجبتم
ًا الرسككل به, ويسأل أرسلهم فيما رسله أجابوا عما القيامة عككن أيضكك

فككي عبككاس ابككن عككن طلحكة أبككي بككن علككي قال رسالته, ولهذا إبلغ
المرسككلين} ولنسألن إليهم أرسل الذين {فلنسألن الَية هذه تفسير

بلغككككككككككككككككككككككككوا. عمككككككككككككككككككككككككا قككككككككككككككككككككككككال
بككن محمككد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد مردويه: حدثنا ابن وقال  

نككافع عككن ليككث عن المحاربي الكندي, حدثنا سعيد أبو الحسن, حدثنا
راع «كلكم وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر, قال: قال ابن عن

يسككأل والرجككل رعيتككه عن يسأل رعيته, فالمام عن مسؤول وكلكم
سيده» مال عن يسأل والعبد زوجها بيت عن تسأل والمرأة أهله عن
أرسل الذين {فلنسألن قرأ مثله, ثم طاوس ابن الليث: وحدثني قال

بدون الصحيحين في مخرج الحديث المرسلين} وهذا ولنسألن إليهم
كنا وما بعلم عليهم {فلنقصن قوله في عباس ابن الزيادة, وقال هذه

كنككا {وما يعملون كانوا بما فيتكلم القيامة يوم الكتاب غائبين} يوضع
عملككوا وبما قالوا بما القيامة يوم عباده يخبر تعالى أنه غائبين} يعني

ل شككيء كككل علككى الشككهيد تعالى وحقير, لنه وجليل وكثير قليل من
ومككا العيككن بخائنككة العالم هو بل شيء عن يغفل ول شيء عنه يغيب
ظلمككات فككي حبككة ول يعلمها إل ورقة من تسقط {وما الصدور تخفي
مككككككبين}. كتككككككاب فككككككي إل يككككككابس ول رطككككككب ول الرض
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َوْزُن ْل َوا ٍذ **  ِئ ْوَم ّق َي ْلَح َلْت َفَمن ا ُق ُنُه َث ِزي َوا ِئَك َم َلـ ْو ُأ ِلُحككوَن ُهككُم َف ْف ْلُم * ا

ّفْت َوَمْن ُنُه َخ ِزي َوا ِئَك َم َلـ ْو ُأ ِذيَن َف ّل ْا ا َو ُهم َخِسُر ُفَسكك ْن ْا ِبَمككا َأ ُنو َنككا َكككا ِت َيا ِبآَ
ُمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ِل ْظ  ِي

ل {الحككق} أي القيامككة يوم للعمال تعالى: {والوزن} أي يقول   
ًا تعالى يظلم فل القيامككة ليككوم القسككط المككوازين {ونضع كقوله أحد
ًا نفس تظلم بنككا وكفككى بهككا أتينككا خككردل من حبة مثقال كان وإن شيئ

حسككنة تككك وإن ذرة مثقككال يظلم ل الله تعالى: {إن حاسبين} وقال
ًا لدنه من ويؤت يضاعفها ًا} وقال أجر ثقلككت من تعالى: {فأما عظيم
* هاويككة فككأمه مككوازينه خفت من وأما راضية عيشة في فهو موازينه

فل الصكور في نفخ تعالى: {فإذا حامية} وقال * نار ماهيه أدراك وما
هككم فأولئككك موازينه ثقلت يتساءلون} {فمن ول يومئذ بينهم أنساب

فككي أنفسككهم خسككروا الذين فأولئك موازينه خفت * ومن المفلحون
خالكككككككككككككككككككككككككككككككككككدون}. جهنكككككككككككككككككككككككككككككككككككم

وإن العمككال قيككل القيامككة يككوم الميزان في يوضع فصل) والذي(  
ًا كانت ًا, قككال القيامككة يككوم يقلبهككا تعككالى اللككه أن إل أعراضكك أجسككام

أن مككن الصككحيح فككي جاء عباس, كما ابن عن هذا نحو البغوي: يروى
أو غيابتككان أو غمامتككان كأنهمككا القيامككة يوم يأتيان عمران وآل البقرة
وأنككه القككرآن قصككة الصككحيح فككي ذلككك صواف. ومن طير من فرقان

فيقول ؟ أنت فيقول: من اللون شاحب شاب صورة في صاحبه يأتي
في البراء حديث نهارك. وفي وأظمأت ليلك أسهرت الذي القرآن أنا

الريككح طيككب اللككون حسككن شككاب المككؤمن «فيأتي القبر سؤال قصة
شأن في عكسه الصالح», وذكر عملك فيقول: أنا ؟ أنت فيقول: من

حككديث فككي جككاء كمككا العمككال كتككاب يككوزن والمنافق, وقيككل الكافر
وتسككعون تسككعة كفة في له ويوضع به يؤتى الذي الرجل في البطاقة

ً اللككه إل إلككه ل فيها البطاقة بتلك يؤتى البصر, ثم مد سجل كل سجل
تعالى الله فيقول ؟ السجلت هذه مع البطاقة هذه وما رب يا فيقول

اللككه رسككول الميزان, قال كفة في البطاقة تلك تظلم. فتوضع ل إنك
البطاقكة» رواه وثقلكت السكجلت «فطاشكت وسكلم عليه الله صلى

فككي كمككا العمككل صككاحب يوزن وصححه, وقيل هذا من بنحو الترمذي
جنككاح اللككه عنككد يككزن فل السمين بالرجل القيامة يوم «يؤتى الحديث

ًا}, وفككي القيامة يوم لهم نقيم {فل قرأ بعوضة» ثم عبككد منككاقب وزن
مككن «أتعجبككون قككال وسلم عليه الله صلى النبي مسعود: أن بن الله
أحككد» وقككد مككن أثقل الميزان في لهم بيده نفسي والذي ساقيه دقة
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ًا, فتككارة كله ذلك يكون بأن الَثار هذه بين الجمع يمكن تككوزن صككحيح

أعلككم. فاعلهككا, واللككه يككوزن وتككارة محالهككا تككوزن وتككارة العمككال

ْد َقكك َل َو ُكْم **  ّنككا ّك َنككا الْرِض ِفككي َم ْل َع ُكككْم َوَج َهككا َل ِيَش ِفي َعككا ً َم ِليل ّمككا َق
ُكُروَن ْشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  َت

ًا يقول   الرض جعل أنه لهم, من مكن فيما عبيده على تعالى: ممتن
ًا ًا, وجعل رواسي فيها وجعل قرار ًا منازل فيها لهم وأنهار وأبككاح وبيوت

لهككم منهككا, وجعككل أرزاقهم لخراج السحاب لهم منافعها, وسخر لهم
ًا مكاسككب أي معككايش فيهككا فيهككا ويتجككرون بهككا يكسككبون وأسككباب

ذلككك علككى الشكككر قليككل هككذا مككع وأكثرهم السباب أنواع ويتسببون
كفككار} لظلككوم النسككان إن تحصككوها ل اللككه نعمة تعدوا {وإن كقوله

فإنه العرج هرمز بن الرحمن عبد إل همز بل معايش الجميع قرأ وقد
جمككع معككايش همككز, لن بل الكككثرون عليككه الككذي والصككواب همزهككا
ًا يعيش عاش من معيشة معيشككة, فاسككتثقلت أصككلها ومعيشككة عيش

جمعككت معيشككة, فلمككا فصككارت العين إلى فنقلت الياء على الكسرة
ووزنككه معككايش فقيككل السككتثقال لككزوال اليككاء إلككى الحركككة رجعككت

وبصككائر, وصككحائف مدائن بخلف الكلمة في أصلية الياء مفاعل, لن
فيهككا الياء وأبصر, فإن وصحف مدن من وبصيرة وصحيفة مدينة جمع

أعلككم. لككذلك, واللككه وتهمككز فعائككل علككى تجمككع زائككدة, ولهككذا

ْد َقكك َل َو ُكْم **  َنككا ْق َل ُكْم ُثككّم َخ َنا ّوْر َنككا ُثككّم َصكك ْل ِة ُق َككك ِئ ْلَملَ ْا ِل ُدو َدَم اْسككُج َ ل
ْا َو ُد ّ َفَسككككككَج ِليككككككَس ِإل ْب ُكككككككْن َلككككككْم ِإ ِديَن ّمككككككَن َي  الّسككككككاِج

آدم, ويككبين أبيهككم شرف على المقام هذا في آدم بني تعالى ينبه   
ولبيهم لهم الحسد من عليه منطو هو إبليس, وما عدوهم عداوة لهم
ثككم خلقنككاكم تعككالى: {ولقككد طرائقككه, فقككال يتبعككوا ول ليحذروه آدم

تعككالى: كقوله فسجدوا} وهذ لَدم اسجدوا للملئكة قلنا ثم صورناكم
ًا خالق إني للملئكة ربك قال {وإذ مسنون حمأ من صلصال من بشر

أنككه سككاجدين} وذلككك لككه فقعوا روحي من فيه ونفخت سويته * فإذا
ًا وصككوره لزب طيككن مككن بيده السلم عليه آدم خلق لما تعالى بشككر
ًا ًا لككه بالسككجود الملئكة روحه, أمر من فيه ونفخ سوي لشككأن تعظيمكك
مككن يكككن لكم إبليككس إل وأطككاعوا كلهكم وجلله, فسككمعوا تعالى الله

سككورة تفسككير أول فككي إبليككس علككى الكلم تقككدم السككاجدين, وقككد
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كلككه بككذلك المككراد جرير, أن ابن اختيار هو قررناه الذي البقرة, وهذا

السكككككككككككككككككككككككككككككككككككلم. عليكككككككككككككككككككككككككككككككككككه آدم
بن سعيد عن عمرو بن منهال عن العمش عن الثوري سفيان وقال  

فككي خلقككوا صككورناكم} قككال ثم خلقناكم {ولقد عباس ابن عن جبير
وقال: صحيح الحاكم النساء, رواه أرحام في وصوروا الرجال أصلب

ًا السلف بعض جرير: عن ابن يخرجاه, ونقل ولم شرطهما على أيضكك
الذريككككككككة. صككككككككورناكم ثككككككككم بخلقنككككككككاكم المككككككككراد أن
{ولقد الَية هذه في والضحاك وقتادة والسدي أنس بن الربيع وقال  

فيككه الذريككة, وهكذا صككورنا ثكم آدم خلقنكا صككورناكم} أي ثم خلقناكم
علككى لَدم} فككدل اسككجدوا للملئكة قلنا {ثم ذلك بعد قال نظر, لنه

يقككول البشر, كما أبو بالجمع, لنه ذلك قيل وإنما آدم بذلك المراد أن
عليككه اللككه صككلى النبي زمن في كانوا الذين إسرائيل لبني تعالى الله

والسلوى} والمراد المّن عليكم وأنزلنا الغمام عليكم {وظللنا وسلم
علككى منككة ذلككك كككان لمككا موسى, ولكن زمن في كانوا الذين آباؤهم
قككوله بخلف البنككاء, وهككذا على واقع كأنه أصل, صار هم الذين الَباء

آدم مككن المراد طين} الَية, فإن من سللة من النسان خلقنا {ولقد
لن هكذا نطفكة, وصكح مكن مخلوقكون السللة, وذريتكه من المخلوق
ًا, واللكككه ل الجنكككس النسكككان خلقنكككا مكككن المكككراد أعلكككم. معينككك

َقاَل َعَك َما **  َن ّ َم َد َأل ْذ َتْسُج ُتَك ِإ ْا َقاَل َأَمْر َن ْيٌر َأ ْنُه َخ ِني ّم َت ْق َل ٍر ِمن َخ ّنككا
َتكككككككككككككككككككككككُه َلْق  ِطيكككككككككككككككككككككككٍن ِمكككككككككككككككككككككككن َوَخ

تسجد} ل ل أن منعك تعالى: {ما قوله توجيه في النحاة بعض قال  
:الشككاعر الجحككد, كقككول لتأكيككد زيككدت بعضككهم زائككدة, وقككال هنككا

بمثلكككككككككككه سكككككككككككمعت ول رأيكككككككككككت إن مكككككككككككا 
النفي, قالوا: وكككذا لتأكيد ماالنافية على للنفي «إن» وهي فأدخل  

مككن يكككن {لككم قككوله تقككدم تسككجد} مككع ل أن منعككك {مككا ههنككا
مضككمن منعككك أن وردهمككا, واختككار جريككر ابككن الساجدين} حكاهمككا

إذ تسككجد ل أن واضطرك وألزمك أحرجك ما آخر, تقديره فعل معنى
إبليككس أعلم. وقككول حسن, والله قوي القول هذا, وهذا ونحو أمرتك

الككذنب, ككأنه مككن أككبر هكو الكذي العكذر منه} من خير {أنا الله لعنه
لعنه للمفضول, يعني بالسجود الفاضل يؤمر ل لنه الطاعة من امتنع
بأنه منه خير أنه بين ثم ؟ له بالسجود تأمرني فكيف منه خير وأنا الله

اللعيككن الطين, فنظر وهو منه خلقته مما أشرف نار, والنار من خلق
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تعالى الله أن العظيم, وهو التشريف إلى ينظر ولم العنصر أصل إلى

ًا روحه, وقاس من فيه ونفخ بيده آدم خلق ًا قياس مقابلككة فككي فاسككد
لككترك الملئكككة بيككن من ساجدين} فشذ له تعالى: {فقعوا قوله نص

فأخطككأ, قبحككه الرحمة من وأيس أي الرحمة من أبلس فهذا السجود
ًا, فإن الطين من أشرف النار أن قياسه, ودعواه في الله الطيككن أيض
والنمو النبات محل والتثبت, والطين والناة والحلم الرزانة شأنه من

والسككرعة, والطيككش الحككراق شككأنها مككن والصلح, والنككار والزيادة
والنابككة بككالرجوع عنصككره آدم ونفككع عنصككره إبليككس خككان ولهككذا

التوبككة وطلككب والعككتراف الله لمر والستسلم والنقياد والستكانة
والمغفككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرة.

رسككول قالت: قككال عنها الله رضي عائشة عن مسلم صحيح وفي  
من إبليس وخلق نور من الملئكة «خلقت وسلم عليه الله صلى الله

ابن مسلم, وقال رواه لكم» هكذا وصف مما آدم وخلق نار من مارج
بككن اللككه عبككد بككن  إسماعيل جعفر, حدثنا بن الله عبد مردويه: حدثنا
عككن معمككر عككن الككرزاق عبككد حمككاد, حككدثنا بككن نعيككم مسعود, حدثنا

اللككه صككلى اللككه رسككول عائشة, قككالت: قككال عن عروة عن الزهري
مككن الجككان وخلككق العككرش نككور مككن الملئكة الله «خلق وسلم عليه
حمككاد: أيككن بككن لنعيككم لكم» قلت وصف مما آدم وخلق نار من مارج

هككذا ألفككاظ بعككض قال: بككاليمن, وفككي ؟ الرزاق عبد من هذا سمعت
الزعفككران», مككن العيككن الحككور «وخلقككت الصككحيح غيككر في الحديث

كككثير بككن محمككد الحسين, حدثنا حدثنا القاسم جرير: حدثنا ابن وقال
مككن {خلقتني قوله في الحسن عن الوراق مطر عن شوذب ابن عن

قاس, إسناده من أول وهو إبليس طين} قال: قاس من نار, وخلقته
سككليم بككن يحيككى مالككك, حككدثني بككن عمككرو صككحيح, وقككال: حككدثني

إبليس, ومككا قاس من سيرين, قال: أول ابن عن هشام عن الطائفي
ًا. صكككحيح إسكككناد بالمقكككاييس إل والقمكككر الشكككمس عبكككدت أيضككك

َقاَل ِبْط **  ْه َها َفا ْن ُكككوُن َفَمككا ِم ّبككَر َأن َلككَك َي َك َت َهككا َت ّنككَك َفككاْخُرْج ِفي ِمككَن ِإ
ِريَن َقاَل الّصاِغ ِني *   ِظْر َلى َأن ِم ِإ ْو ُثوَن َي َع ْب َقاَل ُي ّنَك *   ِريَن ِمَن ِإ َظ الُمن

ًا تعالى يقول    منهكا} أي {فاهبط كوني قدري بأمر لبليس مخاطب
تتكككبر أن لككك يكون فما طاعتي عن وخروجك لمري عصيانك بسبب

أن ويحتمككل الجنككة إلككى عائككد المفسرين: الضمير من كثير فيها, قال
ًا يكون {فككاخرج العلككى الملكوت في فيها هو التي المنزلة إلى عائد
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قصككده بنقيض له الحقيرين, معاملة الذليلين الصاغرين} أي من إنك

إلككى النظرة وسأل اللعين استدرك ذلك بضده, فعند لمراده ومكافأة
المنظريككن} مككن إنككك قال يبعثون يوم إلى {أنظرني الدين, قال يوم

والرادة الحكمككة مككن ذلككك فككي لككه سككأل, لمككا مككا إلككى تعككالى أجابه
سككريع وهككو لحكمككه معقككب تمككانع, ول ول تخككالف ل الككتي والمشككيئة

الحسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب.

َقاَل ِبَمآَ **  ِني َف َت ْي َو ْغ َدّن َأ ُع ْق ُهْم ل َطَك َل ِقيَم ِصككَرا َت ْلُمْسكك ُثككّم ا ُهككْم *   ّن َي ِت َ ل
ْيِن ّمن ِهْم َب ِدي ْي ِهكْم َوِمكْن َأ ِف ْل َعكْن َخ ِهْم َو ِن ْيَمكا َعكن َأ ِهْم َو ِل ِئ َ َشكَمآَ ُد َول َتِجك

َثَرُهكككككككككككككككككككككككككككككككككككْم ْك ِريَن َأ ِك  َشكككككككككككككككككككككككككككككككككككا
إبليس يبعثون} واستوثق يوم {إلى إبليس أنذر لما أنه تعالى يخبر   

لهككم لقعككدن أغككويتني {فبمككا والتمرد, فقال المعاندة في بذلك, أخذ
أضللتني, عباس: كما ابن أغويتني, قال كما المستقيم} أي صراطك

هككذا ذريككة من تخلقهم الذين لعبادك لقعدن أهلكتني غيره: كما وقال
الحككق طريككق المسككتقيم} أي {صككراطك علككى بسببه أبعدتني الذي

إضككللك بسبب يوحدوك ول يعبدوك لئل عنها النجاة, لضلنهم وسبيل
إيككاي فبإغوائككك يقككول كأنه قسمية هنا النحاة: الباء بعض إياي, وقال

المسككتقيم مجاهككد: صككراطك المسككتقيم, قككال صراطك لهم لقعدن
اللككه: يعنككي عبككد بككن عككون عككن سككوقة بككن محمد الحق, وقال يعني

مككن أعككم المستقيم الصراط أن جرير: الصحيح ابن مكة, قال طريق
القاسككم, حككدثنا بككن هاشككم أحمد: حدثنا المام روى ذلك, (قلت) لما

المسيب, بن موسى عقيل, حدثنا بن الله عبد الثقفي يعني عقيل أبو
الفاكه, قال: سككمعت أبي بن سبرة الجعد, عن أبي بن سالم أخبرني
آدم لبككن قعككد الشككيطان إن يقككول وسلم عليه الله صلى الله رسول
آبائك ودين دينك وتذر السلم, فقال: أتسلم بطريق له فقعد بطرقه

وتدع فقال: أتهاجر الهجرة بطريق له «قعد وأسلم» قال فعصاه قال
الطككول, فعصككاه فككي كككالفرس المهككاجر مثككل وإنما وسماءك أرضك

والمككال, فقككال النفككس جهككاد وهككو الجهككاد بطريق له قعد وهاجر, ثم
َكككح فتقتككل تقاتككل ُتن وجاهككد». فعصككاه قككال المككال ويقسككم المككرأة ف

فمات, منهم ذلك فعل فمن وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال  
ًا كان ًا ككان قتل الجنة, وإن يدخله أن الله على حق أن اللكه علككى حقكك

ًا كان غرق الجنة, وإن يدخله وقصككته أو الجنككة يدخله أن الله على حق
ًا كان دابة بيككن مككن لَتينهم {ثم الجنة» وقوله يدخله أن الله على حق
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عبككاس ابككن عككن طلحككة أبي بن علي خلفهم} الَية, قال ومن أيديهم

خلفهككم} {ومككن آخرتهككم فككي أيديهم} أشككهم بين من لَتينهم {ثم
{وعككن دينهككم أمككر عليهككم أيمانهم} أشككبه {وعن دنياهم في أرغبهم

روايككة فككي طلحككة أبككي ابككن المعاصككي, وقككال لهم شمائلهم} أشهي
دنيككاهم, قبككل فمن أيديهم بين من عباس: أما ابن عن كلهما العوفي

حسككناتهم, قبككل فمن أيمانهم عن آخرتهم, وأما فأمر خلفهم من وأما
عروبككة: أبككي بككن سككعيد سيئاتهم, وقككال قبل فمن شمائلهم عن وأما
نككار, ول جنككة ول بعث ل أنه فأخبرهم أيديهم بين من قتادة, أتاهم عن

من أيمانهم إليها, وعن ودعاهم لهم فزينها الدنيا أمر من خلفهم ومن
السككيئات لهككم زيككن شككمائلهم عنهككا, وعككن بطككأهم حسككناتهم قبككل

غيككر وجه كل من آدم بن يا بها, أتاك وأمرهم إليها ودعاهم والمعاصي
اللكه, رحمككة وبيككن بينككك يحككول أن يستطع فوقك, لم من يأتك لم أنه

جريج, وابن والسدي عتيبة بن والحكم النخعي إبراهيم عن روي وكذا
الَخككرة. خلفهككم الككدنيا, ومككن أيككديهم بيككن قككالوا: مككن أنهككم إل
يبصرون, ومن حيث من أيمانهم وعن أيديهم بين مجاهد: من وقال  

المككراد جريككر: أن ابن يبصرون, واختار ل حيث شمائلهم وعن خلفهم
لهككم, يحسككنه والشككر عنككه يصككدهم والشر, فالخير الخير طرق جميع
لَتينهم {ثم قوله في عباس ابن عن عكرمة عن أبان بن الحكم وقال

يقككل شككمائلهم} ولككم وعن أيمانهم وعن خلفهم ومن أيديهم بين من
طلحككة أبككي بككن علي فوقهم, وقال من تنزل الرحمة فوقهم, لن من
شككاكرين} قككال: موحككدين, وقككول أكككثرهم تجككد {ول عباس ابن عن

الواقككع, كمككا هككذا فككي وافق وتوهم, وقد منه ظن هو إنما هذا إبليس
ًا إل فككاتبعوه ظنككه إبليككس عليهككم صدق تعالى: {ولقد قال مككن فريقكك

بالَخرة يؤمن من لنعلم إل سلطان من عليهم له كان * وما المؤمنين
فكي ورد حفيكظ} ولهكذا شكيء كل على وربك شك في منها هو ممن

كلها, جهاته من النسان على الشيطان تسلط من الستعاذة الحديث
علككي, بككن نصككر مسككنده: حككدثنا فككي الككبزار بكر أبو الحافظ قال كما

مطعككم بككن جككبير ابن عن خباب بن يونس مجمع, عن بن عمرو حدثنا
يعنككي الخطككاب بككن عمككر عباس, وحدثنا ابن جبير, عن بن نافع يعني

عمروعككن بككن الله عبد جعفر, حدثنا بن الله عبيد السجستاني, حدثنا
مطعم, عككن بن جبير ابن عن خباب بن يونس أنيسة, عن أبي بن زيد
«اللهككم يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: كان ابن
ومككالي, اللهككم وأهلككي ودنيككاي دينككي فككي والعافيككة العفو أسألك إني

وعككن خلفي ومن يدي بين من واحفظني روعاتي وآمن عوراتي استر
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مككن أغتككال أن اللهككم بككك فككوقي, وأعككوذ ومككن شككمالي وعككن يميني

وحسكككككككككككنه.. الكككككككككككبزار بكككككككككككه تحكككككككككككتي» تفكككككككككككرد
الفككزاري, مسككلم بككن عبككادة وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

بن الله عبد مطعم, سمعت بن جبير بن سليمان أبي بن جرير حدثني
هككؤلء يككدع وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول يكن يقول: لم عمر

فككي العافيككة أسككألك إنككي «اللهككم يمسككي وحين يصبح حين الدعوات
ودنيككاي دينككي فككي والعافيككة العفككو أسكألك إنككي والَخرة, اللهم الدنيا

من احفظني روعاتي, اللهم وآمن عوراتي استر ومالي, اللهم وأهلي
وأعككوذ فككوقي ومككن شككمالي وعككن يمينككي وعن خلفي ومن يدي بين

الخسككف, يعنككي تحككتي وكيككع: مككن تحتي, قال من أغتال أن بعظمتك
حككديث مككن والحككاكم حبككان وابن ماجه وابن والنسائي داود أبو ورواه

السككككناد. الحككككاكم: صككككحيح بككككه, وقككككال مسككككلم بككككن عبككككادة

َقاَل َها اْخُرْج **  ْن ًا ِم ُءوم ْذ ًا َمكك ْدُحور َعككَك ّلَمككن ّمكك ِب ُهككْم َت ْن ّنككَم لْملّن ِم َه َج
ُكككككككككككككككككككككككككككككككككككككْم  َأْجَمِعيككككككككككككككككككككككككككككككككككككَن ِمن

المل محككل عككن والنفككي والبعككاد والطككرد اللعنككة عليككه تعككالى أكد  
ًا منهكا {اخرج العلى, بقوله ًا} قكال مكذءوم جريككر: أمكا ابكن مككدحور

ًا يذأمه ذأمه يقال العيب مشدد غير المعيب, والذأم فهو المذؤوم ذأم
ًا أذيمه ذمته فيقول الهمزة مذؤوم, ويتركون فهو ًا, والكذام ذيمكك وذامك

المبعد المقصي, هو الذم, قال: والمدحور من العيب في أبلغ والذيم
المككذؤوم نعككرف أسككلم: مككا بككن زيككد بن عبدالرحمن المطرود, وقال

ًا, وقككال إل والمذموم عككن إسككحاق أبككي الثككوري: عككن سككفيان واحككد
ًا منها عباس: اخرج ابن عن التميمي ًا مذؤوم ًا, وقال قال مدحور مقيت

ًا ابن عن طلحة أبي بن علي ًا عباس: صغير ًا وقال مقيت السدي: مقيت
ًا, وقال ًا مطرود ًا, وقال قتادة: لعين ًا مقيت ًا مجاهد: منفي وقال مطرود

ًا بن الربيع ًا أنككس: مككذؤوم تعككالى: المصككغر. وقككوله والمككدحور منفيكك
اذهككب {قككال أجمعيككن} كقككوله منكم جهنم لملن منهم تبعك {لمن
ًا جككزاء جزاؤكككم جهنككم فإن منهم تبعك فمن مككن * واسككتفزز موفككور

فككي وشككاركهم ورجلككك بخيلك عليهم وأجلب بصوتك منهم استطعت
ًا إل الشككيطان يعدهم وما وعدهم والولد الموال عبككادي * إن غككرور

وكيلً}. بربككككككك وكفككككككى سككككككلطان عليهككككككم لككككككك ليككككككس
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َيا َو َدُم **  ُكْن آ ْوُجَك َأنَت اْس ّنَة َوَز ْلَج َ ا ُكل ْيُث ِمْن َف ُتَما َح ْئ َ ِشكك َبككا َول َتْقَر
ِه ِذ َة َهـ َنا الّشَجَر ُكو َت ِلِميَن ِمَن َف ّظا َوَس ال َوْس َف ُهَما *   َطاُن َل ْي َي الّش ِد ْب ُي ِل
ُهَما َي َما َل ِر ُهَما ُوو ْن ِهَما ِمن َع ِت َءا ْو َقاَل َس ُكَمككا َما َو َها ُكَمككا َن ّب ِه َعككْن َر ِذ َهـكك

ِة ّ الّشَجَر َنا َأن ِإل ُكو ْيِن َت َك َل ْو َم َنا َأ ُكو ِديَن ِمَن َت ِل ْلَخا ُهَمآَ ا َقاَسككَم َو ّنككي *   ِإ
ُكَمككككككككككككككككككككككا ّناِصككككككككككككككككككككككِحيَن َلِمككككككككككككككككككككككَن َل  ال

يأكل أن الجنة حواء ولزوجته السلم عليه لَدم أباح أنه تعالى يذكر   
ذلككك علككى الكلم تقككدم واحدة, وقككد شجرة إل ثمارها جميع من منها
المكككر فككي وسككعى الشككيطان حسدهما ذلك البقرة, فعند سورة في

واللبككاس النعمككة مككن فيككه همككا مككا والخديعككة, ليسككلبهما والوسوسة
ًا الحسن إل الشككجرة هذه عن ربكما نهاكما {ما وافتراء {وقال} كذب

أنكمكا هنكا, ولكو هكا خالكدين أو ملكيكن تكونا لئل ملكين} أي تكونا أن
علككى أدلككك هككل آدم يككا {قككال ذلكما, كقككوله لكما لحصل منها أكلتما
اللككه {يككبين ملكين, كقككوله تكونا لئل يبلى} أي ل وملك الخلد شجرة

تميكد أن رواسكي الرض فكي {وألقكى تضكلوا لئل تضلوا} أي أن لكم
يقككرآن كككثير أبككي بن ويحيى عباس ابن بكم, وكان تميد لئل بكم} أي

بفتحهكككا, الجمهكككور اللم, وقكككرأه ملكيكككن} بكسكككر تكونكككا أن {إل
الناصككحين} فككإني لمككن لكما {إني بالله لهما حلف {وقاسمهما} أي

المفاعلككة, بككاب مككن المكككان, وهككذا بهككذا وأعلككم هنككا هككا قبلكمككا من
ذؤيككب: أبكي عكم ابككن زهيككر بكن خالد قال الطرفين, كما أحد والمراد

ًا بكككالله وقاسكككمهم نشكككورها مكككا إذ السكككلوى مكككن لنتمألكككذ جهكككد
بالله, المؤمن يخدع وقد خدعهما حتى ذلك على بالله لهما حلف أي  

منكككم أعلككم وأنككا قبلكمككا خلقت إني بالله الَية: حلف في قتادة وقال
ض أرشدكما, وككان فاتبعاني بكالله خكدعنا مكن يقكول العلكم أهكل بع

.لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه انخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدعنا

ُهَما ّ َدل َف ٍر **  ُغُرو َلّما ِب َقككا َف َة َذا َدْت الّشككَجَر ُهَمككا َبكك ُهَما َل ُت َءا ْو َطِفَقككا َسكك َو
َفاِن ِهَما َيْخِص ْي َل ِة َوَرِق ِمن َع ّن ْلَج ُهَما ا َدا َنا ُهَمآَ َو ّب َلْم َر ُكَما َأ َه ْن أ

ُكَمككا َعككن َ ْل ِت
ِة ُقل الّشَجَر َأ ُكَمآَ َو َطآََن ِإّن ّل ْي ُكَما الّش ٌو َل ُد ِبيٌن َع َ ّم َقككال َنككا *   ّب َنككآَ َر َلْم َظ
َنا ُفَسككك ِإن َأن ْغِفكككْر ّلكككْم َو َنكككا َت َنكككا َل َتْرَحْم َنّن َو ُككككو َن ِريَن ِمكككَن َل ْلَخاِسككك  ا

كعب بن أبي عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد قال   
ً آدم عنه, قال: كان الله رضي ً رجل سككحوق, كككثير نخلككة كككأنه طوال
عنككد عورته له الخطيئة, بدت من به وقع فيما وقع الرأس, فلما شعر
ًا يراها, فانطلق ل وكان ذلك شككجرة برأسككه فتعلقككت الجنككة في هارب
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مرسككلتك, غيككر لهككا: أرسككليني. فقككالت: إنككي الجنة, فقال شجر من

استحييتك, وقد إني رب يا قال تفر؟ أمني آدم وجل: يا عز ربه فناداه
كعب بن أبي عن الحسن طرق, عن من مردويه وابن جرير ابن رواه
ًا, والموقككوف وسككلم عليه الله صلى النبي عن ًا. أصككح مرفوعكك إسككناد

الحسككن المبككارك, عككن وابن عيينة بن سفيان الرزاق: عن عبد وقال
ابككن جككبير, عككن بككن سككعيد عمككرو, عككن بككن المنهككال عمارة, عن بن

السككنبلة, وزوجته آدم عنها الله نهى التي الشجرة عباس, قال: كانت
مككن عنهمككا وارى الككذي سككوآتهما, وكككان لهمككا بككدت منهككا أكل فلمككا

الجنككة, ورق ورق مككن عليهمككا يخصككفان أظفارهما, وطفقككا سوآتهما
ًا السككلم عليككه آدم بعض, فانطلق إلى بعضه يلزقان التين فككي موليكك

تفككر؟ أمني آدم يا الله الجنة, فناداه من شجرة برأسه الجنة, فعلقت
مككن منحتككك فيمككا لككك كككان رب, قال: أما يا استحييتك ولكني ل قال

ولكككن رب يا عليك, قال: بلى حرمت عما مندوحة منها وأبحتك الجنة
ًا أن حسبت ما وعزتك ًا, قال: وهككو بك يحلف أحد عكز اللكه قكول كاذب

لهبطنككك الناصحين} قال: فبعزتككي لمن لكما إني {وقاسمهما وجل
ًا, قككال: فككأهبط إل العيش تنال ل ثم الرض إلى وكانككا الجنككة مككن كككد

ًا, فأهبط منها يأكلن وشككراب, فعلككم طعككام مككن رغككد غيككر إلككى رغد
حصككد, بلغ إذا حتى سقى ثم وزرع فحرثا بالحرثا وأمر الحديد صنعة

حتى يبلغه أكله, فلم ثم خبزه ثم عجنه ثم طحنه ثم ذّراه ثم داسه ثم
يبلككككككككككغ. أن اللككككككككككه شككككككككككاء مككككككككككا منككككككككككه بلككككككككككغ

بن سعيد عن عمرو بن المنهال عن ليلى أبي ابن الثوري: عن وقال  
الجنككة} قككال: ورق من عليهما يخصفان {وطفقا عباس ابن عن جبير
ورق مككن عليهما يخصفان مجاهد: جعل إليه. وقال التين. صحيح ورق

عنهمككا ينككزع قككوله في منبه بن وهب الثوب, وقال الجنة, قال: كهيئة
ًا وحواء آدم لباس لباسهما, قال: كان هككذا يككرى ل فروجهما على نور

لهمككا بككدت الشككجرة مككن أكل هككذا, فلمككا عككورة هككذه ول هككذه عورة
الرزاق: أخبرنككا عبد إليه, وقال صحيح بسند جرير ابن سوآتهما, رواه

واسككتغفرت, تبككت إن أرأيككت رب أي آدم قتادة, قال: قككال عن معمر
ًا النظككرة, وسككأله التوبة يسأله فلم إبليس الجنة, وأما أدخلك قال: إذ
القاسككم, جرير: حككدثنا ابن سأله, وقال الذي منهما واحد كل فأعطى

عكن الحسكين بكن سكفيان العوام, عكن بن عباد الحسين, حدثنا حدثنا
آدم أكككل عباس, قال: لما ابن عن جبير بن سعيد عن مسلم بن يعلى
قكال: عنهكا؟ نهيتكك التي الشجرة من أكلت له: لم الشجرة, قيل من

ًا إل تحمل ل أن أعقبتها قد أمرتني, قال: فإني حواء إل تضككع ول كرهكك

665



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا, قال: فرنت ولككدك, وعلى عليك الرنة لها حواء, فقيل ذلك عند كره

تغفككر لككم وإن أنفسنا ظلمنا {ربنا قوله في مزاحم بن الضحاك وقال
مككن آدم تلقاها التي الكلمات الخاسرين} هي من لنكونن وترحمنا لنا

ربككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

َقاَل ْا **  ُطو ِب ْه ُكْم ا ْعُض ْعٍض َب َب ّو ِل ُد ُككْم َع َل َقّر الْرِض ِفككي َو َت ٌع ُمْسك َتككا َوَم
َلككَى َقككاَل ِحيككٍن ِإ َهككا *   ْوَن ِفي َيكك َهككا َتْح ِفي ُتككوَن َو َهككا َتُمو ْن  ُتْخَرُجككوَن َوِم
والحيككة, وإبليككس وحواء {اهبطوا} آدم في بالخطاب المراد قيل   

آدم العكداوة فكي أعلكم, والعمككدة الحيكة, واللكه يكذكر لكم من ومنهم
ًا} منهككا {اهبطككا قككال طه سورة في تعالى قال وإبليس, ولهذا جميعكك

ًا ذكرها كان إن لَدم, والحية تبع الَية, وحواء لبليس, تبع فهي صحيح
حاصككل ويرجككع منهم كل فيها هبط التي الماكن المفسرون ذكر وقد
تعيين في كان بصحتها, ولو أعلم السرائيليات, والله إلى الخبار تلك
دنيككاهم, أو دينهككم أمككر فككي المكلفيككن علككى تعككود فائككدة البقككاع تلك

وسككلم, وقككوله عليه الله صلى رسوله أو كتابه في تعالى الله لذكرها
مضروبة وأعمار قرار حين} أي إلى ومتاع مستقر الرض في {ولكم

فككي وسككطرت القككدر وأحصاها القلم بها جرى معلومة, قد آجال إلى
قككال {مسككتقر} القبككور, وعنككه عبككاس ابككن الول, وقككال الكتككاب

{قككال حككاتم, وقككوله أبي ابن وتحتها, رواهما الرض {مستقر} فوق
تعككالى: {منهككا تخرجككون} كقككوله ومنهككا تموتككون وفيهككا تحيككون فيها

تعكالى, أنكه أخكرى} يخكبر تارة نخرجكم ومنها نعيدكم وفيها خلقناكم
ًا الرض جعل وفيهككا محيككاهم الككدنيا, فيهككا الحيككاة مككدة آدم لبنككي دار

فيككه اللككه يجمككع القيامة, الككذي ليوم نشورهم ومنها وقبورهم مماتهم
ً ويجكككككككككككازي والَخريكككككككككككن الوليكككككككككككن بعملكككككككككككه. كل

ِنَي َب َيا َدَم **  ْد آ َنا َق ْل ُكْم َأنَز ْي َل ًا َع َباس ِري ِل َوا ُكْم ُي ِت َءا ْو ًا َسكك ِريشكك َبككاُس َو ِل َو
َى َو ْقككك ّت ِلكككَك ال ْيكككٌر َذ ِلكككَك َخ َيكككاِت ِمكككْن َذ ِه آ ّلككك ُهكككْم ال ّل َع ّكُروَن َل ّذ  َيككك

والريش, فاللباس اللباس من لهم جعل بما عباده على تعالى يمتن  
ًا, به يتجمل ما والريش السوآت, والرياش وهي العورات ستر ظككاهر

ابككن والزيككادات, قككال التكملت مككن والريش الضروريات من فالول
الثيككاب, وقككال مككن ظهككر ومككا الثاثا العرب كلم في جرير: الرياش

عنككه: الريككاش البخككاري وحكككاه عبككاس ابككن عككن طلحة أبي بن علي
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وغيككر والضككحاك والسككدي الزبير بن وعروة مجاهد قال وهكذا المال

والنعيم, والعيش اللباس عباس: الريش ابن عن العوفي واحد, وقال
المككام الجمككال, وقككال أسلم: الريككاش بن زيد بن الرحمن عبد وقال

الشككامي, العلء أبككي عككن أصككبع هككارون, حككدثنا بن يزيد أحمد: حدثنا
ًا أمامة أبو قال: لبس ًا ثوب الذي لله قال: الحمد ترقوته بلغ فلما جديد

قككال: سككمعت حياتي, ثككم في به وأتجمل عورتي به أواري ما كساني
«مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: قال الخطاب بن عمر

ًا استجد ما كساني الذي لله ترقوته: الحمد يبلغ حين فقال فلبسه ثوب
الخلككق الثككوب إلككى عمككد حياتي, ثككم في به وأتجمل عورتي به أواري

ًا اللكه كنككف وفكي اللكه جكوار وفككي اللكه ذمككة في كان به فتصدق حيك
ًا» ورواه أصبع عن هارون بن يزيد رواية من ماجه وابن الترمذي وميت

أبككو وغيككره, وشككيخه معيككن بككن يحيككى وثقه الجهني, وقد زيد ابن هو
أحكد, واللكه يخرجه لم الحديث, ولكن بهذا إل يعرف ل الشامي العلء

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.
ًا: حدثنا أحمد المام وقال   نافع بن مختار عبيد, حدثنا بن محمد أيض

ًا رأى مطر, أنككه أبي عن التمار ًا أتككى اللهعنككه رضككي عليكك ًا غلمكك حككدث
ًا منككه فاشككترى إلككى الرسككغين بيككن مككا ولبسككه دراهككم بثلثككة قميصكك

مككا الريككاش مككن رزقنككي الككذي لله لبسه: الحمد حين الكعبين, يقول
عككن ترويككه شككيء هككذا عورتي, فقيل به وأواري الناس في به أتجمل
سككمعته شككيء وسلم, قككال: هككذا عليه الله صلى النبي عن أو نفسك

لله الكسوة: «الحمد عند يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول من
عككورتي» به وأواري الناس في به أتجمل ما الرياش من رزقني الذي

خيككر} قككرأ ذلككك التقككوى تعالى: {ولبككاس أحمد, وقوله المام ورواه
البتككداء, علككى بككالرفع الَخرون بالنصب, وقرأ التقوى ولباس بعضهم
عكرمككة: معنككاه, فقككال في المفسرون خير} خبره, واختلف و{ذلك

حكاتم, وقكال أبكي ابكن القيامكة, رواه يوم المتقون يلبسه ما هو يقال
اليمككان, التقككوى جريككج: ولبككاس وابككن وقتككادة والسدي علي بن زيد

عمككرو بككن الككديال الصالح, قككال عباس: العمل ابن عن العوفي وقال
بككن عككروة الككوجه, وعككن فككي الحسككن السككمت عبككاس: هككو ابن عن

أسلم: بن زيد بن الرحمن عبد الله, وقال خشية التقوى الزبير: لباس
التقككوى, وكلهككا لبككاس فككذاك عورته فيواري الله يتقي التقوى ولباس

قككال: حككدثني حيككث جرير ابن رواه الذي الحديث ذلك متقاربة, ويؤيد
عككن إسككماعيل بككن إسككحاق الحجاج, حدثني بن إسحاق حدثنا المثنى

الله رضي عفان بن عثمان الحسن, قال: رأيت عن أرقم بن سليمان
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فككوهي قميككص عليه وسلم عليه الله صلى الله رسول منبر على عنه

بالحمككام, اللعككب عككن وينهى الكلب بقتل يأمر الزر, وسمعته محلول
ه اتقكوا النكاس أيها قال: يا ثم سكمعت السكرائر, فكإني هكذه فكي الل

مككا بيككده محمد نفس «والذي يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا علنية, إن رداءها الله ألبسه إل سريرة أحد أسر ًا وإن فخير خير شر

ًا الَية هذه قرأ فشر» ثم ك التقكوى ولباس {وريش مكن ذلكك خيكر ذل
ة مكن جريكر ابكن رواه الحسكن, هككذا الله} قال: السمت آيات رواي

وأحمككد الشككافعي الئمككة روى ضككعف, وقككد أرقم, وفيككه بن سليمان
البصككري, الحسككن عككن صككحيحة طرق من الدب كتاب في والبخاري

وذبككح الكلب بقتككل يككأمر عفككان بككن عثمككان المككؤمنين أمير سمع أنه
الحككافظ روى فقد منه المرفوع المنبر, وأما على الجمعة يوم الحمام

ًا له الكبير معجمه في الطبراني القاسم أبو حيككث آخر وجه من شاهد
حككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدثنا). قككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

ِنَي **  َب َدَم َيا َ آ ُكُم ل ّن َن ِت ْف َطاُن َي ْي ُكْم َأْخَرَج َكَمآَ الّش ْي َو َب ِة ّمَن َأ ّن ْلَج ُع ا ِز َين
ُهَما ْن ُهَما َع َباَس ُهَما ِل َي ِر ُي ِهَمآَ ِل ِت َءا ْو ّنُه َس ُكككْم ِإ َو َيَرا ُلككُه ُهكك ِبي َق ْيككُث ِمككْن َو َ َح ل

ُهْم َن ْو ّنا َتَر َنا ِإ ْل َع ِطيَن َج َيا َء الّش َيآَ ِل ْو ِذيَن َأ ّل َ ِل ُنوَن ل ْؤِم بنككي تعالى يحذر    ُي
ًا إبليس من آدم آدم البشككر لبككي القديمككة عككداوته لهككم وقبيله, مبينكك

النعيككم دار هككي الككتي الجنككة مككن إخراجه في سعيه السلم, في عليه
كككانت مككا بعككد عككورته هتككك فككي والعنككاء, والتسككبب التعككب دار إلككى

تعككالى: كقككوله أكيككدة, وهككذا عككداوة عككن إل هككذا عنككه, ومككا مستورة
للظككالمين بئككس عككدو لكككم وهككم دوني من أولياء وذريته {أفتتخذونه

بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدل}.

َذا ِإ َو ْا **  ُلو َع ْا َفاِحَشًة َف ُلو َنا َقا ْد َهآَ َوَج ْي َل َنا َع َء َبا ّلُه آ َنككا َوال َهككا َأَمَر ِإّن ُقككْل ِب
ّلَه َ ال ْأُمُر ل ِء َي َفْحَشآَ ْل ُلوَن ِبا ُقو َت َلى َأ ِه َع ّل َ َما ال َلُموَن ل ْع ُقْل َت ّبي َأَمَر *   َر

ِقْسِط ْل ْا ِبا ِقيُمو َأ ُكْم َو َه َد ُوُجو ٍد ُكّل ِعن ُه َمْسِج ُعو ْد ِلِصيَن َوا ّديَن َلُه ُمْخ ال
ُكْم َكَما َأ َد ُدوَن َب ُعو ًا َت ِريق َف َى *   َد ًا َه ِريقكك َف ّق َو ِهككُم َحكك ْي َل َلُة َع َ ُهككُم الّضككل ّن ِإ

ُذوا ّتَخكك ِطيَن ا َيا َء الّشكك َيككآَ ِل ْو ِه ُدوِن ِمككن َأ ّلكك ُبوَن ال َيْحَسكك ُهككم َو ّن أ
ُدوَن َ َتكك ْه  ّم

نطوف يقولون عراة بالبيت يطوفون المشركون مجاهد: كان قال   
:وتقككول الشككيء أو النسعة قبلها على المرأة فتضع أمهاتنا ولدتنا كما

أحلكككككه فل منكككككه بكككككدا كلهومكككككا أو بعضكككككه يبكككككدو اليكككككوم 
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أمرنككا واللككه آباءنككا عليها وجدنا قالوا فاحشة فعلوا {وإذا الله فأنزل 

ًا عدا ما العرب بها} الَية, قلت: كانت فككي بككالبيت يطوفون ل قريش
عصككوا ثياب في يطوفون ل أنهم ذلك في يتأولون لبسوها التي ثيابهم

ثيككابهم, ومككن فككي يطوفككون الحمككس وهككم قريككش فيها, وكانت الله
ًا أحمسي أعاره ثككم فيككه طككاف جديككد ثككوب معككه فيه, ومن طاف ثوب
ًا يجد لم أحد, ومن يتملكه فل يلقيه ًا, ول ثوب ًا أحمسي أعاره جديد ثوب
ًا, وربما طاف فرجهككا علككى فتجعل عريانة فتطوف امرأة كانت عريان

ًا فتقككككككككككول: السككككككككككتر بعككككككككككض ليسككككككككككتره شككككككككككيئ
أحلكككككه فل منكككككه بكككككدا كلهومكككككا أو بعضكككككه يبكككككدو اليكككككوم

ًا هذا بالليل, وكان عراة يطفن النساء كان ما وأكثر   ابتدعوه قد شيئ
آبككائهم فعككل أن آبككاءهم, ويعتقككدون فيككه واتبعككوا أنفسككهم تلقككاء من

ذلككك, فقككال عليهككم تعالى الله وشرع, فأنكر الله من أمر إلى مستند
بهككا} فقككال أمرنككا واللككه آباءنككا عليها وجدنا قالوا فاحشة فعلوا {وإذا
ًا تعالى يككأمر ل الله {إن ذلك ادعى لمن محمد يا {قل} أي عليهم رد

بمثككل يأمر ل منكرة, والله فاحشة تصنعونه الذي هذا بالفحشاء} أي
مككن اللككه إلككى أتسككندون تعلمككون} أي مككال الله على {أتقولون ذلك

بالقسككط} ربككي أمككر تعالى: {قل صحته, وقوله تعلمون مال القوال
وادعككوه مسككجد كككل عنككد وجككوهكم {وأقيموا والستقامة بالعدل أي

محالهككا فككي عبككادته فككي بالسككتقامة أمركككم الدين} أي له مخلصين
الله عن به أخبروا بالمعجزات, فيما المؤيدين المرسلين متابعة وهي
ل تعككالى عبككادته, فككإنه فككي لككه وبككالخلص الشرائع من به جاؤوا وما

ًا يكككون الركنيككن, أن هككذين يجمككع حككتى العمككل يتقبل ًا صككواب موافقكك
ًا يكككككككككون وأن للشككككككككريعة الشككككككككرك. مككككككككن خالصكككككككك

{الضككللة} اختلككف قوله تعودون} إلى بدأكم تعالى: {كما وقوله  
نجيككح: عككن أبككي ابككن تعككودون} فقككال بككدأكم {كمككا قككوله معنى في

الحسككن مككوتكم, وقككال بعككد تعككودون} يحييكككم بككدأكم {كمككا مجاهد
أحياء, وقال القيامة يوم تعودون كذلك الدنيا في بدأكم البصري: كما

ًا يكونككوا ولككم فخلقهككم قال: بدأ} تعودون بدأكم {كما قتادة ثككم شككيئ
ً بدأكم أسلم: كما بن زيد بن الرحمن عبد يعيدهم, وقال ثم ذهبوا أول
ًا, واختار يعيدكم كذلك بمككا جريككر, وأيككده بن جعفر أبو القول هذا آخر
المغيرة عن كلهما الحجاج بن وشعبة الثوري سفيان حديث من رواه

رسككول فينككا عباس, قال: قام ابن عن جبير بن سعيد عن النعمان بن
إنكككم النككاس أيهككا «يككا فقككال بموعظككة وسككلم عليككه اللككه صككلى الله

ً عراة حفاة الله إلى تحشرون ًا نعيككده خلككق أول بككدأنا كما غرل وعككد
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حككديث مككن الصحيحين في مخرج الحديث فاعلين» وهذا كنا إنا علينا

ًا البخاري صحيح شعبة, وفي ورقككاء به, وقككال الثوري حديث من أيض
يبعككث تعككودون} قككال بككدأكم {كمككا مجاهككد عككن يزيككد أبككو إيككاس بن

ًا المسلم ًا والكافر مسلم تعودون} بدأكم {كما العالية أبو وقال كافر
ّدوا كتب كما تعودون بدأكم كما جبير بن سعيد وقال فيهم علمه إلى ر

بككن محمككد تكونككون, وقككال عليه كنتم كما رواية تكونون, وفي عليكم
اللككه ابتككدأ تعودون} من بدأكم تعالى: {كما قوله القرظي: في كعب
بأعمككال عمل وإن خلقه عليه ابتدىء ما إلى صار الشقاوة على خلقه
ابتككدىء مككا إلككى صككار السككعادة علككى خلقككه ابتدأ السعادة, ومن أهل

عملككوا السككحرة أن الشككقاء, كمككا أهككل بأعمال عمل وإن عليه خلقه
السككدي عليككه, وقككال ابتككدؤوا مككا إلككى صاروا ثم الشقاء أهل بأعمال

ًا بدأكم} تعودون {كما ًا هدى فريق الضللة} يقككول عليهم حق وفريق
ضككلل, وفريككق مهتككدون فريككق خلقنككاكم تعودون} كمككا بدأكم {كما

أمهككككككاتكم. بطككككككون مككككككن وتخرجككككككون تعككككككودون كككككككذلك
تعودون بدأكم {كما عباس: قوله ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

ًا ًا هدى فريق خلككق بدأ تعالى الله الضللة} قال: إن عليهم حق وفريق
ًا آدم ابن ًا, كما مؤمن ومنكم كافر فمنكم خلقكم الذي {هو قال وكافر

ًا بدأهم كما القيامة يوم يعيدهم مؤمن} ثم ًا: قلت: ويتأيد مؤمن وكافر
إلككه ل «فوالككذي البخككاري صككحيح فككي مسعود ابن بحديث القول هذا

إل وبينهككا بينككه يكككون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن غيره
فيككدخلها, النككار أهككل بعمككل فيعمككل الكتاب عليه ذراع, فيسبق أو باع
أو بككاع إل وبينهككا بينه يكون ما حتى النار أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن
الجنككة». فيككدخل الجنككة أهل بعمل الكتاب, فيعمل عليه فيسبق ذراع
عككن غسككان أبو الجعد, حدثنا بن علي البغوي: حدثنا القاسم أبو وقال
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال سعد بن سهل عن حازم أبي

مكن وإنكه الجنكة أهكل بعمكل الناس يرى فيما ليعمل العبد «إن وسلم
أهككل مككن وإنه النار أهل بعمل الناس يرى فيما ليعمل النار, وإنه أهل

مكن البخكاري حكديث مكن قطعكة بالخواتيم» هذا العمال وإنما الجنة
يككوم قزمككان قصككة فككي المككدني مطرف بن محمد غسان أبي حديث

الرحمككن, حككدثنا عبككد حككدثنا بشككار ابككن جرير: حدثني ابن أحد, وقال
اللككه صككلى النككبي جابر, عن عن سفيان أبي عن العمش عن سفيان

عليككه» وهككذا كككانت مككا علككى نفككس كككل «تبعككث قال أنه وسلم عليه
بككه, العمككش وجككه, عككن غيككر مككن مككاجه وابككن مسككلم رواه الحديث
مثلككه, عبككاس ابككن عليككه» وعككن مات ما على عبد كل «يبعث ولفظه
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هككذا بيككن الجمككع مككن بككد مسعود, قلككت: ول ابن بحديث قلت: ويتأيد

وجهككك تعككالى: {فككأقم قوله الَية, وبين من المراد هو كان إن القول
ًا للدين فكي جككاء عليهككا} ومكا النكاس فطككر الكتي اللكه فطككرت حنيفك

اللككه صككلى الله رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين
يهككودانه الفطككرة, فككأبواه علككى يولككد مولككود قككال: «كككل وسلم عليه

ويمجسكككككككككككككككككككككككككككككككانه». وينصكككككككككككككككككككككككككككككككرانه
صلى الله رسول قال: قال حمار بن عياض عن مسلم صحيح وفي  

حنفاء, فجككاءتهم عبادي خلقت «إني تعالى الله يقول وسلم عليه الله
هذا, أنه على الجمع دينهم» الحديث, ووجه عن فاجتالتهم الشياطين

قككد كان الحال, وإن ثاني في وكافر مؤمن منهم ليكون خلقهم تعالى
غيككره, كمككا إله ل بأنه والعلم وتوحيده معرفته على كلهم الخلق فطر
قككدر هككذا ومع وفطرهم غرائزهم في وجعله بذلك الميثاق عليهم أخذ
ًا منهم أن ًا ومنهم شقي ومنكككم كككافر فمنكككم خلقكم الذي {هو سعيد

أو فمعتقهكا نفسكه فبكائع يغكدو النكاس «ككل الحكديث مكؤمن} وفكي
فهككدى} و قككدر {الككذي هككو بريتككه, فككإنه في نافذ الله موبقها» وقدر

مككن «فأمككا الصككحيحين هدى} وفي ثم خلقه شيء كل أعطى {الذي
مككن السككعادة, وأمككا أهل لعمل فسييسر السعادة أهل من منكم كان
قككال الشككقاوة» ولهككذا أهككل لعمككل فسييسككر الشككقاوة أهل من كان

ًا ًا هدى تعالى: {فريق فقككال ذلككك علل الضللة} ثم عليهم حق وفريق
جريككر: ابككن الله} الَية, قككال دون من أولياء الشياطين اتخذوا {إنهم
ًا يعكذب ل الله أن زعم من خطأ على الدللة أبين من وهذا علكى أحككد

بصككواب منككه علككم بعككد يأتيهككا أن اعتقككدها, إل ضللة أو ركبها معصية
ًا فيركبها وجهها بيككن يكككن لكم كككذلك ككان لكو فيها, لنه لربه منه عناد
فككرق, الهككدى مهتد, وفريككق أنه يحسب وهو ضل الذي الضللة فريق
الَيككة. هككذه فككي وأحكامهمككا أسككمائهما بيككن تعككالى اللككه فككرق وقككد

ِنَي َب َيككا َدَم **  ْا آ ُذو ُكككْم ُخكك َت َن َد ِزي ٍد ُكككّل ِعنكك ْا َمْسككِج ُلككو ُك ْا و ُبو َ َواْشككَر َول
ْا َو ُف ِر ّنكككككككككككككُه ُتْسككككككككككككك َ ِإ ِفيَن ُيِحكككككككككككككّب ل ِر ْلُمْسككككككككككككك  ا

يعتمككدونه, مككن كككانوا فيمككا المشككركين على رد الكريمة الَية هذه  
جريككر, واللفككظ وابن والنسائي مسلم رواه كما عراة بالبيت الطواف

سككعيد عن البطين مسلم عن كهيل بن سلمة عن شعبة حديث من له
الرجككال عككراة بككالبيت يطوفككون عباس: قال: كككانوا ابن عن جبير بن

تقككول: المككرأة بالليككل, وكككانت والنسككاء بالنهككار والنسككاء, الرجككال
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أحلكككككه فل منكككككه بكككككدا كلهومكككككا أو بعضكككككه يبكككككدو اليكككككوم 

العوفي: عن مسجد} وقال كل عند زينتكم {خذوا تعالى الله فقال  
مسجد} الَية, قال: كككان كل عند زينتكم {خذوا قوله في عباس ابن

وهو اللباس بالزينة, والزينة الله فأمرهم عراة بالبيت يطوفون رجال
أن والمتككاع, فككأمروا الككبز جيككد مككن ذلككك سوى وما السوأة يواري ما

وإبراهيككم وعطككاء مجاهككد قككال مسجد, وهكذا كل عند زينتهم يأخذوا
ومالككك, عككن والضككحاك والسككدي وقتككادة جككبير بككن وسككعيد النخعككي
فككي نزلككت أنهككا تفسككيرها فككي السككلف أئمككة من واحد وغير الزهري
مككن مردويككه بككن الحككافظ روى عراة, وقككد بالبيت المشركين طواف
ًا, أنهكا أنس قتادة, عن والوزاعي, عن بشير بن سعيد حديث مرفوعك
أعلككم, نظككر, واللككه صككحته فككي النعككال, ولكككن في الصلة في نزلت
عنككد التجمككل يسككتحب السككنة مككن معناهككا فككي ورد ومككا الَيككة ولهذه

الزينككة مككن لنككه العيككد, والطيككب ويوم الجمعة يوم سيما الصلة, ول
ذلكككككككككككك. تمكككككككككككام مكككككككككككن لنكككككككككككه والسكككككككككككواك

بككن علككي أحمد: حككدثنا المام قال كما البياض اللباس أفضل ومن  
جككبير بككن سككعيد خككثيم, عككن بككن عثمككان بككن اللككه عبككد عاصم, حدثنا

ًا, قال: قككال عباس ابن عن وصححه اللككه صككلى اللككه رسككول مرفوع
ثيككابكم, وكفنككوا خير من فإنها البياض ثيابكم من «البسوا وسلم عليه
الشككعر» وينبت البصر يجلو فإنه الثمد أكحالكم خير وإن موتاكم فيها
داود أبككو ورواه مسككلم شككرط علككى السككناد, رجككاله جيككد حديث هذا

بككه, خككثيم بككن عثمككان بككن اللككه عبككد حديث من ماجه وابن والترمذي
ًا أحمد صحيح, وللمام الترمذي: حسن وقال بإسناد السنن وأهل أيض
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال جندب بن سمرة عن جيد

فيهكا وكفنكوا وأطيككب أطهككر فإنهكا فالبسككوها البيككاض بثيكاب «عليكم
بكن محمكد عكن قتكادة عكن صكحيح بسكند الطكبراني موتكاكم» وروى

ًا سيرين: أن فيككه, وقككوله يصلي وكان بألف رداء اشترى الداري تميم
كله الطب الله جمع السلف بعض واشربوا} الَية, قال {وكلوا تعالى

ابككن قككال البخككاري تسرفوا} وقال ول واشربوا {وكلوا آية نصف في
سكرف خصكلتان أخطأتكك مكا شكئت مكا والبكس شئت ما عباس: كل

محمككد العلككى, حككدثنا عبككد بن محمد جرير: حدثنا ابن ومخيلة, وقال
قككال: أحككل عباس ابن عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر عن ثور بن

ًا يكن مالم والشرب الكل الله صككحيح, وقككال مخيلة, إسناده أو سرف
شككعيب بككن عمككرو عن قتادة عن همام بهز, حدثنا أحمد: حدثنا المام

قككال: «كلككوا وسككلم عليه الله صلى الله رسول جده, أن عن أبيه عن
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يحككب اللككه سرف, فإن ول مخيلة غير من وتصدقوا والبسوا واشربوا

حككديث مككن مككاجه وابككن النسككائي عبككده» ورواه علككى نعمته يرى أن
اللككه صككلى النككبي عككن جككده عككن أبيه عن شعيب بن عمرو عن قتادة
مخيلككة» ول إسراف غير في والبسوا وتصدقوا «كلوا قال وسلم عليه

سككليم بككن سككليمان المغيككرة, حككدثنا أبككو أحمككد: حككدثنا المككام وقككال
معككديكرب بككن المقككدام سمعت الطائي جابر بن يحيى الكلبي, حدثنا

«مككا يقككول وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الكندي, قال: سمعت
ًا وعاء آدم ابن مل صككلبه يقمككن أكلت آدم ابككن حسككب بطنككه من شر

ً كان فإن ه» وثلكث لشرابه وثلث لطعامه محالة, فثلث ل فاعل لنفس
بككه, وقككال جككابر بككن يحيككى عككن طككرق من والترمذي النسائي ورواه

صككككككحيح. حسككككككن نسككككككخة وفككككككي الترمككككككذي: حسككككككن
عبككد بن سويد مسنده: حدثنا في الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال  

عككن ذكككوان بككن نككوح عككن كثير أبي بن يوسف عن بقية العزيز, حدثنا
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: قككال مالك بن أنس عن الحسن
الككدارقطني اشككتهيت» ورواه ما كل تأكل أن السرف من «إن وسلم

السكدي: بقيكة, وقكال بكه تفكرد غريكب حديث الفراد, وقال: هذا في
فككي أقاموا ما الودك عليهم يحرمون عراة بالبيت يطوفون الذين كان

ل واشككربوا} الَيككة, يقككول لهككم: {كلككوا تعككالى اللككه الموسم, فقككال
ممككا ويشككربوا يككأكلوا أن مجاهد: أمرهككم التحريم, وقال في تسرفوا
تسككرفوا} {ول أسككلم بككن زيككد بككن الرحمككن عبككد الله, وقككال رزقهم

ًا تأكلوا يقول: ول الخراسككاني: عككن عطاء السراف, وقال ذلك حرام
المسككرفين} يحب ل إنه تسرفوا ول واشربوا {وكلوا قوله عباس ابن

يحككب ل {إنككه جريككر: وقككوله ابككن والشككراب, وقككال الطعككام فككي
فككي حككده المتعككدين يحككب ل اللككه تعككالى: إن الله المسرفين} يقول

الحلل, بتحريككم أو الحككرام بككإحلل أحككل فيمككا الغككالين حرام أو حلل
أمككر الككذي العككدل وذلككك حرم ما ويحرم أحل ما يحلل أن يحب ولكنه

بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

ُقْل َنَة َحّرَم َمْن **  ِه ِزي ّل ِتَي ال ّل ِه َأْخَرَج ا ِد َبا ِع َباِت ِل ّي ّط ْل ُقككْل الّرْزِق ِمَن َوا
ِذيَن ِهي ّل ْا ِل ُنو ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِلَصككًة ال ْوَم َخا ِة َيكك َياَمكك ِق ْل ِلَك ا َذ ُنَفّصككُل َككك

َيككككككككككككككككككككككاِت َ ٍم ال ْو َقكككككككككككككككككككككك َلُمككككككككككككككككككككككوَن ِل ْع  َي
ًا تعالى يقول    ًا حرم من على رد أو المشككارب أو المآَكككل من شيئ

محمككد {قككل} يككا اللككه مككن شككرع غيككر مككن نفسه تلقاء من الملبس
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الفاسككدة بككآَرائهم يحرمككون مككا يحرمككون المشككركين, الككذين لهككؤلء

هككي لعبككاده} الَيككة, أي أخككرج الككتي اللككه زينككة حرم {من وابتداعهم
فيهككا شككركهم الككدنيا, وإن الحيككاة فككي وعبده بالله آمن لمن مخلوقة
ًا الكفار فيهككا يشككركهم القيامككة, ول يوم خاصة لهم فهي الدنيا في حب

القاسككم أبككو الكككافرين, قككال على محرمة الجنة الكفار, فإن من أحد
يحيككى القاضي, حككدثنا الحسين بن محمد حصين أبو الطبراني: حدثنا
سككعيد عككن المغيككرة أبي بن جعفر عن القمي يعقوب الحماني, حدثنا

عراة وهم بالبيت يطوفون قريش قال: كانت عباس ابن عن جبير بن
أخككرج الككتي اللككه زينة حرم من {قل الله ويصفقون, فأنزل يصفرون

بالثيككككككككككككككككككككاب. لعبككككككككككككككككككككاده} فككككككككككككككككككككأمروا

ُقْل ّنَما **  ّبَي َحّرَم ِإ َواِحَش َر َف ْل َهَر َما ا َها َظ ْن َطَن َوَما ِم ْثَم َب ِل ْغككَي َوا َب ْل َوا
ِر ْي َغ ّق ِب ْلَح َأن ا ْا َو ُكو ِر ِه ُتْش ّل َنّزْل َلْم َما ِبال ِه ُي ًا ِب َطان ْل َأن ُس ْا َو ُلو ُقو َلككى َت َع

ِه ّلككككككككككككككككككككككك َ َمكككككككككككككككككككككككا ال َلُمكككككككككككككككككككككككوَن ل ْع  َت
عن شقيق عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال   

من أغير أحد «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد
إليككه أحككب أحد بطن, ول وما منها ظهر ما الفواحش حرم فلذلك الله

بككن سككليمان حككديث مككن الصككحيحين فككي اللككه» أخرجككاه من المدح
مسككعود, بككن اللككه عبد عن وائل أبي عن شقيق العمش, عن مهران
فككي بطككن ومككا منهككا ظهككر ما بالفواحش يتعلق ما على الكلم وتقدم
السككدي: أمككا الحككق} قككال بغيككر والبغي {والثم وقوله النعام سورة
الحككق, وقككال بغيككر النككاس علككى تبغككي أن والبغككي فالمعصككية الثككم

نفسككه, علككى بغيككه البككاغي أن وأخككبر كلهككا المعاصككي مجاهككد, الثككم
نفسه, والبغي بالفاعل المتعلقة الخطايا أنه الثم به فسر ما وحاصل

تعكالى: {وأن وهككذا, وقكوله هككذا اللكه فحككرم النكاس إلككى التعدي هو
ًا} أي به ينزل لم ما بالله تشركوا عبادته في شركاء له تجعلوا سلطان

دعككوى من والكذب الفتراء تعلمون} من ل ما الله على تقولوا {وأن
ًا له أن الرجككس {فككاجتنبوا بككه, كقككوله لكم علم ل مما ذلك ونحو ولد

الوثكككككككككككككككككككككككان} الَيكككككككككككككككككككككككة. مكككككككككككككككككككككككن

ُكككّل ِل َو ٍة **  َذا َأَجككٌل ُأّمكك ِإ َء َفكك ُهككْم َجككآَ ُل َ َأَج ْأِخُروَن ل َت َعًة َيْسكك َ َسككا َول
ِدُموَن َتْق ِنَي َيْس َب َيا َدَم *   ُكْم ِإّما آ ّن َي ِت أ

ْ ُكْم ُرُسٌل َي ُقّصوَن ّمن ُكْم َي ْي َل ِتي َع َيككا آ
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َقَى َفَمِن ّت َلَح ا َأْص َ َو ْوٌف َفل ِهْم َخ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َول ِذيَن*   َيْحَز ّلكك ْا َوا ُبو ّذ َككك

َنككا ِت َيا ْا ِبآَ َبُرو ْك َت َهككآَ َواْسكك ْن ِئَك َع ـكك َل ْو ِر َأْصككَحاُب ُأ ّنككا َهككا ُهككْم ال ُدوَن ِفي ِلكك  َخا
م} جكاء فإذا {أجل وجيل قرن أمة} أي تعالى: {ولكل يقول   أجله
يسككتقدمون} ثككم ول سككاعة يسككتأخرون {ل لهككم المقدر ميقاتهم أي

ً إليهم سيبعث أنه آدم بني تعالى أنذر وبشر آياته عليهم يقصون رسل
وفعككل المحرمككات تككرك وأصككلح} أي اتقككى {فمككن وحككذر, فقككال

بآَياتنككا كككذبوا والككذين يحزنككون هككم ول عليهككم خككوف {فل الطاعككات
بهككا العمككل عككن واسككتكبروا قلككوبهم بهككا كككذبت عنها} أي واستكبروا

ًا فيها ماكثون خالدون} أي فيها هم النار أصحاب {أولئك ًا. مكث مخلككد

َفَمْن َلُم **  ْظ َى ِمّمِن َأ َتَر ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب ْو َك ّذَب َأ ِه َك ِت َيا ِئَك ِبآَ َلـ ْو ُهْم ُأ ُل َنا َي
ُهم ُب َتاِب ّمَن َنِصي ِك ْل ّتَى ا َذا َح ُهْم ِإ ْت َء َنا َجككآَ ُل ُهْم ُرُسكك َن ْو ّفكك َو َت ْا َي َو ُل ْيككَن َقككا َمككا َأ

ُتْم ُعوَن ُكن ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل ْا ال ُلو ْا َقا ّلو ّنا َض ْا َع ُدو ِه َلَى َوَش ِهْم َع ُفِس ْن ُهْم َأ ّن أ
َ

ْا ُنو ِريَن َككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ِف  َككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
ًا الله على افترى ممن أظلم {فمن يقول   ل بآَياته} أي كذب أو كذب

المنزلككة بآَيككاته كككذب أو اللككه علككى الكككذب افككترى أظلككم, ممككن أحد
معنككاه, فككي المفسككرون الكتاب} اختلككف من نصيبهم ينالهم {أولئك

كككذب لمن وكتب عليهم كتب ما عباس: ينالهم ابن عن العوفي فقال
عبككاس ابككن طلحة, عن أبي بن علي مسود, وقال وجهه أن الله على

ًا عمل من العمال من يقول: نصيبهم ًا عمككل به, ومن جزي خير شككر
قتككادة قككال وشككر, وكككذا خير من به وعدوا مجاهد: ما به, وقال جزي

جريكككككككر. ابكككككككن واحكككككككد. واختكككككككاره وغيكككككككر والضكككككككحاك
الكتاب} من نصيبهم ينالهم {أولئك القرظي  كعب بن محمد وقال  

بن الرحمن وعبد أنس بن الربيع قال وعمره, وكذا ورزقه قال: عمله
وهككو عليككه يدل المعنى, والسياق في قوي القول أسلم, وهذا بن زيد

الَية هذه في المعنى يتوفونهم} ونظير رسلنا جاءتهم إذا {حتى قوله
الككدنيا فككي متاع يفلحون ل الكذب الله على يفترون الذين {إن كقوله

يكفرون} وقوله كانوا بما الشديد العذاب نذيقهم ثم مرجعهم إلينا ثم
اللككه إن عملككوا بما فننبئهم مرجعهم إلينا كفره يحزنك فل كفر {ومن
جككاءتهم إذا {حككتى قليلً} الَيككة, وقككوله نمتعهككم الصككدور بذات عليم

المشككركين توفت إذا الملئكة أن تعالى يتوفونهم} الَية, يخبر رسلنا
الذين لهم: أين يقولون النار إلى أرواحهم وقبض الموت عند تفزعهم

دون مككن وتعبككدونهم وتككدعونهم الككدنيا الحيككاة في بهم تشركون كنتم
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عنككا ذهبوا عنا} أي {ضلوا قالوا فيه أنتم مما يخلصوكم الله, ادعوهم

أقككروا أنفسككهم} أي علككى {وشككهدوا خيرهككم ول نفعهككم نرجككو فل
كككككككافرين}. كككككككانوا {أنهككككككم أنفسككككككهم علككككككى واعككككككترفوا

َقاَل ْا **  ُلو ْدُخ ٍم ِفَي ا ْد ُأَم َلْت َق ُكككْم ِمن َخ ِل ْب ْلِجككّن ّمككن َق ْنككِس ا ِل ِفككي َوا
ِر ّنا ّلَما ال َلْت ُك َنْت ُأّمٌة َدَخ َع َها ّل َت ّتَى ُأْخ َذا َح ْا ِإ ُكككو ّداَر َهككا ا ًا ِفي َلْت َجِميعكك َقككا

ُهْم ُهْم ُأْخَرا َ َنا لُول ّب ِء َر ُؤلُ َنا َهـ ّلو ِهْم َأَض ِت ًا َفآَ َذاب ًا َع ْعف ِر ّمككَن ِضكك ّنككا َقككاَل ال
ُكّل ْعٌف ِل ِكن ِض َلـ ّ َو َلُموَن ل ْع َلْت َت َقا َو ُهْم *   َ ُهْم ُأول ُكككْم َكاَن َفَما لُْخَرا َل

َنككككا ْي َل ْا َفْضككككٍل ِمككككن َع ُقو ُذو َذاَب َفكككك َعكككك ْل ُتككككْم ِبَمككككا ا ُبوَن ُكن ْكِسكككك  َت
ًا تعالى يقول    عليه به, المفترين المشركين لهؤلء يقوله عما مخبر

صككفاتكم وعلككى أمثككالكم مككن أمككم} أي في {ادخلوا بآَياته المكذبين
الجككن {مككن الكككافرة السككالفة المككم مككن قبلكم} أي من خلت {قد

ً يكون أن النار} يحتمل في والنس أن ويحتمل أمم في قوله من بدل
أختها} كمككا لعنت أمة دخلت {كلما أمم, وقوله مع أي أمم في يكون
ببعض} الَية, بعضكم يكفر القيامة يوم {ثم السلم عليه الخليل قال

العككذاب ورأوا اتبعككوا الككذين مككن اتبعككوا الككذين تبرأ تعالى: {إذ وقوله
منهككم فنتككبرأ كككرة لنا أن لو اتبعوا الذين وقال السباب بهم وتقطعت

هككم ومككا عليهككم حسككرات أعمككالهم اللككه يريهككم كذلك منا تبرءوا كما
ًا} أي فيها اداركوا إذا {حتى النار} وقوله من بخارجين اجتمعوا جميع

التبككاع دخككولً, وهككم أخراهككم لولهم} أي أخراهم {قالت كلهم فيها
ًا أشد المتبوعون, لنهم وهم لولهم قبلهككم فككدخلوا أتباعهم من جرم

عككن أضككلوهم الككذين هم لنهم القيامة يوم الله إلى التباع فيشكوهم
ًا فككآَتهم أضككلونا هؤلء {ربنا فيقولون السبيل سواء ًا عككذاب مككن ضككعف

وجوههم تقلب تعالى: {يوم قال كما العقوبة عليهم أضعف النار} أي
إنككا ربنككا * وقككالوا الرسككول وأطعنا الله أطعنا ليتنا يا يقولون النار في

مككن ضككعفين آتهككم * ربنككا السككبيل فأضككلونا وكبراءنككا سككادتنا أطعنككا
وجازينككا ذلككك فعلنككا قككد ضعف} أي لكل {قال العذاب} الَية, وقوله

ً زدنككاهم اللككه سككبيل عككن وصككدوا كفككروا {الككذين بحسبه, كقككوله كل
ًا} الَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. عككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذاب

ً أثقالهم {وليحملن وقوله   أوزار {ومككن أثقالهم} وقككوله مع وأثقال
قككال لخراهككم} أي أولهم علم} الَية, {وقالت بغير يضلونهم الذين

السدي: فقككد فضل} قال من علينا لكم كان {فما للتباع المتبوعون
الحككال تكسككبون} وهككذه كنتم بما العذاب {فذوقوا ضللنا كما ضللتم
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تعككالى: {ولككو قوله في محشرهم حال في عنهم تعالى الله أخبر كما
القككول بعض إلى بعضهم يرجع ربهم عند موقوفون الظالمون إذ ترى

* قككال مككؤمنين لكنا أنتم لول استكبروا للذين استضعفوا الذين يقول
إذ بعككد الهككدى عككن صككددناكم أنحن استضعفوا للذين استكبروا الذين

بل استكبروا للذين استضعفوا الذين * وقال مجرمين كنتم بل جاءكم
ًا له ونجعل بالله نكفر أن تأمروننا إذ والنهار الليل مكر وأسككروا أنككداد

هكل كفكروا الكذين أعنكاق فكي الغلل وجعلنا العذاب رأوا لما الندامة
ّ يجككككككككككككككزون يعملككككككككككككككون}. كككككككككككككككانوا مككككككككككككككا إل

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْا ِبآَ َبُرو ْك َت َها َواْس ْن َ َع ّتُح ل َف ُهْم ُت َواُب َل ْبكك الّسككَمآَِء َأ
َ ُلوَن َول ْدُخ ّنَة َي ْلَج ّتَى ا ِلَج َح ْلَجَمككُل َي َيككاِط َسككّم ِفككي ا ْلِخ ِلَك ا َذ َككك ِزي َو َنْجكك

ِرِميَن ْلُمْج ُهْم ا َل ّنَم ّمن *   َه ٌد َج َها ِهْم َوِمن ِم ِق ْو َواٍش َف ِلَك َغكك َذ َككك ِزي َو َنْجكك
ِلِميَن ّظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  ال

منهككا لهككم يرفككع ل المراد السماء} قيل أبواب لهم تفتح {ل قوله   
العككوفي ورواه جككبير بككن وسككعيد مجاهككد دعككاء, قككاله ول صالح عمل
عككن ليككث عن الثوري رواه عباس, وكذا ابن عن طلحة أبي بن وعلي
السككماء, أبككواب لرواحهم تفتح ل المراد عباس, وقيل ابن عن عطاء
مككا واحككد, ويؤيككده وغيككر السدي عباس, وقاله ابن عن الضحاك رواه
العمش عن عياش بن بكر أبو كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قاله
صككلى الله رسول أن البراء عن زاذان عمرو, عن ابن هو المنهال عن
السككماء إلككى بهككا يصعد االفاجر, وأنه روح قبض ذكر وسلم عليه الله

الككروح هككذه مككا قككالوا إل الملئكة من مل على تمر بها, فل فيصعدون
الككدنيا, فككي بها يدعى كان التي أسمائه بأقبح فلن فيقولون ؟ الخبيثة

قككرأ ثككم لككه يفتككح فل لككه بابها فيستفتحون السماء إلى بها ينتهوا حتى
السماء} الَية, أبواب لهم تفتح {ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

وابككن والنسائي داود أبو رواه طويل حديث من قطعة وهو رواه هكذا
بكككككه. عمكككككرو بكككككن المنهكككككال عكككككن طكككككرق مكككككن مكككككاجه

معاويككة, حككدثنا أبككو فقككال: حككدثنا بطككوله أحمككد المككام رواه وقككد  
قككال: عازب بن البراء عن زاذان عمرو, عن بن المنهال عن العمش

مككن رجككل جنككازة فككي وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول مع خرجنا
اللككه صككلى اللككه رسككول يلحد, فجلس ولما القبر إلى فانتهينا النصار

عككود يككده وفككي الطيككر رؤوسككنا علككى كككأن حوله وجلسنا وسلم عليه
عككذاب مككن بككالله «اسككتعيذوا فقال رأسه الرض, فرفع في به ينكت
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انقطككاع فككي كككان إذا المؤمن العبد إن ك قال ثم ثلثة أو مرتين ك القبر

بيكض السكماء مكن ملئككة إليكه الَخكرة, نكزل إلكى وإقبكال الدنيا من
وحنككوط الجنككة أكفككان مككن كفن معهم الشمس وجوههم كأن الوجوه

ّد منه يجلسوا حتى الجنة حنوط من المككوت ملككك يجيككء البصر, ثم م
إلككى اخرجككي الطيبككة النفككس فيقككول: أيتهككا رأسككه عنككد يجلس حتى

من القطرة تسيل كما تسيل فتخرج ك قال ك ورضوان الله من مغفرة
حككتى عيككن طرفككة يده في يدعوها لم أخذها فإذا فيأخذها السقاء في

منهككا ويخككرج الحنككوط ذلككك وفككي الكفككن ذلك في فيجعلوها يأخذوها
يمرون فل بها فيصعدون الرض وجه على وجدت مسك نفحة كأطيب

فيقولككون: ؟ الطيبككة الككروح هككذه ما قالوا إل الملئكة من مل على بها
حككتى الككدنيا فككي بها يسمونه كانوا التي أسمائه بأحسن فلن بن فلن

كككل من فيشيعه له فيفتح له الدنيا, فيستفتحون السماء إلى به ينتهوا
السككماء إلككى بهككا ينتهككي حككتى تليهككا التي السماء إلى مقربوها سماء

وأعيككدوه علييككن في عبدي كتاب اكتبوا وجل عز الله السابعة, فيقول
تككارة أخرجهككم ومنهككا أعيككدهم وفيهككا خلقتهككم منهككا فككإني الرض إلى

أخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرى.
؟ ربككك مككن لككه فيقككولن فيجلسانه ملكان فيأتيه روحه قال: فتعاد  

السككلم, فيقككول: دينككي ؟ دينككك لككه: مككا الله, فيقككولن فيقول: ربي
رسككول فيقككول: هككو ؟ فيكككم بعككث الككذي الرجككل هذا له: ما فيقولن
قككرأت فيقككول ؟ عملككك لككه: ومككا وسلم, فيقولن عليه الله اللهصلى

صككدق أن السككماء مككن منككاد وصككدقت, فينككادي بككه فآَمنت الله كتاب
ًا لككه وافتحككوا الجنككة مككن وألبسوه الجنة من فأفرشوه عبدي إلككى بابكك
ككك قال ك البصر مد قبره في له وطيبها, ويفسح روحها من فيأتيه الجنة
الريككح, فيقككول: أبشككر طيككب الثياب وحسن الوجه حسن رجل ويأتيه
فوجهككك أنككت له: من فيقول توعد كنت الذي يومك هذا يسرك بالذي
أقككم فيقككول: رب الصككالح عملككك فيقككول: أنككا ؟ بككالخير يجيء الوجه

العبد قال. وإن ك ومالي أهلي إلى أرجع حتى الساعة أقم رب الساعة
من إليه الَخرة, نزل إلى وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا الكافر

البصككر, مد منه فيجلسون المسوح معهم الوجوه سود ملئكة السماء
النفككس فيقككول: أيهككا رأسككه عنككد يجلككس حتى الموت ملك يجيء ثم

جسككده في وغضب, قال: فتفرق الله من سخط إلى اخرجي الخبيثة
أخككذها فككإذا فيأخذها المبلول الصوف من السفود ينتزع كما فينتزعها

ويخرج المسوح تلك في يجعلوها حتى عين طرفة يده في يدعوها لم
فل بهككا الرض, فيصككعدون وجككه علككى وجككدت جيفككة ريككح كأنتن منها
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الخبيثكة الكروح هكذه مكا قكالوا إل الملئككة مكن مل علكى بهكا يمكرون

الككدنيا فككي بها يسمى كان التي أسمائه بأقبح فلن بن فيقولون: فلن
رسول قرأ ثم ك له يفتح فل فيستفتح الدنيا السماء إلى بها ينتهي حتى
يككدخلون ول السككماء أبككواب لهم تفتح {ل ك وسلم عليه الله صلى الله

وجل: اكتبككوا عز الله الخياط} فيقول سم في الجمل يلج حتى الجنة
ًا روحه السفلى, فتطرح الرض في سجين في كتابه ككك قرأ ثم ك طرح

بككه تهوي أو الطير فتخطفه السماء من خّر فكأنما بالله يشرك {ومن
ملكككان ويككأتيه جسككده فككي روحككه سككحيق} فتعككاد مكككان فككي الريككح

فيقككولن: مككا أدري ل هككاه هككاه فيقول ربك من له فيقولن فيجلسانه
بعككث الككذي الرجككل هككذا فيقولن: مككا أدري ل هاه هاه فيقول ؟ دينك
كككذب أن السككماء مككن منككاد فينككادي أدري ل هاه فيقول: هاه ؟ فيكم
ًا له وافتحوا النار من فأفرشوه عبدي حرهككا مككن فيككأتيه النككار إلى باب

رجككل ويككأتيه أضككلعه فيككه تختلككف حككتى قبره عليه ويضيق وسمومها
هككذا يسككوؤك بالككذي أبشر فيقول الريح منتن الثياب قبيح الوجه قبيح

؟ بالشككر يجيككء الوجه فوجهك أنت من فيقول توعد كنت الذي يومك
السكككاعة». تقكككم ل رب فيقكككول الخكككبيث عملكككك فيقكككول: أنكككا

ًا: حدثنا أحمد المام وقال   بن يونس عن معمر حدثنا الرزاق عبد أيض
قككال: عككازب بككن الككبراء عككن زاذان عككن عمرو بن المنهال عن خباب
نحككوه فككذكر جنككازة إلككى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا
وكككل والرض السككماء ملككك كككل عليه صلى روحه خرج إذا حتى وفيه
إل بككاب أهككل مككن ليككس السككماء أبككواب له السماء, وفتحت في ملك
ثككم آخككره قبلهم, وفككي من بروحه يعرج أن وجل عز الله يدعون وهم

ًا كان جبل بها ضرب لو مرزبة يده في أبكم أصم أعمى له يقيض تراب
ًا فيصير ضربة فيضربه فيضككربه كككان كمككا وجل عز الله يعيده ثم تراب

الككبراء: الثقلين, قال إل شيء كل يسمعها صيحة فيصيح أخرى ضربة
الذي الحديث النار, وفي من فرش له ويمهد النار من باب له يفتح ثم

مككن لككه واللفككظ جريككر وابككن مككاجه وابن والنسائي أحمد المام رواه
هريككرة أبي عن يسار بن سعيد عطاء, عن بن عمرو بن محمد حديث

الملئكككة تحضككره «الميككت قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
كككانت المطمئنككة النفككس أيتها قالوا: اخرجي الصالح الرجل كان فإذا
غيككر ورب وريحككان بككروح وأبشري حميدة اخرجي الطيب الجسد في

فيقككال لها فيستفتح السماء إلى بها يعرج حتى ذلك غضبان, فيقولون
ًا فيقال فلن فيقولون ؟ هذا من فككي كانت التي الطيبة بالنفس مرحب

غيككر ورب وريحككان بككروح وأبشككري حميككدة أدخلككي الطيككب الجسككد
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عككز اللكه فيها التي السماء إلى بها ينتهى حتى ذلك لها غضبان, فيقال

كانت الخبيثة النفس أيتها اخرجي قالوا السوء الرجل كان وجل, وإذا
مككن وآخر وغساق بحميم وأبشري ذميمة اخرجي الخبيث الجسد في

السككماء, إلككى بهككا يعككرج ثككم تخككرج حككتى ذلك أزواج, فيقولون شكله
ًا ل فيقولككون فلن فيقولككون ؟ هككذا مككن فيقككال لهككا فيسككتفتح مرحبكك

لككم فإنه ذميمة ارجعي الخبيث الجسد في كانت التي الخبيثة بالنفس
إلككى فتصككير والرض السككماء بيككن فترسككل السككماء أبككواب لككك يفتح

القككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبر».
تفتككح السككماء} ل أبواب لهم تفتح {ل قوله في جريج ابن قال وقد  

أعلم, وقوله القولين, والله بين جمع فيه وهذا لرواحهم ول لعمالهم
الخيككاط} هكككذا سككم فككي الجمككل يلج حتى الجنة يدخلون {ول تعالى
ابككن الجمككل مسعود: هككو ابن قال البعير بأنه وفسروه الجمهور قرأه

يككدخل البصككري: حككتى الحسككن وقككال الناقككة زوج رواية الناقة, وفي
علككي روى وكككذا والضحاك العالية أبو قال وكذا البرة خرم في البعير

ابككن عن وعكرمة مجاهد عباس, وقال ابن عن العوفي طلحة أبي بن
الجيككم بضككم الخيككاط سككم فككي الجمككل يلككج يقرؤهككا كككان عباس: إنه

سككعيد اختيار البرة, وهذا خرم في الغليظ الحبل يعني الميم وتشديد
السككفن قلككوس يعنككي الجمككل يلككج حككتى قرأ أنه رواية جبير, وفي بن

بككن محمككد مهككاد} قككال جهنككم مككن {لهم الغلظ, وقوله الحبال وهي
فكوقهم {ومكن الفكرش مهكاد} قكال جهنكم مكن {لهم القرظي كعب

{وكككذلك والسدي مزاحم بن الضحاك قال وكذا اللحف غواش} قال
الظككككككككككككككككككككككككككككككككككالمين}. نجككككككككككككككككككككككككككككككككككزي

ِذيَن ّل َوا ْا **  ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو َ الّصا ّلُف ل َك ًا ُن ْفس ّ َن َها ِإل َع ِئَك ُوْس َلـكك ْو ُأ

ِة َأْصَحاُب ّن ْلَج َها ُهْم ا ُدوَن ِفي ِل َنا َخا ْع َنَز َو ِهم ِفككي َمككا *   ِر ُدو ِغككّل ّمككْن ُصكك
ِري ِهُم ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْا ال ُلو َقا ُد َو ْلَحْم ِه ا ّل ِذي ل ّلكك َنا ا َدا َذا َهكك َهـكك ّنككا َوَمككا ِل ُك

َي ِد َت ْه َن ْولُ ِل َنا َأْن َل َدا ّلُه َه ْد ال َق َءْت َل َنا ُرُسُل َجآَ ّب ّق َر ْلَح ْا ِبا َو ُد ُنو ُكككُم َأن َو ْل ِت
ّنككككككككككُة ْلَج ُتُموَهككككككككككا ا ْث ِر ُتككككككككككْم ِبَمككككككككككا ُأو ُلككككككككككوَن ُكن ْعَم  َت

فقككال السككعداء حككال بككذكر عطككف الشككقياء حال تعالى ذكر لما   
وعملككوا قلككوبهم آمنككت الصككالحات} أي وعملككوا آمنككوا {والككذين
واسككتكبروا اللككه بآَيككات كفككروا الذين أولئك ضد بجوارحهم الصالحات
قككال تعككالى لنككه سككهل به والعمل اليمان أنه على تعالى عنها, وينبه

ًا نكلف {ل * خالككدون فيهككا هككم الجنككة أصككحاب أولئك وسعها إل نفس
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فككي جككاء كمككا وبغككض حسد من غل} أي من صدورهم في ما ونزعنا
أبككي عككن النككاجي المتوكككل أبككي عن قتادة حديث من البخاري صحيح
وسككلم:«إذا عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: قككال الخدري سعيد

والنككار الجنككة بيككن قنطككرة علككى حبسككوا النككار مككن المؤمنككون خلكص
أذن ونقككوا هككذبوا إذا حككتى الككدنيا في بينهم كانت مظالم لهم فاقتص

الجنة في بمنزله أحدهم إن بيده نفسي الذي فو الجنة دخول في لهم
مككا {ونزعنككا قوله في السدي الدنيا» وقال في كان بمسكنه منه أدل
الجنككة أهككل النهار} الَيككة, إن تحتهم من تجري غل من صدورهم في
عينككان سككاقها أصككل فككي شجرة بابها عند وجدوا الجنة إلى سيقوا إذا

الشككراب فهككو غككل مككن صككدورهم في ما فينزع إحداهما من فشربوا
يشعثوا فلم النعيم نضرة عليهم فجرت الخرى من واغتسلوا الطهور

ًا, وقد بعدها يشحبوا ولم أميككر عككن عاصككم عككن إسككحاق أبككو روى أبد
ًا طالب أبي بن علي المؤمنين قككوله فككي سككيأتي كمككا هككذا مككن نحككو

ًا} إن الجنة إلى ربهم اتقوا الذين تعالى: {وسيق وبككه اللككه شككاء زمر
التكلن. وعليكككككككككككككككككككككككككككككككككه الثقكككككككككككككككككككككككككككككككككة

وعثمان أنا أكون أن لرجو إني عنه الله رضي علي قتادة: قال وقال  
فككي مككا فيهككم: {ونزعنككا تعككالى اللككه قككال الككذين من والزبير وطلحة

ابككن الككرزاق: أخبرنككا عبككد جريككر: وقككال ابن غل} رواه من صدورهم
واللككه علككي: فينككا قككال يقول الحسن سمعت قال إسرائيل عن عيينة
النسككائي غككل} وروى مككن صككدورهم فككي ما {ونزعنا نزلت بدر أهل
العمككش عككن عيككاش بن بكر أبي حديث من له واللفظ مردويه وابن
عليككه اللككه صككلى اللككه قال: قالرسككول هريرة أبي عن صالح أبي عن

هككداني اللككه أن لول فيقول النار من مقعده يرى الجنة أهل كل وسلم
ًا له فيكون أن لككو فيقككول الجنككة من مقعده يرى النار أهل وكل شكر

مكن النكار أهكل مقاعد أورثوا لما حسرة» ولهذا له فيكون هداني الله
بسككبب تعملككون, أي كنتككم بمككا أورثتموهككا الجنككة تلكم أن نودوا الجنة

بحسككب منككازلكم وتبككوأتم الجنككة فككدخلتم الرحمككة نككالتكم أعمككالكم
عنككه الصككحيحين فككي ثبككت لما هذا على الحمل وجب أعمالكم. وإنما

عملككه يككدخله لككن أحككدكم أن «واعلموا قال أنه وسلم عليه الله صلى
اللككه يتغمككدني أن إل أنككا «ول قال الله رسول يا أنت ول الجنة» قالوا

وفضككككككككككككككككككككككل». منككككككككككككككككككككككه برحمككككككككككككككككككككككة
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َى َد َنا َو ِة َأْصَحاُب **  ّن ْلَج ِر َأْصَحاَب ا ّنا ْد َأن ال َنا َق ْد َنا َما َوَج َد َع َنا َو ّب ًا َر ّقكك َح

َهْل ّتم َف َد ّما َوَجد َع ُكْم َو ّب ًا َر ّق ْا َح ُلو َعْم َقا ّذَن َن َأ ّذٌن َفكك َؤ ُهككْم ُمكك َن ْي َنككُة َأن َب ْع ّل
ِه ّل َلى ال ِلِميَن َع ّظا ِذيَن ال ّل ّدوَن *  ا ِبيِل َعن َيُص ِه َسكك ّلكك َهككا ال َن ُغو ْب َي ًا َو َوجكك ِع

ِة َوُهكككككككككككككككككككككْم ِفُروَن ِبكككككككككككككككككككككالَِخَر  َككككككككككككككككككككككا
إذا والتوبيخ التقريع وجه على النار أهل به يخاطب بما تعالى يخبر   

ًا} أن ربنككا وعككدنا  مككا وجككدنا قككد {أن منازلهم في استقروا ههنككا حقكك
مككا وجككدنا {قككد لهككم قالوا أي للتحقيق وقد المحذوف للقول مفسرة

ًا ربنا وعدنا ًا ربكم وعد ما وجدتم فهل حق أخككبر نعككم} كمككا قككالوا حق
{فاطلع الكفار من قرين له كان الذي عن الصافات سورة في تعالى
ربي نعمة * ولول لتردين كدت إن تالله * قال الجحيم سواء في فرآه
نحككن ومككا الولككى موتتنككا إل بميتين نحن * أفما المحضرين من لكنت

بمككا ويقرعككه الككدنيا فككي يقولها التي مقالته عليه بمعذبين} أي: ينكر
لهككم: يقولككون الملئكككة تقرعهككم وكذلك والنكال العذاب من صارإليه

* تبصككرون ل أنتككم أم هذا * أفسحر تكذبون بها كنتم التي النار {هذه
كنتككم مككا تجككزون إنمككا عليكككم سككواء تصككبروا ل أو فاصككبروا اصككلوها

القليب قتلى وسلم عليه الله صلى الله رسول قّرع تعملون} وكذلك
بككن شككيبة ويككا ربيعة بن عتبة ويا هشام بن جهل أبا «يا فنادى بدر يوم

ًا ربكم وعد ما وجدتم هل ك رؤوسهم وسمى ك ربيعة وجككدت فككإني حق
ًا, وقكال ربي وعدني ما ًا تخككاطب اللكه رسكول عمككر: يكا حق قكد قومك

منهككم أقكول لمككا بأسككمع أنتككم مككا بيككده نفسي «والذي فقال ؟ جيفوا
يجيبكككككككككككككككككوا». أن يسكككككككككككككككككتطيعون ل ولككككككككككككككككككن

{أن مناد ونادى معلم أعلم بينهم} أي مؤذن تعالى: {فأذن وقوله  
بقككوله وصككفهم ثككم عليهككم مسككتقرة الظككالمين} أي علككى اللككه لعنة

ًا} أي ويبغونها الله سبيل عن يصدون {الذين عن الناس يصدون عوج
تككون أن ويبغكون النبيكاء بكه جكاءت ومككا وشكرعه اللكه سكبيل اتبكاع

بككالَخرة {وهككم أحككد يتبعهككا ل حككتى مسككتقيمة غيككر معوجككة السككبيل
جاحككدون أي كككافرون الَخككرة الككدار في الله بلقاء وهم كافرون} أي

من يأتون بما يبالون ل فلهذا به يؤمنون ول يصدقونه ل بذلك مكذبون
ًا يخافون ل لنهم والعمل القول من منكر ًا ول عليككه حساب فهككم عقابكك

ً النكككككككككككككككاس شكككككككككككككككر وأعمكككككككككككككككالً. أقكككككككككككككككوال

ُهَما َن ْي َب َو َلى ِحَجاٌب **  َع ْعَراِف َو ُفوَن ِرَجاٌل ال ِر ْع ّ َي ُهْم ُكل ْا ِبِسيَما ْو َد َنككا َو
ِة َأْصَحاَب ّنكك ْلَج ُكككْم َسككلٌَم َأن ا ْي َل َها َلككْم َع ُلو ْدُخ ُهككْم َيكك ُعككوَن َو ْطَم َذا َي ِإ َو   *

682



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َفْت ِر ُهْم ُص ْبَصاُر َء َأ َقآَ ْل ِر َأْصَحاِب ِت ّنا ْا ال ُلو َنككا َقككا ّب َ َر َنككا ل ْل َع َع َتْج ِم َمكك ْو ْلَقكك ا

ِلِميَن ّظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  ال
الجنككة بيككن أن نبه النار أهل مع الجنة أهل مخاطبة تعالى ذكر لما   

ًا والنار الجنككة, قككال إلى النار أهل وصول من المانع الحاجز وهو حجاب
بينهككم فيككه: {فضككرب تعككالى اللككه قككال الككذي السور جرير: وهو ابن

العككذاب} وهككو قبلككه مككن وظككاهره الرحمككة فيككه باطنه باب له بسور
روى رجال} ثم العراف فيه: {وعلى تعالى الله قال العراف. الذي

حجككاب} وهككو تعالى: {وبينهما قوله في قال أنه السدي عن بإسناده
والنككار الجنككة بيككن حجككاب العراف مجاهد وقال العراف وهو السور
مككن مرتفككع وكل ُعْرف جمع جرير: والعراف ابن , قال باب له سور

ًا, وإنمككا يسككمى العككرب عنككد الرض ًا الككديك لعككرف قيككل عرفكك عرفكك
لرتفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعه.

يزيد, أبي بن الله ُعبيد عن عيينة ابن وكيع, حدثنا بن سفيان وحدثنا  
الثككوري المشرف. وقال الشيء هو يقول: العراف عباس ابن سمع
كعككرف سككور قككال: العككراف عبككاس ابككن عككن مجاهككد عن جابر عن

والنككار الجنة بين تل جمع عباس: العراف ابن عن رواية الديك. وفي
هو عنه رواية والنار, وفي الجنة بين الذنوب أهل من ناس عليه حبس
علمكاء مكن واحكد وغيكر الضكحاك قكال والنكار. وككذا الجنكة بين سور

ًا العككراف سككمي السككدي: إنمككا التفسير. وقككال أصككحابه لن أعرافكك
العككراف أصككحاب فككي المفسرين عبارات الناس, واختلفت يعرفون

اسككتوت قككوم أنهككم وهككو واحد معنى إلى ترجع قريبة وكلها ؟ هم من
وغيككر مسعود وابن عباس وابن حذيفة عليه وسيئاتهم, نص حسناتهم

مرفككوع حككديث فككي جككاء الله, وقد رحمهم والخلف السلف من واحد
حككدثنا إسككماعيل بككن الله عبد مردويه: حدثنا بن بكر أبو الحافظ رواه
السلم عبد بن النعمان حدثنا داود بن سليمان حدثنا الحسين بن عبيد
عككن عقيككل بككن محمد بن الله عبد عن عباد أبو له يقال لنا شيخ حدثنا
عمككن وسكلم عليككه اللككه صلى الله رسول سئل قال الله عبد بن جابر

يككدخلوها لككم العراف أصحاب «أولئك فقال وسيئاته حسناته استوت
الككككوجه. هككككذا مككككن غريككككب حككككديث يطمعككككون» وهككككذا وهككككم

محمد عن الحسام أبي عن سلمة بن سعيد عن آخر وجه من ورواه  
عليككه الله صلى الله رسول سئل قال مزينة من رجل عن المنكدر بن

عصككاة خرجككوا قوم «إنهم فقال وسيئاته حسناته استوت عمن وسلم
منصور: حككدثنا بن سعيد الله» وقال سبيل في فقتلوا آبائهم إذن بغير
عن المزني الرحمن عبد بن يحيى عن شبل بن يحيى حدثنا معشر أبو
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أصككحاب عككن وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: سككئل أبيه

فمنعهككم آبككائهم بمعصية الله سبيل في قتلوا ناس «هم قال العراف
سككبيل فككي قتلهككم النككار مككن ومنعهككم آبائهم معصية الجنة دخول من

أبي عن طرق من حاتم أبي وابن جرير وابن مردويه ابن الله» ورواه
ًا ماجه ابن رواه به, وكذا معشر الخدري سعيد أبي حديث من مرفوع

أن المرفوعككة, وقصككاراها الخبار هذه بصحة أعلم عباس, والله وابن
يعقوب حدثني جرير ابن ذكر. وقال ما على دللة وفيه موقوفة تكون
ه حذيفكة عكن الشكعبي عكن حصكين أخبرنا هشيم حدثنا عكن سكئل أن

وسككيئاتهم حسككناتهم اسككتوت قككوم فقال: هككم قال العراف أصحاب
النار, قككال عن حسناتهم بهم وخلفت الجنة عن سيئاتهم بهم فقعدت
وجكه مكن رواه فيهم, وقكد الله يقضي حتى السور على هناك فوقفوا

حككدثنا واضح بن يحيى حدثنا حميد ابن حدثنا فقال هذا من أبسط آخر
بككن الحميككد عبككد إلّي أرسل الشعبي قال: قال إسحاق أبي بن يونس

فككإذا قريككش مككولى ذكوان ابن الله عبد الزناد أبو وعنده الرحمن عبد
ًا العراف أصحاب من ذكرا قد هما لهمككا: فقلككت ذكككرا كما ليس ذكر
ذكككر حذيفككة إن فقلككت هككات فقككال حذيفككة ذكر بما أنبأتكما شئتما إن

بهككم وقعدت النار حسناتهم بهم تجاوزت فقال: هم العراف أصحاب
قككالوا النككار أصككحاب تلقاء أبصارهم صرفت {وإذا الجنة عن سيئاتهم

عليهككم طلككع إذ كككذلك هككم الظالمين} فبينمككا القوم مع تجعلنا ل ربنا
لكككم. غفككرت قككد فككإني الجنككة فككادخوا اذهبككوا لهككم فقككال ربككك

بن سعيد قال: قال الهذلي بكر أبي عن المبارك بن الله عبد وقال  
يكوم النكاس قكال: يحاسكب مسكعود ابكن عكن ذلكك يحكدثا وهو جبير

ومككن الجنككة دخل بواحدة سيئاته من أكثر حسناته كانت فمن القيامة
اللككه: قككول قككرأ ثككم النككار دخل بواحدة حسناته من أكثر سيئاته كانت

حبككة, بمثقككال يخككف قال: الميزان موازينة} الَيتين, ثم ثقلت {فمن
العراف أصحاب من كان وسيئاته حسناته استوت قال: ومن ويرجح
إلى نظروا فإذا النار وأهل الجنة أهل عرفوا ثم الصراط على فوقفوا

يسككارهم إلككى أبصككارهم صككرفوا وإذا عليكككم سككلم نككادوا الجنككة أهل
الظككالمين} تعككوذوا القككوم مككع تجعلنككا ل ربنا {قالوا النار أهل نظروا

ًا يعطككون فككإنهم الحسككنات أصككحاب قال: فأما منازلهم من بالله نككور
ًا يومئذ عبد كل ويعطى وبأيمانهم أيديهم بين به يمشون أمككة وكل نور

ًا فلمككا ومنافقككة منككافق كل نور الله سلب الصراط على أتوا فإذا نور
نورنككا} وأمككا لنككا أتمككم {ربنككا قالوا المنافقون لقي ما الجنة أهل رأى
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اللككه يقككول فهنالك ينزع فلم بأيديهم كان النور فإن العراف أصحاب

دخكككولً. الطمكككع يطمعكككون} فككككان وهكككم يكككدخلوها تعكككالى: {لكككم
عشر بها له كتب حسنة عمل إذا العبد مسعود: إن ابن قال: فقال  

آحككاده غلبككت مككن يقول: هلككك ثم واحدة إل تكتب لم سيئة عمل وإذا
ًا: حدثني وقال جرير ابن عشراته. رواه قال: حميد وابن وكيع ابن أيض

بككن اللككه عبككد عككن ثككابت أبككي بككن حككبيب عن منصور عن جرير حدثنا
والنككار الجنككة بيككن الذي السور قال: العراف عباس ابن عن الحارثا

انطلككق يعككافيهم أن اللككه بدا إذا حتى المكان بذلك العراف وأصحاب
بككاللؤلؤ مكلككل الككذهب قصككب حافتاه الحياة نهر له يقال نهر إلى بهم

شككامة نحورهم في وتبدو ألوانهم تصلح حتى فيه فألقوا المسك ترابه
تبككارك الرحمككن بهككم أتككى ألككوانهم صلحت إذا حتى بها يعرفون بيضاء

قال أمنيتهم انقطعت إذا حتى شئتم, فيتمنون ما فقال: تمنوا وتعالى
ًا, فيككدخلون سككبعون ومثلككه تمنيتم الذي لهم: لكم وفككي الجنككة ضككعف
الجنككة, وكككذا أهل مساكين يسمون بها يعرفون بيضاء شامة نحورهم

بككه, وقككد جريككر عن المغيرة بن يحيى عن أبيه عن حاتم أبي ابن رواه
عبككد وعككن مجاهككد عككن ثككابت أبي بن حبيب الثوري, عن سفيان رواه
عككن روي أعلككم. وهكككذا واللككه أصككح وهككذا قككوله من الحارثا بن الله

عككن جريككر داود: حككدثني بن سعيد وقال واحد وغير والضحاك مجاهد
سكئل قكال جريكر بكن عمكرو عكن زرعكة أبكي عكن القعقاع بن عمارة
آخر «هم قال العراف أصحاب عن وسلم عليه الله صلى الله رسول

بيككن الفصككل مككن العككالمين رب فككرغ فإذا العباد من بينهم يفصل من
الجنككة تككدخلوا ولككم النككار من حسناتكم أخرجتكم قوم أنتم قال العباد
حسككن, مرسككل شككئتم» وهككذا حيككث الجنككة من فارعوا عتقائي فأنتم
فككي عسككاكر ابن الحافظ وروى القرطبي حكاه الزنى أولد هم وقيل

عككن رويم بن عروة عن عثمان بن شيبة عن موسى بن الوليد ترجمة
مؤمني أن وسلم عليه الله صلى النبي عن مالك بن أنس عن الحسن

مككؤمنيهم وعككن ثككوابهم عككن عقاب, فسألناه وعليهم ثواب لهم الجن
عليككه اللككه صلى محمد أمة مع الجنة في وليسوا العراف على فقال
النهككار فيككه تجككري الجنككة حككائط فقال ؟ العراف وما فسألناه وسلم
بن علي عن بشران ابن عن البيهقي وراه والثمار الشجار فيه وتنبت
بككه. موسككى بككن الوليككد عككن يزيككد بككن يوسككف عككن المصككري محمككد

العراف أصحاب قال مجاهد عن خصيف الثوري: عن سفيان وقال  
إبراهيم بن يعقوب جرير, حدثنا ابن علماء, وقال فقهاء صالحون قوم

تعككالى: قككوله فككي مجلككز أبككي عن التيمي سليمان عن علية حدثناابن
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ً يعرفكون رجكال العراف وعلى حجاب {وبينهما بسكيماهم} قكال كل

{ونككادوا قككال النككار وأهككل الجنككة أهل يعرفون الملئكة من رجال هم
* وإذا يطمعككون وهككم يككدخلوها لككم عليكككم سككلم أن الجنككة أصككحاب
القككوم مككع تجعلنككا ل ربنككا قككالوا النككار أصحاب تلقاء أبصارهم صرفت

ً العراف أصحاب * ونادى الظالمين قككالوا بسككيماهم يعرفونهم رجال
ل أقسككمتم الككذين أهككؤلء تستكبرون كنتم وما جمعكم عنكم أغنى ما

{ادخلككوا الجنككة الجنة أهل يدخل حين فيقال برحمة} قال الله ينالهم
مجلككز أبككي إلككى صككحيح تحزنون} وهذا أنتم ول عليكم خوف ل الجنة
مككن الظككاهر وخلف قوله من غريب وهو التابعين أحد حميد بن لحق

ذهبككوا مككا علككى الَيككة بدللككة قوله على مقدم الجمهور وقول السياق
غرابككة فيككه فقهككاء علمككاء صكالحون قككوم إنهم مجاهد قول إليه, وكذا

ًا, والله ً عشككر اثنككي فيهم وغيره القرطبي حكى أعلم, وقد أيض قككول
يطلعون وخلق الَخرة فزع من تهرعوا صلحاء أنهم شهدوا منها: أنهم

تعككالى: ملئكككة. وقككوله هككم وقيككل أنبيككاء هم وقيل الناس أخبار على
ً {يعرفون قال عباس ابن عن طلحة أبي بن علي بسيماهم} قال كل
روى وكذا الوجوه بسواد النار وأهل الوجوه ببياض الجنة أهل يعرفون
المنزلككة تلككك اللككه أنزلهم عباس ابن عن العوفي عنه, وقال الضحاك
الوجككوه. بسككواد النككار أهككل والنككاروليعرفوا الجنككة فككي مككن ليعرفككوا
يحيككون ذلككك في وهم الظالمين القوم مع يجعلوهم أن بالله ويتعوذوا

وهككم يككدخلوها أن يطمعككون وهككم يككدخلوها لككم بالسككلم الجنككة أهككل
والحسكن والسككدي والضككحاك مجاهد قال الله, وكذا شاء إن داخلوها

وغيرهككككككم. أسككككككلم بككككككن زيككككككد بككككككن الرحمككككككن وعبككككككد
وهككم يككدخلوها {لككم الَيككة هككذه تل إنككه الحسككن عككن معمككر وقككال  

لكرامككة إل قلككوبهم فككي الطمككع ذلككك جعككل مككا والله يطمعون} قال
الطمككع, وقككوله مككن بمكككانهم اللككه أنبأكم قتادة, قد وقال بهم يريدها
مكع تجعلنكا ل ربنكا قكالوا النكار أصكحاب تلقكاء أبصارهم صرفت {وإذا
العككراف أصككحاب إن عباس ابن عن الضحاك الظالمين} قال القوم

القكوم مكع تجعلنكا ل ربنككا قكالوا وعرفكوهم النككار أهككل إلكى نظروا إذا
بزمرة العراف بأصحاب يعني بهم مروا وإذا السدي الظالمين. وقال

الظككالمين. وقككال القككوم مككع تجعلنككا ل قالوا: ربنا النار إلى بها يذهب
عنهككم ذلككك ذهككب الجنة أصحاب رأوا فإذا للنار وجوههم تحدد عكرمة

أبصككارهم صرفت {وإذا قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
{قككالوا مزرقككة وأعينهككم مسودة وجوههم النار} فرأوا أصحاب تلقاء

الظككككككككككالمين}. القككككككككككوم مككككككككككع تجعلنككككككككككا ل ربنككككككككككا
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َى َد َنا َو ْعَراِف َأْصَحاُب **  ٍ ال ُهْم ِرَجال َن ُفو ِر ْع ُهْم َي ْا ِبِسيَما ُلو َنككَى َمككآَ َقا ْغ َأ

ُكْم ُكْم َعن ُع ُتْم َوَما َجْم ْن ِبُروَن ُك ْك َت ِء َتْس ُؤلُ َهـ َأ ِذيَن *   ّل ُتْم ا ْقَسْم َ َأ ُهُم ل ُل َنا َي
ّلككُه ٍة ال ْا ِبَرْحَمكك ُلككو ْدُخ ّنككَة ا ْلَج َ ا ْوٌف ل ُكككْم َخكك ْي َل َ َع ُتككْم َول ُنككوَن َأن  َتْحَز

ًا تعالى الله يقول    صناديد من لرجال العراف أهل تقريع عن إخبار
عنكككم أغنككى {مككا بسككيماهم النككار في يعرفونهم وقادتهم المشركين

كككثرتكم ينفعكككم ل تسككتكبرون} أي كنتككم {وما كثرتكم جمعكم} أي
العككذاب مككن فيككه أنتككم مككا إلى صرتم بل الله عذاب من جموعكم ول

بككن علككي برحمة} قككال الله ينالهم ل أقسمتم الذين {أهؤلء والنكال
ل الجنككة {ادخلككوا العككراف أصككحاب يعنككي عباس ابن عن طلحة أبي

بكن محمكد جريكر: حكدثني ابكن تحزنون} وقكال أنتم ول عليكم خوف
عبككاس ابككن عككن أبيككه عككن أبككي حدثني عمي حدثني أبي حدثني سعد

قضككى الذي لهم قالوا فلما جمعكم} الَية, قال عنكم أغنى ما {قالوا
اللككه قال النار وأهل الجنة لهل العراف أصحاب يعني يقولوا أن الله

برحمككة اللككه ينككالهم ل أقسككمتم الككذين {أهؤلء والموال التكبر لهل
تحزنكككككون}. أنتكككككم ول عليككككككم خكككككوف ل الجنكككككة ادخلكككككوا

فقصككرت أعمككالهم تكاثفت قوم العراف أصحاب إن حذيفة وقال  
علككى فجعلوا النار عن سيئاتهم بهم وقصرت الجنة عن حسناتهم بهم

لهكم أذن العباد بين الله قضى فلما بسيماهم الناس يعرفون العراف
عنككد لنككا فاشفع أبونا أنت آدم فقالوا: يا آدم فأتوا الشفاعة طلب في
ًا أن تعلمون هل فقال ربك روحككه مككن فيككه ونفككخ بيده الله خلقه أحد

ل فيقولككون ؟ غيككري الملئكككة له وسجدت غضبه إليه رحمته وسبقت
ابنككي ائتككوا ولكككن لكككم أشككفع أن أسككتطيع مككا كنهه علمت ما فيقول

لهم يشفع أن فيسألونه وسلم عليه الله صلى إبراهيم فيأتون إبراهيم
ً اللككه اتخككذه أحككد من تعلمون فيقول ربهم عند أن تعلمككون هككل خليل
ًا علمت ما فيقول ل فيقولون ؟ غيري الله في بالنار قومه أحرقه أحد
فيككأتون موسككى ابنككي  ائتككوا ولكككن لكككم أشككفع أن أسككتطيع مككا كنهه

ًا اللكه كلمكه أحككد مككن تعلمككون هل فيقول السلم عليه موسى تكليمكك
ًا وقربه أن أسككتطيع مككا كنهككه علمككت ما فيقول ل فيقولون غيري نجي
اشككفع لككه فيقولون السلم عليه فيأتونه عيسى ائتوا ولكن لكم أشفع

ًا تعلمون هل فيقول ربك عند لنا فيقولكون أب غيكر من الله خلقه أحد
ويحيككي والبككرص الكمككه يككبرىء كككان أحككد من تعلمون هل فيقول ل

نفسككي حجيج ل, فيقول: أنا قال: فيقولون ؟ غيري الله بإذن الموتى
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ًا ائتوا ولكن لكم أشفع أن أستطيع ما كنهه علمت ما الله صلى محمد

ثككم لهككا أنككا أقككول ثككم صدري على بيدي فأضرب فيأتوني وسلم عليه
مككن لككي فيفتح وجل عز ربي فآَتي العرش يدي بين أقف حتى أمشي
محمككد يككا لي فيقال أسجد ثم قط بمثله السامعون يسمع لم ما الثناء
ربي على أثني ثم رأسي فأرفع تشفع واشفع تعطه وسل رأسك ارفع
ًا أخر ثم وجل عز واشككفع تعطككه وسككل رأسككك ارفع لي فيقال ساجد

ك هكم فيقكول أمكتي ربي فأقول رأسي فأرفع تشفع نكبي يبقكى فل ل
المحمككود المقككام وهو المقام بذلك غبطني إل مقرب ملك ول مرسل

له يقال نهر إلى بهم فيذهب ولهم لي فيفتح فأستفتح الجنة بهم فآَتي
وحصككباؤه المسككك ترابككه بككاللؤلؤ مكلككل قصككب حافتككاه الحيككوان نهر

الجنة أهل وريح الجنة أهل ألوان إليهم فتعود منه فيغتسلون الياقوت
بيككض شككامات صككدورهم في ويبقى الدرية الكواكب كأنهم فيصيرون

الجنككككككككة. أهككككككككل مسككككككككاكين يقككككككككال بهككككككككا يعرفككككككككون

َى َد َنا َو ِر َأْصَحاُب **  ّنا ِة َأْصَحاَب ال ّن ْلَج ْا َأْن ا ِفيُضككو َنككا َأ ْي َل ِء ِمككَن َع ْلَمككآَ ْو ا َأ

ُكُم ِمّما َق ّلُه َرَز ْا ال َو ُل ّلَه ِإّن َقا ُهَما ال َلى َحّرَم ِريَن َع ِف َكا ْل ِذيَن ا ّل ْا *  ا ُذو ّتَخ ا
ُهْم َن ًا ِدي ْهو ًا َل ِعب َل ُهُم َو ْت َغّر ُة َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ْل ُهْم َفا ْا َكَما َننَسا َقككآََء َنُسككو ِل

ِهْم ْوِم َذا َيكككككككك ْا َوَمككككككككا َهـكككككككك ُنو َنككككككككا َكككككككككا ِت َيا ُدوَن ِبآَ  َيْجَحكككككككك
شككرابهم مككن الجنككة أهككل وسؤالهم النار أهل ذلة عن تعالى يخبر   

النار أصحاب {ونادى السدي قال ذلك إلى يجابون ل وأنهم وطعامهم
اللككه} يعنككي رزقكككم ممككا أو الماء من علينا أفيضوا أن الجنة أصحاب
أسككلم: يسككتطعمونهم بككن زيككد بككن الرحمككن عبككد وقككال الطعككام

جككبير بككن سككعيد عككن الثقفي عثمان عن الثوري ويستسقونهم, وقال
احككترقت قككد لكه فيقككول أوأخككاه أباه الرجل قال, ينادي الَية هذه في

حرمهمككا الله {إن فيقولون أجيبوهم لهم فيقال الماء من علي فأفض
مثلككه عبككاس ابككن عن سعيد عن آخر وجه من الكافرين} وروي على

علككى حرمهمككا اللككه {إن أسككلم بككن زيككد بن الرحمن عبد وقال سواء
وشكككككككككرابها. الجنكككككككككة طعكككككككككام الككككككككككافرين} يعنكككككككككي

بن موسى أخبرنا علي بن نصر حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
قككال: مسككلم بككن عمككرو دار فككي الصككفار موسككى أبككو حدثنا المغيرة
الله رسول فقال: قال ؟ أفضل الصدقة أي أوسئل عباس ابن سألت
النككار أهل إلى تسمع ألم الماء الصدقة «أفضل وسلم عليه الله صلى

رزقكككم ممككا أو المككاء من علينا أفيضوا قالوا الجنة بأهل استغاثوا لما
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ًا: حككدثنا الله» وقككال حككدثنا معاويككة أبككو حككدثنا سككنان بككن أحمككد أيضكك

أرسككلت لككو له قالوا طالب أبو مرض لما قال صالح أبي عن العمش
بككه, يشفيك أن لعله الجنة من بعنقود إليك فيرسل هذا أخيك ابن إلى

أبككو فقككال وسككلم عليككه الله صلى النبي عند بكر وأبو الرسول فجاءه
الككككككككككافرين. علكككككككككى حرمهمكككككككككا اللكككككككككه إن بككككككككككر

باتخكاذهم الكدنيا فكي يعتمكدونه كانوا بما الكافرين تعالى وصف ثم  
ًا لهوا الدين مككن به أمروا عما وزخرفها وزينتها بالدنيا واغترارهم ولعب
هككذا} يككومهم لقككاء نسككوا كما ننساهم {فاليوم للَخرة, وقوله العمل

ول شيء علمه عن يشذ ل تعالى نسيهم, لنه من معاملة يعاملهم أي
قككال ينسى} وإنما ول ربي يضل ل كتاب تعالى: {في قال كما ينساه
فنسككيهم} وقككال اللككه {نسككوا كقككوله المقابلككة بككاب مككن هككذا تعالى

تعالى: {وقيككل تنسى} وقال اليوم وكذلك فنسيتها آياتنا أتتك {كذلك
ابككن عككن العككوفي هككذا} وقككال يككومكم لقاء نسيتم كما ننساكم اليوم

هككذا} قككال يككومهم لقككاء نسككوا كما ننساهم {فاليوم قوله في عباس
طلحة أبي بن علي الشر, وقال من ينسهم ولم الخير من الله نسيهم

مجاهككد هككذا, وقككال يومهم لقاء تركوا كما نتركهم قال عباس ابن عن
أن تركككوا كمككا الرحمككة مككن نككتركهم السككدي النار, وقال في نتركهم
يككوم للعبد يقول تعالى الله أن الصحيح هذا, وفي يومهم للقاء يعملوا

والبككل الخيككل لككك أسككخر ألككم ؟ أكرمككك ألككم ؟ أزوجككك القيامة: ألم
فيقككول ؟ ملقي أنك أظننت فيقول بلى فيقول ؟ وتربع ترأس وأذرك

؟) نسككككيتني كمككككا أنسككككاك فككككاليوم تعككككالى اللككككه فيقككككول ل

ْد َق َل َو ُهْم **  َنا ْئ َتاٍب ِج ِك ُه ِب َنا ْل َلَى َفّص ٍم َع ْل ًدى ِع ٍم َوَرْحَمًة ُه ْو َق ُنككوَن ّل ْؤِم ُي
َهْل ُظُروَن *   ّ َين َلُه ِإل ِوي ْأ ْوَم َت ِتي َي ْأ ُلُه َي ِوي ْأ ُقوُل َت ِذيَن َي ّل ُه ا ْبككُل ِمككن َنُسو َق

ْد َءْت َق َنا ُرُسُل َجآَ ّب ّق َر ْلَح َهل ِبا َنا َف َء ِمكن ّل َعآَ َف ْا ُشك ُعو َف َيْشك َنكآَ َف ْو َل ّد َأ ُنكَر
ْعَمَل َن ْيَر َف ِذي َغ ّل ّنا ا ْعَمُل ُك ْد َن ْا َق َو ُهْم َخِسُر ُفَس ْن ُهككْم َوَضّل َأ ْن ْا ّمككا َع ُنو َكككا

َتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن ْف  َي
ًا تعالى يقول    الرسككل بإرسككال المشككركين إلككى إعذاره عن مخبر

كقككوله مككبين مفصككل كتككاب وأنه الرسول به جاء الذي بالكتاب إليهم
علككم} علككى {فصككلناه فصلت} الَية, وقوله ثم آياته أحكمت {كتاب

بعلمككه} قككال {أنزلككه كقوله به فصلناه بما منا علم على أي للعالمين
يكككن فل إليككك أنككزل {كتككاب قككوله على مردودة الَية وهذه جرير ابن
الككذي بكتاب} الَية, وهذا جئناهم منه} الَية, {ولقد حرج صدرك في
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لمككا أنككه المككر وإنما عليه دليل ول الفصل طال قد فإنه نظر فيه قاله
عللهككم أزاح قككد أنه ذكر الَخرة في الخسارة من إليه صاروا بما أخبر
حتى معذبين كنا {وما كقوله الكتب وإنزال الرسل بإرسال الدنيا في

بككه وعككدوا مككا تككأويله} أي إل ينظرون {هل قال رسولً} ولهذا نبعث
واحككد, وقككال وغيككر مجاهككد قككاله والنككار والجنككة والنكككال العذاب من

مالككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك: ثككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوابه.
الحسككاب يككوم يتككم حتى أمر تأويله من يجيء يزال الربيع: ل وقال  

وقوله يومئذ تأويله فيتم النار النار الجنة, وأهل الجنة أهل يدخل حتى
الككذين {يقككول عبككاس ابككن قككال القيامككة يككوم تأويله} أي يأتي {يوم
{قككد الككدنيا الككدار فككي وتناسككوه بككه العمل تركوا قبل} أي من نسوه
فككي لنككا} أي فيشككفعوا شككفعاء مككن لنككا فهل بالحق ربنا رسل جاءت

الككدنيا الككدار نككرد} إلككى {أو فيككه نحككن ممككا إليككه صككرنا ممككا خلصككنا
النككار علككى وقفككوا إذ تككرى {ولو نعمل} كقوله كنا الذي غير {فنعمل

بككدا * بككل المؤمنين من ونكون ربنا بآَيات نكذب ول نرد ليتنا يا فقالوا
وإنهككم عنككه نهككوا لمككا لعككادوا ردوا ولككو قبككل مككن يخفون كانوا ما لهم

كككانوا مككا عنهككم وضككل أنفسككهم خسروا {قد ههنا قال لكاذبون} كما
{وضككل فيهككا وخلككودهم النككار بدخولهم أنفسهم خسروا يفترون} أي

دون مككن يعبككدونهم كككانوا مككا عنهككم ذهب يفترون} أي كانوا ما عنهم
فيككه. هككم ممككا ينقككذونهم ول ينصككرونهم ول فيهككم يشككفعون فل اللككه

ِإّن ُكُم **  ّب ّلُه َر ِذي ال ّلكك َق ا َلكك َواِت َخ ِة ِفككي َوالْرَض الَسككَما ّت ٍم ِسكك ّيككا ُثككّم َأ
َى َو َت َلككى اْسكك َعككْرِش َع ْل ْغِشككي ا ْيككَل ُي ّل ْل َهككاَر ا ّن ُبككُه ال ُل ْط ًا َي ِثيثكك َوالّشككْمَس َح
َقَمَر ْل ّنُجوَم َوا ِه ُمَسّخَراٍت َوال ِر َأْم َ ِب ُق َلُه َأل ْل ْلَخ َبككاَرَك َوالْمُر ا ّلككُه َت َرّب ال

َلِميَن َعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ْل  ا
سككتة في ذلك بين وما وأرضه سماواته العالم خلق أنه تعالى يخبر  
هككي: اليككام القككرآن, والسككتة مككن آية ما غير في بذلك أخبر كما أيام

اجتمككع وفيككه والجمعكة والخميككس والربعككاء والثلثككاء والثنيككن الحككد
هككل اليككام هككذه فككي واختلفوا السلم عليه آدم خلق وفيه كله الخلق

كألف يوم كل أو الذهان إلى المتبادر هو كما اليام كهذه منها يوم كل
من ذلك ويروى حنبل بن أحمد والمام مجاهد ذلك على نص كما سنة

خلككق فيككه يقككع فلككم السككبت يوم عباس, فأما ابن عن الضحاك رواية
القطككككع. وهككككو السككككبت سككككمي ومنككككه السككككابع اليككككوم لنككككه
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قككال: حككدثنا حيث مسنده في أحمد المام رواه الذي الحديث فأما  

خالككد بككن أيككوب عن أمية بن إسماعيل أخبرني جريج ابن حدثنا حجاج
رسككول أخذ قال هريرة أبي عن سلمة أم مولى رافع بن الله عبد عن
السككبت يككوم التربة الله «خلق فقال بيدي وسلم عليه الله صلى الله

وخلككق الثنيككن يككوم فيهككا الشككجر وخلككق الحد يوم فيها الجبال وخلق
يككوم الككدواب فيهككا وبث الربعاء يوم النور وخلق الثلثاء يوم المكروه
ساعة آخر في الخلق آخر الجمعة يوم العصر بعد آدم وخلق الخميس

بككن مسككلم رواه الليل» فقد إلى العصر بين فيما الجمعة ساعات من
محمد ابن وهو حجاج عن وجه غير من والنسائي صحيحه في الحجاج
قككد تعككالى والله السبعة اليام استيعاب وفيه به جريج ابن عن العور

هذا في الحفاظ من واحد وغير البخاري تكلم ولهذا أيام ستة في قال
ًا ليس الحبار كعب عن هريرة أبي رواية من وجعلوه الحديث مرفوعك

أعلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم. واللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
المقام هذا في العرش} فللناس على استوى {ثم تعالى قوله وأما  

ًا كثيرة مقالت هككذا فككي نسككلك وإنمككا بسككطها موضككع هككذا ليككس جد
بككن والليككث والثككوري والوزاعككي مالك الصالح السلف مذهب المقام
أئمككة مككن وغيرهككم راهككويه بككن وإسككحاق وأحمككد والشككافعي سككعد

ًا المسلمين ًا قديم ول تكييككف غيككر مككن جاءت كما إمرارها وهو وحديث
عككن منفككي المشككبهين أذهان إلى المتبادر والظاهر تعطيل ول تشبيه

السككميع وهككو شككيء كمثلككه و{ليككس خلقككه مككن شككيء يشبهه ل الله
شككيخ الخزاعككي حماد بن نعيم منهم الئمة قال كما المر البصير} بل

بككه اللككه وصككف مككا جحككد ومككن كفر بخلقه الله شبه من قال البخاري
تشككبيه رسككوله ول نفسككه بككه اللككه وصككف فيما وليس كفر فقد نفسه
الصككحيحة والخبككار الصريحة الَيات به وردت ما تعالى لله أثبت فمن
فقككد النقككائص تعالى الله عن ونفى الله بجلل يليق الذي الوجه على
ًا} يطلبككه النهككار الليل {يغشي تعالى الهدى, وقوله سبيل سلك حثيثكك

منهمككا وكككل هككذا بظلم هككذا وضككياء هككذا بضككياء هككذا ظلم يذهب أي
ًا الَخر يطلب ًا أي حثيثا طلب جككاء هككذا ذهككب إذا بل عنه يتأخر ل سريع

هككم فككإذا النهككار منككه نسككلخ الليككل لهككم {وآيككة كقككوله وعكسككه هككذا
* العليككم العزيككز تقدير ذلك لها لمستقر تجري * والشمس مظلمون

ينبغككي الشمس * ل القديم كالعرجون عاد حتى منازل قدرناه والقمر
يسككبحون} فلككك فككي وكككل النهككار سابق الليل ول القمر تدرك أن لها

هككو بككل عنككه يتأخر بوقت يفوته ل النهار} أي سابق الليل {ول فقوله
ًا {يطلبه قال ولهذا بينهما واسطة بل أثره في والقمككر والشمس حثيث
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وكلهمككا رفككع مككن ومنهم نصب من بأمره} منهم مسخرات والنجوم

قككال ولهككذا ومشككيئته وتسككخيره قهره تحت الجميع أي المعنى قريب
ًا رب اللككه {تبارك والتصرف الملك له والمر} أي الخلق له {أل منبه

ًا} الَيككة. السككماء فككي جعككل الككذي {تبككارك العككالمين} كقككوله بروجكك
عبككد أبككو هشام حدثنا إسحاق المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن قال  

العزيككز عبككد بككن الغفككار عبككد الوليككد, حككدثنا بككن بقيككة الرحمن, حدثنا
قال: قال صحبة له وكانت أبيه عن الشامي العزيز عبد عن النصاري

عمككل مككا علككى اللككه يحمد لم «من وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللكه أن زعككم ومن عمله وحبط كفر فقد نفسه وحمد صالح عمل من

ًا المر من للعباد جعل أنبيائه» لقوله على الله أنزل بما كفر فقد شيئ
المككأثور الككدعاء العالمين} وفككي رب الله تبارك والمر الخلق له {أل
ًا وروي الدرداء أبي عن كلككه الحمد ولك كله الملك لك «اللهم مرفوع

الشككر مككن بككك وأعككوذ كلكه الخيككر مككن كله, أسألك المر يرجع وإليك
كلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه».

ْا ُعو ْد ُكْم ** ا ّب ًا َر َيًة َتَضّرع ْف ّنُه َوُخ َ ِإ ِديَن ُيِحككّب ل َتكك ْع ْلُم َ ا َول ْا *   ُدو ُتْفِسكك
َد الْرِض ِفي ْع َها َب ُه ِإْصلَِح ُعو ْد ًا َوا ْوف ًا َخ َطَمعكك ِه َرْحَمككَة ِإّن َو ّلكك ِريككٌب ال َق

ِنيَن ّمككككككككككككككككككككككككككككككككككككَن ْلُمْحِسكككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا
دنياهم في صلحهم هو الذي دعائه إلى عباده وتعالى تبارك أرشد   

ًا ربكككم {ادعككوا فقككال وأخراهككم ً معنككاه وخفيككة} قيككل تضككرع تككذلل
وفككي نفسككك} الَيككة فككي ربككك {واذكككر كقككوله واسككتكانه, وخفيككة

أصككواتهم النككاس رفككع قككال الشككعري موسككى أبككي عككن الصككحيحين
اربعككوا النككاس «أيهككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال بالدعاء

ًا ول أصم تدعون ل فإنكم أنفسكم على سككميع تككدعون الككذي إن غائب
ابككن عككن الخراسككاني عطككاء عككن جريككج ابككن قريب» الحديث, وقال

ًا قوله في عباس ًا جريككر ابن وقال السر وخفية} قال {تضرع تضككرع
ً اليقيككن وصككحة قلككوبكم بخشككوع يقول وخفية لطاعته واستكانة تذلل

ًا ل وبينه بينكم فيما وربوبيته بوحدانيته بككن الله عبد وقال مراءاة جهر
القككرآن جمع لقد الرجل كان قال: إن الحسن عن فضالة بن المبارك

يشككعر ومككا الكثير الفقه فقه لقد الرجل كان وإن الناس به يشعر وما
وعنككده بيتككه فكي الطويلكة الصكلة ليصككلي الرجكل كان وإن الناس به

ًا أدركنككا ولقد به يشعرون وما الزوار مككن الرض علككى ككان مككا أقومكك
ًا علنيككة فيكككون السككر فككي يعملككوه أن يقدرون عمل كككان ولقككد أبككد
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إل كككان إن صككوت لهككم يسككمع ومككا الككدعاء فككي يجتهدون المسلمون

ًا ربكككم {ادعككوا يقككول تعككالى اللككه أن وذلككك ربهككم وبيككن بينهم همس
ًا ًا ذكر الله أن وخفية} وذلك تضرع ًا عبد {إذ فقككال فعله رضي صالح

ًا} وقككال نككداء ربه نادى والنككداء الصككوت رفككع يكككره جريككج ابككن خفيكك
والسكككككتكانه. بالتضكككككرع ويكككككؤمر الكككككدعاء فكككككي والصكككككياح

يحب ل {إنه قوله في عباس ابن عن الخراساني عطاء عن روي ثم  
يحككب ل {إنككه مجلككز أبككو وقككال غيككره فككي ول الككدعاء المعتدين} في

بككن الرحمن عبد حدثنا أحمد النبياء, وقال منازل يسأل المعتدين} ل
مككولى عككن نعامككة أبككا سمعت مخراق بن زياد عن شعبة حدثنا مهدي
ًا أن لسعد ًا سمع سعد الجنككة أسألك إني يقول: اللهم وهو يدعو له ابن

ًا وإستبرقها ونعيمها وسلسككلها النككار مككن بككك وأعككوذ هككذا مككن ونحككو
ًا الله سألت لقد فقال وأغللها ًا خير كككثير شككر مككن بككه وتعككوذت كثير

سككيكون «إنككه يقككول وسككلم عليه الله صلى الله رسول سمعت وإني
كك والكدعاء الطهكور فكي يعتدون ك لفظ وفي ك الدعاء في يعتدون قوم
ًا} الَيكة ربكم {ادعوا الَية هذه وقرأ تقككول أن بحسككبك وإن ككك تضككرع
من بك وأعوذ عمل أو قول من إليها قّرب وما الجنة أسألك إني اللهم
حكديث مكن داود أبكو عمكل» ورواه أو قككول مككن إليهكا قرب وما النار

سككعد عككن لسككعد مولى عن نعامة أبي عن مخراق بن زياد عن شعبة
بككن حمككاد حككدثنا عفككان أحمد: حككدثنا المام أعلم, وقال والله فذكره
ابنككه سمع مغفل بن الله عبد أن نعامة أبي عن الحريري أخبرنا سلمة
فقال دخلتها إذا الجنة يمين عن البيض القصر أسألك إني اللهم يقول

ْذ الجنة الله سل بني يا ُع صلى الله رسول سمعت فإني النار من به و
والطهككور» الككدعاء فككي يعتككدون قككوم «يكككون يقككول وسلم عليه الله

وأخرجه به عفان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن رواه وهكذا
بككن سككعيد عككن سلمة بن حماد عن إسماعيل بن موسى عن داود أبو

ْيري إياس البصري الحنفي عباية بن قيس واسمه نعامة أبي عن الُجر
أعلككككككم. واللككككككه بككككككه بككككككأس ل حسككككككن إسككككككناد وهككككككو

عن تعالى إصلحها} ينهى بعد الرض في تفسدوا {ول تعالى وقوله  
المكور ككانت إذا فككإنه الصككلح بعكد أضكره ومككا الرض فكي الفسكاد

علككى يكككون ما أضر كان ذلك بعد الفساد وقع ثم السداد على ماشية
والتذلل إليه والتضرع ودعائه بعبادته وأمر ذلك عن تعالى فنهى العباد
ًا {وادعوه فقال لديه ًا} أي خوفكك ًا وطمعكك وبيككل مككن عنككده ممككا خوفكك

ًا العقاب اللككه رحمت {إن قال ثم الثواب جزيل من عنده فيما وطمع
الككذين للمحسككنين مرصككدة رحمتككه إن المحسككنين} أي مككن قريككب
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وسككعت {ورحمككتي تعككالى قككال كما زواجره ويتركون أوامره يتبعون

قريبككة يقككل ولككم قريب وقال يتقون} الَية للذين فسأكتبها شيء كل
قككال فلهككذا اللككه إلككى مضافة لنها أو الثواب معنى الرحمة ضمن لنه

بطكاعته اللكه موعكود تنجزوا الوراق مطر وقال المحسنين من قريب
حككاتم. أبككي ابككن المحسككنين. رواه مككن قريككب رحمتككه أن قضى فإنه

َو ُه َو ِذي **  ّل َياَح ُيْرِسُل ا ًى الّر ْيككَن ُبْشككر ْي َب َد ِه َيكك ِتكك ّتككَى َرْحَم َذآ َح ّلككْت ِإ َق َأ

ًا ً َسَحاب َقال ُه ِث َنا ْق ٍد ُس َل َب ّيٍت ِل َنكا ّم ْل ْنَز َأ ِه َف َء ِبك ْلَمكآَ َنكا ا َأْخَرْج ِه َف ُككّل ِمكن ِبك
ّثَمَراِت ِلَك ال َذ ِرُج َك َتَى ُنْخ ْو ْلم ُكْم ا ّل َع ّكُروَن َل َذ ُد َت َل َب ْل َوا ّيككُب *   ّط َيْخككُرُج ال

ُتُه َبا ْذِن َن ِإ ِه ِب ّب ِذي َر ّلك ُبككَث َوا َ َخ ّ َيْخكُرُج ل ًا ِإل ِككد ِلَك َن َذ َيككاِت ُنَصككّرُف َكك َ ال
ٍم ْو َقكككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُكُروَن ِل  َيْشكككككككككككككككككككككككككككككككككككك

الحككاكم المتصرف وأنه والرض السموات خالق أنه تعالى ذكر لما  
تعككالى نبككه قككادر يشاء ما على لنه دعائه إلى وأرشد المسخر المدبر

الككذي {وهككو فقككال القيامككة يككوم المككوتى يعيككد وأنككه الرزاق أنه على
ًا} أي الرياح يرسل للمطككر الحامككل السككحاب يدي بين منتشرة ُنْشر
مبشككرات} الريككاح يرسل أن آياته {ومن كقوله بشرا قرأ من ومنهم
ينككزل الككذي {وهككو قككال كما المطر بين رحمته} أي يدي {بين وقوله
الحميككد} وقككال الككولي وهككو رحمتككه وينشككر قنطوا ما بعد من الغيث

ذلككك إن موتهككا بعككد الرض يحيككي كيككف اللككه رحمككة آثار إلى {فانظر
أقلككت إذا {حككتى قككدير} وقككوله شككيء كككل على وهو الموتى لمحيي
ًا ًا الرياح حملت ثقالً} أي سحاب ً سحاب مككن فيهككا ما كثرة من أي ثقال
بككن عمرو بن زيد قال كما مدلهمة الرض من قريبة ثقيلة تكون الماء

اللككككككككككككككككككككككككه: رحمككككككككككككككككككككككككه نفيككككككككككككككككككككككككل
ًا تحمكككل المكككزن أسكككلمتله لمكككن وجهكككي وأسكككلمت ً عكككذب زلل
ًا تحمكككل الرض أسكككلمتله لمكككن وجهكككي وأسكككلمت ً صكككخر ثقكككال

فيهككا نبككات ل مجدبككة ميتة أرض إلى ميت} أي لبلد {سقناه وقوله  
{فأخرجنككا قككال ولهككذا أحييناها} الَية الميتة الرض لهم {وآية كقوله

الرض هككذه أحيينككا كمككا الموتى} أي نخرج كذلك الثمرات كل من به
ًا صيرورتها بعد الجساد نحيي كذلك موتها بعد ينزل القيامة يوم رميم
ًا أربعيككن الرض فتمطككر السككماء مككن مككاء وتعككالى سككبحانه الله يومكك

وهككذا الرض فككي الحككب ينبككت كمكا قبورهككا فككي الجسككاد منه فتنبت
ً الله يضرب القرآن في كثير المعنى الرض بإحيككاء القيامككة ليوم مثل

يخككرج الطيككب {والبلد تذكرون} وقوله {لعلكم قال ولهذا موتها بعد
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ًا نباتها يخرج الطيبة والرض ربه} أي بإذن نباته ًا سككريع كقككوله حسككن

ًا {وأنبتها ًا} {والككذي نبات ًا} قككال إل يخككرج ل خبككث حسن مجاهككد نكككد
فككي عبككاس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال ونحوها كالسباخ وغيره

حككدثنا البخككاري والكككافر.)  وقككال للمككؤمن الله ضربه مثل الَية: هذا
أبككي عككن اللككه عبد بن يزيد عن أسامة بن حماد حدثنا العلء بن محمد
لى اللكه رسكول قال: قال موسى أبي عن بردة ه ص وسكلم عليكه الل

أصكاب الككثير الغيكث كمثككل والهدى العلم من به الله بعثني ما «مثل
ًا الكككثير والعشككب الكل فككأنبتت المككاء قبلككت نقيككة منهككا فكككانت أرض

وسقوا فشربوا الناس بها الله فنفع الماء أمسكت أجادب منها وكانت
ول مككاء تمسككك ل قيعككان هككي إنما أخرى طائفة منها وأصاب وزرعوا

بككه اللككه بعثنككي مككا ونفعككه اللككه ديككن في فقه من مثل فذلك كل تنبت
ًا بذلك يرفع لم من ومثل وعلم فعلم الككذي اللككه هككدى يقبل ولم رأس

بن حماد أسامة أبي عن طرق من والنسائي مسلم به» رواه أرسلت
بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. أسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككامة

ْد َق َل َنا **  ْل ًا َأْرَس َلَى ُنوح ِه ِإ ْوِم َقاَل َق ِم َف ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلككَه ا ُكككْم َمككا ال ّمككْن َل
ٍه َلـ ُه ِإ ْيُر ّنَي َغ ُكْم َأَخاُف ِإ ْي َل َذاَب َع ٍم َع ْو ٍم َي ِظي َقاَل َع   * ُ ْلَمل ِه ِمن ا ْوِم َق
ّنا َنَراَك ِإ ِبيٍن َضلٍَل ِفي َل َقاَل ّم ِم *   ْو َق ْيَس َيا َلٌة ِبي َل َ ّني َضل ِك َل َرُسوٌل َو

َلِميَن ّرّب ّمن َعا ْل ُكْم ا ُغ ّل َب ُأ ّبي ِرَسالَِت *   َأنَصُح َر ُكْم َو َلُم َل ْع َأ ِه ِمككَن َو ّلك ال
َ َمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا َلُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ل ْع  َت

يتصل وما بذلك يتعلق وما السورة أول في آدم قصة تعالى ذكر لما   
الول السككلم عليهم النبياء قصص ذكر في تعالى شرع منه وفرغ به

إلككى اللككه بعثككه رسككول أول فإنه السلم عليه نوح بذكر فابتدأ فالول
بككن متوشككلح  بككن لمك بن نوح وهو السلم عليه آدم بعد الرض أهل

خط من أول وهو يزعمون فيما السلم عليه النبي إدريس وهو أخنوخ
عليهككم آدم بككن شككيث بن يانش بن قنين بن مهليل بن برد ابن بالقلم
النسككب. أئمككة مككن واحككد وغيككر إسحاق بن محمد نسبه هكذا السلم

إل نوح مثل الذى من قومه من نبي يلق ولم إسحاق بن محمد قال  
نفسه على ناح ما لكثرة نوح سمي إنما الرقاشي يزيد وقال قتل نبي
كلهككم قككرون عشككرة السككلم عليهمككا نوح زمن إلى آدم بين كان وقد
التفسككير علمككاء مككن واحككد وغير عباس اللهبن عبد قال السلم على
ًا أن الصككنام عبدت ما أول وكان قككومهم فبنككى مككاتوا صككالحين قومكك
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وعبككادتهم حككالهم ليتككذكروا فيهككا أولئك صورة وصوروا مساجد عليهم

ًا جعلوا الزمان طال فلما بهم فيتشبهوا فلمككا الصككور تلك على أجساد
الصككالحين أولئككك بأسككماء وسموها الصنام تلك عبدوا الزمان تمادى

ًا ًا ود ًا ويعوق ويغوثا وسواع سبحانه الله بعث المر تفاقم فلما ونسر
ًا رسوله والمنة الحمد وله وتعالى ل وحككده اللككه بعبككادة فككأمرهم نوح
أخككاف إنككي غيككره إلككه من مالكم الله اعبدوا قوم {يا فقال له شريك
اللككه لقيتككم إذا القيامككة يككوم عذاب من عظيم} أي يوم عذاب عليكم
والسككادة الجمهككور قككومه} أي مككن المل {قككال بككه مشككركون وأنتككم

دعوتككك فككي مككبين} أي ضككلل في لنراك {إنا منهم والكبراء والقادة
حككال وهكككذا آباءنككا عليها وجدنا التي الصنام هذه عبادة ترك إلى إيانا

هككؤلء إن قالوا رأوهم {وإذ كقوله ضللة في البرار يرون إنما الفجار
ًا كككان لككو آمنوا للذين كفروا الذين لضالون} {وقال سككبقونا مككا خيككر

مككن ذلككك غيككر قككديم} إلككى إفك هذا فسيقولون به يهتدوا لم وإذ إليه
العككالمين} رب من رسول ولكني ضللة بي ليس قوم يا {قال الَيات

شككيء كككل رب العككالمين رب مككن رسككول أنككا ولكككن ضككال أنككا ما أي
ل مككا اللكه مكن وأعلككم لككم وأنصكح ربككي رسكالت {أبلغكككم ومليككه

ًا يكون أن الرسول شأن تعلمون} وهذا ًا مبلغكك ًا فصككيح ًا ناصككح عالمكك
فككي جككاء كمككا الصككفات هككذه فككي اللككه خلككق من أحد يدركهم ل بالله

يككوم لصحابه قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مسلم صحيح
ًا وأكثر كانوا ما أوفر وهم عرفة مسككؤولون إنكككم النككاس «أيهككا جمعكك
ونصككحت وأديككت بلغككت قككد أنك نشهد ؟» قالوا قائلون أنتم فما عني

اشككهد «اللهككم ويقول عليهم وينكسها السماء إلى أصبعه يرفع فجعل
اشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككهد». اللهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

َو َأ ُتْم **  ْب ُكْم َأن َعِج َء ْكككٌر َجككآَ ُكككْم ّمككن ِذ ّب َلككَى ّر ُكككْم َرُجككٍل َع ْن ُكْم ّم ِذَر ُينكك ِل
ْا ُقو ّت َت ِل ُكْم َو ّل َع َل ُه ُتْرَحُموَن َو ُبو ّذ َك َف ُه *   َنا ْي َأنَج ِذيَن َف ّل َعككُه َوا ْلكِك ِفككي َم ُف ْل ا

َنككككا ْق ْغَر َأ ِذيَن َو ّلكككك ْا ا ُبو ّذ َنككككآَ َككككك ِت َيا ُهككككْم ِبآَ ّن ْا ِإ ُنو ًا َكككككا ْومكككك  َعِميككككَن َق
ًا تعالى يقول    ل عجبتم} الَية, أي {أو لقومه قال أنه نوح عن إخبار

منكككم رجككل إلكى اللكه يككوحي أن بعجب ليس هذا فإن هذا من تعجبوا
ًا بكككم رحمككة ًا ولطفكك ول اللككه نقمككة ولتتقككوا لينككذركم إليكككم وإحسككان

تمككادوا {فكذبوه} أي تعالى الله ترحمون} قال {ولعلكم به تشركوا
فككي عليككه نص كما قليل إل منهم معه آمن وما ومخالفته تكذيبه على

قككال: كمككا السفينة الفلك} أي في معه والذين {فأنجيناه آخر موضع
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قككال بآَياتنككا} كمككا كككذبوا الككذين {وأغرقنا السفينة وأصحاب فأنجيناه

ًا فأدخلوا أغرقوا خطيئاتهم {مما اللككه دون مككن لهككم يجككدوا فلككم نككار
ًا كانوا {إنهم أنصارا} وقوله ول يبصرونه ل الحق عن عمين} أي قوم

أعككدائه مككن لوليككائه انتقككم أنه القصة هذه في تعالى فبين له يهتدون
{إنككا كقككوله الكككافرين من أعداءهم وأهلك والمؤمنين رسوله وأنجى

رسككككككككككككككككككككككلنا} الَيككككككككككككككككككككككة. لننصككككككككككككككككككككككر
للمتقين فيها العاقبة أن والَخرة الدنيا في عباده في الله سنة وهذه  

ًا ونجى بالغرق نوح قوم أهلك كما لهم والغلب والظفر وأصككحابه نوح
بهككم ضكاق قككد نككوح قككوم كان أسلم بن زيد عن مالك وقال المؤمنين

قككوم الله عذب ما أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال والجبل السهل
وحككائز مالك ولها إل الرض من بقعة وليس بهم ملى والرض إل نوح

السككفينة فككي نككوح مككع نجككا أنككه عباس ابن عن بلغني وهب ابن وقال
ً ثمانون ًا لسككانه وكككان جرهم أحدهم رجل حككاتم أبككي ابككن رواه عربيكك
ً وروي عنهمككا. اللككه رضككي عبككاس ابككن عككن آخككر وجككه مككن متصككل

َلَى ِإ َو ٍد **  ُهْم َعا ًا َأَخا ِم َقاَل ُهود ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكْم َما ال ٍه ّمْن َل َلـ ُه ِإ ْيُر َغ
َ َفل ُقوَن َأ ّت َقاَل َت   * ُ ْلَمل ِذيَن ا ّل ْا ا َفُرو ِه ِمن َك ْوِم ّنا َق َنَراَك ِإ ٍة ِفي َل َه َسككَفا
ّنا ِإ ّنَك ِو ُظ َن ِبيَن ِمَن َل ِذ َكا ْل َقاَل ا ِم *   ْو َق ْيَس َيا َهٌة ِبي َل َفا ّني َس ِك َل َرُسوٌل َو
َلِميَن ّرّب ّمن َعا ْل ُكْم ا ُغ ّل َب ُأ ّبي ِرَسالِت *   ْا َر َن َأ ُكككْم َو َو َأِميككٌن َناِصككٌح َل َأ   *

ُتْم ْب ُكْم َأن َعِج َء ْكٌر َجآَ ُكْم ّمن ِذ ّب َلَى ّر ُكْم َرُجٍل َع ُكْم ّمن ِذَر ُينكك ْا ِل َو ُكككُر ْذ َواذ ِإ
ُكْم َل َع َء َج َفآَ َل ِد ِمن ُخ ْع ِم َب ْو ُكْم ُنوٍح َق َد ْلككِق ِفككي َوَزا ْلَخ َطًة ا ْا َبْسكك َو ُكُر ْذ َفككا

َء َ ِه آل ّلكككككككككككككككككككك ُكككككككككككككككككككككْم ال ّل َع ِلُحككككككككككككككككككككوَن َل ْف  ُت
ًا نوح قوم إلى أرسلنا وكما تعالى يقول    عاد إلى أرسلنا كذلك نوح

ًا أخاهم بككن عككوص بككن إرم بن عاد ولد هم إسحاق بن محمد قال هود
أولد وهككم اللككه ذكرهككم الذين الولى عاد هم هؤلء قلت نوح بن سام
{ألم تعالى قال كما البر في العمد إلى يأوون كانوا الذين إرم بن عاد
فككي مثلهككا يخلككق لككم * التي العماد ذات * إرم بعاد ربك فعل كيف تر

عككاد {فأمككا تعككالى قككال كمككا وقككوتهم بأسككهم لشككدة البلد} وذلككك
يروا لم أو ؟ قوة منا أشد من وقالوا الحق بغير الرض في فاستكبروا

يجحككدون} وقككد بآَياتنككا وكانوا قوة منهم أشد هو خلقهم الذي الله أن
بككن محمككد قككال الرمككل جبككال وهي بالحقاف باليمن مساكنهم كانت

أبككي عككن الخزاعككي سككعيد أبككي بككن اللككه عبككد بككن محمد عن إسحاق
ًا سمعت واثلة بن عامر الطفيل حضرموت: هككل من لرجل يقول علي
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ًا رأيت كككذا بناحية كثير وسدر أراك ذا حمراء مدرة يخالطه أحمر كثيب
؟ المككؤمنين أميككر يككا نعككم قال ؟ رأيته حضرموت. هل أرض من وكذا
فقال عنه حدثت قد ولكني ل رآه, قال قد رجل نعت لتنعته إنك والله

السلم عليه هود قبر فيه قال ؟ المؤمنين أمير يا شأنه وما الحضرمي
ًا فككإن باليمن كانت مساكنهم أن فائدة فيه جرير. وهذا ابن رواه هككود
ًا قككومه أشرف من كان وقد هناك دفن السلم عليه الرسككل لن نسككب
كمككا قككومه كككان ولكككن وأشككرفهم القبائل أفضل من الله يبعثهم إنما

ًا المكم أشككد مككن وككانوا قلوبهم على شدد خلقهم شدد للحككق تككذيب
وإلى له شريك ل وحده الله عبادة إلى السلم عليه هود دعاهم ولهذا

وتقككككككككككككككككككككككككككككككككككككواه. طككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعته
والسككادة الجمهككور هككم قومه} والمل من كفروا الذين المل قال{  

الككاذبين} أي مكن لنظنكك وإنكا سكفاهة في لنراك {إنا منهم والقادة
عبككادة علككى والقبككال الصنام عبادة ترك إلى تدعونا حيث ضللة في
واحككد إلككه إلككى الككدعوة مككن قريككش مككن المل تعجككب كما وحده الله

ًا الَلهة {أجعل فقالوا ًا} الَية. {قال إله سفاهة بي ليس قوم يا واحد
جئتكككم بككل تزعمككون كما لست العالمين} أي رب من رسول ولكني
ومليكككه شككيء كككل رب فهككو شككيء كككل خلككق الككذي اللككه من بالحق

الكتي الصكفات أميكن} وهكذه ناصكح لككم وأنكا ربي رسالت {أبلغكم
ذكككر جككاءكم أن عجبتككم {أو والمانة والنصح البلغ الرسل بها يتصف

إليكككم اللككه بعث أن تعجبوا ل لينذركم} أي منكم رجل على ربكم من
ً علككى اللككه احمككدوا بككل ولقككاءه الله أيام لينذركم أنفسكم من رسول

نعمككة واذكككروا نوح} أي قوم بعد من خلفاء جعلكم إذ {واذكروا ذاكم
الرض أهككل اللككه أهلككك الككذي نككوح ذريككة مككن جعلكم في عليكم الله

زاد بسكطة} أي الخلكق فكي {وزادككم وككذبوه خكالفوه لمكا بكدعوته
كقككوله جنسكم أبناء من أطول جعلكم أي بسطة الناس على طولكم

آلء والجسككم} {فككاذكروا العلم في بسطة {وزاده طالوت قصة في
وقيككل إلى جمع تفلحون} والَلء {لعلكم عليكم ومننه نعمة الله} أي

ألككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى.

ْا َو ُل َقا َنا **  َت ْئ َد َأِج ُب ْع َن ّلَه ِل ُه ال َد َذَر َوْح َن ُد َكاَن َما َو ُب ْع َنا َي ُؤ َبا َنا آ ِت ْأ َنآَ ِبَما َف ُد ِعكك َت
ِقيَن ِمَن ُكنَت ِإن ِد َقاَل الّصا ْد *   َع َق َق ُكْم َو ْي َل ُكْم ّمن َع ّب َغَضٌب ِرْجٌس ّر َو

ِني ُلو ِد ُتَجا ٍء ِفَي َأ َهآَ َأْسَمآَ ُتُمو ْي ُتْم َسّم ْن ُكُم َأ َبككآَؤ ّلككُه َنككّزَل ّمككا َوآ َهككا ال ِمككن ِب
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َطاٍن ْل ْا ُس َو ِظُر َت ْن ّني َفا ُكْم ِإ َع ِريَن ّمَن َم ِظ َت ْن ْلُم ُه ا َنا ْي َأنَج َف ِذيَن *   ّل َعككُه َوا َم
ٍة ّنككا ِبَرْحَمكك َنككا ّم ْع َط َق ِبككَر َو ِذيَن َدا ّلكك ْا ا ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ْا َوَمككا ِبآَ ُنو ِنيَن َكككا ْؤِم  ُمكك

هككود علككى وإنكارهم وعنادهم وطغيانهم تمردهم عن تعالى يخبر   
مككن الكفككار كقككول وحده} الَيككة الله لنعبد أجئتنا {قالوا السلم عليه

علينككا فككأمطر عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم قالوا {إذ قريش
إسككحاق بككن محمككد ذكككر أليم} وقد بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة
ًا يعبدون كانوا أنهم وغيره يقككال وآخككر صككمد لككه يقككال فصككنم أصككنام
وقككع {قككد السككلم عليككه هككود قككال ولهككذا الهباء له يقال وآخر صمود
هككذه بمقككالتكم عليكككم وجب قد وغضب} أي رجس ربكم من عليكم

معنككاه عبككاس ابككن وعككن رجككز مككن مقلككوب هو قيل رجس ربكم من
وآبككاؤكم} أي أنتككم سميتموها أسماء في {أتجادلونني وغضب سخط

ل وهككي آلهة وآباؤكم أنتم سميتموها التي الصنام هذه في أتحاجوني
ً ول حجة عبادتها على لكم الله جعل ول تنفع ول تضر قككال ولهذا دليل
المنتظريككن} من معكم إني فانتظروا ؟ سلطان من بها الله نزل {ما

{فأنجينككاه بقككوله عقبككه ولهككذا لقومه الرسول من ووعيد تهديد وهذا
كككانوا ومككا بآَياتنككا كككذبوا الككذين دابككر وقطعنككا منككا برحمة معه والذين

مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككؤمنين}.
بأنه القرآن من أخر أماكن في إهلكهم صفة سبحانه الله ذكر وقد  

جعلتككه إل عليككه أتككت شككيء مككن تككذر مككا العقيككم الريككح عليهم أرسل
صرصككر بريككٍح فككأهلكوا عككاد {وأما الخرى الَية في قال كما كالرميم

ًا أيككام وثمانيككة ليال سبع عليهم * سخرها عاتية القككوم فككترى حسككوم
باقيككة} لمككا من لهم ترى * فهل خاوية نخل أعجاز كأنهم صرعى فيها

منهكم الرجكل تحمكل فككانت عاتيكة بريكح اللكه أهلكهكم وعتوا تمردوا
من تبينه حتى رأسه فتثلغ رأسه أم على تنكسه ثم الهواء في فترفعه

بككن محمككد خاويككة} وقككال نخككل أعجككاز {كككأنهم قككال ولهذا جثته بين
ذلككك مككع وكككانوا وحضرموت عمان بين باليمن يسكنون كانوا إسحاق

وكانوا الله آتاهم التي قوتهم بفضل أهلها وقهروا الرض في فشوا قد
ًا إليهككم اللككه فبعككث اللككه دون مككن يعبدونها أوثان أصحاب عليككه هككود
ًا أوسطهم من وهو السلم ًا وأفضلهم نسب يوحككدوا أن فأمرهم موضع

ًا معه يجعلوا ول الله عليككه فككأبوا النككاس ظلم عن يكفوا وأن غيره إله
يكتمككون يسير وهم ناس منهم واتبعه قوة منا أشد من وقالوا وكذبوه
الرض فككي وأكككثروا نككبيه وكككذبوا اللككه علككى عككاد عتككت فلما إيمانهم
ًا آية ريع بكل وبنوا وتجبروا الفساد فقككال هككود كلمهككم نفككع بغيككر عبثكك
* وإذا تخلككدون لعلكم مصانع * وتتخذون تعبثون آية ريع بكل {أتبنون
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مككا هككود يككا وأطيعككون} {قككالوا الله * فاتقوا جبارين بطشتم بطشتم

* بمككؤمنين لككك نحككن وما قولك عن آلهتنا بتاركي نحن وما ببينة جئتنا
أشككهد إنككي {قككال بجنككون بسوء} أي آلهتنا بعض اعتراك إل نقول إن

ًا فكيدوني دونه * من تشركون مما بريء أني واشهدوا الله ثككم جميع
آخككذ هككو إل دابة من ما وربكم ربي الله على توكلت * إني تنظرون ل

مسككككككككتقيم}. صككككككككراط علككككككككى ربككككككككي إن بناصككككككككيتها
عنهككم اللككه أمسككك بككه الكفككر إل أبككوا إسحاق: فلما بن محمد قال  

النككاس قال: وكان ذلك جهدهم حتى يزعمون فيما سنين ثلثا القطر
إنمككا فيككه الفككرج اللككه مككن وطلبككوا الزمككان ذلككك فككي أمر جهدهم إذا

ًا وكان بيته ومكان بحرمة يطلبونه وبككه الزمككان ذلككك أهل عند معروف
نككوح بككن سككام بككن لوذ بككن عمليق سللة من وهم مقيمون العماليق

ً ذاك إذ سيدهم وكان مككن أم لككه وكانت بكر بن معاوية هل يقال رجل
ًا عاد فبعثت قال الخيبري ابنة كلهدة واسمها عاد قوم ًا وفد مككن قريبكك

ً سبعين بكن بمعاوية فمروا الحرم عند لهم ليستسقوا الحرم إلى رجل
ًا عنككده فأقككاموا عليككه فنزلككوا مكة بظاهر بكر الخمككر يشككربون شككهر

شككهر فككي إليككه وصككلوا قككد وكانوا لمعاوية الجرادتان: قينتان وتغنيهم
أن منهككم واسككتحيا قومه على شفقة وأخذته عنده مقامهم طال فلما

ًا عمل بالنصراف يأمرهم القينككتين وأمر بالنصراف لهم يعرض شعر
فقككككككككككككككككككككككال: بككككككككككككككككككككككه تغنيككككككككككككككككككككككاهم أن
غمامككككا يصككككبحنا اللككككه فهينملعككككل قككككم ويحككككك قيككككل يككككا أل

ًاقككككد إن عككككاد أرض فيسككككقي الكلمككككا يككككبينون ل أمسككككوا عاد
الغلمككا ول الكككبير الشككيخ نرجككوبه وليككس الشككديد العطككش مككن

عيككككامى نسككككاؤهم أمسككككت بخيرفقككككد نسككككاؤهم كككككانت وقككككد
ًاول تكككككأتيهم الكككككوحش وإن سكككككهاما لعكككككادي تخشكككككى جهكككككار

التمامككككككا وليلكككككككم اشككككككتهيتمنهاركم فيمككككككا ههنككككككا وأنتككككككم
ّقككككوا قومككككول وفككككد مككككن وفككككدكم فقبككككح والسككككلما التحيككككة ُل

ودعككوا الحرم على فنهضوا له جاؤوا لما القوم تنبه ذلك قال: فعند  
ًا سحابات الله فأنشأ عنز بن قيل وهو داعيهم فدعا لقومهم بيضاء ثلث
من لقومك أو لنفسك اختر السماء من مناد ناداه ثم وحمراء وسوداء

أكككثر فإنهككا السككوداء السككحابة هككذه فقككال: اخككترت السككحاب هككذا
ًا اخترت مناد فناداه ماء السحاب ًا, ل رماد ًا عككاد مككن تبقي رمدد أحككد

ًا ل ًا, إل ول تترك والد ًا, إل جعلته ولد المهنككدا, قككال اللوذيككة بنككي همد
قككومهم أصاب ما يصبهم فلم بمكة يقيمون عاد من بطن اللوذية وبنو
الله قال: وساق الَخرة عاد وذراريهم أنسالهم من بقي من وهم قال
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مككن فيها بما عنز بن قيل اختارها التي يذكرون فيما السوداء السحابة

رأوهككا فلما المغيث له يقال واد من عليهم تخرج حتى عاد إلى النقمة
بككه اسككتعجلتم ما هو {بل يقول ممطرنا عارض هذا وقالوا استبشروا

بككه مككرت شككيء كل تهلك شيء} أي كل * تدمر أليم عذاب فيها ريح
مككن امككرأة يككذكرون فيما ريح أنها وعرف فيها ما أبصر من أول فكان

أفككاقت فلمككا صعقت ثم صاحت فيها ما تبينت فلما مميد لها يقال عاد
ًا قككالت ؟ مميككد يا رأيت ما قالوا رجككال أمامهككا النككار شككبه فيهككا ريحكك

ًا أيام وثمانية ليال سبع عليهم الله فسخرها يقودونها قككال كما حسوم
ًا عاد من تدع فلم الدائمة تعالى. والحسوم الله هلك, واعتزل إل أحد
مككا حظيرة في المؤمنين من معه ومن لي ذكر فيما السلم عليه هود

علككى لتمككر وإنها النفس وتلذ الجلود عليه تلين ما إل معه ومن يصيبه
تمككام وذكككر بالحجككارة وتككدمغهم والرض السككماء بين ما بالظعن عاد

تعالى: الله قال وقد كثيرة فوائد فيه غريب سياق وهو بطولها القصة
ًا نجينا أمرنا جاء {ولما من ونجيناهم منا برحمة معه آمنوا والذين هود

غليككككككككككككككككككككككككككككككككككككظ}. عككككككككككككككككككككككككككككككككككككذاب
مما قريب مسنده في أحمد المام رواه الذي الحديث في ورد وقد  

حدثنا أحمد المام الله, وقال رحمه يسار بن إسحاق بن محمد أورده
حككدثنا النحككوي سككليمان بككن سككلم المنككذر أبو حدثني الحباب بن زيد

قال: خرجككت البكري الحارثا عن وائل أبي عن النجود أبي بن عاصم
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول إلى الحضرمي بن العلء أشكو

لككي: يككا فقككالت بهككا منقطع تميم بني من بعجوز فإذا بالربذة فمررت
أنككت هككل حاجة وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى لي إن الله عبد

وإذا بككأهله غاص المسجد فإذا المدينة فأتيت فحملتها قال إليه مبلغي
ًا متقلد بلل وإذا تخفق سوداء راية صككلى اللككه رسككول يككدي بين سيف
عمككرو يبعككث أن قالوا: يريد ؟ الناس شأن فقلت: ما وسلم عليه الله
ًا العاص بن فاسككتأذنت رحلككه قككال أو منزله فدخل فجلست قال وجه

شككيء تميككم وبيككن بينكككم فقال: هككل وسلمت فدخلت لي فأذن عليه
عليهككككككككم. الككككككككدائرة لنككككككككا وكككككككككانت قلككككككككت: نعككككككككم

إليككك أحملهككا أن فسألتني بها منقطع تميم بني من بعجوز ومررت  
أن رأيككت إن اللككه رسككول يككا فقلككت فدخلت لها فأذن بالباب هي وها

ًا تميككم وبيككن بيننككا تجعككل العجككوز فحميككت الككدهناء فاجعككل حككاجز
قككال مضككطرك يضككطر أيككن فككإلى اللككه رسككول يا وقالت واستوفزت

هككذه حتفها, حملككت حملت الول: معزى قال ما مثل مثلي قلت: إن
ًا لي كانت أنها أشعر ول كوافككد أكككون أن وبرسككوله بككالله أعوذ خصم
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ولكككن منككه بالحككديث أعلككم ؟» وهككو عككاد وافككد «ومككا لككي قككال عككاد

ًا إن قلت يستطعمه ًا فبعثوا قحطوا عاد فمككر قيككل لككه يقال لهم وافد
ًا عنده فأقام بكر بن بمعاوية يقككال جاريتان وتغنيه الخمر يسقيه شهر

اللهككم فقككال مهككرة جبال إلى خرج الشهر مضى فلما الجرادتان لهما
فأفككاديه. أسككير إلككى فككأداويه, ول مريككض إلى أجىء لم أني تعلم إنك

ًا اسق اللهم منها فنودي سود سحابات به تسقيه, فمرت كنت ما عاد
ًا خذها منها فنودي سوداء منها سحابة إلى فأومأ اختر ًا, ل رماد رمككدد
ًا عاد من تبقي إل الريككح مككن عليهم الله بعث أنه بلغني قال: فما أحد
قككال: وصككدق وائل أبو هلكوا. قال حتى هذا خاتمي في يجري ما قدر

ًا بعثوا إذا والرجل المرأة وكانت عككاد كوافككد تكككن ل قككالوا لهككم وافككد
حميد بن عبد عن الترمذي المسند, ورواه في أحمد المام رواه هكذا
أبككي بن سلم حديث من النسائي نحوه, ورواه به الحباب بن زيد عن

ًا مككاجه ابككن رواه طريقككه ومن بهدلة ابن وهو عاصم عن المنذر أيضكك
عككن جريككر ابن ورواه به البكري حسان بن الحارثا عن وائل أبي عن
يزيككد بككن الحككارثا عككن عنككده ووقككع بككه حبككاب بن زيد عن كريب أبي

ًا ورواه فذكره البكري عككن عياش بن بكر أبي عن كريب أبي عن أيض
أبككا النسككخة فككي أر ولم فذكره البكري حسان بن الحارثا عن عاصم

أعلككككككككككككككككككككككككم. واللككككككككككككككككككككككككه وائككككككككككككككككككككككككل

َلَى ِإ َو َد **  ُهْم َثُمو ًا َأَخا ِلح ِم َقاَل َصا ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكككْم َما ال ٍه ّمككْن َل َلـكك ِإ
ُه ْيُر ْد َغ ُكْم َق ْت َء َنٌة َجآَ ّي ُكْم ّمن َب ّب ِه ّر ِذ َقُة َهـ ِه َنا ّل ُكْم ال َيككًة َل َها آ َذُرو ُكككْل َفكك ْأ َت
ِه َأْرِض ِفَي ّل َ ال َها َول ٍء َتَمّسو َو ُكْم ِبُس َذ ْأُخ َي َذاٌب َف ِليككٌم َع ْا َأ َو ُكككُر ْذ َوا ْذ *   ِإ

ُكْم َل َع َء َج َفآَ َل ِد ِمن ُخ ْع ٍد َب ُكْم َعا َأ ّو َبكك ُذوَن الْرِض ِفككي َو ّتِخكك َها ِمككن َت ِل ُهو ُسكك
ًا ُتوَن ُقُصور ْنِح َت َباَل َو ْلِج ًا ا ُيوت ْا ُب َو ُكُر ْذ َء َفا َ ِه آل ّلكك َ ال ْوا َول َثكك ْع الْرِض ِفككي َت

ِديَن ْفِس َقاَل ُم   * ُ ْلَمل ِذيَن ا ّل ْا ا َبُرو ْك َت ِه ِمن اْس ْوِم ِذيَن َقكك ّلكك ْا ِل ِعُفو ُتْضكك اْس
ُهْم آَمَن ِلَمْن ْن َلُموَن ِم ْع َت ًا َأّن َأ ِلح ِه ّمن ّمْرَسٌل َصا ّب ْا ّر َو ُل ّنا َقا ُأْرِسَل ِبَمآَ ِإ

ِه ُنوَن ِب ْؤِم َقاَل ُم ِذيَن *   ّلكك ْا ا َو َبُر ْك َت ّنككا اْسكك َي ِإ ِذ ّلكك ُتككْم ِبا ِه آَمن ِفُروَن ِبكك * َكككا
ْا َقُرو َع َقَة َف ّنا ْا ال ْو َت َع ِر َعْن َو ِهْم َأْم ّب ْا َر ُلو َقا ِلُح َو َنككا َياَصككا ِت ْئ َنآَ ِبَمككا ا ُد ِعكك ِإن َت

ِليَن ِمَن ُكنَت ْلُمْرَس ُهُم ا ْت َذ َأَخ َف َفُة *   ْا الّرْج َبُحو َأْص ِهْم ِفي َف ِر ِثِميَن َدا َجككا
وهككو نككوح بككن سككام بن إرم بن عاثر بن ثمود والنسب التفسير علماء

م قبيلة وكذلك عاثر بن جديس أخو انوا هكؤلء ككل طس مكن أحيكاء ك
عككاد بعد ثمود وكانت السلم عليه الخليل إبراهيم قبل العاربة العرب

ومككا القككرى وادي إلككى والشككام الحجاز بين فيما مشهورة ومساكنهم
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ديككارهم علككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول مككر وقككد حككوله

أحمككد المككام تسككع. قككال سككنة فككي تبككوك إلى ذاهب وهو ومساكنهم
قككال: عمككر ابن عن نافع عن جويرية بن صخر حدثنا الصمد عبد حدثنا

بهم نزل تبوك على بالناس وسلم عليه الله صلى الله رسول نزل لما
تشككرب كككانت الككتي الَبككار من الناس فاستقى ثمود بيوت عند الحجر

اللككه صككلى النككبي فككأمرهم القككدور لها ونصبوا منها فعجنوا ثمود منها
حككتى بهم ارتحل ثم البل العجين وعلفوا القدور فأهرقوا وسلم عليه
يككدخلوا أن ونهككاهم الناقككة منها تشرب كانت التي البئر على بهم نزل
مككا مثككل يصككيبكم أن أخشككى «إنككي وقككال عككذبوا الككذين القككوم على

ًا أحمد عليهم» وقال تدخلوا فل أصابهم عبككد حككدثنا عفككان حككدثنا أيض
قككال: عمككر بككن الله عبد عن دينار بن الله عبد حدثنا مسلم بن العزيز

علككى تككدخلوا «ل بككالحجر وهككو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
تككدخلوا فل بككاكين تكونككوا لككم فإن باكين تكونوا أن إل المعذبين هؤلء
فككي مخككرج الحككديث هككذا أصابهم» وأصككل ما مثل يصيبكم أن عليهم

وجكككككككككككككككه. غيكككككككككككككككر مكككككككككككككككن الصكككككككككككككككحيحين
ًا: حككدثنا أحمد المام وقال   عككن المسككعودي هككارون بككن يزيككد أيضكك

قككال أبيككه عككن النماري كبشة أبي بن محمد عن أوسط بن إسماعيل
عليهم يدخلون الحجر أهل إلى الناس تسارع تبوك غزوة في كان لما

«الصلة الناس في فنادى وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ
ممسككك وهككو وسككلم عليككه الله صلى الله رسول فأتيت جامعة» قال

عليهككم» فنككاداه اللككه غضككب قككوم على تدخلون «ما يقول وهو بعنزة
مككن بأعجب أنبئكم «أفل قال ؟ الله رسول يا منهم نعجب منهم رجل

بعككدكم كككائن هككو وبمككا قبلكم كان بما ينبئكم أنفسكم من ذلك. رجل
ًا بعكذابكم يعبكأ ل اللكه فكإن وسددوا فاستقيموا ل قكوم وسكيأتي شكيئ

ًا» لم أنفسهم عن يدفعون وأبككو السككنن أصككحاب من أحد يخرجه شيئ
أعلككم, وقككال واللككه سككعد بككن عامر ويقال سعد بن عمر اسمه كبشة
بككن عثمان بن الله عبد عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا أحمد المام
عليككه الله صلى الله رسول مر لما قال جابر عن الزبير أبي عن خثيم

ككك فكككانت صككالح قوم سألها فقد الَيات تسألوا «ل قال بالحجر وسلم
أمككر عككن فعتككوا الفككج هككذا من وتصدر الفج هذا من ترد ك الناقة يعني

ًا مككاءهم تشككرب وكككانت فعقروهككا ربهككم ًا لبنهككا ويشككربون يومكك يومكك
إل منهككم السككماء أديككم تحككت من الله أهمد صيحة فأخذتهم فعقروها

ً ًا رجل قككال ؟ اللككه رسول يا هو الله» فقالوا: من حرم في كان واحد
الحديث قومه» وهذا أصاب ما أصابه الحرم من خرج فلما رغال «أبو
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لم. قكوله شكرط علكى وهكو السكتة الكتكب مكن شكيء في ليس مس

ًا أخككاهم ثمككود قبيلة إلى أرسلنا ولقد ثمود} أي تعالى: {وإلى صككالح
يدعون الرسل غيره} فجميع إله من لكم ما الله اعبدوا قوم يا {قال

مككن أرسككلنا تعككالى: {ومككا قال كما له شريك ل وحده الله عبادة إلى
{ولقد فاعبدون} وقال أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك
ً أمة كل في بعثنا الطككاغوت} وقككوله واجتنبككوا اللككه اعبدوا أن رسول
جككاءتكم قككد آيككة} أي لكككم اللككه ناقة هذه ربكم من بينة جاءتكم {قد
ًا سككألوا الذين هم وكانوا به جئتكم ما صدق على الله من حجة صككالح

عينوهككا صماء صخرة من لهم تخرج بأن عليه واقترحوا بآَية يأتيهم أن
الكاتبككة لهككا يقككال الحجككر ناحيككة فككي منفككردة صككخرة وهي بأنفسهم

صالح عليهم فأخذ تمخض عشراء ناقة منها لهم تخرج أن منه فطلبوا
طلبتهككم إلككى وأجككابهم سؤالهم إلى الله أجابهم لئن والمواثيق العهود
قككام ومككواثيقهم عهككودهم ذلككك علككى أعطوه فلما وليتبعنه به ليؤمنن
تلككك فتحركككت وجككل عككز اللككه ودعككا صككلته إلككى السككلم عليه صالح

جنبيهككا بيككن جنينها يتحرك وبراء جوفاء ناقة عن انصدعت ثم الصخرة
على معه كان ومن عمرو بن جندع رئيسهم آمن ذلك فعند سألوا كما

بككن عمككرو بن ذؤاب فصدهم يؤمنوا أن ثمود أشراف بقية وأراد أمره
وكككان جلهككس بككن صككمعر بككن وربككاب أوثككانهم صككاحب والحباب لبيد

لبيككد بن مخلة بن خليفة بن له: شهاب يقال عم ابن عمرو بن لجندع
ًا يسككلم أن فككأراد وأفاضككلها ثمككود أشككراف من وكان جواس بن أيضكك

ثمككود مككؤمني مككن رجل ذلك في فقال فأطاعهم الرهط أولئك فنهاه
اللككككه: رحمككككه الككككدميل بككككن عثمككككة بككككن مهككككوش لككككه يقككككال

شكككهابا دعكككوا النكككبي ديكككن عمروإلكككى آل مكككن عصكككبة وككككانت
ًافهّم كلهككككم ثمككككود عزيككككز أجابككككا فلككككو يجيككككب بككككأن جميعكككك

ًاومكككككا فينكككككا صكككككالح لصكككككبح ذؤابكككككا بصكككككاحبهم عكككككدلوا عزيز
ذئابكككككا رشكككككدهم بعكككككد حجرتولكككككوا آل مكككككن الغكككككواة ولككككككن

من تشرب مدة أظهرهم بين وضعته ما بعد وفصيلها الناقة وأقامت  
ًا بئرها ًا لهم وتدعه يوم يحتلبونهككا شربها يوم لبنها يشربون وكانوا يوم

الخككرى الَيككة فككي قككال كمككا وأوانيهم أوعيتهم من شاؤوا ما فيملون
تعككالى: محتضككر} وقككال شككرب كككل بينهككم قسككمة الماء أن {ونبئهم

فككي تسككرح معلككوم} وكككانت يككوم شككرب ولكم شرب لها ناقة {هذه
عها غيكره مكن وتصكدر فكج من ترد الودية تلك بعض انت لنهكا ليس ك

ًا ذكككر مككا علككى وكانت الماء من تتضلع ً خلقكك ًا هككائل ًا ومنظككر إذا رائعكك
تكككذيبهم واشككتد ذلككك عليهككم طككال فلمككا منهككا نفرت بأنعامهم مرت
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يككوم كككل بالماء ليستأثروا قتلها على عزموا السلم عليه النبي لصالح
قتلهككا الككذي أن بلغنككي قتادة قتلها, قال على كلهم اتفقوا إنهم فيقال
خككدورهن في النساء على حتى بقتلها راضون أنهم كلهم عليهم طاف
فعقروها تعالى: {فكذبوه لقوله الظاهر هو وهذا قلت الصبيان وعلى

مبصرة الناقة ثمود {وآتينا فسواها} وقال بذنبهم ربهم عليهم فدمدم
القبيلة مجموع على ذلك الناقة} فأسند {فعقروا بها} وقال فظلموا
أعلككككككم. واللككككككه بككككككذلك جميعهككككككم رضككككككى علككككككى فككككككدل

سبب أن التفسير علماء من وغيره جرير بن جعفر أبو المام وذكر  
غنككم أم وتكنى مجلز بن غنم ابنة عنيزة لها يقال منهم امرأة أن قتلها

ًا كككانت عليككه لصككالح عككداوة النككاس أشككد مككن وكككانت كككافرة عجككوز
بككن ذؤاب زوجهككا وكككان جزيككل ومال حسان بنات لها السلم, وكانت

بككن المحيا بنت صدوف لها يقال أخرى وامرأة ثمود رؤساء أحد عمرو
مسككلم رجككل تحت وكانت وجمال ومال حسب ذات المختار بن زهير
الناقككة, فككدعت بقتل لهما التزم لمن تجعلن فكانتا ففارقته ثمود من

ً صدوف عقككر هككو إن نفسككها عليككه الحبككاب, فعرضككت لككه يقككال رجل
بككن مهككرج بككن مصككدع لككه يقككال لها عم ابن فدعت عليها فأبى الناقة
بككن سككالف بككن قككدار غنككم بنت عنيزة ودعت ذلك إلى فأجابها المحيا

ً وكان جذع ًا أزرق أحمر رجل لم وأنه زنية ولد كان أنه يزعمون قصير
لكه يقال رجل من هو سالف, وإنما وهو إليه ينسب الذي أبيه من يكن

بنككاتي أي أعطيككك لككه سككالف. وقككالت فككراش على ولد ولكن صهياد
سالف, ومصككدع بن قدار انطلق ذلك فعند الناقة تعقر أن على شئت

تسككعة فصككاروا نفر سبعة فاتبعهما ثمود من غواة فاستغويا مهرج بن
رهككط تسككعة المدينككة فككي تعككالى: {وكككان الله قال الذين وهم رهط

قككومهم فككي رؤسككاء يصككلحون} وكككانوا ول الرض فككي يفسككدون
فككانطلقوا ذلككك علككى فطككاوعتهم بكمالهككا الكككافرة القبيلة فاستمالوا

سكالف بككن قككدار لها كمن الماء, وقد من صدرت حين الناقة فرصدوا
أخككرى, أصككل فككي مصككدع لهككا وكمككن طريقهككا على صخرة أصل في

وخرجككت سككاقها عضلة به بسهم, فانتظم فرماها مصدع على فمرت
ًا الناس أحسن من وكانت ابنتها وأمرت عنيزة غنم أم فسككفرت وجهكك

ة علكى وشكد وذّمرتكه لقكدار وجههكا عن عكن فكشكف بالسكيف الناق
سككقبها تحككذر واحدة رغاة ورغت الرض إلى ساقطة فخرت عرقوبها

ً أتككى حككتى فصيلها وهو سقبها وانطلق فنحرها لبتها في طعن ثم جبل
ًا معمككر عككن عبككدالرزاق ورغككا, فككروى فيككه صككخرة أعلى فصعد منيع
رغككا إنه ويقال ؟ أمي أين رب قال: يا أنه البصري الحسن سمع عمن
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اتبعككوه بككل فيهككا, ويقكال فغككاب صككخرة فككي دخككل وإنكه مككرات ثلثا

الناقككة عقككر مككن وفرغوا ذلك فعلوا أعلم, فلما فالله أمه مع فعقروه
ًا الخبر وبلغ رأى مجتمعككون, فلمككا وهككم السلم, فجككاءهم عليه صالح

أيكككام} الَيكككة. ثلثكككة دارككككم فكككي {تمتعكككوا وقكككال بككككى الناقكككة
الرهككط التسعة أولئك أمسى الربعاء, فلما يوم الناقة قتلهم وكان  

ًا كان وقالوا: إن صالح قتل على عزموا كككان وإن قبلنككا عجلنككاه صادق
ًا لنقككولن ثككم وأهلككه لنككبيتنه بككالله تقاسككموا {قالوا بناقته ألحقناه كاذب
ًا ومكروا لصادقون وإنا أهله مهلك شهدنا ما لوليه ًا ومكرنا مكر مكككر
عزمككوا مكرهم} الَية, فلمككا عاقبة كان كيف فانظر يشعرون ل وهم
الله, فأرسككل بنبي ليفتكوا الليل من وجاؤوا عليه وتواطؤوا ذلك على
فرضككختهم حجككارة عليهككم ولرسككوله العككزة ولككه وتعالى سبحانه الله

ًا ً سلف اليككوم وهككو الخميككس يككوم ثمككود قككومهم, وأصككبح قبل وتعجيل
عليككه صككالح وعككدهم كمككا مصككفرة ووجككوههم النظككرة أيام من الول

الجمعككة يككوم وهو التأجيل أيام من الثاني اليوم في السلم, وأصبحوا
يوم وهو المتاع أيام من الثالث اليوم في محمرة, وأصبحوا ووجوههم

تحنطككوا وقككد الحد يوم  من أصبحوا مسودة, فلما ووجوههم السبت
ًا وعذابه الله نقمة ينتظرون وقعدوا مككاذا يدرون ل ذلك من بالله عياذ

صككيحة جككاءتهم الشمس العذاب, وأشرقت يأتيهم كيف ول بهم يفعل
وزهقت الرواح منهم, ففاضت أسفل من شديدة ورجفة السماء من

صرعى جاثمين} أي دارهم في {فأصبحوا واحدة ساعة في النفوس
أنككثى, ول ذكككر ل كككبير ول صغير ل أحد منهم يفلت ولم فيهم أرواح ل

لهككا السككلق, ويقككال ابنككة كلبككة واسككمها مقعدة كانت جارية قالوا: إل
رأت السلم, فلما عليه لصالح العداوة شديدة كافرة الزريقة, وكانت

شككيء كأسككرع تسككعى رجلهككا, فقككامت أطلقككت العذاب من رأت ما
ًا فككأتت ثككم بقومهككا حككل ومككا رأت بمككا فككأخبرتهم الحيككاء مككن حيكك

مكككككككاتت. شكككككككربت المكككككككاء, فلمكككككككا مكككككككن استسكككككككقتهم
عليككه صالح سوى أحد ثمود ذرية من يبق التفسير: ولم علماء قال  

ً أن عنهم, إل الله رضي تبعه ومن السلم كككان رغال أبو له يقال رجل
ًا بقومه النقمة وقعت لما شككيء يصككبه فلككم الحككرم فككي ذاك إذ مقيم

فقتلككه, السككماء مككن حجككر جاءه الحل إلى اليام بعض في خرج فلما
أن وذكروا ذلك في الله عبد بن جابر حديث القصة أول في تقدم وقد
عبككد الطككائف, قككال يسكككنون كانوا الذين ثقيف والد هو هذا رغال أبا

اللككه صككلى النككبي أن أميككة بككن إسككماعيل معمر: أخبرني عن الرزاق
اللككه ؟» قككالوا هككذا من «أتدرون فقال رغال أبي بقبر مر وسلم عليه
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حككرم في كان ثمود من رجل رغال أبي قبر «هذا أعلم, قال ورسوله

قككومه أصككاب مككا أصككابه خككرج الله, فلما عذاب الله حرم فمنعه الله
فابتككدروه القككوم ذهككب, فنككزل مككن غصككن معككه ودفككن هاهنككا فككدفن

الككرزاق: قككال عبككد الغصن» وقككال فاستخرجوا عنه فبحثوا بأسيافهم
الككوجه. هككذا مككن مرسل هذا ثقيف أبو رغال الزهري: أبو معمر: قال

ً روي وقد   إسككحاق: عككن بككن محمككد قككال كمككا آخر وجه من متصل
بككن اللككه عبككد قال: سككمعت بجير أبي بن بجير عن أمية بن إسماعيل

حيككن يقككول وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول سمعت يقول عمرو
وهككو رغككال أبي قبر «هذا بقبر, فقال فمررنا الطائف إلى معه خرجنا

خككرج عنككه. فلمككا فككدفع الحككرم بهككذا وكككان ثمككود من وكان ثقيف أبو
ذلككك فيككه, وآيككة فككدفن المكان بهذا قومه أصابت التي النقمة أصابته

أصككبتموه, فابتككدره عنككه نبشككتم أنتم إن ذهب من غصن معه دفن أنه
بكن يحيكى داود, عكن أبو رواه الغصن» وهكذا منه فاستخرجوا الناس
بككه, قككال إسككحاق ابن عن أبيه عن حازم بن جرير بن وهب عن معين
(قلككت) تفككرد عزيككز حسككن حككديث المككزي: وهككو الحجككاج أبككو شيخنا
الحككديث, بهككذا إل يعككرف ل شككيخ هذا, وهككو بجير أبي بن بجير بوصله

ًا أسككمع معين: ولككم بن يحيى قال بككن إسككماعيل غيككر عنككه روى أحككد
الحككديث. هذا رفع في وهم يكون أن فيخشى هذا أمية, (قلت) وعلى

الزاملتين, قككال من أخذه مما عمرو بن الله عبد كلم من يكون وإنما
أعلككم. والله محتمل وهذا ذلك عليه عرضت أن بعد الحجاج أبو شيخنا

ّلَى َو َت َف ُهْم **  ْن َقاَل َع ِم َو ْو َق ْد َيا َق ُكْم َل ُت ْغ َل ْب َلَة َأ ّبككي ِرَسككا َنَصككْحُت َر ُكككْم َو َل
ِككككككككككككككككككككن َل ّ َو ّبكككككككككككككككككككوَن ل ّناِصكككككككككككككككككككِحيَن ُتِح  ال

بمخالفتهم الله أهلكهم لقومه, لما السلم عليه صالح من تقريع هذا  
الهدى عن وإعراضهم الحق قبول عن وإبائهم الله على وتمردهم إياه
ًا بعككد ذلككك صالح لهم العمى, قال إلى ًا هلكهككم, تقريعكك وهككم وتوبيخكك

اللككه صككلى اللككه رسككول أن الصككحيحين فككي ثبت ذلك, كما يسمعون
ًا, ثككم هناك أقام بدر أهل على ظهر لما وسلم عليه براحلتككه أمككر ثلثكك

علككى وقككف حككتى سككار ثككم فركبهككا الليككل آخككر مككن ثلثا بعد فشدت
بككن عتبككة يككا هشككام بككن جهككل أبككا «يا يقول بدر, فجعل قليب القليب
ربكككم وعككد مككا وجككدتم فلن بككن هل فلن ويا ربيعة بن شيبة يا ربيعة

ًا, فإني ًا» فقال ربي وعدني ما وجدت حق اللككه رسككول عمر: يا له حق
أنتكم مكا بيكده نفسكي «والكذي فقكال ؟ جيفكوا قكد أقوام من تكلم ما
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السلم عليه أنه السيرة يجيبون» وفي ل ولكن منهم أقول لما بأسمع

الناس, وصدقني كذبتموني لنبيكم كنتم النبي عشيرة «بئس لهم قال
النككاس, فككبئس ونصككرني النككاس, وقككاتلتموني وآوانككي وأخرجتموني

لنككككككككككككككبيكم». كنتككككككككككككككم النككككككككككككككبي عشككككككككككككككيرة
ربككي رسككالة أبلغتكككم {لقككد لقككومه قال السلم عليه صالح وهكذا  

تتبعككون ول الحق تحبون ل بذلك)لنكم تنتفعوا فلم لكم} أي ونصحت
ًا, ولهككذا بعككض ذكككر الناصككحين} وقككد تحبككون ل {ولكككن قككال ناصككح
حرم الحرم في فيقيم يذهب كان أمته هلكت نبي كل المفسرين: أن

بككن زمعككة وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال أعلم, وقد مكة, والله
مككر قككال: لمككا عباس ابن عن عكرمة عن وهرام بن سلمة عن صالح

أبككا «يا قال حج حين عسفان بوادي وسلم عليه الله صلى الله رسول
هككود بككه مككر «لقككد عسككفان, قككال وادي هككذا ؟» قال هذا واد أي بكر

العبككاء أزرهككم الليككف خطمهككن بكككرات علككى السككلم عليهمككا وصالح
مككن غريككب حديث العتيق» هذا البيت يحجون النمار, يلبون وأرديتهم

منهكككككككككككم. أحكككككككككككد يخرجكككككككككككه لكككككككككككم هكككككككككككذاالوجه

ًا ُلوط َو ْذ **  ِه َقاَل ِإ ْوِم َق ُتوَن ِل ْأ َت َفاِحَشَة َأ ْل ُكْم َما ا َق َب َها َس ٍد ِمْن ِب ّمككن َأَحكك
َلِميَن َعا ْل ُكْم ا ّن ِإ ُتوَن *   ْأ َت ًة الّرَجاَل َل َو ْه ِء ُدوِن ّمن َش ّنَسآَ ُتككْم َبْل ال ْن ْوٌم َأ َقكك

ُفوَن ِر ْسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ّم
ًا} أو أرسلنا {و} لقد تعالى يقول    ًا {و} اذكر تقديره {لوط {لوط
إبراهيككم أخككي ابكن وهككو آزر بكن هككاران ابن هو لقومه} ولوط قال إذ

وهككاجر السلم عليه إبراهيم مع آمن قد السلم, وكان عليهما الخليل
مككن حولهككا ومككا سككدوم أهككل إلككى اللككه فبعثككه الشككام أرض إلى معه

عمككا وينهككاهم بالمعروف ويأمرهم وجل عز الله إلى القرى, يدعوهم
لككم اخترعوهككا الككتي والفككواحش والمحككارم المآَثم من يرتكبونه كانوا

دون الككذكور إتيككان غيرهككم, وهككو ول آدم بنككي مككن أحككد بهككا يسككبقهم
ببككالهم, يخطككر ول تألفه ول تعهده آدم بنو يكن لم شيء الناثا, وهذا

اللكككككه. لعكككككائن عليهكككككم سكككككدوم أهكككككل ذلكككككك صكككككنع حكككككتى
العالمين} من أحد من بها سبقكم {ما قوله في دينار بن عمرو قال  

عبككد بككن الوليككد لوط, وقككال قوم كان حتى ذكر على ذكر نزا قال: ما
قككص وجككل عز الله أن دمشق: لول جامع باني الموي الخليفة الملك
ًا أن ظننت ما ولوط قوم خبر علينا ًا, ولهكذا يعلككو ذكككر لهكم قككال ذككر
مككن أحككد مككن بهككا سككبقكم مككا الفاحشككة {أتككأتون السككلم عليه لوط
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عككدلتم النسككاء} أي دون مككن شككهوة الرجال لتأتون * إنكم العالمين

منكككم إسراف وهذا الرجال إلى منهن ربكم لكم خلق وما النساء عن
الَيككة فككي لهككم قككال محلككه, ولهككذا غيككر فككي الشيء وضع لنه وجهل

نسككائهم إلككى فككاعلين} فأرشككدهم كنتككم إن بنككاتي {هككؤلء الخككرى
بناتككك فككي لنا ما علمت لقد يشتهونهن, {قالوا ل بأنهم إليه فاعتذروا

النسككاء في لنا أرب ل أنه علمت لقد نريد} أي ما لتعلم وإنك حق من
أن المفسككرون أضككيافك, وذكككر مككن مرادنككا لتعلككم إرادة, وإنككك ول

قككد كككن نسككاؤهم وكككذلك ببعككض بعضككهم اسككتغنى قككد كككانوا الرجال
ًا. ببعككككككككككككككض بعضككككككككككككككهن اسككككككككككككككتغنين أيضكككككككككككككك

َوَما َواَب َكاَن **  ِه َجك ْوِم ّ َقك ْا َأن ِإل َو ُل ُهْم َقكا ِرُجككو ُكككْم ّمككن َأْخ ِت َي ُهكْم َقْر ّن ِإ
َنكككككككككككككككككككككككككككككككككككاٌس َطّهكككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن ُأ َت  َي

ًا أجابوا ما أي   بيككن مككن معككه ومككن ونفيه بإخراجه هموا أن إل لوط
ًا تعالى الله أظهرهم, فأخرجه صككاغرين أرضككهم فككي وأهلكهككم سالم

قتككادة: عككابوهم يتطهككرون} قككال أناس تعالى: {إنهم مهانين, وقوله
الرجككال أدبككار مككن يتطهككرون أنككاس مجاهككد: إنهككم عيب, وقككال بغير

ًا. عبكككككاس ابكككككن عكككككن مثلكككككه النسكككككاء. وروي وأدبكككككار أيضككككك

ُه َنا ْي َأنَج َف َلُه **  ْه َأ ّ َو َتُه ِإل َأ َنْت اْمَر ِريَن ِمككَن َكا ِب َغككا ْل َنككا ا َطْر َأْم َو ِهككْم *   ْي َل َع
ًا َطكككككككر ُظْر ّم ْن ْيكككككككَف َفكككككككا َبكككككككُة َككككككككاَن َك ِق ِرِميكككككككَن َعا ْلُمْج  ا

ًا فأنجينا تعالى يقول    أهل سوى منهم أحد به يؤمن ولم وأهله لوط
* المككؤمنين مككن فيهككا كككان من تعالى: {فأخرجنا قال فقط, كما بيته
بككه, تؤمن لم فإنها امرأته المسلمين} إل من بيت غير فيها وجدنا فما
مككن عليككه يقدم بمن وتعلمهم عليه تمالئهم قومها دين على كانت بل

ليسري السلم عليه لوط لماأمر وبينهم, ولهذا بينها بإشارات ضيفانه
يقككول: بككل مككن البلككد, ومنهككم مككن يخرجها ول يعلمها ل أن أمر بأهله

أنها أصابهم, والظهر ما فأصابها هي التفتت العذاب جاء فلما اتبعتهم
ههنككا قككال معهككم, ولهككذا بقيككت بل لوط أعلمها ول البلد من تخرج لم

وهككو الهككالكين من الباقين, وقيل الغابرين} أي من كانت امرأته {إل
ًا} مفسككر عليهككم {وأمطرنككا بككاللزم, وقككوله تفسككير بقككوله مطككر

هككي وما ربك عند مسومة منضود سجيل من حجارة عليها {وأمطرنا
المجرمين} عاقبة كان كيف {فانظر قال ببعيد} ولهذا الظالمين من
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عككز اللككه معاصي على يجترىء من عاقبة كان كيف محمد يا انظر أي

رسككككككككككككككككككككككله. ويكككككككككككككككككككككككذب وجككككككككككككككككككككككل
مكن يلقكى اللئكط أن إلككى اللكه رحمككه حنيفككة أبو المام ذهب وقد  

العلماء من آخرون لوط, وذهب بقوم فعل كما بالحجارة ويتبع شاهق
ًا ككان سكواء يرجكم أنكه إلى قكولي أحككد وهكو محصكن غيككر أو محصكن

والترمذي داود وأبو أحمد المام رواه ما والحجة الله رحمه الشافعي
أبككي بككن عمككرو أبككي بككن عمككرو عن الدراوردي حديث من ماجه وابن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن عكرمة عن عمر

الفاعككل فككاقتلوا لككوط قككوم عمككل يعمككل وجككدتموه وسككلم: «مككن
ًا كان فإن كالزاني هو آخرون به» وقال والمفعول رجككم, وإن محصككن

ًا يكن لم للشككافعي, وأمككا الَخككر القككول جلككدة, وهككو مائة جلد محصن
بإجمككاع حككرام الصككغرى, وهككو اللوطيككة فهككو الدبار في النساء إتيان

ً إل العلماء ًا قول أحككاديث عنه النهي في ورد السلف, وقد لبعض شاذ
عليهككا الكلم تقكدم وقكد وسكلم عليه الله صلى الله رسول عن كثيرة

البقكككككككككككككككككككككككرة. سكككككككككككككككككككككككورة فكككككككككككككككككككككككي

َلَى ِإ َو َيَن **  ْد ُهْم َم ًا َأَخا ْيب َع ِم َقاَل ُش ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكككْم َما ال ٍه ّمككْن َل َلـكك ِإ
ُه ْيُر ْد َغ ُكْم َق ْت َء َنٌة َجآَ ّي ُكْم ّمن َب ّب ْا ّر ُفو ْو َأ ْيككَل َف َك ْل ْلِميككَزاَن ا َ َوا ْا َول ْبَخُسككو َت

ّناَس ُهْم ال َء َيا َ َأْش ْا َول ُدو ْفِس َد الْرِض ِفي ُت ْع َها َب ُكككْم ِإْصلَِح ِل ْيككٌر َذ ُكككْم َخ ّل
ُتكككككككككككككككككككككككككككككككككككْم ِإن ِنيَن ُكن ْؤِم  ّمككككككككككككككككككككككككككككككككككك

وهو وشعيب إبراهيم بن مدين سللة من إسحاق: هم بن محمد قال  
(قلككت) مككدين يككثرون بالسككريانية واسككمه قككال يشجر بن ميكيل ابن

طريككق مككن معككان بقرب التي وهي المدينة وعلى القبيلة على تطلق
مككن أّمككة عليككه وجككد مككدين مككاء ورد تعككالى: {ولمككا الله قال الحجاز
وبككه اللككه شككاء إن سككنذكره كما اليكة أصحاب يسقون} وهم الناس
دعككوة غيككره} هككذه إلككه مككن لكككم مككا اللككه اعبدوا قوم يا {قال الثقة

الحجككج اللكه أقكام قكد ربككم, أي مكن بينكة جككاءتكم قككد كلهم الرسل
النككاس معككاملتهم فككي وعظهككم به, ثم جئتكم ما صدق على والبينات

يخونوا ل أشياءهم, أي الناس يبخسوا ول والميزان المكيال يوفوا بأن
المكيككال نقككص وهككو البخككس وجه على ويأخذوها أموالهم في الناس

ًا والميزان ككك قككوله إلككى ككك للمطففيككن تعالى: {ويككل قال كما وتدليس
منككه, العافية الله نسأل أكيد ووعيد شديد تهديد العالمين} وهذا لرب
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ًا تعالى قال ثم لفصاحة النبياء خطيب له يقال الذي شعيب عن إخبار

مككككككككككككككككككككوعظته. وجزالككككككككككككككككككككة عبككككككككككككككككككككارته

َ َول ْا **  ُدو ُع ْق ُكّل َت ُدوَن ِصَراٍط ِب ّدوَن ُتوِع َتُص ِبيِل َعن َو ِه َس ّل آَمككَن َمْن ال
ِه َها ِب َن ُغو ْب َت ًا َو َوج ْا ِع َو ُكُر ْذ ْذ َوا ُتْم ِإ ْن ً ُك ِليل ُكْم َق ّثَر َك ْا َف ُظككُرو ْن ْيككَف َوا َكككاَن َك

َبُة ِق ِديَن َعا ْفِس ْلُم ِإن ا َو َفٌة َكاَن *   ِئ ُكككْم َطآَ ْا ّمن ُنككو َي آَم ِذ ّلكك ْلُت ِبا ِه ُأْرِسكك ِبكك
َفٌة ِئ َطآَ ْا ّلْم َو ُنو ْؤِم ْا ْي ِبُرو ّتَى َفاْص ُكَم َح ّلُه َيْح َنا ال َن ْي َو َب ُه ْيككُر َو ِكِميَن َخ ْلَحككا  ا

والمعنككوي الحسككي الطريق قطع عن السلم عليه شعيب ينهاهم   
بالقتككل النككاس تتوعدون توعدون} أي صراط بكل تقعدوا {ول بقوله

ابن عشارين, وعن وغيره: كانوا السدي قال أموالهم يعطوكم لم إن
توعككدون} أي صككراط بكككل تقعككدوا {ول واحككد وغيككر ومجاهد عباس

قككال لنككه أظهككر والول ليتبعوه شعيب ِإلى الَتين المؤمنين تتوعدون
عككن {وتصككدون قككوله هككو الثككاني وهككذا الطريق صراط} وهو {بكل
ًا} أي وتبغونهككا به آمن من الله سبيل سككبيل تكككون أن وتككودون عوجكك
ًا اللكككه ً كنتكككم ِإذ {واذككككروا مائلكككة عوجككك كنتكككم فككككثركم} أي قليل

اللككه نعمككة فككاذكروا عككددكم لكثرة أعزة فصرتم لقلتكم مستضعفين
المككم من المفسدين} أي عاقبة كان كيف {وانظروا ذلك في عليكم
بككاجترائهم والنكال العذاب من بهم حل وما الماضية والقرون الخالية

آمنوا منكم طائفة كان {وإن رسله. وقوله وتكذيب الله معاصي على
{فاصبروا} علي اختلفتم قد يؤمنوا} أي لم وطائفة به أرسلت بالذي

خيكر {وهكو يفصكل أي بيننكا} وبينككم اللكه يحككم {حكتى انتظروا أي
الكككافرين. علككى للمتقيككن, والككدمار العاقبة سيجعل الحاكمين} فإنه

َقاَل  ** ُ ْلَمل ِذيَن ا ّل ْا ا َبُرو ْك َت ِه ِمككن اْس ْوِم ّنككَك َقكك ِرَج ُنْخ ْيُب َل َع ِذيَن َيُشكك ّلكك َوا
ْا ُنو َعَك آَم َنآَ ِمن َم ِت َي ْو َقْر ُدّن َأ ُعو َت َنا ِفي َل ِت ّل ْو َقاَل ِم َل َو ّنا َأ ِهيَن ُك ِر ِد َكا َقكك   *

َنا ْي َتَر ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب َنا ِإْن َك ْد ُكْم ِفي ُع ِت ّل َد ِم ْع ْذ َب َنككا ِإ ّلككُه َنّجا َهككا ال ْن َوَمككا ِم
ُكوُن َنآَ َي َد َأن َل ُعو َهآَ ّن ّ ِفي َء َأن ِإل ّلُه َيَشآَ َنا ال ّب َع َر َنا َوِس ّب ٍء ُكّل َر ًا َشككْي ْلمكك ِع
َلى ِه َع ّل َنا ال ْل ّك َو َنا َت ّب َتْح َر ْف َنا ا َن ْي ْيَن َب َب َنا َو ْوِم ّق َق ْلَح َأنَت ِبا ْيُر َو ِتِحيَن َخ َفككا ْل  ا

ًا نبيه الكفار به واجهت عما تعالى الله من خبر هذا    معه ومن شعيب
الكراه أو القرية عن بالنفي معه ومن إياه توعدهم في المؤمنين من

مع خطاب فيه, وهذا هم فيما معهم والدخول ملتهم في الرجوع على
كنا لو {أو الملة, وقوله على معه كانوا الذين أتباعه والمراد الرسول
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إليككه تككدعونا ما كارهين كنا ولو ذلك فاعلون أنتم أو ؟} يقول كارهين

أعظمنككا فيككه, فقككد أنتككم فيمككا معكم ودخلنا ملتكم إلى رجعنا إن فإنا
ًا معه الشركاء جعل في الله على الفرية عككن منككه تعككبير وهككذا أنككداد

رد ربنككا} وهككذا اللككه يشككاء أن إل فيها نعود أن لنا يكون {وما اتباعهم
ًا شككيء بكل أحاط وقد شيء كل يعلم فإنه المشيئة إلى {علككى علمكك
وبيككن بيننككا افتح {ربنا نذر وما منها نأتي ما أمورنا في توكلنا} أي الله

خيككر {وأنككت عليهككم وانصرنا قومنا وبين بيننا احكم بالحق} أي قومنا
ًا. يجككور ل الككذي العككادل الحككاكمين, فإنككك خيككر الفككاتحين} أي أبككد

َقاَل َو  ** ُ ْلَمل ِذيَن ا ّل ْا ا َفككُرو ِه ِمككن َك ْوِم ِئككِن َقكك ُتككْم َل ْع َب ّت ًا ا ْيب َع ُكككْم ُشكك ّن ًا ِإ ِإذ
ُهُم ّلَخاِسُروَن ْت َذ َأَخ َف َفُة *   ْا الّرْج َبُحو َأْص ِهْم ِفي َف ِر ِثِميَن َدا ِذيَن َجا ّلكك *  ا

ْا ُبو ّذ ًا َككك ْيب َع َأن ُشكك ْا ّلككْم َككك ْو َنكك ْغ َهككا َي ِذيَن ِفي ّلكك ْا ا ُبو ّذ ًا َككك ْيب َع ْا ُشكك ُنو ُهككُم َكككا
ِريَن ِسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ْلَخا  ا

مككن فيككه هككم وما وعتوهم وتمردهم كفرهم شدة عن تعالى يخبر   
أقسككموا ولهككذا للحككق المخالفككة مككن قلوبهم عليه جبلت وما الضلل
ًا اتبعتم {لئن وقالوا ًا إنكككم شككعيب بقككوله عقبككه لخاسككرون} فلهككذا إذ

أنهككم هنا تعالى جاثمين} أخبر دارهم في فأصبحوا الرجفة {فأخذتهم
ًا أرجفوا كما وذلك الرجفة أخذتهم بككالجلء وتوعككدهم وأصككحابه شعيب

ًا نجينككا أمرنا جاءهم {ولما فقال هود سورة في عنهم أخبر كما شككعيب
فأصككبحوا الصككيحة ظلمككوا الذين وأخذت منا برحمة معه آمنوا والذين

بككه تهكمككوا لما أنهم أعلم والله هناك جاثمين} والمناسبة ديارهم في
فأسكككتتهم, وقككال الصيحة فجاءت تأمرك} الَية {أصلتك قولهم في

ًا تعالى يككوم عككذاب فأخذهم {فكذبوه الشعراء سورة في عنهم إخبار
فككي لككه قككالوا لنهككم إل ذاك عظيككم} ومككا يككوم عذاب كان إنه الظلة

ًا علينكككا {فأسكككقط القصكككة سكككياق السكككماء} الَيكككة. مكككن كسكككف
كلككه ذلككك عليهككم اجتمككع الظلة, وقككد يوم عذاب أصابهم فأخبرأنه  

نككار مككن شككرر فيها أظلتهم سحابة الظلة} وهي يوم عذاب {أصابهم
الرض مككن ورجفة السماء من صيحة جاءتهم عظيم, ثم ووهج ولهب

وخمككدت النفككوس وفاضككت الرواح فزهقككت منهم أسفل من شديدة
لكم تعككالى: {كككأن قككال ثكم} جكاثمين دراهم في {فأصبحوا الجسام

الككتي بككديارهم يقيمككوا لككم النقمككة أصككابتهم لما كأنهم فيها} أي يغنوا
ً تعالى قال ثم منها وصحبه الرسول إجلء أرادوا {الذين لقيلهم مقابل

ًا كككككككككككذبوا }.الخاسككككككككككرين هككككككككككم كككككككككككانوا شككككككككككعيب
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ّلَى َو َت َف ُهْم **  ْن َقاَل َع ِم َو ْو َق ْد َي َق ُكْم َل ُت ْغ َل ْب ّبككي ِرَسالَِت َأ َنَصككْحُت َر ُكككْم َو َل
ْيكككككككككككَف َك َلكككككككككككَى آَسكككككككككككَى َف ٍم َع ْو ِريَن َقككككككككككك ِف  َككككككككككككا

العككذاب مككن أصككابهم مككا بعككد السلم عليه شعيب عنهم فتولى أي  
ًا والنكال, وقال والنقمة ًا لهككم مقرعكك أبلغتكككم لقككد قككوم {يككا وموبخكك

بككه أرسككلت مككا إليكككم أديككت قككد لكككم} أي ونصككحت ربككي رسككالت
آسككى {فكيككف قككال فلهككذا بككه جئتكم بما كفرتم وقد عليكم فلآسف

)ككككككككككككككككككككككافرين} ؟ قكككككككككككككككككككككوم علكككككككككككككككككككككى

َوَمآَ َنا **  ْل ٍة ِفي َأْرَس َي ِبككّي ّمككن َقْر ّ ّن َنا ِإل ْذ َهككا َأَخكك َل ْه ْأَسككآَِء َأ َب ْل َوالّضككّرآِء ِبا
ُهْم ّل َع ُعوَن َل ُثّم َيّضّر َنا *   ْل ّد َكاَن َب ِة َم َئ ّي َنَة الّس ْلَحَس ّتككَى ا ْا َح ْو َفكك ْا َع ُلو َقككا ّو

ْد َنككا َمّس َق َء َبا ُء آ ُء الّضككّرآ ُهْم َوالّسككّرآ َنا ْذ َأَخكك َتككًة َف ْغ ُهككْم َب َ َو ُعُروَن ل  َيْشكك
ًا تعالى يقول    إليهم أرسل الذين الماضية المم به اختبر عما مخبر

مككن أبككدانهم فككي يصككيبهم ما بالبأساء والضراء, يعني بالبأساء النبياء
ذلكك ونحككو وحاجككة فقككر مككن يصككيبهم مككا وأسقام, والضككراء أمراض
تعككالى اللككه إلككى ويبتهلون ويخشعون يدعون يضرعون}, أي {لعلهم

ليتضككرعوا بالشككدة ابتلهككم أنه الكلم بهم, وتقدير نزل ما كشف في
ًا فعلوا فما الرخككاء إلككى الحال عليهم منهم, فقلب أراد الذي من شيئ

حولنككا الحسككنة} أي السيئة مكان بدلنا {ثم قال فيه, ولهذا ليختبرهم
ومككن وعافيككة صحة إلى وسقم مرض ومن رخاء إلى شدة من الحالة

عفككوا} أي {حتى فعلوا, وقوله فما ذلك على ليشكروا غنى إلى فقر
كككثر. إذا الشككيء عفككا وأولدهككم, يقككال أمككوالهم وكككثرت كككثروا

ل وهككم بغتككة فأخككذناهم والسككراء الضككراء آباءنككا مككس قد وقالوا{  
الله إلى وينيبوا ليتضرعوا وهذا بهذا تعالى: ابتليناهم يشعرون} يقول

قككالوا: قككد بهككذا, بككل ول بهككذا انتهككوا ول هككذا ول هذا ل فيهم نجع فما
آباءنككا أصككاب مككا مثككل الرخاء من بعده ثم والضراء البأساء من مسنا

م وتكارات, بكل تكارات الكدهر هكو والكدهر, وإنمكا الزمكان قديم في ل
الحككالين, فككي لهككم اللكه ابتلء استشكعروا ل و فيهم الله لمر يتفطنوا

السككراء علككى اللككه يشكككرون الككذين المككؤمنين حككال بخلف وهككذا
ًا الصككحيحين فككي ثبككت كمكا الضراء على ويصبرون ل للمككؤمن «عجبكك

ًا كان إل قضاء له الله يقضي فكككان صككبر ضككراء أصككابته له, وإن خير
ًا ًا فكككان شكككر سككراء أصككابته لككه, وإن خير مككن لككه» فككالمؤمن خيككر
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الحككديث في جاء والسراء, ولهذا الضراء من به الله ابتله لما يتفطن

ًا يخرج حتى بالمؤمن البلء يزال «ل مثلككه ذنككوبه, والمنككافق مككن نقيكك
قككال, كمككا أرسككلوه» أو فيم ول أهله ربطه فيم يدري ل الحمار كمثل
يشككعرون} أي ل وهم بغتة {فأخذناهم بقوله الصفة هذه عقب ولهذا

أخككذناهم أي منهم شعور بغتة, وعدم على بغتة, أي بالعقوبة أخذناهم
أسككف وأخككذة للمككؤمن رحمككة الفجككأة «مككوت الحديث في كما فجأة

للكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافر».

ْو َل َو ْهَل َأّن **  َى َأ ُقَر ْل ْا ا ُنو ْا آَم َقو ّت َنا َوا َتْح َف ِهْم َل ْي َل َكاٍت َع الّسككَمآَِء ّمككَن َبَر
ِكن َوالْرِض َلـ ْا َو ُبو ّذ ُهْم َك َنا ْذ َأَخكك ْا ِبَمككا َف ُنو ُبوَن َكككا ْكِسكك َأِمَن َي َفكك َأ ْهككُل *   َأ

َى ُقَر ْل ُهْم َأن ا َي ِت أ
ْ َنا َي ْأُس ًا َب َياتكك ُهككْم َب ِئُموَن َو َو*   َنككآَ ْهككُل َأِمككَن َأ َى َأ ْلُقككَر َأن ا

ُهْم َي ِت أ
ْ َنا َي ْأُس ُهْم ُضًحى َب ُبوَن َو َع ْل ْا َي ُنو َأِم َفكك َأ ْكككَر *   ِه َم ّلك َ ال ْأَمُن َفل ْكككَر َيكك َم

ِه ّلكككككككككككككككككككك ّ ال ْوُم ِإل َقكككككككككككككككككككك ْل ْلَخاِسككككككككككككككككككككُروَن ا  ا
الرسككل, فيهم أرسل الذين القرى أهل إيمان قلة عن تعالى يخبر   

يككونس قككوم إل إيمانهككا فنفعها آمنت قرية كانت تعالى: {فلول كقوله
إلككى ومتعنككاهم الككدنيا الحياة في الخزي عذاب عنهم كشفنا آمنوا لما

وذلككك آمنككوا يككونس, فككإنهم قككوم إل بتمامها قرية آمنت ما حين} أي
أو ألككف مائككة إلككى تعككالى: {وأرسككلناه قال العذاب, كما عاينوا بعدما

فككي أرسككلنا تعككالى: {ومككا حين} وقال إلى فمتعناهم فآَمنوا يزيدون
ة, وقكوله مكن قريكة آمنكوا القكرى أهكل أن تعكالى: {ولكو نكذير} الَي

واتبعككوه, بككه وصككدقت الرسككل بككه جككاء بما قلوبهم آمنت واتقوا} أي
مككن بركككات عليهككم {لفتحنككا المحرمات وترك الطاعات بفعل واتقوا

تعالى: {ولكن الرض, قال ونبات السماء قطر والرض} أي السماء
رسككلهم كككذبوا ولكككن يكسككبون} أي كككانوا بمككا فأخككذناهم كككذبوا

تعالى قال والمحارم, ثم المآَثم من كسبوا ما على بالهلك فعاقبناهم
ًا ًا مخوف زواجككره: {أفككأمن علكى والتجكرؤ أوامره مخالفة من ومحذر

ًا} ونكالنا عذابنا بأسنا} أي يأتيهم {أن الكافرة القرى} أي أهل {بيات
ً أي ضككحى بأسكنا يككأتيهم أن القكرى أهكل أمكن * أو نائمون {وهم ليل

اللككه} أي مكككر {أفككأمنوا وغفلتهم شغلهم حال في يلعبون} أي وهم
وغفلتهككم سككهوهم حككال في إياهم وأخذه عليهم وقدرته ونقمته بأسه
البصري الحسن قال الخاسرون} ولهذا القوم إل الله مكر يأمن {فل

والفاجر خائف وجل مشفق وهو بالطاعات يعمل الله: المؤمن رحمه
آمكككككككككككككككن. وهكككككككككككككككو بالمعاصكككككككككككككككي يعمكككككككككككككككل
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َلْم َو َأ ِد **  ْه ِذيَن َي ّل ُثوَن ِل ِر ِد ِمن الْرَض َي ْع َهآَ َب ِل ْه ْو َأن َأ ُهْم َنَشككآَُء ّلكك َنا ْب َأَصكك

ِهْم ِب ُنو ُذ ُع ِبكككككك َبكككككك ْط َن َلككككككَى َو ِهْم َع ِب ُلككككككو ُهككككككْم ُق َ َف ُعوَن ل  َيْسككككككَم
يرثككون للذين يهد {أولم قوله في عنهما الله رضي عباس ابن قال  

بككذنوبهم, أصككبناهم نشاء لو أن لهم يتبين لم أهلها} أو بعد من الرض
تفسيرها: يقول في جرير بن جعفر أبو وغيره, وقال مجاهد قال وكذا

آخريكن إهلك بعككد من الرض في يستخلفون للذين يتبين لم أو تعالى
ربهككم علككى وعتوا أعمالهم وعملوا سيرتهم فساروا أهلها كانوا قبلهم
كمككا بهككم فعلنككا نشككاء لككو بذنوبهم} يقككول: أن أصبناهم نشاء لو {أن
قلككوبهم علككى ونختككم قلككوبهم} يقككول على {ونطبع قبلهم بمن فعلنا

ًا ول يسمعون} موعظككة ل {فهم تعككالى: قككال (قلككت) وهكككذا تككذكير
فككي يمشككون القككرون مككن قبلهككم مككن أهلكنككا كككم لهككم يهككد {أفلككم

يهككد تعككالى: {أولككم النهى} وقككال لولي لَيات ذلك في إن مساكنهم
فككي إن مسككاكنهم فكي يمشككون القرون من قبلهم من أهلكنا كم لهم
مككا قبككل مككن أقسمتم تكونوا لم {أو يسمعون} وقال أفل لَيات ذلك
أنفسككهم} الَيككة, ظلمككوا الذين مساكن في * وسكنتم زوال من لكم

أو أحككد من منهم تحس هل قرن من قبلهم أهلكنا تعالى: {وكم وقال
ًا} أي لهم تسمع ًا لهككم تككرى هل ركز ًا لهككم تسككمع أو شخصكك ؟. صككوت

فككي مكناهم قرن من قبلهم من أهلنا كم يروا لم تعالى: {أو وقال  
ًا عليهم السماء وأرسلنا لكم نمكن لم ما الرض النهككار وجعلنا مدرار
ًا بعدهم من وأنشأنا بذنوبهم فأهلكناهم تحتهم من تجري آخرين} قرن
كككذلك مساكنهم إل يرى ل عاد{فأصبحوا إهلك ذكره بعد تعالى وقال
وجعلنككا فيككه مكنككاكم إن فيمككا مكناهم * ولقد المجرمين القوم نجزي

ًا لهم ًا سمع ول أبصككارهم ول سككمعهم عنهككم أغنى فما وأفئدة وأبصار
بككه كككانوا ما بهم وحاق الله بآَيات يجحدون كانوا إذ شيء من أفئدتهم

لعلهككم الَيككات وصرفنا القرى من حولكم ما أهلكنا * ولقد يستهزئون
يرجعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككون}.

آتينككاهم ما معشار بلغوا وما قبلهم من الذين تعالى: {وكذب وقال  
مككن الذين كذب تعالى: {ولقد نكير} وقال كان فكيف رسلي فكذبوا
وهي أهلكناها قرية من تعالى: {فكأين نكير} وقال كان فكيف قبلهم
* أفلككم مشكيد وقصكر معطلكة وبئككر عروشها على خاوية فهي ظالمة
يسكمعون آذان أو بهكا يعقلكون قلكوب لهكم فتكون الرض في يسيروا

الصككدور} فككي الككتي القلككوب تعمككى ولكن البصار تعمى ل بها, فإنها
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سككخروا بالككذين فحككاق قبلك من برسل استهزىء {ولقد تعالى وقال
علككى الدالكة الَيككات مكن ذلكك غيككر يستهزئون} إلى به كانوا ما منهم
وهككو بقككوله عقككب ولهككذا لوليككائه نعمككه وحصول بأعدائه نقمه حلول

العكككككككككككككككككالمين. ورب القكككككككككككككككككائلين أصكككككككككككككككككدق

ْلَك ِت َى **  ُقَر ْل ُقّص ا ْيَك َن َل َها ِمْن َع ِئ َبآَ أن
ْد َ َقكك َل ُهْم َو ْت َء ُهم َجككآَ ُل َنككاِت ُرُسكك ّي َب ْل ِبا

ْا َفَما ُنو ْا َكا ُنو ْؤِم ُي ْا ِبَما ِل ُبو ّذ ْبكُل ِمكن َك ِلَك َق َذ ُع َكك َبكك ْط ّلكُه َي َلككَى ال ُلككوِب َع ُق
ِريَن ِف َكا ْل َوَما ا َنا *   ْد ِهم َوَج ِر َث ْك ٍد ّمْن ل ْه ِإن َع َنآَ َو ْد ُهْم َوَج َثَر ْك ِقيَن َأ  َلَفاِس

نوح قوم خبر وسلم عليه الله صلى نبيه على تعالى قص لما شا(   
وإنجكائه الككافرين إهلككه مكن ككان ومككا وشعيب ولوط وصالح وهود

علككى بالحجككج الحككق لهككم بيككن بككأن إليهم أعذر تعالى المؤمنين, وأنه
القككرى تعالى: {تلككك أجمعين, قال عليهم الله صلوات الرسل ألسنة
جاءتهم {ولقد أخبارها من أنبائها} أي {من محمد يا عليك} أي نقص

قال به, كما أخبروهم فيما صدقهم على الحجج بالبينات} أي رسلهم
مككن تعالى: {ذلككك رسولً} وقال نبعث حتى معذبين كنا تعالى: {وما

ولكككن ظلمنككاهم * ومككا وحصككيد قككائم منهككا عليككك نقصه القرى أنباء
مككن كككذبوا بمككا ليؤمنككوا كككانوا تعككالى: {فمككا أنفسهم} وقوله ظلموا

بسككبب الرسل به جاءتهم بما ليؤمنوا كانوا فما سببية, أي قبل} الباء
وهككو اللككه رحمككه عطيككة ابككن حكاه عليهم ورد ما أول بالحق تكذيبهم

* ونقلككب يؤمنككون ل جاءت إذا أنها يشعركم {وما كقوله حسن متجه
هنككا قككال مرة} الَية, ولهككذا أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم
لكثر لكثرهم} أي وجدنا وما الكافرين قلوب على الله يطبع {كذلك

ولقككد لفاسككقين} أي أكككثرهم وجككدنا وإن عهككد {مككن الماضككية المم
الككذي والمتثككال. والعهككد الطاعة عن خارجين فاسقين أكثرهم وجدنا
أنككه الصككلب في عليهم وأخذ عليه وفطرهم عليه جبلهم ما هو أخذه
أنفسككهم علككى وشككهدوا بككذلك فأقروا هو إل إله ل وأنه ومليكهم ربهم

دليككل بل غيككره اللككه مككع وعبككدوا ظهككورهم وراء وتركوه به, وخالفوه
ذلككك, خلف السككليمة الفطككرة شككرع, وفككي ول عقككل لمككن ولحجة
جاء كما ذلك عن بالنهي آخرهم إلى أولهم من الكرام الرسل وجاءت

حنفككاء عبككادي خلقككت تعككالى: {إنككي اللككه مسككلم, يقككول صككحيح في
أحللككت مككا عليهككم وحرمككت دينهم عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم

يهككودانه فككأبواه الفطرة على يولد مولود «كل الصحيحين لهم} وفي
ويمجسكككككككككككككككككانه» الحكككككككككككككككككديث. وينصكككككككككككككككككرانه
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إل رسككول مككن قبلك من أرسلنا {وما العزيز كتابه في تعالى وقال  

مككن تعككالى: {واسككأل فاعبككدون} وقككوله أنككا إل إلككه ل أنه إليه نوحي
آلهككة الرحمككن دون مككن أجعلنككا مككن رسككلنا مككن قبلككك مككن أرسككلنا

ً أمة كل في بعثنا تعالى: {ولقد يعبدون} وقال اللككه اعبدوا أن رسول
تفسككير فكي قيككل الَيككات, وقكد من ذلك غير إلى} الطاغوت واجتنبوا

جعفر أبو روى قبل} ما من كذبوا بما ليؤمنوا كانوا تعالى: {فما قوله
قوله في كعب بن أبي عن العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي

يككوم تعالى علمه في كان قبل} قال من كذبوا بما ليؤمنوا كانوا {فما
ذلككك, وكككذا منهككم اللككه لعلككم ليؤمنوا كانوا فما بالميثاق, أي له أقروا
أنكس, عكن كعكب بكن أبكي عكن العاليكة أبكي عكن أنس بن الربيع قال

مككن كككذبوا بمككا ليؤمنككوا كككانوا {فما السدي جرير, وقال ابن واختاره
ًا, وقال فآَمنوا الميثاق منهم أخذ يوم قبل} قال: ذلك في مجاهد كره

ردوا {ولككو كقككوله قبككل} هككذا مككن كذبوا بما ليؤمنوا كانوا {فما قوله
لعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككادوا} الَيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

َنا ُثّم  ْث َع ِهم ِمن َب ِد ْع َنككآَ ّموَسَى َب ِت َيا َلككَى ِبآَ ْوَن ِإ َعكك ِه ِفْر ِئكك َل ْا َوَم َلُمككو َظ َهككا َف ِب
ُظْر ْن ْيككككككككككَف َفككككككككككا َبككككككككككُة َكككككككككككاَن َك ِق ِديَن َعا ْفِسكككككككككك ْلُم  ا

ذكرهككم المتقككدم الرسككل بعدهم} أي من بعثنا تعالى: {ثم يقول   
وعلككى عليهككم وسلمه الله صلوات وشعيب ولوط وصالح وهود كنوح
البينككة ودلئلنككا بحججنككا بآَياتنككا} أي {موسى أجمعين الله أنبياء سائر
قككومه {وملئككه} أي موسككى زمككن فككي مصككر ملك فرعون, وهو إلى

ًا بهككا وكفككروا جحدوا بها} أي {فظلموا ًا, وكقككوله منهككم ظلمكك وعنككاد
ًا أنفسككهم واستيقنتها بها تعالى: {وجحدوا ًا ظلمكك كيككف فككانظر وعلككو

رسككله, وكذبوا الله سبيل عن صدوا الذين المفسدين} أي عاقبة كان
موسككى مككن بمككرأى آخرهككم عككن أغرقنككاهم بهم فعلنا كيف انظر أي

أوليككاء لقلككوب وأشككفى وقومه بفرعون النكال في أبلغ وقومه, وهذا
بككككككككه. المككككككككؤمنين مككككككككن وقككككككككومه موسككككككككى اللككككككككه

َقاَل َو ْوُن ُموَسَى **  َع ِفْر ّني َي َلِميَن ّرّب ّمن َرُسوٌل ِإ َعا ْل ٌق ا ِقي َلى *  َح َع
ّ َأْن ُقوَل ل َلى َأ ِه َع ّل ّ ال ّق ِإل ْلَح ْد ا ُكْم َق ُت ْئ ٍة ِج َن ّي َب ُكْم ّمن ِب ّب َأْرِسْل ّر ِعَي َف َم

ِنككَي ِئيَل َب َقككاَل ِإْسككَرا ْئككَت ُكنككَت ِإن *   ٍة ِج َيكك ْأِت ِبآَ َهككآَ َفكك ِمككَن ُكنككَت ِإن ِب
ِقيَن ِد ّصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  ال

بالحجة إياه وإلجامه لفرعون موسى مناظرة عن تعالى شايخبر(   
مصر, فقككال قبط من وقومه فرعون بحضرة البينات الَيات وإظهاره
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العككالمين} أي رب مككن رسككول إني فرعون يا موسى تعالى: {وقال

ل أن علككى ومليكككه, {حقيككق وربككه شيء كل خالق هو الذي أرسلني
أقككول ل بككأن حقيككق بعضككهم: معنككاه الحق} فقال إل الله على أقول
وعلككى بككه, قككالوا: والبككاء وحككري بككذلك جككدير الحق, أي إل الله على

حسككنة حككال علككى القوس, وجاء وعلى بالقوس رميت يقال يتعاقبان
أقككول ل أن على حريص المفسرين: معناه بعض حسنة, وقال وبحال

بمعنككى علّي المدينة: حقيق أهل من آخرون الحق, وقرأ إل الله على
أعلم وصدق, لما حق هو بما إل عنه أخبر ل أن ذلك علي وحق واجب

قاطعككة بحجة ربكم} أي من ببينة جئتكم {قد شأنه وعظيم جلله من
ً أعطانيها الله من معككي {فأرسككل بككه جئتكككم فيمككا صدقي على دليل
ربككك وعبككادة وقهرك, ودعهككم أسرك من أطلقهم أسرائيل} أي بني

إسككحاق بككن يعقككوب إسرائيل, وهو كريم نبي سللة من فإنهم وربهم
كنككت إن بهككا فككأت بآَية جئت كنت إن {قال الرحمن خليل إبراهيم بن

ول قلككت فيمككا بمصككدقك لسككت فرعككون قككال الصككادقين} أي مككن
كنككت إن لنراهككا فأظهرها حجة معك كانت طلبت, فإن فيما بمطيعك

ًا ادعيككككككككككككككككككككككت. فيمككككككككككككككككككككككا صككككككككككككككككككككككادق
َقَى  ْل َأ ُه َف َذا َعَصا ِإ َبككاٌن ِهككَي َف ْع ِبيككٌن ُث َع ّم َنككَز َو ُه *   َد َذا َيكك ِإ ُء ِهككَي َفكك ْيَضككآَ َب

ِريَن ِظ ّنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  ِلل
{ثعبككان قككوله فكي عبكاس ابككن عككن طلحة أبي بن علي قال شا(   

الفتككون حديث والضحاك, وفي السدي قال الذكر, وكذا مبين} الحية
أيوب أبي بن القاسم عن زيد بن  الصبغ عن هارون بن يزيد رواة من
عصككاه} فتحككولت {فككألقى عبككاس, قككال ابن عن جبير بن سعيد عن
أنهككا فرعككون رآها فرعون, فلما إلى مسرعة فاها فاغرة عظيمة حية

عنككه يكفهككا أن بموسككى واسككتغاثا سككريره عككن اقتحككم إليككه قاصككدة
ال مثل عظيمة حية قتادة: تحولت ففعل, وقال السكدي المدينكة, وق

فاتحككة الحيككات مككن الككذكر مبين} الثعبككان ثعبان هي {فإذا قوله في
القصككر, ثككم سور على والعلى الرض في السفل لحيها واضعة فاها

ولككم وأحككدثا ووثككب منهككا ذعككر رآها فلما لتأخذه فرعون نحو توجهت
وأرسككل بككك أؤمككن وأنككا خككذها موسى يا ذلك, وصاح قبل يحدثا يكن
عصككا, وروي فعككادت السلم عليه موسى إسرائيل, فأخذها بني معك
دخككل منبككه: لمككا بككن وهب هذا, وقال نحو عباس ابن عن عكرمة عن

{ألككم قككال نعككم قككال فرعككون: أعرفككك لككه قال فرعون على موسى
ًا} قكال: فكرد فينا نربك ه وليكد فرعكون: رد, فقكال الكذي موسكى إلي
مككبين} فحملككت ثعبككان هككي فككإذا عصاه {فألقى موسى فبادر خذوه
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ًا وعشككرون خمسككة منهم منها, فمات فانهزموا الناس على قتككل ألفكك

ًا, وقام بعضهم ًا فرعون بعض جريككر ابن البيت, رواه دخل حتى منهزم
سياقه في غرابة وفيه حاتم أبي الزهد, وابن كتابه أحمد, في والمام

أعلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم. واللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
درعه من يده أخرج للناظرين} أي بيضاء هي فإذا يده {ونزع وقوله  

مككرض, كمككا ول بككرص غير من تتلل بيضاء هي فإذا فيه أدخلها ما بعد
سوء} الَية, غير من بيضاء تخرج جيبك في يدك تعالى: {وأدخل قال

برص غير من يعني سوء غير الفتون: من حديث في عباس ابن وقال
وغيككر مجاهككد قككال الول, وكككذا لونهككا إلى فعادت كمه إلى أعادها ثم

واحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد.
ُ َقاَل  ْلَمل ِم ِمن ا ْو ْوَن َق َع َذا ِإّن ِفْر ِليٌم َلَساِحٌر َهـ ُد َع ِري ُي ُكْم َأن *   ِرَج ُيْخ

ُكْم ّمكككككككككككككككْن َذا َأْرِضككككككككككككككك ْأُمُروَن َفَمكككككككككككككككا  َتككككككككككككككك
موافقين فرعون قوم من والسادة الجمهور وهم المل قال شاأي(   

مملكتككه سككرير علككى واستقر روعه إليه رجع بعدما فيه فرعون لقول
وقككالوا عليككم} فوافقككوا لسككاحر هككذا {إن حككوله للمل قككال ذلككك بعد

تككون وكيكف أمكره فكي يصكنعون كيكف أمكره في وتشاوروا كمقالته
وتخوفككوا وافترائه كذبه وظهور كلمته وإخماد نوره إطفاء في حيلتهم

ًا ذلككك فيكون يعتقدون فيما بسحره الناس يستميل أن لظهككوره سككبب
كمككا فيككه وقعككوا منككه خككافوا والذي أرضهم من إياهم وإخراجه عليهم
كككانوا مككا منهككم وجنودهمككا وهامككان فرعككون تعككالى: {ونككري قككال

علككى رأيهككم اتفق فيه بما وائتمروا شأنه في تشاوروا يحذرون} فلما
تعكككككالى. قكككككوله فكككككي عنهكككككم تعكككككالى اللكككككه حككككككاه مكككككا

ْا  َو ُل ُه َأْرِجْه َقا َأَخا َأْرِسْل َو ِئِن ِفي َو َدآ ْلَم ِريَن ا ُتوَك َحاِش ْأ َي ُكّل *   ٍر ِب َساِح
ٍم  َعِليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

{وأرسل} احبسه قتادة وقال {أرجه} أخره عباس ابن شاقال(   
{حاشككرين} ملكككك ومدائن القاليم في المدائن} أي {في ابعث أي
السحر كان وقت ويجمعهم البلد سائر من السحرة لك يحشر من أي
ًا زمانهم في ًا غالب ًا كثير مككن وأوهككم منهككم اعتقككد مككن واعتقككد ظاهر

تشككعبذه مككا قبيككل مككن السككلم عليه موسى به جاء ما أن منهم أوهم
مككن أراهكم مككا بنظيككر ليعارضككوه السككحرة لككه جمعوا فلهذا سحرتهم

مككن لتخرجنككا {أجئتنككا قككال حيككث فرعون عن تعالى أخبر كما البينات
وبينككك بيننككا فاجعككل مثلككه بسككحر فلنأتيككك موسككى يككا بسحرك أرضنا
ًا ًا أنت ول نحن نخلفه ل موعد الزينككة يككوم موعدكم * قال سوى مكان
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أتى} وقككال ثم كيده فجمع فرعون * فتولى ضحى الناس يحشر وأن

ههنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا:) تعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالى
َء  ُة َوَجآَ ْوَن الّسَحَر َع ْا ِفْر َو ْل َنا ِإّن َقا ًا َل ّنا ِإن لْجر ِبيَن َنْحُن ُك ِل َغا ْل َقاَل ا   *

ُككككككككككككككككْم َنَعكككككككككككككككْم ّن ِإ ِبيكككككككككككككككَن َلِمكككككككككككككككَن َو َقّر ْلُم  ا
الككذين والسككحرة فرعككون عليككه تشككارط عمككا تعككالى شككايخبر(   

ليككثيبنهم موسككى غلبككوا إن السككلم عليه موسى لمعارضة استدعاهم
ً عطككاء وليعطينهككم أرادوا مككا يعطيهككم أن ومنككاهم فوعككدهم جككزيل

لعنككه فرعككون مككن توثقوا فلما عنده والمقربين جلسائه من ويجعلهم
.اللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

ْا  ُلو ِقَي َأن ِإّمآَ َيُموَسَى َقا ْل ِإّمآَ ُت ُكوَن َأن َو ِقيَن َنْحُن ّن ْل ْلُم َقاَل ا ْا *   ْو ْلَق َأ

َلّمآَ ْا َف ْو ُق ْل ْا َأ َو ُيَن َسَحُر ْع ّناِس َأ ُهْم ال ُبو َه َتْر ُءوا َواْس ٍر َوَجككآَ ٍم ِبِسككْح ِظيكك  َع
{إما قولهم في السلم عليه لموسى السحرة من مبارزة شاهذه(   

الَيككة فككي قككال كمككا قبلككك الملقيككن} أي نحن نكون أن وإما تلقي أن
عليككه موسككى لهككم ألقككى} فقككال مككن أول نكككون أن {وإمككا الخككرى
النككاس ليرى أعلم والله هذا في أولً, قيللحكمة أنتم أي ألقوا السلم

الحككق جككاءهم ومحككالهم بهرجهككم مككن فرغككوا فككإذا ويتككأملوا صنيعهم
في أوقع فيكون لمجيئه منهم والنتظار له التطلب بعد الجلي الواضح
النككاس أعين سحروا ألقوا تعالى: {فلما قال ولهذا كان وكذا النفوس

فككي حقيقككة لككه فعلككوا مككا أن البصككار إلككى خيلككوا واسككترهبوهم} أي
حبككالهم تعالى: {فإذا قال كما وخيال صنعة مجرد إل يكن ولم الخارج

نفسككه فككي * فككأوجس تسككعى أنهككا سككحرهم من إليه يخيل وعصيهم
يمينككك فككي مككا * وألككق العلككى أنككت إنك تخف ل * قلنا موسى خيفة
أتككى}. حيث الساحر يفلح ول ساحر كيد صنعوا ما إن صنعوا ما تلقف

عبككاس: ابككن عن عكرمة عن سعيد أبو حدثنا عيينة بن سفيان قال  
ً ألقوا ًا حبال ًا غلظ سككحرهم من إليه يخيل فأقبلت طوالً, قال وخشب
مككع ساحر ألف عشر خمسة صف إسحاق بن محمد وقال تسعى أنها
يتكككى أخككوه معككه السلم عليه موسى وخرج وعصيه حباله ساحر كل

أهككل أشككراف مككع مجلسكه فككي وفرعون الجمع أتى حتى عصاه على
أول نكككون أن وإمككا تلقككي أن إما موسى {يا السحرة قال ثم مملكته

مككا أول وعصككيهم} فكككان حبككالهم فككإذا ألقككوا بككل * قككال ألقككى مككن
ثم بعد الناس أبصار ثم فرعون وبصر موسى بصر بسحرهم اختطفوا

حيككات فككإذا والعصككي الحبككال مككن يككده فككي مككا منهككم رجل كل ألقى
ًا بعضها يركب الوادي ملت قد الجبال كأمثال كانوا السدي وقال بعض
{فلمككا وعصا حبل ومعه إل منهم رجل وليس رجل ألف وثلثين بضعة
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مككن أي فرقككوهم واسككترهبوهم} يقككول النككاس أعيككن سككحروا ألقككوا
عككن عليككة ابككن حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا جرير ابن وقال الفرق
سبعين فرعون جمع قال بزة أبي بن القاسم حدثنا الدستوائي هشام

جعككل حككتى عصككا ألككف وسككبعين حبككل ألف سبعين فألقوا ساحر ألف
بسككحر تعالى: {وجككاءوا قال ولهذا تسعى أنها سحرهم من إليه يخيل

عظيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم}.
َنآَ  ْي ْوَح َأ َلَى َو ْلككِق َأْن ُموَسَى ِإ َذا َعَصككاَك َأ ِإ َقككُف ِهككَي َفكك ْل ُكوَن َمككا َت ِف ْأ * َيكك

َع َق َو ّق َف ْلَح َطَل ا َب ْا َما َو ُنو ُلوَن َكا ْعَم ْا َي ُبو ِل ُغ َف ِلَك *   َنا ْا ُه ُبو َل َق ِريَن َوان َصاِغ
ْلِقككَي ُأ َو ُة *   ِديَن الّسككَحَر ْا َسككاِج َو ُل َقككا ّنككا *   َلِميَن ِبككَرّب آَم َعككا ْل *  َرّب ا

 َوَهكككككككككككككككككككككككككككككككككككاُروَن ُموَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككَى
فكي السكلم عليكه موسى ورسوله عبده إلى أوحى أنه تعالى يخبر  

والباطككل الحككق بيككن فيككه تعالى الله فرق الذي العظيم الموقف ذلك
تأكككل تلقككف} أي هي {فإذا عصاه وهي يمينه في ما يلقي بأن يأمره

ابككن قككال باطككل وهككو حككق أنككه ويوهمون يلقونه ما يأفكون} أي {ما
التقمتككه إل خشككبهم مككن ول حبككالهم من بشيء تمر ل فجعلت عباس

فخكروا بسكحر هكذا ليكس السكماء من شيء هذا أن السحرة فعرفت
ًا }.وهكككارون موسكككى رب العكككالمين بكككرب {آمنكككا وقكككالوا سكككجد

واحككدة والعصككي الحبككال تلككك تتبككع جعلت إسحاق بن محمد وقال  
موسككى أخذها ثم ألقوا مما كثير ول قليل بالوادي يرى ما حتى واحدة

ًا السحرة ووقع كانت كما يده في عصا هي فإذا بككرب آمنا قالوا سجد
ًا هككذا كككان لككو وهككارون موسككى رب العالمين وقككال غلبنككا مككا سككاحر
عصككاه فككألقي عصككاك ألككق أن إليككه اللككه أوحككى بككزة أبي بن القاسم
السككحرة فككألقي وعصككيهم حبالهم يبتلع فاه فاغر مبين ثعبان فإذاهي

ًا ذلك عند وثككواب والنككار الجنككة رأوا حككتى رؤوسككهم رفعككوا فما سجد
أهلهمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا.

َقاَل ْوُن **  َع ُتْم ِفْر ِه آَمن ْبَل ِب َذَن َأن َق ُكْم آ َذا ِإّن َل ْكٌر َهـ ُه َلَم ُتُمو َكْر ِفي ّم
ِة َنكك ِدي ْلَم ْا ا ِرُجككو ُتْخ َهككآَ ِل ْن َهككا ِم َل ْه ْوَف َأ َلُمككوَن َفَسكك ْع َعككّن َت ّط َق ُ ُكْم *  ل َي ِد ْيكك َأ

ُكككْم َل َأْرُج ُكْم ُثككّم ِخلٍَف ّمككْن َو ّن َب ّل ِعيككَن لَُصكك ْا َأْجَم َو ُل َقككا ّنككآَ *   َلككَى ِإ َنككا ِإ ّب َر
ُبوَن ِل َق َوَما ُمن ِقُم *   ّنآَ َتن ّ ِم ّنا َأْن ِإل َياِت آَم َنكا ِبآَ ّب َنكا َلّمككا َر ْت َء َنككآَ َجآَ ّب ْغ َر ِر ْفك َأ

َنككككككككككككككا ْي َل ًا َع ْبر َنككككككككككككككا َصكككككككككككككك ّف َو َت ِلِميَن َو  ُمْسكككككككككككككك
بموسى آمنوا لما السحرة الله لعنه فرعون به توعد عما تعالى يخبر  

هككذا {إن قككوله فككي ومكككره كيده من للناس أظهره وما السلم عليه
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في لكم غلبته إن أهلها} أي منها لتخرجوا المدينة في مكرتموه لمكر

ًا منكم تشاور عن كان إنما هذا يومكم فككي كقككوله لككذلك منكككم ورض
مككن وكككل يعلم السحر} وهو علمكم الذي لكبيركم {إنه الخرى الَية

السككلم عليككه موسككى فإن الباطل أبطل من قاله الذي هذا أن لب له
المعجككزات وأظهككر اللككه إلككى فرعككون دعككا مككدين مككن جاء ما بمجرد
أرسككل ذلككك فعنككد بككه جككاء مككا صككدق علككى القاطعة والحجج الباهرة
من متفرقين سحرة فجمع سلطنته ومعاملة ملكه مدائن في فرعون

وأحضككرهم قككومه مككن والمل هككو اختار ممن مصر ببلد القاليم سائر
على الناس أحرص من كانوا قد ولهذا الجزيل بالعطاء ووعدهم عنده
فرعككون. وموسككى عنككد والتقدم ذلك مقامهم في الظهور وعلى ذلك
ًا يعرف ل السلم عليه يعلككم وفرعككون بككه اجتمع ول رآه ول منهم أحد
ًا هذا قال وإنما ذلك ًا تستر قال كما وجهلتهم دولته رعاع على وتدليس

ًا فأطاعوه} فإن قومه تعالى: {فاستخف {أنككا قوله في صدقوه قوم
وأضكككككلهم. اللكككككه خلكككككق أجهكككككل العلكككككى} مكككككن ربككككككم

وابككن مسعود ابن عن المشهور بإسناده تفسيره في السدي وقال  
لمكككر هككذا تعككالى: {إن قككوله فككي الصككحابة مككن وغيرهمككا عبككاس

وأميككر السككلم عليككه موسككى المدينككة} قككال: التقككى فككي مكرتمككوه
مككا أن وتشككهد بككي أتككؤمن غلبتككك إن أرأيتك موسى له فقال السحرة

ًا لَتين الساحر حق. قال به جئت لئككن فككوالله سحر يغلبه ل بسحر غد
قككالوا إليهمككا ينظككر وفرعككون حككق أنككك ولشككهدن بك لومنن غلبتني
وهو أنتم تجتمعوا أهلها} أي منها {لتخرجوا قال, وقوله ما قال فلهذا

وتكككون والرؤسككاء الكككابر منهككا وتخرجككوا وصككولة دولككة لكككم وتكون
فسككر ثككم بكككم أصنع ما تعلمون} أي {فسوف لكم والتصرف الدولة

يقطككع خلف} يعني من وأرجلكم أيديكم {لقطعن بقوله الوعيد هذا
أجمعين} لصلبنكم {ثم بالعكس أو اليسرى ورجله اليمنى الرجل يد

الجككذوع. علككى النخككل} أي جككذوع {فككي الخككرى الَيككة فككي وقككال
والرجل اليدي قطع من وأول صلب من أول وكان عباس ابن قال  

قككد منقلبككون} أي ربنككا إلككى {إنككا السككحرة وقككول فرعون خلف من
تككدعونا ما على ونكاله عذابك من أشد وعذابه راجعون إليه أنا تحققنا

فلنصككبرن نكالككك مككن أعظككم السككحر من عليه أكرهتنا وما اليوم إليه
علينا أفرغ {ربنا قالوا ولهذا الله عذاب عن لنخلص عذابك على اليوم

ًا} أي مسككلمين} {وتوفنككا عليككه والثبات دينك على بالصبر عمنا صبر
مككا {فككاقض لفرعككون وقككالوا السككلم عليه موسى لنبيك متابعين أي

لنككا ليغفككر بربنككا آمنككا * إنككا الككدنيا الحيككاة هككذه تقضككي إنما قاض أنت
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يككأت مككن * إنه وأبقى خير والله السحر من عليه أكرهتنا وما خطايانا

ًا ربه ًا يأته * ومن يحيى ول فيها يموت ل جهنم له فإن مجرم قكد مؤمن
النهككار أول فككي العلى} فكانوا الدرجات لهم فأولئك الصالحات عمل

بككن وعبيككد عبككاس ابككن بككررة, قككال شهداء آخره في سحرة, فصاروا
آخككره وفككي سككحرة النهككار أول فككي كككانوا جريككج وابككن وقتككادة عمير

شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهداء.

َقاَل َو  ** ُ ْلَمل ِم ِمن ا ْو َعككوَن َق َذُر ِفْر َتكك ْوَمُه ُموَسككَى َأ َقكك ْا َو ُدو ْفِسكك ُي ِفككي ِل
َذَرَك الْرِض َي َتَك َو َه ِل ّتُل َقاَل َوآ َق ُن ُهْم َس َء َنككآَ ْب ِيكككي َأ َتْح َنْس ُهْم َو َء ّنككا ِنَسككآَ ِإ َو
ُهْم َق ْو ِهُروَن َف َقككاَل َقا ِه ُموَسككَى *   ْوِم َقكك ُنوا ِل ِعي َت ِه اْسكك ّل ْا ِبككال َو ِبُر ِإّن َواْصكك
ِه الْرَض ّل َها ل ُث ِر ُء َمن ُيو ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا َبُة ِع ِق َعا ْل ِقيَن َوا ّت ْلُم ْا ِل َو ُل َقا َنا *   ِذي ُأو

ْبِل ِمن َنا َأن َق ِتي ْأ ِد َوِمن َت ْع َنا َما َب َت ْئ ُكْم َعَسَى َقاَل ِج ّب ِلككَك َأن َر ْه ُكْم ُي ّو ُد َعكك
ُكْم َف ِل َتْخ َيْسككككككك ُظكككككككَر الْرِض ِفكككككككي َو َين ْيكككككككَف َف ُلكككككككوَن َك ْعَم  َت

عليه لموسى أضمروه وما وملؤه فرعون عليه تمال عما تعالى يخبر  
فرعككون} أي قوم من المل {وقال والبغضة الذى من وقومه السلم

أي الرض فككي ليفسككدوا أتككدعهم وقومه} أي موسى {أتذر لفرعون
العجككب للككه يككا دونككك ربهككم عبادة إلى ويدعوهم رعيتك أهل يفسدوا

وقككومه فرعون إن وقومه! أل موسى إفساد من يشفقون هؤلء صار
وآلهتكك} قكال {ويكذرك قالوا ولهذا يشعرون ل ولكن المفسدون هم

وقككد الرض فككي يفسككدون وقومه أتذره أي حالية هاهنا الواو بعضهم
وآلهتككك يعبدوك أن تركوك وقد كعب بن أبي ذلك وقرأ ؟ عبادتك ترك

مككن يصككنعون أتككدعهم أي عاطفة آخرون: هي جرير, وقال ابن حكاه
إلهتكك بعضكهم آلهتكك, وقكرأ ترك وعلى عليه أقررتهم قد ما الفساد

القككراءة وعلككى وغيككره ومجاهد عباس ابن عن ذلك وروي عبادتك أي
كان البصري الحسن قال يعبده إله لفرعون بعضهم: كان قال الولى

فككي حنانككة له كان أخرى رواية في وقال السر في يعبده إله لفرعون
تعككالى: {ويككذرك قككوله فككي السككدي لهككا. وقككال يسككجد معلقة عنقه

حسككناء بقككرة رأوا إذا كككانوا عبككاس ابككن زعككم فيمككا وآلهتك} وآلهتككه
ً السككامري لهككم أخرج فلذلك يعبدوها أن فرعون أمرهم ًا عجل جسككد

أبنككاءهم سككنقتل بقككوله سككألوه فيمككا فرعككون خككوار. فأجككابهم لككه
قبككل بهككم نكككل كان وقد الصنيع بهذا ثان أمر وهذا نساءهم ونستحيي

ًا السلم عليه موسى ولدة وضد رامه ما خلف فكان وجوده من حذر
ًا صنيعه في عومل فرعون. وهكذا قصده ما بنككي إذلل أراد لمككا أيضكك
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وأذلككه اللككه أراد: أعزهككم ما خلف على المر فجاء وقهرهم إسرائيل

مككن ذكككره مككا علككى فرعككون صمم وجنوده. ولما وأغرقه أنفه وأرغم
واصبروا} بالله استعينوا لقومه موسى {قال إسرائيل لبني المساءة
للككه الرض {إن قككوله فككي لهككم ستصككير الككدار وأن بالعاقبة ووعدهم

أن قبل من أوذينا * قالوا للمتقين والعاقبة عباده من يشاء من يورثها
الهككوان مككن رأيككت مككا مثككل بنككا فعلوا قد جئتنا} أي ما بعد ومن تأتينا

ًا فقككال ذلككك بعككد ومن موسى يا جئت ما قبل من والذلل لهككم منبهكك
ربكككم {عسككى الحككال ثاني في إليه يصيرون وما الحاضر حالهم على

الشكككر علككى العككزم على لهم تخصيص عدوكم} الَية, وهذا يهلك أن
النقكككككككككككككم. وزوال النعكككككككككككككم حلكككككككككككككول عنكككككككككككككد

ْد َقكك َل َو َنآَ **  ْذ َعككوَن آَل َأَخكك ِنيَن ِفْر ْقككٍص ِبالّسكك َن ّثَمككَراِت ّمككن َو ُهككْم ال ّل َع َل
ّكُروَن ّذ َذا َي ِإ َف ُهُم *   ْت َء َنُة َجككآَ ْلَحَسكك ْا ا ُلو َنككا َقككا ِه َل ِذ ِإن َهـكك ُهْم َو ْب َئٌة ُتِصكك ّي َسكك
ْا ّيُرو ّط َعُه َوَمن ِبُموَسَى َي ّنَما َألُ ّم ُهْم ِإ ِئُر َد َطا ّلُه ِعن ِكّن ال َلـ ُهككْم َو َثَر ْك َ َأ ل

ُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن َل ْع  َي
وامتحنككاهم اختبرنككاهم فرعككون} أي آل أخذنا تعالى: {ولقد يقول  

{ونقككص الككزروع قلة بسبب الجوع سني {بالسنين} وهي وابتليناهم
رجككاء عككن إسحاق أبو وقال ذلك دون وهو مجاهد الثمرات} قال من
فككإذا يككذكرون {لعلهككم واحدة ثمرة إل تحمل ل النخلة كانت حيوة بن

لنا هذا هذه} أي لنا {قالوا والرزق الخصب من الحسنة} أي جاءتهم
ّيككروا وقحط جدب سيئة} أي تصبهم {وإن نستحقه بما بموسككى {يط

اللككه} عند طائرهم إنما {أل به جاؤوا وما بسببهم هذا معه} أي ومن
اللككه} عنككد طككائرهم إنما {أل عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال

جريككج ابككن يعلمون} وقال ل أكثرهم {ولكن الله عند مصائبهم يقول
اللككه. قبككل من إل الله} أي عند طائرهم إنما {أل قال عباس ابن عن

ْا ُلو َقا َو ْهَما **  َنا َم ِت ْأ ِه َت ٍة ِمن ِب َي َنا آ َتْسَحَر َها ّل ِنيَن َلككَك َنْحككُن َفَما ِب ْؤِم * ِبُمكك
َنا ْل َأْرَسكك ِهككُم َف ْي َل َفككاَن َع ّطو َد ال ْلَجككَرا ُقّمككَل َوا ْل َع َوا ِد َفا ّدَم َوالّضكك َيككاٍت َوالكك آ
َفّصلٍَت ْا ّم َبُرو ْك َت ْا َفاْس ُنو َكا ًا َو ْوم ِرِميَن َق َلّما ّمْج َو َع *   َق ِهُم َو ْي َل الّرْجككُز َع

ْا ُلو ُع َيُموَسَى َقا ْد َنا ا ّبَك َل َد ِبَمككا َر ِهكك َدَك َع ِئككن ِعنكك ْفَت َل ّنككا َكَشكك الّرْجككَز َع
َنّن ْؤِم ُن َلّن َلَك َل ُنْرِس َل َعَك َو ِنَي َم ِئيَل َب ّا ِإْسَرآ َلم َف َنا *   ْف ُهككُم َكَش ْن الّرْجككَز َع

َلككككككككَى ُه ُهككككككككم َأَجككككككككٍل ِإ ُغو ِل َذا َبككككككككا ُثككككككككوَن ُهككككككككْم ِإ ُك  َين
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وعتككوهم فرعككون قككوم تمرد عن وجل عز الله من إخبار شاهذا(   

مككن به تأتنا {مهما قولهم في الباطل على وإصرارهم للحق وعنادهم
بهككا جئتنككا آيككة أي بمككؤمنين} يقولككون لككك نحككن فمككا بها لتسحرنا آية

جئككت بمككا ول بك نؤمن ول منك نقبلها فل رددناها أقمتها وحجة ودللة
معنككاه فككي الطوفككان} اختلفككوا عليهككم تعالى: {فأرسلنا الله قال به

للككزروع المتلفككة المغرقككة المطككار كككثرة روايككة في عباس ابن فعن
أخرى رواية في عباس ابن مزاحم, وعن بن الضحاك قال وبه والثمار

المككاء مجاهككد: الطوفككان عطككاء, وقككال قككال وكككذا المككوت كككثرة هو
الرفاعي, هشام ابن جرير: حدثنا ابن حال. وقال كل على والطاعون

الحكككم عككن الحجاج عن خليفة بن المنهال حدثنا يمان بن يحيى حدثنا
الله صلى الله رسول قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن ميناء بن

حككديث مككن مردويككه ابككن رواه الموت» وكككذا «الطوفان وسلم عليه
ال حكديث به, وهو يمان بن يحيى روايكة فكي عبكاس ابكن غريكب, وق

مككن طككائف عليهككا {فطككاف قرأ ثم بهم طاف الله من أمر أخرى: هو
ثبت لما مأكول وهو مشهور فمعروف الجراد نائمون} وأما وهم ربك
عككن أوفككى أبي بن الله عبد سألت قال يعفور أبي عن الصحيحين في

غزوات سبع وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزونا فقال الجراد
حككديث مككن مككاجه وابن حنبل بن وأحمد الشافعي وروى الجراد نأكل
صككلى النككبي عككن عمر ابن عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد
والجككراد ودمكان: الحكوت ميتتكان لنككا «أحلكت قكال وسكلم عليكه الله

عككن رشككيد بككن داود عن البغوي القاسم أبو والطحال» ورواه والكبد
ابككن عككن أسككلم بن زيد عن اليلي تمام أبي عن العزيز عبد بن سويد
ًا عمر بن محمد عن الفرج بن محمد عن داود أبو مثله, وروى مرفوع

سكلمان عككن عثمككان أبككي عككن الككتيمي سليمان عن الهوازي زبرقان
«أكككثر فقال الجراد عن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سئل

يعككافه كككان لنه السلم عليه تركه أحرمه» وإنما ول آكله ل الله جنود
الحككافظ روى فيككه. وقككد وأذن الضككب أكل الشريفة نفسه عافت كما
الحسككن سككعيد أبي حديث من الجراد في جمعه جزء في عساكر ابن
خالككد بككن يحيى سعيد, حدثنا بن يحيى بن نصر حدثنا العدوي علي بن
صكلى اللكه رسكول قال: كان عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن عن
أن غيككر مككن الضكب ول الكلككوتين ول الجككراد يأكككل وسكلمل عليه الله

البككول, من فلقربهما الكلوتان وعذاب, وأما فرجز الجراد أما يحرمها
ًا» ثم يكون أن «أتخوف فقال الضب وأما أكتبككه لككم غريب قال مسخ

رضككي الخطككاب بككن عمككر المؤمنين أمير كان الوجه, وقد هذا من إل
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عمككر: أن ابككن عككن دينككار بككن الله عبد ويحبه, فروى يشتهيه عنه الله
نأكله, قفعتين أو قفعة منه عندنا أن فقال: ليت الجراد عن سئل عمر

أبككي عككن عيينككة بككن سفيان عن منيع بن أحمد ماجه: حدثنا ابن وروى
أزواج كككان يقول مالك بن أنس سمع البقال المرزبان بن سعيد سعد
أبككو الطبككاق, وقككال على الجراد يتهادين وسلم عليه الله صلى النبي

يحيككى عككن الوليد بن بقية حدثنا رشيد بن داود البغوي: حدثنا القاسم
قال: أمامة أبي عن عجلن بن صدي عن أبي حدثني القعنبي يزيد بن

عليهككا عمككران بنككت مريم «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا يطعمهككا أن وجككل عككز ربهككا سككألت السلم فأطعمهككا لككه دم ل لحمكك
شككياع» وقككال بغيككر بينككه وتابع رضاع بغير أعشه اللهم فقالت الجراد

تقككي أبككو داود: حككدثنا أبككي بككن بكككر أبككو الصوت, وقال نمير: الشياع
بن إسماعيل حدثنا الوليد بن بقية المزني, حدثنا الملك عبد بن هشام
زهيككر أبككي عككن عبيككد بككن شككريح عككن زرعككة بككن ضمضككم عن عياش

تقككاتلوا وسككلم: «ل عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول قال: قال النميري
ًا. وقال العظم» غريب الله جند فإنه الجراد عككن نجيككح أبككي ابككن جد
ال: الطوفكان عليهكم تعالى: {فأرسكلنا قوله في مجاهد والجكراد} ق
مككن عسككاكر ابككن الخشككب, وروى وتككدع أبوابهم مسامير تأكل كانت

الوزاعككي سككمعت كككثير بن محمد عن الخرائطي زيد بن علي حديث
ِرْجل أنا فإذا الصحراء إلى يقول: خرجت فككإذا السككماء في جراد من ب

بيككده قككال وكلمككا الحديد في شاك وهو منها جرادة على راكب برجل
الككدنيا فيهككا مككا باطككل باطل الدنيا يقول وهو يده مع الجراد مال هكذا
أبككو الحككافظ مافيهككا, وروى باطككل باطككل الككدنيا فيهككا ما باطل باطل
زيككاد, بككن الحسن بن محمد الحريري: حدثنا زكريا بن المعافى الفرج
قككال: عامر أنبأنا العمش عن وكيع أخبرنا الرحيم عبد بن أحمد حدثنا
خلقككة فيهككا الجككرادة اللككه فقال: قبح الجراد عن القاضي شريح سئل
صككدر ثككور, وصككدرها عنككق فرس, وعنقها رأس جبابرة, رأسها سبعة

حيككة, ذنككب جمككل, وذنبهككا رجككل نسككر, ورجلهككا جنككاح أسد, وجناحها
البحككر صككيد لكم تعالى: {أحل قوله عند عقرب, وقدمنا بطن وبطنها

ًا وطعكامه لمة بكن حمكاد وللسكيارة} حكديث لككم متاعك أبكي عكن س
عليككه اللككه صككلى اللككه رسول مع قال: خرجنا هريرة أبي عن المهزم
بالعصككي نضككربه فجعلنا جراد رجل فاستقبلنا عمرة أو حج في وسلم
فقككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول محرمون, فسألنا ونحن

هشككام عن الحمال هارون عن ماجه ابن البحر» وروى بصيد «لبأس
بككن محمككد بككن موسككى عن علثة بن الله عبد بن زياد عن القاسم بن
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اللككه صككلى اللككه رسككول عككن وجابر أنس عن أبيه عن التيمي إبراهيم

كبككاره أهلككك «اللهككم قككال الجككراد علككى دعككا إذا كككان أنه وسلم عليه
معايشككنا عككن بككأفواهه وخككذ دابره واقطع بيضه وأفسد صغاره واقتل

علككى أتككدعو اللككه رسول يا جابر له الدعاء» فقال سميع إنك وأرزاقنا
فككي حككوت نككثرة هككو «إنمككا فقككال ؟ دابككره بقطككع اللككه أجناد من جند

قككال الحككوت ينككثره رآه من أخبره أنه زياد أخبرني هشام البحر» قال
عنككه الماء فنضب البحر ساحل في باض إذا السمك إن ذلك حقق من
ًا كله يفقس أنه للشمس وبدا ًا. وقدمنا جراد أمككم {إل قوله عند طيار

سككتمائة أمككة ألككف خلق الله أن عنه الله رضي عمر أمثالكم} حديث
ًا أولها البر, وإن في وأربعمائة البحر في بكككر أبككو الجراد, وقككال هلك
حدثنا قيس بن الرحمن عبد حدثنا المبارك بن يزيد حدثنا داود أبي بن

عككن مالككك بككن محمككد الجوزجككاني المغيككرة أبو حدثنا سالم بن سالم
وبككاء «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عازب بن البراء

ابككن فعككن القمككل وأمككا غريب الجراد» حديث مع نجاء ول السيف مع
الجككراد وهو الدبا أنه وعنه الحنطة من يخرج الذي السوس هو عباس

وعككن وقتككادة وعكرمككة مجاهككد قككال وبككه لككه أجنحككة ل الككذي الصغير
الرحمككن عبد صغار, وقال سود دواب القمل جبير بن وسعيد الحسن

جمككع القمككل جريككر ابككن الككبراغيث, وقككال أسككلم: القمككل بن زيد بن
وهككي بلغنككي فيمككا البككل تأكلهككا القمككل تشبه دابة وهي قملة واحدتها

بقكككككككككككككككوله: العشكككككككككككككككى عناهكككككككككككككككا الكككككككككككككككتي
ً يعالككككج قككككوم ً قمل ًا أجككككدى أبناؤهموسلسككككل موصككككدا وبابكككك

أن البصرة, يزعم أهل من العرب بكلم العلم أهل بعض قال: وكان  
فككوق القردان صغار وهي حمنانة واحدتها الحمنان العرب عند القمل

الككرازي, حككدثنا حميككد ابن جرير: حدثنا ابن جعفر أبو القمقامة. وقال
قال: لما جبير بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن القمي يعقوب

إسككرائيل بنككي معككي له: أرسل قال فرعون السلم عليه موسى أتى
عليهككم فصككب المطككر وهو الطوفان عليهم الله فأرسل يرسلهم فلم
ًا منه ًا يكون أن خافوا شيئ يكشككف ربككك لنككا لموسى: ادع فقالوا عذاب
فكشككف ربككه إسرائيل, فدعا بني معك ونرسل لك فنؤمن المطر عنا

تلككك فككي لهم إسرائيل, فأنبت بني معه يرسلوا ولم يؤمنوا فلم عنهم
ًا السنة فقككالوا: هككذا والكل والثمككار الزروع من ذلك قبل ينبته لم شيئ

رأوا الكل, فلمككا على فسلطه الجراد عليهم الله فأرسل نتمنى كنا ما
ربككك لنككا ادع موسى يا الزرع, فقالوا يبقي ل أنه عرفوا الكل في أثره

ربكه فكدعا إسككرائيل بني معك ونرسل لك فنؤمن الجراد عنا فيكشف
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إسككرائيل بنككي معككه يرسككلوا ولككم يؤمنككوا فلككم الجككراد عنهم فكشف
عليهككم اللككه فأرسككل أحرزنككا قككد فقككالوا البيوت في وأحرزوا فداسوا
أجربة عشرة يخرج الرجل فكان منه يخرج الذي السوس وهو القمل

ربككك لنككا ادع موسككى يا فقالوا أقفزة ثلثة إل منها يرد فل الرحى إلى
ه فكدعا إسكرائيل بنكي معكك ونرسل لك فنؤمن القمل عنا يكشف رب
جكالس هكو إسكرائيل. فبينمكا بني معه يرسلوا أن فأبوا عنهم فكشف

وقومك أنت تلقى ما لفرعون فقال ضفدع نقيق سمع إذ فرعون عند
كككان حككتى أمسككوا فمككا هككذا كيككد يكككون أن عسككى وما فقال هذا من

الضككفدع فيثككب يتكلككم أن ويهككم الضفادع في ذقنه إلى يجلس الرجل
فنؤمن الضفادع هذه عنا يكشف ربك لنا ادع لموسى فيه, فقالوا في
يؤمنككوا فلككم عنهككم فكشككف ربككه فدعا إسرائيل بني معك ونرسل لك

كككان ومككا والَبار النهار من استقوا ما فكانوا الدم عليهم الله وأرسل
ًا وجدوه أوعيتهم في ًا دم قككد إنككا فقككالوا فرعككون إلككى فشكككوا عبيطكك

أيككن مككن سحركم, فقككالوا قد فقال: إنه شراب لنا وليس بالدم ابتلينا
ًا أوعيتنا في نجد ل ونحن سحرنا ًا وجدناه إل الماء من شيئ ًا دم عبيطكك
لككك فنككؤمن الككدم هككذا عنا يكشف ربك لنا ادع موسى يا وقالوا فأتوه

ولككم يؤمنككوا فلككم عنهككم فكشف ربه فدعا إسرائيل بني معك ونرسل
والسدي عباس ابن عن هذا نحو روي إسرائيل, وقد بني معه يرسلوا
بككن محمككد بذلك, وقال أخبر أنه السلف علماء من واحد وغير وقتادة
آمنككت حيككن فرعككون اللككه عككدو اللككه, فرجككع رحمككه يسار بن إسحاق

ًا السحرة ً مغلوب فككي والتمككادي الكفككر علككى القامة إل أبى ثم مغلول
الطوفككان, عليككه وأرسككل بالسنين فأخذه الَيات عليه الله فتابع الشر

مفصلت, فأرسككل الدم, آيات الضفادع, ثم القمل, ثم الجراد, ثم ثم
علككى يقدرون ل ركد الرض, ثم وجه على ففاض الماء وهو الطوفان

ًا يعملوا أن ول يحرثوا أن ًا جهككدوا حككتى شككيئ ذلككك بلغهككم فلمككا جوعكك
الرجككز عنككا كشككفت لئككن عندك عهد بما ربك لنا ادع موسى يا {قالوا
فكشككف ربككه موسككى إسرائيل} فدعا بني معك ولنرسلن لك لنؤمنن

فأكككل الجككراد عليهككم الله فأرسل قالوا مما بشيء له يفوا فلم عنهم
الحديككد مككن البككواب مسككامير ليأكل كان إن حتى بلغني فيما الشجر

فكشككف ربككه فككدعا قككالوا مككا مثل فقالوا ومساكنهم دورهم تقع حتى
فككذكر القمككل عليهككم اللكه فأرسل قالوا مما بشيء له يفوا فلم عنهم

يضككربه حككتى كككثيب إلككى يمشككي أن أمككر السلم عليه موسى أن لي
ً عليهككم فانثككال بهككا فضربه عظيم أهيل كثيب إلى فمشى بعصاه قمل

جهدهم والقرار, فلما النوم ومنعهم والطعمة البيوت على غلب حتى

728



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ممككا بشككيء لككه يفككوا فلككم عنهم فكشف ربه فدعا قالوا ما مثل قالوا
فل والَنية والطعمة البيوت فملت الضفادع عليهم الله فأرسل قالوا

ًا أحد يكشف ًا ول ثوب عليه, فلمككا غلبت قد الضفادع فيه وجد إل طعام
يفككوا فلككم عنهم فكشف ربه فسأل قالوا ما مثل له قالوا ذلك جهدهم

فرعككون آل مياه فصارت الدم عليهم الله فأرسل قالوا مما بشيء له
ًا ًا عاد إل إناء من يغترفون ول نهر ول بئر من يستقون ل دم ًا. دم عبيط

أنبأنككا النضر أنبأنا المروزي منصور بن أحمد حدثنا حاتم أبي ابن وقال
قككال: عمرو بن الله عبيد عن عكرمة عن يزيد بن جابر أنبأنا إسرائيل

ضككفدع انطلككق فرعككون قوم على أرسلت لما فإنها الضفادع تقتلوا ل
مككن الله فأبدلهن الله مرضاة بذلك يطلب نار فيه تنور في فوقع منها
مككن التسككبيح, وروي نقيقهككن وجعككل المككاء من يعلمه شيء أبرد هذا

بالككدم أسلم: يعني بن زيد نحوه, وقال عباس ابن عن عكرمة طريق
حككككككككككككككاتم. أبككككككككككككككي ابككككككككككككككن الرعككككككككككككككاف. رواه

َنا  َقْم َت ْن ُهْم َفا ْن ُهْم ِم َنا ْق ْغَر َأ َيّم ِفي َف ْل ُهْم ا ّن أ
َ ْا ِبكك ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ْا ِبآَ ُنو َكككا َهككا َو ْن َع

ِليَن ِف َنككا َغككا ْث ْوَر َأ َو ْوَم *   َقكك ْل ِذيَن ا ّلكك ْا ا ُنو ُفوَن َكككا َع َتْضكك َق ُيْس ِر الْرِض َمَشككا
َهككا َب ِر َغا ِتككي َوَم ّل َنككا ا ْك َهككا َباَر َتّمككْت ِفي ِلَمككُة َو ّبككَك َك َنَى َر ْلُحْسكك َلككَى ا ِنككَي َع َب
ِئيَل ْا ِبَما ِإْسَرآ َبُرو َنا َص َدّمْر ُع َكاَن َما َو َن ْوُن َيْصكك َعكك ْوُمُه ِفْر َقكك ْا َوَمككا َو ُنو َكككا

ِرُشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ْع  َي
بالَيككات إيككاهم ابتلئككه مككع وتمككردوا عتوا لما أنهم تعالى شايخبر(   

وهككو اليككم فككي إياهم بإغراقه منهم انتقم واحدة بعد واحدة المتواترة
ورده معككه, ثككم إسككرائيل وبنككو فجككاوزه لموسككى فرقككه الككذي البحككر

فغرقككوا عليهم ارتطم فيه استكملوا فلما أثرهم على وجنوده فرعون
عنهككا, وأخككبر وتغككافلهم اللككه بآَيككات تكذيبهم بسبب وذلك آخرهم عن

إسككرائيل بنككو وهككم يستضككعفون كككانوا الككذين القككوم أورثا أنه تعالى
الككذين علككى نمن أن تعالى: {ونريد قال كما ومغاربها الرض مشارق

لهككم * ونمكن الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الرض في استضعفوا
انوا ما منهم وجنودهما وهامان فرعون ونري الرض في يحكذرون} ك

* كريككم ومقككام وزروع وعيككون جنككات مككن تركككوا تعالى: {كككم وقال
ًا وأورثناهككا * كككذلك فككاكهين فيهككا كككانوا ونعمككة آخريككن} وعككن قومكك
الككتي ومغاربهككا الرض {مشككارق قككوله فككي وقتككادة البصري الحسن

علككى الحسككنى ربككك كلمككة {وتمككت الشام, وقوله فيها} يعني باركنا
تعككالى: قككوله وهككي جريككر وابككن مجاهككد صككبروا} قككال بمككا إسرائيل
أئمككة ونجعلهككم الرض فككي استضككعفوا الككذين علككى نمككن أن {ونريد

وهامككان فرعككون ونككري الرض فككي لهككم * ونمكن الوارثين ونجعلهم
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يصككنع كككان مككا {ودمرنككا يحككذرون} وقككوله كككانوا ما منهم وجنودهما

مككن يصككنعونه وقككومه فرعككون كككان مككا وخربنككا وقككومه} أي فرعون
ومجاهككد عبككاس ابككن يعرشون} قككال كانوا {وما والمزارع العمارات

{يعرشكككككككككككككككككككككككككككككككككون} يبنكككككككككككككككككككككككككككككككككون.
َنا  َوْز ِنَي َوَجا َب ِئيَل ِب َبْحَر ِإْسَرآ ْل ْا ا ْو َت َأ َلَى َف ٍم َع ْو ُفككوَن َق ُك ْع َلككَى َي ٍم َع َنا َأْصكك

ُهْم ْا ّل ُلو َعْل َيُموَسَى َقا َنآَ اْج ًا ّل َلـه ُهْم َكَما ِإ َهٌة َل ِل ُكْم َقاَل آ ّن ْوٌم ِإ ُلوَن َق َه َتْج
ِإّن ِء *   ُؤلُ ـككك ّبكككٌر َه َت ِه ُهكككْم ّمكككا ُم ِطكككٌل ِفيككك َبا ْا ّمكككا َو ُنو ُلكككوَن َككككا ْعَم  َي

حين السلم عليه لموسى إسرائيل بني جهلة قاله عما تعالى يخبر  
{فأتوا} رأوا ما سلطانه وعظيم الله آيات من رأوا وقد البحر جاوزوا

}.لهككككم أصككككنام علككككى يعكفككككون قككككوم {علككككى فمككككروا أي
قككال لخم كانوامن وقيل الكنعانيين من كانوا المفسرين بعض قال  
ًا يعبدون جرير: وكانوا ابن ذلككك أثككار فلهككذا البقككر صككور علككى أصككنام

لنككا اجعككل موسككى {يككا فقالوا ذلك بعد العجل عبادتهم في لهم شبهة
ًا اللككه عظمككة تجهلككون تجهلككون} أي قككوم إنكم قال آلهة لهم كما إله

ما متبر هؤلء {إن والمثيل الشريك من عنه ينزه أن يجب وما وجلله
جعفككر أبو المام يعملون} وروى كانوا ما {وباطل هالك فيه} أي هم
وعقيككل إسككحاق بككن محمد حديث من الَية هذه تفسير في جرير ابن

واقككد أبككي عككن سككنان أبككي بككن سككنان عككن الزهري عن كلهم ومعمر
إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع مكة من خرجوا أنهم الليثي
أسككلحتهم بهككا ويعلقككون عندها يعكفون سدرة للكفار وكان قال حنين
قال: فقلنككا: عظيمة خضراء بسدرة قال: فمررنا أنواط ذات لها يقال

فقككال: «قلتككم أنواط ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل الله رسول يا
ًا لنا لموسى: {اجعل موسى قوم قال كما بيده نفسي والذي كمككا إله

مككا وباطككل فيككه هم ما متبر هؤلء إن تجهلون قوم إنكم قال آلهة لهم
عككن معمر حدثنا الرزاق عبد أحمد: حدثنا المام يعملون} وقال كانوا

قككال: الليككثي واقككد أبككي عككن الديلي سنان أبي بن سنان عن الزهري
بسدرة فمررنا حنين قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا
أنككواط ذات للكفككار كمككا أنككواط ذات هذه لنا الله: اجعل نبي يا فقلت
النككبي حولهككا, فقككال ويعكفون بسدرة سلحهم ينوطون الكفار وكان
لموسى إسرائيل بنو قالت كما هذا أكبر وسلم: «الله عليه الله صلى
ًا لنا اجعل ابككن قبلكم» أورده من سنن تركبون إنكم آلهة لهم كما إله
بككن عمككرو بككن الله عبد بن كثير حديث من حاتم أبي ابن ورواه جرير

ًا. جككككككده عككككككن أبيككككككه عككككككن المزنككككككي عككككككوف مرفوعكككككك
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َقاَل ْيكَر **  َغ ِه َأ ّلك ُككْم ال ِغي ْب ًا َأ َلـكه َو ِإ ُهك ُكْم َو َل َلكى َفّضك َلِميَن َع َعكا ْل ْذ ا ِإ َو   *
ُكْم َنا ْي ْنَج َعككوَن آِل ّمْن َأ ُكْم ِفْر َن َء َيُسككوُمو َو َذاِب ُسكك َعكك ْل ُلككوَن ا ّت َق ُكْم ُي َء َنككآَ ْب َأ

ُيوَن َتْح َيْسكككك ُكْم َو َء ِفككككي ِنَسككككآَ ُكككككْم َو ِل ٌء َذ ُكككككْم ّمككككن َبلَ ّب ِظيككككٌم ّر  َع
أسككر من إنقاذهم من عليهم الله نعم السلم عليه موسى يذكرهم  

مككن إليككه صككاروا ومككا والذلة الهوان من فيه كانوا وما وقهره فرعون
ه والنظكر عكدوهم مكن والشكتفاء العزة ه هكوانه حكال فكي إلي وهلك

.البقكككككرة فكككككي تفسكككككيرها تقكككككدم وقكككككد ودمكككككاره وغرقكككككه

َنا ْد َع َوا َو ِثيَن ُموَسَى **  َ َلًة َثل ْي َها َل َنا ْتَمْم َأ ٍر َو َعْش َتّم ِب َقاُت َف ِه ِمي ّب ِعيَن َر َب َأْر

َلًة ْي َقاَل َل ِه ُموَسَى َو ِنككي َهاُروَن لِخي ْف ُل ْوِمي ِفككي اْخ ِلْح َقكك َأْصكك َ َو ْع َول ِبكك ّت َت
ِبيَل ِديَن َسكككككككككككككككككككككككككككككككككك ْفِسكككككككككككككككككككككككككككككككككك ْلُم  ا

ًا تعالى يقول    الهدايككة مككن لهككم حصل بما إسرائيل بني على ممتن
أحكككامهم وفيهككا التككوراة وإعطككائه السككلم عليككه موسككى بتكليمككه
قككال ليلككة ثلثيككن موسككى واعككد أنككه تعككالى فككذكر شككرعهم وتفاصيل

الميقككات تككم فلمككا وطواهككا السككلم عليه موسى فصامها المفسرون
وقككد أربعيككن بعشككر يكمككل أن تعككالى الله فأمره شجرة بلحاء استاك
الثلثين أن على فالكثرون هي ما العشر هذه في المفسرون اختلف

وابككن ومسككروق مجاهككد قاله الحجة ذي عشر والعشر القعدة ذو هي
الميقككات كمككل قد يكون هذا فعلى وغيره عباس ابن عن وروي جريج

اللككه أكمككل وفيككه السلم عليه لموسى التكليم فيه وحصل النحر يوم
أكملككت تعككالى: {اليككوم قال كما وسلم عليه الله صلى لمحمد الدين
ًا} فلما السلم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم تم دين

تعككالى: {يككا قككال كما الطور إلى الذهاب على موسَى وعزم الميقات
الطككور جككانب وواعككدناكم عككدوكم مككن أنجينككاكم قككد إسككرائيل بنككي

إسرائيل بني على السلم عليه موسى استخلف فحينئذ اليمن} الَية
وإل وتككذكير تنككبيه وهككذا الفسككاد وعككدم بالصلح ووصاه هارون أخاه

وجللككة وجاهككة لككه اللككه علككى كريم شريف نبي السلم عليه فهارون
النبيكككككاء. سكككككائر وعلكككككى عليكككككه وسكككككلمه اللكككككه صكككككلوات

َلّما َو َء **  َنا ُموَسَى َجآَ ِت َقا ّلَمُه ِلِمي َك ّبُه َو ِنَي َرّب َقاَل َر ِر ُظْر َأ ْيَك َأن َل َقككاَل ِإ
ِني َلن ِكِن َتَرا َلـ ُظْر َو ْن َلى ا َبِل ِإ ْلَج ِإِن ا َقّر َفكك َت َنُه اْسكك َكككا ْوَف َم ِنككي َفَسكك َتَرا
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َلّما ّلَى َف ّبُه َتَج َبِل َر ْلَج َلُه ِل َع ًا َج ّك ًا موَسككَى َوَخّر َد ِعق َلّمككآَ َصكك َق َف َفككا َقككاَل َأ

َنَك ْبَحا ْبكككككككككُت ُسككككككككك ْيكككككككككَك ُت َل ْا ِإ َنككككككككك َأ ّوُل َو ِنيَن َأ ْؤِم ْلُمككككككككك  ا
تعالى الله لميقات جاء لما أنه السلم عليه موسى عن تعالى يخبر   

فقككال إليكه ينظر أن تعالَى الله سأل تعالى الله من التكليم له وحصل
على ههنا لن حرف أشكل تراني} وقد لن قال إليك أنظر أرني {رب
على المعتزلة به فاستدل التأبيد لنفي موضوعة لنها العلماء من كثير
تككواترت قككد لنككه القككوال أضعف وهذا والَخرة الدنيا في الرؤية نفي

يككرون المككؤمنين بككأن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث
يومئككذ تعككالى: {وجككوه قككوله عنككد سنوردها كما الَخرة الدار في الله

نكككككككككككككككاظرة}. ربهكككككككككككككككا إلكككككككككككككككى ناضكككككككككككككككرة
ًا تعككالى وقككوله   يومئككذ ربهككم عككن إنهككم {كل الكفككار عككن إخبككار

ًا الكدنيا فككي التأبيد لنفي إنها لمحجوبون} وقيل الَيككة هككذه بيككن جمعك
هككذا إن وقيككل الَخككرة الدار في الرؤيا صحة على القاطع الدليل وبين

وهو البصار تدركه تعالى: {ل قوله في كالكلم المقام هذا في الكلم
وفككي النعككام فككي ذلك تقدم الخبير} وقد اللطيف وهو البصار يدرك
موسككى «يككا السلم عليه لموسى قال تعالى الله أن المتقدمة الكتب

تعككالى: قككال تدهككده» ولهككذا إل يككابس ول مككات إل حككي يرانككي ل إنه
ًا جعله للجبل ربه تجلى {فلما ًا} قال موسى وخر دك جعفككر أبككو صعق

سككهيل بككن أحمككد حككدثنا الَيككة هككذه تفسككير فككي الطككبري جريككر بككن
أنككس عككن رجككل عككن العمش حدثنا عيسى بن قرة حدثنا الواسطي

أشكار للجبكل ربكه تجلكى قكال: لمكا وسكلم عليكه الله صلى النبي عن
ًا. وأرانا فجعله بأصبعه السككناد السبابة, هككذا بأصبعه إسماعيل أبو دك

بككن حجككاج المثنككى, حككدثنا حككدثني قككال يسككم, ثككم لم مبهم رجل فيه
وسككلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن ليث عن حماد منهال, حدثنا

ًا} قال: هكككذا جعله للجبل ربه تجلى {فلما الَية هذه قرأ بأصككبعه, دك
المفصككل علككى البهككام أصككبعه وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي ووضع
بن حماد الرواية هذه في وقع هكذا الجبل الخنصر, فساخ من العلى
عكن ثكابت عكن سكلمة بكن حمكاد والمشهور أنس عن ليث عن سلمة
حككدثنا خالككد بككن هدبككة حككدثنا المثنككى حككدثني جرير ابن قال كما أنس
اللككه صككلى اللككه رسككول قككرأ قككال أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد
ًا} قال: «ووضككع جعله للجبل ربه تجلى {فلما وسلم عليه البهككام دك
ًا لثككابت حميككد الجبككل» قككال خنصره», قال: «فساخ طرف من قريب
الله رسول يقوله وقال حميد صدر فضرب يده ثابت فرفع هكذا يقول
المككام رواه وهكككذا ؟ أكتمككه وأنككا أنككس ويقوله وسلم عليه الله صلى
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حمككاد حككدثنا العنبري معاذ بن معاذ المثنى أبو حدثنا مسنده في أحمد

اللككه صككلى النككبي عن مالك بن أنس عن البناني ثابت حدثنا سلمة بن
«هكككذا» للجبككل} قككال: قككال ربككه تجلى {فلما قوله في وسلم عليه
حميككد لككه فقككال معككاذ أحمد: أرانا قال الخنصر طرف أخرج أنه يعني

ضككربة صككدره فضككرب قككال ؟ محمككد أبككا يا هذا إلى تريد الطويل: ما
بككن أنككس به يحدثني ؟ حميد يا أنت وما حميد يا أنت من وقال شديدة
؟. إليككه تريككد مككا يقككول وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي عككن مالككك

بككن الوهككاب عبككد عككن الَيككة هككذه تفسير في الترمذي رواه وهكذا  
الرحمككن عبككد بككن اللككه عبككد وعن به معاذ بن معاذ عن الوراق الحكم

قككال: هككذا ثككم بككه سلمة بن حماد عن حرب بن سليمان عن الدارمي
رواه وهكككذا حمككاد حككديث من إل نعرفه ل غريب صحيح حسن حديث
وقككال: هككذا بككه سككلمة بككن حماد عن طرق من مستدركه في الحاكم
بككن محمككد أبككو ورواه يخرجككاه ولككم مسككلم شرط على صحيح حديث

عككن سككويد بككن علككي بن محمد عن الخلل علي بن محمد بن الحسن
فككذكره سككلمة بككن حمككاد عككن خالككد بن هدبة عن البغوي القاسم أبي

عككن المحيككر بككن داود رواه فيككه, وقككد علككة ل صككحيح إسناد هذا وقال
ًا أنككس عن ثابت عن شعبة بككن داود بشككيء, لن ليككس وهككذا مرفوعكك

بككن بكككر وأبككو الطككبراني القاسككم أبككو كذاب, رواه)الحافظان المحير
أنككس عككن قتككادة عككن عروبككة أبي بن سعيد عن طريقين من مردويه
ًا أبيككه عن البيلماني ابن طريق من مردويه ابن وأسنده بنحوه مرفوع

ًا عمر ابن عن ًا, رواه يصح ول مرفوع الحككاكم وصككححه الترمككذي أيض
عبككاس ابككن عككن عكرمككة عن السدي مسلم. وقال شرط على وقال

إل منككه تجلككى مككا للجبل} قككال ربه تجلى تعالى: {فلما الله قول في
ًا} قككال {جعلككه الخنصككر قدر ًا دككك ًا} قككال موسككى {وخككر ترابكك صككعق

ًا ًا} قككال موسككى {وخككر قتادة وقال جرير ابن رواه عليه مغشي صككعق
ًا البحككر في وقع حتى الرض في الجبل ساخ الثوري سفيان وقال ميت
بكككر أبككي عككن العور محمد بن حجاج عن سنيد وقال معه يذهب فهو

ًا} انقعر جعله للجبل ربه تجلى {فلما الهذلي الرض تحككت فككدخل دك
الرض فككي ساخ أنه الخبار بعض في وجاء القيامة يوم إلى يظهر فل

حككاتم أبككي ابن وقال مردويه ابن رواه القيامة يوم إلى فيها يهوي فهو
عبد حدثنا الكناني غسان أبو يحيى بن محمد حدثنا شبة بن عمر حدثنا

عككن أيككوب بككن الجلككد عككن اللككه عبد بن معاوية عن عمران بن العزيز
قال وسلم عليه الله صلى النبي أن مالك بن أنس عن قرة بن معاوية

ثلثككة فككوقعت أجبككل سككتة لعظمتككه طككارت للجبككال اللككه تجلككى «لما
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حككراء بمكة ووقع ورضوى وورقان أحد بمكة, بالمدينة وثلثة بالمدينة

عككن ذكر حاتم أبي ابن وقال منكر بل غريب حديث وثور» وهذا وثبير
عثمككان حككدثنا خارجة بن الهيثم حدثنا الثلج أبي بن الله عبد بن محمد

أن قبككل الجبككال قال: كككانت رويم بن عروة عن العلف بن حصين بن
ًا الطور على لموسى الله يتجلى لموسككى الله تجلى فلما ملساء صم
وقككال والكهككوف الشككقوق فصككارت الجبال وتفطرت دك الطور على

ًا جعله للجبل ربه تجلى {فلما أنس بن الربيع ًا} موسى وخر دك صككعق
مككن دك مثككل صككار النككور ورأى الغطككاء كشككف حيككن الجبل أن وذلك

ًا جعله بعضهم وقال الدكاك {ولكن قوله في مجاهد وقال فتنة أي دك
منككك أكككبر ترانككي} فككإنه فسككوف مكانه استقر فإن الجبل إلى انظر
ًا وأشد يتمالككك ل الجبككل إلككى للجبككل} فنظككر ربككه تجلككى {فلمككا خلق
ًا فخر الجبل يصنع ما موسى ورأى أوله على فدك الجبل وأقبل صككعق
ًا صحراء فصار الجبل إلى الله نظر قال دكاء جعله عكرمة وقال ترابكك
فيهككا ورد جرير, وقككد ابن واختارها القراء بعض القراءة بهذه قرأ وقد

هككا الغشككي هو الصعق أن والمعروف مردويه ابن رواه مرفوع حديث
كككان وإن بالموت قتادة فسره كما ل وغيره عباس ابن فسره كما هنا

ًا فككي مككن فصككعق الصككور فككي تعالى: {ونفخ كقوله اللغة في صحيح
هم فإذا أخرى فيه نفخ ثم الله شاء من إل الرض في ومن السموات

قرينككة هنككا أن كمككا المككوت على تدل قرينة هناك ينظرون} فإن قيام
عككن إل تكككون ل أفاق} والفاقككة {فلما قوله الغشي. وهي على تدل

ًا {قال غشي ًا سبحانك} تنزيه ً وتعظيم الدنيا في أحد يراه أن وإجلل
أول {وأنككا الرؤية أسألك أن مجاهد إليك} قال {تبت مات. وقوله إل

ابككن واختككاره إسككرائيل بنككي مككن ومجاهد عباس ابن المؤمنين} قال
ل المككؤمنين} أنككه أول {وأنككا عبككاس ابن عن أخرى رواية وفي جرير
أنككا يقككول ولكككن مؤمنككون قبله كان قد العالية أبو قال وكذا أحد يراك
القيامككة, وهككذا يككوم إلككى خلقككك من أحد يراك ل أنه بك آمن من أول
ًا هنا ها تفسيره في جرير بن محمد ذكر وقد اتجاه له حسن قول أثككر

ً وككأنه يسكار بكن إسكحاق بككن محمكد عكن وعجائب غرائب فيه طويل
ًا} فيككه موسى {وخر أعلم, وقوله والله السرائيليات من تلقاه صككعق

لم, فأمكا عليكه اللكه صلى النبي عن هريرة وأبو سعيد أبو حكديث وس
بككن محمككد حككدثنا فقككال ههنا صحيحه في البخاري فأسنده سعيد أبي

أبككي عككن أبيككه عككن المازني يحيى بن عمرو عن سفيان حدثنا يوسف
النككبي إلككى اليهككود مككن رجككل جككاء قال عنه الله رضي الخدري سعيد
ً إن محمككد يككا وجهككه, وقككال لطككم قد وسلم عليه الله صلى مككن رجل
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«لككم قككال «ادعككوه» فككدعوه قككال وجهككي لطككم النصار من أصحابك
فسككمعته بككاليهودي مككررت إنككي اللككه رسول يا ؟» قال وجهه لطمت

قككال ؟ محمككد وعلككى قككال البشككر على موسى اصطفى والذي يقول
مككن تخيرونككي «ل فقككال فلطمتككه غضبة وأخذتني محمد وعلى فقلت

يفيككق مككن أول فككأكون القيامككة يككوم يصعقون الناس فإن النبياء بين
أم قبلككي أفاق أدري فل العرش قوائم من بقائمة آخذ بموسى أنا فإذا

مككن كككثيرة أمككاكن فككي البخككاري رواه الطككور» وقككد بصككعقة جككوزي
مككن السككنة كتككاب فككي داود وأبككو النبياء أحاديث في ومسلم صحيحه

الحسككن أبككي بككن عمككارة بككن يحيككى بككن عمككرو عككن طككرق من سننه
بككن مالككك بككن سعد سعيد أبي عن أبيه عن المدني النصاري المازني

فككي أحمككد المككام فقككال هريككرة أبككي حككديث به. وأمككا الخدري سنان
عككن شككهاب ابككن حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا كامل أبو حدثنا مسنده

هريككرة أبككي عككن العككرج الرحمككن وعبككد الرحمككن عبد بن سلمة أبي
مكن ورجكل المسكلمين مكن رجكل رجلن اسكتب قكال عنه الله رضي
ًا اصككطفى المسلم: والذي فقال اليهود فقككال العككالمين علككى محمككد

المسككلم فغضككب العككالمين علككى موسككى اصككطفى اليهودي: والذين
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول اليهككودي فلطمه, فككأتى اليهودي على

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فككدعاه فككأخبره فسككأله وسلم
تخيروني وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول بذلك, فقال فاعترف

يفيككق مككن أول فككأكون القيامة يوم يصعقون الناس فإن موسى على
فأفككاق صككعق ممن أكان أدري فل العرش بجانب ممسك موسى فإذا

من الصحيحين في وجل» أخرجاه عز الله استثنى ممن كان أم قبلي
بكككككككككككككككككككككككه. الزهكككككككككككككككككككككككري حكككككككككككككككككككككككديث

لطككم الككذي أن اللككه رحمككه الدنيا أبي بن بكر أبو الحافظ روى وقد  
عنككه, ولكككن اللككه رضي الصديق بكر أبو هو القضية هذه في اليهودي

والله وأصرح أصح هو وهذا النصار من رجل أنه الصحيحين في تقدم
موسككى» علككى تخيرونككي السككلم: «ل عليككه قككوله فككي والكلم أعلم

متى» بن يونس على ول النبياء على تفضلوني «ل قوله على كالكلم
يفضككل أن نهككى بذلك, وقيل يعلم أن قبل وقيل التواضع باب من قيل

بمجككرد القككول وجككه علككى وقيككل والتعصككب الغضككب وجه على بينهم
يككوم يصككعقون النككاس «فككإن أعلككم. وقككوله واللككه والتشككهي الككرأي

يحصككل القيامككة عرصككات فككي يكون الصعق هذا أن القيامة» الظاهر
تبككارك الككرب جاء إذا ذلك يكون به. وقد أعلم والله منه يصعقون أمر

موسى صعق كما الديان الملك للخلئق وتجلى القضاء لفصل وتعالى
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أفاق أدري «فل السلم عليه قال ولهذا وتعالى تبارك الرب تجلي من

أوائككل فككي عيككاض القاضي روى الطور» وقد بصعقة جوزي أم قبلي
قتكادة مككرزوق, حكدثنا بكن محمككد بكن محمد عن بسنده الشفاء كتابه
النككبي عن هريرة أبي عن وثاب بن يحيى عن قتادة عن الحسن حدثنا
كان السلم عليه لموسى الله تجلى قال: «لما وسلم عليه الله صلى
فراسككخ» عشككرة مسككيرة الظلماء الليلة في الصفا على النملة يبصر

البكاب هكذا مكن ذكرنكاه بمكا نبينا يختص أن هذا على يبعد قال: ول ثم
قككاله مككا انتهككى الكككبرى ربككه آيات من رأى بما والحظوة السراء بعد

مككن إسناده رجال تخلو ول نظر صحته الحديث, وفي هذا صحح وكأنه
عككن الضككابط العدل رواية من يقبل إنما هذا ومثل يعرفون ل مجاهيل
أعلككككككم. واللككككككه منتهككككككاه إلككككككى ينتهككككككي حككككككتى مثلككككككه

َقاَل ّني َيُموَسَى **  ُتَك ِإ ْي َف َط َلى اْص ّناِس َع ِتي ال َ ِرَسال َكلَِمككي ِب ِب ْذ َو َفُخكك
ُتَك َمآَ ْي َت ُكْن آ ِريَن ّمَن َو ِك َنا الّشا ْب َت َك َو َواِح ِفككي َلُه *   ْلكك ٍء ُكككّل ِمككن ال َشككْي

َظًة ْوِع ً ّم ْفِصيل َت ُكّل َو ٍء ّل َها َشْي ْذ ٍة َفُخ ّو ُق ْأُمْر ِب ْوَمَك َو ْا َق ُذو ْأُخ َها َي ِن َأْحَس ِب
ُكْم ِري ْو ُأ ِقيَن َداَر َسكككككككككككككككككككككككككككككك َفاِسكككككككككككككككككككككككككككككك ْل  ا

زمككانه أهككل علككى اصككطفاه بككأنه موسككى خككاطب أنككه تعككالى يذكر  
ًا أن شكك ول وبكلمه تعالى برسالته لى محمكد ه ص وسكلم عليكه الل

جعلككه بأن تعالى الله اختصه ولهذا والَخرين الولين من آدم ولد سيد
السككاعة قيككام إلككى شككريعته تسككتمر الككذي والمرسككلين النبيككاء خاتم

فككي وبعككده كلهككم والمرسككلين النبيككاء سككائر أتبككاع مككن أكثر وأتباعه
عمككران بككن موسى ثم السلم عليه الخليل إبراهيم والفضل الشرف

آتيتككك» ما له: «فخذ تعالى الله قال ولهذا السلم عليه الرحمن كليم
ول ذلككك علككى الشككاكرين} أي مككن {وكككن والمناجككاة الكلم مككن أي

كل من اللواح في له كتب أنه تعالى أخبر ثم به لك طاقة ل ما تطلب
ً موعظة شيء وإن جككوهر مككن اللككواح كانت قيل شيء لكل وتفصيل
ًا مككواعظ فيهككا لككه كتككب تعككالى اللككه للحلل مبينككة مفصككلة وأحكامكك

اللكه قكال الكتي التكوراة علكى مشكتملة اللكواح هكذه وكانت والحرام
القككرون أهلكنككا مككا بعككد مككن الكتككاب موسككى آتينا فيها: {ولقد تعالى
واللككه التوراة قبل موسى أعطيها اللواح للناس} وقيل بصائر الولى

الرؤيككة مككن سككأل عمككا لككه كككالتعويض فكانت تقدير كل أعلم, وعلى
الطاعككة علككى بعككزم بقوة} أي {فخذها أعلم, وقوله والله منها ومنع

سككعيد أبو حدثنا عيينة بن سفيان بأحسنها} قال يأخذوا قومك {وأمر
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يأخككذ أن السككلم عليككه موسككى أمككر قككال عباس ابن عن عكرمة عن

سككترون الفاسككقين} أي دار {سككأريكم قككومه. وقككوله أمككر مككا بأشد
الهلك إلككى يصككير كيككف طككاعتي عككن وخككرج أمككري خالف من عاقبة

الفاسككقين} دار {سككأريكم قككال وإنما جرير ابن قال والتباب والدمار
ًا سأريك يخاطبه لمن القائل يقول كما مككن حككال إليه يصير ما إلى غد

أمكره, ثكم وخكالف عصاه لمن والوعيد التهديد وجه على أمري خالف
{سككأريكم معنككاه وقيككل البصري والحسن مجاهد عن ذلك معنى نقل
قوم وقيل: منازل إياها وأعطيكم الشام أهل الفاسقين} أي: من دار

وقككومه موسككى انفصككال بعد هذا لن أعلم والله أولى والول فرعون
واللككه الككتيه دخككولهم قبككل إسككرائيل لبنككي خطككاب وهو مصر بلد عن

أعلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم.

ِرُف َأْص ِتي َعْن ** َس َيككا ِذيَن آ ّلكك ّبككُروَن ا َك َت ِر الْرِض ِفككي َي ْيكك َغ ّق ِب ْلَحكك ِإن ا َو
ْا ْو ٍة ُكّل َيَر َي ّ آ ْا ل ُنو ْؤِم َها ُي ِإن ِب ْا َو ْو ِبيَل َيككَر ِد َسكك َ الّرْشكك ُه ل ُذو ّتِخكك ً َي ِبيل َسكك
ِإن ْا َو ْو ِبيَل َيَر َغّي َس ْل ُه ا ُذو ّتِخ ً َي ِبيل ِلككَك َس ُهْم َذ ّن أ

َ ْا ِبكك ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ْا ِبآَ ُنو َكككا َو
َها ْن ِليَن َع ِف ِذيَن َغا ّل َوا ْا *   ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ِء ِبآَ َقآَ ِل ِة َو َطْت الَُِخَر ِب ُهْم َح ُل ْعَما َهككْل َأ

ْوَن ّ ُيْجككككككككككككككَز ْا َمككككككككككككككا ِإل ُنو ُلككككككككككككككوَن َكككككككككككككككا ْعَم  َي
بغيككر الرض في يتكبرون الذين آياتي عن تعالى: {سأصرف يقول  

وشككريعتي عظمتي على الدالة والدلة الحجج فهم سأمنع الحق} أي
بغيككر النككاس علككى ويتكككبرون طاعتي عن المتكبرين قلوب وأحكامي
تعككالى: قككال كمككا بالجهككل الله أذلهم حق بغير استكبروا كما حق, أي
تعالى: مرة} وقال أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم {ونقلب

العلككم ينككال السككلف: ل بعككض قلككوبهم} وقككال الله أزاغ زاغوا {فلما
بقي ساعة التعلم ذل على يصبر لم آخر: من مستكبر, وقال ول حيي
ًا, وقال الجهل ذلك في قككوله: { سأصككرف فككي عيينككة بن سفيان أبد
عنهككم الحككق} قككال: أنككزع بغيككر الرض في يتكبرون الذين آياتي عن
أن علككى يككدل جرير: وهككذا ابن آياتي, قال عن وأصرفهم القرآن فهم
أراد إنمككا عيينة ابن لن بلزم هذا ليس المة, قلت لهذه الخطاب هذا
هككذا, واللككه في وأحد أحد بين فرق ول أمة كل حق في مطرد هذا أن

تعككالى: {إن قككال بهككا} كمككا يؤمنوا ل آية كل يروا {وإن أعلم. وقوله
يككروا حتى آية كل جاءتهم ولو يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين

سككبيلً} أي يتخككذوه ل الرشد سبيل يروا {وإن الليم} وقوله العذاب
ظهككر يسككلكوها, وإن ل النجككاة طريق أي الرشد سبيل لهم ظهر وإن
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هككذه إلى مصيرهم علل سبيلً, ثم يتخذوه والضلل الهلك طريق لهم

{وكككانوا قلككوبهم بها كذبت بآَياتنا} أي كذبوا بأنهم {ذلك بقوله الحال
ًا يعلمون ل غافلين} أي عنها كككذبوا {والكذين فيهكا, وقككوله ممكا شكيئ

واسككتمر ذلك منهم فعل من أعمالهم} أي حبطت الَخرة ولقاء بآَياتنا
كككانوا مككا إل يجككزون {هككل عملككه, وقككوله حبككط الممككات إلككى عليككه

ًا إن أسككلفوها الككتي أعمككالهم بحسب نجازيهم إنما يعملون} أي خيككر
ًا وإن فخيكككككككر تكككككككدان. تكككككككدين وكمكككككككا فشكككككككر شكككككككر

َذ ّتَخ َوا ْوُم **  ِه ِمن ُموَسَى َق ِد ْع ِهْم ِمْن َب ّي ِل ً ُح ًا ِعْجل َواٌر ّلكُه َجَسد ْم ُخك َل َأ

ْا ْو ّنُه َيَر َ َأ ُهْم ل ّلُم َك َ ُي ِهْم َول ِدي ْه ً َي ِبيل ُه َس ُذو ّتَخ ْا ا ُنو َكا ِلِميَن َو َلّمككا َظككا َو   *
ِقَط ِهْم َفَي ُس ِدي ْي ْا َأ ْو َأ ُهْم َوَر ّن أ

ْد َ ْا َق ّلو ْا َض ُلو ِئن َقا َنا ّلْم َل َنا َيْرَحْم ّب ِفْر َر ْغ َي َو
َنكككككككككككككككا َنّن َل ُككككككككككككككككو َن ِريَن ِمكككككككككككككككَن َل ْلَخاِسككككككككككككككك  ا

العجل عبادتهم في إسرائيل بني من ضل من ضلل عن تعالى يخبر  
اسككتعاروه كككانوا الككذي القبككط حلككي السامري, مككن لهم اتخذه الذي
الككتي الككتراب مككن القبضككة فيككه ألقى عجلً, ثم منه لهم فشكل منهم
ً السلم, فصار عليه جبريل فرس أثر من أخذها ًا عجل خوار: له جسد

ربكه لميقكات موسكى ذهاب بعد منهم هذا وكان, البقر صوت والخوار
تعككالى يقككول الطككور, حيككث على وهو بذلك تعالى الله فأعلمه تعالى
ًا وأضلهم بعدك من قومك فتنا قد فإنا {قال الكريمة نفسه عن إخبار

ًا صككار هككل العجككل هككذا فككي المفسرون اختلف السامري} وقد لحمكك
ًا الهككواء فيككه يككدخل أنه إل ذهب من كونه على استمر أو خوار له ودم

لهكم صككوت لمككا إنهككم أعلم. ويقككال والله قولين على كالبقر فيصوت
فنسككي موسككى وإله إلهكم هذا وقالوا به وافتتنوا حوله رقصوا العجل

ً إليهم يرجع أل يرون تعالى: {أفل الله قال ًا لهككم يملككك ول قككول ضككر
ًا} وقال ول ول يكلمهككم ل أنككه يككروا {ألككم الكريمككة الَية هذه في نفع

عككن وذهككولهم بالعجككل ضللهم في عليهم تعالى سبيلً} ينكر يهديهم
ً معككه عبككدوا أن ومليكه شيء كل ورب والرض السموات خالق عجل
ًا علكى غطكى ولككن خيكر إلكى يرشكدهم ول يكلمهكم ل خوار له جسد
أحمد المام رواية من تقدم كما والضلل الجهل عمى بصائرهم أعين
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: قككال الدرداء أبي عن داود وأبي

أيككديهم} في سقط {ولما ويصم» وقوله يعمي الشيء «حبك وسلم
ربنا يرحمنا لم لئن قالوا ضلوا قد أنهم {ورأوا فعلوا ما على ندموا أي

{ربنككا} فوق من المثناة ترحمنابالتاء لم لئن بعضهم لنا} وقرأ ويغفر
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وهككذا الهككالكين مككن الخاسككرين} أي مككن لنكككونن لنككا {وتغفر منادى

وجككككل. عككككز اللككككه إلككككى التجككككاء بككككذنبهم منهككككم اعككككتراف

َلّما َو َع **  َلَى ُموَسَى َرَج ِه ِإ ْوِم َباَن َق ًا َغْض ْئَسككَما َقككاَل َأِسف ِني ِب ُتُمككو َلْف َخ
َي ِمن ِد ْع ُتْم َب ْل َعِج ُكْم َأْمَر َأ ّب َقى َر ْل َأ َواَح َو ْل َذ ال َأَخ ْأِس َو ِه ِبَر ُه َأِخي ِه َيُجّر ْي َل ِإ
ْبَن َقاَل ْوَم ِإّن ُأّم ا َق ْل ِني ا ُفو َع َتْض ْا اْس ُدو َكككا ِني َو َن ُلككو ُت ْق َ َي ِبككَي ُتْشككِمْت َفل

َء َدآ ْع َ ال ِني َول ْل َع َع َتْج ِم َم ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا َقاَل ال ِفْر َرّب *   ْغ َولِخككي ِلككي ا
َنكككككككا ْل ْدِخ َأ ِتكككككككَك ِفكككككككي َو َأنكككككككَت َرْحَم  الّراِحِميكككككككَن َأْرَحكككككككُم َو

مناجككاة من قومه إلى رجع لما السلم عليه موسى أن تعالى يخبر  
الغضككب. أشككد السككف الككدرداء أبو قال أسف غضبان وهو تعالى ربه

عبككادة فككي صككنعتم ما بئس بعدي} يقول من خلفتموني بئسما {قال
ربكككم} يقككول أمككر {أعجلتككم وتركتكككم, وقككوله ذهبت أن بعد العجل

{وألقككى تعككالى. وقككوله اللككه مككن مقدر وهو إليكم مجيئي استعجلتم
زمككرد مككن اللككواح كككانت إليكه} قيككل يجككره أخيه برأس وأخذ اللواح
فككي جككاء مككا علككى دللككة هككذا وفككي بككرد مككن وقيككل ياقوت من وقيل

ألقككى إنمككا أنككه السككياق ظككاهر كالمعاينة» ثككم الخبر الحديث: «ليس
ًا اللواح ًا العلمككاء جمهككور قككول قومه, وهككذا على غضب ًا. سككلف وخلفكك
ً هككذا في قتادة عن جرير ابن وروى ًا قككول إلككى إسككناده يصككح ل غريبكك
جككدير وهككو العلمككاء مككن واحككد وغيككر عطية ابن رده وقد قتادة حكاية
كككذابون وفيهككم الكتككاب أهككل بعككض عككن قتككادة تلقككاه وكككأنه بككالرد

إليككه} يجككره أخيككه برأس {وأخذ وزنادقة. وقوله وأفاكون ووضاعون
ًا يككا {قككال الخرى الَية في قال كما نهيهم في قصر قد يكون أن خوف

يككا * قككال أمككري أفعصيت تتبعن ل أن ضلوا رأيتهم إذ منعك ما هارون
بيككن فرقككت تقول أن خشيت * إني برأسي ول بلحيتي تأخذ ل ُأم ابن

القككوم إن أم {ابككن ههنككا قككولي} وقككال ترقككب ولككم إسككرائيل بنككي
مككع تجعلنككي ول العككداء بي تشمت فل يقتلونني وكادوا استضعفوني

قككال: وإنمككا معهم وتجعلني سياقهم تسوقني ل الظالمين} أي القوم
تحقككق فلما وأمه لبيه شقيقه فهو وإل عنده وأنجع أرق ليكون أم ابن

تعالى: قال كما السلم عليه هارون ساحة براءة السلم عليه موسى
ربكككم وإن بككه فتنتككم إنمككا قككوم يككا قبككل مككن هككارون لهككم قال {ولقد

{رب {قككال} موسككى ذلكك أمري} فعنككد وأطيعوا فاتبعوني الرحمن
ابن الراحمين} وقال أرحم وأنت رحمتك في وأدخلنا ولخي لي اغفر
أبككو حككدثنا عفككان حككدثنا الصككباح بن محمد بن الحسن حدثنا حاتم أبي
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قككال: قككال عبككاس ابككن عككن جككبير بككن سعيد عن بشر أبي عن عوانة

المعككاين ليككس موسككى الله «يرحم وسلم عليه الله صلى الله رسول
فلما اللواح يلق فلم بعده فتنوا قومه أن وجل عز ربه أخبره كالمخبر

اللككككككككككككككواح». ألقككككككككككككككى وعككككككككككككككاينهم رآهككككككككككككككم

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُذو ّتَخ ِعْجَل ا ْل ُهْم ا ُل َنا َي ِهْم ّمن َغَضٌب َس ّب ّلٌة ّر ِذ ِة ِفي َو ْلَحيككا ا
َيا ْن ّد ِلَك ال َذ َك ِزي َو ِريَن َنْج َت ْف ْلُم ِذيَن ا ّل َوا ْا *   ُلو َئاِت َعِم ّي ْا ُثّم الّس ُبو ِمككن َتا

َها ِد ْعككككك ْا َب َو ُنككككك ّبكككككَك ِإّن َوآَم َها ِمكككككن َر ِد ْعككككك ُفكككككوٌر َب َغ  ّرِحيكككككٌم َل
اللككه أن فهككو العجككل عبادة في إسرائيل بني نال الذي الغضب أما  

ًا, كمككا بعضككهم قتككل حككتى توبككة لهم يقبل تعالى: لم فككي تقككدم بعضكك
لكككم خيككر أنفسكككم. ذلكككم فككاقتلوا بارئكم إلى {فتوبوا البقرة سورة

فككأعقبهم الذلككة الرحيم} وأما التواب هو إنه عليكم فتاب بارئكم عند
ً ذلك ًا ذل المفككترين} نجككزي {وكذلك الدنيا, وقوله الحياة في وصغار
متصككلة الرشككاد ومخالفككة البدعككة ذل فإن بدعة افترى من لكل نائلة
علككى البدعككة ذل البصككري: إن الحسن قال كتفيه, كما على قلبه من

الككبراذين: وهكككذا بهككم وطقطقككت البغلت بهم هملجت وإن أكتافهم
ه الجرمكي قلبكة أبكي عكن السكختياني أيكوب روى الَيكة هكذه قكرأ أن

يكوم إلككى مفكتر لككل واللكه المفكترين} فقكال: هكي نجكزي {وكذلك
تعككالى نبه ذليل, ثم بدعة صاحب عيينة: كل بن سفيان القيامة, وقال

ولككو حككتى كككان ذنب أي من عباده توبة يقبل أنه إلى وأرشدهم عباده
بقككوله القصة هذه عقب أوشقاق, ولهذا أونفاق أوشرك كفر من كان

ربككك} أي: يككا إن وآمنككوا بعككدها من تابوا ثم السيئات عملوا {والذين
تلككك بعككد مككن بعككدها} أي {مككن الرحمة ونبي التوبة رسول يا محمد
بن مسلم حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن رحيم}. وقال {لغفور الفعلة

عككن العرنككي الحسككن عككن عككزرة عككن قتادة حدثنا أبان حدثنا إبراهيم
الرجككل عككن يعنككي ذلككك عن سئل أنه مسعود بن الله عبد عن علقمة
ثككم السككيئات عملككوا {والذين الَية هذه فتل يتزوجها ثم بالمرأة يزني
الله عبد رحيم} فتلها لغفور بعدها من ربك إن وآمنوا بعدها من تابوا

عنهكككككا. ينههكككككم ولكككككم بهكككككا يكككككأمرهم فلكككككم مكككككرات عشكككككر

ّا َلم َو َكَت **  َغَضُب ّموَسى َعن َس ْل َذ ا َواَح َأَخك ْلك ِفكي ال َها َو ِت ًدى ُنْسكَخ ُهك
ِذيَن َوَرْحَمككككككككككٌة ّلكككككككككك ّبِهككككككككككْم ُهككككككككككْم ّل ُبككككككككككوَن ِلَر َه  َيْر
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الغضب} أي موسى {عن سكن سكت} أي تعالى: {ولما يقول   

شككدة مككن ألقاهككا كككان الككتي اللككواح} أي {أخككذ قككومه علككى غضككبه
ًا لله غيرة العجل عبادتهم على الغضب هككدى نسختها {وفي له وغضب
لمككا إنهككا المفسرين من كثير يرهبون} يقول لربهم هم للذين ورحمة
فيها فوجد السلف بعض قال ولهذا ذلك بعد جمعها ثم تكسرت ألقاها
يككزل لككم رضاضككها أن وزعمككوا فككذهب التفصككيل ورحمككة, وأمككا هدى

ًا واللككه السلمية الدولة إلى إسرائيل لبني الملوك خزائن في موجود
ألقاهككا حيككن تكسككرت أنهككا علككى الواضح الدليل وأما هذا بصحة أعلم
وجد ألقاها ما بعد أخذها لما أنه تعالى أخبر فقد الجنة جوهر من وهي

معنككى الرهبككة يرهبككون} ضككمن لربهككم هككم للذين ورحمة فيها{هدى
تعككالى: {أخككذ قككوله قتككادة: فككي باللم. وقككال عداها الخضوع, ولهذا

للنككاس أخرجككت أمككة خيككر أمة اللواح في أجد إني رب اللواح} قال
أمككة تلككك قككال أمككتي فاجعلهم المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون

أي السككابقون الَخككرون هككم أمككة اللواح في أجد إني رب أحمد. قال
قككال أمككتي اجعلهككم رب الجنككة دخول في سابقون الخلق في آخرون

فكي أنككاجيلهم أمكة اللككواح فككي أجكد إنككي رب أحمككد. قككال أمكة تلككك
ًا كتككابهم يقككرؤون قبلهكم مكن وكان يقرؤونها صدورهم إذا حككتى نظكر

ًا يحفظوا لم رفعوها الحفككظ مككن أعطككاهم اللككه وإن يعرفوه ولم شيئ
ًا: لم أمككة تلككك قككال أمككتي اجعلهم رب المم. قال من أحد يعطه شيئ

الول بالكتككاب يؤمنككون أمككة اللككواح فككي أجككد إنككي رب أحمككد. قككال
الكككذاب العور يقاتلون حتى الضللة فصول ويقاتلون الَخر وبالكتاب
أمككة اللككواح في أجد إني رب أحمد. قال أمة تلك قال أمتي فاجعلهم
مككن قبلهككم من عليها, وكان ويؤجرون بطونهم في يأكلونها صدقاتهم

ًا عليهككا الله بعث منه فقبلت بصدقة تصدق ِإذا المم وإن فأكلتهككا نككار
مككن صككدقاتهم أخككذ الله وإن والطير السباع فتأكلها تركت عليه ردت

رب أحمد. قككال أمة تلك قال أمتي فاجعلهم رب قال لفقيرهم غنيهم
لككه كتبككت يعملها لم ثم بحسنة أحدهم هم ِإذا أمة اللواح في أجد ِإني

اجعلهككم سككبعمائة, رب ِإلككى أمثالهككا عشر له كتبت عملها فإن حسنة
هككم أمككة اللككواح فككي أجككد ِإنككي رب أحمككد. قككال أمككة تلك قال أمتي

أحمد. قال أمة تلك أمتي, قال فاجعلهم لهم والمشفوع المشفوعون
وقككال اللككواح نبككذ السككلم عليككه موسككى اللككه نبي أن لنا فذكر قتادة

أحمكككككككككككد. أمكككككككككككة مكككككككككككن اجعلنكككككككككككي اللهكككككككككككم
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َتاَر َواْخ ْوَمُه ُموَسَى **  ِعيَن َق ْب ً َس َنككا َرُجل ِت َقا َلّمككا ّلِمي ُهُم َف ْت َذ َفككُة َأَخكك الّرْج

ْو َرّب َقاَل ْئَت َل ُهْم ِش َت ْك َل ْه ْبُل ّمن َأ َي َق ّيا ِإ َنا َو ُك ِل ْه ُت أ
َعَل ِبَما َ ُء َف َهآَ ّنآَ الّسَف ِم

ّ ِهَي ِإْن ُتَك ِإل َن ْت َها ُتِضّل ِف ُء َمن ِب ِدي َتَشآَ ْه َت ُء َمن َو َنا َأنَت َتَشآَ ّي ِل ِفْر َو ْغ َفككا
َنككككككككككا َنككككككككككا َل َأنككككككككككَت َواْرَحْم ْيككككككككككُر َو ِريَن َخ ِف ْلَغككككككككككا  ا

الَية, كان هذه تفسير في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال   
ً سبعين قومه من يختار أن أمره الله ً سككبعين فاختار رجل فككبرز رجل

تعطككه لككم مككا أعطنككا اللهم قالوا أن الله دعوا فيما وكان ربهم ليدعوا
ًا ًا تعطه ول قبلنا أحد فأخككذتهم دعككائهم من ذلك الله بعدنا, فكره أحد

ِإيككاي} الَيككة, وقككال قبككل مككن أهلكتهككم شككئت لو رب {قال الرجفة و
ِإن ِإسككرائيل بنككي مككن ثلثيككن فككي يككأتيه أن موسى أمر الله السدي: 

ًا ووعدهم العجل عبادة من ِإليه يعتذرون قومه موسى {واختار موعد
المكان ذلك أتوا فلما ليعتذروا بهم ذهب ثم عينيه رجلً} على سبعين

قككد جهككرة} فإنككك اللككه نككرى {حككتى موسى لك} يا نؤمن {لن قالوا
ويككدعو يبكككي موسى فقام الصاعقة} فماتوا {فأخذتهم فأرناه كلمته

أهلكككت وقككد لقيتهككم ِإذا ِإسككرائيل لبنككي أقككول مككاذا رب ويقككول الله
ِإيككاي}. وقككال قبككل مككن أهلكتهم شئت لو {رب خيارهم بككن محمككد و

ً سككبعين ِإسرائيل بني من موسى إسحاق: اختار فككالخير, الخيككر رجل
مككن على التوبة وسلوه صنعتم مما ِإليه فتوبوا الله إلى انطلقوا وقال
ثيككابكم, فخككرج وطهككروا وتطهككروا صوموا قومكم من وراءكم تركتم

منككه بككإذن إل يككأتيه ل وكككان ربككه له وقته لميقات سيناء طور إلى بهم
بككه أمرهككم مككا صككنعوا حيككن لككي ذكككر فيمككا السبعون له وعلم, فقال

ربنككا, فقككال: كلم نسككمع لنككا لموسى: اطلككب ربه للقاء معه وخرجوا
تغشككى حككتى الغمام عمود عليه وقع الجبل من موسى دنا فلما أفعل
ِإذا موسككى وكككان ادنككوا للقوم وقال فيه فدخل موسى دنا كله الجبل
بنككي مككن أحككد يستطيع ل ساطع نور موسى جبهة على وقع الله كلمه
دخلككوا إذا القككوم, حككتى ودنككا بالحجاب دونه فضرب إليه ينظر أن آدم
ًا وقعوا الغمام في وينهكاه يكأمره موسكى يكلكم وهكو فسمعوه سجود

الغمككام موسككى عن وانكشف أمره من إليه فرغ فلما تفعل ول افعل
جهككرة اللككه نككرى حككتى لككك نؤمن {لن موسى فقالوا: يا إليهم فأقبل

جميعكا, فمكاتوا أرواحهكم فكالتقت الصكاعقة الرجفة} وهكي فأخذتهم
شككئت لككو {رب ويقككول إليككه ويرغب ويدعوه ربه يناشد موسى فقام

ِإيككاي} قككد قبل من أهلكتهم بنككي مككن ورائككي مككن سككفهوا, أفتهلككك و
إسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرائيل.
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عبيككد بككن عمككارة عككن إسككحاق أبككو الثككوري: حككدثني سفيان وقال  

موسككى قال: انطلق عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن السلولي
علككى هككارون فنككام جبككل سككفح إلككى فككانطلقوا وشبير وشبر وهارون

قككالوا إسرائيل بني إلى موسى رجع وجل, فلما عز الله فتوفاه سرير
حسكدتنا قتلتكه وجل, قالوا: أنت عز الله قال: توفاه ؟ هارون له: أين

قككال: شككئتم مككن قككال: فاختككاروا نحوهككا كلمككة أو ولينككه خلقككه علككى
قكومه موسكى {واختككار تعالى قوله قال: فذلك رجل سبعين فاختاروا
قككال: مككا ؟ قتلككك مككن هككارون قالوا: يا إليه انتهوا رجلً} فلما سبعين
اليككوم بعككد تعصككى لككن موسى الله, قالوا: يا توفاني ولكن أحد قتلني

ًا يرجع موسى فجعل قال الرجفة فأخذتهم ً يمين رب وقال: يككا وشمال
إن منككا السككفهاء فعككل بمككا أتهلكنككا وإياي قبُل من أهلكتهم شئت {لو
الله تشاء} قال: فأحياهم من وتهدي تشاء من بها تضل فتنتك إل هي

ًا غريب أثر هذا كلهم أنبياء وجعلهم أعرفه, ل هذا عبيد بن وعمارة جد
علككي عككن سككلول بنككي من رجل عن إسحاق أبي عن شعبة رواه وقد

أخككذتهم جريككر: إنهككم وابككن ومجاهككد وقتادة عباس ابن فذكره. وقال
نهككوهم, ول العجككل عبككادتهم فككي قككومهم يزايلككوا لككم لنهككم الرجفككة
منكا} السكفهاء فعكل بمكا {أتهلكنكا موسكى بقكول القكول هذا ويتوجه
ابككن وامتحانك, قككاله واختبارك ابتلؤك فتنتك} أي ِإل هي {إن وقوله
مككن واحككد وغيككر أنككس بن والربيع العالية وأبو جبير بن وسعيد عباس
إل المككر إن ذلككك, يقككول غيككر لككه معنككى والخلككف, ول السلف علماء
مككن وتهككدي تشككاء مككن كان, تضل شئت فما لك إل الحكم وإن أمرك

لمكا معطكي ول هكديت لمكن مضكل ول أضكللت لمكن هادي تشاء, ول
لككك, لككك كلككه والحكككم لككك كلككه أعطيت, فالملككك لما مانع ول منعت

خيككر وأنككت وارحمنككا لنككا فككاغفر ولينككا {أنككت والمككر. وقككوله الخلككق
إذا والرحمكة بالكذنب المؤاخكذة وتكرك السكتر هكو الغكافرين} الغفكر

{وأنككت المسككتقبل فككي مثله في يوقعه ل أن بها يراد الغفر مع قرنت
الككدنيا هككذه فككي لنا {واكتب أنت إل الذنب يغفر ل الغافرين} أي خير

وهككذا المحككذور لككدفع الككدعاء مككن الول الَخرة} الفصل وفي حسنة
الَخرة} أي وفي حسنة الدنيا هذه في لنا {واكتب المقصود لتحصيل

سككورة في الحسنة تفسير تقدم وقد حسنة فيهما لنا وأثبت لنا أوجب
عبككاس ابككن إليككك, قككال وأنبنككا ورجعنا تبنا إليك} أي هدنا {إنا البقرة
الككتيمي وإبراهيككم والضككحاك العاليككة وأبككو ومجاهككد جككبير بككن وسعيد

جريككر: حككدثنا ابككن لغة, وقال كذلك واحد: وهو وغير وقتادة والسدي
عككن يحيككى بككن الله عبد عن جابر عن شريك عن أبي وكيع, حدثنا ابن
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ابن هو إليك} جابر هدنا {إنا قالوا لنهم اليهود سميت قال: إنما علي

ضككككككككككككككككككككككعيف. الجعفككككككككككككككككككككككي يزيككككككككككككككككككككككد

ّا َلم َف ْا **  ْا َما َنُسو ّكُرو ِه ُذ َنككا ِبكك ْي ِذيَن َأنَج ّلكك ْوَن ا َهكك ْن ِء َعككِن َي َو َنا الُسكك ْذ َأَخكك َو
ِذيَن ّلككككك ْا ا َلُمكككككو َذاٍب َظ َعككككك ِئيكككككٍس ِب ْا ِبَمكككككا َب ُنو ُقوَن َككككككا ْفُسككككك  َي

ًا تعالى يقول    ِإن قوله في لنفسه مجيب فتنتك} الَية, قال ِإل هي {
مككا أفعل شيء} أي كل وسعت ورحمتي أشاء من به أصيب {عذابي

إلككه ل سبحانه ذلك كل في والعدل الحكمة أريد, ولي ما وأحكم أشاء
عظيمككة شككيء} الَيككة كككل وسككعت تعالى: {ورحمككتي هو, وقوله ِإل

ًا تعالى والعموم, كقوله الشمول حككوله, ومن العرش حملة عن ِإخبار
ًا}. وقككال رحمككة شككيء كككل وسعت {ربنا يقولون أنهم المككام وعلمكك

اللككه عبد أبي عن الجريري أبي, حدثنا الصمد, حدثنا عبد أحمد: حدثنا
عنه, قككال: الله رضي البجلي الله عبد ابن هو جندب الجشمي, حدثنا

صككلى اللككه رسككول خلف صلى ثم علقها ثم راحلته فأناخ أعرابي جاء
أتككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول صلى فلما وسلم عليه الله

ًا ارحمنككي اللهككم نككادى ثم ركبها ثم عقالها فأطلق راحلته ول ومحمككد
ًا, فقككال رحمتنا في تشرك وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أحد

قككال: بلككى ؟» قالوا قال ما تسمعوا ألم بعيره أم أضل هذا «أتقولون
فككأنزل رحمككة مائة خلق وجل عز الله إن واسعة رحمة حظرت «لقد
ًا عنككده وأخككر وبهائمهككا وإنسككها جنهككا الخلككق بها يتعاطف رحمة تسككع

داود, وأبككو أحمككد ؟} رواه بعيككره أم أضل هو أتقولون رحمة وتسعين
المككام بككه, وقككال الككوارثا عبككد بككن الصمد عبد عن نصر بن علي عن

ًا: حدثنا أحمد عككن عثمككان أبككي عككن سككليمان عن سعيد بن يحيى أيض
ِإن قال وسلم عليه الله صلى النبي عن سلمان مائككة وجككل عككز لله «
علككى الوحككوش تعطككف وبهككا الخلككق بهككا يككتراحم رحمككة فمنها رحمة

ِإخراجه القيامة, تفككرد يوم ِإلى وتسعين تسعة وأخر أولدها مسكلم, بكك
هنككد, كلهمككا أبي بن وداود طرخان ابن هو سليمان حديث من فرواه

الفارسككي هو سلمان عن ِمّل بن الرحمن عبد واسمه عثمان أبي عن
عفككان, أحمد: حككدثنا المام به, وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن

عككن هريكرة أبككي عككن صكالح أبي عن بهدلة بن عاصم عن حماد حدثنا
ِإن وسلم عليه الله صلى النبي تسككعة عنككده رحمككة مائككة للككه قال: «

وبيككن والنككس الجن بين بها تتراحمون واحدة عندكم وجعل وتسعون
الوجه. هذا من أحمد به ِإليه» تفرد ضمها القيامة يوم كان فإذا الخلق
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أبكي عكن العمككش الواحد, حدثنا عبد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا وقال
«لله وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد أبي عن صالح
ًا منها فقسم رحمة مائة ًا جككزء النككاس يككتراحم بككه الخلككق بيككن واحككد

عككن معاويككة أبككي حككديث مككن مككاجه ابككن والطيككر» ورواه والككوحش
بككن محمككد الطككبراني: حككدثنا القاسككم ابو الحافظ به, وقال العمش

غيلن أبككو سككعد يككونس, حككدثنا بككن أحمككد شيبة, حدثنا أبي بن عثمان
عن زفر بن صلة عن إبراهيم عن سليمان أبي بن حماد عن الشيباني

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي اليمان بن حذيفة
فكي الحمق دينه في الفاجر الجنة ليدخلن بيده نفسي «والذي وسلم

النككار محشككته قككد الككذي الجنككة ليككدخلن بيككده نفسي معيشته, والذي
لهككا يتطاول مغفرة القيامة يوم الله ليغفرن بيده نفسي بذنبه, والذي

ًا غريب حديث تصيبه» هذا أن رجاء ِإبليس أعرفككه, هككذال وسككعد جككد
حصككول فسككأوجب يتقككون} الَيككة, يعنككي للككذين {فسككأكتبها وقككوله
ّنًة رحمتي ًا مني م ِإحسان علككى ربكككم تعككالى: {كتككب قككال كما إليهم و
بهككذه للمتصككفين سأجعلها يتقون} أي {للذين الرحمة} وقوله نفسه

يتقككون} أي {الككذين وسككلم عليه الله صلى محمد أمة الصفات, وهم
زكككاة الزكككاة} قيككل {ويؤتككون الككذنوب. قككوله من والعظائم الشرك

مكيككة الَيككة فككإن لهما عامة تكون أن ويحتمل الموال النفوس, وقيل
يصككككككككدقون. يؤمنككككككككون} أي بآَياتنككككككككا هككككككككم {والككككككككذين

ِذيَن ّل ُعوَن ** ا ِب ّت ِبّي الّرُسوَل َي ّن ِذي الُّمّي ال ّلكك َنُه ا ُدو ًا َيِجكك ُتوبكك ْك ُهْم َم َد ِعنكك
ِة ِفي ْوَرا ّت ْنِجيِل ال ِل ُهم َوا ْأُمُر ْعُروِف َي ْلَم ُهْم ِبا َهككا ْن َي ِر َعككِن َو َككك ْن ْلُم ُيِحككّل ا َو
ُهُم َباِت َل ّي ّط ُيَحككّرُم ال ِهككُم َو ْي َل ِئَث َع َبككآَ ْلَخ ُع ا َيَضكك ُهككْم َو ْن ُهْم َع ْغلََل ِإْصككَر َوال
ِتي ّل َنْت ا ِهْم َكا ْي َل ِذيَن َع ّل ْا َفا ُنككو ِه آَم ُه ِبكك َعككّزُرو ُه َو َنَصككُرو ْا َو ُعككو َب ّت ّنككوَر َوا ال

َي ِذ ّلككككككك ِزَل ا َعككككككككُه ُأنككككككك ِئَك َم َلـكككككككك ْو ِلُحكككككككوَن ُهكككككككُم ُأ ْف ْلُم  ا
ًا يجدونه الذي المّي النبّي الرسول يتبعون الذين{   في عندهم مكتوب

كتككب فككي وسلم عليه الله صلى محمد صفة والنجيل} وهذه التوراة
صككفاته تككزل ولككم بمتككابعته وأمروهككم ببعثككه أممهككم بشككروا النبيككاء
أحمككد المام روى وأحبارهم. كما علماؤهم يعرفها كتبهم في موجودة

مككن رجل حدثني العقيلي صخر أبي عن الجريري عن إسماعيل حدثنا
الله صلى الله رسول حياة في المدينة إلى حلوبة جلبت قال العراب

فلسككمعن الرجككل هككذا للقين قلت بيعي من فرغت فلما وسلم عليه
علككى أتككوا حككتى فتبعتهم يمشون وعمر بكر أبي بين فتلقاني قال منه
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ًا اليهود من رجل فككي له ابن عن نفسه بها يعزي يقرؤها التوراة ناشر

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فقككال وأحسنها الفتيان كأجمل الموت
صككفتي هككذا كتابككك فككي تجككد هل التوراة أنزل بالذي «أنشدك وسلم

التككوراة أنزل والذي إي ابنه فقال ل أي هكذا برأسه ومخرجي» فقال
اللككه إل إلكه ل أن أشككهد وإنككي ومخرجككك صككفتك كتابنككا فككي لنجككد إنا

تككولى أخيكم» ثككم عن اليهودي «أقيموا فقال الله رسول أنك وأشهد
عككن الصككحيح فككي شككاهد لككه قوي جيد حديث هذا عليه والصلة كفنه

ه عبكد بن محمد أخبرنا المستدرك صاحب الحاكم أنس. وقال بكن الل
بككن العزيككز عبككد حدثنا البلدي الهيثم بن إبراهيم حدثنا البغوي إسحاق
مسككلم بككن شككرحبيل عن إدريس بن الله عبد حدثنا إدريس بن مسلم

أنككا بعثكت قكال المكوي العككاص بككن هشام عن الباهلي أمامة أبي عن
حككتى فخرجنا السلم إلى ندعوه الروم صاحب هرقل إلى آخر ورجل
اليهككم بككن جبلككة علككى فنزلنككا دمشككق غوطككة يعنككي الغوطككة قككدمنا

برسككوله إلينككا فأرسككل لككه سككرير علككى هو فإذا عليه فدخلنا الغساني
ً نكلم ل والله فقلنا نكلمه لنككا أذن الملككك, فككإن إلى بعثنا وإنما رسول
قككال: بككذلك فككأخبره الرسول إليه فرجع الرسول نكلم لم وإل كلمناه
السككلم إلككى ودعككاه العككاص بن هشام فكلمه فقال: تكلموا لنا فأذن
فقككال ؟ عليككك الككتي هككذه ومككا هشككام لككه فقككال سود ثياب عليه فإذا

ومجلسككك قلنككا الشام من أخرجكم حتى أنزعها ل أن وحلفت لبستها
اللككه, شككاء إن العظككم الملككك ملككك ولنأخككذن منك لنأخذنه والله هذا

هككم بل بهم قال: لستم وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بذلك أخبرنا
فأخبرنككاه, ؟ صككومكم فكيككف بالليككل ويقومككون بالنهار يصومون قوم

ًا وجهه فملىء ً معنككا وبعككث فقككال: قومككوا سواد الملككك إلككى رسككول
ًا كنا إذا حتى فخرجنا دوابكككم معنككا: إن الذي لنا قال المدينة من قريب

وبغككال, براذيككن علككى حملنككاكم شككئتم فإن الملك مدينة تدخل ل هذه
ذلككك يككأبون أنهككم الملكك إلككى فأرسككلوا عليهككا إل نككدخل ل واللككه قلنا

حككتى سككيوفنا متقلككدين عليها رواحلنا, فدخلنا على ندخل أن فأمرهم
إل إلككه ل إلينككا, فقلنككا ينظككر وهو أصلها في فأنخنا له غرفة إلى انتهينا

عذق كأنها صارت حتى الغرفة انتفضت لقد يعلم فالله أكبر والله الله
بككدينكم, علينككا تجهروا أن لكم ليس إلينا الرياح, قال: فأرسل تصفقه

وعنككده لككه فككراش علككى وهككو عليككه فككدخلنا ادخلككوا أن إلينككا وأرسككل
حمككرة حككوله ومككا أحمككر مجلسككه فككي شككيء وكل الروم من بطارقة

لككو عليكككم فقككال: مككا فضككحك منككه الحمككرة, فككدنونا من ثياب وعليه
كككثير بالعربيككة فصككيح رجل عنده وإذا ؟ بينكم فيما بتحيتكم حييتموني
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بهككا, ل تحيككا الككتي وتحيتككك لك تحل ل بيننا فيما تحيتنا إن فقلنا الكلم

السككلم قلنككا ؟ بينكككم فيمككا تحيتكككم كيككف قككال بها نحييك أن لنا يحل
؟ عليكككم يككرد قككال: فكيككف بهككا قلنا ملككم تحيون فكيف قال عليكم

فلمككا أكككبر واللككه اللككه إل إله ل قلنا ؟ كلمكم أعظم فما بها, قال قلنا
قككال إليهككا رأسككه رفع حتى الغرفة انتفضت لقد والله)يعلم بها تكلمنا
فككي قلتموهككا أكلمككا الغرفة انتفضت حيث قلتموها التي الكلمة فهذه

إل قككط هككذا فعلت رأيناها ل, ما قلنا ؟ غرفكم عليكم انتفضت بيوتكم
قكد وإني عليكم شيء كل انتفض قلتم كلما أنكم عندك, قال: لوددت

وأجككدر لشككأنها أيسككر كان لنه قال ؟ لم قلنا ملكي نصف من خرجت
عمككا سككألنا الناس, ثم حيل من تكون وأنها النبوة أمر من تكون ل أن

فأخبرنككاه, فقككال: ؟ وصككومكم صككلتكم كيككف قككال فأخبرناه, ثم أراد
ًا فأقمنا كثير ونزل حسن بمنزل لنا فأمر قوموا ً إلينككا فأرسككل ثلث ليل
الربعككة كهيئككة بشككيء دعككا فأعككدناه, ثككم قولنككا فاسككتعاد عليه فدخلنا

ًا ففتككح أبككواب عليهككا صككغار بيككوت فيهككا مذهبككة العظيمككة ً بيتكك وقفل
فيهككا حمككراء, وإذا صورة فيها فإذا فنشرها سوداء «حريرة فاستخرج

ليسككت عنقه, وإذا طول مثل أر لم الليتين عظيم العينين ضخم رجل
هككذا, فقككال: أتعرفككون اللككه خلككق ما أحسن ضفيرتان له وإذا لحية له

ًا, ثككم الناس أكثر هو وإذا السلم عليه آدم قال: هذا ل قلنا فتككح شككعر
ًا لككه وإذا بيضككاء صككورة فيها وإذا سوداء حريرة منه فاستخرج آخر باب

فقككال: اللحيككة حسككن الهامة ضخم العينين أحمر القطط كشعر شعر
ًا فتح السلم, ثم عليه نوح ل, قال: هذا قلنا ؟ هذا تعرفون هل آخر باب

العينيككن حسككن البيككاض شديد رجل فيها وإذا سوداء حريرة فاستخرج
تعرفككون هل فقال يبتسم كأنه اللحية أبيض الخد طويل الجبين صلت

ًا فتح السلم, ثم عليه إبراهيم قال:هذا قلنا: ل ؟ هذا فيككه فإذا آخر باب
فقكال وسكلم عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول واللكه وإذا بيضكاء صورة

وسككلم عليه الله صلى الله رسول محمد هذا نعم قلنا ؟ هذا أتعرفون
ًا قام أنه يعلم قال: والله قال: وبكينا إنككه واللككه وقككال جلككس ثم قائم

قال: ثم إليها ينظر ساعة فأمسك إليه تنظر كأنك لهو إنه نعم قلنا لهو
فتككح عنككدكم, ثككم ما لنظر لكم عجلته ولكني البيوت آخر كان إنه أما
ًا سككحماء أدمككاء صككورة فيها فإذا سوداء حريرة منه فاستخرج آخر باب
مككتراكب عككابس النظككر حديككد العينيككن غككائر قطككط جعككد رجككل وإذا

ل, قلنككا ؟ هذا تعرفون فقال: هل غضبان كأنه الشفة متقلص السنان
مككدهان أنه إل تشبهه صورة جنبه وإلى السلم عليه موسى قال: هذا

ل قلنككا ؟ هككذا تعرفون فقال: هل نبل عينيه في الجبين عريض الرأس
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ًا فتح السلم, ثم عليه عمران بن هارون قال: هذا فاسككتخرج آخككر باب

غضككبان كككأنه ربعككة سبط آدم رجل صورة فيها فإذا بيضاء حريرة منه
فتككح السلم, ثككم عليه لوط ل, قال: هذا قلنا ؟ هذا تعرفون هل فقال

ًا أبيككض رجككل صككورة فيهككا فككإذا بيضككاء حريككرة منه فاستخرج آخر باب
فقككال: هككل الككوجه حسككن العارضككين خفيككف أقنككى حمككرة مشككرب
ًا فتح السلم, ثم عليه إسحاق ل, قال: هذا قلنا ؟ هذا تعرفون آخر باب

على أنه إل إسحاق تشبه صورة فيها فإذا بيضاء حريرة منه فاستخرج
عليككه يعقككوب ل, قككال: هككذا قلنككا ؟ هذا تعرفون هل فقال خال شفته

ًا فتح السلم, ثم صككورة فيهككا سككوداء حريككرة منككه فاسككتخرج آخر باب
نككور وجهككه يعلككو القامككة حسككن النككف أقنى الوجه حسن أبيض رجل

هككذا تعرفككون قال: هل الحمرة إلى يضرب الخشوع وجهه في يعرف
فتح وسلم, ثم عليه الله صلى نبيكم جد إسماعيل ل, قال: هذا قلنا ؟

ًا كأن آدم كصورة صورة فيها فإذا بيضاء حريرة منه فاستخرج آخر باب
عليه يوسف ل, قال: هذا قلنا ؟ هذا تعرفون هل فقال الشمس وجهه

ًا فتح السلم, ثم صككورة فيها فإذا بيضاء حريرة منه فاستخرج آخر باب
متقلككد ربعككة البطن ضخم العينين أخفش الساقين حمش أحمر رجل
ًا السككلم, عليككه داود ل, قال: هككذا قلنا ؟ هذا تعرفون فقال: هل سيف

ًا فتح ثم ضككخم رجككل صككورة فيها بيضاء حريرة منه فاستخرج آخر باب
ًا راكب الرجلين طويل الليتين ل, قلنكا ؟ هذا تعرفون فقال: هل فرس

ًا فتح السلم, ثم عليهما داود بن سليمان قال: هذا فاسككتخرج آخر باب
اب وإذا بيضكاء صورة فيها سوداء حريرة منه اللحيكة سكواد شكديد ش
قلنككا ؟ هذا تعرفون فقال: هل الوجه حسن العينين حسن الشعر كثير

هككذه لككك أيككن مككن السككلم, قلنككا عليه مريم ابن عيسى ل, قال: هذا
لنككا السككلم عليهم النبياء عليه صورت ما على أنها نعلم لنا ؟ الصور

سككأل السككلم عليه آدم مثله, فقال: إن السلم عليه نبينا صورة رأينا
خزانككة فككي صورهم, فكانت عليه فأنزل ولده من النبياء يريه أن ربه
مككن القرنيككن ذو فاسككتخرجها الشككمس مغككرب عند السلم عليه آدم

نفسككي إن واللككه قككال: أمككا دانيككال, ثككم إلككى فدفعها الشمس مغرب
ًا كنت وإني ملكي من بالخروج طابت أمككوت, حتى ملكة لشركم عبد

رضككي الصككديق بكككر أبككا أتينككا فلما وسرحنا جائزتنا فأحسن أجازنا ثم
بكككر, أبو فبكى أجازنا, قال وما لنا قال وبما أرانا بما فحدثناه عنه الله

ًا به الله أراد لو وقال: مسكين اللككه رسككول قال: أخبرنا ثم لفعل خير
عليه الله صلى محمد نعت يجدون واليهود أنهم وسلم عليه الله صلى
فككي اللككه رحمككه الككبيهقي الكبير الحافظ أورده عندهم, وهكذا وسلم
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ّوة دلئل كتاب به. وقال بأس ل وإسناده فذكره إجازة الحاكم عن النب

بن هلل عن فليح حدثنا عمر بن عثمان حدثنا المثنى جرير: حدثنا ابن
أخبرني فقلت عمرو بن الله عبد قال: لقيت يسار بن عطاء عن علي
أجككل قككال التككوراة فككي وسككلم عليككه الله صلى الله رسول صفة عن

إنككا النككبي أيهككا {يا القرآن في كصفته التوراة في لموصوف إنه والله
ًا أرسلناك ًا شاهد ًا ومبشر ًا} وحرز ورسولي عبدي أنت للميين ونذير

بككه يقيككم حككتى اللككه يقبضككه ولن غليظ ول بفظ ليس المتوكل اسمك
ه ل يقولوا بأن العوجاء الملة ًا بكه ويفتكح اللكه إل إل ًا قلوبك ًا غلفك وآذانك
ًا ًا صم ًا, قال وأعين ًا لقيت عطاء: ثم عمي فمككا ذلككك عككن فسككألته كعبكك

ًا اختلف ًا أن إل حرف ًا بلغته: قال قال كعب ًا قلوب ًا غلوفي ًا وآذان صككمومي
ًا ًا, وقد وأعين سكنان بكن محمكد عكن صحيحه في البخاري رواه عمومي

ليككس قوله بعد نحوه, وزاد بإسناده فذكر علي بن هلل عن فليح عن
السككيئة بالسككيئة يجككزي ول السككواق فككي صككخاب ول غليككظ ول بفظ

قككال: ويقككع عمككرو, ثككم بن الله عبد حديث ويصفح, وذكر يعفو ولكن
الكتاب, وقككد أهل كتب على التوراة إطلق السلف من كثير كلم في
أعلككككم. واللككككه هككككذا يشككككبه مككككا الحككككاديث بعككككض فككككي ورد

هارون, حدثنا بن موسى الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  
بككن عمككر بككن محمككد الحميككدي, حككدثنا بن وراق بن إدريس بن محمد

سككعيد بنككت عثمككان أم قال: حككدثتني مطعم بن جبير ولد من إبراهيم
جككبير بن محمد أبيه عن جبير بن محمد بن سعيد أبيها عن جدتي وهي
ًا قال: خرجككت مطعم بن جبير أبيه عن كنككت فلمككا الشككام إلككى تككاجر

ًا رجل عندكم فقال: هل الكتاب أهل من رجل لقيني الشام بأدنى نبيكك
نعككم, فككأدخلني قلت ؟ رأيتها إذا صورته تعرف نعم, قال: هل قلت ؟

ًا أنككا وسككلم, فبينككا عليككه اللككه صككلى النككبي صورة أر فلم صور فيه بيت
بنككا فككذهب فأخبرناه ؟ أنتم فقال: فيم علينا منهم رجل دخل إذ كذلك

عليككه اللككه صلى النبي صورة إلى نظرت دخلت ما فساعة منزله إلى
هذا قلت: من وسلم عليه الله صلى النبي بعقب آخذ رجل وإذا وسلم
إل نككبي بعككده كان إل نبي يكن لم إنه قال ؟ عقبه على القابض الرجل

بككر أبكي صكفة وإذا بعكده الخليفكة وهكذا بعكده نكبي ل فإنه النبي هذا
الضككرير عمرو أبو حفص بن عمر داود: حدثنا أبو وقال عنه الله رضي
عبككد عككن أخككبرهم الجريككري أياس بن سعيد أن سلمة بن حماد حدثنا
الله رضي الخطاب بن عمر مؤذن القرع عن العقيلي شقيق بن الله
تجككدني عمر: هل له فقال فدعوته السقف إلى عمر قال: بعثني عنه
ًا قكال: أجكدك ؟ تجدني نعم, قال: كيف قال ؟ الكتاب في فرفكع قرنك
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شديد, قال: فكيف أمير حديد قال: قرن ؟ مه وقال: قرن الدرة عمر
ًا خليفة قال: أجد ؟ بعدي الذي تجد قرابتككه, قككال يككؤثر أنككه غير صالح
ًا عثمان الله يرحم عمر قككال: أجككده ؟ بعككده الذي تجد قال: كيف ثلث
دفككراه يككا دفراه وقال: يا رأسه على يده عمر فوضع حديد, قال صدأ

يستخلف حين يستخلف ولكنه صالح خليفة إنه المؤمنين أمير قال: يا
بككالمعروف تعككالى: {يككأمرهم وقككوله مهراق والدم مسلول والسيف
فككي وسككلم عليككه الله صلى الرسول صفة المنكر} هذه عن وينهاهم
إل يككأمر ل والسككلم الصككلة عليككه حككاله كانت وهكذا المتقدمة الكتب

سككمعت إذا مسككعود بككن اللككه عبككد قال كما شر عن إل ينهى ول بخير
أو بككه تككؤمر خيككر فإنه سمعك آمنوا} فأرعها الذين أيها {يا يقول الله
المككر مككن بككه اللككه بعثككه مككا وأعظمككه ذلككك أهم عنه, ومن تنهى شر

بككه أرسككل كمكا سواه من عبادة عن والنهي له شريك ل وحده بعبادته
ً أّمة كل في بعثنا تعالى: {ولقد قال كما قبله الرسل جميع أن رسول

عككامر أبككو أحمد: حككدثنا المام الطاغوت}. وقال واجتنبوا الله اعبدوا
عككن بلل ابككن هككو سككليمان عمككرو, حككدثنا بككن الملك عبد العقدي هو

حميككد أبككي عككن سككعيد بككن الملك عبد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة
قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي أسيد وأبي
أشككعاركم لككه وتليككن قلككوبكم تعرفككه عنككي الحككديث سككمعتم «إذا

الحديث سمعتم به, وإذا أولكم فأنا قريب منكم أنه وترون وأبشاركم
منكككم أنكه وتككرون وأبشككاركم أشعاركم منه وتنفر قلوبكم تنكره عني
جيككد بإسككناد عنككه اللككه رضي أحمد المام منه» رواه أبعدكم فأنا بعيد
أبككو أحمككد: حككدثنا المككام الكتككب, وقككال أصحاب من أحد يخرجه ولم

علككي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن العمش معاوية, حدثنا
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن سمعتم قال: إذا عنه الله رضي
ًا ثككم أتقككى هككو والككذي أهنككى هو والذي أهدى هو الذي به فظنوا حديث
أبككي عككن مرة بن عمرو عن مسعر عن سعيد ابن عن يحيى عن رواه

حدثتم إذا قال عنه الله رضي علي عن الرحمن عبد أبي عن البختري
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أهككداه هو الذي به فظنوا حديث

الخبككائث} عليهككم ويحككرم الطيبات لهم {ويحل وأتقاه, وقوله وأهناه
والسككوائب البحككائر مككن أنفسككهم علككى حرمككوه كانوا ما لهم يحل أي

ويحككرم أنفسهم على به ضيقوا كانوا مما ذلك ونحو والحام والوصائل
الخنزير كلحم عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الخبائث, قال عليهم
الله حرمها التي المآَكل من المحرمات من يستحلونه كانوا وما والربا

فهككو المآَكككل مككن تعككالى اللكه أحككل ما فكل العلماء بعض تعالى. قال
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البككدن في ضار خبيث فهو حرمه ما وكل والدين البدن في نافع طيب

والتقبيككح التحسككين يككرى مككن الكريمككة الَية بهذه تمسك وقد والدين
بهككا احتككج وكككذا لككه الموضع هذا يتسع ل بما ذلك عن وأجيب العقليين

ينككص لكم الكتي المآَككل حككل في المرجع أن العلماء, إل من ذهب من
رفاهيتهككا حككال فككي العرب استطابته ما إلى تحريمها ول تحليلها على
ًا. طويككل كلم وفيككه اسككتخبثته مككا إلككى التحريككم جانب في وكذا أيضكك

جككاء أنككه عليهم} أي كانت التي والغلل إصرهم عنهم {ويضع وقوله
صككلى الله رسول عن طرق من الحديث ورد كما والسماحة بالتيسير

اللككه صككلى السمحة» وقال بالحنيفية «بعثت قال أنه وسلم عليه الله
اليمككن إلى بعثهما لما الشعري موسى وأبي معاذ لميريه وسلم عليه

صككاحبه تختلفا» وقككال ول وتطاوعا تعسرا ول ويسرا تنفرا ول «بشرا
وسككلم عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول صحبت السلمي: إني برزة أبو

ضككيق شككرائعهم فككي قبلنككا الككتي المككم كككانت تيسيره, وقد وشهدت
قككال ولهككذا لهككم وسككهلها أمورهككا المككة هذه على الله عليهم, فوسع

بككه حككدثت ما لمتي تجاوز الله «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
والنسككيان الخطككأ أمككتي عن «رفع تعمل» وقال أو تقل لم ما أنفسها

يقولككوا أن المككة هككذه اللككه قككال: أرشككد عليه» ولهككذا استكرهوا وما
ًا علينككا تحمككل ول ربنككا أخطأنككا أو نسينا إن تؤاخذنا ل {ربنا كمككا إصككر

عنا واعف به لنا طاقة ل ما تحملنا ول ربنا قبلنا من الذين على حملته
الكككافرين} وثبككت القككوم على فانصرنا مولنا أنت وارحمنا لنا واغفر

قككد هككذه مككن سككؤال كككل قككال: بعككد تعالى الله أن مسلم صحيح في
ونصككروه} أي وعككزروه بككه آمنككوا {فالككذين فعلككت, وقككوله قد فعلت

القككرآن معككه} أي أنككزل الذي النور {واتبعوا ووقروه, وقوله عظموه
ًا به جاء الذي والوحي المفلحككون} أي هككم {أولئككك النككاس إلككى مبلغ

والَخكككككككككككككككككككككككرة. الكككككككككككككككككككككككدنيا فكككككككككككككككككككككككي

ُقككْل َهككا **  ّي أ
َ ّنككاُس َي ّنككي ال ِه َرُسككوُل ِإ ّلكك ُكككْم ال ْي َل ًا ِإ ِذي َجِميعكك ّلكك ْلككُك َلككُه ا ُم
َواِت َلـَه لُ َوالْرِض الّسَما ّ ِإ َو ِإل ِيكي ُه ُيِميُت ُيْح ْا َو ُنو ِه َفآَِم ّل ِه ِبككال ِل َوَرُسككو

ِبككّي ّن ِذي الُّمككّي ال ّلكك ْؤِمُن ا ِه ُيكك ّل ِه ِبككال ِت ِلَمككا َك ُه َو ُعككو ِب ّت ُكككْم َوا ّل َع ُدوَن َل َتكك ْه  َت
{قل} يككا وسلم عليه الله صلى محمد ورسوله لنبيه تعالى يقول   

والعربككي والسككود للحمككر خطككاب النككاس} وهككذا أيهككا {يككا محمككد
ًا} أي إليكككم اللككه رسككول {إنككي والعجمي مككن وهككذا جميعكككم جميعكك

مبعككوثا وأنككه النككبيين خاتم أنه وسلم عليه الله صلى وعظمته شرفه
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وبينكككم بينككي شككهيد اللككه تعالى: {قككل الله قال كما كافة الناس إلى

تعككالى: {ومككن بلككغ} وقككال ومككن به لنذركم القرآن هذا إلي وأوحي
أوتككوا للذين تعالى: {وقل موعده} وقال فالنار الحزاب من به يكفر

فإنمككا تولككوا وإن اهتككدوا فقد أسلموا فإن ؟ أأسلمتم والميين الكتاب
أكككثر هككذا فككي الحككاديث أن كما كثيرة هذا في البلغ} والَيات عليك

اللككه صككلوات أنككه ضرورة السلم دين من معلوم تحصر, وهو أن من
اللككه رحمككه البخككاري كلهم. قال الناس إلى الله رسول عليه وسلمه

الرحمككن عبككد بككن سليمان حدثنا الله عبد الَية: حدثنا هذه تفسير في
بككن اللككه عبككد حككدثنا مسككلم بككن الوليد قال: حدثنا هارون بن وموسى

الخككولني إدريككس أبككو حككدثني الله عبيد بن ُيْسر حدثني زير بن العلء
بكككر أبككي بيككن يقككول: كككانت عنككه الله الدرداء, رضي أبا سمعت قال

عنككه فانصككرف عمككر بكر أبو فأغضب محاورة عنهما الله رضي وعمر
ًا عمر أغلق حتى يفعل فلم له يستغفر أن يسأله بكر أبو فأتبعه مغضب
وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول إلى بكر أبو فأقبل وجهه في بابه

وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال عنده ونحن الدرداء أبو فقال
على عمر وندم وحاقد. قال غاضب غامر» أي فقد هذا صاحبكم «أما

وسلم عليه الله صلى النبي إلى وجلس سلم حتى منه, فأقبل كان ما
الككدرداء أبككو قككال الخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول على وقص

يا والله يقول بكر أبو وجعل وسلم عليه الله صلى الله رسول فغضب
وسككلم: عليككه اللككه صلى الله رسول فقال أظلم كنت لنا الله رسول

اللككه رسول إني الناس أيها يا قلت إني ؟ صاحبي لي تاركو أنتم «هل
ًا إليكم البخككاري. بككه صدقت» انفككرد بكر أبو وقال كذبت فقلتم جميع

مسكلم بككن العزيككز عبككد حككدثنا الصمد عبد حدثنا أحمد المام وقال  
ًا عباس ابن عن مقسم عن زياد أبي بن يزيد حدثنا رسككول أن مرفوع
ًا «أعطيت قال وسلم عليه الله صلى الله قبلي نبي يعطهن لم خمس
ًا أقككوله ول ونصككرت والسككود الحمككر كافككة النككاس إلككى بعثككت فخككر

وجعلككت قبلي لحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت شهر مسيرة بالرعب
ًا الرض لي ًا مسجد يككوم لمككتي فأخرتهككا الشككفاعة وأعطيت وطهور

ًا» إسناد بالله يشرك ل لمن فهي القيامة وقككال يخرجوه ولم جيد شيئ
ًا أحمد المام ابككن عككن مضككر بككن بكر حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا أيض
الله صلى الله رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الهاد
رجال وراءه فاجتمع يصلي الليل من قام تبوك غزوة عام وسلم عليه
«لقككد لهككم فقككال إليهككم انصرف صلى إذا حتى يحرسونه أصحابه من

ًا الليلة أعطيت إلككى فأرسككلت أنككا أمككا قبلككي أحككد أعطيهككن مككا خمس
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قككومه, ونصككرت إلككى يرسككل إنمككا قبلككي من وكان عامة كلهم الناس

منككي لملككى شككهر مسككيرة وبينهككم بينككي كان ولو بالرعب العدو على
ًا كككانوا أكلهككا يعظمككون قبلككي من أكلها, وكان الغنائم لي وأحلت رعب

ًا الرض لي وجعلت يحرقونها ًا مسجد الصككلة أدركتنككي أينمككا وطهور
فككي يصلون كانوا إنما ذلك يعظمون قبلي من وكان وصليت تمسحت

قككد نبي كل فإن سل لي قيل هي ما هي وكنائسهم, والخامسة بيعهم
ه ل أن شهد ولمن لكم فهي القيامة يوم إلى مسألتي فأخرت سأل إل

ًا قوي جيد الله» إسناد إل ًا وقال يخرجوه ولم أيض محمككد حككدثنا أيضكك
أبككي عككن جككبير بككن سككعيد عككن بشككر أبككي عككن شعبة حدثنا جعفر بن

عليككه اللكه صكلى اللكه رسككول عككن عنككه اللكه رضي الشعري موسى
يككؤمن فلككم نصككراني أو يهودي أو أمتي من بي سمع «من قال وسلم

عن آخر وجه من مسلم صحيح في الحديث الجنة» وهذا يدخل لم بي
«والككذي وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قال موسى أبي

ل ثككم نصككراني ول يهككودي المة هذه من أحد بي يسمع ل بيده نفسي
ابككن حككدثنا حسككن حككدثنا أحمككد المام النار». وقال دخل إل بي يؤمن
رسككول عككن هريرة أبي عن جبير بن سليم وهو يونس أبو حدثنا لهيعة
بككي يسككمع ل بيده نفسي قال: «والذي أنه وسلم عليه الله صلى الله
بالككذي يككؤمن ول يمككوت ثككم نصككراني أو يهككودي المككة هككذه مككن أحد

أحمد المام وقال أحمد به النار» تفرد أصحاب من كان إل به أرسلت
بككردة أبككي عن إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا محمد بن حسين حدثنا

عليككه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي موسى أبي عن
ًا «أعطيت وسلم الرض لككي وجعلت والسود الحمر إلى بعثت خمس

ًا ًا مسجد ونصككرت قبلي كان لمن تحل ولم الغنائم لي وأحلت وطهور
سككأل وقد إل نبي من وليس الشفاعة وأعطيت شهر مسيرة بالرعب

لككم أمتي من مات لمن جعلتها ثم شفاعتي اختبأت قد وإني الشفاعة
ًا» وهذا بالله يشرك ًا شيئ واللككه خرجككوه أرهككم ولم صحيح إسناد أيض

ًا جيد بسند عمر ابن حديث من مثله وله أعلم ثابت الحديث وهذا أيض
ًا الصحيحين في رسككول قككال: قككال اللككه عبد بن جابر حديث من أيض
ًا «أعطيكت وسكلم عليكه اللكه صلى الله مكن أحككد يعطهكن لكم خمسك

ًا الرض لي وجعلت شهر مسيرة بالرعب نصرت قبلي النبياء مسجد
ًا لكي وأحلكت فليصككل الصكلة أدركتكه أمككتي مككن رجككل فأيمكا وطهور
إلككى يبعث النبي وكان الشفاعة وأعطيت قبلي لحد تحل ولم الغنائم
السككموات ملككك لككه {الككذي عامككة» وقككوله النككاس إلى وبعثت قومه

رسككول قككول في تعالى الله ويميت} صفة يحيي هو إل إله ل والرض
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وربككه شيء كل خالق هو أرسلني الذي أن وسلم عليه الله صلى الله

{فآَمنوا الحكم» وقوله وله والماتة والحياء الملك بيده الذي ومليكه
أمرهككم ثككم إليهم الله رسول أنه المي} أخبرهم النبي ورسوله بالله

في به وبشرتم به وعدتم الذي المي} أي {النبي به واليمان باتباعه
المككي النككبي قال ولهذا كتبهم في بذلك منعوت فإنه المتقدمة الكتب
يكؤمن وهكو عملكه قوله يصدق وكلماته} أي بالله يؤمن {الذي وقوله

ه مكن إليه أنزل بما أثكره واقتفكوا طريقكه اسكلكوا {واتبعكوه} أي رب
المسكككككككتفيم. الصكككككككراط إلكككككككى تهتكككككككدون} أي {لعلككككككككم

َوِمكككن ِم **  ْو ُدوَن ُأّمكككٌة ُموَسكككَى َقككك ْهككك ّق َي ْلَح ِه ِبكككا ِبككك ُلوَن َو ِد ْعككك  َي
ًا تعالى يقول    الحق يتبعون طائفة منهم أن إسرائيل بني عن مخبر

آيككات يتلككون قائمة أمة الكتاب أهل تعالى: {من قال كما به ويعدلون
الكتككاب أهككل مككن تعككالى: {وإن يسجدون} وقال وهم الليل آناء الله
ل للككه خاشككعين إليهككم أنككزل ومككا إليكككم أنككزل ومككا بككالله يككؤمن لمن

ًا الله بآَيات يشترون ً ثمن اللككه إن ربهككم عنككد أجرهككم لهككم أولئك قليل
بككه هم قبله من الكتاب آتيناهم تعالى: {الذين الحساب} وقال سريع

مككن كنككا إنككا ربنا من الحق إنه به آمنا قالوا عليهم يتلى * وإذا يؤمنون
صبروا} الَيككة, وقككال بما مرتين أجرهم يؤتون * أولئك مسلمين قبله

للذقان يخرون عليهم يتلى إذا قبله من العلم أوتوا الذين تعالى: {إن
ًا ً ربنككا وعككد كككان إن ربنككا سبحان ويقولون سجد * ويخككرون لمفعككول

ًا} وقد ويزيدهم يبكون للذقان تفسككيرها فككي جريككر ابككن ذكر خشوع
ًا ًا خبر ابككن عككن حجككاج حدثنا الحسين حدثنا القاسم حدثنا فقال عجيب

يعككدلون} قككال: وبه بالحق يهدون أمة موسى قوم {ومن قوله جريج
عشككر اثنككي وكككانوا وكفككروا أنبياءهم قتلوا لما إسرائيل بني أن بلغني
ًا أن وجككل عككز الله وسألوا واعتذروا صنعوا مما منهم سبط تبرأ سبط
ًا لهم الله ففتح وبينهم بينهم يفرق حككتى فيككه الرض, فساروا في نفق

قبلتنككا, يسككتقبلون مسلمين حنفاء هنالك فهم الصين وراء من خرجوا
لبنككي بعككده مككن {وقلنككا قككوله فككذلك عبككاس ابككن قال جريج ابن قال

ًا} ووعككد بكككم جئنا الَخرة وعد جاء فإذا الرض اسكنوا إسرائيل لفيفكك
فككي سككاروا عبككاس ابككن قككال جريج ابن قال مريم ابن عيسى الَخرة

ًا سنة السرب عككن الهككذيل أبككي صككدقة عككن عيينككة ابككن وقككال ونصف
قككوم يعدلون} قال وبه بالحق يهدون أمة موسى قوم {ومن السدي

شككككككككككككهد. مككككككككككككن نهككككككككككككر وبينهككككككككككككم بينكككككككككككككم
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ُهُم َنككا ْع ّط َق َو َتككْي **  َن ْث َة ا ًا َعْشككَر َباط ًا َأْسكك َنككآَ ُأَممكك ْي ْوَح َأ َلككَى َو ِذ ُموَسككَى ِإ ِإ
ُه َقا َتْس ْوُمُه اْس ِرب َأِن َق َعَصاَك اْض ْلَحَجَر ّب َبَجَسْت ا ْنُه َفان َتككا ِم َن ْث َة ا َعْشككَر

ًا ْين ْد َع ِلَم َق َناٍس ُكّل َع ُهْم ُأ َب َنا ّمْشَر ْل ّل َظ ِهُم َو ْي َل َغَمككاَم َع ْل َنككا ا ْل ْنَز َأ ِهككُم َو ْي َل َع
ْلَمّن َى ا َو ْل ْا َوالّس ُلو َباِت ِمن ُك ّي ُكْم َما َط َنا ْق َنا َوَما َرَز َلُمو ِكن َظ َلـ ْا َو َو ُن َكككا

ُهْم ُفَس ْن ِلُموَن َأ ْظ ْذ َي ِإ َو ُهككُم ِقيَل *   ْا َل ُنو ُك ِه اْسكك ِذ َيككَة َهـكك َقْر ْل ْا ا ُلككو ُك َهككا َو ْن ِم
ْيُث ُتْم َح ْئ ْا ِش ُلو ُقو ّطٌة َو ْا ِح ُلو ْدُخ َباَب َوا ْل ًا ا ْغِفككْر ُسّجد ُكككْم ّن ُكْم َل ِت َئككا َي ِط َخ

ُد ِزي َن ِنيَن َس ْلُمْحِس ّدَل ا َب َف ِذيَن *   ّل ْا ا َلُمو ُهكْم َظ ْن ً ِم ْول ْيكَر َقك ِذي َغ ّلك ِقيكَل ا
ُهككْم َنا َل ْل َأْرَسكك ِهككْم َف ْي َل ًا َع ِء ّمككَن ِرْجككز ْا ِبَمككا الّسككَمآَ ُنو ِلُمككوَن َكككا ْظ  َي

السككياق وهككذا مدنيككة وهككي البقرة سورة في كله هذا تفسير تقدم  
إعككادته عككن أغنككى بمككا وذاك السياق هذا بين الفرق على ونبهنا مكي

.والمنكككككككككككككككة الحمكككككككككككككككد للكككككككككككككككه هنكككككككككككككككا. و

ُهْم ْل َئ َوْسكك ِة َعككِن **  َيكك َقْر ْل ِتككي ا ّل َنْت ا َة َكككا ِر َحاِضككَر َبْحكك ْل ْذ ا ُدوَن ِإ ْعكك ِفككي َي
ْبِت ْذ الّس ِهْم ِإ ِتي أ

ْ ُهْم َت ُن َتا ْوَم ِحي ِهْم َي ِت ْب ًا َس ْوَم ُشّرع َي َ َو ُتوَن ل ِب َ َيْس ِهْم ل ِتي أ
ْ َت

ِلَك َذ ُهم َككككككككككك ُلككككككككككو ْب ُنوا ِبَمككككككككككا َن ْفُسككككككككككُقوَن َكككككككككككا  َي
منكم اعتدوا الذين علمتم تعالى: {ولقد لقوله بسط هو السياق هذا  

عليككه وسكلمه اللكه صكلوات لنكبيه تعكالى يقككول السكبت} الَيكة فكي
قصككة عككن بحضككرتك الككذين اليهككود هككؤلء واسككأل {واسككألهم} أي

صككنيعهم علككى نقمتككه ففاجككأتهم اللككه أمككر خككالفوا الككذين أصككحابهم
التي صفتك كتمان من هؤلء وحذر المخالفة في واحتيالهم واعتدائهم

وهككذه وسككلفهم بككإخوانهم حككل مككا بهككم يحككل لئل كتبهككم في يجدونها
إسككحاق بككن محمد قال القلزم بحر شاطى على وهي أيلة هي القرية

تعككالى: قككوله فككي عبككاس ابككن عككن عكرمة عن الحصين بن داود عن
يقككال قرية هي البحر} قال حاضرة كانت التي القرية عن {واسألهم

والسكدي وقتكادة ومجاهد عكرمة قال وكذا والطور مدين بين أيلة لها
وهككو مككدين هككي وقيككل أيلة أنها سمعنا القارى كثير بن الله عبد وقال
مدين بين معتا لها يقال قرية هي زيد ابن عباس, وقال ابن عن رواية

أمر ويخالفون فيه يعتدون السبت} أي في يعدون {إذ وقوله وعينونا
سككبتهم يككوم حيتككانهم تككأتيهم {إذ ذاك إذ بككه بالوصككاة لهككم فيككه اللككه

ًا} قال وقككال المككاء علككى ظككاهرة أي عبككاس ابككن عن الضحاك شرع
وقككوله جريككر ابككن مكان. قال كل من ظاهرة عباس ابن عن العوفي
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بإظهككار نختككبرهم نبلككوهم} أي كككذلك تككأتيهم ل يسككبتون ل {ويككوم
وإخفككائه صيده عليهم المحرم اليوم في الماء ظهر على لهم السمك

{بمككا نبلككوهم} نختككبرهم {كككذلك صككيده لهكم الحلل اليوم في عنهم
عنهككا, وخروجهككم اللككه طاعككة عككن بفسككقهم يفسككقون} يقككول كانوا

السككباب مكن تعككاطوا بما الله محارم انتهاك على احتالوا قوم وهؤلء
الفقيككه قككال وقككد الحككرام تعككاطي البككاطن فككي معناها التي الظاهرة

بكن محمككد بكن أحمككد اللكه: حكدثنا رحمكه بطكة بن الله عبد أبو المام
بككن يزيككد حككدثنا الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن حدثنا مسلم
أن هريككرة أبككي عككن سككلمة أبككي عككن عمككرو بككن محمككد حدثنا هارون
اليهككود ارتكبككت مككا ترتكبوا «ل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

بككن أحمككد فككإن جيككد إسناد الحيل» وهذا بأدنى الله محارم فتستحلوا
رجككاله وبككاقي ووثقككه تاريخه في الخطيب ذكره هذا مسلم بن محمد

ًا. السككناد هككذا بمثككل الترمككذي ويصككحح ثقككات مشككهورون كككثير

َذا ِإ َو َلْت **  ُهككْم ُأّمٌة َقا ْن ُظككوَن ِلككَم ّم ِع ًا َت ْومكك ّلككُه َق ُهككْم ال ُك ِل ْه ْو ُم ُهْم َأ ُب ّذ َعكك ُم
ًا َذاب ًا َع ِديد ْا َش ُلو ًة َقا ِذَر ْع َلَى َم ُكْم ِإ ّب ُهْم َر ّل َع َل ُقوَن َو ّت ّا َي َلم َف ْا *   َمككا َنُسككو
ْا ّكُرو ِه ُذ َنا ِب ْي ِذيَن َأنَج ّل ْوَن ا َه ْن ِء َعِن َي َو َنا الُس ْذ َأَخ ِذيَن َو ّلكك ْا ا َلُمككو َذاٍب َظ َعكك ِب
ِئيٍس ْا ِبَما َب ُنو ُقوَن َكا ْفُس ّا َي َلم َف ْا *   ْو َت ْا ّما َعن َع ُهو ْنُه ُن َنا َع ْل ُهْم ُق ْا َل ُنو ُكو

ًة َد ِئيَن ِقككككككككككككككككككككككككككككككككككككَر  َخاِسكككككككككككككككككككككككككككككككككككك
فككرق ثلثا إلككى صككاروا أنهم القرية هذه أهل عن تعالى شايخبر(   

كما السبت يوم السمك اصطياد على واحتالوا المحذور ارتكبت فرقة
وفرقككة واعككتزلتهم ذلك عن نهت وفرقة البقرة سورة في بيانه تقدم

ًا تعظككون {لككم للمنكككرة قككالت ولكنها تنه ولم تفعل فلم سكتت قومكك
ًا} أي معذبهم أو مهلكهم الله ًاشديد علمتككم وقككد هؤلء تنهون لَم عذاب
إياهم, نهيكم في فائدة فل الله  من العقوبة واستحقوا هلكوا قد أنهم

علككى كأنه بالرفع بعضهم ربكم} قرأ إلى {معذرة المنكرة لهم قالت
إلككى {معككذرة ذلككك نفعككل أي بالنصب آخرون وقرأ معذرة هذه تقدير

المنككر عكن والنهكي بكالمعروف المكر مكن علينا أخذ فيما ربكم} أي
فيككه هككم مككا يتقككون النكككار لهككذا ولعككل يتقككون} يقولككون {ولعلهككم
عليهككم اللككه تككاب تككابوا فككإذا تككائبين اللككه إلككى ويرجعككون ويككتركونه

أبككى فلمككا بككه} أي ذكككروا مككا نسككوا تعككالى: {فلمككا ورحمهككم. قككال
الذين وأخذنا السوء عن ينهون الذين {أنجينا النصيحة قبول الفاعلون

نجككاة علككى بئيككس} فنككص {بعككذاب المعصككية ارتكبككوا ظلمككوا} أي
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جنككس من الجزاء لن الساكتين عن وسكت الظالمين وهلك الناهين
ًا يستحقون ل فهم العمل ًا ارتكبككوا ول فيمككدحوا مككدح فيككذموا عظيمكك

الناجين من أو الهالكين من كانوا هل فيهم الئمة اختلف فقد هذا ومع
أمككة قالت {وإذ عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قولين, وقال على
ًا تعظون لم منهم ًا معكذبهم أو مهلكهكم اللكه قوم ًا} هكي عكذاب شككديد
اللككه فحككرم أيلككة لها يقال والمدينة مصر بين البحر شاطى على قرية

ًا سككبتهم يككوم تككأتيهم الحيتان وكانت سبتهم يوم الحيتان عليهم شككرع
على فمضى عليها يقدروا لم السبت يوم مضى فإذا البحر ساحل في
فنهتهم سبتهم يوم الحيتان أخذوا منهم طائفة إن ثم الله شاء ما ذلك

سكبتكم, فلككم يكوم عليككم اللكه حرمهكا وقكد تأخكذونها وقكالوا طائفة
ًا إل يزدادوا ًا غي ذلككك طككال فلمككا تنهككاهم أخككرى طائفككة وجعلت وعتو
عليهككم حككق قككد قككوم هؤلء أن تعلمون النهاة من طائفة قالت عليهم

ًا تعظون {لم العذاب ًا أشككد مهلكهم} وكانوا الله قوم مككن للككه غضككب
قككد يتقككون} وكككل ولعلهككم ربكم إلى {معذرة فقالوا الخرى الطائفة

قكالوا اللتكان الطائفتكان نجت الله غضب عليهم وقع فلما ينهون كانوا
ًا تعظون لم ربكم, وأهلككك إلى معذرة قالوا مهلكهم, والذين الله قوم

العككوفي قككردة, وروى فجعلهم الحيتان أخذوا الذين معصيته أهل الله
ًا عبككاس ابككن عن بككن داود عككن زيككد بككن حمككاد هككذا, وقككال مككن قريبكك

أنجككا أدري الَيككة, قككال: مككا فككي عبككاس ابن عن عكرمة عن الحصين
ًا تعظون {لم قالوا الذين بككه أزل فلككم قال ؟ ل مهلكهم} أم الله قوم
ابككن أخبرنا الرزاق عبد حلة. وقال فكساني نجوا قد أنهم عرفته حتى

ًا عباس ابن جئت قال عكرمة عن رجل حدثني جريج يبكككي وهككو يومكك
ذلككك على أزل لم ثم منه أدنو أن فأعظمت حجره في المصحف وإذا
اللككه جعلنككي عبككاس ابككن يككا يبكيككك فقلت: مككا فجلست تقدمت حتى

العككراف سككورة فككي هككو وإذا قال الورقات هؤلء فقال قال ؟ فداك
سككيقت اليهككود مككن حي بها كان فإنه قال نعم قلت ؟ أيلة تعرف قال

يغوصككوا حككتى عليهككا يقككدرون ل غاصت ثم السبت يوم إليهم الحيتان
ًا سككبتهم يككوم تأتيهم كانت شديدة ومؤنة كد بعد ًا بيضككاء شككرع سككمان

من برهة كذلك فكانوا بأفنيتهم لبطونها ظهورها تنتطح الماخض كأنها
ُتهككم فقككال: إنمككا إليهككم أوحككى الشيطان إن الدهر, ثم ِهي أكلهككا عككن ُن

اليام, من غيره في فيه, وكلوها فخذوها السبت يوم وصيدها وأخذها
وأخككذها أكلهككا عككن نهيتككم بككل طائفة وقالت منهم طائفة ذلك فقالت

فغككدت المقبلككة الجمعة جاءت حتى كذلك فكانوا السبت يوم وصيدها
وتنحككت اليميككن ذات طائفة واعتزلت ونسائها وأبنائها بأنفسها طائفة
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اللككه, ويلكككم اليمنككون وقككال وسكككتت اليسككار ذات طائفككة واعتزلت

ًا تعظككون {لككم اليسرون الله, وقال لعقوبة تتعرضوا أن ننهاكم قومكك
ًا معذبهم أو مهلكهم الله ًا} قككال عذاب إلككى {معككذرة اليمنككون شككديد

ل أن إلينككا أحككب فهككو ينتهككوا ينتهككون, إن يتقككون} أي ولعلهككم ربكككم
علككى فمضككوا ربكككم إلككى فمعككذرة ينتهككوا لككم وإن يهلكككوا ول يصككابوا

نبككايتكم ل اللككه, واللككه أعككداء يككا فعلتككم فقككد اليمنون وقال الخطيئة
اللككه يصككبحكم حككتى تصككبحون نراكككم مككا واللككه مككدينتكم فككي الليلككة

ضككربوا أصككبحوا فلمككا العككذاب مككن عنده ما بعض أو قذف أو بخسف
ًا فوضككعوا يجابوا فلم ونادوا الباب عليهم المدينككة سككور وأعلككوا سككلم

لها تعاوى تعادى والله الله, قردة عباد إليهم, فقال: أي رجلً, فالتفت
النككس مككن أنسككابها القرود فعرفت عليهم فدخلوا ففتحوا قال أذناب

مككن نسيبها يأتيها القرود فجعلت القردة من أنسابها النس تعرف ول
برأسككها: فتقككول كذا عن ننهكم فيقول: ألم وتبكي ثيابه فتشم النس

ينهككون الذين أنجينا به ذكروا ما نسوا {فلما عباس ابن قرأ ثم نعم أي
نهككوا الذين بئيس} قال: فأرى بعذاب ظلموا الذين وأخذنا السوء عن
نقككول ول ننكرهككا أشككياء نككرى ونحككن ذكككروا الَخرين أرى ول نجوا قد

عليككه هم ما كرهوا قد أنهم ترى أل فداك الله جعلني فيها, قال: قلت
ًا تعظون {لم وقالوا ؟ وخالفوهم لككي مهلكككم} قككال: فككأمر الله قوم

جريككر: ابككن عنككه. وقككال مجاهككد روى غليظيككن, وكككذا ثوبين فكسيت
ابككن قككال: زعككم مالككك عككن العزيز عبد بن أشهب أخبرنا يونس حدثنا

ًا سككبتهم يككوم حيتككانهم تعالى: {تأتيهم قوله أن رومان ل ويككوم شككرع
المسككاء كككان فككإذا السككبت يوم تأتيهم تأتيهم} قال: كانت ل يسبتون

رجككل لككذلك الَخككر, فاتخككذ السبت يوم إلى شيء منها يرى فل ذهبت
ًا ًا خيط ًا فربط ووتد أمسككوا إذا حككتى السككبت يككوم الماء في منها حوت
ذلك عن فسألوه ريحه, فأتوه الناس فاشتواه, فوجد أخذه الحد ليلة

فلمككا وجككدناه حككوت جلككد فإنه لهم قال حتى به يزالوا فجحدهم, فلم
فلما حوتين ربط قال لعله أدري ذلك, ول مثل فعل الَخر السبت كان

فسككألوه فجككاؤوا رائحككة فوجككدوا فاشتواه أخذه الحد ليلة من أمسى
؟ صككنعت لككه: ومككا فقككالوا أصككنع كمككا صككنعتم شككئتم لهككم: لككو فقال

لهككا مدينككة لهككم وكككانت ذلككك كككثر حتى فعل ما مثل ففعلوا فأخبرهم
عليهككم فغككدا أصككابهم مككا المسككخ مككن فأصابهم عليهم يغلقونها ربض

فوجككدوا النككاس يطلككب مككا منهككم يطلبككون كانواحولهم ممن جيرانهم
هكم فكإذا عليهكم فتسكوروا يجيبكوهم فلم فنادوا عليهم مغلقة المدينة

منككه ويككدنو ذلككك قبككل يعرف كان بمن يتمسح يدنو القرد فجعل قردة
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هككذه خككبر فككي الَثككار مككن البقككرة سككورة في قدمنا به, وقد ويتمسح

الثككاني) أن (القككول والمنككة الحمككد وللككه وكفايككة مقنككع فيه ما القرية
بككن داود عككن إسككحاق بككن محمككد قككال الهككالكين مككن كانوا الساكتين
فككابتلوا السككبت قال: ابتدعوا أنه عباس ابن عن عكرمة عن الحصين

شككرعت السككبت يككوم كان إذا فكانوا الحيتان فيه عليهم فحرمت فيه
فلككم ذهبككت السككبت انقضى فإذا البحر في إليها ينظرون الحيتان لهم
ًا جاءت السبت جاء فإذا المقبل السبت حتى تر شككاء ما فمكثوا شرع

ً إن ثم كذلك يمكثوا أن الله ًا أخذ منهم رجل ضرب ثم أنفه فخزم حوت
ًا له أخككذه الغككد كككان فلمككا المككاء فككي وتركككه وربطه الساحل في وتد

أحد منهم ينهاه ول ينكرون ول ينظرون وهم ذلك ففعل فأكله فشواه
قككال: علنيككة ففعككل السواق في ذلك ظهر حتى نهوه منهم عصبة إل

ًا تعظككون {لككم ينهككونهم للككذين فقالت: طائفة أو مهلكهككم اللككه قومكك
ًا معككذبهم ًا عككذاب ربكككم} فقككالوا: نسككخط إلككى معككذرة قككالوا شككديد
خاسككئين} قككردة ككك قككوله إلى ك نسوا * فلما يتقون {ولعلهم أعمالهم

ًا كانوا عباس ابن قال ًا تعظككون {لككم قككالوا وثلككث نهككوا ثلث ثلث قومكك
وهلككك نهككوا الككذين إل نجككا فمككا الخطيئة أصحاب مهلكهم} وثلث الله

قككول إلككى رجككوعه ولكككن عبككاس ابككن عككن جيد إسناد سائرهم, وهذا
بعككد حككالهم تبين لنه بهذا القول من أولى الساكتين نجاة في عكرمة

بئيككس} بعككذاب ظلموا الذين تعالى: {وأخذنا أعلم. وقوله والله ذلك
قككراءات فيككه نجككوا. وبئيككس بقككوا الككذين أن على بالمفهوم دللة فيه

قتككادة وقككال أليككم روايككة الشديد. وفي مجاهد قول في ومعناه كثيرة
ذليليككن {خاسككئين} إي أعلككم, وقككوله واللككه متقككارب والكككل موجككع

مهكككككككككككككككككككككككككككككككككككانين. حقيريكككككككككككككككككككككككككككككككككككن
ْذ  ِإ ّذَن َو َأ ّبَك َت َثّن َر َع ْب َي ِهكْم َل ْي َل َلككَى َع ِم ِإ ْو ِة َيك َياَمك ِق ْل ُهْم َمككن ا َوَء َيُسكوُم ُسك

َذاِب َعكككك ْل ّبككككَك ِإّن ا ُع َر ِري َقككككاِب َلَسكككك ِع ْل ّنككككُه ا ِإ ُفككككوٌر َو َغ  ّرِحيككككٌم َل
غيكره: أمكر, مجاهد, وقال قاله أي: أعلم الذان من تأذن} تفعل{  

أتبعككت اللفظة, ولهككذا هذه من القسم معنى يفيد ما الكلم قوة وفي
القيامككة يككوم {إلككى اليهككود علككى عليهم} أي {ليبعثن قوله في باللم

أوامككر ومخككالفتهم عصككيانهم بسككبب العذاب} أي سوء يسومهم من
السككلم عليه موسى إن المحارم, ويقال على واحتيالهم وشرعه الله

أول سككنة, وكككان عشرة ثلثا وقيل سنين الخراج, سبع عليهم ضرب
اليونككانيين مككن الملككوك قهككر فككي كككانوا ثككم الخككراج ضككرب مككن

إياهم وإذللهم النصارى قهر إلى صاروا والكلدانيين, ثم والكشدانيين
اللككه صككلى ومحمككد السككلم جككاء والخراج, ثككم الجزية منهم وأخذهم
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والجزيككة. قككال الخككراج يككؤدون وذمتككه قهره تحت فكانوا وسلم عليه

وأخككذ المسكنة قال: هي الَية هذه تفسير في عباس ابن عن العوفي
والككذي الجزيككة هككي عنككه طلحككة أبككي بككن علككي منهككم, وقككال الجزية

وأمتككه وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد العذاب سوء يسومهم
والسككدي جريككج وابككن جككبير بككن سككعيد قككال القيامككة, وكككذا يوم إلى

عككن الجككزري الكريككم عبككد عككن معمككر عن الرزاق عبد وقتادة, وقال
قلككت: الجزيككة فككي النباط تبعث أن قال: يستحب المسيب بن سعيد

ًا يخرجون أنهم أمرهم آخر ثم مككع المسككلمون فيقتلهم للدجال أنصار
ربككك {إن وقككوله الزمككان آخككر السلم, وذلككك عليه مريم ابن عيسى
رحيككم} لغفككور {وإنككه شرعه وخالف عصاه لمن العقاب} أي لسريع

لئل العقوبككة مككع الرحمككة قككرن باب من وهذا وأناب إليه تاب لمن أي
ًا والككترهيب الككترغيب بيككن تعككالى فيقككرن اليككأس يحصل لتبقككى كككثير

والخككككككككككككككوف. الرجككككككككككككككاء بيككككككككككككككن النفككككككككككككككوس

ُهْم َنككا ْع ّط َق َو ًا الْرِض ِفككي **  ُهككُم ُأَممكك ْن ِلُحوَن ّم ُهككْم الّصككا ْن ِلككَك ُدوَن َوِم َذ
ُهْم َنا ْو َل َب َناِت َو ْلَحَس َئاِت ِبا ّي ُهْم َوالّس ّل َع ُعوَن َل َلككَف َيْرِج َفَخ ِهْم ِمككن *   ِد ْعكك َب

ْلٌف ْا َخ ُثو ِر َتاَب َو ِك ْل ُذوَن ا ْأُخ َذا َعَرَض َي َنككَى َهـ ْد ُلككوَن ال ُقو َي ْغَفُر َو ُي َنككا َسكك َل
ِإن ِهْم َو ِت أ

ْ ُلُه َعَرٌض َي ْث ُه ّم ُذو ْأُخ َلْم َي ْذ َأ ْؤَخكك ِهككْم ُي ْي َل ُق َع َثككا َتككاِب ّمي ِك ْل ّ َأن ا ل
ْا ُلو ُقو َلى ِي ِه َع ّل ّ ال ّق ِإل ْلَح ْا ا َدَرُسو ِه َما َو ّداُر ِفي ُة َوالكك ْيككٌر الَِخككَر ِذيَن َخ ّلكك ّل
ُقوَن ّت َ َي َفل ُلوَن َأ ِق ْع ِذيَن َت ّل َوا ُكوَن *   َتاِب ُيَمّس ِك ْل ْا ِبا َقاُمو َأ َة َو َ ّنككا الّصل َ ِإ ل

ُع ِلِحيَن َأْجكككككككككككككككككككككَر ُنِضكككككككككككككككككككككي ْلُمْصككككككككككككككككككككك  ا
ًا الرض في فرقهم أنه تعالى يذكر   ًا طوائف أي أمم قال كما وفرق

الَخككرة وعككد جككاء فإذا اسكنوا)الرض إسرائيل لبني بعده من {وقلنا
ًا} {منهككم بكككم جئنككا فيهككم ذلككك} أي دون ومنهككم الصككالحون لفيفكك

كنككا ذلككك دون ومنا الصالحون منا {وأنا الجن كقول ذلك وغير الصالح
ًا} {وبلوناهم} أي طرائق والسيئات} أي {بالحسنات اختبرناهم قدد
يرجعككون} {لعلهككم والبلء والعافيككة والرهبة والرغبة والشدة بالرخاء

عككرض يأخككذون الكتاب ورثوا خلف بعدهم من {فخلف تعالى قال ثم
فيهم الذين الجيل ذلك بعد من تعالى: فخلف يقول الدنى} الَية هذا

وهككو الكتاب دراسة ورثوا وقد فيهم خير ل آخر خلف والطالح الصالح
{يأخككذون ذلك من أعم يكون وقد النصارى مجاهد: هم وقال التوراة
الحيككاة بعرض ونشره الحق بذل عن يعتاضون الدنى} أي هذا عرض
الول مثككل لهككم لح وكلمككا بالتوبككة ويعدونها أنفسهم ويسوفون الدنيا
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قككال يأخككذوه} وكمككا مثلككه عككرض يككأتهم {وإن قال فيه, ولهذا وقعوا
للككه ويعككترفون منككه الله يستغفرون ثم الذنب يعملون جبير بن سعيد
تعالى: {يأخذون قوله في مجاهد وقال أخذوه الذنب ذلك عرض فإن

ً أخذوه إل الدنيا من شيء لهم يشرف ل الدنى} قال هذا عرض حلل
ًا أو ككان يككأتهم وإن لنكا سكيغفر {ويقولكون المغفكرة ويتمنككون حرامك

سككوء لخلككف واللككه إي الَيككة فككي قتككادة يأخذوه}, وقككال مثله عرض
إليهم, وقككال وعهد الله أورثهم ورسلهم أنبيائهم الكتاب} بعد {ورثوا

الصككلة} أضككاعوا خلككف بعدهم من {فخلف أخرى آية في تعالى الله
على لنا} تمنوا سيغفر ويقولون الدنى هذا عرض {يأخذون قال الَية
يأخككذوه} ل مثلككه عككرض يككأتهم {وإن بهككا يغككترون وغككرة أمككاني الله

مككن شككيء لهككم هككف كلمككا ذلككك عن شيء ينهاهم ول شيء يشغلهم
ً يبككالون ل أكلككوه الككدنيا ًا, وقككال أو كككان حلل السككدي: قككوله حرامكك

فيككه} قككال: كككانت ما {ودرسوا قوله خلف} إلى بعدهم من {فخلف
ًا يستقضون ل إسرائيل بنو خيككارهم وإن الحكككم فككي ارتشى إل قاضي

يرتشككوا ول يفعلككوا ل أن العهككود بعككض علككى بعضككهم فأخككذ اجتمعككوا
ترتشككي شككأنك مككا له فيقال ارتشى استقضى إذا منهم الرجل فجعل

بني من الَخرون البقية عليه لي, فتطعن سيغفر فيقول ؟ الحكم في
كككان ممككن رجككل مكككانه وجعككل نككزع أو مككات فإذا صنع فيما إسرائيل

يأخككذوه الككدنيا عككرض الَخريككن يككأت وإن فيرتشي, يقول عليه يطعن
علككى يقولككوا ل أن الكتككاب ميثككاق عليهككم يؤخذ تعالى: {ألم الله قال
ًا تعالى يقول الحق} الَية إل الله مككا مع هذا صنيعهم في عليهم منكر
{وإذ كقككوله يكتمككونه ول للنككاس الحككق ليبينن الميثاق من عليهم أخذ
فنبككذوه تكتمككونه ول للنككاس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق الله أخذ
ًا به واشتروا ظهورهم وراء ً ثمن ابككن يشككترون} وقككال ما فبئس قليل

يقولككوا ل أن الكتككاب ميثككاق عليهككم يؤخككذ {ألم عباس ابن قال جريج
ذنككوبهم غفككران مككن اللككه علككى يتمنون فيما الحق} قال إل الله على
{والككدار تعككالى منهككا, وقككوله يتوبككون ول فيها يعودون يزالون ل التي

ثككوابه جزيككل فككي تعقلككون} يرغبهككم أفل يتقككون للككذين خيككر الَخككرة
اتقكى لمككن خيكر عنككدي ومكا وثككوابي عقككابه, أي وبيككل مككن ويحذرهم
ه هكوى وترك المحارم ه طاعكة علكى وأقبكل نفس تعقلكون} {أفل رب

عقككل عنككدي عمككا الككدنيا بعككرض اعتاضككوا الككذين لهؤلء أفليس يقول
مككن علككى تعككالى أثنككى والتبككذير, ثككم السفه من فيه هم عما يردعهم
عليككه اللككه صككلى محمككد رسككوله اتبككاع إلى يقوده الذي بكتابه تمسك
بالكتككاب} يمسكون تعالى: {والذين فقال فيه مكتوب هو كما وسلم
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إنككا الصككلة {وأقاموا زواجره بأوامره, وتركوا واقتدوا به اعتصموا أي
المصككككككككككككككككككككلحين}. أجككككككككككككككككككككر نضككككككككككككككككككككيع ل

ِإذ َو َنا **  ْق َت َبَل َن ْلَج ُهْم ا َق ْو ّنُه َف َأ ّلٌة َك ْا ُظ َو ّنكك َظ ّنككُه َو ٌع َأ ِقكك ِهككْم َوا ْا ِب ُذو َمككآَ ُخكك
ُكم َنككككككا ْي َت ٍة آ ّو ُقكككككك ْا ِب ُكككككككُرو ْذ ِه َمككككككا َوا ُكككككككْم ِفيكككككك ّل َع ّتُقككككككوَن َل  َت

الجبككل نتقنككا {وإذ قككوله عبككاس ابككن عككن طلحككة أبي بن علي قال  
بميثككاقهم} الطككور فككوقهم {ورفعنككا قوله وهو رفعناه فوقهم} يقول

عباس: ابن عن جبير بن سعيد عن العمش عن الثوري سفيان وقال
الطككور} فككوقهم {ورفعنككا قككوله وهككو رؤوسككهم فوق الملئكة رفعته
قكال: عبكاس ابكن عكن جبير بن سعيد عن أيوب أبي بن القاسم وقال

اللككواح وأخككذ المقدسككة الرض إلى السلم عليه موسى بهم سار ثم
مككن يبلغهككم أن اللككه أمككر بالككذي وأمرهككم الغضككب عنه سكت ما بعد

فوقهم الجبل الله نتق حتى بها يقروا أن وأبوا عليهم فثقلت الوظائف
النسككائي رواه رؤوسككهم فككوق الملئكككة ظلككة} قككال: رفعتككه {كككأنه

أبي عن محمد بن حجاج عن تفسيره في داود بن سنيد بطوله. وقال
أحككل مككا بيان فيه فإن فيه بما أتقبلونه كتاب هذا قال الله عبد بن بكر
فيها ما علينا قالوا: انشر ؟ نهاكم وما أمركم وما عليكم حرم وما لكم
فيهككا بمككا قبلناهككا. قككال: اقبلوهككا يسيرة وحدودها فرائضها كانت فإن

ًا فراجعككوه وفرائضككها حككدودها كيف فيها ما نعلم حتى قالوا: ل مككرار
بيككن كككان إذا حككتى السككماء في فارتفع فانقلع الجبل إلى الله فأوحى

عككز ربكي يقككول مككا تككرون أل موسكى لهم قال السماء وبين رؤوسهم
قال: فحدثني الجبل بهذا لرمينكم فيها بما التوراة تقبلوا لم لئن وجل

ًا رجل كل خر الجبل إلى نظروا قال: لما البصري الحسن على ساجد
ًا الجبل إلى اليمنى بعينه ونظر اليسر حاجبه عليه يسقط أن من فرق

اليسككر حككاجبه علككى إل يسككجد يهودي الرض في اليوم ليس فكذلك
نشككر بكر: فلما أبو قال العقوبة بها رفعت التي السجدة هذه يقولون
ول جبككل الرض وجككه علككى يبككق لككم بيككده كتبه الله كتاب فيها اللواح
ول صككغير الرض وجه على يهودي اليوم فليس اهتز إل حجر ول شجر
ّول أي رأسكه لهكا ونفكض اهكتز إل التوراة عليه تقرأ كبير قككال كمكا حك

أعلكككككم. رؤوسكككككهم} واللكككككه إليكككككك {فسينغضكككككون تعكككككالى
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ْذ ِإ َو َذ **  ّبَك َأَخ ِنَي ِمن َر َدَم َب ِهْم ِمككن آ ِر ُهككو ُهككْم ُظ َت ّي ُهْم ُذّر َد َه َأْشكك َلككَى َو َع

ِهْم ُفِس َلْسَت َأن ُكْم َأ ّب ْا ِبَر ُلو َلَى َقا َنآَ َب ْد ِه ْا َأن َش ُلو ُقو ْوَم َت ِة َي َياَم ِق ْل ّنككا ا ّنككا ِإ ُك
َذا َعْن ِليَن َهـ ِف ْو َغا َأ ْا *   َو ُل ُقو ّنَمآَ َت َنا َأْشَرَك ِإ ُؤ َبا ْبُل ِمن آ ّنا َق ُك ّيًة َو ّمككن ُذّر

ِهْم ِد ْع َنا َب ُك ِل ْه ُت َف َعَل ِبَما َأ ُلوَن َف ِط ْب ْلُم ِلَك ا َذ َككك َو َفّصككُل *   َيككاِت ُن َ ُهككْم ال ّل َع َل َو
ُعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن  َيْرِج

علككى شككاهدين أصككلبهم من آدم بني ذرية استخرج أنه تعالى يخبر  
تعككالى أنككه كمككا هككو إل إلككه ل وأنككه ومليكهككم ربهككم اللككه أن أنفسككهم
ًا للدين وجهك {فأقم تعالى قال عليه وجبلهم ذلك على فطرهم حنيف
اللككه} وفككي لخلككق تبككديل ل عليهككا النككاس فطككر الككتي اللككه فطككرت

صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين
علكى روايكة الفطكرة, وفكي علكى يولكد مولود وسلم: «كل عليه الله
جمعككاء بهيمة تولد كما ويمجسانه وينصرانه يهودانه فأبواه الملة هذه
حمار بن عياض عن مسلم صحيح جدعاء» وفي من فيها تحسون هل

خلقككت إنككي اللككه «يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
عليهم وحرمت دينهم عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم حنفاء عبادي

اللككه: حككدثنا رحمككه جريككر بككن جعفككر أبو المام لهم» وقال أحللت ما
أن يحيككى بكن السككري أخككبرني وهكب ابن حدثنا العلى عبد بن يونس

سكعد بنككي مككن سكريع بككن السود عن حدثهم الحسن أبي بن الحسن
قككال غككزوات أربككع وسككلم عليككه الله صلى الله رسول مع غزوت قال

صككلى الله رسول ذلك فبلغ المقاتلة قتلوا ما بعد الذرية القوم فتناول
الذريككة» يتنككاولون أقوام بال «ما قال ثم عليه فاشتد وسلم عليه الله

خياركم «إن فقال ؟ المشركين أبناء أليسوا الله رسول يا رجل فقال
فمككا الفطرة على ولدت إل تولد نسمة ليست إنها أل المشركين أبناء
وينصككرانها» قككال يهودانهككا فأبواهككا لسككانها عنها يبين عليهاحتى تزال

مككن آدم بنككي مككن ربك أخذ {وإذ كتابه في الله قال لقد والله الحسن
علية بن إسماعيل عن أحمد المام رواه ذريتهم} الَية, وقد ظهورهم

فككي النسككائي بككه, وأخرجككه البصككري الحسن عن عبيد بن يونس عن
حكدثني قكال الحسككن عكن عبيد بن يونس عن هشيم حديث من سننه

واستحضككاره البصري الحسن قول يذكر ولم فذكره سريع بن السود
عليه آدم صلب من الذرية أخذ في أحاديث وردت ذلك, وقد عند الَية

بعضها الشمال, وفي وأصحاب اليمين أصحاب إلى وتمييزهم السلم
حككدثنا حجككاج حدثنا أحمد المام ربهم. قال الله بأن عليهم الستشهاد

عككن عنككه الله رضي مالك بن أنس عن الجوني عمران أبي عن شعبة
يككوم النككار أهككل مككن للرجككل «يقككال قال وسلم عليه الله صلى النبي
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ًا أكنككت شككيء من الرض على ما لك كان لو أرأيت القيامة بككه مفتككدي

أخككذت قككد ذلككك مككن أهككون منك أردت فيقول: قد قال: فيقول: نعم
ًا بي تشرك ل أن آدم ظهر في عليك بككي» تشككرك أن إل فككأبيت شككيئ

بكككككه. شكككككعبة حكككككديث مكككككن الصكككككحيحين فكككككي أخرجكككككاه
جريككر حككدثنا محمد بن حسين حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  

عبككاس ابككن عن جبير بن سعيد عن جبر بن كلثوم عن حازم ابن يعني
آدم ظهككر من الميثاق الله «أخذ قال وسلم عليه الله صلى النبي عن

ذرأهككا ذريككة كككل صككلبه مككن فككأخرج عرفككة يككوم بنعمان السلم عليه
ً كلمهم ثم يديه بين فنثرها شككهدنا بلى قالوا بربكم قال: {ألست قبل

ككك قككوله إلككى ككك تقولوا أو غافلين هذا عن كنا إنا القيامة يوم تقولوا أن
مككن التفسككير كتككاب فككي النسائي الحديث هذا روى المبطلون} وقد

محمككد بككن حسككين عككن صككاعقة الرحيككم عبككد بككن محمككد عككن سككننه
بككن حسككين حككديث مككن حاتم أبي وابن جرير ابن به, ورواه المروزي

ًا, وأخرجككه جعلككه حككاتم أبي ابن أن به, إل محمد فككي الحككاكم موقوفكك
عككن حازم بن جرير عن وغيره محمد بن حسين حديث من مستدركه

مسككلم احتج وقد يخرجاه ولم السناد به, وقال: صحيح جبر بن كلثوم
جككبر بككن كلثككوم عن الوارثا عبد رواه قال, وقد جبر, هكذا بن بكلثوم

بكن إسكماعيل رواه فكوقفه, وككذا عبكاس ابن عن جبير بن سعيد عن
عطاء رواه به, وكذا أبيه عن جبر عن كلثوم بن ربيعة عن ووكيع علية

جككبير بككن سككعيد عن بذيمة بن وعلي ثابت أبي بن وحبيب السائب بن
عباس ابن عن طلحة أبي بن وعلي العوفي رواه وكذا عباس ابن عن

أبي حدثنا وكيع ابن حدثنا جرير ابن أعلم. وقال والله وأثبت أكثر فهذا
اللككه أخككرج قككال عباس ابن عن الضبعي حمزة أبي عن هلل أبي عن

ًا المككاء. وقككال مككن أذى فككي وهو الذر كهيئة ظهره من آدم ذرية أيضكك
عككن مسككعود أبككو حككدثنا ربيعككة بككن ضككمرة حدثنا سهل بن علي حدثنا
قال: فقككال: يككا أيام ستة ابن مزاحم بن الضحاك ابن مات قال جرير
فككإن عقده عنه وحل وجهه فأبرز لحده في ابني وضعت أنت إذا جابر
يرحمككك قلت فرغت فلما أمر الذي به ففعلت ومسؤول مجلس ابني
أقككر الذي الميثاق عن قال: يسأل إياه يسأله من ابنك يسأل عما الله

في به أقر الذي الميثاق هذا وما القاسم أبا قلت: يا آدم صلب في به
فاستخرج آدم صلب مسح الله عباس: إن ابن قال: حدثني آدم صلب

أن الميثككاق منهككم فأخككذ القيامككة يككوم إلككى خلقهككا هككو نسمة كل منه
ًا به يشركوا ول يعبدوه صككلبه في أعادهم ثم بالرزاق لهم وتكفل شيئ

أدرك فمككن يومئككذ الميثككاق أعطككى مككن يولككد حتى الساعة تقوم فلن

764



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الميثككاق أدرك ومككن الول الميثككاق نفعه به فوفى الَخر الميثاق منهم
ًا مككات ومككن الول الميثاق ينفعه لم به يقر فلم الَخر أن قبككل صككغير
فهكذه الفطكرة علكى الول الميثكاق علكى مكات الَخكر الميثكاق يدرك

أعلككم. واللككه عبككاس ابككن علككى هككذا وقككف تقككوي ممككا كلهككا الطككرق
أحمد حدثنا الوليد بن الرحمن عبد حدثنا جرير ابن آخر) قال حديث(  

عكن الضكحاك عكن الجلككح عكن سكعيد بككن سككفيان عككن طيبة أبي بن
صلى الله رسول قال: قال عمرو بن الله عبد عن مجاهد عن منصور

ذّريتهككم} ظهككورهم مككن آدم بنككي مككن ربك أخذ {وإذ وسلم عليه الله
لهكم فقككال الككرأس مككن بالمشككط يؤخككذ كمككا ظهككره مككن قككال: أخككذ

يككوم تقولككوا أن {شككهدنا الملئكككة بلككى} قككالت قالوا بربكم {ألست
محمككد أبككو هو هذا طيبة أبي بن غافلين} أحمد هذا عن كنا إنا القيامة

سككننه في النسائي له أخرج الزهاد أحد كان قومس قاضي الجرجاني
بأحككاديث حككدثا عككدي ابككن وقال حديثه الرازي: يكتب حاتم أبو وقال
فهككدي بن حمزة بن الرحمن عبد الحديث هذا روى وقد غرائب كثيرة

عمككرو, بككن اللككه عبككد عككن مجاهد عن منصور عن الثوري سفيان عن
أعلككم. واللككه أصككح وهككذا بككه منصككور عككن جريككر ابككن رواه وكككذا

مالك حدثنا عبادة ابن هو روح حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
بككن الحميككد عبككد أن أنيسة أبي بن زيد عن مالك حدثنا إسحاق وحدثنا

الجهنككي يسككار بككن مسلم عن أخبره الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد
آدم بنككي مككن ربككك أخذ {وإذ الَية هذه عن سئل الخطاب بن عمر أن
قككالوا بربكككم ألسكت أنفسككهم علككى وأشككهدهم ذريتهككم ظهورهم من

عليه الله صلى الله رسول سمعت الخطاب بن عمر فقال بلى} الَية
مسككح ثككم السككلم عليككه آدم خلككق اللككه «إن فقككال عنهككا سئل وسلم
أهككل وبعمل للجنة هؤلء خلقت قال ذرية منه فاستخرج بيمينه ظهره
هككؤلء خلقككت قككال ذرية منه فاستخرج ظهره مسح ثم يعملون الجنة
العمل ففيم الله رسول يا رجل «فقال يعملون النار أهل وبعمل للنار

للجنككة العبككد اللككه خلككق «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ؟
أهككل أعمككال مككن عمككل على يموت حتى الجنة أهل بأعمال استعمله

النار أهل بأعمال استعمله للنار العبد خلق وإذا الجنة به فيدخله الجنة
النككار» وهكككذا بككه فيدخله النار أهل أعمال من عمل على يموت حتى
فككي والترمككذي قتيبككة عككن والنسككائي القعنككبي عككن داود أبككو رواه

يونس عن حاتم أبي وابن معن عن موسى بن إسحاق عن تفسيرهما
بن وسعيد عبادة بن روح عن جرير وابن وهب ابن عن العلى عبد بن

أبككي روايككة مككن صحيحه في حبان ابن جعفر, وأخرجه بن الحميد عبد
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وهذا الترمذي قال به أنس بن مالك المام عن كلهم الزبيري مصعب
وأبككو حككاتم أبو قاله كذا عمر يسمع لم يسار بن ومسلم حسن حديث
حككاتم أبككو قككاله الككذي وهككذا ربيعة بن نعيم وبينهما حاتم أبو زاد زرعة
بككن عمككر عككن بقيككة عن مصفى بن محمد عن سننه في داود أبو رواه
الرحمن عبد بن الحميد عبد عن أنيسة أبي بن زيد عن القرشي جعثم

ربيعككة بككن نعيككم عككن الجهني يسار بن مسلم عن الخطاب بن زيد بن
أخكذ {وإذ الَيكة هكذه عكن سكئل وقكد الخطاب بن عمر عند كنت قال

الحككافظ وقككال ذريتهككم} فككذكره ظهككورهم مككن آدم بنككي مككن ربككك
الرهككاوي فككروة أبو سنان بن يزيد جعثم بن عمر تابع وقد الدارقطني

أن أعلم, قلت: الظككاهر والله مالك قول من بالصواب أولى وقولهما
ًا المام ًا ربيعة بن نعيم ذكر أسقط إنما مالك نعيككم حال جهل لما عمد

ولكذلك الحكديث هكذا فككي إل معككروف غيكر فكإنه يعرفه ولم ربيعة بن
ًا يرسككل ولهككذا يرتضككيهم ل ممككن جماعككة ذكككر يسككقط مككن كككثير

ًا ويقطكككع المرفوعكككات أعلكككم. واللكككه الموصكككولت مكككن ككككثير
بكن عبكد حكدثنا الَيكة هكذه تفسيره عند الترمذي آخر) قال حديث(  

أبككي عككن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام حدثنا نعيم أبو حدثنا حميد
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال هريرة أبي عن صالح
هككو نسككمة كككل ظهككره مككن فسككقط ظهككره مسح آدم الله خلق «لما

منهكم إنسكان ككل عينكي بين وجعل القيامة يوم إلى ذريته من خالقها
ًا قككال: هككؤلء مككن رب فقككال: أي آدم علككى عرضهم ثم نور من وبيص
ً فرأى ذريتك هؤلء قككال: أي عينيككه بيككن مككا وبيص فأعجبه منهم رجل

داود لككه يقككال ذريتككك مككن المككم آخر من رجل قال: هذا هذا من رب
لكه وهبت وقد رب أي قال سنة ستين قال عمره جعلت وكم رب قال
قككال المككوت ملك جاءه آدم عمر انقضى فلما سنة أربعين عمري من
قككال داود ابنككك تعطهككا لككم أو قككال سنة أربعون عمري من يبق لم أو

آدم وخطىككء ذريتككه فنسككيت آدم ونسككي ذريتككه فجحككدت آدم فجحككد
روي وقككد صحيح حسن حديث الترمذي: هذا قال ذريته» ثم فخطئت

ورواه وسككلم عليككه اللككه صلى النبي عن هريرة أبي عن وجه غير من
ه دكين بن الفضل نعيم أبي حديث من مستدركه في الحاكم وقكال: ب
فككي حككاتم أبككي ابككن ورواه يخرجككاه ولككم مسككلم شككرط علككى صحيح

حككدثا أنككه أبيككه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد حديث من تفسيره
اللككه رسككول عككن عنككه اللككه رضي هريرة أبي عن يسار بن عطاء عن

عرضككهم قككال: «ثككم أن إلى تقدم ما نحو فذكر وسلم عليه الله صلى
والبككرص الجككذم فيهككم وإذا ذريتككك هككؤلء آدم يككا فقككال آدم علككى
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؟ بككذريتي هككذا فعلككت لككم رب آدم: يككا فقال السقام وأنواع والعمى
أظهر أراهم الذين هؤلء من رب آدم: يا وقال نعمتي تشكر قال: كي

ًا الناس داود قصككة ذكككر ذريتككك» ثككم من آدم يا النبياء هؤلء قال نور
تقكككككككككككككككككككككككككدم. مكككككككككككككككككككككككككا كنحكككككككككككككككككككككككككو

عككن أبيككه عككن النضككري قتككادة بككن الرحمن عبد آخر) روى حديث(  
ً أن عنه الله رضي حكيم بن هشام عليكه اللكه صكلى النككبي سأل رجل
قككال: القضككاء قضككي قككد أم العمال أتبدأ الله رسول فقال: يا وسلم
آدم ذريكة أخككذ قككد اللكه وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول فقال

ثككم كفيككه فككي بهككم أفككاض ثم أنفسهم على أشهدهم ثم ظهورهم من
أهل لعمل ميسرون الجنة فأهل النار في وهؤلء الجنة في هؤلء قال

وابكن جريكر ابكن النكار» رواه أهكل لعمكل ميسكرون النار وأهل الجنة
عنككككككككككككككككه. طككككككككككككككككرق مككككككككككككككككن مردويككككككككككككككككه

أبي عن القاسم عن ضعيف وهو الزبير بن جعفر آخر) روى حديث(  
اللككه خلككق «لمككا وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: قال أمامة
بشككماله الشككمال وأهل بيمينه اليمين أهل أخذ القضية وقضى الخلق
؟ بربكككم ألسككت قككال وسككعديك لبيككك فقالوا اليمين أصحاب يا فقال
ألسككت قككال وسككعديك لبيككك قككالوا الشمال أصحاب يا قال بلى قالوا

خلطككت لكم رب يكا لكه قائكل فقككال بينهككم خلط ثم بلى قالوا ؟ بربكم
يككوم يقولككوا أن عككاملون لها هم ذلك دون من أعمال لهم قال ؟ بينهم

ابككن آدم» رواه صككلب فككي ردهككم ثككم غككافلين هذا عن كنا إنا القيامة
مردويكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو آخر) قال أثر(  
مككن آدم بنككي مككن ربككك أخككذ {وإذ تعككالى قككوله في كعب بن أبي عن

ًا يومئذ له قال: فجمعهم ذريتهم} الَيات ظهورهم كككائن هككو ما جميع
فتكلمككوا اسككتنطقهم ثككم صككورهم فككي فجعلهككم القيامة يوم إلى منه

؟ بربكككم ألست أنفسهم على {وأشهدهم والميثاق العهد عليهم وأخذ
والرضككين السككبع السموات عليكم أشهد قال: فإني بلى} الَية قالوا

م القيامكة يكوم تقولوا أن آدم أباكم عليكم وأشهد السبع بهكذا نعلكم ل
ًا بككي تشككركوا ول غيككري رب ول غيككري إلككه ل أنككه اعلمككوا وإنككي شككيئ

ً إليكم سأرسل كتككبي عليكككم وأنككزل وميثككاقي عهككدي لينذروكم رسل
له فأقروا غيرك لنا إله ول غيرك لنا رب ل وإلهنا ربنا أنك قالوا: نشهد

والفقيككر الغني فيهم فرأى إليهم فنظر آدم أباهم ورفع بالطاعة يومئذ
قال: ؟ عبادك بين سويت لو رب فقال: يا ذلك ودون الصورة وحسن

النككور عليهككم السككرج مثككل النبيككاء فيهككم ورأى أشكككر أن أحببت إني
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تعككالى: {وإذ يقول الذي فهو والنبوة الرسالة من آخر بميثاق وخصوا

للككدين وجهك {فأقم يقول الذي وهو ميثاقهم} الَية النبيين من أخذنا
ًا الولككى} النذر من نذير {هذا قال ذلك ومن الله} الَية فطرت حنيف
بككن الله عبد عهد} الَية, رواه من لكثرهم وجدنا {وما قال ذلك ومن

وابككن جريككر وابككن حككاتم أبككي ابككن أبيه, ورواه مسند في أحمد المام
عككن وروي بككه الككرازي جعفككر أبككي روايككة مككن تفاسيرهم في مردويه
واحككد وغير والسدي وقتادة والحسن جبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد

عككن بإيرادهككا اكتفينا الحاديث هذه توافق سياقات السلف علماء من
دالكة الحككاديث المسككتعان. فهككذه وبككالله كلها الَثار تلك في التطويل

أهككل بيككن وميككز صكلبه مككن آدم ذريككة اسككتخرج وجل عز الله أن على
فككي إل هككو فمككا ربهم بأنه هناك عليهم الشهاد النار, وأما وأهل الجنة

حككديث وفككي عبككاس ابن عن جبير بن سعيد عن جبر بن كلثوم حديث
ومن تقدم كما مرفوعان ل موقوفان أنهما بينا وقد عمرو بن الله عبد
هككو إنمككا الشككهاد بهككذا المراد إن والخلف السلف من قائلون قال ثم

بككن وعيككاض هريككرة أبككي حككديث فككي تقدم كما التوحيد على فطرهم
سككريع بككن السككود عككن البصري الحسن رواية ومن المجاشعي حمار
بني من ربك أخذ قال: {وإذ قالوا: ولهذا بذلك الَية الحسن فسر وقد

ظهككره مككن يقككل ظهككورهم} ولككم {مككن آدم مككن يقككل آدم} ولككم
ً نسلهم جعل {ذريتهم} أي ًا جيل بعد جيل تعالى كقوله قرن بعد وقرن

الرض} خلفككاء {ويجعلكككم الرض} وقال خلئف جعلكم الذي {وهو
علككى {وأشككهدهم قككال آخرين} ثم قوم ذرية من أنشأكم {كما وقال

قككائلين بككذلك شاهدين أوجدهم بلى} أي قالوا بربكم ألست أنفسهم
ً له ً حال شككهدنا بلككى {قككالوا كقوله بالقول تكون تارة والشهادة وقال

ً تكككون وتككارة أنفسككنا} الَيككة علككى كككان تعككالى: {مككا كقككوله حككال
بككالكفر} أنفسككهم علككى شككاهدين الله مساجد يعمروا أن للمشركين

تعكالى: قكوله وككذا ذلكك قكائلون أنهم ل بذلك عليهم شاهد حالهم أي
وتككارة بالقككال يكككون تككارة السككؤال أن لشهيد} كمككا ذلك على {وإنه
يككدل وممككا سككألتموه} قككالوا ما كل من {وآتاكم كقوله بالحال يكون
فككي عليهككم حجككة الشككهاد هككذا جعككل أن هككذا بهككذا المككراد أن علككى

يككذكره أحككد كككل لكان قال من قال كما هذا وقع قد كان فلو الشراك
بككه وسككلم عليككه اللككه صلى الرسول إخبار قيل فإن عليه حجة ليكون
بجميع يكذبون المشركين من المكذبين أن فالجواب وجوده في كاف

عليهككم مستقلة حجة جعل وغيره, وهذا هذا من الرسل به جاءتهم ما
ولهككذا بالتوحيككد القككرار مككن عليها فطروا التي الفطرة أنه على فدل
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هككذا} أي عككن كنككا {إنككا القيامككة يوم تقولوا لئل تقولوا} أي {أن قال

آباؤنككككا} الَيككككة. أشككككرك إنمككككا تقولككككوا أو {غككككافلين التوحيككككد

ْتُل َوا ِهْم **  ْي َل َأ َع َب َي َن ِذ ّل ُه ا َنككا ْي َت َنككا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَسكك َهككا َفا ْن َعُه ِم َب ْت أ
َ َطاُن َفكك ْي الّشكك

َكاَن ِويَن ِمَن َف َغا ْل ْو ا َل َو َنا *   ْئ ُه ِش َنككا ْع َف َهككا َلَر ّنُه ِب ِك َلـكك َد َو َلكك َلككى َأْخ الْرِض ِإ
َع َب ّت ُه َوا َوا ُلُه َه َث َثِل َفَم ْلِب َكَم َك ْل ِه َتْحِمْل ِإن ا ْيكك َل َهككْث َع ْل ْو َي ْكككُه َأ ْتُر َهككث َت ْل َي
ِلَك َثُل ّذ ِم َم ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْقُصِص ِبآَ َقَصَص َفا ْل ُهْم ا ّل َع ّكككُروَن َل َف َت َي

َء ً *  َسككآَ َثل ْوُم َم َقكك ْل ِذيَن ا ّلكك ْا ا ُبو ّذ َنككا َككك ِت َيا ُهْم ِبآَ ُفَسكك َأن ْا َو ُنو ِلُمككوَن َكككا ْظ  َي
عن ومنصور العمش عن الثوري سفيان الرزاق: عن عبد شاقال(   

فككي عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن مسروق عن الضحى أبي
منهككا} الَيككة فانسككلخ آياتنككا آتينككاه الذي نبأ عليهم تعالى: {واتل قوله

رواه وكككذا بككاعوراء بككن بلعم له يقال إسرائيل بني من رجل قال: هو
قتككادة عن عروبة أبي بن سعيد وقال به منصور عن واحد وغير شعبة

كعككب: كككان وقككال قتككادة قككال الراهب بن صيفي عباس: هو ابن عن
ً ًا وكككان الكككبر السككم يعلككم وكككان البلقككاء أهل من رجل بككبيت مقيمكك

عنككه: اللككه رضككي عباس ابن عن العوفي وقال الجبارين مع المقدس
فتركهككا, وقككال آيككاته اللككه آتككاه بلعككم له يقال اليمن أهل من رجل هو

الكدعوة مجكاب وككان إسكرائيل بنكي علمكاء مكن دينار: كان بن مالك
ملككك إلككى السككلم عليككه موسككى اللككه نبي بعثه الشدائد في يقدمونه

موسككى ديككن وتككرك دينككه فتبع وأعطاه فأقطعه الله إلى يدعوه مدين
بككن عمككران عككن حصككين عككن عيينككة بككن سككفيان وقككال السككلم عليه

مجاهككد قككال بككاعوراء, وكككذا بككن بلعككم عبككاس: هككو ابككن عن الحارثا
حككدثنا العزيككز عبككد حككدثنا الحككارثا جريككر: حككدثني ابن وقال وعكرمة
وقككالت بلعام قال: هو عباس ابن عن مجاهد عن مغيرة عن إسرائيل

عككن عطككاء بككن يعلككى عن شعبة وقال الصلت أبي بن أمية ثقيف: هو
الذي نبأ عليهم {واتل قوله في عمرو بن الله عبد عن عاصم بن نافع

من روي وقد الصلت أبي بن أمية صاحبكم قال: هو آياتنا} الَية آتيناه
الصككلت أبككي بن أمية أن أراد إنما وكأنه إليه صحيح وهو عنه وجه غير

المتقدمككة الشككرائع علككم من كثير علم إليه اتصل قد كان فإنه يشبهه
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول زمككان أدرك فإنه بعلمه ينتفع لم ولكنه
بصككيرة لكه مككن لكككل وظهكرت ومعجزاتكه وآياته أعلمه وبلغته وسلم

ومناصككرتهم المشركين موالة إلى وصار يتبعه ولم به اجتمع هذا ومع
الله. وقد قبحه بليغة بمرثاة المشركين من بدر أهل ورثى وامتداحهم
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لكه فككإن قلبكه يككؤمن ولم لسانه آمن ممن أنه الحاديث بعض في جاء

ًا ًا ربانية أشعار للسككلم. صككدره اللككه يشرح لم ولكنه وفصاحة وحكم
عككن سككفيان حككدثنا نمككر أبككي ابن حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
عليهككم {واتككل قوله في عباس ابن عن عكرمة عن العور سعيد أبي
دعككوات ثلثا أعطككي رجل هو منها} قال فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ

منهككا لككي اجعل فقالت ولد منها له امرأة له وكانت فيهن له يستجاب
يجعلنككي أن الله ادع قالت ؟ تريدين الذي فما واحدة فلك قال واحدة
بنككي في امرأة أجمل فجعلها الله فدعا إسرائيل بني في امرأة أجمل

ًا وأرادت عنككه رغبككت مثلهككا فيهككم ليس أن علمت فلما إسرائيل شككيئ
فجككاء دعوتككان فككذهبت كلبككة فصككارت كلبككة يجعلها أن الله فدعا آخر

النككاس يعيرنا كلبة أمنا صارت قد قرار هذا على بنا ليس فقالوا بنوها
فعككادت اللككه فككدعا عليها كانت التي الحال إلى يردها أن الله فادع بها
البسككوس, غريكب, وأمككا وتسكمى الثلثا الكدعوات وذهبت كانت كما

مككن رجككل هككو فإنمككا الكريمككة الَيككة هككذه نككزول سككبب في المشهور
مككن وغيككره مسككعود ابككن قككال كما إسرائيل بني زمن في المتقدمين

مدينة من رجل عباس: هو ابن عن طلحة أبي بن علي السلف, وقال
عبكد الكككبر, وقكال اللكه اسكم يعلكم وككان بلعككام لكه يقككال الجبكارين
مجككاب السككلف: كككان علمككاء مككن وغيككره أسككلم بككن زيد بن الرحمن
ًا الله يسأل ول الدعوة أخطكأ بكل أبعكد بل إياه, وأغرب أعطاه إل شيئ

عككن جريككر ابككن منهككا, حكككاه فانسككلخ النبككوة أوتككي قد قال: كان من
نككزل عبككاس: لمككا ابن عن طلحة أبي بن علي يصح, وقال ول بعضهم
عمككه بنككو أتاه ك بلعم يعني ك أتاه معه ومن بالجبارين يعني بهم موسى
يظهككر إن وإنه كثيرة جنود ومعه حديد رجل موسى فقالوا: إن وقومه

إن معككه, قككال: إنككي ومككن موسككى عنككا يككرد أن الله فادع يهلكنا علينا
يزالوا وآخرتي, فلم دنياي ذهبت معه ومن موسى يرد أن الله دعوت

تعكالى: قكوله عليككه, فككذلك ككان مككا اللكه فسكلخه عليهم دعا حتى به
انقضككت السككدي: لمككا الشيطان} الَيككة. وقككال فأتبعه منها {فانسلخ
سنة} بعث أربعين عليهم محرمة {فإنها الله قال التي سنة الربعون

ًا نون بن يوشع أمككره الله وأن نبي أنه فأخبرهم إسرائيل بني فدعا نبي
إسككرائيل بني من رجل وصدقوه, وانطلق فبايعوه الجبارين يقاتل أن

ًا فكان بلعام له يقال لعنككه ككك فكفر المكتوم العظم السم يعلم عالم
إذا فككإني إسككرائيل بنككي ترهبككوا لهككم: ل وقككال الجبككارين وأتككى ك الله

شككاء فيمككا عندهم وكان فيهلكون دعوة عليهم أدعو تقاتلونهم خرجتم
ينكح فكان لعظمهن النساء يأتي أن يستطيع ل كان أنه غير الدنيا من
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ًا تعككالى: منهككا} وقككوله تعككالى: {فانسككلخ اللككه قككال الذي وهو له أتان

امتثككل أمككره فمهما أمره وعلى عليه استحوذ الشيطان} أي {فأتبعه
الحككائرين الهككالكين مككن الغاوين} أي من قال: {فكان ولهذا وأطاعه
يعلككى أبككو الحككافظ رواه حككديث الَية هذه معنى في ورد وقد البائرين

محمكد حكدثنا مرزوق بن محمد حدثنا قال حيث مسنده في الموصلي
فككي البجلككي جنككدب حدثنا الحسن حدثنا بهرام بن الصلت عن بكر بن
قككال: حككدثه عنككه اللككه رضي اليمان ابن يعني حذيفة أن المسجد هذا
رجككل عليكككم أتخوف مما «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
إلى اعتراه السلم رداؤه وكان عليه بهجته رؤيت إذا حتى القرآن قرأ
بالسككيف جككاره على وسعى ظهره وراء ونبذه منه انسلخ الله شاء ما

أو المرمككي بالشرك أولى أيهما الله نبي يا قلت بالشرك» قال ورماه
مككن ككان بهككرام بككن والصلت جيد الرامي» إسناد «بل قال ؟ الرامي

أحمككد المككام وثقككه وقد الرجاء سوى بشيء يرم ولم الكوفيين ثقات
وغيرهمككككككككا. معيككككككككن بككككككككن ويحيككككككككى حنبككككككككل بككككككككن

واتبككع الرض إلككى أخلد ولكنه بها لرفعناه شئنا تعالى: {ولو وقوله  
التككدنس من لرفعناه بها} أي لرفعناه شئنا تعالى: {ولو هواه} يقول

الرض} إلى أخلد {ولكنه إياها آتيناه التي بالَيات الدنيا قاذورات عن
ونعيمهكا لكذاتها علككى وأقبككل وزهرتهكا الكدنيا الحيكاة زينة إلى مال أي

أبككو والنهككى, وقككال البصككائر أولككي غيككر مككن غيككره غككرت كمككا وغرته
لككه الرض} قككال: تككراءى إلى أخلد تعالى: {ولكنه قوله في الراهويه

للككه الحمككارة بانيككاس, فسككجدت قنطككرة مككن علككوة علككى الشيطان
وغيككر نفير بن جبير بن الرحمن عبد قال للشيطان, وكذا بلعام وسجد

هذا قصة من الله: وكان رحمه جرير ابن جعفر أبو المام واحد, وقال
أنككه أبيككه عككن المعتمككر العلككى, حككدثنا عبد بن محمد حدثنا ما الرجل
عككن آياتنككا} فحككدثا آتينككاه الككذي نبأ عليهم {واتل الَية هذه عن سئل
ً كان أنه سيار الككدعوة, قككال: وإن مجككاب وكككان بلعككام لككه يقال رجل

قككال: أو بلعككام فيهككا الككتي الرض يريد إسرائيل بني في أقبل موسى
ًا منه الناس قال: فرعب الشام ًا رعب فقككالوا: ادع بلعككام فككأتوا شككديد

أؤامككر, حككتى أو ربككي أؤامككر حككتى وجيشه, قككال الرجل هذا على الله
وفيهم عبادي فإنهم عليهم تدع ل له فقيل عليهم الدعاء في فآَمر قال

وإنككي عليهككم الككدعاء في ربي آمرت قد إني لقومه نبيهم, قال: فقال
فقككال: عليهككم فقالوا: ادع راجعوه ثم فقبلها هدية له فأهدوا نهيت قد

فلككم وامككرت فقككال: قككد بشككيء يككأمره فلككم فككأمر ربي أمؤامر حتى
نهككاك كمككا لنهككاك عليهككم تدعو أن ربك كره فقالوا: لو بشيء يأمرني
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علككى جككرى عليهككم دعككا فككإذا عليهككم يككدعو الولى, قال: فأخذ المرة
أن دعككا لقككومه يفتككح أن يككدعو أن أراد قومه, وإذا على الدعاء لسانه
ًا أو وجيشه لموسى يفتح مككا الله, قككال: فقككالوا شاء إن ذلك من نحو
دعككوت ولككو هكككذا إل لساني على يجري علينا, قال: ما إل تدعو نراك
ًا عليه يكككون أن عسككى أمككر علككى سأدلكم ولكن لي استجيب ما أيض
هلكككوا الزنككا فككي وقعككوا إن وإنهككم الزنككا يبغككض اللككه هلكهم, إن فيه

قككوم فككإنهم تسككتقبلهم النسككاء فككأخرجوا اللككه يهلكهككم أن ورجككوت
النسككاء فككأخرجوا قككال: ففعلككوا فيهلكككوا يزنككوا أن فعسى مسافرون
بهككو أعلكم اللكه مككا عظمهكا من فذكر ابنة للملك وكان قال تستقبلهم

موسككى, قككال: مككن إل نفسككك تمكنككي ل بلعككام أو أبوهككا فقال: فقال
إسككرائيل بنككي أسككباط مككن سككبط رأس قال: فأتاها الزنا في ووقعوا
موسككى: مككن إل نفسككي بممكنككة أنككا نفسه, فقالت: مككا على فأرادها

بقككوة اللككه فيطعنهما. قككال: وأيككده الرمح ومعه هارون بني من رجل
ًا فانتظمهما ككك حدثا كما أو ك الناس فرآهما رمحه على ورفعهما جميع

ًا. قكال سبعون منهم فمات الطاعون عليهم الله قال: وسلط أبككو ألفك
ًا أن سيار المعتمر: فحدثني العلككولي أتككى حككتى له حمارة ركب بلعام

ًا قكال أو عليككه وقكامت تتقكدم ول يضككربها جعككل العلككولي مكن طريقك
الشككيطان فإذا ؟ يديك بين الذي هذا ترى أما ؟ تضربني فقالت: علم

الككذي نبأ عليهم تعالى: {واتل الله قال له وسجد قال: فنزل يديه بين
يتفكرون} قال: فحككدثني لعلهم ك قوله إلى ك منها فانسلخ آياتنا آتيناه
(قلككت) غيككره حككديث من شيء فيه دخل قد لعله أدري ول سيار بهذا
بككن بككاعور ابن أبر, ويقال ابن ويقال باعوراء بن بلعم ويقال بلعام هو

آزر بن حران بن ويقال هاران بن لوط بن ماب بن قوشتم بن شهتوم
كككان الككذي عساكر: وهو ابن البلقاء, قال قرى من قرية يسكن وكان

أورد ثككم القرآن في ذكر له دينه من فانسلخ العظم الله اسم يعرف
ًا قصته من أعلككم. والله وغيره وهب عن أورده هنا ها ذكرناه مما نحو

أن حكدثا أنكه النضكر أبي سالم سيار: عن بن إسحاق بن محمد وقال
الشككام, أرض مككن كنعككان بني أرض في نزل لما السلم عليه موسى

بنككي فككي عمككران بككن موسككى لككه: هككذا فقككالوا إليككه بلعككام قككوم أتى
إسككرائيل, وإنككا بنككي ويحلهككا ويقتلنا بلدنا من يخرجنا جاء قد إسرائيل

اللككه فككادع فككاخرج الككدعوة مجككاب رجل وأنت منزل لنا وليس قومك
أدعو أذهب كيف والمؤمنون الملئكة معه الله نبي ويلكم عليهم, قال

فلككم منككزل مككن لنككا لككه: مككا قالوا ؟ أعلم ما الله من أعلم وأنا عليهم
له حمارة فركب فافتتن فتنوه حتى إليه ويتضرعون يرققونه به يزالوا
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ًا جبككل وهككو إسككرائيل بني عسكر على يطلعه الذي الجبل إلى متوجه

حككتى فضككربها عنها فنزل به ربضت كثير غير عليها سار حسبان, فلما
ًا به تسر فركبها, فلم قامت أزلقها إذا فضككربها بككه ربضككت حككتى كثير

أيككن بلعككم يككا فقالت: ويحك عليه حجة فكلمته لها أذن أزلقها إذا حتى
إلككى تككذهب ؟ هذا وجهي عن تردني أمامي الملئكة ترى أما ؟ تذهب

اللككه فخلككى يضككربها عنها ينزع عليهم, فلم لتدعو والمؤمنين الله نبي
علككى بكه أشكرفت إذا حكتى بكه ذلكك, فككانطلقت بها فعل حين سبيلها
عليهككم يككدعو جعككل إسككرائيل وبني موسى عسكر على حسبان رأس

لقككومه يككدعو ول قومه إلى لسانه الله صرف إل بشر عليهم يدعو ول
يككا قككومه: أتككدري لككه إسككرائيل, فقككال بني إلى لسانه صرف إل بخير
أملككك, هككذا مككال فهذا قال علينا وتدعو لهم تدعو إنما ؟ تصنع ما بلعم

فقككال صككدره على فوقع لسانه عليه, قال: واندلع الله غلب قد شيء
والحيلكة المكككر إل يبككق ولكم والَخككرة الككدنيا الَن مني ذهبت لهم: قد
أرسككلوهن ثككم السككلع وأعطوهن النساء وأحتال, جملوا لكم فسأمكر

رجككل مككن نفسككها امككرأة تمنككع فل ومروهككن فيككه يبعنهككا العسكر إلى
دخلككت فلما كفيتموهم, ففعلوا واحد منهم رجل زنى إن فإنهم أرادها
صككور ابنككة ك كسبى اسمها الكنعانيين من امرأة مرت العسكر النساء
شككلوم بككن زمككري وهككو إسككرائيل بنككي عظماء من برجل ك أمته رأس
السككلم عليككه إبراهيككم بن إسحاق بن يعقوب بن شمعون سبط رأس
أظنك وقال: إني موسى بها وأتى بيدها فأخذ أعجبته, فقام رآها فلما

تقربهككا, قككال ل عليككك حرام هي قال: أجل ؟ عليك حرام هذا ستقول
عككز اللككه وأرسككل عليها فوقع قبته بها فدخل هذا في أطيعك ل فوالله
هارون بن العيزار بن فنحاص إسرائيل, وكان بني في الطاعون وجل

ًا وكان موسى أمر صاحب صككنع, مككا شككلوم بككن زمري صنع حين غائب
مككن وكككانت حربتككه فأخككذ الخككبر فأخبر فيهم يجوس والطاعون فجاء
خرج ثم بحربته فانتظمهما متضاجعان وهما القبة دخل كلها, ثم حديد
بمرفقككه واعتمككد بذراعه أخذها قد والحربة السماء إلى رافعهما بهما
يقول العيزار, وجعل بكر وكان لحييه إلى الحربة وأسند خاصرته على
مككن هلككك من الطاعون, فحسب ورفع يعصيك بمن نفعل هكذا اللهم
أن إلككى المككرأة زمري أصاب أن بين فيما الطاعون في إسرائيل بني
ًا سبعون منهم هلك قد فنحاص, فوجدوه قتله يقككول لهم والمقلل ألف

ًا عشرون إسككرائيل بنككو تعطككي هنالككك النهار, فمن من ساعة في ألف
مككن والبكر واللحى والذراع الرقبة ذبحوها ذبيحة كل من فنحاص ولد
باعوراء بن بلعام العيزار, ففي أبيه بكر كان لنه وأنفسها أموالهم كل
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ككك قوله إلى ك منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم {واتل الله أنزل

عليككه تحمككل إن الكلب كمثل تعالى: {فمثله يتفكرون} وقوله لعلهم
ابن سياق معناه, فعلى في المفسرون يلهث} اختلف تتركه أو يلهث

ًا أن النضر أبي عن سالم عن إسحاق صككدره, علككى لسانه اندلع بلعام
ظككاهر, تككرك وإن زجككر إن حككالتيه كلتا في لهيثه في بالكلب فتشبيهه

إلكى انتفكاعه وعدم فيه واستمراره ضلله في مثله فصار معناه وقيل
عليككه حملككت إن حككالتيه فككي لهيثككه في كالكلب الدعاء وعدم اليمان

بالموعظككة ينتفككع ل هككذا الحككالين, فكككذلك فككي يلهككث هككو تركته وإن
عليهككم تعككالى: {سككواء قككال كمككا عككدمه ول اليمككان إلككى والككدعوة
لهككم تسككتغفر ل أو لهككم يؤمنون} {استغفر ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم

ذلككك, وقيككل لهككم} ونحككو اللككه يغفر فلن مرة سبعين تستغفرلهم إن
فهككو الهككدى من فارغ ضعيف والضال والمنافق الكافر قلب أن معناه
البصكري الحسككن عكن نحكوه نقكل بهكذا هكذا عكن الوجيب, فعبر كثير

ص تعكالى: {فاقصكص وغيره, وقوله م القص يتفككرون} يقكول لعله
لعلهككم} القصككص {فاقصص وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى

إضككلل فككي لككه جككرى ومككا بلعام بحال العالمين إسرائيل بني لعل أي
فككي عليككه اللككه نعمة استعمل أنه رحمته, بسبب من وإبعاده إياه الله

في أجاب به دعي وإذا أعطى به سئل إذا الذي العظم السم تعليمه
اليمككان, أتبككاع وشككعب الرحمككن حككزب على دعابه بل ربه طاعة غير

عليككه عمككران بككن موسككى اللككه الزمان, كليم ذلك في ورسوله عبده
مثلكه, يكونكوا أن فيحككذروا يتفككرون} أي {لعلهم قال السلم, ولهذا

ًا قدأعطاهم الله فإن العككراب, مككن عككداهم مككن علككى وميزهككم علم
لم عليكه اللكه صكلى محمكد صكفة بأيكديهم وجعكل كمكا يعرفونهكا وس

ومناصككرته باتبككاعه وأولهككم النككاس أحككق أبنككاءهم, فهككم يعرفككون
خككالف مككن بككه, ولهككذا وأمرتهم بذلك أنبياؤهم أخبرتهم كما ومؤازرته

ً به الله أحل العباد به يعلم فلم وكتمه كتابه في ما منهم الككدنيا في ذل
ً ً {سككاء الَخرة. وقوله بذل موصول بآَياتنككا} كككذبوا الككذين القككوم مثل

ً ساء تعالى يقول أن مثلهم ساء أي بآَياتنا كذبوا الذين القوم مثل مثل
فمككن شككهوة أو أكلككة تحصككيل فككي إل لهككا همة ل التي بالكلب شبهوا
صككار هواه واتبع نفسه شهوة على وأقبل والهدى العلم حيز عن خرج

ًا رسككول أن الصككحيح فككي ثبككت ولهذا مثله المثل وبئس بالكلب شبيه
هبته في السوء, العائد مثل لنا «ليس قال وسلم عليه الله صلى الله

مككا يظلمككون} أي كككانوا {وأنفسككهم قيئه,» وقككوله في يعود كالكلب
الهككدى, اتبككاع عككن بإعراضككهم أنفسككهم ظلموا هم ولكن الله ظلمهم
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تحصككيل علككى البلككى, والقبككال دار إلككى الركون المولى, إلى وطاعة

الهككككككككككككككككككككوى. وموافقككككككككككككككككككككة اللككككككككككككككككككككذات
ِد َمن  ْه ّلككُه َي َو ال ُهكك ِدي َف َتكك ْه ْلُم ِلْل َوَمككن ا ِئَك ُيْضكك َلـكك ْو ُأ ْلَخاِسككُروَن ُهككُم َف  ا

خككاب فقككد أضككله ومن له مضل ل فإنه الله هداه من تعالى يقول   
يكككن, لككم يشككأ ومككالم كان شاء ما تعالى محالة, فإنه ل وضل وخسر
ونسككتعينه نحمككده للككه الحمككد «إن مسككعود ابن حديث في جاء ولهذا

سكيئات ومكن أنفسكنا شكرور مكن بكالله ونعكوذ ونسكتغفره ونستهديه
لككه, هككادي فل اللككه يضككلل ومككن لككه مضككل فل اللككه يهككد أعمالنا, من

ًا أن وأشككهد لككه شككريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد عبككده محمككد
وغيرهككم. السككنن وأهككل أحمككد المام رواه بتمامه ورسوله» الحديث

ْد َق َل َو َنا **  ْأ ّنَم َذَر َه ًا ِلَج ِثير ْلِجّن ّمَن َك ْنككِس ا ِل ُهككْم َوا ُلككوٌب َل ّ ُق ُهككوَن ل ْفَق َي
َهكا ُهكْم ِب َل ُيككٌن َو ْع ّ َأ ْبِصككُروَن ل َهكا ُي ُهكْم ِب َل َذاٌن َو ّ آ ُعوَن ل َهكآَ َيْسكَم ِئَك ِب َلـك ْو ُأ

ِم َعككككككا ْن ِئَك َأَضككككككّل ُهككككككْم َبككككككْل َكال َلـكككككك ْو ُلوَن ُهككككككُم ُأ ِف َغككككككا ْل  ا
ًا لجهنككم وجعلنا خلقنا لجهنم} أي ذرأنا تعالى: {ولقد يقول   {كككثير
تعككالى يعملون, فككإنه أهلها وبعمل لها هيأناهم والنس} أي الجن من
ذلككك فكتككب كككونهم قبل عاملون هم ما علم الخلق يخلق أن أراد لما

سككنة, ألف بخمسين والرض السموات يخلق أن قبل كتاب في عنده
صلى الله رسول أن عمرو بن الله عبد عن مسلم صحيح في ورد كما
يخلككق أن قبككل الخلككق مقككادير قككدر اللككه «إن قككال وسككلم عليككه الله

».المكاء علكى عرشكه وككان سكنة ألكف بخمسكين والرض السموات
ًا: من مسلم صحيح وفي   خالتهككا عن طلحة بنت عائشة حديث أيض

اللككه صلى النبي قالت: دعي أنها عنها الله رضي المؤمنين أم عائشة
طككوبى الله رسول فقلت: يا النصار من صبي جنازة إلى وسلم عليه

يككدركه, فقككال ولككم السككوء يعمككل لككم الجنككة عصافير من عصفور له
خلق الله إن عائشة يا ذلك غير «أو وسلم عليه الله صلى الله رسول
ً لها وخلق الجنة لهككا وخلككق النككار آبائهم, وخلككق أصلب في وهم أهل
ً ابككن حككديث مككن الصككحيحين آبككائهم», وفككي أصككلب فككي وهككم أهل

رزقككه فيكتككب كلمات بأربع فيؤمر الملك إليه الله يبعث مسعود: «ثم
آدم ذريككة استخرج لما الله أن سعيد» وتقدم أم وشقي وعمله وأجله

قككال الشككمال وأصككحاب اليميككن أصككحاب فريقيككن وجعلهم صلبه من
هككذا فككي أبككالي» والحككاديث ول للنار أبالي, وهؤلء ول للجنة «هؤلء
تعككالى: بسككطها, وقككوله موضككع هذا ليس كبيرة القدر ومسألة كثيرة
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ل آذان ولهككم بهككا يبصككرون ل أعيككن ولهككم بهككا يفقهون ل قلوب {لهم

الككتي الجككوارح هككذه مككن بشككيء ينتفعككون ليككس بها} يعني يسمعون
ًا الله جعلها ًا لهم تعالى: {وجعلنا قال للهداية, كما سبب ًا سمع وأبصار

إذ شككيء من أفئدتهم ول أبصارهم ول سمعهم عنهم أغنى فما وأفئدة
ل فهم عمي بكم تعالى: {صم الله} الَية, وقال بآَيات يجحدون كانوا

بكم {صم الكافرين حق في المنافقين. وقال حق في يرجعون} هذا
ًا يكونككوا يعقلككون} ولككم ل فهم عمي ًا ول صككم ًا ول بكمكك عككن إل عميكك

ًا فيهككم اللككه علككم تعككالى: {ولككو قال الهدى, كما ولككو لسككمعهم خيككر
ولكككن البصككار تعمى ل {فإنها معرضون} وقال وهم لتولوا أسمعهم

الرحمن ذكر عن يعش {ومن الصدور} وقال في التي القلوب تعمى
ًا لكه نقيكض السكبيل عككن ليصككدونهم * وإنهكم قريكن لكه فهككو شككيطان

هككؤلء كالنعككام} أي تعالى: {أولئك مهتدون} وقوله أنهم ويحسبون
الهككدى, كالنعككام يبصككرون ول يعككونه ول الحككق يسككمعون ل الككذين

فككي يقيتهككا الككذي فككي إل منهككا الحككواس بهككذه تنتفع ل التي السارحة
الككذي كمثككل كفككروا الككذين تعالى: {ومثككل الدنيا, كقوله الحياة ظاهر
إلككى دعككائهم حكال فككي ومثلهكم ونداء} أي دعاء إل يسمع ل بما ينعق

مككا تفقككه صوته, ول إل تسمع ل راعيها دعاها إذا النعام كمثل اليمان
قككد لنهككا الككدواب من أضل} أي هم {بل هؤلء في قال يقول. ولهذا

بخلف كلمككه تفقككه لككم بهككا, وإن أنككس إذا لراعيهككا ذلك مع تستجيب
بخلف بتسككخيرها وإمككا بطبعهككا إمككا لككه خلقككت ما تفعل هؤلء, ولنها
بككه, وأشككرك بككالله فكفككر ويوحككده اللككه ليعبككد خلق إنما الكافر, فإنه

فككي الملئكة من مثله من أشرف كان البشر من الله أطاع من ولهذا
قككال منككه, ولهككذا أتككم الككدواب كككانت البشككر من به كفر معاده, ومن

الغككافلون}. هككم أولئككك أضككل هككم بككل كالنعككام تعككالى: {أولئككك

ِه ّلكك َول ُء **  َنَى الْسككَمآَ ْلُحْسكك ُه ا ُعو ْد َهككا َفككا ْا ِب َذُرو ِذيَن َو ّلكك ُدوَن ا ْلِحكك ِفككَي ُي
ِه ِئ ْوَن َأْسككككككككككَمآَ ُيْجَز ْا َمككككككككككا َسكككككككككك ُنو ُلككككككككككوَن َكككككككككككا ْعَم  َي

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن  
ًا لله «إن وسلم ًا وتسعين تسع ًا, من إل مائة اسم دخككل أحصاها واحد
سفيان حديث من الصحيحين في الوتر» أخرجاه يحب وتر وهو الجنة

أبككي عككن البخككاري عنككه, ورواه العككرج عككن الزنككاد أبي عن عيينة بن
الترمذي به, وأخرجه الزناد أبي عن حمزة أبي عن شعيب عن اليمان

مسلم بن الوليد عن صالح بن صفوان عن الجوزجاني عن جامعه في
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اللككه الككوتر: هككو «يحككب قوله بعد مثله, وزاد بسنده فذكر شعيب عن

المككؤمن السككلم القككدوس الرحيم, الملككك الرحمن هو إل إله ل الذي
الغفككار, المصككور البككارىء الخككالق الجبككار, المتكككبر العزيككز المهيمككن

الرافع الباسط, الخافض القابض العليم الفتاح الرزاق الوهاب القهار
الحليككم الخككبير اللطيككف العككدل البصير, الحكككم السميع المذل المعز

الحسككيب المقيككت الحفيككظ الكككبير العلككي الغفككور, الشكككور العظيم
المجيككد الحكيككم, الككودود الواسككع المجيككب الكريككم, الرقيككب الجليككل
المحصككي الحميككد الولي المتين القوي الحق, الوكيل الشهيد الباعث

الواحد الماجد الواجد القيوم المميت, الحي المعيد, المحيي المبدىء
الَخككر, الول المككؤخر المقككدم المقتككدر الصككمد, القككادر الحد, الفرد

الككرؤوف, العفو المنتقم التواب المتعالي, البر الوالي الباطن الظاهر
المغنككي, الغنككي الجككامع المقسككط والكككرام الجلل ذو الملككك مالككك
الرشككيد الككوارثا البككاقي البككديع الهككادي النككافع, النككور الضككار المككانع

وجككه غير من روي غريب, وقد حديث الترمذي: هذا قال الصبور» ثم
فككي إل السككماء ذكككر الروايات من كثير في نعلم هريرة, ول أبي عن
بككه. صككفوان طريككق مككن صككحيحه فككي حبان ابن الحديث, ورواه هذا
عقبككة بن موسى عن آخر طريق من سننه في ماجه ابن رواه وقد  
ًا هريرة أبي عن العرج عن تقككدم ممككا كنحككو السككماء فسرد مرفوع

سككرد أن الحفككاظ مككن جماعككة عليككه عككول ونقصككان, والككذي بزيككادة
بككن الوليككد رواه كمككا ذلككك فيه, وإنمككا مدرج الحديث هذا في السماء
بلغككه أنككه محمككد بن زهير عن الصنعاني محمد بن الملك وعبد مسلم

مككن جمعوهككا أنهككم ذلككك, أي قككالوا أنهم العلم أهل من واحد غير عن
زيككد وأبككي عيينككة بككن وسككفيان محمد بن جعفر عن روي القرآن. كما

أعلككككككككككككككككككككككم. اللغككككككككككككككككككككككوي, واللككككككككككككككككككككككه
وتسككعين تسككعة فككي منحصككرة غيككر الحسنى السماء أن ليعلم ثم  

فضيل عن هارون بن يزيد عن مسنده في أحمد المام رواه ما بدليل
عككن الرحمككن عبد عن القاسم عن الجهني سلمة أبي عن مرزوق بن

صككلى اللككه رسككول عككن عنه الله رضي مسعود بن الله عبد أبيه, عن
ًا أصكاب «مكا قال أنه وسلم عليه الله فقكال: حكزن ول هكم قكط أحكد

فككي حكمك, عدل في ماض بيدك أمتك, ناصيتي ابن عبدك إني اللهم
فككي أنزلتككه أو نفسككك بككه سككميت لككك هككو اسم بكل قضاؤك, أسألك

ًا علمته أو كتابك عنككدك الغيب علم في به استأثرت أو خلقك من أحد
حزنكي, صكدري, وجلء قلكبي, ونكور ربيكع العظيكم القكرآن تجعكل أن

ًا» فقيكل مكانه وأبدل وهمه حزنه الله أذهب همي, إل وذهاب يككا فرح
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أن سككمعها مككن لكككل ينبغككي «بلككى فقككال ؟ نتعلمهككا الله: أفل رسول

صككحيحه فككي البسككتي حبككان بن حاتم أبو المام أخرجه يتعلمها» وقد
كتابه في المالكية أئمة أحد العربي بكر أبو المام الفقيه بمثله, وذكر

مككن والسككنة الكتاب من جمع بعضهم أن الترمذي شرح في الحوذي
أعلككككككككم. اسككككككككم, فككككككككالله ألككككككككف اللككككككككه أسككككككككماء

يلحدون الذين تعالى: {وذروا قوله في عباس ابن عن العوفي وقال  
اللككه. أسككماء فككي اللت دعككوا أن الملحدين أسمائه} قال: إلحاد في

أسككمائه} قككال في يلحدون الذين {وذروا مجاهد عن جريج ابن وقال
يلحككدون قتككادة العزيككز, وقككال مككن اللككه, والعككزى مككن اللت اشتقوا

عبكاس: ابككن عككن طلحكة أبكي بككن علكي أسمائه. وقكال في يشركون
القصككد, عككن العككدول العرب كلم في اللحاد التكذيب: وأصل اللحاد
جهككة إلككى لنحرافككه القبر في اللحد والنحراف, ومنه والجور والميل

الحفكككككككككككككككر. سكككككككككككككككمت عكككككككككككككككن القبلكككككككككككككككة

َوِمّمكككككْن َنكككككآَ **  ْق َل ُدوَن ُأّمكككككٌة َخ ْهككككك ّق َي ْلَح ِه ِبكككككا ِبككككك ُلوَن َو ِد ْعككككك  َي
بالحق {أمة} قائمة المم بعض خلقنا} أي تعالى: {وممن يقول   

ً ً قول يعككدلون} {وبككه إليككه ويككدعون بالحق} يقولككونه {يهدون وعمل
المككذكورة المككة بهذه المراد أن الَثار في جاء ويقضون, وقد يعملون

تفسككير فككي قتككادة عن سعيد المحمدية, قال المة هذه هي الَية في
لم عليكه الله صلى النبي أن الَية: بلغني هذه ان وس قكرأ إذا يقكول ك
قككوم {ومككن مثلهككا أيديكم بين القوم أعطى وقد لكم «هذه الَية هذه

عككن الككرازي جعفككر أبو يعدلون}. وقال وبه بالحق يهدون أمة موسى
وبككه بككالحق يهدون أمة خلقنا تعالى: {وممن قوله في أنس بن الربيع

أمككتي مككن «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول يعدلون} قال: قال
ًا نككزل» وفككي مككا مككتى مريككم ابككن عيسككى ينزل حتى الحق على قوم

صككلى اللككه رسككول قككال: قككال سفيان أبي بن معاوية عن الصحيحين
ل الحككق علككى ظككاهرين أمككتي مككن طائفككة تككزال «ل وسلم عليه الله

روايكة السكاعة» وفكي تقكوم حتى خالفهم من ول خذلهم من يضرهم
بالشككام». «وهككم روايككة ذلككك» وفككي علككى وهم الله أمر يأتي «حتى

ِذيَن ّل َوا ْا **  ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ُهْم ِبآَ ِرُج ْد َت َنْس ْيككُث ّمْن َس َ َح َلُمككوَن ل ْع ِلككي َي ُأْم َو   *
ِدي ِإّن َلُهككككككككككككككككككككككْم ْيكككككككككككككككككككككك ِتيككككككككككككككككككككككٌن َك  َم
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ل حيككث مككن سنستدرجهم بآَياتنا كذبوا تعالى: {والذين شايقول(   

فككي المعككاش ووجككوه الككرزق أبككواب لهككم يفتككح أنه يعلمون} ومعناه
قككال شككيء, كمككا علككى أنهككم ويعتقككدوا فيه هم بما يغتروا حتى الدنيا

إذا حتى شيء كل أبواب عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا تعالى: {فلما
القككوم دابككر * فقطككع مبلسون هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا
تعكالى: {وأملكي قكال العالمين} ولهكذا رب لله والحمد ظلموا الذين

مككتين} كيككدي فيه, {إن هم ما لهم أطول لهم, أي وسأملي لهم} أي
شككككككككككككككككككككككككككككككككككككديد. قككككككككككككككككككككككككككككككككككككوي أي

َلككْم  َو ْا َأ ّكككُرو َف َت ِهْم َمككا َي ِب ٍة ّمككن ِبَصككاِح ّنكك َو ِإْن ِج ّ ُهكك ِذيٌر ِإل ِبيككٌن َنكك  ّم
{مككا بآَياتنككا المكككذبون يتفكككروا} هككؤلء لككم تعككالى: {أو يقككول   

ًا بصاحبهم} يعني ّنككة} أي {مككن وسلم عليه الله صلى محمد ليككس ِج
ًا, دعا الله رسول هو جنون, بل به مككبين} إلنذير هو {إن حق إلى حق
تعككالى: قككال بكه, كمكا ويعي به يعقل وقلب لب له كان لمن ظاهر أي

أن بواحككدة أعظكككم إنمككا تعالى: {قل بمجنون} وقال صاحبكم {وما
إل هككو إن جنككة مككن بصاحبكم ما تتفكروا ثم وفرادى مثنى لله تقوموا

تقومككوا أن منكككم أطلب شديد} يقول: إنما عذاب يدي بين لكم نذير
ًا ًا قيام وفككرادى}, أي: {مثنككى عنككاد ول تعصككب فيككه ليككس لله خالص

بالرسككالة جككاءكم الككذي هذا تتفكروا} في ومتفرقين, {ثم مجتمعين
أنككه وظهككر لكككم بككان ذلككك فعلتككم إذا ل, فككإنكم أم جنون أبه الله من

ًا الله رسول ًا, وقال حق اللككه نككبي أن لنككا دعامة: ذكر بن قتادة وصدق
ًا, فجعكل فدعا الصفا على كان وسلم عليه الله صلى يفخكذهم قريشك
ًا ًا فخذ اللككه, ووقككائع الله بأس فحذرهم فلن بني فلن, يا بني يا فخذ
أو الصككباح إلككى يصككوت بككات لمجنككون هذا صاحبكم قائلهم: إن فقال
جنككة مككن بصككاحبهم ما يتفكروا لم تعالى: {أو الله أصبح, فأنزل حتى

مكككككككككككككككككككككبين}. نكككككككككككككككككككككذير إل هكككككككككككككككككككككو إن

َلْم َو َأ ْا **  ُظُرو ْن ُكوِت ِفي َي َل َواِت َم َق َوَمككا َوالْرِض الّسككَما َلكك ّلككُه َخ ِمككن ال
ٍء َأْن َشْي ُكوَن َأن َعَسَى َو ِد َي َتَرَب َق ْق ُهْم ا ُل ّي َأَج َأ ِب ِديٍث َف ُه َح َد ْع ُنوَن َب ْؤِم ُي
اللككه ملككك فككي بآَياتنككا المكككذبون هككؤلء ينظر لم تعالى: أو يقول   

فيهمككا, شككيء مككن خلككق والرض, وفيمككا السككموات فككي وسككلطانه
شككبيه, ول لككه نظير ل لمن ذلك أن به, ويعلموا ويعتبروا ذلك فيتدبروا

فيؤمنوا له إل الخالص والدين العبادة تكون أن لينبغي  من فعل ومن
والوثككان, النككداد طككاعته, ويخلعككوا إلككى رسوله, وينيبككوا ويصدقوا به
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ويصككيروا كفرهككم علككى فيهلكوا اقتربت قد آجالهم تكون أن ويحذروا

يؤمنككون} بعككده حككديث {فبككأي عقككابه. وقككوله وأليككم الله عذاب إلى
عليككه اللككه صلى محمد تحذير بعد وترهيب وتحذير تخويف فبأي يقول
إن يصككدقون كتابه آي في الله عند من به أتاهم وترهيبه, الذي وسلم

وجككل عز الله عند من محمد به جاءهم الذي الحديث بهذا يصدقوا لم
ّفكان موسكى بكن حسكن أحمد: عكن المام روى وقد ؟ مسكلم بكن وع

بككن علككي عككن سلمة بن حماد عن الوارثا, كلهم عبد بن الصمد وعبد
اللككه رسول قال: قال هريرة أبي عن الصلت أبي عن جدعان بن زيد

إلككى انتهينككا كككذا, فلمككا بككي أسككري ليلة «رأيت وسلم عليه الله صلى
وصواعق, وأتيككت وبرق برعد أنا فإذا فوقي فنظرت السابعة السماء

البيوت بطكونهم قوم على بطكونهم, خكارج مكن تكرى الحيكات فيهكا ك
إلككى نزلككت الربككا, فلمككا أكلككة قال: هؤلء ؟ جبريل يا هؤلء قلت: من

وأصكوات ودخكان برهج أنا فإذا مني أسفل إلى فنظرت الدنيا السماء
أعيككن علككى يحومون الشياطين قال: هؤلء ؟ جبريل يا هذا فقلت: ما

لككرأوا ذلك ولول والرض السموات ملكوت في يتفكروا ل أن آدم بني
تعككالى:) قككال منكككرات. ثككم لككه جككدعان بككن زيككد بن العجائب» علي

ِلِل ** َمككن ّلككُه ُيْضكك َ ال َي َفل ِد ُهْم َلككُه َهككا َذُر َيكك ِهْم ِفككي َو ِن َيككا ْغ ُهككوَن ُط ْعَم  َي
نظككر أحككد, ولككو يهككديه ل فككإنه الضللة عليه كتب تعالى: من يقول  

ًا عنه يجزي ل فإنه نظر فيما لنفسه فلككن فتنتككه اللككه يككرد {ومككن شيئ
ًا} وكمككا الله من له تملك فككي مككاذا انظككروا تعككالى: {قككل قككال شككيئ

}.يؤمنكون ل قكوم عكن والنكذر الَيكات تغنكي ومكا والرض السكموات

َنَك ُلو َأ َيْس ِة َعِن **  َع ّياَن الّسا َها َأ ّنَمككا ُقككْل ُمْرَسككا َهككا ِإ ْلُم َد ِع ْنكك ّبككي ِع َ َر ل
َها ّلي َهآَ ُيَج ِت ْق َو ّ ِل َو ِإل َلْت ُه ُق َواِت ِفي َث َ َوالْرِض الّسككَما ُكْم ل ِتي ْأ ّ َتكك َتككًة ِإل ْغ َب

َنَك ُلو َأ ّنَك َيْس َأ ِفّي َك َها َح ْن ّنَما ُقْل َع َها ِإ ْلُم َد ِع ِه ِعن ّل ِكّن ال َلـ َثككَر َو ْك ّنككاِس َأ ال
َ ُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ل َل ْع  َي

تعككالى: {يسككألك قال الساعة} كما عن تعالى: {يسألونك يقول   
اليهود, من نفر في قريش, وقيل في نزلت الساعة} قيل عن الناس
السككاعة وقككت عككن يسككألون مكيككة, وكككانوا الَيككة لن أشككبه والول

ًا ًا لوقوعها استبعاد مككتى تعالى: {ويقولككون قال بوجودها, كما وتكذيب
ل الكذين بهكا تعكالى: {يسكتعجل صكادقين} وقكال كنتم إن الوعد هذا
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إن أل الحككق أنهككا ويعلمككون منهككا مشككفقون آمنككوا والذين بها يؤمنون

بعيكككككد}. ضكككككلل لفكككككي السكككككاعة فكككككي يمكككككارون الكككككذين
عبككاس: ابككن عككن طلحككة أبي بن علي مرساها} قال {أيان وقوله  

وقككت أول هككو الككذي الككدنيا مككدة آخككر وأيككان محطها متى أي منتهاها
تعككالى هو} أمككر إل لوقتها يجليها ل ربي عند علمها إنما {قل الساعة
يككرد أن السككاعة وقككت عككن سككئل إذا وسككلم عليككه اللكه صلى رسوله
أمرها جلية يعلم أي لوقتها يجليها الذي هو تعالى, فإنه الله إلى علمها
قككال تعككالى, ولهككذا هككو إل ذلككك يعلككم التحديككد, ل علككى يكككون ومتى

قتادة عن معمر عن الرزاق عبد والرض} قال السموات في {ثقلت
أهككل على علمها والرض} قال: ثقل السموات في {ثقلت قوله في

الحسككن: إذا معمككر: قككال يعلمككون, قككال ل أنهككم والرض السككموات
عليهككم. والرض, يقككول: كككبرت السككموات أهككل علككى ثقلككت جككاءت

السموات في {ثقلت تعالى قوله في عباس ابن عن الضحاك وقال  
القيامة, يوم ضرر من يصيبه إل الخلق من شيء ليس والرض} قال

جككاءت والرض} قككال: إذا السككموات فككي {ثقلككت جريككج ابككن وقال
الجبككال, الشمس, وسيرت النجوم, وكورت وانتثرت السماء انشقت

اللككه رحمككه جرير ابن ثقلها, واختار وجل, فذلك عز الله قال ما وكان
قتادة, قال كما والرض السموات أهل على وقتها علم ثقل المراد أن

ثقككل ذلككك ينفككي بغتككة} ول إل تأتيكم تعالى: {ل كقوله قاله كما وهو
أعلكككككم. والرض, واللكككككه السكككككموات أهكككككل علكككككى مجيئهكككككا

فككي والرض} يقول: خفيككت السموات في السدي: {ثقلت وقال  
نككبي ول مقككرب ملككك تقككوم حيككن قيامها يعلم والرض, فل السموات

غفلككة. وقككال علككى تككأتيهم قيامهككا بغتة} يبغتهم إل تأتيكم {ل مرسل
تككأتيكم {ل أنهككا الله بغتة} قضى إل تأتيكم تعالى: {ل قوله في قتادة

تهيككج السككاعة «إن يقككول كككان اللككه نككبي أن لنككا بغتة} قال: وذكر إل
يقيككم والرجككل ماشككيته يسقي والرجل حوضه يصلح بالناس, والرجل

البخككاري: حككدثنا ويرفعككه». وقككال ميزانه ويخفض السوق في سلعته
أبككي عككن الرحمككن عبككد عككن الزناد أبو شعيب, أنبأنا اليمان, أنبأنا أبو

السككاعة تقكوم «ل قكال وسكلم عليكه الله صلى الله رسول أن هريرة
آمنككوا النكاس ورآهكا طلعككت مغربهككا, فكإذا مككن الشككمس تطلكع حتى

ًا ينفع ل حين أجمعون, فذلك أو قبككل مككن آمنككت تكككن لم إيمانها نفس
ًا, ولتقومن إيمانها في كسبت ثوبهمككا الككرجلن نشككر وقد الساعة خير

انصككرف وقككد السككاعة يطويككانه. ولتقككومن ول يتبايعككانه بينهمككا, فل
فل حوضككه يليط وهو الساعة يطعمه, ولتقومن فل لقحته بلبن الرجل

781



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فل فيككه إلككى أكلتككه رفككع قككد والرجككل السككاعة فيه, ولتقككومن يسقي

حككرب, حككدثنا بككن زهيككر صككحيحه, حككدثني في مسلم يطعمها» وقال
بككه, يبلككغ هريككرة أبككي عن العرج عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان

فيككه إلككى النككاء يصككل لقحته, فمككا يحلب والرجل الساعة قال: تقوم
تقككوم حككتى يتبايعككانه فما الثوب يتبايعان والرجلن الساعة تقوم حتى

تقكككوم. حكككتى يصكككدر فمكككا حوضكككه يلكككوط السكككاعة, والرجكككل
معنككاه, في المفسرون عنها} اختلف حفي كأنك {يسألونك وقوله  

حفككي كأنككك {يسككألونك عبككاس ابن عن العوفي قال كما معناه فقيل
ابكن لهكم, قككال صكديق كأنككك مككودة وبينهككم بينككك عنها} يقول: ككأن

السككاعة عككن وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي الناس سأل عباس: لما
ًا أن يرون كأنهم قوم سؤال سألوه إليككه الله بهم, فأوحى حفي محمد

ًا عليهككا اللككه يطلككع بككه, فلككم اسككتأثر علمهاعنككده إنما ًا ملككك ول مقربكك
وسككلم: إن عليككه الله صلى لمحمد قريش قتادة: قالت رسولً, وقال

ه فقكال ؟ السكاعة مكتى إلينكا فأسكر قرابكة وبينكك بيننا وجكل عكز الل
وأبككي وعكرمككة مجاهككد عككن روي عنها} وكككذا حفي كأنك {يسألونك

أبككي ابككن روايككة مككن مجاهد عن قول, والصحيح والسدي, وهذا مالك
عنهككا عنهككا} قككال: اسككتحفيت حفككي كأنككك {يسككألونك وغيككره نجيككح

عبككاس ابككن عككن الضككحاك قككال وقتهككا, وكككذا علمككت حككتى السككؤال
{قل تعلمها لست بها عالم عنها} يقول: كأنك حفي كأنك {يسألونك

اللككككككككككككككككه}. عنككككككككككككككككد علمهككككككككككككككككا إنمككككككككككككككككا
بها. وقككال عالم عنها} كأنك حفي بعضهم: {كأنك عن معمر وقال  
وقككد عككالم بها عنها} كأنك حفي {كأنك أسلم بن زيد بن الرحمن عبد

السككاعة} علككم عنككده اللككه {إن خلقككه, وقككرأ علككى علمها الله أخفى
قككال أعلم, ولهذا الول, والله من المقام في أرجح القول الَية, وهذا

جاء لما يعلمون}. ولهذا ل الناس أكثر ولكن الله عند علمها إنما {قل
دينهككم, أمككر النككاس ليعلككم أعرابككي صككورة فككي السككلم عليككه جبريل

السككائل مجلككس وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول مككن فجلككس
عككن السككلم, ثككم عككن وسككلم عليككه اللككه صككلى المسترشد, وسككأله

رسككول لككه قككال ؟ السككاعة قال: فمتى الحسان, ثم عن اليمان, ثم
السائل» أي من بأعلم عنها المسؤول «ما وسلم عليه الله صلى الله

عليككه الله صلى النبي قرأ أحد, ثم من بها أحد ول منك بها أعلم لست
السكككككككاعة} الَيكككككككة. علكككككككم عنكككككككده اللكككككككه {إن وسكككككككلم

الساعة, ثم أشراط له الساعة, فبين أشراط عن فسأله رواية وفي  
كلككه هككذا الَيككة, وفككي هككذه الله» وقرأ إل يعلمهن ل خمس «في قال
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هككذا مككن الصككحابة عجككب جككواب: صككدقت, ولهككذا كككل بعككد له يقول

اللككه صككلى اللككه رسككول قال انصرف لما ويصدقه, ثم يسأله السائل
«ومككا قككال رواية دينكم» وفي يعلمكم أتاكم جبريل «هذا وسلم عليه
هككذا ذكككرت هككذه» وقككد صككورته إل فيهككا عرفتككه إل صككورة في أتاني

أول فككي والمسككانيد والحسككان الصحاح من وألفاظه بطرقه الحديث
ونككاداه العرابككي ذلككك سككأله والمنة, ولما الحمد البخاري, ولله شرح

عليككه اللككه صككلى اللككه رسول له محمد, قال فقال: يا جهوري بصوت
؟ السككاعة مككتى محمككد صوته, قككال: يككا من نحو «هاؤم» على وسلم
آتيككة السككاعة إن «ويحككك وسككلم عليه الله صلى الله رسول له فقال

صككيام, ولكننككي ول صككلة كككثير لهككا أعككددت ما لها» قال أعددت فما
وسكلم عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول لكه ورسكوله, فقككال اللكه أحب

بهككذا فرحهككم بشككيء المسككلمون فككرح أحككب» فمككا مككن مككع «المرء
جماعككة عككن وغيرهما الصحيحين في متعددة طرق له الحديث, وهذا

«المككرء قككال أنككه وسككلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحابة من
أنككه المتقنين, ففيه الحفاظ من كثير عند متواترة أحب» وهي من مع

علمككه إلككى يحتككاجون ل الككذي هككذا عككن سككئل إذا كككان السككلم عليككه
ذلكك لوقككوع السككتعداد حقهككم, وهككو فككي الهككم هككو ما إلى أرشدهم

مسكلم قككال وقتككه. ولهككذا تعييككن يعرفوا لم وإن نزوله قبل له والتهيؤ
أسامة قال: حدثنا كريب وأبو شيبة أبي بن بكر أبو صحيحه: حدثنا في
العراب عنها, قالت: كانت الله رضي عائشة عن أبيه عن هشام عن
الساعة: عن سألوه وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدموا إذا

هككذا يعككش «إن فيقول منهم إنسان أحدثا إلى فينظر ؟ الساعة متى
الذي موتهم بذلك ساعتكم» يعني عليكم قامت حتى الهرم يدركه لم

مسككلم: قككال الَخككرة. ثككم الككدار بككرزخ فككي الحصول إلى بهم يفضي
بككن حمككاد عككن محمككد بككن يككونس شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو وحدثنا
ً أن أنس عن ثابت عن سلمة عليككه اللككه صككلى الله رسول سأل رجل
«إن وسكلم عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول الساعة, فقككال عن وسلم
الساعة» انفرد تقوم حتى الهرم يدركه ل أن فعسى الغلم هذا يعش

مسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلم. بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
بن حماد حرب, حدثنا بن سليمان الشاعر, حدثنا بن حجاج وحدثني  

اللككه رضي مالك بن أنس عن المصري هلل أبي بن سعيد زيد, حدثنا
ً أن عنه ؟ السككاعة قككال: مككتى وسلم عليه الله صلى النبي سأل رجل

غلم إلككى نظككر هنيهككة, ثككم وسلم عليه الله صلى الله رسول فسكت
حككتى الهككرم يككدركه لككم هككذا عمككر «إن فقال أزدشنوءة من يديه بين
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هارون أترابي, وقال: حدثنا من الغلم أنس: ذلك الساعة» قال تقوم

عككن قتككادة همككام, حككدثنا مسككلم, حككدثنا بن عفان الله, حدثنا عبد بن
النككبي فقككال أترابككي مككن وكان شعبة بن للمغيرة غلم قال: مر أنس
تقككوم حككتى الهككرم يككدركه لكم هككذا يككؤخر «إن وسككلم عليه الله صلى

بككن عمككرو عن صحيحه من الدب كتاب في البخاري الساعة» ورواه
ً أنككس, أن عككن قتككادة عككن يحيككى بن همام عن عاصم أهككل مككن رجل
آخككره: الحديث, وفي فذكر ؟ الساعة متى الله رسول قال: يا البادية

الرويككات هككذه فككي الطلق وذكره, وهذا شعبة بن للمغيرة غلم فمر
عنهككا. اللككه رضككي عائشككة حككديث في بساعتكم التقييد على محمول

يقول: الله عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو جريج: أخبرني ابن وقال  
بشككهر يموت أن قبل يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

علككى مككا بككالله الله, وأقسم عند علمها الساعة, وإنما عن «تسألوني
سككنة». رواه مائككة عليهككا تككأتي منفوسككة نفس من اليوم الرض ظهر

أراد عمر: وإنمككا ابن مثله, قال عمر ابن عن الصحيحين مسلم. وفي
المككام القككرن. وقككال ذلككك انخرام وسلم عليه الله صلى الله رسول
بكن مككوثر عككن سكحيم بككن جبلكة عككن العوام هشيم, أنبأنا حدثنا أحمد

عليككه اللككه صككلى النككبي عككن عنككه اللككه رضككي مسعود ابن عن عفارة
وعيسى, فتذاكروا وموسى إبراهيم بي أسري ليلة «لقيت قال وسلم

ل السككلم, فقككال عليه إبراهيم إلى أمرهم فردوا ك قال ك الساعة أمر
فكردوا بهكا لكي علكم ل فقكال موسكى إلكى أمرهم بها, فردوا لي علم

اللككه إل أحككد بهككا يعلم فل وجبتها عيسى: أما فقال عيسى إلى أمرهم
ككك قككال ككك خككارج الككدجال أن وجككل عككز ربككي إلي عهد وجل, وفيما عز

الرصككاص, قككال: فيهلكككه يككذوب كمككا ذاب رآني قضيبان, فإذا ومعي
إن مسككلم يقككول: يككا والحجككر الشككجر إن حتى رآني إذا وجل عز الله

ًا تحتي ه فكاقتله, قكال: فيهلكهكم فتعال كافر يرجكع ثكم وجكل عكز الل
ومككأجوج يككأجوج يخككرج ذلك وأوطانهم, قال: فعند بلدهم إلى الناس

إل شككيء علككى يككأتون ل بلدهككم ينسلون, فيطأون حدب كل من وهم
إلككي النككاس يرجككع شككربوه: قككال: ثككم إل ماء على يمرون ول أهلكوه

تجككوى حككتى ويميتهككم فيهلكهم عليهم وجل عز الله فأدعو فيشكونهم
المطككر وجككل عككز اللككه تنتن, قككال: فينككزل أي ريحهم نتن من الرض

أحمككد: قككال المككام البحر. قككال في يقذفهم حتى أجسادهم فيجترف
إلى رجع الديم, ثم مد الرض وتمد الجبال تنسف هارون: ثم بن يزيد

ككان إذا ذلكك أن وجكل عككز ربكي إلككي عهد هشيم, قال: ففيما حديث
تفككاجئهم مككتى أهلهككا يككدري ل المتمككم كالحامككل السككاعة كذلك, فإن
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ً بولدتها ًا, ورواه أو ليل هككارون بككن يزيككد عككن بندار عن ماجه ابن نهار

مككن العككزم أولككي أكككابر نحوه, فهككؤلء بسنده حوشب بن العوام عن
ردوا التعييككن, وإنمككا على الساعة بوقت علم عندهم ليس المرسلين

فككي ينككزل لنككه أشككراطها على السلم, فتكلم عليه عيسى إلى المر
ًا المة هذه آخر ويقتل وسلم عليه الله صلى الله رسول لحكام منفذ

دعككائه, ببركككة ومككأجوج يككأجوج هلك اللككه الككدجال, ويجعككل المسككيح
بكككككككككه. تعكككككككككالى اللكككككككككه أعلمكككككككككه بمكككككككككا فكككككككككأخبر

بن إياد بن عبيد بكير, حدثنا أبي بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
اللككه رسككول قككال: سككئل حذيفككة عككن يككذكر أبي لقيط, قال: سمعت

ل وجل عز ربي عند «علمها الساعة, فقال عن وسلم عليه الله صلى
يديها, بين يكون وما بمشاريطها سأخبركم هو, ولكن إل لوقتها يجليها

ًا» قالوا: يا فتنة يديها بين إن فما عرفناها قد الفتنة الله رسول وهرج
النككاس بيككن «ويلقككى القتككل» قككال الحبشككة «بلسككان قككال ؟ الهككرج

ًا» لم يعرف أحد يكاد التناكر, فل الكتككب أصككحاب مككن أحككد يروه أحد
بككن طككارق عن خالد أبي ابن وكيع: حدثنا الوجه. وقال هذا من الستة
مككن يككذكر يزال ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان شهاب

مرساها} الَية, أيان الساعة عن {يسألونك نزلت حتى الساعة شأن
أبككي بككن إسككماعيل عككن يككونس بن عيسى حديث من النسائي ورواه
الرسككل سككيد المككي النككبي قككوي, فهككذا جيككد إسككناد بككه, وهككذا خالككد

التوبككة ونككبي الرحمككة نككبي وسلمه عليه الله صلوات محمد وخاتمهم
علككى النككاس تحشككر الذي والحاشر والمقفى والعاقب الملحمة ونبي

وسككهل أنككس حككديث مككن الصحيح في عنه ثبت فيما قوله قدميه, مع
اعة أنكا «بعثكت عنهما الله رضي سعد بن بيكن كهكاتين» وقكرن والس

علككم يككرد أن اللككه أمككره قد كله هذا تليها, ومع والتي السبابة أصبعيه
اللككه عنككد علمهككا إنمككا {قككل عنهككا, فقككال سئل إذا إليه الساعة وقت

يعلمكككككككككككككون}. ل النكككككككككككككاس أككككككككككككككثر ولككككككككككككككن

ُقل  ** ّ ِلُك ل ْفِسي َأْم َن ًا ِل ْفع َ َن ًا َول ّ َضّر َء َما ِإل ّلُه َشآَ ْو ال َل َلككُم ُكنككُت َو ْع َأ

ْيَب َغ ْل َثْرُت ا ْك َت ِر ِمَن لَْس ْي ْلَخ ِنَي َوَما ا ُء َمّس َو ْا ِإْن الّس َن ّ َأ ِذيٌر ِإل َبِشككيٌر َنكك َو
ٍم ْو َقككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ّل ْؤِم  ُي

ل أنككه نفسه عن يخبر إليه, وأن المور يفوض أن تعالى الله أمره   
أطلعككه بما إل ذلك من شيء على له اطلع ول المستقبل الغيب يعلم
ًا} غيبككه علككى يظهر فل الغيب تعالى: {عالم قال عليه, كما الله أحككد
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عبككد الخيككر} قككال من لستكثرت الغيب أعلم كنت {ولو الَية. وقوله

الغيككب أعلككم كنككت {ولككو مجاهككد عن منصور عن الثوري عن الرزاق
ً لعملكت أمكوت مككتى أعلكم كنت الخير} قال: لو من لستكثرت عمل

ًا, وكذا جريككج, ابككن مثلككه مجاهد, وقككال عن نجيح أبي ابن روى صالح
ديمككة, ككان وسكلم عليككه اللككه صككلى اللكه رسول عمل لن نظر وفيه
ً عمل إذا رواية: كان وفي منككوال علككى كككان عمله أثبته, فجميع عمل
أن إل أحككواله, اللهككم جميككع فككي وجككل عككز اللككه إلى ينظر كأنه واحد

أعلككم. لككذلك, واللككه السككتعداد إلككى غيككره يرشككد أن المككراد يكككون
أعلككم كنككت {ولككو عبككاس ابن عن الضحاك رواه ما هذا في والحسن

إذا روايككة: لعلمككت المال. وفككي من الخير} أي من لستكثرت الغيب
ًا اشتريت ًا أبيع فيه, فل أربح ما شيئ مسككنَي {ومككا فيككه ربحت إل شيئ

ذلك آخرون: معنى جرير: وقال ابن الفقر. وقال يصيبني السوء} ول
ولككوقت المخصككبة مككن المجدبككة للسككنة لعددت الغيب أعلم كنت لو

بن الرحمن عبد الرخص, وقال من له الرخص, فاستعددت من الغلء
الشككر مككن يكون ما السوء} قال: لجتنبت مسني {وما أسلم بن زيد
مككن نككذير وبشككير, أي نذير هو إنما أنه أخبر واتقيته, ثم يكون أن قبل

يسكرناه تعكالى: {فإنمكا قكال بالجنات, كمكا للمؤمنين وبشير العذاب
ًا بككككه وتنككككذر المتقيككككن بككككه لتبشككككر بلسككككانك ًا}. قومكككك لككككد

َو ُه ِذي **  ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ّمن َخ ٍة ّن َد َعَل َواِح َها َوَج ْن َها ِم ْوَج ُكَن َز َيْسكك َهككا ِل ْي َل ِإ
ّا َلم َها َف َغّشا َلْت َت ً َحَم ًا َحْمل ِه َفَمككّرْت َخِفيفكك َلّمككآَ ِبكك َلككْت َف َق ْث َوا َأ َعكك ّلككَه ّد ال

ُهَما ّب ِئْن َر َنا َل َت ْي َت ًا آ ِلح َنّن َصا ُكو َن ِريَن ِمَن ّل ِك َلّمككآَ الّشككا َف ُهَمككا *   َتا ًا آ ِلح َصككا
َ َعل َء َلكككُه َج َكآَ ُهَمكككا ِفيَمكككآَ ُشكككَر َتا َلى آ َعكككا َت ّلكككُه َف ُكوَن َعّمكككا ال ِر  ُيْشككك

السكلم. وأنكه عليكه آدم مكن الناس جميع خلق أنه على تعالى ينبه  
أيها تعالى: {يا قال منهما, كما الناس انتشر ثم حواء زوجته منه خلق

ًا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس لتعككارفوا وقبائككل شككعوب
ربكككم اتقوا الناس أيها تعالى: {يا أتقاكم} وقال الله عند أكرمكم إن

هذا في زوجها} الَية, وقال منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي
ويسكككن ليألفهككا إليهككا} أي ليسكن زوجها منها {وجعل الكريمة الَية

ًا أنفسكككم مككن لكككم خلككق أن آيككاته تعككالى: {ومككن بها, كقوله أزواجكك
أعظككم روحين بين ألفة ورحمة} فل مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا

إلى بكيده توصل ربما الساحر أن تعالى ذكر الزوجين, ولهذا بين مما
ً {حملككت وطئهككا تغشككاها} أي {فلما وزوجه المرء بين التفرقة حمل
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ًا} وذلك ًا, إنما له المرأة تجد ل الحمل أول خفيف ثككم النطفككة هككي ألم

المضكككككككككككككككككككككككغة. ثكككككككككككككككككككككككم العلقكككككككككككككككككككككككة
عكن بحملكه, وروي مجاهكد: اسكتمرت بكه} قكال {فمكرت وقكوله  

عن مهران بن ميمون نحوه, وقال والسدي النخعي وإبراهيم الحسن
بككه} {فمككرت قككوله عككن الحسن أيوب: سألت أبيه: استخفته. وقال

ً كنت قال: لو ًا رجل به, وقال فاستمرت هي إنما هي ما لعرفت عربي
اسككتمرت جريككر: معنككاه ابن وقال. حملها به} استبان {فمرت قتادة
بككه عبككاس: اسككتمرت ابن عن العوفي وقعدت. وقال به قامت بالماء

بحملهككا. ثقككل ذات صككارت أثقلت} أي {فلما ؟ ل أم أحملت فشكت
آتيتنككا لئككن ربهمككا اللككه {دعككوا بطنهككا فككي الولككد السككدي: كككبر وقال

ًا} أي ًا صالح ًا, كما بشر أن عباس: أشككفقا ابن عن الضحاك قال سوي
يكككون ل أن مالككك: أشككفقا وأبو البختري أبو قال بهيمة, وكذلك يكون

ًا. إنسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان
ًا آتيتنا البصري: لئن الحسن وقال   فلما الشاكرين من {لنكونن غلم

ًا آتاهما يشككركون} عمككا الله فتعالى آتاهما فيما شركاء له جعل صالح
ًا ههنا المفسرون يذكر نتبككع فيها, ثككم ما وأبين سأوردها وأحاديث آثار
أحمككد المككام الثقة, قال وبه الله شاء إن ذلك في الصحيح ببيان ذلك
قتككادة إبراهيككم, حككدثنا بككن عمر الصمد: حدثنا عبد مسنده: حدثنا في
«لمككا قككال وسككلم عليككه اللككه صلى النبي عن سمرة عن الحسن عن

ولككد, فقككال: سككميه لهكا يعيككش ل إبليس, وكان بها طاف حواء ولدت
مككن ذلككك فعاش, وكان الحارثا عبد يعيش, فسمته فإنه الحارثا عبد

بككن)بشككار محمككد عككن جرير ابن رواه وأمره» وهكذا الشيطان وحي
فككي الترمككذي بككه, ورواه الككوارثا عبككد بككن الصككمد عبد عن بندار عن

به, وقال: هككذا الصمد عبد عن المثنى بن محمد عن الَية هذه تفسير
إبراهيككم, ورواه بككن عمككر حككديث من إل نعرفه ل غريب حسن حديث

مككن مسككتدركه في الحاكم يرفعه, ورواه ولم الصمد عبد عن بعضهم
ًا, ثم الصمد عبد حديث السككناد, ولككم صككحيح حديث قال: هذا مرفوع

أبككي عككن تفسككيره فككي حاتم أبي بن محمد أبو المام يخرجاه. ورواه
ًا. بككه إبراهيككم بككن عمككر عن فياض بن هلل عن الرازي زرعة مرفوعكك

شككاذ حديث من تفسيره في مردويه بن بكر أبو الحافظ رواه وكذا  
ًا, قلت: وشاذ إبراهيم بن عمر عن فياض بن هلل, وشككاذ هككو مرفوع

(أحككدها) أن أوجككه ثلثككة مككن معلككول الحككديث هذا أن لقبه, والغرض
أبككو قككال معين, ولكككن ابن وثقه وقد البصري هو هذا إبراهيم بن عمر
المعتمككر حككديث من مردويه ابن رواه به, ولكن يحتج الرازي: ل حاتم
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ًا, فالله سمرة عن الحسن عن أبيه عن قككد أعلم. (الثاني) أنه مرفوع

ًا, كما ليس نفسه سمرة قول من روي جريككر: حككدثنا ابن قال مرفوع
بككن اللككه عبككد بككن بكر أبيه, حدثنا عن المعتمر العلى, حدثنا عبد ابن

قككال: جندب بن سمرة عن الشخير بن العلء أبي عن التيمي سليمان
الَيككة فسككر نفسككه الحسككن الحارثا. (الثككالث) أن عبد ابنه آدم سمى

ًا سمرة عن عنده هذا كان هذا, فلو بغير عنككه. قككال عككدل لما مرفوع
عككن عمككرو عككن يوسككف بككن سككهل حككدثنا وكيككع ابن جرير: حدثنا ابن

أهككل بعككض فككي هذا آتاهما} قال: كان فيما شركاء له {جعل الحسن
بككككككككككككككككآَدم. يكككككككككككككككككن ولككككككككككككككككم الملككككككككككككككككل

قككال: معمككر عن ثور بن محمد العلى, حدثنا عبد بن محمد وحدثنا  
{جعل يعنككي بعككده منهككم أشرك ومن آدم ذرية بها الحسن: عنى قال

عككن سككعيد يزيككد, حككدثنا بشر, حككدثنا آتاهما}. وحدثنا فيما شركاء له
اللككه رزقهككم اليهككود, والنصككارى هككم يقككول الحسككن قال: كككان قتادة
ًا اللككه رضككي الحسككن عن صحيحة أسانيد ونصروا, وهذه فهودوا أولد
حملككت مككا وأولككى التفاسير أحسن من بذلك, وهو الَية فسر أنه عنه

ًا عنده الحديث هذا كان الَية, ولو عليه صكلى الله رسول عن محفوظ
للككه تقككواه مككع سككيما ول غيككره ول هككو عنككه عدل لما وسلم عليه الله

أنككه الصككحابي, ويحتمككل علككى موقككوف أنككه علككى يدلك وورعه, فهذا
منبه بن وهب أو كعب مثل منهم آمن من الكتاب أهل بعض من تلقاه

عهككدة مككن برئنككا أننككا إل اللككه شككاء إن بيككانه سككيأتي وغيرهمككا, كمككا
أعلكككككككككككككككككككككم. المرفكككككككككككككككككككككوع, واللكككككككككككككككككككككه

الحصككين بككن داود عككن يسار بن إسحاق بن محمد فقال الَثار فأما  
السككلم عليككه لَدم تلككد حككواء قال: كككانت عباس ابن عن عكرمة عن

ًا ذلك, فيصيبهم ونحو الله وعبيد الله عبد ويسميهم لله فيعبدهم أولد
تسككميانه الككذي بغيككر سميتماه لو فقال: إنكما إبليس الموت, فأتاهما

ً له لعاش, قال: فولدت به اللككه أنزل الحارثا, ففيه عبد فسماه رجل
شككركاء له جعل ك قوله إلى ك واحدة نفس من خلقكم الذي {هو يقول
فككي قككوله عبككاس ابككن عن العوفي الَية, وقال آخر آتاهما} إلى فيما
بككه} فمككرت ككك قككوله إلككى ككك واحككدة نفككس من خلقكم الذي {هو آدم

ًا آتيتنككا لئن ربهما الله دعوا أثقلت {فلما ؟ ل أم أحملت شكت صككالح
يولككد ما تدريان الشيطان, فقال: هل الشاكرين} فأتاهما من لنكونن

الباطككل, إنككه لهمككا وزيككن ؟ ل أم أبهيمة يكون ما تدريان هل أم ؟ لكم
لهمككا فماتككا, فقككال ولككدين ولككدت ذلككك قبككل كككانت مبين, وقككد غوي

ًا يخكرج لم بي تسمياه لم إن الشيطان: إنكما ا ومكات سكوي مكات كم
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تعكالى: {فلمكا اللكه قكول الحكارثا, فكذلك عبد ولدهما الول, فسميا

ًا آتاهمكككككا آتاهمكككككا} الَيكككككة. فيمكككككا شكككككركاء لكككككه جعل صكككككالح
بككن سككعيد عككن خصككيف عن شريك عن المبارك بن الله عبد وقال  

ًا آتاهمككا {فلمككا قوله في عباس ابن عن جبير شككركاء لككه جعل صككالح
نفككس مككن خلقكككم الككذي تعككالى: {هككو اللككه آتاهما} قال: قككال فيما

{حملككت} تغشككاها} آدم فلمككا إليها ليسكن زوجها منها وجعل واحدة
مككن أخرجتكمككا الككذي صككاحبكما إنككي: فقككال الله لعنه إبليس فأتاهما

فيشككقه, بطنككك مككن فيخككرج إبككل قرني له لجعلن أو لتطيعاني الجنة
يطيعككاه, أن فأبيككا الحككارثا عبككد يخوفهما, فسككمياه ولفعلن ولفعلن

ًا, ثم فخرج ًا فأتاهما الثانية حملت ميت الككذي صحاحبكما فقال: أنا أيض
فخككرج يطيعككاه أن فأبيا ك يخوفهما ك لفعلن أو لتفعلن فعلت ما فعلت

ًا, ثم ًا فأتاهما الثالثة حملت ميت الولككد حككب فأدركهمككا لهمككا فذكر أيض
فيمككا شككركاء لككه تعككالى: {جعل قككوله الحككارثا, فككذلك عبككد فسمياه

.حككككككككككككككاتم أبككككككككككككككي ابككككككككككككككن آتاهمككككككككككككككا} رواه
بككن وسعيد كمجاهد أصحابه من عباس ابن عن الثر هذا تلقى وقد  

مككن واحككد وغيككر والسككدي قتككادة الثانيككة الطبقة وعكرمة, ومن جبير
المتككأخرين مككن المفسككرين الخلككف, ومككن مككن وجماعككة السككلف
أهككل مككن مأخوذ أصله ك أعلم والله ك كثرة, وكأنه يحصون ل جماعات

أبككي ابككن رواه كعككب, كمككا بككن أبي عن رواه عباس ابن الكتاب, فإن
عككن بشير ابن يعني سعيد الجماهر, حدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

قال: لمككا كعب بن أبي عن عباس ابن عن مجاهد عن قتادة عن عقبة
ولككدك, لككك ويسككلم لها: أتطيعينككي فقال الشيطان أتاها حواء حملت
مثككل لها فقال حملت فمات, ثم تفعل, فولد الحارثا, فلم عبد سميه

يسككلم تطيعينككي فقككال: إن فجاءهككا الثالثة حملت تفعل, ثم فلم ذلك
فأطاعكككككككككا. بهيمكككككككككة, فهيبهمكككككككككا يككككككككككون فكككككككككإنه وإل

الكتاب, وقد أهل آثار من أنها ك أعلم والله ك عليها يظهر الَثار وهذه  
«إذا قكال أنكه وسكلم عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول عن الحديث صح

علككى أخبككارهم تكككذبوهم» ثككم ول تصككدقوهم فل الكتاب أهل حدثكم
اللككه كتاب من الدليل عليه دل بما صحته علمنا ما أقسام, فمنها ثلثة

الكتككاب مككن خلفككه على دل بما كذبه علمنا ما رسوله, ومنها سنة أو
ًا, ومنها والسنة روايتككه فككي المككأذون فهككو عنككه مسكككوت هككو ما أيض

ل الككذي حككرج» وهككو ول إسرائيل بني عن «حدثوا السلم عليه بقوله
هككو الثككر تكذبوهم» وهككذا ول تصدقوهم «فل لقوله يكذب ول يصدق

صككحابي مككن بككه حدثا من نظر, فأما فيه الثالث أو الثاني القسم من
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الحسن مذهب فعلى نحن الثالث, وأما القسم من يراه فإنه تابعي أو

آدم السككياق هككذا مككن المككراد ليككس هذا, وأنه في الله رحمه البصري
كالسككتطراد ذريته, وهو من المشركون ذلك من المراد وحواء, وإنما

الككدنيا السككماء زينككا {ولقككد الجنككس, كقككوله إلككى الشككخص ذكككر من
بهككا زينككت الككتي النجككوم وهككي المصابيح أن بمصابيح} الَية, ومعلوم

شككخص مككن اسككتطراد هككذا بها, وإنمكا يرمى التي هي ليست السماء
أعلككم. القككرآن, واللككه فككي نظككائر جنسككها, ولهككذا إلككى المصككابيح

ُكوَن ِر ُيْش َأ َ َما **  ُق ل ُل ًا َيْخ ْيئ ُهْم َش ُقككوَن َو َل َ ُيْخ َول ُعوَن *   ِطي َت ُهككْم َيْسكك َل
ًا َ َنْصر ُهْم َول ُفَس ْن ِإن َينُصككُروَن َأ َو ُهْم *   ُعو ْد َلككى َتكك َى ِإ َد ُهكك ْل َ ا ُكْم ل ُعككو ِب ّت َي
ٌء َوآ ُكْم َس ْي َل ُهْم َع ُتُمو ْو َع َد ُتككْم َأْم َأ ْن ُتوَن َأ ِإّن َصككاِم ِذيَن *   ّلكك ُعوَن ا ْد ِمككن َتكك
ِه ُدوِن ّل ٌد ال َبا ُكْم ِع ُل َثا ُهْم َأْم ُعو ْد ْا َفا ُبو َتِجي َيْس ْل ُكْم َف ُتككْم ِإن َل ِقيَن ُكن ِد * َصكا
ُهْم َل أ

َهآَ َيْمُشوَن َأْرُجٌل َ ُهْم َأْم ِب ٍد َل ْي ِطُشوَن َأ ْب َهآَ َي ُهْم َأْم ِب ُيٌن َل ْع ْبِصككُروَن َأ ُي
َهآَ ُهككْم َأْم ِب َذاٌن َل ُعوَن آ َهككا َيْسككَم ْا ُقككِل ِب ُعككو ْد ُكْم ا َء َكآَ ُدوِن ُثككّم ُشككَر َ ِكيكك َفل

ِظُروِن ِإّن ُتن ّيكَي *   ِل ّلُه َو ِذي ال ّل َتاَب َنّزَل ا ِك ْل َو ا ُهكك ّلى َو َو َتكك ِلِحيَن َي * الّصككا
ِذيَن ّل ُعوَن َوا ْد ِه ِمن َت ِن َ ُدو ُعوَن ل ِطي َت ُكْم َيْس ُهْم َولُ َنْصَر ُفَس ْن ْنُصُروَن َأ * َي

ِإن ُهْم َو ُعو ْد َلى َت َى ِإ َد ُهكك ْل َ ا ْا ل ُعو ُهككْم َيْسككَم َتَرا ُظككُروَن َو ْيككَك َين َل ُهككْم ِإ َ َو ل
ِصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن ْب  ُي

مككن غيره الله مع عبدوا الذين المشركين على الله من إنكار هذا   
تملك مصنوعة, ل مربوبة لله مخلوقة والوثان, وهي والصنام النداد
ًا هككي لعابديها, بل تنتصر ول تبصر تنفع, ول ول تضر ول المر من شيئ
بسككمعهم منهككا أكمككل تبصككر, وعابككدوها ول تسككمع ول تتحرك ل جماد

ًا يخلككق ل مككا قككال: {أيشككركون وبطشهم, ولهذا وبصرهم وهككم شككيئ
ًا يخلككق ل مككا المعبككودات مككن بككه أتشككركون يخلقككون} أي ول شككيئ

لككه فاسككتمعوا مثل ضرب الناس أيها تعالى: {يا ذلك, كقوله يستطيع
ًا يخلقككوا لن الله دون من تدعون الذين إن وإن لككه اجتمعككوا ولككو ذبابكك

ًا الذباب يسلبهم * ما والمطلوب الطالب ضعف منه يستنقذوه ل شيئ
لككو آلهتهككم أن تعككالى عزيز} أخبر لقوي الله إن قدره حق الله قدروا

ًا الذبابة سلبتهم لو بل ذبابة خلق استطاعوا ما كلهم اجتمعوا من شيئ
صككفته هذه منها, فمن إنقاذه استطاعوا وطارت, لما المطاعم حقير
ًا يخلق تعالى: {ل قال ولهذا ؟ ويستنصر ليرزق يعبد كيف وحاله شككيئ
الخليككل قككال كمككا مصككنوعون مخلوقككون هككم بككل يخلقككون} أي وهم

تنحتككككككككككككككون} الَيككككككككككككككة. مككككككككككككككا {أتعبككككككككككككككدون
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ًا} أي لهككم تعككالى: {وليسككتطيعون قككال ثككم   {ول لعابككديهم نصككر

بسككوء, أرادهككم ممككن ينصككرون لنفسهم ول ينصرون} يعني أنفسهم
غايككة ويهينها قومه أصنام يكسر والسلم الصلة عليه الخليل كان كما

ًا عليهككم قوله: {فراغ في عنه تعالى أخبر كما الهانة بككاليمين} ضككرب
ًا تعالى: {فجعلهم وقال ًا إل جذاذ يرجعون} وكما إليه لعلهم لهم كبير
عنهما, وكانا الله رضي جبل بن ومعاذ الجموح بن عمرو بن معاذ كان

المدينككة, وسككلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما أسلما قد شابين
ويتلفانهككا يكسككرانها المشككركين أصككنام علككى الليل في يعدوان فكانا

ًا ويتخذانها لنفسهم, فكككان ويرتؤوا بذلك قومهما ليعتبر للرامل حطب
ًا وكان الجموح بن لعمرو ويطيبككه, فكانكا يعبككده صكنم قككومه في سيد
بالعككذرة, فيجيككء ويلطخككانه رأسككه علككى فينكسانه الليل في يجيئان
ًا عنده ويضع ويطيبه به, فيغسله صنع ما فيرى الجموح بن عمرو سيف
ًا, حتى صنيعه إلى ذلك, ويعود لمثل يعودان له: انتصر, ثم ويقول أيض
هناك, فلمككا بئر في حبل في ميت, ودلياه كلب مع فقرناه مرة أخذاه

الدين من عليه كان ما أن فعلم نظر ذلك ورأى الجموح بن عمرو جاء
باطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككل, وقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككال:

ًا كنككت لككو تككالله ًا والكلككب تككك مسككتدنلم إلهكك قككرن فككي جميعكك
ًا أحككد يوم إسلمه, وقتل فحسن أسلم ثم   عنككه اللككه رضككي شككهيد

الهدى إلى تدعوهم {وإن مأواه, وقوله الفردوس جنة وجعل وأرضاه
دعاهككا, مككن دعككاء تسككمع ل الصككنام هككذه أن يتبعوكم} الَية, يعني ل

تعبككد لم أبت {يا إبراهيم قال دحاها, كما ومن دعاها من لديها وسواء
ًا} ثم عنك يغني ول يبصر ول يسمع ل ما مثل عبيد أنها تعالى ذكر شيئ

وتبصر تسمع لنها منها أكمل الناس مثلهم, بل مخلوقات أي عابديها
ًا تفعل ل وتبطش, وتلك شككركاءكم} ادعوا {قل ذلك, وقوله من شيئ

عيككن, واجهككدوا طرفككة تككؤخروني فل علككي بهككا استنصككروا الَيككة, أي
الصككالحين} أي يتككولى وهككو الكتاب نزل الذي الله وليي {إن جهدكم

وليككي ألجأ, وهككو وإليه متكلي وعليه نصيري وكافّي, وهو حسبي الله
عليككه هككود قككال كما وهذا بعدي صالح كل ولي وهو والَخرة الدنيا في

قككال بسوء آلهتنا بعض اعتراك إل نقول {إن قومه له قال لما السلم
فكيككدوني دونككه مككن تشركون مما بريء أني واشهدوا الله أشهد إني

ًا دابككة مككن مككا وربكم ربي الله على توكلت * إني تنظرون ل ثم جميع
الخليككل مسككتقيم} وكقككول صككراط علككى ربي إن بناصيتها آخذ هو إل

إل لككي عككدو * فإنهم القدمون وآباؤكم أنتم تعبدون كنتم ما {أفرأيتم
وقومه لبيه يهدين} الَيات, وكقوله فهو خلقني * الذي العالمين رب
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كلمككة وجعلهككا سككيهدين فإنه فطرني الذي إل تعبدون مما براء {إنني

يرجعككككككككككون}. لعلهككككككككككم عقبككككككككككة فككككككككككي باقيككككككككككة
إل تقدم لما الَية, مؤكد آخر دونه} إلى من تدعون {والذين وقوله  

يسككتطيعون {ل قككال الغيبككة, ولهككذا بصيغة وذلك الخطاب بصيغة أنه
ل الهككدى إلككى تككدعوهم {وإن ينصرون}, وقككوله أنفسهم ول نصركم
تعككالى: {إن يبصككرون} كقككوله ل وهم إليك ينظرون وتراهم يسمعوا
إليككك ينظككرون {وتراهككم دعاءكم} الَيككة. وقككوله يسمعوا ل تدعوهم

بعيككون يقابلونككك إليككك} أي {ينظككرون قككال يبصككرون} إنمككا ل وهككم
لنها يعقل من معاملة عاملهم جماد, ولهذا وهي ناظرة كأنها مصورة

عنهككا إليككك, فعككبر ينظككرون وتراهككم كالنسككان مصككورة صككورة على
عككن المشككركون, وروي بهذا السدي: المراد يعقل, وقال من بضمير
قتككادة. جريككر, وقككاله ابككن اختيككار أولككى, وهككو نحككوه, والول مجاهككد

ِذ َو ** ُخ ْف َع ْل ْأُمْر ا ُعْرِف َو ْل ِرْض ِبا ْع َأ ِليَن َعِن َو ِه ْلَجا ّا ا ِإم َو ّنَك *   َغ َنَز ِمَن َي
َطاِن ْي ٌغ الّشككككك ْذ َنكككككْز ِع َت ِه َفاْسككككك ّل ّنكككككُه ِبكككككال ٌع ِإ ِليكككككٌم َسكككككِمي  َع

خذ العفو} يعني {خذ قوله عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
قبككل هذا فخذه, وكان شيء من به أتوك وما أموالهم من لك عفي ما
الصدقات, إليه انتهت وما وتفصيلها الصدقات بفرائض براءة تنزل أن

ال قكاله العفكو} أنفكق {خكذ عبكاس ابكن عكن الضكحاك السكدي. وق
العفككو} قككال: {خككذ عبككاس ابككن عككن جككبير بككن سككعيد الفضل, وقال
العفككو} {خككذ قككوله فككي أسلم بن زيد بن الرحمن عبد الفضل. وقال

أمككره سككنين, ثككم عشككر المشككركين عككن والصككفح بككالعفو اللككه أمره
عككن واحككد غيككر جريككر. وقككال ابككن القول هذا عليهم, واختار بالغلظة
النككاس أخلق العفككو} قككال: مككن تعككالى: {خككذ قككوله فككي مجاهككد

اللككه أبيه: أمككر عن عروة بن هشام تجسس. وقال غير من وأعمالهم
النككاس, أخلق مككن العفككو يأخككذ أن وسلم عليه الله صلى الله رسول

البخككاري صككحيح أخلقهم, وفككي من لك عفي ما قال: خذ رواية وفي
أنككزل قال: إنما الزبير بن الله عبد أخيه عن عروة أبيه عن هشام عن
عمككر, وفككي ابككن عككن أبيه عن رواية وفي الناس أخلق من العفو خذ

أعلككم. لك, واللككه مثل قال أنهما عائشة عن أبيه عن هشام عن رواية
بن وهب عن هشام عن معاوية أبي عن منصور بن سعيد رواية وفي  

النككاس, واللككه أخلق العفككو, قككال: مككن خككذ الزبيككر أبككي عككن كيسان
ابككن رواه ما له القوال, ويشهد أشهر صحبتهم, وهذا ما منهم لَخذنه
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ًا: حدثنا حاتم أبي جرير, وابن عيينككة ابن هو سفيان حدثنا يونس جميع

وسككلم عليه الله صلى نبيه على وجل عز الله أنزل قال: لما ُأَمّي عن
اللككه رسككول الجككاهلين} قككال عككن وأعرض بالعرف وأمر العفو {خذ
أن أمككرك اللككه ؟» قككال: إن جبريككل يا هذا «ما وسلم عليه الله صلى
رواه قطعككك, وقككد مككن وتصككل حرمك من وتعطي ظلمك عمن تعفو
ًا حاتم أبي ابن بككن أصككبغ كتابككة, عككن القراطيسككي يزيككد أبي عن أيض

كككل على مرسل نحوه, وهذا الشعبي عن ُأَمّي عن سفيان عن الفرج
ًا روي أخر, وقد وجوه من شواهد له روي حال, وقد جابر عن مرفوع

أسككندهما وسككلم عليككه الله صلى النبي عن عبادة بن سعد بن وقيس
مردويككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه. ابككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن

رفاعة, حدثني بن معاذ المغيرة, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
عككامر بككن عقبككة عككن الباهلي أمامة أبي بن القاسم عن يزيد بن علي

فابتدأته, وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: لقيت عنه الله رضي
العمككال, فقككال بفواضككل أخككبرني الله رسول فقلت: يا بيده فأخذت

ظلمككك» عمن حرمك, وأعرض من قطعك, وأعط من صل عقبة «يا
يزيكد بكن علكي عن زحر بن الله عبيد طريق من نحوه الترمذي وروى

عبككد أبككو القاسم وشيخه يزيد بن علي به. وقال: حسن. قلت: ولكن
بككالعرف وأمككر العفككو {خذ قوله البخاري ضعف. وقال فيهما الرحمن
اليمككان, حككدثنا أبككو الجاهلين} العرف: المعروف, حدثنا عن وأعرض
ابككن أن عتبككة بككن اللككه عبد بن الله عبيد الزهري, أخبرني عن شعيب
حذيفككة, فنككزل بككن حصن بن عيينة قال: قدم عنهما الله رضي عباس

عمككر, يككدنيهم الككذين النفككر مككن قيس, وكككان بن الحر أخيه ابن على
ً ومشاورته عمر مجالس أصحاب القراء وكان ًا, أو كككانوا كهككول شككباب
فاسككتأذن الميككر هككذا عند وجه لك أخي ابن أخيه: يا لبن عيينة فقال

الحككر عبككاس: فاسككتأذن ابن عليه, قال لك عليه, قال: سأستأذن لي
الله فو الخطاب ابن يا قال: هي عليه دخل عمر, فلما له فأذن لعيينة

أن هككّم حككتى عمككر بالعككدل, فغضككب بيننككا تحكم ول الجزل تعطينا ما
لنككبيه قككال تعككالى اللككه إن المككؤمنين أميككر الحر, يا له به, فقال يوقع

عككن وأعككرض بككالعرف وأمككر العفككو {خككذ وسككلم عليككه اللككه صككلى
تلهكا حيكن عمككر ماجاوزهكا الجككاهلين, واللكه من هذا الجاهلين} وإن

ًا عليه, وكان البخككاري. بإخراجه وجل, وانفرد عز الله كتاب عند وقاف
ابن قراءة, أخبرنا العلى عبد بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عبككد بككن سالم أن نافع بن الله عبيد عن أنس بن مالك وهب, أخبرني
هككذا جككرس, فقككال: إن وفيهككا الشام لهل عير على مر عمر بن الله
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الكككبير, الجلجككل يكككره منك, إنمككا بهذا أعلم عنه, فقالوا: نحن منهي
عككن {وأعككرض وقككال سككالم بككه, فسكككت بككأس فل هككذا مثككل فأمككا

بككن عككروة عليككه المعككروف, نككص البخاري: العرف الجاهلين} وقول
أنككه جريككر ابككن واحد, وحكككى وغير جرير وابن وقتادة والسدي الزبير
ًا أوليته يقال ًا, كل معروف أمر المعروف, قال: وقد بمعنى ذلك وعارف
فككي بالمعروف, ويدخل عباده يأمر أن وسلم عليه الله صلى نبيه الله
ًا كككان وإن الجاهلين, وذلككك عن وبالعراض الطاعات جميع ذلك أمككر
ظلمهككم مككن باحتمككال لخلقككه تككأديب فإنه وسلم عليه الله صلى لنبيه

اللككه, حككق مككن الككواجب الحق جهل عمن بالعراض ل عليهم واعتدى
حككرب. للمسككلمين وهككو وحككدانيته وجهككل بالله كفر عمن بالصفح ول

وأمككر العفككو {خككذ قككوله فككي قتككادة عككن عروبككة أبككي بن سعيد وقال
نككبيه بهككا اللككه أمككر أخلق الجاهلين} قال: هككذه عن وأعرض بالعرف

المعنى هذا الحكماء بعض أخذ عليها, وقد ودله وسلم عليه الله صلى
جنكككككككاس, فقكككككككال: فيهمكككككككا بيكككككككتين فكككككككي فسكككككككبكه

الجكككاهلين عكككن وأعكككرض كمكككاأمرت بعكككرف وأمكككر العفكككو خكككذ
ليكككن الجكككاه ذوي مكككن النامفمستحسكككن لككككل الكلم فكككي ولكككن

لككك عفا ما فخذ محسن رجلن, فرجل العلماء: الناس بعض وقال  
فمككره مسككيء يحرجه, وإمككا ما ول طاقته فوق تكلفه ول إحسانه من

جهله في واستمر عليك واستعصى ضلله على تمادى فإن بالمعروف
بككالتي تعككالى: {ادفككع قال كيده, كما يرد أن ذلك عنه, فلعل فأعرض

مككن بككك أعككوذ رب * وقككل يصككفون بما أعلم نحن السيئة أحسن هي
تعككالى: {ول يحضككرون} وقككال أن رب بككك وأعوذ الشياطين همزات
بينكك الكذي فككإذا أحسكن هككي بكالتي ادفككع السيئة ول الحسنة تستوي

يلقاهككا ومككا صككبروا الذين إل يلقاها * وما حميم ولي كأنه عداوة وبينه
نككزغ الشككيطان من ينزغنك {وإما الوصية هذه عظيم} أي حظ ذو إل

الكريمككة السورة هذه في العليم} وقال السميع هو إنه بالله فاستعذ
ًا عليككم} سميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك {وإما أيض
رابككع ل السككجدة وحككم والمؤمنكون العكراف فكي الثلثا الَيات فهذه

النككس مككن العاصككي معاملككة إلككى فيهككن تعككالى, يرشككد لهككن, فككإنه
التمكرد مكن فيككه هكو عمكا يكفه ذلك فإن أحسن هي بالتي بالمعروف

ولككي ككأنه عككداوة وبينككه بينككك الككذي {فككإذا قككال تعككالى, ولهككذا بإذنه
ل الجككان, فككإن شيطان من به الستعاذة إلى تعالى يرشد حميم} ثم

مككبين عدو فإنه بالكلية ودمارك هلكك يريد وإنما الحسان عنك يكفه
ينزغنككك {وإمككا قوله تفسير في جرير ابن قبلك, وقال من ولبيك لك
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عككن يصككدك غضككب الشككيطان مككن يغضككبك نزغ} وإما الشيطان من

بككالله} يقككول: {فاستعذ مجازاته على ويحملك الجاهل عن العراض
عليككك الجاهل لجهل عليم} سميع سميع {إنه نزغه من بالله فاستجر

منككه عليككه يخفى ل خلقه كلم من ذلك ولغير نزغه من به والستعاذة
خلقككه. أمككور من ذلك وغير الشيطان نزغ عنك يذهب بما عليم شيء

وأمككر العفككو {خككذ نزلككت أسلم: لمككا بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
؟, فككأنزل بالغضب كيف رب الجاهلين} قال: يا عن وأعرض بالعرف

عليككم} سككميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك {وإما الله
تسككابا اللككذين الرجليككن حككديث السككتعاذة أول فككي تقككدم قلت: وقد

أنفككه جعككل حككتى أحدهما فغضب وسلم عليه الله صلى النبي بحضرة
ًا, فقال يتمرغ لعلككم «إنككي وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول غضب
الرجيككم» الشككيطان مككن بالله يجد, أعوذ ما عنه لذهب قالها لو كلمة
أو بالغضب إما الفساد النزغ جنون. وأصل من بي له, فقال: ما فقيل

إن أحسككن هككي الككتي يقولككوا لعبككادي تعككالى: {وقككل اللكه غيره, قال
مككن والسككتجارة والسككتناد اللتجككاء بينهككم} والعيككاذ ينككزغ الشيطان

فككي المتنبي الطيب أبو قال الخير, كما طلب ففي الملذ الشر, وأما
شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعره:

أحكككاذره ممكككا بكككه أعكككوذ أؤملهكككومن فيمكككا بكككه ألكككوذ مكككن يكككا
ًا النككاس يجبر ل ًا يهيضككون كاسككرهول أنككت عظمكك جككابره أنككت عظمكك
إعككادته عككن أغنى بما التفسير أول في الستعاذة أحاديث قدمنا وقد 

.ههنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا َقو ّت َذا ا ُهْم ِإ ِئٌف َمّس َطاِن ّمككَن َطا ْي ْا الّشكك ّكُرو َذ َذا َتكك ِإ ُهككم َفكك
ْبِصكككُروَن ُهْم ّم ُن َوا ِإْخككك َو ُهْم *   َن ّدو َغكككّي ِفكككي َيُمككك ْل َ ُثكككّم ا ْقِصكككُروَن ل  ُي

أمر, وتركوا فيما أطاعوه الذين عباده من المتقين عن تعالى يخبر  
الَخككرون طيككف. وقككرأ أصككابهم مسككهم} أي {إذا أنهككم زجككر عنه ما

بمعنككى مشككهورتان, فقيككل قراءتان وهما حديث فيه جاء طائف, وقد
مككن بالغضككب, ومنهككم ذلك فسر من فرق, ومنهم بينهما واحد, وقيل

بككالهم فسككره مككن ونحككوه, ومنهككم بالصككرع الشككيطان بمككس فسره
عقككاب {تككذكروا} أي وقوله الذنب بإصابة فسره من بالذنب, ومنهم

بككالله واسككتعاذوا وأنككابوا ووعككده, ووعيككده, فتككابوا ثككوابه وجزيل الله
وصككحوا استقاموا قد مبصرون} أي هم {فإذا قريب من إليه ورجعوا

حككديث هاهنككا مردويككه بككن بكككر أبككو الحككافظ أورد فيه. وقد كانوا مما
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قككال عنككه اللككه رضككي هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد
فقككالت: يككا طيككف وبهككا وسلم عليه الله صلى النبي إلى امرأة جاءت

اللككه دعككوت شككئت «إن يشككفيني, فقككال أن اللككه ادع اللككه رسككول
ول أصككبر عليك» فقالت: بل حساب ول فاصبري شئت فشفاك, وإن

قككالت: يككا وعنككدهم السككنن أهككل مككن واحككد غير علّي, ورواه حساب
«إن يشككفيني, فقككال أن اللككه وأتكشف, فككادع أصرع إني الله رسول
الجنة» فقككالت: ولك صبرت شئت يشفيك, وإن أن الله دعوت شئت

ل فكككانت لها أتكشف, فدعا ل أن الله ادع الجنة, ولكن ولي أصبر بل
شككرط علككى مستدركه, وقككال: صككحيح من الحاكم تتكشف: وأخرجه

يخرجككككككككككككككككككككككاه. مسككككككككككككككككككككككلم, ولككككككككككككككككككككككم
تاريخه من جامع بن عمرو ترجمة في عساكر ابن الحافظ ذكر وقد  

ًا أن نفسها, فما إلى فدعته امرأة المسجد, فهويته في يتعبد كان شاب
الككذين {إن الَيككة هككذه المنككزل, فككذكر معهككا يدخل كاد حتى به زالت
مبصرون} فخككر هم فإذا تذكروا الشيطان من طائف مسهم إذا اتقوا

ًا أبككاه, فيككه فعككزى عمككر فأعادها, فمات, فجككاء أفاق عليه, ثم مغشي
ً دفن قد وكان عمككر نككاداه معه, ثككم بمن قبره على فصلى فذهب ليل

داخككل من الفتى جنتان} فأجابه ربه مقام خاف {ولمن فتى فقال: يا
مرتيككن. الجنككة فككي وجككل عككز ربككي أعطانيهمككا قككد عمككر القككبر: يككا

مككن الشككياطين وأخككوان يمككدونهم} أي تعالى: {وإخككوانهم وقوله  
أتبككاعهم الشككياطين} وهككم إخككوان كانوا المبذرين {إن كقوله النس

أي الغككي فككي يمككدونهم لوامرهككم لهككم, القككابلون والمسككتمعون
لهككم. وتحسككنها عليهككم وتسككهلها المعاصي على الشياطين تساعدهم

الجهككل يعنككي الغككي فككي يزيككدونهم يعني الزيادة كثير: المد ابن وقال
ل النككس تمككد الشككياطين إن معنككاه يقصككرون} قيككل ل {ثم والسفه

عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال بذلك, كما أعمالهم في تقصر
يقصرون} الَية, قال: ل ل ثم الغي في يمدونهم {وإخوانهم قوله في

عنهككم, وقيككل تمسككك الشككياطين يعملككون, ول عمككا يقصككرون النس
الغككي في {يمدونهم قوله في عباس ابن عن العوفي رواه كما معناه

ل ثككم النككس من أوليائهم إلى يوحون الجن يقصرون} قال: هم ل ثم
يعنككي أن وغيككره السككدي قككال يسككأمون, وكككذا ل يقصككرون, يقككول

فككي إمككدادهم مككن تسككأم ول النككس مككن أولياءهم يمدون الشياطين
ول فيككه تفككتر يقصككرون} ل {ل وسككجية لهككم طبيعككة ذلككك الشر, لن

علككى الشككياطين أرسككلنا أنككا تككر تعككالى: {ألككم قككال عنككه, كمككا تبطل
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ًا} قال تؤزهم الكافرين المعاصككي إلى وغيره: تزعجهم عباس ابن أز

ًا. إزعاجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

َذا ِإ َو ِهْم َلْم **  ِت أ
ْ ٍة َت َي ْا ِبآَ ُلو َ َقا ْول َها َل َت ْي َب َت ّنَمآَ ُقْل اْج ُع ِإ ِب ّت أ

َلّي ِيوَحَى َما َ ِمن ِإ
ّبكككي َذا ّر ِئُر َهـككك ُككككْم ِمكككن َبَصكككآَ ّب ًدى ّر ُهككك ٍم َوَرْحَمكككًة َو ْو َقككك ُنكككوَن ّل ْؤِم  ُي

لول تعالى: {قالوا قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال   
فأنشأتها, أحدثتها أخرى: لول مرة تلقيتها. وقال اجتبيتها} يقول: لول

لككم {وإذا قككوله فككي مجاهككد عن كثير بن عبدالله عن جرير ابن وقال
عككن اقتضيتها, قالوا: تخرجها اجتبيتها} قال: لول لول قالوا بآَية تأتهم

أسككلم, بككن زيككد بككن الرحمككن وعبككد والسدي قتادة قال نفسك, وكذا
اجتبيتهككا} {لككول عبككاس ابككن عككن العككوفي جرير. وقككال ابن واختاره

اجتبيتهككا} يقككول: {لككول الضحاك تعالى. وقال الله من يقول: تلقيتها
لككم تعالى: {وإذا قوله السماء, ومعنى من بها فجئت أنت أخذتها لول

عليهككم ننككزل نشككأ تعالى: {إن وخارق, كقوله معجزة بآَية} أي تأتهم
صككلى للرسول خاضعين} يقولون لها أعناقهم فظلت آية السماء من
نراهككا حتى الله من الَيات طلب في نفسك تجهد وسلم: أل عليه الله

ربككي} من إلي يوحى ما أتبع إنما له: {قل تعالى الله بها, قال ونؤمن
ما فأمتثل به أمرني ما أتبع شيء, وإنما في تعالى إليه أتقدم ل أنا أي

أن إل إياهككا ابتداء أسأله لم منعها وإن قبلتها آية بعث إلي, فإن يوحيه
القكرآن هكذا أن إلككى أرشدهم عليم, ثم حكيم ذلك, فإنه في لي يأذن

والبينككات, فقككال الحجككج وأصدق الدللت وأبين المعجزات أعظم هو
يؤمنكككون}. لقكككوم ورحمكككة وهكككدى ربككككم مكككن بصكككائر {هكككذا

َذا ِإ َو َء **  ِرىكك ُقككْرآُن ُق ْل ْا ا ُعو َتِم ْا َلككُه َفاْسكك ُتو َأنِصكك ُكككْم َو ّل َع  ُتْرَحُمككوَن َل
تعككالى ورحمة, أمر وهدى للناس بصائر القرآن أن تعالى ذكر لما   

ًا تلوته عند بالنصات ًا, ل له إعظام كفككار يعتمككده كككان كمككا واحترامكك
فيككه} والغككوا القككرآن لهذا تسمعوا {ل قولهم في المشركون قريش

بككالقراءة, المككام جهككر إذا المكتوبة الصلة من ذلك يتأكد الَية, ولكن
رضككي الشككعري موسككى أبي حديث من صحيحه في مسلم رواه كما
جعككل «إنمككا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال عنه الله

أهككل رواه فأنصككتوا» وكككذا قككرأ فكبروا, وإذا كبر فإذا به ليؤتم المام
ًا, وصححه هريرة أبي حديث من السنن ًا, الحجككاج بن مسلم أيض أيضكك
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أبككي عككن الهجككري مسككلم بككن إبراهيككم كتككابه, وقككال في يخرجه ولم

نزلككت الصككلة, فلمككا فككي يتكلمككون قال: كانوا هريرة أبي عن عياض
الخككرى, أمككروا لككه} والَيككة فاسككتمعوا القككرآن قرى {وإذا الَية هذه

بالنصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككات.
عاصم عن عياش بن بكر أبو كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال  

بعكض علكى بعضكنا يسكلم مسعود: كنا ابن قال رافع بن المسيب عن
وأنصككتوا لكه فاسكتمعوا القكرآن قكرى {وإذا القرآن الصلة, فجاء في

ًا: حدثنا ترحمون}. وقال لعلكم عككن المحكاربي كريب, حككدثنا أبو أيض
فسككمع مسككعود ابككن قككال: صككلى جابر بن بشير عن هند أبي بن داود
ًا تفهمككوا, أن لكككم آن قال: أمككا انصرف المام, فلما مع يقرؤون ناس
وأنصككتوا} كمككا له فاستمعوا القرآن قرى {وإذا تعقلوا أن لكم آن أما

عككن أشككعث عن حفص السائب, حدثنا أبو الله, قال: وحدثني أمركم
اللككه رسككول كككان النصككار من فتى في الَية هذه قال: نزلت الزهري

ًا قرأ كلما وسلم عليه الله صلى القرآن قرى {وإذا قرأه, فنزلت شيئ
مككن السككنن وأهككل أحمككد المككام روى وأنصككتوا}. وقككد لككه فاستمعوا

اللككه رسككول أن هريككرة أبي عن الليثي أكيمة أبي عن الزهري حديث
فقككال بككالقراءة فيهككا جهككر صككلة مككن انصرف وسلم عليه الله صلى
ًا معي منكم أحد قرأ «هل الله, قال: رسول يا رجل: نعم ؟» قال آنف
مككع القراءة عن الناس القرآن» قال: فانتهى أنازع لي ما أقول «إني

الصككلة مككن بالقراءة فيه جهر فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسككلم. وقككال عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول مككن ذلككك سككمعوا حين

الله عبد الرازي. وقال حاتم أبو حسن, وصححه حديث الترمذي: هذا
فيمككا المام وراء من يقرأ ل الزهري: قال عن يونس عن المبارك بن

صوته, ولكنهكم يسمعهم لم وإن المام قراءة المام, تكفيهم به يجهر
ًا به يجهر ل فيما يقرءون أن خلفككه لحككد يصككلح أنفسككهم, ول في سر

ًا به يجهر فيما معه يقرأ قككال: {وإذا تعككالى اللككه علنية, فككإن ول سر
مذهب ترحمون} قلت: هذا لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرى

الجهريككة الصككلة فككي عليككه يجككب ل المككأموم أن العلمككاء مككن طائفة
قكولي أحكد غيرهكا, وهكو ول الفاتحكة ل المكام فيكه جهكر فيمكا قراءة

حنبككل, لمككا بن أحمد عن ورواية مالك كمذهب القديم الشافعية, وهو
فككي فقط الفاتحة الجديد: يقرأ في المتقدمة, وقال الدلة من ذكرناه

بعككدهم, فمككن والتابعين الصحابة من طائفة قول المام, وهو سكتات
ً قككراءة المككأموم علككى يجب حنبل: ل بن وأحمد حنيفة أبو وقال أصككل

إمككام لككه كككان «مككن الحككديث فككي ورد بمككا الجهريككة ول السككرية في
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عككن مسككنده فككي أحمد المام رواه الحديث له» وهذا قراءة فقراءته

ًا, وهو جابر جككابر عككن كيسككان بككن وهككب عن مالك موطأ في مرفوع
ًا, وهذا الموضكع, هكذا غيككر فكي مبسككوطة المسألة وهذه أصح موقوف

ًا البخاري الله عبد أبو المام لها أفرد وقد حككدة, واختككار علككى مصككنف
ًا, واللككه والجهرية السرية في المام خلف القراءة وجوب أعلككم. أيض

قككرى {وإذا قوله الَية في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
المفروضكة, وككذا الصكلة فككي وأنصكتوا} يعنككي له فاستمعوا القرآن

بككن حميككد جريككر: حككدثنا ابككن المغفككل. وقككال بككن اللككه عبد عن روي
عبيككد بككن طلحة عن الجريري المفضل, حدثنا بن بشر مسعدة, حدثنا

يتحككدثان, رباح أبي بن وعطاء عمير بن عبيد قال: رأيت كريز بن الله
؟ الموعود وتستوجبان الذكر إلى تستمعان يقص, فقلت: أل والقاص

إلككّي فنظككرا حكديثهما, قكال: فأعكدت علككى أقبل ثكم إلي قال: فنظرا
فقككال: إنمككا إلي فنظرا قال الثالثة حديثهما, قال: فأعدت على وأقبل
قككال وأنصتوا} وكككذا له فاستمعوا القرآن قرى {وإذا الصلة في ذلك

قوله في مجاهد عن كثير بن إسماعيل هشام أبي عن الثوري سفيان
الصككلة, وكككذا وأنصككتوا} قككال: فككي له فاستمعوا القرآن قرى {وإذا
عن ليث عن الثوري عن الرزاق عبد مجاهد. وقال عن واحد غير رواه

يتكلككم, وكككذا أن الصككلة غيككر فككي الرجل قرأ إذا بأس قال: ل مجاهد
والشككعبي وقتككادة النخعككي وإبراهيككم والضككحاك جككبير بككن سعيد قال

الصلة. في بذلك المراد أسلم: أن بن زيد بن الرحمن وعبد والسدي
أنككه يحككدثا حمزة أبي بن إبراهيم منصور: سمعت عن شعبة وقال  

ًا سمع لككه فاسككتمعوا القككرآن قككرى {وإذا الَيككة هذه في يقول مجاهد
ابككن روى الجمعككة, وكككذا يككوم والخطبككة الصككلة وأنصتوا} قال: فككي

الحسككن عككن صككبيح بن الربيع عن هشيم مثله, وقال عطاء عن جريج
بقيككة: سككمعت عككن المبككارك ابن وقال. الذكر وعند الصلة قال: في

{وإذا قككوله فككي يقككول جبير بن سعيد يقول: سمعت عجلن بن ثابت
ويوم الضحى يوم وأنصتوا} قال: النصات له فاستمعوا القرآن قرى

اختيككار الصككلة, وهككذا مككن المككام به يجهر وفيما الجمعة ويوم الفطر
الخطبككة, كمككا وفي الصلة في النصات ذلك من المراد أن جرير ابن
الخطبككة. وحككال المككام خلككف بالنصككات المككر من الحاديث في جاء

مككر إذا كككره أنكه مجاهكد عكن ليككث عككن الثوري عن الرزاق عبد وقال
ًا, قكال: خلفكه مككن أحكد يقككول أن رحمة بآَية أو خوف بآَية المام شككيئ

إلككى جلسككت الحسككن: إذا عككن فضككالة بككن مبككارك السكككوت. وقككال
بنككي مككولى سككعيد أبككو أحمككد: حككدثنا المام له. وقال فأنصت القرآن
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اللككه رضككي هريرة أبي عن الحسن عن ميسرة بن عباد هاشم, حدثنا

آيككة إلككى اسككتمع «مككن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
ًا له كانت تلها مضاعفة, ومن حسنة له كتبت الله كتاب من يككوم نور

تعككككالى. اللككككه رحمككككه أحمككككد المككككام بككككه القيامككككة» تفككككرد

ُكر ْذ َوا ّبكَك **  َك ِفكي ّر ْفِس ًا َن َفكًة َتَضكّرع ُدوَن َوِخي ِر َو ْهك ْلَج ْوِل ِمكَن ا ْلَقك ا
ّو ُد ُغكك ْل َ َوالََصككاِل ِبا ُكككْن َول ِليَن ّمككَن َت ِف َغككا ْل ِإّن ا ِذيَن *   ّلكك َد ا ّبككَك ِعنكك َ َر ل

ِبُروَن ْك َت ِه َعكككككْن َيْسككككك ِت َد َبكككككا َنُه ِع ّبُحو ُيَسككككك َلكككككُه َو ُدوَن َو  َيْسكككككُج
ًا, كمككا وآخره النهار أول بذكره تعالى يأمر    فككي بعبككادته أمككر كثير

وقبككل الشمس طلوع قبل ربك بحمد {فسبح قوله في الوقتين هذين
ليلككة الخمككس الصككلوات تفككرض أن قبككل هككذا كككان الغككروب} وقككد
النهككار, أول ههنككا: بالغككدو, وهككو مكيككة. وقككال الَيككة السككراء, وهككذه

ًا قككوله يميككن, وأمككا جمع اليمان أن كما أصيل جمع والَصال {تضككرع
ًا, ولهككذا ل وبالقول ورهبة رغبة نفسك في ربك اذكر وخيفة} أي جهر

ل الككذكر يكككون أن يسككتحب القككول} وهكككذا مككن الجهككر {ودون قال
ًا نداء يكون ًا, ولهذا وجهر عليككه اللككه صككلى الله رسول سألوا لما بليغ
عككز اللككه فككأنزل ؟ فنناديه بعيد فنناجيه, أم ربنا فقالوا: أقريب وسلم
إذا الككداع دعككوة أجيككب قريككب فككإني عنككي عبككادي سكألك {وإذا وجل

دعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان}.
قال: رفع عنه الله رضي الشعري موسى أبي عن الصحيحين وفي  

الله صلى النبي لهم السفار, فقال بعض في بالدعاء أصواتهم الناس
أصم تدعون ل أنفسكم, فإنكم على اربعوا الناس أيها «يا وسلم عليه

ًا ول عنككق مككن أحككدكم إلككى أقككرب قريب سميع تدعونه الذي إن غائب
تعككالى: {ول قككوله فككي كمككا الَية هذه من المراد يكون راحلته» وقد

ك بيكن وابتغ بها تخافت ول بصلتك تجهر المشكركين سكبيلً} فكإن ذل
بككه, جككاء مككن وسككبوا أنزلككه من وسبوا سبوه القرآن سمعوا إذا كانوا

به يخافت ول المشركون منه ينال لئل به يجهر ل أن تعالى الله فأمره
ً يسمعهم, وليتخذ فل أصحابه عن والسككرار, وكككذا الجهككر بيككن سبيل
والَصكال بالغككدو القكول من الجهر {ودون الكريمة الَية هذه في قال
زيككد بن الرحمن عبد وقبله جرير ابن زعم الغافلين} وقد من تكن ول
بالككذكر اسككتماعه حال في للقرآن السامع أمر بها المراد أن أسلم بن

المككراد إن به, ثم المأمور للنصات مناف بعيد الصفة. وهذا هذه على
أن والخطبككة, ومعلككوم الصككلة فككي أو تقككدم كمككا الصككلة فككي بككذلك

ًا كان باللسان, سواء الذكر من أفضل ذاك إذ النصات ًا, أو سككر جهككر
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من الذكر كثرة على الحض المراد عليه, بل يتابعا لم قاله الذي فهذا

الملئكككة مككدح الغافلين, ولهككذا من يكونوا والَصال, لئل بالغدو العباد
ل ربككك عنككد الذين {إن يفترون, فقال ل والنهار الليل يسبحون الذين

كثرة في بهم ليقتدى بهذا ذكرهم عبادته} الَية, وإنما عن يستكبرون
لله سجودهم ذكر لما ههنا السجود لنا شرع وعبادتهم, ولهذا طاعتهم

عنككد الملئكككة تصككف كما تصفون «أل الحديث في جاء وجل, كما عز
أول الصف» وهككذه في ويتراصون فالول الول الصفوف يتمون ربها

بالجمككاع, السككجود ومسككتمعها لتاليهككا يشككرع مما القرآن في سجدة
صككلى النككبي عككن الدرداء أبي عن ماجه ابن رواه حديث في ورد وقد

القككككرآن. سككككجدات فككككي عككككدها أنككككه وسككككلم عليككككه اللككككه

النفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككال سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككورة
وستمائة كلمة ألف آيات. كلماتها وست سبعون مدنية. آياتها وهي  

وأربعكة ومائتككان آلف خمسكة كلمكة. حروفهكا وثلثكون وإحكدى كلمة
ًا وتسككككككككككككككعون .أعلككككككككككككككم واللككككككككككككككه حرفكككككككككككككك

ِم ِه ِبْسكككككككككككككك ّلكككككككككككككك ِم الّرْحمـككككككككككككككِن ال الّرِحيكككككككككككككك

َنَك ُلو َأ َيْسكك َفككاِل َعككِن **  ْن َفككاُل ُقككِل ال ِه الن ّلكك ْا َوالّرُسككوِل ل ّتُقو ّلككَه َفككا ال
ْا ِلُحو َأْصكك ُكككْم َذاَت َو ِن ْي ْا ِب ُعككو ِطي َأ ّلككَه َو َلُه ال ُتككم ِإن َوَرُسككو ِنيَن ُكن ْؤِم  ّمكك

عبد بن محمد المغانم, حدثنا عباس: النفال ابن البخاري: قال قال   
بشككر, عككن أبككو أخبرنككا هشيم سليمان, أخبرنا بن سعيد حدثنا الرحيم
النفككال سورة عنهما الله رضي عباس لبن قال: قلت جبير بن سعيد

بن علي رواه فكذلك عباس ابن عن علقه ما بدر. أما في قال: نزلت
الله لرسول الغنائم, كانت قال: النفال أنه عباس ابن عن طلحة أبي

مجاهككد قال شيء, وكذا منها لحد ليس خالصة وسلم عليه الله صلى
بككن ومقاتككل الخراسككاني وعطككاء وقتككادة والضككحاك وعطاء وعكرمة

المغككانم, وقككال أنهككا واحككد وغير أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد حيان
الغنككائم, قككال قال: النفككال أنه عباس ابن عن صالح أبي الكلبي, عن

لبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد: فيهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
وعجكككككل ريكككككثى اللكككككه نفلوبكككككإذن خيكككككر ربنكككككا تقكككككوى إن 

بككن مالككك أخككبرني وهب ابن أخبرنا يونس جرير: حدثني ابن وقال  
ً قال: سمعت محمد بن القاسم عن شهاب ابن عن أنس يسككأل رجل
عنهمككا: الفككرس اللككه رضككي عباس ابن النفال, فقال عن عباس ابن
ذلككك عبككاس ابن فقال لمسألته عاد النفل. ثم من والسلب النفل من
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ًا قككال ؟ هككي مككا كتككابه فككي الله قال التي الرجل: النفال قال ثم أيض

ما عباس: أتدرون ابن يحرجه, فقال كاد حتى يسأله يزل فلم القاسم
الككرزاق عبككد الخطاب. وقال بن عمر ضربه الذي صبيغ مثل هذا مثل

عباس: ابن قال: قال محمد بن القاسم عن الزهري عن معمر أخبرنا
ل قككال شككيء عككن سككئل عنككه: إذا اللككه رضككي الخطاب بن عمر كان

اللككه صلى نبيه الله بعث ما عباس: والله ابن قال أنهاك. ثم ول آمرك
ًا إل وسلم عليه ًا زاجر ً آمر ًا. قككال محلل علككى فسككلط القاسككم محرم
الرجككل عبككاس: كككان ابككن فقككال النفككال عن فسأله رجل عباس ابن

ذلك, ثم مثل له فقال الرجل عليه وسلحه, فأعاد الرجل فرس ينفل
مثكل ؟ هكذا مثكل مكا عباس: أتدرون ابن أغضبه, فقال حتى عليه عاد

أو عقككبيه على الدماء سالت حتى الخطاب بن عمر ضربه الذي صبيغ
منككك. وهككذا لعمككر اللككه انتقككم فقد أنت أما الرجل رجليه, فقال على

لبعككض المككام ينفلككه بما النفل فسر عباس, أنه ابن إلى صحيح إسناد
إلى المتبادر وهو المغنم أصل قسم بعد نحوه أو سلب من الشخاص

أعلكككم. النفكككل, واللكككه لفكككظ مكككن الفقهكككاء مكككن ككككثير فهكككم
اللككه صككلى الله رسول سألوا مجاهد: إنهم عن نجيح أبي ابن وقال  

{يسألونك الخماس, فنزلت من الربعة بعد الخمس عن وسلم عليه
الزحككف, إنمككا يككوم نفل ومسروق: ل مسعود ابن النفال} وقال عن

ابككن عنهمككا, وقككال حككاتم أبككي ابككن الصككفوف, رواه التقاء قبل النفل
أبككي بن عطاء عن سليمان أبي بن الملك عبد عن واحد وغير المبارك

مككن شككذ فيمككا يسككألونك النفال} قككال عن {يسألونك الَية في رباح
أو أمككة أو عبككد أو دابككة قتال, مككن غير في المسلمين إلى المشركين

يشككاء, وهككذا مككا بككه يصككنع وسلم عليه الله صلى للنبي نفل فهو متاع
قتال. غير من الكفار من أخذ ما وهو بالفيء النفال فسر أنه يقتضي

حدثنا الحارثا حدثني السرايا أنفال آخرون: هي جرير: وقال ابن قال
تعككالى: قوله في بلغني حيي, قال بن صالح بن علي حدثنا العزيز عبد

المككام ينفلككه مككا هككذا السككرايا, ومعنككى النفال} قال عن {يسألونك
بككذلك صككرح الجيش. وقد بقية مع قسمهم على زيادة السرايا لبعض

مككا لككذلك القسككم, ويشككهد على زيادة أنها جرير ابن الشعبي, واختار
قال: حككدثنا أحمد, حيث المام رواه ما وهو الَية نزول سبب في ورد
الثقفككي الله عبيد بن محمد عن الشيباني إسحاق أبو حدثنا معاوية أبو
قتلت عمير أخي وقتل بدر يوم كان قال: لما وقاص أبي بن سعد عن

بككه الكتيفككة, فككأتيت ذا يسككمى سيفه, وكان وأخذت العاص بن سعيد
القبض» قال في فاطرحه فقال: «اذهب وسلم عليه الله صلى النبي
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فمككا سلبي, قككال وأخذ أخي قتل الله, من إل يعلمه مال وبي فرجعت
ًا إل جاوزت اللككه رسككول لككي النفككال, فقككال سورة نزلت حتى يسير

سكككككلبك». فخكككككذ «اذهكككككب وسكككككلم عليكككككه اللكككككه صكككككلى
ًا: حدثنا أحمد المام وقال   عككن بكككر أبو عامر, أخبرنا بن أسود أيض

مالككك, قككال: بن سعد عن سعد بن مصعب عن النجود أبي بن عاصم
لككي المشككركين, فهككب مككن اليككوم الله شفاني قد الله رسول يا قلت
لككي, ضككعه» قككال: ول لككك ل السككيف هككذا السككيف, فقككال: «إن هذا

يبلككي ل مككن السيف هذا يعطي أن فقلت: عسى رجعت فوضعته, ثم
فّي الله أنزل قد قال: قلت ورائي من يدعوني رجل بلئي, قال: فإذا

ًا لككي, وهككب قككد لي, وإنه هو وليس السيف سألتني قال: كنت ؟ شيئ
النفال قل النفال عن {يسألونك الَية هذه الله لك. قال: وأنزل فهو
عككن طككرق مككن والنسككائي والترمذي داود أبو والرسول}. ورواه لله
أبككو رواه صحيح, وهكككذا الترمذي: حسن به, وقال عياش بن بكر أبي
سككمعت قككال حككرب بككن سككماك أخبرنا شعبة الطيالسي, أخبرنا داود

آيككات, أصككبت أربع فّي سعد, قال: نزلت عن يحدثا سعد بن مصعب
ًا نفلنيه, فقككال فقلت وسلم عليه الله صلى النبي فأتيت بدر يوم سيف

اللكه صكلى النكبي فقكال عكاودته أخذته» مرتين, ثكم حيث من «ضعه
عككن {يسألونك الَية هذه أخذته» فنزلت حيث من «ضعه وسلم عليه

بوالككديه النسككان {ووصككينا نككزول الحديث, فككي وتمام النفال} الَية
ًا} وقوله رواه وقككد الوصككية والميسر} وآية الخمر تعالى: {إنما حسن

إسككحاق: بككن محمككد بككه, وقككال شككعبة حديث من صحيحه في مسلم
أبككا قككال: سككمعت سككاعدة بني بعض عن بكر أبي بن الله عبد حدثني
بككدر, وكككان يككوم عائككذ ابككن سككيف يقول: أصبت ربيعة بن مالك أسيد

وسككلم عليه الله صلى الله رسول أمر بالمرزبان, فلما يدعى السيف
النفل, في فألقيته به النفل, أقبلت من أيديهم في ما يردوا أن الناس
ًا يمنككع ل وسككلم عليككه الله صلى الله رسول وكان يسككأله, فككرآه شككيئ

عليككه الله صلى الله رسول المخزومي, فسأله الرقم أبي بن الرقم
آخككككر. وجككككه مككككن جريككككر ابككككن إيككككاه, ورواه فأعطككككاه وسككككلم

)الَيككككككككككككة نككككككككككككزول فككككككككككككي آخككككككككككككر سككككككككككككبب(
عبكد عن إسحاق ابن عن سلمة بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

قككال: أمامككة أبككي عككن مكحككول عككن موسى بن سليمان عن الرحمن
اختلفنككا حيككن بدر, نزلت أصحاب فقال: فينا النفال عن عبادة سألت

إلككى وجعلككه أيككدينا مككن اللككه فككانتزعه أخلقنككا فيه وساءت النفل في
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عليه الله صلى الله رسول فقسمه وسلم عليه الله صلى الله رسول
أحمككد المككام سواء. وقككال عن يقول بواء المسلمين, عن بين وسلم

ًا: حدثنا الرحمككن عبككد عككن إسككحاق أبو أخبرنا عمر بن معاوية أبو أيض
بككن سككليمان ربيعككة, عككن أبككي بككن عياش بن الله عبد بن الحارثا بن

الصككامت, قككال: بككن عبادة عن أمامة أبي عن سلمة أبي عن موسى
ًا, معككه فشككهدت وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول مع خرجنا بككدر

آثككارهم فككي طائفة العدو, فانطلقت تعالى الله الناس, فهزم فالتقى
ويجمعككونه, يحككوزونه العسكككر على طائفة ويقتلون, وأقبلت يهزمون
العككدو يصككيب ل وسكلم عليككه اللككه صلى الله برسول طائفة وأحدقت

بعككض, قككال إلككى بعضككهم النككاس وفككاء الليككل كان إذا غرة, حتى منه
نصككيب,وقككال فيهككا لحككد فليككس حويناهككا الغنائم: نحككن جمعوا الذين
عنككه منعنككا منككا, نحككن بكه بككأحق العدو: لستم طلب في خرجوا الذين
عليككه اللككه صككلى اللككه برسككول أحدقوا الذين وهزمناهم, وقال العدو

{يسألونك به, فنزلت فاشتغلنا غرة منه العدو يصيب أن وسلم: خفنا
ذات وأصككلحوا اللككه فككاتقوا والرسككول للككه النفككال قككل النفككال عككن

المسككلمين بيككن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول بينكم} فقسمها
نفككل العككدو أرض في أغار إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان

ًا أقبككل الربككع, فككإذا النفككال, ورواه يكككره الثلككث, وكككان نفككل راجعكك
بككن الرحمككن عبككد عككن الثوري سفيان حديث من ماجه وابن الترمذي
حبككان ابككن حسككن, ورواه حديث الترمذي: هذا نحوه, قال به الحارثا

بكن الرحمكن عبكد حكديث مسكتدركه, مكن فكي والحكاكم صحيحه في
ولككم مسككلم شككرط علككى السككناد الحككاكم: صككحيح الحككارثا, وقككال
واللفككظ مردويككه وابككن جريككر وابن والنسائي داود أبو يخرجاه, وروى

عكرمككة عككن هنككد أبككي بن داود عن طرق من والحاكم حبان له, وابن
اللككه صككلى اللككه رسككول قككال بككدر يوم كان عباس, قال: لما ابن عن

ذلككك فككي وكككذا» فتسككارع كككذا فلككه وكككذا كذا صنع «من وسلم عليه
جككاؤوا المغككانم كككانت الرايات, فلما تحت الشيوخ وبقي القوم شبان

ًا كنا فإنا علينا تستأثروا الشيوخ: ل لهم, فقال جعل الذي يطلبون ردء
تعككالى: {يسككألونك اللككه فأنزل إلينا. فتنازعوا لفئتم انكشفتم لو لكم
مككؤمنين}. كنتككم إن ورسككوله اللككه وأطيعككوا ك قوله إلى ك النفال عن

كان عباس, قال: لما ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن الثوري وقال
ً قتككل «مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال بدر يوم فلككه قككتيل
ًا أتى وكذا, ومن كذا بأسككيرين اليسككر أبككو وكذا». فجاء كذا فله أسير

بككن سككعد وعككدتنا, فقككام عليككك, أنككت الله صلى الله رسول فقال: يا
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لصككحابك يبككق لككم هككؤلء أعطيت لو الله, إنك رسول فقال: يا عبادة

العككدو, عككن جبككن الجككر, ول في زهادة هذا من يمنعنا لم شيء, وإنه
ورائككك, مككن يككأتوك أن مخافككة عليككك محافظة المقام هذا قمنا وإنما

للككه النفككال قككل النفككال عككن {يسككألونك القككرآن ونككزل فتشككاجروا
فككأن شككيء مككن غنمتم أنما {واعلموا القرآن ونزل والرسول}, قال

بككن القاسككم اللككه عبيككد أبككو المككام الَية, وقككال آخر خمسه} إلى لله
جهاتهككا وبيككان الشككرعية المككوال كتككاب اللككه, فككي سككلم, رحمككه
مككن المسكلمون نككاله نيكل وككل المغكانم فهي النفال ومصارفها, أما

اللككه صككلى اللككه لرسككول الولككى النفككال الحرب, فكانت أهل أموال
للككه النفال قل النفال عن تعالى: {يسألونك الله وسلم, يقول عليه

يخمسككها أن غيككر مككن الله أراه ما على بدر يوم والرسول}, فقسمها
الخمككس آيككة ذلككك بعككد نزلككت سككعد, ثككم حككديث فككي ذكرناه ما على

عبككاس ابككن عن طلحة أبي بن علي روى هكذا الولى, قلت فنسخت
زيككد: ليسككت ابككن والسككدي. وقككال وعكرمككة مجاهككد قال سواء, وبه
أصلها آثار, والنفال ذلك وفي عبيد أبو محكمة, قال هي بل منسوخة

بككه نككزل مككا علككى لهلككه مخصوص منها الخمس أن الغنائم, إل جماع
إحسككان كل العرب كلم في النفال السنة, ومعنى به وجرت الكتاب

الككذي النفككل عليككه, فككذلك ذلككك يجككب أن غير تفضلً, من فاعل فعله
بككه الله خصهم شيء هو عدوهم, وإنما أموال من للمؤمنين الله أحله

ً قبلهككم, المككم علككى محرمككة الغنككائم كككانت أن بعد عليهم منه تطول
مككا هككذا النفل, قلككت: شككاهد أصل المة, فهذا هذه تعالى الله فنفلها

اللككه صككلى اللككه رسككول عنككه, أن الله رضي جابر عن الصحيحين في
ًا قككال: «أعطيككت وسلم عليه فككذكر ككك قبلككي أحككد يعطهككن لككم خمسكك

قبلي». وذكككر لحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت ك قال أن إلى الحديث
للمقاتلككة المككام جعل ما سمى عبيد: ولهذا أبو قال الحديث, ثم تمام

سككهامهم سككوى بشككيء بعككض علككى الجيككش بعض تفضيله نفلً, وهو
العككدو, وفككي في والنكاية السلم عن الغناء قدر على بهم ذلك يفعل
غيككر موضككع منهككن واحككدة لكككل أربككع سككنن المككام ينفله الذي النفل
السككلب, وذلككك فيككه خمككس ل النفككل (فإحداهن) فككي الخرى موضع

أن وهككو الخمككس إخككراج بعد الغنيمة من يكون الذي (والثانية) النفل
للسرية بالغنائم, فيكون الحرب, فتأتي أرض في السرايا المام يوجه
مككن النفككل الخمس, (والثالثككة) فككي بعد الثلث أو الربع به جاءت مما

صككار فككإذا تخمككس كلهككا, ثككم الغنيمككة تحككاز أن نفسككه, وهككو الخمس
يككرى. (والرابعككة) فككي ما قدر على منه المام, نفل يدي في الخمس
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يعطككي أن شككيء, وهككو منهككا يخمس أن قبل الغنيمة جملة في النفل
اختلف. ذلككك كككل لهككا. وفككي والسكككواق الماشكككية ورعككاة الدلء

الغنيمككة رأس مككن يخككرج ل أن الشافعي: النفال الربيع: قال قال  
مككن الثككاني عبيككد: والككوجه أبككو السلب. قككال غير شيء الخمس قبل

صلى النبي خمس من وذلك لهم كان الذي غير زيدوه شيء هو النفل
غنيمككة, فينبغككي كككل مككن الخمككس خمككس لككه وسلم, فككإن عليه الله

من بإزائه من وقل شوكتهم واشتدت العدو كثر يجتهد, فإذا أن للمام
ًا منه المسلمين, نفل وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول لسنة اتباع

المككام بعث إذا النفل الثالث) من ينفل, (والوجه لم ذلك يكن لم وإذا
ًا أو سرية ًا, فهككو غنككم مككن اللقككاء قبككل لهم فقال جيش لككه, بعككد شككيئ

وبككه غككزوا ذلككك علككى المككام, لنهككم شرط ما على لهم فهو الخمس
بككدر غنككائم قككوله: إن وهو كلمه من تقدم كلمه. وفيما رضوا, انتهى

شككارفيه طككالب, فككي أبي بن علي حديث عليه نظر. ويرد تخمس لم
كتككاب فككي ذلككك بينككت بككدر, وقككد يككوم الخمككس مككن له حصل اللذين

ًا السيرة ًا, ولله بيان اللككه تعككالى: {فككاتقوا والمنة. وقككوله الحمد شافي
بينكككم فيمككا وأصلحوا أموركم في الله اتقوا بينكم} أي ذات وأصلحوا

الهككدى مككن اللككه آتككاكم فمككا تشككاجروا ول تخاصككموا ول تظككالموا ول
فككي ورسككوله} أي اللككه {وأطيعككوا بسببه تختصمون مما خير والعلم
مككن اللككه أمككره كما يقسمه إنما الله, فإنه أراده ما على بينكم قسمه
أن ورسككوله اللككه مككن تحريج عباس: هذا ابن والنصاف, وقال العدل
{فككاتقوا السككدي مجاهككد, وقككال قككال وكذا بينهم ذات ويصلحوا يتقوا
ًا ههنككا لتسككتبوا. ولنككذكر بينكككم} أي ذات وأصككلحوا الله أورده حككديث

, فككي الله رحمه الموصلي المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو الحافظ
بكككر, بككن اللككه عبككد موسى, حدثنا بن مجاهد قال: حدثنا فإنه مسنده

اللككه رضككي أنس عن أنس بن سعيد عن الحبطي شيبة بن عباد حدثنا
رأينككاه إذ جككالس وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: بينا عنه

بككأبي اللككه رسككول يككا أضحكك عمر: ما ثناياه, فقال بدت حتى ضحك
تبككارك العككزة رب يدي بين جثيا أمتي من فقال: «رجلن ؟ وأمي أنت

اللككه أخككي. فقككال من مظلمتي لي خذ رب أحدهما: يا وتعالى, فقال
شككيء حسككناتي مككن يبق لم رب مظلمته, قال: يا أخاك تعالى, أعط

اللككه رسول عينا أوزاري». قال: ففاضت من عني فليحمل قال: رب
يحتككاج يوم عظيم ليوم ذلك «إن قال ثم بالبكاء وسلم عليه الله صلى

للطككالب: تعككالى الله أوزارهم, فقال من عنهم يتحمل من إلى الناس
مككدائن أرى رب فقككال: يككا رأسه فرفع الجنان في وانظر بصرك ارفع
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ًا فضة من صككديق لي ؟ هذا نبي باللؤلؤ, لي مكللة ذهب من وقصور
ومككن رب ثمنككه, قككال أعطككى لمككن قككال: هككذا ؟ هذا شهيد لي ؟ هذا

عككن قككال: تعفككو ؟  رب يككا تملكككه, قككال: مككاذا أنت قال ؟ ثمنه يملك
بيككد تعككالى: خككذ اللككه عنككه, قككال عفوت قد رب, فإني أخيك, قال: يا
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال الجنة». ثم أخيك, فادخل

المؤمنين بين يصلح تعالى الله بينكم, فإن ذات وأصلحوا الله «فاتقوا
القيامكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة». يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوم

ّنَما ِإ ُنوَن **  ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُهْم َوِج ُب ُلو َذا ُق ِإ َيككْت َو ِل ِهككْم ُت ْي َل َع
ُتُه َيا ُهْم آ ْت َد ًا َزا َلَى ِإيَمان َع ِهْم َو ّب ُلوَن َر ّك َو َت ِذيَن َي ّل َة ُيِقيُموَن *  ا َ َوِمّما الّصل

ُهْم َنا ْق ُقوَن َرَز ِئَك ُينِف َلـ ْو ُأ ُنوَن ُهُم *   ْؤِم ْلُم ًا ا ّق ُهْم َح َد َدَرَجاٌت ّل ِهككْم ِعنكك ّب َر
ٌة ْغِفككككككككككككككككككككككككككككككككَر ٌق َوَم ِرْز  َكِريككككككككككككككككككككككككككككككككٌم َو

المؤمنككون {إنمككا قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
قلككوبهم يككدخل ل قلوبهم}. قال: المنافقون وجلت الله ذكر إذا الذين
الله آيات من بشيء يؤمنون فرائضه. ول أداء عند الله ذكر من شيء

اللككه أموالهم, فككأخبر زكاة يؤدون ول غابوا إذا يصلون ول يتوكلون ول
{إنمككا فقككال المككؤمنين اللككه وصككف بمككؤمنين, ثككم ليسوا أنهم تعالى

{وإذا فرائضككه قلككوبهم} فككأدوا وجلككت اللككه ذكر إذا الذين المؤمنون
ًا} يقول زادتهم آياته عليهم تليت ًا زادتهم إيمان ربهككم {وعلككى تصككديق

قلككوبهم} {وجلككت مجاهكد غيككره. وقككال يرجكون ل يتوكلككون} يقكول
صككفة واحد, وهككذه وغير السدي قال وخافت, وكذا فزعت أي فرقت

منه, ففعل خاف أي قلبه وجل الله ذكر إذا الذي المؤمن حق المؤمن
أو فاحشككة فعلككوا إذا تعككالى: {والككذين زواجره, كقككوله وترك أوامره
إل الككذنوب يغفر ومن لذنوبهم الله, فاستغفروا ذكروا أنفسهم ظلموا

تعككالى: {وأمككا يعلمون}, وكقككوله وهم فعلوا ما على يصروا ولم الله
هككي الجنككة * فككإن الهككوى عككن النفككس ونهككى ربككه مقككام خككاف مككن

قككوله فككي يقككول السدي الثوري: سمعت سفيان قال المأوى} ولهذا
قلوبهم}. قككال: هككو وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمنون تعالى: {إنما

فيجككل اللككه لككه: اتككق فيقال بمعصية يهم قال أو يظلم أن يريد الرجل
ًا الثوري قلبه, وقال بن شهر عن خثيم بن عثمان بن الله عبد عن أيض

اللككه ذكككر إذا الككذين المؤمنون {إنما قوله في الدرداء أّم عن حوشب
له تجد السعفة, أما كاحتراق القلب في قلوبهم} قال: الوجل وجلت

ذلككك, عنككد اللككه فككادع ذلككك وجدت قال: بلى. قالت: إذا ؟ قشعريرة
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ًا}, زادتهم آياته عليهم تليت {وإذا ذلك, وقوله يذهب الدعاء فإن إيمان

ًا هككذه زادته أيكم يقول من فمنهم سورة أنزلت ما {وإذا كقوله إيمانكك
ًا فزادتهم آمنوا الذين فأما ؟ اسككتدل يستبشككرون}. وقككد وهككم إيمانكك

اليمككان زيككادة علككى وأشككباهها الَيككة بهككذه الئمة من وغيره البخاري
حكككى قككد المككة, بككل جمهككور مككذهب هككو القلوب, كمككا في وتفاضلة
وأبككي حنبككل بككن وأحمككد كالشافعي الئمة من واحد غير عليه الجماع

الحمكد البخككاري, وللكه شككرح أول فككي مستقصككى ذلك بينا عبيد, كما
إل يقصككدون ول سككواه يرجون ل } أي يتوكلون ربهم والمنة, {وعلى

إل يرغبككون منه, ول إل الحوائج يطلبون بجنابه, ول إل يلوذون ول إياه
المتصككرف يكككن, وأنككه لم يشأ لم كان, وما شاء ما أنه إليه, ويعلمون

الحسككاب, سريع وهو لحكمه معقب ول له شريك ل الملك, وحده في
اليمككان. وقككوله جمككاع اللككه علككى جبير: التوكككل بن سعيد قال ولهذا

على بذلك تعالى ينفقون} ينبه رزقناهم ومما الصلة يقيمون {الذين
كلهككا, الخير أنواع تشمل العمال وهذه اعتقادهم ذكر بعدما أعمالهم

الصككلة قتككادة: إقامككة تعككالى, وقككال اللككه حق وهو الصلة إقامة وهو
مقاتككل وسككجودها, وقككال وركوعها ووضوئها مواقيتها على المحافظة

وتمام فيها الطهور وإسباغ مواقيتها على المحافظة حيان: إقامتها بن
النككبي علككى والصككلة والتشككهد فيهككا القرآن وتلوة وسجودها ركوعها

يشككمل اللككه رزقهككم ممككا إقامتها, والنفاق هذا وسلم عليه الله صلى
ومسككتحب. والخلككق واجككب مككن للعبككاد الحقوق وسائر الزكاة إخراج
قككوله فككي قتككادة لخلقه. قال أنفعهم الله إلى فأحبهم الله عيال كلهم

الموال هذه فإنما الله رزقكم مما ينفقون}, فأنفقوا رزقناهم {ومما
تفارقهككككا. أن أوشكككككت آدم ابككككن يككككا عنككككدك وودائككككع عككككواري

ًا}, أي المؤمنون هم {أولئك وقوله   هم الصفات بهذه المتصفون حق
الطككبراني: حككدثنا القاسككم أبككو الحافظ اليمان. وقال حق المؤمنون

الحبكاب, بكن زيد حدثنا كريب أبو الحضرمي, حدثنا الله عبد بن محمد
هلل أبككي بن سعيد عن السكسكي يزيد بن خالد عن لهيعة ابن حدثنا

مككر النصككاري, أنككه مالككك بككن الحارثا الجهم, عن أبي بن محمد عن
حككارثا يا أصبحت له: «كيف فقال وسلم عليه الله صلى الله برسول

ًا ؟» قال: أصبحت ًا, قال: «انظر مؤمن شككيء لكككل تقول, فإن ما حق
الككدنيا عككن نفسككي ؟» فقككال: عزفككت إيمانككك حقيقككة حقيقككة, فمككا

ًا, ربككي عككرش إلككى أنظر نهاري, وكأني وأظمأت ليلي فأسهرت بككارز
النار أهل إلى أنظر فيها, وكأني يتزاورون الجنة أهل إلى أنظر وكأني

ًا. وقال عرفت حارثا فيها. فقال: «يا يتضاغون بن عمرو فالزم» ثلث
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ًا} إنمككا المؤمنون هم تعالى: {أولئك قوله في مرة القككرآن أنككزل حق

ًا, وفي سيد فلن كقولك العرب بلسان تككاجر سككادة. وفلن القوم حق
ًا, وفي ًا, وفي شاعر تجار. وفلن القوم حق شككعراء. وقككوله القوم حق

الجنككات فككي ودرجككات ومقامككات منازل ربهم} أي عند درجات {لهم
يعملكون} بمكا بصكير واللكه اللكه عنكد درجكات تعكالى: {هكم قال كما

الحسككنات. وقككال لهككم ويشكككر السككيئات لهككم يغفككر {ومغفككرة} أي
فككوق بعضككهم الجنة ربهم} أهل عند درجات {لهم قوله في الضحاك

يككرى منككه, ول أسفل هو الذي على فضله فوق هو الذي بعض, فيرى
أن الصككحيحين في جاء أحد, ولهذا عليه فضل أنه منه أسفل هو الذي

مككن ليراهككم علييككن أهككل «إن قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول
السككماء». آفككاق مككن أفككق في الغابر الكوكب ترون كما منهم أسفل

فقككال: «بلككى غيرهم ينالها ل النبياء منازل الله, تلك رسول قالوا: يا
المرسككلين». وفككي وصككدقوا بككالله آمنككوا بيده, لرجككال نفسي والذي

أبككي حككديث مككن السككنن وأهككل أحمد المام رواه الذي الَخر الحديث
وسككلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد أبي ابن عن عطية
الكككوكب تككراءون كمككا العلككى الدرجات أهل ليتراءون الجنة أهل «إن

وأنعمكككا». منهكككم وعمكككر بككككر أبكككا وإن السكككماء أفكككق فكككي الغكككابر

َكَمككآَ ّبككَك َأْخَرَجككَك **  ِتككَك ِمككن َر ْي ّق َب ْلَح ِإّن ِبككا ًا َو ِريقكك ِنيَن ّمككَن َف ْؤِم ْلُمكك ا
ُهوَن ِر َكا َنَك َل ُلو ِد ُيَجا ّق ِفي *   ْلَح َدَما ا ْع ّيَن َب َب ّنَما َت َأ ُقوَن َك َلى ُيَسا ْوِت ِإ ْلَم ا

ُهْم ُظُروَن َو ْذ َين ِإ َو ُكُم *   ُد ِع ّلُه َي َدى ال ْيِن ِإْح ِت َف ِئ ّطا َها ال ّن أ
ُكْم َ ّدوَن َل َو َتكك َأّن َو

ْيَر ِة َذاِت َغ َك ْو ُكوُن الّش ُكْم َت ُد َل ِري ُي ّلُه َو ّق َأن ال ّق ُيِح ِه الَح ِت ِلَما َك َع ِب َطكك ْق َي َو
ِبَر ِريَن َدا ِف َكا ْل ّق ا ُيِح ِل ّق *   ْلَح ِطككَل ا ْب ُي ِطككَل َو َبا ْل ْو ا َلكك َه َو ِر ِرُمككوَن َككك ْلُمْج  ا
السككبب فككي المفسككرون الطككبري: اختلككف جعفككر أبككو المام قال  

شبه بعضهم ربك}, فقال أخرجك {كما قوله في الكاف لهذه الجالب
بينهككم ذات وإصككلحهم ربهككم اتقككاؤهم للمككؤمنين الصككلح فككي بككه

أن هككذا ومعنككى هككذا نحو عكرمة عن روي ورسوله, ثم لله وطاعتهم
فيهككا وتشككاححتم المغككانم فككي اختلفتم لما أنكم كما يقول تعالى الله

عليه الله صلى رسوله قسمه, وقسم إلى وجعلها منكم الله فانتزعها
التامككة المصككلحة هو هذا والتسوية, فكان العدل على فقسمها وسلم

الشكوكة, ذات قتكال مكن العداء إلى الخروج كرهتم لما لكم, وكذلك
عاقبككة عيرهككم, فكككان وإحككراز دينهككم لنصر خرجوا الذين النفير وهم

غيككر على عدوكم وبين بينكم به وجمع لكم قدره بأن للقتال كراهتكم
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ًا ميعاد ًا رشد ًا, كمككا وهدى, ونصر عليكككم تعككالى: {كتككب قككال وفتحكك

ًا تكرهوا أن وعسى لكم كره وهو القتال أن وعسى لكم خير وهو شيئ
ًا تحبوا جريككر ابككن تعلمككون} قككال وأنتككم يعلم والله لكم شر وهو شيئ
بكالحق}, علككى بيتكك مكن ربك أخرجك {كما ذلك معنى آخرون وقال
يجادلونككك فهم للقتال كارهون هم كذلك المؤمنين من فريق من كره
أخرجككك {كمككا قال أنه نحوه مجاهد عن روي لهم. ثم تبين بعدما فيه

فككي اللككه السدي: أنككزل الحق, وقال في يجادلونك كذلك ربك} قال
بيتككك مككن ربككك أخرجككك {كما إياه, فقال ومجادلتهم بدر إلى خروجه
ًا وإن بككالحق المشككركين لكككارهون} لطلككب المككؤمنين مككن فريقكك

عككن يسككألونك بعضككهم تككبين} وقككال مككا بعككد الحككق فككي {يجادلونك
تعلمنككا ولككم للعير أخرجتنا فقالوا بدر يوم جادلوك كما مجادلة النفال

ً خككرج إنمككا وسككلم عليه الله صلى الله له. قلت: رسول فنستعد قتال
ًا المدينة من مككن صككادرة أنهككا خبرهككا بلغه التي سفيان أبي لعير طالب

اللككه صككلى اللككه رسككول فاسككتنهض لقريش جزيلة أموال فيها الشام
عشككر وبضعة ثلثمائة في فخرج منهم خف من المسلمين وسلم عليه

سككفيان أبككو بككدر, وعلككم طريككق علككى من الساحل نحو رجلً, وطلب
ضمضككم طلبككه, فبعككث فككي وسلم عليه الله صلى الله رسول بخروج

ًا عمرو بن مككا مقنككع ألككف مككن قريب في مكة, فنهضوا أهل إلى نذير
البحككر سككيف إلككى بالعير سفيان أبو وتيامن اللف إلى التسعمائة بين

المسككلمين بيككن اللككه بككدر, وجمككع مككاء فككوردوا النفيككر وجككاء فنجككا
كلمككة إعلء مككن تعككالى اللككه يريككد لمككا ميعككاد غيككر علككى والكككافرين
كمككا والباطككل الحككق بيككن والتفرقة عدوهم على ونصرهم المسلمين

بلغككه لمككا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن بيانه, والغرض سيأتي
وإمككا العيككر إمككا الطككائفتين إحككدى يعككده إليككه الله أوحى النفير خروج

قتال, كمككا بل كسب لنه العير إلى المسلمين من كثير النفير, ورغب
أن اللككه ويريككد لكككم تكون الشوكة ذات غير أن تعالى: {وتودون قال
بككن بكككر أبككو الحككافظ الكافرين} قال دابر ويقطع بكلماته الحق يحق

بككن بكككر حدثنا الطبراني أحمد بن سليمان حدثنا تفسيره في مردويه
أبكي بككن يزيكد لهيعكة, عكن ابن حدثنا يوسف بن الله عبد سهل, حدثنا

يقول: النصاري أيوب أبا سمع أنه عمران, حدثه أبي أسلم عن حبيب
أخككبرت «إنككي بالمدينككة ونحككن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
لعل العير هذه قبل نخرج أن لكم فهل مقبلة أنها سفيان أبي عير عن
ًا سككرنا فلمككا وخرجنككا فخككرج نعككم ؟» فقلنككا يغنمناهككا أن الله أو يومكك

بمخرجكككم أخبروا قد فإنهم القوم قتال في ترون «ما لنا يومين, قال
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قككال العيككر, ثككم أردنا ولكنا العدو بقتال طاقة لنا ما والله  ل ؟» فقلنا

عمرو: بن المقداد فقال ذلك مثل ؟» فقلنا القوم قتال في ترون «ما
ًا {اذهككب لموسككى موسككى قوم قال كما الله رسول يا لك نقول ل إذ

لككو أن النصككار معشككر فتمنينا قاعدون} قال إناههنا فقاتل وربك أنت
ال مكال لنكا يككون أن مكن إلينكا أحب المقداد قال كما قلنا عظيكم, ق

مككن ربك أخرجك {كما وسلم عليه الله صلى رسوله على الله فأنزل
ًا وإن بالحق بيتك الحككديث تمككام لكارهون} وذكككر المؤمنين من فريق

مردويككه ابككن بنحككوه, وروى لهيعة ابن حديث من حاتم أبي ابن ورواه
ًا الليثي, عن وقاص أبي بن علقمة بن عمرو بن محمد حديث من أيض
لم عليكه اللكه صكلى الله رسول خرج قال جده عن أبيه بكدر إلكى وس

أبككو ؟» فقال ترون « كيف فقال الناس خطب بالروحاء كان إذا حتى
النككاس خطب وكذا, قال: ثم كذا بمكان أنهم بلغنا الله رسول بكر: يا
الناس خطب بكر, ثم أبي قول مثل عمر ؟» فقال ترون «كيف فقال

تريككد إيانككا اللككه رسككول يا معاذ بن سعد ؟» فقال ترون فقال: «كيف
بهككا لككي ول قككط سككلكتها مككا الكتاب عليك وأنزل أكرمك الذي ؟» فو

معككك, لنسككيرن يمككن ذي من الغماد برك تأتي حتى سرت علم, ولئن
ههنككا إنككا فقككاتل وربككك أنككت {اذهككب لموسككى قككالوا كالذين نكون ول

مقككاتلون, ولعلككك معكمككا إنككا فقاتل وربك أنت اذهب قاعدون} ولكن
اللككه أحدثا الذي فانظر غيره إليك الله وأحدثا لمر خرجت تكون أن

شئت, وعككاد من حبال شئت, واقطع من حبال له, فصل فامض إليك
القككرآن شئت, فنزل ما أموالنا من شئت, وخذ من شئت, وسالم من

ًا وإن بكالحق بيتكك مكن ربكك أخرجك {كما سعد قول على مكن فريقك
شككاور لمككا عبككاس ابن عن العوفي وقال لكارهون} الَيات المؤمنين

عبككادة بككن سككعد له العدو, وقال لقاء في وسلم عليه الله صلى النبي
بالشككوكة, وأمرهم للقتال يتهيئوا أن الناس أمر بدر يوم وذلك قال ما

بككالحق بيتك من ربك أخرجك {كما الله فأنزل اليمان أهل ذلك فكره
ًا وإن تككبين بعككدما الحككق في * يجادلونك لكارهون المؤمنين من فريق

فككي يجادلونك مجاهد ينظرون} وقال وهم الموت إلى يساقون كأنما
الحق} أي في {يجادلونك إسحاق بن محمد القتال, وقال الحق: في

ًا للقاء كراهية لهككم, ذكككروا حيككن قريككش لمسككير المشركين, وإنكككار
لهككم تبين ما بعد تبين} أي بعدما الحق في السدي: {يجادلونك وقال
عنككى آخككرون وقككال جريكر ابككن به. قكال الله أمرك ما إل تفعل ل أنك

فكي زيكد ابكن قكال قال وهب ابن أنبأنا يونس المشركين, حدثنا بذلك
إلككى يسككاقون كأنمككا تككبين بعككدما الحككق فككي تعالى: {يجادلونك قوله
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كأنمككا الحق في جادلوه المشركون هؤلء ينظرون} قال وهم الموت

ينظككرون. قككال وهككم السككلم إلككى يككدعون حين الموت إلى يساقون
قككال الكفر. ثككم لهل مبتدأة صفة الَخرين, هذه صفة من هذا وليس

فككي {يجادلونككك قككوله قبككل الككذي قاله, لن لما معنى جرير: ول ابن
قككول عنهم. والصككواب خبر يتلوه والذي اليمان أهل عن الحق} خبر

ابن نصره الذي المؤمنين, وهذا عن خبر إسحاق: أنه وابن عباس ابن
أعلككم. وقككال الكلم, واللككه سياق عليه يدل الذي وهو الحق هو جرير
قال: حككدثنا الرزاق وعبد بكير بن يحيى الله, حدثنا رحمه أحمد المام

لرسككول قككال: قيككل عبككاس ابن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل
دونهككا ليس بالعير بدر: عليك من فرغ حين وسلم عليه الله صلى الله

أسككير وهككو الككرزاق عبككد المطلب, قال عبد بن العباس شيء, فناداه
م لكك, قكال يصلح ل إنه وثاقه في ه لن قكال ؟ ول إنمكا وجكل عكز الل

ولككم جيككد إسككناد وعككدك ما الله أعطاك الطائفتين, وقد إحدى وعدك
تكككون الشككوكة ذات غيككر أن تعككالى: {وتككودون قوله يخرجه, ومعنى

تكككون قتككال ول منعككة ول لهككا حد ل التي الطائفة أن يحبون لكم} أي
أي يريككد هككو بكلماته} أي الحق يحق أن الله العير, {ويريد وهي لهم

بهككم ليظفركككم والقتككال الشككوكة لهككا الككتي الطائفة وبين بينكم يجمع
ًا ويجعله السلم كلمة ويرفع دينه عليهم, ويظهر وينصركم علككى غالب

تككدبيره, بحسككن يدبركم الذي المور, وهو بعواقب أعلم الديان, وهو
تعالى: {كتب كقوله لهم يظهر فيما ذلك خلف يحبون العباد كان وإن

ًا تكرهوا أن لكم. وعسى كره وهو القتال عليكم لكككم. خيككر وهككو شيئ
ًا تحبوا أن وعسى رحمككه إسككحاق بن محمد لكم} وقال شر وهو شيئ

قتككادة بككن عمككر بككن الزهككري, وعاصككم مسلم بن محمد الله: حدثني
وغيرهككم الزبيككر بن عروة رومان, عن بن ويزيد بكر أبي بن الله وعبد
الحككديث هذا بعض حدثني قد عباس, كل بن الله عبد عن علمائنا من

اللككه رسول سمع لما قالوا بدر حديث من سقت فيما حديثهم فاجتمع
ً سفيان بأبي وسلم عليه الله صلى المسككلمين نككدب الشام من مقبل

اللككه لعككل إليهككا أموالهم, فككاخرجوا فيها قريش عير هذه إليهم, وقال
أنهككم بعضهم, وذلك وثقل بعضهم فخف الناس فانتدب ينفلكموها أي
ًا, وكككان يلقى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن يظنوا لم أبككو حرب

مككن الخبار, ويسككأل يتجسس الحجاز من دنا حين استنفر قد سفيان
ًا الركبان من لقي ًا أصاب الناس, حتى أمر على تخوف بعككض مككن خبر

ًا أن الركبان ذلككك عنككد ولعيككرك, فحككذر لك أصحابه استنفر قد محمد
أن وأمككره مكككة أهككل إلككى فبعثه الغفاري عمرو بن ضمضم فاستأجر
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ًا يأتي ًا أن ويخبرهم أموالهم إلى فيستنفرهم قريش عككرض قككد محمد
ًا عمككرو بكن ضمضم أصحابه, فخرج في لها مككة, وخككرج إلككى سكريع

ًا بلغ أصحابه, حتى في وسلم عليه الله صلى الله رسول له يقال وادي
قريككش عككن الخككبر وأتككاه نزل ببعضه كان إذا حتى منه ذفران, فخرج

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عيرهككم, فاستشككار ليمنعوا بمسيرهم
عنككه اللكه رضككي بككر أبككو قريككش, فقككام عككن وأخبرهم الناس وسلم

قككام فقال, فأحسن. ثككم عنه الله رضي عمر قام فقال, فأحسن. ثم
بككه, فنحككن الله أمرك لما امض الله رسول يا فقال عمرو بن المقداد

أنككت لموسى: {اذهككب إسرائيل بنو قالت كما لك نقول ل والله معك
إنككا فقككاتل وربككك أنككت اذهككب قاعككدون}, ولكككن ههنككا إنا فقاتل وربك

الغمككاد, بككرك إلككى بنا سرت لو بالحق بعثك الذي مقاتلون, فو معكما
لككه تبلغككه, فقككال حككتى دونككه مككن معككك لجالككدنا الحبشككة مدينة يعني

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول رسككول قال بخير, ثم له ودعا خير
يريككد النككاس» وإنمككا أيهككا علككي «أشككيروا وسككلم عليه الله صلى الله

بالعقبة, بايعوه حين أنهم الناس, وذلك عدد كانوا أنهم النصار, وذلك
دارنككا, فككإذا إلككى تصككل حككتى زمامك من برآء إنا الله رسول قالوا: يا
ونسككاءنا, أبناءنككا منككه نمنككع ممككا نمنعككك زمامنا في فأنت إلينا وصلت

النصككار تكككون ل أن يتخككوف وسككلم عليه الله صلى الله رسول وكان
عليهككم ليس عدوه, وأن من بالمدينة دهمه ممن إل نصرته عليها ترى
اللككه صككلى اللككه رسككول قال بلدهم, فلما من عدو إلى بهم يسير أن

رسككول يككا تريككدنا لكأنك معاذ: والله بن سعد له قال ذلك وسلم عليه
بككه جئككت مككا أن وشهدنا وصدقناك بك آمنا قال: «أجل» فقال ؟ الله
والطاعة, السمع على ومواثيقنا عهودنا ذلك على وأعطيناك الحق هو

إن بككالحق بعثككك الككذي فككو اللككه أمككرك لمككا اللككه رسككول يككا فككامض
رجككل منككا يتخلككف معك, مككا لخضناه فخضته البحر هذا بنا استعرضت

ًا, إنا عدونا بنا تلقى أن نكره وما واحد عند صدق الحرب عند لصبر غد
اللككه, بركككة على بنا عينك, فسر به تقر ما منا يريك الله اللقاء, ولعل

ثككم ذلككك ونشككطه سعد بقول وسلم عليه الله صلى الله رسول فسر
إحككدى وعككدني قككد اللككه فككإن وأبشككروا اللككه بركككة على «سيروا قال

العككوفي القوم» وروى مصارع إلى أنظر الَن لكأني الطائفتين, والله
بن الرحمن وعبد وقتادة السدي قال هذا, وكذلك نحو عباس ابن عن
أقوالهم والخلف, اختصرنا السلف علماء من واحد وغير أسلم بن زيد

إسككككككككككحاق. بككككككككككن محمككككككككككد بسككككككككككياق اكتفككككككككككاء
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ْذ ِإ ُثوَن **  ِغي َت ُكْم َتْس ّب َتَجاَب َر ُكْم َفاْس ّني َل ُكْم َأ ّد ْلٍف ُمِم َأ ِة ّمككَن ِب َككك ِئ ْلَملَ ا
ِفيَن ِد َوَما ُمْر َلُه *   َع ّلُه َج ّ ال َى ِإل ِئّن ُبْشَر ْطَم َت ِل ِه َو ُكْم ِب ُب ُلككو ّنْصككُر َوَمككا ُق ال

ّ ِد ِمككككككككْن ِإل ِه ِعنكككككككك ّلكككككككك ّلككككككككَه ِإّن ال ِزيككككككككٌز ال ِكيككككككككٌم َع  َح
حدثنا عمار بن عكرمة قراد, حدثنا نوح أبو أحمد: حدثنا المام قال   

الخطككاب بن عمر حدثني عباس ابن زميل, حدثني أبو الحنفي سماك
عليككه اللككه صككلى النككبي بككدر, نظككر يككوم كان قال: لما عنه الله رضي
هم فإذا المشركين إلى ونيف, ونظر ثلثمائة وهم أصحابه إلى وسلم

وعليككه القبلككة وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي وزيادة, فاسككتقبل ألف
هذه تهلك إن اللهم وعدتني ما لي أنجز «اللهم قال وإزاره, ثم رداؤه

ًا» قككال الرض فككي تعبككد فل السككلم أهككل من العصابة زال فمككا أبككد
فأخذ بكر أبو فأتاه منكبيه عن رداؤه سقط حتى ويدعوه ربه يستغيث

مناشككدتك كفككاك الله قال: يانبي ثم ورائه من التزمه ثم فرداه رداءه
تسككتغيثون {إذ وجككل عككز اللككه فككأنزل وعككدك ما لك سينجز فإنه ربك

مردفيككن} فلمككا الملئكككة مككن بألف ممدكم أني لكم فاستجاب ربكم
ً سككبعون منهككم فقتككل المشككركين اللككه التقوا, فهككزم يومئذ كان رجل

وسلم عليه الله صلى الله رسول رجلً, واستشار سبعون منهم وأسر
ًا وعمر بكر أبا العككم بنككو هككؤلء اللككه رسككول بكككر: يككا أبككو فقككال وعلي

أخككذناه ما فيكون الفدية منهم تأخذ أن أرى وإني والخوان والعشيرة
ًا لنككا فيكونككوا اللككه يهديهم أن وعسى الكفار على لنا قوة منهم عضككد
؟» الخطككاب ابككن يا ترى «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

َى مككا أرى ما قال: قلت فلن مككن تمكنككي أن أرى ولكنككي بكككر أبككو رأ
ًا وتمكككن عنقككه فأضككرب لعمر قريب عنقككه فيضككرب عقيككل مككن عليكك

ليككس أن اللككه يعلككم حككتى عنقه فيضرب أخيه فلن من حمزة وتمكن
وقككادتهم. وأئمتهككم صككناديدهم للمشككركين, هككؤلء هككوادة قلوبنككا في

مككا يهككو ولككم بكككر أبو قال ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فهوي
النبي إلى فغدوت عمر قال الغد من كان فلما الفداء منهم وأخذ قلت
أنككت يبكيكك فقلكت: مكا يبكيككان وهما بكر وأبي وسلم عليه الله صلى

لبكائكمككا. تبككاكيت بكككاء أجككد لم وإن بكيت بكاء وجدت فإن وصاحبك
مككن أصككحابك علككي عككرض «للككذي وسككلم عليه الله صلى النبي قال

الشككجرة» هككذه مككن أدنككى عككذابكم علكي عكرض لقكد الفككداء أخذهم
وجككل عككز اللككه وأنككزل وسلم عليه الله صلى النبي من قريبة لشجرة

ككك قككوله إلى ك الرض في يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبي كان {ما
ً غنمتم مما فكلوا ًا} فأحل حلل أحككد يككوم كككان الغنائم. فلما لهم طيب
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فقتككل الفككداء أخذهم من بدر يوم صنعوا بما عوقبوا المقبل العام من

النككبي عككن وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي أصحاب وفر سبعون منهم
رأسككه علككى البيضة وهشمت رباعيته وكسرت وسلم عليه الله صلى

أصككبتم قد مصيبة أصابتكم لما {أو الله فأنزل وجهه على الدم وسال
شيء كل على الله إن أنفسكم عند من هو قل ؟ هذا أنى قلتم مثليها

جريككر وابككن والترمككذي داود وأبككو مسلم ورواه الفداء قدير} بأخذكم
بكن علكي وصكححه بكه عمكار بكن عكرمكة عن طرق من مردويه وابن

عمككار بككن عكرمككة حككديث مككن إل يعككرف ل وقككال والترمذي المديني
أن عبككاس ابككن عككن والعوفي طلحة أبي بن علي روى وهكذا اليماني

صككلى النككبي دعككاء ربكم} في تستغيثون {إذ قوله الكريمة الَية هذه
أبو وقال جريج وابن والسدي يثيع بن يزيد قال وسلم, وكذا عليه الله
بككدر يككوم كككان قال: لمككا صالح أبي عن حصين أبي عن عياش بن بكر

يكدعو المناشككدة أشككد ربكه يناشككد وسكلم عليككه الله صلى النبي جعل
بعككض اللككه رسككول فقككال: يككا عنككه الله رضي الخطاب بن عمر فأتاه

كتككاب فككي البخككاري وعككدك, قككال بما لك الله ليفين فوالله مناشدتك
ككك لكككم فاسككتجاب ربكم تستغيثون تعالى: {إذ الله قول باب المغازي

عن إسرائيل حدثنا نعيم أبو العقاب} حدثنا شديد الله فإن ك قوله إلى
شككهدت يقككول مسعود ابن سمعت قال شهاب بن طارق عن مخارق

ًا السود بن المقداد من عككدل ممككا إلي أحب صاحبه أكون لن مشهد
فقال: المشركين على يدعو وهو وسلم عليه الله صلى النبي به, أتى

نقاتككل فقاتل} ولكنككا وربك أنت {اذهب موسى قوم قال كما نقول ل
اللككه صككلى النككبي فرأيككت وخلفك يديك وبين شمالك وعن يمينك عن

الله عبد بن محمد قوله. حدثني يعني وسره وجهه أشرق وسلم عليه
ابككن عككن عكرمة عن الحذاء خالد حدثنا الوهاب عبد حدثنا حوشب بن

أنشككدك «اللهم بدر يوم وسلم عليه الله صلى النبي قال: قال عباس
فقككال: بيككده بكككر أبككو تعبككد» فأخككذ لم شئت إن اللهم ووعدك عهدك

الككدبر» وروراه ويولككون الجمككع سككيهزم يقككول وهككو فخككرج حسككبك
وقككوله الثقفككي المجيككد عبككد عككن الوهاب عبد عن بندار عن النسائي

ًا بعضهم يردف مردفين} أي الملئكة من {بألف تعالى قال كما بعض
أن ويحتمككل {مردفيككن} متتككابعين عبككاس ابككن عككن عنترة بن هارون
عباس ابن عن العوفي قال كما لكم نجدة أي {مردفين} لكم المراد

وهكككذا وكككذا كككذا زده للرجككل أنت تقول كما المدد {مردفين} يقول
أبككو {مردفين} ممدين, وقال زيد وابن القارى كثير وابن مجاهد قال

مككن بككألف ربكككم {يمددكم عباس ابن عن أبيه عن قابوس عن كدينة

815



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
السككناد بهككذا روايككة ملك. وفي ملك كل وراء مردفين} قال الملئكة

والضحاك ظبيان أبو قال وكذا بعض أثر على بعضهم {مردفين} قال
بككن يعقككوب حدثنا إسحاق حدثنا المثنى حدثني جرير ابن وقال وقتادة
أبككي عككن الزمعككي عككن عمككران بن العزيز عبد حدثني الزهري محمد

جبريككل قككال: نككزل عنه الله رضي علي عن جبير محمد عن الحويرثا
أبو وفيها وسلم عليه الله صلى النبي ميمنة عن الملئكة من ألف في

الله صلى النبي ميسرة عن الملئكة من ألف في ميكائيل بكر, ونزل
اللككف أن إسناده صح إن يقتضي الميسرة. وهذا في وأنا وسلم عليه

َدفين} بفتح بعضهم قرأ ولهذا بمثلها مردفة أعلككم. الدال, واللككه {مر
اللككه قال: وأمد عباس ابن عن طلحة أبي بن علي رواه ما والمشهور

جبريككل فكان الملئكة من بألف والمؤمنين وسلم عليه الله صلى نبيه
مجنبككة, خمسككمائة فككي مجنبة, وميكائيككل الملئكة من خمسمائة في

عمككار بككن عكرمة حديث من ومسلم جرير بن جعفر أبو المام وروى
عمككر عبككاس, عككن ابككن عككن الحنفككي وليككد بككن سماك زميل أبي عن

رجل قال: بينا عباس ابن زميل: حدثني أبو قال المتقدم, ثم الحديث
سكمع إذ أمكامه المشكركين مكن رجكل أثكر فكي يشكتد المسلمين من

إلككى نظككر إذ حيزوم أقدم يقول الفارس وصوت فوقه بالسوط ضربة
ًا فخر أمامه المشرك وشككق حطم قد هو فإذا إليه فنظر قال مستلقي

ذلككك فحككدثا النصاري فجاء أجمع ذلك فاخضر السوط كضربة وجهه
السككماء مدد من ذلك قال: صدقت وسلم عليه الله صلى الله رسول
شهود البخاري: باب وقال سبعين وأسروا سبعين يومئذ فقتلوا الثالثة

ًا. حدثنا الملئكة بككن يحيككى عككن جريككر حككدثنا إبراهيككم بن إسحاق بدر
مككن أبككوه وكككان أبيككه عككن الزرقي رافع بن رفاعة بن معاذ عن سعيد
مككا فقككال وسككلم عليككه اللككه صلى النبي إلى جبريل جاء قال بدر أهل

نحوهككا كلمككة المسلمين» أو أفضل «من قال ؟ فيكم بدر أهل تعدون
وقككد البخاري بإخراجه الملئكة. انفرد من بدرا شهد من قال: وكذلك

وهككو خديككج بككن رافككع حككديث مككن الكككبير المعجم في الطبراني رواه
رسول أن الصحيحين وفي أعلم والله البخاري رواية خطأ, والصواب

بككن حككاطب قتككل في شاوره لما لعمر قال وسلم عليه الله صلى الله
ًا شهد قد «إنه بلتعة أبي أهككل علككى اطلككع قد الله لعل يدريك وما بدر
جعله تعالى: {وما لكم» وقوله غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر
إيكاكم وإعلمكه الملئككة بعث الله جعل وما بشرى} الَية, أي إل الله
علككى قككادر تعككالى فهككو قلككوبكم} وإل بككه {ولتطمئككن بشككرى إل بهم

اللككه عند من إل النصر وما قلوبكم به ولتطمئن أعدائكم على نصركم
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تعالى قال الله} كما عند من إل النصر {وما قال ولهذا ذلك بدون أي

فشككدوا أثخنتمككوهم إذا حتى الرقاب فضرب كفروا الذين لقيتم {فإذا
ًا فإما الوثاق ولككو * ذلككك أوزارهككا الحككرب تضع حتى فداء وإما بعد ّمن
فككي قتلككوا والككذين ببعككض بعضكم ليبلو ولكن منهم نتصر ل الله يشاء
* ويككدخلهم بككالهم ويصككلح * سككيهديهم أعمالهم يضل فلن الله سبيل
النككاس بيككن نككداولها اليككام {وتلككك تعككالى لهككم} وقككال عرفهككا الجنة

* الظككالمين يحب ل والله شهداء منكم ويتخذ آمنوا الذين الله وليعلم
ه شكرع حككم الكافرين} فهكذه ويمحق آمنوا الذين الله وليمحص الل

المككم يعككاقب إنما تعالى كان وقد لجلها المؤمنين بأيدي الكفار جهاد
كمككا المكذبككة المككم تلككك تعم التي بالقوارع للنبياء المكذبة السالفة

ًا نوح قوم أهلك بالصككيحة, بالككدبور, وثمككود الولككى بالطوفككان, وعككاد
بيككوم شككعيب السككجيل, وقككوم وحجككارة والقلب بالخسف لوط وقوم

وقككومه فرعككون عككدوه وأهلككك موسككى تعككالى الله بعث الظلة, فلما
الكفككار قتككال فيها شرع التوراة موسى على أنزل ثم اليم في بالغرق

تعككالى: قككال كمككا ذلككك علككى بعككده الشككرائع بقية في الحكم واستمر
بصككائر} الولككى القككرون أهلكنا ما بعد من الكتاب موسى آتينا {ولقد
لصكدور للككافرين, وأشكفى إهانكة للككافرين, أشكد المكؤمنين وقتكل

يعككذبهم {قككاتلوهم المة هذه من للمؤمنين تعالى قال المؤمنين, كما
مككؤمنين} قوم صدور عليهم, ويشف وينصركم بأيديكم, ويخزهم الله

إليهككم ينظككرون الككذين أعككدائهم بأيككدي قريش صناديد قتل كان ولهذا
أبككي اليمككان, فقتككل حككزب لصدور وأشفى لهم أنكى ازدرائهم بأعين
علككى مككوته مككن لككه إهانة أشد الوغى وحومة القتال معركة في جهل

اللككه لعنككه لهككب أبككو مككات كمككا ذلك نحو أو صاعقة أو بقارعة فراشه
ًا بالماء غسلوه أقاربه, إنما من أحد يقربه لم بحيث بالعدسة مككن قذف

لكه عزيكز} أي الله تعالى: {إن قال دفنوه, ولهذا حتى بعيد, ورجموه
تعالى: {إنككا كقوله والَخرة الدنيا في بهما وللمؤمنين ولرسوله العزة
الشكهاد} يقككوم ويككوم الككدنيا الحيككاة فكي آمنككوا والككذين رسلنا لننصر

دمككارهم علككى القككدرة مككع الكفككار قتككال مككن شككرعه {حكيم} فيمككا
وتعككككككككالى. سكككككككككبحانه وقكككككككككوته بحكككككككككوله وإهلكهككككككككم

ْذ ِإ ُكُم **  َغّشككي َعككاَس ُي ّن َنككًة ال ْنككُه َأَم َنككّزُل ّم ُي ُكككم َو ْي َل ِء ّمككن َع ًء الّسككَمآَ َمككآَ
ُكْم ّهَر َط ُي ِه ّل ِهَب ِب ْذ ُي ُكْم َو َطاِن ِرْجَز َعن ْي ِبَط الّش َيْر ِل َلَى َو ُكْم َع ِب ُلو ّبَت ُق َث ُي َو

ِه َداَم ِب ْق ْذ ال ِإ ّبَك ُيوِحي *   َلى َر ِة ِإ َك ِئ ْلَملَ ّني ا ُكْم َأ َع ْا َم ُتو ّب َث ِذيَن َف ّل ْا ا ُنو آَم
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ْلِقي ُأ ُلككوِب ِفككي َسكك ِذيَن ُق ّلكك ْا ا َفككُرو ْعككَب َك ْا الّر ُبو ِر َق َفاْضكك ْو َنككاِق َفكك ْع ال
ْا ُبو ِر ُهككْم َواْض ْن َنككاٍن ُكككّل ِم ِلككَك َب َذ ُهْم *   ّن أ

َ ْا ِبكك ّقو ّلككَه َشككآَ َلُه ال َوَمككن َوَرُسككو
ِقِق ّلَه ُيَشا َلُه ال ِإّن َوَرُسو ّلكَه َف ُد ال ِدي َقكاِب َشك ِع ْل ُكككْم ا ِل َذ ُه *   ُقو ُذو َأّن َفكك َو

ِريَن ِف َككككككككككككككككككككككا ْل َذاَب ِل ِر َعككككككككككككككككككككك ّنكككككككككككككككككككككا  ال
ًا عليهم النعاس إلقائه من عليهم به بماأنعم تعالى الله يذكرهم    أمان

عككددهم, وقلة عدوهم كثرة من لهم حصل الذي خوفهم من به أمنهم
مككن عليكم أنزل تعالى: {ثم قال كما أحد يوم بهم تعالى فعل وكذلك

ًا أمنككة الغككم بعككد أهمتهككم قككد وطائفككة منكككم طائفككة يغشككى نعاسكك
أحككد, يككوم النعككاس أصككابه ممن طلحة: كنت أبو قال, أنفسهم} الَية

ًا يدي من السيف سقط ولقد وآخكذه, وآخكذه, ويسكقط يسكقط مرار
يعلى أبو الحافظ الحجف, وقال تحت وهم يميدون إليهم نظرت ولقد
بككن حارثة عن إسحاق أبي عن شعبة عن مهدي ابن حدثنا زهير حدثنا

غير بدر يوم فارس فينا كان قال: ما عنه الله رضي علي عن مضرب
ّ فينا وما رأيتنا ولقد المقداد عليككه اللككه صككلى اللككه رسول نائم, إل إل
الثككوري سككفيان أصككبح. وقككال حتى ويبكي شجرة تحت يصلي وسلم

أنككه عنككه الله رضي مسعود بن الله عبد عن رزين أبي عن عاصم عن
الشككيطان, مككن الصككلة الله, وفككي من أمنة القتال في قال: النعاس

القلككب, قلككت: أمككا فككي الككرأس, والنككوم فككي قتككادة: النعككاس وقال
ًا, وأمككا مشككهور ذلككك وأمككر أحككد يككوم أصككابهم فقد النعاس الَيككة جككد

ذلككك وقككوع علككى دالككة بككدر, وهككي قصة سياق في هي إنما الشريفة
ًا آمنككة قلككوبهم لتكون البأس شدة عند للمؤمنين كائن ذلك وكأن أيض

عليهككم ونعمتككه بهككم ورحمتككه الله فضل من الله, وهذا بنصر مطمئنة
ًا العسر مع تعالى: {فإن قال وكما ًا} ولهككذا العسر مع إن يسر يسككر
يككوم كككان لمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح في جاء
أخككذت يككدعوان وهمككا عنككه اللككه رضككي الصككديق مع العريش في بدر

ًا استيقظ ثم النوم من سنة وسلم عليه الله صلى الله رسول مبتسككم
مككن خككرج النقككع» ثككم ثنايككاه على جبريل هذا بكر أبا يا فقال: «أبشر

الككدبر}. ويولككون الجمككع تعالى: {سيهزم قوله يتلو وهو العريش باب
عككن طلحككة أبي بن علي ماء} قال السماء من عليكم {وينزل وقوله

بككدر إلككى سككار حين وسلم عليه الله صلى النبي قال: نزل عباس ابن
ضككعف المسككلمين وأصاب دعصة رملة الماء وبين بينهم والمشركون

تزعمككون بينهككم يوسككوس الغيككظ قلككوبهم في الشيطان وألقى شديد
علككى المشككركون غلبكككم وقككد رسككوله وفيكككم تعالى الله أولياء أنكم
ًا عليهم الله فأمطر مجنبين تصلون وأنتم الماء ًا مطر فشككرب شككديد
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الرمككل وثبت الشيطان رجس عنهم الله وأذهب وتطهروا المسلمون

القككوم, إلككى فسككاروا والدواب عليه الناس ومشى المطر أصابه حين
الملئكككة مككن بككألف والمككؤمنين وسككلم عليه الله صلى نبيه الله وأمد
مجنبككة. خمسككمائة فككي مجنبة, وميكائيل خمسمائة في جبريل فكان
لمككا قريكش مكن المشكركين عبككاس: إن ابكن عكن العكوفي قال وكذا

فغلبككوا بككدر يككوم الماء على نزلوا عنها وليقاتلوا العير لينصروا خرجوا
مجنككبين يصككلون فجعلككوا الظمككأ المككؤمنين فأصككاب عليككه المككؤمنين

مككاء السككماء مككن الله فأنزل صدورهم في ذلك تعاطوا حتى محدثين
الركككاب وسككقوا السقية وملؤوا المؤمنون فشرب الوادي سال حتى

ًا ذلككك في الله فجعل الجنابة من واغتسلوا القككدام بككه وثبككت طهككور
عليهككا المطككر اللككه فبعككث رملككة القككوم وبيككن بينهككم كككانت أنه وذلك

قتككادة عن روي ذلك القدام. ونحو عليها وثبتت اشتدت حتى فضربها
والشككعبي المسككيب بككن سككعيد عككن روي والسككدي, وقككد والضككحاك
بككدر. يككوم أصككابهم طش أنه أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد والزهري

بككدر إلككى سككار لمككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول أن والمعروف
بككن الحبككاب إليككه فتقككدم وجككده ماء أول أي هناك ماء أدنى على نزل

ه أنزلكك منكزل نزلتكه الذي المنزل هذا الله رسول يا فقال المنذر الل
« فقككال ؟ والمكيككدة للحككرب نزلته منزل أو نجاوزه أن لنا فليس إياه
ليككس هككذا إن اللككه رسول يا والمكيدة» فقال للحرب نزلته منزل بل

مككا ونغككور القككوم يلككي مككاء أدنى على ننزل حتى بنا سر ولكن بمنزل
مككاء لهككم وليككس مككاء لنككا فيكون الحياض القلب, ونستقي من وراءه
مغككازي كككذلك, وفككي وسككلمففعل عليككه الله صلى الله رسول فسار

جككالس وجبريل السماء من ملك نزل ذلك قال لما الحباب أن الموي
إن محمككد الملك, يا ذلك فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عند
المنككذر بن الحباب به أشار ما الرأي إن لك ويقول السلم يقرئك ربك

السككلم عليككه جبريككل إلككى وسلم عليه الله صلى الله رسول فالتفت
أعرفهككم الملئكككة كككل فقال: ما إليه فنظر هذا» ؟ تعرف «هل فقال
محمككد المككام رواه مككا هذا في ما بشيطان. وأحسن وليس ملك وإنه
بككن يزيككد حككدثني اللككه رحمككه المغككازي صككاحب يسككار بن إسحاق بن

الكوادي وككان السكماء اللكه قكال: بعكث الزبيكر بكن عروة عن رومان
ًا لهككم مالبككد وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول فأصاب دهس

ًا وأصاب المسير من يمنعهم الرض, ولم أن علككى يقدروا مالم قريش
فأطفأ النعاس قبل المطر عليهم الله مجاهد: أنزل وقال معه يرحلوا
أقككدامهم, به وثبتت نفوسهم وطابت الرض به وتلبدت الغبار بالمطر
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المقككدام بككن مصككعب حدثنا إسحاق بن هارون جرير: حدثنا ابن وقال
عنككه اللككه رضككي علي عن حارثة عن إسحاق أبو حدثنا إسرائيل حدثنا

فككي كككانت الككتي الليلككة يعنككي المطر من طش الليل من قال: أصابنا
مككن تحتها نستظل والحجف الشجر تحت فانطلقنا بدر وقعة صبيحتها
القتككال. علككى وحرض وسلم عليه الله صلى الله رسول وبات المطر
الظاهر تطهير وهو أكبر أو أصغر حدثا من به} أي {ليطهركم وقوله

وهككو سيء خاطر أو وسوسة من الشيطان} أي رجز عنكم {ويذهب
ثيككاب {عككاليهم الجنككة أهككل حككق فككي تعككالى قككال كما الباطن تطهير

الظككاهر زينككة فضككة} فهككذا من أساور وحلوا واستبرق خضر سندس
ًا ربهم {وسقاهم ًا} أي شراب ًا طهور حسككد أو غككل من كان لما مطهر

قلككوبكم} أي علككى {وليربككط وطهككارته البككاطن زينككة وهو تباغض أو
بككه {ويثبت الباطن شجاعة وهو العداء مجالدة على والقدام بالصبر

أعلككككككم. الظككككككاهر, واللككككككه شككككككجاعة القككككككدام} وهككككككو
آمنككوا} الككذين فثبتوا معكم أني الملئكة إلى ربك يوحي {إذ وقوله  

أنككه وهككو عليهككا ليشكككروه لهككم تعككالى اللككه أظهرها خفية نعمة وهذه
لنصككر أنزلهككم الذين الملئكة إلى أوحى وتمجد وتبارك وتقدس تعالى

يثبتككوا أن وبينهككم بينككه فيمككا إليهككم يككوحي المؤمنين وحزبه ودينه نبيه
معهككم غيككره: قككاتلوا إسككحاق: وآزروهككم. وقككال ابن قال آمنوا الذين
مككن الرجككل يأتي كان الملك بأن ذلك كان وقيل سوادهم كثروا وقيل

يعني القوم هؤلء سمعت فيقول وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب
فيحككدثا لننكشككفن علينككا حملككوا لئككن واللككه يقولككون المشككركين
ًا بعضهم المسلمون وهككذا جريككر ابن حكاه أنفسهم فتقوى بذلك بعض

الرعككب} أي كفككروا الذين قلوب في {سألقي بحروفه, وقوله لفظه
بككذلك لكم أمري عن أعدائهم على أنفسهم وقووا المؤمنين أنتم ثبتوا

رسككولي وكذب أمري خالف من على والصغار والذلة الرعب سألقي
الهككام اضككربوا بنككان} أي كككل منهككم واضربوا العناق فوق {فاضربوا

وهككي منهككم الطككراف فقطعوها, وقطعككوا الرقاب ففلقوها, واحتزوا
العنككاق} {فككوق معنككى فككي المفسرون اختلف وقد وأرجلهم أيديهم
علككى أي معنككاه وقيككل عكرمككة الككرؤوس, قككاله اضككربوا معنككاه فقيل

لهككذا ويشككهد العككوفي وعطيككة الضككحاك قككاله الرقككاب وهككي العناق
تعالى: {فإذا قوله في هذا إلى المؤمنين أرشد تعالى الله أن المعنى

الوثككاق} فشدوا أثخنتموه إذا حتى الرقاب فضرب كفروا الذين لقيتم
اللككه صككلى النككبي قككال: قككال القاسم عن المسعودي عن وكيع وقال
ث لم «إني وسلم عليه ه, إنمكا بعكذاب لعكذب أبع لضكرب بعثكت الل
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ضككرب علكى تكدل قكد أنهككا جريكر ابككن الوثكاق» واختككار وشد الرقاب
صككلى اللككه رسككول أن الموي مغازي وفي الهام, قلت وفلق الرقاب

ًا» «يفلككق فيقككول بككدر يوم القتلى بين يمر جعل وسلم عليه الله هامكك
بكككككككككككككككككككككككككر: أبككككككككككككككككككككككككو فيقككككككككككككككككككككككككول

وأظلمكككككا أعكككككق ككككككانوا علينكككككاوهم أعكككككزة رجكككككال مكككككن
أبا ويستطعم البيت بأول وسلم عليه الله صلى الله رسول فيبتدىء  

كمككا الشككعر إنشككاد يحسن ل كان لنه آخره إنشاد عنه الله رضي بكر
أنس: بن الربيع له} وقال ينبغي وما الشعر علمناه تعالى: {وما قال
فككوق بضرب قتلوهم ممن الملئكة قتلى يعرفون بدر يوم الناس كان

{واضككربوا بككه, وقككوله أحرق قد النار سمة مثل البنان وعلى العناق
أيهككا عككدوكم مككن واضككربوا جريككر: معنككاه ابككن بنان} وقال كل منهم

وأرجلهككم, والبنككان أيككديهم أطراف من ومفصل طرف كل المؤمنون
الشككككككككككككاعر: قكككككككككككال كمكككككككككككا بنانككككككككككككة جمكككككككككككع

حكككاذرا يقظكككان الكككبيت فكككي بنانكككةولقيته منكككي قطعكككت ليتنكككي أل
بنان} كل منهم {واضربوا عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

السككدي جريككر: وقككال وابن الضحاك قال وكذا الطراف بالبنان يعني
العككوفي وعطيككة عكرمككة وقككال مفصككل كككل ويقككال الطككراف البنان

قككوله فككي الوزاعككي مفصككل, وقككال كككل أخككرى رواية في والضحاك
والعيككن الككوجه منككه اضككرب بنككان} قككال كككل منهم تعالى: {واضربوا

العككوفي وقككال عليككك كله ذلك حرم أخذته فإذا نار من بشهاب وارمه
ل جهككل أبككو قككال: فقككال أن إلككى بككدر قصككة عبككاس: فككذكر ابككن عن

ً تقتلوهم ًا خككذوهم ولكن قتل مككن صككنعوا الككذي تعرفككوهم حككتى أخككذ
إلككى اللككه فككأوحى والعككزى اللت عككن ورغبتهككم دينكككم فككي طعنهككم
الكذين قلكوب فكي سكألقي آمنككوا الككذين فثبتكوا معككم {أني الملئكة

بنككان} الَيككة, كككل منهم واضربوا العناق فوق فاضربوا الرعب كفروا
أبككي بككن عقبككة رجلً, وأسر وستين تسعة في الله لعنه جهل أبو فقتل
ًا فقتل معيط ً يعني سبعين ذلك فوفى صبر تعككالى: قككال ولهككذا قككتيل
شككق, فككي فسككاروا خالفوهمككا ورسككوله} أي الله شاقوا بأنهم {ذلك

ًا شق, ومأخوذ في واتباعه به واليمان الشرع وتركوا شككق مككن أيضكك
شككديد الله فإن ورسوله الله يشاقق {ومن فرقتين جعلها وهو العصا

ول شككيء يفككوته ل وناوأه خالفه لمن الغالب الطالب هو العقاب} أي
فككذوقوه {ذلكككم سواه رب ول إله ل وتعالى تبارك شيء لغضبه يقوم
العككذاب هككذا ذوقوا أي للكفار خطاب النار} هذا عذاب للكافرين وأن

ًا واعلموا الدنيا في والنكال الَخككرة. في النار عذاب للكافرين أن أيض
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َها ّي أ
َ َيآَ ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن َذا آَم ُتُم ِإ ِقي ِذيَن َل ّل ْا ا َفُرو ًا َك َ َزْحف ُهُم َفل ّلو َو َباَر ُت ْد * ال
ِهْم َوَمن ّل َو ٍذ ُي ِئ ْوَم ُه َي ُبَر ّ ُد ًا ِإل َتَحّرف َتاٍل ُم ِق ْو ّل ًا َأ ّيز َتَح َلَى ُم ٍة ِإ َئ ْد ِف َبككآََء َفَقكك

َغَضكككككٍب ِه ّمكككككَن ِب ّلككككك ُه ال َوا ْأ ّنكككككُم َوَمككككك َه ْئكككككَس َج ِب ْلَمِصكككككيُر َو  ا
ًا تعالى يقول    ذلككك فعل لمن بالنار الزحف من الفرار على متوعد
ًا} أي كفككروا الذين لقيتم إذا آمنوا الذين أيها {يا منهككم تقككاربتم زحفكك

{ومن أصحابكم وتتركوا تفروا الدبار} أي تولوهم {فل إليهم ودنوتم
ًا إل دبره يومئذ يولهم مكيككدة قرنككه يككدي بيككن يفككر لقتال} أي متحرف
فككي عليككه بككأس فل فيقتلككه عليه يكر ثم فيتبعه منه خاف قد أنه ليريه
عككن يتقككدم أن الضحاك والسدي, وقال جبير بن سعيد عليه نص ذلك

ًا {أو فيصيبها العدو من غرة ليرى أصحابه من فر فئة} أي إلى متحيز
ذلككك له فيجوز ويعاونونه يعاونهم المسلمين من أخرى فئة إلى هنا ها

هذه في دخل العظم المام أو أميره إلى ففر سرية في كان لو حتى
بككن يزيككد حككدثنا زهيككر حككدثنا حسن أحمد: حدثنا المام الرخصة. قال

رضككي عمككر بككن اللككه عبد عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن زياد أبي
عليه الله صلى الله رسول سرايا من سرية في قال: كنت عنهما الله

وقككد نصككنع كيف فقلنا حاص فيمن فكنت حيصة الناس فحاص وسلم
المدينة, فبتنكا, ثكم دخلنا لو قلنا ثم ؟ بالغضب وبؤنا الزحف من فررنا

ه رسول على أنفسنا عرضنا لو قلنا لم عليكه اللكه صكلى الل فكإن وس
«مككن فقككال فخككرج الغككداة صلة قبل ذهبنا, فأتيناه وإل توبة لنا كانت
فئتكككم أنككا العكارون أنتم بل «ل فقال الفرارون نحن ؟» فقلنا القوم

داود أبككو رواه يده. وهكككذا قبلنا حتى فأتيناه المسلمين» قال فئة وأنا
الترمككذي: وقال زياد أبي بن يزيد عن طرق من ماجه وابن والترمذي

مكن حكاتم أبكي ابكن ورواه زيكاد أبي ابن حديث من إل نعرفه ل حسن
الله صلى الله رسول وقرأ آخره في به, وزاد زياد أبي بن يزيد حديث
ًا {أو الَية هذه وسلم عليه معنككى العلككم أهككل فئككة} قككال إلككى متحيز
رضي الخطاب بن عمر قال العطاقون, وكذلك «العكارون» أي قوله
لكككثرة فككارس بككأرض الجسككر علككى قتككل لمككا عبيككد أبي في عنه الله

هكذا فئة له لكنت إلي تحيز لو عمر فقال المجوس ناحية من الجيش
عككن النهككدي عثمككان أبككي رواية وفي عمر عن سيرين بن محمد رواه
وقككال فئتكككم أنككا النككاس عمككر: أيهككا قككال عبيككد أبو قتل لما قال عمر

عككن عميككر بككن الملككك عبككد مسلم, وقال كل فئة أنا عمر قال مجاهد
لكككل فئة وأنا بدر يوم كانت فإنما الَية هذه تغرنكم ل الناس أيها عمر
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اللككه عبككد بككن حسككان حككدثنا أبككي حككدثنا حككاتم أبككي ابن مسلم, وقال

أل أنكه نكافع حدثنا الحضرمي سليمان بن خلد حدثنا المصري ابكن س
إمامنككا الفئككة من ندري عدونا, ول قتال عند نثبت ل قوم إنا قلت عمر

فقلككت وسلم عليه الله صلى الله رسول الفئة إن فقال ؟ عسكرنا أو
ًا} الَية, فقال كفروا الذين لقيتم يقول: {إذا الله إن أنزلككت إنما زحف

{أو قككوله في الضحاك بعدها, وقال ول قبلها ل بدر يوم في الَية هذه
ًا وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي إلككى الفككار فئة} المتحيز إلى متحيز

كككان إن فأمككا أصككحابه أو أميككره إلككى اليككوم فر من وأصحابه, وكذلك
الكبككائر مككن وكككبيرة حككرام فإنه السباب هذه من سبب عن ل الفرار

اللككه رضككي هريككرة أبي عن الصحيحين في ومسلم البخاري رواه لما
السككبع «اجتنبككوا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول قال: قال عنه

والسككحر بالله «الشرك قال ؟ هن وما الله رسول يا الموبقات» قيل
اليككتيم مككال وأكككل الربككا وأكككل بالحق إل الله حرم التي النفس وقتل

المؤمنككات» ولككه الغككافلت المحصككنات وقككذف الزحككف يوم والتولي
{بغضب رجع باء} أي تعالى: {فقد قال أخر, ولهذا وجوه من شواهد

وبئككس {جهنككم ميعككاده يككوم ومنقلبككه مصككيره ومككأواه} أي اللككه من
بككن اللككه عبد حدثنا عدي بن زكريا حدثنا أحمد المام المصير}. وقال

أبككي عككن سككحيم بككن جبلككة حككدثنا أنيسككة أبي بن زيد عن الرقي عمر
بككن بشير وهو الخصاصية ابن يعني السدوسي سمعت العبدي المثنى

علككي فاشككترط لبككايعه وسككلم عليككه اللككه صلى النبي أتيت قال معبد
ًا الله, وأن إل إله ل أن شهادة الصلة, أقيم ورسوله, وأن عبده محمد

رمضككان, شككهر أصككوم السلم, وأن حجة أحج الزكاة, وأن أؤدي وأن
ل اللكه فككو اثنتككان أمككا الله رسول يا الله, فقلت سبيل في أجاهد وأن

مككن بغضب باء فقد الدبر ولى من أنه زعموا أطيقهما: الجهاد, فإنهم
المككوت, وكرهككت نفسككي خشككعت ذلككك حضككرت إن فأخككاف اللككه

ٍد وعشككر غنيمككة إل لككي مككا اللككه فككو والصككدقة ْو أهلككي رسككل هككّن َذ
لم عليكه اللكه صلى الله رسول وحمولتهم, فقبض قكال: ثكم يكده وس

ًا الجنككة تدخل فبم صدقة ول جهاد «فل أنككا اللككه يارسككول ؟» قلككت إذ
ولككم الككوجه هككذا مككن غريككب حككديث كلهن, هذا عليهن فبايعته أبايعك

حككدثنا الطبراني القاسم أبو الحافظ الستة. وقال الكتب في يخرجوه
أبككو إبراهيككم بككن إسككحاق حككدثنا حمككزة بككن يحيككى بن محمد بن أحمد
ًا ثوبان عن الشعث أبو حدثنا ربيعة بن يزيد حدثنا النضر عككن مرفوعكك
عمككل: الشككرك معهككن ينفع ل «ثلثة قال وسلم عليه الله صلى النبي
ًا الزحف» وهذا من والفرار الوالدين وعقوق بالله غريككب حككديث أيض
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ًا, وقال ًا الطبراني جد حككدثنا السفاطي الفضل بن العباس حدثنا أيض

بككن عمككرو حككدثني الشككني عمر بن حفص حدثنا إسماعيل بن موسى
ه رسكول مولى زيد بن يسار بن بلل سمعت قال مرة اللكه صكلى الل
اللككه رسككول قال: قككال جدي عن يحدثا أبي سمعت قال وسلم عليه
هككو إل إلككه ل الككذي اللككه قككال: أسككتغفر «مككن وسككلم عليه الله صلى

داود أبككو رواه الزحف» وهكذا من فر قد كان وإن له غفر إليه وأتوب
عككن البخككاري عككن الترمككذي وأخرجككه بككه إسككماعيل بككن موسككى عن

الوجه, قلككت هذا من إل نعرفه ل غريب وقال به إسماعيل بن موسى
سككواه, وقككد عنككه وسككلم عليككه الله صلى النبي مولى لزيد يعرف ول

ًا كان إنما الفرار أن إلى ذاهبون ذهب كككان لنككه الصككحابة علككى حرام
السككمع على بايعوا لنهم خاصة النصار على عليهم, وقيل عين فرض

بككدر أهككل الَيككة بهككذه المككراد والمكككره. وقيككل المنشط في والطاعة
وأبككي هريككرة وأبككي عبككاس وابن عمر وابن عمر عن هذا يروى خاصة
والحسككن جككبير بككن وسككعيد عمككر ابككن مولى ونافع نضرة وأبي سعيد

لككم أنككه هذا في وغيرهم, وحجتهم والضحاك وقتادة وعكرمة البصري
النككبي قككال كمككا تلككك عصابتهم إل إليها يفيئون شوكة لها عصابة تكن

فككي تعبككد ل العصككابة هككذه تهلككك إن «اللهككم وسككلم عليككه اللككه صلى
عككن فضككالة بككن مبككارك عككن المبارك بن الله عبد قال الرض» ولهذا

فأمككا بككدر يككوم ذلككك دبره} قال يومئذ يولهم {ومن قوله في الحسن
ابن عليه, وقال بأس فل قال أحسبه مصر أو فئة إلى انحاز فإن اليوم

ًا المبارك عن المبارك حككبيب أبككي بككن يزيد حدثني لهيعة ابن عن أيض
يومئككذ يولهم {ومن قال النار بدر يوم فر لمن تعالى الله قال: أوجب

ًا إل دبره ًا أو لقتال متحرف اللككه} مككن بغضككب بككاء فقد فئة إلى متحيز
ك الجمعان التقى يوم تولوا الذين {إن قال ذلك بعد أحد يوم كان فلما
بسككبع ذلككك بعككد حنيككن يككوم كككان عنهم} ثم الله عفا ولقد ك قوله إلى

مككن على ذلك بعد من الله يتوب مدبرين} {ثم وليتم {ثم قال سنين
ابككن وتفسير الحاكم ومستدرك والنسائي داود أبي سنن يشاء} وفي

أبي عن نضرة أبي عن هند أبي بن داود حديث من مردويه وابن جرير
في أنزلت دبره} إنما يومئذ يولهم {ومن الَية هذه في قال أنه سعيد
ًا الزحككف من الفرار يكون أن ينفي ل كله بدر, وهذا أهل علككى حرامكك
أبي حديث عليه دل كما فيهم الَية نزول سبب كان بدر, وإن أهل غير

هككو كمككا الموبقككات مككن الزحككف مككن الفككرار أن مككن المتقدم هريرة
أعلككككككككككككككم. الجمككككككككككككككاهير, واللككككككككككككككه مككككككككككككككذهب
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َلْم َف ُهْم **  ُلو ُت ْق ِكّن َت َلـ ّلَه َو ُهْم ال َل َت ْيككَت َوَمككا َق ْذ َرَم ْيككَت ِإ ِكّن َرَم َلـكك ّلككَه َو ال
ِلَي َرَمَى ْب ُي ِل ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ْنُه ا ًء ِم ًا َبلَ ّلككَه ِإّن َحَسككن ٌع ال ِليككٌم َسككِمي ُكككْم َع ِل َذ   *
َأّن ّلككككككككككككككَه َو ِهُن ال ِد ُمككككككككككككككو ْيكككككككككككككك ِريَن َك ِف َكككككككككككككككا ْل  ا

صدر ما جميع على المحمود وأنه العباد أفعال خالق أنه تعالى يبين   
قككال: ولهككذا عليككه وأعككانهم لككذلك وفقهم الذي هو لنه خير من منهم
قتلتككم وقككوتكم بحككولكم ليككس قتلهككم} أي اللككه ولكن تقتلوهم {فلم

أظفرككم الكذي هكو بكل عكددكم. أي وقلكة عكددهم كثرة مع أعداءكم
أذلككة} الَيككة, وقككال وأنتككم ببككدر اللككه نصركم قال: {ولقد كما عليهم

أعجبتكككم إذ حنيككن ويككوم كثيرة مواطن في الله نصركم تعالى: {لقد
ًا عنكم تغن فلم كثرتكم ثككم رحبككت بمككا الرض عليكككم وضككاقت شككيئ

العككدد كككثرة علككى ليس النصر أن وتعالى تبارك مدبرين} يعلم وليتم
تعككالى: قال كما تعالى عنده من النصر والعدد, وإنما اللمة بلبس ول

الصككابرين}. مككع واللككه اللككه بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من {كم
ًا وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى قال ثم مككن القبضككة شأن في أيض

مكن خكرج حيكن بكدر يكوم الككافرين وجكوه بهكا حصكب الكتي الكتراب
وقككال: «شككاهت بهككا فرمككاهم واستكانته وتضرعه دعائه بعد العريش

الله فأوصل ففعلوا إثرها الحملة يصدقوا أن أصحابه أمر الوجوه» ثم
مككا منهككا ناله إل منهم أحد يبق فلم المشركين أعين إلى الحصباء تلك

اللككه ولكككن رميككت إذ رميككت تعالى: {ومككا قال ولهذا حاله عن شغله
أبي بن علي أنت. قال ل بها وكبتهم إليهم ذلك بلغ الذي هو رمى} أي

يككديه وسككلم عليككه الله صلى الله رسول عباس: رفع ابن طلحة, عن
فككي تعبككد فلككن العصككابة هككذه تهلككك إن رب فقال: «يككا بدر يوم يعني

ًا» فقال الرض فككي بهككا فككارم الككتراب مككن قبضككة خككذ جبريككل له أبد
مككن فمككا وجككوههم فككي بهككا فرمككى الككتراب من قبضة فأخذ وجوههم

القبضككة تلك من تراب وفمه ومنخريه عينيه أصاب إل أحد المشركين
وسككلم عليككه الله صلى الله رسول السدي: قال مدبرين, وقال فولوا
ًا «أعطنككي بككدر يككوم عنه الله رضي لعلي الرض» فنككاوله مككن حصككب
ًا دخككل إل مشرك يبق فلم القوم وجوه في به فرمى تراب عليه حصب

يقتلككونهم المؤمنككون ردفهككم شككيء, ثككم الككتراب ذلككك مككن عينيككه
إذ رميت قتلهم, وما الله ولكن تقتلوهم {فلم الله ويأسرونهم, وأنزل

قيككس بن محمد عن المدني معشر أبو رمى} وقال الله ولكن رميت
أخككذ بعككض مككن بعضككهم القوم دنا قال: لما القرظي كعب بن ومحمد
فككي بهككا فرمككى تككراب مككن قبضككة وسككلم عليه الله صلى الله رسول
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كلهككم أعينهككم فككي الوجككوه» فككدخلت وقككال: «شككاهت القككوم وجوه

يقتلككونهم وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أصككحاب وأقبككل
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول رميككة في هزيمتهم وكانت ويأسرونهم

عبككد رمى} وقككال الله ولكن رميت إذ رميت الله: {وما فأنزل وسلم
رمى} قككال الله ولكن رميت إذ رميت {وما أسلم بن زيد بن الرحمن

حصككيات ثلثا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول أخذ بدر يوم هذا
بيككن وحصككاة القككوم ميسككرة في القوم, وحصاة ميمنة بحصاة فرمى

القصة هذه في روي الوجوه» فانهزموا, وقد «شاهت وقال أظهرهم
أنزلت أنه الئمة من واحد وغير وقتادة وعكرمة مجاهد عن عروة عن
ذلككك فعككل قد كان وإن بدر يوم وسلم عليه الله صلى النبي رمية في
ًا, وقال حنين يوم منصكور بكن أحمكد جريكر: حكدثنا بكن جعفكر أبو أيض

بككن موسى حدثنا عمران بن العزيز عبد حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا
بكن بكككر أبكي عكن اللكه عبد بن يزيد عن زمعة بن الله عبد بن يعقوب

بككدر يككوم كككان قككال: لمككا حككزام بككن حكيم عن حثمة أبي بن سليمان
ًا سمعنا طسككت فككي وقعككت حصككاة صوت كأنه السماء من وقع صوت
فانهزمنا, غريككب الرمية تلك وسلم عليه الله صلى الله رسول ورمى

ًا غريبان آخران قولن الوجه, وههنا هذا من ابككن (أحككدهما) قككال جككد
صككفوان حدثنا المغيرة أبو حدثنا الطائي عوف بن محمد حدثني جرير

عليككه اللككه صككلى الله رسول أن جبير بن الرحمن عبد حدثنا عمرو بن
طويلككة بقككوس فككأتى بقككوس دعككا بخيككبر الحقيككق أبي ابن يوم وسلم
النككبي فرمككى كبككداء بقككوس غيرهككا» فجككاءوه بقوس «جيئوني وقال
أبككي ابككن قتل حتى يهوي السهم فأقبل الحصن وسلم عليه الله صلى

رميككت إذ رميككت {ومككا وجككل عككز الله فأنزل فراشه في وهو الحقيق
جككبير بككن الرحمن عبد جيدإلى وإسناده غريب رمى} وهذا الله ولكن

فسياق وإل كله هذا تعم الَية أن أراد أنه أو عليه اشتبه ولعله نفير بن
علككى يخفى ل مما وهذا محالة ل بدر قصة في النفال سورة في الَية
ًا جريككر ابككن (والثاني) روى أعلم والله العلم أئمة فككي والحككاكم أيضكك

قككال: أنهمككا والزهري المسيب بن سعيد إلى صحيح بإسناد مستدركه
خلككف بككن أبككي أحككد يوم وسلم عليه الله صلى النبي رمية في أنزلت

فرسككه عككن يتككدأدأ فجعككل ترقوته في فخدشه لمته في وهو بالحربة
ًا ً الليككم العككذاب فيهككا قاسى أيام بعد وفاته كانت حتى مرار موصككول

المامين هذين عن القول الَخرة, وهذا بعذاب المتصل البرزخ بعذاب
ًا غريب ًا أيض نزلككت أنهككا ل بعمومهككا تتنككاوله الَية أن أرادا ولعلهما جد

حككدثني إسككحاق بككن محمككد أعلككم. وقككال واللككه تقككدم كما خاصة فيه
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{وليبلككي قككوله فكي الزبيككر بكن عككروة عككن الزبير بن جعفر بن محمد

ًا} أي بلء منككه المؤمنين مككن عليهككم نعمتككه المككؤمنين ليعككرف حسككن
بككذلك ليعرفككوا عككددهم وقلككة عدوهم كثرة مع عدوهم على إظهارهم

ًا, وفككي جريككر ابككن فسككره وهكككذا نعمتككه بككذلك ويشكككروا حقككه أيضكك
عليككم} أي سككميع اللككه {إن أبلنككا» وقككوله حسن بلء «وكل الحديث

وأن {ذلكككم والغلككب, وقككوله النصككر يستحق بمن عليم الدعاء سميع
النصككر مككن حصل ما مع أخرى بشارة الكافرين} هذه كيد موهن الله
مصككغر يسككتقبل فيمككا الكككافرين كيككد مضككعف بأنه تعالى أعلمهم أنه

والمنككة. الحمككد ودمككار, وللككه تبككار فككي لهككم مككا وكككل وأنهككم أمرهككم

ِإن ْا **  ِتُحو ْف َت ْد َتْس َقكك ُكُم َف َء ْتككُح َجككآَ َف ْل ِإن ا ْا َو ُهككو َت َو َتن ُهكك ْيككٌر َف ُكككْم َخ ِإن ّل َو
ْا ُدو ُعو ْد َت ُع َلككن َن ِنككَي َو ْغ ُكككْم ُت ْن ُكككْم َع ُت َئ ًا ِف ْيئ ْو َشكك َلكك ُثككَرْت َو َأّن َك ّلككَه َو َع ال َمكك

ِنيَن ْؤِم ُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ْل  ا
الله وتستقضوا تستنصروا تستفتحوا} أي للكفار: {إن تعالى يقول  

مككا جككاءكم فقد المؤمنين أعدائكم وبين بينكم يفصل أن وتستحكموه
بككن الله عبد عن الزهري عن وغيره إسحاق بن محمد قال كما سألتم
للرحككم أقطككع كان أينا بدر: اللهم يوم قال جهل أبا أن صعير بن ثعلبة
ًا ذلك الغداة. وكان فأحنه يعرف ل بما وآتانا {إن فنزلت منه استفتاح

حككدثنا أحمد المام الَية. وقال آخر الفتح} إلى جاءكم فقد تستفتحوا
عككن الزهككري حكدثني إسكحاق بككن محمد أخبرنا هارون ابن يعني يزيد
أقطعنككا اللهككم القككوم التقككى حيككن قككال جهل أبا أن ثعلبة بن الله عبد

المسككتفتح, وأخرجككه الغككداة. فكككان فككأحنه نعرف ل بما وآتانا للرحم
بككه, الزهككري عككن كيسككان بككن صالح حديث من التفسير في النسائي

صككحيح وقككال بككه الزهري طريق من مستدركه في الحاكم رواه وكذا
عبككاس ابككن عككن هككذا نحككو يخرجككاه, وروي ولم الشيخين شرط على

السككدي واحد, وقككال وغير رومان بن ويزيد وقتادة والضحاك ومجاهد
الكعبككة بأسككتار أخككذوا بككدر إلى مكة من خرجوا حين المشركون كان

وخير الفئتين وأكرم الجندين أعلى انصر اللهم وقالوا الله فاستنصروا
قكد الفتكح} يقكول جكاءكم فقكد تسككتفتحوا اللكه: {إن فقال القبيلتين

الرحمككن عبد وسلم. وقال عليه الله صلى محمد وهو قلتم ما نصرت
ًا تعالى قوله هو أسلم بن زيد بن كان إن اللهم قالوا {وإذ عنهم إخبار
فيككه أنتم عما تنتهوا} أي {وإن عندك} الَية, وقوله من الحق هو هذا
الككدنيا فككي لكككم} أي خيككر {فهككو لرسككوله والتكككذيب بالله الكفر من
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عككدنا} عككدتم {وإن نعد} كقوله تعودوا تعالى: {وإن والَخرة, وقوله

بمثككل لكككم نعككد والضللة الكفر من فيه كنتم ما إلى عدتم وإن معناه
{نعككد} السككتفتاح إلى تعودوا} أي {وإن السدي الواقعة. وقال هذه
علككى وتظفيره له والنصر وسلم عليه الله صلى لمحمد الفتح إلى أي

ًا فئتكككم عنككم تغني {ولن أقوى والول أعدائه كككثرت} أي ولكو شكيئ
معككه اللككه كككان من تجمعوا, فإن أن عسى ما الجموع من جمعتم ولو
والجنككاب النبككوي الحككزب المؤمنين} وهم مع الله {وأن له غالب فل

المصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككطفوي.

َهككا ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّلكك ْا ا َو ُنكك ْا آَم ُعككو ِطي ّلككَه َأ َلُه ال َ َوَرُسككو ْوا َول ّلكك َو ْنككُه َت ُتككْم َع ْن َأ َو

ُعوَن َ َتْسَم َول ْا *   ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ُلوا َكا َنا َقا ْع ُهككْم َسككِم َ َو ُعوَن ل ِإّن َيْسككَم   *
َواّب َشّر ّد َد ال ِه ِعن ّل ْكُم الّصّم ال ُب ْل ِذيَن ا ّل َ ا ُلككوَن ل ِق ْع ْو*   َي َلكك ِلككَم َو ّلككُه َع ال

ِهكككْم ًا ِفي ْيكككر ُهْم َخ َع ْو لْسكككَم َلككك ُهْم َو َع ْا َأْسكككَم ّلكككو َو َت ُهكككْم َل ِرُضكككوَن ّو ْع  ّم
عن ويزجرهم رسوله وطاعة بطاعته المؤمنين عباده تعالى يأمر   

تولككوا {ول قككال ولهككذا لككه المعانككدين بككه بالكافرين والتشبه مخالفته
{وأنتككم زواجككره وتككرك أوامككره وامتثككال طككاعته تككتركوا عنككه} أي

قككالوا كالككذين تكونوا {ول إليه دعاكم ما علمتم ما بعد تسمعون} أي
جرير, ابن واختاره المشركون يسمعون} قيل: المراد ل وهم سمعنا
سككمعوا قككد أنهككم يظهككرون فككإنهم المنككافقون هككم إسحاق ابن وقال

آدم بنككي من الضرب هذا أن تعالى أخبر كذلك, ثم وليسوا واستجابوا
ه عند الدواب شر {إن فقال والخليقة الخلق شر عكن الصكم} أي الل

يعقلون} فهؤلء ل {الذين قال ولهذا فهمه {البكم} عن الحق سماع
وهككؤلء لككه خلقها فيما لله مطيعة سواهم مما دابة كل لن البرية شر

الككذين {ومثككل قوله في بالنعام شبههم فكفروا, ولهذا للعبادة خلقوا
فككي ونداء} الَية, وقككال دعاء إل يسمع ل بما ينعق الذي كمثل كفروا
الغافلون} وقيل هم أولئك أضل هم بل كالنعام {أولئك الخرى الَية

عككن روي قريككش من الدار عبد بني من نفر المذكورين بهؤلء المراد
هككم إسككحاق بككن محمككد جرير. وقال ابن واختاره ومجاهد عباس ابن

لن هككذا فككي والمنافقين المشركين بين منافاة المنافقون, قلت: ول
ً أخبر الصالح, ثم العمل إلى والقصد الصحيح الفهم مسلوب منهم كل

لهككم أن فككرض لككو صحيح لهم قصد ول صحيح لهم فهم ل بأنهم تعالى
ًا ًا فيهم الله علم {ولو فقال فهم وتقككدير لفهمهم لسمعهم} أي خير

أسككمعهم} {ولككو أنككه يعلم لنه يفهمهم فلم فيهم خير ل ولكن الكلم
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ًا ذلك {لتولوا} عن أفهمهم أي ًا قصد {وهككم ذلككك فهمهككم بعد وعناد

معرضكككككككككككككككككككككككككككككككككككون} عنكككككككككككككككككككككككككككككككككككه.

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُبو َتِجي ِه اْس ّلك ِللّرُسككوِل ل َذا َو ُكم ِإ َعكا ُككْم ِلَمككا َد ِيي ُيْح

ْا َلُمككو ْع ّلككَه َأّن َوا ْيككَن َيُحككوُل ال ِء َب ْلَمككْر ِه ا ِبكك ْل َق ّنككُه َو َأ ِه َو ْيكك َل  ُتْحَشككُروَن ِإ
يصكلحكم. يحييكككم} لمكا {لمككا {اسككتجيبوا} أجيبككوا البخكاري قال  

الرحمككن عبككد بككن حككبيب عككن شككعبة حدثنا روح حدثنا إسحاق حدثني
رضي المعلى بن سعيد أبي عن يحدثا عاصم بن حفص قال: سمعت

فدعاني وسلم عليه الله صلى النبي بي فمر أصلي كنت قال عنه الله
الله يقل ألم ؟ تأتيني أن منعك «ما فقال أتيته ثم صليت حتى آته فلم
يحييكككم} ككك لما دعاكم إذا وللرسول لله استجيبوا آمنوا الذين أيها {يا
أخككرج» فككذهب أن قبككل القككرآن فككي سورة أعظم لعلمنك ك قال ثم

معككاذ: لككه. وقككال فككذكرت ليخككرج وسككلم عليه الله صلى الله رسول
سككمع عاصككم بككن حفص سمع الرحمن عبد بن خبيب عن شعبة حدثنا

ً سعيد أبا وقككال بهككذا وسككلم عليككه اللككه صلى النبي أصحاب من رجل
بحروفككه لفظككه المثككاني. هككذا السككبع العالمين} هي رب لله {الحمد

تفسككير أول فككي طرقككه بككذكر الحككديث هككذا علككى الكلم تقككدم وقككد
قتادة للحق, وقال يحييكم} قال {لما قوله في مجاهد الفاتحة. وقال

وقككال والحيككاة والبقككاء النجككاة فيه القرآن هذا هو يحييكم} قال {لما
بككالكفر, مككوتهم بعككد إحيككاؤهم السككلم يحييكككم} ففككي {لما السدي

بككن عككروة عككن الزبير بن جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد وقال
لمككا دعككاكم إذا وللرسككول للككه اسككتجيبوا آمنككوا الككذين أيها {يا الزبير

بهككا الذل, وقواكم بعد بها تعالى الله أعزكم التي للحرب يحييكم} أي
تعككالى: لكم. وقوله منهم القهر بعد عدوكم من الضعف, ومنعكم بعد

بين يحول عباس ابن وقلبه}, قال المرء بين يحول الله أن {واعلموا
فككي الحككاكم اليمككان, رواه وبيككن الكككافر وبيككن الكفككر وبيككن المؤمن

ًا, وقال مستدركه مككن مردويككه ابن يخرجاه, ورواه ولم صحيح موقوف
ًا, ول آخر وجه أصككح, وكككذا والموقككوف إسككناده لضككعف يصح مرفوع
بككن ومقاتل وعطية صالح وأبو والضحاك وعكرمة وسعيد مجاهد قال

المككرء بيككن {يحككول قككوله في مجاهد عن رواية والسدي, وفي حيان
النسككان بيككن يحككول السككدي يعقككل, وقككال ل يككتركه حتى وقلبه} أي

كقكوله هكو قتكادة بإذنه. وقال إل يكفر ول يؤمن أن يستطيع فل وقلبه
رسككول عن الحاديث وردت الوريد} وقد حبل من إليه أقرب {ونحن
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أحمككد: المكام الَية, وقكال هذه يناسب بما وسلم عليه الله صلى الله

مالككك بككن أنككس عككن سككفيان أبككي عن العمش عن معاوية أبو حدثنا
يقككول أن يكككثر وسلم عليه الله صلى النبي عنه, قال: كان الله رضي

اللككه رسككول يككا دينك». قال: فقلنا على قلبي ثبت القلوب مقلب «يا
بيككن القلوب قال: «نعم, إن ؟ علينا تخاف به, فهل جئت وبما بك آمنا

كتاب في الترمذي رواه يقلبها». وهكذا تعالى الله أصابع من إصبعين
حككازم بن محمد معاوية أبي عن السري بن هناد عن جامعه من القدر

سككفيان أبككي عككن مهككران بككن سككليمان العمش, واسمه عن الضرير
غير عن روي قال: حسن. وهكذا أنس, ثم عن نافع بن طلحة واسمه

عككن جككابر عن سفيان أبي عن عنه بعضهم العمش, ورواه عن واحد
أصككح. أنككس عككن سككفيان أبككي وحككديث وسككلم عليككه الله صلى النبي

حميكد بكن عبكد مسنده: حكدثنا في أحمد المام آخر) وقال حديث(  
ليلككى أبككي ابككن عن الحكم عن شعبة حدثنا عمرو بن الملك عبد حدثنا

يككدعو كككان وسككلم عليه الله صلى النبي عنه, أن الله بلل, رضي عن
إل السككناد جيككد حديث دينك». هذا على قلبي ثبت القلوب مقلب «يا
ًا فيه أن .يخرجككوه ولككم السنن أهل شرط على ذلك مع وهو. انقطاع
قال: سمعت مسلم بن الوليد حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  

أبككا سككمع أنكه الحضككرمي اللككه عبككد بككن بسككر يقول: حدثني جابر ابن
الله رضي الكلبي سمعان بن النواس سمعت يقول الخولني إدريس

إل قلككب من «ما يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت يقول عنه
يقيمككه أن شككاء إذا العككالمين رب الرحمن أصابع من أصبعين بين وهو

ثبككت القلككوب مقلب «يا يقول أزاغه» وكان يزيغه أن شاء وإذا أقامه
ويرفعككه» يخفضككه الرحمككن بيككد «والميككزان دينككك» قككال علككى قلبي

بككن يزيككد بككن الرحمن عبد حديث من ماجه وابن النسائي رواه وهكذا
مثلككككككككككككككككككككككككه. فككككككككككككككككككككككككذكر جككككككككككككككككككككككككابر

عككن زيد بن حماد حدثنا يونس حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
الله رسول كان قالت: دعوات عائشة أن الحسن عن زياد بن المعلى

علككى قلككبي ثبككت القلككوب مقلككب «يككا بها يدعو وسلم عليه الله صلى
الكدعاء بهكذا تكدعو أن تككثر إنكك اللكه رسكول يا دينك» قالت: فقلت

أزاغككه شككاء فككإذا اللككه أصابع من أصبعين بين الَدمي قلب «إن فقال
أقكككككككككككككككككككككككككككككككككككامه». شكككككككككككككككككككككككككككككككككككاء وإذا

حدثني الحميد عبد حدثنا هاشم حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن تحدثا سلمة أم سمعت شهر
علككى قلككبي ثبككت القلككوب مقلككب «اللهككم يقككول دعككائه في يكثر كان
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ِإّن الله رسول يا فقلت دينك» قالت َو ما «نعم قال ؟ لتقلب القلوب أ

الله أصابع من أصبعين بين قلبه أن إل آدم بني من بشر من الله خلق
يزيككغ ل أن ربنككا اللككه فنسككأل أزاغه شاء وإن أقامه شاء فإن وجل عز

هككو إنككه رحمككة لككدنه مككن لنككا يهككب أن هككدانا, ونسككأله إذ بعككد قلوبنككا
بهككا أدعككو دعككوة تعلمنككي أل اللككه رسككول فقلككت: يككا الوهاب» قككالت

ذنككبي لككي اغفككر محمككد النككبي رب اللهككم قككولي «بلى قال ؟ لنفسي
أحييتنككي». مككا الفتككن مضككلت مككن وأجرنككي قلككبي غيككظ وأذهككب

حيككوة حككدثنا الرحمككن عبد أبو حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
اللككه عبد سمع أنه الحبلي الرحمن عبد أبا سمع أنه هانىء أبو أخبرني

«إن يقككول وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول سككمع أنه عمرو بن
يصككرفها واحككد كقلككب الرحمن أصابع من أصبعين بين آدم بني قلوب
مصرف «اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال شاء» ثم كيف

عككن مسككلم بككإخراجه طاعتككك» انفككرد إلككى قلوبنككا صككرف القلككوب
بككه. المصككري شككريح بن حيوة حديث من النسائي مع فرواه البخاري

ْا ُقو ّت َوا َنًة **  ْت ّ ِف َبّن ل ِذيَن ُتِصي ّل ْا ا َلُمو ُكْم َظ ْا َخآَّصًة ِمن َو َلُمكك ْع ّلككَه َأّن َوا ال
ُد ِدي َقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِب َشككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ْلِع  ا

ًا أي فتنة المؤمنين عباده تعالى يحذر   المسيء بها يعم ومحنة اختبار
حيث يعمهما بل الذنب باشر من ول المعاصي أهل بها يخص ل وغيره

بنكي مكولى سكعيد أبككو أحمكد: حككدثنا المككام قال وترفع, كما تدفع لم
قككال: مطككرف عككن جرير بن غيلن حدثنا سعيد بن شداد حدثنا هاشم

ثككم قتككل الذي الخليفة ضيعتم ؟ بكم جاء ما الله عبد أبا يا: للزبير قلنا
عهككد علككى قرأنا عنه: إنا الله رضي الزبير فقال ؟ بدمه تطلبون جئتم

اللككه رضي وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول
نكككن خاصككة} لككم منكككم ظلمككوا الككذين تصككيبن ل فتنة {واتقوا عنهم

مككن الككبزار رواه وقعككت, وقككد حيككث منا وقعت حتى أهلها أنا نحسب
ًا نعرف وقال: ل الزبير عن مطرف حديث غير الزبير عن روى مطرف

عكن حكازم بككن جريكر حكديث مكن النسكائي روى الحكديث, وقككد هكذا
حدثنا الحارثا حدثني جرير ابن روى هذا, وقد نحو الزبير عن الحسن

لقككد الزبيكر قال, قككال الحسن عن فضالة بن مبارك حدثنا العزيز عبد
منكم ظلموا الذين تصيبن ل فتنة تعالى: {واتقوا قوله يعني بها خوفنا

أنككا ظننككا ومككا وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول مع خاصة} ونحن
اللككه رضككي الزبير عن الحسن عن حميد رواه وكذا خاصة بها خصصنا
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فككي نزلككت قككال الَية هذه في الحسن عن هند أبي بن داود وقال عنه

الثككوري سككفيان عنهم, وقال الله رضي والزبير وطلحة وعثمان علي
يقككول: لقككد الزبيككر سمعت صهبان بن عقبة عن دينار بن الصلت عن

ًا الَية هذه قرأت بهككا المعنيككون نحككن فككإذا أهلهككا مككن أرانككا ومككا زمان
ة منككم ظلمكوا الكذين تصكيبن ل فتنة {واتقوا ه أن واعلمكوا خاص الل

العككوام, وقككال بككن الزبيككر عن وجه غير من روي العقاب} وقد شديد
فككاقتتلوا, الجمككل يككوم فأصككابتهم خاصككة بككدر أهل في السدي: نزلت

تعككالى: {واتقككوا قككوله فككي عبككاس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال
صكلى النككبي أصككحاب خاصة} يعنككي منكم ظلمو الذين تصيبن ل فتنة
تفسككير في عباس ابن عن له رواية في خاصة. وقال وسلم عليه الله
فيعمهم ظهرانيهم بين المنكر يقروا ل أن المؤمنين الله أمر الَية هذه
ًا, ولهككذا حسن تفسير بالعذاب, وهذا الله قككوله فككي مجاهككد قككال جد

ًا خاصككة} هككي منكم ظلموا الذين تصيبن ل فتنة تعالى: {واتقوا أيضكك
ابككن واحككد, وقككال حبيب, وغير أبي بن ويزيد الضحاك قال لكم, وكذا

تعككالى اللككه إن فتنككة علككى مشككتمل وهككو إل أحد من منكم ما مسعود
من بالله فليستعذ استعاذ فتنة} فأيكم وأولدكم أموالكم {إنما يقول

الصككحابة يعككم التحذير هذا بأن جرير, والقول ابن رواه الفتن مضلت
الحككاديث عليككه الصككحيح, ويككدل هو معهم الخطاب كان وإن وغيرهم
قال, حككدثنا حيث أحمد المام رواه ما ههنا يذكر ما أخص في الواردة

بككن سككيف المبككارك, أنبأنككا ابن يعني الله عبد أخبرنا الحجاج بن أحمد
لنككا مككولى يقككول, حككدثني الكندي عدي بن عدي سمعت سليمان أبي
صككلى الله رسول يقول: سمعت عميرة بن عدي يعني جدي سمع أنه

بعمككل العامككة يعككذب ل وجككل عككز اللككه «إن يقككول وسككلم عليككه اللككه
ينكروه أن على قادرون وهم ظهرانيهم بين المنكر يروا حتى الخاصة

رجككل والعامككة» فيككه الخاصككة اللككه عذب ذلك فعلوا ينكروه, فإذا فل
أعلككم. واللككه منهككم واحككد ول السككتة الكتككب فككي يخرجككوه ولم متهم

حككدثنا الهاشككمي سككليمان حككدثنا أحمككد المككام آخككر) قككال حديث(  
بن الله عبد عن عمر أبي بن عمرو أخبرني جعفر ابن يعني إسماعيل

اللككه صلى الله رسول أن اليماني بن حذيفة عن الشهل الرحمن عبد
عككن ولتنهككن بككالمعروف لتأمرن بيده نفسي «والذي قال وسلم عليه

ًا عليكم يبعث أن الله ليوشكن أو المنكر فل لتدعنه ثم عنده من عقاب
وقككال جعفككر بككن إسككماعيل عن سعيد أبي عن لكم» ورواه يستجيب

ًا عليكم الله ليبعثن «أو لكككم». وقككال يسككتجيب فل تككدعونه ثككم قومكك
الجهنكي حكبيب رزيككن حكدثنا قكال نمير بن الله عبد حدثنا أحمد المام
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وهكو حذيفكة إلكى فكدفعت مكولي مكع قال: خرجت الرقاد أبو حدثني

اللككه صلى الله رسول عهد على بالكلمة ليتكلم الرجل كان يقول: إن
ًا, وإنككي فيصير وسلم عليه المقعككد فككي أحككدكم مككن لسككمعها منافقكك

ولتحاضككن المنكككر عككن ولتنهن بالمعروف مرات, لتأمرن أربع الواحد
ًا اللككه ليسككحتنكم أو الخيككر علككى عليكككم ليككؤمرن أو بعككذاب جميعكك

لهككككككم. يسككككككتجاب فل خيككككككاركم يككككككدعو ثككككككم شككككككراركم
ًا. حدثني أحمد المام آخر) قال حديث(   عككن سككعيد بككن يحيككى أيض

بشككير بككن النعمككان قككال: سككمعت عنككه اللككه رضي عامر حدثنا زكريا
يقككول: مثككل أذنيككه إلككى بأصككبعيه يقول: وأومأ يخطب عنه الله رضي
ركبككوا قككوم كمثككل فيها والمداهن فيها والواقع الله حدود على القائم
أعلها بعضهم وأصاب وشرها وأوعرها أسفلها بعضهم فأصاب سفينة
فككوقهم مككن علككى مككروا المككاء اسككتقوا إذا أسككفلها فككي الككذين فكان

ًا نصيبنا في خرقنا لو فقالوا فآَذوهم مككن نككؤذ ولككم منككه فاستقينا خرق
ًا هلكككوا وأمرهككم تركوهم فوقنا: فإن أيككديهم علككى أخككذوا وإن جميعكك

الشككركة فككي فككرواه مسلم دون البخاري بإخراجه جميعا, انفرد نجوا
بككن سككليمان عككن وجككه غيككر مككن الفتككن فككي والشهادات, والترمككذي

بككككه. الشككككعبي شككككراحيل بككككن عككككامر عككككن العمككككش مهككككران
خليفككة بككن خلف حدثنا حسين حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
سككلمة أّم عككن سككويد بككن المعككرور عن مرثد بن علقمة عن ليث عن
الله صلى الله رسول قالت: سمعت وسلم عليه الله صلى النبي زوج
بعككذاب اللككه عمهم أمتي في المعاصي ظهرت «إذا يقول وسلم عليه
«بلى» قال صالحون أناس فيهم الله: أما رسول يا عنده» فقلت من

يصيرون ثم الناس أصاب ما «يصيبهم قال ؟ أولئك يصنع فكيف قالت
ورضككككككككككوان». اللككككككككككه مككككككككككن مغفكككككككككككرة إلككككككككككى

شككريك حدثنا محمد بن حجاج حدثنا أحمد المام آخر) قال حديث(  
اللككه رسككول قال: قككال أبيه عن جرير بن المنذر عن إسحاق أبي عن

رجككل وفيهككم بالمعاصككي يعملككون قوم من «ما وسلم عليه الله صلى
العقككاب» أصككابهم أو بعقككاب اللككه عمهككم إل يغيره ل وأمنع منهم أعز

به. وقككال إسحاق أبي عن الحوص أبي عن مسدد عن داود أبو ورواه
ًا: حدثنا أحمد المام أبككا شككعبة, سككمعت جعفككر, حككدثنا بن محمد أيض

صككلى اللككه رسول أن أبيه جرير, عن بن الله عبيد عن يحدثا إسحاق
أعككز هككم بالمعاصككي فيهككم يعمككل قوم من قال: «ما وسلم عليه الله

م ثم يعملون ممن وأكثر ه عمهكم إل يغيكروه ل رواه بعقكاب», ثكم الل
ًا أسككود وعككن معمر عن الرزاق عبد إسرائيل, وعن عن وكيع عن أيض
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ابككن وأخرجككه بككه السككبيعي إسحاق أبي عن كلهم ويونس شريك عن

أحمككد: حككدثنا المككام بككه, وقككال وكيككع عككن محمككد بن علي عن ماجه
عككن محمد بن الحسن عن منذر عن راشد أبي بن جامع حدثنا سفيان
ظهككر «إذا وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي بككه تبلغ عائشة عن امرأته
أهككل وفيهككم بأسككه» فقلككت الرض بأهل الله أنزل الرض في السوء

اللكككه». رحمكككة إلكككى يصكككيرون ثكككم قكككال: «نعكككم ؟ اللكككه طاعكككة

ْا َو ُكككُر ْذ َوا ْذ **  ُتككْم ِإ ِليككٌل َأن ُفوَن َق َع َتْضكك ُفوَن الْرِض ِفككي ّمْس َأن َتَخككا

ُكُم َف ّط َتَخ ّناُس َي ُكْم ال َوا ُكم َفآَ َد ّي َأ ِه َو ِر َنْص ُكْم ِب َق َبككاِت ّمَن َوَرَز ّي ّط ُكككْم ال ّل َع َل
ُكُروَن ْشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  َت

إليهم, حيث عليهم, وإحسانه نعمه على المؤمنين عباده تعالى ينبه   
ونصرهم, وفقراء فقواهم خائفين ومستضعفين فكثرهم قليلين كانوا
مككا جميع وامتثلوا واستشكرهم, فأطاعوه الطيبات من فرزقهم عالة

قليليككن بمكككة مقككامهم حككال المككؤمنين حككال كككان أمرهككم. وهككذا
الله بلد سائر من الناس يتخطفهم أن يخافون مضطهدين مستخفين

قككوتهم, وعدم لقلتهم لهم أعداء ورومي, كلهم ومجوسي مشرك من
المدينككة إلككى الهجككرة فككي لهككم اللككه أذن حككتى دأبهككم ذلككك يزل فلم

وغيككره, وواسككوا بككدر يككوم ونصروا آووا أهلها لهم وقيض إليها فآَواهم
عليه الله صلى رسوله وطاعة الله طاعة في مهجهم وبذلوا بأموالهم

تعككالى: قككوله فككي الله رحمه السدوسي دعامة بن قتادة وسلم, قال
هككذا الرض}, قككال: كككان فككي مستضككعفون قليككل أنتككم إذ {واذكروا

ًا, وأجكوعه ذلً, وأشكقاه النككاس أذل العكرب مككن الحكي ًا, عيشك بطونك
ًا وأعراه ًا, ومككن عككاش منهم عاش ضللً, من وأبينه جلود مككات شككقي

ً نعلم ما يأكلون, والله ول يؤكلون النار في ردي منهم حاضر من قبيل
ً أشككر كككانوا يومئذ الرض أهل بالسككلم اللككه جككاء حككتى منهككم منككزل

ًا به وجعلهم الرزق في به ووسع البلد في به فمكن رقككاب على ملوك
فككإن نعمككه علككى اللككه فاشكروا رأيتم ما الله أعطى وبالسلم الناس
اللككه. مككن مزيككد فككي الشكككر الشكككر, وأهككل يحككب منعككم ربكككم

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُنو ّلَه َتُخو ْا َوالّرُسوَل ال َو ُن َتُخو ُكْم َو ِت َنا ُتككْم َأَما ْن َأ َو

َلُموَن ْع ْا َت َو َلُم ْع َوا ّنَمآَ *   ُكْم َأ ُل َوا ُكْم َأْم ُد َ ْول َأ َنككٌة َو ْت َأّن ِف ّلككَه َو ُه ال َد َأْجككٌر ِعنكك

 َعِظيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم
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بككن لبابة أبي في والزهري: أنزلت قتادة أبي بن الرزاق عبد قال   
بنككي إلككى وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول بعثه حين المنذر عبد

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول حكككم علككى لينزلككوا قريظككة
حلقكه, أي إلكى بيكده وأشكار بذلك عليهم فأشار ذلك في فاستشاروه

ل ورسوله, فحلككف الله خان قد أنه ورأى لبابة أبو فطن الذبح, ثم إنه
ًا يذوق مسككجد إلككى عليككه, وانطلككق اللككه يتككوب أو يمككوت حككتى ذواق

حككتى أيككام تسككعة كككذلك منه, فمكث سارية في نفسه فربط المدينة
ًا يخر كان رسككوله, علككى تككوبته اللككه أنزل حتى الجهد من عليه مغشي

السككارية, من يحلوه أن عليه, وأرادوا الله بتوبة يبشرونه الناس فجاء
بيكده, فحلكه, وسلم عليه الله صلى الله رسول إل منها يحله ل فحلف

صككدقة, مككالي مككن أنخلككع أن نككذرت كنككت الله: إنككي رسول فقال: يا
الحككارثا جرير: حدثني ابن به». وقال تصدق أن الثلث «يجزيك فقال
بككن محمككد حككدثنا الطككائفي الحارثا بن يونس حدثنا العزيز عبد حدثنا
الَية هذه قال: نزلت شعبة بن المغيرة عن الثقفي عون بن الله عبيد
اللككه تخونككوا ل آمنككوا الككذين أيهككا {يككا عنه الله عثمان, رضي قتل في

.والرسكككككككككككككككككككككككككككككككككككول} الَيكككككككككككككككككككككككككككككككككككة
ًا: حدثنا جرير ابن وقال   حككدثنا معككروف بككن بشككر بككن القاسككم أيض

رباح أبي بن عطاء لقيت قال المحرم بن محمد حدثنا سوار بن شبابة
مكككة مككن خككرج سككفيان أبا أن الله عبد بن جابر قال: حدثني فحدثني

سككفيان أبككا فقككال: إن وسلم عليه الله صلى الله رسول جبريل فأتى
أبككا «إن وسكلم عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول وكذا, فقال كذا بمكان
مككن رجككل واكتموا» فكتككب إليه فاخرجوا وكذا كذا موضع في سفيان

ًا إن إليه المنافقين وجككل عككز الله فأنزل حذركم فخذوا يريدكم محمد
غريككب حككديث أماناتكم} الَية, هذا وتخونوا والرسول الله تخونوا {ل

ًا, وفي أبككي بكن حاطب قصة الصحيحين نظر, وفي وسياقه سنده جد
عليككه اللككه صككلى الله رسول بقصد يعلمهم قريش إلى كتب أنه بلتعة

إثككر فككي ذلك, فبعث على رسوله الله الفتح, فأطلع عام إياهم وسلم
ًا واستحضر فاسترجعه الكتاب عمككر فقككام صنع, وفيها بما فأقر حاطب

اللككه خككان قككد عنقه, فإنه أضرب الله: أل رسول يا فقال الخطاب بن
ًا, وما شهد قد فإنه فقال: «دعه ؟ والمؤمنين ورسوله لعل يدريك بدر

لكككم». غفككرت فقككد شككئتم مككا فقال: اعملوا بدر أهل على اطلع الله
خاص, سبب على وردت أنها صح عامة, وإن الَية أن قلت: والصحيح

العلمككاء. مككن الجمككاهير عند السبب بخصوص ل اللفظ بعموم فالخذ
بن علي والمتعدية. وقال اللزمة والكبار الصغار الذنوب تعم والخيانة
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الككتي أماناتكم} المانة, العمال {وتخونوا عباس ابن عن طلحة أبي

تخونككوا} ل الفريضككة. يقككول: {ل العبككاد, يعنككي عليهككا اللككه ائتمككن
بكترك والرسكول}, يقككول اللكه تخونوا رواية: {ل في تنقضوها. وقال

.معصككككككككككككككككككككيته وارتكككككككككككككككككككككاب سككككككككككككككككككككنته
عروة عن الزبير بن جعفر بن محمد إسحاق: حدثني بن محمد وقال  

بكه يرضككى مككا الحككق مككن لكه تظهككروا ل الَيككة, أي هذه في الزبير بن
لمانككاتكم, هلك ذلككك غيككره, فككإن إلككى السككر في تخالفوه منكم, ثم

خككانوا فقككد والرسككول اللككه خانوا السدي: إذا لنفسكم. وقال وخيانة
ًا: كانوا أماناتهم, وقال وسككلم عليه الله صلى النبي من يسمعون أيض

زيككد: بككن الرحمككن عبد المشركين, وقال يبلغ حتى فيفشونه الحديث
{واعلموا المنافقون, وقوله صنع كما والرسول الله تخونوا أن نهاكم
إذ لكككم منككه وامتحككان اختبككار فتنككة}, أي وأولدكككم أمككوالكم أنمككا

عنه بها تشتغلون أو فيها وتطيعونه عليها أتشكرونه ليعلم أعطاكموها
والله فتنة وأولدكم أموالكم تعالى: {إنما قال كما منه بها وتعتاضون

تعالى: فتنة}. وقال والخير بالشر {ونبلوكم عظيم} وقال أجر عنده
اللككه, ومككن ذكر عن أولدكم ول أموالكم تلهكم ل آمنوا الذين أيها {يا

آمنككوا الذين أيها تعالى: {يا الخاسرون}. وقال هم فأولئك ذلك يفعل
ًا وأولدكم أزواجكم من إن {وأن فاحذروهم} الَيككة, وقككوله لكم عدو

الموال من لكم خير وجناته وعطاؤه ثوابه عظيم} أي أجر عنده الله
ًا, واللككه عنك يغني ل عدو, وأكثرهم منهم يوجد قد والولد, فإنه شككيئ

الجزيككل الثككواب ولككديه والَخككرة للككدنيا المالك المتصرف هو سبحانه
تجككدني, آدم, اطلبني ابن تعالى: يا الله يقول الثر القيامة. وفي يوم
أحككب شككيء, وأنككا كل فاتك فتك شيء, وإن كل وجدت وجدتني فإن
عليككه اللكه صكلى اللككه رسككول عككن الصحيح شيء, وفي كل من إليك

اللككه كككان اليمان: مككن حلوة فيه, وجد كن من «ثلثا قال أنه وسلم
للككه, إل يحبه ل المرء يحب كان سواهما, ومن مما إليه أحب ورسوله

إذ بعككد الكفككر إلى يرجع أن من إليه أحب النار في يلقى أن كان ومن
مقككدم وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول حب منه», بل الله أنقذه
اللككه صككلى أنككه الصحيح في ثبت والنفوس, كما والموال الولد على
أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ل بيده نفسي قال: «والذي وسلم عليه

أجمعيكككككن». والنكككككاس ومكككككاله وأهلكككككه نفسكككككه مكككككن إليكككككه
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ِيا َها **  ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا َو ُن ْا َإن آَم ُقو ّت ّلَه َت َعكل ال ُككْم َيْج ًا ّل َقانكك ّفككْر ُفْر َك ُي ُككْم َو َعن
ُكْم ِت َئا ّي ْغِفككككككْر َسكككككك َي ُكككككككْم َو ّلككككككُه َل َفْضككككككِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظيكككككك َع ْل  ا

ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة ومجاهد والسدي عباس ابن قال  
ًا, زاد واحد وغير حيان بن ًا} مخرج والَخككرة, الدنيا في مجاهد {فرقان

ًا} نجككاة, وفككي عباس ابن عن رواية وفي ًا, عنككه روايككة {فرقانكك نصككر
ًا} أي إسحاق بن محمد وقال ً {فرقان وهككذا والباطككل الحق بين فصل

كلكه, فكإن ذلكك يسككتلزم وهو تقدم مما أعم إسحاق ابن من التفسير
مككن الحككق لمعرفككة وفككق زواجككره وتككرك أوامره بفعل الله اتقى من

الككدنيا أمككور مككن ومخرجككه ونجككاته نصكره سككبب ذلكك الباطل, فكان
عككن سككترها محوها, وغفرهككا وهو ذنوبه وتكفير القيامة يوم وسعادته

ًا الناس الككذين أيهككا تعككالى: {يككا كقككوله الجزيككل الله ثواب لنيل وسبب
لكككم ويجعككل رحمتككه من كفلين يؤتكم برسوله وآمنوا الله اتقوا آمنوا

ًا رحيككككم}. غفككككور واللككككه لكككككم ويغفككككر بككككه تمشككككون نككككور

ْذ ِإ َو ُكككُر **  ِذيَن ِبككَك َيْم ّلكك ْا ا َفككُرو ُتككوَك َك ِب ْث ُي ْو ِل ُلككوَك َأ ُت ْق ْو َي ِرُجككوَك َأ ُيْخ
ُككككككككُروَن َيْم ُككككككككُر َو َيْم ّلكككككككُه َو ّلكككككككُه ال ْيكككككككُر َوال ِريَن َخ ِك ْلَمكككككككا  ا

عطككاء {ليثبتوك} ليقيدوك, وقككال وقتادة ومجاهد عباس ابن قال  
والوثاق, وهذا الحبس هو السدي: الثبات زيد: ليحبسوك, وقال وابن

مككن الغككالب القككوال, وهككو مجمككع وهككو وهككؤلء هؤلء قاله ما يشمل
جريج: قككال ابن عن حجاج عن سنيد بسوء, وقال غيره أراد من صنيع

اللككه صككلى بككالنبي ائتمككروا يقككول: لمككا عمير بن عبيد عطاء: سمعت
طالب: هككل أبو عمه له يخرجوه. قال أو يقتلوه أو ليثبتوه وسلم عليه
أو يقتلككوني أو يسككحروني أن «يريككدون قككال ؟ بككك ائتمككروا مككا تدري

الككرب «ربككي» قككال: نعككم قال ؟ بهذا أخبرك يخرجوني». فقال: من
ًا. قال به استوص ربك ».بككي يستوصككي هو بل, به استوصي «أنا خير
المصككري إسككماعيل بككن محمككد جريككر: حككدثني بن جعفر أبو وقال  

جريج ابن عن داود أبي بن الحميد عبد بالوساوسي, أخبرنا المعروف
طالب أبا أن وداعة أبي بن المطلب عن عمير بن عبيد عن عطاء عن
قككال ؟ قومككك بككك يككأتمر وسلم: مككا عليه الله صلى الله لرسول قال

أخككبرك يخرجوني». فقال: من أو يقتلوني أو يسحروني أن «يريدون
ًا. قال به فاستوص ربك الرب «ربي». قال: نعم قال ؟ بهذا «أنككا خير

بككك يمكككر {وإذ بككي». قككال: فنزلككت يستوصككي هككو به, بل استوصي
طككالب أبككي يخرجوك} الَية. وذكر أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين
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ًا, بل غريب هذا في القصة هذه إن مدنية, ثم الَية هذه منكر, لن جد

أو النفي أو الثبات على والمشاورة الئتمار هذا على قريش واجتماع
طككالب أبككي مككوت بعككد ذلككك سواء, وكان الهجرة ليلة كان إنما القتل
عمككه موت بسبب عليه واجترؤوا منه تمكنوا لما سنين ثلثا من بنحو
علككى بأعبككائه, والككدليل ويقككوم وينصره يحوطه كان الذي طالب أبي

صككاحب يسككار بككن إسككحاق بككن محمككد المككام روى مككا قلنككا ما صحة
قكال: عبكاس ابكن عكن مجاهد عن نجيح أبي بن الله عبد عن المغازي
ًا أن عباس ابن عن هانىء أم مولى باذان عن الكلبي وحدثني من نفر
فاعترضككهم النككدوة دار ليدخلوا اجتمعوا قبيلة كل أشراف من قريش
شككيخ قككال ؟ أنت من له قالوا رأوه فلما جليل شيخ صورة في إبليس

ولككن أحضككركم أن فككأردت اجتمعتككم أنكككم نجككد, سككمعت أهككل مككن
معهككم, فقككال: ونصككحي. قككالوا: أجككل, ادخككل, فككدخل رأيي يعدمكم
أمركككم فككي يككواثبكم أن ليوشكككن الرجل, والله هذا شأن في انظروا

ريككب بككه تربصككوا ثككم وثككاق فككي منهككم: احبسككوه قائككل بأمره. فقال
والنابغككة زهيككر الشعراء من قبله كان من هلك كما يهلك حتى المنون

ما فقال: والله النجدي الشيخ الله عدو كأحدهم. قال: فصرخ هو إنما
فليوشكككن أصككحابه إلى محبسه من ربه ليخرجنه والله برأي لكم هذا
عليكم آمن منكم, فما فيمنعوه أيديكم من يأخذوه حتى عليه يثبوا أن
هككذا. غيككر فككي فانظروا الشيخ بلدكم, قالوا: صدق من يخرجوكم أن

إذا فككإنه منككه فتسككتريحوا أظهركككم بين من منهم: أخرجوه قائل قال
واسككترحتم أذاه عنكككم غككاب إذا وقككع وأيككن صككنع ما يضركم لن خرج
بككرأي لكككم هذا ما النجدي: والله الشيخ غيركم. فقال في أمره وكان

حديثه من تسمع ما القلوب لسانه. وأخذ وطلقة قوله حلوة تروا ألم
إليكككم ليأتين ثم عليه ليجتمعن العرب استعرض ثم فعلتم لئن والله ؟

واللككه, أشككرافكم. قككالوا: صككدق ويقتككل بلدكككم مككن يخرجكككم حككتى
ًا فانظروا لشككيرن اللككه, واللككه لعنه جهل أبو هذا. قال: فقال غير رأي

؟ هككو غيككره. قككالوا: ومككا أرى بعككد, ل أبصرتموه أركم ما برأي عليكم
ًا قبيلة كل من قال: تأخذون ًا غلم ًا شاب ًا, ثككم وسيط كككل يعطككى نهككد

ًا منهم غلم ًا, ثم سيف قتلككوه واحككد, فككإذا رجككل ضربة يضربونه صارم
هاشككم بنككي مككن الحككي هككذا أظككن كلهككا, فمككا القبائككل في دمه تفرق

العقككل ذلككك, قبلككوا رأوا إذا كلهكا. فككإنهم قريككش حككرب علككى يقوون
واللككه النجككدي: هككذا الشككيخ أذاه. قككال: فقككال عنا وقطعنا واسترحنا

ذلككك علككى غيره. قككال: فتفرقككوا أرى الفتى, ل قال ما الرأي, القول
أن فأمره وسلم عليه الله صلى النبي جبريل له. فأتى مجمعون وهم
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يبككت فلم القوم بمكر وأخبره فيه يبيت كان الذي مضجعه في يبيت ل

عند له الله وأذن الليلة تلك بيته في وسلم عليه الله صلى الله رسول
نعمككه يككذكر النفككال المدينة قدومه بعد عليه الله وأنزل بالخروج ذلك
أو يقتلككوك أو ليثبتككوك كفككروا الككذين بك يمكر {وإذ عنده وبلءه عليه

فككي المككاكرين} وأنككزل خيككر واللككه اللككه ويمكككر ويمكككرون يخرجوك
مككن قبلككه كان من هلك كما يهلك حتى المنون ريب به تربصوا قولهم

ذلككك المنككون} فكككان ريككب بككه نككتربص شاعر يقولون الشعراء, {أم
السدي الرأي, وعن من عليه اجتمعوا للذي الزحمة يوم يسمى اليوم
تعككالى: {وإن قككوله إخراجككه إرادتهككم في الله وأنزل السياق هذا نحو

ًا منها ليخرجوك الرض من ليستفزونك كادوا إل خلفككك يلبثككون ل وإذ
وعككروة مجاهككد عككن عبككاس, وروي ابن عن العوفي روى قليلً} وكذا

ذلككك, نحككو واحككد وغيككر ومقسككم وقتككادة عقبة بن وموسى الزبير بن
اللكه صكلى اللكه رسككول فأقككام إسككحاق ابن عن بكير بن يونس وقال
بككه فمكككرت قريككش اجتمعككت إذا حككتى اللككه أمككر ينتظككر وسلم عليه

فككي يككبيت ل أن فككأمره السككلم عليككه جبريل أتاه أرادوا ما به وأرادوا
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول فدعا فيه يبيت كان الذي مكانه
لككه بككبرد ويتسككجى فراشككه علككى يككبيت أن فأمره طالب أبي بن علي

لم عليكه الله صلى الله رسول خرج ثم ففعل أخضر القكوم علكى وس
علككى يككذرها فجعككل تككراب مككن بحفنككة معككه بككابه, وخككرج علككى وهككم

وسكلم عليكه اللكه صكلى محمد نبيه عن بأبصارهم الله وأخذ رؤوسهم
ل فهككم فأغشككيناهم ككك قككوله إلككى ككك الحكيككم والقككرآن {يس يقرأ وهو

يؤكككد مككا عكرمة عن البيهقي: روي بكر أبو الحافظ يبصرون}, وقال
مككن مسككتدركه فككي والحككاكم صككحيحه فككي حبككان ابن روى هذا, وقد

عباس, ابن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن الله عبد حديث
وهككي وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول على فاطمة قال: دخلت

وهككؤلء أبكي ل ومالي أبت يا ؟» قالت بنية يا يبكيك فقال: «ما تبكي
الثالثككة والعككزى, ومنككاة بككاللت يتعاهدون الحجر في قريش من المل

قككد مككن إل منهككم وليككس فيقتلونككك إليككك لقككاموا رأوك قد لو الخرى
رسككول بوضككوء» فتوضككأ ائتني بنية دمك, فقال: «يا من نصيبه عرف

قككالوا: هككا رأوه فلما المسجد إلى خرج ثم وسلم عليه الله صلى الله
يرفعككوا فلككم أيككديهم بيككن رقككابهم وسقطت رؤوسهم فطأطأوا ذا هو

لم عليه الله صلى الله رسول فتناول أبصارهم تكراب مكن قبضكة وس
ً أصككاب الوجوه» فمككا بهاوقال: «شاهت فحصبهم حصككاة منهككم رجل

ًا, ثككم بككدر يككوم قتل إل حصياته من علككى الحككاكم: صككحيح قككال كككافر
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أحمككد: المككام علككة. وقككال لككه أعككرف يخرجاه, ول ولم مسلم شرط
مقسككم الجزري, عككن عثمان أخبرني معمر الرزاق, أخبرنا عبد حدثنا
بككك} الَيككة يمكككر قككوله: {وإذ في عباس ابن أخبره عباس ابن مولى

فككأثبتوه أصككبح بعضككهم: إذا فقككال بمكككة ليلككة قريككش قال: تشاورت
اقتلوه, بل بعضهم وسلم, وقال عليه الله صلى النبي يريدون بالوثاق

على وسلم عليه الله صلى نبيه الله فأطلع أخرجوه بعضهم: بل وقال
اللككه صككلى اللككه رسككول فككراش علككى عنه الله رضي علي فبات ذلك
بالغككار لحككق حككتى وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي وسلم, وخرج عليه
ًا يحرسككون المشككركون وبات عليككه اللككه صككلى النككبي يحسككبونه عليكك

ًا رأوا فلما إليه ثاروا أصبحوا وسلم, فلما مكرهككم تعككالى اللككه رد عليكك
بلغككوا فلمككا أثككره أدري, فاقتصككوا ل قككال ؟ هككذا صككاحبك فقالوا: أين

بككابه علككى فرأوا بالغار فمروا الجبل في فصعدوا عليهم اختلط الجبل
بككابه علككى العنكبوت نسج يكن لم ههنا دخل لو فقالوا العنكبوت نسج

جعفككر بككن محمككد عككن إسحاق بن محمد ليال, وقال ثلثا فيه فمكث
واللككه اللككه ويمكر {ويمكرون قوله في الزبير بن عروة عن الزبير بن

منهككم. خلصككتك حككتى المككتين بكيدي بهم فمكرت الماكرين} أي خير

َذا ِإ َو َلَى **  ْت ِهْم ُت ْي َل َنا َع ُت َيا ْا آ ُلو ْد َقا َنا َق ْع ْو َسِم ُء َل َنا َنَشآَ ْل ُق ْثككَل َل َذا ِم ـكك ِإْن َه
َذآ ّ َهـ ِطيُر ِإل ِليَن َأَسا ّو ْذ ال ِإ َو ْا *   ُلو ُهّم َقا ّل َذا َكاَن ِإن ال َو َهـ ّق ُه ْلَح ِمككْن ا

ِدَك ِطْر ِعن َأْم َنا َف ْي َل ًة َع ِء ّمَن ِحَجاَر ِو الّسَمآَ َنا َأ ِت ْئ َذاٍب ا َع ٍم ِب ِلي َوَما َأ َكاَن *  
ّلُه ُهْم ال َب ّذ َعكك ُي َأنككَت ِل ِهككْم َو ّلككُه َكككاَن َوَمككا ِفي ُهْم ال َب ّذ َعكك ُهككْم ُم ِفُروَن َو ْغ َت  َيْسكك
ودعواهم وعنادهم وتمردهم وعتوهم قريش كفر عن تعالى يخبر   

لككو سككمعنا {قككد يقولككون أنهم عليهم تتلى إذا آياته سماع عند الباطل
مككا غيككر تحدوا فقد وإل فعل بل قول منهم هذا} وهذا مثل لقلنا نشاء
ً ذلككك إلككى يجدون فل مثله من بسورة يأتوا أن مرة هككذا وإنمككا سككبيل

إن قيككل باطلهم, وقد على تبعهم ومن أنفسهم به يغرون منهم القول
ذلككك علككى نككص قككد كمككا الله لعنه الحارثا بن النضر هو لذلك القائل
قككد كككان اللككه لعنككه فككإنه وغيرهم جريج وابن والسدي جبير بن سعيد
واسفنديار, ولما رستم ملوكهم أخبار من وتعلم فارس بلد إلى ذهب
يتلككو وهككو اللككه بعثككه قككد وسككلم عليه الله صلى الله رسول وجد قدم
مجلككس مككن قككام إذا والسككلم الصلة عليه فكان القرآن الناس على

أحسككن أينككا بكالله يقككول ثم أولئك أخبار من فحدثهم النضر فيه جلس
ًا ووقككع بككدر يككوم منككه تعالى الله أمكن لما ولهذا ؟ محمد أو أنا قصص
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رقبتككه تضككرب أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر السارى في

ًا بككن المقككداد أسره الذي وكان الحمد ذلك, ولله ففعل يديه بين صبر
حككدثنا بشار بن محمد حدثنا جرير ابن قال كما عنه الله رضي السود
قتل قال جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد
ًا بككدر يككوم وسككلم عليككه اللككه صلى النبي معيككط أبككي بككن عقبككة صككبر

فلمككا النضككر أسر المقداد وكان الحارثا بن والنضر عدي بن وطعيمة
لى اللكه رسكول فقال أسيري الله رسول يا المقداد قال بقتله أمر ص
فككأمر يقككول ما وجل عز الله كتاب في يقول كان إنه وسلم عليه الله

اللككه رسككول يككا المقداد فقال بقتله وسلم عليه الله صلى الله رسول
المقككداد أغككن «اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أسيري

هككذه أنزلككت وفيككه أردت, قككال الككذي هككذا المقداد فضلك» فقال من
إن هذا مثل لقلنا نشاء لو سمعنا قد قالوا آياتنا عليهم تتلى {وإذا الَية
أبي بن جعفر بشر أبي عن هشيم رواه الولين} وكذا أساطير إل هذا

وهككو طعيمككة بككدل عدي بن المطعم قال أنه جبير بن سعيد عن دحية
ًا يكن لم عدي بن المطعم لن غلط رسكول قكال بكدر, ولهكذا يكوم حي
ًا عككدي بككن المطعككم كان يومئذ: لو وسلم عليه الله صلى الله ثككم حيكك

أجككار قككد كككان لنه السارى يعني له لوهبتهم النتنى هؤلء في سألني
الطككائف, ومعنككى مككن رجككع يككوم وسككلم عليككه الله صلى الله رسول

يتعلككم فهككو اقتبسككها كتبهم أي أسطورة جمع الولين} وهو {أساطير
عنهككم اللككه أخككبر كما البحت الكذب هو وهذا الناس على ويتلوها منها
عليككه تملككى فهككي اكتتبهككا الوليككن أسككاطير {وقالوا الخرى الَية في

ً بكرة إنككه والرض السككموات في السر يعلم الذي أنزله * قل وأصيل
ًا كان ًا} أي غفور ويصككفح منككه يتقبككل فككإنه وأناب إليه تاب لمن رحيم

فككأمطر عنككدك من الحق هو هذا كان إن اللهم قالوا {وإذ عنه, وقوله
جهلهكم كككثرة مككن أليكم} هككذا بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا

وكككان)الولككى بككه عيبككوا ممككا وعتوهم, وهذا وعنادهم تكذيبهم وشدة
ووفقنككا له فاهدنا عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم يقولوا أن لهم

العككذاب, وتقككديم واسككتعجلوا أنفسككهم علككى استفتحوا ولكن لتباعه
مسككمى أجككل ولككول بالعككذاب تعككالى: {ويسككتعجلونك كقوله العقوبة
عجككل ربنككا يشعرون} {وقككالوا ل وهم بغتة وليأتينهم العذاب لجاءهم

* واقكع بعكذاب سكائل {سكأل الحسكاب} وقكوله يكوم قبكل قطنكا لنا
الجهلككة قككال المعارج} وكككذلك ذي الله * من دافع له ليس للكافرين

ًا علينا {فأسقط له شعيب قوم قال كما السالفة المم من مككن كسف
هككو هككذا كككان إن {اللهم هؤلء الصادقين} وقال من كنت إن السماء
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أليم} بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك من الحق
هو قال مالك بن أنس عن الزيادي صاحب الحميد عبد عن شعبة قال
عنككدك مككن الحككق هككو هككذا كككان إن {اللهككم قككال هشككام بن جهل أبو

{ومككا أليككم} فنزلكت بعكذاب ائتنكا أو السماء من حجارة علينا فأمطر
يسككتغفرون} وهم معذبهم الله كان وما فيهم وأنت ليعذبهم الله كان
بككن اللككه عبيككد عككن كلهمككا النضر بن ومحمد أحمد عن البخاري رواه
عبككد بككن النضككر بككن أحمككد هككو هذا وأحمد به شعبة عن أبيه عن معاذ

النيسككابوري, اللككه عبيككد أبككو والحككاكم أحمككد أبككو الحاكم قاله الوهاب
ابككن عككن جككبير بككن سككعيد عككن رجككل عن العمش أعلم. وقال والله

عنككدك مككن الحككق هككو هككذا كككان إن اللهم قالوا {وإذ قوله في عباس
النضككر هككو أليم} قككال بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر

* واقككع بعككذاب سككائل {سككأل اللككه قال: فككأنزل كلدة بن الحارثا بن
جككبير بككن وسككعيد وعطككاء مجاهككد قال دافع} وكذا له ليس للكافرين

تعككالى: {وقككالوا الله فقال عطاء زاد الحارثا بن النضر والسدي: إنه
فكرادى جئتمونكا {ولقكد الحساب} وقكال يوم قبل قطنا لنا عجل ربنا
للكككافرين} واقككع بعككذاب سائل {سأل مرة} وقال أول خلقناكم كما
عككز اللكه كتككاب مككن آيكة عشككرة بضككع فيككه الله أنزل ولقد عطاء قال

بككن الحسككن حككدثنا إبراهيككم بككن محمد حدثنا مردويه ابن وجل, وقال
عككن الحسككين حككدثنا نميلككة أبككو حدثنا غسان أبو حدثنا الليث بن أحمد

ًا العاص بن عمرو قال: رأيت أبيه عن بريدة ابن علككى أحككد يككوم واقف
ًا محمككد يقككول مككا كككان إن يقول: اللهم وهو فرس بككي فاخسككف حقكك

هككو هككذا كككان إن اللهككم قككالوا {وإذ قككوله فككي قتادة وبفرسي. وقال
فعككاد وجهلتها المة هذه سفهة ذلك قال: قال عندك} الَية من الحق
تعككالى: وقككوله وجهلتهككا المككة هككذه سككفهة على ورحمته بعائدته الله

وهككم معككذبهم اللككه كككان ومككا فيهككم وأنككت ليعككذبهم اللككه كككان {ومككا
بن موسى حذيفة أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن يستغفرون} قال

ابككن عن الحنفي سماك زميل أبي عن عمار بن عكرمة حدثنا مسعود
اللهككم لبيككك ويقولككون بككالبيت يطوفككون المشككركون كان قال عباس

وسلم: قد, قد, عليه الله صلى النبي لك, فيقول شريك ل لبيك, لبيك
ًا إل لك شريك ل لبيك, لبيك ويقولون: اللهم وما لك, تملكه هو شريك
ليعككذبهم اللككه كككان {ومككا الله فأنزل غفرانك غفرانك ملك. ويقولون

اللككه صككلى النككبي أمانان فيهم كان عباس ابن قال فيهم} الَية وأنت
وبقككي وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي فذهب والستغفار وسلم عليه

حككدثنا العزيككز عبككد حدثني الحارثا حدثني جرير ابن الستغفار. وقال
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قريككش قككال: قككالت قيككس بككن ومحمد رومان بن يزيد عن معشر أبو

الحككق هو هذا كان إن {اللهم بيننا من الله أكرمه محمد لبعض بعضها
غفرانككك فقككالوا قككالوا مككا علككى نككدموا أمسككوا فلما عندك} الَية من

ل أكثرهم ولكن ك قوله إلى ك معذبهم الله كان {وما الله اللهم. فأنزل
اللككه كككان {ومككا عبككاس ابككن عككن طلحة أبي بن علي يعلمون} وقال

ًا ليعذب الله كان فيهم} يقول: ما وأنت ليعذبهم بيككن وأنبيككاؤهم قومكك
وهككم معككذبهم اللككه كككان {ومككا قككال ثككم يخرجهككم حككتى أظهرهككم

فككي الككدخول اللككه مككن لككه سككبق قككد مككن وفيهككم يستغفرون} يقول
مكككة أهككل بهككذا يعني يصلون يعني يستغفرون الستغفار وهو اليمان
والسككدي جبير بن وسعيد والعوفي وعطية وعكرمة مجاهد عن وروي

وهككم معككذبهم اللككه كككان {ومككا مالككك وأبككو الضككحاك ذلك. وقال نحو
حكاتم: أبكي ابكن بمكة, وقال كانوا الذين المؤمنين يستغفرون} يعني

قككال: قككال عربي بن النضر حدثنا داود بن الغفار عبد حدثنا أبي حدثنا
معصككومين يزالككون ل أمككانين المة هذه في جعل الله عباس: إن ابن

اللككه قبضككه أظهرهككم, فأمككان بين داما ما العذاب قوارع من مجارين
فيهككم, ومككا وأنت ليعذبهم الله كان {وما فيكم, قوله بقي وأمان إليه
الغفككار: عبككد صككالح أبككو يسككتغفرون}. وقككال وهكم معككذبهم الله كان

مجاهد عن الحديث هذا حدثه عدي بن النضر أن أصحابنا بعض حدثني
ًا الشعري موسى أبي عن مردويه ابن عباس. وروى ابن عن من نحو

الترمذي المقرى. وقال النحوي العلء وأبي قتادة عن روي هذا. وكذا
بككن إبراهيككم بككن إسككماعيل عن نمير ابن حدثنا وكيع بن سفيان حدثنا

قال: أبيه عن موسى أبي بن بردة أبي عن يوسف بن عباد عن مهاجر
لمككتي أمكانين علي الله «أنزل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

وهككم معككذبهم اللككه كككان ومككا فيهككم وأنككت ليعككذبهم اللككه كككان {ومككا
القيامككة», يككوم إلككى الستغفار فيهم تركت مضيت يستغفرون} فإذا

مسككتدركه فككي والحاكم مسنده في أحمد المام رواه ما لهذا ويشهد
عن دراج عن الحارثا بن عمرو وهب: أخبرني بن الله عبد حديث من
قككال وسككلم عليككه الله صلى الله رسول أن سعيد أبي عن الهيثم أبي
دامككت مككا عبككادك أغككوي أبككرح ل رب يككا وعزتككك قككال الشيطان «إن

أغفككر أزال ل وجللككي الككرب: وعزتككي أجسادهم. فقككال في أرواحهم
يخرجككاه, ولككم السككناد الحاكم: صككحيح قال استغفروني». ثم ما لهم

سككعد ابن هو رشدين حدثنا عمرو بن معاوية أحمد: حدثنا المام وقال
عككن عبيككد بككن فضالة عن حدثه عمن التجيبي سعد بن معاوية حدثني
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مككا اللككه عككذاب مككن آمككن «العبد قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي

وجكككككككككككككككل». عككككككككككككككككز اللكككككككككككككككه اسكككككككككككككككتغفر

َوَما ُهْم **  ّ َل ُهُم َأل َب ّذ َع ّلُه ُي ُهْم ال ّدوَن َو ِد َعككِن َيُصكك ْلَمْسككِج ِم ا ْلَحككَرا َوَمككا ا
ْا َو ُن ُه َكا َء َيآَ ِل ْو ُه ِإْن َأ ُؤ َيآَ ِل ْو ّ َأ ُقوَن ِإل ّت ْلُم ِكّن ا َلـ ُهْم َو َثَر ْك َ َأ َلُموَن ل ْع َوَمككا َي   *
ُهْم َكاَن ُت َ َد َصل ْيِت ِعن َب ْل ّ ا ًء ِإل َكككآَ َيًة ُم ِد َتْصكك ْا َو ُقو ُذو َذاَب َفكك َعكك ْل ُتككْم ِبَمككا ا ُكن

ُفككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن ْك  َت
لبركككة بهككم ذلك يوقع لم يعذبهم, ولكن لن أهل أنهم تعالى يخبر   
خكرج لمكا أظهرهكم, ولهكذا بيكن وسلم عليه الله صلى الرسول مقام

وأسككر صناديدهم بدر, فقتل يوم بأسه بهم الله أوقع أظهرهم بين من
هككم الككتي الككذنوب مككن السككتغفار إلككى تعككالى وأرشككدهم سككراتهم
وغيرهما: لم والسدي قتادة والفساد. وقال الشرك من بها متلبسون

ابككن عذبوا. واختككاره لما يستغفرون كانوا يستغفرون, ولو القوم يكن
المككؤمنين مككن المستضككعفين مككن أظهرهككم بيككن كان ما جرير, فلول

بسككبب عنهككم دفككع يككرد, ولكككن ل الذي البأس بهم لوقع المستغفرين
وصككدوكم كفككروا الككذين {هم الحديبية يوم في تعالى قال أولئك, كما

ًا والهككدي الحككرام المسككجد عن رجككال محلككه, ولككول يبلككغ أن معكوفكك
م مؤمنكات ونساء مؤمنون منهكم تطئكوهم, فتصكيبكم أن تعلمكوهم ل

لعككذبنا تزيلككوا يشككاء, لككو مككن رحمتككه في الله ليدخل علم بغير معرة
ًا منهم كفروا الذين ًا}. قال عذاب حدثنا حميد ابن جرير: حدثنا ابن أليم

صلى النبي قال: كان أبزى ابن عن المغيرة أبي بن جعفر عن يعقوب
وأنككت ليعككذبهم اللككه كككان {ومككا اللككه فككأنزل بمكككة وسككلم عليككه الله

فككأنزل المدينككة إلككى وسلم عليه الله صلى النبي فيهم}, قال: فخرج
أولئككك يسككتغفرون} , قككال: وكككان وهككم معككذبهم الله كان {وما الله

بمكككة مستضككعفين, يعنككي فيهككا بقككوا الككذين المسككلمين مككن البقيككة
وهم الله يعذبهم ل أن لهم {وما الله أنزل خرجوا {يستغفرون} فلما

فككي اللككه أولياءه}, قال: فأذن كانوا وما الحرام المسجد عن يصدون
مالككك وأبي عباس ابن عن وعدهم. وروي الذي العذاب فهو مكة فتح

لقككوله ناسككخة الَيككة هذه قيل: إن هذا, وقد نحو واحد وغير والضحاك
يكككون أن يسككتغفرون}, علككى وهككم معككذبهم اللككه كككان تعالى: {وما

ابككن جريككر: حككدثنا ابككن أنفسككهم, قككال منهم الستغفار صدور المراد
النحككوي يزيككد عككن واقككد بن الحسين عن واضح بن يحيى حدثنا حميد

اللككه كككان {ومككا النفككال فككي قال: قال البصري والحسن عكرمة عن
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يستغفرون}, فنسختها وهم معذبهم الله كان وما فيهم وأنت ليعذبهم

العككذاب فككذوقوا ك قوله إلى ك الله يعذبهم أل لهم {وما تليها التي الَية
والضككر, وكككذا الجوع فيها فأصابهم بمكة تكفرون}, فقوتلوا كنتم بما

ابككن واضككح. وقككال بككن يحيى نميلة أبي حديث من حاتم أبي ابن رواه
محمككد بككن حجاج حدثنا الصباح بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي
كككان {ومككا عباس ابن عن عطاء عن عطاء بن وعثمان جريج ابن عن
{ومككا فقككال الشككرك أهككل استثنى يستغفرون} ثم وهم معذبهم الله
ككك وقككوله الحككرام} ككك المسككجد عككن يصككدون وهم الله يعذبهم أل لهم

كككانوا ومككا الحرام المسجد عن يصدون وهم الله يعذبهم أل لهم {وما
ل وكيككف يعلمون} أي ل أكثرهم ولكن المتقون إل أولياؤه إن أولياءه
يصككدون بمكة الذي أي الحرام المسجد عن يصدون وهم الله يعذبهم

قككال: بككه, ولهككذا والطككواف فيككه الصلة عن أهله هم الذين المؤمنين
أهككل ليسككوا هككم المتقككون} أي إل أوليككاؤه إن أوليككاءه كككانوا {ومككا

كمككا وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي أهله وإنما الحرام المسجد
شككاهدين اللككه مسككاجد يعمككروا أن للمشككركين كككان تعالى: {ما قال
* خالككدون هككم النار وفي أعمالهم حبطت أولئك بالكفر أنفسهم على
وآتككى الصككلة وأقام الَخر واليوم بالله آمن من الله مساجد يعمر إنما

المهتككدين}, مككن يكونككوا أن أولئككك فعسككى اللككه إل يخش ولم الزكاة
وإخراج الحرام والمسجد به وكفر الله سبيل عن تعالى: {وصد وقال
فككي مردويه بن بكر أبو الحافظ الله}, الَية. وقال عند أكبر منه أهله

جعفككر الطبراني, حككدثنا هو أحمد بن سليمان الَية: حدثنا هذه تفسير
أبي بن نوح حماد, حدثنا بن نعيم المصري, حدثنا صدقة بن إلياس بن

عنككه الله رضي مالك بن أنس عن النصاري سعيد بن يحيى عن مريم
قككال: ؟ أوليككاؤك مككن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: سئل

إل أوليكاؤه {إن وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسول تقي» وتل «كل
الشككافعي, بكككر أبككو مسككتدركه: حككدثنا فككي الحاكم المتقون}. وقال

عبككد عككن سككفيان حذيفككة, حككدثنا أبو الحسن, حدثنا بن إسحاق حدثنا
قككال: جده عن أبيه عن رفاعة بن عبيد بن إسماعيل عن خثيم بن الله
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول جمع مككن فيكم فقال: «هل قريش

فقكال: مولنككا وفينككا حليفنككا وفينككا أختنكا ابككن فينككا ؟» فقكالوا غيرككم
المتقككون» ثككم منكم أوليائي إن منا ومولنا منا أختنا وابن منا «حليفنا

إسحاق بن ومحمد والسدي عروة يخرجاه, وقال ولم صحيح هذا قال
اللككه صككلى محمد هم المتقون} قال إل أولياؤه تعالى: {إن قوله في

المجاهككدون مجاهد: هم عنهم. وقال الله رضي وأصحابه وسلم عليه
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المسككجد عنككد يعتمدونه كانوا ما تعالى ذكر كانوا, ثم وحيث كانوا من

إل البيت عند صلتهم كان به, فقال: {وما يعاملونه كانوا الحرام, وما
وعكرمة ومجاهد عباس وابن عمرو بن الله عبد وتصدية}, قال مكاء

وحجر القرظي كعب بن ومحمد العطاردي رجاء وأبو جبير بن وسعيد
أسكلم: بككن زيككد بكن الرحمن وعبد وقتادة شريط بن ونبيط عنبس بن
أفواههم, وقككال في أصابعهم يدخلون وكانوا مجاهد الصفير, وزاد هو

ويكككون المكككاء لككه يقال أبيض طير نحو على الصفير السدي: المكاء
سككليمان خلد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن {وتصدية}, قال الحجاز بأرض

عبككد ابن يعني يعقوب المؤدب, حدثنا محمد بن يونس خلد, حدثنا بن
ابككن عككن جككبير بككن سعيد عن المغيرة بن جعفر الشعري, حدثنا الله

وتصككدية}, مكككاء إل الككبيت عنككد صككلتهم كان قوله: {وما في عباس
عطيككة لنككا قككرة: وحكككى التصفيق, قال والتصدية الصفير المكاء قال
ابككن بيككديه, وعككن وصككفق خككده وأمال عمر ابن فصفر عمر ابن فعل

ًا عمككر الرض علككى خككدودهم يضككعون كككانوا قككال: إنهككم أنككه أيضكك
عنككه. بسككنده تفسككيره فككي حككاتم أبي ابن رواه ويصفرون ويصفقون

مجاهد: وإنما الشمال, قال على بالبيت يطوفون عكرمة: كانوا وقال
وسككلم عليككه اللككه صلى النبي على بذلك ليخلطوا ذلك يصنعون كانوا

جككبير بككن سككعيد بككالمؤمنين, وعككن يسككتهزئون الزهري صلته, وقال
اللككه سككبيل عككن الناس صدهم {وتصدية} قال زيد بن الرحمن وعبد

الضككحاك تكفككرون}, قككال كنتككم بما العذاب {فذوقوا وجل. قوله عز
القتككل مككن بككدر يككوم أصككابهم مككا إسحاق: هككو بن ومحمد جريج وابن

حدثنا حاتم أبي ابن غيره, وقال يحك ولم جرير ابن والسبي, واختاره
مجاهككد عككن نجيككح أبككي ابن عن سفيان حدثنا عمر أبي ابن حدثنا أبي

بالصككيحة التكككذيب أهككل وعككذاب بالسككيف القككرار أهككل عككذاب قككال
والزلزلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

ِإّن ِذيَن **  ّلكك ْا ا َفككُرو ُقككوَن َك ُهْم ُينِف َل َوا ْا َأْمكك ّدو َيُصكك ِبيِل َعككن ِل ِه َسكك ّلكك ال
َها َن ُقو ُينِف ُكوُن ُثّم َفَس ِهْم َت ْي َل ًة َع ُبككوَن ُثككّم َحْسككَر َل ْغ ِذيَن ُي ّلكك ْا َوا َو َفككُر َلككَى َك ِإ

ّنَم َه َيِميككَز ُيْحَشُروَن َج ِل ّلككُه *   ِبيككَث ال ْلَخ ّيككِب ِمككَن ا ّط َعككَل ال َيْج ِبيككَث َو ْلَخ ا
ْعَضككُه َلككَى َب ْعككٍض َع ُكَمككُه َب َيْر ًا َف َلككُه َجِميعكك َع َيْج ّنككَم ِفككي َف َه ِئَك َج َلـكك ْو ُهككُم ُأ

ِسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُروَن ْلَخا  ا
حبان بن يحيى بن ومحمد الزهري إسحاق: حدثني بن محمد قال   

بكن عمكرو بكن الرحمكن عبكد بكن والحصين قتادة بن عمر بن وعاصم
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مكككة إلككى فلهم ورجع بدر يوم قريش أصيبت لما قالوا معاذ بن سعيد
أبككي بن وعكرمة ربيعة أبي بن الله عبد مشى بعيره سفيان أبو ورجع
وأبنككاؤهم آبككاؤهم أصيب قريش من رجال في أمية بن وصفوان جهل

تلككك فككي لككه كككانت ومككن حككرب بن سفيان أبا فكلموا ببدر وإخوانهم
ًا إن قريش معشر يا تجارة, فقالوا قريش من العير وتركككم قد محمد
ًا منه ندرك أن لعلنا حربه على المال بهذا خياركم, فأعينونا وقتل ثككأر
اللككه أنزل عباس ابن عن ذكر كما ففيهم ففعلوا, قال منا أصيب بمن
هككم ككك قككوله إلككى ككك أمككوالهم ينفقككون كفككروا الككذين {إن وجككل عككز

عيينة بن والحكم جبير بن وسعيد مجاهد عن روي الخاسرون}, وكذا
المككوال ونفقته سفيان أبي في نزلت أنها أبزى وابن والسدي وقتادة

الضككحاك: وسككلم, وقككال عليككه اللككه صككلى الله رسول لقتال أحد في
نزولها سبب كان عامة, وإن فهي تقدير كل وعلى بدر أهل في نزلت
ًا اتبككاع عككن ليصككدوا أمككوالهم ينفقون الكفار أن تعالى أخبر فقد خاص

عليهككم تكككون ثككم أمككوالهم تككذهب ثككم ذلككك فسككيفعلون الحق طريق
ًا تجككد لككم حيككث ندامككة أي حسرة اللككه نككور إطفككاء أرادوا لنهككم شككيئ
الكككافرون كككره ولكو نكوره متم والله الحق كلمة على كلمتهم وظهور
لهككم الخزي فهذا دين كل على دينه ومظهر كلمته ومعلن دينه وناصر

بعينككه رأى منهككم عككاش فمككن النككار عذاب الَخرة في ولهم الدنيا في
البككدي الخككزي فككإلى مات أو منهم قتل يسوءه, ومن ما بأذنه وسمع

حسرة عليهم تكون ثم قال: {فسينفقونها السرمدي, ولهذا والعذاب
تعالى: {ليميز يحشرون} وقوله جهنم إلى كفروا يغلبون, والذين ثم

فككي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الطيب} قال من الخبيث الله
أهككل مككن السككعادة أهل الطيب} فيميز من الخبيث الله {ليميز قوله

أن يحتمككل الكككافر, وهككذا مككن المككؤمن السدي: يميككز الشقاء, وقال
مكانكم أشركوا للذين نقول كقوله: {ثم الَخرة في التمييز هذا يكون
السككاعة تقككوم بينهككم} الَيككة, وقككوله: {ويككوم فزيلنا وشركاؤكم أنتم

يصككدعون} وقككال الخرى: {يومئككذ الَية في يتفرقون}, وقال يومئذ
هككذا يكككون أن المجرمككون} ويحتمككل أيهككا اليككوم تعككالى: {وامتككازوا

الللم للمككؤمنين, وتكككون أعمككالهم مككن يظهككر بمككا الككدنيا في التمييز
سككبيل عككن الصككد في ينفقونه مال من للكافرين الله جعل لما معللة

الطيككب} أي من الخبيث الله {ليميز ذلك على أقدرناهم إنما أي الله
كقوله: ذلك عن بالنكول يعصيه الكافرين, أو أعدائه بقتال يطيعه من

وليعلم المؤمنين وليعلم الله فبإذن الجمعان التقى يوم أصابكم {وما
لو ادفعوا, قالوا أو الله سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل نافقوا الذين
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ً نعلم المككؤمنين ليككذر الله كان تعالى: {ما وقال لتبعناكم} الَية قتال
اللكه ككان ومككا الطيكب مككن الخككبيث يميكز حكتى عليككه أنتككم مككا علكى

تككدخلوا أن حسككبتم تعككالى: {أم الغيب} الَيككة, وقككال على ليطلعكم
الصككابرين} ونظيرهككا ويعلم منكم جاهدوا الذين الله يعلم ولما الجنة

ًا براءة في يقككاتلونكم بالكفار ابتليناكم إنما هذا على الَية فمعنى أيض
الخككبيث اللكه {ليميكز ذلكك فككي وبذلها الموال إنفاق على وأقدرناهم

كلككه يجمعه فيركمه} أي بعض على بعضه الخبيث ويجعل الطيب من
{ثككم السككحاب في تعالى قال كما بعض على بعضه الشيء جمع وهو

ًا} أي يجعله ًا ركام ًا متراكمكك هككم أولئككك جهنككم فككي {فيجعلككه متراكبكك
والَخكككرة. الكككدنيا فكككي الخاسكككرون هكككم هكككؤلء الخاسكككرون} أي

ُقل ِذيَن **  ّل ْا ِل َو َفُر ْا ِإن َك ُهو َت َفْر َين َغ ُهْم ُي ْد ّما َل َلَف َق ِإْن َس ْا َو ُدو ُعو ْد َي َقكك َف
ّنُة َمَضْت ِليِن ُس ّو ُهْم ال ُلو ِت َقا َو ّتَى *   َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلككُه ال ُك

ِإِن لله ْا َف ْو َه َت ْن ِإّن ا ّلَه َف ُلككوَن ِبَما ال ْعَم ِإن*   َبِصككيٌر َي ْا َو ْو ّلكك َو ْا َت َو َلُم ْع َأّن َفككا

ّلكككككككَه ُكْم ال َ ْول ْعكككككككَم َمككككككك َلَى ِن ْو ْلَمككككككك ْعكككككككَم ا ِن ّنِصكككككككيُر َو  ال
إن كفروا للذين {قل وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى يقول   

فككي ويككدخلوا والعنككاد والمشكاقة الكفككر مككن فيكه هم عما ينتهوا} أي
كفرهككم, مككن أي سككلف قككد مككا لهككم يغفككر والنابككة والطاعة السلم
ابن عن وائل أبي حديث من الصحيح في جاء كما وخطاياهم وذنوبهم
قككال وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أن عنه الله رضي مسعود

أسككاء الجاهلية, ومن في عمل بما يؤاخذ لم السلم في أحسن «من
ًا الصككحيح والَخر» وفي بالول أخذ السلم في اللككه رسككول أن أيضكك

كان ما تجب والتوبة قبله ما يجب قال: السلم وسلم عليه الله صلى
{فقككد فيكه هككم مككا علكى يسككتمروا يعككودوا} أي {وإن قبلها» وقككوله

كككذبوا إذا أنهككم الولين في سنتنا مضت فقد الولين} أي سنة مضت
مجاهككد والعقوبككة. قككال بالعككذاب نعاجلهم أنا عنادهم على واستمروا

وغيرهككا بككدر يككوم قريش في الولين} أي سنة مضت {فقد قوله في
بكدر. وقكوله يكوم أي إسكحاق بكن ومحمكد السكدي المكم, وقكال من

للككه} قككال كلككه الككدين ويكككون فتنككة تكون ل حتى تعالى: {وقاتلوهم
حككدثنا يحيككى بككن الله عبد حدثنا العزيز عبد بن الحسن حدثنا البخاري

أن عمككر ابككن عككن نككافع عن بكير عمرعن بن بكر عن شريح بن حيوة
ً ه ذككر مكا تصكنع أل الرحمكن عبد أبا فقال: يا جاء رجل كتكابه فكي الل
كما تقاتل ل أن يمنعك فما اقتتلوا} الَية المؤمنين من طائفتان {وإن

848



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أقاتككل الَيكة, ول بهكذه أعيككر أخككي ابكن فقال: يككا ؟ كتابه في الله ذكر

يقتككل {ومككن وجككل عككز اللككه يقككول التي بالَية أعير أن من إلي أحب
ًا ًا} إلى مؤمن {وقككاتلوهم يقككول تعالى الله قال: فإن الَية آخر متعمد
اللككه رسككول عهككد علككى فعلنككا قككد عمككر ابن فتنة} قال تكون ل حتى
ً السكلم ككان إذ وسلم عليه الله صلى فككي يفتككن الرجكل وكككان قليل
فتنككة, تكككن فلككم السككلم كثر حتى يوثقوه أن وإما يقتلوه أن إما دينه
؟ وعثمككان علككي في قولكم فما قال يريد فيما يوافقه ل أنه رأى فلما
قككد اللككه فكككان عثمككان وعثمان, أما علي في قولي أما عمر ابن قال
اللككه رسككول عككم فككابن علي عنه, وأما الله يعفو أن وكرهتم عنه عفا

حيكث بنتكه أو ابنتكه وهكذه بيكده وأشكار وختنكه وسكلم عليه الله صلى
وبككرة ابككن أن بيككان حككدثنا زهيككر حككدثنا يونس بن أحمد ترون, وحدثنا

عمككر ابككن إلينككا أو علينككا قككال: خككرج جبير بن سعيد حدثني قال حدثه
تككدري فقال: وهل ؟ الفتنة قتال في ترى كيف فقال عنهما الله رضي

وكككان المشككركين يقاتل وسلم عليه الله صلى محمد كان ؟ الفتنة ما
سككياق كلككه الملككك. هككذا علككى بقتككالكم فتنككة, وليككس عليهم الدخول
أنكه عمككر ابكن عكن نافع عن الله عبيد وقال تعالى الله رحمه البخاري

تككرى مككا صككنعوا قككد النككاس فقككال: إن الزبير ابن فتنة في رجلن أتاه
عليككه اللككه صلى الله رسول صاحب وأنت الخطاب بن عمر ابن وأنت
أخككي دم علككي حرم الله أن يمنعني قال ؟ تخرج أن يمنعك فما وسلم

ويككون فتنكة تككون ل حكتى {وقاتلوهم الله يقل لم أو المسلم. قالوا
كلككه الككدين وكككان فتنككة تكككن لم حتى قاتلنا قد قال لله} ؟ كله الدين

اللككه. لغير الدين ويكون فتنة تكون حتى تقاتلوا أن تريدون لله, وأنتم
اللككه عبككد بككن أيككوب عككن زيككد بن علي عن سلمة بن حماد روى وكذا

رجل عنهما, فأتاه الله رضي عمر بن الله عبد عند كنت اللخمي, قال
كلككه الككدين ويكون فتنة تكون ل حتى {وقاتلوهم يقول الله فقال: إن

حتى تقاتلوا أن تريدون فتنة, وأنتم تكن لم حتى قاتلنا لله}, قال: قد
سككلمة, فقككال بككن حماد رواه الله. وكذا لغير الدين ويكون فتنة تكون

الشرك لله, وذهب كله الدين كان حتى وأصحابي أنا عمر: قاتلت ابن
ويكككون فتنككة تكككون حككتى تقككاتلون وأصككحابك فتنة, ولكنككك تكن ولم

العمككش عوانككة: عككن أبو مردويه. وقال ابن الله, رواهما لغير الدين
بككن أسككامة البطين, يعنككي ذو أبيه, قال: قال عن التيمي إبراهيم عن

ً أقاتل زيد: ل ًا. فقال الله إل إله ل يقول رجل مالككك: وأنككا بن سعد أبد
ً أقاتل ل والله ًا, فقال الله إل إله ل يقول رجل اللككه يقككل ألككم رجل أبد

فقككال: قككد للككه} ؟ كلككه الككدين ويكككون فتنة تكون ل حتى {وقاتلوهم
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مردويه, وقككال ابن لله. رواه كله الدين وكان فتنة تكن لم حتى قاتلنا

ل فتنككة}, يعنككي تكككون ل حككتى {وقككاتلوهم عبككاس ابككن عن الضحاك
بن والربيع وقتادة والحسن ومجاهد العالية أبو قال شرك, وكذا يكون
بكن محمككد أسكلم, وقكال بكن وزيكد حيكان بككن ومقاتككل والسدي أنس

علمائنككا, من الزبير, وغيره بن عروة عن الزهري عن إسحاق: بلغني
{ويكككون دينككه, وقككوله عككن مسككلم يفتككن ل فتنة, حككتى تكون ل حتى

الَيككة, قككال هككذه فككي عبككاس ابككن الضحاك: عن لله} قال كله الدين
الككدين {ويكككون جريككج وابن وقتادة الحسن لله, وقال التوحيد يخلص

إسككحاق: ويكككون بككن محمككد اللككه, وقككال إل إلككه ل يقال لله} أن كله
ًا التوحيد النككداد. مككن دونككه مككا شككرك, ويخلكع فيككه للكه, ليككس خالص

للككه}, ل كلككه الككدين أسلم: {ويكون بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
رسككول عككن الصحيحين في ثبت ما لهذا كفر, ويشهد دينكم مع يكون
النككاس, حككتى أقاتككل أن «أمككرت قككال أنككه وسلم عليه الله صلى الله

وأمككوالهم, إل دمككاءهم منككي عصموا قالوها الله, فإذا إل إله ل يقولوا
موسككى أبككي عككن وجككل» وفيهمككا عككز اللككه علككى بحقهككا, وحسككابهم

الرجككل عككن وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول قال: سئل الشعري
عككز اللككه سبيل في ذلك رياء, أي حمية, ويقاتل ويقاتل شجاعة يقاتل
سككبيل فككي فهككو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل فقال: «من ؟ وجل

وجككككككككككككككككككككككككل». عككككككككككككككككككككككككز اللككككككككككككككككككككككككه
عنه, فكفوا الكفر من فيه هم عما بقتالكم انتهوا} أي {فإن وقوله  

{فككإن بصير}, كقككوله يعملون بما الله {فإن بواطنهم تعلموا لم وإن
الَيكة سكبيلهم}, الَيكة, وفكي فخلكوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا

فتنككة تكككون ل حتى {وقاتلوهم الدين}, وقال في {فإخوانكم الخرى
الظككالمين} وفككي على إل عدوان فل انتهوا فإن لله كله الدين ويكون

عل لسككامة, لمككا قككال وسلم عليه الله صلى الله رسول الصحيح: أن
ذلككك فقتلككه, فككذكر فضككربه اللككه إل إله ل بالسيف, فقال الرجل ذلك

قككال ما بعد لسامة: «أقتلته فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول
يككا فقككال ؟ القيامككة يككوم اللككه إل إلككه بل تصككنع وكيككف ؟ الله إل إله ل

ًا, قال قالها الله, إنما رسول ؟» وجعككل قلبككه عككن شككققت «هل تعوذ
أسامة ؟» قال القيامة يوم الله إل إله بل لك عليه, «من ويكرر يقول
فاعلموا تولوا {وإن يومئذ, وقوله إل أسلمت أكن لم أني تمنيت حتى

علككى اسككتمروا وإن النصككير}, أي ونعككم المككولى نعم مولكم الله أن
على وناصركم مولكم, وسيدكم الله أن فاعلموا ومحاربتكم خلفكم
عبد حدثني جرير بن محمد النصير. وقال ونعم المولى فنعم أعدائكم
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بككن هشككام حككدثنا العطار أبان حدثنا أبي حدثنا الصمد عبد بن الوارثا

أشككياء عككن يسأله إليه كتب مروان بن الملك عبد أن عروة عن عروة
هو. إل إله ل الذي الله إليك أحمد فإني عليك عروة: سلم إليه فكتب

اللككه صككلى اللككه رسككول مخككرج تسألني, عن إلي كتبت فإنك بعد أما
بككالله, كككان إل قككوة ول حككول به, ول مكة, وسأخبرك من وسلم عليه
اللككه مكككة, أن مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول خروج شأن من

اللككه العشككيرة, فجككزاه ونعككم السككيد ونعم النبي النبوة, فنعم أعطاه
ًا, وعرفنا ًا في وجهه خير عليهككا, وبعثنا وأماتنا ملته على الجنة, وأحيان

عليككه أنككزل الذي والنور الهدى من به الله بعثه لما قومه دعا لما وأنه
ذكككر إذا لككه, حككتى يسمعون إليه, وكانوا دعاهم ما أول منه يبعدوا لم

ذلككك أموال, أنكر لهم قريش من الطائف من ناس طواغيتهم, وقدم
أطككاعهم, مككن بككه وأغككروا قككال مككا عليه, وكرهوا واشتدوا ناس عليه

منهككم, وهككم اللككه حفظككه مككن إل الناس, فتركوه عامة عنه فانعطف
بككأن رؤوسككهم ائتمككرت يمكث, ثككم أن الله قدر ما بذلك فمكث قليل
وقبككائلهم, فككانت وإخكوانهم أبنائهم من الله دين عن اتبعه من يفتنوا
منهككم, شككاء مككا اللككه وعصككم افتتن من الزلزال, فافتتن شديدة فتنة
وسككلم عليه الله صلى الله رسول بالمسلمين, أمرهم ذلك فعل فلما

لككه صككالح, يقككال ملككك بالحبشككة الحبشة, وكان أرض إلى يخرجوا أن
أرض ذلك, وكانت مع عليه يثنى بأرضه, وكان أحد يظلم النجاشي, ل

ًا الحبشة يجدون لتجارهم مساكن فيها, وكانت يتجرون لقريش متجر
ًا فيها ًا من رفاغ ًا الرزق, وأمن ًا, فأمرهم ومتجر صككلى النككبي بها حسن
عليهككم بمكة, وخافوا قهروا لما عامتهم إليها وسلم, فذهب عليه الله

مككن علككى يشتدون سنوات بذلك يبرح, فمكث فلم هو الفتن, ومكث
أشككرافهم من رجال فيه فيها, ودخل السلم فشا إنه منهم, ثم أسلم

صككلى اللككه رسككول عككن استرخاءة استرخوا ذلك رأوا ومنعتهم, فلما
الككتي الولككى: هككي الفتنككة أصككحابه, وكككانت وعككن وسككلم عليككه اللككه

قبككل وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من خرج من أخرجت
ًا الحبشة أرض فلما والزلزال الفتن من فيه كانوا مما مخافتها, وفرار

باسككترخائهم تحدثا منهم دخل من السلم في ودخل عنهم استرخى
الله صلى الله رسول أصحاب من الحبشة بأرض كان من عنهم, فبلغ

يفتنككون, ل بمكككة, وأنهككم منهم كان عمن استرخى قد أنه وسلم عليه
ويكككثرون, وأنككه يزدادون بها, وجعلوا يأمنون وكادوا مكة إلى فرجعوا

وطفككق بالمدينككة السلم كثير, وفشا ناس بالمدينة النصار من أسلم
رأت بمكة, فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول يأتون المدينة أهل
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فحرصككوا ويشتدوا, فأخككذوهم يفتنوهم أن على ذلك, توامروا قريش

الَخرة, فكككانت الفتنة شديد, فكانت جهد يفتنوهم, فأصابهم أن على
أمرهككم حيككن الحبشككة أرض إلى منهم خرج من أخرجت فتنتان: فتنة

إليهككا, وفتنككة: الخككروج في لهم بها, وأذن وسلم عليه الله صلى النبي
اللككه رسككول جككاء إنه المدينة, ثم أهل من يأتيهم من ورأوا رجعوا لما

ًا, رؤوس سككبعون المدينككة مككن وسككلم عليككه اللككه صككلى الككذين نقيبكك
ومواثيقهم, عهودهم بالعقبة, وأعطوه فبايعوه بالحج أسلموا, فوافوه

فإنككا جئتنككا أو أصككحابك مككن جاء من أن منا, وعلى وأنت منك أنا على
ذلك, فككأمر قريش, عند عليهم أنفسنا, فاشتدت منه نمنع مما نمنعك
المدينككة, إلككى يخرجككوا أصحابه, أن وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسككلم عليه الله صلى الله رسول فيها أخرج التي الَخرة الفتنة وهي
{وقككاتلوهم فيهككا وجككل عككز اللككه أنزل التي هو, وهي أصحابه, وخرج

عبككد بن يونس عن رواه لله}, ثم كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى
أبيككه, عككن عككن الزناد أبي بن الرحمن عبد وهب, عن ابن عن العلى
مككروان بككن الملك عبد ابن يعني الوليد إلى كتب الزبير, أنه بن عروة

اللكككه. رحمكككه عكككروة إلكككى صكككحيح مثلكككه, وهكككذا بهكككذا, فكككذكر

َوا َلُم ْع َوا ّنَما **  ُتْم َأ ِنْم ٍء ّمن َغ َأّن َشْي ِه َفكك ّلكك ِللّرُسككوِل ُخُمَسككُه ل ِذي َو ِلكك َو
َبَى ُقْر ْل َتاَمَى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا ُتكْم ِإن الّسك ُتكْم ُكن ْن ِه آَم ّل َوَمكآَ ِبككال

َنا ْل َلَى َأنَز َنا َع ِد ْب ْوَم َع َقاِن َي ُفْر ْل ْوَم ا َقككى َيكك َت ْل َعككاِن ا ْلَجْم ّلككُه ا َلككَى َوال ُكككّل َع
ٍء ِديٌر َشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْي  َقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ًا شرعه ما تفصيل تعالى يبين   بين الشريفة, من المة لهذه مخصص
من المأخوذ المال هي الغنائم. والغنيمة بإحلل المتقدمة المم سائر

ذلككك, بغيككر منهككم أخككذ مككا والركككاب, والفيككء الخيل الكفار, بإيجاف
لهككم, وارثا عنهككا, ول يتوفككون أو عليهككا يصككالحون الككتي كككالموال

طائفككة فككي الشافعي المام مذهب ذلك, هذا ونحو والخراج والجزية
مككا علككى الفيككء يطلككق من العلماء والخلف. ومن السلف علماء من

ًا, ولهذا الغنيمة, وبالعكس عليه تطلق هككذه أن إلككى قتككادة ذهككب أيض
القككرى أهككل مككن رسككوله علككى الله أفاء {ما الحشر لَية ناسخة الَية
تلككك, النفككال آيككة فنسخت القربى} الَية, قال ولذي وللرسول فلله

ًا أخمككاس أربعككة الغنككائم وجعلككت لهككؤلء منهككا للمجاهككدين, وخمسكك
بككدر, وقعكة بعد نزلت الَية هذه بعيد, لن قاله الذي المذكورين, وهذا

والمغككازي السككير علمككاء بيككن خلف النضككير, ول بني في نزلت وتلك
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يرتاب, فمن ول فيه يشك ل أمر بدر, وهذا بعد النضير بني قاطبة, أن

الفيككء, أمككوال في نزلت تلك والغنيمة, يقول الفيء معنى بين يفرق
ًا والفيككء الغنككائم أمككر يجعككل الغنائم, ومن في وهذه رأي إلككى راجعكك

المام رآه التخميس, إذا وبين الحشر آية بين منافاة المام, يقول: ل
للكه فككأن شككيء مككن غنمتكم أنما تعالى: {واعلموا أعلم. فقوله والله

والمخيككط, قككال الخيط حتى وكثير قليل كل لتخميس خمسه} توكيد
نفككس كككل تككوفى ثم القيامة يوم غل بما يأت يغلل تعالى: {ومن الله
وللرسككول} خمسككه للككه {فككأن يظلمككون}, وقككوله ل وهم كسبت ما

يجعككل الخمس من نصيب بعضهم: لله ههنا, فقال المفسرون اختلف
العاليككة أبككي عككن الربيككع الككرازي, عككن جعفككر أبككو الكعبككة. قككال فككي

بالغنيمككة وسلم, يؤتى عليه الله صلى الله رسول الرياحي, قال: كان
يأخككذ شككهدها, ثككم لمككن أخمككاس أربعة خمسة, تكون على فيخمسها
للكعبككة فيجعله كفه قبض الذي منه فيه, فيأخذ بيده فيضرب الخمس

ة علكى بقكي ما يقسم الله, ثم سهم وهو سكهم فيككون أسكهم خمس
للمسككاكين, لليتككامى, وسككهم القربى, وسككهم لذوي للرسول, وسهم

كلم اسككتفتاح ههنككا اللككه آخككرون: ذكككر السككبيل, وقككال لبككن وسككهم
عبككاس ابككن عككن الضككحاك السلم, قال عليه لرسوله للتبرك, وسهم

بعككث إذا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول عنهما, كان الله رضي
خمسككة, ثككم فككي الخمككس ذلك الغنيمة, فضرب خمس فغنموا سرية

وللرسككول} فككأن خمسه لله فأن شيء من غنمتم أنما {واعلموا قرأ
الرض} فككي ومككا السككموات فككي مككا {للككه كلم خمسككه, مفتككاح لله

ًا, وهكككذا وسلم عليه الله صلى الرسول وسهم الله سهم فجعل واحد
الحنفيككة, والحسككن بككن محمككد بككن والحسككن النخعككي إبراهيككم قككال

وقتككادة بريككدة بككن اللككه رباح, وعبد أبي بن وعطاء والشعبي البصري
رواه مككا هككذا واحد. ويؤيككد ورسوله الله سهم واحد, أن وغير ومغيرة
بككن اللككه عبككد صككحيح, عككن الككبيهقي, بإسككناد بكككر أبو الحافظ المام

بككوادي وهو وسلم عليه الله صلى النبي رجل, قال: أتيت شقيق, عن
ًا, فقلت يعرض القرى, وهو الغنيمككة في تقول الله, ما رسول يا فرس

أحككدأولى فمككا للجيش» قلككت أخماسها وأربعة خمسها فقال: «لله ؟
أحككق أنت ليس جيبك من تستخرجه السهم ول قال: «ل ؟ أحد من به

المسككككككككككككككككلم». أخيككككككككككككككككك مككككككككككككككككن بككككككككككككككككه
الوارثا, حدثنا عبد موسى, حدثنا بن عمران جرير: حدثنا ابن وقال  

أل مككاله, وقككال مككن بككالخمس الحسن الحسن, قال: أوصى عن أبان
القككول, هككذا قككائلوا اختلف لنفسه, ثم الله رضي بما مالي من أرضى
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تخمس الغنيمة قال: كانت عباس ابن طلحة, عن أبي بن علي فروى
واحككد عليها, وخمككس قاتل من بين منها أخماس, فأربعة خمسة على

وسلم, عليه الله صلى وللرسول لله أخماس, فربع أربعة على يقسم
وسكلم, ولككم عليككه الله صلى النبي لقرابة فهو وللرسول لله كان فما

ًا, وقككال الخمككس من وسلم عليه الله صلى النبي يأخذ أبككي ابككن شككيئ
بكن الكوارثا عبكد المنقكري, حكدثنا معمكر أبكو حكدثنا أبي حاتم: حدثنا
{واعلمككوا قككوله في بريدة بن الله عبد عن المعلم حسين سعيد, عن

للككه وللرسككول}, قككال: الككذي خمسككه للككه فأن شيء من غنمتم أنما
سككليمان, أبككي بككن الملككك عبد لزواجه. وقال للرسول فلنبيه, والذي

منككه واحد, يحمل والرسول الله رباح, قال: خمس أبي بن عطاء عن
أعككم وسككلم, وهككذا عليككه اللككه صككلى النككبي شاء, يعني ما فيه ويصنع

الككذي الخمككس فككي يتصككرف وسلم عليه الله صلى أنه وأشمل, وهو
رواه مككا لهككذا شككاء, ويشككهد كيف أمته في شاء, ويرده بما الله جعله

بككن إسماعيل عيسى, حدثنا بن إسحاق قال: حدثنا حيث أحمد المام
العرج, سلم أبي مريم, عن أبي بن الله عبد بن بكر أبي عياش, عن

الصككامت, بن عبادة مع جلس الكندي, أنه يكرب معد بن المقدام عن
عنهككم, فتككذاكروا الله رضي الكندي معاوية بن والحارثا الدرداء وأبي

لعبادة: يككا الدرداء أبو وسلم, فقال عليه الله صلى الله رسول حديث
وكككذا كككذا غككزوة فككي وسلم عليه الله صلى الله رسول كلمات عبادة

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عبككادة: إن الخماس, فقككال شأن في
قككام سككلم المغنككم, فلمككا مككن بعيككر إلككى غككزوة في بهم صلى وسلم
أنملككتيه, فقككال: بيككن وبككرة فتنككاول وسلم عليه الله صلى الله رسول

الخمككس, معكككم نصككيبي إل فيها لي ليس وإنه غنائمكم من هذه «إن
ذلككك مككن والمخيككط, وأكككبر الخيككط عليكككم, فككأدوا مككردود والخمس

الككدنيا فككي أصككحابه علككى ونككار عككار الغلككول فككإن تغلككوا وأصككغر, ول
اللككه فككي تبالوا والبعيد, ول القريب الله في الناس والَخرة, وجاهدوا

اللككه, في والحضر, وجاهدوا السفر في الله حدود لئم, وأقيموا لومة
الهككم مككن بككه اللككه عظيككم, ينجككي الجنككة أبككواب مككن باب الجهاد فإن

الكتككب مككن شككيء فكي أره عظيكم, ولكم حسككن حككديث والغم», هذا
ًا أحمككد المككام روى الككوجه. ولكككن هككذا مككن السككتة داود وأبككو أيضكك

بن الله عبد جده عن أبيه شعيب, عن بن عمرو حديث والنسائي, من
الخمس قصة في نحوه وسلم عليه الله صلى الله رسول عمرو, عن

اللككه صلى الله رسول عنبسة, أن بن عمرو الغلول. وعن عن والنهي
مككن وبككرة أخذ سلم المغنم, فلما من بعير إلى بهم صلى وسلم عليه
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الخمككس, إل هذه مثل غنائمكم من لي يحل قال: «ول البعير, ثم هذا

للنككبي كككان والنسككائي, وقككد داود أبككو عليكم» رواه مردود والخمس
أمككة أو لنفسه, عبككد يصطفيه شيء الغنائم من وسلم عليه الله صلى

وعككامر سككيرين بن محمد عليه نص كما ذلك نحو أو سيف أو فرس أو
أحمككد المككام العلمككاء. وروى أكككثر ذلككك علككى الشككعبي, وتبعهمككا

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عبككاس: أن ابن عن وحسنه والترمذي
يككوم الرؤيككا فيككه رأى الككذي بدر, وهو يوم الفقار ذا سيفه تنفل وسلم

الصككفي, مككن صككفية قككالت: كككانت عنها الله رضي عائشة أحد, وعن
ًا سننه, وروى في داود أبو رواه ًا والنسائي بإسناده أيض يزيد عن أيض

أديم, فقرأناهككا قطعة معه رجل دخل إذ بالمربد قال: كنا الله عبد بن
إن إنكككم قيككس بككن زهيككر بنككي إلككى الله رسول محمد «من فيها فإذا

ًا وأن اللككه إل إلكه ل أن شككهدتم الصككلة, وأقمتككم اللكه رسككول محمككد
اللككه صككلى النككبي المغنككم, وسككهم من الخمس الزكاة, وأديتم وآتيتم
ورسككوله» فقلنككا اللككه بأمان آمنون الصفي, أنتم وسلم, وسهم عليه
وسككلم, فهككذه عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فقككال ؟ هككذا كتككب من

ك جعكل وثبكوته, ولهكذا هذا تقرير على تدل جيدة أحاديث ككثيرون ذل
آخككرون: إن عليككه, وقككال وسككلمه اللككه صككلوات لككه الخصككائص مككن

فككي يتصككرف للمسلمين, كمككا بالمصلحة المام فيه يتصرف الخمس
اللككه: وهككذا رحمككه تيميككة ابن العلمة المام شيخنا الفيء, وقال مال
وعلم, فقد هذا ثبت القوال. فإذا أصح السلف,)وهو وأكثر مالك قول

ًا اختلف يصككنع الخمس, ماذا من السلم عليه يناله كان الذي في أيض
هككذا بعككده, روي مككن المر يلي لمن يكون قائلون بعده, فقال من به

مرفككوع, وقككال حككديث فيككه وجماعة. وجاء وقتادة وعلي بكر أبي عن
مككردود هككو آخرون: بل المسلمين, وقال مصالح في آخرون: يصرف

السككبيل, وابن والمساكين واليتامى القربى الصناف, ذوي بقية على
وسلم عليه الله صلى النبي سهم آخرون: بل جرير, وقال ابن اختاره
السبيل. وابن والمساكين اليتامى على القربى, مردودان ذوي وسهم

الخمككس إن العراق, وقيل أهل من جماعة قول جرير: وذلك ابن قال
عبككد الحارثا, حككدثنا جرير, حدثنا ابن رواه القربى, كما لذوي جميعه

بن الله عبد عمرو, سألت بن المنهال الغفار, حدثنا عبد العزيز, حدثنا
لنا, فقلككت الخمس, فقال: هو عن الحسين بن علي, وعلي بن محمد

السككبيل} فقككال: وابككن والمسككاكين {واليتككامى يقول الله لعلي: فإن
أسككامة, عككن وأبككو نعيككم وأبككو الثوري سفيان ومساكيننا, وقال يتامانا
اللككه رحمككه الحنفيككة بككن محمككد بككن الحسككن مسلم, سألت بن قيس
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للككه فككأن شيء من غنمتم أنما تعالى: {واعلموا الله قول تعالى, عن

والَخككرة, ثككم الككدنيا كلم, للكه مفتككاح وللرسول} فقال: هككذا خمسه
اللككه صككلى اللككه رسككول وفاة السهمين, بعد هذين في الناس اختلف

ًا وسلم عليه الله صلى النبي قائلون: سهم وسلم, فقال عليه تسككليم
وسككلم عليككه اللككه صلى النبي لقرابة آخرون بعده, وقال من للخليفة

يجعلككوا أن رأيهم الخليفة, واجتمع لقرابة القرابة آخرون: سهم وقال
في ذلك على الله, فكانا سبيل في والعدة الخيل في السهمين هذين
إبراهيككم: عككن العمككش عنهما, قككال الله رضي وعمر بكر أبي خلفة

فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي سككهم يجعلن وعمر بكر أبو كان
قككال: كككان ؟ فيككه يقول علي كان ما لبراهيم والسلح, فقلت الكراع
اللككه, وأمككا رحمهككم العلمككاء من كثيرة طائفة قول فيه, وهذا أشدهم

المطلككب, لن وبنككي هاشككم بني إلى يصرف القربى, فإنه ذوي سهم
السككلم, أول وفككي الجاهليككة فككي هاشككم بنككي وازروا المطلككب بنككي

ًا الشعب في معهم ودخلوا وسككلم عليككه اللككه صلى الله لرسول غضب
للعشككيرة حميككة ولرسوله, وكككافرهم لله طاعة له, مسلمهم وحماية

وسلم, وأمككا عليه الله صلى الله رسول عم طالب لبي وطاعة وأنفة
علككى يوافقوهم عمهم, فلم بني كانوا نوفل, وإن وبنو شمس عبد بنو

حككرب علككى قريككش بطككون ومككالؤوا ونابككذوهم حككاربوهم ذلككك, بككل
مككن أشككد اللمية قصيدته في لهم طالب أبي ذم كان الرسول, ولهذا

قصكككيدته: أثنكككاء فكككي يقكككول قربهكككم, ولهكككذا غيرهكككم, لشكككدة
ّنككا اللككه جككزى آجككل غيككر عاجككل شككر ونوفلعقوبككة شككمس عبككد ع

عائككل غيككر نفسككه مككن شككاهد شككعيرةله يخيككس ل قسككط بميككزان
ًا خلككف تبككدلوابني قككوم أحلم سككفهت لقككد والعياطككل بنككا قيضكك

الوائككل الخطككوب فككي قصككي هاشككموآل ذؤابككة مككن الصككميم ونحككن
بككن وعثمككان أنككا نوفككل: مشككيت بن عدي بن مطعم بن جبير وقال  

اللككه رسول شمس, إلى عبد بن أمية بن العاص أبي ابن عفان, يعني
مككن المطلب بني أعطيت الله رسول فقلنا: يا وسلم عليه الله صلى

بنككو واحدة, فقال: «إنما بمنزلة منك وهم وتركتنا, ونحن خيبر خمس
روايككات بعككض مسككلم. وفككي واحد» رواه شيء المطلب وبنو هاشم

قككول إسككلم», وهككذا ول جاهليككة في يفارقونا لم الحديث, «إنهم هذا
وقككال جريككر ابككن المطلب. قككال وبنو هاشم بنو العلماء, إنهم جمهور

مجاهككد, قككال: علككم عككن خصيف عن روي هاشم, ثم بنو آخرون: هم
م فقكراء, فجعكل هاشم بني في أن الله الصكدقة, مككان الخمكس له

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قرابة قال: هم عنه رواية وفي
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ذلكك, نحكو الحسكين بكن علي عن روى الصدقة, ثم لهم تحل ل الذين

بككن يككونس كلهككا, حككدثني قريش هم آخرون: بل وقال جرير ابن قال
سككعيد معشككر, عككن أبككي نككافع, عككن بن الله عبد العلى, حدثني عبد

ذوي عككن يسككأله عبككاس بككن اللككه عبد إلى نجدة المقبري, قال: كتب
ذلككك علينككا هككم, فككأبى نقول: إنككا عباس, كنا ابن إليه القربى, فكتب
صككحيح, رواه الحككديث وهككذا قربككى ذوو كلهككا قريككش قومنككا, وقككالوا

المقبري, عككن سعيد حديث من والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم
القربككى, ذوي عن يسأله عباس ابن إلى كتب نجدة أن هرمز بن يزيد

أبككي أفككراد مككن قومنككا, والزيككادة علينككا ذلككك قوله: فأبى إلى فذكره
أبككي ابككن ضككعف, وقككال المككدني, وفيككه الرحمن عبد بن نجيح معشر

المعتمككر المصيصككي, حككدثنا مهدي بن إبراهيم حدثنا أبي حاتم: حدثنا
عباس, قال: قككال ابن عن عكرمة عن حنش عن أبيه عن سليمان بن

اليككدي, غسككالة عككن لكككم وسلم: «رغبت عليه الله صلى الله رسول
حسككن حديث يكفيكم», هذا أو يغنيكم ما الخمس خمس من لكم لن

معين: بن يحيى حاتم, وقال أبو وثقه هذا مهدي بن السناد, وإبراهيم
المسككلمين, أيتككام {واليتككامى} أي أعلككم. وقككوله بمناكير, والله يأتي

والفقككراء الغنيككاء يعم الفقراء, أو باليتام يختص هل العلماء واختلف
يسككد مككا يجككدون ل الككذين المحاويككج هككم قولين, والمسككاكين على ؟

للسككفر المريككد أو المسككافر السككبيل} هككو ومسكنتهم, {وابن خلتهم
ذلككك, سككفره فككي ينفقككه ما له الصلة, وليس فيها تقصر مسافة إلى

اللككه شككاء إن بككراءة سورة من الصدقات آية في ذلك تفسير وسيأتي
التكلن. وعليكككككككككككككه الثقكككككككككككككة تعكككككككككككككالى, وبكككككككككككككه

مككا امتثلككوا عبككدنا} أي على أنزلنا وما بالله آمنتم كنتم {إن وقوله  
واليككوم بككالله تؤمنككون كنتككم الغنككائم, إن في الخمس من لكم شرعنا

حككديث مككن الصككحيحين فككي جاء رسوله, ولهذا على أنزل الَخر, وما
صككلى اللككه رسول القيس, أن عبد وفد حديث في عباس بن الله عبد
أربككع. آمركككم عن بأربع, وأنهاكم لهم: «وآمركم قال وسلم عليه الله

إله ل أن شهادة ؟ بالله اليمان ما تدرون هل ك قال ثم ك بالله باليمان
ًا الله, وأن إل الزكككاة, وأن وإيتككاء الصككلة اللككه, وإقككام رسككول محمد

مككن الخمس أداء بطوله, فجعل المغنم», الحديث من الخمس تؤدوا
مككن اليمككان كتككاب فككي ذلككك علككى البخاري بوب اليمان, وقد جملة

ابككن حككديث أورد اليمان) ثككم من الخمس أداء صحيحه, فقال: (باب
الحمككد البخككاري, وللككه شرح في عليه الكلم بسطنا هذا, وقد عباس

الفرقككان} يككوم عبدنا على أنزلنا حيان: {وما بن مقاتل والمنة, وقال
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على والله الجمعان التقى يوم الفرقان {يوم القسمة, وقوله في أي
فرق خلقه, بما إلى وإحسانه نعمته على تعالى قدير}, ينبه شيء كل
فيككه أعلككى اللككه الفرقككان, لن ببككدر, ويسككمى والباطككل الحق بين به

وحزبككه, قككال نككبيه ونصر دينه وأظهر الباطل كلمة على اليمان كلمة
بككدر, يككوم الفرقككان عباس: يوم ابن عن والعوفي طلحة أبي بن علي
مجاهككد قككال الحككاكم, وكككذا والباطككل, رواه الحككق بين فيه الله فرق

حيككان بككن ومقاتككل وقتككادة والضككحاك الله عبد بن الله وعبيد ومقسم
عككن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد بدر, وقال يوم أنه واحد وغير
الحككق بيككن اللككه فككرق الفرقان} يوم {يوم قوله في الزبير بن عروة

اللككه صلى الله رسول شهده مشهد أول بدر, وهو يوم والباطل, وهو
يككوم ربيعككة, فككالتقوا بككن عتبككة المشككركين رأس وسككلم, وكككان عليه

رمضككان, وأصككحاب مككن مضككت عشككرة سبع أو عشرة لتسع الجمعة
رجلً, عشككر وبضككعة ثلثمائككة يومئككذ وسلم عليه الله صلى الله رسول

المشككركين, وقتككل الله والتسعمائة, فهزم اللف بين ما والمشركون
الحككاكم روى ذلكك, وقككد مثككل منهم السبعين, وأسر على زيادة منهم

ابككن عككن السككود عككن إبراهيم عن العمش حديث من مستدركه في
فككي يبقيككن, فككإن عشرة لحدى القدر: تحروها ليلة في مسعود, قال

بككن الله عبد مثله, عن شرطهما, وروي على بدر, وقال يوم صبيحتها
ًا, من الزبير ابككن عنككه, وقككال رجككل برقان, عككن بن جعفر حديث أيض

يعقوب بن يحيى واضح, حدثنا بن يحيى حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا
عبككد أبي الثقفي, عن الله عبد بن محمد عن عون ابن طالب, عن أبو

الفرقككان ليلككة علككي: كككانت بككن الحسن السلمي, قال: قال الرحمن
قوي, ورواه جيد رمضان, إسناد من عشرة لسبع الجمعان التقى يوم
قكال: علككي عككن حبيب بن الله عبد الرحمن عبد أبي مردويه, عن ابن

الجمعككة ليلككة صككبيحتها الجمعان, فككي التقى الفرقان, ليلة ليلة كانت
المغازي أهل عند الصحيح رمضان, وهو شهر من مضت عشرة لسبع

فككي المصككرية الككديار أهككل إمككام حككبيب أبككي بككن يزيد والسير, وقال
الجمهككور هذا, وقككول على يتابع الثنين, ولم يوم بدر يوم زمانه: كان

أعلكككككككككككككككم. عليكككككككككككككككه, واللكككككككككككككككه مقكككككككككككككككدم

ْذ ِإ ُتْم **  ِة َأن َو ْد ُع ْل َيا ِبا ْن ّد ُهم ال ِة َو َو ْد ُع ْل َى ِبا َو ُقْص ْل ْكُب ا َفَل َوالّر ُكككْم َأْسكك ِمن
ْو َل ّتْم َو َعككد َوا ُتككْم َت ْف َل َت ِد ِفككي لَْخ َعككا ْلِمي ِكن ا َلـكك ْقِضككَي َو َي ّلككُه ّل ًا ال َكككاَن َأْمككر
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ً ُعول ْف ِلَك َم ْه َي َلَك َمْن ّل ٍة َعن َه َن ّي َيككَى َب َيْح ٍة َعككن َحككّي َمككْن َو َنكك ّي ِإّن َب ّلككَه َو ال

ٌع ِليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم َلَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككِمي  َع
ًا تعالى يقول   إذ الدنيا} أي بالعدوة أنتم {إذ الفرقان يوم عن مخبر

المدينككة, {وهككم} أي إلككى القريبككة الككدنيا الككوادي بعككدوة نككزول أنتم
إلككى المدينككة مككن البعيككدة القصككوى} أي {بالعدوة نزول المشركون

مككن معككه بمككا سككفيان أبككو فيه الذي العير مكة, {والركب} أي ناحية
تواعككدتم} البحككر, {ولككو سككيف يلي مما منكم} أي التجارة, {أسفل

محمككد الميعاد}, قككال في {لختلفتم مكان إلى والمشركون أنتم أي
أبيككه, الزبيككر, عككن بن الله عبد بن عباد بن يحيى إسحاق: وحدثني بن
بلغكككم ومنهككم, ثككم منكم ميعاد عن ذلك كان الَية, قال: ولو هذه في

ًا اللككه ليقضككي {ولكككن لقيتمككوهم عددكم, ما وقلة عددهم كثرة أمككر
وأهله, السلم إعزاز من بقدرته أراد ما الله ليقضي مفعولً} أي كان

ذلككك مككن أراد مككا منكككم, ففعككل مل غيككر وأهلككه, مككن الشرك وإذلل
صككلى اللككه رسول خرج قال: إنما مالك بن كعب حديث بلطفه, وفي

اللككه جمككع قريككش, حككتى عيككر والمسلمون, يريدون وسلم عليه الله
يعقككوب جريككر: حككدثني ابن ميعاد, وقال غير على عدوهم وبين بينهم

أبككو إسحاق, قال: أقبككل بن عمير عن عون ابن علية, عن ابن حدثني
اللككه رسول من ليمنعه جهل أبو الشام, وخرج من الركب في سفيان

بهككؤلء, هؤلء يشعر ببدر, ول وأصحابه, فالتقوا وسلم عليه الله صلى
لبعككض, بعضككهم النككاس السككقاة, ونهككد التقككى بهؤلء, حككتى ولهؤلء

اللككه صككلى اللككه رسككول السيرة: ومضى في إسحاق بن محمد وقال
ًا كان إذا ذلك, حتى وجهه على وسلم عليه الصككفراء, بعككث مككن قريب

عن الخبر الجهنيين, يلتمسان الزغباء أبي بن وعدي عمرو بن بسبس
ًا, فأناخا وردا إذا حتى سفيان, فانطلقا أبي مككن تككل إلى بعيريهما بدر

جككاريتين المككاء, فسككمعا مككن لهمككا شككن فككي البطحككاء, فاسككتقيا
الخككرى حقككي, وتقككول اقضككيني لصككاحبتها إحداهما تختصمان, تقول

ًا العير تأتي إنما بن مجدي بينهما حقك, فخلص فأقضيك غد بعد أو غد
علككى وعككدي, فجلسككا بسككبس بككذلك صككدقت, فسككمع عمرو, وقككال

الخككبر, وسلم, فككأخبراه عليه الله صلى الله رسول أتيا حتى بعيريهما
لمجدي عيره, وقال أمام حذر, فتقدم وقد وليا حين سفيان أبو وأقبل

فقككال: ل ؟ تنكككره أحككد مككن المككاء هككذا علككى أحسست هل عمرو بن
شكن مكن فاسكتقيا التكل هكذا إلى أناخا راكبين رأيت قد أني والله, إل

مككن بعيريهمككا, فأخككذ منككاخ إلككى سككفيان أبككو انطلقككا, فجككاء ثككم لهما
رجككع يثرب, ثم علئف والله هذه النوى, فقال فيه فإذا ففته أبعارهما
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ًا قككد أنككه رأى إذا فَساَحل, حككتى بها فانطلق عيره وجه فضرب سريع
وأمككوالكم عيركككم نجككى قككد اللككه فقككال: إن قريككش إلككى عيره أحرز

ًا نككأتي حككتى نرجككع ل جهل: واللككه أبو فارجعوا, فقال ورجالكم ككك بككدر
ًا بدر وكانت ًا بهككا فنقيككم ككك العككرب أسككواق من سوق بهككا فنطعككم ثلثكك

القيكان, علينكا الخمكر, وتعكزف بها الجزر, ونسقى بها الطعام, وننحر
ًا. فقككال بعككدها يهابوننككا يزالككون وبمسككيرنا, فل العرب بنا وتسمع أبككد
ه زهكرة, إن بني معشر شريق: يا بن الخنس امكوالكم أنجكى قكد الل

بنككو يشككهدوها, ول زهككرة, فلككم بنككو فرجعت فارجعوا صاحبكم ونجى
بككن عروة رومان, عن بن يزيد إسحاق: وحدثني بن محمد عدي, قال

بدر, من دنا حين وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: وبعث الزبير
نفككر فككي العككوام بن والزبير وقاص أبي بن وسعد طالب أبي بن علي
ًا لقريش سقاة الخبر, فأصابوا له يتجسسون أصحابه من لبنككي غلمكك

ًا بن سعيد صككلى اللككه رسككول بهما الحجاج, فأتوا لبني العاص, وغلم
الله صلى الله رسول أصحاب فجعل يصلي وسلم, فوجدوه عليه الله
لقريككش, سككقاة فيقككولن: نحككن ؟ أنتمككا لمككن يسألونهما وسلم عليه

لبككي يكونككا أن خبرهما, ورجوا القوم الماء, فكره من نسقيهم بعثونا
فتركوهمككا, سفيان لبي قال: نحن أزلقوهما فضربوهما, فلما سفيان

سكلم, ثككم سككجدتين وسككجد وسككلم عليككه الله صلى الله رسول وركع
والله تركتموهما, صدقا كذباكم ضربتموهما, وإذا صدقاكم «إذا وقال
الككذي الكككثيب هككذا وراء هم قريش» قال عن لقريش, أخبراني إنهما
اللكه رسككول لهمككا القصوى, والكككثيب: العقنقككل, فقككال بالعدوة ترى

؟» عدتهم ؟» قال: كثير. قال: «ما القوم «كم وسلم عليه الله صلى
ًا يوم كل ينحرون «كم ندري. قال ما قال ًا تسككعا ؟» قككال: يومكك ويومكك

ًا, قككال بيككن مككا وسككلم: «القككوم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عشر
قريككش أشراف من فيهم لهما: «فمن قال اللف» ثم إلى التسعمائة

هشككام بككن البخككتري وأبككو ربيعككة بككن وشككيبة ربيعككة بن ؟» قال: عتبة
نوفككل, بككن عككامر بككن والحككارثا خويلككد بككن ونوفككل حككزام بن وحكيم

السككود بككن الحككارثا, وزمعككة بككن والنضر نوفل بن عدي بن وطعيمة
الحجككاج, وسككهيل ابنا ومنبه ونبيه خلف بن وأمية هشام بن جهل وأبو
وسلم عليه الله صلى الله رسول ود, فأقبل عبد بن وعمرو عمرو بن

كبككدها», قككال أفلذ إليكككم ألقككت قككد مكككة فقال: «هككذه الناس على
بككن بكر أبي بن الله عبد تعالى: وحدثني الله رحمه إسحاق بن محمد

وسكلم: لمكا عليكه الله صلى الله لرسول قال معاذ بن سعد حزم, أن
َا لككك نبني الله, أل رسول يا بدر يوم الناس التقى فيككه, تكككون عريشكك
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وأعزنككا عليهككم اللككه أظفرنككا عككدونا, فككإن ركائبك, ونلقككى إليك وننيخ
بمككن وتلحككق ركائبككك على الخرى, فتجلس تكن نحب, وإن ما فذاك
ًا لككك بأشككد نحن ما أقوام عنك تخلف والله قومنا, فقد من وراءنا حبكك

ًا تلقككى أنككك علمككوا منهككم, لككو عنككك, ويوازرونككك تخلفككوا مككا حربكك
ًا, ودعككا وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه وينصرونك. فأثنى خير

وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول فيه عريش, فكان له فبني به له
حيككن قريككش إسحاق: وارتحلككت ابن غيرهما. قال معهما ما بكر وأبو

تصككوب وسلم عليه الله صلى الله رسول ورآها أقبلت أصبحت, فلما
الككوادي, فقككال: إلككى منككه جككاءوا الكككثيب, الككذي العقنقككل, وهككو من

رسولك وتكذب تحادك وفخرها بخيلئها أقبلت قد قريش هذه «اللهم
مككن ويحيككى بينككة عككن هلككك من الغداة» وقوله: {ليهلك أحنهم اللهم
الحجككة بعككد كفر من ليكفر إسحاق: أي بن محمد بينة}, قال عن حّي
ذلككك, وهككذا مثككل علككى آمككن مككن والعككبرة, ويككؤمن الَية من رأى لما

في عدوكم مع جمعكم يقول: إنما تعالى أنه ذلك جيد. وبسط تفسير
علككى الحق كلمة ويرفع عليهم ميعاد, لينصركم غير واحد, على مكان

ًا المر الباطل, ليصير سككاطعة, ول والككبراهين قاطعككة والحجة ظاهر
فككي يسككتمر أي هلككك مككن يهلككك شككبهة, فحينئككذ حجة, ول لحد يبقى
الحجككة لقيام مبطل أمره, إنه من بصيرة فيه, على استمر من الكفر

حجككة بينككة} أي {عككن آمككن مككن يككؤمن حككّي} أي من عليه, {ويحيى
ًا كان من تعالى: {أو الله القلوب, قال حياة هو وبصيرة, واليمان ميت

ًا له وجعلنا فأحييناه فككي عائشكة النككاس} وقككالت فككي بكه يمشي نور
البهتككان مككن قككال مككا فيهككا قككال هلككك, أي مككن فّي فهلك الفك قصة

وتضكككرعكم لكككدعائكم لسكككميع} أي اللكككه والفكككك. وقكككوله: {وإن
علككى النصككر تسككتحقون بكككم, وأنكككم بككه, {عليككم} أي واسككتغاثتكم

المعانكككككككككككككككككككدين. الكفكككككككككككككككككككرة أعكككككككككككككككككككدائكم

ْذ ِإ ُهككُم **  َك ِري ّلككُه ُي َناِمككَك ِفككي ال ً َم ِليل ْو َق َلكك ُهككْم َو َك ًا َأَرا ِثيككر ُتْم َك ْل َفِشكك ّل
ُتْم ْع َناَز َت َل ِر ِفي َو ِكّن الْم َلـ ّلَه َو ّلَم ال ّنككُه َس ِليككٌم ِإ َذاِت َع ِر ِبكك ُدو ْذ الّصكك ِإ َو   *
ُهْم ُكُمو ِري ِذ ُي ُتْم ِإ ْي َق َت ْل ُكْم ِفَي ا ِن ُي ْع ً َأ ِليل ُكككْم َق ُل ّل ُيَق ِهككْم ِفككَي َو ِن ُي ْع َيْقِضككَي َأ ِل

ّلكككككُه ًا ال ً َككككككاَن َأْمكككككر ُعكككككول ْف َلكككككى َم ِإ ِه َو ّلككككك ُع ال  الُُمكككككوُر ُتْرَجككككك
الله صلى النبي قليلً, وأخبر منامه في إياه الله مجاهد: أراهم قال   

ًا بذلك, فكان أصحابه وسلم عليه إسككحاق ابككن قككال لهككم, وكككذا تثبيت
ينككام الككتي بعينككه رآهككم بعضهم, أنه عن جرير ابن واحد, وحكى وغير
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موسككى, بككن يوسككف حككدثنا أبككي حككاتم: حككدثنا أبي ابن روى بها, وقد

يريكهككم قوله: {إذ في الحسن عن السراج سهل قتيبة, عن أبو حدثنا
صككرح غريكب, وقككد القكول بعينكك, وهكذا قليلً} قكال منامك في الله

عليككه, وقككوله: {ولككو دليل ل الذي التأويل إلى حاجة ههنا, فل بالمنام
ًا أراكهككم بينكككم, فيمككا عنهككم, واختلفتككم لجبنتككم لفشككلتم} أي كككثير
ً أراكهكم ذلك, بكأن من سلم} أي الله {ولكن بكذات عليكم {إنكه قليل

خائنككة الحشككاء, {يعلككم عليه وتنطوي الضمائر تكنه بما الصدور} أي
فككي التقيتككم إذ يريكمككوهم الصككدور} وقككوله: {وإذ تخفي وما العين
ًا قليلً} وهذا أعينكم ً إيككاهم أراهككم بهككم, إذ تعالى لطفه من أيض قليل

إسككحاق أبككو فيهككم, قككال ويطمعهككم عليهم العين, فيجرؤهم رأي في
عنككه, اللككه رضككي مسككعود بن الله عبد عبيدة, عن أبي السبيعي: عن

تراهككم جنبي إلى لرجل قلت بدر, حتى يوم أعيننا في قللوا قال: لقد
ً أخذنا مائة, حتى هم بل قال: ل ؟ سبعين فسألناه, فقككال: منهم رجل

ًا, رواه كنككا فككي جريككر, وقككوله: {ويقللكككم وابككن حككاتم أبككي ابككن ألفكك
حرب, حدثنا بن سليمان حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن أعينهم} قال

إذ يريكمككوهم {وإذ عكرمككة عككن الحارثا بن الزبير زيد, عن بن حماد
صككحيح, وقككال بعض, إسناد على بعضهم التقيتم} الَية, قال: حضض

الزبيككر, عككن بككن الله عبد بن عباد بن يحيى إسحاق: حدثني بن محمد
ًا الله تعالى: {ليقضي قوله في أبيه بينهم ليلقي مفعولً} أي كان أمر

تمككام أراد مككن علككى منككه, والنعككام النتقام أراد ممن للنقمة الحرب
ً أغككرى تعككالى أنكه هككذا وليتككه, ومعنككى أهككل من عليه النعمة مككن كل

المواجهكة, عنككد فيككه, وذلكك ليطمكع عينه في بالَخر, وقلله الفريقين
مردفيككن, الملئكككة مككن بككألف المككؤمنين اللككه وأيد القتال التحم فلما
تعكالى: {قكد قكال ضكعفيه, كمكا اليمان حزب يرى الكفار حزب بقي
كككافرة وأخككرى الله سبيل في تقاتل فئة التقتا فئتين في آية لكم كان

ذلككك فككي إن يشككاء مككن بنصككره يؤيككد والله العين رأي مثليهم يرونهم
ً الَيكتين, فكإن هكاتين بيكن الجمكع هكو البصار} وهكذا لولي لعبرة كل

والمنكككككككة. الحمكككككككد وصكككككككدق, وللكككككككه حكككككككق منهمكككككككا

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن َذا آَم ُتْم ِإ ِقي َئًة َل ْا ِف ُتو ُب ْث ْا َفا ُكككُرو ْذ ّلككَه َوا ًا ال ِثيككر ُكككْم َك ّل َع ّل

َلُحككوَن ْف ْا ُت ُعككو ِطي َأ َو ّلككَه *   َلُه ال َ َوَرُسككو ْا َول ُعو َنككاَز ْا َت ُلو ْفَشكك َت َهَب َف ْذ َتكك َو
ُككككككككككْم ْا ِريُح َو ِبُر ّلكككككككككَه ِإّن َواْصككككككككك َع ال ِريَن َمككككككككك ِب  الّصكككككككككا
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وطريككق اللقككاء آداب المككؤمنين لعبككاده تعككالى الله من تعليم هذا   

لقيتككم إذا آمنككوا الككذين أيهككا {يككا العداء, فقال مواجهة عند الشجاعة
أوفككى, أن أبككي بككن اللككه عبككد عككن الصككحيحين فككي فاثبتوا} ثبت فئة

لقككي الككتي أيككامه بعككض فككي انتظر وسلم عليه الله صلى الله رسول
النككاس أيهككا فيهم, فقال: «يا قام الشمس مالت إذا العدو, حتى فيها

فاصكبروا لقيتمكوهم فكإذا العافيكة اللكه العكدو, واسكألوا لقاء تتمنوا ل
عليه الله صلى النبي قام السيوف» ثم ظلل تحت الجنة أن واعلموا

السككحاب, وهككازم الكتككاب, ومجككري منككزل وسككلم, وقككال: «اللهككم
سككفيان الككرزاق: عككن عبككد عليهم» وقككال وانصرنا الحزاب, اهزمهم

اللككه عبككد عككن يزيد بن الله عبد زياد, عن بن الرحمن عبد عن الثوري
تتمنككوا وسككلم: «ل عليككه اللككه صككلى الله رسول عمرو, قال: قال بن

اللككه, واذكككروا فككاثبتوا لقيتموهم العافية, فإذا الله واسألوا العدو لقاء
القاسككم أبككو الحككافظ بالصككمت», وقككال فعليكم وصاحوا صخبوا فإن

بسكطام, بكن أميكة البغوي, حكدثنا هاشم بن إبراهيم الطبراني: حدثنا
بككن زيككد عككن رجككل عككن زيد بن ثابت سليمان, حدثنا بن معتمر حدثنا
ًا, قككال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن أرقم يحككب اللككه مرفوع

الجنككازة» الزحكف, وعنكد القكرآن, وعنككد تلوة عند ثلثا عند الصمت
عبككدي كل عبدي تعالى: {إن الله المرفوع, يقول الَخر الحديث وفي
ذكككري الحال, عككن ذلك يشغله ل قرنه} أي مناجز وهو يذكرني الذي

واسكككككككككككككككككككككككككككككككككتعانتي. ودعكككككككككككككككككككككككككككككككككائي
الَية, قال: افككترض هذه في قتادة عروبة: عن أبي بن سعيد وقال  
أبككي ابككن بالسيوف, وقال الضرب عند يكون ما أشغل عند ذكره الله

ابككن عككن المبارك ابن سليمان, حدثنا بن عبدة حدثنا أبي حاتم: حدثنا
تل الزحككف, ثككم عنككد الله وذكر النصات عطاء, قال: وجب عن جريج
ًا: قككرأ قال: نعم, وقال ؟ بالذكر الَية, قلت: يجهرون هذه علككي أيضكك

عيككاش بككن اللككه عبككد وهب, أخككبرني ابن العلى, أنبأنا عبد بن يونس
اللككه إلككى أحب شيء من ما الحبار, قال كعب عن فوذر بن يزيد عن

بالصككلة النككاس أمككر مككا ذلككك والذكر, ولككول القرآن قراءة من تعالى
أيهككا {يككا القتككال, فقككال عنككد بالذكر الناس أمر أنه ترون والقتال, أل

ًا الله واذكروا فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين تفلحككون} لعلكككم كككثير
الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاعر: قكككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

السكككمر المثقفكككة فينكككا نهلككت بينناوقكككد يخطكككر والخطككى ذكرتككك
:عنكككككككككككككككككككترة وقكككككككككككككككككككال  

دمككي مككن تقطككر الهنككد وبيككض نككواهلمني والرمككاح ذكرتككك ولقككد
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مبككارزتهم, فل علككى والصككبر العداء قتال عند بالثبات تعالى فأمر  

ينسوه, ول الحال تلك في الله يذكروا يجبنوا, وأن ول ينكلوا ول يفروا
أعككدائهم, وأن علككى النصككر ويسككألوه عليككه ويتوكلككوا به يستعينوا بل

ك, فمكا حكالهم فكي ورسكوله اللكه يطيعوا ه أمرهكم ذل ه تعكالى الل ب
ًا بينهككم فيمككا يتنككازعوا انزجككروا, ول عنككه نهككاهم ائتمككروا, ومككا أيضكك

ًا فيكككون فيختلفككوا ريحكككم} أي وفشككلهم, {وتككذهب لتخككاذلهم سككبب
مككع اللككه إن القبككال, {واصككبروا مككن فيككه كنتككم وحدتكم, وما قوتكم

الشككجاعة بككاب فككي عنهككم اللككه رضككي للصحابة كان الصابرين} وقد
لكم مككا إليكه أرشدهم ما به, وامتثال ورسوله الله أمرهم بما والئتمار

بعككدهم, ممككن لحككد يكككون قبلهككم, ول والقككرون المككم من لحد يكن
أمرهككم, فيمككا وطككاعته وسككلم عليككه اللككه صلى الرسول ببركة فإنهم
ًا والقاليم القلوب فتحوا ًا شرق قلككة اليسككيرة, مككع المككدة فككي وغربكك

والفككرس الككروم القككاليم, مككن سككائر جيككوش إلككى بالنسككبة عككددهم
والقبككط السككودان والحبككوش, وأصككناف والككبربر والصككقالية والككترك

دينككه اللككه, وظهككر كلمككة علككت حتى الجميع آدم. قهروا بني وطوائف
الرض مشككارق فككي السككلمية الممالككك الديان, وامتدت سائر على

وأرضككاهم عنهككم اللككه سككنة, فرضككي ثلثيككن مككن أقككل ومغاربها, في
وهكككككاب. كريكككككم إنكككككه زمرتهكككككم فكككككي أجمعيكككككن, وحشكككككرنا

َ َول ْا **  ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ْا َكا ِهم ِمن َخَرُجو ِر َيا ًا ِد َطر َء َب َئآَ ِر ّناِس َو ّدوَن ال َيُص َو
ِبيِل َعن ِه َس ّل ّلُه ال ُلككوَن ِبَمككا َوال ْعَم ْذ ُمِحيككٌط َي ِإ َو ّيككَن *   ُهككُم َز َطاُن َل ْي الّشكك

ُهْم َل ْعَما َقاَل َأ َ َو ِلَب ل ُكُم َغا ْوَم َل َيكك ْل ّنككاِس ِمككَن ا ّنككي ال ِإ ُكككْم َجككاٌر َو َلّمككا ّل َف
َتاِن َتَرآَءِت َئ ِف ْل َكَص ا َلَى َن ِه َع ْي َب ِق َقاَل َع ّني َو ٌء ِإ َي ِر ُكْم َب ْن ّنَي ّم َى ِإ َ َمككا َأَر ل
ْوَن ّنككَي َتَر ّلككَه َأَخككاُف ِإ ّلككُه ال ُد َوال ِدي ِعَقككاِب َشكك ْل ْذ ا ِإ ُقككوُل *   ُقوَن َي ِف َنككا ْلُم ا

ِذيَن ّل ِهم ِفي َوا ِب ُلو ِء َغّر ّمَرٌض ُق ُؤلُ ُهْم َهـ ُن ّكْل َوَمن ِدي َو َت َلى َي ِه َع ّلكك ِإّن ال َفكك
ّلككككككككككككككككككككككككَه ِكيككككككككككككككككككككككككٌم َعِزيككككككككككككككككككككككككٌز ال  َح

سككبيله, فككي القتال في بالخلص المؤمنين أمره بعد تعالى يقول   
ًا وكثرة مككن خروجهككم فككي بالمشككركين التشككبه عككن لهككم ذكره, ناهي

ًا ًا أي ديارهم, بطر والتكبر المفاخرة الناس} وهو للحق, {ورئاء دفع
فككارجعوا, نجككا قككد العيككر لككه: إن قيككل جهل: لمككا أبو قال عليهم, كما

الجكزر, ونشكرب بككدر, وننحكر مكاء نكرد نرجع, حكتى ل والله فقال: ل
ًا, يومنككا فيها بمكاننا العرب القيان, وتتحدثا علينا الخمر, وتعزف أبككد

الحمككام, بككه وردوا بككدر ماء وردوا لما أجمع, لنهم عليه ذلك فانعكس

864



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عككذاب فككي أشككقياء أذلء, صككغرة مهككانين بككدر أطككواء فككي وركمككوا
بمككا عككالم محيككط} أي يعملون بما قال: {والله أبدي, ولهذا سرمدي

عبككاس ابككن لهككم. قككال الجككزاء شر عليه جازاهم وله, ولهذا به جاءوا
تكونكوا تعكالى: {ول قكوله فككي والسككدي والضككحاك وقتككادة ومجاهكد

ًا ديارهم من خرجوا كالذين المشككركون الناس} قالوا: هم ورئاء بطر
محمككد بدر. وقككال يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قاتلوا الذين

بالقيككان بككدر, خرجككوا إلككى مكككة مككن قريككش خرجككت كعككب: لمككا بن
ًا ديككارهم مككن خرجككوا كالككذين {ولتكونوا الله والدفوف, فأنزل بطككر

محيككط} يعملككون بمككا واللككه اللككه سككبيل عككن الناس, ويصدون ورئاء
لكككم غككالب ل وقككال أعمككالهم الشككيطان لهم زين تعالى: {وإذ وقوله
مككا ككك اللككه لعنككه ككك لهككم لكم} الَية, حسن جار وإني الناس من اليوم
النككاس, مككن اليككوم لهككم غالب ل أنه به, وأطمعهم هموا وما له جاءوا
بكككر, بنككي عككدوهم مككن ديككارهم في يؤتوا أن من الخشية عنهم ونفى

مالككك بككن سراقة صورة في لهم تبدى أنه لكم, وذلك جار فقال: إني
قككال كمككا منككه ذلك الناحية, وكل تلك كبير مدلج بني جعشم, سيد بن

ًا} قكال إل الشكيطان يعكدهم ومكا ويمنيهم عنه: {يعدهم تعالى غكرور
بككدر, سككار يككوم كككان الَيككة: لمككا هككذه في عباس ابن جريج: قال ابن

أن المشركين قلوب في المشركين, وألقى مع وجنوده برايته إبليس
ًا إمداد إلى الشيطان ونظر التقوا جارلكم, فلما يغلبكم, وإني لن أحد

ًا, وقال: {إني عقبيه} قال: رجع على الملئكة, {نكص مككا أرى مدبر
قككال: جككاء عبككاس ابككن عككن طلحة أبي بن علي ترون} الَية, وقال ل

رجككل صككورة رايتككه, فككي معككه الشياطين من جند في بدر يوم إبليس
جعشككم, فقككال بككن مالككك بككن سككراقة صككورة مدلككج, فككي بنككي مككن

لكككم جككار وإنككي النككاس من اليوم لكم غالب للمشركين: ل الشيطان
من قبضة وسلم عليه الله صلى الله رسول الناس, أخذ اصطف فلما

جبريككل مدبرين, وأقبككل فولوا المشركين وجوه في بها فرمى التراب
مككن رجككل يككد فككي يككده وكككانت رآه إبليككس, فلمككا إلككى السككلم عليه

ًا ولى ثم يده المشركين, انتزع سراقة الرجل: يا وشيعته, فقال مدبر
الله, واللككه أخاف إني ترون ل ما أرى فقال: إني ؟ جار لنا أنك أتزعم
إسككحاق: بككن محمككد الملئكككة, وقككال رأى حيككن العقاب, وذلك شديد

مككع خككرج إبليككس عبككاس, أن ابككن عككن صككالح أبي عن الكلبي حدثني
القتكال حضكر جعشكم, فلمكا بكن مالكك بكن سراقة صورة في قريش
بكه منكم, فتشككبث بريء وقال: إني عقبيه على الملئكة, نكص ورأى

ًا, فقيككل فخككر وجهه في هشام, فنخر بن الحارثا يككا لككه: ويلككك صككعق
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منكككم, بريككء منككا, فقككال: إنككي وتبرأ الحال, تخذلنا هذه على سراقة

العقككاب. شككديد اللككه, واللككه أخككاف تككرون, إنككي ل مككا أرى إنككي
شكعبة عكن عقبكة بكن عمكر الواقدي: أخبرني عمر بن محمد وقال  

على أغمي الناس تواقف عباس, قال: لما ابن عباس, عن ابن مولى
النككاس فبشر عنه كشف ساعة, ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول
آخككر جنككد فككي النككاس, وميكائيككل ميمنة الملئكة من جند في بجبريل
فككي تصككور قككد ألف, وإبليس آخر جند في الناس, وإسرافيل ميسرة
ويخبرهم المشركين يدبر المدلجي جعشم بن مالك بن سراقة صورة

الملئكة, نكص الله عدو أبصر الناس, فلما من اليوم لهم غالب ل أنه
بككه تككرون, فتشككبث ل ما أرى إني منكم بريء عقبيه, وقال: إني على

كلمه, فضككرب من سمع لما سراقة أنه يرى هشام, وهو بن الحارثا
سقط حتى يرى ل إبليس الحارثا, وانطلق فسقط الحارثا صدر في
وعككدتني. وفككي الككذي موعككدك رب يككا ثككوبه, وقككال ورفككع البحككر في

منككه, وأبسككط السككياق هككذا من رافع, قريب بن رفاعة عن الطبراني
رومككان, بن يزيد إسحاق: حدثني بن محمد السيرة, وقال في ذكرناه

الككذي ذكككرت المسككير قريككش أجمعت الزبير, قال: لما بن عروة عن
لهككم يثنيهككم, فتبككدى أن ذلككك الحككرب, فكككاد مككن بكككر بني وبين بينها

مككن المككدلجي, وكككان جعشككم بككن مالك بن سراقة صورة في إبليس
تكرهككونه, بشيء كنانة تأتيكم أن جارلكم أنا كنانة, فقال بني أشراف
ًا, قال فخرجوا يرونككه كككانوا أنهككم لككي إسحاق: فذكر بن محمد سراع

كككان إذا ينكرونككه, حككتى ل مالككك بككن سراقة صورة في منزل كل في
بككن نكككص, الحككارثا حيككن رآه الككذي الجمعككان, كككان والتقى بدر يوم

اللككه عككدو وميككل أيككن ؟ سككراقة أيككن وهب, فقككال بن عمير أو هشام
الله جنود إلى الله عدوا ونظر أسلمهم, قال ثم فأوردهم فذهب, قال

إنككي عقككبيه, وقككال علككى والمككؤمنين, فنكككص رسوله بهم الله أيد قد
أخككاف إنككي الله, وقال عدو ترون, وصدق ل ما أرى منكم, إني بريء
والحسككن والضحاك السدي عن روي العقاب, وهكذا شديد والله الله

قتككادة: الله, وقال رحمهم وغيرهم القرظي كعب بن ومحمد البصري
عككدو الملئكككة, فعلككم معه تنزل السلم عليه جبريل رأى أنه لنا وذكر
أخككاف تككرون, إنككي ل مككا أرى إنككي بالملئكة, فقال له يدان ل أنه الله
لككه قوة ل أنه علم الله, ولكن مخافة به ما الله. والله عدو وكذب الله
التقى إذا له, حتى واستقاد أطاعه لمن الله عدو عادة منعة, وتلك ول

ذلك, قلت: يعني عند منهم مسلم, وتبرأ شر أسلمهم والباطل الحق
للنسكان قكال إذ الشككيطان تعككالى: {كمثككل أطاعه, قوله لمن بعادته
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العككالمين} رب اللككه أخككاف إنككي منككك بريككء إني قال كفر فلما اكفر

وعككد وعككدكم اللككه إن المر قضي لما الشيطان تعالى: {وقال وقوله
أن إل سككلطان مككن عليكككم لككي كككان ومككا فككأخلفتكم ووعدتكم الحق

بمصككرخكم أنا ما أنفسكم ولوموا تلوموني فل لي فاستجبتم دعوتكم
الظككالمين إن قبككل مككن أشركتمون بما كفرت إني بمصرخي أنتم وما
إسحاق, حككدثني بن محمد عن بكير بن يونس أليم} وقال عذاب لهم
سكاعدة, قككال: بني بعض حزم, عن بن عمرو بن بكر أبي بن الله عبد

كنككت بصككره, يقككول: لككو كككف بعككدما ربيعة بن مالك أسيد أبا سمعت
منكه خرجكت الكذي بالشكعب لخكبرتكم بصري ومعي ببدر الَن معكم

إبليككس, ورآهككا الملئكككة نزلككت أتمككارى, فلمككا ول أشككك الملئكككة, ل
الملئكة آمنوا, وتثبيتهم, أن الذين فثبتوا معكم أني إليهم الله وأوحى

فككإنهم أبشككر لككه فيقككول الرجل, يعرفككه صورة في الرجل تأتي كانت
الملئكككة إبليككس رأى عليهككم, فلمككا فكككروا معكم والله بشيء ليسوا
تككرون, وهككو ل مككا أرى منكم, إني بريء إني عقبيه, وقال على نكص
ل أصككحابه, ويقككول يحضككض جهككل أبككو سككراقة, وأقبككل صككورة فككي

محمككد مككن موعككد علككى كككان إيككاكم, فككإنه سككراقة خككذلن يهككولنكم
ًا نقككرن حككتى نرجككع والعككزى, ل قككال: واللت وأصككحابه. ثككم محمككد

ًا, وهذا وخذوهم تقتلوهم الحبال, فل في وأصحابه جهككل أبككي من أخذ
لمكككر هككذا أسككلموا: {إن لمككا للسككحرة فرعككون اللككه, كقككول لعنككه

لكككبيركم أهلهككا} وكقككوله: {إنككه منهككا لتخرجوا المدينة في مكرتموه
أبككو كككان والفتراء, ولهككذا البهت باب من السحر} وهو علمكم الذي

المكككككككككككككككة. هكككككككككككككككذه فرعكككككككككككككككون جهكككككككككككككككل
عبيد بن طلحة علية, عن أبي بن إبراهيم أنس: عن بن مالك وقال  

رأى قككال: «مككا وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول كريز, أن بن الله
ًا إبليس عرفككة, يوم من أغيظ ول أدحر ول أحقر ول أصغر فيه هو يوم
يككوم رأى مككا إل الككذنوب عن والعفو الرحمة نزول من يرى مما وذلك

رأى إنككه قككال: «أمككا ؟ بككدر يككوم رأى ومككا اللككه رسول بدر» قالوا: يا
الككوجه. هككذا مككن مرسككل الملئكككة» وهككذا يككزع السككلم عليه جبريل

هكؤلء غكّر مكرض قلكوبهم في والذين المنافقون يقول وقوله: {إذ  
الَيككة: لمككا هككذه فككي عباس ابن طلحة, عن أبي بن علي دينهم} قال

المشركين, أعين في المسلمين الله قلل بعض من بعضهم القوم دنا
هككؤلء المشككركون: غككر المسلمين, فقال أعين في المشركين وقلل

أنهككم أعينهككم, فظنككوا فككي قلتهككم مككن ذلككك قككالوا دينهككم, وإنمككا
اللككه علككى يتوكككل الله: {ومن ذلك, فقال في يشكون ل سيهزمونهم
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المككؤمنين مككن عصككابة قتككادة: رأوا حكيككم} وقككال عزيككز اللككه فككإن

علككى أشككرف لمككا اللككه عككدو جهل أبا لنا, أن الله, وذكر لمر تشددت
بعككد اللككه يعبككد ل وأصحابه, قككال: واللككه وسلم عليه الله صلى محمد
ًا. وقال قسوة اليوم المنككافقون يقككول {إذ قككوله فككي جريج ابن وعتو

بمكة, قككالوه المنافقين من كانوا قوم مرض} هم قلوبهم في والذين
تكلمككوا قككد مكككة أهككل مككن نككاس الشعبي: كككان عامر بدر, وقال يوم

المسككلمين, قلككة رأوا بدر, فلما يوم المشركين مع بالسلم, فخرجوا
يقككول وجككل: {إذ عككز قككوله فككي مجاهد دينهم. وقال هؤلء قالوا: غر

مككن فئككة دينهم} قككال هؤلء غّر مرض قلوبهم في والذين المنافقون
بككن الفككاكه بككن قيككس المغيككرة, وأبككو بككن الوليككد بككن قريككش, قيككس

أميككة بككن المطلب, وعلككي بن السود بن زمعة بن المغيرة, والحارثا
مكككة, مككن قريككش مع الحجاج, خرجوا بن منبه بن خلف, والعاص بن

رسككول أصككحاب قلككة رأوا ارتيابهم, فلما فحبسهم الرتياب على وهم
مككا على قدموا حتى دينهم هؤلء قالوا: غر وسلم عليه الله صلى الله

بككن محمككد قككال عككدوهم, وهكككذا وكككثرة عككددهم قلة مع عليه قدموا
العلى, عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن سواء. وقال يسار بن إسحاق

قككال: هككم الَيككة هككذه في الحسن عن معمر ثور, عن بن محمد حدثنا
معمككر: وقككال منافقين, قكال بدر, فسموا يوم القتال يشهدوا لم قوم

مككع بمكككة, فخرجككوا وهككم بالسككلم أقككروا كككانوا قككوم بعضككهم: هككم
دينهككم, هؤلء غر المسلمين, قالوا قلة رأوا بدر, فلما يوم المشركين

اللكه {فكإن جنكابه علكى يعتمكد اللكه} أي علكى يتوككل {ومكن وقوله
عظيككم الجنككاب منيع عزيز الله إليه, فإن التجأ من يضام ل عزيز} أي
مككن مواضعها, فينصككر في إل يضعها ل أفعاله {حكيم} في السلطان

لككككككذلك. أهككككككل هككككككو مككككككن النصككككككر, ويخككككككذل يسككككككتحق

ْو َلكك َو َى **  ْذ َتككَر ّفى ِإ َو َتكك ِذيَن َي ّلكك ْا ا َفككُرو َكككُة َك ِئ ْلَملَ ُبوَن ا ِر ُهْم َيْضكك َه ُوُجككو
ُهْم َباَر ْد َأ ْا َو ُقو ُذو َذاَب َو ِريِق َع ْلَح ِلَك ا َذ ّدَمْت ِبَما *   ُكْم َقكك ِدي ْيكك َأّن َأ ّلككَه َو ال

ْيكككككككككككككككككككككككككككككككككَس ٍم َل ّ َظل ِد ِب ِبيككككككككككككككككككككككككككككككككك َع ْل  ّل
الكفار, أرواح الملئكة توفي حال محمد يا عاينت تعالى: ولو يقول   

ًا لرأيككت ًا أمككر ً عظيمكك ًا هككائل ًا,)إذ فظيعكك وجككوههم {يضككربون منكككر
جريككج: ابككن الحريق}, قككال عذاب {وذوقوا لهم وأدبارهم} ويقولون

جريككج: قككال ابن بدر. قال يوم {أدبارهم} أستاههم, قال مجاهد عن
المسككلمين, ضككربوا إلككى بوجككوههم المشككركون أقبل عباس: إذا ابن

868



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أدبككارهم. يضككربون الملئكككة أدركتهككم ولككوا بالسككيوف, وإذا وجوههم

كفككروا الككذين يتككوفى {إذ قككوله مجاهد, في نجيح: عن أبي ابن وقال
وكيككع: عككن بككدر, وقككال وأدبككارهم} يككوم وجككوههم يضربون الملئكة
مجاهككد, وعككن عككن كككثير بن إسماعيل هاشم أبي عن الثوري سفيان
عيد مسلم, عكن بن يعلى عن شعبة وجكوههم جكبير, يضكربون بكن س

ْكنككَى, وكككذا اللككه وأستاههم, ولكككن قال وأدبارهم مككولى عمككر قككال َي
اللككه: إنككي رسككول يككا رجككل قككال: قككال البصري الحسن عفرة. وعن

الملئكككة» رواه ضرب «ذاك الشوك, قال مثل جهل أبي بظهر رأيت
بككدر, ولكنككه وقعة سببه كان وإن السياق مرسل, وهذا وهو جرير ابن
قككال بككدر, بككل بأهككل تعككالى يخصصه لم كافر, ولهذا كل حق في عام

وجككوههم يضككربون الملئكككة كفروا الذين يتوفى إذ ترى تعالى: {ولو
قككوله النعككام سككورة في مثلها, وتقدم القتال سورة وأدبارهم} وفي

باسككطو والملئكة الموت غمرات في المجرمون إذ ترى تعالى: {ولو
بككأمر فيهككم بالضككرب أيككديهم باسككطو أنفسكككم} أي أخرجككوا أيككديهم

أن الجسككاد مككن الخككروج من أنفسهم, وامتنعت استصعبت ربهم, إذ
ًا, وذلك تخرج فككي اللكه, كمكا مككن والغضكب بالعذاب بشروهم إذ قهر
تلككك فككي احتضككاره عنككد الكككافر جاء إذا الموت ملك أن البراء حديث

سكموم إلكى الخبيثكة النفكس أيتهكا المنكرة, يقكول: اخرجكي الصورة
جسده, من فيستخرجونها بدنه في يحموم, فتتفرق من وظل وحميم

العككروق معهككا المبلككول, فتخككرج الصككوف مككن السككفود يخككرج كمككا
عككذاب ذوقككوا لهككم تقككول الملئكككة تعككالى: أن أخككبر والعصب, ولهذا
الجككزاء هككذا أيككديكم} أي قككدمت بمككا تعككالى: {ذلككك الحريق, وقوله

اللككه الدنيا, جككازاكم حياتكم في السيئة العمال من عملتم ما بسبب
ًا يظلككم ل للعبيككد} أي بظلم ليس الله {وأن الجزاء هذا بها مككن أحككد

وتنزه وتعالى, وتقدس تبارك يجور ل الذي العدل الحكم هو خلقه, بل
الله, رحمه مسلم الصحيح, عند الحديث في جاء الحميد, ولهذا الغني

ه رسكول عنكه, عكن الله رضي ذر أبي رواية من عليكه اللكه صكلى الل
نفسي على الظلم حرمت إني عبادي «يا يقول تعالى الله وسلم, إن

ًا بينكم وجعلته أحصيها أعمالكم هي إنما عبادي تظالموا, يا فل محرم
ًا وجد فمن لكم إل يلككومن فل ذلككك غيككر وجككد ومككن اللككه فليحمد خير

تعكككككككككككككككالى. قكككككككككككككككال نفسكككككككككككككككه» ولهكككككككككككككككذا
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ْأِب َد َك ْوَن آِل **  َع ِذيَن ِفْر ّل ِهْم ِمن َوا ِل ْب ْا َق َفُرو َياِت َك ِه ِبآَ ّل ُهُم ال َذ َأَخ ّلُه َف ال

ِهْم ِب ُنو ُذ ّلكككككككككَه ِإّن ِبككككككككك ّي ال ِو ُد َقككككككككك ِدي َقكككككككككاِب َشككككككككك ْلِع  ا
يا به أرسلت بما المكذبين المشركين من هؤلء تعالى: فعل يقول  

أي دأبنككا هككو مككا بهككم قبلهككم, ففعلنككا المكذبككة المم فعل محمد, كما
قبلهككم ومككن فرعككون آل مككن المكذبين من أمثالهم في وسنتنا عادتنا

اللكه {فأخككذهم اللكه بآَيكات بالرسككل, الكككافرين المكذبككة المككم مكن
مقتككدر, {إن عزيككز أخككذ وأخذهم أهلكهم ذنوبهم بسبب بذنوبهم} أي

.هككارب يفككوته ول غككالب يغلبككه ل العقككاب} أي شككديد قككوي اللككه

ِلَك َذ َأّن **  ّلَه ِب ًا َيُك َلْم ال ّير َغ ْعَمًة ُم َها ّن َعَم ْن َلَى َأ ٍم َع ْو ّتككَى َق ْا َح ّيككُرو َغ َمككا ُي
ِهْم ُفِس ْن َأ َأّن ِب ّلَه َو ٌع ال ِليٌم َسِمي ْأِب َع َد َك ْوَن آِل *   َع ِذيَن ِفْر ّل ِهككْم ِمن َوا ِل ْب َق

ْا ُبو ّذ َياِت َك ِهْم بآَ ّب ُهْم َر َنا ْك َل ْه َأ ِهْم َف ِب ُنو ُذ َنآَ ِب ْق ْغَر َأ َعوَن آَل َو ُكككّل ِفْر ْا َو ُنو َكككا
ِلِميَن  َظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

يغيككر ل تعككالى بأنه حكمه في وقسطه عدله تمام عن تعالى يخبر   
اللككه تعالى: {إن ارتكبه, كقوله ذنب بسبب أحد, إل على أنعمها نعمة

ًا بقوم الله أراد بأنفسهم, وإذا ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ل فل سوء
فرعككون} أي آل {كككدأب وال} وقككوله مككن دونككه من ومالهم له مرد

بسككبب بآَيككاته, أهلكهككم كككذبوا وأمثككالهم, حيككن فرعككون بككآَل كصككنعه
وعيككون جنككات إليهككم, مككن أسككداها الككتي النعككم تلك وسلبهم ذنوبهم
الله ظلمهم فاكهين, وما فيها كانوا كريم, ونعمة ومقام وكنوز وزروع

الظكككككككككالمين. هكككككككككم ككككككككككانوا بكككككككككل ذلكككككككككك فكككككككككي

ِإّن َواّب َشّر **  ّد َد ال ِه ِعن ّل ِذيَن ال ّلكك ْا ا َفككُرو ُهككْم َك َ َف ُنككوَن ل ْؤِم ِذيَن ُي ّلكك *  ا
ْدّت َه ُهْم َعا ْن ُقُضوَن ُثّم ِم ُهْم َين َد ْه ٍة ُكّل ِفي َع ُهْم َمّر َ َو ُقوَن ل ّت ِإّمككا َي َف   *

ُهككْم ّن َف َق ْث ْلَحككْرِب ِفككي َت ْد ا ِهككم َفَشككّر ُهككْم ّمككْن ِب َف ْل ُهككْم َخ ّل َع ّكُروَن َل ّذ  َيكك
ل فهم كفروا الذين هم الرض وجه على دب ما شر تعالى: أن أخبر   

ًا عاهكدوا كلمكا يؤمنون, الككذين باليمككان أكككدوه نقضككوه, وكلمكا عهكد
من ارتكبوه شيء في الله من يخافون ل يتقون} أي ل نكثوه, {وهم
حككرب, في بهم وتظفر تغلبهم الحرب} أي في تثقفنهم الَثام, {فإما

والحسككن عبككاس ابككن بهككم, قككاله نكككل خلفهككم} أي من بهم {فشرد
عيينككة, ومعنككاه وابككن الخراساني وعطاء والسدي والضحاك البصري

مككن العككداء مككن سككواهم مككن قتلً, ليخككاف وأثخنهككم عقككوبتهم غلظ
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يككذكرون} وقككال عككبرة, {لعلهككم لهككم وغيرهككم, ويصككيروا العككرب

ذلككك. مثككل بهككم فيصككنع ينكثككوا أن يحككذرون السككدي: يقككول: لعلهككم

ِإّما َو َفّن **  ٍم ِمن َتَخا ْو َنًة َق َيا ْذ ِخ ِب ْن ِهْم َفا ْي َل َلَى ِإ ٍء َع َوآ ّلَه ِإّن َس َ ال ُيِحككّب ل
ِنيَن ِئ َخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  ال

قوم} قد من تخافن وسلم: {وإما عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول  
ًا {خيانة} أي عاهدتهم والعهككود, المواثيككق مككن وبينهككم بينك لما نقض

نقضككت قد بأنك أعلمهم سواء}, أي {على عهدهم إليهم} أي {فانبذ
لككك, حككرب لهم, وهككم حرب بأنك وعلمهم علمك يبقى عهدهم, حتى

ذلككك, فككي وهم أنت تستوي السواء, أي على وبينهم بينك عهد ل وأنه
الراجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككز: قككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

السككككواء إلككككى يجيبككككوك للعككككداءحتى الغككككدر وجككككوه فاضككككرب
علككى إليهككم تعالى: {فانبذ قوله في قال أنه مسلم بن الوليد وعن  

فككي ولككو حككتى الخائنين} أي يحب ل الله مهل, {إن على سواء} أي
ًا. قال يحبها ل الكفار حق جعفككر بككن محمككد أحمككد: حككدثنا المام أيض

معاويككة عامر, قككال: كككان بن سليم عن الفيض أبي شعبة, عن حدثنا
منهككم, يككدنو أن أمككد, فككأراد وبينهككم بينه الروم, وكان أرض في يسير
أكككبر, اللككه يقول: اللككه دابة على شيخ غزاهم, فإذا المد انقضى فإذا

ًا, إن ل أكبر, وفاء قال: «ومككن وسلم عليه الله صلى الله رسول غدر
ينقضككي حككتى يشككدها ول عقككدة يحلككن فل عهككد قككوم وبيككن بينككه كان

معاوية, فرجع, فككإذا ذلك سواء» قال: فبلغ على إليهم ينبذ أمدها, أو
داود أبككو رواه الحككديث عنه, وهذا الله رضي عنبسة بن عمرو بالشيخ

وابكن والنسككائي والترمكذي داود أبكو شكعبة, وأخرجكه عن الطيالسي
الترمككذي: حسككن بككه, وقككال شككعبة عن طرق صحيحه, من في حبان

ًا: حدثنا أحمد المام صحيح. وقال الزبيككري, اللككه عبككد بككن محمد أيض
سلمان, عن البختري أبي السائب, عن بن عطاء إسرائيل, عن حدثنا
مدينكة, فقكال أو حصكن إلى انتهى عنه, أنه الله رضي الفارسي يعني

وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت كما أدعوهم لصحابه: دعوني
ً كنت يدعوهم, فقال: إنما للسلم, وجل عز الله منكم, فهداني رجل

الجزيككة فككأدوا أبيتككم علينككا, وإن مككا وعليكككم لنا ما فلكم أسلمتم فإن
يحككب ل اللككه سككواء, {إن علككى نابككذناكم أبيتككم صككاغرون, وإن وأنتم

النككاس غدا الرابع اليوم كان أيام, فلما ثلثة بهم ذلك الخائنين} يفعل
اللكككككككككككككككه. بعكككككككككككككككون ففتحوهكككككككككككككككا إليهكككككككككككككككا
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َ َول َبّن **  ِذيَن َيْحَس ّل ْا ا َفُرو ْا َك َو ُق َب ُهْم َس ّن َ ِإ ْعِجككُزوَن ل ْا ُي ّدو َأِعكك َو ُهككْم *   َل
ُتْم ّما ْع َط َت ٍة ّمن اْس ّو َباِط َوِمن ُق ْيِل ّر ْلَخ ُبوَن ا ِه ِه ُتْر ّو ِب ْد ِه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َعكك َو

ِريَن ِهْم ِمن َوآَخ ِن َ ُدو ُهُم ل َن َلُمو ْع ّلُه َت ُهْم ال َلُم ْع ْا َوَما َي ُقو ٍء ِمن ُتنِف ِفي َشْي
ِبيِل ِه َسككككككك ّلككككككك َوّف ال ُككككككككْم ُيككككككك ْي َل ُتكككككككْم ِإ ْن َأ َ َو َلُمكككككككوَن ل ْظ  ُت

محمككد تحسبن} يا وسلم: {ول عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول   
قهككر تحككت هككم بككل عليهم نقدر فاتونا, فل سبقوا} أي كفروا {الذين

حسككب تعككالى: {أم يعجزوننا, كقوله مشيئتنا, فل قبضة قدرتنا, وفي
يظنككون, يحكمككون} أي مككا سككاء يسككبقونا أن السيئات يعملون الذين
ومأواهم الرض في معجزين كفروا الذين تحسبن تعالى: {ول وقوله

كفككروا الككذين تقلكب يغرنكك تعكالى: {ل المصير} وقوله ولبئس النار
تعككالى, أمككر المهاد} ثككم وبئس جهنم مأواهم ثم قليل متاع البلد في

والسككتطاعة, والمكككان الطاقة حسب لمقاتلتهم الحرب آلت بإعداد
ومككن قككوة {من أمكنكم مهما استطعتم} أي ما لهم فقال: {وأعدوا

ابككن معروف, حككدثنا بن هارون أحمد: حدثنا المام الخيل} قال رباط
شفي, أخي بن ثمامة علي أبي الحارثا, عن بن عمرو وهب, أخبرني

اللككه رسككول يقككول: سككمعت عامر بن عقبة سمع عامر, أنه بن عقبة
مككا لهككم المنككبر: {وأعككدوا علككى وهككو يقككول وسككلم عليككه اللككه صلى

الرمككي» رواه القككوة إن أل الرمككي القككوة إن قوة} أل من استطعتم
منصور, وابن بن سعيد عن داود معروف, وأبو بن هارون مسلم, عن

بككه. وهككب بككن  اللككه عبد عن العلى, ثلثتهم عبد بن يونس عن ماجه
الترمككذي رواه مككا عامر, منها بن عقبة أخر, عن طرق الحديث ولهذا

وأهككل أحمد المام عنه, وروى رجل كيسان, عن بن صالح حديث من
وسككلم: «ارمككوا عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قال عنه السنن

تركبككككككككوا». أن مككككككككن خيككككككككر ترمككككككككوا وأن واركبككككككككوا
السككمان, عككن صالح أبي أسلم, عن بن زيد عن مالك المام وقال  
قككال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي

الككذي وزر, فأمككا رجل ستر, وعلى أجر, ولرجل لثلثة, لرجل «الخيل
روضككة, أو مككرج فككي لهككا فأطال الله سبيل في ربطها أجر, فرجل له

حسككنات لككه الروضة, كككانت أو المرج من ذلك طيلها في أصابت فما
ًا طيلهككا, فاسككتنت قطعككت أنهككا ولككو آثارهككا كككانت شككرفين أو شككرف

أن يككرد ولككم منككه فشككربت بنهككر مككرت أنهككا له, ولو حسنات وأرواثها
ربطها أجر, ورجل الرجل لذلك له, فهي حسنات ذلك به, كان يسقي
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ًا ًا, ولم تغني سككتر, له فهي ظهورها ول رقابها في الله حق ينس وتعفف

ًا ربطها ورجل رسككول وزر» وسككئل ذلكك على ونواء, فهي ورياء فخر
فيهككا علككّي الله أنزل «ما الحمر, فقال عن وسلم عليه الله صلى الله
ًا ًا ذرة مثقككال يعمل {فمن الفاذة الجامعة الَية هذه إل شيئ يككره خيككر
ًا ذرة مثقال يعمل ومن لم وهذا البخاري يره} رواه شر ه, ومس لفظ

حجككاج, أخبرنككا أحمككد: حككدثنا المككام مالككك, وقككال حديث من كلهما
اللككه عبككد حسان, عككن بن القاسم الربيع, عن بن الركين شريك, عن

ثلثككة: وسككلم, قككال: «الخيككل عليككه اللككه صلى النبي مسعود, عن بن
فككرس للنسككان, فأمككا للشككيطان, وفككرس للرحمن, وفككرس ففرس

مككا وذكككر ككك وبككوله وروثه الله, فعلفه سبيل في يربط فالذي الرحمن
عليهككا, وأمككا يراهككن أو يقامر الشيطان, فالذي فرس وأما ك الله شاء

ستر له بطنها, فهي يلتمس النسان يربطها النسان, فالفرس فرس
ركككوب مككن أفضل الرمي أن العلماء, إلى أكثر ذهب الفقر» وقد من

الرمي, وقول من أفضل الركوب أن مالك, إلى المام الخيل, وذهب
أعلكككككككككم. للحكككككككككديث, واللكككككككككه أقكككككككككوى الجمهكككككككككور

ليككث, حككدثني وهشام, قال: حككدثنا حجاج أحمد: حدثنا المام وقال  
علككى خديككج, مككر بن معاوية شماسة, أن ابن حبيب, عن أبي بن يزيد
؟ هككذا فرسككك مككن تعككاني مككا له, فسأله فرس عند قائم وهو ذر أبي

دعككوته, قككال: ومككا لككه اسككتجيب قككد الفرس هذا أن أظن فقال: إني
إل فككرس مككن بيككده, مككا نفسي قال: والذي ؟ البهائم من بهيمة دعاء
ًا خككولتني أنككت سحر, فيقول: اللهككم كل يدعو وهو عبككادك, مككن عبككد

وولككده. قككال: وماله أهله من إليه أحب بيده, فاجعلني رزقي وجعلت
بن يزيد جعفر, حدثني أبي بن الحميد عبد سعيد, عن بن يحيى وحدثنا

رضي ذر أبي عن خديج بن معاوية قيس, عن بن سويد عن حبيب أبي
من ليس وسلم: «إنه عليه الله صلى الله رسول عنه, قال: قال الله

بككدعوتين: يقككول: اللهككم فجر, يككدعو كل مع له يؤذن إل عربي فرس
ومككاله أهلككه أحب من آدم, فاجعلني بني من خولتني من خولتني إنك
علككي بككن عمككرو النسائي, عن إليه», رواه وماله أهله أحب ك أو ك إليه

الطككبراني: حككدثنا أبوالقاسككم بككه. وقككال القطككان يحيى الفلس, عن
بككن يحيى عمار, حدثنا بن هشام التستري, حدثنا إسحاق بن الحسين

أبككي بككن الحسككن الصككنعاني, عككن المقككدام بن المطعم حمزة, حدثنا
ًا سهلً: حدثنا يعني الحنظلية لبن قال الحسن, أنه مككن سككمعته حديث

صككلى اللككه رسككول وسلم, فقال: سمعت عليه الله صلى الله رسول
يككوم إلككى الخيككر نواصككيها فككي معقود يقول: «الخيل وسلم عليه الله
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ًا ربط عليها, ومن معانون القيامة, وأهلها الله, كككانت سبيل في فرس

فككي الككواردة يقبضها», والحككاديث ل بالصدقة يده كالماد عليه النفقة
أبككي بككن عككروة البخاري, عن صحيح كثيرة. وفي الخيل ارتباط فضل
وسكلم, قكال: «الخيككل عليه الله صلى الله رسول البارقي, أن الجعد
والمغنككم» وقككوله: القيامككة, الجككر يوم إلى الخير نواصيها في معقود

الكفككار مككن وعككدوكم} أي اللككه عككدو {بككه تخوفككون {ترهبككون} أي
السككدي: قريظككة, وقككال بني يعني مجاهد دونهم} قال من {وآخرين

فككي التي الشياطين يمان: هم ابن الثوري: قال سفيان فارس, وقال
ذلككككككككككك. بمثككككككككككل حككككككككككديث ورد الككككككككككدور, وقككككككككككد

الحمصي, حككدثنا الفرج بن أحمد عتبة أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
ابن سنان, عن بن سعيد المقري, حدثنا يزيد بن شريح يعني حيوة أبو

ه عبكد بكن يزيد غريب, يعني جكده, أن عكن أبيكه غريكب, عكن بكن الل
تعككالى: اللككه قككول فككي يقككول كككان وسلم عليه الله صلى الله رسول

الطككبراني الجككن, ورواه هككم تعلمونهم} قككال ل دونهم من {وآخرين
بككن سككنان عككن شككعيب بن محمد عن أبيه دحيم, عن بن إبراهيم عن

رسول به, وزاد, قال غريب بن الله عبد بن يزيد سنان, عن بن سعيد
الخيككل», مككن عككتيق فيككه بيككت يخبككل وسلم: «ل عليه الله صلى الله

حيككان بككن مقاتككل متنككه, وقككال ول إسناده يصح ل منكر الحديث وهذا
القككوال, أشككبه المنافقون, وهذا أسلم: هم بن زيد بن الرحمن وعبد

ومككن منككافقون العككراب مككن حولكم تعالى: {وممن قوله له ويشهد
{ومككا نعلمهم} وقوله نحن تعلمهم ل النفاق على مردوا المدينة أهل

تظلمككون} أي ل وأنتككم إليكككم يككوف اللككه سبيل في شيء من تنفقوا
والكمال, ولهذا التمام على إليكم يوفى الجهاد, فإنه في أنفقتم مهما
فككي ثككوابه يضككاعف الككدرهم داود: أن أبو رواه الذي الحديث في جاء

تعككالى: {مثككل قككوله فككي تقككدم ضعف, كمككا سبعمائة إلى الله سبيل
سككنابل سككبع أنبتككت حبككة كمثل الله سبيل في أموالهم ينفقون الذين

عليككم} واسككع والله يشاء لمن يضاعف والله حبة مائة سنبلة كل في
بن أحمد عطية, حدثنا بن القاسم بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
بككن الشككعث أبيككه, حككدثنا عككن أبككي الدشككتكي, حككدثنا الرحمككن عبككد

النككبي عككن عبككاس ابككن جككبير, عككن بككن سعيد عن جعفر إسحاق, عن
أهككل علككى إل يتصككدق ل أن يككأمر كككان وسككلم, أنككه عليككه اللككه صككلى

يككوف اللككه سككبيل فككي شككيء مككن تنفقككوا {ومككا نزلت السلم, حتى
ديككن, وهككذا كل من سألك من كل بعدها, على بالصدقة إليكم} فأمر

ًا غريككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب. أيضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

874



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     

ِإن َو ْا **  َنُحو ِم َج ْل َنْح ِللّس َهككا َفاْج ّكككْل َل َو َت َلككى َو ِه َع ّلكك ّنككُه ال َو ِإ ُع ُهكك الّسككِمي
ِليُم َع ْل ِإن ا َو ْا *   َو ُد ِري ُعوَك َأن ُي َد ِإّن َيْخ َبَك َفكك ّلككُه َحْسكك َو ال َي ُهكك ِذ ّلكك َدَك ا ّيكك َأ

ِه ِر َنْص ِنيَن ِب ْؤِم ْلُم ِبا ّلككَف َو َأ َو ْيككَن *   ِهْم َب ِب ُلككو ْو ُق ْقككَت َلكك َف الْرِض ِفككي َمككا َأن
ًا َفْت ّمآَ َجِميع ّل ْيَن َأ ِهْم َب ِب ُلو ِكّن ُق َلـ ّلَه َو ّلككَف ال ُهككْم َأ َن ْي ّنككُه َب ِزيككٌز ِإ ِكيككٌم َع  َح

علككى عهككدهم إليهككم خيانة, فانبذ قوم من خفت تعالى: إذا يقول   
جنحككوا} {وإن ومنابككذتك, فقككاتلهم حربككك على استمروا سواء, فإن

لها} والمهادنة, {فاجنح والمصالحة المسالمة {للسلم} أي مالوا أي
المشككركون, عككام طلككب لمككا ذلككك, ولهككذا منهم واقبل إليها فمل أي

عليه الله صلى الله رسول وبين بينهم الحرب الصلح, ووضع الحديبية
الشككروط مككن اشككترطوا مككا مع ذلك إلى سنين, أجابهم وسلم, تسع
بكككر أبككي بككن محمككد أحمككد: حككدثنا المككام بككن اللككه عبد الخر. وقال

بككن محمككد النميري, حدثنا يعني سليمان بن فضيل المقدمي, حدثني
طككالب أبككي بككن علككي السلمي, عككن عمرو بن إياس يحيى, عن أبي

وسكلم: «إنكه عليكه اللكه صكلى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي
فافعل» وقككال السلم يكون أن استطعت فإن أمر أو اختلف سيكون

فككي كلككه السككياق نظككر, لن فيه قريظة, وهذا بني في مجاهد: نزلت
وزيككد ومجاهككد عبككاس ابككن كله, وقال لهذا مكتنف بدر, وذكرها وقعة

الَيككة هذه وقتادة: إن والحسن وعكرمة الخراساني وعطاء أسلم بن
ول بككالله يؤمنككون ل الككذين {قككاتلوا بككراءة فككي السيف بآَية منسوخة

ًا, لن نظر الَخر} الَية, وفيه باليوم بقتككالهم المر فيها براءة آية أيض
ًا العككدو كان إن ذلك, فأما أمكن إذا مهككادنتهم, كمككا يجككوز فككإنه كثيفكك

وسككلم عليككه الله صلى النبي فعل الكريمة, وكما الَية هذه عليه دلت
أعلككم. وقككوله تخصككيص, واللككه ول نسككخ ول منافاة الحديبية, فل يوم

كافيككك اللككه اللككه, فككإن على وتوكل صالحهم الله} أي على {وتوكل
{فككإن ويسككتعدوا خديعككة, ليتقككووا بالصلح يريدون كانوا ولو وناصرك
مككن بككه أيككده ممككا عليه نعمته ذكر وحده, ثم كافيك الله} أي حسبك

بنصككره أيككدك الككذي والنصككار, فقككال: {هككو المهككاجرين المككؤمنين
بككك, وعلككى اليمككان علككى جمعهككا قلوبهم} أي بين وألف وبالمؤمنين

ًا الرض فككي مككا أنفقت وموازرتك, {لو ومناصرتك طاعتك مككا جميعكك
فككإن والبغضككاء العككداوة مككن بينهككم كككان لمككا قلككوبهم} أي بين ألفت

والخككزرج, الوس الجاهلية, بين في كثيرة حروب بينهم كانت النصار
بنككور ذلككك اللككه قطككع الشككر, حككتى فككي التسلسككل منهككا يلزم وأمور
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أعككداء كنتككم إذ عليكككم اللككه نعمككة تعالى: {واذكروا قال اليمان, كما

مككن حفرة شفا على وكنتم إخوانا بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين فألف
تهتككدون}. لعلكككم آيككاته لكككم اللككه يككبين منهككا, كككذلك فأنقككذكم النككار

خطككب لمككا وسلم عليه الله صلى الله رسول الصحيحين: أن وفي  
ألككم النصككار معشككر لهككم: «يككا حنيككن, قككال غنككائم شأن النصار, في

ً أجككدكم بككي, وكنتككم اللككه فأغنككاكم بككي, وعالككة اللككه فهككداكم ضككلل
ًا قال بي» كلما الله فألفكم متفرقين أمككّن, ورسككوله اللككه قككالوا شيئ

عزيككز حكيككم} أي عزيككز إنه بينهم ألف الله تعالى: {ولكن قال ولهذا
وأحكككامه, أفعككاله فككي عليه, حكيم توكل من رجاء يخيب الجناب, فل

علي الحافظ, أنبأنا الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا بكر أبو الحافظ وقال
بككن محمككد اللككه عبد أبو منزلنا, أنبأنا في القزويني الصيرفي بشر بن

محمككد بككن إبراهيككم إسحاق أبو الستراباذي, حدثنا القنديلي الحسين
الشككرود, بككن بكر الحكم, حدثنا بن ميمون الصفار, حدثنا النعمان بن
طككاوس, عككن ميسكرة بن إبراهيم الطائفي, عن مسلم بن محمد عن
يككر تكفر, ولككم النعمة تقطع, ومنة الرحم عباس, قال: قرابة ابن عن
الرض فككي مككا أنفقككت تعككالى: {لككو اللككه القلوب, يقككول تقارب مثل

ًا الشكككعر: فكككي موجكككود قلكككوبهم} وذلكككك بيكككن ألفكككت مكككا جميعككك
رحككم بككذي فليككس واسككتغنى بزلةفغشككك إليككك قربككى ذو بككت إذا

ترمكي الكذي العكدو يرمكي وأن دعوتهأجكاب إن الذي القربى ذا ولكن
:القائككككككككل قككككككككول ذلككككككككك قككككككككال: ومككككككككن  

السككباب مككن وصككلوا مككا سككبرتهموبلوت ثككم النككاس صككحبت ولقككد
ًاوإذا تقكككرب ل القرابكككة فكككإذا السكككباب أقكككرب المكككودة قاطعككك

قول من هو أو عباس ابن بكلم موصول هذا أدري البيهقي: ل قال  
عن الحوص أبي عن السبيعي إسحاق أبو الرواة, وقال من دونه من
في  ما أنفقت يقول: {لو عنه, سمعه الله رضي مسعود بن الله عبد

ًا الرض فككي المتحككابون هككم قلوبهم} الَيككة, قككال بين ألفت ما جميع
والحاكم النسائي الله. رواه في المتحابين في نزلت رواية الله. وفي

ابككن عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال: صحيح, وقال مستدركه في
النعمككة لتقطع, وإن الرحم عباس, قال: إن ابن أبيه, عن عن طاوس

{لو قرأ شيء, ثم يزحزحها لم القلوب بين قارب إذا الله لتكفر, وإن
ًا الرض في ما أنفقت ًا, الحاكم قلوبهم} رواه بين ألفت ما جميع أيض
مجاهككد, عككن لبابككة أبككي بككن عبككدة الوزاعي: حككدثني عمرو أبو وقال

أحككدهما فأخككذ اللككه في المتحابان التقى فقال: إذا بيدي فأخذ ولقيته
الشككجر. ورق تحككات كمككا خطاياهمككا إليه, تحككاتت وضحك صاحبه بيد
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اللككه فككإن ذلككك تقككل ليسككير, فقككال: ل هككذا له: إن عبدة: فقلت قال

ًا الرض في ما أنفقت {لو يقول قلككوبهم} قككال بيككن ألفككت مككا جميع
كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن مني, وقال أفقه أنه عبدة: فعرفت

مجاهد, مغيث, عن أبي بن الوليد عن الجزري إبراهيم يمان, عن ابن
لمجاهككد قلككت لهمككا, قككال غفككر فتصككافحا المسككلمان التقى قال: إذا

مككا أنفقككت يقول: {لو سمعته مجاهد: أما قال ؟ لهما يغفر بمصافحة
ًا الرض في بينهككم} فقككال ألككف الله ولكن قلوبهم بين ألفت ما جميع

عكن مصكرف بكن طلحكة روى منكي, وككذا أعلكم لمجاهد: أنت الوليد
أن نتحككدثا إسككحاق, قككال: كنككا بككن عمير عن عون ابن مجاهد, وقال

بككن سليمان القاسم أبو الحافظ اللفة, وقال الناس من يرفع ما أول
التسككتري, إسككحاق بككن الحسككين اللككه: حككدثنا رحمككه الطبراني أحمد
غيلن, سككمعت بككن سككالم القواريري, حككدثنا عمر بن الله عبيد حدثنا
ًا الفارسي, أن سلمان النهدي, عن عثمان أبو عثمان, حدثني أبا جعد

أخككاه لقككي إذا المسككلم قككال: «إن وسكلم عليه الله صلى الله رسول
عككن الككورق تحككات ذنوبهمككا, كمككا عنهمككا بيده, تحككاتت فأخذ المسلم
ولككو ذنوبهمككا لهمككا غفككر عاصككف, وإل ريككح يككوم في اليابسة الشجرة

البحككككككككككككككككار. زبككككككككككككككككد مثككككككككككككككككل كككككككككككككككككانت

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ُبَك ال ّلُه َحْس َعككَك َوَمككِن ال َب ّت ِنيَن ِمككَن ا ْؤِم ْلُمكك َهككا ا ّي أ

َ َي ِبككّي *   ّن ال
ِنيَن َحّرِض ْؤِم ْلُم َلى ا َتاِل َع ِق ْل ُكن ِإن ا ُكْم َي ِبُروَن ِعْشككُروَن ّمن ْا َصككا ُبككو ِل ْغ َي
ْيِن َت َئ ِإن ِم ُكْن َو ُكْم َي َئٌة ّمن ْا ّم َو ُب ِل ْغ ًا َي ْلف ِذيَن ّمَن َأ ّل ْا ا َفككُرو ُهْم َك ّن أ

َ ْوٌم ِبكك ّ َقكك ل
ُهوَن َق ْف ّفَف *  الََن َي ّلُه َخ ُكْم ال ِلَم َعن َع ُكْم َأّن َو ًا ِفي ْعف ِإن َض ُكْن َف ُكْم َي ّمن

َئٌة ٌة ّم ِبَر ْا َصا ُبو ِل ْغ ْيِن َي َت َئ ِإن ِم ُكن َو ُكْم َي ْلٌف ّمن ْا َأ َو ُبك ِل ْغ ْيكِن َي َف ْل ْذِن َأ ِإ ِه ِبك ّل ال
ّلككككككككككككككككككككككُه َع َوال ِريَن َمكككككككككككككككككككككك ِب  الّصككككككككككككككككككككككا

القتككال علككى والمؤمنين وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى يحرض   
كككافيهم أي حسككبهم أنككه القران, ويخبرهم ومبارزة العداء ومناجزة

وترادفككت أعككدادهم كككثرت عككدوهم, وإن علككى ومؤيككدهم وناصككرهم
بككن أحمككد حاتم: حدثنا أبي ابن المؤمنين. قال عدد قل أمدادهم, ولو

ابكن عكن سكفيان موسكى, أنبأنككا بن الله عبيد حكيم, حدثنا بن عثمان
اتبعككك ومككن الله حسبك النبي أيها قوله: {يا في الشعبي عن شوذب

معك, قال: وروي شهد من الله, وحسب حسبك المؤمنين} قال من
أيها قال: {يا مثله, ولهذا زيد بن الرحمن وعبد الخراساني عطاء عن

عليككه, ولهككذا مرهككم أو حثهم القتال} أي على المؤمنين حرض النبي
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القتككال, عنككد علككى يحككرض وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول كان

أقبككل حيككن بككدر يككوم لصككحابه قككال العككدو, كمككا ومواجهككة صككفهم
َدهم في المشركون َد ِدهم: «قوموا َع َد ُع السككموات عرضها جنة إلى و

فقككال ؟ والرض الحمام: عرضهاالسككموات بن عمير والرض» فقال
فقككال: «مككا بككخ «نعم», فقال: بككخ وسلم عليه الله صلى الله رسول
أهلهككا, قككال مككن أكككون أن ؟» قككال: رجككاء بككخ بخ قولك على يحملك
تمككرات سيفه, وأخككرج جفن الرجل, فكسر أهلها» فتقدم من «فإنك
حككتى حييت أنا وقال: لئن يده من بقيتهن ألقى منهن, ثم يأكل فجعل
عنككه, اللككه رضككي قتككل حككتى فقاتل تقدم طويلة, ثم لحياة إنها آكلهن

نزلككت الَية هذه جبير, أن بن وسعيد المسيب بن سعيد عن روي وقد
نظككر, لن هككذا الربعون, وفي به وكمل الخطاب بن عمر أسلم حين
أرض إلككى الهجككرة بعككد بمكككة كككان عمككر مدنيككة, وإسككلم الَيككة هككذه

أعلكككككم. المدينكككككة, واللكككككه إلكككككى الهجكككككرة الحبشكككككة, وقبكككككل
ًا تعالى قال ثم   ًا: {إن للمؤمنين مبشر عشككرون منكككم يكككن وآمككر

ًا يغلبككوا مائككة منكككم يكككن وإن مككائتين يغلبوا صابرون الككذين مككن ألفكك
البشككارة. قككال وبقيككت المككر هذا نسخ بعشرة, ثم واحد كفروا} كل

بككن الزبيككر حككازم, حككدثني بككن جريككر المبككارك: حككدثنا بككن اللككه عبككد
منكككم يكن {إن نزلت عباس, قال: لما ابن عن عكرمة الحريث, عن

المسككلمين, حككتى علككى ذلككك مائتين} شككق يغلبوا صابرون عشرون
التخفيف, فقال: جاء عشرة, ثم من واحد يفر ل أن عليهم الله فرض
اللككه خفككف مككائتين} قككال {يغلبوا قوله عنكم} إلى الله خفف {الَن
عنهككم, وروى خفككف مككا الصككبر, بقككدر مككن العككدة, ونقككص من عنهم

منصور: حككدثنا بن سعيد نحوه. وقال المبارك ابن حديث من البخاري
الَية, قال: كتككب هذه في عباس ابن دينار, عن بن عمرو عن سفيان
عنهككم, فقككال اللككه خفككف مككائتين, ثككم مككن عشرون يفر ل أن عليهم
ًا}  فل فيكككم أن وعلككم عنكم الله خفف {الَن أن لمائككة ينبغككي ضككعف
به سفيان عن الله عبد بن علي عن البخاري مائتين, وروى من يفروا

عككن عطككاء نجيح, عككن أبي ابن حدثني إسحاق بن محمد نحوه, وقال
المسككلمين, علككى ثقلككت الَيككة هككذه نزلككت عبككاس, قككال: لمككا ابككن

ًا, فخفككف مائتين, ومائككة عشرون يقاتل أن وأعظموا عنهككم اللككه ألفكك
فيكككم أن وعلككم عنكككم الله خفف {الَن الخرى, فقال بالَية فنسخها

ًا} الَية, فكانوا لهككم يسككغ عدوهم, لم من الشطر على كانوا إذا ضعف
قتككالهم, عليهككم يجككب ذلك, لككم دون كانوا عدوهم, وإذا من يفروا أن

عككن والعككوفي طلحة أبي بن علي عنهم, وروى يتحوزوا أن لهم وجاز
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وعطككاء مجاهككد عككن حككاتم: وروي أبككي ابن ذلك, قال نحو عباس ابن

والضككحاك, الخراسكاني وعطكاء أسكلم بككن والحسككن, وزيككد وعكرمة
حككديث مردويككه: مككن بككن بكككر أبككو الحككافظ ذلك, وروى نحو وغيرهم
اللككه رضككي عمر ابن نافع, عن عن عون ابن شريك, عن بن المسيب

مككائتين} يغلبككوا صككابرون عشككرون منكككم يكن {إن قوله عنهما, في
الحككاكم وروى وسكلم عليككه اللككه صككلى محمد أصحاب فينا نزلت قال
عمر, ابن عن نافع العلء, عن بن عمرو أبي حديث من مستدركه في
عنكككم اللككه خفككف {الَن قككرأ وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن

ًا} رفككع فيكم أن وعلم يخرجككاه. ولككم السككناد قككال: صككحيح ثككم ضعف

ِبّي َكاَن ** َما َن ُكوَن َأن ِل َى َلكُه َي ّتككَى َأْسكَر ْثِخككَن َح ُدوَن الْرِض ِفككي ُي ِريك ُت
َيا َعَرَض ْن ّد ّلُه ال ُد َوال ِري َة ُي ّلُه الَِخَر ِزيككٌز َوال ِكيككٌم َع َ َح ْول ّلكك َتككاٌب *   ّمككَن ِك

ِه ّل َق ال َب ُكْم َس ُتْم ِفيَمككآَ َلَمّس ْذ َذاٌب َأَخكك ِظيككٌم َعكك ْا َع ُلككو ُك َف ُتككْم ِمّمككا *   ِنْم َغ
ً ًا َحلَل ّيبكككككك ْا َط ُقككككككو ّت ّلككككككَه َوا ّلككككككَه ِإّن ال ُفككككككوٌر ال  ّرِحيككككككٌم َغ

رضي أنس حميد, عن هاشم, عن بن علي أحمد: حدثنا المام قال   
فككي النككاس وسكلم عليككه اللككه صككلى النككبي عنه, قكال: استشككار الله

بككن عمككر منهككم» فقككام أمكنكم قد الله «إن بدر, فقال يوم السارى
النككبي عنككه فككأعرض أعنككاقهم اضككرب اللككه رسول فقال: يا الخطاب

وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عككاد وسلم, ثم عليه الله صلى
إخككوانكم هككم وإنمككا منهككم أمكنكككم قككد الله إن الناس أيها فقال: «يا

أعنككاقهم, فككأعرض اضككرب الله رسول فقال: يا عمر بالمس» فقام
وسككلم عليه الله صلى النبي عاد وسلم, ثم عليه الله صلى النبي عنه

عنه, فقككال: الله رضي الصديق بكر أبو ذلك, فقام مثل فقال: للناس
فذهب الفداء, قال منهم تقبل عنهم, وأن تعفو أن نرى الله رسول يا

الغم, فعفا من فيه كان ما وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه عن
مككن كتككاب {لككول وجككل عككز الله وأنزل الفداء, قال منهم وقبل عنهم
أول فككي سككبق عظيككم} وقككد عككذاب أخككذتم فيمككا لمسكم سبق الله

ذلككك, وقككال بنحككو مسككلم صككحيح فككي عبككاس ابككن حككديث السككورة
قككال: لمككا الله عبد عبيدة, عن أبي مرة, عن بن عمرو العمش: عن

في تقولون وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول بدر, قال يوم كان
وأهلككك, قومككك اللككه رسككول بكككر: يككا أبككو ؟» فقككال السككارى هككؤلء

رسككول «يككا عمككر عليهم, وقال يتوب أن الله لعل واستتبهم استبقهم
بكن اللكه عبككد أعناقهم, وقال فاضرب فقدمهم وأخرجوك كذبوك الله
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عليهم الوادي الحطب, أضرم كثير واد في أنت الله رسول رواحة: يا

ًا, ثم وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول فسكت فيه, قال ألقهم نار
ًا, ثم عليهم يرد فلم بكككر, أبي بقول ناس: يأخذ فدخل, فقال قام شيئ

بكن اللكه عبككد بقكول نككاس: يأخككذ عمر, وقكال بقول ناس: يأخذ وقال
رواحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

اللككه فقككال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول عليهم خرج ثم  
قلككوب ليشككدد الله اللبن, وإن من ألين تكون حتى رجال قلوب ليلين
كمثككل بكككر أبككا يككا مثلككك الحجارة, وإن من أشد تكون حتى فيه رجال

فإنككك عصاني ومن مني فإنه تبعني {فمن السلم, قال عليه إبراهيم
السكلم, قكال عليكه عيسكى كمثكل بكككر أبا يا مثلك رحيم} وإن غفور
الحكيككم} العزيككز أنككت فإنككك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم {إن
اطمككس {ربنككا السككلم, قككال عليككه موسككى عمر, كمثل يا مثلك وإن

العككذاب يككروا حككتى يؤمنككوا فل قلككوبهم علككى واشككدد أمككوالهم علككى
تككذر ل {رب السككلم, قككال عليه نوح عمر, كمثل يا مثلك الليم} وإن

ًا} أنتم الكافرين من الرض على إل منهككم أحككد ينفكككن فل عالككة ديار
إل اللككه رسككول مسككعود: قلككت: يككا ابككن عنككق» قككال ضربة بفداء, أو

اللككه صككلى اللككه رسول السلم, فسكت يذكر بيضاء, فإنه بن سهيل
مككن حجككارة علككي تقككع أن من أخوف يوم في رأيتني فما وسلم عليه

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال اليوم, حتى ذلك في مني السماء
أن لنككبي كككان {ما وجل عز الله بيضاء» فأنزل بن سهيل وسلم: «إل

مككن والترمككذي أحمككد المككام الَيككة, رواه آخككر أسرى} إلككى له يكون
مسككتدركه, وقككال فككي بككه, والحككاكم العمش عن معاوية أبي حديث
عككن مردويككه بككن بكككر أبو الحافظ يخرجاه, وروى ولم السناد صحيح

اللككه صلى النبي عنهما, عن الله رضي هريرة عمر, وأبي بن الله عبد
ابككن النصككاري, وروى أيككوب أبككي عككن الباب نحوه. وفي وسلم عليه

ًا, واللفظ مردويه الله عبيد حديث مستدركه, من في والحاكم له أيض
عككن مجاهككد مهككاجر, عككن بن إبراهيم عن إسرائيل موسى, حدثنا بن
أسككر, فيمككن العباس بدر, أسر يوم السارى أسر عمر, قال: لما ابن

يقتلكوه, فبلككغ أن النصككار أوعكدته وقكد النصار, قككال من رجل أسره
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فقال وسلم عليه الله صلى النبي ذلك

النصار زعمت العباس, وقد عمي أجل من الليلة أنم لم «إني وسلم
النصار عمر «نعم», فأتى فقال ؟ أفآَتهم عمر له قاتلوه» فقال أنهم

لهككم نرسككله, فقككال ل واللككه العبككاس, فقككالوا: ل لهم: أرسككلوا فقال
فككإن قالوا ؟ رضى وسلم عليه الله صلى الله لرسول كان عمر: فإن
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عمككر فخككذه, فأخككذه رضككى وسككلم عليككه الله صلى الله لرسول كان
أحككب تسككلم لن اللككه فككو أسككلم عباس له: يا يده, قال في صار فلما
صككلى اللككه رسككول رأيككت لما إل ذاك الخطاب, وما يسلم أن من إلي
اللككه صلى الله رسول واستشار إسلمك, قال يعجبه وسلم عليه الله
فأرسلهم, فاستشار عشيرتك بكر أبو فيهم, فقال بكر أبا وسلم عليه
وسلم, فأنزل عليه الله صلى الله رسول ففاداهم فقال: اقتلهم عمر
الحككاكم: صككحيح أسككرى} الَيككة, قككال له يكون أن لنبي كان {ما الله

يخرجككككككككككككككككككككككاه. ولككككككككككككككككككككككم السككككككككككككككككككككككناد
سككيرين, بن محمد حسان, عن بن هشام عن الثوري سفيان وقال  
النككبي إلككى جبريككل عنككه, قككال: جككاء اللككه رضي علي عبيدة, عن عن

السككارى, إن في أصحابك بدر, فقال: خير يوم وسلم عليه الله صلى
ًا يقتككل أن القتككل, علككى شككاءوا الفككداء, وإن شاءوا ً عامكك منهككم مقبل

حبككان وابككن والنسائي الترمذي منا, رواه ويقتل مثلهم, قالوا: الفداء
ًا, وقال غريب حديث به, وهذا الثوري حديث من صحيحه في ابككن جد

عليكه اللكه صكلى اللكه رسكول علككي, قككال: قككال عن عبيدة عن عون
شككئتم وإن قتلتمككوهم شككئتم بككدر: «إن يككوم أسككارى فككي وسككلم

فكككان بعدتهم» قككال منكم واستشهد بالفداء فاديتموهم, واستمتعتم
عنه, ومنهم الله رضي اليمامة يوم قتل قيس بن السبعين, ثابت آخر
بكن محمكد أعلم, وقال مرسلً, فالله عبيدة عن الحديث هذا روى من

لنككبي كككان عباس: {ما ابن عن عطاء نجيح, عن أبي ابن عن إسحاق
قبككل بدر غنائم عظيم. قال عذاب بلغ حتى أسرى} فقرأ له يكون أن
إليككه أتقككدم عصاني, حتى من أعذب ل أني لهم, يقول: لول يحلها أن

نجيككح: عككن أبككي ابككن روى عظيككم, وكككذا عككذاب أخذتم فيما لمسكم
ًا يعذب ل أن منه العمش: سبق مجاهد, وقال ًا, وروي شهد أحد بككدر

شككعبة وعطككاء, وقككال جبير بن وقاص, وسعيد أبي بن سعد عن نحوه
لهككم سككبق} أي اللككه مككن كتككاب {لككول مجاهككد عككن هاشككم أبككي عن

أبككي بككن علككي الله, وقال رحمه الثوري سفيان ونحوه, عن بالمغفرة
في سبق} يعني الله من كتاب {لول قوله في عباس ابن طلحة: عن

فيمككا {لمسكككم لكككم حلل والسككارى المغككانم الول, أن الكتككاب أم
ممككا تعككالى: {فكلككوا الله عظيم} قال {عذاب السارى أخذتم} من

ً غنمتم ًا} الَية. وكذا حلل عبككاس, وروي ابككن عككن العككوفي روى طيب
والحسن جبير, وعطاء بن مسعود, وسعيد هريرة, وابن أبي عن مثله

ًا, أن والعمكش البصري, وقتكادة اللكه مكن كتكاب {لكول المكراد أيضك
اللككه. رحمككه جريككر ابككن اختيار الغنائم, وهو بإحلل المة سبق} لهذه

881



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عبد بن جابر عن الصحيحين في أخرجاه القول, بما لهذا ويستشهد  

وسككلم: عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قال: قككال عنه الله رضي الله
ًا «أعطيت بككالرعب قبلككي: نصككرت النبيككاء من أحد يعطهن لم خمس

ًا الرض لي شهر, وجعلت مسيرة ًا, وأحلت مسجد الغنائم لي وطهور
إلككى يبعككث النككبي الشككفاعة, وكككان قبلككي, وأعطيككت لحككد تحل ولم

صككالح, عككن أبككي عن العمش عامة» وقال الناس إلى قومه, وبعثت
عليككه اللكه صكلى اللكه رسككول عنه, قكال: قكال الله رضي هريرة أبي

تعككالى: قككال غيرنككا» ولهككذا الككرؤوس لسود الغنائم تحل وسلم: «لم
ً غنمتم مما {فكلوا ًا} الَية, فعند حلل السككارى مككن أخككذوا ذلك طيب

بككن الرحمككن عبككد سككننه: حككدثنا في داود أبو المام روى الفداء, وقد
أبككي عككن حككبيب, حككدثنا)شككعبة بككن سككفيان العبسي, حككدثنا المبارك

اللككه صلى الله رسول عباس, أن ابن الشعثاء, عن أبي العنبس, عن
اسككتمر أربعمائككة, وقككد بككدر يوم الجاهلية أهل فداء جعل وسلم عليه

شاء إن فيهم مخير المام العلماء, أن جمهور عند السرى في الحكم
بأسككرى فعككل كمكا بمكال فككادى شكاء قريظة, وإن ببني فعل كما قتل

عليه الله صلى الله رسول فعل المسلمين, كما من أسر بمن بدر, أو
الكوع, بن سلمة سبي في كانتا وابنتها, اللتين الجارية تلك في وسلم
عنككد ككانوا الككذين المسككلمين مككن مقابلتهمككا فككي وأخككذ ردهمككا حيث

الشككافعي المككام مككذهب أسر. هذا من استرق شاء المشركين, وإن
فكي الئمكة, مقكرر بين آخر خلف المسألة العلماء, وفي من وطائفة

الفقكككككككككككككككه. كتكككككككككككككككب مكككككككككككككككن موضكككككككككككككككعه

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ُكْم ِفككَي ّلَمن ُقل ال ِدي ْيكك َى ّمككَن َأ ِم ِإن الْسككَر َلكك ْع ّلككُه َي ِفككي ال

ُكْم ِب ُلو ًا ُق ْير ُكْم َخ ِت ْؤ ًا ُي ْير َذ ّمّمآَ َخ ُكْم ُأِخ ِفْر ِمن ْغ َي ُكْم َو ّلُه َل ُفوٌر َوال ّرِحيككٌم َغ
ِإن َو ْا *   ُدو ِري َتَك ُي َن َيا ْد ِخ َق ْا َف ُنو ّلككَه َخا ْبككُل ِمككن ال َكَن َق َأْم ُهككْم َفكك ْن ّلككُه ِم َوال

ِليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم ِكيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌم َع  َح
عن مغفل بن الله عبد بن العباس إسحاق: حدثني بن محمد قال   

اللككه رسككول أن عنهمككا اللككه رضككي عباس بن الله عبد عن أهله بعض
ًا أن عرفككت قككد بدر: «إنككي يوم قال وسلم عليه الله صلى مككن أناسكك
ًا أخرجوا قد وغيرهم هاشم بني لقككي فمككن بقتالنككا لهككم حاجككة ل كره

ًا منكم أبككا لقكي يقتلكه, ومككن فل كك هاشككم بنكي مكن أي ككك منهككم أحكد
فل المطلككب عبككد بككن العباس لقي يقتله, ومن فل هشام بن البختري

ًا» فقككال أخرج إنما يقتله, فإنه أنقتككل عتبككة بككن حذيفككة أبككو مستكره

882



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لقيتككه لئككن واللككه العبككاس ونككترك وعشككائرنا وإخواننككا وأبناءنككا آباءنككا

لعمر فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فبلغت بالسيف للجمنه
فيككه كنككاني يككوم لول إنككه واللككه عمر قال ك حفص أبا «يا الخطاب بن

رسككول عم وجه أيضرب ك حفص أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول
ائكذن الله رسول يا عمر ؟» فقال بالسيف وسلم عليه الله صلى الله
ذلككك بعككد يقككول حذيفككة أبو نافق, فكان لقد فوالله عنقه فأضرب لي

ًا منهككا أزال ول قلككت الككتي الكلمككة تلككك من آمن ما والله أن إل خائفكك
ًا اليمامة يوم بشهادة, فقتل عني تعالى الله يكفرها اللككه رضي شهيد

عليككه اللككه صلى الله رسول أمسى قال: لما عباس ابن عن عنه. وبه
صكلى اللكه رسول بالوثاق, بات محبوسون بدر, والسارى يوم وسلم

ًا وسلم عليه الله مككا اللككه رسككول يا أصحابه له فقال الليل أول ساهر
اللككه رسككول فقككال النصككار مككن رجككل العباس أسر وقد ؟ تنام ل لك

وثككاقه فككي العبككاس عمككي أنيككن «سككمعت وسككلم عليككه اللككه صككلى
وسككلم. قككال عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فنام فأطلقوه» فسكت

عبككد بككن العباس فداء بدر يوم السارى أكثر إسحاق: وكان بن محمد
ًا رجل كان أنه وذلك المطلب ًا, أوقيككة بمائة نفسه فافتدى موسر ذهبكك

شككهاب ابككن قككال عقبككة بككن موسككى حككديث من البخاري صحيح وفي
ً أن مالك بن أنس حدثنا لنا ائذن الله رسول يا قالوا النصار من رجال

ًا» منككه تذرون ل والله «ل فداءه. قال عباس أختنا لبن فلنترك درهمكك
عككن رومككان بككن يزيككد عن إسحاق بن محمد عن بكير بن يونس وقال
إلككى قريككش قككالوا: بعثككت سككماهم جماعككة عككن الزهككري عككن عروة

قككوم كككل ففككدى أسراهم فداء في وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا كنت قد الله رسول يا العباس رضوا, وقال بما أسيرهم فقال مسلم
كما يكن فإن بإسلمك أعلم وسلم: «الله عليه الله صلى الله رسول
وابني نفسك فافتد علينا كان فقد ظاهرك وأما يجزيك الله فإن تقول
عبد بن طالب أبي بن وعقيل المطلب عبد بن الحارثا بن نوفل اخيك

ما فهر»: قال بن الحارثا بني أخي عمرو بن عتبة المطلب, وحليفك
وأم أنككت دفنتككه الككذي المككال قككال: «فككأين اللككه رسول يا عندي ذاك

دفنته الذي المال هذا, فهذا سفري في أصبت إن لها فقلت ؟ الفضل
لعلككم إنككي اللككه رسككول يككا وقثم» قال: والله الله وعبد الفضل لبني
الفضككل أم وغيككر غيككري أحككد علمككه ما لشيء هذا إن الله رسول أنك

كككان مال من أوقية عشرين مني أصبتم ما الله رسول يا لي فاحسب
أعطانككا شككيء ذاك «ل وسككلم عليه الله صلى الله رسول فقال معي
عككز اللككه فككأنزل وحليفككه أخككويه وابني نفسه منك» ففدى تعالى الله
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فككي الله يعلم إن السرى من أيديكم في لمن قل النبي أيها {يا وجل

ًا قلوبكم ًا يككؤتكم خير غفككور واللككه لكككم ويغفككر منكككم أخككذ ممككا خيككر
فككي الوقيككة العشككرين مكككان اللككه فأعطككاني العبككاس رحيككم} قككال

ًا عشرين السلم مككن أرجككو مككا مككع به يضرب مال يده في كلهم عبد
ًا إسحاق ابن روى وجل, وقد عز الله مغفرة نجيككح أبككي ابككن عن أيض

أبككو تقككدم. وقككال ممككا بنحككو الَيككة هذه في عباس ابن عن عطاء عن
نجيككح أبككي ابككن عن إدريس ابن حدثنا وكيع ابن جرير: حدثنا بن جعفر

كككان {مككا نزلككت العبككاس: فككّي قال: قككال عباس ابن عن مجاهد عن
صككلى النبي الرض} فأخبرت في يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبي
التي الوقية بالعشرين يحاسبني أن وسألته بإسلمي وسلم عليه الله

ًا عشرين بها الله فأبدلني فأبى مني أخذت فككي مككالي تاجر كلهم عبد
ًا إسحاق ابن يده, وقال ابككن عككن صككالح أبككي عككن الكلبي حدثني أيض

ككان قكال ربكاب بككن اللكه عبكد بككن جككابر عن عنهما الله رضي عباس
لرسككول ذكككرت حيككن واللككه نزلت في يقول المطلب عبد بن العباس

قبلككه. كالككذي الحديث نحو ذكر ثم إسلمي وسلم عليه الله صلى الله
النككبي أيهككا {يككا عباس ابن عن الخراساني عطاء عن جريج ابن وقال

للنككبي قال: قككالوا وأصحابه السرى} عباس من أيديكم في لمن قل
اللككه رسككول أنككك ونشككهد بكه جئككت بمككا وسككلم: آمنككا عليه الله صلى

ًا قلككوبكم في الله يعلم {إن الله قومنا. فأنزل على لك لننصحن خيككر
ًا يؤتكم ًا أخذ مما خير ًا منكم} إيمان ًا لكم يخلف وتصديق أخذ مما خير
يقككول العباس فكان قال عليه كنتم الذي لكم} الشرك {ويغفر منكم

{يككؤتكم قككال لقككد الككدنيا لككي وإن فينككا تنزل لم الَية هذه أن أحب ما
ًا ًا أعطاني منكم} فقد أخذ مما خير ضككعف مائككة منككي أخككذ ممككا خير
أبككي بككن علي لي, وقال غفر قد يكون أن لكم} وأرجو {ويغفر وقال
فافتدى بدر يوم أسر العباس كان الَية هذه في عباس ابن عن طلحة
لقد الَية هذه قرئت حين العباس فقال ذهب من أوقية بأربعين نفسه

أسرت الدنيا: إني بهما لي أن أحب ما خصلتين وجل عز الله أعطاني
ًا أربعين فآَتاني أوقية بأربعين نفسي ففديت بدر يوم لرجككو وإني عبد

الَيككة: هككذه تفسككير في قتادة فقال وجل عز الله وعدنا التي المغفرة
مكال عليككه قكدم لمككا وسكلم عليككه اللكه صكلى اللكه رسول أن لنا ذكر

ًا ثمانون البحرين ًا يومئذ أعطى فما الظهر لصلة توضأ وقد ألف شككاكي
ً حرم ول منه يأخذ أن العباس فرقه, فأمر حتى يومئذ صلى وما سائل

المغفككرة وأرجككو منككا أخككذ ممككا خير يقول: هذا العباس فكان ويحتثي
بككن سككليمان حككدثنا عاصككم بككن عمرو سفيان: حدثنا بن يعقوب وقال
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اللككه رسككول إلى الحضرمي ابن بعث قال هلل بن حميد عن المغيرة

ًا ثمانين البحرين من وسلم عليه الله صلى ل منه أكثر مال أتاه ما ألف
وجككاء بالصككلة. قكال ونكودي حصككير علكى فنكثرت بعككد. قكال ول قبل

ًا فمثل وسلم عليه الله صلى الله رسول أهككل وجككاء المككال على قائم
ًا إل كان ما وزن ول عدد يومئذ كان فما المسجد العبككاس وجككاء فيضكك

قككال يستطع فلم يقوم وذهب عليه خميصة في فحثا المطلب عبد بن
رسككول فقككال: يككا وسككلم عليه الله صلى الله رسول إلى رأسه فرفع
حككتى وسكلم عليككه اللكه صلى الله رسول فتبسم علي. قال ارفع الله

تطيق» بما وقم طائفة المال من له: «أعد وقال نابه أو ضاحكه خرج
وعككدنا اللككتين إحدى أما منطلق يقول: وهو العباس وجعل ففعل قال
قل النبي أيها {يا الخرى في الله يصنع ما ندري أنجزنا, وما فقد الله
ومككا منا أخذ مما خير قال: هذا ثم السرى} الَية من أيديكم في لمن

عليككه اللككه صككلى اللككه رسول زال فما الخرى في الله يصنع ما أدري
ً وسلم إلككى بعككث ومككا درهككم منككه بقككي ما حتى المال ذلك على ماثل

فصككككككككلى. الصككككككككلة أتككككككككى ثككككككككم بككككككككدرهم أهلككككككككه
عبد أبو البيهقي: أنبأنا بكر أبو الحافظ قال ذلك) ك في آخر حديث(  

اللككه عبككد بككن محمككد بككن محمككد الطيككب أبككو أخككبرني الحككافظ اللككه
ه عبكد بكن حفكص حكدثنا عصكام بكن محمكد حدثنا السعيدي حكدثنا الل

قال: مالك بن أنس عن صهيب بن العزيز عبد عن طهمان بن إبراهيم
فقككال البحريككن مككن بمككال وسكلم عليككه اللككه صككلى اللكه رسككول أتي

صككلى اللككه رسول به أتي مال أكثر وكان مسجدي» قال في «انثروه
الصككلة قضى فلما إليه يلتفت ولم الصلة إلى فخرج وسلم عليه الله
ًا يرى كان فما إليه فجلس جاء يا فقال العباس جاءه إذ أعطاه إل أحد

ً نفسكي, وفكاديت فككاديت فكإني أعطنكي اللكه رسول لكه فقككال عقيل
يقلككه ذهب ثم ثوبه في «خذ» فحثا وسلم عليه الله صلى الله رسول

أنككت فككارفعه «ل» قككال قال إلي يرفعه بعضهم مر فقال يستطع فلم
زال فمككا انطلككق ثككم كككاهله على احتمله ثم منه «ل» فنثر علّي, قال

ًا عنككه خفككي حككتى بصره يتبعه وسلم عليه الله صلى الله رسول عجبكك
َثككّم وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قام حرصه, فما من منهككا و

ًا صككحيحه مككن مواضككع فككي البخككاري رواه درهم, وقككد بصككيغة تعليقكك
السياقات بعض وفي ويسوقه طهمان بن إبراهيم يقول: وقال الجزم

هككككككككككككككككككككككككككذا. مككككككككككككككككككككككككككن أتككككككككككككككككككككككككككم
{وإن قبككل} أي مككن اللككه خككانوا فقككد خيانتككك يريدوا {وإن وقوله  

مككن اللككه خككانوا {فقككد القككوال مككن لك أظهروا خيانتك} فيما يريدوا
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يككوم بالسككارى منهككم} أي {فككأمكن به بالكفر بدر قبل من قبل} أي

نزلككت قتككادة فيه. قال حكيم بفعله عليم حكيم} أي عليم {والله بدر
ولحككق ارتككد حيككن الكككاتب سككرح أبككي بككن سككعد بككن اللككه عبككد فككي

عبككاس: ابككن عككن الخراساني عطاء عن جريج ابن بالمشركين, وقال
قومنككا علككى لككك قككالوا: لننصككحن حيككن وأصككحابه عبككاس فككي نزلككت

.أعلككم واللككه وأظهككر أشككمل وهككو العمككوم علككى السككدي وفسككرها

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِسكك ْن َأ ِبيِل ِفككي َو َسكك
ِه ّل ِذيَن ال ّل ْا َوا َوو ْا آ َو َنَصُر ِئَك ّو َلـ ْو ُهْم ُأ ْعُض ُء َب َيآَ ِل ْو ْعٍض َأ ِذيَن َب ّل ْا َوا ُنو َلْم آَم َو

ْا َهاِجُرو ُكْم َما ُي ِهم ّمن َل ِت َي َ ٍء ّمن َول ّتَى َشْي ْا َح َهاِجُرو ِإِن ُي ُكْم َو َتنَصُرو اْس
ّديِن ِفي ُكُم ال ْي َل َع ّنْصُر َف ّ ال َلَى ِإل ٍم َع ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثككا ّلككُه ّمي ِبَمككا َوال

ُلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَن ْعَم  َبِصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككيٌر َت
مككن خرجككوا مهككاجرين إلككى وقسمهم المؤمنين أصناف تعالى ذكر  

وبككذلوا دينككه وإقامككة ورسككوله اللككه لنصككر وجككاءوا وأمككوالهم ديككارهم
أهكل مكن المسكلمون وهكم أنصكار ذلك, وإلكى في وأنفسهم أموالهم
فككي وواسككوهم منككازلهم فككي المهاجرين إخوانهم آووا ذاك إذ المدينة
أوليككاء {بعضككهم فهككؤلء معهككم بالقتال ورسوله الله ونصروا أموالهم

اللككه رسككول آخى أحد, ولهذا كل من بالَخر أحق منهم كل بعض} أي
ه صلى أخكوان اثنيكن ككل والنصكار المهكاجرين بيكن وسكلم عليكه الل

ًا بذلك يتوارثون فكانوا ًا إرث تعككالى اللككه نسخ حتى القرابة على مقدم
عبككاس, ورواه ابن عن البخاري صحيح في ذلك بالمواريث, ثبت ذلك

والحسككن وعكرمككة مجاهككد عنككه, وقككال طلحة أبي بن وعلي العوفي
عككن شككريك عككن وكيككع أحمككد: حككدثنا المككام واحد: قال وغير وقتادة
عنه الله رضي البجلي الله عبد ابن هو جرير عن وائل أبي عن عاصم

والنصككار وسككلم: «المهككاجرون عليه الله صلى الله رسول قال: قال
بعضككهم ثقيف من والعتقاء قريش من بعض, والطلقاء أولياء بعضهم
يعلككى: أبو الحافظ أحمد. وقال به القيامة» تفرد يوم إلى بعض أولياء
عككن عاصم حدثنا الزدي إبراهيم ابن يعني عكرمة حدثنا سفيان حدثنا

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: سككمعت مسعود ابن عن شقيق
والعتقككاء قريككش مككن والنصار, والطلقككاء يقول: «المهاجرون وسلم

فككي رواه والَخككرة» هكككذا الككدنيا فككي بعككض أولياء بعضهم ثقيف من
مسككككككككككككعود. بككككككككككككن اللككككككككككككه عبككككككككككككد مسككككككككككككند
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في آية ما غير والنصار, في المهاجرين على ورسوله الله أثنى وقد  

والنصككار, والككذين المهاجرين من الولون كتابه, فقال: {والسابقون
تجككري جنككات لهم وأعد عنه ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم

ه تكاب {لقكد النهار} الَية, وقكال تحتها اجرين النكبي علكى الل والمه
تعككالى: العسككرة} الَيككة, وقككال سككاعة فككي ابتعككوه الككذين والنصككار
يبتغككون وأمككوالهم ديككارهم مككن أخرجككوا الككذين المهككاجرين {للفقراء

ً ًا الله من فضل الصككادقون هككم أولئك ورسوله الله وينصرون ورضوان
ول إليهككم هككاجر مككن يحبون قبلهم من واليمان الدار تبوءوا * والذين

كككان ولو أنفسهم على ويؤثرون أوتوا مما حاجة صدورهم في يجدون
فككي يجككدون {ول قككوله فككي قيككل مككا وأحسككن خصاصككة} الَيككة بهككم

أعطككاهم مككا فضككل على يحسدونهم ل أوتوا} أي مما حاجة صدورهم
النصككار, على المهاجرين تقديم الَيات ظاهر هجرتهم, فإن على الله

قككال ذلككك, ولهككذا فككي يختلفككون ل العلمككاء بين عليه مجمع أمر وهذا
مسككنده: فككي الككبزار الخككالق عبككد بككن عمككرو بن أحمد بكر أبو المام
سلمة, بن حماد إبراهيم, حدثنا بن مسلم حدثنا معمر بن محمد حدثنا

حذيفككة, قككال: خيرنككي المسيب, عككن بن سعيد زيد, عن بن علي عن
والنصككرة, فككاخترت الهجككرة بيككن وسككلم عليككه الله صلى الله رسول

تعككالى: {والككذين الوجه, وقوله هذا من إل نعرفه قال: ل الهجرة, ثم
بالكسككر, وليتهككم حمككزة وليتهم} قككرأ من لكم ما يهاجروا ولم آمنوا

حككتى شككيء {مككن والدللككة كالدللككة واحككد بالفتككح, وهمككا والبككاقون
ولككم آمنوا الذين المؤمنين, وهم من الثالث الصنف هو يهاجروا} هذا
نصيب, المغانم في لهم ليس بواديهم, فهؤلء في أقاموا يهاجروا, بل

القتكككككككال. فيكككككككه حضكككككككروا مكككككككا إل خمسكككككككها فكككككككي ول
مرثد, عن بن علقمة سفيان, عن وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا قال كما  

رضككي السككلمي الخصككيب بككن يزيد أبيه, عن بريدة, عن بن سليمان
ًا بعككث إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه, قال: كان الله أميككر
معككه وبمن الله نفسه, بتقوى خاصة في جيش, أوصاه أو سرية على
ًا المسلمين من الله, قككاتلوا سبيل في الله باسم وقال: «اغزوا, خير
إحكدى إلكى فكادعهم المشكركين مكن عكدوك لقيت بالله, إذا كفر من

منهككم, وكككف فاقبككل إليهككا أجككابوك ما فأيتهن ك خلل أو ك خصال ثلثا
عنهككم. ثككم وكف منهم فاقبل أجابوك السلم, فإن إلى عنهم. ادعهم

فعلككوا إن المهاجرين, وأعلمهم دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم
أبككوا المهاجرين, فككإن على ما عليهم للمهاجرين, وأن ما لهم أن ذلك

المسككلمين, يجككري كككأعراب يكونككون أنهم دارهم, فأعلمهم واختاروا
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الفيء في لهم يكون المؤمنين, ول على يجري الذي الله حكم عليهم

أبوا, فككادعهم هم المسلمين, فإن مع يجاهدوا أن نصيب, إل والغنيمة
أبكوا عنهكم, فكإن وككف منهكم فاقبكل أجكابوا الجزية. فإن إعطاء إلى

أخككر, وقككوله زيككادات مسلم, وعنده به وقاتلهم» انفرد بالله فاستعن
وإن تعككالى النصر} الَية, يقول فعليكم الدين في استنصروكم {وإن

علككى دينككي قتككال فككي يهككاجروا لم العراب, الذين هؤلء استنصركم
فككي إخككوانكم نصرهم, لنهم عليكم واجب فانصروهم, فإنه لهم عدو

ميثككاق وبينهككم الكفار, بينكم من قوم على يستنصروكم أن الدين, إل
الككذين مككع أيمانكم تنقضوا ول ذمتكم تخفروا مدة, فل إلى مهادنة أي

عنكككه. اللكككه رضكككي عبكككاس ابكككن عكككن مكككروي عاهكككدتم, وهكككذا

ّلذيَن َوا ْا **  َفُرو ُهْم َك ْعُض ُء َب َيآَ ِل ْو ْعٍض َأ ّ َب ُه ِإل ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت الْرِض ِفي ِف
ٌد َفَسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ِبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌر َو  َك

بينهم الموالة بعض, قطع أولياء بعضهم المؤمنين أن تعالى ذكر لما  
صككالح بككن محمككد مستدركه: حدثنا في الحاكم قال الكفار, كما وبين

بككن محمد الهروي, حدثنا منصور بن يحيى سعيد أبو هانىء, حدثنا بن
علي الزهري, عن حسين, عن بن وسفيان يزيد بن محمد أبان, حدثنا

اللككه صككلى النبي أسامة, عن عثمان, عن بن عمرو الحسين, عن بن
ًا, ول مسكلم يكرثا ملككتين, ول أهككل يتوارثا «ل قال وسلم عليه ككافر
ًا كافر تفعلككوه إل بعض أولياء بعضهم كفروا {والذين ك قرأ ثم ك مسلم
السككناد الحككاكم: صككحيح قال كبير}» ثم وفساد الرض في فتنة تكن
زيككد, بن أسامة رواية من الصحيحين في يخرجاه. قلت: الحديث ولم

الكافر المسلم يرثا وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول قال: قال
بككن عمككرو حككديث والسككنن, مككن المسككند المسلم» وفككي الكافر ول

عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: قككال جككده عن أبيه شعيب, عن
صككحيح الترمككذي: حسككن شتى» وقال ملتين أهل يتوارثا وسلم: «ل

الزهككري, أن معمككر, عككن محمد, عن جرير: حدثنا بن جعفر أبو وقال
السككلم, فككي دخككل رجل على أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول

رمضان, وإنك وتصوم البيت وتحج الزكاة وتؤتي الصلة فقال: «تقيم
الككوجه, هككذا مككن مرسككل حرب» وهككذا له وأنت إل مشرك نار ترى ل

ً روي وقد وسككلم عليككه الله صلى الله رسول عن آخر وجه من متصل
قككال: المشركين» ثم ظهراني بين مسلم كل من بريء قال: «أنا أنه
ناراهمككككككككككككككككككككككككككككككككا». يككككككككككككككككككككككككككككككككتراءى «ل
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بككن داود بككن محمككد الجهككاد: حككدثنا كتككاب آخككر فككي داود أبو وقال  

داود, أبككو موسككى بن سليمان حسان, أنبأنا بن يحيى سفيان, أخبرني
سككليمان بككن خبيب أخبرني جندب بن سمرة بن سعد بن جعفر حدثنا

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال بعد جندب: أما بن سمرة عن
بن بكر أبو الحافظ مثله» وذكر فإنه معه وسكن المشرك جامع «من

عككن هرمككز بككن اللككه عبككد عككن إسككماعيل بن حاتم حديث من مردويه
اللككه رسككول قال: قال المزني حاتم أبي عن عبيد ابني وسعيد محمد
فككأنكحوه, وخلقككه دينه ترضون من أتاكم وسلم: «إذا عليه الله صلى

اللككه رسككول عريض» قالوا: يا وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه إل
فأنكحوه» ثلثا وخلقه دينه ترضون من أتاكم قال: «إذا فيه كان وإن

بكه إسكماعيل بكن حكاتم حديث من داودوالترمذي أبو مرات, وأخرجه
عجلن ابككن سككليمان: عككن بن الحميد عبد حديث من روي بنحوه, ثم

ه رضكي هريكرة أبكي عكن النضري وثيمة أبي عن قكال: قكال عنكه الل
ودينه خلقه ترضون من أتاكم وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول

عريككض» ومعنككى وفسككاد الرض فككي فتنككة تكككن تفعلوه فزوجوه, إل
تجانبوا لم إن كبير} أي وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه {إل قوله

التبككاس وهككو الناس في فتنة وقعت وإل المؤمنين وتوالوا المشركين
منتشككر فسككاد النككاس بيككن فيقككع بالكككافرين المؤمنين واختلط المر

طويككككككككككككككككككككككككككككككككككككل. عريككككككككككككككككككككككككككككككككككككض

ِذيَن ّلكك َوا ْا **  ُنككو ْا آَم َهككاَجُرو ْا َو ُدو َهكك ِبيِل ِفككي َوَجا ِه َسكك ّلكك ِذيَن ال ّلكك ْا َوا َوو آ
ْا َو َنَصُر ِئَك ّو َلـ ُنوَن ُهُم ُأو ْؤِم ْلُم ًا ا ّق ُهْم َح ٌة ّل ِفَر ْغ ٌق ّم ِرْز ِريٌم َو ِذيَن َك ّلكك َوا   *

ْا ُنو ُد ِمن آَم ْع ْا َب َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ُكْم َوَجا َع ِئَك َم َلـ ْو ُأ ُكْم َف ْا ِمن ُلو ْو ْأ ِم َو الْرَحككا
ُهْم ْعُضكك َلككَى َب ْو ْعككٍض َأ َب َتككاِب ِفككي ِب ِه ِك ّلكك ّلككَه ِإّن ال ُكككّل ال ٍء ِب ِليككٌم َشككْي  َع

فككي مككالهم بككذكر عطككف الككدنيا في المؤمنين حكم تعالى ذكر لما  
وأنكه السكورة أول فككي تقدم كما اليمان بحقيقة عنهم الَخرة, فأخبر

كانت, وبككالرزق إن الذنوب عن والصفح بالمغفرة سيجازيهم سبحانه
ًا مسككتمر دائككم الشككريف الطيككب الكككثير الحسككن وهككو الكريم ل أبككد
التباع أن ذكر وتنوعه. ثم لحسنه يمل ول يسأم ول ينقضي ول ينقطع

فهككم الصككالح والعمككل اليمككان مككن عليككه كانوا ما على الدنيا في لهم
وقككال الولككون} الَيككة {والسككابقون قككال الَخككرة, كمككا فككي معهككم

بككل عليككه المتفككق الحككديث بعككدهم} الَيككة. وفككي من جاءوا {والذين
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول صحيحة, عن طرق من المتواتر
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ًا أحب «من الَخر الحديث أحب» وفي من مع «المرء قال فهككو قومكك

عن وكيع أحمد: حدثنا المام معهم». وقال «حشر رواية منهم» وفي
صلى الله رسول قال: قال جرير عن وائل أبي عن عاصم عن شريك

لبعككض, أوليككاء بعضككهم والنصككار وسككلم: «المهككاجرون عليككه اللككه
يككوم إلككى بعض أولياء بعضهم ثقيف من والعتقاء قريش من والطلقاء

عبككد عككن سككلمة بككن تميم عن العمش شريك: فحدثنا القيامة» قال
مثلككه, وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي عن جرير عن هلل بن الرحمن

الرحككام تعككالى: {وأولككو قوله الوجهين. وأما هذين من أحمد به تفرد
المككراد وليككس اللككه حكم في الله} أي كتاب في ببعض أولى بعضهم

علكى الفرائكض علمكاء يطلقكه مكا الرحام} خصوصية بقوله: {وأولو
كالخالككة بككوارثا يككدلون عصبة, بككل هم ول لهم فرض ل الذين القرابة
يزعمككه قد ونحوهم, كما الخوات وأولد البنات وأولد والعمة والخال
ًا ذلك ويعتقد بالَية ويحتج بعضهم أن الحككق بككل المسككألة فككي صككريح

ومجاهكد عبكاس ابكن عليه نص القرابات, كما جميع تشمل عامة الَية
بككالحلف للرثا ناسككخة أنها على واحد وغير وقتادة والحسن وعكرمة
ذوي فتشككمل هككذا أولً, وعلككى بهمككا يتوارثككون كككانوا اللككذين والخككاء
حككديث أقواها من بأدلة يحتج يورثهم لم الخاص, ومن بالسم الرحام

لككوارثا» قككالوا: فلككو وصككية فل حقككه حق ذي كل أعطى قد الله «إن
كككذلك يكككن لككم فلما مسمى الله كتاب في فرض ذا لكان حق ذا كان

ًا, واللككككككككككككه يكككككككككككككن لككككككككككككم أعلككككككككككككم. وارثكككككككككككك
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